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Pääkirjoitus

M erivoimissa harjoi-
tuksia järjestetään 
muun muassa joh-

tamisen, suunnittelun ja hallin-
non kehittämiseksi. Koetoimintaa 
ja vaikkapa kansainvälistä toimin-
taa harjoitellaan ahkerasti. Kaik-
kea tätä tehdään ja touhutaan, 
jotta merivoimilla olisi suoritusky-
kyä hoitaa sille käsketyt tehtävät.

Merialueen puolustaminen, 
tuki viranomaisille ja kansainvä-
liset tehtävät eivät luonnistu il-
man koulutusta ja harjoittelua. 
Lähtökohta on siis hyvinkin sel-
keä, kuten sotahommat par-
haimmillaan ovat. 

Alokas ensimmäisessä 
taisteluharjoituksessa kuusen 
juurella räntäsateessa on yksi 
tärkeä osa kokonaisuutta. Hän 
totuttautuu taistelijan tehtäviin, 
ja ryhmän- ja joukkueenjohta-
jat saavat harjoituksessa tär-
keää kokemusta johtamisesta. 
Harjoituskäskyn laatinut yksikön 
varapäällikkö harjaantuu suun-
nittelutehtäviin. Kaiken tämän 
tulee tähdätä siihen, että sotilas 
osaa - tällöin ryhmä toimii, jouk-
kue toimii ja lopulta koko puo-
lustusjärjestelmä toimii.

Kuinka usein muistamme 
meripuolustusjärjestelmän pale-
tin osaset ja niiden merkityksen? 
Esimerkiksi Merivoimien suori-
tuskykyjen ydintä edustavat oh-
jusyksiköt. Mutta, jos tilanneku-
vaa ei kyetä tuottamaan, jos yk-
siköiden huolto ei toimi, jos tie-
donsiirtoyhteydet yksikköön eivät 
toimi, niin lopputulos on nolla. 
Yhden osasen pettäessä ohjuk-
set eivät osu maaliin – jos niitä 
edes kyetään laukaisemaan oi-
keaan aikaan oikeaan paikkaan.

Kokonaisuuksien koulutus 
ja harjoittelu muodostuvat useis-
ta kerroksista ja kattavat valta-
van määrän eri osa-alueita. Toi-
minnan perusteita on harjoitelta-
va kyllästymiseen saakka rutinoi-
tumisen varmistamiseksi. Se on 
tylsää, kyllä, mutta oikotietä on-
neen ei tässäkään taistelulajissa 

ole. Taktisissa harjoituksissa har-
joitellaan saapumiserittäin jouk-
kojen rutiinisuoritusten tehokas-
ta käyttöä eri tilanteissa. Opera-
tiivisissa harjoituksissa testataan 
laajoja kokonaisuuksia, vaikkapa 
yhteisoperaatiota muiden puo-
lustushaarojen kanssa.

Vain Merivoimien operatii-
visista perusteista lähtevät kou-
lutus- ja harjoitustavoitteet kel-
paavat toiminnan perusteek-
si. Joukkojen ja kokonaisuuk-
sien taktisia ja operatiivisia har-
joituksia tarvitaan kipeästi. Toi-
minnan perustan, mutta kuiten-
kin vain pelkän tekniikan ja osa-
kokonaisuuden hallinta ei riitä. 
Silloin Meripuolustuksen teho 
jää vajaaksi osiensa summasta.

Resurssikamppailussa aika 
ja raha rajoittavat koulutuksen 
ja harjoitusten määrää ja mit-
taa. Yhtään päivää yhdessäkään 
harjoituksessa ei ole varaa me-
nettää huonon etukäteissuun-
nittelun tai esimerkiksi ontuvan 
tekniikan takia. Meiltä ammat-
tilaisilta voi ja pitää vaatia tätä.

Olen kirjoittanut sotaväen 
aapisten perusteita, jotka me 
kaikki osaamme, palvelemme 
sitten reservissä, joukoissa tai 
korkeissa esikunnissa. Kaikki 
tämä on meille tuttua tutumpaa.

Miksi emme sitten toimi 
näin?

Sakari Martimo

Auli Aho

Mitä Merivoimissa pitää 
kouluttaa, harjoitella ja testata
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In M
em

oriam

E versti Olavi Simola 
syntyi Viipurissa. Per-
he asui Seiskarin saa-

rella itäisellä Suomenlahdella. 
Talvisodan syttyessä saari tyh-
jennettiin asukkaista, ja Simo-
lan kalastajaperhe joutui siirty-
mään mantereelle. Lopulta per-
he asettui Kustavin saaristoon. 
Nuoruusvuosina meri oli aina 
lähellä. Olavi Simola oppi tun-
temaan meren ilot ja vaarat.

Ylioppilaaksi Olavi Simo-
la kirjoitti vuonna 1956 Uuden-
kaupungin yhteislyseosta.  Va-
rusmiespalvelun Simola suorit-
ti TurRtR:ssa. Upseeritutkinnon 
hän suoritti kadettialikersant-
tina Merisotakoulussa merika-
dettikurssi 29:llä. Kapteenikurs-
sin Simola kävi vuonna 1965 ja 
Sotakorkeakoulusta hän valmis-
tui vuonna 1969. Alueellisen ja 
valtakunnallisen maanpuolus-
tuskurssin hän suoritti  vuosina 
1965 ja 1977. Ylemmän pääl-
lystön ja ylijohdon kurssit olivat 
vuorossa vuosina 1978 ja 1993. 

Valmistuttuaan upseeriksi 
Olavi Simola palveli SlRtR:ssa, 
Isosaaren linnakkeella aliupsee-
rikoulussa mm. linjanjohtajana 
ja linnakkeen päällikkönä vuo-
sina 1964 ja 1967.

Kun itse tulin linnakkeelle 
AUK:n opetusupseeriksi Kadetti-
koulusta juuri valmistuneena, ta-
pasin kapteeni Olavi Simolan rei-

pasotteisena, innostavana pääl-
likkönä. Hän oli juuri saanut tie-
don pääsystä Sotakorkeakouluun 
ja valmistautui opiskeluun siellä. 
Simolan johdolla järjestettiin saa-
ren nuoremman upseeriston kes-
ken mm. tilaisuuksia, joissa luo-
tiin keskusteluvalmiuksia kohda-
ta kiihkeitä radikaalinuoria erilais-
ten turvallisuuspoliittisten  aihei-
den puitteissa.  Simolalla oli huo-
li siitä, että puolustusvoimat jää   
radikalisoituvan yhteiskuntakehi-
tyksen jalkoihin.

Sotakorkeakoulun jälkeen 
Simola siirtyi toimistopäällikök-
si ja opetusupseeriksi Rannikko-
tykistökouluun. Aselaji oli juuri 
itsenäistynyt, ja oma sotakoulu 
oli aloittanut toimintansa. Kou-
lussa vallitsi innovatiivinen hen-
ki. Haluttiin olla paras. Simola 
oli myös tärkeä vaikuttaja sii-
hen millaiseksi koulu muodos-

tui.  Hänen   kapteenikurssillaan, 
johon itsekin oppilaana osallis-
tuin, taktiikan harjoitukset  oli-
vat monipuolisia ja uudenlaisia 
ajatuksia herättäviä. 

Rannikkotykistökoulusta Si-
mola siirtyi Pääesikunnan opera-
tiiviselle osastolle vuosiksi 1973-
1976. Täällä hän sai tuntumaa 
valtakunnallisen tason ratkaisui-
hin ja tärkeän osaston kiihkeisiin 
tilanteisiin.

Pääesikunnasta Olavi Si-
mola siirtyi Etelä-Suomen soti-
lasläänin, Suomen tärkeimmän 
sotilasläänin,  yleisesikuntaosas-
ton päälliköksi.  Kolmannes sod-
anajan joukoista oli sotilasläänin 
alaisina. Eversti, VT Pekka Visuri, 
itsekin samaan aikaan Simolan 
alaisena operatiivisen toimiston 
päällikkönä, kirjoittaa kirjassaan 
”Idän ja lännen välissä, puolus-
tuspolitiikka presidentti Urho 
Kekkosen kaudella” seuraavasti: 
Joukkojen tehtävät ja toimintape-
riaatteet olivat selvät. YYA-Suo-
messa  oli kuitenkin epäselvää 
millaisiin tilanteisiin lopulta val-
mistauduttaisiin.

Simola, joka oli katsellut ti-
lannetta jo PE-tasolla, arvioi: ”On 
parempi keskittyä rauhan voitta-
miseen, sillä sodan voittaminen 
on epävarmaa ja sen tuhot olisi-
vat katastrofaalisen suuret.” Hän 
pelkisti sattuvasti  kylmän sodan 
turvallisuuspolitiikan oppisisällön.

Upseeri ja herrasmies 

Ye-eversti Jarmo Olavi Simola
2.7.1935 – 19.5.2013
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Hämeenlinnasta Simola pa-
lasi takaisin Pääesikuntaan, nyt 
Rannikkotykistötoimiston päälli-
köksi (vuodet 1979-1985). Tä-
nä aikana rannikkotykistössä 
tapahtui merkittävää kehitys-
tä. Aselajilla oli käytössään noin 
neljä prosenttia puolustusvoi-
mien hankintavaroista. Kaikil-
la rannikkopuolustusjärjestelmi-
en osa-alueilla on oman kehit-
tämis- ja soveltamistoiminnan 
osuus ollut poikkeuksellisen rat-
kaiseva.  Omaperäisiä ratkaisuja 
löydettiin. Tässä tarvittiin Simo-
lan kaltaista esimiestä, joka osa-
si kannustaa ja luoda erinomai-
sena verkostoitujana hyvät suh-
teet eri puolille pääesikuntaa  ja 
puolustusministeriötä.

Vuonna 1985 eversti Simo-
la sai komennettavakseen oman 
rykmentin, Turun Rannikkoty-
kistörykmentin, jonka komenta-
jana hän palveli vuoteen 1990.  
– Simola palasi kotiseudulleen. 
Varmasti tämä oli hänelle mie-

luinen komennus. Rykmentti oli 
silloin vahva ja kehittyvä jouk-
ko-osasto.  Vastuualueena koko 
laaja  merialue Hangon läntisel-
tä selältä Merikarvialle. Esikun-
nan siirto Linnankadulta Heikki-
lään antoi uskoa tulevaisuuteen. 
Rykmentissä vallitsi hyvä palve-
lusilmapiiri, joka johtui varmas-
ti eversti Simolan persoonasta. 
Hän oli komentajana onnistunut 
saamaan alaistensa luottamuk-
sen ja arvostuksen.

 Rykmentin komentajan  
tehtävistä Simola siirtyi vuonna 
1990 Turun sotilaspiirin pääl-
liköksi ja sieltä vuonna 1993 
Vaasan sotilasläänin komenta-
jaksi. Näissä tehtävissä hänen 
verkostoitumis- ja hyvien suh-
teiden luomiskykynsä ympäröi-
vään yhteiskuntaan antoivat hy-
vän pohjan tehtävien hoidolle. 
Vankka ammattitaito, innostava 
persoona ja velvollisuudentunto 
olivat hänen tavaramerkkejään.  

Eversti Olavi Simola siirtyi 

reserviin vuonna 1994. Meri ja 
merihistoria olivat Olavi Simolalle 
tärkeitä eläkepäivien harrastuk-
sia. Tästä kertovat myös hänen 
tutkimuksensa ja kirjalliset har-
rastuksensa.  Simolan kirjoitta-
ma kirja ”Loch Linnhen vanave-
dessä ” avaa lukijalleen mielen-
kiintoisen maailman väistyvästä 
purjelaivakaudesta  maailman-
historian 1900-luvun vaihteen  
suurten tapahtumien pyörteissä. 

Olavi Simola oli myös in-
nokas kalamies. Näistä hetkis-
tä sain itsekin nauttia yhteisil-
lä kalastusretkillä Rauman saa-
ristossa. 

Isänmaa oli hänelle tärkeä. 
Puolustusvoimien kehitystä hän 
seurasi tarkalla korvalla. Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suo-
men Leijonan komentajamerkit 
puhuvat painavaa kieltä eversti 
Olavi Simolan saamasta arvos-
tuksesta niin puolustusvoimissa 
kuin sen ulkopuolellakin.

Juhani Haapala

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN 
90-VUOTISJUHLALLISUUDET

90-VUOTISPÄIVÄN JUHLALLISUUDET 
PERJANTAINA 24.10.2013

klo 10.00
Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut

Helsingissä Hietaniemen sankariristillä, Suomen Marsalkan haudalla ja Merisotakoulun
Sankaritauluille sekä Naantalissa Laivaston Muistoristillä

(paraatipuku)

klo 12.00 - 14.00
Onnitteluiden vastaanotto Katajanokan Kasinolla

(palveluspuku / arkipuku)

klo 18.00 - 19.00
Iltajuhlan vastaanotto Katajanokan Kasinolla;

jäsenten saapuminen, palkitsemiset, Suomi Merellä-julkaisun julkistaminen
(juhlapuku)

klo 19.00 -
Iltajuhla Katajanokan Kasinolla

(juhlapuku)

Iltajuhlaan on erikseen ilmoittauduttava. Jäsenistölle on lähetetty erillinen tiedote 90-vuotisjuhlallisuuksista,
jossa tarkemmat ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet. Mikäli tiedote ei ole jotakuta jostain

syystä tavoittanut, sen saa Meriupseeriyhdistyksen sihteeriltä;
sähköposti: sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi tai puh. 045-841 3070.

Kaaderilaulajien

ISÄNPÄIVÄN 
AATON 
KAHVIKONSERTTI
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 
Santahaminassa, lauantaina 9. marras-
kuuta kello 15

Lippuja á 15 euroa saa kuoron jäseniltä 
tai Kadettikunnan toimistolta, 
os  Eino Leinon katu 12 E 64,  
00250 HELSINKI

Lippu oikeuttaa pääsyyn sotilassaarelle 
ja pitää sisällään myös kahvitarjoilun.
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Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä

Jukka Mustola
Komentaja Jukka Mustola on Merisotakoulun apulaisjohtaja.

Merisotakoulu 
meripuolustuksen 
suorituskyvyn rakentajana
Siinä he ovat! Merisotakoulun Perinneaulan kunniaseinällä on kuvat seitsemäs-

tä sankarista, jotka palvelivat talvi- ja jatkosodan aikana meri- ja rannikkojoukois-

sa. Ylipäällikkö on nimittänyt jokaisen näistä sotureista Vapaudenristin 2. luokan 

Mannerheim-ristin ritariksi.

P erusteet tälle sotien ai-
kana jaetulle, korkeim-
malle huomionosoi-

tukselle kuuluivat näin: ”Erin-
omaisen urheuden, taistellen 
saavutettujen erittäin tärkeiden 
tulosten tai erikoisen ansiok-
kaasti johdettujen sotatoimien 
palkitsemiseksi voidaan Suo-
men puolustusvoimain sotilas 
hänen sotilasarvostaan riippu-
matta nimittää Vapaudenris-
tin 1. tai 2. luokan Manner-
heim-ristin ritariksi.”

Yksi heistä, esimerkillisen 
rohkea ja alaisistaan huolehti-
va kaptl Pirhonen, oli Merisota-
koulun kasvatti. Ennen sotia hän 
oli palvellut varusmiehenä Me-
risotakoulussa sekä koululaiva 
Suomen Joutsenella. Hän suo-
ritti Merisotakoulun 4. reserviup-
seerikurssin ja palveli uudelleen 
koululaiva Suomen Joutsenella, 
minkä jälkeen hän kävi Meriso-
takoulun 10. kadettikurssin.

Mitä osaamista ja taitoja 
Merisotakoulu oli hänelle opet-

Merisotakoulun Perinneaulassa on kuvat seitsemästä sotilaasta, 
 jotka palvelivat talvi- ja jatkosodan aikana meri- ja rannikkojoukoissa ja 
jotka nimitettiin Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi. 

Auli Aho

Teem
a
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tanut? Oliko koulun opeista 
apua hänen sankariteoissaan? 
Miten me Merisotakoulussa 
kasvatamme ja opetamme so-
tilaita sodan ajan ongelma- ja 
johtamistehtäviin? Osaamme-
ko opettaa ja harjoitella oikei-
ta asioita? 

Merisotakoulu 
suorituskyvyn ja 
osaamisen kehittäjänä

Suorituskykyä määritellessä on 
yhtä monta näkemystä kuin 
mielipiteen antajaakin: Pide-
täänkö suorituskykyä osana 
operatiivista toimintaa vai näh-
däänkö se toiminnallisuuden 
kautta? Vai onko suoritusky-
ky osa suunnitteluprosessia tai 
vaikkapa elinkaarijaksoajatte-
lua? Onko se puolustusjärjestel-
män osanäkymä? Myös Naton 
vaikutusperusteiset suoritusky-

vyn systeemiajattelut herättävät 
uusia ajatuksia.

Suorituskyvyn osatekijät 
esitellään edelleen Kenttäohje-
sääntö IV:ssa (v. 2008) oheisel-
la, tutulla kuvalla. 

Merisotakoulussa keskity-
tään suorituskykyä rakennet-
taessa kuvassa mainittuihin 
käyttö- ja toimintaperiaatteisiin 
ja henkilöstöön.

Käyttö- ja toimintaperiaat-
teita ovat suorituskykyvaatimuk-
set sekä operatiivis-taktiset toi-
mintaperiaatteet ja -tavat. Ne ku-
vataan pääosin ohjesäännöissä 
ja oppaissa, jotka ovat Meriso-
takoulussa annettavan opetuk-
sen perustana. Koulun opettajat 
ovat myös itse aktiivisesti muka-
na ohjesääntöjen päivittämises-
sä ja uusien tuottamisessa.

Henkilöstön suorituskyky 
puolestaan muodostuu osaa-

misesta ja yksilöiden toiminta-
kyvystä. Merisotakoulu opet-
taa kaikkia Merivoimien henki-
löstöryhmiä, ja kauttamme kul-
kee vuosittain noin 450 opiske-
lijaa: reserviupseerikurssien op-
pilaat, merikadettikurssien kan-
didaatit, sotatieteiden maisteri-
kurssien opiskelijat sekä uusi 
aliupseeristo monilla eri sotila-
sammatillisilla linjoillaan. Lisäk-
si pidämme vuosittain Merivoi-
mien taktiikkakurssin sekä eril-
lisiä järjestelmäkursseja.

Palkattu henkilöstö har-
jaantuu poikkeusolojen tehtä-
viin normaaliolojen tehtävissä, 
poikkeusolojen harjoituksissa ja 
kansainvälisissä kriisinhallinta-
tehtävissä. Sotakouluna tavoit-
teenamme on olla paikka, josta 
saa viimeisimmän tiedon ja ope-
ratiivisen näkemyksen. Koulun 
harjoitukset, säännöllisesti ko-

Suorituskyvyn osatekijät.

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä



11Rannikon Puolustaja 3 | 2013

koontuvat taktiikan keskuste-
lukerhot sekä sotapelien pelaa-
minen eri harjoituksissa tuke-
vat tätä operatiivista ajattelua ja 
sen kehittämivstä. Joukostam-
me on lisäksi koko ajan muu-
tama henkilö hakemassa koke-
musta ja uusia oppeja kriisinhal-
lintaoperaatioissa.

Opiskelijoiden tiedon muut-
tuminen taidoksi mitataan meri-
puolustus- ja joukkotuotantohar-
joituksissa, koulun rannikkotais-
teluharjoituksissa sekä vuosittai-
sessa koulutuspurjehduksessa. 
Nämä harjoitukset antavat erin-
omaiset kehykset osaamisen li-
säämiseen ja mittaamiseen.

Reserviläisten osaaminen 
perustuu varusmies- ja kertaus-
harjoituskoulutukseen sekä si-
viilikoulutukseen ja -tehtäviin. 
Osaamista voi täydentää osal-

listumalla puolustusvoimien jär-
jestämiin vapaaehtoisiin harjoi-
tuksiin ja vapaaehtoiseen maan-
puolustuskoulutukseen. Meriso-
takoulun perustamaan sodan 
ajan koulutusyhtymään on va-
likoitunut erittäin ammattitaitoi-
nen ja osaava henkilöstö.

Valitettavasti viimeisen 
kahden vuoden aikana ei kou-
lulla ole ollut yhtään kertaus-
harjoitusvuorokausia. Kertaus-
harjoitusten puuttuessa ovat 
avainreserviläisemme koulut-
tautuneet useissa vapaaehtoi-
sissa harjoituksissa yhteistyös-
sä Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen kanssa. Onneksi 
meillä on motivoitunut ja asian-
sa osaava reserviläisjoukko, jo-
ka on sitoutunut tehtäväänsä 
kertausharjoitusvuorokausien 
puutteesta huolimatta!

Akateemista 
luokkamaailmaa

Merisotakoulu on pyrkinyt sys-
temaattisesti kehittämään ope-
tustaan ja oppiympäristöään. 
Siviilimaailman tuomina uusi-
na tuulina on osaksi opetusta 
otettu sulautettu opetus (blen-
ded learning). Sulautettu ope-
tus tarkoittaa tietoverkkojen ja 
tietopankkien käyttämistä osa-
na monimuoto-opetusta. Etä-
opetus, tietoverkot ja lähiope-
tus sulautuvat siinä yhdeksi ko-
konaisuudeksi.

Opiskelussa käytetään PV-
Moodle-verkkoa, jonka tarjoaa 
paitsi oppia ja ohjausta, myös 
väylän ohjaajien ja opiskelijoi-
den väliseen vuorovaikutuk-
seen. Verkko antaa parhaim-
millaan mahdollisuuden valita 
haluamansa opiskelupaikan ja 

OPETUSTYÖ
- RU-oppilas
- kandi
- maisteri
- SAMOJ
- OUJK
- METAK
- täydkoul
- oma henkilökunta
- reserviläinen

Pedagoginen koulutus
Oman opetuksen 
tutkiminen

OPETUSTILANNE

Asenne ja arvokasvatus

Hallinnolliset tehtävät

Yhteistyö MERISK:ssa

Opetuksen suunnittelu 
ja organisointi
-Oma opetus
-Pedagogiset käsikirjoitukset

Oman ammattitaidon 
ylläpitäminen

Oma tutkimustyö ja 
opetuksen kehittäminen

Osaamisen arviointi
- tentit
- esseet
- harjoitustyöt
- seminaarityöt
- opinnäytetyöt

Opinto-ohjaus Opinnäytetöiden ohjaus

Tavoitteet Menetelmät Palaute

Opettajan opetustyön ulottuvuudet.

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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-ajan, jolloin oppiminen on te-
hokkaampaa.

Opettajan rooli on muuttu-
nut yhä enemmän tiedon jakajas-
ta ja välittäjästä oppimisympäris-
tön suunnittelijaksi ja tuottajaksi. 
Opiskelijan on puolestaan kyettä-
vä omien ajattelu- ja oppimista-
pojensa entistä parempaan ana-
lysointiin ja itseohjautuvaan ke-
hittymiseen. Opiskelijan on siis 
otettava aiempaa suurempi ko-
konaisvastuu oppimisestaan. 

Tämä roolien muuttumi-
nen vaatii opettajien pedagogis-
ten taitojen ja opetusmenetelmi-
en kehittämistä. Merisotakoulun 
opettajat ovat omien oppiainei-
densa asiantuntijoita, mutta 
asiantuntijuuden lisäksi opet-
tajien on perehdyttävä oppimi-
seen ja opettamiseen. Opetta-
jan on hallittava muuttuvat op-
pimisympäristöt, opiskelijoiden 
kohtaaminen, yhteistyötaidot ja 
työelämäyhteyksien lisääntymi-
nen. Opettajan työssä elinikäi-
nen oppiminen on arkipäivää. 

Merisotakoulun henkilös-
tön suunnitelmallinen koulutus 
tukee opettajan ja koko työyh-
teisön kehittämistä. Oheises-
sa kuvassa esitetään Meriso-
takoulun opettajan opetustyön 
ulottuvuudet. 

Merisotakoulun opetta-
jan opetustyö perustuu omaan 
asiantuntijuuteen. Opettaja on 
erikoistunut esimerkiksi johta-
mistaitoon, taktiikkaan, tekniik-
kaan tai merenkulkuun. Usein 
aiemmat opiskelu- ja opetusko-
kemukset muokkaavat opetus-
tapoja, ja pedagoginen koulutus 
antaa valmiuksia oman opetuk-
sen tutkimiseen ja kehittämi-

seen. Opetustyö sisältää laa-
dullisesti monenlaisia ja toisis-
taan täysin poikkeavia tehtäviä, 
kuten luentoja ja opinnäytetöi-
den ohjauksia. Opettajan työs-
tä on tullut entistä vaativampaa.

Ei pidä myöskään unoh-
taa arvokasvatusta ja opetta-
jan henkilökohtaista esimerk-
kiä sotilaana. Reserviupseeri-
osastomme seinään kirjoitettu 
Aleksis Kiven teksti ohjaa meitä 
opettajia uusiin ongelmanratkai-
suihin ja itsensä kehittämiseen: 
”Täällä ei auta valitus ja murhe, 
vaan työ ja toimi.”

Kentällä testattua

Merisotakoulun johtamat rannik-
kotaisteluharjoitukset tarjoavat 
erinomaisen ympäristön henki-
löstön johtamistoiminnan ja jouk-
kotuotettavien joukkojen harjoit-
teluun. Harjoituksissa on testat-
tu olemassa olevien esikuntien 
suunnitelmia ja harjoiteltu uusia 
organisaatioita ja operatiivisia nä-
kemyksiä. Harjoituksissa kanta-
henkilökuntaa, opettajia ja opiske-
lijoita on sijoitettu toimiviksi johta-
jiksi sodan ajan esikuntiin. Mais-
terit saavat uusia näkemyksiä niin 
merihuoltopataljoonan kuin ran-
nikkoalueen esikunnankin eri teh-
tävissä, ja kadetit johtavat varus-
miesjoukkoja komppanian pääl-
likön ja varapäällikön tehtävis-
sä. Sotilasammatillisten aineiden 
opiskelijat toimivat muun muas-
sa vastustajan erikoisjoukkoina tai 
rakentavat esimerkiksi yhteyksiä 
omille joukoille.

Esikuntien suunnitelmat 
ja joukkojen toiminta testataan 
peliorganisaation luoman, erit-
täin vaativan ja laadukkaan pe-

litoiminnan avulla. Realismia on 
haettu joskus jopa inhorealisti-
sen pelin tuottamien kuvausten 
kautta. Esimerkiksi ilmatoimin-
nan aiheuttamat henkilöstö- ja 
kalustotappiot ovat saaneet joh-
tamistehtäviin sijoitetut henkilöt 
miettimään toimintansa vaiku-
tuksia ja pohtimaan tulevaa toi-
mintaansa uudelleen.

Rannikkotaisteluharjoituk-
set opettavat myös palkattua 
henkilöstöä, ja harjoituksissa on 
mahdollista kokeilla erilaisia toi-
mintatapoja. Loppupalautetilai-
suuksien parasta antia ovat ol-
leet paitsi pääkouluttajien vilpit-
tömät palautteet harjoitukses-
sa tapahtuneista onnistumisis-
ta, myös palautteet tehdyistä ko-
keiluista. Kokeilujen, virheiden ja 
niistä oppimisen kautta on pääs-
ty realistisiin ja mahdollisesti so-
dankin aikana toimiviin ratkai-
suihin. Mieluummin kokeillaan 
ja tehdään virheitä harjoituksis-
sa kuin kriisin aikana.

Kevään rannikkotaistelu-
harjoituksessa tuli jälleen esil-
le, että 130 mm tornikanuuna-
patterin osaaminen on heikenty-
nyt, ja ammuntojen pitämises-
sä saati ammuntojen jälkeisis-
sä ampumaopillisissa tarkaste-
luissa on kehitettävää. Meillä ei 
ole riittävästi henkilöstöä, jolla 
on oikeudet toimia varotehtävis-
sä esimerkiksi tulenjohto- ja las-
kinasemissa.

Merisotakoulu tuleekin jär-
jestämään kevään 2014 aikana 
130 mm 53 TK:n järjestelmä- 
ja varohenkilöstökurssin. Kou-
lutus tapahtuu lähiopetuksena 
Merisotakoulun harjoitustykillä, 
Santahaminan luokkatiloissa ja 

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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Isosaaren linnakkeella. Ammun-
nat ja käytännön näytöt toteute-
taan kevään 2014 rannikkotais-
teluharjoituksessa.

Kuluneen vuoden harjoi-
tuksissa on huomattu suurim-
maksi epäkohdaksi se, että 
kantahenkilökunnalla on hyvin 
vaihteleva näkemys siitä, mi-
ten erilaiset joukkomme toimi-
vat. Kaikissa Merivoimien har-
joituksissa tulisi laatia taistelu-
jaotus, joka noudattaa tulevaa, 
vuoden 2015 joukkorakennetta.

Joukkorakenteen esikun-
nat sodan ajan johtajineen tu-
lisi miehittää SA-tehtävien mu-
kaisella henkilöstöllä, jotta sai-
simme kokemusta omasta toi-
minnastamme ja pääsisimme 
harjoittelemaan oikeita asioita. 

Tällöin toiminnan lähtökohdat 
ovat kaikille yhtenevät. Vain täl-
lä tavalla pääsemme keräämään 
harjoituskokemuksia sekä ke-
hittämään uusien esikuntien ja 
joukkojen toimintaperiaatteita. 
Vastuu tästä, meripuolustuksen 
yhteisten suorituskykyjen kehit-
tämisestä, kuulunee Merivoi-
mien esikunnalle. Samalla oli-
si hyvä myös yhtenäistää Meri-
voimien operatiivinen konsepti 
vuoden 2015 joukkorakenteen 
käyttöperiaatteisiin.

Katse tulevaisuuteen

Merisotakoulun rooli suoritusky-
kyä rakentaessa painottuu hen-
kilöstön osaamisen kasvattami-
seen niin tietojen kuin taitojen-
kin osalta. Merisotakoulu kehit-

tää opetusta ja omaa osaamis-
taan. Me kaikki olemme ikuisen 
oppimisen tiellä, ja ammattiyl-
peytemme edellyttää uuden op-
pimista. Meidän pitää osana ko-
ko Merivoimia olla mukana ke-
hittämässä meripuolustuksen 
suorituskykyjä. 

Merivoimien suorituskyky-
jä kehitettäessä tulisi kokonai-
suuksien hallinta, testattavat 
suorituskyvyt eri harjoituksissa 
sekä johtovastuu ja suuntavii-
vat olla ylemmällä johtoportaal-
la. Suurena irrallisena kysymyk-
senä voikin kysyä, ovatko uuden 
joukkorakenteen joukkojen tuo-
mat suorituskyvyt riittävät oi-
keaa uhkaa vastaan?

Merisotakoulun kokoonpa-
noon liittyy vuoden lopussa lak-
kautettavan Merivoimien Tutki-
muslaitoksen henkilöstöä. Uu-
den tutkimusyksikön henkilöstön 
osaaminen on erinomainen lisäys 
koulun tiedolliseen ja taidolli-
seen pääomaan. Kun Merisota-
koulun Koulutuskeskuksen anta-
ma opetus ja Meritaistelukeskuk-
sen ja Tutkimuskeskuksen kokei-
lutoiminta ja tutkiminen saadaan 
yhdeksi kokonaisuudeksi, syntyy 
uudenlainen mahdollisuus kehit-
tää Merivoimia ja meripuolustuk-
sen suorituskykyjä.

Merisotakoulussa on silloin 
viimeisin tieto ja näkemys. Tu-
loksena on entistä laadukkaam-
paa, tutkittua ja kentällä testat-
tua tietoa. Tieto jäsentyy tulevai-
suudessa opiskelijoiden ja kan-
tahenkilökunnan taidoiksi, ja to-
dennäköisesti meillä on kriisin 
sattuessa koulutettuna kaptee-
niluutnantti Jouko Pirhosen ta-
paisia sotureita.

Juuri valmistunut merikadettikurssi (MEK 80)  
– tulevia sodan ajan taistelujen johtajia.

sini selin
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Tapio Lineri, Tom Lund, Sami Halmo, Juhapekka Roininen, Veli-Pekka Tuomola & Juha Rantala
Komentaja Tapio Lineri (SMMEPA) toimii Pohjanmaan rannikkoalueen komentajana, komentajakapteeni 
Tom Lund (MERIVE) toimii Pohjanmaan rannikkoalueen esikuntapäällikkönä, komentajakapteeni Sami 
Halmo (MERIVE) ”IP-harjoitusten jatkumo”, kapteeni Juhapekka Roininen (MERIVE) toimii POHRA:n 
ilmatorjuntapäällikkönä, kapteeni Veli-Pekka Tuomola (SLMEPA) ”Taistelunjohtajat varusmieskoulutuksessa” ja 
yliluutnantti Juha Rantala (LAPITR) toimii Ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) päällikkönä.

Teem
a

M aavoimat tuottaa 
Merivoimille ilma-
torjunnan taiste-

lunjohtoalan henkilöstöä va-
rusmieskoulutuksella Panssari-
prikaatissa sekä ohjus- ja am-
musilmatorjunnan joukkoja La-
pin Ilmatorjuntarykmentissä se-
kä Karjalan prikaatissa. 

Merivoimat tukee jouk-
ko-osastojen varusmiesjouk-
kotuotantoa tarjoamalla tuotet-
taville joukoille mahdollisuuk-
sia osallistua Merivoimien har-
joituksiin sekä perehdyttämällä 
joukkotuotettavat joukot merel-
liseen toimintaympäristöön se-
kä Merivoimien erityispiirteisiin. 
Tuotettujen joukkojen elinkaa-
ren aikaisen kertausharjoitus-
koulutuksen sekä mahdolliset 
jatkosijoitukset toteuttaa Meri-
voimat. Merivoimien ja Maavoi-
mien esikuntien kesken on so-
vittu joukkotuotannon ja ristik-

käisen tuotannon perusperiaat-
teet, jotka täydennetään vuosit-
tain ja huomioidaan kumman-
kin puolustushaaran joukko-
tuotantosuunnitelmissa. Jouk-
kotuotanto liittyy kaikkien ilma-
torjuntajoukkojen tuotantoon, 
jonka yksityiskohdat on käsitel-
ty ilmatorjunta-aselajin neuvot-
telupäivillä. 

Ilmatorjuntajoukkojen jouk-
kotuotanto ja yhteistyö puolus-
tushaarojen kesken toimii hyvin. 
Maavoimat antaa laadukasta 
koulutusta joukoille, joten ase-
lajin toimintoja ei Merivoimissa 
tarvitse täydentää, vaan joukko-
jen perehdyttäminen ja tarvitta-
va koulutus Merivoimien toimin-
tatapoihin sekä erityispiirteisiin 
riittää. Koulutuksellisesti suu-
rimpana haasteena on olemas-
sa olevien joukkojen kertaus-
harjoittaminen, joka on kärsi-
nyt viime vuosien pienestä ker-

tausharjoitusmäärästä. Tulevina 
haasteina ovatkin kertausharjoi-
tusvajeen kiinni kurominen se-
kä koulutuksen toteuttaminen 
suunniteluilla toiminta-alueilla.

Merivoimat osallistui Lohta-
jan ilmapuolustusharjoitukseen 
1/13 osastolla, jonka kokonais-
vahvuus oli 190 henkilöä. Me-
rellinen osuus muodostui alus-
osastosta, ja maasijoitteiset jou-
kot muodostuivat Pohjanmaan 
rannikkoalueen joukoista.

Pohjanmaan rannik-
koalueen joukot muodostuivat 
merivoimien ilmatorjunnan tais-
telunjohtokeskusryhmästä, ran-
nikkoalueen esikunnasta ja sen 
yhteydessä toimivista joukois-
ta sekä merivoimien ohjusilma-
torjuntapatterista 90M. Rannik-
koalueen joukot oli koottu useis-
ta eri joukko-osastoista: Merivoi-
mien esikunnasta, Saaristome-
ren ja Suomenlahden meripuo-

Ilmapuolustusharjoitus 
joukkotuotannon tukena
Merivoimien rannikolla toimivien joukkojen  
osallistuminen IP- 1/13 harjoitukseen

 Merivoimat tuottaa lähtökohtaisesti kaikki omat sodan ajan joukkonsa laivasto-

joukkoihin ja pääosaan rannikkojoukoista. Merivoimien varusmieskoulutusjärjestel-

mä ei kuitenkaan tuota ilmatorjunta-aselajin joukkoja, vaan Maavoimat tuottaa ne 

Merivoimille. 

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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lustusalueista, Panssariprikaa-
tista ja Lapin ilmatorjuntaryk-
mentistä. Joukko oli avainhen-
kilöstön osalta mukana jo har-
joituksen suunnitteluvaiheessa, 
ja tämän ansiosta toiminta käyn-
nistyi joustavasti ja tehokkaasti 
heti harjoituksen alkaessa.

IPH 1/13 -harjoitus toteutet-
tiin jatkumona aikaisempiin har-
joituksiin. Merivoimat on toteut-
tanut harjoituskehystä, jossa on 
mukana myös rannikkoalueen 
kehys ja toiminnot, kaksi kertaa 
aikaisemmin. Konsepti kehitet-
tiin vuonna 2010 kun Maavoi-
mat tuotti Merivoimille useita il-
matorjuntayksiköitä. 

Vuonna 2010 Maavoimat 
tuotti Merivoimille joukkoja seu-
raavasti: ITPTRI88 (35mm)/PS-
PR, TKAJ87/PSPR, MITTSTJO-

KER/PSPR sekä aivan uutena 
joukkotyyppinä ITOPTRI05M/
KARPR. Tuolloin suunniteltiin 
merivoimien korostunut vastuu 
joukkojen kouluttamisesta, kou-
lutuksen tukemisesta sekä toi-
minta operatiivisena käyttäjänä. 
Vuosina 2009 - 2010 perehdy-
tettiin kouluttavien joukko-osas-
tojen henkilöstöä merivoimien 
toimintaan ja erityispiirteisiin. Li-
säksi silloin suunniteltiin yhdes-
sä kouluttavien joukko-osasto-
jen kanssa nk. harjoitusjatku-
mo, jolla asetetut joukkotuotan-
totavoitteet saavutetaan. Tätä 
jatkumoa on nyt käytetty hyvin 
tuloksin kolmena vuonna. Meri-
voimille tuotettavien ilmatorjun-
nan joukkotuotantoyksiköiden 
harjoituskonsepti on seuraava: 

Joukon johtajien 
ja henkilökunnan 
perehdyttäminen

Merivoimat joukkojen operatii-
visena käyttäjänä antaa joukol-
le ja sen henkilökunnalle kou-
lutusta aliupseerikurssin loppu-
vaiheessa johtajakoulutuksena. 
Koulutus sisältää yleistietoa me-
rivoimista ja merivoimien ilma-
puolustuksesta, siinä käydään 
läpi yksiköiden tehtävät ja toi-
minta-ajatus sekä merivoimien 
taktisen ja ilmapuolustuksen 
tulenkäytön johtaminen. Koulu-
tuksella sitoutetaan avainhenki-
löstö yhteisiin tavoitteisiin.

Yksikön perehdyttäminen

Merivoimat toteuttaa joukoille 
ennen E-kauden loppua toisen 
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koulutustilaisuuden, jossa myös 
koko yksikkö tai yksiköt pereh-
dytetään Merivoimien toimin-
taan, tehtäviin ja erityispiirteisiin 
sekä annetaan erityiskoulutusta.

Joukkotuotantoharjoitus I  
= joukkoyksikön oma 
harjoitus

Merivoimat toteuttaa joukon en-
simmäiseen joukkotuotantokau-
den harjoitukseen suorituskyky-
mittauksen, jossa päästään to-
teamaan joukon perustiedot ja 
taidot.  

Joukkotuotantoharjoitus II  
= Merivoimien 
ilmapuolustusharjoitus

Merivoimille tärkein harjoitus 
on oikealla toiminta-alueella ja 
-ympäristössä toteutettu joukon 
harjoitus. Tässä harjoituksessa 
joukko pääsee harjoittelemaan 
Merivoimien harjoitusalueella ja 
Merivoimien johtamana. Eräille 
joukoille, joilla on erityisen tär-
keää päästä liikkumaan saaris-
tossa ja merialueella, varataan 
venekalusto harjoittelua varten. 

Joukkotuotantoharjoitus III 
= valtakunnallinen 
ilmatorjuntaharjoitus (ITH)

Haastavin harjoitus on joukon 
loppusota eli osallistuminen val-
takunnalliseen ilmapuolustus-
harjoitukseen. Ilmapuolustus-
harjoitukseen osallistuvat kaik-
ki puolustushaarat ilmapuolus-
tusjoukoilla. Harjoitukseen on 
muodostettu kaikille puolustus-
haarojen joukoille yhteinen tilan-
nekehys sekä uhka-arvio.

Merivoimat on tuottanut 
rannikkoalueen taistelun ke-

hyksen niissä harjoituksissa, joi-
hin on osallistunut Merivoimil-
le joukkotuotettavia yksiköitä. 
Lohtajalle on siten muodostet-
tu rannikkoalueen johtamiseen 
tarvittava kalusto ja järjestelmät 
siirrettävillä konttiratkaisulla se-
kä perustettu esikunnan runko.

Ilmatorjuntaohjuspatteri 
Lohtajalla

Lapin Ilmatorjuntarykmentin Me-
rivoimille tuottama ilmatorjunta-
ohjuspatteri (90M) osallistui il-
matorjuntaharjoitukseen Lohta-
jan ampuma- ja harjoitusalueella. 

Ilmapuolustusharjoituk-
sen alkaessa Ilmatorjuntaoh-
juspatterin (90M) päällikkö il-
moittautui Pohjanmaan Rannik-
koalueen komentajalle. Johtoo-
noton jälkeen patterin päällikkö 
käski perusteet maastontiedus-
telun aloittamiseen. Maastontie-
dustelun aikana patteriupseeri 
laati ilmatorjuntapatterin taiste-
lusuunnitelman Rannikkoalueen 
esikunnassa apunaan patterin 
päällikkö ja Pohjanmaan Ran-
nikkoalueen ilmatorjuntapäällik-
kö. Patterin viestiupseeri ja Poh-

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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janmaan Rannikkoalueen viestipääl-
likkö tiedustelivat ohjusjaosten lii-
tyntäpisteet, asensivat salausavai-
met patterin TASP06-tietokoneisiin 
ja latasivat taajuuspaketit patterin ra-
diokalustoon. Ohjusjaosten katvetie-
dusteluilmoitusten perusteella patte-
rin tulenjohtoupseeri laati ilmatorjun-
taohjuspatterin tulisuunnitelman. Au-
ringon laskiessa Lohtajan rannikol-
la aloitti päällikkö käskykierroksen. 
Aamun jo sarastaessa ilmatorjunta-
ohjuspatteri oli torjuntavalmiina Loh-
tajan ampuma- ja harjoitusalueella.

Ilmapuolustusharjoituksen tor-
juntatilanteiden vaikeusastetta nos-
tettiin suunnitelmallisesti harjoituk-
sen edetessä. Ilmatorjuntaohjusvau-
nun operaattorit saivat kokea moni-
puolisia lentokierroksia neljän päi-
vän aikana. Jokainen operaatto-
ri pääsi vuorollaan toimimaan oh-
jusampujana ja vaunun johtajana. 
Operaattorien koulutuksen tehosta-
miseksi ITO90M -ohjusvaunut oli 
varusteltu ohjusjärjestelmän data-
tietojen tallentimilla. Ilmatorjuntaoh-
juspatterin datatietojen käsittelystä 
vastasi Lapin Ilmatorjuntarykmentin 
tehtävätukiryhmä. Tehtävätuki tuotti 
jokaisen lentokierroksen jälkeen pa-
lautteen ohjusampujan toiminnasta 
sekä ITO90M ohjusjaosten simuloi-
tujen ohjusten osumaraportin.

Ilmapuolustusharjoituksessa 
oli riittävästi maalitoimintaa, ja sään 
suosiessa lentotoimintaa pystyttiin 
harjoituksen kaikki maalilennot to-
teuttamaan suunnitellulla tavalla. 
Harjoitukset sisälsivät kaikki nykyai-
kaisen ilmaoperaation vaiheet sekä 
vihollisen ilma-aluksissa käyttämät 
aktiiviset ohjusilmatorjunnan väistö-
toimet kuten silputus, soihdutus ja 
tutkahäirintä.

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä



18

M yös silloin tämä ny-
kyisen rannikko-
taisteluharjoituk-

sen edeltäjä oli tärkeä oppimis-
tilaisuus Merisotakoulun opis-
kelijoille ja henkilöstölle. Me-
risotakoulun opiskelijoina oli 
kadettien ja reserviupseerikurs-
sin lisäksi mm. opistoupseerien 
peruskurssi ja luutnanttikurssi. 
Myös tutkimustoimintaa voitiin 
liittää harjoitukseen.

Merileirin aikoina harjoitus 
oli ampumateknisesti painotet-
tu. Yleisinä harjoitusaiheina saat-
toivat olla merimarssin suoritus, 
patterin ampumakuntoon saat-
taminen, tukikohdan puolustus-
järjestelyt, valvonta ja vartiointi, 
meriammunnat valoisalla ja pi-
meällä, tykkikaluston huolto ja 
ammunnan tarkastelu. Oheis-

koulutuksen aiheina olivat esi-
merkiksi tykkiasemien sulkuti-
laan saattaminen sekä tykin nä-
köislaitteiden käyttö. Harjoituk-
seen perustettiin yleensä rannik-
koalueen tulenkäytön johtopor-
ras, yksi tai useampi rannikkoty-
kistöpatteri, rannikkotykistöpatte-
riston osia sekä esimerkiksi me-
ritorjuntaohjuspatteri, aluksia tai 
osia linnakeorganisaatiosta. Har-
joituksen ja tilanteen elävöittämi-
seksi ja harjoitustilanteen kehittä-
miseksi oli joissain harjoituksis-
sa pelihenkilöitä. Lisäksi ampu-
maharjoituksen järjestelyt vaati-
vat varo-organisaation, joka on 
myös mahdollistanut tarvittavien 
oikeuksien kouluttamisen Me-
risotakoulun opiskelijoille.

Vuosien varrella harjoitus 
on muutamia kertoja yhdistet-

Merileirin kehittyminen 
rannikkotaisteluharjoitukseksi
Tykistöammuntojen ympärille rakennettu kokonaisuus oli ennen nimeltään Merileiri. 

Harjoitus oli säännöllisesti toteutettava opetustapahtuma, koska tykistöyksiköihin 

koulutettiin henkilöstöä, ja myös tykistöyksiköitä oli enemmän. Harjoitusvahvuudet 

olivat noin 200 henkilöä. Rannikkotykistöpatteriston osia perustettaessa vahvuus 

oli vähintään kaksikertainen. 

ty meripuolustusharjoitukseen. 
Tällöin rannikkotaisteluharjoitus 
on ollut myös alusyksiköiden ja 
muiden joukkojen takia entistä 
laajempi. Viime vuosina harjoi-
tus on vakiintunut rannikkojou-
koille räätälöidyksi harjoituksek-
si. Pelitoiminta on ollut kehitty-
vä osa rannikkotaisteluharjoitus-
ta. Taistelutekniikan rinnalle on 
yhdistetty taktinen tilanne, jolla 
on voitu palvella eri johtoportai-
den koulutustavoitteita.

Rannikkotaistelu-
harjoitukset tänään

Kahdesti vuodessa toimeenpan-
taviin rannikkotaisteluharjoituk-
siin osallistuvat pääsääntöises-
ti kaikki Merivoimien rannikko- 
ja huoltojoukkokoulusta antavat 
joukkoyksiköt. Harjoitusvahvuus 
on näin ollen 600 - 850 henki-
löä. Harjoitukset ovatkin vakiin-
nuttaneet paikkansa tärkeinä 
kurssien ja saapumiserien kou-
lutustapahtumina. 

Nykyisellään kantavana 
ajatuksena on luoda kattava 
ja todentuntuinen harjoituske-

Heikki-Ilari Hirvonen
Kapteeniluutnantti Heikki-Ilari Hirvonen kuuluu Merisotakoulun koulutuskeskuksen taktiikan opettajaryhmään.

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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hys, joka mahdollistaa Meriso-
takoulun kaikkien opiskelijoiden 
harjaantumisen sodan ajan yk-
siköiden johtotehtävissä ja va-
rotehtävissä sekä osallistuvien 
yksiköiden omien opetustavoit-
teiden saavuttamisen kulloisen-
kin koulutusvaiheen mukaises-
ti. Huolimatta harjoituksiin luo-
tavasta taktisesta tilanteesta ja 
joustavasta peli- ja maalitoimin-
nasta, painottuvat opiskeltavat 
ja harjoiteltavat asiat pitkälti 
taistelutekniselle tasalle. Tyypil-
lisiä harjoitusaiheita ovat mm. ti-
lannekuvan luominen ja ylläpi-
to, tulenkäyttö ja sen johtami-
nen, ilmasuojelu sekä tärkeiden 
kohteiden suojaaminen.

Tämän vuoden kevään ran-
nikkotaisteluharjoituksessa käyn-
nistettiin uutena osakokonaisuu-
tena Meritaistelukeskuksen joh-
tama tutkimus- ja kehittämistoi-

minta, jota tullaan jatkamaan 
myös syksyn harjoituksessa.

Tulevat harjoitukset

Rannikkotaisteluharjoitus on ny-
kymuodossaan toimiva konsep-
ti. Jatkossa tullaan kiinnittämään 
erityinen huomio harjoituksen 
ajankohtaan ja pituuteen. Tavoit-
teena on toimeenpanna yli viikon 
mittaisia harjoituksia vaativissa 
olosuhteissa, jotta toimintaky-
vyn ylläpitoon joudutaan kaikilla 
tasoilla kiinnittämään huomiota. 
Pidemmät harjoitukset mahdol-
listavat myös paremmin esikun-
tien suunnittelu- ja johtamispro-
sessin harjoittelun. Pelitoimintaa 
pyritään edelleen kehittämään 
vastaamaan tämän päivän uh-
kakuvia, jotta joukoille varmiste-
taan mahdollisimman todenmu-
kainen oppimisympäristö. Oi-
keuksien ja pätevyyksien aus-

kultointi eri kursseilla tulee säi-
lymään keskeisenä osana ran-
nikkotaisteluharjoituksia. Tällä 
osaltaan varmistetaan riittävä 
rannikkotykistöosaaminen tule-
ville vuosille.

Rannikkotaisteluharjoituk-
set ovat perinteisesti olleet jouk-
kojen harjoituksia, joilla on en-
sisijaisesti pyritty parantamaan 
henkilöstön osaamista osana 
suorituskyvyn kehittämistä. Tu-
levaisuuden rannikkojoukot ja 
osaltaan myös niiden muuttu-
vat tehtävät edellyttävät kuiten-
kin myös joukkojen käyttöpe-
riaatteiden kehittämistä. Tule-
vaisuuden rannikkotaisteluhar-
joituksia ja niiden pelitoimin-
taa suunniteltaessa pyritäänkin 
luomaan joukkojen harjoituksen 
rinnalle toimiva testialusta ran-
nikkojoukkojen taktiikan ja tais-
telutekniikan kehittämiselle.

KAlle KolinJoukot valmistautuvat rannikkotaisteluharjoitus Iirikseen syksyllä 2012 
Kuusisen sotasatamassa Kotkassa.
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M itään uutta ei si-
nällään tapahtu-
nut, olihan puolus-

tusvoimissa ollut jo useamman 
vuoden käytössä koulutuspor-
taali KOPO. Uuden järjestelmän 
etuina on kuitenkin sen sijoittu-
minen julkiseen internet-ympä-
ristöön, mikä mahdollistaa jär-
jestelmän käytön myös puolus-
tusvoimien ulkopuolisissa tilois-
sa. Lisäksi Moodlen tarjoamil-
la toiminnallisuuksilla pystytään 
laatimaan entistä monipuolisia 
verkkokursseja.

Merisotakoulun Moodle-si-
vuston (ns. päätyötilan) suun-
nittelu ja käyttöönotto aloitettiin 
vuoden 2013 alussa. Päätyöti-
lan tarkoituksena on koota yh-
teen koko Merisotakoulun kurs-
sitarjonta ja kaikki se opintohal-
lintoon liittyvä tieto, jota opiske-
lijat tarvitsevat Merisotakoulus-
sa opiskellessaan. Perusajatuk-
sena on, että opiskelijat löytä-
vät kaiken tarvitsemansa tie-
don yhdestä järjestelmästä. Sa-
maan aikaan aloitettiin Meriso-
takoulun henkilöstön koulutta-
minen järjestelmän käyttöön. 

Moodle tarjoaa mahdol-
lisuuden monipuolistaa 
kurssisisältöjä

Moodlen käyttöönoton tarkoi-
tuksena ei ole korvata koko-
naan perinteistä lähiopetusta, 
vaan laajentaa ja monipuolistaa 
tarjolla olevien koulutuksien si-
sältöä ja opetustapoja. Järjestel-
mää pystytään hyödyntämään 
sekä lähiopetuksen tukena et-
tä monimuoto- ja etäopiskelus-
sa. Lähiopetuksessa järjestel-
mään voidaan tallentaa käytet-
ty luentomateriaali. Tekniikka 
tarjoaa perinteisesti laadittujen 
luentomateriaalien lisäksi mah-
dollisuuden monipuolisempaan 
multimedian hyödyntämiseen 
digitaalisia oppimateriaaleja 
laadittaessa. Verkossa olevaan 
kurssiin on myös helppo linkit-
tää muualta internetistä löyty-
vää valmista materiaalia. Mood-
len käyttö tarjoaa myös mahdol-
lisuuden muuttaa koulutuksia 
osittain tai kokonaan verkossa 
suoritettaviksi. Verkkoon siirret-
ty koulutus on joustavampaa, 
koska opiskelijan on mahdol-
lista sovittaa opiskelu helpom-

min muuhun toimintaansa. Etu-
na ovat myös taloudelliset sääs-
töt, kun matkustus-, majoitus- 
ja päivärahakustannukset pie-
nenevät. 

Vaikka Moodlen käyttö-
kokemusta ei ole vielä kerty-
nyt paljon, sen tarjoamat edut 
on huomattu. Esimerkiksi kurs-
sipalautteen kerääminen sopii 
luontevasti verkkokurssin sisäl-
töön ja tukee aiemmin mainittua 
yhden tietojärjestelmän taktiik-
kaa. Tehtävien anto, palauttami-
nen, tiedottaminen sekä kurs-
seilla käytettävän materiaalin ja-
ko onnistuu verkossa nopeasti 
ja poistaa turhaa kopiointitarvet-
ta. Käyttökelpoisiksi työkaluik-
si on todettu mm. Tehtävä-työ-
kalu, jolla on mahdollisuus laa-
tia monivalinta-, dialogi- ja sa-
nastotehtäviä sekä Tentti-työ-
kalu, joka mahdollistaa erimuo-
toisten kysymys- ja vastaussar-
jojen laatimisen. Tarvittaessa 
Tentti-työkalu laskee myös val-
miiksi opiskelijan saavuttaman 
pistemäärän. 

Erittäin mielenkiintoisena, 
uutena toiminnallisuutena mu-

PvMoodle monipuolistaa
Merisotakoulun kursseja

Puolustusvoimissa otettiin käyttöön vuoden 2012 aikana uusi verkko-oppimisalus-

ta PVMoodle, joka tarjoaa nykyaikaisen verkko-opetus- ja ryhmätyöympäristön puo-

lustusvoimien henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten käyttöön. 

Teija Örn
KM Teija Örn työskentelee Merisotakoulussa  
koulutussuunnittelijan sijaisena.

Teem
a

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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kaan on saatu Videoneuvotte-
lu-työkalu (BigBlueButton), jo-
ka avaa jälleen uusia järjestel-
män käyttömahdollisuuksia. 
Sen avulla voidaan pitää luen-
not verkossa ja myös tallentaa 
opetustilaisuuksia myöhempää 
käyttöä varten. Toivottavasti 
Merisotakoulun ensimmäinen 
videotallenne nähdään jo tä-
män vuoden aikana!

Uusien asioiden myötä 
uusia kysymyksiä

Uudet asiat tuovat mukanaan 
myös haasteita. Verkkokoulu-
tus muuttaa perinteisen sotilas-
koulutuksen mallin, joka on tä-
hän asti perustunut pitkälti lähi-
opetukseen. Verkon käyttö an-

taa Merisotakoululle esisijaises-
ti mahdollisuudet koulutuksen 
monipuolistamiseen, koska eri-
tyspiirteidensä vuoksi osa Me-
risotakoulun koulutuksesta tu-
lee aina olemaan lähiopetusta.  

Koulutuksen monipuolista-
minen on aluksi opettajille työ-
lästä. Verkko-opetus vie opet-
tajalta enemmän aikaa ja teet-
tää enemmän töitä kuin lähiope-
tus. Opettajan on valmisteltava 
tuntinsa kuten ennenkin, mutta 
oppimateriaalin tekemiseen, oh-
jeistamiseen ja kirjalliseen kom-
munikointiin kuluu aikaa. Mate-
riaalin tuottaminen vaatii paljon 
työtä, mutta sitten, kun mate-
riaalin on kerran digitalisoinut, 
sitä on helppo kasvattaa ja päi-

vittää sekä koota erilaisiksi ko-
konaisuuksiksi erilaisten ope-
tusryhmien tarpeiden mukai-
siksi. Verkko-opetuskokemuk-
sen karttuessa myös opiskelijoi-
den kyky oman työn suunnitte-
luun ja ajanhallintaan kehittyy, 
ja opettaja kykenee valitsemaan 
verkkotyötavat paremmin omien 
voimavarojensa mukaan. 

Oman haasteensa Mood-
len käytölle aiheuttaa myös Me-
risotakoulun opetusryhmien ko-
ko, joka voi pienimmillään olla 
vain pari oppilasta. Onko verk-
kokurssin rakentaminen näin 
pienelle ryhmälle tarkoituksen-
mukaista?  Käyttöä rajoittaa 
myös Merisotakoulun opetuk-
sessa käytettävän turvaluokitel-

Teija Örn jatkaa Moodle-koulutuksia Merisotakoululla syksyllä 2013, jolloin mennään syvemmälle  
järjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Auli Aho
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lun materiaalin runsaus. Mood-
leen voi tallentaa korkeintaan IV 
suojaustason materiaalia, mikä 
rajaa osan kursseista pois jär-
jestelmän piiristä.

Moodlen käytön suurim-
maksi ongelmaksi on toistaisek-
si muodostunut tekniikka. Tieto-
turvastamme johtuen painikkeet 
ja näkymät ovat olleet puutteel-
lisia, kun järjestelmään on kir-
jauduttu puolustusvoimien ver-
kossa olevalta Hallnet-koneel-
ta.  Joustavammin käyttö su-
juisi pelkässä internet-verkos-
sa olevilla koneilla, mutta tois-
taiseksi niitä ei ole ollut riittä-
västi käytössä. Valoa on kui-
tenkin näkyvissä: Moodle-tuki 
lupaa helpotusta tietoturvaon-

gelmiin, ja lisäksi syksyn aika-
na Merisotakoulu saa käyttöön-
sä useita pelkässä internet-ver-
kossa olevia koneita. Kiitos tie-
tohallintopäällikölle!

Elefantti syödään pala 
kerrallaan

Uudet asiat on helpompi omak-
sua pikkuhiljaa - pala kerral-
laan. Merisotakoululla järjes-
tetty Moodle-koulutus on tois-
taiseksi painottunut pitkälti pe-
rusasioihin sekä toimintamal-
liin. Koulutusta jatketaan syk-
syllä 2013, jolloin on tarkoitus 
perehtyä lisää järjestelmän tar-
joamiin mahdollisuuksiin. Täl-
lä hetkellä järjestelmä on koko 
puolustusvoimissa melko va-

jaalla käytöllä. Tarjolla on vielä 
useita käyttökelpoisia toiminto-
ja, joilla pystytään tehostamaan 
ja monipuolistamaan kurssien 
sisältöä. Tekniikan lisäksi Me-
risotakoulun tavoitteena on li-
sätä opettajien pedagogista 
osaamista tarjoamalla mahdol-
lisuuden pedagogisten taitojen 
syventämiseen joko yhteistyös-
sä muiden koulujen kanssa tai 
mahdollisuuksien mukaan pel-
kästään Merisotakoulun henki-
löstölle. Merisotakoulun tavoite-
tilaksi on määritelty koko kou-
lun kurssitarjonnan löytyminen 
Moodlesta vuonna 2015. Tä-
tä päämäärää on nyt lähdetty 
määrätietoisesti tavoittelemaan, 
pala kerrallaan.

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä

   Meriliitto – 
Sjöfartsförbundet ry

Suomen
merellisten intressipiirien

yhteistyöfoorumi

www.meriliitto.fi

tutustu ja 
liity joukkoon!

tutustu ja 
liity joukkoon! Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305

MERIVAIHTEET
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RAIKON 
KONEPAJA OY

•  Tilaus- ja korjauskonepaja
•  Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

ISO 9001:2000D , AGAP 2120

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA ●  TEHOKAS ●  KESTÄVÄ

NMEA-palkittua 
elektroniikkaosaamista.

Kaikki navigointiin, 
kommunikointiin ja 

valvontaan.

- Separaattorit
- Lämmönvaihtimet
- Laitteet makean
  veden tuotantoon
- Booster-koneikot
- Suodattimet
- CIP/Alpacon-
  nesteet
- IMO-pumput

Lisätietoja:
Alfa Laval Nordic Oy
info.fi@alfalaval.com

www.alfalaval.com

Alfa Laval -huoltopalvelut 
maailmanlaajuisesti
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Hannu Roponen 
Komentajakapteeni Hannu Roponen toimi JOTU13 -harjoituksen pelipäällikkönä.

M erisotakoulu on joh-
donmukaisesti pyr-
kinyt kehittämään 

oman henkilöstön osaamista so-
tapelien suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Vakiintuneen käytän-
nön mukaisesti Merisotakoulu 
kantaa merivoimien keskeisim-
pien harjoitusten pelitoiminnan 
suunnitteluvastuun ja pääosin 
myös asettaa henkilöstön peli-
ryhmään. Vuosittain Merisota-
koulu on osallistunut peliryhmäl-
lä vähintään yhteen valtakunnal-
liseen tai merivoimien piirissä to-
teutettuun harjoitukseen sekä to-
teuttanut kahden rannikkotaiste-
luharjoituksen pelitoiminnan. 

Merisotakoulu sotapelien 
tuottajana

Pelitoiminnan suunnittelu ja to-
teuttaminen on myös yksi Me-
risotakoulun poikkeusolojen 
tehtävistä. Harjaantumalla so-
tapelaamiseen sekä simuloin-
tiin normaaliajan harjoitustoi-
minnassa luodaan perusteita 

Joukkotuotanto-
harjoituksen pelitoiminta
Joukojen alueellinen taisteluharjoitus (JOTU13) oli nimensä mukaisesti suunniteltu 

ensisijaisesti harjoitukseen osallistuvien joukkojen tarpeita varten. Monelle varus-

miehelle harjoitus näyttäytyi sarjana yksittäisiä tapahtumia, mutta harjoituskokonai-

suus eteni johdonmukaisesti, ja eri joukkojen taistelut kytkeytyivät yleistilanteen ke-

hittymiseen saumattomasti. Loppusodan tapahtumat olivat tarkkaan suunniteltuja.

myös poikkeusolojen sotape-
lien toteuttamiseen. Normaaliai-
kana voidaan myös luoda erilai-
sia skenaarioita ja tilanteita sekä 
toimia poikkeavilla organisaati-
oilla. Tällä testataan muun har-
joitustoiminnan yhteydessä laa-
dittujen operatiivisten suunnitel-
mien toimivuutta sekä luodaan 
erilaisia malleja ja ratkaisuvaih-
toehtoja komentajien ja esikun-
tien ratkaistavaksi.

Merisotakoulun henkilös-
tön sotapelaamisen osaamiseen 
on kiinnitetty erityinen huo-

mio. Peliin nimetään pelipääl-
likkö, jolla on noin puoli vuot-
ta aikaa kokonaisuuden valmis-
teluun. Pelipäällikkö osallistuu 
myös koko harjoitukseen suun-
niteluun. Peliryhmään nimetään 
pelipäällikön lisäksi 6-8 pelaa-
jaa, jotka muodostavat osape-
lien, muun muassa meri-, ran-
nikko- ja huoltopelien, henki-
löstön. Sama henkilö toimii pe-
lipäällikkönä tai peliryhmässä 
kolmessa tai neljässä harjoi-
tuksessa. Tyypillisesti pelipääl-
liköksi nimetään jo aikaisemmin 

Teem
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peliryhmässä toiminut henkilö. 
Tällä saavutetaan noin kahden 
vuoden kierto, mutta toisaalta 
varmistutaan jatkuvuudesta ja 
osaamisen säilymisestä.

Suunnitteluvaiheessa peli-
päällikkö luo harjoitukseen osal-
listuvien joukkojen tarpeita pal-
velevan yleis- ja lähtökohtatilan-
teen. Suunnittelun aikana luo-
daan myös karkea tapahtuma-
luettelo, joka kattaa koko harjoi-
tuksen kulun. Luettelossa synk-
ronoidaan eri osapelit yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Tapahtuma-
luettelo täydentyy harjoituksen 
aikana, jolloin sen perusteella 
laaditaan yksityiskohtaiset ku-
vaussanomat. Lähtökohtatilan-
teen, tilanneilmoitusten ja ku-
vaussanomien lisäksi simuloi-
daan meritilanne tilannekuvajär-
jestelmään, jolloin harjoitukses-
sa on käytettävissä kaikille sa-
ma ja reaaliaikainen tilanneku-
va. Harjoitusjoukot täydentävät 
havainnoillaan tilannekuvaa, ja 
esimerkiksi havainnot maalialu-
ksista päivittyvät suoraan me-
rivalvontaryhmältä yhteiseen ti-
lannekuvajärjestelmään.

Harjoituksen aikana peli-
päällikön apuna toimii vuoropääl-
likkö, osapeleihin nimetty muu 
henkilöstö sekä maalitoimin-
taa kentällä johtava erotuomari. 
Vuoropäällikkö rytmittää tapahtu-
mien kuvaamista sekä osallistuu 
muun peliryhmän kanssa vaiku-
tusten kuvaamiseen. Erotuomari 
vastaavasti arvioi taistelukoske-
tuksessa olleiden joukkojen on-
nistumisen ja antaa joukolle pa-
lautteen tilanteen päätyttyä. 

Liikkeen ja tapahtumien 
kuvaamisessa sekä vaikutusten 

arvioinnissa pyritään mahdol-
lisimman tarkkaan realistisuu-
teen. Esimerkiksi kuvattaessa 
maahanlasku varmistutaan sii-
tä, että alueen koko ja ympäris-
tö todellisuudessa mahdollistai-
sivat kuvatun suuruisen osaston 
toiminnan. Realistinen kuvaami-
nen on ehdoton edellytys, jotta 
esikunnissa tapahtuvalle tilan-
teenarvioinnille ja ennakoinnil-
le olisi perusteet. Kuvattujen ta-
pahtumien taustatietojen mää-
rittäminen on peliryhmän toi-
minnan kannalta aikaa vievää, 

mutta toisaalta luo myös oppi-
mista ja kykyä kokonaisuuden 
ymmärtämiseen. 

Harjoituksen 
pelitoiminnan suunnittelu 
ja toteuttaminen

JOTU13 -harjoituksen organi-
saatio muodostui maa- ja me-
rivoimien joukoista. Maavoimi-
en johdossa toimi operatiivinen 
taisteluosasto, joka oli muodos-
tettu Kaartin jääkärirykmentin 
ja Uudenmaan prikaatin jouk-
kotuotannossa olleista varus-

Auli AhoMonelle varusmiehelle harjoitukset saattavat näkyä sarjana  
yksittäisiä tapahtumia, vaikka harjoitus kokonaisuutena etenee  
järjestelmällisesti.
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miesyksiköistä. Merivoimien 
joukkoina toimivat alueellinen 
taisteluosasto ja merihuoltopa-
taljoona sekä suoraan Merivoi-
mien esikunnan johdossa olleet 
erillisyksiköt. Peliryhmä kuvasi 
maavoimien johtoporrasta sekä 
Merivoimien esikuntaa. 

Harjoituksen pelitoiminnan 
suunnittelu aloitettiin harjoituk-
sen muun suunnittelun rinnalla 
marras-joulukuussa 2012. Peli-
toiminnan perustaksi päätettiin 
jatkaa syksyn 2012 rannikko-
taisteluharjoituksen teemaa se-
kä kehittää harjoitukseen luo-
tua yleistilannetta ja tapahtu-
maluetteloa. Lisäksi päädyttiin 
käyttämään samaa tilannet-
ta JOTU13 -harjoituksen lisäk-
si myös kevään rannikkotaiste-
luharjoituksessa. Tilanne, jossa 

toimittiin sotilaallisen voiman-
käytön vaiheessa, palveli har-
joituksiin osallistuneiden jouk-
kojen ja erityisesti johtoportai-
den tavoitteita hyvin. Maavoimi-
en yksiköiden tarpeet huomioi-
tiin osana pelitoiminnan suun-
nittelua yhteistoiminnassa Ete-
lä-Suomen sotilasläänin kanssa.

Merisotakoulun tiloissa toi-
minut peliryhmä kuvasi harjoi-
tukseen osallistuneiden johto-
portaiden ylempiä esikuntia. 
Täten kyettiin luomaan yleisti-
lanne sekä antamaan tarvittavia 
käskyjä ja ilmoituksia harjoituk-
sessa mukana olleille esikun-
nille. Harjoitusesikunnat käski-
vät saamansa tehtävät edelleen 
omille yksiköilleen. Oman lisän 
JOTU13 -harjoitukseen toivat 
samanaikaisesti käynnissä ol-

leet muiden joukkojen, muun 
muassa Maanpuolustuskorkea-
koulun, harjoitukset, joiden peli-
tilanteesta kyettiin osia yhdistä-
mään JOTU:ssa mukana olleil-
le harjoitusjoukoille.

Harjoituksen aikana peli-
toimintaa kuvattiin kaksiulot-
teisesti; yhtäältä yleistilannetta 
kehittävinä ylemmän johtopor-
taan tilanneilmoituksina ja käs-
kyinä sekä toisaalta suoraan 
harjoitusjoukoille annettavina 
tilanteenkuvauksia. Lisäksi pe-
litoimintaa elävöitettiin maalitoi-
minnalla, jolla luotiin konkreet-
tinen vastustaja harjoitusjoukol-
le. Maalitoimintaa varten harjoi-
tuksessa oli erillinen maaliosas-
to sekä vain maaliajoon nimet-
tyjä aluksia.

merivoimAtMerisotakoulu käyttää harjoituksissa omia koulualuksiaan myös maalialuksina.  
Kuvassa on koulutusalus Kajava.
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Harjoituksesta saadut opit

Merisotakoululle on syntynyt 
tiedollinen ja taidollinen osaa-
mispohja laajojen sotapelien to-
teuttamiseen. Peliryhmään sijoi-
tettu henkilöstö toimii lähes vas-
taavissa tehtävissä kuin poik-
keusoloissa. Tästä huolimatta 
pelitoiminnan suunnittelu ja to-
teuttaminen tuottaa myös uutta 
osaamista. JOTU13 -harjoituk-
sen keskeisimpänä oppina voi-
daan pitää kahden puolustus-
haaran joukkojen yhteistoimin-
taa. Peliin sijoitettu henkilöstö 
sai arvokasta kokemusta sota-
pelin suunnittelusta ja käytän-
nön toteutuksesta. Harjoituksen 
aikana käydyt laajat keskustelut 
ja pohdinnat tuottavat varmasti 
hedelmää syksyn aikana annet-
tavassa taktiikan opetuksessa.

Kevään sotapelien toteutus-

vaiheesta on siirrytty seuraavan 
harjoituksen – vuoden 2013 toi-
sen rannikkotaisteluharjoituksen 
– suunnitteluvaiheeseen. Peliryh-
män henkilöstöä tullaan kierrättä-

Kuva 2. Harjoituksen pelitoiminnan periaate

mään, ja marraskuussa toteutet-
tavan harjoituksen teema ja har-
joitusalue tulevat muuttumaan, 
mutta sotapelin merkitys oppi-
misen mahdollistajana säilyy.
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Osaamistason saavutta-
minen vaatii koulutusta

Rannikkojoukkojen päätehtävänä 
on täydentää tilannekuvaa saaris-
tossa ja rannikkoalueilla, turvata 
merivoimien joukkojen toiminta-
vapaus saaristossa, rajoittaa vas-
tustajan erikoisjoukkojen toimin-
taa, pitää käsketyt kohteet sekä 
kuluttaa vastustajan merellistä 
voimaa. Liikkuvien rannikkojouk-
kojen paikallistuntemus ei ole 
samalla tasolla, kuin alueellisten 
joukkojen. Rannikkopuolustuk-
sen perinteinen vahvuus paikallis-
tuntemus – on ylläpidettävä aikai-
sempaa aktiivisemmalla harjoitte-
lulla jo rauhan aikana keskeisim-
millä toiminta-alueilla. Harjoitus-
toiminta on ulotettava varusmies-
koulutuksen ja reservin harjoitus-
ten kautta myös vapaaehtoiseen 
toimintaan. (RP-lehti 4/2011)

Maavoimien uudistettu tais-
telutapa tulee vaatimaan jouk-
kueenjohtajalta hyvää tilannetie-
toisuutta, jotta hän saa pidettyä 
ryhmänsä toimintakykyisenä. Sii-
nä korostuvat ryhmien ja partioi-
den itsenäiset tehtävät. Partioi-
den ja ryhmien johtajilta vaadi-

Suomen armeija on  
reserviläis armeija 

– kykenisikö se myös kouluttamaan itsensä?

taan itsenäistä ajattelua, moni-
puolista osaamista niin kaluston 
kuin taistelutekniikan suhteen se-
kä kykyä soveltaa opittuja perus-
tietoja ja -taitoja. Uudistettu tais-
telutapa vaatii hyvää fyysistä kun-
toa ja periksi antamattomuutta. 
Kuluttavimpia ovat nopeat is-
kut ja irtaantumiset. Teknologia 
tuo taistelukentille oman haas-
teensa, kun ryhmät saavat käyt-
töönsä mm. radioita ja optiikkaa. 
Kaikkien taistelijoiden tulee osata 
ryhmäkohtaisen tekniikan käyttö, 
jotta kommunikointi ja muu toi-
minta olisi tehokasta ja vaivaton-
ta taistelun aikana.

Osaava ja alaistensa arvos-
tama johtaja saa joukkonsa kans-
sa aikaan erinomaisia tuloksia. 
Menestys pohjautuu yhteiseen si-
toutumiseen ja haluun ponnistel-
la tehtävien toteuttamiseksi. Jou-
kon yhteishenki rakentuu suurelta 
osin yhteisistä kokemuksista. (So-
tilasaikakauslehti 3/2013)

Kun uudistetun taisteluta-
van opettamiseen ja harjoitte-
luun käytetään riittävästi aikaa, 
ei sen omaksuminen tuota on-
gelmia. Löytyykö tämä aika, löy-

tyykö kouluttamiseen tarvittava 
resurssi?

Haastavaa aikaa

PVKOM kenr Ari Puheloinen on 
todennut, että vuosien 2012-
2014 budjettileikkaukset aiheut-
tavat pysyvän loven reservimme 
osaamiseen. Toimintamenojen 
supistaminen vuoteen 2015 as-
ti merkitsee varusmiesten maas-
to- ja taisteluharjoituksien vähen-
tämistä merkittävästi, eikä tätä 
osaamisvajetta pystytä korjaa-
maan reservin kertausharjoituk-
silla. Varsinkaan, kun kertaus-
harjoitusvuorokaudet ovat 2012-
2014 hälyttävän alhaalla. Vuo-
desta 2015 alkaen tilanteen pi-
täisi helpottua, vaan käykö niin… 
(Suomen Sotilas 5/2012)

Ratkaisu nro 1

Hyvänä esimerkkinä sitoutunei-
den reserviläisten pitkäjänteisestä 
työstä on MPK:n statuksella ole-
va ja Stadin Sissien toteuttama 
Esikuntatyöskentelyn jatkokurs-
si, jota aktiivireserviläiset ovat 
oma-aloitteisesti, PV:ien tukema-
na, toteuttaneet ja ennen kaik-

Rannikkojoukkojen päätehtävänä on täydentää tilannekuvaa saaristossa ja rannikkoalueil-

la, turvata merivoimien joukkojen toimintavapaus saaristossa, rajoittaa vastustajan erikois-

joukkojen toimintaa, pitää käsketyt kohteet sekä kuluttaa vastustajan merellistä voimaa. 

Antti Rautiainen
Kirjoittaja on reservin majuri.
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kea kehittäneet 20 kurssin ajan 
eli kohta 20 vuotta. Reilu 600 re-
serviläistä on täysin reserviläisvoi-
min ja PV:ien tilaamana koulutet-
tu kurssilaisina esikuntatehtäviin. 
On myös huomattava, että kaikki 
kurssin soveltavaan harjoitukseen 
osallistuvat vapaaehtoiset reservi-
läiset (v. 2013 toistasataa) saavat 
joka vuosi oppia. Nyt kurssia on 
PV:ien toimeksiannosta kehitetty 
pitkään valmiina olleiden suunni-
telmien mukaan kolmiportaisek-
si, jossa erikoiskurssilla puhutaan 
yhtymätasosta.

Ratkaisu nro 2

MPK:n meripuolustuspiirillä on li-
kemmäs 300 sitoutunutta koulut-
tajaa sekä parikymmentä PV:ien 
perusammunnanjohtajan luvan 
haltijaa. Näitä aktiivisia, motivoi-
tuneita ja koulutettuja reserviläi-
siä on käytetty menestyksekkääs-
ti vuositasolla useilla kymmenillä 
MERIV:ien MPK:lta tilaamilla so-
tilaallisilla kursseilla, joissa koulu-
tettavina ovat olleet niin varusmie-
het kuin SA-reserviläisjoukotkin.

Ratkaisu nro 3

Nyt kertaus- tai VEH-harjoitus-
vuorokausien ollessa minimis-
sään, merivoimien yhden SA-esi-
kuntajoukon kanssa on lähdetty 
oma-aloitteisesti parantamaan 
mahdollisuuksia ylläpitää joukon 
osaamistasoa. Sille on yhdessä 
reserviläisjohtajien kanssa tehty 
useamman vuoden suunnitelma 
sekä vuosittainen toimintasuun-
nitelma, joka on pitänyt sisällään 
parhaimmillaan 1-2 PV:ien MP-
K:lta tilaamaa sotilaallista kurssia 
(VEH-perusteinen, PV:ien johta-
ma, mutta yleensä MPK:n si-

toutuneiden kouluttajien toteut-
tama), mutta ainakin MPK:n so-
tilaallisia valmiuksia palvelevia 
kursseja. Nämä perustuvat täy-
sin vapaaehtoisuuteen ja peri-
aatteellisesti jälkimmäisistä pi-
täisi maksaa jopa 20 €:n kurs-
simaksu per vrk. Tähän ongel-
maan (SA-joukko vapaaehtoi-
sesti SA-tehtäviään tehdessään 
maksaisi kurssimaksun?) on saa-
tu ratkaisu Sinisen Reservin Sää-
tiön tuella sen antaessa kohden-
nettua rahallista tukea. Joukko 
on erittäin sitoutunut ja saa erin-
omaisia tuloksia aikaiseksi.

Tulevaisuus?

Valmiuksia reserviläisistä löytyy 
siis jopa kouluttamiseen ja itsen-
sä kehittämiseen vapaaehtoisesti. 
Tämä resurssi pitäisi kuitenkin ot-
taa kunnolla käyttöön, tehdä koko 
valtakunnan kattavat suunnitel-
mat. Kuten Hermannien (ESSL:n 
esikuntiin sijoitettujen reserviläis-
ten yhdistys) työryhmälle anne-
tun toimeksiannon lopputulema-
na todettiin, reserviläiset voitaisiin 
nostaa vahvasti kiinteäksi osaksi 
PV:ien organisaatiota. Varsinkin 

suunnitteluprosessiin otettaessa 
pitkään mukana olleet reserviläi-
set saattaisivat saada SA-joukko-
jen johtajat tekemään itsenäises-
ti töitä oman joukkonsa kehittä-
miseksi. Tärkeätä olisi, että teh-
tävä ja tavoitteet olisivat riittävän 
selkeästi kerrottuna. Tätä ei vali-
tettavasti useistakaan pyynnöis-
tä huolimatta ole saatu aikaisek-
si. Hienoa olisi, jos MPK ja sen 
puitteissa tehtävä vapaaehtoi-
nen maanpuolustustyö saataisiin 
useampaan otteeseen esitettyjen 
toiveiden mukaisesti isommaksi 
osaksi yhteiskuntaa ja yleistä hy-
väksyntää. Tällä hetkellä ei tilan-
netta tältäkään osin voi kovasti 
kehua. Iso ongelma on tiedotta-
minen. Paljon on siis päätettävää 
sekä tehtävää – mielestäni jo kii-
reellisesti. Pitäisi vain löytää päät-
täjät sekä vastuun kantajat. Tässä 
merivoimat voisi jälleen olla esi-
merkkinä muille. Haluan uskoa, 
että uhkaavasti laskusuuntaan 
kääntyvä maanpuolustustahto ei 
laske liian alas ja vapaaehtoisten 
löytäminen muodostu mahdotto-
maksi tehtäväksi. Haastavaa se 
on jo nyt.

Kurssit voivat olla hyvinkin vaativia tässä kevyemmästä 
päästä eli Selviytymiskurssin kesäosio.

Antti rAutiAinen

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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Johtopäätöksiin perustuen 
Meritaistelukeskus tekee perus-
teltuja esityksiä toimintatapojen 
kehittämiseksi ja operatiivisen 
konseptin toimeenpanon suun-
taamiseksi. Analyysin ja tais-
telutilan mallintamisen kautta 
Merivoimien hankkeita tuetaan 

Mikko Saarinen
Komentaja Mikko Saarinen on Meritaistelukeskuksen johtaja.

operatiivisen ja taktisen näke-
myksen osalta. 

Lohtajan ilmatorjuntaharjoi-
tuksella on pitkät perinteet tor-
junta-analyysiprosessin kehittä-
misessä ja jalkauttamisessa il-
mapuolustuksen viitekehykses-
sä kaikkien puolustushaarojen 

M eritaistelukeskus 
analysoi todellisia, 
harjoituksista saa-

tuja havaintoja ja pyrkii niiden 
perusteella tekemään sekä laa-
dullisia että tilastollisia johto-
päätöksiä toiminnan kehittä-
mistä varten. 

Meritaistelukeskus ohjeistaa ja tukee joukkojen suorittamaa torjunta-analyysia. miKKo sAArinen

Meritaistelukeskus  
Merivoimien tulenkäytön 
analyysin toteutuksessa
Merivoimien Meritaistelukeskuksen keskeisenä tehtävänä on tukea merivoimien 

operatiivisen konseptin toteuttamista ja kehittämistä. Yhtenä konseptin kehittämi-

sen välineenä Meritaistelukeskus käyttää analysointiohjelmistoja, joiden perusteella 

todellisia harjoituskokemuksia voidaan tarkastella jälkikäteen.

Teem
a
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käyttöön. Merivoimat on osal-
listunut aktiivisesti tähän työhön 
siitä lähtien kun nykymuotoisia 
harjoituksia on järjestetty. Meri-
voimissa torjunta-analyysin kehi-
tys ja kokoamisvastuu on aikai-
semmin ollut harjoituksesta vas-
taavalla joukko-osastolla ja sen 
ilmapuolustushenkilöstöllä. 

Lohtajan ilmatorjuntahar-
joituksessa merivoimien ilma-
puolustuksen torjunta-analyysin 
kokoamisvastuu siirtyi Meritais-
telukeskukselle vuoden 2013 il-
mapuolustusharjoituksessa.

Analysointi toteutetaan 
käytännössä tietokonepohjai-
sesti mallintamalla ja visualisoi-
malla sekä hyödyntämällä deb-
rief-toimintaa. Tietokoneohjel-
miin syötetään todelliset tiedot 
taisteluista, jotka yksiköt kerää-
vät omista suoritteistaan. Tiedot 
yhdistämällä ja sitomalla ne oi-
keaan aikaan ja paikkaan voi-
daan hyvinkin kompleksisia ta-
pahtumia analysoida varsin kat-
tavasti jälkikäteen.

Torjunta-analyysi ilma-
puolustusharjoituksissa

Torjunta-analyysissä analysoi-
daan oman toiminnan onnis-
tumista annetun tehtävän suh-
teen. Se on toimintaa, jonka 
joukko suorittaa itse - oli kysy-
myksessä sitten aluksen ope-
raattori, keskusjoukkue tai tais-
teluosaston johtoporras. Ana-
lyysin tavoitteena on ensin hah-
mottaa, mitä tapahtui, ja sen 
jälkeen kehittää ja tarvittaessa 
muuttaa nopeastikin omaa toi-
mintaa. Torjunta-analyysipro-
sessin oheistuotteena saadaan 
kerätyksi varsin kattavaa tietoa 

vihollisen toimintatavoista. 
Torjunta-analyysissä ja eri-

tyisesti tehtävän purkamisessa 
hyödynnetään debrief-menetel-
miä. Menetelmässä suoritettu 
torjunta tai koko operaatio käy-
dään läpi tietokoneavusteises-
ti ja faktaperusteisesti. Siinä si-
muloidaan sekä oma että vas-
tustajan toiminta ja erotuoma-
roidaan keskeiset torjunnat. 

Meritaistelukeskus ohjeis-
taa ja tukee joukkojen suorit-
tamaa torjunta-analyysiä se-
kä vastaa tietokoneavusteisen 
debriefin kokoamisesta yhdes-
sä taistelevien joukkojen kans-
sa. Tavoitteena on, että joukko 
tunnistaa oman suorituskykyn-
sä vahvuudet ja heikkoudet. Yl-
läpitämällä omia vahvuuksia ja 
kehittämällä heikkouksia suori-
tuskyky kehittyy niin yksittäisen 
operaattorin kuin koko yksikön 
tai osastonkin näkökulmasta.

Ilmapuolustuksen torjun-
ta-analyysi laaditaan merivoi-
missa kolmessa vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa kerä-
tään talteen päällimmäiset ha-
vainnot toiminnasta, toisessa 
vaiheessa havaintoihin paneu-
dutaan yksikkökohtaisesti ja sy-
vällisesti debriefin avulla ja kol-
mannessa vaiheessa yksiköiden 
havainnoista koostetaan suu-
rempi kokonaisuus. Tämän jäl-
keen Meritaistelukeskus toteut-
taa jälkianalysoinnin, jonka pe-
rusteella voidaan tehdä tarkem-
pia johtopäätöksiä eri taistelujen 
osa-alueista sekä kerätä aineis-
toa tilastollista analyysiä varten.

Torjunta-analyysin laatimi-
sen jälkeen joukon edustaja tal-
tioi oman analyysinsä ja purkaa 

sen omassa joukossaan. Meri-
taistelukeskus taltioi kaikkien yk-
siköiden analyysit sekä jälkiana-
lyysit. Analyysien materiaaleihin 
palaamalla ja niiden johtopäätök-
siä tarkastelemalla kyetään ke-
hittämään harjoitustoimintaa ja 
hyödyntämään oppeja eri kurs-
sien opetuksessa. Meritaistelu-
keskus osana Merisotakoulua 
pyrkii jakamaan saamiaan tutki-
mustuloksia ja analysoinnin joh-
topäätöksiä luennoimalla ja esi-
telmöimällä kadettikursseilla ja 
henkilökunnan täydennyskoulu-
tuskursseilla. 

Ilmatorjunnan 
torjunta-analyysistä 
Merivoimien tulenkäytön 
mallintamiseen

Meritaistelukeskus kehittää jat-
kuvasti merellisen taistelutilan 
mallintamista ja analysointitoi-
mintaa. Tietokoneohjelmistojen 
kehitystyö ja toimintojen jalkaut-
taminen osaksi joukkojen toimin-
taa vaatii pitkäjänteistä työtä.

Merivoimien tietokonea-
vusteista analysointitoimintaa 
on kehitetty Ilmavoimien kans-
sa tiiviissä yhteistyössä. Ilmavoi-
mien pitkäaikaista kokemusta ja 
osaamista on voitu hyödyntää 
analyysitoiminnan kehittämises-
sä siten, että Merivoimien toi-
mintaa palvelevia osa-alueita on 
pystytty lisäämään osaksi Ilma-
voimilla jo käytössä olevia oh-
jelmistoja. Merivoimat on suun-
nitellut pysyvänsä kehityksen 
aallonharjalla analysointitoimin-
nan kehittämisessä. Ilmatorjun-
nan ohjelmistokehityksen lisäksi 
pintatorjunnan ominaisuuksien 
lisääminen osaksi analysointioh-

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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jelmistoja ja analyysiprosessia 
on toiminnan keskiössä.

Meritaistelukeskuksen ta-
voitteena on koko Merivoimia 
koskevien analysointitoiminto-
jen toimintatapojen ja tilastol-
lisen analyysin kehittäminen. 
Keskus on kuluvan vuoden ai-
kana aloittanut onnistuneesti 
myös pintatorjunnan mallinta-
misen merivoimien tulenkäyt-
töharjoituksessa. 

Merivoimien tulenkäytön 
analysoinnin 
jatkokehittäminen

Puolustusvoimien tutkimustoi-
minta organisoidaan uudelleen 
puolustusvoimauudistuksessa. 
Puolustusvoimien tutkimuslai-
tos ohjaa uudistuksen jälkeen 
puolustushaarojen taistelukes-
kusten toimintaa.

Merivoimissa tavoitteena 
on, että Meritaistelukeskuksen 
toiminta vakiinnutetaan osak-
si puolustushaaran operatiivis-
ta tutkimus- ja kehitystoimin-
taa. Meritaistelukeskuksella on 
oma tärkeä roolinsa operatiivi-
sen konseptin mukaisissa kehi-
tystehtävissä, Merivoimien tut-
kimustoiminnassa ja keskeisis-
sä vaikuttamisen harjoituksissa. 
Kaikessa toiminnassa korostuu 
vaikuttamislähtöinen ajattelu.

Merivoimien tulenkäytön 
analysoinnin tekninen kehitys 
etenee erillisen suunnitelman 
mukaisesti Meritaistelukeskuk-
sen ohjauksessa. Tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa me-
rivoimien kokonaistulenkäyttö 
pystytään mallintamisen kaut-
ta analysoimaan mahdollisim-
man laadukkaasti. Yhteistoi-

minta muiden puolustushaa-
rojen taistelukeskusten ja kan-
sainvälisten tutkimusorganisaa-
tioiden kanssa on jokapäiväistä 
ja toimivaa.

Kohti tulevaa

Vuosi 2013 on Meritaistelukes-
kukselle toiminnan käynnistä-
misvuosi. Vuosi 2014 tulee edel-
leen kulumaan monilta osin uu-
sien asioiden ja tehtävien paris-
sa. Keskeistä suorituskyvyn ra-
kentamisessa materiaalin ja toi-
mintotapojen ohessa on henki-
löstö. Meritaistelukeskuksella on 
asioihin kehityshakuisesti ja in-
nokkaasti suhtautuva nuorehko 
henkilöstö. Jokapäiväisessä te-
kemisessä paistaa läpi selkeästi 
tekemisen meininki.

Pieni analysointi kannat-
taa aina!

Merivoimien koulutus ja harjoitukset suorituskykyjen kehittämisessä
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S uomen Joutsen teki 
1930-luvulla kahdek-
san valtamerille suun-

tautunutta koulutuspurjehdusta. 
Kolmella matkalla vuosina 1934 
– 37 mukana oli myös suomalai-
sia tuotteita esittelevä vientinäyt-
tely – uiva näyttely kuten sitä 
myös kutsuttiin. Kahdella ensim-
mäisellä matkalla noin 40 yritys-
tä ja yhteisöä esitteli tuotteitaan 
ja kolmannella 21. Kaikkiaan 62 
yritystä oli mukana matkoilla.

Näyttelyn järjestämistä poh-
dittiin jo silloin kun mietittiin han-
kittavan koululaivamme käyttöä. 
Koulutuksen lisäksi yhdeksi teh-
täväksi kaavailtiin Suomen tun-
netuksi tekemistä sekä itsenäise-
nä valtiona että aktiivisena ulko-
maankaupan harjoittajana.

Aloitteen tekijänä ja näytte-

lyjen järjestäjänä yhdessä Me-
rivoimien esikunnan kanssa oli 
Suomen Vientiyhdistys (nykyi-
nen FINPRO). Yhdistyksen esi-
tyksestä ensimmäinen näyttely-
matka suuntautui Levanttiin eli 
Välimeren itäosan maihin. Myön-
teisten kokemusten saattelemana 
tehtiin toinen matka Etelä-Ame-
rikkaan, joka jo aiemmin oli ollut 
ulkomaankauppaa harjoittavien 
yritystemme mielenkiinnon koh-
teena. Kolmannen matkan koh-
de oli Väli-Amerikka.

Näyttelyjen järjestelyissä ul-
koasiainministeriömme oli vah-
vasti mukana. Paikalliset kon-
sulit huolehtivat kutsuista Suo-
mesta kiinnostuneille liikemiehil-
le, toimittivat sanomalehdille ku-
va-aineistoa ja tekstejä jo ennen 
koululaivan saapumista ja tuki-
vat muutenkin vierailijoita. Hei-
dän kertomuksensa näyttelyn to-
teutumisesta antoivat arvokasta 
tietoa tuleville toimille. 

Vientinäyttelymatkoille ase-
tetut tavoitteet – etsiä suoma-
laisille tuotteille vientikohteita ja 
tehdä Suomea tunnetuksi maa-
ilmalla – onnistuivat hyvin. 

Visa Auvinen on löytänyt 
melkeinpä kaiken löydettävis-
sä olevan aineiston. Päälähteinä 
ovat artikkelit näyttelymatkois-
ta suomalaisissa ja kohdemai-

den lehdissä sekä Suomen Vien-
tiyhdistyksen kuva-aineisto. Leh-
tileikkeet eivät ole kovin laaduk-
kaita, mutta asiasisältönsä vuok-
si ja paikallisen värin antajana ne 
puolustavat paikkaansa kirjan 
runsaassa kuvituksessa. Vienti-
yhdistyksen valokuvat näytteillea-
settajien osastoista ovat ammatti-
kuvaajien korkealuokkaista työtä. 

Teoksen sujuvat kuvaukset 
näyttelymatkoista sekä yleisön ja 
liikemiesten kiinnostuksesta Suo-
meen ja Suomen vientimahdolli-
suuksiin antavat lukijalle hyvän ja 
mielenkiintoisen kuvan tapahtu-
mista. Koululaivamme ja kolmel-
la valtameripurjehduksella mu-
kana olleiden vientinäyttelyiden 
huomattava merkitys maamme 
tunnetuksi tekemisessä ja kaup-
pavaihdon kehittämisessä ennen 
sotia tulee hyvin selväksi.

Kirja on kuudes Perinneyh-
distyksen julkaisema teos Suo-
men Joutsenen historiasta. 
Kaikki, ensimmäisen matkaker-
tomuksia lukuun ottamatta ovat 
ye-komentaja Visa Auvisen kir-
joittamia. Joutsenen historia on 
kirjattu hyvin muistiin.

Teoksia myyvät julkaisija 
(www.suomenjoutsenenperin-
neyhdistys.fi) ja Forum Mari-
num –merikeskus Turussa.

Jukka K Pajala

Suomen Joutsen viennin edistäjänä 1930 –luvulla
Visa Auvinen, ye-komentaja, merikirjailija
Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys ry 2013. 170 sivua, kovakantinen. Newprint Oy, Raisio
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L innakehistoriikkeja on 
monenlaisia. Kaikki lin-
nakkeet varmasti ansait-

sisivat paksun ja komean his-
toriikin, mutta laajojen teosten 
kustantaminen ja julkaiseminen 
on kustantajien huonon talo u-
dellisen tilanteen takia tullut yhä 
vaikeammaksi. Pekka Silvast on-
kin valinnut omakustanteen rat-
kaisuksi kirjoittamalleen noin 
110-sivuiselle Russarön linnak-
keen historiikille. Teoksen laajuus 
ja hinta tuntuvat onnistuneilta, 
kun ottaa huomioon, mihin lin-
nakkeen satunnaisella vierailijal-
la on varaa ja riittää kiinnostusta. 

Teos käsittelee ensimmäi-
sessä luvussa lyhyesti Han-
gon merkitystä 1200-luvulta 
1700-luvulle. Toisessa luvus-
sa käydään lyhyesti läpi Hangon 

vanhaa linnoitusta 1700-luvun 
puolivälistä 1800-luvulle. Nä-
mä luvut toimivat hyvin johdan-
tona Russarön rakentamiselle 
1900-luvun alussa Pietari Suu-
ren merilin noituksen osana. Rus-
sarö sijaitsee ns. saaristoaseman 
(Hanko-Porkkala) ja Turun – Ah-
venanmaan saa ristoaseman lii-
toskohdassa, ja toimii siten ikään 
kuin porttina tai saranana Itä-
mereltä Suomen lahdelle. 

Seuraava luku käsittelee 
Russarötä itsenäisen Suomen 
linnakkeena. Se, mikä satsattiin 
linnak kee seen 1920- ja 1930-lu-
vuilla, osoittautui oikeaksi ratkai-
suksi. Se voitiin todeta jo talvi-
sodassa, kun linnake heti sodan 
alussa torjui neuvostoristeilijä Ki-
rovin johtaman osaston hyök-
käyksen. Tälle Rus  sarön taistelul-
le on omistettu oma lukunsa, joka 
perustuu osittain uusiin tutkimuk-
siin Venäjän arkistoissa. Kysees-
sä on tarkin allekirjoittaneen tun-
tema selvitys taistelusta.

Seuraavassa luvussa, Vie-
raissa käsissä, käsitellään Rus-
sarötä osana neuvostotuki-
kohtaa 1940–1941. Erityises-
ti Neuvostoliiton suunnitelmat 
12-tuumaisten tykkien asenta-
misesta Russarön linnakkeelle 
on nyt ensimmäistä kertaa ve-
näläislähteisiin pohjalta kunnol-

la esitetty. Myös Hangosta läh-
teneen Josif Stalin -eva kuoin ti-
aluksen tuhoa Porkkalan kapei-
kossa on käsitelty.

Loppukirja on omistettu so-
dan jälkeiseen aikaan. Kysees-
sä on paljolti rannikkotykistön 
yleistä ke hitystä Hangon Ran-
nikkopatteristoon ja Russarön 
linnakkeelle kohdistettuna. Eh-
kä mie len kiintoisin kohta on 
esitys Neuvostoliiton pääminis-
teri Aleksei Kosyginin yllättä-
västä ”laivas tovierailusta” Han-
gon vesille sota-aluksella vuon-
na 1968. Russarö oli valmis tu-
littamaan ilman lupaa merirajan 
ylittänyttä alusta ennen kuin ti-
lanne saatiin hallintaan.

Teoksessa on lyhyt lähde- 
ja kirjallisuusluettelo. Tutkijalle 
olisivat lähdeviitteet olleet tärkei-
tä, mut ta valitettavasti niitä ei ole, 
niin kuin useimmiten tämän tyyp-
pisissä teoksissa, ole käytetty. 

Teoksessa on monta mie-
lenkiintoista kuvaa, mutta useat 
kuvatekstit ovat kovin ylimalkai-
sia ja muutaman kuvan laatu 
heikohko.

Kirjaa voi tilata toistai-
seksi Pekka Silvastilta ainoas-
taan sähköpostilla po.silvast@
pp.inet.fi. Hinta on kohtuulliset 
20 euroa.

Ove Enqvist

Russarön linnake
Pekka Silvast
Omakustanne, 110 sivua, Hanko 2013
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R ankin linnakkeen his-
toria on hyvin ajankoh-
tainen nyt, kun Kotkan 

Rannikkopataljoona vuoden 2013 
lopussa lakkautetaan, ja sekä Kir-
konmaan että Rankin saaret ovat 
myynnissä. On sen takia hienoa, 
että Lari Pietiläisen tutkimus saa-
ren historiasta ja linnakkeen ke-
hityksestä talvisodan kynnykselle 
saatiin julkaistua juuri ennen Kot-
kan Rannikkopataljoonan viimeis-
tä nykymuotoista perinnepäivää. 
On toivottavaa, että kirjoittajalle 
joskus tavalla tai toisella voidaan 
korvata edes osa siitä noin 7 vuo-
den tutkimustyöstä ja omien va-
rojen käytöstä, mitä kirjan julkai-
seminen on vaatinut.

On huomattava, että kirja 
käsittelee saaren historiaa aina 
noin 1600-luvulta alkaen, mut-
ta että käsittely päättyy talviso-

dan kynnykselle. Voidaan siis 
toivoa, että kirjalle joskus ilmes-
tyy jatko-osa.

Rankin saari oli jo 1600-lu-
vulla tunnettu hyvistä kalavesis-
tään. Kaukaisena ulkosaarena se 
tarjosi pitkiä ja säännöllisiä kala-
reissuja Rankin apajille tehneil-
le pyyntikunnille suojaisan tu-
kikohdan. Kala-apajien kautta 
saaren historia kietoutuu osaksi 
alueen rikasta merikalastuskult-
tuuria. Merenkävijöille Rankki tu-
li tutuksi 1830-luvulla rakenne-
tun tunnusmajakan myötä. Ran-
kin saari otettiin vuosien 1914–
1916 välisenä aikana venäläis-
ten toimesta osaksi massiivista 
Pietari Suuren merilinnoitusta. 
Rankkiin rakennettiin tykkipatte-
ri, jonka tarkoituksena oli suojata 
Kotkaa ja torjua vihollinen Suur-
saaren alueen taisteluissa. Va-
paussodassa Rankki oli Kotkan 
punakaartin miehittämä, ja pat-
terilla oli suuri vaikutus Kotkan 
merialueen tapahtumiin keväällä 
1918. 1920-luvulla Rankin lin-
nake ja Kotkan alueen rannikko-
puolustus olivat tärkeässä ase-
massa rannikkotykistön kehityk-
sessä. Rankkiin rakennettiin Suo-
men ensimmäinen hajaryhmitet-
ty rannikkopatteri. Määrätietoisel-
la työllä luotiin 1930-luvulla puit-
teet talvisodan onnistuneille tor-

juntataisteluille Kotkan alueella. 
Pietiläisen kirja kertoo elä-

västi ja yksityiskohtaisesti yh-
den Suomen kuuluisimman ja 
perinteikkäimmän linnakesaa-
ren historian talvisodan ensim-
mäiselle sotapäivälle saakka. 
Kirja vie lukijan Kymenlaakson 
paikallishistorian johdattelema-
na ainutlaatuiselle matkalle ve-
näläisten rakentaman patterin 
vaiheisiin vapaussodassa sekä 
itsenäisen Suomen rannikkoty-
kistön kehittämisen aikana. 

Kirja sisältää paljon ennen 
julkaisematonta materiaalia ja tar-
joaa mahdollisuuden uppoutua 
tämän suljetun saaren historiaan 
ja ainutlaatuisen linnakkeen ke-
hitykseen. Tutuksi ei tule ainoas-
taan Rankin kehitys, vaan koko 
alueen rannikkopuolustuksen ja 
saaristoelämän kehitys. Kirja si-
sältää myös täydellisen lähdeluet-
telon sekä viiteapparaatin, mikä 
on harvinaista tällaisissa kirjoissa.

Tarkemmat myyntijärjestelyt 
olivat julkaisuhetkellä vielä kes-
ken. Oletettavaa on, että kirja tu-
lee myyntiin ainakin Kymenlaak-
son kirjakauppoihin. Lisäksi kir-
jan voi tilata suoraan kustantajal-
ta, http://www.apali.fi/rankin-lin-
nake/, Puh 03-2700 500. Hinta 
on 29,50 €.

Ove Enqvist

Rankin linnake. Itäisen Suomenlahden lukko
Saaren historia ja linnakkeen kehitys talvisodan kynnykselle
Lari Pietiläinen
Apali Oy, 184 sivua
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W SOY Bonnier Books 
jatkaa syksyllä 
2013 Suomen so-

tahistoriaa käsittelevää suurteos-
sarjaansa, tällä kertaa merisodas-
ta. Tekstin on kirjoittanut Jyrki K. 
Talvitie (s. 1941), joka on tietokir-
jailija, leksikografi ja kirjan kus tan-
taja. Tal vitie on harrastanut me-
risodan historiaa 1950-luvulta 

asti. Ku vituksesta on vastannut 
Kalevi Kes kinen (s. 1941), joka 
on tietokirjailija ja kuvatoimitta-
ja. Hän jäi eläkkeelle tarkastaja-
na puolus tus ministeriöstä. Keski-
nen on toiminut kuvatoimittajana 
noin 40 kir japrojektissa, ja eten-
kin 2000-lu vulla hän on kuvitta-
nut arvoteoksia useille kustanta-
jille. Teoksen käsikirjoituksen tar-
kastajina ja neu vonantajina ovat 
toimineet yleis- ja pääesikunnan 
päällikkönä vaikuttanut kenraali-
luutnantti evp. Ermei Kanninen 
(s. 1922) sekä rannikkopuolus-
tuksen osalta pri kaatikenraali 
evp. Asko Kilpinen (s. 1938). 

Suomen merisota -teos ker-
too Suomen kehityksen tuhan-
nen vuoden ajalta merenkulun ja 
meripuo lustuksen näkökulmas-
ta. Se on yleisesitys merisodas-
ta Pohjolan vesillä. Mukana on 
myös näkö kul ma kauppameren-
kulun ja huoltovarmuuden turvaa-

miseen, Itämeren geostrategisiin 
muutoksiin ja tiedusteluun poliitti-
sia juonitteluja unohtamatta. Mu-
kana on myös Itämeren ratkaise-
vimmat tais te lut, alushistoriat, lai-
vastoesittelyt ja sukellusvene- se-
kä rannikkotykistöosuudet.

Kuvitukseen on käytetty 
mm. harvinaisia sota-ajan väriku-
via, maalauksia, laivapiirustuksia, 
meriso ta-aiheisia arkistojen eri-
koisuuksia ja sukellusryhmä Ba-
dewannen hylkykuvia. Teoksen 
noin 400 ku vaa avaavat monita-
hoisen näköalan Suomen meriso-
tiin. Kartat näyttävät Itämeren so-
tatoimien tapahtumapaikat.

Kirjan painos on loppuun-
myyty. Kustantajan mukaan teos-
ta on kuitenkin myyty paljon kir-
jastoihin, joten se ei ole täysin vie-
lä siitä kiinnostuneen lukijan ta-
voittamattomissa.

Ove Enqvist

Suomen MERISOTA.

Taisteluja Itämeren herruudesta.
WSOY. Bonnier Books Finland Oy
245 x 340 mm, numeroitu 1950 kpl:n painos. Nelivärikuvitus, noin 400 kuvaa.  
Teos on sidottu, kansissa yliveto foliopainatuksin.
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M onista vuonna 
1944 rajan taakse 
jääneistä suoma-

laisalueista on tehty kotiseutu-
kirjoja. Kirjojen teko alkaa olla 
vaikeaa, koska vanhemmat, alu-
eilla pitkään asuneet sukupol-
vet ovat poistumassa keskuu-
destamme. Nuorimmat alueilla 
asuneet henkilöt olivat taas niin 
nuoria kun alu eet oli jätettävä, 
etteivät osaa kertoa. Sen takia 
on hienoa, että kirjatyöryhmä 
sai Teikarsaari-kirjan valmiik-
si ja julkaistua sen 8.6.2013 
Säkkijärvi-juhlassa Inkeroisis-
sa. Kirjahanke alkoi tavallaan jo 
vuonna 1949, kuoli välillä pois, 
mutta herätettiin taas henkiin 

1980-luvulla.
Monelle ei-teikarilaiselle ni-

mi Teikarsaari merkinnee nykyi-
sin vain rajuja taisteluja Viipu rin-
lah della viime sodissa. Teikar-
saari on kuitenkin ollut paljon 
muutakin kuin taistelutanner. 
Teikarsaari, Säkkijärven ainoa 
asuttu saari, oli kylä, jossa oli 
ollut asutusta ainakin 1500-lu-
vun lopulta lähtien. Vuonna 
1939 asukkaita oli noin 120.

Kirjassa kerrotaan elämäs-
tä saaressa ennen viime sotia. 
Vanhimman kuvauksen on kir-
joittanut his toriantutkija ja opet-
taja J. M. Salenius, joka oles-
keli saarella viisi viikkoa vuonna 
1870. Saa re laisten omat kerto-
mukset kattavat ajan 1900-lu-
vun alkuvuosilta vuoteen 1944.  
Noin 150 sivua kertoo hy vinkin 
tarkasti saaren asukkaista. Lo-
put kirjasta kertoo työstä ja toi-
meentulosta, koulusta, arjesta 
ja juhlasta, vapaa-ajan vietosta, 
vieraista ja pakkolähdöstä vuon-
na 1944.

Viimeiset saarelaiset jätti-
vät saaren kesällä 1944 viholli-
sen jo pommittaessa saarta, ja 
kylän ole massaolo päättyi sen 

täydelliseen tuhoamiseen 1.-
5.7.1944 käydyissä taisteluissa. 
Saari rauhoitettiin hautasaareksi 
vuonna 1998.

Kirja ei ole sotakirja – vuo-
den 1944 taistelut referoidaan 
muutamalla sivulla. Sotilaalli-
sesti mie lenkiintoisia ovat kui-
tenkin luvut Venäjän laivas-
ton tavasta viettää kesiään Tei-
karsaaressa, jonne pikku hil-
jaa syntyi pieni laivastoasema 
kasarmeineen, kauppoineen, 
sairaaloineen, leipomoineen ja 
muine rakennuksineen. Kirja 
on kuitenkin ennen kaikkea ko-
tiseutu- ja sukukirja, jonka ai-
heet kui tenkin vähintäänkin si-
vuavat rannikko- ja meripuolus-
tusta. Kirjan hinta on 40 euroa. 
Parhaiten sen saa tilaamalla kir-
jatyöryhmältä sähköpostitse tei-
karsaari@gmail.com, tai postin 
kautta, jolloin lähetykset toimi-
tetaan postiennakolla johon lisä-
tään postituskulut. Puhelintila-
ukset voi tehdä numeroon 040-
5320068/Satu Niemelä.  Kir-
ja on myös myynnissä ainakin 
Haminan Suomalaisessa kirja-
kaupassa.

Ove Enqvist

Teikarsaari
Eija Niemelä (toim.)
Teikarsaaren Usva, Helsinki 2013, 416 sivua, noin 500 valokuvaa
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K oulutuslaivueen ko-
mentaja on kontra-ami-
raali Fumiyuki Kita-

gawa. JDS Kashiman päällikkö-
nä palvelee kommodori Toshihi-
ro Ohno. Merkittävässä ja aktii-
visessa roolissa valmisteluissa ja 
vierailulla oli Japanin Suomeen 

Japanin 
itsepuolustusmerivoimien
 ensimmäinen vierailu Suomeen

Japanin itsepuolustusmerivoimien koulutuslaivue te-

kee vuosittain 5 kuukauden mittaisen koulutuspurjeh-

duksen. Laivue, johon kuuluu lippulaiva JDS Kashima 

sekä hävittäjät JDS Shirayuki ja JDS Isoyuki, irroit-

ti Tokiosta Japanista 22.5.2013. Aluksilla palvelee 

yhteensä 730 merisotilasta, joista 350 Kashimalla. 

Koulutuspurjehdus päättyy Japaniin lokakuun lopussa 

2013. Reitillä oli vierailukohteina 18 maata, 19 sata-

maa ja matkaa noin 30 000 merimailia.

akredoitu sotilasasiamies, evers-
ti, Yoshio Tsushima. 

Historian ensimmäistä ker-
taa japanilainen merivoimien alus, 
JDS Kashima, saapui Suomeen 
keskiviikkona 30.7.2013 aamul-
la. Vierailun isäntänä toimi Me-
risotakoulun johtaja, kommodo-

ri Sakari Martimo. Merellä, alue-
vesirajalla  alukselle siirtyi luotsi 
ja kaksi merivoimien asettamaa 
yhteysupseeria. Laivastoperintei-
tä noudattivat Kashiman Suomel-
le ampumat 21 saluuttilaukausta. 
Ammuttujen laukauksien aikana 
oli aluksen parras miehitettynä. 
Merellä ammuttuihin laukauksiin 
vastasi Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin saluuttitykkiryhmä 76 
K 02 museotykillä, myös 21 lau-
kauksella. Helsinkiin saapuminen 
Kustaanmiekan läpi teki suuren 
vaikutuksen aluksen miehistöön 
ja etenkin päällikköön. 

Mika Kuutti, Arto Vesanen, Arno Hakkarainen

JDs KAshimA
Tapahtum

at

Suomalaiset yhteysupseerit seuraavat koulutusalus Kashiman ja ohjusve-
ne Porin välistä yhteistoimintaharjoitusta.
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Kashiman ollessa Helsin-
gissä vierailivat laivueen hävit-
täjät Shirayuki ja Isoyuki Venä-
jällä Pietarissa. Suomen ja Ve-
näjän vierailun päätyttyä suun-
tasivat alukset kohti Puolaa.

Laivastovierailun tausta

Eversti Yoshio Tsushima kertoi 
vierailun valmistelujen alkaneen 
jo vuonna 2011. Tsushima tapasi 
Pääesikunnan tilaisuudessa Me-
rivoimien komentajan vara-ami-
raali Veli-Jukka Pennalan. Soti-

lasasiamies kertoi jännittäneen-
sä tätä Suomen komennuksensa 
ensimmäistä virallista esiintymis-
tä. Tsushiman mukaan Pennalan 
positiivinen ja lämmin asenne 
antoi hänelle myönteisen kuvan 
Suomen merivoimista. Hän päätti 
tuoda Suomeen vastaavan myön-
teisen kuvan Japanista. Tsushi-
ma alkoi tällöin selvittää mahdol-
lisuutta Koulutuslaivueen vierai-
luksi Suomeen. Myös miellyttävä 
yhteistyö silloisen Helsingin sata-
makapteenin kanssa antoi myö-

tätuulta asian edistämiselle. 
Sotilasasiamiehen aktiivi-

sen panoksen ansiosta vuoden 
2013 tammikuussa Suomeen 
saapui Koulutuslaivueen edus-
tus kohteliaisuuskäynnille tapaa-
maan Merivoimien komentajaa 
ja Merisotakoulun johtajaa. Ta-
paamisen aikana osapuolet so-
pivat tulevaan laivastovierailuun 
liittyvät perusteet, joiden osal-
ta aktiivista suunnittelutyötä jat-
koi Merisotakoululta tehtävään 
määrätty yhteysupseeri kap-

JDs KAshimAParrasmiehityksessä oleva Ohjusvene Pori ohittaa koulutusalus Kashiman  
yhteistoimintaharjoituksen päätteeksi.
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teeniluutnantti Arto Vesanen. 
Myös Japanin Suomeen akre-
doitu suurlähettiläs Kenji Shino-
da tapasi suunnitteluvaiheen ai-
kana Merivoimien komentajan. 

Vuoden 2013 ensimmäiset 
seitsemän kuukautta sisälsivät lu-
kuisia suunnittelukokouksia joissa 
tulevan vierailun lopullinen sisäl-
tö tarkentui. Kokouksiin ja suun-
nitteluprosessiin osallistui Japa-
nin suurlähetystö, Puolustusmi-
nisteriö, Merivoimien Esikunnan 
kansainvälinen sektori, Suomen-
linnan Rannikkorykmentti, Hel-
singin satama, Suomenlahden 
Merivartiosto, C & C Port Agency 
Finland huolitsija, Helsingin po-
liisilaitos ja Helsingin varuskun-
ta sekä Merisotakoulu. Suunnit-
telun loppuvaiheessa protokolla-
taso kohosi merkittävästi kun Ja-
panin puolustusministerin Itsuno-

ri Onoderan samanaikainen vie-
railu vahvistui.

Virallinen saapuminen 
Helsinkiin Katajanokalle

Aluksen saapumishetkellä oli 
laiturialueella suurlähettillään ja 
sotilasasiamiehen lisäksi myös 
suurlähetystön henkilöstöä sekä 
merivoimien edustajia. Paikalle 
oli saapunut hyvin yleisöä, eri-
tyisesti Suomessa asuvia japa-
nilaisia. Japanin ja Suomen pie-
noisliput liehuivat laiturilla, eri-
tyisesti lasten käsissä. Saapu-
misseremonian aikana sotilas-
musiikkia soittivat laiturilla Kaar-
tin Soittokunta ja aluksella Kou-
lutuslaivueen oma soittokunta.

Ennen vierailua Japanilai-
set olivat esittäneet Suomen 
merivoimien eri henkilöstöryh-
mille kutsuja vierailla alukselle. 

Kashimalla vieraili merivoimien 
komentaja, esikuntapäällikkö ja 
johtoa. Kontra-amiraali Pennala 
tarkasti aluksen kivääriryhmän. 
Kontra-amiraali Fumiyuki Kita-
gawa tarjosi suomalaisille sidos-
ryhmien ja merivoimien edusta-
jille lounaan aluksella. Lopuksi 
vieraat nauttivat perinteisesti 
japanilaiseen kulttuuriin kuulu-
vasta teeseremoniasta. 

Laivueen ja aluksen ylin 
aliupseeristo kutsui ryhmän 
suomalaisia aliupseereita tutus-
tumaan. Keskustelu kävi vilk-
kaana kun he vaihtoivat koke-
muksia tulkkien avustuksel-
la. Aluksella palvelevien meri-
kadettien vieraaksi saapui ryh-
mä suomalaisia kadetteja. Tu-
tustumiskäynnin aikana japani-
laiset kadetit järjestivät suoma-
laisille kollegoille aluksen esitte-

JDs KAshimAKontra-amiraali Veli-Jukka Pennala tarkastaa Kashiman kivääriryhmän.
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lyn ja teeseremonian. Vastavuo-
roisesti suomalaiset kadetit jär-
jestivät japanilaisille saunaillan 
Merisotakoulun isolla saunalla.

Japanilaisten toiveesta jär-
jestettiin tutustumiskäynti Kau-
nialan Sairaalaan. Vierailuryhmä 
muodostui aluksen lääkintähen-
kilöstöstä. Kaunialan sairaalaan 
puolesta isäntänä toimi hallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Ekroos, 
joka yhdessä kuntoutuspäällik-
kö Kristiina Niemelän ja osas-
ton lääkäri Adrian Paunan kans-
sa piti vieraille esityksen Kaunia-
lan nykyisestä toiminnasta. Esi-
tyksen lomassa käydyssä kes-
kustelussa nousi esiin pääteh-
tävä, sotaveteraanien hoitami-
nen sekä yhä ajankohtaisempi 
haaste, rauhanturvaajaveteraa-
nien hoiva. Tähän Kauniala on 
jo vastannut ottamalla rauhan-
turvaveteraanien kuntoutuksen 
hoidettavakseen. Esityksen jäl-
keen tehtiin kierros sairaalassa 
tutustuen eri tiloihin ja toimin-
toihin. Suurimman vaikutuksen 
vieraisiin tuntui tekevän tutustu-
minen ja lyhyet keskustelut hoi-

dettavina olevien viime sotiem-
me veteraanien kanssa. Samalla 
tavalla vaikuttivat veteraanit ole-
van mielissään vieraista ja hei-
dän aidosta kiinnostuksestaan 
veteraaneja kohtaan. 

Laivastovierailujen perintei-
siin kuuluvat kohteliaisuuskäyn-
nit ainakin kohdekaupungin joh-
don ja varuskunnan päällikön 
luokse. Apulaiskaupunginjohta-
ja Hannu Penttilä Helsingin kau-
pungin ja kommodori Mikko San-
tavuori varuskunnan edustajana 
ottivat aluksen päällikön vastaan 
kaupungintalolla. Samanaikai-
sesti laivueen komentaja kont-
ra-amiraali Kitagawa teki kohte-
liaisuuskäynnin pääesikuntaan, 
jossa hänet vastaanotti kenraali-
luutnantti Jarmo Lindberg.

Kohteliaisuuskäyntien jäl-
keen vieraat siirtyivät Hietanie-
men hautausmaalle, jossa las-
kettiin seppele Sankariristille ja 
Mannerheimin haudalle. Seppe-
leen laski Japanin Puolustusmi-
nisteri Itsunori Onodera, joka oli 
juuri saapunut Suomeen.

Ilta huipentui aluksella jär-

jestettyyn vastaanottoon, jota 
isännöivät yhteisesti laivueen 
komentaja sekä Japanin Suo-
men suurlähettiläs. Vastaanotto 
alkoi ministeri Onoderan ja suur-
lähettiläs Shinodan tervetuliais-
sanoilla, jota seurasi perinteinen 
japanilainen Kagamiwari -sere-
monia. Seremoniaan osallistui-
vat illan isännät sekä kunniavie-
raina mm kenr Ari Puheloinen ja 
PLM:n kansliapäällikkö Arto Rä-
ty. Seremoniassa rikotaan puu-
nuijilla jättimäisen Sake-tynny-
rin puinen kansi, jonka jälkeen 
juomaa tarjoillaan kaikille vierail-
le ja kohotetaan malja sanomal-
la ”Kampai”, kippis. Vanhana us-
komuksena on, että tämä rituaali 
takaa kaikille paikallaolijoille hy-
vää vointia ja onnellisuutta.

Huoltoa ja Suomeen 
tutustumista

Elokuun ensimmäinen aamu 
koitti hyvin arkisesti, huollon 
merkeissä. Täydennyksiä aluk-
selle toimittivat seitsemän tank-
kiautoa ja lukuisa määrä mui-
ta kuljetuksia. Aamulla Japanin 
puolustusministeri Itsunori Ono-
dera, Puolustusvoimain komen-
taja, kenraali Ari Puheloinen ja 
merivoimien komentaja, kont-
ra-amiraali Veli-Jukka Pennala 
seurueineen vierailivat ohjusvene 
Porilla. Ohjusveneen toimintoja 
esiteltiin korkea-arvoisille vierail-
le Helsingin edustalle suuntautu-
neen merimatkan aikana. Tutus-
tumisen jälkeen kontra-amiraa-
li Pennala tarjosi lounaan koulu-
tuslaivueen ja Kashiman johdolle 
Katajanokan kasinolla.

Koulutuslaivueen ja Kaartin 
soittokunnat pitivät hyvän yleisö-

miKA Kuutti 

Koulutusalus Kashima kiinnittyneenä Katajanokan laiturissa Helsingissä.
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menestyksen saavuttaneen kon-
sertin Espan lavalla. Esityksen 
aikana yleisö pääsi nauttimaan 
japanilaisesta perinteisestä Tai-
ko-rumpumusiikkinäytöksestä.

Merisotakoulu oli järjestä-
nyt aamupäiväksi Suomenlin-
naan opastetun kävelykierrok-
sen. Täsmällisesti, juuri sovit-
tuun aikaan oli laiturilla aluksen 
edessä ryhmä japanilaisia ka-
detteja. Suomenlinnaan ryhmä 
siirtyi merivoimien Jurmo-venei-
den vauhdikkaalla kyydillä. Saa-
rella vieraat seurasivat innokkai-
na osaavien ja kokeneiden Eh-
rensvärd-seuran oppaiden ker-
rontaa. Kadetit saivat tiiviin lä-
pileikkauksen historiasta. Vierai-
den kameroihin tallentui lukui-
sia otoksia Unescon maailmape-
rintökohteesta, Suomenlinnasta. 

Iltapäivällä vieraat nauttivat 
Helsingin kaupungin vieraanva-
raisuutena bussikiertoajelusta 
keskustan kohteissa. Erinomai-
sen kierroksen kruunasi Helsinki 
Expertin kautta tulleet japanin-
kieliset oppaat. He saivatkin vie-
railta raikuvat kiitokset lopuksi. 

Aluksen suuren miehistö-
määrän vuoksi Suomenlinnas-
sa käveltiin ja Helsinkiä kierret-
tiin kahtena päivänä. Mahdolli-
simman vieraalle haluttiin tarjo-
ta ainutkertainen mahdollisuus 
tutustua Helsinkiin. Tämä jär-
jestely mahdollisti myös miehis-
tön vapaahetket ja omaehtoisen 
kaupunkiin tutustumisen. Yksi 
laivastovierailun tärkeimpiä teh-
täviä on mahdollistaa miehis-
tön lepääminen ja irtautuminen 
aluksen arkirutiineista.

Torstai-iltana suurlähetti-
läs Shinoda tarjosi kutsuvierail-
le juhlaillallisen residenssissään 
Kuusisaaressa. Tilaisuuteen osal-
listui suomalaisia meriupseereita 
sekä Japanin lähetystön henkilö-
kuntaa. Koska vierailun teemoi-
na olivat yhteistyön ja molemmin 
puolisen kanssa käymisen lujitta-
minen, oli suurlähettiläs valinnut 
ruokalajeiksi perinteisiä japanilai-
sia ruokia valmistettuna tuoreis-
ta suomalaisista raaka-aineista.

Arkea ja juhlaa

Aluksen upseeristoa vieraili Suo-
menlahden meripuolustusalu-
eella suurlähettiläs Shinodan 
johdolla. Vierailua Upinniemes-
sä isännöi Meripuolustusalueen 
komentaja kommodori Markus 
Aarnio. Vierailun aikana meri-

JDs KAshimAKashima saapuu Helsinkiin parras miehitettynä ja tykkiryhmä ampuu 21  
saluuttilaukausta Suomen kunniaksi.
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puolustusalue esitteli kattavas-
ti toimintaansa ja oman toimin-
ta-alueensa erityispiirteitä. Vie-
raat pääsivät tutustumaan su-
keltajakurssiin, öljyntorjuntaan 
Öljyntorjunta-alus Louhella, se-
kä merivalvonnan kansallisiin 
ja kansainvälisiin järjestelyihin 
Suomenlahden alueelle.

Perjantaina 2.8. alus oli 
avoinna yleisölle kello 12-15 vä-
lisenä aikana. Yleisön suuri kiin-
nostus aiheeseen näkyi jonon 
kasvamisena jo ennen puolta-
päivää. Japanilaisella tehokkuu-
della läpiviedyn alustutustumi-
sen aikana vierailijoita kävi aluk-
sella 2 700 henkeä. 

Suurlähettilään järjestettyä 
juhlaillallisen torstaina, järjes-
ti Merisotakoulun johtaja vasta-
vuoroisesti illallisen perjantaina 
Suomenlinnan Upseerikerhol-
la. Illalliselle kutsuttiin aluksel-
ta ja suurlähetystön henkilöstöä 
suurlähettilään johdolla. Kutsu-
tut olivat olleet suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa vierailun 
eri tapahtumia. Vastavuoroises-
ti suomalaiset osallistujat olivat 
olivat vierailun järjestelyitä tuke-
neita yhteistyökumppaneita. Il-
lallinen olikin lämminhenkinen 
tilaisuus, jossa eri organisaati-
oiden eri tasoilla olevat jäsenet 
pääsivät vaihtamaan ajatuksi-
aan keskenään. 

Harjoitus merellä

Keskeisenä osana laivastovierai-
luja on kanssakäyminen eri mai-
den alusten henkilökunnan kes-
ken. Erityisen hedelmällistä on 
henkilöstövaihto laivastoharjoitus-
ten aikana merellä. Tästä syystä 
myös tämän vierailun yhteyteen 

suunniteltiin yhteistoimintaharjoi-
tus johon Kashiman lisäksi osal-
listui 7. Ohjuslaivueen ohjusvene 
Pori päällikkönään kapteeniluut-
nantti Niko Kälkäjä. Harjoitusta 
johti suomalaisten osalta ohjusve-
ne Porilta ohjuslaivueen komen-
taja Juhapekka Rautava. Harjoi-
tuksen suunnittelu aloitettiin jo 
keväällä suoraan alusten kesken. 
Huolellisten valmistelujen kaut-
ta saadaan rajallinen harjoitusai-
ka käytettyä mahdollisimman te-
hokkaasti. Suunnittelua nykypäi-
vänä helpottavat huomattavasti 
ajanmukaiset viestivälineet aluk-
silla, eli sähköposti kantaa yhtä-
lailla keskelle avointa merta, ei ai-
noastaan satamiin. Valmiit kan-
sainväliset harjoitusasiakirjat vä-
hentävät huomattavasti väärinkä-
sitysten mahdollisuutta, joten voi-
daan keskittyä varsinaiseen yh-
teistoiminnan harjoitteluun.

Vierailun päättäminen 

Tämäkin vierailu tuntui päätty-
vän liian varhain partaan mie-
hitykseen ja lakkien heiluttami-
seen, kun yhteisharjoituksen jäl-
keen ohjusvene Pori jätti jäähy-

väiset Kashimalle läntisellä Suo-
menlahdella. Varsinaisen vierai-
lun päätyttyä on palattava arki-
siin asioihin, eli sotilaan sanoin: 
purettava harjoitus. Tämän vie-
railun yhteydessä se tarkoitti ajo-
neuvojen ja muun kaluston huol-
toa ja palauttamista, reserviläis-
ten vapaaehtoisen harjoituksen 
päättämistä ja palautteen ke-
räämistä. Kiitoksen jakaminen 
unohtuu liian usein itse kulta-
kin, joten välittömästi vierailun 
jälkeen pyrittiin kaikille yhteis-
toimintaosapuolille osoittamaan 
vähintäänkin kiitoksen sana. Il-
man sujuvaa yhteistyötä mui-
den vierailuun osallistuneiden 
osapuolten kanssa, ei Merisota-
koulu yksin olisi kyennyt isännöi-
mään näin laajaa vierailua. 

Tiimin jäsenet sekä 
reserviläisten rooli 

Tiiviissä yhteistyössä tällä vie-
railulla toimivat laivastovierailun 
isäntä, kommodori Sakari Mar-
timo, yhteysupseerit kapteeni-
luutnantit Arto Vesanen ja Kalle 
Järvi sekä Sininen Reservi ry:s-
tä luutnantit Mika Kuutti ja Arno 

miKA Kuutti 

Japanilaiset kadetit ratkovat lippuviestitehtäviä yhteistoimintaharjoituksen 
aikana.
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Hakkarainen. Yhteistyö oli todel-
la saumatonta, osoitetusta luot-
tamuksesta kertoo se, että reser-
viläiset saivat vastuulleen vaati-
via, itsenäisesti hoidettavia teh-
täviä. Reserviläiset tukivat vierai-
lun vastaavaa yhteysupseeria jo 
suunnitteluvaiheessa. Kapteeni-
luutnantti Vesasen toteamus vie-
railun päätteeksi kuvastaa miten 
reserviläiset onnistuivat ja kuinka 
hyödylliseksi heidän panoksen-
sa katsottiin: ”ilman reserviläs-
ten työpanosta emme olisi voi-
neet järjestää näin laajaa ja mo-
nipuolista apua ja ohjelmaa vie-
raillemme”. 

Mitä vierailusta opittiin?

Laivastovierailut ovat mitä mai-
nioin tapa lujittaa maiden välis-
tä ystävyyttä ja tutustua vieraa-
seen kulttuuriin. Tähän tavoit-
teeseen pääseminen vaatii kui-
tenkin paljon etukäteen ja vie-
railun aikana tehtävää tausta-
työtä. Ehdottomasti kaksi eri 
osa-aluetta tällaisesta tausta-

työstä voidaan nostaa esiin. It-
sestään selvältä voi tuntua, että 
toisen maan kulttuuri pitää tun-
tea ja huomioida sekä isäntä-
maan, kuin myös vieraiden osal-
ta. Tämä pitää täysin paikkansa. 
Mitä tarkemmin vieraan maan 
kulttuuriin oli etukäteen pereh-
tynyt, sitä helpommin konkreet-
tinen kanssakäyminen ja yhtei-
nen ymmärrys löytyi.

Toinen keskeinen asia oli 
hyvissä ajoin ja etukäteen teh-

dyt valmistelut. Tämän vierai-
lun osalta suurlähetystön kans-
sa tehty yhteistyö oli saumaton-
ta. Suunnittelukokouksia ei jär-
jestetty ainoastaan isäntäorgani-
saation ja suurlähetystön kesken, 
vaan kokouksiin kutsuttiin myös 
muita yhteistyötahoja. On ensi-
arvoisen tärkeää, että kaikki eri 
organisaatioiden edustajat tutus-
tuvat jo etukäteen toisiinsa. Näin 
on itse vierailun aikana helpom-
pi puhua ”yhteistä kieltä”. 

JDs KAshimA

miKA Kuutti 

Joulupukki toivottaa koulutuslaivueen komentajan, kontra-amiraali 
Fumiyuki Kitagawan tervetulleeksi Suomeen.

Japanin suurlähettiläs Kenji Shinoda kiittää laivastovierailun isäntää kommodori Sakari Martimoa 
hyvästä yhteistyöstä.
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Miinalaiva 
Pohjanmaa

Suomen turvana 1979 - 2013
Miinalaiva Pohjanmaa on viimeisten 34 vuoden aikana osoittanut, että sotalaivat 

ovat erittäin monikäyttöisiä, ja niitä voidaan hyödyntää joustavasti puolustusvoimi-

en eri tehtävissä. Samalla alus on monella tavalla ollut uraa uurtavassa asemassa 

merivoimissamme – olipa kyseessä sitten aluksen miinakannen modulaarisuus tai 

aluksen hyödyntäminen eri tehtävissä. 

Mika Raunu 
Komentajakapteeni Mika Raunu on miinalaiva Pohjanmaan päällikkö.

Kuvassa Pohjanmaa on Helsingin edustalla 22.8.2013. Meneillään on operaatio Viimeinen  
merimiinoitus, joka sisälsi mm. ilmavoimien ja 7. ohjuslaivueen kunnianosoitukset. Tässä ohjusvene Hamina  
tervehtii lippulaivaa parras miehitettynä 7. ohjuslaivueen komentajan komentaja Juhapekka Rautavan johdolla.

sAmi leinonen

A luksella on kaikkiaan 
palvellut noin 300 
kantahenkilökuntaan 

kuuluvaa ja noin 3000 varus-
miestä. Se on elinkaarensa ai-
kana kulkenut matkassa mitat-

tuna noin 28 kertaa maapallon 
ympäri ja vieraillut yli 30 valtios-
sa ja yli 100 satamassa. Miina-

Tapahtum
at
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laiva Pohjanmaa on operoinut 
Itämerellä, Pohjanmerellä, Poh-
jois- ja Etelä-Atlantilla, Jäämerel-
lä, Karibianmerellä, Välimerellä, 
Mustallamerellä, Punaisellame-
rellä, Intian valtamerellä ja Ara-
bianmerellä.

Miinalaiva Pohjanmaa on 
todennäköisesti kansalaisten kes-
kuudessa Suomen tunnetuin so-
talaiva. Alus on palvellut merkit-
tävästi pidempään kuin esimer-
kiksi aikaisemmat koululaivam-
me fregatti Suomen Joutsen, 
fregatti Matti Kurki tai vaikkapa 
panssarilaiva Väinämöinen. 

Aluksen merkityksestä ja 
siellä vallitsevasta ainutlaatuises-
ta hengestä kertovat myös aluk-
sen laivakellosta kastetut kak-
si lasta, aluksella pidetyt kah-
det häät ja kymmenet rippikou-
lut. Alukselta on myös saatel-
tu edesmenneitä merisotilaita 

viimeiselle matkalleen. Alus on 
saanut kansallisen meriturvalli-
suuspalkinnon ja aluksella pal-
velemisesta on tehty televisiosar-
jakin. Miinalaiva Pohjanmaa on 
ollut haluttu ja pidetty palvelus-
paikka varusmiesten ja palkatun 
henkilökunnan keskuudessa.

Suomen turvana 34 vuotta

Aluksen päätehtävät ovat py-
syneet vuosien aikana lähes 
muuttumattomina. Päätehtä-
viensä lisäksi alus on muun 
muassa pelastanut merihädäs-
sä olleita ihmisiä, toiminut val-
tionjohdon valtiovierailujen la-
vettina, edustanut Suomea ul-
komailla ja ollut ikimuistoinen 
palveluspaikka siellä palvelleil-
le merisotilaalle. 

Miinalaina Pohjanmaa on 
kolmenkymmenenneljän vuo-
den ajan osallistunut Suomen 

alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen, yl-
läpitänyt korkeaa merimiinoi-
tusvalmiutta, toiminut taiste-
luosaston johtoaluksena ja me-
rivoimien koululaivana. Pääteh-
täviinsä liittyen alus on senso-
reillaan seurannut eri asevoi-
mien toimintaa lähialueellam-
me. Lisäksi alus on ylläpitänyt 
valmiutta kansainvälisiin kriisin-
hallintaoperaatioihin. Miinalaiva 
Pohjanmaa osallistui ensimmäi-
senä suomalaisena sotalaivana 
kriisinhallintaoperaatioon, kun 
se toimi Euroopan unionin Ata-
lanta-operaatiossa Intian valta-
merellä vuonna 2011. 

Miinalaiva Pohjanmaa on 
siis toiminut Suomen turvaksi 
omalla rannikollamme, Itäme-
rellä ja jopa kaukana Intian val-
tamerellä. Alus on kirjaimellises-
ti ollut ”valtakunnan uloin sen-

Miinalaiva Pohjanmaa harjoittelee merellä tapahtuvia täydennyksiä Hollannin merivoimien  
fregatti Evertsenin kanssa Baltops´13 -merisotaharjoituksessa Itämerellä kesäkuussa 2013.

merivoimAt
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sori” ja osoittanut useasti sota-
laivojen kyvyn tuottaa tilanne-
tietoisuutta.

Pohjanmaa koululaivana 

Miinalaiva Pohjanmaa on to-
teuttanut 31 koulutuspurjeh-
dusta. Lähes kaikki palvelukses-
sa olevat meriupseerit ovat jos-
sain uransa vaiheessa palvelleet 
tällä aluksella. Miinalaiva Poh-
janmaata voidaankin Merisota-
koulun ohella kutsua merisotilai-
den henkiseksi kodiksi. Alus on 
ollut tärkeässä asemassa, kun 
meriupseereille on koulutettu 
asejärjestelmiä, avomerenkul-
kua, johtamista ja toimintaa lai-
valuokan aluksella merellä. 

Koulutuspurjehduksia ei kut-
suta harjoituksiksi, koska ne ta-
pahtuvat todellisissa olosuhteissa 
merellä, eikä niiden keskeyttämi-
nen ole esimerkiksi maalla tapah-
tuvien harjoitusten tapaan mah-
dollista. Koulutuspurjehduksissa 
yhdistyvät monella tavalla koulu-
tus ja toiminta todellisissa olosuh-
teissa. Koulutuspurjehdusten rei-
tit ovat ajoittain sivunneet epäva-
kaita alueita, mikä on vaikuttanut 
aluksen valmiuteen poikkeavien 
tilanteiden varalta. Purjehdukset 
ovat totuttaneet merisotilaat pit-
käkestoiseen merellä oloon kau-
kana Suomesta. 

Koulutuspurjehduksilla saa-
vutettu osaaminen on mahdol-
listanut merivoimien muiden 
alusten osallistumisen kansain-
välisiin harjoituksiin ja operaati-
oihin. Samalla koulutuspurjeh-
dukset ovat omalla tavallaan 
henkisesti yhdistäneet merisoti-
laamme muihin maailman meril-
lä operoiviin merisotilaisiin ja lai-

vastotoimintaan. Tavallisestihan 
aluksemme operoivat ainoas-
taan omalla rannikollamme tai 
Itämeren alueella.

Koulutuspurjehdusten ai-
kana alus on pelastanut ihmis-
henkiä. Esimerkiksi toukokuus-
sa vuonna 1981 alus pelas-
ti Gibraltarinsalmessa palavan 
marokkolaisen kauppa-aluk-
sen 21 hengen miehistön. Lä-
hes samalla alueella, vuon-
na 2006, Pohjanmaa osallis-
tui noin 60 Afrikan rannikolta 
kohti Eurooppaa kumiveneel-
lä lähteneen henkilön pelas-
tamiseen. Toukokuussa vuon-
na 2012 Pohjanmaa osallistui 
kahden suomalaisen pelastus-
toimiin Atlantilla. Samalla pur-
jehduksella, noin 600 meri-
peninkulmaa Bermudalta, pe-
lastettiin pelastuslautalta kak-
si tanskalaista purjehtijaa, jot-
ka tulivat aluksen mukana New 
Yorkiin Yhdysvaltoihin.

Koulutuspurjehdusten, kan-
sainvälisten harjoitusten tai ope-
raatioiden aikana Pohjanmaa on 
edustanut Suomea ja puolustus-
voimiamme. Aluksen toiminnal-
la on osaltaan muodostettu kä-
sitystä kalustostamme ja osaa-
misestamme.

Ensimmäisenä 
kriisinhallinnassa ja 
monikansallisissa 
harjoituksissa

Miinalaiva Pohjanmaa on mo-
nessa yhteydessä tehnyt histo-
riaa Suomen merivoimissa. Alus 
osallistui Yhdysvaltojen johta-
maan Baltops-merisotaharjoituk-
seen Itämerellä jo vuonna 1993, 
vuotta ennen Suomen liittymis-

tä Naton rauhankumppanuus-
ohjelmaan. Aluksen osallistumi-
nen Naton Jaguar-harjoitukseen 
vuonna 1995 oli puolestaan 
ensimmäinen kerta kun Suomi 
osallistui Nato-johtoiseen sota-
harjoitukseen. Tämän jälkeen 
alus on lähes vuosittain toimi-
nut osana monikansallista tais-
teluosastoa eri harjoituksissa. 

Kansainvälisillä harjoituksil-
la on suuri merkitys suoritusky-
vyn kehittämisessä. Ne ovat tar-
jonneet ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden osaamisemme ja ma-
teriaalisen valmiutemme vertaa-
miseen toisten valtioiden meri-
voimiin. Yksi tärkeä virstanpyl-
väs saavutettiin vuonna 2006, 
kun miinalaiva Pohjanmaa osal-
listui ensimmäisenä sota-aluk-
sena maailmassa Naton rau-
hankumppanuusmaille suun-
nattuun OCC-suorituskyvyn-
mittaukseen ja saavutti arvosa-
nan Mission capable.

Vuonna 2011 miinalai-
va Pohjanmaa osallistui en-
simmäisenä aluksenamme krii-
sinhallintaan, kun se toimi Eu-
roopan unionin taisteluosasto 
465:ssä noin kolmen kuukau-
den ajan. Aluksen päätehtävä-
nä oli kauppamerenkulun suo-
jaaminen merirosvoudelta. 

Vaikka miinalaiva Pohjan-
maan palvelus päättyy, ei aluk-
sen viimeistä lepoa ole vielä pai-
nettu. Sodanjälkeisen ajan mer-
kittävimmästä sotalaivasta riit-
tää muistoja, tarinoita ja saavu-
tuksia kerrottavaksi jatkossakin. 
Tuntuu haastavalta nimetä tois-
ta alusta, josta luopuminen oli-
si miinalaiva Pohjanmaan kaltai-
nen tapahtuma.
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Mika Kuutti

Meri-5-ottelun 
pohjoismaiset mestaruuskilpailut

Meri-5-ottelun lajit estera-
ta, pelastusuinti, merimiestaito 
soutuineen ja esteuinti kilpail-
tiin Upinniemessä ja purjehdus 
Suomenlinnassa. Kilpailun ai-
kana oli upeaa todistaa reipas-
henkistä kilpailua ja osallistuja-
maiden välillä tapahtuvaa koke-
musten vaihtoa. Upinniemessä 
kilpailijat liikkuivat vaikuttavaa 
vauhtia niin esteradalla, meri-
miestaidossa, soudussa kuin 
pelastus- ja esteuinnissa. Kil-
pailun ulkopuolisina osallistuji-
na lajia kokeilivat kovakuntoiset 

Suomenlahden Meripuolustusalueella Kirkkonummella ja 

Merisotakoulussa Helsingissä kilpailtiin 15.-20.6.2013 

Kansainvälisen sotilasurheiluliiton (CISM) Meri-5- ottelun 

ja purjehduksen pohjoismaisesta mestaruudesta.

K ilpailun suojelijana toi-
mi Puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö, 

kenraalimajuri Sakari Honka-
maa. Meripuolustusalueen ko-
mentaja, kommodori, Markus 
Aarnio toimi kilpailun johtajana 
ja johtajan apulaisena liikunta-
kasvatusupseeri, yliluutnantti 
Ville Kima. Järjestelyorganisaa-
tioon kuului 51 henkilöä, joista 
26 oli palkattua henkilökuntaa, 
4 siviiliä, 11 reserviläisiä ja 10 
varusmiehiä. Ruotsista, Tans-

kasta, Norjasta, Saksasta ja 
Puolasta sekä Suomesta osal-
listuneissa kilpailujoukkueissa 
oli yhteensä 87 osallistujaa. 

Kilpailujen yhteysupseeri-
toiminnasta vastannut Sininen 
Reservi ry rekrytoi tapahtumaan 
9 reserviläistä yhteysupseeriteh-
täviin. Lopullisen henkilövalin-
nan teki Suomenlahden Meri-
puolustusalue. Tätä yhteistyötä 
pidettiin niin järjestelyorganisaa-
tion kuin kilpailijoidenkin osalta 
onnistuneena.

miKA Kuutti

Tapahtum
at

Kersantti Jenna Säkkinen heittää harjoituskäsikranaatteja.
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varusmiehet Sukeltajakoulusta. 
Toivotaan, että heidän joukos-
taan löytyy tulevaisuuden suo-
malaisia meri-5-ottelun kykyjä.

Miesten kokonaiskilpailun 
voitti ylimatruusi Jacek Sliwin-
ski pisteillä 6 234 (Puola), toi-
selle sijalla pääsi aliluutnant-
ti Lars Ekman 6174 pistettä 
(Ruotsi) ja kolmanneksi ylimat-
ruusi Mateusz Szurmiej 6 137 
pistettä (Puola). Kovassa kilpai-
lussa Suomen joukkueen sijoi-
tukset ovat neljäs luutnantti Pet-
ri Lehtinen 6 121 p, 11 yliluut-

miKA Kuutti

miKA Kuutti

Kilpailija esteradan viimeisellä esteellä, jossa todella mitataan 
voimien riittävyys.

Miesten amfibiojuoksu on juuri alkanut.
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nantti Mikko Simenius 5 810 
p, 14 kersantti Tuomas Särki-
lahti 5 345 p ja oppilas Kimi 
Salo-Tuisku 4 979 p. Voittajak-
si naisten kokonaiskilpailussa 
tuli luutnantti Mari Lindström 
5 984 pistettä, toiselle sijalle 
kersantti Jenna Säkkinen 5 771 
p ja kolmannelle sijalle sotamies 
Melina Westerberg 5 738 p. 

Ruotsin joukkueen Cecilia 
Sjöholm loukkasi jalkansa kil-
pailun ensimmäisessä vaihees-
sa esteradalla. Hän sijoittui täl-
lä osuudella neljänneksi. Louk-
kaantumisesta huolimatta sinni-
käs urheilija liikkui paikasta toi-
seen, aluksi terveellä jalalla hyp-
pimällä ja myöhemmin kyynär-
sauvojen avulla. Pelastusuinnis-
sa, merimiestaidossa ja esteuin-
nissa hän oli ensimmäisellä si-

jalla, vaikka jalka ei kävelemis-
tä kestänytkään. 

Esteuinnin jälkeen lääkä-
ri kielsi Ceciliaa osallistumas-
ta kilpailun viimeiseen osioon, 

maastojuoksuun. Aikaisemman 
kilpailu menestyksen ja piste-
määrien pohjalta hän olisi ollut 
naisten kokonaiskilpailun voitta-
ja. Maastojuoksusta poisjäämi-
nen sulki Cecilian pois naisten 
kokonaiskilpailusta. 

Ennen kilpailun alkua koet-
tiin jännittäviä hetkiä kun HSK:n 
Liuskasaaressa oleva varasto pa-
loi. Valitettavasti palossa tuhou-
tui muutamia kilpapurjeita. On-
neksi korvaavat purjeet saatiin 
Suomeen Norjan joukkueen ys-
tävällisellä avulla. 

Purjehduksessa joukkueet 
käyttivät kilpaveneinä Helsing-
fors Segelsällskap rf:n SM40 ve-
neitä. Helsingin edustalla pur-
jehditun vauhdikkaan ”match 
race” –kilpailun voittajaksi suo-
riutui Suomi, toiselle sijalle pää-

miKA Kuutti

miKA KuuttiTanskalainen kilpailija esteuinnin alussa.

Mastoon noussut kilpailija kiinnit-
tää palikoita merimiestaitoradalla.
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si Norja ja kolmanneksi Tanska. 
Henkilökohtaiset sijoitukset oli-
vat seuraavat: 

1. sija: Suomen joukkue 2, 
komentajakapteeni  
Erkki Heinonen

2. sija: Norjan joukkue 1, 
luutnatti Pål Bratbak

3. sija: Suomen joukkue 1,  
yliluutnantti  
Sami Tamminen

4. sija: Tanskan joukkue 1, 
matruusi  
Patrick Bjarne Sebbelov

5. sija: Norjan joukkue 2, 
kersantti Arild Heldal

6. sija Tanskan joukkue 2, 
komentajakapteeni  
Peter Nygaard-Wulff

Yksityiskohtaiset tulostie-
dot meri-5-ottelun ja purjehduk-
sen osalta löytyvät osoitteesta 
http://www.puolustusvoimat.fi/
wcm/Erikoissivustot/NMC2013/
English/.

Parhaat onnittelut etenkin 
voittajille ja myös kaikille kilpai-
luun osallistuneille.

Kilpailun päättäjäiset ja pal-
kintojen jako järjestettiin upe-
assa merellisessä ympäristös-
sä HSS:n Liuskasaaressa. Pal-
kinnot luovutti tuleva merivoi-
mien komentaja, kontra-amiraa-
li Kari Takanen ja kilpailun joh-
taja kommodori Markus Aarnio 
apunaan kilpailutoimiston pääl-
likkö yliluutnantti Tatu Vartiai-
nen. Samalla kertaa Sininen Re-

servi ry luovutti kommodori Aar-
nion hyväksymän poikkeuksel-
lisen palkinnon – ”Finnish Sisu 
– Sinisen Reservin pieni plaket-
ti”. Tämä sisukkaimman kilpai-
lijan palkinnon vastaanotti Ruot-
sin joukkueesta sotamies Ceci-
lia Sjöholm. Palkinnon luovut-
ti pääyhteysupseeri, luutnant-
ti res, Mika Kuutti. Sjöholm sai 
kilpailijoiden, toimitsijoiden ja 
yleisön raikuvat aplodit. Sisuk-
kaan kilpailijan hymy ja liikutus 
kertoivat paljon.

miKA KuuttimiKA Kuutti

miKA KuuttiKontra-amiraali Kari Takanen ja kommodori Markus Aarnio  
meri-5-ottelun päätöstilaisuudessa Liuskasaaressa Helsingissä.

Kilpailija merimiestaitoradan soutuosuudella.

Sininen Reservi ry Finnish Sisu 
-palkinnon vastaanottanut sota-
mies Cecilia Sjöholm.
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Pauli Huusari
Upseerikokelas Pauli Huusari on RUK 163:n priimus

Tapahtum
at

T ämä laivastolinjalle tut-
tu käsky kuvastaa hy-
vin tätä hetkeä.Merivoi-

mien reserviupseerikurssi 163 
on opiskeltu ja näen edessäni 
24 loistavaa upseerikokelasta. 
Kurssimme oli tällä kertaa poik-
keuksellisen pieni, sillä meritie-
dustelulinjaa ei koulutettu lain-
kaan. Pieni vahvuus sai kuiten-
kin aikaan sen, että joukostam-
me muurautui erittäin tiivis ryh-
mä. Linjakohtainen koulutus 
kurssin alussa oli vasta poh-
justusta tulevalle. Yhteishen-
ki kurssin kesken puhkesi kuk-
kaan yhtenäiskoulutusjaksol-
la. Huomasimme, kuinka hyvin 
vihreät ja siniset veljekset puhal-
tavat yhteen hiileen, vaikka jos-
kus jotain muuta väitetäänkin. 
Kyse on ainoastaan asenteesta, 
joka tulevilla reservinupseereil-
la on kohdallaan. Siitä kannat-
taa ja pitääkin olla ylpeä.

Lumen valkeus ja talven 
pimeys. Siitä tämä alkoi. Tam-
mikuun alussa suurin osa kurs-
siamme astui palvelukseen 
Upinniemessä. Arkoina alok-
kaina teimme asiat mukisemat-
ta ja päädyimme Aliupseerikurs-
sille. Itsevarmuutta täynnä aloi-
timme johtajakoulutuksen ja ah-

keran sykkimisen. Se kannatti, 
sillä matkamme jatkui tänne 
Suomenlinnan upeaan Meriso-
takouluun. Ensimmäiset päivät 
iskivät kasvoille - kirjaimellises-
ti. Jäätävää vettä vihmoi lähes 
vaakatasossa, kun raahasimme 
varusteita laiturilta tupiin. Ja 
seuraavana aamuna noudim-
me mukavan pinon kirjoja. Ter-
vetuloa RUK:iin!

Kuluneet 14 viikkoa ovat ol-
leet täynnä hikeä ja verta, ehkä-
pä kyyneliäkin. Jokainen kuulija 
ymmärtää, mikä on lopputulos, 
kun yhdistää auringonpaisteen, 
taisteluvarustuksen ja kiireen. 
Armeijassa sitä kutsutaan soi-
jaksi, joka tarkoittaa luvattoman 
suurta määrää hikeä. Merikart-
tojen ääressä ja valvonta-ase-
missa vietetyt pitkät ja tuskalli-
set yöt kuvastavat parhaiten tä-
tä kyynelosaa. Olen usein ihme-
tellyt, miksi kovat ja rankat har-
joitukset muodostavat parhaat 
muistot armeija-ajasta. Päädyn 
lähes aina siihen tulokseen, et-
tä väsyneenä ja nälkäisenä ih-
misestä karisee kaikki teesken-
tely ja roolin esittäminen. Sisäl-
tä paljastuu hedelmä, joka on 
makea kuin ananas – tai hapan 
kuin sitruuna. Yhtä kaikki, maku 

on aito, mikä edistää avoimuut-
ta ja täten rakentaa luottamusta. 
Tämä luottamus on helppo me-
nettää, mutta sitäkin vaikeampi 
ansaita. Harjoituksista saadaan 
myös yhteisiä kokemuksia, joita 
on mukava muistella, kun istus-
kellaan saunanlauteilla kurssita-
paamisessa. ”Aika kultaa muis-
tot”, vai mitä?

Ollessani eräässä harjoi-
tuksessa tuntikaupalla silmät si-
dottuina kumpikin polvi maas-
sa, mietin, miksi jatkaa? Polviin 
särkee, silmät näkevät harhoja 
ja selkälihakset kramppaavat. 
Käsitin kuitenkin sen, että en 
ole yksin. Kuulin tuttuja ääniä: 
turkulaista elämän iloa, Tam-
misaaren ruotsia ja Jyväskylän 
päättäväisyyttä. Ymmärsin, et-
tä joukkona olemme vahva. Jo-
kaista ketjun lenkkiä tarvitaan – 
kaveria ei jätetä.

Omalla kohdallani otin en-
sikosketukseni armeijaan Sukel-
tajakoulun pääsykokeissa viime 
lokakuussa. Lukioaikana kiin-
nostuin Merivoimista ja halu-
sin varusmiespalveluksesta kai-
ken irti. En kuitenkaan läpäis-
syt kokeita. Muistan yhä eläväs-
ti, kun seisoin Kirkkonummen 
juna-asemalla ja mietin, kuinka 

Herra amiraali, hyvät naiset ja herrat,

Irrotushälytys, 5 min, 
tehtäväpaikoille järjesty
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kaikki menee pieleen. Seuraa-
va vuosi olisi jatkuvaa marssi-
mista ja älyllisesti erittäin inspi-
roivaa pinkan tekoa. Vai olisi-
ko? Kun käsitin, että minulla-
kin - lahtelaisella suunnistajalla 
ilman mitään veneilykokemus-
ta - on mahdollisuus oppia oh-
jailemaan alusta, oli tavoitteet 
selvät. Merisotakoulu. Koululla 
sain sähäkän aloituksen kurs-
siin, kun pääsin heti hoitamaan 
oppilaspäällikön tehtäviä. Alku-
kankeuden jälkeen pääsin jyväl-
le johtamisesta, jonka harjoitte-
lua jatkan Upinniemen Kuljetus-
viirikössä. Suomenlinnassa olo 
on antanut siihen loistavat peli-
merkit. Kiitos ammattitaitoises-
ta opetuksesta!

Kurssimme on ollut lois-
tava. Suuri kiitos siitä kuuluu 
kouluttajille, jotka taukoamat-
ta opastivat ja neuvoivat oi-
keaan suuntaan. Ammattitaiton-
ne ja suhtautumisenne oppilai-
siin ovat olleet mieleenpainuvia. 
Hallitsette sekä taktiikan kierot 
kiemurat että merimiinoituksen 
tarkan analysoinnin. Koko kurs-
si voi varmasti yhtyä mielipitee-
seeni, että toimintanne perus-
ajatus on ollut oppilaiden oman 
ajattelun ja vastuunkannon ke-
hittäminen. Johtamista me tu-
limme opiskelemaan ja sitä te 
opetitte. Kysyntä ja tarjonta koh-
tasivat, hyvä näin. Ruuan suure-
na ystävänä haluan lausua kii-
toksen myös ravintola Hilman 
keittäjille. Erinomaiset aterianne 
ovat olleet päivien kohokohtia. 
Luentojen ja maastoharjoitus-
ten lomassa olemme harjoitel-
leet myös käyttäytymistä kalus-

tetuissa tiloissa. Esittäytyminen, 
oven avaaminen ja muut herras-
miehen käytöstavat ovat tulleet 
tutuiksi kurssin aikana. Onkin 
sanottu, että ”armeija tekee po-
jista miehiä, Merisotakoulu te-
kee hänestä herrasmiehen”.

Kurssitoverit, kiitos myös 
teille. On ollut hienoa oppia uu-
sia asioita juuri teidän kans-
sa. Vaikeina hetkinä kuten joh-
tamisharjoituksessa meidän 
joukkomme on ollut kuin pol-

kupyörän apupyörät, jotka es-
tävät kaatumasta. Olen saanut 
tutustua myös uusiin mahtaviin 
ihmisiin, vaikka olenkin hieman 
ujo ja vähäpuheinen. Usein sa-
notaan, että ystäviä on aina liian 
vähän ja tosiystäviä lähes lain-
kaan. Sen vuoksi, pidetään yh-
teyttä!

Springi irti, kaikki kyydis-
sä. Suunnalle … upseerikoke-
laan koettelemukset!
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Tapahtum
at

Robin Elfving ja Oskari Huiskala
Kirjoittajat ovat reserviläisiä ja toimivat  
johtotehtävissä yhteysupseeriorganisaatiossa.

M eksikon koulualus, 
parkki1 Cuauhté-
moc, oli heinäkui-

sen Tall Ships Race -tapah-
tuman katseenvangitsija Nu-
mero Uno kun se lipui Helsin-
gin Hietalahden satama-altaa-
seen. Kaiuttimista soi meksi-
kolaista musiikkia, ja miehis-
tö oli miehittänyt raakapuut. 
Musiikki peittyi kuitenkin koh-

ta tykinlaukauksiin, kun ruot-
salainen Götheborg, täystakiloi-
tu2 replika 1700- luvun Itä-In-
tian kauppakomppanian laivas-
ta saapui satamaan. Tykinlau-
kaukset eivät olleet kunnialau-
kauksia, vaan tyhjentämällä tyk-
kien putket alus osoitti että sillä 
oli rauhanomaiset aikeet! Hieta-
lahteen saapui noin sata suur-
ta purjelaivaa, ja jo kiinnittyneet 

alukset tervehtivät saapuvia kil-
pakumppaneitaan sumutorvien 
ulvonnalla ja laivakellojen kilka-
tuksella. Näin kehittyi Helsin-
gin länsipäähän iloinen ja juh-
lallinen tunnelma, jossa noin 
3000 nuorta miehistöjen jäsen-
tä viihtyi ja joka houkutteli puo-
lisen miljoonaa kävijää paikalle. 

Iloa vaimensi surullinen ta-
pahtuma – Århusin ja Helsingin 

Cuautèmoc poistui yhtä tyylikkäästi kuin saapui, miehet raaoilla laulaen. Arno hAKKArAinen

Tall Ships Race 
Helsingissä 17.-20.7.
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välinen kilpaosuus käytiin osit-
tain kovassa kelissä, ja norja-
lainen kahvelipurjein varustet-
tu ketsi3 Wyvern joutui merihä-
tään. Miehistö saatiin pelastet-
tua, mutta hollantilainen kuu-
nari4 Wylde Swan yritti pelastaa 
uppoavan aluksen. Tämä ei kui-
tenkaan onnistunut, ja 21-vuoti-
as merimies Koen van Gogh me-
nehtyi yrityksen yhteydessä. Hel-
singissä häntä muistettiin hiljai-
sella hetkellä ja suruliputuksella. 
Sittemmin norjalaiset ovat nosta-
neet Wyvernin hylyn, ja alus tul-
laan kunnostamaan.

Jokaista Helsinkiin saapu-
nutta alusta oli vastassa yhteys-
upseeri, joko reserviläinen tai si-
viili – kaikki vapaaehtoisina mu-
kana varmistamassa alusten 
huoltoa ja miehistöjen hyvin-
vointia. Yhteysupseeriorganisaa-
tio toimi Merisotakoulun alaisuu-
dessa, ja meitä oli pitkälti toista 
sataa henkilöä. Mukana oli myös 
evp-upseereita. Viron Kaitseliitin 
meridivisioona avustaa Viron 
merivoimia yhteysupseereilla, 
ja yhteistyössä Sinisen Reservin 
kanssa he olivat lähettäneet mu-
kaan kolme virolaista yhteysup-
seeria keräämään kokemuksia. 

Alusten yhteysupseeriteh-
tävien lisäksi reserviläisiä toi-
mi tapahtuman aikana Harbour 
Centressä eli HC:ssa. HC on 
satamatoimintojen ja yhteysup-
seeriorganisaation johtokeskus, 
joka työskenteli kolmessa vuo-
rossa laiturialueen välittömäs-
sä läheisyydessä ”Huutokont-
torissa”. HC:n päällikkö oli kan-
tahenkilökuntaa ja vastasi mm. 
viranomaisyhteistyöstä. Muu 
henkilöstö, kuten varapäällikkö, 
huolto- ja viestipäälliköt sekä 
vuoropäälliköt ja kymmenkunta 
operaattoria olivat reserviläisiä. 

HC:n keskeinen tehtävä oli 
tilannekuvan ylläpitäminen, alus-
ten saapumisaikojen seuranta 
sekä yhteysupseerien hälyttä-
minen ottamaan vastaan omia 
aluksiaan. Tilannetietoa saatiin 
AIS-järjestelmästä ja TSR-kilpai-
lun omasta Tracking-järjestelmäs-
tä, VHF-radiolla sekä Harmajan 
edustalla päivystäneiltä Sinisen 
Reservin yhdistysveneiltä. 

HC:n päätehtävänä oli tie-
donvälitys yhteysupseereille se-
kä alusten huoltotarpeiden täyt-
täminen. Sadan aluksen rutii-
ninomaiset polttoainetäyden-
nykset, jätetyhjennykset, yms. 

hoidettiin yleensä saman päivän 
aikana - lisäksi vastaan tuli ko-
ko joukko eksoottisimpia tarpei-
ta. Tarvittaessa varaosia haettiin 
ja kilpailun tuoksinassa repey-
tyneitä purjeita kuljetettiin neu-
lomolle. Suurena apuna huolto-
tilausten hoitamisessa ja vies-
tinnässä oli tämän tapahtuman 
käyttöön räätälöity web-pohjai-
nen tietojärjestelmä, joka oli ra-
kennettu reserviläisvoimin. Tä-
män järjestelmän sekä tapah-
tuman intranetin avulla yhteys-
upseerit pystyivät myös seuraa-
maan alustilannetta ja tiedottei-
ta käyttämällä älypuhelimia, jot-
ka Helsingin kaupunki jakoi hei-
dän käyttöönsä. 

Isäntänä toiminut Helsin-
gin kaupunki vastasi tietenkin it-
se tapahtumasta kaikkine ohjel-
mineen. Kokenut ja innostunut 
joukko yhteysupseereita ja HC- 
laisia takasivat onnistuneen ta-
pahtuman. Yhteysupseereiden 
ja HC:n tukena oli myös viisi au-
toa kuljettajineen. Merikuljetuk-
sista vastasivat osittain reserviläi-
sillä miehitetyt Jurmo-veneet, ja 
Sinisen Reservin kiltaveneet toi-
mivat sulku- ja vartiointitehtävis-
sä koko tapahtuman ajan.

1 Parkki = purjealus jolla on 3-5 
mastoa joissa muissa paitsi ta-
kimmaisessa on  täystakila eli 
raaka- ja haruspurjeet. Takim-
maisessa mastossa eli mesaanis-
sa on kahvelipurje.

2 Täystakiloitu tarkoittaa että kai-
kissa mastoissa on raakapurjeet.

3 Ketsi = kaksimastoinen pujealus 
jonka mesaani on isomastoa ly-
hyempi. Ohjauspiste on mesaa-
nimaston takana.

4 Kuunari = pitkittäistakiloitu pur-
jealus jossa mesaani ei ole iso-
mastoa lyhyempi.

Arno hAKKArAinen

Purjelaivalla riittää köysihuoltoa. Göteborgin nuoria työntouhussa.
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Jyrki MyllyperkiöTapahtum
at

M eriupseeriyhdis-
tyksen perinteisen 
syysmatkan sijaan 

syksyllä juhlitaan yhdistyksen 
90-vuotispäivää. Tosin tämän 
lisäksi päätettiin toteuttaa ly-
hyt vierailu kotimaan kohtee-
seen. Vuoden ensimmäisessä 
kuukausikokouksessa kuulim-
me esityksen Rajavartiolaitok-
sen uudesta tulevasta ulkovar-
tiolaivasta… Jo silloin oli ajatus, 
että tekisimme myöhemmin päi-
väretken Rauman telakalle, tu-
tustumaan vartiolaivan raken-
nusvaiheisiin. Toisena tutustu-
miskohteena oli suunnitteilla Ol-
kiluodon ydinvoimala Eurajoella. 
Kun päivämäärä tarkentui, niin 
sattumalta samaan ajankohtaan 
oli suunnitteilla myös miinalaut-
ta Porkkalan ensimmäinen lai-
vavierailu rakennuspaikkaansa 
Olkiluodon telakalle. Tästä Eu-
rajoen kunnassa innostuttiin, ja 
he kutsuivat myös Meriupseeri-
yhdistyksen mukaan tuohon ta-
pahtumaan. Näin meidän päi-
väretkemme muuttuikin jo kah-
den päivän kevätretkeksi, joka 
oli täynnä ohjelmaa.

Lähtö Helsingin päästä oli 
jo perjantain aamupäivällä, jot-
ta ehdimme vielä virka-aikaan 
Rauman telakalle. Retken alku-
matkaan saatiin heti pientä jän-

Meriupseeriyhdistyksen 
kevätretki 
Raumalle ja Eurajoelle 24.-25.5.2013

nitystä ja ennen kaikkea läm-
min tunnelma. Tämä ei johtu-
nut niinkään jäsenistön jälleen-
näkemisen riemusta vaan sii-
tä yksinkertaisesta syystä, et-
tä matkustamon lämpötila nou-
si matkan edetessä ja happi 
oli vähissä…  Meillä oli bus-
simatkalla looginen ansa, sillä 
kun bussin ilmastointi laitettiin 
päälle, niin moottorin lämpöti-
la nousi uhkaavasti, ja päinvas-
toin. Tämän kanssa sitten tai-
teiltiin ja kattoluukkuja availtiin, 
jotta bussissa oli edes siedettä-
vää istua. Etuosassa istuneet 
jäsenet taisivat seurata matkan 
aikana enemmän tuota mootto-
rin lämpötilamittaria kuin Turun 
tien maisemia.

Turun linja-autoasemalta 
saatiin täydennysjoukkoja. Ja 
jokaiselta kyytiin tulijalta taisi 
tulla tuo sama kommentti ”On-
pa täällä kuuma, eikö tuota il-
mastointia saada päälle!” Saim-
me jo lupauksen, että Raumalle 
asti pitää mennä, ja illaksi saa-
daan jo vaihtobussi. Pääsim-
me kuitenkin kunnialla Rauman 
STX Europen telakalle. Meidät 
vastaanottivat telakan edusta-
jat sekä Rajavartiolaitoksen yh-
tenä rakennusvalvojana toimiva 
kapteeniluutnantti Ville Puusti-
nen. Kuulimme telakan vaiheis-

ta ja historiasta hienon esityk-
sen. Täytyy todeta, että meillä 
on Suomessa aivan upeaa lai-
vanrakennuksen ammattitaitoa 
ja erikoissaamista. Olisi suoras-
taan häpeä, jos tuo ammattitai-
to häviää mahdollisen toimialan 
alasajon myötä. Jokaisella meillä 
kuulijalla oli sympatiat telakka-
toiminnan jatkumisen puolesta. 
Toukokuun lopussa tilanne te-
lakalla oli lähes lohduton, ulko-
vartiolaivan jälkeen ei ollut mui-
ta töitä tiedossa (onneksi kesän 
aikana telakka on saanut vaih-
teeksi myös positiivisia uutisia). 
Moni oli kuvitellut, että laiva olisi 
jo jotakuinkin yhtenä kappalee-
na, mutta siellä se uusi vartiolai-
vamme oli telakkahalleissa vielä 
levyinä ja lohkoina, odottaen tu-
levia kokoonpanotoimenpiteitä. 
Telakalta meillä olikin jo kiire ho-
tellin kautta seuraavaan kohtee-
seen. Onneksi bussin vaihto oli 
onnistunut telakkavierailumme 
aikana, niinpä matka jatkui tu-
literän linja-auton kyydissä. Lu-
vassa oli Eurajoen kunnan jär-
jestämä Laivaston soittokunnan 
ulkoilmakonsertti Vuojoen karta-
non puistossa. Konsertti oli jär-
jestetty osana miinalautta Pork-
kalan ensimmäistä vierailua syn-
nyintelakalleen Olkiluotoon, Eu-
rajoelle.
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Meriupseeriyhdistyksen 
kevätretki 
Raumalle ja Eurajoelle 24.-25.5.2013

Kun käännyimme karta-
noon johtavalle tielle, niin ”Wau!” 
sanoi moni meistä, sillä harva oli 
aikaisemmin vieraillut Vuojoen 
kartanolla. Siellä se seisoi, yksi 
Suomen kauneimmista empire-
kartanoista. Kartano mainitaan 
jo 1500-luvun lopulle ajoittuvis-
sa asiakirjoissa. Nykyinen karta-
no valmistui vuonna 1836 arkki-
tehti C.L. Engelin suunnittelema-
na, jolloin sitä isännöi Suomen 
rikkaimpiin miehiin kuuluva ruu-
kinpatruuna Lars Magnus Björ-
kenheim. Kartano oli suuri työl-
listäjä: isäntäperheen ja palkollis-
ten lisäksi käytettävissä oli 40 ta-
lonpojan ja 90 torpparin työpa-
nos. Kartanon maapinta-ala oli 
tuolloin noin 14 000 hehtaaria ja 
sen navetoissa kasvatettiin par-
haimmillaan 250 nautaa. Karta-
no on kulttuurihistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti erittäin ar-
vokas kokonaisuus. Suosittelen-
kin lukijoille, että jos vain liikutte 
tuolla suunnalla, niin paikka on 
ehdottomasti tutustumisen arvoi-

nen. Suomessa tällaisia paikkoja 
on todella harvassa.

Laivaston soittokunnan 
konsertti musiikkikomentaja-
kapteeni Timo Kotilaisen johdol-
la oli jälleen kerran hienoa kuul-
tavaa. Sää oli mitä parhain, ja 
puistoon olikin kerääntynyt li-
säksemme arviolta parisen sa-
taa kuntalaista nauttimaan me-
rellisestä sotilasmusiikista ke-
vennyksineen. Konsertin jälkeen 
olimme saaneet kutsun Eurajo-
en kunnan isännöimälle illalli-
selle yhdessä Laivaston soitto-
kunnan ja miinalautta Porkka-
lan miehistön kanssa. Pääsim-
me kartanon upeaan juhlaker-
rokseen, jossa meitä odotti kar-
tanon herkkuja notkuva pito-
pöytä. Lämpimät kiitokset isän-
nillemme; Eurajoen kunnalle se-
kä kunnan paikallisille yrityksil-
le, jotka osallistuivat vierailun to-
teuttamiseen.

Paluu majoitukseen ho-
telli Raumanlinnaan meni lä-
hes puolen yön tietämille. Kaik-

ki eivät suinkaan menneet heti 
nukkumaan pitkän päivän päät-
teeksi, vaan pitihän sitä käväistä 
yhdellä ”yömyssyllä”. Ja taisihan 
siinä joillakin mennä yömyssy, 
jos toinenkin. Paikallisella mur-
teella ilmaistuna: ”Otetast jäll, 
kaad liiveihis ryypp, oteta että 
järk selkke”.

Lauantain aamun seljettyä 
pikainen tavaroiden pakkaus 
ja aamiaisen kautta taas mat-
kaan. Vuorossa oli tutustuminen 
Olkiluodon ydinvoimalan toimin-
taan. Oppaamme odottivat mei-
tä Olkiluodon upeassa Vierailu-
keskuksessa, jossa istahdimme 
hetkeksi tervetulokahveille. Tä-
män jälkeen kuulimme erittäin 
mielenkiintoisen esittelyn Teol-
lisuuden Voiman (TVO) Olkiluo-
don ydinvoimaloiden toiminnas-
ta ja toimintaperiaatteista. Sitten 
saimme tutustua Sähköä uraa-
nista -tiedenäyttelyyn, joka on 
TVO:n ja Tiedekeskus Heure-
kan yhdessä toteuttama näyt-
tely. Siellä saattoi nappeja pai-

Tulevan ulkovartiolaivan komentosiltaan saimme tutustua vielä vaneriversiona…



58

namalla, pyörää polkemalla ja 
erilaisiin tietopaketteihin tutus-
tumalla itse nähdä, oivaltaa ja 
kokeilla, mikä on ydinvoimalai-
toksen toimintaperiaate sekä tu-
tustua, millainen on uraanipolt-
toaineen matkaan kalliosta kal-
lioon. Näyttelyn jälkeen pääsim-
me vielä vierailemaan maan al-
la, jossa sijaitsee laitoksen voi-

malaitosjäteluola. Sen jätesiilot 
on louhittu 60–100 metriin pe-
ruskallioon. Matkalla luolaan ja 
sieltä tullessa näimme hyvän 
etäisyyden päästä tuon raken-
teilla olevan uuden laitosyksikkö 
Olkiluoto 3:n. Palasimme Vierai-
lukeskukseen, jossa kiitimme 
TVO:n oppaitamme. Tämän jäl-
keen saimmekin kyytiin uuden 

oppaan, joka kertoi meille Eura-
joen ja alueen historiasta bus-
sin matkatessa Eurajoen maa-
laismaisemissa. Olimme mat-
kalla takaisin Vuojoen kartanon 
upeisiin maisemiin, jossa oli tar-
jolla yhdistyksen tarjoama lou-
nas jäsenilleen.

Maittavan lounaan jälkeen, 
vielä ennen paluumatkaa Turun 
kautta Helsinkiin, Vuojoen kar-
tanon oppaat veivät meidät ai-
kamatkalle kartanon elämään ja 
tapahtumiin 1800-luvulle puo-
lelle. Näimme myös upean Tal-
vipuutarhan eli Orangerian, jon-
ka erikoisuutena olivat 1800-lu-
vulla kenties maailman pohjoi-
simmat satoa tuottavat ananas- 
ja persikkaviljelmät. Alussa mai-
nittu Björkenheim-suvun omis-
tus kartanossa päättyi v. 1911. 
Kartanosta muodostettiin osa-
keyhtiö Vuojoki Gods Ab, josta 
sitten sai alkunsa Rauma-Re-
polan Rauman tehtaat, yksi 
maamme tunnetuimmista yri-
tyksistä. 1930-luvulla Vuojoen 

Vuojoen kartanon maisemia.

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikka- 

laitteet puolustusvoimille
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kartano ja lähialueet siirtyivät 
Eurajoen kunnalle ja kartano 
joutui laitoskäyttöön kunnallis-
kodiksi. Vuonna 2003 uuden 
monitoimikeskuksen toimintaa 
ohjaamaan perustettiin Vuojo-
kisäätiö, jonka säädekirjan alle-

kirjoittajina on merkittävä jouk-
ko alueen kuntia ja yrityksiä. 
Samana vuonna vanhainko-
ti muutti pois kartanolta uusiin 
tiloihin Eurajoen keskustaan ja 
mittava restaurointityö aloitet-
tiin. Tänään Vuojoen kartano 

toimii monipuolisena kokous-, 
koulutus- ja kulttuurikeskukse-
na (www.vuojoki.fi). 

Upea sää suosi koko ret-
keämme, lauantain paluumat-
kalla ilman lämpötila kolkutte-
li jo hellelukemia. Sinänsä sääli 
istua puoli päivää linja-autossa, 
mutta retkemme oli jälleen ker-
ran niin upea ja onnistunut, että 
koko porukka hyrisi tyytyväisyyt-
tään moottorin tahdittamana. Tä-
mä matka oli jälleen kerran hy-
vä osoitus yhdistyksen jäsenistön 
yhteishengen ja meriupseeriaat-
teen kohottajana. Meriupseeriyh-
distys toimii siis tarkoituksensa 
mukaisesti; jäsentensä aatteelli-
sena ja toiminnallisena yhdyssi-
teenä. Mukana oli kaiken kaik-
kiaan 30 jäsentä, myös nuoria, 
aktiivipalveluksessa olevia me-
riupseereita. Hienoa, sillä ilman 
heitä perinteiden ja meriupsee-
rihengen eteenpäin vieminen ei 
ole mahdollista. Kiitokset kuulu-
vat kaikille osallistujille! 

R aumalla on aina arvostettu merimiehiä ja myös 
ammatin kovuutta. Tästä kertovat monet entisai-
kojen sananparret. Merielämään liittyy myös haus-

kuuttakin, josta on veistetty vitsejä ja tarinoita.
”Maamiäs o maall niingo sontsäki suu, merimiäs o me-

rell niingo fiikunapuu.”
”Muinan go merimiäskapakas tilatti olutt, sanotti, ett yks 

per miäs. Ko edeskäyp sitt kysys, ett kolpakko vai klasi, ni sii-
he vastatti ett kori.”

Kuunarparkk Astrid tlee Hampuri reisuldas Rauma ha-
minaha. Merimiäste muiji ja morssemi o vastas möljäll. Kap-
teenill on gummingi huanoi uutissi. Laevam boosu ko ol vii-
nameneväine miäs ol juapnuspäite hoiproin Hampuri hami-
nas, molkattan vette ja hukkun. Ämmä olivak kauhuisas. 
Kapteeni frou , ko ol raivoraitis ihmne ja viäl raittiusyhdis-
tykse sihteer, rupes siunailema viina vaaroi: “Kyll se viin o sit 
kauhhi asi”. Kapteen geskeyttä hänek kummingi jämäkäst: 
“Kyll se kauhhi asi ol vesi. Siihe hän hukku!”

Kevätretken osallistujat ryhmäkuvassa.
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R auhansopimus kielsi 
Suomelta sukellusve-
neet. Muut neljä ve-

nettä myytiin romuksi vuonna 
1953, mutta Vesikko pysyi vielä 
joitakin vuosia säilytyksessä en-
nen lopullista hylkäystä.

Vesikko välttyi täpärästi 
romuttamiselta vuonna 1959 
ja se siirrettiin Suomenlinnaan 
vuonna 1963, jolloin alkoi kym-
menvuotinen kunnostustyö. 
Yleisölle vene avattiin Merivoi-
mien vuosipäivänä 9.7.1973.

Veneen ulkosäilytys ja si-
jainti lähellä vedenpintaa ei ole 
ollut hyväksi säilymisen kan-
nalta. Köli on ollut niin mata-
lalla että korkea vesi on saatta-
nut syksyisin täyttää sen osit-
tain ja veden sisältämä suo-
la on jäänyt syövyttämään ra-
kenteita. Säiden armoilla oleva 
puukansi on samaten jouduttu 
uusimaan pariin kertaan jo en-
nen 2000-lukua.

Vuonna 2010 käynnis-
tettiin veneen suurin museo-

Sukellusvene Vesikon 
kunnostustyöt
Suomen viides ja viimeinen sukellusvene Vesikko valmistui 1933 Turussa Crichton-

Vulcanin telakalta. Vene oli telakan oma hanke johon valtiolla oli osto-oikeus. Se 

nimi oli vuoteen 1936 asti sama kuin telakan numero eli CV 707. Nimen Vesikko 

vene sai 30.4.1936. Vesikko otti osaa talvi- ja jatkosotaan. Heinäkuussa 1941 vene 

torpedoi yhden neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen mikä jäi sen ainoaksi upotuk-

seksi. Vesikko laski lippunsa viimeisen kerran 15.12.1944.

aikainen peruskorjaus. Hank-
keen tekniseen johtoon saatiin 
insinöörikomentaja evp. Erkki 
Virtanen, jonka laivatekninen 
asiantuntemus on ollut hank-
keessa korvaamaton.

Keskeinen osa projektia on 
ollut veneen nostaminen pai-
koillaan siten, että korkea ve-
si ei enää yllä alimpiin rakentei-
siin. Nosto toteutui eräiden tek-
nisten ongelmien jälkeen mar-
raskuussa 2011. Venettä nos-
tettiin 80cm ylöspäin ja nos-
to-operaatio kesti noin viikon. 
Noston suoritti Suomenlinnassa 
toimiva Alfons Håkans -telakka.

Nyt alkoivat varsinaiset kor-
jaustyöt. Kölin peitelevyt jou-
duttiin uusimaan kokonaan. 
Keväällä 2012 työt keskeytet-
tiin veneen avoinnapitokauden 
ajaksi ja ne jatkuivat taas syk-
syllä. Poikkeuksellisen sateinen 
syksy ja kylmä kevät laskivat 
käytettävissä olleiden työpäivien 
määrää, mutta kaikki suunnitel-
lut työt saatiin kuitenkin tehtyä. 

Töiden yhteydessä havait-
tiin myös vakavia korroosiovau-
rioita veneen peräosassa muo-
torungon ja painerungon välis-
sä. Nämä saatiin korjattua, mut-
ta jollei mitään olisi tehty, olisi 
perä saattanut olla korjauskelvo-
ton muutaman vuoden sisällä.

Kevään 2013 kuluessa ra-
kennettiin myös uusi puukansi, 
jonka teki Oy Spinkkilä ltd.

Hankkeen kuluessa tehtiin 
aluksen ulkoasua koskevia pää-
töksiä. Se on koko museoaikan-
sa ollut 1930-luvun rauhanai-
kaisissa väreissä ja nyt päätet-
tiin maalauttaa se vuoden 1943 
mustavalkoiseen naamiokaa-
vioon. Toinen merkittävä muu-
tos on 20mm Madsen konety-
kin asennus paikoilleen komen-
totornin eteen. Tykki ei ole Vesi-
kon alkuperäinen, mutta samaa 
tyyppiä. Konetykin jalka oli Ve-
sikossa täysin omanlaisensa ja 
siitä rakennettiin kopio Merivoi-
mien Upinniemen korjaamolla.

Aluksesta otettiin tai va-

Juha Joutsi
Kirjoittaja toimii suunnittelijana Sotamuseolla

Tapahtum
at
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rastettiin jonkin verran osia sen 
säilytysaikana ennen museoin-
tia. Aluksen sisäosien laitteita 
on nyt osittain palautettu ja en-
tisöity. Nämä työt, kuten osan 
kannen metallitöistä, suoritti 
Besase Oy. Laitteiden kunnos-
tukseen kuului mm. syvyysruo-
rien osoittimien kytkentä, eli kä-
vijä voi syvyysruoria kääntäes-
sään todeta vastaavan peräsi-
men asennon muutoksen.

Aluksen puheputket on 
myös kunnostettu, joten kävi-
jät voivat puhua keskenään ve-
neen keskuksen ja koneosas-
ton välillä.

Aivan kaikkea ei saatu kun-
nostettua, mutta kävijää odottaa 
silti ainutlaatuisen alkuperäinen 
1930-luvun sukellusveneen in-
teriööri.

Tänä vuonna 80 vuot-
ta täyttävää Vesikkoa esitel-
lään myös Suomenlinnan kes-
kuksessa 8.5. avatussa ”Sukel-
lusvene Suomessa” - näyttelys-
sä  jossa esitellään sukellusve-
netoimintaa Suomen lähialueil-
la ensimmäisestä maailmanso-
dasta 2000-luvulle. Näyttelys-
sä on mm. osin ennennäkemä-
töntä filmi- ja kuvamateriaalia.

Vesikko on Sotamuseon 
suosituin yksittäinen käyntikoh-
de, ja siihen on vuodesta 1973 
alkaen tutustunut jo noin miljoo-
na kävijää. Nyt suoritetut kun-
nostustyöt pelastavat sen vielä 
seuraavalle sukupolvelle, mutta 
ennemmin tai myöhemmin alus 
olisi saatava sisätilaan.

Teksti on aiemmin julkaistu Defensor 
Patriae -lehden numerossa 2/2013.

Vesikko on yksi Suomenlinnan suosituimmista kohteista. sini selin

Vesikko
Crichton-Vulcan 1933

Uppouma:  
pinnalla 248t,  
Sukelluksissa 298t

Pituus: 40,9m 

Leveys: 4,0 m 

Syväys: 4,0m

Koneet:  
Diesel 2x350hv,  
Sähkömoottorit 2x180hv

Nopeus: pinnalla 13s, 
sukelluksissa 9s

Aseistus:  
3-53cm torpedoput-
kea, 20mm konetykki, 
7.62mm kk

Miehistö: n.20 henkeä
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meriosastoissa, jotta saataisiin 
mahdollisimman paljon käyttö-
kokemuksia. Ohessa on kuva si-
mulaattorin näkymästä koillises-
ta Suomenlinnan päälaiturille ja 
Merisotakoululle päin.

Kuluneen vuoden aikana 
MERIPP on saanut olla muka-
na puuhaamassa muistomerk-
kiä Hankoon, sodanjälkeisel-
le merimiinojen raivaukselle ja 
sen tekijöille. Tämä melko vä-
hän tunnettu maamme jäl-
leenrakennuksen muoto perus-
tui rauhansopimuksen velvoit-
teisiin. Suurin osa tekijöistä oli 
1920-luvun lopun varusmiesi-
käluokista koottuja nuoria mie-
hiä. Hanko oli tämän toiminnan 
tärkein tukikohta ja oli tietysti ai-
kakin, että kaupunki sai muisto-
merkkinsä. Muualle niitä onkin 

P ääesikunnassa valmis-
tellaan parhaillaan re-
servin ja vapaaehtoi-

sen maanpuolustuskoulutuk-
sen kehittämislinjauksia. Vielä 
on ennenaikaista sanoa täsmäl-
leen, mihin uudet linjaukset ovat 
viemässä ja mitä niiden avulla 
voidaan saavuttaa. Päätöksiä on 
odotettavissa loppuvuoden ku-
luessa. Selvää kuitenkin on, et-
tä nykysäädökset eivät mahdol-
lista vapaaehtoistoimijoiden täy-
simääräistä hyödyntämistä. Pal-
jon tehdään tälläkin hetkellä ar-
vokasta vapaaehtoistyötä, mut-
ta sodan ajan joukkojen suori-
tuskykyjen kehittämisen kan-
nalta tehtyä työtä ei hyödyn-
netä tehokkaasti. Osasyynä tä-
hän ovat vapaaehtoistoimijoi-
den toimintaa rajoittavat mää-
räykset. Paljon menee tämän 
takia koulutuskapasiteettia huk-
kaan. Toivon mukaan tähän saa-
daan parannusta uusien linjaus-
ten myötä. Jäämme mielenkiin-
nolla odottamaan lopputulosta.

Kaksi merenkulkusimulaat-
toria on saatu käyttöön ja ensim-
mäiset käyttäjät on koulutuettu 
ja kokemukset saatu. Laitetta eh-
dittiin jo esitellä Turun messuilla-
kin. Ohjelmalla on toki omat ra-

joitteensa, mutta sillä voidaan 
kuitenkin mielestäni luoda hy-
vät edellytykset merenkulkukou-
lutuksen kehittämiselle. Lisäksi 
ohjelmaa kehitetään jatkuvas-
ti. Simulaattori kattaa tällä het-
kellä pienoismerikarttasarjat A ja 
B. Uudemmassa versiossa on jo 
olemassa myös C- ja D-alueet. 
Lisäksi ohjelmaan lisätään uu-
sia alustyyppejä sekä muuta lii-
kennettä. Suunnitteilla on myös 
mahdollisuus hallinnoida samaa 
tilannetta kahdella koneella (ko-
mentosiltakoulutus) ja useita eri 
aluksia samassa näytössä. Tule-
vaisuudessa myös nettikäyttö-
liittymä on mahdollisesti tähtäi-
messä, mikä tietysti avaisi aivan 
uusia ulottuvuuksia simulaatto-
rin käytölle. Syksyn aikana simu-
laattoreita pyritään kierrättämään 

Henrik Nysten
Piiripäällikkö

Meripuolustuspiirin kuulumisia
Meripuolustuspiirin tämän vuoden koulutus on edennyt pääpiirtein suunnitelmien 

mukaan. Yli puolet määrällisistä tavoitteista on tässä vaiheessa saavutettu, mutta 

niin pitää tietysti ollakin. Koulutuksen rakenne ei ole muuttunut, vaan on edelleen 

hyvin SLMEPA-painotteinen, varsinkin tilatusta koulutuksesta puhuttaessa.

Tapahtum
at

Sodanjälkeisen miinanraivauksen muistomerkki Hangossa.
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jo pystytetty puolenkymmen-
tä, viimeksi Haminaan. Muisto-
merkkihanke käynnistyi Johan-
na Pakolan aloitteesta, ja käy-
tännön toimenpiteistä huoleh-
tivat SLMEPA ja UUDPR. Han-
ketta tukivat rannikkotykistösää-
tiö ja Santalan betoni Oy. Muis-
tomerkki paljastettiin juhlallisin 
menoin 23.8.2013 useiden rai-
vaajaveteraanien läsnä ollessa. 
Kuva muistomerkistä on ohessa.

Meripuolustuspiirin koulu-
tuspäivä järjestetään Radionie-
messä lauantaina 30.11.2013. 
Tarkoitus on tällöin, paitsi saa-
da viimeiset kuulumiset merivoi-
mista, myös yhdessä pohtia ai-
nakin merenkulku- ja rannikko-
jääkäri/-jalkaväkikoulutusta. Eh-
kä myös VARTU-koulutus voi-

si olla aiheena. Työryhmissä is-
tutetaan saman alan toimijat eri 
puolilta rannikkoa saman pöy-
dän ääreen vertaamaan tekemi-
siään ja sopimaan yhteisistä toi-
mintatavoista ja tavoitteista. Pa-
laan aiheeseen tarkemmin seu-
raavassa kvarttaalikirjeessä.

Hyvää syksyn jatkoa!

Perämiehenkatu 11 P. 02-274 9640 
20810 TURKU   F. 02-235 1499 

www.epomare.fi 

 
 
 
 

Simulaattorin näkymä koillisesta Suomenlinnan päälaiturille ja Merisotakoululle päin.
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M eitä valmistui elo-
kuussa 1982 66. 
kadettikurssilta kah-

deksan rt-kadettia, joista viimei-
senä palveluksessa on kadetti-
veli Tapio Maijala Suomen na-
to-edustustossa Brysselissä. 
Olimme jo pidemmän aikaa lu-
vanneet käydä Brysselissä häntä 
tapaamassa, ja samalla yhdistää 
kyseiseen matkaan harrastuk-
semme moottoripyöräilyn. Toi-
seksi vierailukohteeksi valitsim-
me Ruotsin Karlskronan, koska 
siellä olimme kesällä 1980 en-
simmäisillä merikadettipäivillä.

Matkareitti alkoi hahmot-
tua. Via Balticaa ajetaan kohti 
Saksaa ja Brysseliä. Takaisin oli-
si tarkoitus ajaa pikkuteitä kohti 
pohjoista Tanskan kautta Ruot-
siin ja kotiin. Aikaisemmat ko-
kemukset Puolan liikenteestä 
eivät tuntuneet moottoripyöräi-
lijälle turvallisilta, joten päätim-
me ohittaa Puolan laivalla. Edul-
liseksi vaihtoehdoksi löytyi Lat-
vian Ventspilsistä Saksan Tra-
vemündeen kulkeva Stena Li-
nen roro-alus.

Pientä lisähaastetta val-
misteluihin aiheuttivat jo yli 
20 vuotta vanhat moottoripyö-
rämme, mutta päätimme luot-
taa Hondien laatuun ja mot-
toon ”Eläkepapat ajavat van-
hoilla pyörillä; jos jotain menee Lähdössä reissuun Noarootsista.

rikki, niin korjataan”.
Ensimmäinen yhteinen ajo-

päivämme alkoi 3.6. Viron luo-
teisrannikolta Noarootsista, jos-
ta suuntasimme etelään kohti 
Ventspilsiä lähes 30 asteen hel-
teessä. Viron ja Latvian tutut tiet 
ja rauhallinen matkavauhti ei-
vät tuottaneet ongelmia. Matka 
tuntui maistuvan. Riikan ohituk-
sen jälkeen kohtasimme jylise-
vän ukkosmyrskyn. Matkan ai-
noa sadekuuro kesti lähes 100 
km, ja vettä tuli ämpäristä kaa-
taen. Jouduimme pitämään tau-
koa sillan alla, joka sekin alkoi 
vähitellen täyttyä vedellä.

Ventspilsiin saavuimme 
ennen puoltayötä. Saimme he-
ti vaihdettua liput maihinnousu-
kortteihin laivaan, ja mars ma-
joittumaan. Yllättävän siisti ro-
romme Stena Flavia lähti mat-
kaan neljältä aamuyöllä. Pää-

osan matkaseurasta muodosti-
vat rekkakuskit sekä vain kou-
rallinen henkilöautoilla matkaa-
via. Lippujuhlapäivää vietimme 
aluksella ja ohitimme Hobur-
gin niemen. Valitettavasti kas-
tetodistukset eivät olleet muka-
na, joten söimme silliä aamupa-
lalla. Laivan päällystö ei vaikut-
tanut tuntevan Ukko Hoburgia, 
joten hänen sijaansa pääsimme 
tutustumaan päällikön johdol-
la pidettävään pelastusharjoi-
tukseen. 

Kyseistä laivareittiä voim-
me suositella vaihtoehtona Hel-
singistä lähteville Saksan laivoil-
le. Laivamatkallemme tuli hin-
taa neljän hengen hytissä moot-
toripyörät mukana 275 € ja mi-
kä mielestämme parasta, niin 
Travemündessa ollaan aamulla 
klo 7:30 ja koko päivä jää mat-
ka-ajaksi. Laivaan pääsee si-

Tapio Majuri

Kurssitapaaminen 
Brysselissä

vilJA nyholm-PAlm

Tapahtum
at
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SHAPE:n hyväntekeväisyysyritys. Maratoonari Tapio Maijala lipunkantovuorossa.

Perillä Brysselissä, Tapsan residenssin edessä.

Kenneth nyholm

Kenneth nyholm

sään tunteja ennen lähtöaikaa 
klo 04.00.

Travemünde – Bryssel vä-
li ajettiin siirtymäajona pääosin 
moottoriteitä. Ennen Brysseliä 
koukkasimme vielä Hollantiin 
ja Belgian Antwerpeniin maas-
tontiedusteluun. Eipä tullut epä-
selvää, sillä sen verran tasaiselta 
tuntuivat maastot olevan, joten 
Saksan kautta ajettaisiin takai-
sin. Päivän aikana tuli mittariin 
reilut 700 km ja kokemukseksi 
moottoriteiden osin hektinen lii-
kenteen rytmi. Ajonopeutemme 
sovitimme keskimmäisen kais-
tan nopeuteen eli n. 110-130 
km/h. 

Illalla olimme hyvissä ajoin 
perillä ja saimme pyörät park-
kiin Tapsan residenssin auto-
talliin. Loppuilta menikin mu-
kavasti kokemuksia ja kuulumi-
sia keskenämme vaihtaen sekä 
grilliherkuista ja oluesta naut-
tien. Taisi kadettiveli Tapsa olla 

hieman yllättynyt, kun vihdoin 
saavuimme hänen luokseen 
usein peruuntuneiden lupauk-
sien jälkeen. Olutta ei muuten 
juoda Brysselissä suomalaisit-
tain sivistyneesti suoraan pul-
lon suusta huurteesta nauttien, 
vaan kunkin olutmerkin omasta 
lasista. Jotain sitä tuntuu vielä 
olevan heilläkin opittavaa.

Kaksi seuraavaa päivää su-
juivat turistina Brysseliin tutus-
tuen ja mikä oli ollessa, kos-

ka olimme kuulemma tuoneet 
pohjolasta mukanamme vihdoin 
kesän Brysseliin. Turistina tulee 
aina verrattua asioita kotimaan 
oloihin. Pienenä kuriositeettina 
tutustuimme Tapsan residens-
sin kellarissa oleviin sähkömit-
tareihin. Suomessa ja Virossa-
han kyseiset mittarit on vaih-
dettava tämän vuoden loppuun 
mennessä etäluettaviin mittarei-
hin, mutta EU säädöksien keh-
dossa ei tuntunut olevan mitään 
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kiirettä mittarien vaihtoon. Heil-
le kelpaavat perinteiset ulkonä-
öltään ennen II MS valmistetut. 
Kostoksi kuumasta alkukesäs-
tä EU on nyt kieltämässä Poh-
jolasta uunilämmityksen. Lähe-

tetään hellapuut Brysseliin. Pos-
tissa yksi kerrallaan.

Perjantaina 7.6. pääsimme 
seuraamaan Monsissa SHAPE:n 
varuskunnan urheilukentällä jär-
jestettyä 24 h juoksutapahtu-

maa, jossa eri maiden joukku-
eet veivät viestikapulaa eteen-
päin hyväntekeväisyyden puo-
lesta. Suomen teltalla oli muka-
vaa vaihtaa ajatuksia ja kuulu-
misia Suomen edustajien kans-
sa. Kentän laidalla oli kaikkien 
osallistujamaiden telttoja ja ko-
juja erilaisine tarjoiluineen. Tilai-
suuden henki oli rento ja paikal-
la olevat vauvasta vaariin tuntui-
vat viihtyvän.

Lauantaina 8.6. oli aika hy-
västellä Tapsa ja kiittää vieraan-
varaisuudesta sekä toivottaa hy-
vää jatkoa viimeiseksi vuodeksi 
Brysseliin. Paluumatka alkoi ja 
suuntasimme pyörämme koh-
ti pienempiä Belgian ja Saksan 
teitä. Kiersimme Ruhrin alueen 
eteläpuolelta ja jatkoimme mat-
kaa kohti pohjoista. Tietä n:o 55 
Olpesta kohti koillista voi suosi-
tella moottoripyörällä liikkuval-
le. Maisemat olivat mitä par-
haat korkeuseroineen ja tie oli 
hyvässä kunnossa, joten lep-
poisaa matkavauhtia oli ilo kur-
vailla. Pieniin kyliin mansikoita 
maistelemaan pysähtyessä tu-
li todettua, että moottoripyöräily 
olisi kannattanut aloittaa aiem-
min; saksan taitokaan ei oli-
si ehtinyt ruostua. Englantia ei-
vät nuoretkaan tuntuneet osaa-
van. Illan tullen alkoi majoitus-
paikan etsintä. Aikamme Pader-
bornissa hotellia tuloksetta etsit-
tyämme laitoimme navigaattorin 
päälle ja jo toinen hotelli täyt-
ti vaatimuksemme, joten iltapa-
lalle ja nukkumaan.

Sunnuntaina pakkasimme 
varusteet ja hyvän aamupalan 
jälkeen jatkui matka kohti poh-
joista ja Puttgardenin lauttaa, jo-

Tapio Majuri Karlskronan kappelin portailla. Kenneth nyholm
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ka vaikutti melko suolaiselta hin-
naltaan. Ylitys Tanskaan kesti 45 
min ja veloitus meistä kahdesta 
oli 90 €. Ilmeisesti lauttayhtiö on 
laskenut sen varaan, että säästy-
nyt matka-aika ja yksi siltamaksu 
kompensoivat lipun hintaa, jos 
vertaa matkaa mantereen kaut-
ta Tanskaan. Illaksi saavuimme 
Ruotsiin Malmöön esikaupun-
kiin ja tukeuduimme yösijassa 
sukulaisiin. Iltapalan jälkeen uni 
maistui, olihan ajomatkaa kerty-
nyt tälle päivälle 670 km. Muuta 
mieleenpainuvaa oli Kööpenha-
mina-Malmö välinen silta, josta 
tosin veloitettiin kahdelta moot-
toripyörältä 50 €.

Seuraavana aamuna mat-
ka jatkui kohti Karlskronaa hy-
väpintaisesta tiestä n:o 22 naut-
tien, eikä aikaakaan ja olimme 
etsimässä Karlskronan keskus-
tasta tuttuja paikkoja. Pienen et-
simisen jälkeen löytyi laituri, jos-
sa olimme kesällä 1980 kiin-
ni ml Pohjanmaalla ja löytyipä 
myös tuttu kirkko, jonka edus-
talla olimme aikanaan kunnia-
vartiossa kuninkaan kävellessä 
ohitsemme kirkkoon. Poistues-
samme Karlskronasta ajoimme 

Kenneth nyholm

Faktoja ja havaintoja
 – Matka-aika 3.-12.6.2013 aika sopiva, 

500-700 km päivässä ok
 – Matka 3300 km
 – Vanhat moottoripyörät kestivät yllättävän 

hyvin matkan rasitukset. Gold Wingin 
kardaanista alkoi kuulua Brysselissä ruti-
naa, mutta hyvin sekin kesti kotiin asti. 

 – Lupavapaat PMR-radiopuhelimet todet-
tiin toimivaksi ratkaisuksi pyörien väli-
seen viestitykseen.

 – Navigaattoria tarvittiin yllättävän vähän 
koko matkan aikana. Karttataskuun val-
koiselle paperille tehty karkea reittisuun-
nitelma kaupunkeineen ja tien numeroi-
neen riitti hyvin ajonaikaiseen suunnis-
tukseen.

 – Retkemme oli onnistunut ja uuden suun-
nittelu on jo aloitettu. Pitäisikö lähteä 
Norjaan Stavangeriin? Siellähän olimme 
kesällä 1981 merikadettipäivillä.

navigaattorin opastuksella tuttua 
katua, jonka yksi katukyltti tai-
taa olla edelleen Merisotakoulul-
la kadettien messissä. Ovat tain-
neet suomalaiset jatkaa perin-
nettä, koska useammasta ka-
dunkulmasta puuttui kyseinen 
kyltti. Hienoa, että ruotsalaiset-
kin ymmärtävät perinteitä.

Illaksi suuntasimme kohti 
Öölantia, josta löysimme tien-
varsikyltin perusteella Strandnä-
ran B&B-majatalon. Paikka vai-
kutti heti ensi silmäyksellä todel-
la viihtyisältä ja ajatuksella vii-
meistellyltä. Myöhemmin selvi-
si, että jo 1926 perustetun ma-
jatalon ovat kunnostaneet kak-
si nuorta, jotka oli valittu 2011 
Öölannin yrittäjiksi. Tällä kertaa 
pääsimme verestämään virka-
miesruotsia, mutta englannilla-

kin olisi pärjännyt.
Tiistai 11.6. kohti Tukhol-

maa oli viimeinen yhteinen ajo-
päivä. Öölannin mantereeseen 
yhdistävä silta on lähes yhtä 
hieno kuin Kööpenhamina-Mal-
mö silta, mutta ylityksestä ei pe-
ritä maksua. Moottoripyörällä-
kään saa vain harvoin ajaa lok-
kien yläpuolella. 

Tukholmaan saavuimme 
hyvissä ajoin ja saimme laiva-
liput Helsingin ja Tallinnan lai-
voihin. Retkemme alkoi olla 
päätöksessä. Satamassa kiin-
nostusta herättivät romanialai-
set rosvonnäköiset ja venäläiset 
uudenkarheilla Harrikoilla liikku-
vat, jotka ilman kunnossa ole-
via matkustusasiakirjoja halusi-
vat laivaan- kerjäläisten rahan-
kerääjiä ja mopovarkaita.

80km/h lokkien yläpuolella.
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K irkonmaan linnak-
keen, Suomen vii-
meisimmän linnak-

keen, lipunlasku järjestet-
tiin 20.6.2013. Päivä alkoi 
saapumiserien 2/12 ja 1/13 
kotiuttamistilaisuudella, jos-
sa pataljoonan komentaja Ju-
ha-Antero Puistola ja linnakkeen 
päällikkö kapteeniluutnantti Mi-
ka Salminen yhdessä läheisim-
pien sidosryhmien kanssa pal-
kitsivat menestyneimmät ran-
nikkopuolustajat.  Kotiuttamis-
tilaisuuden ilmapiiri oli iloinen, 
tunteikas ja linnakkeen historiaa 
kunnioittava. Linnakkeen päälli-
kön silmäkulmaa koristi kyynel 
– omia poikia, viimeistä kertaa. 

Kutsuvieraat saapuivat lin-
nakkeelle noin kello 09.00. Lai-
turilta matka jatkui kohti kasar-
mialuetta, jossa lippu laskettai-
siin. Arvokasta ja historiallista 
päivää oli juhlistamassa kaik-
kiaan noin 200 henkilöä. Kut-
suvieraiden joukossa oli muun 
muassa sotiemme veteraaneja, 
Suomenlahden meripuolustus-
alueen komentaja seurueineen, 
Kotkan rannikkopataljoonaa 
edeltävien joukkojen komenta-
jia ja vanhoja työntekijöitä, ran-
nikkotykistöaselajin parissa vai-
kuttaneita henkilöitä ja eri yh-
teistyökumppaneiden edusta-
jia. Luonnollisesti myös patal-

joonan oma henkilöstö osallistui 
sankoin joukoin tilaisuuteen. Vii-
meistä lipunlaskua oli siis juhlis-
tamassa varsin arvokas joukko. 

Asento – huomio, katse 
oikeaan päin – laske lippu!

Viimeinen lipunlasku suoritet-
tiin linnakkeen päällikön johdol-
la. Kutsuvieraat, henkilökunta ja 
varusmiehet ryhmittyivät kasar-
min pihalle. Sitten se tapahtui. 
Linnakkeen päällikkö komensi: 
”ASENTO – HUOMIO, KATSE 
OIKEAAN PÄIN – LASKE LIP-
PU!” Komentoa seuranneita 
sekunteja voidaan pitää hyvin 
merkittävinä. Samalla hetkel-
lä kun kapteeniluutnantti Sal-
minen komensi lipun laskemi-
sen, päättyi rannikkotykistöase-
lajin kannalta yleisesti tunnettu 

ja merkittävä aikakausi, linnak-
keiden aika. Linnakkeiden ai-
kaa, kiveä ja terästä, valmiut-
ta ja koulutusta, kesti vuodes-

ta 1918 vuoteen 2013. Tästä 
hetkestä eteenpäin rannikko-

tykistökäsitteellä ei enää ikinä 
tulisi olemaan sitä samaa merki-
tystä kuin mihin nykyinen suku-
polvi ja niin monet sitä edeltävät 
sukupolvet ovat tottuneet. Tämä 
asia oli varmasti kaikkien läsnä-
olijoiden mielessä. Tilaisuuden 
symbolinen arvo oli maamme 
rannikkopuolustuksen näkökul-
masta vielä suurempi kuin Kir-
konmaan linnakkeen lakkautta-
minen.

Lipunlaskua juhlistettiin 
rynnäkkökiväärin kunnialauka-
uksilla. Lipunlaskua seurasi so-

Se oli siinä
– Kirkonmaan linnakkeen viimeinen lipunlasku 20.6.2013

Käsiohjelman tyylikäs kansilehti 
kertoo kaiken olennaisen. 

Lari Pietiläinen
Kapteeniluutnantti

Kirkonmaan linnakkeen 
yksikköviiri

Piirros: Jouni Järvinen

Tapahtum
at
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tilaspastori Risto Pesosen johta-
ma kenttähartaus.

Kunnioita perinteitä, 
arvosta tehtyä työtä ja 
muista katsoa eteenpäin

Kasarmialueelta siirryttiin lin-
nakkeen pohjoispäähän asunto-
alueelle Perinnetilan maastoon. 
Oli puheiden aika. Linnakkeen 
päällikölle oli varattu ensimmäi-
nen puheenvuoro. Kapteeniluut-
nantti Salminen kiitti puheessaan 
linnakkeen henkilökuntaa, sidos-
ryhmiä ja pataljoonan komenta-
jaa esikuntineen erinomaisesta 
tuesta. Erityisesti Salminen ar-
vosti linnakkeella vallinnutta vah-
vaa linnakehenkeä ja henkilöstön 
hyvää asennetta. Lakkautukses-
ta huolimatta linnake toteutti sil-
le kuuluvat tehtävät parhaalla 
mahdollisella tavalla. Päällikön 
puheen aikana, kuin korostaak-
seen Salmisen sanoja, soi taus-
talla kotiutuvien varusmiesten 
hurraa-huudot ja Kirkonmaa-lau-
lut. Puheensa lopuksi kapteeni-
luutnantti Salminen muistutti tu-
levaisuuteen katsomisen tärkey-
destä lakkauttamisten aikana.

Tämän jälkeen seurasi pa-
taljoonan komentajan, komenta-
ja Puistolan puhe. Hän kiitti lin-
nakkeen päällikköä ja linnakkeen 
henkilöstöä hyvin tehdystä työs-
tä. Myös komentaja korosti pu-
heessaan linnakkeen erinomais-
ta henkeä. Komentaja Puistolan 
mukaan on ehdottoman tärkeää 
kunnioittaa perinteitä ja arvos-
taa sitä hienoa työtä jota henki-
löstö on vuosien saatossa tehnyt 
Kirkonmaan linnakkeen ja koko 
Itäisen Suomenlahden rannikko-
puolustuksen. Komentaja mainit-

Kirkonmaan lippu laskee.

Kenttähartaus. Linnakkeen päällikkö kaptl Salminen vasemmalla ja soti-
laspastori Pesonen oikealla.

KotrP

KotrP
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si, että historiasta on hyvä am-
mentaa voimaa, mutta samal-
la on muistettava kääntää katse 
kohti tulevaisuutta ja ottaa roh-
keasti askel kohti uutta.

Suursaaren kirkkohopeat 
Upinniemen Merikappeliin

Vuonna 1943 Suursaaressa 
palvelleet sotilaat rakensivat it-
selleen pienen hirsisen pyhätön, 
korsukirkon. Korsukirkko vihit-
tiin käyttöön 27.9.1943. Vihkiti-
laisuudessa Rannikkosotilaiden 
Huoltoyhdistys lahjoitti Suur-
saaren korsukirkolle ehtoollisvä-
lineet, alttariliinan ja kyntteliköt.

Luovutushetkestä lähtien 
nämä historiallisesti arvokkaat 
esineet ovat olleet Itä-Suomen-
lahden Rannikkoprikaatin ja si-
tä seuranneiden joukko-osas-
tojen hallussa. Viimeiset vuo-
det esineet ovat olleet Kotkan 
Rannikkoalueen Perinneyhdis-
tys ry:n hallussa ja niitä on säi-
lytetty Kirkonmaan linnakkeella 
Perinnehuoneessa.

Pataljoonan lakkauttami-
seen liittyen esineet päätettiin 
siirtää Merikappeliin Upinnie-
meen. Näin varmistetaan, että 
esineitä säilytetään asiaan kuu-
luvalla arvokkuudella. Lisäksi 
uudessa sijoituspaikassaan kir-
kollisvälineet saavat myös an-
saitsemansa huomion kappelin 
korkean kävijämäärän johdosta.

Pataljoonan komentajan 
puheen jälkeen Kotkan Ran-
nikkoalueen Perinneyhdistys 
ry luovutti yhdistyksen perin-
ne-esineistöön kuuluvat Suur-
saaren korsukirkon kirkkoho-
peat kenttäpiispa Pekka Särkiöl-
le edelleen toimitettavaksi Upin-

niemen merikappeliin. Luovut-
tajina toimivat pataljoonan ko-
mentaja ja KOTRA PERY:n pu-
heenjohtaja kapteeniluutnantti 
Lari Pietiläinen. 

Vapaa sana ja maistuva 
kenttälounas

Luovutustilaisuuden jälkeen 
ohjelmassa oli vapaan sanan 
vuoro. Puheenvuoron käyttivät 
muun muassa JR45:n perinne-
toimikunnan edustaja ja kun-
nioitettu sotiemme veteraani 
Martti Montonen, prikaatiken-
raali Asko Kilpinen ja ISSLE:n 
edustaja eversti Antti Lehtisalo. 

Tilaisuuden kruunasi mait-
tava kenttälounas. Perinteitä 
kunnioittaen juhlaväki sai naut-
tia maukkaan hernerokan tykö-
tarpeineen.

Kirkonmaan linnakkeen vii-
meinen lipunlaskutilaisuus oli on-
nistunut. Päivä oli tunteikas ilma-
piirin ollessa linnakkeen ja koko 
rannikkotykistön historiaa kun-
nioittava. Tilaisuutta oli juhlista-
massa suuri joukko henkilöitä jot-
ka ovat tehneet ansiokasta työtä 
linnakkeen ja aselajin eteen. Tä-
mä työ ei unohdu vaikka linnak-
keen lippu laskettiinkin.

Tilaisuuden ohjelma

08.30 Merikuljetus Kirkon-
maalle, siirtyminen  
kasarmialueelle

10.00 Kenttähartaus ja lin-
nakkeen lipunlasku, 
siirtyminen asunto-
alueelle

11.00 Linnakkeen päällikön 
puhe, Pataljoonan  
komentajan puhe

Suursaaresta peräisin olevat kirkollisvälineet luovutettiin Merikappeliin.

KotrP
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11.10 Kirkkohopeiden  
luovutus

11.20 Vapaa sana
11.45 Kenttälounas, perinne-

tiloihin tutustuminen
14.00 Merikuljetus Kotkaan

Kirkonmaan linnake  
– 84 vuotta valmiutta ja 65 
vuotta koulutusta 

Kirkonmaahan rakennettiin jä-
reä nelitykkinen 10” patteri 
(254/45-D) vuonna 1927-1929 
torjumaan itäisiä väyliä kohti 
Haminaa ja Kotkaa tunkeutuva 
vihollinen, torjumaan Lupin väy-
lää kohti pohjoista suuntautuva 
vihollinen sekä tukemaan Ran-
kin linnakkeen taistelua lännen 
suuntaan. Kirkonmaan järeä 
patteri oli Suomen toinen haja-
ryhmitetty patteri.

1930-luvulla Kirkonmaa 
ja Rankki muodostivat moder-

kialueena. Sodan lopulla linnake 
koki suurimmat tappionsa, kun 
20.6.1944 vihollinen pommit-
ti 20 syöksypommittajan ja 11 
hävittäjän voimin saaren poh-
joisosaa. Hyökkäyksen aikana 
tuhoutui muun muassa miina-
varasto ja saksalainen miinalai-
va Otter. Molemmissa sodissa 
linnake tuki Kotkan ilmapuolus-
tusta omalla ilmatorjunnallaan.

Kirkonmaan linnake muu-
tettiin koulutuslinnakkeeksi 
1.9.1949, kun Mustamaan lin-
nake lakkautettiin ja sen henki-
löstö siirrettiin Kirkonmaalle.

1950-luvun lopussa Kirkon-
maasta muodostui joukko-osas-
ton, Kotkan Rannikkopatteriston, 
pääkoulutuslinnake. Tällä tiellä 
linnake on vaikuttanut aina tä-
hän vuoteen saakka. 

Henkilökunta kenttähartauksessa.

nin ja tulivoimaisen merellisen 
puolustuskeskuksen – ainutlaa-
tuisen maamme rannikolla.

Linnake toimi koko 1930-lu-
vun joukkojen harjoitusalueena 
ja varsinkin Haminaan sijoitettu 
miinakomppania harjoitteli siel-
lä aktiivisesti, olihan saaren poh-
joisosaan valmistunut I/RT2:n 
miinavarikko vuonna 1932.

Syksyllä 1939 linnakkeen 
joukot perustettiin osaksi Kotkan 
lohkoa ja Kirkonmaan alaloh-
koa. Joukot perustettiin kahdes-
sa osassa 10.9. ja 14.10.1939. 
Kirkonmaan ja Rankin tykeillä 
torjuttiin vihollisen raju hyökkä-
ys maaliskuussa 1940. 

Jatkosodan aikana Kirkon-
maan osalta merkittävin tapah-
tumaksi muodostui Suursaaren 
valtaus maaliskuussa 1942, jos-
sa linnake toimi vaativan hyök-
käyksen valmistautumis- ja tu-

KotrP
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E ngblomin perhe muut-
ti Miessaaren vuon-
na 1963, kun isä Kurt 

palkattiin linnakkeen vartiopääl-
liköksi.  Ulla Engblom on siis tä-
nä vuonna asunut linnakkeella 
50 vuotta – onkohan se lajis-
saan ennätys? Vuoden 2013 lo-
pussa Ullan poika Christer jää 
eläkkeelle Miessaaresta, ja asu-
minen saarella sen jälkeen on 
vielä epävarmaa. 

Muutto Miessaareen 
vuonna 1963

Engblomin perhe asui ennen 
Miessaareen muuttoa sekä Lil-
la Ådholmen että Stora Ådhol-
men -nimisissä saarissa, joissa 
isä Kurt toimi kalastajana sekä 
oli välillä merellä. Ulla oli koto-
na ja hoiti lapsia. Ådhol me nin 
omisti kapteeni Henriksson. 
Kun hän kuoli, saaret jaettiin 
palstoiksi. Engblomit ostivat vii-
meisen pals tan.

Kun lasten oli aika mennä 
kouluun ja Engblomit kuulivat 
samoihin aikoihin tuttavalta, et-
tä Miessaaressa oli vartiopäälli-
kön paikka auki, Kurt päätti ha-
kea paikkaa ja sai sen. Miessaa-
resta lasten oli helpompaa käy-
dä koulua. 

Perheen kuudes lapsi syn-
tyi juuri kun perhe muutti Mies-

saareen. Lisäksi Kurt osti koiran 
sillä aikaa kun Ulla oli synnytys-
laitoksella. Ulla hoiti koko ajan 
perhettä kotiäitinä.

Saaressa asui alussa jon-
kin aikaa pariskunta, joka toi-
mi lämmittäjinä. He muuttivat 
kuitenkin aika pian pois. Viralli-
sesti Ulla palkattiin sen jälkeen 
saaren lämmittäjäksi, vaikka 
Kurt hoiti niitäkin tehtäviä niin 
kauan kuin eli.

Miessaari leirisaarena

Miessaari oli 1950-luvulla Ran-
nikkopataljoonan käytössä. Ran-
nikkopataljoonasta oli vuonna 
1960, hieman ennen Engblo-
mien muuttoa saareen, perus-
tettu Upinniemen sijoitettu itse-
näinen joukko-osasto, Rannikko-

jääkäripa tal joo na.  1960-luvulla 
Miessaari oli sen jälkeen ahke-
rasti käytössä ensiksi Meriso-
takoulun ja myöhemmin myös 
vuonna 1969 perustetun Ran-
nikkotykistökoulun leirisaarena. 
Leirejä oli perinteisesti kolme 
kertaa vuodessa, ja ne kestivät 
kaksi viikkoa kerrallaan. Saaressa 
järjes tettiin myös muita tilaisuuk-
sia ja harjoituksia.

Vähitellen leirit ja muu toi-
minta vähenivät. Viime aikoina 
toiminta on kuitenkin hieman vil-
kastunut, ja leirejä on noin kak-
si kertaa vuodessa. 1980-lu-
vulla saareen rakennettiin 130 
TK-patteri, johon liittyen on sil-
loin tällöin ollut harjoituksia. 
Linnak keelle oli aikaisemmin 
myös varastoitu enemmän ma-
teriaalia kuin tänä päivänä. 

Elämää Miessaaressa

Kun Engblomit muuttivat saa-
reen, siellä ei ollut vielä sähköä. 
Leirien aikana saaressa käy-
tettiin vara voima konetta säh-
kön tuottamiseen. Sitten saa-
tiin saareen sähköt mantereel-
ta. Työajat olivat myös erilaiset. 
Leirien aikana oltiin töissä vuo-
rokaudet ympäri. Kurt Engblom 
oli ensimmäinen vartiopäällikkö, 
joka piti kesälomaa. Myöhem-
min vartiopäälliköillä on ollut 

Ove EnqvistH
istoria Tutut kasvot 

Ulla Engblomin 50 vuotta 
Miessaaren linnakkeella

Kurt ja Ulla Engblom.

ullA engblomin KoKoelmA
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normaalit työajat. Tosin varsin-
kin talvi-vii kon loppuisin on jos-
kus ollut pakko olla töissä, kun 
mantereelta on hiihtäjiä pyrkinyt 
saareen.

Miessaari on suhteellisen 
lähellä manteretta (Nokkalaa). 
Siellä oli aikaisemmin HOK:n 
kauppa lähellä rantaa. Sinne on 
kuljettu omalla veneellä ja talvi-
sin lumikelkalla. Nokkalasta on 
edelleen hyvät yhteydet Isoon 
Omenaan (iso kauppakeskus), 
josta löytyy tarvittavat palvelut.

Parhaiten mieleen jääneet 
tapahtumat Miessaaressa ovat 
ilman muuta olleet perheen mo-
net kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet. Vuonna 1973 Ul-
lan anoppi kuoli, ja appi halusi 
kyydin Ådholmeniin hake maan 
hautajaisvaatteita. Sillä matkal-
la Kurt ajoi moottorikelkalla jääl-
lä heikkoon kohtaan (virtapaik-
kaan) Pikku Miessaaren koh-
dalla. Kurt hukkui, mutta muut 
mukana olleet kolme henkilöä 
pelas tau tui vat. Kun Kurt kuoli, 
Ulla toimi jonkin aikaa saares-
sa lämmittäjänä. Lämmittämi-
sessä oli siihen aikaan suhteel-
lisen paljon työtä.

Vuonna 1977 vanhimmalla 
pojalla Jonilla (John) oli lainassa 
nopea kumivene. Ilmeisesti oh-
jaus meni epäkuntoon ja heit-
ti matkustajat mereen, ja John 
kuoli. Kolmas onnettomuus ta-
pahtui 1980-luvun alus sa, kun 
vartiopäällikkönä toiminut Ullan 
vävy tammikuun lopussa ilmei-
sesti ajoi lumikelkalla jään läpi. 
Ruumis löytyi vasta sunnuntai-
na äitienpäivänä Ahvenan maan 
vesiltä, jonne se oli jäiden kans-
sa ajeleh tinut.

Yhteistyö naapuri-
linnakkeiden kanssa 

Miessaaren vartiopäälliköllä on 
ollut jonkin verran yhteistyötä 
naapurilinnakkeiden, Rysäkarin 
ja Kytön, kanssa. Kurt Engblom 
kävi katsomassa Miessaaren 
eteläpuolella sijaitsevaa Rysäka-
ria, kun sinne haet tiin vartiopääl-
likköä, mutta totesi sen liian han-
kalaksi lapsiperheelle. Rysäka-
rin entinen vartio pääl likkö Mik ko 
Tuomela oli kalastaja, ja osti pai-
kan Ådholmenin saarelta kun lo-
petti työt Rysä ka rilla. Hänen tyt-
tärentyttärensä asuu siellä vielä. 
Kurt Engblom auttoi joskus Ry-
säkarin vartio päällikköä, kun tä-
mä lähti mantereelle Miessaaren 
kautta. Myös Kytön vartiopäällik-
kö Kurt (Kurre) Sneitz, joka kuoli 
1970-luvun lopulla, oli tuttu.

Tulevaisuus?

Miessaaressa on ollut hyvä elää. 
Saari on lähellä manteretta, jos-
ta nykyisin on hyvät julkiset yh-
teydet ja Espoossa hyvät palve-
lut. Ullalle luvattiin aikoinaan, 
että saa asua saaressa niin 
kauan kuin pärjää siellä yksin. 
Vaikka lupauksen antaneet so-
tilaat eivät enää ole palvelukses-
sa, Ulla asuisi mielellään jatkos-
sakin saaressa. Hän on edelleen 
toiminut siivoojana Miessaares-
sa korkeasta iästään huolimat-
ta. Lapset ovat yrittäneet houku-
tella häntä muuttamaan mante-
reelle. Ulla ei kuitenkaan kanna 
murhetta huomisesta. Hän on 
varma, että jos joutuu muutta-
maan pois saaresta, hän löytää 
jonkun paikan, jossa voi asua 
vuok  ralla.

Ulla Engblom kotitalonsa edessä.
ove enqvist
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V uonna 1945 heräsi 
ajatus vaalia rannik-
kotaisteluissa kentäl-

le jääneiden sankarivainajien 
muistoa. Ajatuksen isänä pide-
tään silloista Merivoimien pas-
tori rovasti Rolf Tiivolaa. Hä nen 
esityksestään ryhdyttiin Hami-
naan suunnittelemaan erityis-
tä muistomerkkiä, joka muis-
tuttaisi jälkipolvia niistä vuon-
na 1945 tiedossa olleesta 153 
sankarivainajasta, jotka kovis-
sa ja vaikeissa taisteluissa Suo-
menlahden rannikolla ja saaris-
tossa olivat jääneet taisteluken-
tälle ja saaneet tuntemattoman 
viimeisen leposijansa.

Merivoimien esikunta myön-
si hankkeelle rahoituksen, ja 
muistomerkin suunnittelu toimi-
kun ta ryhtyi valitsemaan sopi-
vaa paikkaa arvokkaalle muisto-
merkille. Lukuisten vaih toehtojen 
jälkeen toimikunta valitsi muis-
tomerkin paikaksi Salmenvirran 
rannalla sijaitse van Kok kokallion.

Muistomerkin pääasialli-
nen materiaali, meren muovaa-
mat pyöreät kivet kerättiin ja kul-
jetettiin rakennuspaikalle linnak-
keiston esikunnan kantahen-
kilökunnan talkoovoimin Kir-
konmaan linnakkeen länsipuo-
lelta olevalta Hietakarilta. Muis-
tomerkin silloin puinen risti val-

Rannikkotaisteluissa kentälle jääneiden sankarivainajien muistomerkki 

Salmenvirran risti Haminassa
Haminassa on olemassa rannikkotaisteluissa kentälle jääneiden sankarivainajien muis-

tomerkki, joka on harvojen tiedossa. Se on kuitenkin osa rannikkotykistön perinteitä.

kuuluvat erillisen vuoroluettelon 
mukaan. 

Itärannikon Aseveljet oli jat-
kosodan aikaisen Itä- Suomen-
lahden Rannikkoprikaatin alu-
eella sekä talvi- että jatkoso-
dassa rannikonpuolustustehtä-
vissä ja sodanjälkeisessä mii-
nanraivauksessa toimineita ve-
teraaneja, jota myös, niin kauan 
kuin jaksoivat, vaalivat mm. Sal-
menvirran ristiä. Myös mm. Ha-
minan seurakunnan tilaisuuksis-
sa ristille on laskettu seppele. Vii-
me vuosikymmeninä risti lienee 
jäänyt vähemmälle hoidolle. Oli-
si tärkeää, et tä ristin hoito jatkuisi 
tulevaisuudessakin, vaikka Kot-
kan Rannikkopataljoona lakkau-
tetaan vuoden 2013 alussa.

Kirjoitus perustuu evl V. Karvisen 
tekstiin 1950-luvulta

mistettiin linnakkeiston toimesta. 
Muistomerkin valmistut-

tua vietettiin rannikkojoukoissa 
kentälle jääneiden muistojuhla 
15.7.1945, jolloin kenttäpiispa 
Björklund suoritti muistomerkin 
vihkimisen. Muistomerkille las-
kettiin 16 seppelettä, joista mai-
nittakoon Tasavallan Presidentin 
seppele. Muistomerkillä siunat-
tiin 22 sankarivainajaa.

Vuonna 1945 muistomerk-
kiä ei saatu kuitenkaan lopulli-
seen muotoonsa, sillä siihen 
kuu luvat kaksi nimilaattaa jäi-
vät varojen puutteen vuoksi 
pois. Vuonna 1948 ryhdyttiin 
lin nak keiston toimesta hankki-
maan laattoja. Laattojen saat-
tamista lopulliseen muotoonsa 
kui tenkin vaikeutti se tosiseik-
ka, että kentälle jääneiden lu-
kumäärä vaihtui useaan ottee-
seen, ja kuolleeksi julistamisia 
tapahtui pitkän aikaa.

Muistomerkin hoitaminen 
tuotti vaikeuksia siihen tarkoi-
tettujen määrärahojen vähyyden 
vuoksi, ja niinpä pienet istutus-
työt, hoito ja muistomerkinpuh-
distus hoidettiin patteriston hen-
kilöstön toimesta. Patteriston 
esikunnan siirryttyä pois Ha-
minasta vuonna 1950 huolto-
työtä suorittivat Haminassa asu-
vat patteriston henkilökuntaan 

Ove Enqvist

ove enqvist

Salmenvirran risti.

H
istoria
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Järjestöt

Syksyn seminaari 
7.11.2013 klo 18.00

Torstaina 7.11.2013 klo 18.00 
järjestetään Suomenlinnan Up-
seerikerholla Rannikkoupseeri-
yhdistyksen ja Meriupseeriyh-
distyksen yhteinen seminaari. 
Tällä kertaa MY:llä on järjeste-
lyvastuu. Seminaarin esitelmöit-
sijäksi on suunniteltu puolustus-
ministeriön edustajaa.

Rannikkoupseeriyhdistys 
täyttää 80-vuotta 
5.12.2013

Yhdistyksen 80-vuotisjuhla pi-
detään 5.12.2013 Merisota-
koululla, Suomenlinnassa.

Juhlapäivän ohjelmarunko on:
klo 16.00
 – Tervehdysten vastaanotto

klo 17.00 
 – Päiväjuhla

klo 18.00 – 20.30
 – Coctail-tilaisuus

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
Kaikki jäsenet avec kutsu-

taan mukaan päivän tilaisuuk-
siin päiväjuhlasta alkaen.

Ilmoittautumisohjeet syk-
syn jäsentiedotteessa 3/2013

Ensi vuoden jäsenretki 
Brysseliin 25. - 27.4.2014

Yhdistys jatkaa suosittuja Eu-
rooppaan suuntautuvia jäsen-
retkiään, tällä kertaa Brysseliin.

Lentomme (Finnair) lähtee 
Helsingistä perjantaina 25.4. 
klo 07.35 ja kotiin palaamme 
aikataulun mukaan sunnuntai-
na 27.4 klo 22.45. 

Isäntänämme Brysselissä 
toimii kommodori Tapio Maijala.

Majoitus on varattu (kah-
den hengen huone) Astrid Ho-
tel Brussels:sta. Matkalle on va-
rattu 30 paikkaa.

Matkan hinta on 400 eu-
roa (kahden hengen huone, yh-
den hengen huone 460) 

Pääpiirteinen ohjelma on: 
pe ”viranomaispäivä” ja la-su 
nähtävyydet ja historia.

Lisätietoja seminaarista, 
vuosijuhlasta ja matkasta  se-
kä tarkemmat ilmoittautumisoh-
jeet syksyllä jaettavassa RUY:n 
jäsentiedotteessa 3/2013 .

VOIT ILMOITTAUTUA JO 
NYT KAIKKIIN TILAISUUKSIIN 
YHDISTYKSEN SIHTEERILLE

Ilmoitathan muuttuvat osoite- 
ja sähköpostitietosi yhdistyksen 
taloudenhoitajalle ja/tai sihtee-
rille, niin lehti ja jäsentiedotteet 
löytävät perille.

Yhteystiedot:

taloudenhoitaja:
rauni.jaaskelainen@ 
rannikonpuolustaja.fi.
sihteeri:
jarmo.valtimo@ 
rannikonpuolustaja.fi
puh 040 5647695

RUY:n hallitus toivottaa kaikille 
jäsenille ja RP-lehden lukijoille 
hyvää syksyä.

Salmenvirran risti.

Rannikkoupseeriyhdistys
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys ry 
90 vuotta

Meriupseeriyhdistys on yksi vanhimmista 
aatteellisista upseeriyhdistyksistä Suomessa. 

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.10.1923 Katajanokan Kasinolla. 

Meriupseeriyhdistys vastaanottaa onnitteluita perustamispaikassaan, 
Katajanokan Kasinolla 

torstaina 24.10.2013 klo 12.00 -14.00

Tilavarauksen ja tarjoilun takia onnittelijoita pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 
MY:n juhlatoimikunnalle sähköpostitse: my90@meriupseeriyhdistys.fi tai

puhelimitse: 050-552 0244 maanantaihin 21.10. mennessä. Kiitos!

Meriupseeriyhdistys 90 
vuotta - 24.10.

M eriupseeriyhdistys viet-
tää 90-vuotisjuhliaan 

perustamispäivänään 24.10. 
Juhlallisuudet aloitetaan jo 

aamupäivällä, jolloin järjeste-
tään kunniakäynnit ja seppelei-
den laskut Hietaniemessä, Me-
risotakoulun sankaritauluilla se-
kä Naantalin Laivaston Muisto-
ristillä. Jäsenet ovat tervetulleita 
kunniakäynneille (paraatipuku).

Puolelta päivin on vuorossa 
onnitteluiden vastaanotto Kata-
janokan Kasinolla. Tämä on va-
rattu yhteisöille, yrityksille ja yh-
teystyökumppaneille. Myös jä-
senistöllä on mahdollisuus osal-
listua onnittelutilaisuuteen (pal-
veluspuku / arkipuku).

Juhlapäivä huipentuu il-
tajuhlaan (juhlapuku) Kataja-
nokan Kasinolla, joka on ol-
lut myös yhdistyksen perusta-
miskokouksen paikkana. Turun 
suunnasta tuleville on järjestetty 
bussikuljetus. Myös hotellima-
joitus on järjestetty sitä halua-
ville. Iltajuhla alkaa puheenjoh-
tajan vastaanotolla, illan aikana 
luvassa on kuohuvaa, palkitse-
miset, Suomi Merellä-julkaisun 
julkistaminen, hyvää ruokaa ja 
juomaa sekä erinomaista seu-
raa. Saamme nauttia myös Lai-
vaston soittokunta musiikista.

Tämän lehden ilmestyes-
sä jäsenistölle on jo lähetetty 

erillinen tiedote 90-vuotisjuh-
lallisuuksista, jossa tarkemmat 
ajankohdat ja ilmoittautumisoh-
jeet. Mikäli tiedote ei ole josta-
kin syystä tullut perille, sen saa 
sihteeriltä.

Marraskuun 
kuukausikokous 7.11.

Yhteiskokous Rannikkoupsee-
riyhdistyksen kanssa pidetään 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
klo 18.00 alkaen. Aiheena on 
ajankohtaista puolustushallin-
nosta. Ilmoittautumiset sihtee-
rille 30.10. mennessä.

Meriupseeriyhdistyksen 
vuoden jäsenen 
palkitseminen

Yleiset perusteet
Meriupseeriyhdistyksen vuoden 
jäsen tullaan jatkossa palkitse-
maan hopeisella tuopilla. Tuop-

pi on kiertopalkinto, jolla muis-
tetaan ansioitunutta Meriupsee-
riyhdistyksen jäsentä vuosittain. 
Hopeinen tuoppi on Meriupsee-
riyhdistyksen kunniajäsenen 
Anthony Veltheimin yhdistyk-
selle lahjoittama muistoesine.

Hopeinen tuoppi (Tonyn 
Tuoppi) jaetaan vuosittain Me-
riupseeriyhdistyksen vuosiko-
kouksessa. Hallitus valitsee en-
nen vuosikokousta järjestettä-
vässä hallituksen kokouksessa 
yhdistyksen vuoden jäsenen eli 
tuopin saajan. Hopeisen tuopin 
saaja on oikeutettu pitämään 
vuoden tuoppia hallussaan.

Esityksen palkinnon saa-
jaksi voi tehdä Meriupseeriyh-
distyksen jäsen. Esitykset toimi-
tetaan hallituksen sihteerille vii-
meistään viikkoa ennen vuosi-
kokousta edeltävää hallituksen 
kokousta. Istuvan hallituksen 
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Meriupseeriyhdistyksen kuukausikokous 27.8.2013

M eriupseeriyhdistyksen elokuun kuu-
kausikokous järjestettiin Länsi-Suo-

men Merivartioston uusissa tiloissa Turun 
Satamassa sijaitsevassa Linnakiinteistös-
sä 27.8.2013. Tilaisuudessa noin neljäkym-
mentä yhdistyksen jäsentä päivitti tietojaan 
vartioston komentajan johdolla Länsi-Suo-
men Merivartioston toimintaan ja organisaa-
tioon sekä tulevaisuudennäkymiin. Tilaisuu-
dessa tutustuttiin myös vierekkäisissä tiloissa 
toimivien Liikenneviraston alusliikenteen oh-
jauskeskuksen (VTS) sekä Trafin tieliikenteen 
ohjauskeskuksen tiloihin sekä toimintaan. Var-
sinaiseen meripelastuksen johtokeskukseen 

tutustuminen jouduttiin suorittamaan johto-
ryhmän kokoustilojen ikkunoiden kautta, joh-
tuen samaan aikaan meneillään olleesta me-
ripelastustapahtumasta. Tässä yhteydessä ti-
lanteen johtamisesta moniviranomisyhteistyö-
nä muodostui hyvä käsitys. Onneksi itse ha-
verissa vahingot jäivät materiaalisiin. Tilaisuu-
den lomassa ja sen jälkeen nautitun iltapa-
lan yhteydessä tarjoutui taas kerran vapaam-
man keskustelun merkeissä hyvä tilaisuus jä-
senistölle tavata toisiaan, nuorempien ja ko-
keneempien jäsenten tutustua toisiinsa sekä 
vaihtaa kuulumisia.

Vili Murto

Meriupseeriyhdistys

jäsenet ovat velvoitettuja myös 
esittämään palkinnon saajaa.

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

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

Myöntämisperusteet
Useamman ehdokkaan tilan-
teessa on yhdistyksen hallituk-
sen tarvittaessa äänestettävä 
palkinnon saaja. Mahdollises-
sa ääntenlaskennassa äänien 
mennessä tasan, puheenjohta-
jan ääni ratkaisee.

1 § Palkittava voi olla palve-
luksessa oleva upseeri, 
evp-upseeri tai yhdistyk-
seen kuuluva erikoisup-
seeri tai reservin upseeri

2 § Palkittava on ollut Meriup-
seeriyhdistyksen jäsen vä-
hintään viisi (5) vuotta.

3 § Palkittava on osoittanut 
yleistä aktiivisuutta Me-
riupseeriyhdistyksen toi-
mintaa kohtaan.

4 § Palkittava on julkaisutoi-
minnalla tuonut esille ja 
tukenut Meriupseeriyhdis-
tyksen tarkoitusta ja ta-
voitteita.

5 § Palkittava on muilla tavoin 
tukenut Meriupseeriyhdis-
tyksen toimintaa.

Ensimmäisen kerran Me-
riupseeriyhdistyksen vuoden 
jäsen palkitaan hopeisella tuo-
pilla yhdistyksen 90-vuotisjuh-
lassa 24.10. Katajanokan Ka-
sinolla.

Tourin Tussari -ammunta

Tourin tussari ammutaan 
8.10.2013 Upinniemessä RK 
1-radalla kello 16.30 alkaen.

Ilmoittautumiset kom-
kapt Antero Kuhalammelle 
PVAH-viestillä tai antero.kuha-
lampi@mil.fi tai 0299322605 
4.10.2013 kuluessa.
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Sininen Reservi

Aurinkoinen sää lämmitti Merivoimien 95.vuosipäivää Kotkassa

Merivoimien vuosipäivää vietetään 9.7.1790 käydyn Ruotsinsalmen toisen meritais-

telun vuosipäivänä. Kotkan edustalla silloisen Ruotsi-Suomen ja Venäjän laivasto-

jen välillä käyty Itämeren alueen suurin meritaistelu on ollut hyvä syy juhlistaa vuo-

sipäivää juuri Kotkassa. Tällä kertaa syynä saattoi osin olla myös KOTRP:n lakkaut-

taminen sekä toimintojen alas ajaminen linnakesaarilla vuoden 2013 loppuun men-

nessä. Viimeistä kertaa kuitenkaan tuskin Kotkassa juhlittiin.

Yleisötilaisuudet

Vuosipäivän juhlallisuudet aloitet-
tiin juhlallisella lipunnostolla kel-
lo 8.00. Tilaisuus jatkui merivoi-

mien uuden esikuntapäällikön, 
4.6. ylennetyn lippueamiraali Ju-
ha Vauhkosen johtamana paraa-
tikatselmuksella Kotkan kanta-

satamassa. Paraatikatselmuksen 
suoritti merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Veli-Jukka Pen-
nala, jonka paraatijoukoille pitä-

Paraatikatselmuksen suoritti merivoimien komentaja kontra-amir Veli-Jukka Pennala ja paraatijoukkoja johti EP                                                    lippueamiraali Juha Vauhkonen.
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Sininen Reservi

Aurinkoinen sää lämmitti Merivoimien 95.vuosipäivää Kotkassa

mä puhe löytyy kokonaisuudes-
saan puolustusvoimien nettisivuil-
ta. Arvokkaan tilaisuuden lopus-
sa sotilaspastori Henri Kivijärvi 
piti kenttähartauden. Aurinkoisen 
sään saattelemana jo tässä vai-
heessa alueelle oli saapunut kot-

Paraatikatselmuksen suoritti merivoimien komentaja kontra-amir Veli-Jukka Pennala ja paraatijoukkoja johti EP                                                    lippueamiraali Juha Vauhkonen.

ilKKA tiihonen

Merivoimien vuosipäivän vastaan-
otolla miinalautta Pyhärannalla 
Antti Rautiainen, Sinisen 
Reservin Säätiön asiamies Arno 
Hakkarainen ja Reima Mäkeläinen.

inKA rAutiAinen
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kalaisia seuraamaan tapahtumaa.
Kello 9 avattu näyttelyalue 

täyttyi melko nopeasti. Yleisö 
pääsi tutustumaan mm. mii-
nantorjunta-alus Katanpäähän, 
miinalaiva Pohjanmaahan, mii-
nalautta Pyhärantaan sekä oh-
jusveneisiin (Naantali ja Tornio) 
sekä lisäksi Sinisen Reservin 
aluksiin. Näiden lisäksi alueel-
la esiteltiin sukeltajakoulutusta 
ja - kalustoa sekä taistelusukel-
tajasimulaattori. Kiinnostuksen 
kohteina olivat myös ohjusla-
vettiauto, rannikkotutka, rannik-
ko-ohjus sekä erilaisia ajoneu-
voja. Vene-ajosimulaattori ja la-
serase saivat myös oman huo-
mionsa, mutta yksi parhaim-
pia vetonauloja oli Jurmo-kyy-
ti, jolle halukkaat pääsivät kui-
tattuaan kyytilipun SLMEPA:n 
katoksesta. Sen vieressä ollut 
Sinisen Reservin oma esittely-
piste keräsi myös runsaasti va-
paaehtoisesta maanpuolustus-
toiminnasta kiinnostuneita, joi-
den kysymyksiin vastailivat sini-
villapaitaiset vapaaehtoiset MP-
K:n meripuolustuspiirin päälli-

kön, Henrik Nysténin johdolla. 
Laivaston soittokunta kruuna-
si hienon päivän tunnelmaa ko-
hottavin sävelin.

Juhlatilaisuuksia ja 
huomionosoituksia

Komentajan juhlakahvitilaisuu-
dessa aamulla kontra-amiraali 
Veli-Jukka Pennala kiitti Kotkan 
kaupunkia sekä Kotkan satamaa 
ja SLMEPA:n komentaja komdri 
Markus Aarnio luovutti sataman 
liikennejohtaja Markku Koski-
selle SLMEPA:n myöntämän 
plaketin. Samassa tilaisuudes-
sa kontra-amir Pennala luovutti 
Puolustusvoimain komentajan, 
kenr Puheloisen lippujuhlapäi-
vänä myöntämät sotilasansiomi-
talit Sinisen Reservin pitkäaikai-
sille aktiiveille Reima Mäkeläisel-
le ja Antti Rautiaiselle. Tilaisuut-
ta kunnioitti myös sotaveteraani 
Helge Jalava seuralaisineen.

Iltapäivä jatkui merivoi-
mien vuosipäivän vastaanotol-
la miinalaiva Pohjanmaalla ja 
miinalautta Pyhärannalla, jo-
ka kiinnittyi em. viereen. Vaik-

ka tämä saattoi olla viimeinen 
kerta, kun Pohjanmaalla juhli-
taan vuosipäivää, tunnelma oli 
kaikkinensa antoisa sekä muka-
van rento auringon lämmittäes-
sä edelleen kaikkia.

Päivä huipentui sitten Si-
nisen Reservin iltajuhlaan, jo-
ka vietettiin VPK:n talossa. Si-
nisen Reservin uusi puheenjoh-
taja Robin Elfving piti lähes sa-
tapäiselle juhlayleisölle tunnel-
maa nostattavan tervetuliaispu-
heen, jossa hän kiitteli uniikkia 
yhteistyötä merivoimien kans-
sa sekä luottamusta, jota meri-
voimat osoittaa Sinistä Reserviä 
kohtaan. Merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Pennala kiit-
ti Sinistä Reserviä jälleen ker-
ran järjestetystä, onnistunees-
ta iltajuhlasta. Puheessaan hän 

Laivaston soittokunta 
viihdytti yleisöä aurin-
koisessa säässä.

Antti rAutiAinen

Miinalautta Pohjanmaa kiinnosti 
niin nuoria kuin vanhempiakin.

Antti rAutiAinen
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vAntti rAutiAinen

korosti vapaaehtoisen työn ja 
aktiivisen reservin merkitys-
tä kokonaismaanpuolustuksen 
kannalta, nyt ja tulevaisuudes-
sa. Puheiden välissä juhlaylei-
sö vietiin historiassa monta sa-
taa vuotta taaksepäin, kun Mat-
ti Taskinen esitti Ruotsinsalmen 
taisteluissa Venäjän laivastossa 
taistellutta englantilaista palkka-
soturia kaptl Joe Jordania hyvin 
värikkäällä, autenttisella tavalla.

Erinomainen ruoka, hyvä 
seura ja tanssiin kirvoittanut va-
rusmiesbändi takasivat hienon 
tunnelman. Illan VIP-vieraina oli-

vat lottaveteraanit May-Bee Rau-
tio ja Anna-Liisa Inhamaa-Häkki-
nen, jotka omien sanojensa mu-
kaan nauttivat sydämensä kyl-

lyydestä joka hetkestä.
Iso kiitos juhlan järjesteli-

jöille!

Antti Rautiainen

Sinisen Reservin ja MPK:n me-
ripuolustuspiirin esittelypisteel-
lä kertomassa toiminnasta piiri-
päällikkö Henrik Nystén ja Matti 
Hiltunen.

www.turkurepairyard.com
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Ennen elokuun puoliväliä 
saatiin nauttia aurinkoi-

sesta, osin helteisestäkin ajan-
jaksosta. Miten Suomen suven 
tunnetusti oikukas säänhal-
tia mahtaisi suhtautua viikon-
vaihteeseen 17. - 18.8.? Siihen 
kohtaan oli kalentereihin merkit-
ty Laivaston Killan valtakunnal-
liset laivastokiltapäivät Turussa. 
Edeltävää perjantaina oli vielä 
aurinkoista, mutta lauantai-aa-
mu valkeni melko harmaana, 
sadetta enteillen. Tasaista, väliin 
heikkoa sadetta alkoi taivaalta 
ripottaa jo aamupäivällä. Ei sii-
nä mitään, sillä kiltaväki ei pie-
nestä harmaudesta ole moksis-

Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Turussa

Laivaston kilta

kaan. Vaasasta ja Haminan seu-
dulta oli reippain mielin lähdetty 
liikkeelle jo ennen kukonlaulua. 
Turussa odotti lämmintunnel-
mainen vanha ruotsinlaiva Bo-
re laituripaikassaan Forum Ma-
rinumin edustalla. Katettu lou-
naspöytä odotti 23 hengen kil-
taseuruetta.

Turun Laivastokilta oli vuo-
rollaan kiltapäivien järjestely-
vastuussa. TLK:n puheenjohta-
ja Jouni Aho toivotti kaikki kil-
talaiset tervetulleeksi kiltapäi-
ville Turkuun ja Borelle. Mo-
ni kiltalainen muistaakin van-
hoja hyviä aikoja, jolloin vielä 
höyrylaivana toiminut S/S Bo-

re kulki pehmeän arvokkaas-
ti Turun ja Tukholman Skepp-
sbron välillä. Pienten seikkailu-
jen jälkeen laiva toimi Kotkasta 
risteilyaluksena Itämerellä Kris-
tina Regina -nimellä. Muutama 
vuosi sitten laiva sai Aurajoessa 
eläkeviran hotelli-, ravintola- ja 
museolaivana entisessä tutus-
sa kelta-valkoisessa väritykses-
sään uudelleen Borena.

Lounaan jälkeen siirryimme 
bussiin, joka vei meidät Naan-
talin Kuparivuorelle. Ohjelmas-
sa oli seppeleen lasku Laivas-
ton Ristille. Muistomerkki on 
kunnianosoitus merisotilaille, 
jotka ovat saaneet viimeisen le-

Kiltapäivien avaus, lounas Borella.
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Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Turussa

Laivaston kilta

posijan Itämeren syliin. Siellä on 
mm. niiden 271 merisotilaan ni-
met, jotka vaipuivat syvyyksiin 
panssarilaiva Ilmarisen muka-

na. Seppeleen laskivat Laivas-
ton Killan puheenjohtaja Olavi 
Niskanen ja Kalervo Ylistö Tu-
run Laivastokillasta. TLK:n pu-

heenjohtaja Jouni Aho teki kun-
niaa Killan lipulla. Onneksi sade 
piti tänä aikana taukoa.

Tarkoituksena oli käydä sa-
malla kerralla myös katsomassa 
Pansion sotasatamaa. Siitä kui-
tenkin luovuttiin, koska meneil-
lään ollut sotaharjoitus oli tyh-
jentänyt laiturit. Kävimme kui-
tenkin suunnitelman mukai-
sesti kahvilla SMMEPA:n ravin-
tola Poijussa, joka ennen tun-
nettiin Laivastoaseman ruoka-
lana. Täällä esikuntapäällikkö, 
komentaja Timo Korpela ker-
toi meille varuskunnan nykyti-
lanteesta ja vähän tulevastakin.

Matkalla takaisin keskus-
Iltajuhlassa palkittuja. Vasemmalta Tapio Riikonen, Timo Koukku, Matti 
Vironmäki, Olli Hokkanen ja Niilo Siro.

Seppelettä laskemassa Laivaston Ristillä Olavi Niskanen ja Kalervo Ylistö, 
Lipun kanssa Jouni Aho.

sePPo KAilA

sePPo KAilAsePPo KAilA
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Iltajuhlassa Boren Cafe Navigaressa Niilo Siro, Ulpu Honkasalo, Erkki Lehtimäki ja Helena Korpi.

taan halukkaat hankkivat ran-
nekkeen, jolla pääsi Forum Ma-
rinumin päärakennusten muse-
oihin ja laiturin museolaivoihin. 
Ohjelmassa oli vapaata tutustu-
mista kaupunkiin ennen iltajuh-
laa. Pelkästään Marinumin laitu-
rissa on jo niin paljon laivoja, että 
siihen menisi puoli päivää. Suo-
men Sotamuseon laivat tykkive-
ne Karjala ja ml Keihässalmi ovat 
laiturissa kyljittäin Boren ja fre-
gatti Suomen Joutsenen välillä. 
Hieman erillään, pari sataa met-
riä yläjuoksun suuntaan, Varvin-
torin rannassa lepää vanha rou-
va, parkkilaiva Sigyn Lokensa tu-
kevassa, mutta hellässä syleilys-
sä. Kiltalaiset hajaantuivatkin ta-
saisesti tutustumaan näihin eri 
kohteisiin.

Iltajuhla illallisineen alkoi klo 
19.30 Boren Buffet Kristinassa. 
Nautimme yhdessä maukkaan 

illallisen, jonka jälkeen oli ohjel-
massa Laivaston Killan palkitse-
miset ja huomionosoitukset.

Laivaston Killan ansioristi:  
Tapio Riikonen,  
Kymen Laivastokilta ry.

Laivaston Killan kultainen  
levyke: Teuvo Roden, 
Pohjanlahden  
Laivastokilta ry.

Laivaston Killan viiri:  
Timo Koukku,  
Pohjanlahden  
Laivastokilta ry.

Laivaston Killan  
jäsenansiomerkki: 
Matti Vironmäki, Pohjan-
lahden Laivastokilta ry, 
nro 206.  
Jari Uddfolk, Pohjanlahden 
Laivastokilta ry, nro 207.  
Olli Hokkanen, Kymen 
Laivastokilta ry, nro 208. 

Niilo Siro, Kymen Laivas-
tokilta ry, nro 209. 

Parhaat onnentoivotukset 
kaikille ansioituneille!

Ilta jatkui turinoiden ja tari-
noiden merkeissä vielä pitkälle 
yöhön laivan Cafe Navigaressa.

Osa pitkänmatkan kiltalai-
sista oli majoittuneena Borelle, 
joten baarista yöpuulle ei ollut 
pitkä matka. Borella yöpyneillä 
oli mahdollisuus vielä sunnun-
taina ennen kotiinlähtöä tutustua 
Forum Marinumin museoihin.

Laivaston Kilta ja Turun 
Laivastokilta kiittää kaikkia päi-
ville osallistujia. Näissä puit-
teissa tapaamme seuraavaksi 
parin vuoden päästä Vaasassa. 
- Jäämme innolla odottamaan 
seuraavaa tapaamistamme.

Seppo Kaila, TLK

sePPo KAilA
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95. toimintavuottaan viettä-
vä Rannikkosotilaskotiyh-

distys on toiminut vilkkaasti ke-
sän aikana vaikutusalueellaan 
rannikon tuntumassa.

Kauniin kesän pääta-
pahtuma oli Helsingissä 17.-
20.07.2013 järjestetty Tall Ships 
Races. Palvelimme tuhansia lai-
voista kiinnostuneita turisteja.

Merivoimien vuosipäivää 
vietettiin tällä kertaa Kotkassa. 
Kyminlinnan sisaremme myi-
vät kahvia ja munkkeja Kotkan 
satamassa miinalaiva Pohjan-
maan vieressä.

Kesän kuulumisia

Olimme toukokuussa saat-
tamassa miinalaiva Pohjanmaa-
ta sen viimeiselle koulutuspur-
jehdukselle Helsingissä. Vuonna 
1979 käyttöön otettu laiva siirtyy 
historiaan parin vuoden kuluessa.

Olemme saaneet osallistua 
kesän aikana myös sotaharjoi-
tuksiin Gyltössä ja Isosaaressa.

Perinteisesti hoidimme Kui-
vasaaressa sotilaskotia kesän kol-
men yleisöviikonlopun aikana.

Turun sisaret toimivat elo-
kuussa Turun Messuilla osana 
Puolustusvoimien osastoa myy-
den munkkien ja kahvin lisäksi 

hernekeittoa.
Sotilaskotisisarten tärkein 

tehtävä on varusmiesten hyvin-
voinnista huolehtiminen.

Valapäivä Upinniemessä, 
omaistenpäivä Merisotakoulul-
la, tilaisuudet Pansiossa ja Kir-
konmaalla ovat onnistuneet hy-
vin toimintaan sitoutuneiden si-
sarten avulla.

Yhdistyksemme teeman 
”Yhdessä olemme enemmän” 
mukaisesti olemme onnistuneet 
tehtävässämme.

Anne Kärki
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

puheenjohtaja

Tall Ships Race 17.-20.7.2013.

leilA sAlmiJärvi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Turun Rannikkotykistökilta

Taitaa olla niin, että aika kivanlaatuinen kesä on kaikilla 

takana, on reissattu lähellä ja kauempana.

Turun Rannikkotykistökilta 
Saarenmaalla

Saarenmaa sopii hyvin sotahis-
toriasta kiinnostuneille killoille 
matkakohteeksi. Rannikkoty-
kistökillalle saari on erinomai-
nen kohde, sillä onhan siellä ol-
lut lukuisa määrä Pietari Suuren 
linnoitusketjuun liittyviä rannik-
kopattereita. Komeimmat ja jä-
reimmät niistä ovat olleet Sör-
ven nimellä ja Muhun saarella. 
Saarenmaan strategisen sijain-
nin vuoksi siellä ovat viime vuo-
sisadalla kahinoineet saksalaiset 
ja venäläiset moneen otteeseen. 
Riian lahti on moneen kertaan 
suljettu Irben ja Muhun salmen 
miinoitteilla ja rannikkopatteril-
la. Mielenkiintoisia ovat myös 
Puna-armeijan 1940-luvulla 
rakentama ns. Stebelin rannik-

kopatteri Sörven niemen kärjen 
lähellä ja niemen tyvessä käy-
ty Tehumardin taistelu. Kerrot-
tavaa siis riittää. 

Kilta kunnioitti Virosta Ve-
näjälle kyyditettyjä laskemal-
la heidän muistokseen havu-

seppeleen Kuressaaren hau-
tausmaalla olevalle muistomer-
kille. Nykypäivän Saarenmaan 
puolustuksesta kertoi Kaitse-
liidu Saaremaa Malevan pääl-
likkö everstiluutnantti Kristjan 
Moora, jonka esikunnassa vie-
railimme. Kaksi yötä Saaren-
maalla riittää hyvin saareen tu-
tustumiseen. Kolmas yö vie-
tettiin Pärnussa, jossa kävim-
me mm. Pärnun Malevan esi-
kunnassa ja Torin sotilaiden kir-
kossa. Paluumatkalla katsoim-
me melkein tunnin kestävän ja 
vaikuttavan dokumentin prons-
sipatsaasta ja sen myötä synty-
neistä jännitteistä.

Matkakokonaisuus sopii 
erittäin hyvin kiltamatkaksi. Sii-
hen saa mahtumaan sopivasti 
sotahistoriaa, kulttuuria, kaunii-
ta maisemia ja yhdessäoloa.

Sakari Kinnarinen

Kuressaareen linna on näkemisen arvoinen paikka

Kyyditettyjen muistomerkki Kuressaaren hautausmalla. Mukana matkalla 
oli myös kaksi rannikkotykistön veteraania.

sAKAri KinnArinen

sAKAri KinnArinen
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Turun Rannikkotykistökilta

Örö helli kävijöitään

Killan retki 11.8. Örön legen-
daariselle linnakesaarelle on-
nistui, kuinkas muutenkaan, jäl-
leen loistavasti. Liki peilityyneltä 
mereltä rantautui saarta ihmet-
telemään liki 60 retkeläistä op-
paamme V-P Paateron johdol-
la. Veli-Pekka olikin juuri oikea 
ihminen kertomaan saaren his-
toriasta ja arkipäivästä saarella, 
olihan hän vuosia linnakkeen 
päällikkönä. 

Saari oli pitkälti entisellään, 
ruoho oli vallannut polut ja tien-
pielet alkaneet metsittyä. Kau-
kana ovat ne ajat, jolloin kym-
menet kiireiset jalkaparit (lue; 
varusmiehet) pitivät aluskas-
villisuuden kurissa. Sotilaskoti, 
tuo linnakesaaren rakennuksis-
ta tärkein, olikin jo heinikon pii-
rittämä. 

Vaellettuamme aikamme 
näissä luonnontilaa kohti pyrki-
vissä aurinkoisissa maisemissa 
nautimme kalaisan lounaan tun-
nelmallisessa linnakkeen ruoka-
lassa. Ruoka teki kauppansa, ja 
ehtipä joku siinä syödessänsä 
vanhojakin muistelemaan. 

Suurta kunnioitusta herät-
ti se työ jota 12-tuumaisen ty-
kin entisöimiseksi on saaressa 
tehty. Jos on kohta komia peli 
muutenkin, on Obuhov nyt oi-
keuksissaan hyvin maalattuna ja 
hoidettuna. Tykkipiha erityises-
ti on elämys sinänsä, paitsi siis-

teytensä, myös kokonsa vuoksi. 
Rt-kiltalaisten joukkoa oli tä-

nä vuonna vahvistettu Salon so-
tahistoriallisen seuran ryhmäl-
lä. Tämä oli onnistunut ratkaisu 
molempien osapuolien kannalta, 
sillä saatiinhan nyt bussi täyteen 
ja runsaan osallistujamäärän ta-
kia myös kulurasitus minimoi-
tua. Saareen mentäessähän on 
vuokra-alusten hinta sama riip-
pumatta matkustajien määrästä. 
Suosittelen kiltojen ja yhdistys-
ten välistä yhteistoimintaa vilpit-
tömin mielin muillekin, päästään-
hän näin tutustumaan helpom-
malla meitä kaikkia kiinnostaviin 
kohteisiin samoilla järjestelyillä.

Örön saareen järjestetään 
viikoittain tutustumismatkoja 
useiden eri matkanjärjestäjien 
toimesta. Vaikka samanhenki-
sessä, tutussa porukassa liikku-
minen onkin kaikkein mukavin-
ta, voivat innokkaimmat varata it-
selleen seikkailun netistä ja läh-
teä tutustumaan ”Pirunsaareen” 

itselleen sopivana aikana.
Haluan vielä killan puoles-

ta kiittää Veli-Pekkaa sekä Gyl-
tön vartion aina niin asiallisia so-
tilaspoliiseja, jotka omalta osal-
taan olivat takaamassa meille 
kiltalaisille onnistuneen matkan.

Puheenjohtaja Petri Leppäkoski

*   *   *

Edellä olevien lisäksi on käyty 
erinomaisesti opastetulla retkel-
lä Kuivasaaressa.

Hieno ja historia raottava 
ilta 22.8. oli tutustuminen so-
tilaiden hautoihin Turun hau-
tausmaalla evl evp Tuukka Al-
hosen erinomaisella opastuk-
sella. Aikaa meni runsas 2,5 h 
ja matkaa tuli n. 3 km. Kun lu-
kee lehtiä, niin tällaisille hauta-
kierroksille tuntuu olevan tilaus-
ta tänä päivänä monella paikka-
kunnalla.

Kilta toivottaa miellyttävää 
syksyä kaikille!

Tiedottaja Mikael Kaskelo

Petri lePPäKosKi

Missäs se isompi tykki olikaan?
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Rannikkojääkäreille Urlus-sääti   ön tunnustus

Kokouskutsu
Rannikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 21.11.2013 alkaen klo 18.00 (Huom! Muut-
tunut päivämäärä). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä sääntömuutos-asioita. Jäsenille lähetetään myö-
hemmin myös erillinen kutsu, jossa on tarkemmat tiedot.

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus

rannikkojääkäritkin kantavat vas-
tuuta niiden vaalimisesta, se on 
kuitenkin vain yksi osa tätä työ-
tä. Vähintään yhtä merkittäväksi 
asiaksi koetaan tulevaisuus ja sii-
hen liittyen nuorten mukaan ot-
taminen. Pian 50 vuotta täyttävä 
Rannikkojääkärikilta on monen 
vapaaehtoistyöhön perustavan 
yhdistyksen kaltaisesti melkois-
ten haasteiden edessä etsies-
sään toimintamuotoja, jotka jä-
senet kokevat omakseen, mutta 
samalla vetävät puoleensa uusia. 
Viime vuonna hankituilla merika-
jakeilla tehdyt kajakkivaellukset, 
selviytymiskurssit ja mielenkiin-
toiset retket saavat osallistujia, 
mutta yhteisöllisyys on se teki-
jä, mikä saa uuden jäsenen py-
symään. Kun Icehearts-toimin-
nassa joukkueeseen kuulumi-
nen saa syrjäytyneen nuoren ta-
kaisin oikealle polulle, rannikko-
jääkäreissä yhteisöllisyys saa uu-
den jäsenen sitoutumaan ja teke-
mään töitä yhteisen hyvän eteen. 
Rannikkojääkäriys on tekijä jo-

U rlus-säätiö luovutti Ran-
nikkojääkärikillalle vuoden 

maanpuolustusteosta merkittä-
vän tunnustuksen eli osan Har-
kian palkinnosta. Palkinnon suu-
ruus on kaikkinensa 40.000 eu-
roa ja se on nimetty säätiön pit-
käaikaisen puheenjohtajan Eero 
Harkian mukaan.  Nuorison syr-
jäytymistä ehkäisevään työhön 
keskittyvä Icehearts sai palkin-
nosta 30.000 euroa ja rannik-
kojääkärit 10.000 euroa. Pal-
kinnon kävi killan puolesta vas-
taanottamassa killan puheenjoh-
taja, joka Katajanokan Kasinol-
la 22.8. pidetyssä tilaisuudessa 
kiitti rannikkojääkäreiden puo-
lesta lämpimästi säätiötä.

Puheessaan em. kertoi 
rannikkojääkäreiden kokevan 
etuoikeutenansa pitää veteraa-
neistamme sekä heidän perin-
nöstään, itsenäisyydestämme 
omalta osaltaan huolta. Vaik-
ka vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä perinteillä on mer-
kittävä osuus, ja sen mukaisesti 

ka toimii ”liimana”. Kokeneem-
mat rannikkojääkärit ovat liimaa-
jia, jotka huolehtivat siitä, että lii-
ma kuivuu oikealla tavalla ja pi-
tää. Kun työkaluun saadaan riit-
tävästi osia, sillä voidaan tehdä 
merkittäviä tekoja. Tämä palkinto 
on erittäin tärkeä osa tuota moni-
komponentti-liimaa, pienten pa-
lasten summaa vapaaehtoises-
sa maanpuolustustyössä. Palkin-
to suo rannikkojääkäreille merkit-
täviä mahdollisuuksia nuorten 
ja isänmaamme tulevaisuuden 
eteen töitä tehdessämme. Vielä 
kerran Urlus-säätiön hallitukselle 
ja muille asianomaisille mitä läm-
pimimmät kiitokset rannikkojää-
käreitten puolesta!  Kiitos!

Veneilykauden avajaiset to-
teutettiin perinteisesti Ramsön 
majalla ja niistä on oma juttun-
sa toisaalla. MPK:n meripuo-
lustuspiirin rannikkojääkäreille 
suunnattu ja toukokuussa pi-
detty kouluttajakoulutus-kurssi 
onnistui erinomaisesti - jatkoa 
seuraa. Kesäkuun alun selviy-
tymiskurssilla sai huippuosaa-
jien oppia jälleen kymmenkun-
ta reserviläistä, mutta valitetta-
vasti kajakkivaellusta ei järjes-
tetty. Teikarin päivän juhlallisuu-
det vietettiin perinteisesti ja niis-
tä oma juttunsa toisaalla.

Rannikkojääkärikillan yli-
määräinen kokous pidettiin 
MP-talon auditoriossa, Töölös-
sä ke 14. elokuuta. Kokouk-
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Rannikkojääkäreille Urlus-sääti   ön tunnustus
sessa käsiteltiin jälleen kerran 
sääntömuutos-asiaa PRH:n pa-
lautettua sääntömuutoksen te-
kemineen muutosehdotuksi-
neen. Ehdotetut muutokset kä-
siteltiin ja hallitus valtuutettiin 
viemään asiaa eteenpäin. Var-
sinkin yhdistyksen tulevaisuu-
den kannalta kriittinen lisäys eli 
ase- ja ampumatoiminnan saa-
minen sääntöihin vaatii lisätöitä, 
kun AVI:lta pitää ensin hakea lu-
pa. Tarkoituksena on, että kaikki 
on valmista niin, että syyskoko-
uksessa voimme todeta uusittu-
jen sääntöjen olevan voimassa.

Rannikkojääkärikoulun käy-
neiden kurssitapaamiset (9.kurs-
si 6.9. ja 5.kurssi 12.10.), sama-
na viikonloppuna (14.-15.9.) pi-
dettävät kajakkivaellus ja Res Ur-
sus-marssikilpailu, vierailu ME-
RISK:un pe 25.lokakuuta,  baret-
timarssi 7.-8.11. sekä tällä kertaa 
mahdollisesti Turussa pidettävät 
”Talvisodan muistoja ja adventin 
lauluja”-konsertti ja vesistökau-
den päättäjäiset (pe-la 29.11-
30.11.) tuovat rannikkojääkä-
reiden ja miksei muidenkin syk-
syyn toimintaa.

Aktiivista syksyä toivotellen!

puheenjohtaja Antti Rautiainen
Rannikkojääkärikilta ry

antti@rautiainen.fi, 
gsm 050-5561825

puheenjohtaja Mika Kiuru
RannJP:n perinneyhdistys ry

mika.kiuru@finnair.com
gsm 050-3926866

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet 
tunne muita ampujia? Ota yh-
teys killan ampumavastaavaan 
Jussi Hermuseen (jussi.her-
munen@gmail.com 050 506 
0991) ja kerro asuinkuntasi se-
kä kiinnostus (kivääri, pistoo-
li, haulikko tms), niin saat tie-
toa lähellä olevista ampujista. 
Ammuntaa tahoillaan harrasta-

via on jäsenistössä useita aina-
kin Turussa sekä Helsingissä, 
ja mukaan mahtuu. Lainaka-
lustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa 
rannikkojääkäri-toiminnasta löy-
tyy tämän lehden lisäksi myös 
killan nettisivuilta (http://www.
mpkl.fi ja sieltä Rannikkojääkä-
rikilta) tai vielä paremmin Face-
book’sta (Rannikkojääkärikilta).

Toukokuussa järjestetty Rannikkojääkäreiden kouluttajakoulutus 
(RANNJKOUL 2013) onnistui jälleen hyvin. Palaute oli kiittävää, jos koh-
ta kehitettävää sekä parannettavaakin vielä on reilusti. Ammunnat olivat 
vaativat, mutta kaikkien mielestä erittäin antoisat.”

Antti rAutiAinen
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oli rakentaa jokaiselle oma hä-
tämajoite sekä saada perustei-
ta kasveista, joista voidaan val-
mistaa iltapala. Kaikki hätäma-
joitteet käytiin yhdessä tarkasta-
massa ja samalla opittiin muilta.

Lauantain ja sunnuntain 
rastikoulutuksessa opittiin:
 – syötävät kasvit
 – myrkylliset kasvit
 – suojautuminen sadetta ja 

kylmää vastaan

S elviytymiskurssi järjestet-
tiin nyt jo kolmatta kertaa 

ja jälleen MPK:n sotilaallisia val-
miuksia parantavana koulutukse-
na. Se jakaantui jo perinteisesti 
kahteen osioon, yhden illan teo-
riaan ja viikonlopun käytännön 
harjoitteluun. Teoria ilta järjestet-
tiin 21.5.2013 MP-talon tiloissa 
Töölössä, johon noin puolet osal-
listujista pystyi saapumaan. Pek-
ka Konu kertoi eloonjäämisen pe-
rusteista sekä Suomen luonnossa 
esiintyvistä syötävistä kasveista.

Käytännön osio alkoi ko-
koontumisella perjantaina 7.6. 
2013 Upinniemen varuskun-
nan portilla. Osallistujia kurssille 
oli kahdeksan ja kouluttajia nel-
jä. Siirtyminen Ramsö-saareen 
tapahtui Sinisen Reservin Kils-
tar-aluksella sekä RannJP:n pe-
rinneyhdistyksen Fasterilla, joka 
myös toimi tukiveneenä.

Ensimmäisen illan ohjelman 

Selviytymiskurssi 7.-9.6.2013

Kurssin kouluttajat ev evp Urpo Leppäjärvi (1. vas), Pekka Konu (3. vas) 
ja Juho Kalliala (5. vas).”

Kopukka toimii hätätilanteessa hyvänä liikuntavälineenä.

 – tulen tekeminen
 – uusi karttajärjestelmä ja 

suunnistaminen
 – tilapäisvälineiden käyttö 

vesistöylityksissä
 – tilapäiskantovälineen teko
 – luonnon materiaalista teh-

tävät köydet ja narut
 – solmut

Viikonloppuna oli erittäin 
kesäinen keli, joten hypotermia 
harjoitukset jäivät tällä kertaa pi-
tämättä. Osallistujat saivat he-
ti hyvän yhteishengen päälle, ja 
kaikilla oli omia erityisosaami-
salojaan, joista muut saivat erit-
täin hyvää oppia.  Kurssin ta-
voitteena oli saada kurssilaiset 
oppimaan riittävä määrä syötä-
viä kasveja sekä saada perus-
taidot selviytyäkseen Suomen 
luonnossa poikkeusoloissa. Pa-
lautteen mukaan tässä onnis-
tuttiin.

Jukka Juvonen
JuKKA Juvonen

JuKKA Juvonen

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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R annikkojääkäreiden juhla-
päivä eli VAARANNJP:n 

vuosipäivä, jota juhlitaan kesän 
1944 Teikarin taisteluiden muis-
toksi, vietettiin lämpimässä kesä-
säässä. Päivän juhlallisuudet aloi-
tettiin jälleen Upinniemen Teika-
rin kivellä, jolle laskettiin Teikarin 
Taistelijoiden, Rannikkojääkärikil-
lan ja RannJP:n perinneyhdistyk-
sen yhteinen kukkalaite. SLMEPA 
oli ystävällisesti asettanut kivelle 
juhlaliputuksen ja tarjosi ylil Ta-
tu Vartiaisen isännöimänä kahvit 
vierailla. Kiitos vielä kerran!

Upinniemestä siirryttiin Dra-
gsvikiin, jossa kunnioitettiin Teika-
rin sankarivainajien muistoa las-
kemalla sekä VAARANNJP:n et-
tä edellisten kukkalaitteet. Paivä 
jatkui upseerikerholla cocktailti-
laisuudella, jossa ennen pöydän 
antimia kom Kim Söderholm ti-
laisuuden isäntänä toivotti vie-
raat tervetulleiksi, palkittiin ansi-
oituneet ja kaptl James Mashiri 

Teikarin päivä 5.7.2013

Rannikkojääkärit saivat kutsun vierailulle MERISK:un Suomenlinnaan

R annikkojääkäkäreillä on mahdollisuus 
osallistua koulun johtajan komdri Sa-

kari Martimon kutsumina MERISK:n vierai-
luun perjantaina 25.10.2013. Ohjelmassa on 
tutustuminen itse kouluun, koulun observa-
torioon, jossa oppilaille opetetaan tähtitaivas-
ta sekä –suunnistusta, ja kaiken päälle sau-
nominen koulun kuuluisassa saunassa. Ilta 
päättyy pieneen iltapalaan.

Kokoonnumme MERISK:n päärakennuk-
sen edessä viim. klo 17.00. Ennakkoilmoit-
tautuminen pakollinen.

Observatorion koon vuoksi osallistuja-
määrä rajoitettu 20:en ja osallistujat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumi-
set viimeistään ma 14.10. antti(at)rautiainen.
fi tai 050-556 1825.

Teikarin päivänä palkittiin Jalkaväen ansioristillä pitkäaikainen 
Rannikkojääkärikillan jäsen ja aktiivi MPK:n meripuolustuspiirin kou-
luttaja ylil res Marcus Nybergh. Huomionosoituksen luovuttamassa 
Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan suurmestari ev evp Storgårds.

JArmo KAhAlA

piti erittäin mielenkiintoisen esi-
telmän. Halukkaat pääsivät vie-
lä päivän päätteeksi tutustumaan 
perinnekukkulan rannikkojääkä-
ri-museoon. Lämpimästä päiväs-

tä jäivät jälleen hienot muistot! Kii-
tos myös VAARANNJP:lle ja kom-
kapt Kim Söderholmille!

Antti Rautiainen
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Kotiuttamistilaisuus 20.6.2013 huomionosoitukset 

Teikarin risti
alil Immonen Aleksi
jääk Myrevik Jesper

Rannikkojääkärikillan plaketti
alil Kärpijoki Juho
alik Nilsson Martin.

jääk Björkskog David
jääk Grahn Viktor

Teikarin päivän 5.7.2013 huomionosoitukset

Jalkaväen ansioristi 
(myönnetty 19.4.2013)
Jukka Juvonen
Marcus Nybergh

Teikarin Taistelijoiden standaari
Lp-amir Juha Vauhkonen
Komdri Olavi Jantunen

Rannikkojääkärikillan standaari
Aarne Krogerus

Kultainen Rannikkojääkärimitali
Kom Kari Aapro
Komdri Markus Aarnio
Antti Rautiainen

Hopeinen Rannikkojääkärimitali
Komkapt Kim Söderholm,
Tuomo Rysti, Otto Fock,
Mika Kiuru

Pronssinen Rannikkojääkärimitali
Kaptl Jenni Bäck
Ltn Nils Klevdal, Eero Savola

Komentajanvaihdostilaisuus 1.8.2013 huomionosoitukset

Teikarin risti
Kom Juha Torkkeli

Tilaisuudet UUDPR:ssa

UUDPR:n uusi komentaja komdri Olavi Jantunen yhdessä Rannikkojääkärikillan pj Antti Rautiaisen kanssa luovut-
tamassa huomionosoituksia kotiutuville varusmiehille.”

Kotiuttamistilaisuus UUDPR:ssa 20.6.2013
Antti rAutiAinen
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

HUOM! Tapahtumat ovat 
tarjolla kummankin yh-

distyksen jäsenille! Tapah-
tumista tulee isää tietoa jä-
sentiedotteissa.

12.10. Rannikkojääkärikou-
lun 5.kurssin kurssitapaami-
nen Upinniemessä ja Suo-
menlinnassa (rajoitettu osal-
listuminen)

25.10.Vierailu MERISK:uun 
 – myös tutustuminen ob-
servatorioon sekä mahdolli-
suus saunoa (kts. erillinen il-
moitus)

7.-8.11. Barettimarssi 3, 
Dragsvik (VEH). Ilm. viim. 
su 13.10. Antti Rautiaiselle 
antti(at)rautiainen.fi tai 050-
556 1825.

21.11. Killan syyskokous 
(Huom! Muuttunut päivä-
määrä) Tarkemmat tiedot jä-
sentiedotteissa sekä erillises-
sä kutsussa.

29.11. Talvisodan muistoja 
ja adventin lauluja”-konsertti 
Upinniemen Merikappelissa

29.- 30.11. Vesistökauden 
päättäjäiset Turussa

Rannikkojääkäri killan 
ja RannJP:n perinne-
yhdistyksen yhteinen  
toimintakalenteri 2013

Beväringskvällen ja killan esittely RANNJK:ssa 17.6.2013

Beväringskvällenissä 
killan pj Antti 
Rautiainen oli ker-
tomassa killasta ja 
Markus Markelin 
kokemuksistaan 
Afganistanissa.

Komentajanvaihdostilaisuus VAARANNJP:ssa 1.8.2013

Komkapt Kim Söderholm luovutti komentajuuden sekä VAARANNJP:n 
lipun kom Juha Torkkelille. Tilaisuutta johti kaptl Jenni Bäck.

mArKus mArKel

Antti rAutiAinen

Antti rAutiAinen
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V esistökauden avajaiset ja 
Ramsön majatalkoot pi-

dettiin lauantaina 11.5.2013. 
Ajankohta on ollut jo usean vuo-
den ajan suunnilleen sama, tou-
kokuun puolenvälin lauantai.

Kevätsää oli poutainen ja 
Ramsön majalle saapui run-
saasti osallistujia. Oli mukavaa 
huomata, että talkoohenkeä löy-
tyy ja ihmiset olivat ”buukan-
neet” kalentereihinsa tilaa yh-
teisen asian nimissä. 

Aluksi majaisäntä Aimo 
Laaksonen ohjeisti ja jakoi teh-
tävät. Työosuus meni reippaas-
sa tahdissa ja valmista tuli. Alue 
haravoitiin, polttopuut kannettiin 
liiteriin, petivaatteet tampattiin ja 
tuuletettiin, ikkunat ja lattiat pes-
tiin, jne. Majaisännän toimiessa 
grillimestarina retken nuorimmat 

kävi kovaa taistoa onkikilpailus-
sa. Saalista tuli, niin suurta, kuin 
pientäkin ja palkintojenjako kruu-
nasi kisan. Kotimatkalle päästiin 
hyvin mielin, mukavan yhteisen 
tekemisen ja raikkaassa ulkoil-
massa olon jälkeen.

Maja on hyvässä kunnos-
sa ja varustetasokin on paran-
tunut vielä kesän mittaan. Jää-

kaappi on uusittu, kaasulinjas-
tot on asianmukaisesti tarkis-
tettu ja huollettu, kattovalaisi-
met on päivitetty. Ja juuri saa-
puneen tiedon mukaan majal-
le on tukeutunut soutuvene. Tä-
tä lukiessasi ollaan jo syksyssä, 
mutta viimeistään ensi kaudel-
la – painetta hankaimiin.

Esa Aittokallio

Vesistökauden avajaiset / 
Ramsön majatalkoot

Talkoolaiset saapuivat Ramsön majalle meriuiskolla.

Piiskalla sivaltelloo.

esA AittoKAllio

esA AittoKAllio

Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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R annikkotykistösäätiön val-
tuuskunta kokoontui 29.4. 

2013 Helsingissä. Kokousta isän-
nöi Mauri Mikkonen Fujitsu Fin-
landilta. Säätiön valtuuskunnan 
johdossa tapahtui muutoksia pit-
käaikaisen puheenjohtajan Keijo 
Tapiovaaran siirtyessä 1. varapu-
heenjohtajaksi ja toimitusjohtaja 
Timo Kohtamäen ottaessa vas-
taan valtuuskunnan puheenjohta-
jan tehtävät. 2. varapuheenjohta-
jana aloittaa lippueamiraali Han-
no Strang. 

Säätiön hallituksen kokoon-
panoon ei kokouksessa tehty 
muutoksia, mutta säätiön asia-
mies vaihtui toukokuussa. Ko-
mentajakapteeni Antti Rainio otti 
vastaan säätiön asiamiehen teh-
tävät toukokuussa. Samalla sää-
tiön yhteystiedot muuttuvat. Uu-
det yhteystiedot ovat:

Rannikkotykistösäätiö 
c/o Antti Rainio 
Korkeavuorenkatu 17 b 10 
00130 Helsinki 
rainioa@gmail.com 
050-4414 150

Säätiön toiminta jatkaa pe-
rinteisellä linjalla. Rannikkoty-
kistösäätiön tarkoituksena on 
rannikkotykistön perinteiden 
vaaliminen ja rannikkojoukko-
jen piirissä tapahtuvan kehitys-
työn edistäminen. Tarkoituksen-
sa toteuttamiseksi säätiö palkit-
see ja tukee taloudellisesti ran-

Rannikkotykistösäätiö

Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunta kokoontui

nikkojoukkoihin liittyvää tutki-
mus- ja kehitystyötä sekä opis-
kelua.  Lisäksi säätiö tukee ta-
loudellisesti rannikkojoukkoihin 
liittyvää julkaisu-, koulutus-, va-
listus- ja viihdytystoimintaa.

Vuoden 2012 aikana sää-
tiö on palkinnut opiskelijoita niin 
varusmiesten kuin henkilökun-
nankin kursseilla sekä tukenut 
useita rannikkojoukkojen paris-
sa toimivia perinneyhdistyksiä. 

Säätiön hallitus käsittelee 
tukianomuksia vuosittain kah-
dessa erässä. Tällä käytännöl-
lä tavoitellaan nykyistä parem-
paa kokonaiskäsitystä tuen ha-
kijoista sekä yhdenvertaisuutta 
hakijoiden välillä. 

Huhti-toukokuussa halli-
tus käsittelee 31.3. mennessä 
säätiölle osoitetut hakemukset. 
Marras-joulukuussa käsitellään 
31.10. mennessä osoitetut ha-

kemukset. 
Hakemuksiin toivotaan ai-

na liitettävän mahdollisimman 
kattava kuvaus haettavan tuen 
määrästä, tarkoituksesta ja mitä 
haettavalla tuella on suunniteltu 
tehtävän. Tukihakemukset tulee 
osoittaa säätiön asiamiehelle.

Säätiöön ei kuulu jäseniä 
tai jäsenistöä. Säätiön toimieli-
met ovat valtuuskunta ja hallitus, 
jotka vastaavat säätiön omaisuu-
den ja asioiden hoitamisesta.

Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki,  
Lemminkäinen Oyj

Hallituksen puheenjohtaja 
Lippueamiraali Veijo Taipalus,  
veijo.taipalus@mil.fi

Säätiön asiamies 
Komentajakapteeni Antti Rainio

Rannikkotykistösäätiön hal-
lituksen puolesta,

asiamies Antti Rainio

Pentti J. JänKälä

Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan jäseniä kokouksessa.



96

Järjestöt

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

rovasti Hannu Kivijärvi. Tilai-
suutta juhlisti Dragsvikin Pe-
rinnesoittokunta kapellimesta-
ri Helge Dahlin johdolla ja han-
kolaisten maanpuolustusyhdis-
tysten lippulinna johtajanaan 
komentaja Jarmo Valtimo. Kun-
niavartiossa sankaripaadella oli 
kaksi rannikkorykmentin ryh-
mänjohtajaa. 

Päiväjuhla

Seppeleenlaskun jälkeen juh-
laväki vietiin Russarön linnak-
keelle yhteysalus Vaarlahdella ja 
Jurmolla. Heti juhlaväen saavut-
tua linnakkeelle perinnepäivään 
osallistujat toivottivat tervetulleik-
si komentaja Marko Laaksonen 
ja puheenjohtaja Veikko-Olavi 
Eronen. Komentaja Laaksonen 
kertoi puheessaan myös siitä, et-
tä Russarön linnakkeella tullaan 
lisäämään sotilaallista toimintaa. 

Tämä oli erittäin tervetullut uuti-
nen Perinneyhdistykselle, saam-
me edelleen pitää perinnepäi-
vämme ja perinnetupamme lin-
nakkeella. Perinnetuvissahan on 
arvokasta esineistöä vuosikym-
menten takaa, mm. Hangon Up-
seerikerholta ja Hangon Päällys-
töyhdistykseltä sekä tietenkin 
patteristolle aikoinaan kuulunut-
ta omaisuutta. Myös hankolaiset 
maanpuolustusyhdistykset ovat 
saaneet perinnetuvista säilytysti-
laa esineistölleen, joka aikoinaan 
oli Upseerikerholla tai Päällystö-
kerholla. 

Tilaisuutta juhlistivat kan-
sanedustaja Matti Saarinen 
puolisoineen ja patteriston van-
hin elossa oleva komentaja 
eversti Torsti Lahti (komenta-
jana Hangossa 1978 - 1980).  
Tervetulotoivotusten jälkeen 
päivä aloitettiin lounaalla sota-

15. perinnepäivä Russarön 
linnakkeella 1.8.

Hangon Rannikkopatteriston 
Perinneyhdistys vietti viidettä-
toista perinnepäiväänsä Rus-
sarön linnakkeella yhteistoimin-
nassa Suomenlahden meripuo-
lustusalueen ja Suomenlahden 
rannikkorykmentin kanssa au-
rinkoisessa säässä. Päivä aloi-
tettiin perinteisesti Hangossa 
sankarihaudoilla seppeleenlas-
kulla. Suomenlahden meripuo-
lustusalueen ja maanpuolustus-
yhdistysten yhteisen seppeleen 
laski yhdistyksen puheenjohta-
ja Veikko-Olavi Eronen sanka-
rimuistomerkille. Hänen seu-
rassaan seppelepartiossa olivat 
Sotainvalidien Hangon osastos-
ta Holger Tötterman ja rannikko-
rykmentin komentaja komenta-
ja Marko Laaksonen. Kenttähar-
tauden piti perinteisesti kenttä-

Seppeleen laskijat vasemmalta: Holger Tötterman, komentaja Marko Laaksonen ja puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen

KAArle lAnge
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

ti Perinneyhdistystä ja kaikkia 
tilaisuuden järjestelyihin osal-
listunnutta rannikkorykmentin 
henkilökuntaa.

Maisteri Pekka Silvast toi 
perinnepäivään uunituoreen jul-
kaisunsa “Russarön linnake”. Se 
olikin erittäin tervetullut kirja, jos-
sa on Russarön historialliset vai-
heet “yksissä kansissa”. Kirjalla 
olikin kova kysyntä, oivallinen ti-

laisuus tässä yhteydessä tulla jä-
senistön tietoisuuteen. Päivän 
aikana juhlaväellä oli mahdolli-
suus käydä majakan luona, tu-
tustua 130 TK:hon ja uusinta-
maalattuihin järeisiin tykkeihin 
(2kpl)  234 mm. Tykkien kun-
nostuksesta ovat vastanneet va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
työryhmä. Auditoriossa oli mah-
dollisuus katsoa Suomen Majak-
kaseuran viime syksynä julkaise-
ma DVD “ Hankoniemen silmä, 
Russarön majakka”. Sotilasko-
ti oli auki koko päivän ajan, jol-
loin juhlaväellä oli tilaisuus käy-
dä siellä mm. munkkikahveilla. 
Perinnepäivän viettoon osallistui 
kaikkiaan n. 150 hengen joukko.

Lämpimät kiitokset Suo-
menlahden meripuolustusalu-
een komentajalle kommodori 
Markus Aarniolle ja Suomenlin-
nan rannikkorykmentin komen-
tajalle komentaja Marko Laak-
soselle henkilöstöineen, Upin-
niemen varuskunnan Leijona 
Cateringin henkilöstölle, Ran-
nikkosotilaskodin Hangon pai-
kallisosastolle, Dragsvikin Pe-
rinnesoittokunnalle, hankolai-
sille sotaveteraani- ja sotainvali-
diyhdistyksille sekä nuoremmille 
hankolaisille maanpuolustusyh-
distyksille ja kaikille teille, jotka 
olitte järjestämässä perinnepäi-
väämme! Kiitoksia kaikille mu-
kana olleille!

Veikko-Olavi Eronen

väen hernekeitolla ja pannaril-
la. Ruoan valmistuksesta vas-
tasi Upinniemen varuskunnas-
ta Leijona Catering oy. Lounaan 
jälkeen Perinnesoittokunta pi-
ti taas hienon puistokonsertin 
kasarmin edustalla. Konsertin 
yhteydessä jaettiin perinneko-
likot kunniakirjoineen paikalla 
oleville 2011 jäseniksi liittyneil-
le (poissaolleille postitettiin ko-
likot myöhemmin). Puheenjoh-
taja Veikko-Olavi Eronen ojen-
si komentaja Marko Laaksosel-
le Patteriston 90- vuotisjuhlajul-
kaisun kiitokseksi erinomaisesta 
yhteistyöstä. Eversti Torsti Lah-
ti käytti vapaan sanan puheen-
vuoron kertoen mm. siitä, kuin-
ka hän 1952 saapui tänne Rus-
saröön varusmiespalvelukseen 
ja toimi muutama vuosikym-
men myöhemmin täällä linnak-
keen päällikkönä ja myös pat-
teriston komentajana. Hän kiit-

Lippulinnanjohtaja komentaja Jarmo Valtimo, HanRPston perinnelippua 
kantaa kapteeni res Kimmo Mäkipeska

Patteriston vanhin elossaoleva ko-
mentaja eversti Torsti Lahti.

KAArle lAnge

KAArle lAnge
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Yhteinen julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo
MERISK, PL 5, 00191 HELSINKI
0299 800 (vaihde)
sakari.martimo@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Antti Rainio
Korkeavuorenkatu 17 b 10
00130 Helsinki
GSM 050-4414 150
rainioa@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien esikunta, PL 58 
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Timo Hirvonen
SMMEPA, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@mil.fi

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Koivistonkatu 14 a, 11100 Riihimäki
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
GSM 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Robin Elfving
Kauppiaankatu 2, 00160 Helsinki
GSM 040 8544251
robin.elfving@mac.com

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma
GSM 040 510 5547
tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Petri Leppäkoski
Perälänkatu 10, 20540 Turku
GSM 040 5946350
petri.leppakoski@saunalahti.fi

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi
www.rannikkotykisto.fi

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3, 65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10
00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Upiniemeimen rantatie 20A 6, 
02470 UPINNIEMI tai
Olofsborg 13 A, 10710 
SNAPPERTUNA
GSM +358(0)40 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi 
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi
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Rannikon Puolustajan  
teemat 2013
4/2013 Vähemmän enemmän- 

meripuolustuksen 
kansainvälinen ulottuvuus

Tapahtumakalenteri 2013

www.rannikonpuolustaja.fi

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

8.10. Tourin tussari ammutaan 
Upinniemessä RK1-radalla 
(s. 77)

24.10. Meriupseeriyhdistyksen 
90-vuotisjuhlat. (s. 76)

25.10. Rannikkojääkäreiden vierai-
lu Merisotakouluun (s. 91)

7.11. Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen ja Meriupseeriyhdis-
tyksen yhteinen seminaari 
Suomenlinnan Upseeriker-
holla klo 18.00. (s. 75)

7.11. Meriupseeriyhdistyksen 
kuukausikokous seminaarin 
yhteydessä. (s. 76)

7.-8.11. Barettimarssi 3  
Dragsvikissä. (s. 93)

21.11. Rannikkojääkärikillan 
syyskokous (s. 88)

29.11. Talvisodan muistoja  
ja adventin lauluja” 
-konsertti Upinniemen 
Merikappelissa (s. 93)

29.- 30.11. Vesistökauden päättäjäiset 
Turussa (s. 93)

5.12. Rannikkoupseeri-
yhdistyksen 80-vuotisjuhla 
Merisotakoululla  
Suomenlinnassa. (s. 75)

Saab SyStemS
Rannikon puolustaja
Saab Systems Oy tarjoaa johtamisjärjestelmäratkai-
suja suorituskykyisen maanpuolustuksen tarpeisiin 
tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Merellisten johtaMisjärjestelMien kehittäMinen 

on ydinosaaMistaMMe:

•	 Ylläpidämme Merivoimien kanssa kehitettyä, operatiivisessa 
käytössä olevaa johtamis- ja suunnittelujärjestelmää.

•	 Varaudumme huomiseen kehittämällä tiiviissä yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa uutta Merileijona-järjestelmää.

•	 Tulevaisuudessa Saabin kehitys- ja tutkimustyön tulokset 
palvelevat niin Suomen meripuolustusta kuin kansainvälisiä 
asiakkaitammekin.

www.saabgroup.com
sales.fi@saabgroup.com

+358 2079 60600




