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Teemana  Rannikkopuolustustaktiikka
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Osaami     nen ja ymmärrys 
uhka-arvomme kulmakivenä

A ivan kuten me ar-
vioimme lähiympä-
ristömme sotilaal-

lista uhkaa, olemme me naa-
pureidemme pohdinnan koh-
teena. Tunnetussa (sotilaalli-
sen) uhkan kaavassa Potenti-
aali x osaaminen x tahto, saa 
tahto kasvunsa osaamisesta ja 
ymmärryksestä. Myös laadul-
lisesti tai määrällisesti vastus-
tajaa heikompi potentiaali voi 
saada osaavissa käsissä uusia 
ulottuvuuksia vaikkapa asym-
metrisin keinoin. Sotilaidemme 
osaamistaso onkin osoittautu-
nut suureksi vahvuudeksemme 
koko itsenäisyytemme ajan. Se 
on uhka-arvomme kulmakivi.

Aikanaan kansakoulun 
pulpetissa ei tullut ymmärtä-
neeksi, kuinka syvällisen kan-
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PääkirjoitusOsaami     nen ja ymmärrys 
uhka-arvomme kulmakivenä

sesta pitääksemme kansam-
me eurooppalaisessa rodussa, 
kuten itänaapurissamme väite-
tään. Väärä informaatio ei pure 
ainakaan sen kömpelöimmäs-
sä muodossaan. Kyse on tai-
dostamme hahmottaa ja suh-
teuttaa kokonaisuuksia.

Puolustusvoimia helpot-
taa suunnattomasti aloittaa so-
tilastaitojen koulutus luku- ja 
kirjoitustaitoisille ja tiedostavil-
le rekryyteille. Henkilökohtais-
ten perustaitojen jälkeen siir-
rytään verraten nopeasti jouk-
kokohtaisiin harjoituksiin, jotka 
ovat kaikkien asevoimien funda-
mentti: Urheita yksilösuorituk-
sia väheksymättä sotavoiman 
teho perustuu joukkovoimaan 
ja kokonaisuuksien hallintaan. 
Lyhyehköistä varusmiespalve-
lusajoistamme huolimatta tä-
hän päästään, koska alokkai-
den henkilötason valmiudet ovat 
korkealla, ja aika voidaan suun-
nata joukkojen harjoitteluun. 

Osaaminen ja ymmärrys 
mahdollistavat myös oloihim-
me sopivan tehtävätaktiikan 
käytön. Alaiselle ei tarvitse käs-
keä, kummalta puolelta männyt 
on kukkulaa vallatessa kierret-

tävä, vaan esimies voi luottaa 
alaisensa kykyyn soveltaa toi-
mintansa vallitsevan tilanteen 
mukaan. Tämäkin perustuu 
osaamiseen ja ymmärrykseen, 
kokonaisuuden hallintaan.

Järjestelmämme lahjo-
mattomana testipenkkinä toi-
mivat kansainväliset tehtäväm-
me, joissa joukkomme loistavat 
kokonaisosaamisellaan. Kansal-
linen koulutusjärjestelmämme ja 
sen päälle opetetut sotilastaidot 
tuottavat vahvan eettisen, mo-
raalisen, siviili- ja sotilastaidolli-
sen kokonaisuuden.

Osaamisessa ja ymmär-
tämisessä ei koskaan voi tulla 
valmiiksi. Itseään pitää kehit-
tää, tietojaan pitää laventaa ja 
syventää, jotta oma hahmotus-
kyky syistä ja seurauksista py-
syy riittävällä tasolla. Tästä hy-
vä esimerkki on ammattisotilai-
den koulutuksen jaksottaminen 
työuran lomaan, mikä tuottaa 
erittäin tasapainoista tulosta.

Huolehtimalla rannikon-
puolustajan osaamisesta ja ym-
märryksestä pidämme merellis-
tä sotilaallista uhka-arvoamme 
korkealla.

Sakari Martimo

sallisen kokonaisuuden äärellä 
opettaja meitä ohjasi. Niin lu-
ku- ja laskutaidon kuin liikunta- 
ja käsitöiden pohjalta olemme 
kukin laillamme alkaneet hah-
mottaa kokonaisuuksia. Koulu-
tusjärjestelmämme on antanut 
meille eväät luoda omaa ja sa-
malla yhteistä kansallista kuvaa 
ympäristöstämme turvallisuus 
mukaan lukien. 

Suomen turvallisuusajatte-
lu perustuu kokonaisuuteen, jos-
sa kaikki hallinnonhaarat ja -ta-
sot sekä myös talouselämä on 
sidottu yhteisen turvallisuuspää-
määrän saavuttamiseen. Välillä 
”kaiken turvallistamista” kritisoi-
daan, mutta kritiikin perusteet 
ovat usein onnahtavia. Leonar-
do da Vincin suuhun on laitettu 
sanat: ”Opettele katsomaan mi-
tä näet. Ymmärrät, kuinka kaik-
ki liittyy kaikkeen.” (kirjoittajan 
käännös) Tämä pätee varsin-
kin turvallisuuteen. Osaamisen 
ja ymmärryksen pohjalta kyke-
nemme kehittämään kokonais-
turvallisuuttamme.

Emme elä Strömsössä, 
mutta kasvatuksemme auttaa 
oitis torjumaan esimerkiksi väit-
teen venäläislasten kaappaami-
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11 Pääesikunnan koulutusosasto:  

Vaikuttavuutta osaamisella ja toimintakyvyllä! Pekka Varjonen ja Petri Pääkkönen

16 Valmiutta ja vaikuttavuutta asevelvollisten koulutuksella Jyrki Halme

22 Asevelvollisten koulutus Rannikkolaivastossa Keijo Karila

27 Rannikkoprikaati – kone käynnissä Erkki Vaarala

32 Rannikkojääkärit – rannikkotaistelun moniottelijat Juha Torkkeli

36 Reserviupseerikurssi harjoittaa johtamista Tuomas Hellsten ja Arto Vesanen

42 Sininen reservi r.y:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  

tuki suorituskykyjen kehittämiselle  

– nyt ja tulevaisuudessa Henrik Nystén ja Robin Elfving

4/2015

Teema

Asevelvollisten koulutus 
Merivoimissa

Puolustusvoimat

Sosiaalinen media ja erilaiset verkko-oppimisympäristöt tulevat tutuiksi  
varusmiehille palveluksen aikana.  
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M eriupseeriyhdistyk-
sen kunniajäsen, 
komentajakapteeni 

Antonio (Tony) Veltheim siirtyi 
tuonpuoleisiin Merivoimiemme 
vuosipäivänä 9.7.2015. Hän oli 
90-vuotias, syntynyt 16.4.1925 
Lontoossa.

Tony Veltheimin sotilasu-
ra alkoi jatkosodassa 18-vuoti-
aana koulupoikana. Hän palveli 
varusmiehenä vartiomoottorive-
neillä ja jäänmurtaja Sammolla 
vuosina 1943 - 44. Hän oli mu-
kana myös sotilaspoikatoimin-
nassa. Rauhan tultua hän palasi 
koulunpenkille ja kirjoitti ylioppi-
laaksi 1945 Loviisan yhteiskou-
lusta. Veri veti merille ja hän ha-
keutui opiskelemaan 19.merika-
dettikursille, jolta valmistui ali-
luutnanttina vuonna 1947. Vaati 
varmaankin melkoista rohkeut-
ta ja tulevaisuudenuskoa läh-
teä sotilasuralle kun yleinen il-

mapiiri oli tuolloin vihamielinen 
sotaväelle ”hävityn” sodan jäl-
keen. Ehkäpä tätä heijasteli Vel-
theiminkin kohdalla se, että hän 
raivauskauden tehtävien ohella 
opiskeli pari vuotta Teknillisen 
korkeakoulun koneenrakennus-
osastolla.

Siviiliopinnot kuitenkin jäi-
vät ja ura jatkui vaihtelevissa 
tehtävissä puolustusvoimissa. 
Veltheim palveli muun muas-
sa viirikönpäällikkönä I Raivaa-
jaosastossa vuonna 1952 ja 
Helsingin Lippueessa vuosina 
1957 - 60. Tuolloin tapasin tiu-
kan, vähän pelottavankin, mut-
ta asiallisen päällikön ensi ker-
taa palvellessani aliupseeriop-
pilaana viirikössä. Komppanian 
päällikkyys Helsingin laivasto-
asemalla vuosina 1954 - 57 se-
kä toimistopäällikkyys Merivoi-
mien esikunnassa ja siinä ohes-
sa merivoimien komentajan ad-
jutantin tehtävät osuivat kohdal-
le vuosina 1960 - 62.  Opetus-
tehtävät Merisotakoulussa vuo-
sina 1962 - 66 muun muas-
sa kapteenikurssini johtajana 
antoivat tilaisuuden siirtää ko-
kemuksia meille nuoremmil-
le. Kurssin johtajana hän osoit-
ti myös hyvän fyysisen kunton-
sa vetäen vauhdikkaita juoksu-
lenkkejä Suomenlinnan valleilla.

Kielitaitoisena upseeri-
na Tony Veltheim palveli jon-

kin aikaa Pääesikunnan ulko-
maanosastolla ja kahdesti YK:n 
rauhanturvatehtävissä; vuon-
na 1966 Kyproksella ja vuosi-
na 1967 - 68 Suezilla. Sieltä 
palattuaan hän toimi vielä Me-
renkulkuhallituksen sotilastoi-
mistossa toimistoesiupseerina 
ennen eläkkeelle siirtymistään 
vuonna 1970. Sen jälkeen hän 
teki vielä toisen uran siviiliteh-
tävissä.

Kielitaito oli avuksi myös 
keväällä 1962, kun Veltheim 
määrättiin Iso-Britanniasta kou-
lulaivaksemme ostetun fregatti 
Matti Kurjen noutomiehistön 
jäseneksi ja laivan I-upseerik-
si. Viiden viikon aikana fregatti 
Porlock Bay kuoriutui Plymou-
thin sotasatamassa päällikön ja 
I-upseerin johdolla kestosäily-
tyksestä ja liittyi toimivaksi yk-
siköksi merivoimiimme vuoteen 
1975 saakka. Hyvää sosiaalis-
ta kykyään Veltheim pääsi hyö-
dyntämään noutokomennuksen 
aikanakin ja oli hyvä tuki pääl-
likölle kanssakäymisessä britti-
läisten luovuttajien kanssa.

Tony Veltheim perheineen 
oli yksi niistä muutamista kym-
menistä, jotka saivat asua Suo-
menlinnassa omassa talossaan 
vuosikymmeniä. Hän oli van-
noutunut suomenlinnalainen, 
joka puolusti ja ajoi oikeaksi ko-
kemiaan saarelaisten asioita tar-

komentajakapteeni 

Antonio (Tony) Veltheim

In M
em

oriam

6



mokkaasti Suomenlinnan hoito-
kunnan johtokunnan jäsenenä 
vuosina 1985 - 94 ja muulloin-
kin. Yhteentörmäyksiltäkään ei 
aina vältytty. Hän oli Suomen-
linna-seuran ja Sveaborgin ra-
kentajan Augustin Ehrensvär-
din perintöä vaalivan Ehrens-
värd-seuran aktiivinen jäsen toi-
mien pitkään seuran johtokun-
nassakin. Hän oli myös perus-
tamassa Veltheimin sukuseuraa 
2000-luvun alussa osallistuen 
sittemmin seuran toimintaan in-

nokkaasti. Tarvittaessa hän oli 
myös hyvä yhteyshenkilö Me-
risotakoulun ja Suomenlinnan 
päättäjien välillä. Toisinaan nä-
kemykset eivät kylläkään koh-
danneet.

Tony Veltheim oli Meriup-
seeriyhdistyksen jäsen vuodes-
ta 1953 alkaen yli 60 vuoden 
ajan. Yhdistyksen kunniajäse-
neksi hänet kutsuttiin vuonna 
2010. Komentajakapteeniksi 
hänet ylennettiin vuonna 1963. 

Tony Veltheimin muistam-

me vuosien varrelta elämän-
myönteisenä ja hyväntuulise-
na sekä sosiaalisena ihmisenä, 
jonka kanssa pääsi helposti ju-
tun alkuun. Hän oli merihenki-
nen ihminen, joka liikkui pal-
jon veneellään merellä ja nautti 
olostaan kesäasunnollaan me-
ren äärellä. Pysyvä muisto hä-
nestä on arvokas Tonin tuop-
pi, jonka hän lahjoitti vuosittain 
jaettavaksi Meriupseeriyhdistyk-
sen vuoden jäsenelle.

Jukka K Pajala
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M erivoimauudistus 
on ollut mittava 
prosessi koko mei-

dän henkilöstöllemme. Uudis-
tusta suunniteltiin ja valmisteltiin 
useita vuosia. Merivoimien orga-
nisaatio on muuttunut ja henki-
löstömäärä pienentynyt, mutta 
haluan muistuttaa, että uudis-
tuksen jälkeen puolustusvoimien 
laitoksissa ja strategisten kump-
paneiden palveluksessa on pal-
jon ihmisiä, jotka tekevät päivit-
täisen työnsä meripuolustuksen 
hyväksi. Uudistuksen yhteydes-
sä saimme palautettua toimin-
nan tason vuoden 2010 tasolle. 
Valmiuden ja uudistuksen aikana 
olemme selviytyneet mallikkaas-
ti myös kaikista muista tehtävis-
tämme. Työmäärästä ja kiirees-
tä huolimatta esimerkiksi varus-
miesten koulutustulokset ovat ol-
leet hyviä, jopa erinomaisia. 

Merivoimat on ollut aktii-
vinen kansainvälisessä toimin-
nassa. Vuonna 2014 järjestet-
tiin Northern Coasts -harjoitus, 
joka oli toinen Suomen isännöi-
mä ja laajuudessaan merkittävä 
harjoitus. Vuonna 2015 osallis-
tuttiin Baltops-harjoitukseen 
Ruotsissa ja Puolassa. Harjoitus 

Kari Takanen
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari                      Takanen

Arvoisa             meripuolustuksen kenttä
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oli samalla kansainvälisen ran-
nikkojääkärikomppanian pää-
harjoitus NRF-valmiuden aika-
na. Suomen ja Ruotsin merivoi-
mayhteistyö on toiminut mones-
sa asiassa esimerkkinä muille 
puolustushaaroille. Voimme to-
deta että laadukas toiminta, jota 
olemme tuottaneet, on lisännyt 
meidän kysyntäämme kansain-
välisiin tehtäviin. Olemme saa-
neet tunnustusta henkilöstöm-
me osaamisesta ja olemme tuo-
neet kansainvälisen toiminnan 
oppeja tärkeimpään tehtävääm-
me - kotimaan puolustamiseen.

Meripuolustuksen kehittä-
minen on jatkuvaa työtä. Ran-
nikkojoukkojen materiaalis-
ta valmiutta on lisätty ja lai-
vastojoukkojen suorituskykyä 
parannetaan peruskorjauksil-
la sekä uudishankinnoin. Mer-

kittävin asia merivoimien tule-
vaisuuden kannalta on Laivue 
2020 -hankkeen perustaminen 
25.9.2015. Uudella alusluokal-
la toteutetaan merivoimien teh-
täviä aina 2050-luvulle asti.

Uusi operatiivinen suunni-
telma on otettu käyttöön, ja täl-
lä hetkellä harjoitutamme jouk-
kojamme suunnitelman pohjal-
ta. Harjoitustoiminnan kautta si-
toutamme niin oman henkilökun-
nan, varusmiehet kuin reserviläi-
set meripuolustukseen. Puolus-
tusvoimauudistusta edeltäneet 
vuodet olivat kertausharjoitusten 
kannalta välttäviä vuosia. Yhteys 
reserviin säilyi vapaaehtoisen toi-
minnan kautta. Olen kiitollinen 
siitä työstä, jota meidän aktiivi-
set reserviläisemme ovat tehneet 
meripuolustuksen hyväksi. 

Merivoimien komentajana 

olen saanut jälleen tilaisuuden 
olla omieni joukossa merellä ja 
saaristossa sekä päässyt tapaa-
maan meripuolustuksen perhet-
tä eri tilaisuuksissa.  Haluan täs-
sä vaiheessa kiittää palkattua 
henkilökuntaa, varusmiehiä ja 
reserviläisiä laadukkaasta työs-
tä, jota olette tehneet näiden kii-
reisten ja haastavien vuosien ai-
kana. Tiedän, että kaikki edel-
lä mainitut asiat ovat vaatineet 
merkittävästi kaikilta toimialoil-
ta ja joukko-osastoilta sekä hen-
kilöiltä, jotka ovat pyyteettömäs-
ti uurastaneet meripuolustuksen 
ja isänmaan eteen. Kiitän myös 
reserviämme, joka on meille tär-
keä voimavara. 

Haluan toivottaa teille kai-
kille hyvää joulua sekä suotui-
sia tuulia koko meripuolustuk-
selle vuodelle 2016.

Kari Takanen
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari                      Takanen

Kom
entajan kynästäArvoisa             meripuolustuksen kenttä

Kuluneet kaksi vuotta ovat menneet omalta osaltani nopeasti. Luovutan merivoimien 

komentajan tehtävät seuraajalleni 31.12.2015. Painotin komentajan tehtävät vas-

taanottaessani korkean valmiuden merkitystä, ja tämä valmius on osoittautunut tär-

keytensä merellisen aktiivisuuden lisäännyttyä lähialueillamme. Valmiusaluksemme 

ja valvontahenkilöstömme ovat joutuneet lähes päivittäin toteuttamaan operatiivisia 

suoritteita turvatessamme alueellista koskemattomuutta. Merivoimat on valmius-

puolustushaara ja olemme sen myös osoittaneet.
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Olavi Jantunen
Kommodori Olavi Jantunen, Merivoimien operaatiopäällikkö, Merivoimien esikunta

Ei rantaa rakkaampaa

S yksy on taittumassa 
talveksi ja piakkoin on 
taas joulunaika. Joka 

vuosi se tuntuu tulevan eteen 
yhä nopeammin ja nopeam-
min. Ajan nopeaan kulumiseen 
on useita syitä, mutta usein 
ajattelemme, että syynä on itse 
kunkin jatkuva kiire ja suuri työ-
määrä. Usein tämä mielletään 
negatiivisena asiana. Ja niin se 
varmasti onkin, jos jokapäiväi-
seen palveluksessa puurtami-
seen liittyy työstressi ja pääl-
le vielä kotihuolet. Mutta asiaa 
kannattaa pohtia myös toisesta 
suunnasta. Olisiko asiassa kui-
tenkin myös jotakin positiivista, 
jota emme sitten aina tule ajatel-
leeksi? Otammeko tässä asias-
sa jotakin itsestään selvyytenä. 

No, harva meistä on pää-
tynyt rannikonpuolustajaksi va-
hingossa. Meillä kaikilla on  jos-
sain elämämme vaiheessa ollut 
pyrkimys päästä palvelukseen 
rannikonpuolustajaksi. Jotkut 

aloittivat jo varusmiehenä, jotkut 
hakeutuessaan upseerin, toi-
mi-/opistoupseerin tai aliupsee-
rin peruskoulutukseen, jotkut 
hankkivat koulutuksensa ensin 
siviilissä ja palvelevat nyt uni-
vormussa tai siviilinä yhtä kaikki 
rannikonpuolustajana Merivoi-
missa. Jotkut meistä ovat pal-
velleet alun perin  ehkä jossakin 
muussa aselajissa, mutta ovat 
siirtyneet rannikonpuolustajaksi. 
Me kaikki haluamme olla tääl-
lä. Me haluamme jatkaa palve-
lusta yhteisten Merivoimiemme 
hyväksi taataksemme rakkaiden 
rantojemme turvallisuuden niin 
nyt kuin tulevaisuudessakin. Oli 
sitten kiire tai ei.

Joskus, jos olisikin edessä, 
tai sitten olisikin jo takana, tehty 
raskas palveluspäivä, niin muis-
tammeko aina olla iloisia ja kii-
tollisia siitä, että saamme teh-
dä sitä mitä olemme aina ha-
lunneet? Saamme olla rannikon-
puolustajia.

Niin, siitä ajan kulumises-
ta: yleensä aika kuluu nopeasti 
kun saa toimia mielekkäiden ja 
kiinnostavien asioiden parissa. 

Mukavaa alkutalvea teille 
kaikille!

Puheenjohtajalta

Olavi Jantunen
Kommodori, puheenjohtaja
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Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

K oulutusjärjestelmä 
koostuu neljästä ko-
konaisuudesta, jotka 

ovat osaaminen, toimintakyky, 
oppimisympäristöt ja harjoitus-
toiminta. Pääesikunnan koulu-
tusosasto ohjaa Puolustusvoimi-
en koulutusjärjestelmää, osaa-
misen, toimintakyvyn ja oppi-
misympäristöjen kehittämis-
tä sekä työ- ja palvelusturval-
lisuustoimintaa. Koulutusosas-
to ohjaa ja koordinoi Puolustus-
voimien kansallista ja kansain-
välistä harjoitustoimintaa sekä 
ohjaa vapaaehtoista sotilaallista 
maanpuolustuskoulutusta.

Puolustusvoiminen koulu-
tusjärjestelmän tavoitteena on 
kehittää henkilöstön osaamis-
ta ja toimintakykyä sekä jouk-

kojen harjoitustoimintaa sodan 
ajan joukkoja suorituskykyvaati-
musten mukaisesti. Tässä artik-
kelissa tarkastelemme osaamis-
ta, toimintakykyä ja suoritusky-
vyn rakentamista asevelvollisten 
näkökulmasta.

Asevelvollisten osaaminen

Osaamisen kannalta yhteiskun-
nassa vahvistuvat tietotekninen 
osaaminen ja ymmärrys, ver-
kottuminen, sosiaalisen median 
käyttötaidot, vieraiden kielten 
tuntemus ja monikulttuurisuu-
den ymmärrys. Puolustusvoimat 
ottaa koulutuksen suunnittelus-
sa ja toteutuksessa huomioon 
asevelvollisten osaamisessa ta-
pahtuvan kehityksen. Asevelvol-
listen koulutus kytketään hen-

kilön aikaisempiin tietoihin, tai-
toihin ja valmiuksiin sekä työ-
elämän ja sodan ajan tarpeisiin. 

Asevelvollisen ennen varus-
miespalvelun alkamista hankki-
ma osaaminen tunnistetaan kut-
sunnoissa ja varusmiespalveluk-
sen alkaessa alokaskyselyissä ja 
alkuhaastatteluissa. Kyseiset tie-
dot otetaan huomioon koulutus-
valinnoissa. Varusmiesten erityis-
osaamista hyödynnetään erityis-
tehtävissä. Varusmiespalvelus on 
osa yksilön koulutusta ja työu-
raa. Puolustusvoimat edistää va-
rusmiespalveluksessa hankitun 
osaamisen tunnustamista yhteis-
työssä oppilaitosten ja työnanta-
jien kanssa. Osaamista on kyet-
tävä hyödyntämään sekä opin-
noissa että työelämässä. 

Pääesikunnan koulutusosasto:

Vaikuttavuutta osaamisella 
ja toimintakyvyllä!
Pääesikunnan koulutusosasto aloitti toimintansa 1.1.2015. Osastopäällikön johdossa 

on kolme sektoria; suunnittelu-, koulutus- ja toimintakykysektori. Osastopäällikkö toi-

mii myös koulutuspäällikkönä ja koulutustoimialan toimialajohtajana. Koulutuspäällikkö 

vastaa Puolustusvoimien asevelvollisten ja palkatun henkilöstön osaamisen, toimin-

takyvyn, koulutuksen, harjoitustoiminnan, oppimisympäristöjen ja työ- ja palvelustur-

vallisuuden ohjaamisesta ja kehittämisestä. Koulutusosaston päällikkönä aloitti 1.11. 

prikaatikenraali Jukka Sonninen.

Pekka Varjonen ja Petri Pääkkönen
Kommodori Pekka Varjonen työskentelee Pääesikunnan  
koulutusosastolla apulaisosastopäällikkönä ja  
komentaja Petri Pääkkönen toimii koulutussektorin johtajana.

Teem
a
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Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Varusmiespalveluksen päät-
tyessä reserviin siirtyvät varus-
miehet saavat palvelustodistuk-
sen ja henkilöarvioinnin, jos-
sa palveluksen aikaiset opinnot 
on eritelty opintoviikkoina. Pal-
velustodistus ja henkilöarviointi 
perustuvat varusmiehille annet-
tuun koulutukseen sekä palve-
luksen aikana osoitettuihin tie-
toihin ja taitoihin. Palvelustodis-
tuksella opintoviikkoineen ja -pis-
teineen asevelvollinen voi entistä 
paremmin osoittaa, mitä koulu-
tusta hän on saanut varusmies-
palveluksen aikana. 

Esimerkkinä voidaan mai-
nita, että Maanpuolustuskorkea-
koulu toteutti Aalto-yliopiston ja 
Tampereen teknillisen yliopiston 
kanssa pilottihankkeen, jossa 

varusmiesjohtajat opiskelivat ja 
tenttivät johtamisen kahdeksan 
opintopisteen laajuiset opinnot. 
Nyt kaikilla varusmiesjohtajilla 
on mahdollisuus suorittaa verk-
ko-opintoja palveluksensa aika-
na, vapaaehtoisesti vapaa-ajalla. 

Koulutustoimialan semi-
naareissa on tuotu esille varus-
mieskoulutuksen hyötyjä Puo-
lustusvoimille, yksilöille ja yh-
teiskunnalle. Vuoden 2013 se-
minaari ”Johtajuutta yhteiskun-
nalle” esitteli elinkeinoelämälle, 
medialle, hallinnolle sekä kol-
mannelle sektorille Puolustus-
voimien johtaja- ja kouluttaja-
koulutuksen tuottamaa osaa-
mista. Vuoden 2014 seminaa-
rissa esiteltiin miehistötason 
tehtävien osaamista ja sen hyö-

dyntämistä tärkeille sidosryhmi-
lle, kuten oppilaitoksille, elinkei-
noelämälle ja työmarkkinajärjes-
töille. Vuoden 2015 seminaaris-
sa teemana oli reservin koulutus 
ja vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus tarkastelunäkökul-
mien oltua velvollisuus, vapaa-
ehtoisuus ja omatoimisuus. 

Varusmieskoulutuksen si-
sällössä uusia asioita tulevat 
olemaan toimintakyvyn koko-
naisvaltainen kehittäminen sekä 
kyberturvallisuus. Taitojen oppi-
misen lisäksi jatkossa myös va-
rusmiesten toimintakykyä kehi-
tetään kokonaisvaltaisesti, fyysi-
sellä, psyykkisellä, sosiaalisella 
ja eettisellä osa-alueella.

Reserviläisten osaaminen 
varmistetaan riittävillä, vaativilla 

Koulutusosaston organisaatio.



ja laadukkailla kertausharjoituk-
silla. Reserviläisten omatoimis-
ta osaamisen ja toimintakyvyn 
ylläpitämistä tuetaan kehittä-
mällä asevelvollisten informaa-
tiopalveluja sekä reservin kou-
lutustarjontaa ja kannusteita. 
Asevelvollisten siviilikoulutus, 
ammatti, omatoiminen harjoit-
telu ja kehittyvä osaaminen ote-
taan huomioon sodan ajan sijoi-
tuksissa. Reserviläisten tehtävä-
polkua suunnitellaan entistä yk-
sityiskohtaisemmin.

Vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus tukee erityises-
ti sodan ajan joukkojen henki-
löstön osaamisen kehittämistä 
sekä luo valmiuksia tukea mui-
ta viranomaisia. Toimiva vapaa-
ehtoinen maanpuolustustyö ke-
hittää koko yhteiskunnan kriisin-
sietokykyä. MPK:lta tilattavalla 
koulutuksella tuetaan sodanajan 
joukkojen suorituskyvyn kehit-
tämistä Puolustusvoimien aset-
tamien vaatimusten mukaisesti. 

Suorituskyvyn 
rakentaminen

Asevelvollisten koulutuksella 
tuotetaan sodan ajan joukkojen 
edellyttämä osaava, motivoitu-
nut ja toimintakykyinen henki-
löstö. Jokainen asevelvollinen 
koulutetaan sodan ajan teh-
tävään. Koulutus toteutetaan 
pääsääntöisesti joukkotuotan-
tosuunnitelman mukaisessa 
tehtävässä tai kokoonpanossa. 
Varusmiesten valinnat tehdään 
sodan ajan tarpeen perusteella 
ja valinnoissa otetaan huomioon 
henkilön kyvykkyys, johtajaval-
miudet sekä kouluttaja- ja ver-
taisarviointien tulokset. 

Varusmiespalveluksen pe-
rustana on puolustusvoimien 
sodan ajan joukkojen henkilös-
tötarve. Sen päämääränä on 
tuottaa reserviin suorituskykyi-
siä joukkoja ja varmistaa yksilön 
tarvitsema osaaminen sekä toi-
mintakyky poikkeusoloissa. Va-
rusmiespalveluksen aikana ase-
velvolliset koulutetaan ja harjaan-
nutetaan sotilaallisen maanpuo-
lustuksen tehtäviin ja siten luo-
daan edellytykset sodan ajan va-
ralta tarvittavien joukkokokonai-
suuksien tuottamiselle.

Reservin joukkojen on ky-
ettävä operatiivisen tehtävän 
mukaiseen taisteluun kertaus-
harjoituskoulutuksen jälkeen. 
Kertausharjoituskoulutuksen 
painopiste on joukon ensim-
mäisen tehtävän mukaisessa 
toiminnassa. Kertausharjoitus-
ten avulla on ylläpidettävä jouk-
kojen suorituskyky ja tuotetta-
va henkilöstön tarvittava osaa-
minen ja toimintakyky jatkosijoi-
tuksen mukaisiin tehtäviin. Ker-
tausharjoitusten vaikuttavuutta 
lisätään kehittämällä harjoitus- 
ja ampuma-alueita sekä virtu-
aalisia oppimisympäristöjä ja si-
mulaattorein käyttöä.

Joukon suorituskyky, val-
mius ja yhteensopivuus turva-
taan haastavalla varusmieskou-
lutuksella, säännöllisillä kertaus-
harjoituksilla, vapaaehtoisella 
maanpuolustuskoulutuksella se-
kä kansainvälisissä harjoituksis-
sa ja kriisinhallintaoperaatioissa 
karttuvalla kokemuksella.

Kansallisia suorituskykyjä 
kehitetään osallistumalla myös 
vaativiin kansainvälisiin harjoi-
tuksiin ja operaatioihin. Kansal-

linen ja kansainvälinen harjoi-
tustoiminta suunnitellaan koko-
naisuutena.

Asevelvollisten toiminta
kyvyn kehittäminen

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ko-
konaisuutta, jolla ohjataan ja ke-
hitetään puolustusvoimien hen-
kilöstön fyysistä, psyykkistä, so-
siaalista ja eettistä toimintaky-
kyä sekä työ- ja palveluturvalli-
suutta, niin normaali- kuin poik-
keusoloissa. 

Puolustusvoimissa kehite-
tään henkilöstön kokonaisval-
taista toimintakykyä. Henkilös-
tön hyvä fyysinen toimintaky-
ky on edellytys poikkeusolojen 
tehtävien hoitamiselle. Psyykki-
nen ja sosiaalinen toimintakyky 
mahdollistaa koko henkilöstön 
hyvinvoinnin.  Eettinen toimin-
takyky on kykyä johtamiseen ja 
päätöksentekoon haastavissa 
toimintaympäristöissä moniar-
voisten yhteisöjen keskellä. Työ- 
ja palvelusturvallisuudella suo-
jataan henkilöstöä toimintaym-
päristöstä aiheutuvilta vaaroil-
ta. Työ- ja palvelusturvallisuu-
den korkea taso mahdollistaa 
turvallisen sotilaskoulutuksen.

Sodan ajan toimintaympä-
ristö asettaa sotilaille fyysiset 
tehtäväkohtaiset vaatimukset. 
Varusmiesten fyysistä toiminta-
kykyä kehitetään laadukkaalla, 
monipuolisella ja nousujohtei-
sella taistelu-, marssi- ja liikun-
takoulutuksella. Fyysinen kou-
lutus sisältää myös lihashuoltoa 
ja elimistön palautumista edis-
tävää liikuntaa. Monipuolisella, 
yksilöllisellä ja nousujohteisella 
palvelus- ja vapaa-ajan fyysisel-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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lä koulutuksella pyritään varmis-
tamaan liikuntaharrastuksen jat-
kuminen myös reservissä.

Psyykkistä toimintakykyä 
kehitetään varusmiespalveluk-
sen aikana muun muassa op-
pitunneilla sekä itsetuntemuk-
sen, itseluottamuksen ja -var-
muuden sekä rohkeuden ke-
hittämiseen (”itsensä voittami-
nen”) tähtäävillä koulutustapah-
tumilla ja vaativilla pitkäkestoi-
silla harjoituksilla.

Sosiaalinen toimintakyky 
tarkoittaa kykyä hahmottaa it-
sensä ja toiset osana ryhmää ja 
valmiuksia toimia mielekkäällä 
tavalla osana ryhmää. Sosiaali-
seen toimintakykyyn liittyy kes-
keisesti vuorovaikutustaidot ja ih-
missuhteet, yhdessä eläminen, 

yhteistyö, yhteishenki, muiden 
huomioiminen, ja ”kaveria ei jäte-
tä” -henki. Varusmiesten sosiaali-
sen toimintakyvyn kehittäminen 
aloitetaan heti palveluksen aloit-
tamispäivänä tuvittain tapahtu-
vassa johdetussa ryhmäytymi-
sessä. Palveluksen edetessä va-
rusmiesten sosiaalisia taitoja ke-
hitetään pienryhmäkoulutukses-
sa ja erityisesti E- ja J-kaudella 
sodan ajan ryhmäkokoonpanos-
sa tapahtuvassa koulutuksessa. 
Erilaiset ryhmätaitokilpailut sekä 
ryhmäesterataharjoitukset ovat 
hyviä keinoja ryhmätoimintatai-
tojen kehittämiseen.

Eettisellä toimintakyvyllä 
tarkoitetaan kykyä toimia oikeu-
denmukaisesti ihmisarvoa kun-
nioittaen ja erilaisuus hyväksyen. 

Siihen liittyy keskeisellä taval-
la kyky perustella omaa toimin-
taansa itselleen ja muille, tietoi-
suutta omista ja Puolustusvoimi-
en arvoista, käsityskykyä oikeas-
ta ja väärästä sekä kyky tehdä 
ero näiden välillä. Eettistä toimin-
takykyä kehitetään varusmiespal-
veluksen aikana esimerkiksi op-
pituntien avulla, joilla opetetaan 
teoreettiset perusteet sekä eetti-
seen toimintakykyyn liittyvien te-
kijöiden aktiivisella reflektoinnilla.

Varusmiesten toimintaky-
kyä kehitetään pienryhmäkou-
lutuksessa sodan ajan ryhmä-
kokoonpanossa. Koulutuksessa 
miehistölle painotetaan taistelija-
pari- ja taistelupartion yhteistoi-
minnan merkitystä sekä vastuu-
ta keskinäisestä huolehtimises-

Puolustusvoiminen koulutus- ja harjoitustoiminta.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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ta. Johtajakoulutuksessa koros-
tetaan ihmisten yksilöllistä koh-
taamista, luottamuksen rakenta-
mista ja alaisista huolehtimista. 

Varusmiehiä ja reserviläisiä 
kannustetaan omatoimiseen toi-
mintakyvyn ylläpitämiseen. Va-
rusmieskoulutuksessa toiminta-
kykyä kehitetään kehittämisoh-
jelmalähtöisesti. Reserviläiselle 
lähetetään ennen kertaushar-
joitusta ohjeet henkilökohtaisen 
kuntokartoituksen ja kunto-oh-
jelman käyttöönottamiseksi.

Lopuksi

Reservi on Puolustusvoimi-
en suurin henkilöstövoimavara. 
Varusmiespalveluksen perusta-
na on puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen henkilöstötarve ja 
sen aikana asevelvolliset koulute-

taan ja harjaannutetaan sotilaal-
lisen maanpuolustuksen tehtä-
viin ja siten luodaan edellytykset 
sodan ajan varalta tarvittavien 
joukkokokonaisuuksien tuotta-
miselle. Reserviläisten osaamis-
ta ja toimintakykyä ylläpidetään 
ja kehitetään avainhenkilöstön 
ja joukkojen kertausharjoituksil-
la, vapaaehtoisilla harjoituksilla, 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykseltä tilatuilla kursseilla, krii-
sinhallintatehtävillä sekä reservi-
läisten omatoimisella maanpuo-
lustuskoulutuksella. 

Puolustusvoimat lisää mah-
dollisuuksia reserviläisten oma-
toimisen osaamisen kehittämi-
seen esimerkiksi Puolustusvoi-
mien avoimessa oppimisym-
päristössä. Tavoitteena on, että 
asevelvollinen voi ylläpitää hen-

kilökohtaisia osaamis- ja toimin-
takykytietojaan osana informaa-
tiopalveluja. Vastaavasti asevel-
vollisten tehtäville määritetään 
osaamis- ja toimintakykyvaa-
timukset. Reserviläisen aktiivi-
suus ja omatoiminen kouluttau-
tuminen ja toimintakyvyn kehit-
täminen otetaan huomioon sijoi-
tettaessa henkilö osaamista vas-
taavaan sodan ajan tehtävään. 
Lisäksi henkilön sodan ajan si-
joituksissa otetaan huomioon 
reserviläisen siviilitehtävissä ja 
kriisinhallintatehtävissä kehitty-
nyt osaaminen.

Puolustusvoimat kehittää va-
rusmieskoulutusta, reservin kou-
lutusta ja vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta kehittämis-
suunnitelmien mukaisesti.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

MERELLISET 
HAASTEET 
HALLUSAMME
Saab on vahva toimija kansainvälisillä markkinoilla.
Merelliset tuotteemme käsittävät tutka- ja 
ennakkovaroitus järjestelmiä, komento-, valvonta- ja 
viestintäjärjestelmiä (C4ISR), sukellusveneiden ja 
pinta-alusten taktisia ase- ja miinajärjestelmiä sekä 
ratkaisut miehistön suojeluun ja koulutukseen sekä 
tietoturvalliseen viestintään. 

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Saabin 
innovatiivinen ajattelutapa tuottaa ratkaisut, joilla 
merellinen toimintavalmius pysyy aina ajan 
hermolla. 

www.saab.com
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M erivoimien asevel-
vollisten osaamisen 
ja toimintakyvyn 

kehittäminen perustuu poik-
keusolojen tarpeisiin ja niistä 
johdettuihin suorituskykyvaati-
muksiin ja joukkotuotantosuun-
nitelmaan. Yksilöiden osaami-
sen ja toimintakyvyn opettami-
nen ja joukkojen harjoitustoi-
minta edellyttävät Merivoimien 
esikunnalta, merivoimien jouk-
ko-osastoilta ja sidosryhmiltä 
pitkäjänteistä ja kauaskantois-
ta suunnittelua. Hankkeet ja 
kehittämisohjelmat luovat pe-
rustan ennakoivaan osaamisen 
hankkimiseen niin kotimaas-
ta kuin ulkomailtakin. Puolus-
tusvoimien kaikki pääprosessit 
tukevat koulutustoimialaa. Ti-
lannekuvan merkitys on tärkeä 
myös koulutusalalle normaali- ja 
poikkeusoloissa, ja muutoksiin 

ja resurssien käyttöön on kyet-
tävä reagoimaan nopeastikin.

Puolustusvoimauudistuk-
sella oli vaikutuksia myös me-
rivoimien asevelvollisten koulu-
tukseen. Koulutustoimiala sai 
uudistuksessa selkeän ja vah-
vemman ja itsenäisemmän ase-

man. Merivoimissa koulutustoi-
miala on toiminnallisesti organi-
soitu osaksi henkilöstöosastoa. 
Uudistuksessa itse koulutusjär-
jestelmä ei muuttunut vaikka 
joukko-osastojen tehtävissä ta-
pahtui merkittäviäkin muutok-
sia. Kouluttajaresurssien turvaa-

Valmiutta ja vaikuttavuutta

asevelvollisten 
koulutuksella
Artikkelin näkökulma on Merivoimien esikunnan koulutusalan. Koulutusalan tehtä-

vä on tuottaa osaavaa ja toimintakykyistä henkilöstöä sekä suorituskykyisiä joukko-

ja AKV/AKT tehtäviin, turvaamaan meriyhteydet, torjumaan merelliset hyökkäykset, 

tukemaan muita viranomaisia sekä kriisinhallintatehtäviin.”

9.-11.10.2015 Meripuolustuspiirin ”Tyrsky-harjoituksessa” kuljettajat 
harjoittelivat vaativissa olosuhteissa.

Jyrki Halme
Komentajakapteeni Jyrki Halme, Merivoimien koulutuspäällikkö

Teem
a
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minen oli yksi keskeinen asia jo-
ka uudistuksessa varmistettiin. 
Jokaisella merivoimien jouk-
ko-osastolla on omat erityispiir-
teensä ja tehtävänsä asevelvol-
listen koulutuksessa. Rannik-
ko- ja laivastojoukkojen toimin-
nan ja koulutuksen uudelleen 
järjestelyt Rannikkoprikaatiin ja 
Rannikkolaivastoon on osoittau-
tunut hyväksi ratkaisuksi. Uu-
denmaan Prikaatin tehtävät ran-
nikkotaistelu- ja rannikkojääkä-
rikoulutusta sekä ruotsinkielistä 
koulutusta antavana joukkona 
on selkeä. Merisotakoulun ase-
ma ja tehtävät johtaja- ja palka-
tun henkilökunnan koulukseen 
ja merisotataktiikan ja harjoitus- 
ja pelitoiminnan kehittämises-

sä tukee kokonaisuutta. Jouk-
ko-osastot on esitelty kattavas-
ti Rannikon Puolustajan nume-
rossa 2B/2015 ja joukko-osas-
tojen koulutuksen erityispiirteitä 
on kuvattu tämän 4/2015 nu-
meron muissa artikkeleissa.

Merivoimilla on vastuu 
omista asevelvollisistaan jo kut-
sunnoista alkaen siihen asti, 
kun reserviläinen ikänsä puoles-
ta vapautuu asevelvollisuudes-
ta. Rekrytoinnillemme on eduk-
si, mikäli joukko-osastot ovat ak-
tiivisesti mukana kutsunnoissa ja 
myös pitävät yhteyttä meille osoi-
tettuihin asevelvollisiin ennen va-
rusmiespalveluksen tai kertaus-
harjoituksen alkamista sekä 
myös myöhemmin reservissä.

Koulutuksen resursointi  
– laatua vai määrää?

Koulutuksen resurssit on käy-
tettävä tehokkaasti ja toimin-
nan jälkeen on arvioitava, mitä 
sillä saavutettiin; mitä osataan 
paremmin kuin ennen. Opetuk-
sen ja koulutuksen sekä harjoi-
tustoiminnan laadun arviointi 
on keskeinen tekijä kehittyvän 
ja menestyvän organisaation 
toiminnassa. Piiru-metri-sekun-
ti -mittarit motivoivat koulutetta-
via edelleenkin ja mahdollistavat 
tulosten vertailun. Joukon osaa-
mis- ja toimintakykyä arvioidaan 
operatiivisen käytettävyyden ar-
vioinnin yhteydessä. Arvioinnit, 
kertomukset ja muut raportit tal-
tioidaan jäsentyneesti asevelvol-

Alankomaiden merivoimien komentaja kenraaliluutnantti Rob Verkek vieraili syyskuun alussa  
Suomessa. Vierailun yhteydessä komentaja tutustui rannikkojääkäreiden koulutukseen Uudenmaan prikaatissa. 
Harjoituksen jälkeen kenraaliluutnantti Verkek antoi rannikkojääkäriryhmälle palautetta.
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listen tietojärjestelmän tietoihin.
Resurssien käytössä koros-

tuu pitkäjänteinen suunnitelmal-
lisuus, minimivaatimus on yli-
vuotinen suunnittelu. Harvoin 
koulutus- ja harjoitustapahtuma 
koskee vain yhtä joukkoa. Usein 
taustalla on kapasiteettivarauk-
sia Logistiikkalaitokselle, Sotilas-
lääketieteen keskukselle, Leijo-
na Cateringille, Rannikkosotilas-
kotiyhdistykselle, Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykselle ja niin 
edelleen; sidosryhmiä ja kump-
paneita on lukemattomia. Edel-
liseen listaan kun vielä lisätään 
simulaattori-, harjoitus- ja am-
puma-alue-, kouluttajatuki-, ka-
lustolaina- ynnä muut varauk-
set sekä reserviläisten käskytys-
pyynnöt, niin ymmärretään, et-
tei suunnittelu voi olla poukkoi-
levaa tai tapahtua viime tipassa. 
Tässä meillä on parannettavaa. 

Resurssien varaaminen pe-
rustuu osaamisvajeiden kartoit-

tamiseen ja tunnistamiseen. 
Henkilöstön osaamisvajeisiin 
pyritään vastaamaan esimerkik-
si vuosittaisen kehityskeskuste-
lun yhteydessä - täydennyskou-
lutus perustuu tarpeeseen ei 
ainoastaan yksilön omaan ha-
luun. Organisaation tarpeiden 

ja osaamisvajeiden yhteenso-
vittamisen kautta päästää täs-
säkin parempaan ja kustannus-
tehokkaampaan tulokseen tule-
vaisuudessa. 

Oppimisympäristöt

Tarkoituksenmukaiset oppimis-
ympäristöt mahdollistavat ta-
voitteiden mukaisen, nousujoh-
teisen, motivoivan ja mitattavan 
koulutus- ja harjoitustoiminnan. 
Oppimisympäristöt muodosta-
vat kokonaisuuden, mihin kuu-
luvat muun muassa koulutus-
välineet ja ampumatarvikkeet, 
maalilaitteet, harjoitus- ja am-
puma-alueet, liikuntapaikat, oh-
jesäännöt, oppaat, opetusmate-
riaalit, simulaattorit, virtuaaliset 
oppimisympäristöt ja koulutus-
alukset. 

PVMoodle on työkalu sii-
nä missä kentällä pidettävät 
sulkeisjärjestysharjoitukset tai 
maastossa tapahtuva koulu-
tuskin. PVMoodle soveltuu eri-
tyisen hyvin niin avoimen kuin 

9.-11.10.2015 Meripuolustuspiirin ”Tyrsky-harjoituksessa” sotilaspoliisit 
harjoittelevat etenemistä kilpi suojanaan.

Miinalaivan henkilöstö ase- ja ampumakoulutuksessa 
koulutuspurjehduksella.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Karo Holmberg/mPP
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valikoidun henkilöstön koulu-
tuksen järjestämiseen vaikkapa 
henkilökunnalle uusista varo-
määräyksistä tai reserviläisjoh-
tajille ennen kertausharjoitusta 
annettavaan valmistavaan pe-
rehdytykseen. Kyselyiden pitä-
minen ja tulosten esittely tapah-
tuvat lähes reaaliajassa. Lähitu-
levaisuudessa PVMoodlen ku-
va- ja mediapankista löytyvät 
myös kaikki oppaat, varomää-
räykset sekä oppitunnit ja kurs-
sit tentteineen. Verkko-oppimis-
ympäristöjen hyödyntäminen 
niin henkilökunnan, reserviläis-
ten kuin varusmiestenkin osaa-
misen kehittämisessä on lähiai-
kojen yksi tärkeimmistä tehtä-
vistä myös merivoimissa. Järjes-
telmää ei vielä osata käyttää riit-

tävän hyvin hyödyksi tukemaan 
asevelvollisten koulutusta. 

Toimintakyky  
– poikkeusolojen 
tehtävien vaatimukset

Perinteisesti toimintakykyä on 
arvioitu vain fyysisen kunnon 
perusteella. Vihdoin yksilön toi-
mintakykyä on ryhdytty käsit-
telemään kokonaisuutena, ja 
se on nostettu lähes osaamisen 
rinnalle. Fyysistä, psyykkistä, 
sosiaalista ja eettistä toiminta-
kykyä on käsiteltävä johto- ja 
ohjausvastuista riippumatta ko-
konaisuutena. Tähän kuuluu 
olennaisena osana myös työ- 
ja palvelusturvallisuustoimin-
ta. Uudet ohjausmallit ja toimi-
alaohjaus Pääesikunnasta suo-

raan joukko-osastoihin esimer-
kiksi sosiaalialan ja liikunta-alan 
osalta vaativat vielä hieman si-
säänajoa.

Poikkeusolojen tehtä-
vät ovat perusta toimintaky-
vylle. Normaali- ja poikkeuso-
lojen vaativat tehtävät merellä 
ja maalla edellyttävät jokaisel-
ta hyvää fyysistä ja psyykkistä 
kuntoa. Tehtäväkohtaiset fyy-
siset toimintakykyvaatimukset 
asettavat selkeät ja vaativammat 
vaatimukset henkilöstöllemme. 
Tähän on jokaisen hyvä varau-
tua huolehtimalla kunnostaan.

Vaikuttamisen foorumit  
ja työkalut

Pääesikuntaan vuoden alussa 
perustettu Koulutusosasto on 

Vanhemmatkin virtuaaliset oppimisympäristöt ovat edelleen käyttökelpoisia. Merikadettikurssin  
kadetit ja Sotilasammatillisen opintojakso 2 merenkulkulinjan opiskelijat ovat merenkulun oppitunnilla 
Merisotakoulun planetaariossa.
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aloittanut toimintansa hyvin. Sen 
johdolla on laadittu ja päivitetty 
pääosa koulutustoimialaan liitty-
vistä normeista ja ohjeista. Puo-
lustusvoimien koulutusalan joh-
taminen -asiakirja antaa hyvät 
perusteet resurssien suunnitte-
lulle, tilannekuvan muodostami-
selle ja puolustushaarojen sekä 
laitosten yhteistoiminnalle. Ase-
velvollisten kouluttamisen vai-
kuttamisen foorumeita on lukui-
sia. Mekanismi on tunnettava, 
mikäli aikoo ylläpitää ja kehittää 
toimintaansa muiden rinnalla.

Merivoimat on mukana 
useissa Puolustusvoimien ja si-
dosryhmien suunnittelu-, koor-
dinaatio-, ohjaus-, työ- ja joh-
toryhmissä sekä toimikunnissa, 
neuvottelupäivillä ja hallituksis-
sa, joissa asevelvollisten kou-
lutusta ja myös vapaaehtois-
ta maanpuolustuskenttää ke-
hitetään. Näillä foorumeilla on 
tärkeää tuoda esille ratkaisu-

esityksiä ja tukitarpeita meri-
voimien osaamis- ja resurssiva-
jeiden paikkaamiseen.

Kaikkea ei tarvitse tehdä 
yksin. Muun muassa maavoi-
missa, ilmavoimissa, Logistiik-
kalaitoksella, Maanpuolustus-
korkeakoulussa, Puolustusvoi-
mien tutkimuslaitoksella ja Ra-
javartiolaitoksella tehdään mon-
ta asiaa hyvin. Hyviä käytän-
teitä kannattaa hakea sekä ja-
kaa eteenpäin käytettäväksi ai-
na perusyksikkötasolle saakka. 
Yhdenmukaiset toimintamallit 
ja prosessit helpottavat toimin-
taa, säästävät aikaa ja paranta-
vat työn laatua kaikilla organi-
saation tasoilla.

Merivoimien osaamisen ja 
toimintakyvyn parantamiseen 
osallistuu myös muita kumppa-
neita. Erityismaininnan ansaitsee 
joka kerta Meripuolustuspiiri, jo-
ka pääosin vapaaehtoisvoimin 
tuottaa tilaamillemme joukoil-

le haluttua osaamista sopimas-
samme ajassa ja paikassa. Kou-
lutuksen laadun arviointiin Me-
ripuolustuspiirillä on oma toimi-
va järjestelmä. Paikallisella tasol-
la merivoimien joukko-osastois-
sa koulutustarjontaa on hyödyn-
nettävä entistä paremmin osana 
poikkeusolojen joukkojen koulu-
tussuunnitelmaa.

Lähiajan näkymiä 

Kouluttavissa joukoissa on löy-
dettävä uusia keinoja koulutus-
alan normien, tietojärjestelmien 
ja muiden toimintaa ohjaavien 
perustietojen jalkauttamiseen 
sekä tuotava esille myös mah-
dollisuuksia vähentää hallin-
non kuormaa. Nykyjärjestelyillä 
päälliköt ja kouluttajat eivät ehdi 
perehtyä kaikkiin uudistuksiin ja 
ohjeisiin. Aika on pois kentältä.

Varusmieskoulutukseen vai-
kuttavia osaamisvajeita Puolus-
tusvoimien toiminnan ohjausjär-
jestelmän (PVSAP) varusmies-
toiminnallisuuksien (HCM VM) 
osalta pyritään poistamaan kii-
reellisenä myös merivoimissa. 
Tähän varusmieskoulutusta an-
tavat yksiköt voivat parhaiten vai-
kuttaa osallistumalla järjestet-
tyyn koulutukseen ja antamal-
la vertaistukea yksiköltä toiselle. 

Merivoimien reserviläiskou-
lutuksen erityisteema on reservi-
läisten omaehtoinen itsensä ke-
hittäminen esimerkiksi verkko-
kursseja suorittamalla. Kysyntää 
tälle varmasti on tulevaisuudes-
sa, kunhan vain tarvittava oppi-
materiaali, tentit ja kurssin suo-
rittamisen todentamisen mene-
telmät ovat kunnossa. Ei vaki-
naisessa palveluksessa olevaa 

Taistelusukeltajat ovat hyvä esimerkki osaamisen ja toimintakyvyn 
äärimmäisistä vaatimuksista

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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(EVP) henkilöstöä hyödynnetään 
jatkossa entistä tehokkaammin. 
Tavoitteena on kertausharjoitus-
ten lisäksi oman joukko-osaston-
sa toimenpitein perehdyttää jo-
kainen evp-henkilö poikkeusolo-
jen tehtäviinsä vähintään kerran 
vuodessa sekä pitää myös sijoi-
tukset ajan tasalla. 

Suomen ja Ruotsin välinen 
sekä muu kansainvälinen kou-
lutusyhteistyö on täynnä mah-
dollisuuksia täydentämään ko-
timaista merellistä koulutusjär-
jestelmää ja sen merkitys kas-
vaa tulevina vuosina. 

Henkilökunnan koulutuk-
sessa tapahtuu uudistuksia niin 
upseerien kuin aliupseerienkin 
koulutusjärjestelmässä. Tämä-
kin koulutus perustuu joukko-
jen hyvin laatimiin suoritusky-
ky-, osaamis- ja toimintakyky-
vaatimuksiin.

Osaamisen ja toimintaky-
vyn tavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää ammattitaitois-
ten, oman puolustushaaransa 
erityispiirteet hyvin tuntevien, 
toimintakykyisten ja motivoitu-
neiden kenttäkouluttajien joka-
päiväistä uurastusta. Merivoi-

mien koulutuspäällikkönä kii-
tän kouluttajia heidän työpanok-
sestaan, sillä heidän ansiostaan 
saavutamme koulutusalalle ase-
tut asevelvollisten koulutuksen 
valmius- ja vaikuttavuusvaati-
mukset.

Koulutusalan vuositeema 
2016 on ”Koulutus- ja harjoi-
tustoiminnalla valmiutta”. Ensi 
vuonna keskitytään siis varus-
mies- ja reservinkoulutuksen ja 
harjoitusten sisältöön, laatuun 
ja arviointiin sekä parannetaan 
koulutusjärjestelmää tukemaan 
entistä paremmin valmiutta.

Ensiaputaitojen hallitseminen on tarpeellista niin normaali- kuin poikkeusoloissa.
Puolustusvoimat
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Teem
a

L aivastovalmiusyhtymänä 
Rannikkolaivasto keskit-
tyy toimintaan merel-

lä laajalla toiminta-alueellaan 

Suomenlahdelta Pohjanlahdel-
le. Henkilökunnan määrän osal-
ta olemme merivoimien suu-
rin joukko-osasto ja eroamme 

muista puolustusvoimien val-
miusyhtymistä siinä, että jouk-
ko-osastossamme on enemmän 
palkattua henkilöstöä kuin va-

Missiomme mukaisesti Rannikkolaivasto on laivastovalmiusyhtymä, joka ylläpitää 

korkeaa valmiutta alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen, meriliikenteen suo-

jaamiseen ja merellisen hyökkäysten torjuntaan sekä kouluttaa sodanajan joukkoja 

merivoimille. Rannikkolaivaston merellistä suorituskykyä voidaan käyttää muiden vi-

ranomaisten tukemiseen ja kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Asevelvollisten  
koulutus Rannikkolaivastossa

Keijo Karila
Komentajakapteeni Keijo Karila 
Rannikkolaivaston koulutuspäällikkö 1.8.2015 alkaen

Puolustusvoimat / Kari suni

Pelastustoiminta käynnissä haastavissa olosuhteissa.
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Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

rusmiehiä. Nykyaikaisen taiste-
lualuksen teknisyydestä ja mo-
nikäyttöisyydestä johtuen am-
mattisotilaiden määrä suhtees-
sa asevelvollisiin, erityisesti va-
rusmiehiin verrattuna on kor-
kea. Asevelvolliset kokonaisuu-
dessaan, niin reserviläiset kuin 
varusmiehet, ovat kuitenkin tär-
keä voimavaramme, joita ilman 
emme selviä. 

Puolustusvoimauudistuk-
sella oli vaikutuksensa myös 
Rannikkolaivaston asevelvollis-
ten koulutukseen. Varusmies-
ten koulutusjärjestelyjä muu-
tettiin ennakoiden 2014 loppu-
vuodesta. Rannikkolaivaston va-
rusmieskoulutuksen päämäärä-
nä on kouluttaa joukkotuotan-
totehtävien mukaisesti joukko-
ja merivoimien ja merivartios-
ton reserviin. 

Rannikkolaivaston saapu-
miserän vahvuus on noin 250 
varusmiestä. Joukko-osastos-
samme ei järjestetä varusmies-
ten peruskoulutuskauden koulu-
tusta, vaan Rannikkolaivastos-
sa palvelevat varusmiehet saa-
vat peruskoulutuksensa Rannik-
koprikaatissa Upinniemessä.

Yhteiskoulutus keskitettiin 
Pansioon

Merivoimien kaikki taistelu- ja 
apualukset on sijoitettu Ran-
nikkolaivaston joukkoyksiköi-
hin Pansioon ja Upinniemeen. 
Peruskoulutuskauden jälkei-
nen laivastojoukon yhteiskou-
lutus keskitettiin uudistukses-
sa Pansioon. Rannikkoprikaa-
tissa toteutetun peruskoulutuk-
sen jälkeen kaikki laivapalveluk-
seen valitut varusmiehet siirre-
tään Rannikkolaivastoon, jossa 
toteutetaan erikoiskoulutuskau-
den yhteisjakso. Jakson koulu-
tussisältö on yhtenevä valituille 

kansi- ja konemiehille, laivako-
keille sekä laivastoaliupseereil-
le. Vajaan kolmen viikon aika-
na jaksolla koulutetaan yhtei-
sesti merisotilaan perustaitoja, 
jolla luodaan osaamisen perus-
ta turvalliseen laivapalvelukseen 
taistelu-, huolto- ja apualuksilla. 

Keskitetyn yhteiskoulutus-
jakson jälkeen kansimiehen, ko-
nemiehen ja laivakokin miehis-
tötehtäviin määrätyt merisotilaat 
siirtyvät erikoiskaudelle aluspal-
velukseen Pansioon tai Upinnie-
meen. Laivastoaliupseerikurssi 
jatkaa yhteisiä johtamisopinto-
jaan edelleen keskitetysti Pan-
siossa, kunnes myöhemmin 
yksikkövalintojen jälkeen aliup-
seerioppilaat siirtyvät alusyksi-
köihin laivastoaliupseerikurssin 
yksikköjaksolle ja menestyneim-
mät Merisotakoulun Reserviup-
seerikurssille. Rannikkolaivas-
ton alusyksiköissä toteutetaan 
varusmiesten joukko- ja johta-
jakauden koulutukset yksiköit-
täin. Varusmiesten palvelus-
paikkajaossa pyritään huomi-
oimaan merisotilaan kotipaik-
kakunta siten, että pääasias-

Puolustusvoimat / Kari suni

Yhteiskoulutuskausi alkaa Pansiossa. Tulopuhuttelu 3.3.2015.
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sa Pansion tukikohtaan määrä-
tään Lounais-Suomen alueelta 
ja Upinniemen tukikohtaan Uu-
denmaan alueelta. 

Laivastojoukon yhteiskou-
lutuksen Pansiossa toimeen-
panee 8. Huoltolaivueen Tuki-
komppania, jota muut laivueet 
tukevat asettamalla kursseil-
le suunnitelmallisesti kurssien 
johtajat ja kouluttajahenkilös-
töä. Laivastojoukkoon kuulu-
vana koulutusryhmänä on lai-
varadioaliupseerikurssin koulu-
tus vielä Rannikkoprikaatissa. 
Koulutus siirretään Rannikko-
laivastoon Pansion Merikasar-
min odotetun peruskorjauksen 
valmistumisen jälkeen 2016 
-2017, jolloin myös laivaradioa-
liupseerien koulutuskalusto on 
suunniteltu uusittavan.

Varuskunnalliset 
tukitehtävät

Rannikkolaivasto toteuttaa myös 
Turun varuskunnallisia velvoit-
teita. Varusmiesvahvuudesta 
noin yksi kolmasosa sijoittuu 
8. Huoltolaivueen Tukikomp-
paniaan erilaisiin tukitehtäviin. 

Peruskoulutuskauden jälkeen 
tukitehtäviin koulutetaan reser-
viupseeri-, aliupseeri- ja mie-
histökursseilla sotilaspoliiseja, 
kuljettajia ja lääkintämiehiä se-
kä joitain varusmiesgraafikoita, 
sotilassoittajia ja huoltopalve-
lumiehiä. Koulutushaaran pe-
rus- ja erikoiskoulutuskauden 
koulutus sekä johtajakurssit tu-
kitehtäviin sijoitettavien osal-
ta toteutetaan pääosin Rannik-
koprikaatissa, Porin prikaatissa 
ja Reserviupseerikoulussa Ha-
minassa. Rannikkolaivastossa 
koulutetaan koulutushaarasta 

riippuen erikoiskoulutuskauden 
osia sekä joukko- ja johtajakau-
den koulutus.

Muutospaineita

Taistelualuksilla teknisten jär-
jestelmien kehittyessä ja mo-
nikäyttöisyyden lisääntyessä 
henkilöstön osaamis- ja päte-
vyysvaatimukset ovat kaikissa 
henkilöstöryhmissä kasvaneet. 
Toimintamalleja ja perusharjoi-
tustoimintaa on pyritty vakioi-
maan, tavoitteena on ollut kou-
lutuksen nousujohteisuus. Am-
mattitaitoinen toiminta alusyksi-
kön jakokirjan mukaisissa tehtä-
vissä edellyttää entistä laajem-
paa osaamista ja myönnettyjä 
oikeuksia alushenkilöstöltä, mi-
kä on vaikuttanut luonnollisesti 
koulutustarpeiden kasvamiseen 
myös aluksen ulkopuolella jär-
jestettävillä kursseilla ja koulu-
tuksissa. Eri henkilöstö- ja kou-
lutusryhmien suunnitelmallisen 
osaamisen kehittämisen hallinta 
edellyttää kriittistä normien, toi-
mintatapojen ja -mallien uudel-
leentarkastelua. Tarkastelussa 
on huomioitava edellytetyt val-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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taamaan alusyksiköiden kaik-
kien henkilöstöryhmien osaa-
misen hallinnan haasteisiin ja 
laajentamaan myös asevelvol-
listen osaamista tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Tehokkaan 
ja nousujohteisen koulutuksen 
yhtenä kulmakivenä nähdään 
myös Merivoimien simulaattori-
koulutusympäristön kehittämi-
nen ja hyödyntäminen tulevai-
suudessa.

Reservin tärkeys

Palkatun henkilöstön määrän 
supistuminen merivoimissa 
vaikutti myös Rannikkolaivas-
ton henkilöstökokoonpanoon. 
Alusyksiköiden toiminnan kan-
nalta on tärkeää, että jatkossa-
kin laadukkaalla varusmieskou-

lutuksella, ennakoidulla reservi-
läisten ja evp-henkilöiden hen-
kilöstösuunnittelulla ja osaami-
sen suunnitelmallisella kehittä-
misellä kyetään varmistamaan 
poikkeusolojen organisaatioiden 
toimintakyky tarvittaessa myös 
poikkeusolojen pitkittyessä.

Reservin koulutus

Puolustusvoimauudistuksessa 
yhtenä tavoitteena oli toiminnan 
tasapainottaminen siten, että 
kertausharjoitusmääriä voidaan 
lisätä puolustusvoimissa. Ran-
nikkolaivasto toteuttaa kertaus-
harjoitustoiminnan ja puolustus-
voimien vapaaehtoiset harjoituk-
set merivoimien toimintasuunni-
telman vuorokausivelvoitteiden 
mukaisesti. Rannikkolaivasto ei 

miusvelvoitteet, rajallinen hen-
kilöstötilanne, henkilöstön ura- 
ja tehtäväkierrot, tiukasti normi-
tetut pätevyysvaatimukset, pie-
nentyneet resurssit ja toimin-
tasuunnitelmiin vaikuttavat en-
nakoimattomat pakolliset muu-
tokset. Kokonaisuutta tarkas-
telemalla olemme havainneet 
muutospaineita myös alusyksi-
köiden asevelvollisten koulutuk-
sen järjestelyihin. Nykyisen va-
rusmiesten kahden saapumise-
rän koulutusrytmityksen hallittu 
muuttaminen aluspalvelukses-
sa yhden saapumiserän järjes-
telmäksi voi olla osittainen rat-
kaisu toiminnan kehittämisessä. 
Näin saavutetaan muuttunees-
sa toimintaympäristössä resurs-
sisäästöjä ja kyetään osin vas-

Puolustusvoimat / Kari suniMerisotilaan perustaitoja. Pelastautumiskoulutus toiminta pelastuslautan kanssa.
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ole merivoimien suurin kertaus-
harjoituskouluttaja. Kertaushar-
joitusten painopiste on maakun-
tayksiköissä ja alusten ja johto-
portaiden reservin koulutukses-
sa. Reserviläistenkin osaamisen 
kehittämisessä, resurssien olles-
sa rajoitettu, korostuu omaehtoi-
nen aktiivisuus. PVMOODLE on 
ollut Rannikkolaivastossa käy-
tössä laivastoaliupseerien kou-
lutuksessa. Jatkossa tavoitteena 
on nykyistä tehokkaammin hyö-
dyntää ja laajentaa PVMOOD-
LEn käyttömahdollisuuksia osaa-
misen kehittämisessä palkatulle 
henkilöstölle sekä asevelvollisille. 
Kehittämisen edellytyksenä kui-
tenkin on, että myös alusyksiköi-
hin saadaan toteutettua toimiva 
ja kattava ”verkkoympäristö”.

Rannikkolaivaston maa-
kuntajoukot, miinanraivauk-
seen painottuva raivaajaosasto 
ja suojaamistehtäviin keskitty-
vä rannikkokomppania, toimi-
vat aktiivisesti ja joukko on si-
toutunutta. Maakuntajoukkojen 
toimintaa ohjaavat 4. Miinantor-
juntalaivue ja 8. Huoltolaivue.

Meripuolustuspiirin tuki

Maanpuolustuskoulutuksen to-
teuttama oikein järjestetty ja 
kohdennettu koulutus tukee 
Rannikkolaivaston normaali- ja 
poikkeusolojen suorituskykyisten 
joukkojen toimintaa. Rannikko-
laivaston tilaaman koulutuksen 
MPK toteuttaa ensisijaisesti yk-
silön tai joukon lisä- ja täyden-
nyskoulutuksella. Maanpuolus-
tuskoulutuksen Meripuolustus-
piirin kanssa yhteistyössä kehi-
tetään ”merellisen tilatun koulu-
tuksen” järjestelyjä ja kohderyh-

miä tarkoituksenmukaisella ta-
valla. Kehitettäessä Meripuolus-
tuspiirin uutta merellistä osaa-
mista sitoudumme aluksi myös 
kouluttajakoulutukseen. Rannik-
kolaivaston lähivuosien Meripuo-
lustuspiiriltä tilatun koulutuksen 
kehittämisen painopisteinä ovat 
palo-, vauriontorjunta- ja pelas-
tautumis- sekä veneenkuljetta-
jakoulutus. Mahdollisia tarkaste-
lussa olevia kokonaisuuksia ovat 
myös öljyntorjunta- ja raivaussu-
keltajakoulutus sekä sotilasväyli-
en kunnostustoiminta. 

Rannikkolaivaston asevel-
vollisten koulutuksessa tavoit-
teena on antaa korkeatasois-

ta koulutusta painopisteises-
ti laivastojoukoille. Koulutuk-
sessa koulutettavien lukumää-
rän sijaan tavoitteena on kehit-
tää koulutuksen vaativuutta ja 
monipuolisuutta vastaamaan 
teknisten järjestelmien ja moni-
käyttöisyyden asettamiin vaa-
timuksiin. Tehokkaan ja mo-
nipuolisen varusmiespalveluk-
sen jälkeen, tärkeässä osas-
sa ovat suunnitelmallisesti to-
teutettu kertausharjoitustoimin-
ta ja puolustusvoimien vapaa-
ehtoiset harjoitukset, joilla yllä-
pidetään asevelvollisten tarkoi-
tuksenmukainen osaaminen ja 
maanpuolustustahto.

Puolustusvoimat / Kari suni
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Rannikkoprikaati 

– kone käynnissä
Vuoden alussa toiminnan käynnistänyt Rannikkoprikaati on monipuolises-

sa tehtäväkentässään kouluttanut rannikko- ja erikoisjoukkoja vajaan vuoden. 

Puolustusvoimauudistuksen vaatimat toimenpiteet on toteutettu, ja osin muuttu-

neet tehtävät ja toimintamallit ovat selkiytymässä rutiineiksi.

Erkki Vaarala
Komentajakapteeni Erkki Vaarala Rannikkoprikaatin koulutuspäällikkö

Venäjän uudet tuulet

V auhti ei tästä hyydy, 
vaan muutosten jäl-
keen seuraavassa vai-

heessa on aika keskittyä osaami-
sen ja kouluttamisen kautta lop-

putuotteen laatuun. Lopputuot-
teella tarkoitetaan tässä suori-
tuskykyisiä sodan ajan joukkoja. 

Rannikkoprikaatin avainteh-
täviä on kouluttaa tiedusteluun, 

valvontaan, tulenkäyttöön, suo-
jaamiseen sekä huoltoon tarkoi-
tettuja joukkoja Rannikkoprikaa-
tin ja osin myös muiden Meri-
voimien alueellisten joukkojen 

TYRSKY -harjoituksen reserviläiset voiman käytön koulutuksessa Rantakasarmin maastossa.

Teem
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tarpeisiin. Näiden lisäksi koulu-
tetaan muun muassa viestijouk-
koja laajemmin Merivoimien tar-
peisiin. Rannikkoprikaati koulut-
taa merivoimien kaikki sukelta-
jat kahdella eri linjalla. Koulutuk-
seen hakeudutaan valintakokei-
den kautta. Raivaajasukeltajat 
koulutetaan merimiinojen etsin-
tä- ja raivaamistehtäviin ja tais-
telusukeltajat koulutetaan saaris-
tossa tapahtuviin tiedustelu- ja 
tuhoamistehtäviin. Merivoimien 
erikoistoiminta osastoa koulute-
taan puolustusvoimien yhteisten 
suorituskykyjen vaatimiin eri-
koistehtäviin kaikissa tarvittavis-
sa toimintaympäristöissä. 

Kouluttamalla osaamista

Paneutumalla suorituskyvyn 
osatekijöihin, löytyy tie oikeaan 
tekemiseen ja laatuun. Ran-
nikkoprikaatin vahvuusalueena 
voidaan pitää osaavaa ja moti-

voitunutta henkilöstöä. Viimei-
sen valmistuneen loppukyselyn 
ja vuoden aikana toteutettujen 
kertausharjoitusten palautteiden 
perusteella arviot henkilökun-
nasta ja kouluttajista ovat olleet 
kohdallaan. Koko vuoden ker-
tausharjoituskyselyjen palaut-
teiden keskiarvio henkilökun-
nasta on ollut tasolla 4,8/5,0. 

Henkilökunnan koulutuk-
seen on panostettu ja koulu-
tusalan tuoreempia osaami-
seen keskittyviä prosesseja on 
jalkautettu. Rannikkoprikaatis-
sa aloitettiin kesällä 2015 työ-
paikkaohjaamisen (TPO) pilo-
tointi Viestikomppaniassa. TPO 
tarkoittaa pelkistettynä sitä, et-
tä jokaiselle yksikön kouluttajal-
le, valtaosa aliupseereita, laadi-
taan henkilökohtainen työssä 
oppimissuunnitelma. Kokonai-
suudesta muodostuu perusyk-
sikön oppimissuunnitelma. Op-

pimissuunnitelman toimeen-
panoa johtaa päällikkö, jonka 
avuksi työpisteille on nimetty 
kokemusta omaava ja arvostet-
tu kouluttaja, työpaikkaohjaaja. 
TPO:lla on iso merkitys koulu-
tusjärjestelmien murroksessa. 

Opistoupseerien koulutus-
järjestelmän päättymisen jäl-
keen, ei mikään koulutusjär-
jestelmä varsinaisesti tuota uu-
sia osaajia nykyisiin vaativimpiin 
OTV -tehtäviin. Vaativia tehtäviä 
on lukuisia. Omassa joukossani 
esimerkkinä mainittakoon pio-
neeripäällikkö, räjähdepäällik-
kö, valvontamestarit, koulutta-
ja-tvällärit, tuliaseman valvojat, 
komendantti, kanslian päällik-
kö, varoupseerit, LKP -upseerit 
ja monet muut. Asiaan luo pers-
pektiiviä, kun tarkastelee nykyi-
siä tehtävien taitajia ja henki-
löiden edustamaa kokemusta. 
Työpaikkaohjaamisella haetaan 
sitoutumista sekä työntekijältä 
että organisaatiolta pitkäjäntei-
seen osaamisen kehittämiseen. 
Kentän osaamisen kehittämises-
sä voidaan TPO:n lisäksi uusina 
avauksina mainita ensimmäis-
tä kertaa aliupseereille suunnat-
tu esimies- ja vuorovaikutusval-
mennus. Panostamalla koulutta-
jahenkilöstöön, panostetaan suo-
raan opetustapahtuman laatuun. 
Kouluttajilla ja perusyksiköillä on 
ratkaiseva rooli mielikuvaan ar-
meijasta ja maanpuolustustah-
toon yksikön tai sen osan siir-
tyessä reserviin. 

Toimintaedellytysten luonti

Suorituskyvyn rakentamisen 
alustaa, tukeutumista ja infra-
struktuuria, kehitetään ja valmis-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Monipuoliset vapaa-ajan liikuntamahdollisuudet.
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Verkko-oppimisympäristöt kehittyy - PVMoodle:n hyödyntäminen on aloi-
tettu  Rannikkoprikaatin perusyksiköissä ja reservin koulutuksen ja harjoi-
tusten toimeenpanossa.

telussa olevia asioita ollaan vie-
mässä toteutusvaiheeseen. Mer-
kittävimpänä pidemmän tähtäi-
men panostamisena Upinnie-
men varuskuntaan alkaa, kun ki-
vikasarmien peruskorjaus toteu-
tetaan, kasarmi kerallaan vuo-
sien 2016-2020 aikana. Sopiva 
väistötilakin löytyy läheltä Upin-
niemen tyhjillään olevasta kou-
lusta, millä turvataan punkkapai-
kat ja edelleen koulutuksen vo-
lyymit peruskorjauksen ajaksi. 
Kasarmien peruskorjaus, varus-
kunnan kehittämisen selkäran-
ka, luo koulutuksen raamit tule-
ville vuosikymmenille. Varuskun-
nan oppimisympäristöjen kehit-
täminen sisältää käynnissä ole-
via useita pienempiä hankkeita. 
Upinniemen sotilaspapin aloit-
teesta käynnistetään Merikap-
pelin muutostyöt, joilla paran-
netaan rakennuksen käyttöas-
tetta. Tarkoituksena on muokata 
tilaan rakenteet, jotka mahdollis-
tavat tilan käytön vaihtoehtoisesti 
luentosalina, kirkollisen alan pe-
rinteitä kunnioittaen. Muutostöi-
den jälkeen tila tarjoaa luentoti-
lan jopa 500 hengen vahvuisel-
le osastolle. Hankinta helpottaa 
tilojenkäytön paineita jo seuraa-
van P-kauden alkaessa ja tar-
joaa jatkossa juhlavan tilan myös 
muuta varuskunnassa tapahtu-
vaa maanpuolustustyötä varten.

Ase- ja ampumakoulutus on 
asevelvollisten koulutuksen kes-
keisiä elementtejä. Upinniemen 
harjoitusympäristön kehittämi-
seksi on laadittu ampumakent-
täalueen kokonaisvaltainen ke-
hittämissuunnitelma. Arkirealis-
mi ymmärtäen emme odota lo-
gistiikkalaitoksen rahavirroista ti-

pahtavan kerralla tarvittavaa mil-
joonaa. Hanketta viedään eteen-
päin suunnitelman mukaises-
ti pala kerrallaan. Ampumarato-
jen ympäristöparantamishanke 
on saatu vuoden kuluessa pää-
tökseen, mikä pitää sisällään ym-
päristövaikutukset huomioivat ja 
palvelusturvallisuutta lisäävät ra-
tavallit ja uusitut ampumakatok-
set. Samassa yhteydessä onnis-
tuttiin kasvattamaan myös am-
pumapaikkojen määrää muu-
tamalla yksiköllä. Kauan odote-
tun liikemaaliradan asennustyöt 
käynnistyvät vielä tämän vuo-
den lopulla. Liikemaaliammun-
nat saadaan osaksi ampumahar-
joittelua vuoden 2016 kuluessa 
nostamaan ampumakoulutuksen 
laatua ja mielekkyyttä.

Myös materiaaliset valmiu-
det kehittyvät. Loppukyselyn 
tuloksia tarkastellessa paljas-
tuu ilahduttava havainto. Mate-
riaalihankinnat ja panostaminen 
taistelijan henkilökohtaiseen va-
rustukseen näkyy palautteessa, 
kun Taistelijanvarustus M-05 on 
saatu kaikille koulutuskäyttöön. 
Joukkoyksikkökohtaiset eroavai-
suudet paljastavat tässäkin kou-

lutuksen merkityksen. Henkilö-
kohtaisia taisteluvälineitä on kou-
lutettava niiden arvo ymmärtä-
en ja niiden ominaisuudet hyö-
dyntäen taistelukentän vaativis-
sa olosuhteissa. Työ- ja palve-
lusturvallisuus kenttään liittyen, 
on raportoinnin pohjalta teh-
ty havainto, jossa taisteluharjoi-
tuksissa rannikolla syntyy suh-
teettoman paljon polvivammo-
ja, jotka pohjautuvat kiveen is-
keytymisistä. Polvivammat edel-
leen aiheuttavat pitkiä vapautuk-
sia koulutuksesta. Osa ratkaisua 
pulmaan on löytymässä ja tule-
van vuoden hankintasuunnitel-
massa on erikoisjääkärien pol-
visuojien hankkiminen yhteis-
toiminnassa Logistiikkarykmen-
tin kanssa. Samoja suojia käyte-
tään muun muassa kaupunkijää-
käreiden koulutuksessa.

Lihakset näkyy paremmin

Rannikkoprikaatin joukkotuotan-
to jatkaa pääsääntöisesti meri-
puolustusalueen perintöä koulu-
tettavien yksikkötyyppien osal-
ta. PVUUD myötä on kyetty pa-
lauttamaan harjoitustoiminnan 
volyymit riittävälle tasolle. Va-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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rusmieskoulutukseen osoitet-
tu 35 sotaharjoitusvuorokautta 
on koettu sopivaksi, tarkoittaa-
han tämä johtajakoulutukseen 
määrättäville noin kaksinker-
taista määrää. Maastovuorokau-
sien määrän lisäys ei nykyisillä 
palvelusajoilla enää välttämättä 
parantaisi tuloksia ja koulutuk-
sen laatua, sillä ruuhkahuippu-
jen aikaan joudutaan harjoituksia 
usein valmistella liian kiireellä ja 
harjoituksen päätyttyä saatavat 
opit ja kehittämisideat jäävät ra-
portoimatta ja palautteet kerää-
mättä, kun ajatukset ja työ on 
siirrettävä välittömästi kohti seu-
raavaa harjoitusta. 

Kokonaan uutena element-
tinä Rannikkoprikaatin joukko-
tuotantovastuulle on tuotu alus-
tarkastusosastojen koulutus 

Merivoimien ja Rajavartiolaitok-
sen tarpeisiin. Alustarkastus-
osastot koulutetaan osana Soti-
laspoliisikomppanian tuotanto-
tehtäviä, mihin sisältyykin luon-
nollinen liittymäpinta voiman-
käytön koulutuksen, monipuo-
lisen asekäsittely- ja ampuma-
koulutuksen sekä varustuksen 
osalta. Viimeistään joukkokou-
lutuskaudella koulutus eriytyy ja 
alustarkastusosaston erityispiir-
teitä hiotaan yhteistoiminnassa 
Merivartioston henkilöstön ja 
aluskaluston kanssa. 

Alustarkastusosaston kou-
lutuksen siirtyminen Rannikko-
prikaatiin poiki syksylle uuden 
ja vaativan, mutta samalla mie-
lenkiintoisen haasteen. Rannik-
koprikaati sai pika-aikataulul-
la tehtäväkseen vastata EUNA-

VFOR MED -operaation alustar-
kastusyksikön valinnoista ja kou-
luttamisesta Välimerelle. Joukko 
koostuu henkilökunnasta ja re-
serviläisistä ja toteutetaan kol-
messa rotaatiossa. Alustarkas-
tusosaston valintoja ja koulutus-
ta ei ole vielä artikkelin kirjoitus-
hetkellä tehty. YK:n turvallisuus-
neuvosto on hyväksynyt päätös-
lauselman, joka sisältää man-
daatin ihmissalakuljetuksen vas-
taiseen toimintaan EUNAVFOR 
MED- operaation merialueella. 
Operaatiosta käytetään nimeä 
”SOPHIA”. Operaatiovaiheen iso-
na tavoitteena on Ihmissalakul-
jettajien veneiden kiinniottami-
nen, tarkistaminen ja tarvittaes-
sa tuhoaminen, Ihmissalakuljet-
tajien kiinniottaminen tilanteen 
niin salliessa sekä liikkumisva-
pauden rajoittaminen. Kaikkiin 
näihin tehtäviin sisältyy tilanteen 
edellyttämä ihmisten pelastami-
nen. Kun edellä mainittuja tavoit-
teita peilaa uutiskuviin, osaa jo-
kainen kuvitella kuinka vaikeas-
ta tehtävästä on kyse. Valinnois-
sa on pyrittävä löytämään hen-
kilöt, joiden arvioidaan pysty-
vän toimimaan pitkäjänteises-
ti pienryhmässä, ahtaissa tilois-
sa, merenkäynnissä, sekä koh-
taamaan palautumatta toistuvaa 
pakokauhua ja mahdollisia ruu-
miita. Alustarkastusosasto nou-
see jossain Välimeren satamas-
sa saksalaiselle Augsburg -luo-
kan alukselle vielä marras-joulu-
kuun vaihteessa.

Kertausharjoitukset 
palaavat

Rannikkoprikaatin vahvuusalu-
eelle luen kuuluvaksi myös vah-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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Sotilaspoliisien voimankäytön ja saariston etsintätehtäviä täydennetään koirien erityisominaisuuksilla.

van otteen reservistä. On tärkeää 
osoittaa ja korostaa, että joukko-
tuotanto jatkuu myös reservissä. 
Rannikkoprikaati on kyennyt säi-
lyttämään vahvan siteen avain-
reserviläisiin ja -reservin jouk-
koihin myös menneinä vuosina, 
kun kertausharjoitustoiminta on 
ollut pysähdyksissä. Tässä koh-
taa on vapaaehtoisten harjoitus-
ten ja MPK:lta tilattavien harjoi-
tusten rooli noussut arvoon ja sa-
malla kyetty turvaamaan muun 
muassa maakuntajoukkueille 
useampi harjoitus vuositasol-
la. Yhteys reservin kenttään an-
taa välittömän palautteen moti-
vaation muodossa. Motivaatio-

ta voidaan pukea luvuiksi. Mai-
nitaan tässä esimerkkeinä maa-
kuntajoukkueen taisteluampu-
maharjoitus huhtikuulta, jossa 
200 kutsutusta saapui paikalle 
70, sekä MPK:lta tilattu TYRS-
KY -harjoitus lokakuulta, jossa 
1000 kutsutusta saapui paikal-
le hieman alle 300. Kun huomi-
oidaan reserviläisten kiireet, työt, 
perheet ja muut arjen paineet, 
voidaan viikonlopuksi ajoitetun 
vapaaehtoisuuteen pohjautuvan 
harjoituksen osallistumisprosent-
tia 30-35% pitää kovana, jopa 
hämmästyttävänä.

MPK:lta tilattavien harjoi-
tusten ja vapaaehtoisten harjoi-

tusten rinnalla on vuoden 2015 
kuluessa kertausharjoitettavien 
reserviläisten määrä nostettu 
sopivalle perustasolle. Tauon 
jälkeen on kertausharjoitusten 
toimeenpanoa ja niihin liittyvää 
erityisosaamista päästy harjoit-
telemaan esikuntien, maakun-
tajoukkojen ja tehtäväkohtaisten 
kertausharjoitusten muodossa. 
Tulevana vuonna kertausharjoi-
tusvolyymit kasvavat edelleen, 
jolloin päästään pidemmän tau-
on jälkeen kiinni asevelvollisten 
koulutuksen helmeen, SA -yksi-
kön kertausharjoitukseen. 

Puolustusvoimat
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Rannikkojääkärit 
– rannikkotaistelun moniottelijat

Rannikkojääkärit edustavat merivoimien rannikkojoukkojen operatiivista liikkuvuut-

ta. Päätehtävä rannikkojääkäreillä on hyökkäys. Joukot soveltuvat moniin muihin-

kin tehtäviin kuten erikoisjoukkojen etsintä ja torjunta sekä meriliikenteen suojaus. 

Uudenmaan prikaati tuottaa kaikki merivoimien sodanajan rannikkojääkäriyksiköt. 

Juha Torkkeli
Komentaja Juha Torkkeli, Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentaja 
Uudenmaan Prikaati

R annikkojääkärien roo-
li osana merivoimien 
taistelua on korostu-

nut sodanajan joukkojen vah-
vuuden pienentyessä. On syn-

tynyt haaste, johon vastataan 
liikkeellä. Liike ei yksinään rii-
tä, vaan on oltava myös iskuky-
kyä. Rannikkojääkäriyksiköiden 
evoluutio komppanioista patal-

joonien kautta taisteluosastoksi 
on luonteva, kun huomioidaan 
muiden rannikkojoukkojen kes-
keiset muutokset.

Teem
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Uudistetun taistelutavan 
harjoittelua 

Uudenmaan prikaati on meri-
voimien suurin sodanajan jouk-
kojen tuottaja. Koulutustulokset 
ovat vertailukelpoisia valtakun-
nan tasolla. Saapumiserän 2/15 
poistuma on valtakunnan jouk-
ko-osastojen vertailussa pienin. 
Prikaatissa joukkojen koulutus 
toteutetaan maavoimien uudis-
tetun taistelutavan periaatteilla 
saariston ja rannikon olosuhteet 
huomioiden.

Rannikkojääkärien taiste-
lussa on aina korostunut teh-
tävätaktiikka, pienten osasto-
jen iskut ja hajautettu toiminta. 
Rannikko-ohjusryhmien taistelu 
on esimerkki, jossa uudistetun 
taistelutavan periaatteet ovat ol-
leet käytössä rannikkojoukoissa 
jo pitkään. Rannikko-ohjusryh-
mät liikkuvat saaristossa no-
peasti ja suojassa tulivoimai-
sen asejärjestelmänsä kanssa. 
Ohjusammunta toteutetaan yl-
lätyksellisesti, hajautetusta ryh-
mityksestä keskitettyyn vaiku-
tukseen. Ohjusammunnan jäl-
keen ryhmät väistyvät ja vaih-
tavat uusiin tuliasemiin.

Kranaatinheitinyksiköiden 
osalta harjoitellaan ja kehite-
tään heittimittäin hajautettua 
toimintaa. Rannikolla laajojen 
tuliasema-alueiden löytäminen 
yhdistettynä aseen kantamaan 
tarkoittaa tulenkäytössä kuiten-
kin suurta haastetta. Selkeä tar-
ve on lisätä tuliyksiköiden kan-
tamaa ja erityisesti liikkuvuutta.  

Prikaatin harjoitustoiminta 
on monipuolista, aina kansain-
välisistä harjoituksista puolus-
tushaarojen välisiin ja sisäisiin 

harjoituksiin sekä tietysti prikaa-
tin omiin harjoituksiin. Esimerk-
kinä puolustushaarat ylittäväs-
tä harjoitustoiminnasta on kra-
naatinheitinkomppanian osal-
listuminen maavoimien vaikut-
tamisharjoituksiin. Vertailutie-
to ammattitaidon ja suoritusky-
vyn osalta saadaan koulutusta-
somittauksen muodossa. Vii-
mevuosina valtakunnan paras 
heitinyksikkö on löytynyt meri-
voimista. Pioneerit ovat osallis-
tuneet maavoimien alueellisiin 
taisteluharjoituksiin hyvin tu-
loksin.  Yhteiset taisteluharjoi-
tukset Kaartin jääkärirykmentin 
kanssa palvelevat erinomaises-
ti rannikkojääkäreiden koulutuk-
sellisia sekä operatiivisia tarpei-
ta. Merivoimalliset meripuolus-
tus- ja rannikkotaisteluharjoituk-
set ovat luonnollisesti tärkeitä. 

Uusilla suorituskyvyillä

Rannikkojoukkojen kehittämis-
hanke on tuomassa rannikko-
jääkäreille merkittäviä uusia 

suorituskykyjä. Keskeisempinä 
ovat uusi JEHU-luokan taistelu-
vene sekä langattomaan runko-
verkkoon perustuva uusi johta-
misjärjestelmä. 

Uudet suorituskyvyt vaati-
vat henkilöstöltä jatkuvaa oppi-
mista sekä aktiivista toimintata-
pojen kokeilutoimintaa. Prikaa-
tissa ei ole erillistä tutkimus- ja 
kehittämisosastoa, vaan uusien 
veneiden ja järjestelmien käyt-
töön liittyvät taktiset ja taistelu-
tekniset opit on itse löydettävä 
ennakkoluulottoman harjoitus-
toiminnan kautta. 

Kansainvälisyys on 
rannikkojääkärin 
arkipäivää

Kansainvälisiin valmiusjouk-
koihin (Amphibious Task Unit, 
ATU) koulutetaan rannikkojää-
käreitä, joilla on varusmiespal-
veluksen jälkeen halu toimia 
kriisinhallintatehtävissä. Vuo-
sittain valitaan kielikokeen se-
kä soveltuvuuskokeiden pe-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Puolustusvoimat
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rusteella noin 50 varusmiestä 
ATU-koulutukseen. Koulutus 
kestää kaikkiaan 12 kuukaut-
ta, josta kansainvälinen osio on 
kuuden kuukauden pituinen. 

Koulutuksen tuloksellisuu-
desta on osoituksena Naton 
nopean toiminnan valmiudessa 
vuonna 2015 oleva kansainvä-

linen rannikkojääkärikomppania 
(NRF). Joukko on evaluoitu Na-
ton tasolle kaksi (NEL2). Yksik-
kö on siis taisteluvalmis ja kel-
vollinen osaksi NRF-joukkoja. 
Asevelvollisuusarmeijan tuotta-
malta reserviläisyksiköltä se on 
todellinen osoitus osaamisesta.  

Kohti tulevaisuutta

Rannikkojääkärikoulutusta on 
Uudenmaan prikaatissa an-
nettu vuodesta 1990 alkaen. 
25-vuotisen taipaleen kun-
niaksi on julkaistu historiateos 
”Rannikkojääkärit tässä ajas-
sa 1997–2015”. Se on kattava 
leikkaus rannikkojääkärien yhä 
keskeisemmästä roolista ja ke-
hityksestä, joka alkoi merivoi-
miin liittämisestä vuonna 1998. 

Resurssien osalta uudistu-
nut kalusto, sotasatamaksi pe-
ruskunnostettu Syndalenin sata-
ma, harjoitus- ja ampuma-alueet 
sekä kunnostetut ja kunnostetta-
vat kasarmit luovat koulutuksel-
le erinomaiset puitteet. Merkittä-
västi kasvanut rooli osana me-
rivoimien taistelua yhdessä laa-
ja-alaisten joukkotuotantotehtä-
vien kanssa sekä osaavan henki-
löstön luja tahto takaavat laaduk-
kaan rannikkojääkärikoulutuksen 
jatkossakin. 

Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
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Teem
a

L aivastolinjan reserviup-
seerit saavat veneenkul-
jettajakirjaan vaadittavat 

merenkululliset ja merimiestai-
dolliset perustiedot ja -taidot. Li-
säksi laivastolinjan upseerioppi-
laat saavat perusteet laatia eri 
alusyksiköiden toimintasuunni-
telmia sekä toteuttaa niitä käy-
tännön harjoitteissa aluksen 
päällikön näkökulmasta. Ran-

nikkojoukkolinja jakautuu meri-
tiedustelu- ja merivalvontaopin-
tosuuntiin. Merivoimien joukko-
tuotantosuunnitelmien mukai-
sesti merivalvontaopintosuun-
nalla annetaan tarvittaessa 
myös rannikkotutkakoulutus-
ta. Rannikkojoukkolinjalta val-
mistuvat reservin upseerit saa-
vat valmiudet johtaa ja koulut-
taa opintosuuntansa mukais-

ta joukkoa rannikon erityisolo-
suhteissa. 

592,5 tuntia koulutusta 
reserviupseerin tutkintoon

Reserviupseerikurssi kestää 14 
viikkoa. Kurssi on kokonaisuu-
dessaan erittäin tiivis ja vaati-
va koulutusjakso. Kurssi on jaet-
tu neljään oppiaineeseen, jotka 
ovat johtaja- ja kouluttajakoulu-
tus, aselaji- ja koulutushaara-
koulutus, taktiikka sekä fyysi-
nen koulutus. Näistä kaksi en-
simmäistä muodostavat paino-
pisteen kurssin koulutuksessa.

Puolustusvoimien johtaja- 
ja kouluttajakoulutuksen pää-
määränä on, että johtajat ky-
kenevät aloittamaan omatoimi-
sesti kertausharjoituksissa sekä 
poikkeusoloissa oman joukkonsa 
kouluttamisen ja johtamisen. Tä-
mä vaatii harjaantumista johta-
mistoiminnassa sekä oman ase-

Reserviupseerikurssi 
harjoittaa johtamista
Merisotakoulu kouluttaa varusmiehiä kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä reserviup-

seerikurssilla. Koulutuslinjoja on kaksi: laivasto- ja rannikkojoukkolinja.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Tuomas Hellsten ja Arto Vesanen
Reserviupseeriosaston johtaja Kapteeniluutnantti Tuomas Hellsten

Laivastolinjan johtaja Kapteeniluutnantti Arto Vesanen
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lajin erityispiirteissä. Reserviup-
seerikurssi antaa upseerioppi-
laalle aselajin ja koulutushaaran 
mukaisesti riittävät tiedot ja tai-
dot reserviupseeritehtävään si-
ten, että johtajakaudella omaan 
sodan ajan tehtävään harjaantu-
minen kyetään toteuttamaan ta-
voitteellisesti ja tehokkaasti.

Merivoimien reserviupsee-
rikurssi aloitetaan johtamis- ja 
koulutustaidon peruskursseilla, 
joiden aikana upseerioppilaille 
annetaan tarvittavat perusteet 
suunnitella ja toteuttaa heille 
käsketyt johtamis- ja koulutus-
taidon käytännön harjoitukset 
ja -tehtävät. Perusteiden kou-
luttamisen jälkeen upseerioppi-
laat syventävät opittuja tietoja ja 
taitoja käytännössä. 

Kurssin kestäessä ainoas-
taan 14 viikkoa on koulutuksel-
le asetettujen tavoitteiden oltava 
realistisia ja suhteessa käytössä 
olevaan koulutusaikaan. Kurssin 
jälkeen upseerikokelaat eivät ole 
vielä valmiita sodan ajan johta-
jia. Varsinainen käytännön oppi-

minen ja harjaantuminen omas-
sa sodan ajan tehtävässä tapah-
tuu vasta viiden kuukauden mit-
taisen upseerikokelaskauden ai-
kana sekä tämän jälkeen reser-
vin kertausharjoituksissa.

Monipuoliset 
oppimisympäristöt ja 
opetusmenetelmät

Reserviupseerikurssilla käytet-
tävät oppimisympäristöt ja ope-
tusmenetelmät tukevat upsee-
rioppilaiden kehittymistä joh-

tajina ja kouluttajina. Tarvitta-
vat perusteet koulutetaan oppi-
tunneilla, jonka jälkeen opittuja 
asioita harjoitellaan käytännös-
sä. Opetusmenetelminä perintei-
sen luokkaopetuksen lisäksi ovat 
ryhmä- ja parityöskentely, harjoi-
tukset, simulaattorikoulutus sekä 
kurssin tiiviin läpiviennin johdos-
ta myös itseopiskelu tietojen sy-
ventämistä varten. Upseerioppi-
laiden koulutuksessa korostuvat 
kouluttajien pedagogiset valmiu-
det luoda aina parhaat mahdolli-
set oppimisympäristöt vuorovai-
kutuksessa koulutettavien kans-
sa. Tärkeää on myös yleisten pe-
dagogisten olettamuksien huo-
mioiminen, kuten esimerkiksi: 
”Oppimista tapahtuu silloin, kun 
aktiiviset ja itseohjautuvat opis-
kelijat ratkaisevat yhdessä on-
gelmia oppimisympäristössä, jo-
ka on opiskelijakeskeinen ja on-
gelmaperusteinen” Nummen-
maa, A. & Virtanen, J. 2003: 
Ongelmasta oivallukseen - On-
gelmaperustainen opetussuun-
nitelma. Koulutuksessa oppilail-
le tuodaankin usein esiin ongel-
mia ratkaistavaksi valmiiden vas-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Meritiedustelija rantautuu.

Rannikkotutka BOR A 550.

merivoimat

merivoimat
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tausten sijaan. 
Oppimisympäristöt mää-

räytyvät koulutuslinjojen erityis-
piirteiden mukaisesti. Rannikko-
joukkolinja vaatii oppimisympä-
ristön, jossa meritiedustelijat ky-
kenevät harjoittelemaan tiedus-
teluryhmän johtamista sekä tie-
dustelun perustaistelumenetel-
miä. Merivalvojat ja rannikkotut-
kakoulutettavat vaativat merel-
lisen oppimisympäristön, jotta 
oman koulutushaaran mukaisen 
erikoismateriaalin (LASU2000 
ja BOR A 550) käytön oppimi-
nen olisi mahdollisimman teho-
kasta. Lisäksi toimiminen tulen-
johtajana tykistön meriammun-
noissa vaatii merivalvontaopin-
tosuunnan upseerioppilailta har-
jaantumisen tulenjohtosimulaat-
torilla ennen tykistöammuntoi-
hin osallistumista. Samalla si-

mulaattorilla käyvät myös tie-
dustelijat opiskelemassa maa-
tulenjohtoa. 

Rannikkojoukkolinjan käy-
tännön harjoitukset toteutetaan 
pääosin Santahaminassa, jos-
ta rannikkojoukkolinjan löytää-
kin usein erikoiskoulutuksen ai-
kana. Upseerioppilaiden kulje-
tukset saarten välillä toteutetaan 
puolustusvoimien venekalustol-
la, joka on tehokkaan koulutuk-
sen kannalta kriittisen tärkeää, 
jotta arvokasta koulutusaikaa ei 
mene hukkaan.

Laivastolinjan koulutus to-
teutetaan luokkaympäristössä, 
simulaattoreilla sekä Merisota-
koulun koulutusaluksilla. Me-
renkulun simulaattorissa laivas-
tolinja harjoittelee merenkulku-
laitteiden ja järjestelmien käyt-
töä ennen siirtymistä varsinai-

seen ajoharjoitteluun aluksil-
le. Perustoimintojen lisäksi si-
mulaattorissa voidaan toteuttaa 
erilaisia vikatilanteita turvallises-
sa ympäristössä. 

Laivastolinjan tärkein kou-
lutustapahtuma on neljä viikkoa 
kestävä väyläajojakso. Väyläajo-
jakson tavoitteena on, että jak-
son jälkeen upseerioppilaat hal-
litsevat päiväpalveluksen aluk-
sella, osaavat käyttää meren-
kulkulaitteita sekä toimia ohjai-
luryhmässä ja tuntevat pienen 
aluksen käsittelyn saaristome-
renkulussa. Kurssin loppupuo-
lella, merenkulun perusteiden 
oppimisen jälkeen, simulaat-
toreissa harjoitellaan erilaisten 
taisteluteknisten suunnitelmien 
toteuttamista käytännössä.

Koko kurssin yhteisiä har-
joituksia ovat taisteluampuma- 

LASU 2000.
merivoimat
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sekä suunnittelu- ja johtamis-
harjoitus. Suunnitteluharjoituk-
sessa harjoitellaan joukkue- ja 
komppaniatasan taktiikkaa se-
kä laivasto- ja rannikkojoukko-
jen yhteistoimintaa yhteises-
sä taktisessa viitekehyksessä. 
Rannikkojoukkolinjan painopis-
teenä on joukkuetason käsky-
jen ja suunnitelmien laatiminen. 
Laivastolinja harjoittelee muun 
muassa miinoitussuunnitelmi-
en laadintaa ja eri alusyksiköi-
den toimintaa simulaattoriavus-
teisesti. Johtamisharjoitukses-
sa upseerioppilaat saavat kokea 
sen, mitä on ihmisten johtami-
nen väsyneenä ja paineen alla 
sodan ajan ongelmatilanteissa. 
Lähemmäksi johtajuutta koulu-
tuksessa on vaikeaa päästä. 

Palaute keskeisessä 
asemassa 

Reserviupseerikurssin koulutuk-
sessa palautteen antaminen ja 

saaminen ovat keskeisessä roo-
lissa. Palautteen tavoitteena on 
saada sekä arvioija että arvioi-
tava pohtimaan suoritusten on-
nistumisia ja kehityskohteita. 
Palaute koetaan upseerioppilai-
den keskuudessa yhdeksi eni-
ten johtamis- ja kouluttamis-
taitoja kehittäneistä asioista re-
serviupseerikurssin aikana. Jo-
kainen koulutus- ja johtamis-
suoritus arvioidaan sisältäen it-
se-, vertais- ja esimiesarvioin-
nin. Suorituksista annetaan vä-
litön palaute sekä myöhemmin 
suorituksista käydään palaute-
keskustelu. Kurssin loppupuo-
lella jokaiselle upseerioppilaalle 
laaditaan palautetta keräämällä 
henkilökohtainen johtajaprofiili. 
Johtajaprofiilin avulla tuleva so-
dan ajan johtaja kykenee kehit-
tämään itseään syväjohtamisen 
mallin mukaisesti.

Jokainen upseerioppilas 
pääsee toimimaan vähintään 

kaksi kertaa johtajatehtävässä, 
joista ainakin toinen on maas-
toharjoituksessa. Lisäksi kurssin 
aikana upseerioppilaalla on vä-
hintään kaksi kouluttajatehtävää. 
Kurssilla toteutetaan kaksi ver-
taisarviointia ja vähintään kak-
si henkilökohtaista palautekes-
kustelua (väli- ja loppuarvostelu). 

Rannikkotaisteluharjoitus 
rannikkojoukkolinjan 
osaamisen kehittäjänä

Merisotakoulun toteuttama ran-
nikkotaisteluharjoitus on ran-
nikkojoukkolinjan tärkein kou-
lutustapahtuma. Rannikkotais-
teluharjoitus muodostaa ran-
nikkojoukkolinjalle ainutlaatui-
sen mahdollisuuden harjoitella 
ryhmätasan taitoja osana oman 
koulutushaaran mukaista jouk-
koa. Meritiedustelu- ja merival-
vontaopintosuunnat harjoittele-
vat omien sodan ajan tehtävien 
mukaisia toimintoja osana jouk-
kotuotannossa olevaa yksikköä, 

Koulutusalus Fabian Wrede.

Koulutusalus Axel Von Fersen  
tukeutumassa.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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meritiedustelukomppaniaa. 
Rannikkotaisteluharjoituk-

sessa mitataan upseerioppi-
laiden koulutuksen sen hetki-
nen taso. Johtajana harjaantu-
minen mahdollisimman toden-
mukaisessa oppimis- ja toimin-
taympäristössä kehittää tulevien 
johtajien osaamista osana suori-
tuskyvyn kehittämistä. 

Tämän vuoden ensimmäi-
sessä rannikkotaisteluharjoituk-
sessa päästiin erittäin toimivaan 
ratkaisuun koulutustavoitteiden 
näkökulmasta. Merivalvonta-
opintosuunnan osalta harjoitus 
oli jaettu kahteen vaiheeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa meri-
valvojat pääsivät harjaantumaan 
tulenjohtajina meriammunnois-
sa ja toisessa vaiheessa meri-
valvontaryhmän toiminnassa 
osana omaa sodan ajan yksik-
köä. Tämä on toimiva ratkaisu, 
joka tosin vaatii paljon suunnit-
telua ja yhteistoimintaa muiden 
merivoimien joukkotuotannosta 

vastaavien yksiköiden kanssa.
Meritiedusteluopintosuun-

nan upseerioppilaat harjoittelivat 
omaa sodan ajan tehtäväänsä 
sodan ajan toimintaympäristös-
sä. Tiedustelijoita käytettiin myös 
joukkotuotannossa olevien jouk-
kojen vastapelureina, jolloin up-
seerioppilaat ja joukkotuotannos-
sa olevat yksiköt pystyivät analy-
soimaan toteutettujen pelitilantei-
den jälkeen välittömästi hyvät ja 
kehitettävät kokemukset.

Rannikkotaisteluharjoitus 
on reserviupseerikurssin viimei-
nen rannikkojoukkolinjan harjoi-
tus omassa toimintaympäristös-
sä. Harjoitus antaa upseerioppi-
laille hyvän jatkumon sekä pe-
rusteita myös tulevalle kokelas-
kaudelle, jolloin upseerikokelas 
osallistuu toisen kerran palvelu-
saikana rannikkotaisteluharjoi-
tukseen. Silloin kuusi kuukaut-
ta sitten ryhmän jäsenenä ol-
leesta oppilaasta on tullut jouk-
kotuotettavan yksikön ryhmän-

johtaja. Johtaminen ei ole enää 
vertaisten johtamista, vaan nyt 
johdettavina ovat oikeat alaiset. 

Rannikkotaisteluharjoituk-
sessa oman sodan ajan ryhmän 
johtaminen omassa toimintaym-
päristössä luo johtajalle mahdolli-
suuden ja valmiudet nostaa kou-
luttamansa joukon suorituskyky 
vaatimusten mukaiselle tasolle. 
Tämä edellyttää kykyä kehittyä 
johtajana sekä oman koulutus-
haaran mukaisten tietojen ja tai-
tojen hallitsemista. 

Johtajakauden viimeisessä 
oman koulutushaaran mukai-
sessa sotaharjoituksessa up-
seerikokelaan johtaman sodan 
ajan joukon suorituskyky mita-
taan. Vasta silloin pystytään to-
teamaan, miten tuleva reser-
viupseeri on kyennyt kehittä-
mään itseään johtajakaudella 
ja mitkä valmiudet hänellä on 
reserviin siirtyessä. 

Palautekeskustelu käynnissä.

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa
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Sininen reservi r.y:n ja Maanpuo   lustuskoulutusyhdistyksen 
tuki suorituskykyjen kehittämi    selle – nyt ja tulevaisuudessa

Henrik Nysten ja Robin Elfving
Henrik Nystén, kommodori evp, MPK:n Meripuolustuspiirin päällikkö 
Robin Elfving, komentajakapteeni res; Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset ovat, luonnollisesti, myös koko 

sodan jälkeisen ajan olleet riippuvaisia ympäristöstään. Sodan loppumisesta aina 

1990-luvun alkuun saakka asialla ei pitänyt elämöidä, ja sotilaskoulutus puolustusvoi-

mien ja rajavartiolaitoksen ulkopuolella oli kielletty. Hallituksen todettua pääosan rau-

hansopimuksen sotilaallisista artikloista rauenneen, tilanne muuttui ratkaisevasti. 

K eskusteluilmapiiri muut- 
 tui, ja esimerkiksi Lot-
ta Svärd - järjestö ja 

sen jäsenet saivat ansaitse-

mansa kiitokset ja jopa suoje-
luskuntien uudelleen perustami-
sesta keskusteltiin. 1990-luvul-
la kehittyi myös meripuolustuk-

sen vapaaehtoiskenttä pääpiir-
tein nykymuotoonsa.

Heti 1990-luvun alussa 
ryhdyttiin keskustelemaan va-

Teem
a

saKu Järvinen

Merenkulun opetukseen kuuluu pimeäajoharjoitusta.
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Sininen reservi r.y:n ja Maanpuo   lustuskoulutusyhdistyksen 
tuki suorituskykyjen kehittämi    selle – nyt ja tulevaisuudessa

paaehtoisen maanpuolustuk-
sen kehittämisestä ja alan jär-
jestöjen toiminnan koordinoimi-
sesta. Ensimmäiset kokeilukurs-
sit järjestettiin vuonna 1992. 
Uusien kurssien toteuttamisek-
si valtakunnalliset maanpuolus-
tusjärjestöt muodostivat yhteisen 
koulutusorganisaation. Maan-
puolustuskoulutusyhdistys r.y. 
(MPK) perustettiin 14.12.1993. 

Toiminta etsi muotojaan ja vuo-
den 1999 alussa vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän osa-
na toimineet paikallisosastot siir-
tyivät osaksi MPK:n organisaati-
ota. Merkittävä askel vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tähänas-
tisessa kehityksessä otettiin, kun 
Laki vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta hyväksyttiin ja se as-
tui voimaan 1.1.2008. MPK toi-

minta rekisteröitynä yhdistykse-
nä päättyi ja siitä tuli vapaaeh-
toiskentän uusi, ainutlaatuinen 
toimija, julkisoikeudellinen yh-
teisö, joka toimii puolustusmi-
nisteriön ohjauksessa ja jonka 
toiminta pääosin rahoitetaan jul-
kisin varoin.

Meripuolustuksen vapaa-
ehtoiskoulutusta suunnitellaan 
ja toimeenpannaan MPK:n 

Henrik Nysten ja Robin Elfving
Henrik Nystén, kommodori evp, MPK:n Meripuolustuspiirin päällikkö 
Robin Elfving, komentajakapteeni res; Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Karo Holmberg

Upinniemen L-laituri syysiltana.
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meripuolustuspiirin puitteissa. 
Vuonna 2014 meripuolustuspii-
ri tuotti noin 6200 koulutusvuo-
rokautta – merivoimien hyväksi.

1990-luvun alkupuolella 
heräsi ajatus tiivistää merivoi-
mien piirissä toimivien maan-
puolustusyhdistysten yhteistyö-
tä.  Tavoitteeksi muodostui me-
ripuolustuksen piirissä toimivien 
yhdistysten yhteisen ”sateenvar-
jon” muodostaminen. Sininen 
reservi r.y:n perustava kokous 
pidettiin vuonna 1997. Sininen 
Reservi ry:n kantava ajatus on 
edelleen Merivoimien ja Meri-
vartiostojen reserviläisyhdistys-
ten yhteistyön edistäminen. Yh-
distyksellä on tätä nykyään 28 
jäsenyhdistystä pitkin rannikkoa 
Haminasta Kokkolaan.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kokoaminen 
MPK:n sisälle selkeytti vapaa-
ehtoiskentän toimintaa. Koulu-
tus tapahtuu MPK:n järjestämä-
nä ja muu toiminta lukuisten yh-
distysten puitteissa. Sanonta: 

”Suomi on yhdistysten luvattu 
maa” ei ole tyhjää puhetta. MP-
K:n jäsenjärjestöillä on yli 3500 
jäsenyhdistystä.

Työnjako Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) ja 
Sininen Reservi ry:n välillä on 
selkeä. MPK on kouluttava jär-
jestö, Sininen Reservi ry vastaa 
vapaaehtoiskentän muusta toi-
minnasta. Sininen Reservi ko-
koaa meripuolustuksen vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön 
yhdistykset. Kukin yhdistys toi-

mii oman toiminta-ajatuksensa 
mukaisesti, mutta kaikkia yhdis-
tävät kolme tekijää:
1. Maanpuolustushenki
2. Reserviläisyys
3. Merivoimat tai 

Merivartiostot.

 Yhdistysten aktiivit jäsenet 
toimivat usein myös MPK:ssa. 
Näin ollen samoilla henkilöillä 
voi olla eri roolit MPK:n ja Si-
nisen Reservin puitteissa. Tiet-
ty reserviläinen saattaa olla MP-
K:n sitoutunut, hän toimii jon-
kun kurssin johtajana ja osal-
listuu Meripuolustuspiirin toi-
minnan suunnitteluun. Hän voi 
myös osallistua toiselle kurssil-
le, ilman johtovastuuta. Kurssi-
toiminnan ohella hän on Sinisen 
Reservin jäsenyhdistyksen aktii-
vi ja toimii siellä jonkun kilpai-
lun johtajana, yhteysupseerina, 
järjestää oman aselajinsa tilai-
suutta tnms. Kaikki MPK:n toi-
mijat eivät osallistu Sinisen Re-
servin sateenvarjon alaiseen toi-
mintaan, ja kaikki reserviläiset 
eivät osallistu MPK:n koulutus-
toimintaan. Näin itse kukin va-
litsee itselleen sopivan paletin 

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

saKu Järvinen

niemi Ja  sJöblom

Sotilaspoliisi etenee.

Varjot pitenee, päivä päättyy.
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mutta selvää on että molem-
pia tarvitaan: koulutusjärjestöä 
ja yhteisöllisyydestä huolehtivat 
yhdistykset. Molemmat tukevat 
iskukykyisen reservin kehitystä.

Merivoimissa on useita 
eri maakuntajoukkoja. Näiden 
joukkojen tukemisessa sekä 
MPK:lla että Sinisellä Reservillä 
on omat roolinsa. Joukkoja voi-
daan harjoittaa ja kehittä MP-
K:n kurssien puitteissa. Kurssit 
voivat olla joka puolustusvoimi-
en tilaamia tai MPK:n sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevia kurs-
seja . Molemmissa tapauksis-
sa kouluttajina ovat tyypillises-
ti MPK:n sitoutuneet reserviläi-

set ja, tilatuilla kursseilla, puo-
lustusvoimien palkattu henkilö-
kunta valvoo toimintaa. Sininen 
Reservi taas voi tukea joukkoa 
sisäisessä yhteydenpidossa ja 
yhteisöllisyyden kehittämisessä. 

Tätä voi kuvata esimerkin 
kautta: Rannikkoprikaatin Kul-
jetusveneviirikkö on maakun-
tajoukko, jota koulutetaan joko 
kertausharjoituksissa tai MP-
K:n kursseilla. Suurin osa viiri-
kön vahvuudesta on myös liitty-
nyt Pelikaanikilta-nimiseen yh-
distykseen, joka on Sinisen Re-
servin jäsen. Pelikaanikilta vas-
taa yhteishengestä, jatkuvuu-
desta harjoitusten välillä ja sii-

tä, että ”jengi pysyy koossa”.
 Tässä Merivoimien, MPK:n 

ja Sinisen Reservin toiminta ni-
voutuvat yhteen. Ulkopuolisen 
silmissä järjestelmä vaikuttaa 
todennäköisesti sekavalta, mutta 
se toimii. Moni maakuntajoukon 
toimija näkee kuitenkin, että pel-
kästään toiminta joukossa on riit-
tävä. Tämä on ymmärrettävää, 
sillä maanpuolustustyöhön sijoi-
tettu aika kilpailee perheen, työn 
ja harrastusten kanssa. Jos tar-
kastelee asiaa suorituskyvyn ke-
hittämisen kannalta, yhdistyksen 
kautta toimiminen ei ole huono 
vaihtoehto. Vaikka yhdistys vaatii 
resursseja, se antaa myös mah-

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

niemi Ja  sJöblom

Tilannekuva SPOL-kurssilta.
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dollisuuden hankintojen ja avus-
tusten kanavoimiseen. Tämän 
ovat huomanneet myös MPK:n 
toimijat etenkin Pohjanmaalla, 
jossa koulutustoiminnan takana 
on Sinisen Reservin jäsenyhdis-
tys, joka kanavoi erityyppistä tu-
kea toimijoille.

Sininen reservi r.y ja MP-
K:n meripuolustuspiiri tarjoavat 
siis tukeaan merivoimien suori-
tuskykyjen rakentamiseen, mo-
lemmat omalla tavallaan. Te-
hokkaimmin tämä tuki voidaan 
hyödyntää, jos toiminta suunni-
tellaan yhdessä merivoimien ja 
sen joukko-osastojen kanssa. 
Tässä suhteessa kehitys kulkee 
oikeaan suuntaan mutta mah-
dollisuuksia kehittämiseen kyl-
lä vielä on.

Jokaiselle, tai ainakin tär-
keimmille, merivoimien sodan 

ajan joukoille tulisi yhdessä luo-
da elinkaaren aikainen suunni-
telma suorituskyvyn kehittämi-
sestä. Siihen voi kuulua ker-
tausharjoituksia, puolustusvoi-
mien vapaaehtoisia harjoituksia, 
puolustusvoimien MPK:lta tilaa-
mia kursseja, MPK:n sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevia kurs-
seja ja eri yhdistysten yhteisölli-
syyttä lisäävää toimintaa. Käyt-
töön otettavat keinot vaihtelevat 
käytettävissä olevien voimava-
rojen, puolustusvoimien asetta-
mien tavoitteiden ja joukon teh-
tävien mukaan. Pitkäjänteinen 
yhteinen suunnittelu mahdol-
listaa myös sen, että MPK luo 
itselleen juuri niitä kykyjä joita 
puolustusvoimat tarvitsee.  Si-
tä saa mitä tilaa tulee olla va-
paaehtoisten toimijoiden asen-
ne merivoimiin nähden. Pitää 

siis osata tilata oikein.
Kuten yleensä, niin tässä-

kin tapauksessa merkittävät ke-
hitysaskeleet edellyttävät uuden-
laista tapaa tehdä asioita, uskal-
lusta muuttaa ehkä ihan kelvol-
lisiakin toimintatapoja ja luotta-
musta muihin toimijoihin ja ih-
misiin. Jos tähän on valmiutta, 
väitän, että merivoimilla on mah-
dollisuus saada vapaaehtoisista 
selvästi nykyistä enemmän ”ir-
ti”.  Vapaaehtoiskentässä on tä-
hän kykyä ja halua.

 Avainasemassa ovat, jos 
heitä motivoidaan ja koulute-
taan oikein, sodan ajan joukko-
jen reserviläisjohtajat. Kokemus 
osoittaa, että he ovat valmiita 
ottamaan vastuuta jos se heil-
le rohkeasti annetaan. Toisaal-
ta; jos kiinnostusta tai mahdol-
lisuuksia oman sa-joukon suori-

saKu Järvinen

Merivoimien käsitys maisemakonttorista.
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tuskyvyn parantamiseen ei ole, 
tulee harkita sijoituksen muu-
tosta. Jo lähitulevaisuudessa tu-
lee olemaan käytettävissä mer-
kittävä määrä hyvin koulutettu-
ja, ilman sijoitusta sa-joukkoon 
olevia reserviläisiä.

MPK:n kriisiajan organisaa-
tiota luodaan parhaillaan. Sen 
tehtävänä tulee olemaan mm. 
perustettavien joukkojen kou-
lutus. Tämä organisaatio tulee 
myös tarjoamaan reserviläisille 
mahdollisuuden osallistua soti-
laalliseen maanpuolustukseen 
senkin jälkeen kun oma sijoitus 
puolustusvoimien joukkoihin on 
purkaantunut.

Tulevaisuudessa on mah-
dollisuus korostaa vapaaehtois-
ten toimijoiden merkitystä me-
rivoimien suorituskykyjen luo-
misessa ja kehittämisessä. Pit-
käjänteisellä suunnittelulla luo-
daan perusta sekä merivoimien 
että vapaaehtoiskentän voima-
varojen tehokkaalle käytölle. 
Kullakin on omat tehtävänsä ja 
vahvuutensa: MPK vastaa pe-
rustaitojen ja henkilökohtaisen 

osaamisen ylläpidosta ja kehit-
tämisestä ja asettaa kouluttajia 
ja erikoisosaamista merivoimien 
käyttöön, Sininen reservi huo-
lehtii yhteisöllisyydestä ja eri-
koispalveluista (esim. yhteysup-
seeritoiminta) ja merivoimat har-
joituttaa joukkoja. 1+1+1>3.

MPK:n ja sen meripuolus-
tuspiirin koulutustoimintaa ei ole 
suunnattu pelkästään reserviläi-
sille. 30% toiminnasta on kai-

kille avointa turvallisuuskoulu-
tusta, joka meripuolustuspiiris-
sä on suuntautunut merelliseen 
turvallisuuteen. Yksi esimerk-
ki tästä on jo lähes kymmenen 
vuoden ajan öljyntorjuntaan liit-
tyen järjestetty koulutus. MPK 
on kouluttanut noin 300 henki-
löä sijoitettavaksi merellisen öl-
jyntorjuntaoperaation erilaisiin 
tukitoimintoihin.  

Meripuolustuksen vapaa-
ehtoistoimijat, joko Sininen re-
servi r.y:n tai MPK:n meripuo-
lustuspiirin kautta, tarjoavat 
maanpuolustushenkisille tai tur-
vallisuuskoulutuksesta kiinnos-
tuneille reserviläisille ja kansa-
laisille kanavan kehittää itseään 
ja osallistua laadukkaaseen ja 
mielekkääseen toimintaan.

Merivoimille vapaaehtois-
kenttä tarjoaa kustannusteho-
kasta tukea suorituskykyjen ra-
kentamisessa ja ylläpidossa.

Varsinainen win-win -tilan-
ne, eikö totta?

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

saKu Järvinen

Karo Holmberg

Pökköä pesään. Muonituskurssi vastaa MPK:n kurssin muonituksesta.

Varovasti eteenpäin.
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Merivoimien kansainvälisen  
rannikkojääkäriyksikön kertausharjoitus, 

BALTOPS-15
Uudenmaan prikaati osallistui 5.-19.6.2015 Baltic Operations 2015 harjoituksen 

amfibio-osuuteen Itämerellä. Harjoitusjoukko koostui NATO:n NRF valmiudessa 

olevasta Merivoimien Kansainvälisestä Rannikkojääkäriyksiköstä; 200 reserviläi-

sestä sekä 20 kantahenkilökuntaan kuuluvasta sotilaasta.

Juha Mäkelä
Komentaja Juha Mäkelä 
Tammisaaren Rannikkopataljoonan komentaja, UUDPR

HMS Oceanin helikopterikansi.
Puolustuvoimat/uudenmaan PriKaati
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P rikaatille lankesi myös 
merkittävä johtovas-
tuu kun Uudenmaan 

prikaatin komentaja, kommodo-
ri Kjell Törner toimi koko moni-
kansallisen maihinnousuosas-
ton (Combined Landing Force, 
CLF) komentajana. Johtovastuu 
toi suomalaisille mukanaan myös 
16 esikuntaupseerin tehtävää 60 
hengen yhteisesikunnassa ame-
rikkalaisten, ruotsalaisten, hollan-
tilaisten ja brittien kanssa. 

NATO:n merijalkaväkidokt-
riinin mukaan Amfibio-taiste-
luosaston johtovastuu jakaan-
tuu kahteen osaan, joilla mo-
lemmilla on omat komentajan-
sa. BALTOPS-harjoituksessa 
alusosaston (Combined Amphi-
bious Task Force, CATF) komen-
tajana toimi kommodori Todd 
Lewis (U.S. Navy). Hän vasta-
si aluksiin lastatun merijalkavä-
en kuljetuksista ja siirtymisestä 
aina rantautumisalueille saak-
ka. Merijalkaväki-taisteluosas-
ton komentaja ”CLF”, kommo-
dori Törner otti johtovastuun 
rantautumisalueilta alkaen ja 
johti taistelutoimia siitä eteen-
päin. Käytännössä molemmat 

esikunnan osat tekivät tiivistä 
yhteistyötä suunnittelun kaikissa 
vaiheissa.

Monikansallisen 
Amfibiotaisteluosaston 
kokoonpano ja kalusto

Maihinnousuosaston taistele-
vien yksiköiden kuljetuskyky 
oli valittu niin, että niillä oli se-
kä nopea merikuljetuskyky et-
tä tunkeutumiskyky syvyyteen 
rantautumisen jälkeen (hybridi). 
Osaston vahvuus oli yhteensä 
800 sotilasta ja se koostui seu-
raavista yksiköistä:

 – Merijalkaväkikomppania, 
USMC (kalustona uinti-
kykykyiset panssaroidut 
telavaunut, Assault 
Amphibious Vehicle, AAV)

 – Kv. Rannikkojääkäri-
yksikkö, FIN (14 x PASI,  
2 x MKA, 3x RADA  
Mersu, 3x JEHU)

 – Amfibio-komppania,  
SWE (Stridsbåt-90)

 – Britti-merijalkaväki-
komppania, Royal Marines 
(Taistelukuljetusveneet, 
Landing Craft Vehicle & 
Personnel, LCVP)

 – 173. Ilmarynnäkkökomp-
pania (U.S. Rangers)  
+ alistettuna Kv. 
Rannikkojääkäriyksikön 
rannikko-ohjusjoukkue  
( 2x Chinook helikopteri)

CATF:n johdossa olevaan 
alusosastoon kuului neljä isom-
paa kuljetusalusta:
 – HMS OCEAN, UK  

(alus toimi CATF + CLF 
johtoaluksena. Lisäksi 
aluksella oli 2 x Apache 

Britti merijalkaväen sotilaat saapuvat HMS Oceanille.

Merijalkaväkijoukkojen tukialus LPD-17, USS San Antonio.

Puolustuvoimat/uudenmaan PriKaati

Puolustuvoimat/uudenmaan PriKaati
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taisteluhelikopteria, 2 x 
Chinook kuljetushelikopte-
ria, 2 x Merlin  
sukellusveneen torjunta 
helikopteria)

 – LPD-17, USS San Antonio  
(alukseen tukeutuivat  
merijalkaväkiosaston  
pääosat ml. ajoneuvot,  
2 x ilmatyynyalus,  
1 x Black Hawk helikopteri, 
1 x Navy Seals ryhmä)

 – 2 x puolalainen Ljublin 
luokan maihinnousualus 
(Ljublin ja Gniezno  
aluksilla kierrätettiin ristiin-
koulutus-periaatteella 
kaikkien kansallisuuksien 
joukkueita)

Harjoituksen rakenne  
– koulutusvaihe 

Amfibio-taisteluosasto koot-
tiin Ruotsiin Ravlundan ampu-
makenttäalueelle. Ruotsi toi-
mi operaation koulutusvaiheen 
tukeutumisalueena. Ravlundan 
alueella suoritettiin myös kova-
panoammuntoja ilmatulenjoh-
topartioiden ja taisteluhelikop-
terien tukemana. Koulutusvai-
heen päätteeksi testattiin koko 
800 miehen maihinnousuope-
raation suoritus, jolloin saatiin 
realistinen käsitys siitä, kuinka 
kauan ja kuinka monta kuljetus-
ryhmää (helikopterit, ilmatyyny-
alukset ja joukkojen oma vene-
kalusto) operaatioon vaaditaan.  

Taktinen vaihe  
– maihinnousu Puolaan

Harjoituksen taktinen vaihe pi-
ti sisällään maihinnousuosas-
ton siirtämisen ja saaton mii-
navaarallisen ja vastustajan su-
kellusvene- ja pinta-alusosasto-
jen partioiman alueen läpi Ruot-
sin Ravlundasta maihinnousu-
alueille Utskan harjoitusalueelle 
Puolaan. Taktisessa vaiheessa 
suoritettiin yksi evakuointiope-
raatio ilmasta ja mereltä, sekä 
koko merijalkaväkiosaston mai-
hinnousuoperaatio siihen kuu-
luvine ilmatukineen ja helikop-
terimaahanlaskuineen. Utskas-
sa maihinnousuosaston vastus-
tajana viivytystehtävällä toimi 

Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

Ilmatyynyalus (LCAC) palaamassa USS San Antoniolle.
Puolustuvoimat/uudenmaan PriKaati
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puolalainen Mekanisoitu Jalka-
väkikomppania BMP-1 kalus-
tolla. Puolalaiset olivat ehtineet 
valmistella viivytystään kah-
den viikon ajan ja osoittautui-
vat  haastaviksi ja ammattitai-
toisiksi vastustajiksi. Rantautu-
misen jälkeen suomalaiset kär-
jessä -periaatteella edennyt tais-
telu tavoitteeseen kesti yhteen-
sä 32 tuntia!

BALTOPS15  
harjoituksen opit

NRF-valmiudessa olleelle Kv. 
Rannikkojääkäriyksikölle BAL-
TOPS-harjoitus oli erittäin on-
nistunut. Komppania pääsi toi-
mimaan monikansallisessa har-
joituskehyksessä ja suoritti juuri 
niitä tehtäviä, joita sille NRF-val-
miutta varten on suunniteltu. 
Reserviläisten osalta kiinnosta-
vaa oli päästä vertailemaan kou-
lutustasoa ja varustusta mm. 
amerikkalaisten ja britti-merijal-
kaväen ammattisotilaiden kans-
sa. Suomalainen reserviläisjär-
jestelmä sai harjoituksessa tun-
nettavuutta ja keräsi kiitosta 
kun ulkomaalaiset huomasivat 
reserviläisten koulutustason, 
kielitaidon ja motivaation ole-
van vähintäänkin samalla tasol-
la kuin ammattiarmeijoiden soti-
laiden. Yksittäiselle reserviläisel-
le harjoituksesta jäi toivottavasti 
käteen myös ainutlaatuisia elä-
myksiä mm. helikopteri- ja ilma-
tyynyaluskuljetukset, tai vaikka-
pa Navy Sealsien pitämä lähi-
taistelukoulutus.

Uudenmaan prikaatin hen-

kilökunnalle harjoitus toi lisää 
kansainvälistä kokemusta amfi-
bio-operaatioista. NRF-valmiu-
dessa olevan joukon varustami-
nen kriisinhallintatehtäviin vaa-
dittavalla materiaalilla ja joukon 
kaluston ja ajoneuvojen siir-
rot useamman maan välillä oli-
vat huollon näkökulmasta vaati-
via junailuja, ja niissä onnistut-
tiin erinomaisesti kun koko pri-
kaatin henkilökunta puhalsi yh-
teen hiileen tavoitteen saavut-
tamiseksi. 

Esikunnan henkilöstön se-
kä komppanian toimivien johta-
jien opit liittyvät pääosin taiste-
lun [ilma-]tuen ja yhteistoimin-
nan organisointiin sekä ison 
monikansallisen joukon joh-
tamisen haasteisiin. Selkeänä 
kansallisena kehittämistarpee-
na voidaan pitää ilmatulenjoh-
topartioiden puuttumista orga-
nisaatiosta. Kaikilla muilla kan-
sallisuuksilla tämä suorituskyky 
kuuluu olennaisena osana yksi-

köiden toimintaan, niin harjoi-
tuksissa kuin kovissa operaati-
oissakin. 

Lopuksi: Kahden viikon 
harjoitus kehitti myös taktista 
ymmärrystä maihinnoususota-
toimen vaativuudesta ja moni-
mutkaisesta rakenteesta. Mo-
ni meistä suomalaisista katse-
li operaatiota myös ”kolikon toi-
selta puolelta”, eli puolustajan 
näkökulmasta. Loppupäätelmä 
on se, että Suomen olosuhteis-
sa maihinnousuoperaation suo-
rittaminen olisi varsin vaativaa, 
eikä sopivia alueitakaan ole lii-
kaa tarjolla. Harjoitus toi esiin 
ne operaation kriittiset haavoit-
tuvuudet, joihin maihinnou-
sun torjunta tehtävää suoritta-
van joukon tulisi kyetä vaikut-
tamaan. Jälleen kerran osallis-
tuminen kansainväliseen harjoi-
tukseen palveli suoraan oman 
kansallisen puolustuksen kehit-
tämistä!

Kv. rannikkojääkärit vauhdissa: "koukataan oikealta vihollisen kylkeen!”

Puolustuvoimat/uudenmaan PriKaati
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Saab Systems
on nyt Combitech Oy

Olemme SuOmeSSa toimiva turvallisuus- ja 
puolustusratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita 
tuottava yritys. Rakennamme turvallisuutta 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

   • Johtamisjärjestelmät
   • Tiedustelu ja elektroninen sodankäynti
   • Ohjelmistokehitys ja järjestelmäintegrointi
   • Kyberturvallisuus

Meiltä löydätte Suomen parhaimman 
turvallisuuden ja puolustuksen 
 ohjelmisto-osaamisen sekä huippulaatuiset 
projektitoimitukset. 

Lisäksi tarjoamme käyttöönne Combitech AB:n 
laajan osaamis- ja palveluverkoston. Lue lisää 
palveluistamme osoitteessa  combitech.fi

TieTOja COmbiTeChiSTa:

     • Yli 1400 asiantuntijaa

     • Yli 25 toimipistettä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa

     • 100 % Saab AB:n omistama

Sotilasaikakauslehti-1.0.indd   1 2014-04-28   16:19 



A ina silloin tällöin joku 
entinen kadettikurssi 
tai reserviupseerikurs-

si päättää julkaista kurssistaan 
kirjan. Uusin vastaan tullut täl-
lainen teos on rannikkotykistön 
reserviupseerikurssi 118:n kirja, 
joka julkaistiin kun kurssin alka-
misesta oli kulunut 50 vuotta.

Teos on varsin laaja, yli 300 
sivua. Noin 10 sivulla muistel-
laan millainen maailma oli 50 
vuotta sitten ja missä oloissa 
kurssi toimeenpantiin. Ajan ku-
vaan sopii se, että rannikkoty-
kistössä elettiin ns. yhteistykis-
tön aikaa, jolloin rannikkotykis-
tö oli tykistön alaisena, mutta re-
serviupseerikurssit toimeenpan-
tiin Merisotakoululla. Tästä joh-
tuen kurssista 118 käytetäänkin 
kirjassa vaihtelevasti nimeä ran-
nikkotykistön reserviupseerikurs-
si 118, Tykistökoulun kurssi 118 
ja Merisotakoulun reserviupsee-
rikurssi 118. Lehden lukijoille to-
dennäköisesti tunnetuin oppilas 
oli Reijo Telaranta, joka on erit-
täin laajasti toiminut erilaisissa 
rannikko- ja meripuolustuksen 
vapaaehtoistehtävissä.

Noin 100 sivulla käsitel-
lään 45 oppilaan elämänkerrat, 
jota voidaan pitää hienona saa-
vutuksena kun tiedetään, että 
kurssilla oli 68 upseerioppilasta, 
joista kuitenkin 10 on jo pois-
tunut keskuudestamme. Kirjan 
loppuosa käsittelee kurssin kou-
luttajien ja kurssitapaamisien li-
säksi noin 50 sivulla Helsingin 
rannikonpuolustusta ja rannik-
kolinnakkeita.

Teos on luonnollisesti tar-
koitettu lähinnä kurssin oppi-
laille ja heidän läheisille, mut-
ta teos on myös kaikkien os-
tettavissa noin 30 euron hin-
taan. Kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä Henry Ehrstediin, 
+358505549143, Kanavaka-
tu 9 A5, Helsinki.

Ove Enqvist

50 PLUS
Tarinoita suomalaisista miehistä
Rannikkotykistön reserviupseerikurssi 118
310 sivua, Helsinki-Vantaa 2015

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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Makilo
Från fiksebas till kustfort (Mäkiluodon linnakkeen historia)

K yrkslätts hembygds-
förening rf. julkaisee 
vuodenvaihteessa 

2015–2016 allekirjoittaneen 
kirjoittaman laajan (noin 210 
sivua) Mäkiluodon linnakkeen 
historian. Kirja julkaistaan ruot-
siksi, mutta suomenkielisen lai-
toksen kustantajaa etsitään. 
Teksti on jo olemassa suomek-
si, ja ruotsinkielisen version tait-
topohja käytettävissä. Kirja esi-
tellään laajemmin sen ilmestyt-

tyä, mutta jos joku pystyy aut-
tamaan suomenkielisen version 
aikaansaamisessa, niin voi ol-
la yhteydessä allekirjoittanee-
seen (yhteystiedot Rannikkoty-
kistön perinneyhdistyksen koh-
dalla tässä lehdessä). Ruotsin-
kielisen laitoksen hankintaa voi 
tiedustella kustantajan julkaisu-
vastaavalta Jukka Lehtoselta, 
+358 505846999, jukka.leh-
tonen@outlook.com.

Ove Enqvist

AVUNPYYNTÖ

R annikkoupseeriyhdistys on käynnis-
tänyt kirjahankeen, jonka tavoittee-
na on vuonna 2018 julkaista teos, 

joka käsittelee rannikkotykistön liittämistä me-
rivoimiin vuonna 1998 ja siihen liittyvää ke-
hitystä vuoteen 2018 saakka. Teoksessa kä-
sitellään myös vuoteen 1998 liittämiseen vä-
littömästi liittyviä aikaisempia tekijöitä eri ran-
nikkotykistöjoukko-osastoissa.

Teosta varten RUY pyytää lukijoilta lai-
naksi aiheeseen liittyviä valokuvia sekä mah-
dollista muuta aineistoa kuten lehti-leikkeitä, 
omia muistiinpanoja ja muita kirjoituksia. Va-

lokuvia pyydetään lähettämään allekirjoitta-
neelle, hankkeen kuva-toimittajalle, joko skan-
nattuina noin kokoon 10 x 15 cm ja 300 dpi:n 
(pistettä tuumalle) tarkkuudella, tai paperiku-
vina. Muusta lainamateriaalista pyydetään ot-
tamaan yhteyttä ennen lähettämistä. Mate-
riaali palautetaan halutessa lainaajalle. Mu-
kaan pyydetään liittämään kirjallinen ilmoitus 
siitä, että materiaalia saa käyttää RUY:n vuo-
den 2018 kirja-hankkeeseen.

Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 VANTAA 

040 5524136, enqvist@oktanet.fi
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Hanko ja Porkkala
Neuvostoliiton meritukikohdat
Pekka Silvast
AtlasArt, 94 sivua, kovakantinen

mä romahti Venäjän vallankumo-
uksen 1917 jälkeen. 1930-luvul-
la Neuvostoliitto halusi rakentaa 
linnoitusjärjestelmän uudestaan 
vaatimalla tukikohta Baltiasta ja 
Hangosta. Tukikohtastrategia ei 
kuitenkaan toiminut – saksalaiset 
kiersivät koko tykistö- ja miinasu-
lun salamasodalla halki Baltian. 

Talvisodan jälkeen Hanko 
oli Neuvostoliiton meritukikoh-
tana, ja toisen maailmansodan 
lopussa Baltian maat miehitet-
tiin, ja Suomelta vaadittiin Pork-
kalan tukikohta. Muun muassa 
ohjusaseistuksen kehittyminen 
teki tukikohdan tarpeettomaksi 
jo 1950-luvulla. 

Valtiotieteen maisteri ja so-
tahistorian tutkija Pekka Silvast 
kuvaa tukikohtia ja niiden teh-
täviä pääosin venäläisen aineis-

ton pohjalta. Kirjassa on run-
sas kuvitus, aiemmin Suomes-
sa julkaisemattomia venäläisiä 
teemakarttoja meritukikohdista 
sekä sodan aikaisia ilmakuvia.

Vaikka molempia tukikohtia 
on aikaisemmin kuvattu muun 
muassa Maanpuolustuskorkea-
koulun kirjoissa Porkkala – ta-
pahtumien keskellä ja Hanko toi-
sessa maailmansodassa, Silvas-
tin kirja poikkeaa aikaisemmista 
julkaisuista muutamalla tavalla. 
Lähteet ovat pääosin venäläisiä, 
ja monet kuvat ovat ennen jul-
kaisemattomia. Lisäksi teokseen 
on yhdistetty tietoja, joita aikai-
semmin ei ole joko esitetty niin 
kattavasti tai niin kootusti kuin 
nyt. Toisaalta teoksesta on jätet-
ty pois tai hyvin vähälle käsitte-
lylle tapahtumia, lähinnä alueel-
la käytyjä suomalaisten ja neu-
vostoliittolaisten joukkojen väli-
siä joskus kovinkin verisiä taiste-
luja, joita on esitetty kattavasti jo 
monta kertaa muissa teoksissa.

Kirjaa myytiin kirjamessuil-
la hintaan 40 €. Kustantajan in-
ternet-sivuilla hinnaksi ilmoite-
taan 48 €, kun taas AdLibriks-
en internet-kirjakaupassa hin-
naksi ilmoitetaan 43,20 €. Kir-
jaa myydään oletettavasti muis-
sakin kirjakaupoissa.

Ove Enqvist

S opivasti kirjamessuille 
julkaistiin Pekka Sil-
vastin uusin kirja, joka 

käsittelee Neuvostoliiton meritu-
kikohtia Hangossa 1940–1941 
ja Porkkalassa 1944–1956.

Vuosina 1910–1917 Venä-
jä loi merellisen puolustusjärjes-
telmän Pietarin kaupungin tur-
vaksi, mutta puolustusjärjestel-

Ove Enqvist haastattelee Pekka Silvastia hänen uudesta kirjastaan 
Helsingin kirjamessuilla.

ove enqvist
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Miekkajuhlassa kohtaavat 
rannikkopuolustuksemme 
eri sukupolvet
Rannikkoupseeriyhdistys järjesti perinteisen Miekkajuhlan 24.8.2015 Suomenlinnan 

upseerikerholla 82. Merikadettikurssin valmistumiseen liittyen.

82. Merikadettikurssin rannikkojoukko-opintosuunnalta valmistuneet: Saarinen Risto, Salo Aki, Wickström Jonas, Tanskanen               Samu ja Norilo Niko.

K adettikurssin valmis-
tumiseen liittyy aina 
monta erilaista ja toi-

nen toistaan juhlallisempaa ti-

laisuutta. Rannikkojoukko-opin-
tosuunnalta valmistuvan kade-
tin osalta Miekkajuhla on yksi 
odotetuimmista tilaisuuksista. 

Tilaisuuteen on yli 50 vuoden 
historiansa aikana aina osallis-
tunut rannikkopuolustuksemme 
arvostetuimmat ja arvovaltai-

Jonas Wickström
Luutnantti Jonas Wickström, UUDPR

Tapahtum
at
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simmat vaikuttajat. Miekkajuh-
laan osallistuu niin aktiivi- kun 
evp-upseereita. Tilaisuudessa 
luovutetaan Rannikkoupseeri-
yhdistyksen kunniamiekka yh-
delle valmistuvalle kadetille. Tä-
nä vuonna luovutuspuheen pi-
täjänä ja miekan luovuttajana 
toimi prkenr Asko Kilpinen. Pai-
kalla oli jälleen rannikkopuolus-
tuksemme avainhenkilöitä.

Allekirjoittaneella oli tänä 
vuonna kunnia toimia miekan 
vastaanottajana. Tuntui erittäin 
hienolta saada tunnustusta kou-
lun aikana tehdystä työstä. Tä-
mä on erityisen hienoa koska 
opintosuuntamme erinomainen 
taso ja vahva rannikkojoukko-

henki on leimannut opintosuun-
taamme alusta alkaen. Tilaisuu-
den yhteydessä tulevat upsee-
rit kutsuttiin myös Rannikkoup-
seeriyhdistyksen jäseniksi. Tä-
hän perinteiseen mutta elinvoi-
maiseen yhdistykseen on etuoi-
keus kuulua.  

Nuoren rannikkojoukkoi-
hin valmistuvan upseerinalun 
näkökulmasta Miekkajuhla on 
hieno osoitus rannikkojoukko-
hengen vahvuudesta ja erityis-
laatuisuudesta. Tilaisuus osoit-
ti millaiseen hienoon ja arvos-
tettuun joukkoon olemme liit-
tymässä valmistumisemme yh-
teydessä. Rannikkoupseereiden 
keskuudessa vallitsee hyvä yh-

teishenki niin nuorien kuin van-
hempien upseereiden kesken. 

Suomenlinnan upseeriker-
holla nautittu erinomainen illal-
linen kruunasi hienon illan. Illal-
liselle osallistui 82. Merikadetti-
kurssi kokonaisuudessaan. Illal-
lispöydässä käytiin mielenkiin-
toisia keskusteluita ja vanhem-
mat upseerit muistelivat omia 
aikojaan nuorina upseereina. 
Puheissa meille nuorille annet-
tiin hyviä ohjenuoria tuleville 
urillemme. Ilta oli kokonaisuu-
dessaan ikimuistoinen ja muisto 
näistä juhlista koristaa nykyään 
olohuoneeni seinää muistuttaen 
rannikkojoukkohengen ja perin-
teiden jatkuvuudesta.

82. Merikadettikurssin rannikkojoukko-opintosuunnalta valmistuneet: Saarinen Risto, Salo Aki, Wickström Jonas, Tanskanen               Samu ja Norilo Niko.
ove enqvist ove enqvist

Miekan luovuttajana toimi prikaatikenraali Asko Kilpinen.
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Itämerta tukemassa 
– Amiraalit silakkasoudussa

T apahtuma järjestetään 
Itämeren suojelun edis-
tämiseksi. Amiraalit 

muutaman kommodorin tuke-
mana täyttivät yhden kirkkove-
neen ja muodostivat siten yh-
den venekunnan. Aluksen itse-
oikeutettuna kapteenina ja perä-
miehenä toimi vara-amiraali Ju-
ha Rannikko. Kun kontra-ami-
raali Kari Takanen eli merivoi-
mien korkein johto oli mukana 
venekunnassa, niin tämä tosi-
asia antoi venekunnalle oikeu-

den nostaa aluksensa lipuksi 
Merivoimien komentajan lipun.

Lyhyen kirkkoveneen ja ai-
rojen käsittelyyn liittyvän ker-
tauksen jälkeen riuska venekun-
ta aloitti matkan Töölönlahdel-
ta kulkien Pitkänsillan alta Ka-
tajanokan kiertäen Kauppatoril-
le. Siellä venekunnat ryhmittyi-
vät lyhyeen mutta näyttävään 
ohisoutuun kansalaisten osoit-
taessa suosiotaan. Hieno tun-
ne mukavan soudun päälle. Tä-
män jälkeen siirryttiin venekun-

nittain Helsingin kaupunginta-
lolle nauttimaan lounasta.

Soutumiehistöön 
osallistuivat:

 – Vara-amiraali  
Juha Rannikko

 – Kontra-amiraali  
Antero Karumaa

 – Kontra-amiraali  
Kari Takanen

 – Lippueamiraali  
Hanno Strang

 – Lippueamiraali Erkki Uitti
 – Lippueamiraali  

Juha Vauhkonen
 – Lippueamiraali  

Timo Junttila
 – Kommodori  

Heikki Mahlamäki
 – Kommodori  

Mika Martikainen
 – Kommodori  

Jukka Savolainen
 – Kommodori  

Timo Hirvonen
 – Kommodori Pasi Pajunen
 – Kommodori  

Olavi Jantunen
 – Kommodori Kjell Törner
 – Kommodori  

Eero Karhuvaara

Sunnuntaipäivä alkoi upeasti. Pirteä syysaamu ja kuulas ilma pääkaupungissa lo-

kakuisena sunnuntaiaamuna. Reipas joukko kokoontui Finlandiatalolle valmiina 

Rotarien nyt jo perinteiseen silakkasoutuun.

Tapahtum
at

Upea päivä, upea soutu hyvän asian puolesta. Kiitos kuuluu Rotareille 
sekä Helsingin kaupungille ja kaikille järjestelyihin osallistuneille sekä 
tietysti hyvällä hengellä mukana olleille soutajille.

Puolustusvoimat
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Historiallinen amiraalipäivällinen vietettiin 7.7.2015 Suomen Joutsenella. Isäntänä 

toimi merivoimien komentaja kontra-amiraali Kari Takanen. Paikalla oli yhteensä 18 

amiraalia.

Amiraalipäivällinen 7.7.2015

Tapahtum
at

Päivällinen kapteenin kajuutassa.

Amiraalit Suomen joutsenen kannella.

Päivälliselle osallistuivat:

 – Amiraali Jan Klenberg
 – Vara-amiraali Sakari Visa
 – Vara-amiraali Esko Illi
 – Vara-amiraali  

Jaakko Smolander
 – Vara-amiraali  

Hans Holmström
 – Vara-amiraali  

Juha Rannikko
 – Kontra-amiraali  

Jorma Kaisalo
 – Kontra-amiraali  

Heimo Iivonen
 – Kontra-amiraali  

Pertti Malmberg
 – Kontra-amiraali  

Antero Karumaa
 – Kontra-amiraali  

Veli-Jukka Pennala

 – Kontra-amiraali  
Veijo Taipalus

 – Lippueamiraali  
Bo Österlund

 – Lippueamiraali  
Hanno Strang

 – Lippueamiraali Erkki Uitti
 – Lippueamiraali  

Juha Vauhkonen
 – Lippueamiraali  

Timo Junttila

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat
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P erjantaina 25.9. ke-
rääntyi Helsingin len-
toasemalle ryhmä in-

nokkaita Meriupseeriyhdistyk-
sen jäseniä valmiina uusille ko-
kemuksille. Joukossa oli usei-
ta syysmatkojen ”konkareita”, 
mutta myös uusia kasvoja ai-
na kadeteista lähtien.  Lento-
matkan aikana virittäydyimme 
oikeaan matkatunnelmaan ja 
Vilnaan saavuttuamme olimme 
valmiina uusiin haasteisiin.

Hotellin kautta siirryim-
me Liettuan asevoimien sotila-
sakatemian tukikohtaan, jossa 
toimii akatemian lisäksi muun 
muassa Naton energiaturvalli-
suuden osaamiskeskus, jonka 
toimintaan tutustuimme ensim-
mäiseksi. Naton eri osaamis-
keskukset tukevat Naton suori-
tuskykyjen kehittämistä sekä li-
säävät toteutettavien operaatioi-
den tehokkuutta lyhyellä ja pi-
demmällä ajanjaksolla. Osaa-

miskeskuksia löytyy lähes kai-
kista Naton jäsenmaista ja jo-
kaisesta Baltian maasta. Strate-
gisen viestinnän osaamiskeskus 
COE STRATCOM on Latviassa 
ja cyber-puolustuksen osaamis-
keskus CCD COE Virossa. 

Energiaturvallisuuden osaa - 
miskeskus on toiminut Liettuan 
Vilnassa lokakuusta 2012 läh-
tien, ja sen tehtävänä on toimia 
Naton johtoportaiden, jäsenval-
tioiden sekä kumppanuusmai-
den tukena energiaturvallisuu-
teen liittyvissä asioissa. Ener-
giaturvallisuudesta puhuttaes-
sa on helppo ymmärtää, että 
energiaan hankintaan ja kulu-
tukseen liittyvä kustannuste-
hokkuus sekä niiden lisäämi-
nen ovat luonnollinen osa kes-
kuksen tehtäviä. Keskuksen toi-
minnallisuuksien esittelyn päät-
teeksi jatkoimme lyhyen kahvi-
tauon jälkeen Liettuan ase- ja 
merivoimien esittelyillä.

Liettua liittyi sotilasliitto 
Natoon vuonna 2004 ja sotilas-

Meriupseeriyhdistyksen 

syysretki Liettuaan
Meriupseeriyhdistyksen perinteinen syysretki järjestettiin tänä vuonna 25.–

27.9.2015 Liettuaan ja sen pääkaupunkiin Vilnaan. Yhdistyksen vuositeeman ”kan-

sainvälinen toiminta” mukaisesti matkan pääkohteina olivat Liettuan asevoimat sekä 

NATO:n energiaturvallisuuden osaamiskeskus COE ENSEC.

Henri Kummala
Kapteeniluutnantti Henri Kummala

Saksofoni ja puolustusasiamies.

Tapahtum
at

Henri Kummala
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an merivoimien esittelyyn. Liet-
tuan merivoimat koostuvat ny-
kyisellään kahdesta laivueesta 
sekä niitä tukevista osista. Var-
tiolaivueen runkona ovat aikai-
semmin Tanskan merivoimilla 
käytössä olleet Flyvefisken-luo-
kan vartioveneet, kun taas mii-
nantorjuntalaivueen keskeisim-
mät alukset ovat entiset Iso-Bri-
tannian merivoimien Hunt-luo-
kan miinanetsijät, jotka ovat vii-
me vuosien aikana läpikäyneet 
”Mid Life Upgade” modifikaa-
tion. Kansainväliset operaatiot 
pääasiallisesti Itämeren alueel-
la sekä osallistuminen Naton 
pysyvän valmiuden joukkoihin 
ovat olleet arkipäivää Liettuan 
merivoimille jo useiden vuosien 
ajan. Esityksen jälkeen vuoros-

sa oli siirtyminen hotellille, jos-
ta valtaosa jatkoi yhteiselle päi-
välliselle. Päivällisellä pääsimme 
tutustumaan liettualaisen keitti-
ön perinneruokiin ja uskaliaam-
mat maistoivat mm. majavaa. 
Päivällisen aikana keskustelu 
oli vilkasta ja viimeistään tässä 
vaiheessa matkaseurue oli ”hit-
saantunut” tiiviisti yhteen. Iltaa 
jatkettiin keskustan ravintoloissa 
ja taisipa jonkun ilta venyä myös 
varhaiseen aamuun.

Lauantaiaamuna Suomen 
Baltian maiden puolustusasia-
mies, komentaja Jussi Voutilai-
nen, liittyi matkaseurueeseem-
me. Häneltä saimme vinkke-
jä, joiden siivittäminä jatkoim-
me tutustumista omatoimisesti 
kaupunkiin. Aamupäivän lopuk-

liiton merkitys Liettuan maan-
puolustukselle on keskeinen. 
Liettua on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana osallistunut 
erittäin aktiivisesti kriisinhallin-
taoperaatioihin yhdessä mui-
den Baltian maiden kanssa. 
Asevelvollisuus päätettiin vuon-
na 2008, mutta lähiaikojen tur-
vallisuuspoliittisista muutoksista 
johtuen asevelvollisuus on pää-
tetty osin palauttaa tänä vuon-
na. Asevoimien keskeisin isku-
kyky muodostuu erikoisjoukois-
ta sekä yhdestä mekanisoidusta 
pataljoonasta. Asevoimien esit-
tely aiheutti vilkasta keskuste-
lua jäsenistössämme, joka ilme-
ni useina kysymyksinä. Lyhyen 
”happihyppelyn” jälkeen olim-
me valmiita siirtymään Liettu-

MY:n ryhmä Naton osaamiskeskuksessa. Henri Kummala
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si suuntasimme yhdessä Neu-
vostoliiton turvallisuuspalvelun 
entiseen päämajaan Liettuan 
Neuvostotasavallassa sekä po-
liisivankilaan, joka on muutet-
tu museoksi. Museossa pääsim-
me tutustumaan Liettuan synk-
kään lähihistoriaan. Lukuisten 
vanki- ja kuulusteluhuoneiden 
lisäksi vankilassa on esillä tila, 
jossa usea Liettuan vastarin-
taliikkeeseen kuulunut henkilö 
on kohdannut maallisen vael-
luksensa pään. Ainakin itselle-
ni oli osin yllätys, miten vahva 
vastarintaliike Liettuassa on toi-
minut aina pitkälle 1950-luvul-
le asti. KGB:n lisäksi museos-
sa on oma näyttelynsä toisen 
maailman sodan väliselle ajan-
jaksolle, jossa kerrotaan Ges-
tapon toimista miehitetyssä Vil-
nassa. Vilnaa kutsuttiin ennen 
toista maailman sotaa Euroo-

pan Jerusalemiksi, koska kau-
pungissa asui runsaasti juuta-
laisia. Saksalaisten miehitettyä 
Baltian maat, joutui moni juu-
talaisista keskitysleireille, josta 
vain harva selvisi. 

Synkähkön museokier-
roksen jälkeen oli aikaa jatkaa 
omatoimista tutustumista kau-
punkiin, kunnes alkuillasta siir-
ryimme Suomen suurlähettilään 
virka-asunnolle, jota voidaan pi-
tää yhtenä Vilnan kauneimpa-
na rakennuksena. Suurlähetti-
läs Harri Mäki-Reinikka johdat-
ti meidät läpi Liettuan historian 
aina keskiajalta tähän päivään 
asti. Suurlähettilään puhetta 
väritti hänen aikaisempiin vir-
kakomennuksiin mm. Syyrias-
sa liittyneet kokemukset. Suur-
lähettilään puheen jälkeen puo-
lustusasiamies syvensi osaa-
mistamme Baltian sekä Liettu-

an turvallisuuspoliittisesta kehi-
tyksestä ja lähitulevaisuudes-
ta. Viimeistään sotilasasiamie-
hen saksofonilla esitetyn kap-
paleen jälkeen oli kaikkien kas-
voilla tyytyväinen hymy ja on 
helppo uskoa, että saksofonia 
soittava sotilasasiamies jää ih-
misten mieliin. Saksofonin soi-
dessa siirryimme buffet-pöydän 
pariin, jonka jälkeen oli aika siir-
tyä saunaan. Saunan lauteilla ja 
upealla pihapatiolla jatkoimme 
syventävää keskustelua. Suur-
lähettilään ja hänen tyttärensä 
vinkkien turvin jatkoimme lau-
antai-illan viettoa kaupungilla.

Sunnuntaille ohjelmaan 
oli varattu aikaa omatoimiseen 
kaupunkiin sekä lähialueeseen 
tutustumiseen. Osa suuntasi 
heti aamusta kaupunkikierrok-
selle - Hop on, Hop off-busseil-
la, jolla oli helppo tutustua kau-
pungin nähtävyyksiin. Muuta-
ma pienryhmä lähti tv-tornille, 
josta avautui kirkkaan sään an-
siosta mahtavat näkymät Vilnan 
kaupunkiin sekä sitä ympyröivil-
le kukkuloille. Iltapäivästä hotel-
lilta lentokentälle lähtiessämme 
kohtasimme merimiehille niin 
perinteisen kiinnityssateen, jon-
ka siivittäminä siirryimme lento-
kentälle ja edelleen lentäen ta-
kaisin kotiin. Lentokentällä toi-
siamme hyvästellessä totesim-
me jälleen kerran syysmatkan 
olleen onnistunut sekä jäsenis-
töä yhdistävä. Ensi vuoden mat-
kaa odottaen.

Illallisella Vilnan vanhassa kaupungissa.
Henri Kummala
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Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta! 
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Airbus DS Finland Oy
Mattilanniemi 6
40100 Jyväskylä

Tilannetietoisuus - Johtaminen - Kotimaiset tukipalvelut



Matkaan

MC Etu-Töölön toimintavuo-
si alkaa perinteisesti Helsingin 
moottoripyöränäyttelystä tam-
mi-helmikuun vaihteessa. Siel-
lä luonnollisesti tutustutaan alan 
uutuuksiin, mutta kokouksen 
agendalla on mm. vuoden kus-
kin valinta ja ennen kaikkea tu-
levan kesän matkasuunnitelma. 

Useiden vaihtoehtojen jou-
kosta valikoitui tällä kertaa Sak-
sa kääntöpisteenä Mosel. Näin 
siitäkin huolimatta, että olimme 
jo aikaisemmilla matkoillamme 
sen rantoja ajelleet. Tai ehkä 

juuri siksi, sillä hiljaa virtaava jo-
ki, sen jyrkkien rantojen viinitar-
hat ja verkkainen meno kylissä 
ja kaupungeissa ovat vastakoh-
ta pääteiden ruuhkille ja kiireille.

Matkalle osallistuivat: Mar-
kus Aarnio Triumph Speed-
master, Hans Holmström Hon-
da Deauville, Heikki Pennala 
Triumph Sprint ST, Veli-Jukka 
Pennala H-D, Aslak Saviranta 
Honda Deauville, Paavo Varjo-
la H-D, Veijo Vartiainen Honda 
VFR 1200 ja Pekka Vennonen 
Triumph Tiger 800.

Toukokuussa oli tilaa

Normaalisti olemme ajoittaneet 
kesäretkemme heinäkuun lopul-
le, mutta nyt olimme liikkeellä jo 
toukokuussa. Se oli hyvä valin-
ta, sillä lomakausi ei ollut vielä 
alkanut eikä ruuhkia ollut teillä 
eikä majoituksissa. Sääkin suosi 
menomatkalla ja Moselilla erityi-
sesti, mutta paluumatkalla Hol-
lannissa ja Tanskassa lämpötila 
laski ja voimakas tuuli pani pu-
sertamaan kahvoista.

Lähdön hetki oli lauantai-
na 9.5. ja kokoontuminen Var-
tiokylän Teboililla. Siitä siirryim-

Hiljaa virtaa Mosel
MC Etu-Töölön 18. kesäkruisailu

Moselin toukokuuta, viinitarhat heräämässä talven jälkeen.

Pekka Vennonen

Tapahtum
at
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me Vuosaaren satamaan ja 
Finn linesin hoiviin. Laivamatka 
sujui aikataulun mukaan ja kos-
ka tulo Travemundeen oli sun-
nuntai-iltana, meillä oli mah-
dollisuus yöpyä laivalla toinen-
kin yö. Tämä mahdollisuus on 
vain lauantailähdöillä.

Maanantaiaamuna suunta-
simme hyvin levänneinä keulat 
kohti Lauenfördeä ja motoristi-
hotelli Villa Löwenhertziä. Paik-
ka on tunnettu laajoissa piireis-
sä mutkattomasta menosta ja 
ystävällisestä henkilökunnas-
ta. Paikalle on myös tyypillistä 
saksalainen täsmällisyys. Mo-
ni meistä on yöpynyt hotelissa 
useita kertoja ja sitä on helppo 
suositella kaikille.  Reitti oli va-
littu mallikkaasti pikkuteitä nou-
dattaen ja matkaa oli sopivas-
ti 346 km. 

Mikäli matkalla haluaa 
nähdä paikallista elämää ja ai-
kataulu sen sallii, niin pikkutei-
den valinta on motoristeille liki 
ainoa vaihtoehto.

Kohti Moselia

Hyvien yöunien ja aamiaisen jäl-
keen olimme valmiit jatkamaan 
matkaamme Enkirchiin, pikku-
kylään Moselin varrella. Hotel 
Loosen oli tyypillinen joen var-
ren perhehotelli. Yleensäkin mat-
koillamme tyydymme kahden tai 
kolmen tähden majapaikkoihin. 

Taas kerran tuli matkalla havait-
tua, että pitkä pyöräletka venyy ja 
peräpää eli 2-3 viimeistä pyörää 
jää ohituksissa helposti pussiin 
ja menettää näköyhteyden edellä 
ajavaan. Näin kävi nytkin, mut-
ta kun kyseessä oli ehkä kaksi 
parasta kuskia niin he navigoivat 
perille tuntia ennen pääjoukkoa. 
Päivän saldo oli 339 km. 

Jokailtaisen palautekes-
kustelun yhteydessä presidentti 
korostikin ajamiseen keskittymi-
sen tärkeyttä. Etäisyydet edes-
sä ajavaan on pidettävä vakio-
na. Muutoin syntyy haitariliiket-
tä, jolloin letkan viimeiset joutu-
vat helposti ylinopeuksille.

Vietimme vapaapäivää En-
kirchissä tutustuen ympäristöön, 
paikalliseen elämään ja viinikult-
tuuriin. Kävimme pientuottajan 
luona arvioimassa hänen valko-
viinejään saaden samalla seik-
kaperäistä tietoa hänen tuotteis-
taan ja niiden eroista. Saimme 

Enkirchin helteisessä lounasravintolassa.

Menossa reitintarkistus.
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myös kuulla, että koko kylä osal-
listuu viininviljelyyn kukin omal-
la tavallaan eli kylä muodostaa 
eräänlaisen ”viiniosuuskunnan”.  
Moselilla meitä helli lähes 30 as-
teen lämpö ja aurinko paistoi pil-
vettömältä taivaalta. 

Reitti kääntyy pohjoiseen

Huilipäivän jälkeen matka jat-
kui 14.5. suuntana pohjoinen ja 
Hollannin Arnhem. Sää muut-
tui pilviseksi ja koleaksi. Maise-
mat varsinkin alkumatkasta oli-
vat upeita, mutta ne muuttuivat 
vähitellen tasaisiksi ja tiet suo-
riksi, mikä teki ajamisen yksi-
toikkoiseksi verrattuna Saksan 
ja Moselin makeisiin mutkatei-
hin. Pluspuolelle voitiin laskea 
niin Saksan kuin Hollanninkin 
ajokulttuurit. Siellä huomioidaan 
moottoripyöräilijä tasa-arvoise-
na muun liikenteen joukossa. 
Näinhän eivät asiat aina ole meil-
lä Suomessa. Toinen plussa tuli 

teiden hyvästä kunnosta. Perille 
saavuttiin ”illan kamuissa” taka-
na 398 km. Neljän tähden Rijn-
hotel löytyi joen varrelta pienen 
kunniakierroksen jälkeen. 

Toinen päivä Hollannissa

Vaikka Hollanti on pieni maa, 
kertyi neljännelle ajopäivälle 
matkaa Winschoteniin 363 km 
eli ihan sopivasti keski-ikämme 
huomioiden. Maisemat eivät 
vastanneet odotuksia, eikä pil-
vinen päivä muutenkaan inspi-
roinut. Sen sijaan, että olisimme 
nähneet kevään kukkaloistoa 
kauppapuutarhoilla, oli vaan aa-
vaa peltomaisemaa ja niiden yl-
lä leijuva lietelannan haju. Hotel 
in den Stallen oli mukava maa-
seutupaikka tarjoten maukkaan 
illallisen ja ystävällisen palvelun. 

Tavoitteena Tanska

Winschotenista siirryimme ri-
peästi Tanskan puolelle, mis-

sä maisema jatkui tasaisena ja 
tuuli riepotteli. Reittiimme si-
sältyi Elben ylitys, koska em-
me halunneet sotkeutua Ham-
purin kehätien liikenteeseen. Oli 
mielenkiintoinen kokemus näh-
dä todella iso joki, jollaisia meil-
lä Suomessa ei ole. Koska ha-
lusimme välttää Juutinrauman 
siltaa, suuntasimme kulkum-
me länsirannikkoa pitkin poh-
joiseen, Ejsbergin liepeillä ole-
vaan Gredstedbro hotelliin. Mat-
kaa sinne kertyi ennätykselliset 
457 km.  Päivästä tuli siis pitkä 
ja saavuimme perille myöhään 
ja aika väsyneinä. Koska pikku-
kylän ympäristö ei houkutellut 
puoleensa, siirryimme iltapalan 
jälkeen tämän reissuun vaati-
mattomimpiin majoitustiloihin. 
Merkille pantavaa hotellissa oli 
se, että baarissa sai polttaa. Se 
on melkoinen harvinaisuus tä-
män päivän Euroopassa.

Tanskasta Ruotsiin

Kuudennen ajopäivän tavoite oli 
Göteborg, mutta ennen sitä Fre-
derikshavn ja pieni laivamatka. 
Tanskan maisemat jatkuivat yh-
tä monotonisina umpinaisen tai-
vaan alla. Hienot Pohjanmeren 
puoleiset dyynit jäivät tällä ker-
taa näkemättä, sillä ajoimme si-
sämaassa muutettuamme taas 
reitin perussuunnitelmaa olo-
suhteiden muuttumisen vuoksi. 
On tärkeää, että matkan varrel-
la keskustellaan reitistä ja sen 
mahdollisesta muuttamisesta 
kaikkien kuskien tyytyväisyy-
den takaamiseksi.

 Olimme ajoissa satamassa 
ja siirtyminen laivaan sujui on-
gelmitta. Kaluston kiinnittämi-

Elben ylitys tihkusateessa.
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me toisiamme mukavasta mat-
kasta ja aidosta Etu-Töölön hen-
gestä. Sieltä kukin lähti kotimat-
kalle omaa aikataulua ja reittiä 
noudattaen. Onhan meitä Turus-
ta, Helsingistä, Porvoosta, Tam-
pereelta ja Seinäjoelta.

Mitähän on tulossa ensi 
vuonna 2016? Siitä ainakin ol-
tiin yksimielisiä, että ajetaan taas 
Suomessa, missä on vielä monta 
hienoa reittiä ajamatta ja monta 
upeaa kohdetta kokematta!

Hieno reissu oli taas taka-
na ja sen onnistumisen takee-
na taas kerran oli hyvä ennak-
kovalmistelu, johon osallistui liki 
jokainen matkalle osallistunut, 
kukin omalla tavallaan. Tulevis-
ta matkasuunnitelmista keskus-
teltaessa vilahti sekin ajatus, et-
tä kohtahan me juhlitaan klubin 
20 vuotista taivalta!

Kuvat 
Aslak Saviranta ja  

Veli-Jukka Pennala

nen merimatkaa varten on oma 
lukunsa, joku sen osaa, joku ei 
ihan niin hyvin. Onneksi joukos-
tamme löytyy tähänkin asiaan 
osaajia.  Joskus pieniä ongelmia 
tulee laivasta ajossakin. Yksi te-
kijä lienee laivamiehistön liki her-
mostunut kiire. Lyhyen merimat-
kan jälkeen oltiin Göteborgissa 
ja pienen etsimisen jälkeen löy-
tyi hotelli Arena, jonka sisäpihalle 
saatiin kalusto suojaan. Ilta sujui 
normin mukaisesti piiskojen ja il-
tapalan merkeissä. Saattoi joku 
korttiseurue jatkaa iltaa, mutta ei 
kovin myöhään, sillä seuraavana 
päivänä oli edessä Ruotsin poik-
ki ajo Tukholmaan. Navigaattorin 
mukaan matkaa olisi 467 km eli 
pisin päiväetappi.

Melkein jo kotona

Ajo Ruotsin poikki sujui rutiinil-
la, sillä onhan se melkein kuin 
toinen kotimaa, kaikille tut-
tu vuosien varrelta. Mukava ja 

mielenkiintoinen pysähdys oli 
Huskvarnan tehdasmuseossa. 
Yleistä ihmetystä herätti tuote-
valikoiman laajuus. Ompeluko-
neet ja moottoripyörät toki tun-
nettiin, mutta teollisen toimin-
nan koko kirjo kautta vuosikym-
menten hämmästytti. Yhtiö on 
aikoinaan ollut ehdottomasti 
Ruotsin teollisuushistorian eliit-
tiä. Tukholmaan tultiin aikatau-
lussa, mutta Viking Linen termi-
naalissa oli käsittämättömän hi-
das ja sekava boarding-virkaili-
ja. Autoja meni vauhdilla sisään, 
mutta meitä motoristeja seiso-
tettiin luukulla pitkään. Elämä 
laivalla oli hillittyä, sillä kotiran-
ta jo häämötti.

Tiet erkani Turkkuses

Kahdeksannen matkapäivän aa-
muna rantauduimme Turkuun. 
Lämpötila satamassa klo 7.30 
oli peräti +5 astetta eli viluinen 
oli viimeinen legi kotiin. Kiittelim-

”Hurja joukko” Huskvarnan tehdasmuseon edustalla.
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Ru-kurssi 167 valmistui 22.7.
– kummikurssi tervehti ja kannusti

keskittymiseen, mutta edesaut-
toivat  osaltaan kahden asian – 
huumorin sekä yhteishengen - 
nopeaa kehitystä. 

Opetusta annettiin tuolloin 
kolmella merivoimien keskeisel-
lä aselajilinjalla; tykki-, miina- ja 
torpedolinjalla. Lisäksi keskei-
sessä osassa olivat taktiikkaan, 
merenkulkuoppiin ja aluksen 
ohjailuun liittyvät asiat. Kurssin 
aloitusvahvuus oli 64 oppilas-
ta, joista kolme oli vakinaises-
sa palveluksessa aliupseereina.

Kurssin ohjelma oli jo run-
saat neljä vuosikymmentä sitten 
tiivis ja päiväkohtaisesti etukä-
teen valmisteltu. Luokkaopetuk-
sen katkaisi helmikuussa pidet-
ty viikon metsäleiri ja piristys-
tä päiviin saatiin myös erilaisista 
ekskursioista tai suksisulkeisis-
ta meren jäällä Suomenlinnan 
edustalla. Koulun sauna pan-
tiin lämpiämään kurssin omin 
apupäivystäjävoimin jo kukon-
laulun aikaan perjantaisin, jol-
loin oli myös pyykinvaihtopäivä.

Opiskelumotivaatiota kehi-
tettiin luomalla yhteistyössä jär-

to sekä sen välittäminen edel-
leen. Seuraavassa otteita ter-
vehdyksestä:

Kurssin 67 lipunnosto oli 
27. joulukuuta 1972.  Käynnis-
tyminen viivästyi koulun päära-
kennuksen saniteettitilojen kor-
jaustöiden vuoksi ja opetuksen 
alettua kurssi majoittui muuta-
man viikon ajaksi koululaivalle, 
fregatti Matti Kurjelle. Ympäri-
vuorokautinen laivaelämä, rajal-
liset tilat sekä melu- ja valais-
tustekijät vaikuttivat opintoihin 

E sitetyt puheenvuorot 
käsittelivät monipuoli-
sesti niin koulutukselli-

sia kuin puolustushaaran nykyi-
seen tilanteeseen liittyviä asioita 
ja välillä kuultiin myös sotilassoit-
tokunnan esittämää musiikkia.

Tilaisuudessa myös kum-
mikurssin 67 edustajat sadan 
kurssin takaa esittivät terveh-
dyksensä nyt päättyneelle kurs-
sille. Muisteluiden lisäksi kum-
mien keskeinen viesti oli yhtei-
sen merivoimaperinteen ylläpi-

Tapahtum
at

Hannu Sironen
hannu.sironen@gmail.com, puh. 09 3498195, 0400 437 326

Merisotakoulun 167. reserviupseerikurssin juhlallista päättäjäistilaisuutta vietettiin 

22. heinäkuuta koulun juhlasalissa. Merivoimien henkilökunnan lisäksi kutsuvieras-

joukko käsitti kurssilaisten omaisia sekä sidosryhmien edustajia.

Muistoesineiden jako MeriSK 167.

aaPo aittola
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jestely, jossa koearvosana vai-
kutti suoraan oppilaiden va-
paa-ajan määrään. Koetulok-
sen ollessa 7,5 tai enemmän 
sai joko ylimääräisen iltavapaan 
tai pidennyksen viikonloppuva-
paaseen. Järjestelyn mahdollis-
ti osaltaan myös ru-kurssin kou-
lun johdolle esittämä ajatus il-
taisin ja viikonloppuisin kiinni 
olleen hälytysryhmän määrän 
puolittamisesta.

Myös edistymisen kokonai-
sarvioita tehtiin.  Kieli- ja muista 
opiskeluun vaikuttaneista syis-
tä muutama oppilas joutui jät-
tämään kurssin kesken ja palaa-
maan yksikköönsä.

Sosiaalista elämää toteutet-
tiin paitsi kunkin omissa henki-
lökohtaisissa piireissä, myös yh-
teisesti eri puolilla Helsinkiä. Me-
nestyksiä kirjattiin niin veteraa-
nikeräyksistä kuin tanssikurssien 
kavaljeereina toimimisesta.

Kurssin alkuvaiheessa suo-
situimmat iltaharrastukset kou-
lulla olivat TV, biljardi ja pöytä-
tennis. Puolivälissä opiskelu al-
koi viedä tilaa muilta harrasteil-
ta, mutta jo tuossa vaiheessa 
nousi esiin ylivoimaisen suo-
sion saavuttanut ja kurssin lo-
pulla jopa monia loppukokeisiin 
valmistautumista enemmän val-
vottanut, marjapussi-korttipelis-
tä jalostunut Huutopussi.

Lippu laskettiin illalla 6. 
huhtikuuta 1973 ja kurssin 67 
kokelaat siirtyivät uusiin tehtä-
viinsä merivoimien eri yksiköihin 
syventämään saamiansa oppeja.

Kurssin oppilaista puolen-
kymmentä valitsi sittemmin teh-

täväkseen palveluksen merivoi-
missa ja suunnilleen saman ver-
ran on siirtynyt nyt jo muistetta-
vien  joukkoon. Kurssin yhteiset, 
säännölliset tapaamiset ovat vii-
me vuosina koonneet parhaim-
millaan samalla kertaa runsaat 
40 osallistujaa.

”Upseerikokelaat, kummi-
kurssinne onnittelee teitä opin-
tojenne suorittamisesta sekä toi-
vottaa teille menestystä palve-
luksenne loppujaksolle. 

Samalla kannustamme tei-
tä hyvän yhteishengen sekä 
kurssitoveruuden säilyttämiseen 
ja ylläpitoon varusmiespalveluk-
sen jälkeisinäkin aikoina.

Kummikurssillanne hyvä 
yhteishenki on edelleen voimis-
saan ja se on mahdollistanut kai-
ken muun kymmeniä vuosia jat-
kuneen yhteisen toiminnan ohel-
la varojen keräämisen 167. kurs-
sia varten niin, että olemme voi-

neet avustaa kurssimatrikkelinne 
julkaisemista noin 2600 eurolla”. 

Lisäksi kurssi 67 päät-
ti jo vuosikymmeniä sitten an-
taa pienen muiston jokaiselle 
kummikurssin upseerikokelaal-
le. Englannin laivastossa an-
niskeltiin miehistölle päivittäin 
rommia satojen vuosien ajan. 
Tästä perinteestä luovuttiin 45 
vuotta sitten, mutta edelleenkin 
on mahdollista palkita miehistö 
erinomaisen suorituksen jälkeen 
rommiannoksella. Tämä toteutui 
kuvaannollisesti kummien luo-
vuttaessa nyt päättyneen kurs-
sin numerolla kaiverretut me-
talliset puolen gillin rommimi-
tat vasta nimitetyille upseeriko-
kelaille. Muistoesineen mukana 
kukin sai myös niiden historiaa 
ja perinnettä taustoittavan kir-
joitetun katsauksen, ”Splice the 
mainbrace” eli pleissatkaa ison 
purjeen ahdin”!

Kummikurssin 67 edustajat.

aaPo aittola
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B engtskärin majakka 
täyttää tulevana vuon-
na 110 vuotta, ja ma-

jakalla käydystä vuoden 1941 
heinäkuisesta taistelusta tulee 
kuluneeksi 75 vuotta. On aika 
muistella menneitä tapahtumia, 
mutta löytyykö vielä niitä mie-

hiä, jotka olivat mukana taiste-
lussa? Onko lehden lukijoilla tie-
toa, olisiko veteraaneja yhä elos-
sa? Rannikkotykistön, laivaston 
tai ilmavoimien joukoissa taiste-
luun tavalla tai toisella osallistu-
neita? Pyrimme tekemään vie-
lä yhden kierroksen haastatte-

luja, joten jos veteraaneja olisi 
vielä joukossamme, ottaisimme 
yhteystiedot kiitollisina vastaan!

Bengtskärin neuvottelu-
kunnan puolesta 

Johanna Pakola 

Merkkivuosi tulossa 
– vieläkö löytyy veteraaneja

Johanna Pakola
johanna.pakola@gmail.com, 040-588 4231

H
istoria

JoHanna PaKola
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Kerta kiellon päälle...

R annikkotykistön toi-
mintaa on tutkittu ja 
kuvattu sekä jouk-

ko-osastojen, -yksiköiden et-
tä erinäisten kokoonpanojen ja 
linnakkeilla asuneiden perhei-
den toimesta. Vanhimpia ”elä-
viä kuvia” on tallennettu eri-

näisille (minun mittapuuni mu-
kaan) esihistoriallisille kaitafil-
meille, ja viimeisiä kännyköiden 
sisuksiin. Tallennettujen pätkien 
joukossa on varmaan sekä kou-
lutustoimintaa, ammuntoja, ar-
kea, juhlaa että yleisesti elämää 
linnakkeilla. Löytyisiköhän näi-

tä mistään, ympäripyöreästi tii-
vistettynä olisin kiinnostunut nä-
kemään niistä varmaan suurim-
man osan...

Johanna,
jolta on kaikki hukassa

Ja kolmas kerjuu...

O lemme tallentamas-
sa keskiötoimintaa 
dokumentin muo-

toon. Puutelistallamme oli alku-
jaan kaikenlaista keskiöön liitty-
vää härpäkettä, mutta nyt ollaan 
jo hyvällä mallilla. Paljon to-
ki oli alkutilanteessa olemassa-

kin, mutta myös paljon puuttei-
ta. Onneksemme olemme löytä-
neet tahoja joista välineistöä voi 
hankkia. Yksi nimike on kuiten-
kin kohtuullisen haastava etsit-
tävä, eli rintanapavaihtaja/-vä-
rähtäjä. Jos joku tietää mistä nii-
tä löytyisi vajaa kymmenen kap-

paletta (tai edes yksittäisiä) niin 
tietoja vastaanotetaan...

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin perinneyhdistyksen 
puolesta 

Johanna Pakola

Toinenkin historiaan liittyvä kysely...

O len monasti tör-
männyt mainintaan 
1980-luvulla Pan-

siossa tehdyistä henkilöhaas-
tatteluista. Yksi jos toinenkin 
on kertonut päätyneensä haas-
tateltavaksi. Kukaan ei muis-

ta kuka haastatteli. Tai mihin 
haastattelu liittyi (työhön kyllä-
kin). Haastattelunauhoja ei vain 
ole milloinkaan löytynyt, tai tie-
toa onko ne kirjoitettu puhtaak-
si. Onkohan lehden lukijoilla tie-
toa haastatteluista ja nauhois-

ta, pienoinen lottovoitto olisi tie-
to nauhojen tai puhtaaksikirjoi-
tettujen haastatteluiden nyky-
koordinaateista. 

Rannikkotykistön ja laivas-
ton historiaa tutkivien puolesta 

Johanna Pakola

Johanna Pakola
johanna.pakola@gmail.com, 040-588 4231
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Torpedovene S2 
uppoamisesta 90 vuotta
Lauantaina 29.9.2015 Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen las-

ki seppeleen torpedovene S2:n uppoamispaikalle turmassa menehtyneiden muis-

toksi Porin edustalla. Merivoimien historian pahimmasta rauhanaikaisesta onnetto-

muudesta tuli kuluneeksi 90 vuotta.

M erivoimat kunnioit-
taa vuosittain on-
nettomuudessa me-

nehtyneiden muistoa laskemalla 
seppeleen mereen. Tänä vuonna 
seppele laskettiin Porin päivien 
aikana ohjusvene Porin kannelta 
uppoamispaikan läheisyyteen. Ti-
laisuuteen osallistui Merivoimien 
lisäksi Porin kaupungin johtoa ja 
omaisten edustajana paikalla oli 
kadetti Olli-Petteri Heiskanen.

Aluksen suruliputtaessa 
merellä Merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Kari Takanen 
kertasi puheessaan tuon kohta-
lokkaan päivän tapahtumat ja 
laski seppeleen perinteisin me-
noin omaisten edustajan kanssa. 

S2 viimeinen matka

Vuonna 1925 silloisen Rannik-
kolaivaston alukset tykkiveneet 
Klas Horn ja Hämeenmaa se-

kä torpedoveneet S1 ja S2 olivat 
matkalla perinteiselle vierailu- ja 
koulutuspurjehdukselle Pohjan-
lahdelle Laivaston päällikön, ko-
mentaja Roosin johdolla. Tavoit-
teena oli vierailla aina Tornios-
sa saakka. Saattue lähti 3. lo-
kakuuta 1925 etapille Uudes-
takaupungista Vaasaan. Merel-
lä voimistuva luoteen puoleinen 
tuuli alkoi kehittyä myrskyksi ja 
aiheutti aluksille hankaluuksia.

Myrsky hajotti saattueen 
Porin korkeudella puolilta öin. 
Osaston johtoalus tykkivene 
Klas Horn suuntasi vasten tuul-
ta kohti Ruotsin rannikkoa ja si-
tä lähti seuraamaan tykkivene 
Hämeenmaa. Torpedoveneet 
pyrkivät vielä seuraamaan tykki-
veneitä, mutta jäivät jälkeen voi-
makkaan merenkäynnin vuoksi. 
Saattueen muut alukset suunta-
sivat lopulta suojasatamiin. Tyk-
kivene Klas Horn päätyi Ruotsin 
rannikolle, tykkivene Hämeen-
maa Vaasaan ja torpedovene S1 
Mäntyluotoon. Sisaralus S2 pyr-
ki myös Mäntyluotoon, mutta ei 
päässyt koskaan perille saakka. 

Venäjän keisarikunnan laivasto tilasi Sokol-luokan torpedovene 
Prozorlivyin (”Terävä”) Pietarista Nevskin telakalta. Sen köli laskettiin 
vuonna 1898 ja alus laskettiin vesille vuonna 1899. Alus valmistui vuon-
na 1901. Suomen itsenäistymisen myötä S2 siirtyi Suomen laivaston 
haltuun keväällä 1918 yhdessä neljän sisaraluksensa kanssa (S1, S3-
S5), kun Helsingistä vetäytyvä Neuvosto-Venäjän laivasto ei voinut kuljet-
taa alusta mukanaan hankalan jäätilanteen vuoksi.

Hanne PaalanenAaltoH
istoria

Forum marinum

72



Reposaaren luotsiasemalta 
saatiin näköhavainto vaikeuksis-
sa olevasta sota-aluksesta Ou-
toorinmatalan ja Säpin välisellä 
vesialueella. Jyrkkä aallokko kei-
nutti alusta voimakkaasti kunnes 
suurehko hyökyaalto kaatoi aluk-
sen kyljelleen ja edelleen ylös-
alaisin. Laiva tuli vielä hetkeksi 
näkyviin, ilmeisesti jo kyljelleen 
kääntyneenä, mutta katosi lopul-

lisesti aseman näköpiiristä kello 
13:25. Lopullinen tuho tuli yl-
lättäen eikä miehistöllä ollut mi-
tään mahdollisuuksia pelastau-
tua. Aluksen mukana hukkui ko-
ko sen 53 miehen miehistö.

Laivastolaki syntyy

Onnettomuuden ja sen synnyt-
tämän julkisuuden seurauksena 
perustettiin vuonna 1926 Suo-
men Laivastoyhdistys, nykyinen 
Meriliitto, jonka alkuvuosien 
tehtäväksi muodostui erityises-
ti ajanmukaisen sotalaivaston 
hankkiminen Suomelle. Yhdis-
tyksen toiminta vaikutti merkit-
tävästi vuonna 1927 säädetyn 
laivastolain syntyyn, joka taka-
si laivaston perushankintaohjel-

Torpedoveneen hylystä löyty-
neet 23 vainajaa siunattiin Porin 
Reposaaren yhteishautaan 15. 
elokuuta 1926. Onnettomuudessa 
menehtyneille pystytettiin kuvan-
veistäjä Wäinö Aaltosen suunnit-
telema muistomerkki Reposaaren 
kirkkomaalle onnettomuuden vuo-
sipäivänä vuonna 1930.

Uponnut alus löydettiin kesäkuussa 1926 15 metrin syvyydestä. Aluksen runkoon pumpattiin ilmaa hylyn keventä-
miseksi ja rungon alle ujutettiin vaijereita. Kymmenen päivän työn jälkeen torpedovene kellui jälleen pinnalla.

Forum marinum

Forum marinum
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man 1930-luvulla.
Laivastolain seurauksena 

merivoimille rakentui uusia suo-
rituskykyjä ja hankintojen kaut-
ta mahdollistui koko meripuo-
lustuksen uudenlainen koko-
naisuuden kehittäminen. Kaksi 
panssarilaivaa, neljä sukellus-
venettä ja neljä moottoritorpe-
dovenettä muodosti talvi- ja jat-
kosodan aikana taistelukykyisen 
ja Suomen olosuhteisiin tehdyn 
meripuolustuksen liikkuvan run-
gon. Yhdessä rannikkotykistön 
kanssa merivoimat pystyi täyt-
tämään sodanajan tehtävänsä: 
suojaamaan alueellista koske-
mattomuutta, suojaamaan me-
riliikennettä ja torjumaan merel-
tä tulevat hyökkäykset. 

Aluksen suruliputtaessa merellä Merivoimien komentaja, kontra-amiraali 
Kari Takanen laski seppeleen perinteisin menoin omaisten edustajan, ka-
detti Olli-Pekka Heiskasen kanssa.

Telva 
-tehoa ja 

turvallisuutta

Oy TELVA Ab
Arentitie 3, 00410 HELSINKI

 0207 939 300 , fax 0207 939 399
www.telva.fi

TELVA Rannikkopuolustaja 70 x 105-071015 mm.indd   1 7.10.2015   15.50

Puolustusvoimat
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys 
tiedottaa:

M eriupseeriyhdistys vietti 
vuosipäivää kuukausiko-

kouksen merkeissä 23.10.2015 
Suomenlinnassa.

Tilaisuudessa yhdistyksen 
puheenjohtaja kommodori Timo 
Hirvonen palkitsi ansioituneita 
jäseniä tunnustuksena huomat-
tavasta ja tuloksellisesta toimin-
nasta yhdistyksen tarkoituspe-
rien savuttamiseksi.

Vuosipäivän kokouksessa yh-
distyksen kunniajäseneksi va-
littiin:
 – Amiraali Jan Klenberg 

Yhdistyksen kultainen ansio-
merkki luovutettiin seuraaville:
 – vara-amiraari  

Juha Rannikko 
 – kommodori  

Seppo Reinivuo
 – kommodori Seppo Lintula 

Yhdistyksen hopeinen ansio-
merkki luovutettiin seuraaville:
 – Komentaja Vesa Ennevaara
 – Komentajakapteeni  

Jyrki Myllyperkiö
 – Komentajakapteeni  

Risto Ratia

Vuoden jäseneksi nimettiin 
kommodori Markus Aarnio, jo-
ka palkittiin juhlallisesti Tonyn 
tuopilla. 

Markus Aarnio on toiminut 
MY:n hallituksessa jo 90-luvulla 
ja uudelleen 2000-luvulla, en-
sin varapuheenjohtajana ja sit-
ten pitkäaikaisena puheenjoh-
tajana. Komdri Aarnio on sekä 
MY:n johdossa että Suomi Me-
rellä -säätiössä aktiivisesti vai-
kuttanut yhdistyksen, säätiön 
ja julkaisutoiminnan kehittämi-
seen. Hän on aktiivinen osal-
listuja yhdistyksen kokouksis-
sa ja matkoilla myös johtoteh-
tävien jälkeen.

Vuosipäivän kokouksessa 
kuultiin lisäksi komdri Juha Tuo-
misen mielenkiintoinen esitelmä 
Rajavartiolaitoksen kansainväli-
sestä toiminnasta. Aiheen ajan-
kohtaisuus poiki kokousväes-
sä paljon kysymyksiä ja herät-
ti vilkkaan keskustelun.

w w w . p o r t o f n a a n t a l i . f iwww.turkurepairyard.com

miKKo Hirvi
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Järvö – 30-vuotta veneilyä kiltalaisille

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta ry:n kiltalaiset viet-

tivät 7.9.1985 kiltamajan ava-
jaisia Järvön luonnonkauniissa 
saaressa. Kiltamaja, rantasauna 
ja ensimmäinen pienvenelaituri 
olivat silloin valmiina. Killan ve-
neilevät kiltalaiset olivat saaneet 
itselleen kotisataman, johon voi-
vat tulla viettämään vapaa-aikaa 
ja lomaa ja tapaamaan saman-
henkisiä kiltasisaria ja -veljiä. 

Myöhemmin saareen ra-
kennettiin vielä lisää rakennuk-
sia, kaksi grillikatosta, useita 
käymälöitä ja puuliiteri.

Nyt syyskuun ensimmäise-
nä lauantaina saaressa vietettiin 
siis Järvön kiltamajan 30-vuotis-
juhlia. Kiltalaiset olivat panneet 
parastaan ja juhlat olivat upeat. 
Sääkin suosi. Mantereelta lähdet-
täessä vettä tuli rankasti, mutta 
jo saareen tultaessa sade oli la-
kannut, ja kun puheisiin pääs-
tiin, aurinkokin paistoi kuumasti. 
Kutsuvieraita saapui saareen kil-
lan linnakevene MS Kuivasaarella 
Porkkalan kaupalta sekä Rannik-
koprikaatin avustuksella Jurmolla 
Helsingin Kauppatorilta. Yhteen-
sä vieraita ja omaa väkeä oli lä-
hes 70 henkeä. Saaren kiltalai-
set olivat, nuorisoa myöten, pu-
keutuneet maastopukuihin ja osa 
myös killan baretteihin. 

Sateen varalle oli kiltamajan 

eteen kalliolle pystytetty iso telt-
ta, jossa juhlien virallinen osuus 
pidettiin. Aluksi saaren hoitokun-
nan puheenjohtaja ja juhlien prii-
musmoottori, Mika Pyyskänen, 
toivotti kaikki tervetulleeksi juh-
liin ja kertoili hieman Järvön his-
toriasta ja rakentamisen alku-
ajoista. Ruokailun lomassa kuul-
tiin myös killan puheenjohtajan, 
Kristiina Slotten ja Rannikkopri-
kaatin komentajan, kommodori 
Raimo Pyysalon, tervehdykset. 
Erittäin mukavan ja mukaan-
sa tempaavan muistelon Järvön 
majan rakentamisesta kertoi-
li Eero Sivunen, joka oli ollut ai-
koinaan itse majaa rakentamas-
sa. Haitarimusiikin tahdittama-
na vanhat järvöläiset muistelivat 
aikoja saaressa kesän vietossa. 
Monelle oli elämys pitkästä ai-

kaa saada nähdä vanhoja tuttu-
ja ja muistella menneitä. Juhlissa 
oli mitä upein tunnelma! Ja mi-
kä hienointa, mukaan olivat jak-
saneet lähteä vielä veteraanit-
kin, Rykmentin entinen komen-
taja eversti Torsti Lahti ja Keltai-
sen rykmentin edustaja Kaarlo 
Martikainen. Kumpikin rautaisia 
vanhoja herroja!

Yhdessä myös kiiteltiin 
Järv ön hoitokuntaa saaren ra-
kennusten hienosta kunnosta 
ja hyvästä hoidosta.

Oli ilo huomata, että saa-
resta pidetään todella hyvää 
huolta ja paikkoja korjaillaan tar-
peen mukaan ja ajoissa.

Kiitokset Järvön kiltalaisille 
hienosti järjestetystä juhlasta ja 
Rannikkorykmentille tuesta juh-
lan onnistumiseksi!

Mika Pyyskänen, kommodori Raimo Pyysalo ja tiedottaja Sari Salmi.

Kristiina slotte
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Saamme olla kiitollisia, et-
tä kilta on saanut aikoinaan täl-
laisen upean paikan ja on saa-
nut myös pitää sen kaikki nä-
mä vuodet.

Kajanuksen sauna, 
pääkaupunkiseudun upea 
edustustila saunoineen

Kajanuksen sauna sopii mai-
niosti mm. vapaamuotoisten 
kokousten ja palaverien pitoon, 
sillä saunarakennukseen kuuluu 
noin 10 hengen neuvottelutila.

Arkkitehtuuriltaan merkit-
tävään linnamaiseen pyöreään 
saunaan kuuluvat saunatilat, 
takkatupa, keittiö ja kivitornia 
ympäröivä kattoterassi. 

Sauna rapistui merkittä-
västi, kunnes Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti ja 
sen RT-kilta aloittivat entisöin-
nin vuonna 1980. Korjauksia ja 
kunnostustöitä on tehty useaan 
otteeseen vuosien varrella. Täl-

lä hetkellä sauna on hienossa 
ja edustavassa kunnossa. Kaja-
nuksen sauna on pääkaupun-
kiseudun upeimpia saunomis-
paikkoja Upinniemen kärjessä.

Kajanuksen saunaa ovat 
tervetulleita käyttämään kiltalais-
ten lisäksi myös yritykset ja muut 
upean löylypaikan tarvitsijat. Yri-
tyksille, yhdistyksille ja muille 
yhteisöille hinta on 500 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolus-
tusvoimien yksiköille ja muille si-
dosryhmille hinta on 120 euroa. 
Hinnat ovat kertamaksuja. Kaja-
nuksen saunan hoitaja on Mau-
ri Harju. Häneltä saa lisätietoja 
mm. varaustilanteesta.

Vuonna 1897 säveltäjä Ro-
bert Kajanus ihastui purjehti-
massa ollessaan Kirkkonummen 
Porkkalassa sijaitsevan Upinnie-
men kärjen maisemiin. Hän osti 
Obbnäsin kartanolta 25 hehtaaria 
rantakallioita ja rakensi alueelle 
lomanviettopaikan. Arkkitehti Eli-

el Saarinen laati piirustukset gra-
niittikivisestä saunasta. Mittava 
rakennushanke jäi osin kesken ja 
sauna valmistui lopulliseen mit-
taansa vasta Kajanuksen kuol-
tua. Päärakennukseksi Kajanus 
suunnitteli, tiettävästi Akseli Gal-
len-Kallelan avustamana, hirsi-
huvilan joka valmistui vuonna 
1898. Rakennus vaurioitui Pork-
kalan vuokra-aikana korjauskel-
vottomaksi ja se hävitettiin. 

http://www.rt-kilta.net/
kohteet/kajanus 

Tutustu killan toimintaan ja 
kohteisiin myös alla olevien link-
kien kautta. Killan www-sivut ja 
kiltalaisten sähköpostiosoitteet: 
Killan Internet-kotisivut ovat 
osoitteessa www.rt-kilta.net

Killalle on perustettu myös  
Facebook-sivu, joka löytyy 
osoitteesta www.facebook.
com/rtkilta

Kristiina Slotte ja Sirpa Holma

Kristiina slotte
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikon kuulumisia

R annikkosotilaskotiyhdis-
tyksen toimintateemana 

on toista vuotta vapaaehtoisil-
le sisarille kohdennettu ”Moni-
muotoisuus on valttimme”.

Teeman mukaista työtä va-
paaehtoiset vihreät sisaret ovat 
tehneet lähes 100 vuoden ajan: 
Kahvia ja munkkeja on myyty 
pienen veneen kopista tai suu-
ren sotilaskodin linjastosta aina 
tyytyväisille varusmiehille tai re-
serviläisille.

Viimeisten vuosien aika-
na on ymmärretty vapaaehtoi-
sen työn vaatiman virkistyksen 
merkitys.

Tällä kerralla järjestimme 
sisarten virkistyspäivän Upin-
niemen varuskunnan kau-
niissa maisemissa lauantaina 
12.09.2015.

Upinniemen sotilaskodissa 
nautitun maittavan aamiaisen 
jälkeen siirtyi 38 mukana ollut-
ta sisarta kuulemaan esitystä 
Puolustusvoimien organisaatio-
muutoksen jälkeen 01.01.2015 
aloittaneen Rannikkoprikaatin 
toiminnasta.  Rannikkoprikaa-
tin esikuntapäällikkö, komen-
taja Ismo Korhonen esitteli va-
ruskunnan toimintaa perusteel-
lisesti ja valaisevasti.

Sen jälkeen siirryttiin tä-
nä vuonna 50 vuotta täyttänee-
seen Upinniemen Merikappeliin. 
Varuskunnan sotilaspastori Henri 
Kivijärvi kertoi Merikappelista ja 
piti sisarille hartaushetken. Meri-
kappeli on elävä kirkkorakennus. 
Sen suurin käyttäjä on Upinnie-
men sotilasseurakunta, joka ko-
koontuu kappelissa hartauksiin, 

konsertteihin ja jumalanpalveluk-
siin. Siellä järjestetään alokas-
kauden tulokirkot ja sotilasrip-
pikoulut konfirmaatioineen.  Kir-
kollisten juhlapyhien yhteydessä 
Merikappeli täyttyy sotilaista ja 
varuskunnan muusta väestä.

Rannikkosotilaskotiyhdis-
tys jakaa alokkaiden tulokirkos-
sa jokaiselle varusmiehelle vir-
sikirjan sekä lahjoittaa rippiris-
tit konfirmoiduille varusmiehille.

Varuskuntaravintola Ank-
kurissa nautitun lounaan jäl-
keen vuorossa olivat varuskun-
nassa sijaitsevat sotasatama ja 
merivalvontakeskus.

Monet sisarista pääsivät 
ensimmäistä kertaa tutustu-
maan Suomenlahden vilkkaan 
meriliikenteen seurantaan.

Olemme aina tienneet, että 
Merivoimat arvostaa varuskun-
nassa tehtävää sotilaskotityötä, 
mutta nyt konkreettisesti näim-
me sen arvostuksen, kun Me-
rivoimat panosti monipuoliseen  
vierailuohjelmaamme ja sen lä-
pivientiin.

Lämpimässä, aurinkoises-
sa syyssäässä piirtyivät jokai-
sen sisaren mieleen kuvankau-
niit merelliset maisemat Upin-
niemen varuskunnassa. Virkis-
tyspäivä oli onnistunut.

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Anne Kärki
puheenjohtaja

Kristiina ranta

Upinniemen paikallisosasto emännöi sisarten virkistyspäivää.
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Turun Rannikkotykistökilta

P itänet tätä lehteä tuoreel-
taan kädessäsi viikolla 50. 

Siihen mennessä on taas muu-
tama aktiviteetti sekä syyskoko-
us jo historiaa. Voin vain arvel-
la kirjoituspäivänä 29.10., että 
Hirvosen Tapio jättänee hallitus-
vastuun 31.12. ja joku aloittaa 
hänen seuraajanaan 1.1.2016. 
Muuten taitaa olla niin, että hal-
lituksen kokoonpano ei muu-

tu. Järjestäytymiskokoukses-
saan hallitus sitten tammikuus-
sa määrittää muut kuin puheen-
johtaja sekä toiminnantarkasta-
jat hoitamaan tarvittavia toimi-
henkilötehtäviä.

Killan hallituksen kokouk-
sessaan 7.9. tekemän päätök-
sen mukaisesti kilta eroaa Maan-
puolustuskiltojen liitto ry:n jäse-
nyydestä 1.1.2016 lukien. Liiton 

toiminnot, palvelut ja tuotteet ei-
vät näin ollen ole ko. päivämää-
rästä lähtien killan jäsenten käy-
tettävissä. Jos esimerkiksi haluat 
osallistua MPKL:n perinteiseen 
TURPO-seminaariin, niin sinun 
pitää olla liiton muun jäsenkil-
lan tai Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen jäsenjärjestön jäsen. 

Toimintasuunnitelma 2016

TOSU 2016 esiteltiin ja käsitel-
tiin syyskokouksessa. Totean 
vaan tässä yleisesti, että vuo-
den aikana mahdolliset aikatau-
lumuutokset tulevat Turun Sa-
nomien kiltapalstalle ja sen ne-
tin tapahtumakalenteriin sekä 
omille uudistettaville kotisivuil-
lemme. Samoin uusista kohteis-
ta informoidaan mainittujen ka-
navien kautta.

Kilta toivottaa Rannikon 
Puolustaja – lehden lukijoille 
Rauhaisaa Joulua sekä myötäis-
tä merituulta vuodelle 2016!

Mikael Kaskelo
Killan tiedottaja 

Oscar II:n linnake Göteborgissa.

Vuoden 2015 kiltatapahtumat ja matkat

Joulukuu
14.–15. Ostosmatka Tallinnaan, vastuuhenkilö Heikki Pohjanvirta
24.12. Jouluaaton kunniavartiot

 Kahvitapaamiset pidetään kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 14 Heikkilän  
Sotilaskodin yläkerrassa. Tilaisuudessa pyritään pitämään myös esitelmä.

 Mursujaoksen uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallissa kuukauden toinen  
keskiviikko klo 10.

miKael KasKelo
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärien action-viikonlop       pu, ammuntaa Syndalenissa

tiin siviilivaatetuksesta puolus-
tusvoimien m/05 pukuun. 

Teltat pystytettiin ripeäs-
ti, ja näin leiri oli pian toiminta-
kunnossa nopeassa aikataulus-
sa. Illalla pidettiin turvallisuuspu-
he, ja MPKry:n Meripuolustuspii-
rin koulutuspäällikkö Sakari Saik-
ku kertoi MPKry:sta ja mahdol-
lisuudesta ryhtyä kouluttajaksi.

Osasto siirtyi telttoihin ja 
kohta porukka nukahti pitkän 
työviikon jälkeen. Koverhaarin, 
terästehtaan purkutyöt pitivät 
kuitenkin jotkut hereillä pikku-
tunneille. Melske oli melkoinen, 
ja ääni oli kuulemma kantautu-
nut hiljaisessa yössä jopa 21 
km päähän Tenholaan. 

Lauantaina aamu saras-
ti kauniisti ja valtion aamupala 
oli tarjolla. Pikakahvi oli valtiol-
ta unohtunut, mutta Turunmaan 

P erjantaina 25. syyskuu-
ta kokoontui osasto ran-

nikkojääkäreitä ja reserviläisiä 
Dragsvikin varuskuntaan.  Vuo-
rossa oli Rannikkojääkärikillan 
järjestämä ammuntaviikonlop-
pu. Kurssin johtaja Mika Kiuru 
suoritti nopean nimenhuudon ja 
näin kurssi oli alkanut.  

Monille tuli mieleen van-
hoja muistoja varusmiesajasta 
Dragsvikissä, kun osasto siir-
tyi varusvarastoon (rustis på 
svenska).  Monelle viimeisin 
käynti tässä paikassa oli ollut 
20 vuotta sitten, kun taas jot-
kut olivat vastikään kotiutuneet 
varuskunnasta. Varusteet kui-
tattiin ja kohta osasto nosti rin-
kat kuorma-auton lavalle. Käynti 
varuskunnan ruokalassa ja soti-
laskodissa sujui mutkitta ja näin 

siirryttiin kohta Syndalenin har-
joitusalueelle. Matka taittui pi-
meällä autonlavalla, mutta reitti 
oli niin tuttu, että jotkut osasivat 
sen ulkoa pimeydessä.

Osastosta syntyi yhtenäinen 
sotilaallinen joukko, kun vaihdet-

Ampuma- ja asekouluttajat Markus Nurmi, Jani Komulainen sekä kurssin 
johtaja Mika Kiuru.

Markus Nurmi havainnollistaa pistoolin tähtäinkuviota Syndalenin 
”fläppitaululla”.

esa aittoKallio

esa aittoKallio
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Rannikkojääkärien action-viikonlop       pu, ammuntaa Syndalenissa

oma partio, Norppa Tiimi Kuto-
nen, keitti porukalle vedet ja ja-
koi pikakahvia kaikille, ja näin 
jokainen, joka halusi kahvia, sai 
nauttia siitä. 

Kahdeksalta ampumaradal-
la meitä oli vastassa Uudenmaan 
Prikaatin edustaja Harri Paukku 
sekä ammunnan kouluttajat Ja-
ni Komulainen ja Markus Nurmi. 
Saimme nähdä erilaisia taistelu-
varusteita, ja miten niitä käyte-

tään. Monelle oli paljon uutta.
Lyhyen rupattelutuokion 

jälkeen jaettiin kaikille vanhat 
tutut ”rynsesterit”, puolustus-
voimien rynnäkkökiväärit. Tottu-
neesti aseet purettiin ja puhdis-
tettiin, kohta piiput oli loistokun-
nossa ja miehet rivissä. Kuiva-
harjoittelu alkoi, ja kävimme lä-
pi eri ammunta-asentoja, lippai-
den vaihtoja ja aseiden käyttöä. 
Kohta jaettiin ensimmäiset pat-

ruunat, ja näin ammunnat pää-
sivät alkamaan. 

Komulainen ja Nurmi kou-
luttivat taidolla ja rutiinilla. Kou-
lutus oli nousujohteinen. Kun 
kaikki olivat saavuttaneet tie-
tyn tason, siirryttiin seuraavaan 
osioon. Ulkomailla ihmetyttää 
usein suomalaisten reserviläis-
ten taso, ja monet myös meistä 
olivat ihmeissään, miten meidän 
kouluttajat osasivat niin paljon. 

Itsepuolustusharjoitteen aiheena maahanvienti ja hallintaan otto, viejänä Janne Kämärä.

miKa Kiuru
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Kohta ammunnat ja toimin-
ta ampumaradalla sujuivat kuin 
vanha Singerin ompelukone. 
Aseet laitettiin ”särmästi” am-
muntakuntoon, lippaat vaihdet-
tiin kovassa vauhdissa ja tukikä-
si hoiti hommat. Tauluihin am-
muttiin tuplalaukauksia ja ope-
tettiin mitä ”resetointi” tarkoitti.

Päivällä syötiin lounaak-
si kunnon varusmiesruokaa 
Drags vikistä, ja näin meillä oli 
taas puhtia jatkaa ammuntoja. 

Tahti oli luja, ja iltapäiväl-
lä pidettiin myös itsepuolustus-
osio. Tauko oli paikalla ja Mika 
Särkikoski kirkkonummen Ki-
noumi ry. aikidoseurasta opet-
ti meille erilaisia kikkoja miten 
selviämme tiukoista tilanteista. 
Särkikoski veti myös hyvän ver-
ryttelyn, jotta kipeät kehot sai-
vat uutta joustavuutta.  

Itsepuolustusosion jälkeen 
puettiin taas sirpaleliivit päälle, 
ja ammunta jatkui. Vuorossa oli 
mm. erikoisjoukkojen ammun-
takikkoja kuten Mosambic Drill. 
Teille, joille tämä termi on tunte-
maton, osallistukaa seuraavaan 
kurssiin! 

Edellisenä yönä monet oli-
vat valvoneet ja nukkuneet huo-
nosti. Väsymys iski ammunnois-
sa, mutta oli samalla hyvä lisä-
mauste, todellisessa tilanteessa 
sotilas on aina väsynyt, ja hänen 
täytyy silti ampua tarkasti sekä 
hallita aseen turvallinen käyttö. 

Turvallisuudesta ei tingitty. Mo-
nella oli mielessä kapteeni Kivi-
sen sanonta ”Baretti täytyy an-
saita joka päivä!”. 

Iltapäivällä oli ruokatauko, 
jonka jälkeen ruvettiin ampu-
maan kilpaa. Kello oli kahdek-
san, kun aseet olivat putsattu 
ja reserviläisten työpäivä oli ohi. 
Radalla olimme olleet peräti 12 
tuntia, ja valtava määrä ammuk-
sia oli ammuttu. Monet olivat ih-
meissään ja ajattelivat kuinka se 
oli ollut mahdollista, ampua niin 
paljon yhdessä päivässä. 

Löylyt oli makoisat Syn-
dalenin tilavassa saunassa, 
ja iltapalan jälkeen reserviläi-
set sammuivat makupusseihin. 
Purkutyöt Koverhaarissa jatkui-
vat yöllä, mutta kovan päivän 
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jälkeen moni oli niin väsynyt, 
että uni maistui hyvin eikä me-
tallin melske häirinnyt. 

Seuraavana aamuna olim-
me taas ampumaradalla kah-
deksalta. FN-pistoolit jaettiin 
joka miehelle, purettiin sekä 
puhdistettiin. Opetettiin oikea 
ote pistoolista, ja miten käyte-
tään ns ”resentointi” ammun-
nassa. Pian jaettiin patruunat, ja 
näin osasto aloitti taas ammun-
nat. Pahvimaaleihin syntyi koh-
ta reikiä ja kouluttajat olivat tyy-
tyväisiä. Ammuntasessio päät-
tyi ammuntakilpailuun. 

Aseet puhdistettiin keski-
päivällä, ja jokainen sai taas hy-
vän kertauksen, miten pistooli ja 
rynnäkkökivääri puretaan. Jot-
kut meistä laittoivat jopa sissi-
pipon silmille, jotta sai harjoitel-
la rynnäkkökiväärin purkua pi-
meässä.

Varusteet luovutettiin ja po-
rukka vaihtoi siviilivaatetukseen. 
Muodonmuutos oli melkoinen 
ja jokainen ymmärsi, että kohta 
astutaan taas siviiliin! 

Dragsvikissä odotti ruokai-
lu ja kotiuttaminen. Porukasta 
oli muodostunut särmä reservi-
läisosasto, joka odottaa nyt in-
nolla jatkoa! 

Patrik Berghäll
Kirjailija ja aktiivi reserviläinen, 

Kustjägare 92/93 Dragsvik 

PV:n puolelta loppupuhuttelun piti 
ammuntoja valvonut Harri Paukku.

esa aittoKallio
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Svensk resumé:

R annikkojääkärikilta, över-
satt Kustjägargillet, ar-

rangerade under veckoslutet 
den 25-27 september en öv-
ning i tillämpat skytte. Delta-
garna lärde sig bland annat tak-
tiskt magasinbyte, olika skjut-
ställningar och skyttefärdighet 
som utbildas idag inom För-

svarsmakten och specialtrup-
perna. Vapnen som använ-
des under övningen var från 
Nylands Brigad. Under Harri 
Paukkus övervakande öga ge-
nomfördes alla övningar kor-
rekt. Från MPK deltog utbildar-
na Jani Komulainen och Mar-
kus Nurmi. Utbildarna bevi-

sade stor profession. Övning-
ens huvudspråk var finska. 
På kursen fanns flera reservis-
ter från Nylands Brigad, vilket 
gjorde att mellansnacket under 
pauserna gick även på svens-
ka. Välkomna att delta i nästa 
övning arrangerad av Rannik-
kojääkärikilta! 

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Ote aseesta ja liipasimen puristaminen sisältää todella paljon harjoiteltavaa. Toistoja-toistoja-toistoja.

esa aittoKallio
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Rannikkojääkärikurssi 7:n vierailu Rannikkolaivastossa ja

30-vuotistapaaminen
Turun saaristossa

rupeaman aikana otimme rasti-
kilpailun avulla selvää jälleen 
kerran Kuka on Kuka. Voitta-
jaksi selviytyi 4. joukkue (tied), 
ja palkkioksi he saivat kunnian 
järjestää seuraavan tapaamisen 
vuonna 2020. 

Saunomisen ja virkistäyty-
misen jälkeen kävimme syven-
tävät keskustelut juhlaillallisen 
äärellä. Erityiskiitokset haluam-
me antaa ikinuorille kouluttajil-
lemme Aimo Laaksoselle ja Erk-
ki Järvelle, jotka vastasivat kut-
suumme ja lujittivat jälleen ker-
ran joukkomme rannikkojääkäri-
henkeä ja maanpuolustustahtoa.

Järjestelytoimikunnan puo-
lesta

Ismo Laitakari

R annikkojääkärikoulun kurs-
sille n:o 7 valittiin kesän 

1985 pääsykokeissa 125 uutta 
merikotkan poikasta, jotka loka-
kuussa aloittivat merellisen eri-
koisjoukkokoulutuksen Upinnie-
messä. Kurssilta valmistui seu-
raavana syksynä reilu 100 ali-
kersanttia, kersanttia ja vänrik-
kiä, jotka kuluneen 30 vuoden 
aikana ovat aktiivisesti osallistu-
neet kertausharjoituksiin ja kan-
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin 
sekä vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen. Moni meistä palve-
lee puolustusvoimissa aktiiviup-
seereina. 

Olemme pitäneet rannikko-
jääkärihenkeä yllä säännöllisin 
tapaamisin. Tänä syksynä 19.9. 
meitä kokoontui 60 veljeä kurs-
simme 30-vuotistapaamiseen 
Turkuun. Aluksi tutustuimme 
Pansion laivastoasemalla Ran-
nikkolaivastoon. Saimme esikun-
tapäällikkö, komentaja Tuomas 
Tiilikaiselta erinomaisen katsa-
uksen Merivoimiin sekä päivityk-
sen Uudenmaan prikaatin nykyi-
sestä kansainvälisestä rannikko-
jääkärikoulutuksesta. Hienoa oli 
myös päästä tutustumaan miina-
laiva Hämeenmaahan sekä uu-

den uutukaisiin Katanpää luokan 
miinantorjunta-aluksiin. 

Kapteeniluutnantti Mika 
Rimpelän johtama merikuljetus 
neljällä aluksella Kakskerran saa-
reen oli mieliinpainuva, varsin-
kin kun useimmat meistä ovat 
viimeksi päässeet uiskon kyytiin 
rannikkojääkärikertausharjoituk-
sissa joskus 2000-luvun puolivä-
lissä. Nykyisin meidän vetreiden 
viisikymppisten SA-tehtävät kun 
ovat lähes poikkeuksetta esikun-
ta-, koulutus- ja huoltopuolella. 

Kakskerrassa jakauduim-
me alkuperäisen kokoonpanom-
me mukaisesti kahteen kivääri-
joukkueeseen, kahteen tieduste-
lujoukkueeseen ja yhteen heitin-
joukkueeseen. Tiukan iltapäivä-

RannjK:n 7. kurssi tapasi edellisen kerran neljä vuotta sitten 
Upinniemessä ja laski seppeleen Teikarin kivelle.

antti rautiainen
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Rannikkojääkärit vuonna 2016

P erinteet ja jälkikasvu. Niin 
kuin hyvin tiedämme, on 

järjestöillä vaarana ukkoutua 
ja nuorten aktiivisten jäsenten 
saaminen mukaan toimintaan 
ja päättämään asioista on ai-
nut tae riittävästä ja jatkuvas-
ta uudistumisesta, kyvystä elää 
ajassa. Ilman uusia nuoria jäse-
niä on yhdistyksien tulevaisuu-
den toimintakyky vaakalaudalla 
ja samalla kyky huolehtia järjes-
tön toisesta päätehtävästä, pe-
rinteiden vaalimiselta, vaarassa 
unohtua. Järjestöllä on tuskin 
tärkeämpää tehtävää kuin huo-
lehtia jatkuvuudesta, uudistumi-
sesta ja perinteiden kunnioitta-
misesta. Vuonna 2015 rannik-
kojääkärit käynnistivät voimistu-
vat panostukset uudistumiseen 
ja panostusten keskittämisen 
enemmän toiminnallisiin asioi-
hin. Positiivisten tulosten pe-
rusteella vuonna 2016 rannik-
kojääkärit panostavat vielä en-

tistä enemmän parantamaan tä-
tä asiaa. 

Perinteisiin liittyen on en-
si keväänä koko perheen ta-
pahtuma, Purjehdus- ja Koulu-
tuskauden avajaiset ja majatal-
koot Ramsöössa. Kesäkuussa 
12.-17.6 järjestetään Ramsöös-
sa Leirikoulukurssi koululaisille, 
nyt toisen kerran. Heinäkuus-
sa vietämme yhdessä Teikarin 
päivää niin Upinniemessä kuin 
myös Dragsvikissakin veteraa-
neja kunnioittaen. Näiden lisäk-
si on suunnitteilla retki Kotkasta 
purjeveneillä Viipurin kautta Tei-
karin saareen tutustumaan ke-
sän -44 taistelupaikkoihin. 

Toivomme näihin tilaisuuk-
siin runsasta osanottoa. Seu-
raavassa lehden numerossa on 
näistä tarkemmin tapahtumaka-
lenterin muodossa.

Edellisen lehden julkaise-
misen jälkeen on rannikkojääkä-
reillä ollut kolme merkittävää ta-

pahtumaa, joiden kärki on mo-
dernissa rannikkojääkäritoimin-
nassa ja kouluttajakyvykkyyden 
kehittämisessä. Syyskuussa pi-
dettiin MPK ryn ammuntavii-
konloppukurssi, joka oli suun-
nattu jo MPK:n koulutustehtä-
vissä toimiville reserviläisille tai 
kouluttamisesta kiinnostuneille. 

Syyskuussa oli myös Ran-
nikkojääkärikoulun kurssin 7. ta-
paaminen. Tällöin tuli kuluneek-
si 30 vuotta siitä, kun reilut sata 
innokasta tulevaa rannikkojää-
käriä astui palvelukseen Upin-
niemessä. 

Marraskuun kuudentena 
päivänä oli Killan 50-vuotis-
juhlat Dragsvikissa, jotka oli-
vat myös PERY:n Purjehdus- ja 
Koulutuskauden päättäjäiset. 
Näistä kaikista on erillinen juttu 
tässä lehdessä.

Kerran Rannikkojääkäri – 
aina Rannikkojääkäri!

Henri ja Mika

Kerran Rannikkojääkäri – aina Rannikkojääkäri!

vesa HällFors
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Puolivuosisataa kiltatyötä meri     jalkaväen hengessä
Rannikkojääkärikilta ry on toiminut viisikymmentä vuotta rannikkojääkäreiden yhteis-

hengen ja rannikkojääkäriperinteen ylläpitäjänä.  ”Kerran rannikkojääkäri – aina ran-

nikkojääkäri” on iskulause, jonka ovat jo useat vaativan sotilaskoulutuksen saaneet 

rannikkojääkäri-ikäpolvet sisäistäneet, vaikka koulutus on vuosien kuluessa muuttu-

nut. Iskulause elää samalla, kun perinteet velvoittavat.

R annikkojääkärikilta syntyi 
joukko-osastokiltojen toi-

minnan käynnistyttyä 1960-lu-
vun alussa, kun kiltatoiminnan 
kehittäminen Suomessa hy-
väksyttiin. Rannikkojääkärikil-
lan perustava kokous pidettiin 
7.11.1965 Rannikkojääkäripa-
taljoonan komentajan tehtävät 
Jaakko Valtaselle luovuttaneen 
evl (kenrl) Magnus Haaksalon 
aloitteesta. Perustavan kokouk-
sen puheenjohtajana toimi sil-
loinen maj Valtanen. Molemmat 
on sittemmin kutsuttu kunniajä-
seniksi ja –rannikkojääkäreiksi.

Killan tehtävä

Rannikkojääkärikillan tehtävänä 
on vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön edistämisen ohella toi-
mia jäsentensä yhdyssiteenä se-
kä vaalia Teikarin Taistelijoiden 
perinteitä ja edistää varusmies-
ten viihtyvyyttä.

Koska killan jäsenyys ei ole 
avoin kaikille halukkaille, on kil-
ta valtakunnallisesti jäsenmää-
rältään keskisuuri. Vuosien var-
rella jäseneksi pyrkiviä on ollut 
runsaasti, koska erikoisyksikön 
edustusjoukko houkuttelee ja 
kansainvälinen merijalkaväen 
tunnus, vihreä baretti kiehtoo.  
Killan jäsenmäärä on vaihdellut 
viime vuosina 200 ja 300 paik-
keilla. Rannikkojääkärikillan toi-
minta-alueena on koko Suomi 
ja kotipaikkana Helsinki. Turus-
sa toimii jo vuonna 1968 perus-
tettu Lounais-Suomen paikallis-
osasto.  Paikallisosastoja on ol-
lut myös Kotkassa, Helsingissä 
ja Raumalla.

Rannikkojääkärikillan työtä 
johtaa hallitus. Killan puheen-
johtajien koulutuksellinen taus-
ta on (RannJP:n aika 62-79, eri-

koiskoulutus eli RannjK:n  aika 
79-89 ja VAARANNJP:n aika 
90-) vaihdellut, joka myös osal-
taan kertoo eri ikäpolvien sitou-
tumisesta rannikkojääkäriperin-
teeseen. 

Killan toiminta ja 
tapahtumat

Killan toiminnassa on korostu-
nut kautta vuosien niin toimin-
nallisuus kuin perinteiden kun-
nioittaminen. Aktiivinen yhteis-
työ RannJP:n ja sittemmin VAA-
RANNJP:n kanssa on aina ollut 
tiivis. Kilta on kokenut olleensa 
tervetullut yhteistyökumppani 
myös Uudenmaan prikaatin ta-
holta. Barettimarsseilla killan jä-
senet ovat voineet varusmiehil-
le laadukkaina ja kannustavina 
esimerkkeinä, mutta myös huo-
lehtimassa tehtävärasteista. Va-
rusmiesilloissa killan edustajat 
ovat olleet kertomassa vapaaeh-
toisesta maanpuolustustyöstä.

Pataljoonan vuosipäivänä eli 
rannikkojääkäreiden perinnepäi-
vänä, Teikarin päivänä 5.7. on 
palkittu niin kantahenkilökuntaan 
kuuluvia kuin kunnostautuneita 

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärikillan ensimmäinen 
logo sai muotonsa RannJP:lle 
suunnitellusta (ei toteutunut) 
logosta.
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varusmiehiä sekä jäseniä, myös 
omalla rannikkojääkärimitalilla.

Rannikkojääkärikilta on jär-
jestänyt vierailuja niin eri tais-
telupaikoille kuin tutustumisret-
kiä erilaisiin rannikkojääkärei-
den koulutusta lähellä oleviin 
kohteisiin. Näitä ovat rannikko-
jääkäreiden perinnetaistelun ta-
pahtumapaikka, Viipurinlahdel-
la sijaitseva Teikarin saari, Mies-
saari ja Jussarö. Vierailu vuonna 
2008 Espoon edustalla sijaitse-
valla Miessaarella oli ainutlaatui-
nen jopa entisille kantahenkilö-
kuntaan kuuluneille. Rannikko-
joukkojen koulutushan aloitet-
tiin 1950-luvulla Miessaares-

Puolivuosisataa kiltatyötä meri     jalkaväen hengessä

sa ennen kuin Rannikkojääkäri-
pataljoona perustettiin Upinnie-
meen. Vuonna 2011 kilta järjesti 
Nylands Brigads Gilletin kanssa 
yhteisen vierailumatkan Ruotsiin 
– jo toista kertaa -, jolla tutustut-
tiin ruotsalaiseen rannikkojääkä-
rikoulutukseen. Yhteistoimintaa 
killalla on ollut mm. Laskuvarjo-

jääkärikillan kanssa ja killan jä-
senille on tarjoutunut tilaisuuksia 
osallistua hyppytapahtumiin niin 
Suomessa kuin Virossakin. Yh-
teistyö Rannikkojääkäripataljoo-
nan Perinneyhdistyksen kans-
sa on ollut myös tiivistä ja hy-
vää sekä syvenee tavoitteellises-
ti koko ajan.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

RannJP:n perustamisesta 50 vuotta - Upinniemen Teikarin kivellä kunniarannikkojääkärit, Erkko Kajander ja Viljo 
Lehtonen Teikarin päivä 5.7.2012.

R annikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistys ry. ja Rannikkojääkäri-

kilta ry. toivottavat kaikille rannikkojää-
käreille, jäsenilleen ja lehden lukijoille

Hyvää ja Rauhallista Joulua  
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Jarmo KaHala
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Rannikkojääkärikillalla on 
ollut saunamaja Upinniemen 
varuskunnan alueella luonnon-
kauniilla paikalla meren välittö-
mässä läheisyydessä 70-lopulta 
asti. Vuosina 1971-1998 killan 
pääasiallisena tiedotuskanavana 
toimi oma lehti Rannikkojääkä-
ri – Kustjägaren. Killan liityttyä 
Sinisen Reservin jäseneneksi, 
on killalla ollut omat sivut Ran-

nikon Puolustaja-lehdessä, jon-
ka jokainen kiltalainen on saa-
nut osana jäsenetujaan. 

Teikarin taistelijat

Kesällä 1944 Teikarin-Melan-
saaren taisteluihin osallistuneet 
aseveljet – Teikarin Taistelijat - 
kuuluvat Rannikkojääkärikiltaan 
omana ”Teikarin Taistelijat” –ni-
misenä osastonaan. Heidän ri-

vinsä tosin harvenevat vääjää-
mättömästi. Kun heitä oli killan 
jäsenrekisterissä parikymmentä 
vuotta sitten vielä noin 200, nyt 
enää parisenkymmentä. Teika-
rin päivän viettoon kesällä 2014 
heitä osallistui kaksi, molemmat 
89-vuotiaita. Perinteiden vaali-
minen tulee olemaan jatkossa 
nuorempien ikäluokkien tehtävä.

Rannikkojääkärikilta on pys-
tyttänyt Teikarin kiven niin Upin-
niemeen kuin Dragsvikiin, jonne 
on myös valmistunut rannikkojää-
kärimuseo. Rannikkojääkärikillan 
ja Viipurin kaupungin tuella Tei-
karin veteraanit pystyttivät vuon-
na 2000 Teikarin saarelle Teika-
rin taistelujen muistomerkin yh-
teistoiminnassa venäläisten vete-
raanien kanssa. Viipurin kaupun-
ki julisti samana vuonna saaren 
virallisesti hautasaareksi.
 
Rannikkojääkärit tässä ajassa  
– Kustjägare i tiden”-kirjaan Aarne 
Krogeruksen kirjoittamasta tekstistä 
lyhentänyt ja muokannut 

Antti Rautiainen

”Rannikkojääkärit tässä ajassa,  
Kustjägarna i tiden”-historiateos

H istoriateos kertoo rannikkojääkäreiden toiminnasta vuo-
sina 1997-2015, ja on Kokonaisturvallisuus 2015-mes-

suilla julkistettu upeasti kuvitettu yli 200-sivuinen kirja. Kir-
jaa voi ostaa Rannj-killan hallitukselta ja hinta on 40 euroa.

Rannikkojääkärikillan lipun naulaustilaisuus Upinniemessä 90-luvun alus-
sa. Kuvassa vasemmalta kenrl Haaksalo ja kenr Valtanen vaimoineen, 
sekä RannJP:n silloinen komentaja evl Engström.

ranniKKoJääKäriKilta
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

R annikkotykistösäätiön tu-
kemaa hanketta rannik-

kotykistön entisten toimipaik-
kojen merkitsemisestä on viety 
Turun Rannikkotykistörykmen-
tin Perinneyhdistyksen toimin-
ta-alueella eteenpäin joka vuo-
si vähintään yhden laatan pal-
jastamisella. Tänä vuonna vuo-
rossa oli Porin Reposaaren lin-
nake. Reposaaren linnaketoimin-
nan katsotaan alkaneen vuonna 
1935 nk. Hacklinin patterin pe-
rustamisella ja päättyneen vuon-
na 1999. Reposaaren erikoisuu-
tena voidaan pitää ensimmäisten 
120 mm -tykkien hankintaa, jo-
ka tapahtui yksityisen henkilön 
varoilla. Sittemmin kuuden tuu-
man tykit sijoitettiin parin kilo-
metrin päähän alkuperäisestä 
patterista, sillä kuuden tuuman 

tykkejä ei voitu sijoittaa yhtä lä-
helle asutusta, kuin 120 mm ty-
kit olivat sijainneet. Alkuperäi-
sen patterin alue on 1990-lu-
vun lopulla kunnostettu Porin 
kaupungin ylläpitämäksi Lin-
nakepuistoksi. Yhdistys paljas-
ti 24.9. yhdessä Reposaariyh-

distyksen kanssa laatan Linna-
kepuiston edustalla. Laatan pal-
jastamisen jälkeen osallistujat tu-
tustuivat Satakunnan Asehisto-
riallisen Seuran johdolla toiseen 
Reposaaressa yhä olevista kuu-
den tuuman Canet-tykeistä. 

Johanna Pakola

Muistolaatta Reposaareen

Muistolaatta sai arvoisensa paikan meren äärellä Linnakepuiston edustalla. Kuvassa Laivaston soittokunnan 
kapteeniluutnantti Timo Kivistö ja Reposaariyhdistyksen Ari Lagerbom.

Yhdistyksen jäsenet ja tilaisuudessa mukana olleet  pääsivät tutustu-
maan Reposaaren linnakkeen uudempaan kalustoon. Tykkiasemassa on 
”avoimet ovet” kerran vuodessa, Pori-päivän aikaan. Tutustumiskäyntiä 
voi kysellä myös muulloin Satakunnan Asehistorialliselta seuralta.

JoHanna PaKola

JoHanna PaKola
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Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
GSM 040824 8679, 040 520 0907
Narvikink. 20, 10900 HANKO
veikkoe@hotmail.com
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Markkinatie 5 E 56, 00700 HELSINKI
GSM 0440 955558
larseklund@kolumbus.fi

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

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Henri Havulinna
Neulastie 2 B 16, 00410 Helsinki
GSM 0400 157 337
havulinna.henri@gmail.com

Kotkan Rannikkoalueen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
GSM 045 169 0988
aapo.tokkola@gmail.com
Yhdistyksen postiosoite:
Koulukatu 2 as 4, 48100 Kotka
kotra.pery@gmail.com

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

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

Laatokan puolustuksen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Marttila
Signalistinkatu 11 G 61, 
20360 TURKU
GSM 050 351 8111
erkki.marttila@pp.inet.fi
Sihteeri Kyösti Rantanen, Turku
GSM 0400 825 346
kyosti.rantanen@gmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Pentti O. Niskanen, 
osoite Hiidenkuja 6, 21600 Naantali
GSM 040-7169871
pentti.o.niskanen@gmail.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Upiniemeimen rantatie 20A 6, 
02470 Upinniemi tai 
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna,
GSM 040 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi 
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Meripuolustussäätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Timo Hirvonen
RLAIV, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@mil.fi
Sihteeri Tuomas Mäkelä, 
GSM 045-8413070, 
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

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

Merivoimien tutkimus-
laitoksen perinneyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Laurila
GSM 0500 431 334
elexi@elisanet.fi
Sihteeri Kaarina Saarto
PL 5, 20240 TURKU
kaarina.saarto@mil.fi

Pirkanmaan 
Meripuolustuskilta ry
Puheenjohtaja Timo Valli
Kastepolku 2, 14200 Turenki
GSM 040 833 7213, timo.valli@tut.fi

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

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Henri Harmia
Koronakuja 6 b 13, 02210 Espoo 
GSM 040 506 2860 
henri.harmia@teliasonera.com

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

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

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

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

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

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

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

Rannikkoupseeri yhdistys
Puheenjohtaja  
Olavi Jantunen, Kommodori,  
Merivoimien operaatiopäällikkö,  
Merivoimien esikunta

sihteeri Jarmo Valtimo, 040 
564 7695, jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi

Yhteinen julkaisum
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Rannikon Puolustajan teemat 2016
1/2016 Rannikkopuolustustaktiikka

2/2016  Suomi ja arktisuus

3/2016 Kansainväliset yhteisöt ja Merivoimat 

4/2016 Henkilöstö

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2015
24.12. Turun Rannikkotykistökillan  

jouluaaton kunniavartiot (s.79)

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Salin, 
Pääesikunta,
Sammenpolku 3 02260 Espoo 
kari _ salin@hotmail.com,
kari.salin@mil.fi
Sihteeri Anu Vuorinen
Kauriinrinne 13 A 2, 01480 VANTAA
GSM 040 502 5926
vuorinen.anu@gmail.com

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Kristiina Slotte,
Merivirta 16 as 7, 02320 Espoo
GSM 050 525 0022
kristiina _ slotte@yahoo.com
www.rt-kilta.net

Suomi Merellä -säätiö
Asiamies ja sihteeri Jyrki Myllyperkiö 
GSM 050-5520244,
sihteeri@suomimerellä.fi

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

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

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

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@
turunreservimeriupseerit.fi

Vaasan Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Markku Lehtimäki
markku.lehtimaki@mil.fi
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HUIPPUTEKNOLOGIAA
JA YHTEISTYÖTÄ

Kongsberg Defence Oy
Äyritie 8 D
01510 Vantaa
E-mail: kd.finland@kongsberg.com

www.kongsberg.com

WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

NAVAL STRIKE MISSILE (NSM)
– pintatorjunnan uusi ulottuvuus
• Kyky iskeä valittuihin kohteisiin satojen kilometrien päähän maalle

ja merelle – maalta, mereltä ja ilmasta
• Ainutlaatuinen hahmontunnistava hakupää takaa voiman käytön

tarkalleen haluttuun kohteeseen
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ennakkoon 

tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen ja täydellinen

tunteettomuus vastustajan häirinnälle
• Liikehtimiskyky peittoaa torjuntajärjestelmien suorituskyvyn
• Huomattavasti pienempi paino antaa täysin uusia vapausasteita

laukaisualustan valinnalle ja säästää painoa muille järjestelmille
• Elinkaariajattelu – suuri luotettavuus ja kymmenen vuoden 

huoltovapaa operointiaika
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle


