
Teemana 

Henkilöstö
Reserviläisliitto eurooppalaisen reservin 

aliupseerijärjestön puheenjohtajaksi 

s. 24

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2016

Mitä on hyvä johtaminen  
nyt ja huomenna? 

s. 17

Putinin ripaskaa  
vai Straussin valssia? 

s. 28 

Meripuolustuspäivä 
Suomenlinnassa 

s. 37



Päätoimittaja 
Sakari Martimo
Kaikki sähköiset aineistot 
pyydetään lähettämään 
osoitteeseen:
toimitus@rannikonpuolustaja.fi

Toimitus
Toimitussihteeri 
Seppo Alanko
toimitus@rannikonpuolustaja.fi
Auli Aho  
auli.aho@mil.fi
Ove Enqvist, historia ja kirjallisuus
enqvist@oktanet.fi

Toimituksen osoite  
(postitettavat aineistot)
Seppo Alanko
Tmi Riimunkantaja
PL 118, 02101 Espoo

Toimitusneuvosto
Henrik Nystén,  
toimitusneuvoston pj
Sakari Martimo, RUY
Mikko Saarinen, MY
Tatu Vartiainen,
Rannikkotykistön Opistoupseerit
Maria Arminen  
(varalla Jenni Kaipainen), 
Merivoimien aliupseerit
Antti Ratia, Maanpuolustuksen 
Henkilökuntaliitto
Robin Elfving, Sininen Reservi
Antti Rautiainen, 
Rannikkojääkärikilta
Lars Eklund,  
Suomenlahden Laivastokilta

Tilaushinnat vuodelle 2016
Yksittäiset kestotilaajat 24 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen jäsentilaukset 9 euroa/
vuosikerta.

Osoitteenmuutokset  
ja tilaukset
Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 Hanko
puh 040 564 7695
e-mail jarmo.valtimo@ 
 rannikonpuolustaja.fi

Lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Oy Fram Ab, Vaasa

Ilmoitusmyynti
Ilpo Pitkänen Oy 
puh 0405 4589 38

Julkaisija
Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Kansi
Kuva: Puolustusvoimat/ 
Hanne Paalanen-Aalto

ISSN 1239-0445 

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

59. vuosikerta • 4/2016
RANNIKON PUOLUSTAJA 1/2017 ilmestyy viikolla 11.

Teemana  Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lehden aineistopäivä on 20.1.2017 mennessä. Teks tit mieluiten rtf-
teks titiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-aineisto 
paperi-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini miresoluutio 
on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

2

Sotilaan ongelma: 

”Rauhanaja  n yhteiskunnan tukipilarista
armottomaksi tuhoajaksi”

S ain käsiini 1990-lu-
vun alussa teh-
dyn hienon Ranni-

konpuolustaja-videon. Juon-
to-osuudessa kersantti res. 
soittaa autostaan kotiin ja ker-
too lähtevänsä pikakomen-
nuksella kertausharjoitukseen. 
Ajattelu oli aikaansa edellä, sil-
lä Puolustusvoimat on kehittä-
mässä valmiuttaan nykyään 
vakavissaan. Mutta miten ker-
santti muuntuu muutaman 
tunnin automatkallaan per-
heenisästä tykinjohtajaksi ja 
tärkeäksi osaksi sotilaallista 
torjuntakoneistoa?

Samaa voisi kysyä Krimil-
lä olleilta Ukrainan joukoilta. 
Paljonko johtajilla ja miehistöl-
lä oli aikaa valmistautua hen-
kisesti ”vihreisiin miehiin” ja 
laittaa tarvittaessa kova kovaa 



Pääkirjoitus

sujuvan rytmin vaihdoksen. Me 
loput tarvitsemme tueksemme 
koulutusta, joka totuttaa henki-
seen muuntumiseen. Realismin 
järjestäminen koulutuksessa ei 
kuitenkaan ole helppoa. Äärim-
milleen viety realismi koettaisiin 
todennäköisesti epäinhimillisenä, 
ja se kääntyisi jopa itseään vas-
taan. Syvän rauhan ajan yhteis-
kunnalliset normit vaikuttavat tä-
hänkin. Toisaalta epämukavuus-
aluetta olisi kuitenkin pienennet-
tävä mahdollisimman paljon en-
nen ensitaistelun vaikeasti enna-
koitavaa realismitestiä.

Nykyisissä kriisinhallin-
taoperaatioissa saattaa syntyä 
hyvinkin riskialttiita tilanteita, ja 
onpa sotilaitamme tuotu kotiin 
arkussakin, onneksi hyvin har-
voin. Tämä koulii henkilöstöä, 
mutta vaaratilanteet eivät kui-
tenkaan yleensä ole pitkäkes-
toisia eivätkä siten haasta soti-
laan sietokykyä.

Nykyajan media totuttaa 
ja turruttaa ihmisten mieltä vä-
lillä pöyristyttävilläkin väkival-
tapläjäyksillä. Ihmisiä kaatuu 
kuin heinää, eikä tunnu mis-
sään. Toisaalta, asia ei ole kat-
sojan iholla, vaan kauheudet ta-

pahtuvat jossain kaukana Alep-
possa tai fiktiivisesti elokuvas-
sa. Samojen kuvien katsojille 
voi nykyään olla epäselvää se-
kin, mistä liha lautasillemme tu-
leekaan. ”Tuotantoyksikön” kä-
sittelyprosessi navetasta tai ka-
nalasta lautaselle on yhä har-
vemmilla hallussa. Valmius kä-
sitellä sinänsä luonnollisia asioi-
ta jää vähäiseksi.

Taistelusta seuraavaa väis-
tämätöntä shokkia voidaan 
myös hallita, ja asiaa on tut-
kittu paljon. Tilanne on kaikille 
sama, mutta erityisesti johtajien 
on tunnettava ilmiön hallintakei-
not. Tästä on mm. sarjassaan 
kultaa voittanut Puolustusvoimi-
en opetusvideo, jossa vänrikki 
käsittelee joukkonsa kanssa tu-
likasteen tappiot halki ja poik-
ki. Vaan kuka tukee vänrikkiä? 

”Miksi kunnian kentät ovat 
aina niin kauhistuttava näky?” 
Näin kuulemma pohdiskeli Wel-
lingtonin herttua tarkastaessaan 
Waterloon taistelukenttää voit-
tonsa jälkeen. Maalamatta piru-
ja seinille voi omaa valmiuttaan 
henkiseen rytminmuutokseen 
joskus pohdiskella tykönään. 

Sakari Martimo

vastaan varuskuntien porteilla? 
Henkisen asenteen muuntami-
nen syvän rauhan tilan mallis-
ta tähtäimen läpi katsovaksi so-
tilaaksi vaatii useimmilta aika-
moisen ajatustyön.

Mantran mukaan Puolus-
tusvoimat muodostaa kynnyk-
sen, joka pakottaa hyökkää-
jän arvioimaan todennäköiset 
tappionsa suhteessa tavoittei-
siinsa. Tappiot ovat materiaa-
lia, mutta ennen kaikkea soti-
laita, lihaa ja luuta. Tämän sei-
kan käsittelyyn ei rauhan aikana 
kouliudu, ja suurin osa sotilaista 
molemmilla(!) puolilla rintamaa 
joutuu kohtaamaan tämän vai-
kean asian. Kaikilta sen käsitte-
ly ei onnistu ajankaan kanssa.

Tarkistamattoman muis-
tikuvani mukaan talvisodassa 
jouduttiin vaihtamaan yli 30 % 
rykmentin komentajista lähinnä 
henkisen sietokyvyn rajojen tul-
tua vastaan. Upseerit olivat rau-
han aikana ansioituneita sotilai-
ta aloillaan, mutta osa johtajis-
ta ei kyennyt käsittelemään so-
dan realismia.

Jotkut meistä ovat saaneet 
syntymälahjaksi luonteen, joka 
mahdollistaa tilanteen mukaisen 
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P ohjanlahden Laivas-
tokillan perustajajä-
sen, kunniapuheen-

johtaja ja sotaveteraani Tauno 
Rewell kuoli 8.10.2016 kun-
nioitettavassa 91 vuoden iäs-
sä. Rewell toimi puheenjohta-
jana Laivaston Kilta ry:n Poh-
janlahden osaston perustavas-
sa kokouksessa 21.9.1982. Toi-
sena killan perustamisen aloit-
teentekijänä oli silloin Pohjan-
lahden merivartioston komen-
taja Esa Salonsaari. Yhteydet 
vartiostoon olivatkin kiinteät ai-
na sen lakkauttamiseen saakka. 

Vuonna 1993 kilta itsenäistyi 
nimellä Pohjanlahden Laivas-
tokilta, jonka toiminta-alueek-
si määriteltiin koko Pohjanlah-
den rannikko Kristiinankaupun-
gista Ouluun, jossa toimi paikal-
lisosasto.

Perustajajäsen Tauno 
Rewell toimi killan puheenjohta-
jana kaikkiaan 22 vuotta, alus-
ta alkaen aina vuoteen 2004, 
jonka jälkeen hänestä tuli killan 
kunniapuheenjohtaja. Tänä ai-
kana killan toiminta laajeni ja jä-
senmäärä kasvoi tasaisesti ollen 
huipussaan vuonna 2000, jol-
loin se ylitti 200 jäsenen rajan. 
Suhteet laivastoon olivat hyvät 
ja miinalaiva Pohjanmaan, Vaa-
san kaupungin kummialuksen 
jokasyksyinen vierailu oli syys-
kauden toiminnan kohokohta. 
Tauno Rewell piti tärkeänä suh-
teiden vaalimisen aluksen up-
seereiden kanssa ja järjesti heil-
le kodissaan vastaanoton aina 
aluksen vieraillessa Vaasassa. 
Rewellin johdolla kilta oli jopa 
vaikuttamassa kaupungin katu-
kuvaan, kun laivanvarustaja ja 
mesenaatti Carl Gustav Wolffin 
reliefi kiinnitettiin Vaasan Me-
rimuseon seinään Palosaarel-
la Vaasassa 2006 pidettyjen 

laivastokiltapäivien yhteydes-
sä. Tauno Rewell kuului myös 
vuosia valtakunnallisen Laivas-
ton Kilta ry:n hallitukseen. Poh-
joismaisille Laivastokiltapäiville 
Tauno aktiiviaikanaan osallis-
tui ahkerasti ja oli esimerkkinä 
muille killan jäsenille. Suhteet 
Pohjoismaihin olivat kunnossa. 
Siirryttyään syrjään killan aktii-
vitoiminnasta hän edelleen seu-
rasi sen toimintaa. Viime kevää-
nä hän osallistui korkeasta iäs-
tä huolimatta killan kevätkoko-
ukseen ollen todistamassa kil-
lan kahden uuden kunniajäse-
nen nimittämistä.

Tauno Rewell kuului viimei-
seen ikäluokkaan, joka kutsuttiin 
sotaan. Hän palveli laivastossa 
toimien muun muassa miinalai-
va Ruotsinsalmen ensimmäisenä 
upseerina. Sotilasarvoltaan Tau-
no Rewell oli yliluutnantti. Vaa-
sassa kauppaneuvos Rewell tun-
nettiin yritysjohtajana ja aktiivise-
na keskustelijana kaupunkipoli-
tiikassa. Pohjanlahden Laivas-
tokillan jäsenet jäävät kaipaa-
maan loppuun asti aktiivista kil-
taveljeään.

Teuvo Roden
killan puheenjohtaja vuodesta 2005

In M
em

oriam Tauno on poissa

Tauno Rewell pitämässä killan 
lipun lipunnaulauspuhetta vuonna 
1989.
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ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Integrated 
Mission Systems to navies, coast guards and 
other operators of integrated systems, from 
large bridge systems to one-console systems 
consisting of navigation, mission management 
systems and communications (multi-link functionality 
available) integrated with customer tailored systems.

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
CEO Jaakko Savisaari
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, Finland
Mobile  +358 400 314 927
jaakko.savisaari@fi.atlas-elektronik.com
www.finland.atlas-elektronik.com

Maritime Security is a Question of
Best Technologies and Systems

... a sound decision

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

ATLAS Integrated Mission System AIMS onboard the 
Finnish Border Guard OPV Turva



Pekka Varjonen, Sami Iso-Lauri ja Patrick Hakalax
Kommodori Pekka Varjonen, komentaja Sami Iso-Lauri ja komentajakapteeni Patrick Hakalax työskentelevät Merivoimien esi            kunnan henkilöstöosastolla.

Merivoimien henkilöstövoimava  rojen johtaminen, 
suunnittelu ja koulutus
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Strategisista vaatimuksista tavoitetilaan (HESTRA)

Johdanto

”Puolustusvoimien palkattu 
henkilöstö luo rauhan aikana 
puolustusjärjestelmämme selkä-
rangan. Sodan ajan Puolustus-
voimissa reserviläiset ovat suu-
rin henkilöstövoimavaramme. 

Rautainen ammattitaito no-
jaa elinikäiseen oppimiseen ja 
sitä tukevaan tehtäväkiertoon. 
Osaamistamme on jatkuvasti 
kehitettävä suhteessa tulevai-
suuden tarpeisiin. Reserviläis-
ten osaaminen rakentuu Puo-
lustusvoimien koulutuksen, va-
paaehtoistoiminnan ja henkilö-
kohtaisten valmiuksien kehittä-
misen varaan. 

Yksilön toimintakyvyn on 
mahdollistettava kaikkien Puo-
lustusvoimien lakisääteisten 
tehtävien hoito äärimmäisissä-
kin olosuhteissa.” 

Puolustusvoimain komen-
taja avasi edellä mainituilla saa-
tesanoilla vuonna 2014 laadi-
tun Puolustusvoimien henkilös-
töstrategian (HESTRA). Puolus-

tusvoimien henkilöstöstrategia 
on Puolustusvoimien palkattua 
henkilöstöä ja asevelvollisia kos-
keva strategia, joka sisältää kes-
keiset perusteet henkilöstöjoh-
tamisen ja hallinnon sekä hen-
kilöstön osaamisen, toimintaky-
vyn, koulutuksen ja harjoitustoi-
minnan pitkäjänteiseksi kehittä-
miseksi. 

Strategian kehittämistoi-
menpiteet huomioidaan osaksi 
Merivoimien kehittämissuunni-
telmaa ja ne toimeenpannaan 
toiminnan ja resurssien suun-
nitteluprosessissa. Henkilös-
töstrategian toimeenpanoa tar-
kennetaan normiohjausasia-
kirjoin ja toimeenpanon toteu-
tumista seurataan sekä arvioi-
daan tulos- ja vuosiraporteissa 
sekä henkilöstötilinpäätöksissä. 

Strategia ja normiohjaus 
määrittävät ohjauksen menet-
telytavoista, mutta vaatimukset 
henkilöstön osaamiselle, toimin-
takyvylle sekä joukkojen suori-
tuskyvyille johdetaan toimin-

taympäristöstä, uhka-arviosta 
sekä strategisesta ja operatiivi-
sesta suunnittelusta.

Merivoimissa henkilöstö 
nähdään strategisena 
voimavarana

Merivoimien komentaja näkee 
henkilöstön puolustushaaransa 
strategisena voimavarana. Me-
rivoimien henkilöstörakenteen 
mitoituksen perustana on sodan 
ajan joukkojen kokoonpano se-
kä sen henkilöstö- ja osaamis-
tarve. Tehtäväkokoonpanon läh-
tökohtina ovat sodan ja rauhan 
ajan tarvetta vastaava henkilös-
tö, jolla on vahva osaaminen ja 
tehtävää vastaava toimintakyky. 

Henkilöstörakenteen ja teh-
täväkokoonpanon kehittämises-
sä on luonnollisesti aina ohjaa-
vana tekijänä käytössä olevat 
resurssit. Kysymys siitä, onko 
meillä ”resurssilähtöinen uh-
ka-ajattelu vai uhkaperusteinen 
resurssisuunnittelu”, sisältää 
”leikillisyydestään” huolimatta 

Henkilöstö
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tunnustettavan tosiasian - käy-
tössä olevat resurssit asettavat 
reunaehdot. Resurssien ollessa 
rajalliset myös henkilöstön osal-
ta tulee organisaatioiden tehtä-
vien toteuttamista tarkastella 
ennakkoluulottomasti ja tarvit-
taessa aikaisemmista toimin-
tatavoista poiketen. Tavoittee-
na on asetettujen tehtävien ja 
henkilöstöresurssien tasapaino. 
Henkilöstön määrään on rajalli-
set vaikutusmahdollisuudet, jo-
ten henkilöstörakenteen, tehtä-
väjaon sekä toimintatapojen ke-
hittämisellä turvataan tehtävien 
toteuttaminen ja henkilöstön toi-
mintakyky.

Merivoimien henkilöstöra-
kenteen kehittämistä ohjaa ta-
voitetilan mukaisten suoritusky-
kyjen henkilöstötarve. Merivoi-

mien keskeisenä tulevana suori-
tuskykynä on Laivue 2020, jon-
ka suunnitteluvaiheessa tunnis-
tetaan tarvittava henkilöstöre-
surssi koko suorituskyvyn elin-
jakson ajaksi. Kuten kaikkiin uu-
siin suorituskykyihin, myös Lai-
vue 2020:en henkilöstö koh-
dennetaan Merivoimien olemas-
sa olevasta henkilörakenteesta 
huomioiden poistuvista suori-
tuskyvyistä vapautuva henki-
löstö. Merivoimien perus- ja ke-
hittämistehtävät toteutetaan ny-
kytason henkilöstömäärällä.  

Henkilöstörakennetta kehi-
tetään ohjaamalla palkatun hen-
kilöstön peruskoulutuksen opin-
tomääriä ja -suuntia tarkistamal-
la henkilöstöryhmien tarkoituk-
senmukaista käyttöä, kohdenta-
malla henkilöstöä organisaatioi-

den tarpeiden mukaisesti sekä 
ennen kaikkea hankkimalla niin 
yksilölle kuin organisaatioillekin 
tarvittava osaaminen.

Uusien suorituskykyjen tar-
peiden lisäksi Merivoimien hen-
kilöstörakenteeseen aiheutuu 
muutoksia opistoupseerien pois-
tuessa asteittain vuoteen 2035 
mennessä. Korvaava henkilös-
töryhmä määritetään tapaus-
kohtaisesti tehtävässä tarvitta-
van osaamisen perusteella. 

Reservin merkitys säilyy 
Merivoimissa edelleen tärkeänä. 
Merivoimien sodan ajan jouk-
korakenteessa on reserviläisille 
vaativia tehtäviä kaikissa esikun-
tarakenteissa, johtoportaissa se-
kä perusyksiköissä. Vakinaises-
ta palveluksesta reserviin jäänei-
den ammattisotilaiden henkilös-

PuolustusvoiMat/HannE PaalanEn-aalto
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tövoimavara hyödynnetään täy-
simääräisesti. Osaaminen ei hä-
viä reserviin jäädessä, mutta si-
tä tulee ylläpitää ja kehittää so-
dan ajan tehtävien vaatimusten 
mukaisesti. Reserviläisten käyt-
töä pyritään hyödyntämään ai-
kaisempaa tehokkaammin myös 
joukkotuotantoon liittyvissä har-
joituksissa. Alusyksiköiden ja 
rannikkojoukkojen harjoitukses-
sa tarkastetaan tuotettavien yk-
siköiden sodan ajan kokoonpa-
no ja tehtäväkohtaisin kertaus-
harjoituksin täydennetään hen-
kilöstöä sijoitetulla henkilöstöllä 
toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. 
Tavoitteena on, että mm. sijoite-
tut johtajat johtaisivat omia tuo-
tannossa olevia yksiköitään var-
sinkin soveltavissa harjoituksis-
sa. Kysymys on reservin sitout-
tamisesta sekä edellä mainitus-
ta osaamisen ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä.

Henkilöstön osaaminen 
ja toimintakyky luovat 
perustan joukkojen 
suorituskyvylle

Merivoimien koulutuksen läh-
tökohtina ovat poikkeusolojen 
erityistarpeet, joukkojen suori-
tuskykyvaatimukset, henkilös-
tön osaamis- ja toimintakyky-
vaatimukset sekä yhteensopi-
vuus suomalaiseen koulutusjär-
jestelmään.

Merivoimien koulutuksen 
päämääränä on turvata osaava 
ja toimintakykyinen henkilös-
tö sekä joukkojen suorituskyky 
koulutus- ja harjoitustoiminnalla 
kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Merivoimien koulutusta ke-
hitetään siten, että se tukee laki-

sääteisten tehtävien ja hallinto-
yksiköiden tehtävien täyttämis-
tä. Sodan ajan joukkojen suori-
tuskykyvaatimuksiin perustuen 
koulutuksen tulee olla tuloksel-
lista, kustannustehokasta ja vai-
kuttavaa.  Koulutus- ja harjoi-
tustoiminnan arviointi luo perus-
tan suunnittelulle ja kehittämi-
selle. Koulutuksen tuloksellisuu-
den parantamiseksi hyödynne-
tään täysimääräisesti virtuaali-
oppimisympäristöjä ja simulaat-
toreita.

Kansallinen ja kansainväli-
nen koulutus integroidaan tar-
koituksenmukaisesti. Kansain-
välisen koulutuksen on tuetta-
va kansallisten tehtävien toteut-
tamista ja suorituskykyjen kehit-
tämistä. Tärkeimpien joukkojen 
ja avainhenkilöstön yhteenso-
pivuus varmistetaan vaativis-
sa kansallisissa ja kansainvä-
lisissä harjoituksissa. Kansalli-
siin koulutustapahtumiin ja har-
joituksiin voidaan yhdistää kus-
tannustehokkaasti kansainväli-
siä elementtejä. 

Merivoimien joukkotuotan-
nossa hyödynnetään reservin 
koulutuksen koko keinovalikoi-
maa. Kertausharjoitusten ohella 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen panosta tarvitaan 
henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen ja joukkojen suoritusky-
vyn parantamiseen. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys tuottaa 
erinomaista koulutustarjontaa 
ja sen integroinnissa tiiviimmin 
sekä pitkäjänteisemmin reservin 
koulutukseen Merivoimilla on 
paljon mahdollisuuksia. Samal-
la halutaan kannustaa reservi-
läisiä omaehtoiseen osaamisen 

kehittämiseen mm PVMOOD-
LE-verkkoympäristön kautta, 
jonne jokainen pystyy interne-
tissä luomaan oman käyttäjä-
tunnuksen.

Merivoimien henkilöstön 
toimintakykyä kehitetään koko-
naisvaltaisesti sodan ajan teh-
tävien asettamien vaatimusten 
mukaisesti. Henkilöstöllä tulee 
olla riittävä fyysinen, psyykki-
nen, sosiaalinen ja eettinen toi-
mintakyky. Työ- ja palvelustur-
vallisuus on henkilöstön toimin-
takyvyn ja hyvinvoinnin perusta. 

Suorituskykyjen ja 
toiminnan kehittäminen 
tuovat henkilöstölle 
mahdollisuuksia

Merivoimissa toimitaan vahvan 
kehittämisen aikakautta. Hen-
kilöstöä positiivisessa mielessä 
haastavia tehtäviä rakentuu uu-
sien suorituskykyjen kautta se-
kä olemassa olevien rakentei-
den toimintatapoja kehitettäes-
sä. Henkilöstön osaamiseen 
kohdistuu enemmän muutos-
paineita kehittämisen edetes-
sä. Merivoimat tarjoaa haasta-
via tehtäviä meripuolustuksen 
kaikilla tasoilla palkatun henki-
löstön jokaiselle henkilöstöryh-
mälle sekä reserviläisille. 

Joukkojen suorituskyvyn 
rakentamisessa ja henkilöstön 
osaamisen kehittämisessä riit-
tää mahdollisuuksia niin kansal-
lisissa kuin kansainvälisissäkin 
tehtävissä sekä harjoituksissa. 
Merivoimien reserville on pal-
jon mahdollisuuksia mm. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
ja Sinisen Reservin kautta - ter-
vetuloa mukaan!

Henkilöstö
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Navielektro Ky
PL 137
20780 Kaarina

www.navielektro.fi 

Tarjoamme monipuolisia 
ratkaisuja puolustustarkoituksiin.  
Johtamisjärjestelmämme kerää tietoa 
useilta eri sensoreilta ja jäsentää 
tiedon kattavaan, yhdistettyyn 
näkymään, jota on helppo ymmärtää. 

Ratkaisumme auttavat toimijoita 
säilyttämään taktisen aloitekyvyn 
yhtenäisen tilannekuvan ja 
kehittyneiden, päätöstentekoa 
helpottavien työkalujen avulla.

Vaativissa meriolosuhteissa tarvitaan kuitenkin myös 
korkeasuorituskykyisiä johtamisjärjestelmiä

MERILEIJONA ON ERI LEIJONA
JA MERIMIES ON AIVAN ERI MIES



I lmeisesti punaviinilasilliseni 
oli tehnyt englannin ääntä-
myksestäni sen verran hy-

väksyttävää, että hienostuneen 
yläluokkaista englantia puhuvan 
keskustelukumppanini korvat 
eivät täysin särkyneet. Ainakaan 
hän ei sitä osoittanut, vaan ker-
toili että on tullut konferenssiin 
lähinnä uteliaisuudesta, sillä hän 
ei pitänyt itseään millään tapaa 
tutkijana tai etiikan asiantuntija-
na. Hänen kokemuksensa eetti-
sistä ongelmista ja niiden ratkai-
suista olivat lähinnä käytännön 
tilanteita uran varrelta.

Toimiessaan aluksen pääl-
likkönä hän oli nimittäin saa-
nut mielestään muutamia kerto-
ja tehtäviä, jotka eivät olleet hy-
väksyttäviä. Miksi eivät, sitä hän 
ei kertonut ja minulle ei todella-
kaan tullut mieleen kysyä. Yhtä 
kaikki, asia oli kuitenkin paina-
nut häntä niin paljon, että hän 
oli sanojensa mukaan tilannut 
audienssin korkean esimiehen-
sä luo ja kysynyt saamansa teh-
tävän luonteesta ja siitä onko se 

oikein ja hyväksyttävä. Vastaus 
oli ollut tyrmäävä: ”Jos sinun täy-
tyy pohtia tuollaisia, et ehkä ole 
oikea mies tehtävääsi!” Juttuka-
verini siemaisi lasistaan ja tote-
si hymyillen, että hänen esimie-
helleen antamansa vastaus var-
misti sen, että hän jäi eläkkeel-
le samassa sotilasarvossa kuin 
tuolloin oli. Vastaus kuului: ”Her-
ra Amiraali, jos Te ette pohdi täl-
laisia – ette selvästikään ole oi-
kea mies tehtäviinne.”

Riippumatta siitä, onko 
keskustelu laivastoesikunnassa 
mennyt edellä mainitulla tavalla 
vai ei, on tarina viihdyttävyyten-
sä lisäksi hyvä alustus pohdin-
nalle siitä, kenelle etiikan ja eet-
tisyyden kanssa askartelu ase-
voimissa kuuluu. Vaihtoehto-
ja on runsaasti. Osa asevoimis-
ta katsoo, että se kuuluu kaikille 
palveluksessa oleville tehtävästä 
riippumatta. Esimerkiksi Alanko-
maiden asevoimat opettaa eet-
tiset perusteet koko henkilöstöl-
leen – myös siviileille. Osa ase-
voimista liittää etiikan vahvasti 

sotilasprofessioon kuten esimer-
kiksi Yhdysvalloissa toimitaan. 
Lisäksi yhteiskunnan vaikutus 
asevoimien henkilöstön etiikka-
näkemykseen vaihtelee maittain; 
riippuen asevoimien tehtävistä, 
rakenteesta sekä rekrytointita-
vasta ja -pohjasta.

Osa asevoimista myös luot-
taa etiikan erityisasiantuntijoi-
hin; melko usein tällä tarkoite-
taan sotilaspappeja. Ja kyllä-
hän papit perusasiat ja -teori-
at voivat opettaa, mutta etiikan 
ulkoistaminen vain meille olisi 
nähdäkseni äärimmäinen vir-
he, sillä etiikka nykyaikaisissa 
asevoimissa vaatii koko henki-
löstön osallistamista sen sijaan 
että asia jätettäisiin vain yksit-
täisten erikoisaisasiantuntijoi-
den varaan. Tämä johtuu ase-
voimien ja erityisesti sotilase-
tiikan kuvan muutoksesta, sillä 
kun vielä kylmän sodan aikana 
puhuttiin sodan etiikasta ja so-
dan oikeutuksesta, on nyttem-
min siirrytty yhä enemmän kes-
kustelemaan sotilaan etiikasta.

Kuuluuko etiikka  
kaikille?
Joitain vuosia sitten seisoskelin punaviinilasini kanssa sotilasetiikan tutkijoiden kon-

ferenssin yhteydessä järjestetyllä vastaanotolla ja mietin perisuomalaisittain strate-

giaa tyylikkääseen vetäytymiseen baarin puolelle, kun juttusilleni tuli brittiläinen me-

riupseeri.

Janne Aalto
Kenttärovasti, Pääesikunta, Koulutusosasto

Henkilöstö
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Sotilaan etiikka tai sotilase-
tiikka koskee niitä arvoja ja joh-
tavia eettisiä periaatteita, joita 
palveluksessa olleet ja nyt ole-
vat sotilaat (ja koko asevoimien 
henkilöstö) joutuvat pohtimaan 
kaikkialla maailmassa. Samalla 
on huomattu, että tuohon poh-
dintaan vastaamiseen ei enää 
riitä se, että todetaan sotilaan 
joutuvan sodassa tekemään te-
koja jotka ovat lähtökohtaises-
ti väärin ja sitten jatketaan, että 
sodassa noita vääriä tekoja teh-
dään sen vuoksi, että estetään 
tai korjataan suurempi vääryys.

Miten ja miksi kehitys on 
sitten mennyt sodan etiikan 
ohitse kohti sotilaan etiikkaa? 
Syitä on useita; kansallisvaltioi-
den muuttunut status, sodan 
kuvan muutos, asevoimien tek-
nistyminen. Suurimpana vaikut-
tajana on kuitenkin kysymys yk-
sittäisen sotilaan identiteetistä. 
Nykyinen länsimainen yhteis-
kunta ja aikamme haastaa yk-
silöt entistä intensiivisempään 
pohdintaan suhteestaan omaan 
historiaansa, ajan ilmiöihin, yh-
teisöihin ja kulttuuriin. Ja tuota 
pohdintaa ei voi täysin ulkoistaa 
asiantuntijoiden huoleksi.

On luonnollisesti todetta-
va, että edellä mainitut määri-
telmät ja niihin liittyvä identi-
teettityö kohdistuu ennen kaik-
kea ammattisotilaisiin ja erityi-
sesti maihin, joissa asevoimat 
koostuvat puhtaasti ammatti-
sotilaista.

Asevelvollisuuteen perustu-
vissa asevoimissa ei identiteet-
tityöstä voi varusmiesten ja re-
serviläisten kohdalla samalla ta-
voin puhua, sen sijaan ilmeistä 

on se, että asevelvollisuus sitoo 
asevoimat tiiviisti mukaan muun 
yhteiskunnan arvomaailmaan 
sekä sen ilmiöihin ja muutok-
siin. Kuuden kuukauden välein 
saapuvat uudet alokkaat estä-
vät meitä ainakin rauhan aika-
na muodostamasta omaa soti-
laskuplaamme, johon muun yh-
teiskunnan tuulet eivät osu.

Sotilasetiikka nähdään kui-
tenkin kansainvälisesti hyvin 
suurelta osin ammattietiikan 
opettamisena erityisammatti-
laisille. Sotilaan ammattitaitoon 
katsotaan kuuluvan kyky tehdä 
tilanteen vaatimia järkeviä, loo-
gisia ja hyväksyttäviä ratkaisu-
ja myös eettisesti haastavissa ti-
lanteissa. Lisäksi häneltä katso-
taan voivan odottaa keskimää-
räistä suurempaa kykyä käsitel-
lä arvoristiriitojen aiheuttamaan 
moraalista stressiä.

Puhuttaessa asevelvolli-
suuteen perustuvista puolustus-
voimista ja sen sotilaista emme 
voi kuitenkaan puhua ammatti-
laisista, vaan kansalaisista, jot-
ka hetkeksi saavat sotilaan sta-
tuksen. Tällöin ei ole niinkään 
tärkeää määritellä kuka on so-
tilas, vaan mitä on olla sotilas. 
Monelle sotilaistamme pysyvin 
ja ainoa kokemus sotilaana ole-
misesta on varusmiespalvelus. 
Kun ammattisotilailla tuo koke-
mus sitten muokkaantuu ja ja-
lostuu koulutuksen ja kokemuk-
sen myötä, reserviläisillä sitä 
muokkaavat muut, asevoimien 
ulkopuolelta tulevat määreet.

Sotilasetiikassa onkin tut-
kimusten pohjalta hyväksyttävä 
se, että ei ole olemassa mitään 
normatiivisesti määrättyä ja uni-

versaalia hyvää tai oikeaa toi-
mintatapaa. On vain rakenteel-
lisesti erilaisia asevoimia ja nii-
den sotilaita erilaisissa kulttuu-
reissa ja tilanteissa vastaamas-
sa erilaisista tehtävistä. Se mikä 
on oikein ja hyvin, on määritte-
lykysymys.

Kuka tuon oikean ja hyvän 
sitten saa määritellä? Eri asevoi-
milla on erilaisia ratkaisumalle-
ja tähänkin kysymykseen. Yleis-
täen voisi todeta että kyseessä 
on jako kahteen. Toiset halua-
vat kasvattaa eettisessä mieles-
sä hyvän sotilaan ja toiset kou-
luttaa oikein toimivan sotilaan.

Tavoitteista ensimmäinen – 
siis kasvattaa, kouluttaa ja opet-
taa sotilas (tai kuka tahansa ase-
voimien henkilöstöstä) hyväksi 
sotilaaksi – kuulostaa itsestään 
selvyydeltä, sillä tuskin minkään 
opetuksen, koulutuksen tai kas-
vatuksen tavoitteena on lähtö-
kohtaisesti kasvattaa kohtees-
taan paha.

Ammattimaisuus ja amma-
tillisuus korostuvat tässä etiikan 
opetuksen näkökulmassa. So-
tilasammatin muutokset ovat 
vahvasti esillä ja uudet sodan-
käynnin muodot, uudet asejär-
jestelmät ja perinteisestä poik-
keavat toimintaympäristöt ovat 
esillä opetuksessa. Opetukses-
sa hyväksytään, että virheitä 
on tehty ja niitä tullaan toden-
näköisesti tekemään. Virheistä 
kuitenkin voidaan oppia. Ope-
tusta suunnataan myös siihen, 
miten yksittäinen sotilas voi hal-
lita epäonnistumisten ja moraa-
listen ristiriitojen tuottamaa mo-
raalista stressiä.

Siinä missä hyvän sotilaan 

Henkilöstö
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etiikan opetuksen tavoitteeksi 
asettava näkökulma korostaa 
yksilöä ja hänen harkintaansa 
ja henkistä kasvuaan toimin-
nan kohteena ja keskipisteenä, 
näkee toinen näkökulma, soti-
laan oikeaa toimintaa korosta-
va sellainen, yhteisölliset arvot 
merkittävämmäksi.

Näkökulman lähtökohta on 
asevoimat yhteiskunnan palveli-
jana ja sen antaminen tehtävien 
täyttäjänä. Tehtävä voi olla esi-
merkiksi puolustaa kansakun-
taa, sen aluetta tai arvoja. Ase-
voimat toteuttavat tehtäväänsä 
kansainvälisten ja kansallisten 
sopimusten ja lakien puitteissa. 
Mainitut sopimukset ja lait luo-
vat raja-arvot, joissa toimitaan, 
ja raja-arvojen sisälle rakenne-
taan asevoimien toimintakult-
tuuri ja arvomaailma. Kun yk-
sittäinen sotilas liittyy asevoi-
miin joko palkattuna henkilönä 
tai asevelvollisena, hänelle ope-
tetaan niiden toimintakulttuurit 
ja arvomaailmat ja hänen edel-

lytetään niihin sitoutuvan. Sitou-
tumista vahvistetaan erilaisilla 
perinteillä, valoilla tai lupauksil-
la sekä kirjatuilla arvoilla ja eet-
tisillä säännöillä.

Näkökulma siirtää eettis-
ten ratkaisujen teon vastuu-
ta pois yksilöltä yhteisön suun-
taan. Kun yksilö toimii yhteisön 
asettamissa rajoissa, hän toi-
mii eettisesti. Yhteisön asetta-
mat auktoriteetit kertovat, mikä 
on oikein ja mikä väärin. Näkö-
kulma ei vaadi erityistä eettis-
tä kasvatusta tai ammatillista 
tai persoonallista kasvua. Kyse 
on enemmänkin oppimisesta ja 
omaksumisesta. Tulkinnan va-
raa oikean ja väärän välillä on 
vähän, ja jos sellaista ilmenee, 
yhteisön asettamat auktoriteetit 
ratkaisevat asian. Näkökulmas-
sa on kiistattomat etunsa. Soti-
laalle ilmoitetaan, miten toimi-
taan – ja jos hän ei toimi käske-
tyllä tavalla, on syyllinen mah-
dollisiin ylilyönteihin tai rikoksiin 
välittömästi selvillä.

Kuten mainitsin, kaksi edel-
lä esitettyä näkökulmaa ovat 
yleistyksiä; erilaisia variaatioita ja 
alalajeja löytyy useita asevoimis-
ta riippuen. Normatiivisen etiikan 
klassiset teoriat deontologisesta, 
konsekventialistiseen ja teleolo-
giseen löytyvät niistä puhtaina 
mutta myös erikoisesti sekoittu-
neina. Osa sekoituksista on sel-
laisia, että hyvästä ja pahasta tai 
oikeasta ja väärästä ei enää ole 
kysymys, vaan kyseessä on puh-
das tarkoituksenmukaisuus ja 
etiikasta on tullut vain erikoises-
ti tulkittu peitetarina. Minkä rat-
kaisun sitten omaan etiikanope-
tukseemme omalle henkilöstöl-
lemme valitsemmekin, ei moni-
mutkaisiin kysymyksiin enää ole 
helppoja vastauksia. Pitänee siis 
pohtia lisää.

Kirjoittaja väitteli sotatieteiden 
tohtoriksi 28.10.2016 
aiheenaan sotilasetiikan 
opetus.

Rannikon Puolustajan jutut jatkuvat 
painetun lehden ulkopuolella!
Tässä numerosta lähtien tarjoamme lukijoillemme mahdollisuuden 
päästä suoremmin kiinni esimerkiksi jutuissa viitattuihin lähteisiin 
tai kokonaan toisiin, samaa aihepiiriä kartoittaviin artikkeleihin 
Qr-koodien muodossa.

Qr-koodit ovat erityisesti mobiililaitteita varten suunniteltuja kuvakoodeja, joiden avulla pys-
tytään nopeasti avaamaan esimerkiksi tietty muistiinpano tai verkkosivu. Oheinen testikoodi 
esimerkiksi osoittaa lehden verkkosivulle.

Koodien lukemista varten tavallisesti tarvitaan erillinen sovellus, jollaisia on helposti ha-
kusanalla löydettävissä ja ilmaiseksi ladattavissa mobiililaitteen sovelluskaupasta (Applen 
puhelimissa App Storesta, Android-laitteissa Google Playsta ja Windows-laitteissa Windows 
Storesta).

Henkilöstö
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J ohdon ja esimiesten teh-
tävänä on tukea organi-
saatiota sen tavoitteiden 

mukaisessa toiminnassa. He 
vastaavat työskentelyn ja suo-
rituksen johtamista, henkilös-
tön työuran tukemista, osaa-
misen kehittämistä ja jakamis-
ta, sekä organisaatio- ja turvalli-
suuskulttuurin johtamista. Kaik-
kia osa-alueita on aina tarkastel-
tava ja johdettava sekä strategi-
sesti että toiminnallisesti. Joh-
tamisen tehtäväkenttä on laaja, 
toimintaympäristö alati muuttu-
va ja osin ennakoimaton. Miten 
työtä ja työskentelyä voi ja tu-
lee siis johtaa, jotta organisaa-
tio ja sen henkilöstö pystyy par-
haaseen mahdolliseen suorituk-
seen, on samanaikaisesti hyvin-
voiva ja uudistumiskykyinen? 

Hyvin toimivaan ja uudis-
tumiskykyiseen organisaatioon 
(Healthy and Resilient Organiza-
tion) on liitetty toimintatapa, jos-
sa työntekijöiden hyvinvointia 
ja organisaation tuloksellisuutta 
kehitetään suunnitellusti, syste-
maattisesti ja proaktiivisesti. Toi-
mintaa kehitetään, ei vain työn 
tai organisaatiorakenteiden näkö-
kulmasta, vaan myös henkilös-
tön ja vuorovaikutuksen näkökul-
masta. Organisaation kyvyn sel-
viytyä kriiseistä ja kukoistaa epä-
varmuudessa on katsottu perus-
tuvan pitkälti johtamiseen, siihen 
millainen toimintakulttuuri orga-
nisaatiossa on, sekä valmiuteen 
muuttaa toimintaa ja hyviin ver-
kostoihin. Millaista hyvä johtami-
nen nykyisin oikein on? Mitä joh-
dolta vaaditaan?

Ole tilannetietoinen  
– älä ummista silmiä

Yksi johdon keskeisemmis-
tä tehtävistä on tehdä päätök-
siä, toisinaan hyvin ratkaisevia-
kin, olemassa olevan tiedon pe-
rusteella. Tämä edellyttää, että 
henkilöstöä kannustetaan ole-
maan valppaina ns. heikoille 
signaaleille, jotka liittyvät orga-
nisaatioon ja sen toimintaan se-
kä tuomaan niin hyvät kuin huo-
not uutiset johdon tietoon mah-
dollisimman aikaisessa vaihees-
sa, jotta asioihin voidaan reagoi-
da ennakoivasti. 

Luo innostava visio 
tulevaisuudesta

Henkilöstön sitoutuminen orga-
nisaation toimintaan ja motivaa-
tio tehdä työtä on olennaista tu-

Työelämä, työn tekemisen tavat muuttuvat alati. Jatkuvalla syötöllä tulee uusia teknisiä 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusia tapoja tehdä työtä ja asettavat uusia vaatimuk-

sia osaamiselle. Käytettävissä olevan tiedon määrä on valtava ja kasvaa jatkuvasti. 

Lisäksi tapahtuu ennakoimattomia asioita, kuten markkinoiden romahduksia tai maan-

järistyksiä, jotka voivat tuhota infrastruktuurit, jotka mahdollistavat työn teon. 

Krista Pahkin
Johtaja, Uudistuva työ, Työterveyslaitos. 
Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen pitkän linjan johtajuuden asiantuntija.

Mitä on 

hyvä johtaminen
nyt ja huomenna?

Henkilöstö
Teem
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loksellisen toiminnan kannalta. 
Muutostenkin keskellä on olta-
va yhteisesti jaettu visio organi-
saation ja sen toiminnan tule-
vaisuudesta, siitä minkä eteen 
henkilöstön halutaan omalta 
osaltaan panostavan. Johdol-
ta tämä edellyttää avointa kes-
kustelua henkilöstön kanssa sii-
tä mitä tavoitellaan, mikä on eri 
toimijoiden rooli kokonaisuuden 
kannalta. Jos ei ole jaettua kä-
sitystä tulevaisuuden tavoittees-
ta, ei voi olettaa, että yksittäinen 
työntekijä tietäisi mitä häneltä 
odotetaan ja mitä hän voi teh-
dä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edistä yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta

Organisaation, työn tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää, 
että jokainen ”kantaa kortensa 
kekoon”. Jotta yhteistyö onnis-
tuisi, on keskusteltava, ei vain 
tavoitteista, vaan myös asioista, 
jotka henkilöstön mielestä hait-
taavat tai hankaloittavat työnte-
koa. Erilaisten toiminnan siilojen 
purkamiseksi on tehtävä tietoi-
sesti työtä. Toiminnan jatkuva 
kehittäminen edellyttää yhteis-
tä pohdintaa siitä, miten erilai-
set ongelmat tai haasteet voisi 
ratkaista. Miksi - on keskeinen 
kysymys, joka johdon tulisi esit-

tää. Miten - on yhdessä luotu 
ratkaisu haasteeseen.

Luo verkostoja  
– hyödynnä kontakteja

Työtä tehdään nykyisin yhä ene-
nevässä määrin yhteistyössä, ei 
vain oman organisaation eri toi-
mijoiden kanssa, vaan myös ul-
koisten kumppanien kanssa. Yh-
teistyö mahdollistaa joustavan 
tavan toimia, kun käytettävissä 
on laaja-alainen ja monipuolinen 
osaaminen. Tämä edellyttää kui-
tenkin yhteisesti jaettua ymmär-
rystä yhteistyön merkityksestä. 
Parhaimmillaan erilaisissa ver-
kostoissa toimiminen on organi-
saatiossa tavoitteellista ja niissä 
toimimiseen panostetaan.

Uskalla kokeilla  
– opi epäonnistumisesta

Menestyksellinen työnteko, sii-
nä tarvittavat ratkaisut haastavat 
jatkuvasti osaamista ja työyhtei-
sön toimintatapoja. Toisinaan tä-
mä johtaa virheellisiin ratkaisui-
hin, epäonnistumiseen. Se, mi-
ten virheisiin tai epäonnistumi-
siin organisaatioissa suhtaudu-
taan, on uudistumiskyvyn kan-
nalta keskeistä. Työpaikan toi-
mintakulttuurin tulisi lähestyä 
mahdollisia virheitä tilaisuuksi-
na oppia niistä, mikä mahdollis-

taa toiminnan kehittymisen en-
tistä paremmaksi. Jos virheisiin 
suhtaudutaan osoituksena yksi-
löiden huonoudesta, voidaan nii-
tä pahimmillaan salata johdolta, 
mikä voi myöhemmin johtaa va-
kaviin virheisiin. Henkilöstöä tu-
lisikin kannustaa jakamaan pie-
netkin opit ja oivallukset, jotta or-
ganisaatiossa voitaisiin yhdessä 
luoda uusia ja innovatiivisia toi-
mintatapoja ja ratkaisuja.

Osoita arvostusta  
– ole avoin

Yhdessä työskentely ei edellytä 
ainoastaan jaettuja tavoitteita ja 
tietoa, vaan myös vastuiden ja 
valtuuksien jakamista. Johto ei 
tiedä eikä osaa kaikkea, joten jo-
kaisen panosta yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi tulee ar-
vostaa. Tämä edellyttää avoin-
ta keskustelua ja ilmapiiriä, jos-
sa uskalletaan esittää kriittisiä-
kin, johdon näkemyksestä poik-
keaviakin, näkökantoja. Uudis-
tumiskykyisessä organisaatios-
sa henkilöstön asiantuntemusta 
aidosti hyödynnetään ja arvoste-
taan päätöksenteossa. 

Varmista uudistuminen  
– tue oppimista

Henkilöstön hyvä osaaminen 
on organisaation keskeinen voi-

Huom!
Lisää hyvästä johtamisesta usseelantilaisen resilienssitutkimusryh-
män sivuilla http://www.resorgs.org.nz/what-is-resilience

tai skannaa oheinen Qr-koodi mobiililaitteellasi

Henkilöstö
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mavara. Vaikka esimerkiksi työ-
välineet, laitteet olisivat samat, 
niitä käyttävien henkilöiden yh-
teinen osaaminen, keskinäinen 
toimintatapa, vaikuttaa loppu-
tulokseen. Osaamisen kehittä-
minen ja varmistaminen vaatii 
johtamista, henkilöstöammatti-
laisten ja esimiesten yhteistyötä 
sekä työpaikan yhteisiä toimin-
tatapoja, jotta kaikilla olisi yhtä-
läinen mahdollisuus kehittää ja 
jakaa omaa osaamistaan.

Ammenna erilaisuudesta 
– ole joustava

Jokainen omaa ainutlaatuis-
ta osaamista ja kokemusta, ja 
hyvä johtaminen mahdollistaa 

osaamisen monipuolisen käy-
tön ja piilevienkin kykyjen esille 
tuomisen. Uudistumiskykyises-
sä organisaatiossa henkilöstön 
moninaisuus nähdään aidos-
ti voimavaraksi ja organisaa-
tiossa on toimintatapoja, jotka 
mahdollistavat, että jokainen voi 
panostaa työhönsä.

Tue muutosta  
– anna aikaa muuttua

Organisaatiorakenteet, työn te-
kemisen tavat muuttuvat. Muu-
tosten laajuus ja merkittävyys 
vaihtelevat ja yksilöt kokevat 
ne eri tavoin. Muutostilantees-
sa ihmisten johtaminen ko-
rostuu, sillä ne voivat herättää 

epävarmuutta, haastaa yksilöi-
den osaamisen ja työn hallinnan 
tunteen. Hyvä johtaminen tar-
koittaa muutostilanteessa kes-
kustelua, henkilöstön aitoa osal-
listamista muutoksen suunnit-
teluun ja toteuttamiseen, ja tu-
kea muutoshaasteisiin vastaa-
miseksi.

Mitä hyvältä johtamiselta 
nyt ja huomenna siis odotetaan, 
mitä johdon pitäisi toiminnassaan 
muistaa? OLE LUOVA.

Artikkelissa esitetyt ajatukset 
hyvästä johtamisesta pohjaavat 
eri tahojen tekemiin tutkimuk-
siin sekä hyvän johtamisen laa-
tukriteereihin. 

Veneentekijäntie 7, 00210 Helsinki
 p. 0400 947 887 | p. 040 504 8268

www.marinepalvelu.fi

Alunaut tarjoaa suorituskykyä 
ja viimeisteltyä laatua.

Alunaut-veneet
varustetaan luotettavalla Mercury -perämoottorilla!

Henkilöstö
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V uonna 1941 hän mää-
räsi, että sotilaspuvuis-
sa voidaan kantaa eri-

laisten yhdistysten jäsen- ja an-
siomerkkejä ainoastaan kyseis-

ten järjestöjen omissa tilaisuuk-
sissa. Ulkomaisen kunniamer-
kin kanto-oikeutta sotilaspuvus-
sa tuli anoa ylipäälliköltä. Soti-
las- ja virkapuvuissa kannet-

tiinkin vuodesta 1918 vuoteen 
1991 pääsääntöisesti vain viral-
lisia valtiollisia kunniamerkkejä. 

Tasavallan presidentit hy-
väksyivät vuosina 1981 - 1991 

Kunniamerkeillä palkitseminen 
ja kunniamerkkien kantaminen
Suomen marsalkka Mannerheimin vaikutus palkitsemisjärjestelmäämme

Suomalaiseen kunniamerkkikulttuuriin ja sotilaspukuun ei ole kuulunut koristautumi-

nen. Suomen marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheim ohjasi aikanaan vahvasti so-

tilaspukujamme ja niissä kannettavia kunniamerkkejä.

Marko Maaluoto
maj Marko Maaluoto, Pääesikunta

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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eräiden valtakunnallisten maan-
puolustusjärjestöjen ansiomerk-
kejä virallisiksi kunniamerkeiksi. 
Osittain tästä syystä puolustus-
voimat hyväksyi vuodesta 1991 
vastaavien muiden järjestöjen 
ansiomerkit tapauskohtaises-
ti sotilaspuvussa kannettaviksi. 
Samalla hyväksyttiin kannetta-
vaksi myös eräiden muiden jär-
jestöjen ansiomerkkejä. Näissä 
tapauksissa puolustusvoimat 
on joutunut arvottamaan ansio-
merkin, ja ajan kuluessa näille 
ansiomerkeille muodostui tietty 
hyväksytty kantojärjestys.

Suomessa on kolme ritari-
kuntaa, joista vanhin on Vapau-
denristin ritarikunta. Tämä on so-
tilaallinen ritarikunta ja sen kun-
niamerkeillä palkitaan erityises-
ti sotilaallisista ansioista, ansiok-
kaasta toiminnasta Puolustusvoi-
mien hyväksi, ansiokkaasta toi-
minnasta kriisinhallintatehtävis-
sä ja ansiokkaasta toiminnasta 
maanpuolustuksen hyväksi. Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suo-
men Leijonan kunniamerkeil-
lä palkitaan isänmaan palveluk-
sessa ansioituneita sekä huomat-
tavista siviili- tai sotilasansioista.

Kunniamerkeillä 
palkitsemisen tarkoitus

Puolustusvoimien kannalta kun-
niamerkeillä on tarkoitus palki-
ta ennen kaikkea sodassa an-
sioituneita, mutta myös puo-
lustusvoimien hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä. Viime so-
tiemme veteraaneille myönnet-
tiin keskimäärin yksi Vapauden-
ristin ritarikunnan kunniamerkki 
ja sotiemme muistomitalit. Ansi-
oituneella sotiemme veteraanilla 

tai pitkään maanpuolustustyötä 
tehneellä voi olla useitakin kun-
nia- ja ansiomerkkejä, joita hän 
kantaa määräysten mukaisesti.

Kannustavan henkilöstöhal-
linnon tärkeitä osa-alueita ovat 
palkitseminen ja huomionosoi-
tukset. Huomionosoituksiin käy-
tetään ensisijaisesti joukko-osas-
tojen omia huomionosoitusesi-
neitä. Kunniamerkit ovat arvok-
kain palkitsemismuoto.

Palkitseminen kunniamer-
killä ja ansiomitalilla perustuu 
henkilökohtaisiin ansioihin jo-
ko puolustusvoimissa tai puo-
lustusvoimien hyväksi tehdys-
sä työstä. Palkitseminen edel-
lyttää saajalta aina erityistä kun-
nostautumista omassa tehtä-
vässään. Yksityiskohtaisemmin 
eri kunniamerkkien ja ansio-
mitalien palkitsemisvaatimuk-
set ovat kuvattu säädöksissä ja 
puolustusvoimien asiaa käsitte-
levissä normeissa.

Sotilas- ja virkapuvuissa 
kannettavat kunnia- ja 
ansiomerkit

Vuonna 2012 tarkistettiin luet-
telo sotilaspuvussa pysyväs-
ti kannettavista ansiomerkeis-
tä. Järjestöt ja niiden ansio-
merkit jaettiin niiden aseman 
ja tehtävän mukaan. Puolus-
tusvoimiin kiinteässä yhteydes-
sä maanpuolustustyötä tekevi-
en tai tehneiden järjestöjen an-
siomerkit katsottiin kuuluviksi 
sotilaspukuun. Sotiemme ve-
teraanien järjestöjen ansiomer-
kit kuuluvat luonnollisesti soti-
laspukuun. Samoin päätettiin 
sisällyttää maanpuolustuksen 
henkilöstöryhmien valtakunnal-

listen järjestöjen ansiomerkit so-
tilaspuvussa aina kannettavien 
ansiomerkkien joukkoon.

Muita sotilaspuvussa kan-
nettavia ansiomerkkejä ovat eri-
laisten aselaji-, toimiala- ja jouk-
ko-osastopohjaisten kiltojen, 
säätiöiden ja järjestöjen sekä 
erilaiset muisto- ja perinneyh-
distysten ansiomerkit. Joukko 
on hyvin kirjava ja monitasoi-
nen. Aikaisempia kanto-oikeuk-
sia ei poistettu, mutta vain yhtä 
tällaista ansiomerkkiä voidaan 
kantaa sotilaspuvussa.

Kaikkien muiden kotimais-
ten maanpuolustusjärjestöjen 
ansiomerkkejä voidaan kantaa 
juhla- ja paraatipuvussa ainoas-
taan ansiomerkin myöntäneen 
tahon, esimerkiksi joukko-osas-
ton killan, omissa juhlatilaisuuk-
sissa. Kyse on tällöin rajoitetus-
ta kanto-oikeudesta.

Myöntöpäivänä voidaan 
rinnassa kannettavaa kunnia-
merkkiä kantaa muista erillään 
ja niiden yläpuolella takin kään-
teen päällä.

Puolustusvoimien määräys 
sotilaspuvuissa kannettavista 
kunniamerkeistä koskee kaikkia 
sotilaspukua kantavia ja on luetta-
vissa kokonaisuudessaan puolus-
tusvoimien internet-sivuilta (www.
puolustusvoimat.fi). Suomen Val-
koisen Ruusun ja Suomen Lei-
jonan ritarikuntien kotisivuilla 
(www.ritarikunnat.fi) ovat kan-
to-ohjeet erilaisiin siviilipukuihin.

Ulkomaalaisten kunnia-
merkkien kantaminen

Ulkomaalaisista kunniamer-
keistä sotilaspuvussa saa kan-
taa valtion päämiehen myön-

Henkilöstö
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Sotilaspukujen ja siviilipukujen rinnastettavuus

Sotilaspuvut ja siviilipuvut vastaavat toisiaan yleensä seuraavasti:
Siviilipuku  Sotilaspuku 
arkipuku kevyt palveluspuku
arkipuku tai tumma puku  palveluspuku
tumma puku kunniamerkein  paraatipuku
smokki pieni juhlapuku
frakki juhlapuku

kiinnitettäviä kunniamerkkejä ja 
valtion virka-ansiomerkkiä. 

Kunniamerkkien käytöstä 
maastopuvussa paraatissa on 
aina käskettävä erikseen. Maas-
topuvussa voidaan käyttää vain 

rinnassa kannettavia kunnia-
merkkejä. Tällöin myös varus-
miehet kantavat paraatipuvus-
saan kunniamerkkejä. Lomapu-
vussa sen sijaan kannetaan vain 
joukko-osastoristiä.

Paraatipuku ja palveluspuku

Kunnia- ja ansiomerkkejä käy-
tetään vain paraati- ja juhlapu-
vuissa. Kunniamerkkejä ei kiin-
nitetä päällystakkeihin tai lumi-
pukuihin. Paraatipuvun päällys-
takin kanssa voidaan käyttää 
kaularistiä, jolloin takin ylänap-
pi pidetään kiinni ja kaularisti 
nostetaan kaulusliepeen päälle. 
Palveluspuvussa käytetään kun-
niamerkkinauhalaattoja.

Paraatipuvussa (m/58, 
m/51 ja m/30) kannetaan 
suurristiä, rintatähtiä, komen-
tajamerkkejä, nauhassa rintaan 

tämiä virallisia kunniamerkke-
jä. Kanto-oikeuden myöntää 
anomuksesta puolustusvoimi-
en henkilöstöpäällikkö. Mui-
den ulkomaalaisten kunnia- ja 
ansiomerkkien osalta puolus-
tusvoimien henkilöstöpäällikkö 
voi myöntää anomuksesta ra-
joitettuja kanto-oikeuksia. Täs-
sä tapauksessa käytäntö vastaa 
eräiden maanpuolustusjärjestö-
jen ansiomerkkien kantoperiaa-
tetta. Evp-sotilaiden ja reservi-

läisten tulisi noudattaa samaa 
kunnia- ja ansiomerkkien kan-
tamiskäytäntöä, mutta heidän 

ei tarvitse anoa puolustusvoi-
mien henkilöstöpäälliköltä kan-
to-oikeutta.

Henkilöstö
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Juhlapuku ja pieni juhlapuku

Juhlapuvussa (m/87 ja m/30) 
kannetaan suurristiä, rintatähtiä, 
komentajamerkkejä, nauhassa 
rintaan kiinnitettäviä kunniamerk-
kejä ja valtion virka-ansiomerkkiä. 
Rinnassa kannetaan pienoiskun-
niamerkkejä tai niiden sijaan 
enintään kolmea alkuperäisko-
koista kunniamerkkiä. 

Pienessä juhlapuvussa 
kannetaan ainoastaan rintaan 
kiinnitettäviä pienoiskunnia-
merkkejä. Siinä ei käytetä suur-
ristejä, rintatähtiä, komentaja-
merkkejä, rintaan kiinnitettäviä 
alkuperäiskokoisia kunniamerk-
kejä eikä palveluspuvun kunnia-
merkkinauhalaattoja.

RAIKON 
KONEPAJA OY

•  Tilaus- ja korjauskonepaja
•  Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

ISO 9001:2000D , AGAP 2120

Henkilöstö
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C ISOR:n tuoreen pu-
heenjohtajan, Ilpo 
Pohjolan mukaan 

Suo mella on selkeitä tavoittei-
ta, joilla järjestöä viedään tu-
levan kahden vuoden aikana 
eteenpäin. Tavoitteena on ke-

Reserviläisliitto eurooppalaisen 
reservin aliupseerijärjestön 
puheenjohtajaksi

CISOR (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) on euroop-

palainen reservin aliupseereja ja heitä edustavia järjestöjä yhdistävä järjestö. 

Kansainvälisen CISOR-järjestön puheenjohtajuus siirtyi kesäkuussa kahdeksi vuodek-

si Reserviläisliitolle. Edellinen puheenjohtajamaa Slovenia luovutti tehtävän Suomelle 

kesäkuussa 2016. Tällä hetkellä CISOR:lla on jäsenenä 12 eurooppalaista maata.

Mika Kuutti
Yliluutnantti res; Merireserviläiset ry:n johtokunnan jäsen

hittää CISOR:n hallintoa ja pa-
rantaa jäsenten mahdollisuuk-
sia kouluttautua heille sopiviin 
tehtäviin. CISOR:n pääsihteeri-
nä toimii Suomen puheenjohta-
juuskaudella Osmo Suominen 
sekä valiokuntien puheenjohta-

jina Annukka Jokipii ja Minna 
Nenonen.

Mielenkiintoinen yksityis-
kohta Suomen CISOR jäsenyy-
dessä on, että Merireserviläiset 
ry:n jäsen Tatu Korhonen ava-
si 2000-luvun alussa keskus-

Martin-Eric raciné

Seminaarin lopuksi pidetty paneelikeskustelu                   meneillään.

24

CISORin puheenjohtaja, sotilasmestari res Ilpo Pohjola avasi seminaarin.



sua käsittelevä kongressi. Sekä 
kongressin, että sitä edeltävi-
en päivien aikana CISOR:n jä-
senmaille esiteltiin Suomen sel-
keästi erilaista, asevelvollisuu-
teeen perustuvaa mallia. Neli-
päiväinen kongressi sisälsi juh-
latilaisuuksien lisäksi myös usei-
den CISOR:n hallintoelinten ja 
työryhmien kokouksia. 

Valtiojohdon ylimpinä edus-
tajina kongressiin osallistuivat 

Tasavallan Presidentti Sauli Nii-
nistö ja Puolustusvoimien ko-
mentaja, kenraali Jarmo Lind-
berg. Lisäksi tilaisuuteen osallis-
tui CISOR:n eurooppalaisia edus-
tajia, kutsuvieraita, puolustusvoi-
mien edustajia ja suomalaisia re-
serviläisiä. Kuulijoita oli paikalla 
yhteensä parisataa. Tervehdyk-
sensä tilaisuuteen toivat Sisämi-
nisteriön edustajana, kenraali Ilk-
ka Laitinen, Suomen Reserviup-
seeriliiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti sekä MPK:n puheen-
johtaja Tapio Peltomäki.

Mukavan ja rytmikkään li-
sän tilaisuuteen toi musiikista 
vastannut Kaartin soittokunta, 
joka esitti yleisölle mm. Jääkä-
rimarssin. Lopuksi yleisö lauloi 
Maamme-laulun Kaartin soitto-
kunnan säestyksellä.

Tasavallan Presidentti Sauli 
Niinistön kongressin avauspuhe 
houkutteli paikalle useita suo-
malaisen median edustajia ja 
sai myös näkyvyyttä valtakun-

telun Reserviläisliiton kansain-
välisessä toimikunnassa yh-
teyksien luomisesta silloiseen 
AESOR-järjestöön (nykyinen 
CISOR).

Suomen puolustus-
ratkaisu -kongressi 

Santahaminassa järjestettiin 
15.10.2016 Reserviläisliiton CI-
SOR-puheenjohtajuuden avan-
nut ja Suomen puolustusratkai-

Martin-Eric raciné Martin-Eric raciné

Martin-Eric raciné

Seminaarin lopuksi pidetty paneelikeskustelu                   meneillään. Santahaminasalin täydeltä kutsuvieraita ja seminaariyleisöä.

Yleisradio haastatteli Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä valta-
kunnalliseen uutislähetykseen.
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nallista mediaa myöten. 
Tilaisuuden lopuksi käsitel-

tiin paneelikeskustelussa Suo-
men puolustuspoliittisen pää-
töksenteon linjauksia. Panelistei-
na olivat kansanedustajat Veera 
Ruoho, Krista Mikkonen ja Pert-
ti Salolainen. Keskustelua veti 
Reserviläisliiton puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mikko Savola.

Maanpuolustuskorkeakou-
lun ja Kaartin Jääkärirykmen-
tin tuella tilaisuuden toteutus 
onnistui hyvin. Yhteistyötaho-

jen merkittävä panos järjeste-
lyihin oli edellytys onnistuneil-
le tapahtumille. Santahaminata-
lo sopii kaikkien tilojensa osalta 
erinomaisesti tällaisen tilaisuu-
den järjestämiseen.

Kongressin toteuttaminen 
oli merkittävä ponnistus suo-
malaisille ja järjestelyorganisaa-
tioon kuuluikin yhteensä lähes 
20 henkilöä. Tehtäviä riitti au-
tonkuljettajasta ja toimistovas-
taavasta yhteysupseeriin. Kol-
me Merireserviläiset ry:n jäsen-

tä toimi CISOR:n ulkomaalaisten 
vieraiden yhteysupseereina. Ti-
laisuuden antia niin ulkomaisil-
le vieraille kuin suomalaisillekin 
oli varmasti verkostoituminen ja 
jäsenmaiden erilaisten käytäntö-
jen vertailu.

Tulevat CISOR-tapahtumat 
Suomessa

Reserviläisliiton CISOR-puheen-
johtajuuskaudella on jäljellä vii-
si tapahtumaa, jotka kaikki ovat 
MPK:n kursseja sekä ne tapah-

Kaartinpatajoonan Sotilaspoliisikomppanian varusmiehet harjoittelivat kaupunkitaistelua Santahaminassa.
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tuvat varuskunnissa. Seuraava-
na on vuorossa Sodankylän Jää-
käriprikaatissa 19.-22.2.2017 
järjestettävä CISOR:n hallituk-
sen kokous. Sotilastaitokilpailu 
pidetään Vekaranjärvellä Kouvo-
lassa 26.6.-2.7.2017. CISOR:n 
hallitus kokoontuu Lappeenras-
sa 5.-8.10.2017. Merivoimiin 
hallitus tutustuu 8.-11.2.2018 
kokouksensa yhteydessä Pan-
siossa, Turussa. Suomi luovut-
taa järjestön puheejohtajuuden 
eteenpäin 28.6.-1.7.2018 Ro-

vaniemellä. Vapaaehtoisille on 
tarjolla mielenkiintoisia tehtä-
viä esimerkiksi sotilasmoniotte-
lun rastitehtävissä. Ilmoittautu-
minen tapahtuu MPK:n koulu-
tuskalenterin kautta ja lisätietoa 
niistä saa piiripäälliköiltä.

CISOR:n puheenjohtajan Il-
po Pohjolan mukaan olisi hyö-

dyllistä tarjota ulkomaalaisille 
toimintaa reserviläispiireissäm-
me järjestettäviin kilpailu- ja lii-
kuntatapahtumiin. Reserviläis-
urheiluliiton ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen yhteistyö-
nä on mahdollista tarjota tapah-
tumia, joihin CISOR-jäsenmaat 
voisivat lähettää osallistujia.

CISOR tapahtuman ulkomaiset vieraat ja suomalaiset toimihenkilöt ava-
jaistilaisuudessa Santahaminatalolla.

Maija MEtsola

Santahaminan kaupunkitaisteluharjoitusalueen linnoitteita.

Mika kuutti

Mika kuutti
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D uginin käsitys on lin-
jassa Venäjän histo-
riallisten intressien 

kanssa: valtakunnan tulee ulot-

tua merille ja ainoa Venäjälle so-
piva hallintomuoto on yksinval-
tius. Rantaviivalla ei vaani har-
haoppinen ideologia toisin kuin 

läntisen maarajan takana. Du-
ginin mukaan Intermarinumin1 
- Mustanmeren ja Itämeren vä-
lisen alueen hallinta, on avain 

Putinin ripaskaa vai 
Straussin valssia?
Osa 1: Full Spectrum Conflict – täyden spektrin hyökkäys

Euraasialaisuuden luojana itseään pitävän Aleksandr Duginin opin mukaan läntinen 

vapaa demokratia ei sovi Venäjälle, se johtaa moraalin romahdukseen ja vie maan 

perikatoon.

Kenneth Nyholm

PostiMEEs 25.10.2016. Editointi kn and sa.
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Euroopan saamiseksi Venäjän 
kontrolliin. Tiedon kulkureitti-
nä se suodattaa totuuden vir-
taa itään ja toisaalta venäläisen 
vääristetyn todellisuuden virtaa 
länteen. Euraasialaista muokat-
tua totuutta ja konservatiivista 
ajattelutapaa eurooppalaises-
ta liberaalista ajattelutavasta 
ja läntisestä totuudesta erotta-
va puskurivyöhyke on palannut 
ajankohtaiseksi. Venäjä sulkeu-
tuu Kremlin simuloimaan todel-
lisuuteen Neuvostoliiton tapaan.

Venäjä on ryhtynyt määrit-
tämään sivilisaatioiden maan-
tieteellistä rajalinjaa väkivallal-
la Pohjois-Kaukasiassa, Geor-
giassa, Ukrainassa ja Syyrias-
sa. Tappotalkoiden myötä Puti-
nin suosio kotimaassa on kas-
vanut ja lännen laskenut. Ve-
näjän jalansija Mustanmeren - 
Välimeren alueella on vahvistu-
nut ja lännen heikentynyt. Tilan-
nekehitys tukee yksinvallan säi-
lyttämistä Venäjällä ja ulottau-
tumista merille. Kremlin näkö-
kulmasta hyökkäyksellisen väki-
vallan käyttö Venäjän intressien 
saavuttamiseksi on ollut menes-
tys, Duginin oppi toimii.

Väkivallan ohessa Venä-
jä käyttää ruutipolttoisia peh-
meämpiä aseita päämääränä 
nujertaa euroatlanttisuus. Putin 
pyrkii lujittamaan yksinvaltaa, 
ulottautumaan merille sekä ete-
lässä että lännessä, ottamaan 
Intermarinumin alueen kontrol-
liinsa, suomettamaan Euroopan 
ja saavuttamaan maailman ide-
ologisen johtajuuden.

Kaukovaikutteisten aseiden 
tähtäimessä ei ole bunkkeri vaan 
kansan mielipide - demokratias-

sa se kaataa valtionkin. Kreml on 
ottanut jyvälle läntisen liberaalin 
demokratian, sen eettiset normit 
ja arvoperustan. Otetaan Duginin 
oppi viitekehykseksi, Sun Zun So-
dankäynnin taito kansallisen stra-
tegian2 teoriaksi ja kirkastetaan ti-
lannekuvaa. Venäjän viime vuo-
sien käyttäytyminen ei juuri tue 
myönteisiä tulkintoja, joten vältän 
hyväuskoisuutta ja toiveajattelua.

Strategian valinta

Duginin mukaan etelässä ei pidä 
pelätä verenvuodatusta, mutta 
lännessä käytetään pehmeäm-
piä keinoja Euroopan muuttami-
seksi Venäjälle myötämielisek-
si. Venäjä ei tarvitse raunioina 
olevaa Eurooppaa, vaan kaup-
pakumppanin, joka ei uhkaa 
yksinvaltiutta. Putin on osoit-
tautunut kykeneväksi viemään 
Duginin ”Geopolitiikan perus-
teissa” julkistamaa oppia käy-
täntöön. Suurissa linjoissa Pu-
tinin Venäjä ei ole arvaamaton, 
vaan pikemminkin määrätietoi-
nen. Se on osoittautunut kyke-
neväksi sekä strategisen, opera-
tiivisen että taktisen tasan yllä-
tyksiin. Tämä viittaa siihen, että 
länsi ei tunne Venäjää.

Venäjän Puolustusministe-
riön Yleisesikunta lienee laati-
nut Sun Zun 2500 vuotta van-
hasta Sodankäynnin taidosta 
tämän päivän Eurooppaan so-
velletun version. Vanha opetti 
hyökkäämään ensin vihollisen 
suunnitelmaa, sitten liittoumia 
vastaan. Vasta viimeisenä tulee 
hyökätä linnoitettuihin kaupun-
keihin, jos muu ei auta. Valtion 
kaatamiseksi tulee kylvää epä-
luottamusta vastustajan hallitsi-

jan ja ministereiden, esimiesten 
ja alaisten, ylhäisten ja alhaisten 
välille. Agenttien tulee levittää 
epäsopua ja lietsoa kumousta.

Sotaa tulee aina edeltää 
toimia, joilla voittaminen teh-
dään helpoksi. Vastustajan mo-
raalin selkärangan taittaminen 
on tärkeintä, oman kansan ja 
sotavoiman moraalia tulee vah-
vistaa. Ideaali ei ole tuhannen 
taistelun voittaminen, vaan vi-
hollisen lannistaminen taiste-
lutta. Vastapuolen komentajan 
ajattelu on tärkein kohde.

Sun Zun käyttämät käsit-
teet muuttuvat, kun ne siirre-
tään nykyaikaan, niiden sisäl-
tö ei. Kreml valitsi strategiaksi 
hyökkäyksen ja kohteeksi kan-
san mielipiteen. Venäjän kam-
panjan päämääränä on läntisen 
sivilisaation peruspilarin demo-
kraattisen hallintotavan romah-
duttaminen. Välitavoitteena on 
läntisten liittojen hajottaminen. 
Tehtävä hoidetaan siten, että 
kaikki hallinnonalat mobilisoi-
daan samaan päämäärään pyr-
kimiseksi – uskon hävittämi-
seen euroatlanttisiin perusar-
voihin. Tässä tulos.

Marssi erillään, iske yhdessä: 
Full Spectrum Conflict3

Täyden spektrin hyökkäys koos-
tuu eri hallinnonalojen ja elin-
ten toimista, joita valtion ylin 
johto koordinoi edellisistä toi-
mista saatujen palautteiden ja 
tilanteen kehittymisen perus-
teella.4 Kampanjassa Venäjän 
hallinnonalat marssivat erillään, 
mutta koordinoidusti ja suunta-
na on yhteinen päämäärä. Hal-
linnonalat pidetään rauhan ajan 
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valmiudessa, joskin niiden toi-
mintaa voidaan vahvistaa esi-
merkiksi sijoittamalla niihin tur-
vallisuuspalvelujen virkamiehiä 
ja erityishenkilöstöä. Venäjän 
presidentti sanoi joitakin vuosia 
sitten lausumaansa tarkemmin 
selventämättä: ”Venäjä käy so-
taa joka päivä olematta sodas-
sa”. Ilmeisesti hän tarkoitti täy-
den spektrin hyökkäystä, mut-
ta tuolloin ei ollut vielä riittä-
västi tietoja tehdä yhteenvetoa 
ja nähdä metsää puilta. Nyt on.

Venäjä pyrkii päämääriin-
sä laaja-alaisella vaikuttamisel-
la: diplomatialla, painostamisel-
la, taivuttamisella ja epätavan-
omaisten, epästandardien kei-
nojen käyttämisellä ja vasta vii-
me kädessä sotilaallisen voi-
man käytöllä. Kampanjan ide-
aali on päämäärään pääsemi-
nen ilman laukaustakaan tai ra-
joitetulla voiman käytöllä, jos-
kin suuriinkin sotilasoperaatioi-
hin ollaan valmiita. Siviili- ja so-
tilasuhreja ei pelätä.5

Täyden spektrin hyökkä-
ys on tarkoin varjeltu kampanja. 
Media, propaganda ja diplomatia 
sekoittavat tilannekuvaa, infor-
maatio-operaatiot ja pehmeä voi-
ma työstävät äänestäjiä sitä us-
komaan. Kokonaisuutta hälven-
netään tarkoituksena estää vas-

tustajaa ennakoimasta operaati-
on viimeistä vaihetta, sotilaallis-
ta aggressiota. Se viedään itselle 
edulliseen aikaan, paikkaan ja ti-
lanteeseen. Tätä edeltää harhau-
tus ja vastustajan pakottaminen 
jakamaan voimansa.6

Johtaminen

Vuonna 2014 täyden spektrin 
hyökkäystä johtaneelle elimel-
le perustettiin Moskovaan val-
tiotasoinen johtokeskus, jos-
ta Puolustusministeriön johdol-
la koordinoidaan sekä sotilaal-
listen että muunlaisten kriisi-
en johtamista. Siellä sovitetaan 
yhteen ministeriöiden ja viran-
omaisten toiminta kriiseissä ja 
konflikteissa. Keskus muodos-
taa reaaliaikaisen valtakunnalli-
sen tilannekuvan ja tietojärjes-
telmiin perustuva johtamisjär-
jestelmä mahdollistaa erilaisten 
analyysien ja arvioiden tekemi-
sen tilannekuvan kehittymisestä 
sekä siihen liittyvistä oikeudelli-
sista kysymyksistä.7Noin vuotta 
aiemmin Venäjän tiedustelu sai 
valmiiksi FSB:n vetämän hank-
keen, jolla uusittiin tiedustelun 
tietojärjestelmiä. Niihin sisältyy 
toiminnallisuuksia, jotka tuke-

vat internetin käyttämistä infor-
maatio-operaatioihin propagan-
dan tukena.8 Trollit ovat monille 
tuttu esimerkki.

Hyökkää ensin 
suunnitelmaa vastaan

Georgiassa ja Ukrainassa Venä-
jä hyökkäsi EU:n itäistä naapu-
ruuspolitiikkaa vastaan. Kremlin 
näkökulmasta demokratian ete-
neminen Venäjän suuntaan saa-
tiin pysäytettyä puolustussodilla. 
Moldaviassa, Makedoniassa, Ser-
biassa ja Montenegrossa Venäjä 
on käyttänyt kumouksellisia ope-
raatioita maiden EU- tai NATO-in-
tegraation vaikeuttamiseksi. Ve-
näjä ilmeisesti luokittelee Balka-
nin alueen Intermarinumiin kuu-
luvaksi, joka tulee pitää Kremlin 
kontrollissa. Mikäli kumouksel-
liset pehmeät keinot eivät riitä, 
Venäjällä on tapana käyttää vä-
kivaltaa.9Moldovan presidentin-
vaalit 30.10.2016 saattaa voittaa 
kremlinmielinen ehdokas Igor Do-
don, joka on ilmoittanut vievänsä 
maan Euraasian liittoon. Muus-
sa tapauksessa Ukrainan kohta-
lo saattaa kopioitua Moldovaan. 
Maassa on väitetty Venäjän se-
kaantuneen vaaleihin. Balkanin 

Kansallinen puolustuksen 
johtokeskus.
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alue saattaa muodostua ilma-
puntariksi, josta voi tehdä johto-
päätöksiä muiden puskurivyöhyk-
keellä sijaitsevien valtioiden tule-
vaisuutta arvioitaessa.

Moraalin vahvistaminen

Georgian sota 2008 osoitti, että 
vain kymmenesosa Venäjän ase-
voimasta kykenee täyttämään 
annettuja tehtäviä. Tuli ottaa ai-
kalisä: väkivaltakoneisto pan-
tiin peruskorjaukseen, jonka on 
määrä valmistua vuonna 2020. 
Rahaa kuluu 500mrd euroa, ja 
remontti tulee valmiiksi muuta-
mia vuosia myöhässä. Se nostaa 
asevoimien tehoa ja moraalia.

Sotsin vammaisolympialais-
ten avauspuheessa 2014 Putin 
lausui: ”….Meiltä puuttuu jokin, 
joka teki meidät ylpeäksi”… yl-
peydenaihetta tarkemmin täs-
mentämättä. Samalla hän julis-
ti ”uuden aikakauden alkaneen 
Venäjän historiassa”. Neuvosto-
liittolaisen ylpeydenaihe oli voit-
to fasismista, joka markkinoitiin 
kansalle Venäjän ansiona. On 
käynyt ilmi, että Putin tekee jäl-
leen sodasta venäläiselle identi-
teetille ylpeydenaihetta. Aikakau-
si terminä viittaa siihen, että tu-
lossa on pitkäaikainen idän ja 
lännen vastakkainasettelun kau-
si ja sotaisa perioodi. Venäjän toi-
minta viittaa siihen, että geopo-
liittisessa pelissä euraasialais-
joukkueen kapteeni on siirtynyt 
puolustuksesta hyökkäykseen.

Tuona samana vuonna Ve-
näjä käynnisti jo aiemmin peh-
meämmin keinoin aloitetun Uk-
rainan aggression sotilaallisen 
vaiheen ja yllätti lännen.10 Sitä 
seurasi sekaantuminen Syyrian 

sisällissotaan valtaapitävän As-
sadin perheen puolella, Venäjä 
ei hyväksy kansan aloitteesta 
tapahtuvia vallanvaihtoja. Kum-
pikin konflikti tukee ulottautu-
mista merelle etelässä ja Inter-
marinumin haltuunottoa. Lisäk-
si niillä on merkittävä välinear-
vo: Venäjän presidentin asema 
on vahvistunut.

YK:ssa Venäjää syytetään 
sotarikoksista, joista media te-
kee kotimaassa voittoja. Venä-
jä käyttää Syyriassa asevoimaa 
enimmäkseen siviileitä vastaan. 
Se saa sotakoneiston näyttä-
mään ylivoimaiselta ja tehok-
kaalta, mikä on omiaan nosta-
maan sekä asevoimien että kan-
san moraalia.11

Syyriasta palanneita sotilai-
ta palkitaan näyttävästi, mutta 
kaatuneet pyritään hautaa-
maan salaa.12 Sukulaiset oste-
taan unohtamaan poikansa tai 
aviopuolisonsa rahalla tai asun-
nolla. He poistavat hautakiven-
kin ja kun toimittaja soittaa, an-
netaan puhelin paikalla olevalle 
FSB:n virkamiehelle, joka esiin-
tyy kaatuneena aviopuolisona ja 
väittää olevansa elossa.

Kremliä lähellä oleva orto-
doksinen kirkko hyväksyy Ve-
näjän intressejä palvelevan väki-
vallan käytön. Poliittisilla johtajil-
la on hengelliset ”mentorit”, du-
hovnikut, joiden luona he käy-
vät säännöllisesti ripittäytymäs-
sä ja henkimaailman asioita poh-
timassa. Valtion ja kirkon välira-
jaa halutaan häivyttää. Putin on 
itsekin aikanaan tunnustautunut 
konservatiiviseksi uskonmiehek-
si. Hän käyttää kirkkoa moraalin 
kohottamisen välineenä.

Venäjä tarvitsee nyt johta-
jikseen oman totuuden kertojia 
ja heihin uskovia kansalaisia ää-
nestäjikseen, vihollisia vastak-
kainasetteluun sekä voitokkaita 
sotia ylpeyden aiheeksi. Valheen 
tieltä ei ole mahdollista nopeas-
ti palata. Kansalle on löydettä-
vä murheita maan ulkopuolel-
ta - jos vihollista ei ole, hyökä-
tään fasisteiksi leimattuja ystä-
viä vastaan kuten Ukrainassa. 
Valtaansa vahvistaakseen Putin 
tarvitsee kriisejä Venäjän naapu-
rustossa, joten ne jatkuvat. Pu-
tin haastaa riitaa, eikä niitä ole 
enää mahdollista estää diplo-
matialla eikä kaveruudella. Val-
ta on muuttunut Putinille rau-
haa tärkeämmäksi.

Yksinvallan säilyttämiseksi 
Venäjä tarvitsee heikkoja vihol-
lisia enemmän kuin ystäviä, he 
ovat vaarallisia totuuden torvia. 
USA:n presidentti Obama yrit-
ti kaveruudella ja aloitti puhtaal-
ta pöydältä ulkopolitiikassa. Vir-
kakauden lopulla Putin syyttää 
häntä idän ja lännen uudesta 
kylmästä sodasta ja konflikteis-
ta Ukrainassa ja Syyriassa. Hän 
esiintyy USA:n presidenttiä vah-
vempana, se nostaa moraalia. 
Heikkous provosoi Putinia vas-
takkainasetteluun ja väkivaltaan.

Kylvä epäsopua

Venäjä hyökkää Euroopan Unio-
nia ja Natoa vastaan sotilaallista 
väkivaltaa pehmeämmin asein. 
Eurooppalaiset arvot ovat vaa-
rassa, ehkä demokratiakin, raja-
turvallisuus on heikentynyt, yh-
tenäisyys on koetuksella, talous 
edelleen lähes vararikossa ja liit-
tokunta natisee. Useiden mai-
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den sisäinen turvallisuus ja va-
kaus ovat heikentyneet. Ylhäis-
ten ja alhaisten – kansalaisten 
ja immigranttien, rikkaiden ja 
köyhien välit ovat huonontu-
neet. Populismia ja ääriliikkeitä 
tukemalla Kreml ruokkii vastak-
kainasettelua eurooppalaisissa 
demokratioissa.

Venäjä on osasyyllinen vai-
keuksiin Euroopassa. Duginin 
Geopolitiikan perusteet tukee 
tällaisen johtopäätöksen tekoa. 
”Jos halutaan hävittää valtio, 
on ensin hävitettävä sen demo-
kraattinen järjestelmä.” Duginin 
ideologinen vihollinen on eu-
roatlanttisuus, siis eurooppalai-
nen liberaali demokratia ja ide-
ologia yhdessä USA:n kanssa. 
Dugin pitää itsestään selvänä, 
että nämä ovat jo nyt ”kolossaa-
lisessa kriisissä ja alkanut kehi-
tys vie niiden tuhoon”. Hän nä-
kee, että tilalle astuu konserva-
tiivisempi, venäjämyönteisem-
pi ideologia idästä, joka korvaa 
Euroopan Unionin uudenlaisella 
suometetulla unionilla ja jonka 
rajat määrittää konservatiivinen 
protestanttinen uskonto.

Putinin Venäjän ideologi-
aa viitoittavat konservatiivinen 
ajattelutapa, isänmaallisuus, oi-
keauskoisuus ja itsevaltaisuus. 
Kreml vastustaa eurooppalaisia 
liberaaleja suuntauksia. Putin 
toistaa Venäjän historiaa: hänen 
päävastustajansa on Eurooppa 
ja USA. Paikallisilla sodilla on eu-
roatlanttisuuden lannistamisessa 
merkittävä välinearvo. Lisäksi ne 
ovat välitavoitteita merelle ulot-
tautumisessa ja intermarinumin 
haltuun ottamisessa.

Venäjän sotataidossa so-

dan alkua ja tilannekuvaa on 
hälvennetty sen välinevalikoi-
maa laajentamalla, Ukrainalle 
ei ole vieläkään julistettu sotaa. 
Kreml soittaa sotatorvia kohtee-
na länsimaisten liittojen yhtenäi-
syys. Turkin ja Venäjän presi-
dentit tuntuvat jälleen löytäneen 
toisensa kummallisten tapahtu-
mien jälkeen – onko sillä vaiku-
tuksia Naton päätöksentekoon? 
Onko Brexit ennusmerkki uhas-
ta euroatlanttisuudelle?

Saksan liittokansleri Merkel 
lausahti äskettäin, että pitäisikö 
meidän rakentaa uudenlainen 
Euroopan Unioni? Saapa näh-
dä, onko hän ihastunut Duginin 
oppiin, jossa venäjämyönteinen 
Eurooppa rakennetaan vahval-
le Berliini-Moskova akselille. RP 
kirjoitti tästä 3/2012 ss72-. Bre-
xit tuli ja Ranskan vaikeudet ei-
vät ehkä ratkea. Vaikutusvalta 
Euroopassa keskittyy Saksaan.

”Iske yhdessä”

Ukrainan kriisin alkuvaihees-
sa Venäjän puolustusministe-
ri Shoigu totesi, että ”konfliktis-
sa vain neljännes koostuu so-
tilaallisista operaatioista, kolme 
neljännestä on jotakin muuta.” 
Tuolloin ei ollut ehkä selkeitä 
perusteita ja riittävän laajaa ti-
lannekuvaa varoittaa päättäjiä 
siitä, että kysymys ei suinkaan 
ole Ukrainasta vaan vähintään-
kin Euroopasta. Ukrainan pre-
sidentti Poroshenko totesi Uk-
rainan puolustavan Euroop-
paa, mutta länsi ei ottanut hä-
nen viestiään vakavasti. Tilanne 
etelässä jatkoi tulehtumistaan ja 
on johtanut lännen vaihtoehto-
jen kaventumiseen kriisiin puut-

tumisessa. Venäjän orkestroi-
mille konflikteille on ominaista, 
että ne kehittyvät sotilaallisiksi 
kriiseiksi ellei heikkoa vastusta-
jaa ajoissa vahvisteta.

Ukrainassa Venäjä aloit-
ti euraasialaisen sivilisaation 
määrätietoisen ja koordinoidun 
hyökkäyksen läntistä sivilisaati-
ota vastaan. Päämääränä on sen 
eettisten normien, moraalin, ar-
vomaailman ja demokraattisen 
hallintotavan kyseenalaistami-
nen. Välineinä ovat median le-
vittämät valheet ja puolitotuudet, 
väkivalta, pehmeä voima, talous, 
diplomatia, epästandardit keinot 
ja ties mitä. Syyrian ja Ukrainan 
konflikteja hyödyntäen useat hal-
linnonalat osallistuvat iskuun eu-
roatlanttisuutta vastaan koordi-
noidusti, eikä uskonnon merki-
tystä kannata vähätellä.13

Moraalin heikentäminen

Venäjän hyökkäyksille Syyriassa 
on luonteenomaista, että ne koh-
distuvat siviiliväestöön ja Assa-
dia vastaan taisteleviin. Vuoden 
2016 ensimmäisellä neljännek-
sellä Venäjän ilmaiskuista neljän-
nes kohdistui ISIS:tä vastaan, toi-
sella neljänneksellä viidennes ja 
kolmanneksella neljänneksellä 
enää vain 17 prosenttia.14 Alep-
pon pommittamisella on vah-
vempi yhteys Assadin tukemi-
seen kuin ISI:stä vastaan käytä-
vien sotilaallisten operaatioiden 
etenemiseen. Pommituksissa 
käytetään suhteetonta väkival-
taa ja Venäjän suhtautuminen 
uhreihin poikkeaa rajusti länsi-
maisesta käsityksestä. Venäjä 
tuhosi YK:n avustuskuljetuksen, 
kouluja, sairaaloita ja strategista 
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vesihuoltojärjestelmää. Avun toi-
mittaminen estetään.

Kreml pyrkii murtamaan 
Syyrian kansan tahdon ja elin-
mahdollisuudet, maa näyttää 
muuttuvan betonimurskaksi. 
Pyrkiikö Venäjä kansanmurhaan 
ja samalla hävittämään läntisen 
sivilisaation kristinuskon synty-
mäkehdon pyhät paikat, joihin 
kuuluu esimerkiksi Aleppon kau-
pungin alue?15 Vai onko suhtee-
ton väkivalta keino kiistää länti-
sen sivilisaation eettisten nor-
mien oikeellisuus?16

Syyriassa Venäjä hyökkää 
läntisen sivilisaation ihmisarvo-
käsitystä vastaan välineenä vä-
kivalta. Lisäksi Venäjä käy län-
tistä sivilisaatiota vastaan psy-
kologista operaatiota, jonka ta-
voitteena on demokratioiden va-
linnanmahdollisuuksien kaven-
taminen venäjänpelolla. Venä-
läisen julkisen käsityksen mu-
kaan he haluavat vain kunnioi-
tusta, duginilaisen käsityksen 
mukaan he hävittävät Euroo-
pan demokratioiden peruspila-
reita ja maailmansodan jälkeen 
sovittujen yhteisten normien pä-
tevyyttä. Sun Zun mukaan Ve-
näjä heikentää lännen moraalia 
pelottavalla raakuudella.

Harhautus ja vastustajan 
voiman jakaminen

Venäjä kehittää kykyään hyökä-
tä linnoitettuihin kaupunkeihin, 
nykykielessä sellainen on Na-
to. Etelän kriisejä venyttämällä 
ja humanitaarista oikeutta rik-
komalla Putin yrittää pakottaa 
Naton ja USA:n sekaantumaan 
niihin ja jakamaan voimansa. 
Putin provosoi erityisesti USA:-

ta retoriikallaan. Kun olet lähel-
lä, teeskentele olevasi kaukana. 
Sodat etelässä ovat harhautus-
ta, siellä sotivat sijaissotilaat ja 
nopeasti kauas keskitettävät il-
ma- ja merivoima. Kohteena 
ovat sijaiskärsijät. ”Harjoittelu” 
etelässä tukee Venäjän varsinai-
sen asevoiman kehittämistä ja 
mahdollista käyttöä painopiste-
suunnissa Venäjän lähialueilla.

Käytä hyväksesi maastoa 
ja tilanteita

Baltia on Naton vaikeimmin 
puolustettavaa aluetta.17 Jos 
Sun Zu:lla olisi käytössään Ve-
näjä asevoima ja tehtävänä 
haastaa Nato, hän hyökkäisi Itä-
merellä ennen kuin Natolla olisi 
mahdollisuus käyttää Ruotsin ja 
Suomen aluetta lännen puolus-
tuksen vahventamiseen.

Lopuksi

Putinin strateginen kohde ei ole 
yksittäisten taistelukenttien sa-
vuverhon takana, vaan se on 
Venäjällä, Euroopassa ja At-
lantin takana oleva äänestäjä. 
Venäjällä häntä työstetään ko-
koontumaan hallitsijan selän 
taakse valmiiksi vastaanotta-
maan lännen hyökkäys, muual-
la kääntymään hallitsijoita, esi-
miehiä ja ylhäisiä vastaan. Pu-
tin haluaa nousta sekä idän että 
lännen ideologiseksi johtajaksi.

Kreml tekee venäläisille so-
dasta ylpeydenaihetta ja Venäjän 
vasta alussa olevaa historiallista 
kautta leimaavat valhe ja väkival-
ta. Kremlin käytös viittaa siihen, 
että sodat eivät ole loppumassa, 
vaan Putin valmistaa kansaansa 
suureen sotaan. Käytöksellään 

Venäjä yrittää pelotella euroop-
palaista. Vain harvat asiantunti-
jat puhuivat sodan mahdollisuu-
desta viisi vuotta sitten, vuoden 
2016 lopulla puhutaan jo suuren 
sodan vaarasta.

Putin puhuu kansalle suu-
resta venäläisestä sielusta ha-
lutessaan kansaltaan uhrauk-
sia. Vaikuttaa siltä, että hän tar-
koittaa alistumista tsaarin tah-
toon seurauksista välittämättä ja 
vaihtoehtoja punnitsematta. So-
tavarustelu jatkuu suhteettoman 
suurena eikä Venäjän talouskas-
vu palaudu energian hinnan kor-
kean tason lukemiin vielä Putinin 
ilmeisellä seuraavallakaan presi-
denttikaudella. Kreml valmistaa 
kansaa niukkuuteen ja markki-
noi sitä lännen aiheuttamaksi. 
Rahalla Putin ei pysty tukemaan 
yksinvaltiutta – leipää ei ole an-
taa, sirkushuveja on.

Venäjän kansa on vuosisa-
toja vaiennettu pelolla. Se ei ole 
voinut päättää omasta tulevai-
suudestaan, on hyökännyt naa-
purimaihinsa ja nähnyt useita 
kertoja vaihtoehtoja löytäneen 
älymystönsä likvidoinnin. Nyt 
vaihtoehtoja ei ole, Putinia ei 
kansa pidättele.

Kreml maalaa venäjänkie-
liselle auditoriolle kuvaa piirite-
tystä maasta, jonne länsi aikoo 
hyökätä. Euraasialainen tilanne-
kuva perustuu valheeseen ja täh-
tää eristäytymiseen lännestä. Vä-
kivallalla on prosessissa merkit-
tävä välinearvo. Media on luonut 
venäjänkielisille roolihahmon Pu-
tinista Venäjän pelastajana. Pu-
tinin politiikka perustuu väkival-
lan kierteeseen, jossa presidentin 
suosiota nostaa vastakkainaset-
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Lähteet
1. esim http://euromaidanpress.com/ 

2016/07/05/intermarium-an-idea- 
whose-time-is-coming-again/#arvlbdata

2. Sun Zu teki pesäeron valtiojohdon ja so-
tilaiden strategian välille. Nyt tarkastel-
laan ensimmäistä.

3. Full spectrum conflict käsitteen määritteli-
vät Oscar Jonsson ja Robert Seely lehtiar-
tikkelissa vuonna 2015. Käsitteen mää-
rittelijät tähdentävät keinojen jatkuvaa ja 
ei-väkivaltaista luonnetta. Venäjän puo-
lustusministeri Sergeij Shoigu totesi Ukrai-
nan kriisin yhteydessä vuonna 2013, et-
tä sotilaallisilla operaatioilla on vain nel-
jänneksen osuus nykyvenäjän konflikteis-
sa. Presidentti Putin harrastaa itämais-
ta filosofiaa, ja venäläinen Full spectrum 
conflict vaikuttaa olevan kehitelmä Sun 
Zun sodankäynnin taidosta. Teoriana se 
on ikivanha, jolle määrittelijät ovat anta-
neet nykyaikaisen nimen. Venäläisillä on 
taipumus jatkokehittää kaikkea saamaan-
sa. Väkivallalla on merkittävä välinearvo 
offensiivisessa ja määrätietoisessa valtio-
johdon koordinoimassa kampanjassa. Ve-
näjän tapauksessa onkin parempi puhua 
hyökkäyksestä konfliktin sijaan. 

4. Englanninkielinen termi on “reflexive 
control.”, useita nettilähteitä

5. SunZu: Sodankäynnin Taito, Tietosano-
ma 2016. Aleksandr Dugin teoksessa 
Geopolitiikan perusteet

6. Sun Zu puhui taktisella tasalla hyökkäyk-
seen sopivasta maastosta ja säästä sekä 
tilanteiden hyödyntämisestä. Tässä siirsin 
hänen oppinsa strategiselle tasalle. To-
dettakoon, että Venäjän ulkopoliittisessa 
doktriinissa painotetaan „kaikkien synty-
vien tilanteiden hyväksikäyttämistä“. 

7.  Национальный центр управления 
обороной  http://www.newsru.com/rus-
sia/20jan2014/centr _ mo.html

8. RP kirjoitti tästä otsikolla Venäjän uudet 
kujeet 2/2013 ss 22-27.

9. Lokakuussa 2016 Serbia karkotti maas-
ta joukon venäläisiä, joita epäillään terro-
ri-iskujen valmistelemisesta Montenegron 
parlamentinvaalien aikana. Osa karkote-
tuista oli Ukrainassa Donbassin alueella 
Venäjän puolella taistelleita. Saadusta tie-
dosta hyvin informoidun Viron parlamen-
tin ulkoasiainkomitean puheenjohtajan 
Marko Mihkelsonin mukaan suunnitellun 
iskun kohteena oli Montenegron päämi-

telu lännen kanssa ja sotilaallisen 
voiman käyttö. Sisäpolitiikka täh-
tää kansan tuen vahvistamiseen 
väkivallan käytölle ulkopoliittisiin 
päämääriin pyrittäessä.

Kreml valehtelee lännelle 
päin naamaa ja esiintyy epä-
luotettavana sekä arvaamatto-
mana. Venäjä pelottelee länttä 
jopa ydinasein ja pyrkii väkival-
taisella esiintymisellään kaven-
tamaan lännen päättäjien va-

linnanmahdollisuuksia, perik-
si antaminen tuntuu järkevältä. 
Kreml heikentää lännen moraa-
lia ja on alkanut suomettaa länt-
tä.18 Ellei vastatoimintaan ryh-
dytä, tanssimme pian kaikki ri-
paskaa19 Putinin tahdissa.

Euroopan Unioni on rau-
haan ja yhteistoimintaan perus-
tuva lainsäädäntökoneisto, ei 
operatiivinen johtokeskus. Sik-
si Euroopan Unionin tilanneku-

va ei ole vieläkään selkiintynyt, 
minkä vuoksi olemme joutuneet 
yllätetyksi. Tulee tunnistaa, et-
tä Eurooppa on täyden spektrin 
hyökkäyksen kohteena.

Euroopan Unionin on alet-
tava puolustautua. Sotilaallisek-
si koneistoksi sopii yhteistoimin-
ta Naton kanssa, uutta tuskin 
tarvitaan. Vahvan Naton rinnalle 
kaavailtu ainakin alussa heikko 
Euroopan oma sotavoima mah-
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nisteri ja parlamentin Euraasia-integraa-
tiota tukevat edustajat. Tavoitteena oli li-
sätä Nato-vastustusta. (Ohjelmassa ETV 
Välisilm 1.11.2016)

10. Energia-aseen avulla Venäjä imeytyi edel-
listen vuosien kuluessa Ukrainan talou-
teen, otti haltuunsa rahoitussektorin kont-
rollin ja korruptoi poliittiset vaikuttajat, mi-
kä mahdollisti sekaantumisen maan si-
säisiin asioihin tavoitteena demokratiake-
hityksen halvaannuttaminen. Poliittisten 
vaihtoehtojen syntymisen vaikeus johti lo-
pulta kansannousuun. A. Dugin: „Jos ha-
lutaan hävittää valtio, on ensin hävitettä-
vä sen demokraattinen järjestelmä“

11. Tässä Putin poikkeaa Sun Zu:n opista, 
joka ei hyväksy liiallista väkivaltaa sen 
moraalia laskevan vaikutuksen takia. 
Venäjän tapauksessa täytyy kuitenkin 
ottaa huomioon kaksi tekijää: valheelli-
seen tilannekuvaan perustuva toiminta 
ja käytettävien palkkasotajoukkojen kri-
minaalinen luonne, jotka ovat omiaan 
kompensoimaan väkivallalla mässäilyn 
omien joukkojen ja kotirintaman moraa-
lia laskevaa vaikutusta.  

12. Asevoimien rauhan ajan tappiot säädet-
tin salaisiksi vuonna 2015

13. Suoraan Duginin opista

14. IHS Conflict Monitor report

15. ks,esim http://www.papu.biz/syyria/in-
dex2.php?option=com _ content&do _
pdf=1&id=35

16. Tämä olisi Duginin opin mukainen seli-
tys, jossa euraasialaisen sivilisaation pää-
määränä on saavuttaa maailman ideolo-
ginen johtajuus kiistämällä lännen oikeu-
den määrittää hyvän ja pahan kriteerit 
maailmalle. Euraasialaisessa maailmassa 
ihmisarvo ei ole korkealla toisin kuin esi-
merkiksi henkilökultti, joka näyttää yksi-
löityvän väkivaltaiseen presidenttiin.

17. RP kirjoitti tästä 3/2016 ss. 42-49

18. Lännen suomettaminen ja muuttami-
nen Venäjälle myötämieliseksi on Du-
ginin opista. Välineenä käytetään mm. 
venäjänpelkoa. Referenssinä Suomi: 
me pelkäsimme Neuvostoliittoa niin et-
tä porasimme saariimme graniitinkovan 
meripuolustuksen samalla kun silittelim-
me karhua myötäkarvaan ja siloittelim-
me sanojamme. 

19. https://www.youtube.com/ 
watch?v=rNXKuwhhC1

dollisesti provosoisi Venäjää 
haastamaan Euroopan myös so-
tilaallisesti. Se saattaisi johtaa ti-
lanteen eskaloitumiseen. Venä-
jän vastavoimaksi tarvitaan vah-
vuutta, ei heikkoutta.

Väkivaltakoneistoa enem-
män Euroopan Unioni tarvitsee 
strategis-operatiivista johtokes-
kusta, joka kykenee koordinoi-
maan ja johtamaan täyden spekt-
rin hyökkäyksen torjuntaa. Tällai-

seen rauhan ajan toimintaan viri-
tetty lainsäädäntökoneisto ei so-
vi, vaan tarvitsemme uuden kai-
kista hallinnonaloista koostuvan 
elimen Venäjän uuden johtokes-
kuksen vastinpariksi.

Venäjän kampanja lienee 
kestänyt pian viisi vuotta, ja tur-
vallisuus on huonontunut jat-
kuvasti. Venäjän orkestroimil-
le konflikteille ei ole loppua nä-
kyvissä, ja eskaloitumisen ris-

ki on kasvanut jo vuosia. Ellem-
me muuta mitään, olemme vaa-
rassa ajautua aseelliseen kon-
fliktiin Venäjän kanssa, joka pa-
himmassa tapauksessa saattaa 
eskaloitua euraasialaisen ja län-
tisen sivilisaation väliseksi maail-
mansodaksi. Tällainen ei ole Sun 
Zun eikä Duginin opin mukais-
ta, mutta tuskinpa Hitlerkään tie-
si Puolaan hyökätessään, mihin 
aggressio johtaa.
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M enetetyt majakat 
kertoo Suomen en-
tisillä ja nykyisillä 

merialueilla ja Laatokalla sijain-
neista menetetyistä majakois-
ta. Majakoita on menetetty Suo-
men sodassa 1908–1809, Kri-
min sodassa, ensimmäisessä 
maailmansodassa, talvisodassa, 
välirauhan aikana, jatkosodassa 
ja Pariisin rauhansopimuksessa 
1947. Lisäksi on 1970-luvulla 
jouduttu tuhoamaan kaksi uu-
dehkoa majakkaa, koska ne ei-
vät kestäneet liikkuvien jääkent-
tien painetta.

Majakkasaarten menetyk-
sen myötä monissa paikoissa 
loppui kokonainen elämäntapa. 
Majakat olivat muodostaneet tii-
viitä pienoisyhdyskuntia eristyk-
sissä muusta maailmasta. Saa-
rilla oli jopa satojen vuosien pe-
rinteet, usein omat lakinsa ja ta-
pansa.

Sodissa sekä viholliset että 
omat ovat tuhonneet majakoita 

puolustuksen helpottamiseksi. 
Jokainen sota on jättänyt jälken-
sä majakoihimme. Esimerkiksi 
Pellingin Glosholmenin majak-
ka, muumitalon esikuva, mää-
rättiin räjäytettäväksi, jotta vas-
tapuolen lentokoneet eivät pys-
tyisi suunnistamaan sen avul-
la. Sota ehti loppua ennen tu-
hoamista, mutta käskyä ei eh-
ditty peruuttaa.

Kirja on jaettu seitsemään 
varsinaiseen lukuun. Ensim-
mäisessä kerrotaan majakoi-
den merkityksestä merenkulul-
le ja majakoista sotavuosina. Toi-
sessa luvussa esitellään majakat 
sodissa ennen Suomen itsenäi-
syyttä. Seuraavassa luvussa kä-
sitellään ensimmäistä maailman-
sotaa. Sitten seuraavat luvut tal-
visodasta sekä väliaikaisesti me-
netetyistä ja uhanalaisista maja-
koista. Kuudennessa luvussa 
esitellään rauhaehtojen myötä 
menetetyt majakat Petsamossa 
ja Laatokalla, ja seitsemännessä 
menetyksiä Suomenlahdella. Lo-
pussa on yhteenvetona luku, jo-

ka itse asiassa sisältää vielä yllät-
tävän paljon erilaista asiaa.

Majakoista on kirjoitettu ai-
ka monta kirjaa. Pakolan ja Lau-
rellin kirja käsittelee kuitenkin ni-
menomaan menetettyjä maja-
koita uudella ja raikkaalla taval-
la. Kuvitukseen on käytetty pää-
osin ennen julkaisemattomia va-
lokuvia. Kirjan taitto on myös on-
nistunut. Voin sen takia lämpi-
mästi suositella tämän teoksen 
hankkimista jokaiseen merihis-
toriasta kiinnostuneen kirjastoon.

Kirjalle löytyy monta eri 
hintaa. Kirjamessuilla kirjaa 
myytiin 24 eurolla. Suomen 
majakkaseura ilmoittaa myy-
vänsä kirjaa jäsenille 25 eurol-
la ja muille 30 eurolla. Prisman 
verkkokaupassa hinta on 29,59 
euroa. Kustantajan internet-kau-
passa hinta näyttää olevan hie-
man korkeampi.

Ove Enqvist

Osittain kustantajan ja 
Suomen majakkaseuran 
esittelytekstien perusteella.

Menetetyt majakat
Johanna Pakola ja Seppo Laurell
Docendo, 140 sivua, sidottu kovakantinen
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lanneanalyysilla. Panelistit edus-
tavat aiheen huippuosaamis-
ta Suomessa. ST Saara Jantu-
nen on Puolustusvoimien infor-
maatiosodankäynnin asiantun-
tija joka tunnetaan mm. kirjas-
taan Infosota. Janne Riiheläinen 
on riippumaton turvallisuuspoli-

tiikan keskustelija, tunnettu blo-
gistaan ja kolumneistaan. Meri-
puolustuksellisen näkökulman 
paneelin toi hybridisodankäynnin 
asiantuntija komentaja Juhapek-
ka Rautava Pääesikunnan suun-
nitteluosastolta. Ajatuksia herät-
tävien alustusten jälkeen seurasi 

P ääteemaa, ”Hybridi sota 
ja meripuolustus”, kä-
siteltiin paneelikeskus-

telun muodossa. Panelistit alus-
tivat keskustelua kukin omalla ti-

Meripuolustuspäivä 2016

Robin Elfving
Komentajakapteeni res; Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Sininen Reservi ry:n ja Merivoimien yhdessä järjestämä Meripuolustuspäivä järjes-

tettiin tänä vuonna 15. kerran. Tämä seminaari ja verkostoitumispäivä keräsi jälleen 

noin 100 henkilöä Merisotakoululle.

Tapahtum
at

Mika kuutti

Meripuolustuspäivän panelistit komentaja Juhapekka Rautava, paneelin puheenjohtaja toimittaja  
Yrsa Grüne, sotatieteiden tohtori Saara Jantunen ja turvallisuuspolitiikan kolumnisti Janne Riiheläinen.
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paneelikeskustelu jota johti tur-
vallisuuspolitiikkaan erikoistunut 
toimittaja Yrsa Grüne. Hybridiso-
dan tarkka määrittely on haas-
teellista – mm. Jesuiittojen van-
haa mottoa ”tarkoitus pyhittää 
keinot” voidaan käyttää. Toinen 
seikka joka tuotiin esille on että 
perinteinen, ”sääntömääräinen” 
työnjako ei enää toimi. Epämää-
räiset ryhmät käyvät aseellis-
ta taistelua ja asevoimat käyttä-
vät muitakin vaikuttamiskeino-
ja kuin aseellisia. Panelistit arvi-
oivat myös informaatiovaikutta-
mista joka kohdistuu Suomeen 
Venäjän taholta. Suomen mai-

neen mustaaminen Venäjän ta-
holta (tyyppiesimerkkinä lasten 
huostaanottojen uutisoimistapa) 
on tapa eristää ja heikentää vas-
tapuoleksi miellettyä maata. Täl-
laisessa tilanteessa tarkan tilan-
nekuvan ylläpito on tärkeää val-
tionjohdolle ja puolustusvoimil-
le, mutta myös yksittäisen kan-
salaisten pitää pystyä kriittisesti 
arvioimaan jatkuvaa tietovirtaa.

Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Veijo Taipalus, 
piti Merivoimien tilannekatsauk-
sen. Poimintoina voidaan tode-
ta että Laivue 2020 hanke ete-
nee hyvin, ja viimeinen kolmes-

Huom!
Lisää Meripuolustuspäivästä osoitteessa  
https://corporalfrisk.com/2016/10/24/meripuolustuspaiva-2016-
maritime-defense-day/

tai skannaa oheinen Qr-koodi mobiililaitteellasi

ta Katanpää-luokan miinantor-
junta-aluksesta toimitetaan vie-
lä tämän vuoden aikana. Pan-
sio-luokan miinalauttojen perus-
korjaushanke on käynnissä, ja 
Hamina-luokan ohjusveneitä se 
odottaa. Siinä yhteydessä meri-
torjuntaohjusten uusiminen tu-
lee ajankohtaiseksi kuten myös 
sukellusvenetorjuntakapasiteetin 
parantaminen. Komentaja kertoi 
myös Merivoimien kansainvä-
lisestä toiminnasta – yhteishar-
joitukset eri maiden kanssa, eri 
operaatiot ja erityisesti yhteistyö 
Ruotsin merivoimien kanssa ke-
hittää Merivoimien kykyjä jatku-

Mika kuutti

Merivoimien komentaja kontra-amiraali Veijo Taipalus kertoi merivoimien kuulumiset.

38



vasti. Hän alleviivasi jatkuvan 
valmiuden tärkeyden.

Sinisen Reservin tilanne-
katsauksen piti tämän kirjoittaja. 
Normaalin toiminnan kuvauksen 
ohella otin erikseen esiin tiedot-
tamisen ja tilannetietoisuuden. 
Sinisen Reservin tehtävä ei ole 
ainoastaan tiedottaa toiminnas-
taan jäsenyhdistyksilleen – tär-
keää on myös että Merivoimien 
reserviläistoiminta näkyy muussa 
reserviläiskentässä ja yhteiskun-
nassa laajemmaltikin. Tilannetie-
toisuuden ja osaamisen ylläpidon 
kannalta on myös tärkeää, että 
reserviläiset seuraavat keskus-
telua yhteiskunnassa. Meripuo-
lustuspäivällä julkaistiin Sinisen 
Reservin Twitter-opas, tavoittee-
na innoittaa meripuolustuksesta 
kiinnostuneita seuraamaan ajan-

kohtaista keskustelua. Opas jul-
kaistaan kohtapuolin myös Sini-
sen Reservin kotisivuilla. 

Perinteiseen tapaan Sini-
nen Reservi muisti palkita aktii-
visia toimijoitaan vapaaehtoisen 
meripuolustustyön eduksi teh-
dystä työstä. Merivoimien ko-
mentaja myönsi Sinisen Reser-
vin ansioristin Antti Rautiaisel-
le, Seppo Vihersaarelle ja Juk-
ka Soinille. Sinisen Reservin an-
siomitalilla palkittiin Merikeskus 
Forum Marinum, Seppo Alan-
ko, Jyrimatti Hollmén, Teuvo 
Rodén, Mika Koivunen ja Ralf 
Ström. Onnittelut palkituille!

Valokuvakilpailu

Sininen Reservi ry järjestää valo-
kuvakilpailun vuonna 2017. Sil-
loin vietämme Suomen 100-vuo-

tisjuhlaa ja Sininen Reservi juh-
lii 20. toimintavuottaan. Kilpai-
lu käydään 1.1 – 31.8.2017 ja 
siitä kerrottiin Meripuolustuspäi-
vällä. Voittajat julkaistaan en-
si vuoden Meripuolustuspäivän 
yhteydessä. Kilpailulla haetaan 
kuvia jotka liittyvät merelliseen 
reserviläistoimintaan. Säännöis-
tä ja muusta kilpailuun liittyväs-
tä kerrotaan Sinisen Reservin ko-
tisivuilla, Facebookissa ja Twit-
terissä sekä mainoksilla eri me-
dioissa. Kilpailun suojelijaksi on 
lupautunut Merivoimien komen-
taja, kontra-amiraali Veijo Taipa-
lus. Tuomariston puheenjohtaja 
on Sininen Reservi ry:n varapu-
heenjohtaja Antti Rautiainen ja 
sen sihteerinä sekä kilpailun joh-
tajana toimii Mika Kuutti.
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Meriupseeriyhdistyksen 

syysmatka 
Karlskronaan 

2.-4.9.2016

Karlskronan tukikohtaan 
tukeutuu 3. Meritaistelulip-
pue, joka muodostuu korvet-
tilaivueesta, miinantorjuntalai-
vueesta sekä huoltolaivuees-
ta. Näiden lisäksi tukikohtaan 
tukeutuu sukellusvenelaivue. 
Korvettilaivueen iskukyky muo-
dostuu kolmesta Visby-luo-
kan korvetista sekä kahdes-
ta Stockholm-luokan vartiove-
neestä. Miinantorjuntalaivueen 
alukset muodostuvat kolmes-
ta Koster-luokan miinanetsijäs-
tä sekä yhdestä Styrsö-luokan 
sukeltajatukialuksesta. Ruot-
sin merivoimien keihäänkärjes-
tä eli sukellusveneistä tukikoh-
taan tukeutuvat Södermalm- ja 

Kirpeän kauniina perjantaiaamuna klo 08.15 kokoontui 

30 yhdistyksemme jäsentä Helsinki-Vantaan terminaa-

liin matkalle kohti Ruotsin Karlskronaa.

Mikko Saarinen ja Henri Kummala
Komentaja Mikko Saarinen ja komentajakapteeni Henri Kummala

S yysmatkan teemoina 
olivat Ruotsin merivoi-
mat, sen toiminta, ka-

lusto ja kehitysnäkymät. 
Matka linkittyi yhdistyk-

sen vuoden teemaan Meripuo-
lustuksen kehittäminen. Lisäk-
si matkan tavoitteena oli lisätä 
yhdistyksemme jäsenten tietoi-
suutta Suomi - Ruotsin yhteis-
työn sisällöstä ja kehitysnäky-
mistä.

Karlskrona on kohteena jo 
historiallisestikin erittäin mie-
lenkiintoinen. Kaupunki on pe-
rustettu vuonna 1680 laivasto-
asemaksi, jolloin kuningas halu-
si saada laivastotukikohdan ete-
lämmäksi alueelle, joka mahdol-
listi laivojen liikkeen myös talvi-
aikana. Nykyäänkin siellä sijait-

see Ruotsin sotalaivaston päätu-
kikohta, johon iso osa liikkuvan 
laivaston aluksista tukeutuu. Me-
rilinnoituksen perustaminen ja 
kaupungin historia liittyvät myös 
Suomen historiaan. Karlskronas-
sa työskenteli merkittävä määrä 
suomalaisia käsityöläisiä, jot-
ka osaltaan mahdollistivat kau-
pungin sekä laivojen rakentami-
sen kuninkaalle. Nykyään Karls-
krona on 35 000 asukaan viriili 
merikaupunki, joka varsinkin ke-
säaikana puhkeaa kukkaan. Lai-
vastoasema ja kaupungin vanhat 
rakennukset kuuluvat Unescon 
maailmanperintökohteisiin. Kau-
pungissa rakennetaan edelleen 
sotalaivoja nykyisin Saabille kuu-
luvassa entisessä Kockumsin te-
lakassa.

Tapahtum
at
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Gotland-luokan veneet sekä nii-
den pelastus-/huoltoalus HMS 
Belos. Huoltolaivueen aluska-
lusto muodostuu pienveneistä 
sekä esikuntalaiva HMS Carls-
kronasta.

Perjantaina pääsimme pe-
rille iltapäivällä, ja nopean ma-
joittumisen jälkeen suuntasim-
me kohti laivastoasemaa tu-
tustumaan tukikohtaan ja kah-
teen alusluokkaan, Visby-luo-
kan korvettiin ja Koster-luokan 
miinantorjunta-alukseen. Esit-
telyt olivat hyvin toteutettuja ja 
aika aluksilla kului nopeasti. Il-
lan hämärtyessä oli hieno päät-
tää esittelyt Visby-luokan korve-
tin upseerimessissä kynttilänva-

lossa ja kohottaa maljat tiivisty-
välle Suomi-Ruotsi -yhteistyölle.

Esittelyjen jälkeen oli aika 
siirtyä iltapalalle käsiteltyjen ai-
heiden ja esittelyjen syventä-
vään käsittelyyn paikalliseen 
merihenkiseen ravitsemusliik-
keeseen nimeltä Fox&Anchor. 
Tämä ravintola on saanut me-
risotilaiden keskuudessa lähes 
kulttimaineen. Maittava ruoka 
yhdistettynä monipuoliseen juo-
mavalikoimaan on yhdistelmä, 
joka saa uupuneemmankin me-
risotilaan iloiselle mielelle.

Lauantaina jatkoimme tu-
tustumista merivoimiin, jol-
loin kohteena olivat Meritais-
telukeskus (simulaattorit), Su-

kelluskoulutuskeskus sekä Sö-
dermalm-luokan sukellusvene. 
Sukellusvene ja sen ahtaat tilat 
yhdistettynä vaikuttavaan suori-
tuskykyyn olivat vaikuttava ko-
kemus. Meritaistelukeskukseen 
on rakennettu eri alusluokkien 
sekä johtoportaiden taistelun-
johtokeskukset, joissa henki-
löstöä voidaan kouluttaa kus-
tannustehokkaasti meripalve-
luksen ohella. Sukelluskoulu-
tuskeskus tarjoaa erittäin ny-
kyaikaiset ja monipuoliset tilat 
sukeltajatoiminnan ja sen väli-
neiden koulutukseen ja huol-
toon. Toivottavasti maidemme 
lähentyvä yhteistyö mahdollis-
taa myös meidän sukeltajiemme 

HEnri kuMMala
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yhteisharjoitukset sekä -koulu-
tukset näissä tiloissa.

Esittelyissä tuli vahvas-
ti esille Ruotsalaisten panosta-
minen sekä pintatorjuntaan et-
tä vedenalaiseen sodankäyn-
tiin. Ruotsalaisten vahvuus on 
erittäin korkeatasoinen mallin-
nus ja simulointi sekä alusten 
miehistöjen harjaannuttaminen 
hyödyntäen esimerkiksi Iso-Bri-
tannian FOST (Flag Officer Sea 
Training) testausympäristöä jo 
useiden vuosien ajan.

Lauantain iltapäivälle oli 
varattu vierailu Kungsholmenin 
merilinnoituksessa, johon siir-
ryimme merivoimien tarjoamal-
la merikuljetuksella Karlskro-
nan merimuseon laiturista. Me-
rimuseo on paikka, johon kaik-

kien merisodankäynnistä sekä 
sen historiasta kiinnostuneiden 
henkilöiden kannattaa tutustua. 
Museon vetonaulana toimii ai-
to kylmän sodan aikainen Näc-
ken-luokan sukellusvene. Kungs-
holmenin linnoitus on osa Karls-
kronan suojaksi rakennettua lin-
noitusjärjestelmää, ja se toimii 
nykyään suljettuna museona. 
Saari ei siis ole avoinna siviileil-
le, vaan sinne pitää hakea pää-
sylupa merivoimilta. Saaren eri 
rakennuksia ja suojavalleja kier-
täessä tuli väistämättä mieleen 
kotoinen Suomenlinna. Paikalli-
sopas johdatti meidät halki his-
torian sekä saaren, jonka jälkeen 
siirryimme venekuljetuksella ta-
kaisin kaupunkiin.

Lauantain hieno ja mielen-

kiintoinen päivä huipentui yh-
distyksen tarjoamaan illalliseen 
paikallisella meriupseerikerhol-
la. Illallinen sujui laulujen ja 
mahtavien meriupseeri muiste-
lee kertomusten parissa upeis-
sa ja historiallisissa puitteissa. 
Illallisen jälkeen siirryimme pie-
nemmissä osastoissa kaupun-
gille. Osa etenkin nuorempien 
jäsenten ”iskuryhmistä” suun-
nistivat kaupungin yössä aina 
aamun pikkutunneilla asti.

Sunnuntaina oli aika läh-
teä kotia kohti, jonne siirryim-
me Tukholman Arlandan kautta. 
Lentoasemalla jatkolentoa odo-
tellessa oli hyvä kerrata viikon-
lopun tapahtumat sekä aloittaa 
ensi vuoden syysmatkan suun-
nittelu, Sitä odotellessa.

HEnri kuMMala
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Ino, Krasnaja Gorka(Yhinmäki), Kronstadt
Rannikon Puolustajan lukijamatka 9.-12.6.2017

Tsaarin Venäjä rakensi pääkaupunkinsa Pie-
tarin suojaksi mahtavan linnoitusjärjestelmän, 
järeillä tykeillä varustettuja rannikkolinnakkei-
ta Suomenlahdella sen suulta aina Viipurin-
lahdelle ja Kronstadtin lahdelle. Vierailemme 
matkallamme linnoituksen merkittävissä koh-
teissa Pietarin tuntumassa, Inossa, Krasnaja 
Gorkassa (Yhinmäki) ja Kronstadtissa. 

Matkan vielä vahvistamaton hinta on  
635 € jaetussa kahden hengen huoneessa, 
mikäli osallistujia on vähintään 30. Yhden hen-
gen huoneen lisähinta on 82 €/koko ajalta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Vih-
din Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 
4074/00/Mj Mv.

Retken sotilasasiantuntija on ye-komen-
taja, ST Ove Enqvist, matkanjohtaja ja asian-
tuntijaopas sotahistorian tutkija, ylil res Gö-
ran Lindgren.

Ilmoittautuminen matkalle 31.3.2017 mennessä: Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat,  
Helena Kuosmanen, Albertinkatu 22-24 A 2, 00120 Helsinki, Puh.09-444774,  
sähköposti myynti@vihdinliikenne.fi
http://vihdinliikenne.fi/events/kategoria/sotahistorialliset-matkat/

ovE Enqvist

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f i
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Örö sai oman muistolaattaan      sa

Pasi Kataja
Puheenjohtaja

10.9. Turun Lohkon perustamispäivämäärällä Hangon Rannikkopatteriston ja Turun 

Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistykset järjestivät yhteisvoimin rt:n muistolaa-

tan paljastustilaisuuden Örössä. Rannikkotykistösäätiön tukeman hankkeen myötä 

laattoja löytyy jo yli kolmestakymmenestä rt:n entisestä toimipaikasta.

TurRtR:n perinneyhdistyksen pja Pasi Kataja, LaivSK:sta kaptl Timo Kivistö.
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Örö sai oman muistolaattaan      sa

Pasi Kataja
Puheenjohtaja

lukuinen perinneyhdistysten vä-
ki sai todistaa muistolaatan pal-
jastamisen. Laatta, joka muis-
tuttaa Örön lähes satavuotisesta 
rannikkotykistöhistoriasta, kiinni-
tettiin paikkaan jonka kautta ai-
koinaan järeät 305 milliset ty-
kit on siirretty asemiinsa.  Lou-
naan jälkeen osallistujilla oli vie-
lä mahdollisuus tutustua monelle 
tuttuun entiseen linnakesaareen, 
joka on nyt ehostettu ja valjas-

Huomio sinä Gyltössä asunut, palvellut, 
työskennellyt…

T urRtR Py järjestää 1.7.2017 ”Gyltö 50 vuotta”- päi-
vän . Merkitse kalenteriisi ja varaa jo nyt aika koko 
perheen tilaisuudelle. Mukavaa yhdessäoloa, muka-

na ripaus virallisuutta ja sotilaallisuutta.
Seuraa tämän lehden, yhdistysten ja kiltojen (TurRtR 

py, GMKS…) tiedotteita.

Laatan paljastivat Eeva Pohjonen ja Tom Lund.

ovE Enqvist

Mikko MEronEn

J uha Vainion kaunis kappa-
le ”Yksinäinen saarnipuu” 
Laivaston Soittokunnan 

kaptl Timo Kivistön soittamana 
avasi tilaisuuden, jossa runsas-

tettu erilaiseen toimintaan, mut-
ta joka edelleenkin tulee kerto-
maan kävijöilleen rannikkotykis-
töstä ja linnake-elämästä.
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T apsa ylitti Suomenlah-
den Hangosta lähteväl-
lä Navirailin autolautal-

la, jossa ei liikoja jonotella las-
tattaessa, ja purkaminenkin 
muistuttaa lähes formuloiden 
starttia. Matka taittui ripeästi ta-
paamispaikalle sataman lähel-
lä olevalle Alexelan huoltoase-
malle, jossa alkaa 90 km/h no-
peusrajoitus ja hyvät tiet. Tan-
kit täyteen euron litrahintaan ja 
matkaan kohti Suwalkia yhden 
pysähdyksen taktiikalla. Ensim-
mäinen yöpyminen oli varattu 
Latviassa Iecavassa (Jecavas-
sa) motelli Brencisissä, joka si-
jaitsee aivan päätien kupeessa. 
Paikka oli helppo löytää. Se on 
kelpo majoituspaikka matkalai-
selle edulliseen 33 €:n hintaan 
kahdelta. Mopot ajettiin lukit-
tavaan talliin, josta veloitettiin 
3 euroa pyörää kohti. Päivän 
ajomatkaksi tuli noin 510 km. 
Aamupala nautittiin kohteliaasti 
pöytään tarjoiltuna, joten tältä-
kin osin mallikas suoritus. 

Tästä eteenpäin ei tuttuun 
tyyliimme ollut mitään etukä-
teen sovittu tai majoituksia va-
rattu. Vain pääpiirteinen suun-

ta ja mahdolliset käyntikohteet 
olivat hahmoteltuina. Yöksi py-
rimme aina löytämään edullisen 
motellin tai hotellin, jotta pää-
semme lakanoiden väliin nuk-
kumaan. Osalla matkalla ta-
vatuista motoristeista oli teltta 
mukana - ”tää on meidän jut-
tu” , sanoivat. Niin oli meidän-
kin 35 vuotta sitten, joskin taka-
puolen alla viuhuivat nokialaiset 
kumisaappaat eivätkä renkaat.

Rekkaliikenne alkoi kohta-
laisen vilkkaana heti Via Balti-
calla Tallinnan eteläpuolella, lii-
kenne sujui 90 km tuntivauh-
tia. Latviassa rekkoja oli enem-
män, mutta ajamista ne eivät 
häirinneet toisin kuin kaahaajat 

Riikan alueella ohitustiellä. Siel-
lä on tapana väistää tien reu-
nassa olevan katkoviivan yli, jot-
ta ohittaja mahtuu keskiviivan 
päällä posottamaan vastaantu-
levasta liikenteestä piittaamat-
ta eli kyseessä lienee paikalli-
nen sovellutus leveäkaistaties-
tä normaalilla maantiellä. Jänni-
tystä lisää vielä se, että katkovii-
van takana kapealla pientareel-
la on pysäköityjä autoja, polku-
pyöräilijöitä ja marjastajia. Sin-
ne ei kannata jäädä ajelemaan. 
Heijastimia tai valoja satunnai-
silla jalankulkijoilla ja polkupyö-
rissä ei tietenkään ole.

Latvian eteläpuolella rek-
koja tuntui olevan jo enemmän 

Moottoripyörillä  
Itämeren strategisilla alueilla

Kenneth Nyholm ja Tapio Majuri

Lähdimme moottoripyörillä matkaan Jokelasta Suomesta ja Noarootsista Viron län-

sirannikolta kohti Paldiskia tiistaina 19.7.2016.

Tapahtum
at
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Suwalkin eteläpuolen hongikkoa.
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kuin henkilöautoja. Pohjoiseen 
menee tavaraa ja etelään tyhjiä 
kontteja Venäjältä. Globalisaation 
syytä lienee koko touhu. Tava-
raa kuskataan paikasta toiseen 
edullisempien työvoimakustan-
nusten maista. Liikenne huipen-
tuu Suwalkin alle 100 km le-
veään suppiloon Pohjois-Puolas-
sa ja Etelä-Liettuassa Valkovenä-
jän ja Kaliningradin alueen kana-
voidessa liikenteen. Tavaraliiken-
nettä on enemmän kuin henkilö-
autoja, valinnaisia etelä-pohjois-
suuntaisia teitä ei ole. Tien kat-
kaisu aiheuttaisi tunneissa sato-
jen rekkojen liikennekaaoksen, 
jonka kiertäminen olisi sotilas-
ajoneuvoillekin aikaavievää.

Jos joku haluaisi eristää 
Baltian Euroopasta, se tapah-
tuisi helpoimmin täällä. Samal-
la voisi yrittää eristää Naton Bal-
tiasta, parempaa aluetta saa ha-
kea. Toisessa maailmansodassa-

kin täällä sodittiin sitkeästi mo-
lempiin suuntiin. Suwalkin poh-
joispuolinen maasto on kumpui-
levaa peltoa, suhteelliset kor-
keuserot ovat lähes 50 m. Tie 
on suojaton, pelloilla jyrkät rin-
teet haittaavat monipyöräisten-
kin ajoneuvojen liikkumista saa-
tikka tulenkäyttöä. Multaa on la-
pionterän verran ja sen alla hie-
nojakoista kiviainesta, joka tei-
tä peruskorjattaessa vaihdetaan 
kantavampaan. Kumpujen välis-
sä on pohjavesi lähes pinnassa.

Suwalkin eteläpuolella on 
korkean havumetsän reunusta-
ma tieosuus, metsässä ei ete-
ne kuin jalkamies. Majoituimme 
Suwalkiin 30 km Puolan ja Liet-
tuan välisestä rajasta etelään 
pieneen syrjäiseen hotelliin. Ti-
laa löytyi kohtuulliseen 60 €:n 
hintaan. Päivän ajomatkak-
si kertyi noin 350 km. Hotellin 
alapuolella notkelmassa oli kris-

tallinkirkas pienehkö järvi, jos-
ta kysyimme paikan omistajalta. 
Sotahistoria oli syynä järven ny-
kytilaan. Saksalaiset olivat pe-
rääntyessään 1944 räjäyttäneet 
järven yli menneen sillan, joka 
korvattiin myöhemmin maakan-
naksella ja näin lähdepohjainen 
järvi oli syntynyt. Olimme siis 
majoittuneet keskelle II MS:n 
taistelupaikkoja.

Suwalkissa päätimme teh-
dä täyskäännöksen ja suunta-
simme kohti Ahvenanmaata. 
Olimme lähteneet aamulla var-
hain liikkeelle, joten lauttayhte-
yden varaaminen Ruotsiin pi-
ti tehdä puhelimella Liettualai-
selta huoltoaseman mittariken-
tältä, mutta niin vain tasanko-
jen tuulenkohinasta huolimatta 
siinäkin onnistuttiin ja moottori-
pyörät suunnattiin kohti Vents-
pilsiä rekkajonoissa, joita tuli ja 
meni mutteivat häirinneet aja-

Suomenlahden kapeikkoa: Pietari Suuren merilinnoituksen tulenjohtotorni, Neuvostoliiton  
Itämeren Laivaston käyttämä majakka ja nykyinen merivalvontatutkatorni.

kEnnEtH nyHolM
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mista. Päivän ajomatkaksi ker-
tyi noin 570 km. Toki suorem-
paakin reittiä olisi päässyt, mut-
ta todennäköiset Latvian tietyöt 
olisivat pienemmillä teillä teh-
neet aikataulun liian kireäksi. 

Stenan ro-ro laiva lähti vih-
doin sen jälkeen kun olimme 
jonottaneet ensin lippuja, sit-
ten satamaan pääsyä ja sen jäl-
keen vielä laivaan ajoa. Laivalla 
jonotimme kahvia baarissa, ku-
ten kaikki muutkin. Jonon etene-
misvauhdiksi kellotimme asiakas 
minuutissa, vaikka tarjoilijoita oli 
kaksi vuorossa. Kaikki eivät tain-
neet ehtiä saada kahvikupposta 
baarin aukioloaikana, laiva ottaa 
254 matkustajaa. Olisi tarvittu 
suomalaista sotilaskotiosaamis-
ta organisoimaan kahvion järjes-
telyjä. Rekkakuskit eivät tilaa eri-
koiskahveja, vaan perus mustaa 
kahvia vaikka suoraan pumppu-
termoksesta - jopa olisi jono liik-
kunut kuin aikanaan Isosaaren 
sotilaskodissa. Jonottamises-
ta viisastuneina jonotimme päi-
vällisjonossa ensimmäisinä, jo-
ten jotain sitä vielä näin varttu-
neempanakin oppii.

Aamulla heräsimme kansi-

paikoilla Nynäshamnissa Ruot-
sissa kokemusta rikkaampina – 
50 tapaa nukkua tuolissa jossa 
ei ole nukkumatilaa. Sitten siitä 
vain sujuvasti kohti Tukholman 
aamuruuhkaa ja Grisslehamnia. 
Tukholman jälkeen täytyi oikein 
ihmetellä, kuinka sujuvaksi lii-
kenne oli saatu. Keskusta tuli ali-
tettua ja ylitettyä vain muutaman 
kilometrin etäisyydeltä tasaista 
70 vauhtia ilman mitään ongel-
mia. Yhteen ääneen totesimme - 
oli suuren maailman meininkiä! 
Ruotsalaiset ovat äkänneet, että 
ihmisillä on vapaus käyttää yk-
sityisautoja toisin kuin suoma-
laiset. Helsingin liikenne onkin 
säädetty sujumattomaksi1. Lop-
pumatka Grisslehamniin ajet-
tiin ruotsalaisen maaseudun lä-
pi. Kyllä silmä lepäsi, kun paikat 
olivat pihamailla kunnossa ja ta-
lot hyvässä maalissa.

Grisslehamnissa saimme 
taas jonottaa lauttaan Ahvenan-
maalle. Mukava yllätys ja mat-
kan aikana se viimeinen, lippu 
maksoi vain 15 eur. Satamassa 
heräsi epäilys, että mitä Ahve-
nanmaalla on oikein odotettavis-
sa, koska laivaan oli pyrkimässä 

monen sortin autoharrastajia ja 
selvästi myös juhlakansaa laivan 
täydeltä. Pian selvisi, että Ah-
venanmaalla ovat kaikki hotellit 
täynnä. Päädyimme ratkaisuun, 
että tultuamme Ahvenanmaal-
le käymme läpi paikalliset pie-
net majoitusliikkeet kunnes yö-
sija löytyy. Kun ajoimme lautas-
ta ulos, niin jo 15 min kuluttua 
kannoimme tavaroita Eckerös-
sä tsaarinaikaisen vanhan posti-
rakennuksen naapurissa olevan 
pienen kesähotellin B&B-huo-
neeseen. Tällä kertaa meitä on-
nisti 60 €:n hintaan. Päivän ajo-
matkaksi kertyi vain 180 km.

Ahvenanmaan totesimme 
olevan edelleen mentaliteetil-
taan separatistinen, ja asuk-
kaat oppivat nauttimaan eriva-
pauksista jo ennen inttiä, jo-
ta ei tarvitse käydä. Suomen-
kieltä ei saa ulos aborigeenista 
yrittämälläkään – tuli mieleen 
kassajonot Virossa, jossa siel-
lä ikänsä asuneet venäläiset ei-
vät edes kiitä vironkielellä. Ve-
näjän konsuliedustaja yhdes-
sä Fria Ålandin rippeiden kans-
sa valvoo alueen demilitaaris-
ta statusta. Päätimme poistua 
yöpymisen jälkeen. Se osoittau-
tui vaikeaksi, suuret laivat olivat 
täynnä. Seuraavaksi jonotimme 
pohjoisen reitin saaristolautoil-
le kohti Kustavia, niiden lastaa-
minen on hidasta mutta purka-
minen nopeaa, kaikki laiturit ja 
tiet ovat kunnossa. Matka su-
jui, mutta Ahvenanmaa pahoit-
ti jäähyväisiksi mielemme: mat-
kalipun hinta lähes tuplaantuu, 
jos emme yövy jossain saares-
sa matkan aikana. Merirosvous-
ta Ahvenanmaan tapaan! 

kEnnEtH nyHolM

Ahvenanmaan posti ja tullirakennus vuodelta 1828.
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Lopuksi köröttelimme Kus-
tavin luonnonkaunista tietä län-
teen ja kaahasimme selkä köy-
ryssä moottoritietä kohti pää-
kaupunkiseutua. Kotimatkalla 
ylitin neljännen Itämeren stra-
tegisen alueen Suomenlahden. 
Muistoksi kävin ottamassa ku-
van sen kapeikossa Paldiskissa.

Vajaassa viidessä vuorokau-
dessa mittariin kertyi 2325 km 

ja Itämeren turvallisuuden kan-
nalta neljä strategista aluetta: 
Suwalkin suppilo, keskinen Itä-
meri, Ahvenanmaa ja Suomen-
lahti. Mielenkiintoinen mootto-
ripyöräreissu tuli jälleen tehtyä 
ilman navigaattoria pelkällä il-
mansuunnalla ja kartalla, joten 
perinteisinkin menetelmin mat-
kaa voi vielä tehdä. No, kerran 
navigaattori kaivettiin esille, kun 

piti selvittää saaristolautan no-
peus. Reilua 14 solmua mentiin 
läpi sinileväpuuron. Vaikka kesä 
on ollut sateinen, niin muutamaa 
vaatimatonta kuuroa lukuunotta-
matta saimme ajaa kesäisessä 
poutasäässä lämpötilan ollessa 
20:n tietämissä. Jonoja on, mut-
ta mitä siitä – mennään liiken-
teen rytmissä, kiireet ja määrä-
ajat ovat taustapeilin näkymää.

peassa tiessä, tien reunaviivaa 
kuvaavasta kivireunuksesta al-
kaa tyhjyys. Serpentiinin mutkat 
ovat jyrkkiä, bussien piti välillä 
peruutella ja itse varoa mootto-
rin sammumista ylös mennes-
sä. Kakkosella tyhjäkäynnillä 
alas körötellessä vauhti pysyi 
turvallisena. Jännitystä lisäsi 
uhkarohkeiden eläkeläiskollee-

gojemme ja muiden epävarmo-
jen autoilijoiden seikkailunhalu, 
joka tuntui ylittäneen ajotaidon. 
Suositamme aluetta matkakoh-
teeksi moottoripyöräilijöille, jot-
ka nauttivat jylhistä maisemista, 
korkeista paikoista ja kapeasta 
tiestä. Viikonloppureissullamme 
kilometrejä kertyi reilu 2200, 
yövyimme kaksi kertaa laivas-

Edellisen reissun innoittamana 
kävimme elokuussa mopoile-
massa myös Norjan rannikolta 
Itämerelle suuntautuvilla siirty-
misreiteillä. Esimerkkitapauk-
seksi valitsimme Geirangerin 
vuonon ja Tukholman välisen 
alueen. Mootoripyöräilijälle mai-
semat Trollstigenillä ovat henkeä 
salpaavia, katse tulee pitää ka-

PS.

kEnnEtH nyHolM

Geirangerin vuonon Trollstigen.
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Lähteet
1. keskustelin tohtori Jussi Sauna-ahon 

kanssa Helsingin liikenteestä, hänel-
lä on siitä kokemusta ja myös tutkimus-
peräistä tietoa, joten suositan lukemaan 
Jussin artikkeleita. Lisäksi referenssi: 
Helsingin liikennesuunnittelijat väittivät 
aikanaan, että vihreän aallon käyttö ei 
ole järkevää ja lisäksi se on lähes mah-
dotonta. Tallinnan rajalla Via Baltican 
suunnasta tullessa opastaulu ilmoittaa, 
että ”vihreä aalto 48 km/h”. Aamuruuh-
kan aikaan liikenne on säädetty suju-
maan kaupunkiin päin, iltaruuhkan ai-
kaan kaupungista ulos. Olen testannut 

useita kertoja, reilu 10 km:n matkalla 
keskimäärin yksi valojen aiheuttama py-
sähdys. Kysymys: Ovatko Helsingin lii-
kenneneropatit oikeassa vai enkö osaa 
ajaa, kun jatkuvasti pitää pysähtyä? Jo-
ku voisi kellottaa vaikkapa Mannerhei-
mintien, suunnasta ja kellonajasta hällä 
väliä. Jussikin on kellottanut ja laskenut 
lisäpäästöt ja kustannukset, ja suuria 
ovat. Johtopäätökseni: Helsingin liiken-
nesuunnittelijat eivät ole vihreitä vaan 
noenvärisiä kieltäytyessään tunnusta-
masta tosiasioita.

sa ja kerran Lillehammerissa 
sekä Tolgassa Norjassa. Rahaa 
kului alle 400 euroa. Tällä ker-
taa sade kiusasi meitä matkalai-
sia. Poutaa oli viikonlopuksi lu-
vattu, mutta tuntui kuin sade-
kuurot olisivat seuranneet mei-
tä. Menomatka Norjaan meni 
sateen merkeissä ja paluumat-
ka Turusta kotiin ajettiin jälleen 

sateessa, mutta onneksi Norjan 
serpentiinitiet saimme ajaa au-
ringon paisteessa.

Kopparvägen ja muutkin 
Ruotsin tiet ovat hyväpintai-
sia ja vetäviä, Norjan vuoristo-
alueen tiet sopivat paremmin 
moottoripyöräilijälle kuin prikaa-
tille. Maasto on vaikeakulkuista 
ja paikallistuntemusta edellyttä-

vää, sinne liikettä estämään lä-
hetetty sotilasjoukko epäonnis-
tuisi tehtävässään. Maasto suo-
jaa ilmahyökkäyksiltä ja toisaal-
ta mahdollistaa oman ilmavoi-
man toiminnan tutkakatveessa. 
Alueen läpi on mahdollista kes-
kittää joukkoja Itämeren suun-
taan. 

kEnnEtH nyHolM

Geirangerin maisemia merenpintatasosta.
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TARJOAMME 
SUORITUSKYKYÄ

Uusimman sukupolven ohjusjärjestelmä, RBS15 Mk3, mahdollistaa nopean 
reaktion ja korkean läpäisykyvyn missä tahansa skenaariossa avomeriolosuhteista 
aina rannikkotaisteluihin ja maaoperaatioihin. Pitkän kantaman ja ohjattavuuden 
ansiosta hyökkäys voi kohdistua yhtä hyvin lähietäisyydellä, kuin horisontin  
takana sijaitsevaan maaliin.

Joka sään toimintakyky, kyky toimia vihollisen elektronisen häirinnän alla  
ja kyky lentää lähellä meren pintaa luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla 
vaikeinkin vihollinen on lyötävissä.

RBS15 Mk3 – suorituskykyä ja voitokkuutta.

www.saab.fi

234-1024_NoBa_RBS15_AD_147x215_FI_Rannikon_1016.indd   1 2016-10-11   12:00



Vesa Tuominen
Kommodori Vesa Tuominen on Rannikkotykistösäätiön hallituksen puheenjohtaja

Rannikkotykistösäätiö  
etsii kirjoittajia
Rannikkotykistösäätiö on vuonna 1979 perustettu rannikkotykistöaselajin piirissä toi-

miva ja eri yhdistyksiä kokoava säätiö, jonka tarkoituksena on rannikkotykistön perin-

teiden vaaliminen ja rannikkojoukkojen piirissä tapahtuvan kehitystyön edistäminen.

S ääntöjen mukaisesti 
säätiö palkitsee ja tu-
kee taloudellisesti ran-

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

Rannikkotykistön ja jouk-
ko-osastojen historia on jo kat-
tavasti kuvattu. Erityisen merkit-

tävä oli silloisen Rannikkotykis-
tön upseeriyhdistyksen, nykyi-
sen Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen julkaisema rannikkotykis-
töä ja aselajin joukko-osasto-
ja käsitellyt historiikkisarja. Tä-
tä työtä on Rannikkoupseeri-
yhdistyksen toimesta tarkoitus 
edelleen jatkaa. 

Aikaisemmin tehdyllä kir-
joitustyöllä on paikkansa ja teh-
ty työ on arvokasta, mutta Ran-

nikkotykistösäätiö haluaa katsoa 
tulevaisuuteen ja löytää vas-
tauksia vailla ratkaisua oleviin 
kysymyksiin. Taistelutilan tyh-
jeneminen, miehittämättömien 
järjestelmien ja robotiikan li-
sääntyminen sekä asevaikutuk-
sen ulottuvuuden kasvu ja ko-
konaan uudet, ei-kineettiset vai-
kuttamisen keinot ovat ilmenty-
miä tulevaisuuden taistelutilas-
ta. Merenhallinta ja toimintava-

Rannikkojääkäriryhmä kohteella.

Tapahtum
at
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pauden kiistäminen sekä mai-
hinnousun evoluutio muutta-
vat hyökkääjän toimintatapaa 
ja taktiikkaa rannikolla. Muu-
toksesta huolimatta Suomen 
geopoliittinen asema, strategis-
ten alueiden sijainti ja rannikon 
maantiede ja sääolosuhteet ei-
vät tule muuttumaan. Asetelma 
on siis vähintäänkin mielenkiin-
toinen, ja kokonaan uudenlaista 
lähestymistapaa vaativa.

Tästä syystä johtuen Ran-
nikkotykistösäätiö haluaa luo-
mansa strategian mukaisesti 
tukea tulevaisuuden tutkimista 
ja kannustaa aiheeseen liitty-
vään kirjoitustyöhön, jonka lä-
hestymistapana olisi rannikko- 
ja saaristoalueella tapahtuvien 
taisteluluiden kuvan muutos se-
kä rannikkojoukkojen rooli osa-
na kehittyvää puolustusjärjestel-
mää. Rannikkotykistösäätiö etsii 
kirjoittajia, jotka opinnäytteiden, 
tutkimustöiden, artikkelisarjojen 
tai muiden vastaavien kirjoitus-
töiden johdosta tarvitsevat tukea 

tai kannustusta työlleen. Lisäksi 
säätiö ottaa mielellään vastaan 
esityksiä palkittaviksi kirjoituk-
siksi. Anomuksiin ja esityksiin 
toivotaan kuvaus työsuunnitel-
masta, työn aiheesta ja kirjoi-
tusaikataulusta sekä suunnitel-
lusta julkaisutavasta. Säätiö ar-
vioi anomukset ja esitykset ja 
päättää arvioinnin perusteella 
tuen myöntämisestä sekä sen 
laajuudesta.

Vapaamuotoiset anomuk-
set tai esitykset palkittaviksi 
töiksi voi osoittaa suoraan Ran-
nikkotykistösäätiön asiamiehel-
le osoitteeseen

Rannikkotykistösäätiö  
c/o Hannu Roponen
Suomenlinna C 52 A 2, 
00190 Helsinki
tai sähköpostitse  
hannu.roponen@gmail.com. 

Rannikkojääkärit kalliolla.

Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi

rannikonp1-4-2015-atmarine.indd   1 17.11.2014,47   10.08
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O lemme vuosien var-
rella ajelleet Jääme-
ren ja Välimeren ran-

noilla sekä niiden väliin jäävällä 
mantereella useimmissa Euroo-
pan maissa yhteensä kymme-
niä tuhansia kilometrejä. Vuon-
na 2016 oli vuorossa taas ko-
timaan kierros kääntöpisteenä 
Kuusamo.

Mukana matkalla:
 – Paavo Varjola,  

presidentti, HD
 – Hasse Holmström, 

pääministeri,  
Honda Deauville

 – Aslak Saviranta, 
huoltopäällikkö,  
Honda Deauville

 – Veijo Vartiainen, 
yhteiskuntasuhdepäällikkö, 
Honda VFR 1200

 – Antero Nykänen,  
avustava päänavigaattori,  
BMW GS 800 Adventure

 – Markus Aarnio, 
turvallisuuspäällikkö, 
Triumph Speedmaster 
900

 – Pekka Vennonen, 
päämajoitusmestari, 
Triumph Tiger 800

MC Etu-Töölön  
19. reissu
Suomea myötäpäivään kiertäen kääntöpisteenä Kuusamo

Kokoontuminen 
Seinäjoella

Tämänkertainen ajoviikkomme 
osui 30.7.–7.8. väliselle ajanjak-
solle. Mukaan lähtijöitä oli poik-
keuksellisesti vain seitsemän 
normaalin kymmenen sijaan. 
Nuoremmille oli kertynyt työes-
teitä. Kokoonnuimme eri reitte-
jä noudattaen Moto-Seinäjokeen 
lauantaina 30.7. klo 12.00.

Kevyt prologi Kokkolaan

Ensimmäinen legi oli harkitus-
ti lyhyt eli illaksi Kokkolaan, 
sillä olihan useimmilla jo 300 
km pohjalla. Alahärmää lähes-

tyttäessä presidentti otti keu-
lapaikan vieden meidät mu-
kaville nuoruutensa pikkuteille 
Liinamaan kautta ja sieltä Po-
wer Parkin ohi edelleen Jepuan 
kautta Nykappiin eli Uusikaarle-
pyyhyn. Jätski ja kahvitauon jäl-
keen matka jatkui Jeppikseen, 
Pietarsaareen ja edelleen kau-
nista 7-sillan saaristotietä Kok-
kolaan. Iltapäivän ohjelmassa 
oli jo perinteinen käynti Krimin 
sodan muistomerkillä Halkoka-
rilla, missä Kokkolan porvarit 
ja talonpojat kukistivat engels-
mannien maihinnousuyrityk-
sen vuonna 1854. Myös sota-

Pekka VennonenTapahtum
at

Joskus ottaa koville.
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saalisbarkassi käytiin tarkista-
massa Englannin puistossa. On 
muuten ainoa alus, minkä Bri-
tish Navy on jättänyt jälkeensä 
vihollisen saaliiksi. Päämajoi-
tusmestari oli varannut majoi-
tuksen keskustan Hotelli Kok-
kolasta. Matkapölyt huuhdeltiin 
Oluthuone Huismanissa ja ilta-
pala nautittiin Kokkola Purjeh-
tijoiden majalla Elbassa vasta-
päätä vanhempaa ja kuuluisam-
paa GSF:n Mustakaria. Paikka, 
meny ja palvelu arvioitiin neljän 
tähden arvoiseksi!

Suuntana Oulunjärvi

Seuraavan päivän tavoite oli Vaa-
lan Säräisniemi Oulunjärven ran-
nalla ja siellä entuudestaan tut-

tu Suviranta. Matka taittui au-
rinkoisessa suvisäässä 8-tietä 
pitkin välietappina Raahe, mis-
sä kaupunkikierroksen jälkeen 
asetuimme paikallisen pizze-
rian terassille. Matkan jatkuessa 
poikkimain linjaa Ruukki-Rant-
sila-Kestilä-Vaala saimme nis-
kaamme virkistäviä ukkoskuuro-
ja ja perillä matkan vaatimatto-
mimman majoituspaikan katos-
ta tippui vesi sisään kattolampun 
kohdalta. No sissiolosuhteisiin 
tottunut joukkomme ei vähästä 
hätkähtänyt, vaan majoittumisen 
jälkeen rantasauna upean Oulu-
järven rannassa lämpeni ja ilta-
pala nautittiin jääkaappiin vara-
tuista eväistä.

Kuusamoon, Kuusamoon, 
Kuusamoon

Kolmas ajopäivä käynnistyi tu-
kevalla aamupalalla ja suunta oli 
kohti kääntöpistettämme Kuu-
samoa. Tässä vaiheessa turval-
lisuuspäällikkömme joutui sit-
keästä ponnistelusta huolimat-
ta jättämään leikin kesken en-
nen matkaa sattuneen vamman 
vuoksi. Reittimme kulki Puo-
langan ja Näljängän vaaramai-
semien kautta Taivalkoskelle ja 
siellä Jalavan kaupalle. Paikka 
on nykyaikana harvinainen näh-
tävyys vanhoine kyläkaupan sor-
timentteineen, jonka 1800-lu-
vun lopulla perustivat Vienas-
ta tulleet turkiskauppaa harjoit-
taneet Jakolefit. Makoisan lo-

Joukko koossa Seinäjoella.
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hisoppalounaan jälkeen Kuusa-
mon Saapungin Martinituvalle oli 
enää reilut 60 km. Paikallistunte-
musta omaava päämajoitusmes-
tari siirtyi keulapyöräksi ja huol-
tohankintojen jälkeen asetuim-
me taloksi kahdeksi seuraavaksi 
päiväksi. Paikka on hieno koko-
naisuus suurine päärakennuksi-
neen ja tandem saunoineen, 
uloslämpiävä ja savusauna sa-
man harjan alla. Alueen muuta 
rekvisiitta ovat savustusuuni, gril-
likota, laavu ja korsu sodan ajan 
muistonäyttelyineen. Onpa ran-
nan tuntumassa vielä lentopal-
lokenttäkin, joka tosin jäi meil-
tä tällä kertaa testaamatta. Sen 
sijaan huoltopäällikkö onnistui 
käräyttämään savustusuunin 
puuovet suurta lohta savustaes-
saan. Paikka on tuttu presiden-
tille ja päämajoitusmestarille, sil-
lä sen rakensivat 90-luvulla Paa-

von sisko Ritva miehensä Mar-
tin kanssa.

Kohti Kuhmon 
korpimaisemia

Hyvin huilatun välipäivän jälkeen 
suuntasimme itäistä reittiä villi-
eläinpuiston karhujen ja susien 
jälkeen kohti Kuhmoa. Villieläin-
tarha ei herättänyt meissä suur-
takaan innostusta, pikemminkin 
säälin tunteita. Erämaatie Hos-
san, Juntusrannan ja Raatteen-
tien kautta Lentiiraan ja Kuh-
moon on pitkä, mutta mielenkiin-
toinen talvisodan taistelupaikkoi-
neen. Pitkän päivän päätteeksi 
majoitumme hotelli Kalevalaan, 
joka osoittautui hinta-laatu suh-
teeltaan matkan parhaaksi. Tosin 
ei ollut kamarimusiikki viikko. Ilta 
sujui saunan ja porealtaan kaut-
ta maittavaan illallispöytään ja 
ajoissa unten maille!

Seuraava etappi 
Punkaharju

Upean aamiaispöydän jälkeen 
olimme taas valmiita taipaleel-
le. Reitti noudatti itäistä linjaa 
pääosin pikkuteitä pitkin. Päi-
västä tuli aika pitkä ja taakse 
jäivät mm. Lieksan Pankakoski, 
Uimaharju ja Tohmajärvi. Kiteen 
jälkeen olimme jo Savonlinnan 
suunnassa ja tulossa Punkahar-
jun kansallismaisemiin. Majoi-
tuspaikaksi päämajoitusmesta-
ri oli arponut hostelli Rantaka-
tin, mikä oli jälleen hyvä valin-
ta. Vastaanotto oli ystävällinen 
ja palvelu pelasi. Päärakennuk-
sen huoneet olivat hyvätasoi-
sia ja suuria ja tilanevi parvek-
keineen. Ilta oli sateinen, mut-
ta saunan jälkeen iltapala nau-
tittiin terassilla asiaan kuuluvi-
ne tykötarpeineen supisuoma-
laisessa järvimaisemassa.

Majoittuminen Kuusamossa Martin tuvalla.
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Oy TELVA Ab, Arentitie 3, 00410 HELSINKI
( 0207 939 300 , fax 0207 939 399 www.telva.fi

2016

1936 Telva 
- kehityksen kärjessä

Matkan päätöspiste 
Anttolanhovi

Viikko oli vierähtänyt yhdessä 
lauantaista lauantaihin, kun oli 
viimeisen herätyksen vuoro. Le-
gi oli lyhyt ja saavuimme hyvis-
sä ajoin matkamme viimeiseen 
majapaikkaamme upeaan Ant-
tolanhoviin. Tasokas kylpyläho-
telli, missä pyörät saatiin rivi-
talon ikkunan eteen. Ja mitkä 
faciliteetit! Mäntymetsän kes-
kellä kauniissa järvimaisemas-
sa iltapäivän auringossa perin-
teisten ”piiskojen” jälkeen mais-
tui myös huurteiset. Ilta jatkui 
totutun kaavan mukaan lukuun 
ottamatta sitä, että ulkoterassilla 
nautitun illallisen aikana olutla-
sissa ollut ampiainen pisti pää-
majoitusmestaria kieleen, joka 
turposi. Ensiapu tuli keittiöstä 

kyypakkauksen muodossa ja 
paikalla kävi vielä kaksi ambu-
lanssia seuraamassa ”potilaan” 
vointia. Unille päästiin kuitenkin 
ajoissa. Ehkä joku korttiporukka 
jatkoi myöhempään!

Seuraavan aamuna tiem-
me erkanivat kukin omille ta-
hoilleen. Päämajoitusmesta-
ri lähti ensimmäisenä Porvoo-
seen! Missä koki elämänsä yl-
lätyksen, mutta se olisikin jo 
oman juttunsa arvoinen!

Presidentin havaintoja

”Aivan yleinen havainto taik-
ka havahdus on se, kuinka iso 
maa Suomi on ja kuinka moni-
puolinen. On Pohojanmaan la-
keuret ja Kainuun vaaramaise-
mat. Kummatkin omalla taval-
laan viehättäviä. Lisäksi sinisiä 

järviä, isoja ja pieniä. Kannat-
taa suosia kotimaan matkailua! 
Liki kahdenkymmenen vuoden 
aikana porukka on hioutunut 
yhteen ja aina yhtä innokkaana 
lähtee matkaan. Vastuuhenkilöt 
eri tehtäviin on valikoitunut juuri 
oikein, eli homma pelaa. Ajami-
sen kurinalaisuus ja siitä seuraa-
va turvallisuus lienee porukas-
samme jo ”normaalia”, ei ryn-
täillä eikä siten aiheuteta vaara-
tilanteita itselle eikä muille. Vas-
tuullista porukkaa!

MC Etu-Töölö on valmiimpi 
kuin koskaan alkavan 20. juhla-
vuoden viettoon siihen kuuluvi-
ne juhlakruisailuineen!”

Kuvat  Aslak Saviranta  
ja Paavo Varjola
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H
istoria

Unohdettu Ruotsinsalmen 
linnoitus ja Fort Katariina

Historia

Ruotsin ja Venäjän välises-
sä sodassa 1788–1790 Kaak-
kois-Suomella oli tärkeä asema 
Pietarin puolustuksessa, ja ve-
näläiset huomasivat Viaporin ja 
Svartholman tapaisten tukikoh-
tien puuttumisen Suomenlah-
den itäosista vaikeuttavan me-
ritoimintaa. Olihan Ruotsi lyönyt 
Venäjän Ruotsinsalmen toisessa 
meritaistelussa vuonna 1790.

Rauhanteon jälkeen ryhdyt-
tiin korjaamaan puutetta, ja kei-
sarinna Katariina II päätti vuon-

Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp, Rannikkotykistön perinneyhdistys

Kotkansaarella ja sen edustalla sijainnut Ruotsinsalmen merilinnoitus on yksi 

Kotkan tärkeimmistä nähtävyyksistä. Linnoituksen mantereella sijainnut pääkohde, 

Fort Katariina, oli kuitenkin pitkään unohduksissa ja käytössä öljysatamana. Nyt 

Fort Katariinan alue on herätetty henkiin.

Fort Katariinan valleja muutama vuosi sitten.

ovE Enqvist

Fort Katariina ja Kotkansaari vuonna 1795.
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na 1790 solmitun Värälän rau-
han jälkeen kolmiportaisesta lin-
noitusvyöhykkeestä ruotsalais-
ten torjumiseksi. Tehtävän joh-
toon nimitettiin erityinen linnoi-
tustoimikunta, jonka johtoon kei-

sarinna määräsi kenraali ruhtinas 
Aleksandr Vasiljevitš Suvorovin. 
Vanhempia sekä venäläisiä että 
Venäjän puolelle jääneitä ruot-
salaisten rakentamia linnoituk-
sia ja linnoituslaitteita ryhdyttiin 

parantamaan ja korjaamaan. Eri-
tyisesti Kymijoen suisto ja nykyi-
sen Kotkan seutu olivat osoittau-
tuneet meri- ja rannikkopuolus-
tuksen kannalta tärkeiksi, ja täl-
le alueelle oli tarkoitus luoda uu-

Kunnostettu Katariinan puisto.

Fort Katariinan valleja tänä päivänä.

ovE Enqvist

ovE Enqvist
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si yhdistetty meri- ja maalinnoi-
tus, joka sulkisi rannikon ainoan 
itään johtavan maantien ja vesi-
väylät sekä toimisi samalla eten-
kin rannikkolaivaston tukikoh-
tana. Mantereelle rakennettava 
linnoitus suunniteltiin Kyminlin-
naan ja varsinaisen Ruotsinsal-
men merilinnoituksen tärkeim-
mät osat nykyisen Kotkan edus-
talle. Suuren osan linnoituslait-
teista suunnitteli insinöörikenraa-
limajuri Leo Schreiterfeldt.

Keväällä 1791 aloitettiin 
työt Hovisaaren pohjoispäässä 
Kyminlinnan alueella, joka oli 
valittu maalinnoituksen paikak-
si, sekä Ruotsinsalmessa, ny-
kyisellä Kotkan saarella, sekä 

lähisaarilla satamaan johtavien 
väylien sulkemiseksi. Päälinnak-
keet olisivat Fort Katariina, Fort 
Elisabeth (Fort Elizabeth) ja Fort 
Slava (Fort la Glorie, Kunnian 
linnake). Ruotsinsalmen linnoi-
tuskaupunki oli määrä rakentaa 
pääsaarelle Kotkaan. Fort Slava 
valmistui jo vuonna 1794. Kei-
sarinna Katariina II:n seuraaja 
Paavali I lopetti yllättäen linnoi-
tustyöt Suomessa Pohjois-Eu-
roopan rauhoittuneen tilanteen 
vuoksi. Tuolloin Ruotsinsalmen 
linnoitus oli kuitenkin jo pää-
osin valmis. Muuttovirta linnoi-
tukseen väheni ja linnoitukses-
sa elettiin rauhan aikaa.

Vuosina 1808–1809 käy-

dyn sodan jälkeen uusi rajanve-
to vähensi huomattavasti linnoi-
tuksen merkitystä. Varuskunta 
pieneni vuosi vuodelta. Ruot-
sinsalmen rooli rannikkolinnoi-
tuksena päättyi Krimin sodas-
sa, kun englantilainen laivas-
to-osasto hävitti linnoituksen.

Nykytilanne

Öljysatamatoiminta alkoi Ka-
tariinanniemessä varsinaisesti 
1930-luvulla ja saavutti huip-
punsa 1950- ja 1960-luvuil-
la. 1950-luvulla Shell sai luvan 
laajentaa säiliöitä myös Fort Ka-
tariinan linnoituksen alueelle. 
1970-luvulla Kotkan öljysata-
ma menetti merkityksensä mm. 

Fort Slava.
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Ruotsinsalmen linnoitus.

ovE Enqvist

PuolustusHallinnon rakEnnuslaitos

Porvooseen valmistuneen ison 
öljynpuhdistamon takia. Valmiin 
infrastruktuurinsa takia öljysata-
ma kuitenkin muutettiin neste-
satamaksi. 1990-luvun alussa 
nesteliikenne siirrettiin Mussa-
lon syväsatamaan.

Öljy- ja nestesataman va-
rastotoiminta päättyi lopullises-
ti vuonna 2000. Katariinannie-
men maisemointityöt käynnis-
tyivät syksyllä 2005. Öljysata-
man rakenteet on purettu, ja 
niemen kärjestä on muodostu-
nut laaja ulkoilualue. Myös van-
hoja linnoitusmuureja on korjat-
tu. Suosittelen käyntiä Katarii-
nanniemellä kun liikutte Kotkan 
suunnalla.
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M arraskuussa 1899 
panssarilaiva Ge-
neral Admiral Graf 

Apraksin ajoi karille Suursaaren 
lähistöllä. Amiraliteetti palkkasi 

langattomalla lennättimellä ko-
keita tehneen 40-vuotiaan fyy-
sikon Aleksander Popovin muo-
dostamaan radioyhteyden Suur-
saaren ja Kuutsalon välille:

Kotkan ja Suursaaren välil-
lä ryhdytään tekemään kokeiluja 
johtolangattomalla sähkölennät-
timellä, jonka ”tekijä” Popow it-
se saapuu paikalle, kirjoittaa 

Yksi maailman varhaisimmista 
radioyhteyksistä muodostettiin Suomessa

Helmikuun 5. päivänä 1900 pietarilainen fyysikko Aleksandr Popov lähetti langatto-

man viestin Kotkan edustalla sijaitsevasta Kuutsalon saaresta. Viesti vastaanotet-

tiin 50 kilometrin päässä Suomenlahdella Suursaaressa. Kyseessä oli yksi maail-

man ensimmäisistä radioyhteyksistä.

Tuula Vuolle-Selki

H
istoria

tiMo MEriluodon kokoElMa
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Fyysikko, Aleksander Popovin, rin-
takuva Kotkan Isopuistossa. Tekijä 
Dimitri Borisvitš Rjabitshev 1970.

tuula vuollE-sElki

Kotkan Sanomat 27.1.1900.
Radioasema joutui ensim-

mäisen kerran tositoimiin 5. hel-
mikuuta 1900. Suursaaren luo-
na ollut jäänmurtaja Jermak sai 
radioaseman välittämän viestin 
ryhtyä pelastamaan jäälautalle 
jääneitä suomalaisia kalastajia 
Lavansaaren lähellä. Kalastajat 
saatiin turvaan, joita joidenkin 
lähteiden mukaan oli 50 ja tois-
ten taas 25. 

Lyhyt uutinen Päivälehdes-
sä 11.helmikuuta 1900 kertoo 
sähkösanomasta, joka oli saapu-
nut Kotkasta Pietariin 7.2. Säh-
kösanoman lähettäjä oli Aleksan-
der Popov, joka kertoi kalastaji-
en pelastusoperaation alkaneen:

Tänään olen saanut kaikki vas-
taussähkösanomat Suursaarel-
ta. Kivi, jolla ”Kenraaliamiraa-
li Apraksinin” kylki oli kiinni, on 
poistettu. ”Jermak” läksi tänä 
aamuna klo 2 merelle saatta-
maan apua tuuliajoilla oleville 
kalastajille.

A.S.Popov

Kerrotaan, että Aleksan-
der Popov pääsi Kotkaan sitä 
erikseen anottuaan. Kotkasta 
oli kaapeliyhteys Pietariin, mut-
ta pelastustöiden edistymises-
tä kertoneet sähkeet piti ensin 
saada mantereelle 50 kilomet-
rin päästä Suomenlahdelta. Se 
oli kovissa talvioloissa liian hi-
dasta puuhaa, joten nuori tiede-
mies Popov tarjosi apuaan. Hän 
oli aiemmin kokeillut laitettaan 
lyhyillä etäisyyksillä Itämerenlai-
vaston aluksella Viipurinlahdel-
la ja 1899 Mustallamerellä. Ko-
keet oli tehty ulkopuolisilta sa-

lassa. Kuutsalosta Suursaareen 
tarvittava yhteys oli ennätyksel-
lisen pitkä. Siihen saakka pisin 
sähkötysetäisyys langattomalla 
lennättimellä oli ollut noin kym-
menen kilometriä. Kuutsaloon 
valmistui lennätinasema 27. 
tammikuuta 1900 ja Suursaa-
reen 5. helmikuuta. Popov oli 
Kuutsalossa, kun Suursaares-
ta tehtiin aamupäivällä ensim-
mäinen yhteydenotto. Sano-
man luettavuus oli alussa heik-
ko, mutta sen laatu parani no-
peasti.

Radiotekniikan uran-
uurtaja Aleksandr Popov

Aleksandr Stepanovitš Popov oli 
syntynyt Ural-vuorilla sijaitsevas-
sa Turinkije Rudnikin kaupungis-
sa (nyk. Krasnoturinsk) 1859. 
Popov kuoli vuonna 1906 Pie-
tarissa. Popov oli venäläinen fyy-
sikko ja eräs radion varhaisia ke-
hittäjiä. Hänen isänsä oli pap-
pi ja myös Popovin lapsuuden 
opinnot tähtäsivät pappistutkin-

toon. 18-vuotiaana Popov kiin-
nostui luonnontieteistä ja valmis-
tui 23-vuotiaana Pietarin yliopis-
tosta. Valmistumisensa jälkeen 
Popov opetti samaisessa yliopis-
tossa fysiikkaa ja matematiikkaa. 
Myöhemmin laitoksen rahoitusta 
karsittiin ja Popov joutui vaihta-
maan työpaikkaa.

Opettajanvuosinaan hän oli 
alkanut kiinnostua elektronisten 
laitteiden rakentamisesta. Hän 
sai toisen opettajan paikan Venä-
jän laivastotukikohdasta Krons-
tadtista, Pietarin läheltä. Ope-
tuksen aiheena olivat elektroni-
set laitteet Venäjän sotalaivastos-
sa. Muun työnsä ohella Popov 
seurasi Hertzin sähkömagneet-
tisen säteilyn tutkimuksia.

Ensimmäinen langaton 
lennätin valmistuu 1895

Radio syntyi puhelimen ja len-
nättimen jatkeeksi 1800-luvun 
lopulla. Radio syntyi useamman 
ihmisen yhteistyönä. Skottilai-
nen fyysikko J.C. Maxwell loi 
teorian sähkömagneettisten 
aaltojen olemassaolosta. Sak-
salainen Heinrich Hertz todis-
ti empiirisesti Maxwellin teori-
an oikeellisuuden. Useissa läh-
deteoksissa radion keksijäk-
si mainitaan italialainen Gug-
lielmo Marconi, joka sai oman 
langattoman lennättimensä val-
miiksi vuonna 1895.Alan kan-
sainvälinen järjestö IEEE on to-
dennut Popovin saaneen oman 
laitteensa toimimaan muutamia 
kuukausia aikaisemmin kuin 
Marconi omansa. 

Popov Aleksander esitteli 7. 
toukokuuta 1895 Venäjän fysii-
kan ja kemian seuran kokouk-
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Lähteet
 – Rannikkonpuolustaja 1/2010, s. 44.

 – Kotkan Sanomat 27.1.1900

 – Päivälehti 11.2.1900

 – Ensimmäinen ”tekstiviesti” maailmassa 
Kotkasta Suursaareen 100 vuotta 
sitten. Verkkouutiset 11.2.2000: 

http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/
Arkisto _ 2000/11.helmikuu/txtv0600.
htm

 – http://www.radiohistoria.fi/pdf/
p.m.a.tigerstedt _ virtanpylvaita _
setani _ emc _ tigerstedtin _ elamassa.
pdf

sessa laitteen, jossa ukkosen-
johdattimen ja maajohdon vä-
lille kytketty kohereeri* aiheut-
ti soittokellon kilahduksen sa-
laman iskiessä lähistöllä. Myö-
hemmin samana vuonna Po-
pov keksi käyttää laitetta len-
nättimen vastaanottimena ja al-
koi kehittää kipinälähetintä, tie-
tämättä Marconin samankaltai-
sista kokeista Britanniassa. 

Popovilla ei ollut suurta 
kiinnostusta keksintöjensä kau-
pallistamiseen eikä hän tullut 
hakeneeksi patenttia kipinälä-
hettimelle. Venäjällä Popovia on 

pidetty radion keksijänä ja tou-
kokuun seitsemättä, salamalait-
teen ensiesittelypäivää, on kut-
suttu Venäjällä ”radion päiväksi” 
vuodesta 1945.

Popov kehitti laitetta tut-
kijan näkökulmasta ja ensiesi-
tykset tapahtuivat toisten tutki-
joiden läsnä ollessa. Historian-
tutkimus pitää kuitenkin selvä-
nä, että vaikka Popov ja Marco-
ni kehittivät lähetintä toisistaan 
tietämättä, Marconi onnistui 
käyttämään laitetta hyödylliseen 
viestintään ennen Popovia.

Eric Tigerstedt ja 
Aleksander Popov

Popovilla on yhteys myös suo-
malaiseen radiokeksijään Eric Ti-
gerstedtiin. Popov pelasti Tigerst-
edtin vakoilusyytteistä 1905.

Suomalainen keksijä, Eric 
Magnus Campbell Tigerstedt, 
joka kehitti myöhemmin en-
simmäisen toimivan järjestel-
män äänielokuvien tuottami-
seen, kuuli 15-vuotiaana Po-
povin keksinnöstä. Popovin in-
noittamana Eric Tigerstedt ryh-
tyi kokeilemaan kipinälähetti-
men rakentamista. Tällä en-
simmäisellä kipinälähettimel-
lä Tigerstedt oli Helsingistä kä-
sin sähkötysyhteydessä venäläi-
siin sotalaivoihin Suomenlahdel-
la, minkä vuoksi poliisi takavari-
koi kipinälähettimen ja Eric jou-
tuu syytteeseen. Ericin isä kir-
joitti pojastaan Alexander Popo-
ville, joka puolestaan ilmoitti kir-
jeessään Suomen poliisille, et-
tä nuori Eric on kaikesta päätel-
len täysin vaaraton ja sen lisäk-
si huomattava kyky radioteknii-
kan alalla. Poliisi vapautti Eric 
Tigerstedtin, mutta sitä ennen 
tämän täytyi luvata, ettei enää 
koskaan ”esiinny eetterissä”.

ovE Enqvist

Popovin muistolaatta Kotkan Isopuistossa.
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Ammattitaitoinen kumppani  
vaativiin järjestelmähankkeisiin.

www.patria.fi



E verstiluutnantti Aa-
ke Merilä (s. 1912, k. 
2000) palveli ja asui 

uransa alkuaikoina mm. Kui-
vasaaressa. Hän toimi Kuiva-
saaren linnakkeen päällikkönä 
vuosina 1940–1944 ja lyhyen 
aikaa myös myöhemmin. Ty-
tär Leena syntyi vuonna 1941 
Merilän asuessa Kuivasaaressa. 
Leena asui Kuivasaaressa kol-
me vuotta (1941–1944) kunnes 
perhe muutti mantereelle.

Everstiluutnantti Aake 
Merilän suku Kuivasaaressa

Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp, Rannikkotykistön perinneyhdistys

Aake Merilän suku ukin talon edessä.

Leena os. Merilä (vasemmalla) ja  Kaarina os. Merilä isänsä virkatalon 
edessä Kuivasaaressa.

ovE Enqvist

ovE Enqvist

H
istoria

H
istoria
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lapsena. Hän ei enää muista 
paljon ajastaan saaressa. Sa-
massa talossa asui toinenkin 
perhe lapsineen. Kerran Lee-
na putosi mereen ja varusmie-
het pelastivat hänet. Leenan äi-
ti Anna-Liisakin putosi ainakin 

kerran jäihin, tiettävästi matkal-
la jäätä pitkin Isosaareen. Lunta 
oli talvisin paljon. Ehkä ei ollut 
ihme, että perhe Anna-Liisa Me-
rilän toivomuksesta tämän jäl-
keen muutti mantereelle.

Leena os. Merilä asuu ny-
kyisin Sveitsissä, mutta käy 
Suomessa noin kerran vuodes-
sa. Tänä vuonna Leena suku-
laisineen pääsi käymään uudes-
taan Kuivasaaressa mm. katso-
massa taloa, jossa oli asunut 

Leena Merilä  
Kuivasaaressa lapsena.

Aake Merilän ja samassa talossa asuneen toisen perheen vaimo lapsineen Kuivasaaressa talvella 1941-1942.

Kuivasaaressa oli paljon lunta talvella 1941-1942.
yksityiskokoElMa

yksityiskokoElMa

yksityiskokoElMa
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Upea, kalliorantainen Järvö – kilta   laisten paratiisi

J ärvön rakentamisessa on 
kaksi eri aikakautta. On uu-

disrakentamisen kausi ja korja-
usrakentamisen kausi. Nämä 
kaudet sisältävät varmasti mon-
ta hienoa ihmistä, joista osaan 
tarkemmin kertoa jälkimmäises-
tä kaudesta. 

1985-2005

Tämä aikakausi on ollut var-
masti raskas mutta palkitseva. 
Rakentamiset: Kiltamaja, ran-
tasauna, grillikatokset, venelai-
turit, puuvajat, puuceet. Olisin 
halunnut olla kaikissa tapah-
tumissa mukana;  puhumatta-
kaan rantasaunan ensimmäisis-
tä löylyistä, makkaraa ja olutta 

uudessa grillikatoksessa, kilta-
majan takkatulen lämpö…

Tästä ajanjaksosta minä 
en osaa kertoa sen enempää, 
mutta kiittää osaan niitä lukui-
sia henkilöitä, jotka ovat tehneet 
kovasti töitä Järvön eteen

2005-

Kevät alkaa jäiden lähdöstä ja sii-
tä että miten talvi on saarta koh-
dellut. Onko laiturit siirtyneet, lai-
turi tai poijukettingit katkeilleet. 
Nämä aiheuttavat ”lisäprojekte-
ja” kevään muutenkin kiireiseen 
aikaan. Venekuntia on vähänlai-
sesti aikaisin keväällä, ja nämä li-
sätyöt kasaantuvatkin usein heil-
le. Työt on aina tehty viipymättä 
hyvällä mielellä!

Rakennusprojekteissakin 
tulee joskus takapakkia.. Van-
ha saunahan piti purkaa ja uusi 

ari orPana

ari orPana

Joulukuussa 2012 lisättiin työlistalle polttopuiden tekoa ja puuceen 
uusinta.

Väliaikaisen saunan savupiipun sommittelua.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Upea, kalliorantainen Järvö – kilta   laisten paratiisi
tehdä tilalle. Rakensimme väli-
aikaisen saunan saadaksem-
me kesäksi peseytymismah-
dollisuuden. No, sitä hupia riitti 
vain yhdelle perheelle. 

Alkusyksystä saareen val-
mistuikin erittäin hieno sauna, 
missä kelpaa saunottaa arvoval-
taistakin väkeä.

Vanhasta saunasta säästet-
tiin pukuhuone,  jonka hirret nu-
meroitiin ja kasattiin uudelleen 
pohjoisrannalle. Siitä saatiin vie-
lä hyvä ”verkkovaja”.

Suurempia rakennuspro-
jekteja ovat olleet päälaiturin 
uusiminen. Sitä varten tarvit-
simme puhelinpylväitä. Niitä 
haimmekin useita Vallisaaresta. 
Saimme kuljetukseen merivoi-
milta apua ja Jurmoillahan pyl-

väät kulkivatkin liukkaasti.  Toi-
nen mittava projekti oli kilta-
majan maalaus. Maja piti raa-

pia puupuhtaaksi, ja sitä hom-
maa riitti. Samalla huoltomaa-
lasimme kaikki muutkin saaren 
rakennukset samaan teemaan. 
Tämäkin työ sujui mallikkaasti 
ja koko kesäksi tarkoitettu raa-
pimis-ja maalausurakka oli ke-
säkuun aikana tehty. 

Juhannukseen valmiste-
lu soljuu kuin itsestään. Kokko-
kalliolle kerätään  pitkin kevättä 
tuulen ja lumen pudottamia ok-
sia odottamaan juhannusjuhlia.

Juhannusjuhlat on usein 
vietetty pipot päässä, suurel-
la porukalla myös toppavaat-
teissa. Meri hohtaa vielä kovas-
ti kylmää.

Hyvän kelin sattuessa syö-
dään juhannuslounas ulkona. 

ari orPana

ari orPana

Ns. kertalämmitteinen sauna.

Tarinatuokio lastenleiriltä 2010.
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Sateen sattuessa sisällä. Noin 
40 hengen sisätiloihin ruokailun 
järjestäminen onkin sitten taito 
erikseen...

Lastenleiriä oli jo järjestetty 
muutaman vuoden ajan ja suosio 
on ollut hyvä. Lapsille oli leikke-
jä ja pienimuotoisia taitorasteja. 
Monelle lapselle olikin jännää yö-
pyä puolijoukkueteltoissa ja tava-
ta jokunen uusi ystävä. Puheen 

Valonjuhlat.

Meriveden pinta saattaa syksyllä olla alhaalla...

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

ari orPana

ari orPana
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… tai korkealla.

sorinaa riitti pitkälle yöhön.
Nyttemmin lastenleiri on-

kin jäänyt pois ponnisteluis-
ta huolimatta. Lasten ydinryh-
mä kasvoi, ja leirille onkin vai-
keampi saada porukkaa. Yrite-
tään kuitenkin vielä!

Keskikesät menee saarel-
la pikku askareissa. Puutöitä ja 
pieniä korjauksia on aina. Jotkut 
lomailee saaristomerellä, jotkut 
viettää kesäloma-ajan saarella. 
Yöpymisiä saarella on paljon! 

Alkusyksy  meneekin vielä 
niissä pikku askareissa. Syksy 
saapuu aina liiankin nopeasti. 
Sitten tuleekin jo valonjuhla. Va-
lonjuhlassa taas siivotaan met-
sän kepit ja risut ja kokkoa pol-
tetaan. Taas on porukalla muka-
vaa, ja ruokailu kuin juhannuk-
sena. Sisällä tai ulkona.

Syksy kun saapuu, laiturei-
ta nostellaan, toivotaan lempeää 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan  
perinteinen 

GLÖGITILAISUUS
on to 15.12.2016 Merisotakoululla Suomenlinnassa!

Hyvää Joulun aikaa ja menestystä alkavalle  
Suomen 100-vuoden itsenäisyyden vuodelle 2017 !

jäätilannetta, muistellaan kesää 
ja odotellaan jo tulevaa kesää, 
siivotaan ja pidetään paikoista 
huolta.

Joulukuussa on viikonlop-
pu kun käymme tekemässä 

viimeisen tarkastuksen talvea 
vasten. Siinä se saaren vuo-
tuinen kahdeksan kuukauden 
käyttöaika onkin täynnä. 

Ari Orpana
Järvön isäntä

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

ari orPana
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Turun Rannikkotykistökilta

K illan sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 8.10. 

Heikkilän Sotilaskodissa ja 24 
jäsenen voimalla ensi vuoden 
TOSU:sta, TAE:sta ja hallitus-
henkilöistä sekä toiminnantar-
kastajista päätettiin. Ennen ko-
kousta meille esitelmöi Kuller-
vo Hantula valloittavaan ja kuu-
luvaan tapaansa aiheesta Soti-
laspojat. Koskettaviakin henkilö-
historioita noihin nuoriin maan-
puolustajiimme aikoinaan liittyi.

Turun rannikkotykistö-
killan toimintasuunnitelma 
vuodelle 2017

 – Kilta osallistuu 28.1 Man-
nerheimin muistotilaisuu-
teen Sankariristillä.

 – Helmikuussa pidetään kil-
lan kevätkokous.

 – Maaliskuu Örön veljekset 
sekä kiltalaiset tutustuvat 
Pietarin tykistömuseoon.

 – Huhtikuussa osallistutaan 
Örön tykkitalkoisiin.

 – Huhtikuussa tutustutaan 
aatteenmukaiseen ja ylen 
ihmeelliseen kohteeseen.

 – Kesäkuussa on kotiuttamis-
tilaisuus, kiltamatka Sal-
pa-linjalle sisältäen tutustu-
misen matkalla oleviin mu-
seoihin.

 – Heinäkuussa Gyltön linna-
ke täyttää 50 vuotta ja kil-
ta osallistuu tapahtumaan 
yhdessä Turun rannikkoty-
kistörykmentin perinneyh-
distyksen kanssa.

 – Elokuussa tehdään 
matka joko Öröseen tai 
Kuivasaareen.

 – Syyskuussa on kotiutus-
tilaisuus.

 – Lokakuussa järjestetään 
killan syyskokous.

 – Marraskuussa on vierailu, 
jonka paikka on vielä avoin. 

 – Joulukuu osallistutaan ta-
pahtumiin Itsenäisyyden 
kivellä, Suomen 100 vuo-
tisjuhlallisuuksiin yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa, 
järjestetään killan joulujuh-
la, kunniavartiot, ostosmat-
ka Tarttoon ja tutustutaan 
Viron uuteen Kansallismu-
seoon, sekä osallistutaan 
kotiutustilaisuuteen.

 – Kuukauden kahvitapaami-
nen, hallituksen kokoukset 
ja Mursujaoksen tapahtu-
mat kuukausittain.

 – Vuoden aikana selvitetään 
mahdollisuuksia elvyttää 
ammuntatoimintaa. 

 – Toimintavuoden aikana ke-
hitetään entisestään yhteis-

Mikael Kaskelo luovuttaa Rannikon puolustaja -levykkeen.

Kullervo Hantula.

antti kEvätlaHti

antti kEvätlaHti
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Turun Rannikkotykistökilta

toimintaa muiden maan-
puolustusjärjestöjen kanssa.

Talousarvio hyväksyttiin 
”nolla-budjettina”, eli yli/alijää-
mää ei suunniteltu. Jäsenmak-
sut ovat seuraavat: Varsinainen 
jäsen 25 €, perheenjäsen 15 €, 
kannattajajäsen 250 € ja yhtei-
söjäsen 250-500 €.

Erovuoroisista hallituksen 
jäsenistä Heikki Kanervamä-
ki, Jukka Kulo jatkavat, Mikael 
Kaskelon tilalle valittiin Hannu 
Aaltonen sekä Jukka Verhon ti-

lalle Antti Suna.
Toiminnantarkastajaksi va-

littiin Eero Joutsikoski ja varalle 
Pentti Sillanpää.

Seuraa killan ilmoituksia 
Turun Sanomien maanantaises-
sa Kiltatoiminta -palstalla sekä 
www.menovinkit.ts.fi:ssä

Kuten jo viime lehdessä 
kirjoitin ja edeltä luit, niin mi-
nun hallitus- ja tiedottajatai-
paleeni tässä killassa päättyy 
31.12.2016. Tämä on viimei-
nen tiedottamiseni Rannikon 
Puolustajaan. Hieno ja kokemus-

Jäsenet seuraamassa esitelmää.

antti kEvätlaHti

rikas taival monien ”hallituslais-
ten” kanssa tämä 13 v on ollut. 
Nyt alkaa taas rivijäsenyys. Var-
sinais-Suomen Kiltapiiri ry:n pu-
heenjohtajana odotan vielä en-
si vuoden näkeväni teitä, hyvät 
kiltalaiset Kiltapiirin tilaisuuksis-
sa. Sen jälkeen tuo Kiltapiirin 6 
v kestänyt puheenjohtajuuskin 
päättyy.

Kilta ja minä toivotamme lu-
kijoille Rauhaisaa Joulua sekä toi-
minnallista kiltavuotta 2017!

Killan tiedottaja 

Mikael Kaskelo
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na ja dokumentteina, mikä asia 
osoitettiin, kun kommodori evp. 
Kai Varsion väitöskirja ”Postimer-
kit merisotataidon dokumenttei-
na” tarkastettiin Maanpuolustus-
korkeakoulussa viime vuonna.

Sotatieteen tohtori Kai Var-
sio oli Pohjanlahden Laivastokil-

lan kutsumana kertomassa väi-
töskirjan synnystä. Hän kertoi 
keränneensä yli 30 vuotta so-
talaiva-aiheisia  postimerkke-
jä maailmalta. Kokoelmassa on 
nyt  noin 3 400 erilaista merk-
kiä. Varsio arveleekin omista-
vansa maailman suurimman so-

M itä tekemistä otsikossa 
mainituilla asioilla on te-

kemistä toistensa kanssa. Äkki-
seltään ajatellen ei mitään. Mut-
ta nyttemmin on osoitettu, että 
paljonkin. Sotalaivapostimerk-
kejä voidaan käyttää tieteellisen 
tutkimuksen tutkimusaineisto-

Merisotataito ja postimerkit

Kuulijoita Vaasan sotilaskodissa. Vasemmalla esitelmöitsijä, kommodori evp. Kai Varsio.

tEuvo rodEn

Pohjanlahden Laivastokilta

74

Järjestöt



sEPPo kaila

Vaasalaisia osallistujia Meripuolustuspäivänä Suomenlinnassa 22.10. 
Vasemmalta Pohjanlahden Laivastokillan puheenjohtaja Teuvo Roden, 
Merenkurkun Killan puheenjohtaja Timo Koukku, merivoimien nykyi-
nen komentaja, vaasalaislähtöinen kontra-amiraali Veijo Taipalus, 
Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja ja sa-
malla Vaasan meriosaston päällikkö Ralf Ström sekä Pohjanlahden 
Merivartiokillan puheenjohtaja Hannu Wallius. Myös Sinisen Reservin vaasa-
lainen hallitusjäsen Pertti Pörsti oli mukana tilaisuudessa, mutta ei ehtinyt 
kuvaan. Näiden herrojen harteilla lepää ainakin osin ensi kesänä Vaasassa 
pidettävien Merivoimien ja Sinisen Reservin vuosipäivän onnistuminen.

Merisotataito ja postimerkit
talaivaston, mitä tuskin on kiis-
täminen. Osa merkeistä, sukel-
lusveneet, on nyt nähtävissä Tu-
run Merimuseossa. Väitöskirjan 
tutkimusaineistoon kuului noin 
10% tästä kokoelmasta eli 335 
merkkiä.

Kiintoisaa ja vauhdikas-
ta esitystä oli seuraamassa 18 
henkeä, suurin osa laivastokil-
talaisia ja vähemmän muuta 
maanpuolustusväkeä. Filatelis-
tit tosin puuttuivat joukosta, pa-
ria asianharrastajaa lukuun ot-
tamatta. Aihefilatelisteille  luen-
nosta olisi ollut hyötyä.

Esityksen jälkeen allekir-
joittanut esitteli Varsiolle Vaa-
san Sotaveteraanimuseon ko-
koelmia.

Teuvo Roden

Pohjanlahden Laivastokilta

www.volvopenta.com
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Turun Laivastonkilta

sa jatkavat: Jouni Aho, Juho An-
gervo, Petri Jalava ja Pentti Nis-
kanen. Erovuorossa ollut Seppo 
Kaila valittiin uudelleen varapu-
heenjohtajaksi 2-vuotiskaudelle. 
Jarmo Holm jatkaa edelleen pu-
heenjohtajakauttaan.

Edustaminen ja 
kunnianosoitukset

Kilta osallistui Laivaston muis-
toristillä Naantalissa 11.9. pi-
dettyyn panssarilaiva Ilmarisen 
muistojuhlaan. Killan seppe-
leen laski puhenjohtaja Jarmo 
Holm avustajanaan hallituksen 

Turun Laivastokillan tapahtumia

sa suurin Suomessa järjestettä-
vä yleisötapahtuma.

Aluksi pidimme hiljaisen 
hetken joukostamme poistunei-
den Veikko Viirilän ja Osmo Lii-
ran muistolle.

Hallituksessa erovuorossa 
olleet Pertti Suominen ja Kaler-
vo Ylistö eivät olleet enää käy-
tettävissä jatkokaudelle. Killan 
puolesta suuret kiitokset heil-
le pitkäjänteisestä hallistustyös-
kentelystä! Erovuoroisista Juk-
ka Harjamäki ja Rami Kuusto-
nen valittiin jatkoon seuraaval-
le 2-vuotiskaudelle. Hallitukses-

Syyskokous

Turun Laivastokilta ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidet-
tiin Heikkilän sotilaskodin isos-
sa salissa tiistaina 27.10.2016 
klo 18.00 alkaen. Ennen var-
sinaista kokousta Turun kau-
pungin tapahtumakoordinaat-
tori Kimmo Hyyppä piti katta-
van kokousesitelmän Suomi 
100 -teeman pohjalta koski-
en Turun vuoden 2017 tapah-
tumat. Meitä kiinnostavimpana 
tapahumana Hyyppä kertoi ky-
seisen vuoden TallShips-tapah-
tumasta, josta on jälleen tulos-

Syyskokousväkeä Heikkilän sotilaskodissa. Kokousesitelmää pitämässä Turun kaupungin 
tapahtumakoordinaattori Kimmo Hyyppä.

sEPPo kaila
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Turun Laivastonkilta

jäsen Juho Angervo. Uppoami-
sesta tuli kuluneeksi 75 vuotta 
ja siksi tilaisuuden juhlallisuutta 
kohotti Laivaston Soittokunnan 
soittajaryhmä.

Rannikkolaivaston kotiu-
tuskahvitilaisuudessa 12.9. pal-
kittiin ylim Joona Pajuaro Leat-
herman-monitoimiveitsellä ja 
kunniakirjalla. Pajuaro palvelee 
Upinniemessä ja hän sai lahjan 
virkateitse.

Merisotakoululla, Suomen-
linnan Pikku-Mustalla järjestet-
tiin perinteinen Meripuolustus-
päivä 22.10., jota kunnioitti Me-
rivoimien korkein johto ja sata-
päinen kutsuvierasjoukko. Kil-
taamme tilaisuudessa edusti 
vpj Seppo Kaila.

Koulutuksessa

Kiltamme 10-henkinen ryhmä 
kävi harjoittelemassa simulaat-

Turun Laivastokillan tapahtumia
sEPPo kaila

sEPPo kaila

torimerenkulkua Aboa Maressa, 
Auriga Busines Centerissä aivan 
Turun Linnan kupeessa. Käy-
tössämme oli kolme siltaa. eri 
aluksilta. Joka sillalla oli 3-hen-
kinen miehistömme, vaihtaen 
päällikkö-, perämies- ja ruori-
miestehtäviä keskenään. Isän-
tänämme ja kouluttajanamme 
toimi Liikenneviraston kunnos-
sapidon ylitarkastaja, merikap-
teeni Peter Lindberg. Kiitokset 
Peterille meille järjestetystä hie-
nosta koulutustapahtumasta!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kilta-
palstalla, sähköposti-jäsentedot-
teissa ja killan päivitetyillä netti-
sivuilla: www.turunlaivastokilta.
net ja killan FB-sivulla.

Jarmo Holm palkitsee killan pistoolikisan voittaneen Jouni Ahon Ollin 
Pokalilla Taustalla kilpailun ammuttaja kptl Jan Kankare.

Aboa Mare. Miehistöämme pelastusaluksen ”sillalla” Pukinsalmen kohdal-
la. Turun sataman suunnasta tulee iltapimeällä vastaan Viking Grace.

77Rannikon Puolustaja   4 | 2016

Järjestöt



Merkkipäiviä

Tulevan alkuvuoden syntymä-
päiväsankareita ovat: 92 vuot-
ta Arvo Saarinen 2.3. 80v. Jou-
ni Ojala 30.1. ja Viljo Ares 9.2. 
75v. Eino Kostian 31.1., Pertti 
Suominen 17.2., Väinö Karppi-
nen 1.3., Juha Kaarlonen 7.3. ja 
Oiva Yli-Sikkilä 12.3. 70v. Han-
nu Risteli 19.1., Matti Rostedt 
24.2. ja Matti Rajala 19.3. 50v. 
Tapio Karvonen 31.3.

Onnea kaikille syntymäpäi-
väsankareille!

Kilpailuissa

Sinisen Reservin ammun-
ta 3:een PORPR:ssa Säkyläs-
sä 3.9. osallistui Jari Jaarinen. 

Killan pistooliammuntakilpai-
lu 14.9. Pansiossa keräsi kisal-
le yhdeksän omaa jäsentäm-
me ja lisäksi Reservimeriup-
seereista ja Laivaston Veteraa-
neista ampujia. Jouni Aho otti 
jälleen kiinnityksen Ollin Poka-
liin jo kolmantena peräkkäise-
nä kertana. Kakkoseksi ampui 
Jouni Harjamäki ja kolmannek-
si Eino Kostian. Kaikki kyseiset 
henkilöt olivat taas totutusti mi-
talisijoilla! Kiltalaisiamme osal-
listui Sinisen Reservin ammun-
ta 2:een Upinniemessä lauan-
taina 24.9. Kyseessä oli ryn-
näkkökivääriammunta kilpailu-
na makuu-, pysty- ja polviasen-
not. Mitaleille emme tällä kertaa 

yltäneet, paitsi jäsenemme Tatu 
Korhonen, joka ampui ykkösek-
si sijoittuneessa Merireserviläis-
ten joukkueessa.

Rannaltakalastuskilpailuun 
Skinnarvikissa 1.10. killastam-
me osallistui Alpo ja Jussi Leis-
ten, Reino Varinowski sekä Sulo 
Määttä. Mitalisioja ei tällä kerral-
la saavutettu, mutta Reino Va-
rinowski sai tämän porukan 
suurimman 3 kg saaliin.

Onnittelut kaikille ja aivan 
kaikkiin kilpailuihin osallistuneil-
le! Seuratkaa ampumatapahtu-
mien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila

Turun Laivastonkilta
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R annikkojääkäripa-
taljoonan perin-

neyhdistys ry. ja Ran-
nikkojääkärikilta ry. toi-
vottavat kaikille rannik-
kojääkäreille, jäsenilleen 
ja lehden lukijoille

Hyvää ja Rauhallis-
ta Joulua sekä Onnellis-
ta Uutta Vuotta 2017!

”Yhdessä ja enemmän”
le järjestelyihin  osallistuneille!

Purjehduskauden päättä-
jäiset päätettiin jättää tänä vuo-
tena järjestämättä, koska tarkoi-
tus on panostaa, ensi vuonna 
vietettävään Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuoden juh-
lintaan.

Juhlavuoden kunniaksi on 
VAARANNJP:n kanssa kehit-
teillä erittäin mielenkiintoista 
toimintaa, josta enemmän vuo-
den 2017 ensimmäisessä nu-
merossa. 

Parasta syksyä

Henri ja Mika
Kerran rannikkojääkäri  
– aina rannikkojääkäri

V äkilukuun suhteutettu-
na olemme kansainväli-

sesti aivan kärjessä yhdistys-
ten määrässä, muiden Pohjois-
maiden ja Hollannin ohella.  Yh-
distysväen mukaan toiminta on 
kuitenkin kriisissä. Väki vanhe-
nee, harvenee ja toimintaan si-
toudutaan vain silloin, kun löy-
tyy itselle kiinnostavaa puuhaa. 
Kokouksiin ei enää saavuta san-
koin joukoin ehkäpä vastuullis-
ten tehtävien pelossa. Jostain 
syystä yhdistystoiminta miel-
letään puiseviksi kokouksik-
si, säännöiksi ja ristiriidoiksi jä-
senten kesken. Olennaista tule-
vaisuuden yhdistystoiminnalle 
näyttää olevan se, miten yhdis-
tys pystyy uusiutumaan, kehit-
tymään ja elämään ajassa. 

Vuonna 2015 käynnisty-
nyt voimakas panostus uudis-
tumiseen ja toiminnallisuuteen 
keskittyminen tuottaa tulosta 
hitaasti, mutta varmasti. Jäsen-
määrät niin Rannikkojääkärikil-
lassa kuin Rannikkojääkäripa-
taljoonan perinneyhdistykses-
sä ovat hienoisessa kasvussa.

Suomalaisen rannikkojal-
kaväen kirjattu historia alkaa 
vuodesta 1187, jolloin karjalai-
set merisissit ryöstivät Tukhol-
man luoteispuolella Mälar- jär-
ven rannalla Sigtunan kaupun-

gin. Perinteisiin ja niiden vaali-
miseen liittyen Vesistökauden 
avajaiset vietettiin tuttuun ta-
paan Ramsön majan talkoiden 
merkeissä toukokuussa. Kesä-
kuussa Ramsössä järjestettiin 
toisen kerran menestyksekkääs-
ti MPK:n leirikoulukurssi koulu-
laisille. Tämän lisäksi osallistut-
tiin Teikarin päivän juhlallisuuk-
siin, niin Teikarin kivellä Upin-
niemessä, kuin VAARANNJP:n 
vuosipäivään Dragsvikissa. Me-
rivoimien vuosipäivää juhlittiin 
Tammisaaressa, jossa ”kanoot-
tirastin” järjesti Rautiaisen Ant-
ti. Lisäksi olimme edustettuna 
Rannikkoprikaatin valatilaisuu-
dessa sekä Rannikkoprikaatin 
vuosipäivän juhlallisuuksissa.  

Loppusyksyllä 24.10. jär-
jestettiin Rannikkojääkärikillan 
syyskokous. Tilaisuuden alus-
sa oli mielenkiintoinen vieras-
luento, jossa Puolustusminis-
teriön erityisasiantuntija Tiina 
Tarvainen puhui meille otsikol-
la: ”Strateginen tilannekuva  
– Venäjästä hybridiin”. 

Jo perinteeksi muodostu-
nut Talvisodan muistoja ja ad-
ventin lauluja – konsertti järjes-
tettiin tänäkin vuonna glögitar-
joiluineen Upinniemen Merikap-
pelissa ensimmäisenä Adventti-
sunnuntaina 27.11. Kiitos kaikil-

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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R annikkojääkäreiden perin-
netaistelu- eli VAARAN-

NJP:n vuosipäivä on 5. heinä-
kuuta, Teikarin ja Melansaa-
ren taistelujen viimeinen taiste-
lupäivä (vuonna 1944). Juhla-
päivän perinteisiin kuuluu aloit-
taa päiva Teikarin Taistelijoiden, 
Rannikkojääkärikillan ja Rann-
JP:n perinneyhdistyksen yhtei-
sellä muistotilaisuudella Teikarin 
kivellä Upinniemessä. Niin tilai-
suuden mahdollistamisesta, juh-
laliputuksesta kuin aamukahvi-
tilaisuudesta lämpimät kiitokset 
komdri Vesa Tuomiselle sekä jär-
jestelyistä huolehtineelle ylil Ta-
tu Vartiaiselle ja varuskunnalle.

Dragsvikissa juhlallisuu-
det jatkuivat klo 13 paraatikat-
selmuksella. VAARANNJP:n ko-

mentaja kom Johan Tillander tar-
kasti paraatijoukot, joiden edessä 
kunnioitettiin myös Teikarin san-
karivainajien muistoa laskemal-
la sekä VAARANNJP:n että em. 

yhteisöjen kukkalaitteet. Päivän 
kunniavieraana oli jälleen Teika-
rin veteraani Olavi Heponen.

Juhlapäivä jatkui upsee-
rikerholla, missä kom Tillan-

Teikarin päivä 5.7.2016

Paraatikatselmuksessa killan ja JP27:n perinneyhdistyksen liput sekä juhlaväkeä.

Teikarin kivellä oli juhlaliputus ja kunniavartio. Tilaisuuden yhteydes-
sä RannJP:n perinneyhdistyksen hallituksen jäsen kaptl evp Aimo 
Laaksonen luovutti merkkipäiväänsä viettäneelle Viljo Lehtoselle yhdis-
tyksen standaarin.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

rannikkojääkärikilta

rannikkojääkärikilta
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der toivotti vieraat tervetulleiksi. 
Tervetulosanojen jälkeen seura-
si niin VAARANNJP:n kuin kil-
lan ja Teikarin Taistelijoiden huo-
mionosoitusten jakaminen sekä 
edelleen juhlava lounas ja va-
paata seurustelua. Kiitos kuuluu 
myös VAARANNJP:lle sekä erito-
ten kom Johan Tillanderille!

Antti Rautiainen

Jaetut huomionosoitukset

Teikarin Taistelijoiden 
standaari ja asevelimerkki
Tapani Flyktman

Kultainen rannikkojääkärimitali
Komentaja Johan Tillander

Hopeinen rannikkojääkärimitali
Panu Leskinen

MPKL:n hop kiltaristi
Tapio Partanen

Teikarin päivä 5.7.2016

RannJP:n entinen komentaja ev evp Tapio Partanen 
piti tilaisuudessa lyhyen puheen. Mukana kuuntele-
massa mm. UUDPRKOM komdri Kjell Törner, komdri 
evp Anders Gardberg ja Rannikkojääkärimitalin veljes-
kunnan suurmestari ev evp Karl Gustav Storgårds.

Tapani Flyktmanille luovutettiin Teikarin Taistelijoiden 
standaari sekä asevelimerkki. Luovuttamassa 
Teikarin veteraani Olavi Heponen, Antti Rautiainen  
(kilta) ja Mika Seppänen (PERY).

RPR järjesti kahvitilaisuuden, jossa PRKOM komdri Vesa Tuominen piti 
pienen puheen. Kuuntelemassa Viljo Lehtonen, Tapio Partanen ja Aarne 
Krogerus.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

rannikkojääkärikilta

rannikkojääkärikilta rannikkojääkärikilta
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärien toiminta- ja ammuntaviikonloppu 14.-16.10.2016

Vuosi sitten pidetiin Ran-
nikkojääkärien actionvii-

konloppu, palautteiden rohkai-
semana, päätti kurssinjohta-
ja Mika Kiuru järjestää tänäkin 
vuonna vastaavanlaisen MPK:n 
kurssin. Uudenmaan Prikaa-
ti tuki kurssia ja patruunat lah-
joitti Rannikkojääkärikilta. Koke-
neet ase- ja ampumakouluttajat 
Jani Komulainen ja Markus Nur-
mi vastasivat ampumiseen liitty-
västä koulutuksesta. Itsepuolus-
tuksen kikkoihin opastivat kou-
luttajat Mika Särkikoski kirkko-
nummelaisesta Kinoumi ry. ai-
kidoseurasta ja Marcos Canals 

hyvinkäältä Shudokan ry. kara-
te- & defendoseurasta sekä Roy 
Hursti. Puolustusvoimien mää-
räämänä paikalla oli kaptl. Ste-
fan Sundström.

Kurssi alkoi kokoontumisel-
la Dragsvikin varuskuntaan, jos-
sa kuitattiin harjoituksessa tar-
vittava varustus. Porukassa oli 
muutama osallistuja, jotka eivät 
olleet pitäneet intin vetimiä vuo-
sikausiin, mutta oli niitäkin joil-
la varusteet ovat päällä usean 
kerran vuodessa. Ruokailun jäl-
keen siirryimme ”moottorimars-
silla” Gyltön suljetulle linnake-
saarelle Korppooseen. Majoi-

tuspaikkamme oli hämmästyt-
tävä ensikertalaisille. Menimme 
raskaista metalliovista kallion si-
sään josta paljastui ”täysimittai-
nen” kasarmi tupineen, suihkui-
neen, ruokaloineen, luokkahuo-
neineen kaikkineen.

Illan ohjelmassa oli vielä 
alkupuhuttelu, jossa käytiin lä-
pi viikonlopun ohjelma, turval-
lisuusasiat ja kouluttajakoulu-
tusasiat. Sitten nautittiin ilta-
pala, jonka perusteella todet-
tiin ruokahuolto kelvolliseksi, li-
säksi ohjelmassa oli asekäsitte-
lyn teoriaa ja pikkuisen käytän-
töäkin. Kouluttajakoulutukses-
sa kurssilaisille kerrottiin mm. 
mahdollisuuksista osallistua eri-
laisiin MPK:n kursseihin koulut-
tajina, apukouluttajina ja miten 
niihin kouluttaudutaan sekä mi-
tä kouluttajuus tarkoittaa. Hiljai-
suus tupiin tuli hieman puole-
nyön jälkeen, vain vieno kuor-
saus saattoi kuulua sieltä jos-
takin.

Herätys oli lauantai aamu-
na klo. 7:00. Runsaan aamupa-
lan jälkeen voisi todeta, että ruo-
kahuolto on ihan hyvä. Siirryim-
me ampumaradalle raikkaan le-
poisaan syyssäähän. Aamukan-
keus häipyi luista ja nivelistä it-
sepuolustuksellisen aamujum-
pan myötä. Alkulämmittelyn 
jälkeen aiheena oli ranteisiin 
kohdistuva vääntö ja tasapai-

Ase- ja ampumakouluttajat Markus Nurmi (vas.) ja Jani Komulainen (oik.) 
kertovat miten tähtäinkuva muodostetaan.

Esa aittokallio
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Rannikkojääkärien toiminta- ja ammuntaviikonloppu 14.-16.10.2016

non horjuttaminen. Seuraavak-
si pääsimmekin lähietäisyydeltä 
kauemmaksi ulottuvaan kamp-
pailuun, elikkä 9 mm pistoolil-
la ampumiseen. Ensimmäisenä 
turvallisuus: ”Kaikki aseet ovat 
aina ladattuja.” ”Laser sääntö.” 

”Sormi liipasimelle vasta, kun 
on tähtäinkuva ja ampumapää-
tös tehty.” ”Tunne maali ja var-
mista tausta.” Lisäksi paljon 
muuta: Oikea ja hyvä ote asees-
ta, ampuma-asento, tähtäämi-
nen, tähtäinkuva – katse etu-

tähtäimeen - etutähtäin tarkka-
na jolloin maali näkyy ”epätark-
kana”, puristava laukaus ja jälki-
pito. Yksinkertaista ja selkeetä, 
muttei ollenkaan niin helppoa. 
Aluksi ammuimme ”tutustumis-
laukauksina” pystyviiva-, vaaka-

Tästäkin luikerrellaan irti. Itsepuolustuskouluttajat vasemmalta lukien: Roy Hursti, Mika Särkikoski  
ja Marcos Canals.

Esa aittokallio
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viiva- sekä ristiharjoitukset. En-
sin tauluun teipattiin pystyviiva 
johon ammuttiin, sitten vaaka-
viiva ja lopuksi ammuttavana 
maalina oli viivojen leikkauspis-
te. Jatkossa ammuimme peru-
sammuntoja 25 metristä tau-
luihin 10 laukaksen sarjoina. 
Ennen lounaspäivällistä ruoka-
huollon porukka tuli myöskin 
ampumaan. Sillä aikaa me 18 

kurssilaista vetreytettiin ampu-
misessa jäkittynyttä kehoa itse-
puolustuksella. Harva oli muis-
tanut, tai osannut ampua ”ren-
tona.” Aiheena kiinnipidosta ir-
roittautuminen ja puolustautu-
minen. Ihmisestä löytyy yllättä-
vän useita paikkoja, joita mani-
puloimalla saa itselleen hetkeksi 
tilaa ja mahdollisuuden puolus-
tautua vastustajaansa vastaan 

tai tilaisuuden karata. Maittava 
lounaspäivällinen nautittiin ka-
sarmin ruokalassa. Ruokahuolto 
on osoittautunut hyväksi.

Ennen iltapäivän kello kol-
mea olimme jälleen rivissä maa-
litaulujen edessä, ampumaval-
miina. Nyt saatiin hommaan li-
sää ”liikkuvia osia.” Lähdetään 
selkä tauluihin päin, kädet yl-
häällä, kuin pidätetyllä, kään-

Kurssinjohtaja Mika Kiuru (vas.) kirjaa kilpasarjan tuloksia.

Esa aittokallio
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nytään ja otetaan ase kotelos-
ta, ammutaan tuplalaukaus, 
vaihdetaan maalia, ammutaan 
tuplalaukaus vaihdetaan lipas, 
ammutaan tuplalaukaus, vaih-
detaan maalia, ammutaan tup-
lalaukaus. Tyyliin El Presidente 
ammunta (katsokaa YouTubes-
ta esim. haulla: El Presidente 
drill). Tässä kohtaa ruokahuolto 
toi meille ampumaradalle kah-
vit lisukkeineen. Ruokahuolto 
osoittautuu paremmaksi, kuin 
hyväksi. Kahvittelujen jälkeen 
pidettiin ampumakisa metalli-
siin irrallisiin lätkiin pariammun-
tana. Pareista voittaja pääsi jat-
koon. Maaleina oli kaksi isom-
paa kaatuvaa maalia ja kolme 
pientä irrallista pyöreää maalia. 
Pari aloitti ammunnan pillin vi-
hellyksestä. Se, kumpi kaatoi 
nopemmin ja useamman maa-
lin, pääsi jatkoon. Tässä kisassa 

huomasimme sen, että kaikes-
sa rauhassa ilman kilpailutilan-
netta, suhteellisen hyväkin am-
puja saattoi ampua yllättävän 
huonosti ja päinvastoin. ”Huo-
nompi” ampuja saattoi ollak-
kin tarkempi ja nopeampi. Toi-
sella saattoi mennä hermostuk-
sen herne nenään ja toisella taa-
sen ei? 

Ilta kuuden aikoihin saim-
me opastetun kierroksen Gyl-
tön saaressa. Yksi mielenkiin-
toinen asia on, että saaressa on 
järvi josta puhdistetaan omas-
sa puhdistamossa käyttövettä. 
Pääsimme myös tutustumaan 
130 53 TK:an (130 millimet-
rin 53 kaliiperin tornikanuu-
na). Melkoinen kokoero, kun 

Tyyliin El Presidente.

Kääntyminen, veto, tähtäys ja laukaus. Kuivaharjoittelua.

Esa aittokallio
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vertaa sitä päivällä käyttämiim-
me käsiaseisiin. Kierroksen jäl-
keen menimme liikuntasaliin ja 
levitimme tatamimatoista puu-
lattiaa pehmeämmän harjoitte-
lualustan. Selällään keinumisen 
ja parin kuperkeikan jälkeen ta-
pailimmekin jo ukemeita. Ehkä 
hieman kulmikkaita, eikä niin 
nätisti pyöriviä, mutta ukemeita 
kumminkin. Lisäksi harjoittelim-
me maahanvientejä sekä irroit-
tautumisia vastustajasta. Ennen 
saunaa nautimme vahvennetun 
iltapalan. Ruokahuolto osoittau-
tuu kiitettäväksi. Melkolailla rau-
keaksi tuli porukalla olo saunan 
jälkeen. Palattuamme tupiin, 
kurssilaiset olivat täysin valmii-
ta punkkiin. Hiljaisuus tupiin tu-

Oppia kädestä pitäen.

li puolenyön paikkeilla. Paikoin 
kuorsaus oli edellistä yötä an-
taumuksellisempaa tiesi joku 
kylkeen tönijä aamulla kertoa.

Sunnuntaiaamu ja herätys 
kello 7:00. Tukeva aamiainen 
ja tieto kotimatkalle luvatuista 
eväistä vahvistaa, että ruoka-
huolto on ollut erinomainen, kii-
toksia. Aamun itsepuolustushar-
joitukset tehtiin ampumaradalla 
ja kurssilaiset saivat karisteltua 
viimeiset unihiekat pois silmistä, 
ja aamun kylmätutinat vaihtuivat 
pieneen hikeen. Ampumaradalle 
laskeutui keskittynyt hiljaisuus, 
kun kouluttajat kertoivat 10 lau-
kauksen kilpa-sarjasta 25 met-
ristä. Ensin ammuttiin 10 lauka-
uksen harjoituskierros ja heti pe-

rään kilpasarja. Siinä piti muis-
taa kaikki viikonlopun opit ja py-
syä rauhallisena keskittyen vain 
omaan suoritukseensa. Parhaan 
tuloksen 91/100 pistettä am-
pui Jaakko Penninkangas. Am-
pumakilpailun jälkeen siistittiin 
ampumarata ja palattiin kasar-
mille pakkaamaan tavarat ja sii-
voamaan paikat. Parkkipaikalla 
loppupuhuttelussa saimme yh-
dessä todeta, että kurssi oli kai-
kinpuolin erittäin onnistunut. Ko-
timatka pääsi alkamaan. Drags-
viikin varuskunnassa palautim-
me kuittaamamme tavarat ja 
poistuimme alueelta varuskun-
taruokalan kautta. 

Esa Aittokallio
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Tietoa kaivataan

O heisessa kuvassa on tanskalainen 
sota-alus Niels Juel (tyypiksi maini-
taan Kystforsvarsskib, Coastal defe-

nce ship, rannikonpuolustusalus, vastasi suu-
rin piirtein meidän panssarilaivoja), joka ke-
väällä 1928 toi Tanskan kuninkaan Kristian 
X:n vierailulle Suomeen.

Eräs lukija haluaisi tietää osaako joku ker-
toa vierailusta tarkemmin, mitä muita aluksia 
vierailuun osallistui ja miksi kuvassa näyttää 
olevan myös jonkun muun Pohjoismaan tai 
Ahvenanmaan lippu?

Mahdolliset vastaukset allekirjoittaneelle:

Ove Enqvist
enqvist@oktanet.fi, 040 5524136

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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K okoustilana ja myös pie-
niin juhlallisuuksiin käytet-

tävän perinnehuone ”Laatokan” 
kalusto on pääosin peräisin Sor-
tavalassa ennen sotia toimineen 
Rannikkotykistörykmentti 3:n 
upseerikerholta. Palkinto- ym 
esineistö on puolestaan pääosin 
entistä RT 3:n rekvisiittaa. Kalus-
to ja osa esineistöstä jäi talviso-
dan päätyttyä upseerikerhon ti-
loihin Sortavalaan. Suomalaisten 
vallattua Sortavalan jatkosodan 
alussa 1941, löydettiin materiaa-
li lähes koskemattomana entisis-
tä upseerikerhon tiloista.

Jatkosodan aikaisen Laa-
tokan rannikkoprikaatin upsee-
rikerho toimi Huuhanmäessä, 
jonne myös puheena oleva ka-
lusto sijoitettiin. Sodan päätyttyä 
kalusto ja esineistö siirrettiin Tur-
kuun, Turun Rannikkotykistöryk-
mentin haltuun. Rykmentin saa-
tua esikuntatilat Linnankadulta, 
sijoitettiin myös perinnekalusto 

sinne Turun Rannikkotykistöryk-
mentin upseerikerho ry:n tiloihin. 
Linnankadulta TurRtR:n esikunta 
siirtyi Heikkilän kasarmille vuon-
na 1987. Tällöin perinnekalusto 
entisöitiin ja sijoitettiin näyttä-
vään perinnehuoneeseen, jonka 
suunnitteli eversti Olavi Simola.

Vuoden 1998 organisaatio-
muutoksen yhteydessä TurRtR 
lakkasi toimimasta. Pääosa pe-
rinnehuoneen kalustosta siirret-
tiin Gyltön linnakkeelle. Gyltöstä 
kalusto palautettiin Heikkilään 
vuonna 2007, Merivoimien esi-
kunnan uusittuihin tiloihin.

Perinnehuone ”Laatokan” 
sisustus on tänä päivä toimiva 
yhdistelmä historiallista kalustoa 
ja rekvisiittaa sekä neuvottelu-
jen vaatimaa nykytekniikkaa. 

Laatokan puolustuksen 
perinnearkisto

Laatokan puolustuksen perin-
nearkisto on yksityisarkiston 

luonteinen perinnekokoelma. 
Siihen on koottu muuta kuin vir-
ka-arkistoihin kuuluvaa Laatokan 
rannikko- ja meripuolustukseen 
liittyvää aineistoa, kuten muis-
telmia, lehtileikkeitä, historiik-
kejä ja valokuvia. Digitoitujen ja 
taustoitettujen valokuvien määrä 
on noin 4200.

Koska monet Laatokalla 
palvelleet ovat palvelleet myös 
Äänisellä jatkosodan aikana, on 
perinnearkistoon tullut myös Ää-
nistä koskevaa kuvamateriaalia.

Arkiston järjestämisen ja 
luetteloinnin on rahoittanut 
Rannikkotykistösäätiö rs.

Perinnekokoelma on luo-
vutettu Kansallisarkistolle 3.9. 
2014. Sähköiset taltiot ovat jää-
neet ainakin toistaiseksi Laato-
kan Puolustuksen Perinneyhdis-
tys ry:n haltuun.

Aineistoa perinnearkistoon 
ovat eri aikoina luovuttaneet:
 – Laatokalla ennen sotia ja 

jossain määrin myös so-
tien aikana toimineet Ran-
nikkotykistörykmentti 3:n 
upseerikerho ja aliupsee-
rikerho

 – Välirauhan aikana perus-
tettu ja vuoden 1945 al-
kuun asti toiminut ”Laato-
kan Aseveljet” - niminen 
yhdistys

 – Sotien päätyttyä toimin-
tansa aloittanut ja vuoteen 
1993 asti toiminut ”Enti-

Perinnehuone ”Laatokka” Merivoimien esi     kunnassa Heikkilän kasarmilla

Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys
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sen RT 3:n kantahenkilös-
tö” - niminen yhdistys

 – 1980 luvulla toimintansa 
aloittanut ja edelleen toi-
miva ”Laatokan puolus-
tuksen perinneyhdistys”

 – lukuisat yksityishenkilöt

Perinneyhdistys 
tienhaarassa

Laatokan puolustuksen perin-
neyhdistys ry:n taustalla on so-
taveteraanien vuonna 1985 pe-
rustama vapaamuotoinen yhtei-
sö. Veteraanien harventuessa on 
yhdistys valinnan edessä. Anne-
taanko toiminnan hiljentyä arvok-
kaasti veteraanien myötä, vai et-
sitäänkö uusia toimintamuotoja?

Yhdistyksen hallitus on hy-
väksynyt tällaisen toimintastrate-
gian seuraavalle 5-vuotiskaudelle:

Yhdistys jatkaa ainakin 
strategiakauden loppuun so-
tiemme veteraanien perustaman 
yhdistyksen toimintaa.

Samalla yhdistys seuraa 
rannikonpuolustuksen ja kar-
jalaisasioiden parissa toimivien 
yhdistysten perinnetoiminnan 

kehittymistä ja tarvittaessa osal-
listuu siitä käytävään keskuste-
luun ja kehittämistyöhön.  Yhdis-
tys voi tulevaisuudessa liittyä jo-
honkin valtakunnalliseen tai alu-
eelliseen perinteitä vaalivaan ja 
samanhenkiseen yhteisöön.  Tar-
kasteluajankohtina ovat yhdistys-
ten vuosikokoukset.

Yhdistys

 – Järjestää vuosikokoontu-
miset ja tiedottaa niistä 
mm jälkipolville, karjalais-
seuroille ja merivoimien 
henkilöstölle

 – osallistuu vuosittain 
maanpuolustusaatteelli-
seen työhön osallistumalla 
mm. Parikkalan Sikohar-
julla olevan sankarihaudan 
ja Laatokan puolustajien 
muistomerkin kunnossapi-
toon ja erilaisiin maanpuo-
lustustapahtumiin.

 – järjestää yhdessä muiden 
yhteisöjen kanssa matkoja 
Laatokan alueelle ja kan-
nustaa jäseniään osallis-
tumaan karjalaisseurojen 

järjestämille matkoille.
 – Käynnistää resurssien-

sa rajoissa uusia projekte-
ja. Näitä voivat olla esim. 
taistelupaikkojen tieduste-
lu ja merkitseminen, kul-
kuohjeiden laatiminen, pe-
rinnearkistossa olevan laa-
jan muistelma-aineiston 
digitointi tai julkaiseminen.

 – hankkii uusia jäseniä ja 
huolehtii sisäisestä vies-
tinnästä tiedottein ja hyö-
dyntämällä kotisivujaan. 
Erityisenä kohderyhmänä 
ns kolmas sukupolvi.

 – ottaa osaa alan seminaa-
reihin vast. ja laatii artik-
keleita ainakin alansa jul-
kaisuihin.

 – kerää ja taltioi Laatokan 
puolustukseen liittyvää 
perinneaineistoa.

 – hankkii toimintaansa 
varten rahoitusta

 – Laatokan ohella  
otetaan huomioon  
myös Ääninen

Perinnehuone ”Laatokka” Merivoimien esi     kunnassa Heikkilän kasarmilla
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Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti  
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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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 Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10
00250 Helsinki, 0400 503 099
erwes@erwes.com

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Henri Havulinna
Neulastie 2 B 16, 00410 Helsinki
040 552 9136
havulinna.henri@gmail.com

Kotkan Rannikkoalueen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
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
050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

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

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

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

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
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 Erkki Mikkola
RLAIV, PL 5, 20241 TURKU
0299 800, erkki.mikkola@mil.fi
Sihteeri Tuomas Mäkelä, 
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
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
040 833 7213, timo.valli@tut.fi

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

Pohjanlahden Merivartiokilta 
Puheenjohtaja Hannu Wallius
hannu.wallius@pp.inet.fi
www.merivartiokilta.fi

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

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Maritta Sariola
Esplanadi 120 B 21, 10900 Hanko
050 302 6435
sariolamaritta@hotmail.com

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

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Seppänen
Loimikuja 8, 20660 Littoinen
050 5985698
mika.seppanen@turkuamk.fi

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

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Tuominen
Asiamies komkapt M5/MERIVE 
Hannu Roponen
hannu.roponen@gmail.com

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

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

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Ravo Sarmet
Kolhantie 134 b
26510 Rauma
040 562 8182
ravo.sarmet@dnainternet.net

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

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

Rannikkoupseeri-
yhdistys
Puheenjohtaja  
Auvo Viita-aho,
Kommodori, Komentaja/ 
2.Logitiikkarykmentti 
(2.LOGR)
sihteeri Jarmo Valtimo, 
040 564 7695,  
jarmo.valtimo 
@rannikonpuolustaja.fi

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

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

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A , 21110 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

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

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Pasi Kataja
Vimpankuja 11, 20540 Turku
rtperinne@gmail.com, 
www.turrtr.net

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
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 Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi
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Rannikon Puolustajan teemat 2017
1/2017 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2016-2017
15.12. Suomenlinnan Rannikkotykistökillan perinteinen 

GLÖGITILAISUUS pidetään Merisotakoululla  
Suomenlinnassa. (s. 71)

28.1.2017 Turun rannikkotykistö killan osallistuu Mannerheimin 
muistotilaisuuteen Sankariristillä (s: 72)



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


