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S uomeen on onnistut-
tu rakentamaan ainut-
laatuinen yhteiskun-

nan turvallisuudesta huolehti-
va kokonaisturvallisuuden stra-
tegia ja verkko, jossa viranomai-
set, yritykset ja kansalaiset yllä-
pitävät laajaa turvallisuutta. Syi-
tä onnistumiselle löytyy monia 
alkaen geopoliittisesta sijainnis-
tamme ja historian opetuksista 
päätyen kulttuuriimme ja lake-
ja ja järjestystä kunnioittavaan 
kansanluonteeseemme. Mal-
liamme sanotaan parhaaksi niin 
sanottuja hybridi-uhkia vastaan.

”Hybridisodankäynti on 
valtiollista tai ei-valtiollista toi-
mintaa, jossa käytetään useita 
sodankäynnin muotoja, kuten 
tavanomaista asevoimaa, epä-
tavanomaista taktiikkaa ja rikol-
lista toimintaa. Sotataidollises-

ti kyse on epäsuoran ja suoran 
sotataidollisen lähtökohdan su-
lauttamisesta toisiinsa.” (Petteri 
Lalu, Juha Puistola)

Yhteiskuntamme selviää 
kaikkina vuodenaikoina sähkö-
katkoksista, tulvista, metsäpa-
loista, veden saastumisongel-
mista, terrorismista ja vaikeim-
masta haasteestaan, avoimes-
ta aseellisesta sodasta, yhteis-
tuumin. 

Nykytiede pystyy arvi-
omaan mannerlaattojen liik-
keet miljoonien vuosien taakse. 
Maa-alueemme on kulkenut pit-
kät matkat ennen päätymistään 
nykyiselle paikalleen, aika tark-
kaan 60 ja 70 leveysasteen vä-
liin. Ja matka muuten jatkuu. 
Suomi on tuotu niin pohjoiseen, 
että ainoana maana kaikki sata-
ma-alueemme jäätyvät vuosit-
tain joksikin aikaa. Osaamme-
kin luonnostaan toimia ja käyt-
täytyä näillä leveyspiireillä tarvit-
tavalla tavalla.

Nämä kaksi ainutlaatuis-
ta asiaa tekevät meistä mie-
lenkiintoisen kumppanin mo-
neen suuntaan. Meiltä kysy-
tään ja meitä kuunnellaan ark-
tisten hybridi-uhkien torjuntaan 
liittyen. 

Kykyjemme ylläpitoon ja 
kehittämiseen tarvitaan kuiten-
kin tutkimusta, koulutusta ja 
harjoittelua kaikilla tasoilla. Vi-
ranomaisia on määrä X, mikä 
ei koskaan riitä suurten onnet-
tomuuksien hallintaan, sodasta 
puhumattakaan. Riskien ja uh-
kien onnistunut torjunta perus-
tuvat vapaaehtoistyöhön ja re-
serviläisten toimintaan. On suuri 
siunaus, että pääosa miehistä ja 
osa naisista on saanut koulutuk-
sen toimia joukon osana. Varus-
miespalvelu ja kertausharjoituk-
set ovat kullanarvoinen vakuu-
tus, kun yhteiskuntamme jou-
tuu kohtaaman kauniisti sanot-
tuna ”häiriötilanteen”.

Hallitus asetti Suomelle 
kesällä 2016 kovan tavoitteen 
olla ”johtava toimija arktises-
sa kansainvälisessä politiikas-
sa”. Tällaiset korkeat tavoitteet 
ovat meille, vaatimattomuuden 
perikuvalle, harvinaisia. Vaa-
timus on kuitenkin relevantti. 
Edellä mainitut seikat ovat hio-
neet meidät osaamaan asiam-
me, eikä vastaavaa konstellaa-
tiota muualta löydy.

Hybridi-uhkien torjunnassa 
tarvitaan laajan skaalan osaa-
mista, jossa reserviläisten roo-

Suomi, 
pohjoisten olojen hybridipuolustuksen mallimaa
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lia ei voi liikaa korostaa. Näillä 
leveysasteilla täytyy vielä osa-
ta soveltaa osaaminen ympä-
ristön vaatimuksia vastaavas-
ti, ollaan sitten merellä kesä-
helteellä öljyonnettomuutta 
torjumassa tai syksyn pimey-
dessä, riitteen reunassa pinta-
torjuntaohjuksia ampumassa.

Tehtävät eivät ilman laa-
jaa toimijajoukkoa onnistu. 
Sillä joukolla täytyy olla tahto 
ja taito hypätä kesken tavalli-
sen työpäivän hoitamaan tur-
vallisuus kuntoon. Mittareiden 
mukaan tahto on, sillä koulu-
tuksella saavutettu taito auttaa 
ymmärtämään tarpeen.

Sakari Martimo
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Varusmiehelle Suomi  
on maailman paras maa 

– siksi sitä pitää puolustaa

Kansamme moniin vaiheisiin sisältyy myös ylämäkeä. Niistä on aina selvitty yhdessä.
Tykkimies ilari Hakala

Tatu Vartiainen
Tatu Vartiainen, yliluutnantti, Rannikkoprikaatin kanslian päällikkö

Suomen satavuotisjuhlintaa hallitsevat lukuisat juhlapuheet. Varusmiespalvelustaan 

suorittavat nuoret miehet ja naiset ovat kuitenkin useimpia juhlapuhujia merkittävästi 

nuorempia. Mitä he ajattelevat itsenäisyydestä ja Suomesta muuttuvassa maailmassa?

Itsenäisyys on kaiken 
perusta

Rannikkoprikaatin varusmiehet 
ovat nuoria parhaassa iässään. 
Peruskoulun ja toisen asteen 
koulutusputki on juuri päättynyt 

ja elämä on edessä. Asepalve-
lus vielä ja yhteiskunnan viimei-
nen kasvatustehtävä on hoidet-
tu, joskin reservin vuosikymme-
net siitä vasta käynnistyvät. 

Alikersantti Sami Jokinen 

edustaa haastateltavista se-
nioriteettia siinä mielessä, et-
tä hän on aloittanut palveluk-
sensa jo viime kesänä kahden 
muun ollessa tammikuun saa-
pumiserää. Raisiosta kotoisin 

Suom
i 100 vuotta



7Rannikon Puolustaja   2 | 2017

oleva Jokinen pitää itsenäisyy-
den tärkeimpänä asiana sitä, et-
tä olemme oma kansa emme-
kä kenenkään toisen vallan alla.

Tykkimies Ossi Kallio on 
tullut varusmiespalvelukseen 
Järvenpäästä. Hän kokee vah-
vana, että suomalaisilla on oma 
identiteetti eivätkä suomalaiset 
joudu elämään vähemmistökan-
sana vaan omassa maassaan.

Oppilas Ville Aitosalo on tä-
män lehden ilmestyessä jo siir-
tynyt merivoimien reserviupsee-
rikurssille Merisotakouluun. Sa-
lolainen Aitosalo arvostaa sitä, 
että saamme päättää itse omis-
ta asioistamme.

Asepalvelus on 
suomalaisten miesten 
yhteinen kokemus

Laitan nuoret pohtimaan isän-
maallisuutta ja suomalaisuutta. 
Miten asia näyttäytyy parikymp-
piselle miehelle?

– Minusta oiva tapa osoit-
taa isänmaallisuutta on suorit-
taa asevelvollisuus, pohtii Ville 
Aitosalo, kahden muun nyöky-
tellessä. – Asepalvelus on var-
masti käytännönläheisin tapa 
osoittaa isänmaallisuutta, tyk-
kimies Kallio komppaa vieressä. 
– Mutta myös menneiden suku-
polvien kunnioittaminen on tär-
keää, hän jatkaa.

– Suomalainen mies on 
rohkea, perinteitä kunnioittava 
ja on ylpeä siitä, että on suo-
malainen, alikersantti Jokinen 
tiivistää suomalaisuuden pähki-
nänkuoreen.

Kaikki kolme haastatelta-
vaa ovat siinä määrin nuoria, et-
tä tiivistä kontaktia ei ole enää 

sotiemme veteraaneihin. – Iso-
isän isä on veteraani, mutta ei 
hän ole suostunut sodasta pu-
humaan, se on liian herkkä ai-
he, tykkimies Kallio muistelee. 
– Hän kyllä kertoi siitä, miten 
haavoittui sodassa ja menetti 
näön toisesta silmästään, mutta 
sodasta ei muuten keskusteltu.

Jokaisella on sitä vastoin 
kokemuksia siitä, miten van-
hemmat miehet suhtautuvat tä-
män päivän varusmiehiin. Hihas-
ta nykäisyjä tapahtuu, jos maas-
topuvussa kävelee kaupungilla. 

– Kyllähän vanhemmat mie-
het tulevat juttelemaan ja samal-
la muistelemaan omia varusmie-
saikojaan, tykkimies Kallio tote-
aa. – Sehän se on se vakioaihe 
saunanlauteillakin, Kallio pohtii.

– Varusmiespalvelus on 
suomalaisten miesten yhteinen 
kokemus, tosi tärkeä juttu, ali-
kersantti Jokinen tuumaa to-
deten saaneensa varusmiespal-
veluksen aikana monen monta 

uutta kaveria, joihin yhteydenpi-
to tulee varmasti jatkumaan ar-
meija-ajan jälkeenkin: – Nämä 
ystävyyssuhteet on tarkoitettu 
elinikäisiksi, hän korostaa.

Mitäs tiedät historiasta?

Viisas kenraali Ehrnrooth kehot-
ti meitä suomalaisia takavuosi-
na tutustumaan historiaamme, 
jotta pystyisimme hallitsemaan 
nykyisyytemme ja suunnittele-
maan tulevaisuuttamme. Mitä 
historiallisia asioita varusmiehet 
erityisesti arvostavat?

Tykkimies Kallio nostaa 
esiin talvisodan ihmeen, me-
nestyksekkään puolustustaiste-
lun materiaalipuutteista ja val-
tavasta vastustajan miesylivoi-
masta riippumatta. Mutta hän 
haluaa muistuttaa myös toises-
ta merkittävästä asiasta: – Suo-
mi oli vuoden 1918 sodan jäl-
keen tosi rikki. On ihmeellistä, 
miten parissa vuosikymmenes-
sä kansa saatiin taas ehjäksi ja 

Oppilas Ville Aitosalo, alikersantti Sami Jokinen ja tykkimies Ossi Kallio 
pääsivät pohtimaan itsenäisyyden merkitystä nuorelle varusmiehelle.

Tykkimies ilari Hakala
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taistelemaan yhdessä.
Myös alikersantti Joki-

nen pitää sotien aikaa itsenäi-
sen Suomen historian merkittä-
vimpänä käännekohtana. Oppi-
las Aitosalo puolestaan nostai-
si historian hämäristä esiin itse-
näistymisen itsessään. Siitähän 
kaikki lopulta alkoi.

Tykkimies Kallio pitää mer-
kittävänä myös sotien jälkeistä ai-
kaa: – Suomen rooli idän ja län-
nen välissä ja valtiojohdon ve-
tämä poliittinen rauhantyö ovat 
luoneet tärkeän pohjan nykyiselle 
menestymisellemme, hän jatkaa.

Aitosalo ja Jokinen ovat 
Kallion kanssa samaa mieltä: 
Helsingin ETYK-kokous vuonna 
1975 ja se, että Suomi on pys-
tynyt sovittelemaan ristiriitojen 
välissä, on varmasti hyvän kan-
sainvälisen maineemme perus-
pilareita, Aitosalo pohtii.

Ajatuksia 
turvallisuustilanteesta

Media vyöryttää silmiemme 
eteen päivittäin erilaisia analyy-
seja turvallisuustilanteesta lähel-
lä ja kaukana. Maailman kriisi-
pesäkkeet pyörivät varmasti jo-
kaisen mielissä. Mitä varusmie-
het ajattelevat Suomen turvalli-
suudesta?

Tykkimies Kallio näkee, 
että Suomeen ei kohdistu täl-
lä hetkellä erityisen suurta so-
tilaallista uhkaa: – Enemmän 
olen huolestunut terrorismin 
leviämisestä tänne Pohjolaan, 
hän toteaa.

– Turvallisuustilanne he-
rättää kyllä keskusteluja varus-
miesten keskuudessa, Ville Aito-
salo kertoo. – Aihe on hyvin va-

kava, kyllä me kavereiden kans-
sa olemme pohtineet, mitä ta-
pahtuisi, jos Suomi joutuisi so-
taan, hän jatkaa.

Tykkimies Kallion mieles-
tä armeija-aika on lisännyt tie-
toisuutta sotilaallisista asioista. 
– Käsitykseni valmiudestamme 
on parantunut harjoitusten myö-
tä. Iso osa henkistä suoritusky-
kyä on se, että saa keskustel-
la asioista kavereiden kans-
sa avoimesti. Kyllä esimerkik-
si pitkittynyt Ukrainan konflikti 
muutti käsityksiäni turvallisuus-
tilanteesta myös Suomen osal-
ta, Kallio pohtii.

Nuoret kokevat sotilaallisen 
uhkaa suurempana kyberturval-
lisuuden. Näin tykkimies Kal-
lio: – Tietojamme urkitaan ko-
ko ajan, se on aidosti isoin tur-
vallisuusuhka tavalliselle suo-
malaiselle.

Oma maa mansikka

Näin sanotaan sananlaskussa 
ja näin asia taitaa olla. Varus-
miehet kokevat, että Suomi on 
paras maa myös parikymppi-
selle miehelle: – Suomessa lä-
hes kaikki on mahdollista, ali-
kersantti Jokinen kiittelee. – Ku-
kaan ei kiellä yrittämästä ja voit 
lähteä opiskelemaan mitä alaa 
vain, hän kehuu.

Myös tykkimies Kallio ke-
huu isänmaataan vuolaasta: 
– Suomi on kokonaisuudes-
saan hyvä maa asua. Täällä on 
kaikille paljon mahdollisuuksia. 
Erityisesti maksuton opiskelu on 
todella hieno juttu.

Oppilas Aitosalo löytää vie-
lä lisää hehkutettavaa: – Suo-
men luonto on puhdas ja ainut-

laatuinen, turvallisuus maas-
samme on hyvällä tasolla. Kou-
lutuksen lisäksi myös tervey-
denhuolto toimii.

Varusmiehet kokevat, et-
tä heidän elinaikanaan Suo-
mi on vain parantunut entises-
tään: – Nykyään lapset kasva-
tetaan suvaitseviksi. Erilaisuut-
ta hyväksytään ja maamme on 
varmasti yksi tasa-arvoisimmis-
ta koko maailmassa, tykkimies 
Kallio toteaa.

Tasa-arvoa on myös yh-
täläinen mahdollisuus menes-
tykseen: – Jokaisella suomalai-
sella on mahdollisuus menes-
tyä omalla työllään ja opiskelul-
laan, Aitosalo mainitsee. – Kysy-
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Kun asenne on kohdallaan ja yrittämisen halua löytyy, voi henkilökohtaiset tavoitteet asettaa 
tikkaiden yläpäähän – niin armeijassa kuin elämässäkin.

Tykkimies ilari Hakala

mys on enemmänkin siitä, mi-
ten ihminen kasvatetaan. Jos 
oppii jo lapsena yrittämään, on 
tie auki vaikka kuinka korkeal-
le, hän lisää.

Varusmiespalveluksessa he 
ovat todenneet puolustusvoimi-
en olevan syrjimätön ja moni-
kulttuurinen. Ihonväri, kieli, us-
konto tai jokin muu asia eivät 
johda varusmiespalveluksessa 
syrjintään. – Ilokseni olen huo-
mannut, että myös ulkomailta 
tulleet on otettu hyvin poruk-
kaan mukaan ja vaikka yhteistä 
kieltä ei olisikaan ensi alkuun, 

kaikkien kanssa yritetään kom-
munikoida, Kallio iloitsee.

Satavuotiasta pitää juhlia

Kuluvan vuoden aikana on 
mahdollista juhlistaa itsenäi-
syyden juhlavuotta monin ta-
voin. Jokos nuorilla on juhla-
suunnitelmat laadittuina?

Alikersantti Sami Jokinen 
ei ole ehtinyt suunnitelmia vie-
lä miettiä, mutta ajatteli palata 
aiheeseen kesäkuussa tapahtu-
van kotiutumisen jälkeen.

Tykkimies Ossi Kallio kotiu-
tuu kesäkuussa hänkin. – Ajat-

telin osallistua itsenäisyyden 
juhlavuoden valokuvauskilpai-
luun ja ehkä tehdä pienen elo-
kuvaprojektin, hän paljastaa 
suunnitelmiaan.

Reservinupseeriksi koulu-
tettava Ville Aitosalo pääsee lo-
mia lukuun ottamatta viettämään 
suurimman osan juhlavuodesta 
varusmiespalveluksessa. – Mu-
kava yhteensattuma, että Suo-
melle tulee sata vuotta täyteen 
juuri samana vuonna, kuin olen 
varusmiehenä. Olkoon sitten va-
rusmiespalvelus se minun juhla-
ni, Aitosalo hymyilee.
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Helge Jalava In Memoriam
1924 Viipuri – 2017 Turku

S uomalaisen radiotie-
dustelun, Talvi-, Jatko-  
ja Lapin sodan veteraa-

ni kapteeniluutnantti res Helge 
Jalava kuoli Turussa 92- vuoti-
aana 17.4.2017. Isänmaallisuus, 
isänmaan etu, veljeys ja keski-
näinen luottamus, huumori ja 
positiivinen elämänasenne oli-
vat Helgelle arvoja, jotka ohjasi-
vat hänen elämäänsä päivittäin. 
Hän esitelmöi aktiivisesti eri puo-
lilla maata niin varusmiehille, re-
serviläisille kuin suurelle yleisöl-
lekin. Esikuvaksi Helgelle muo-
dostui, jatkosodan aikana evers-
tiksi ylennyt Reino Hallamaa, jo-
ka kehitti 1920- ja 30-luvuilla 
voimakkaasti suomalaista radio-
tiedustelua. Sotien jälkeen radio-
tiedustelijat tapasivat vuosittain 
Hallamaan luona, mm. Espan-
jassa. Helge Jalava oli radiopa-
taljoonan viimeinen muistelija.

Elämä sotien jälkeen

Sodan jälkeen Helge osallistui 
miinanraivaukseen Suomenlah-
della, mutta hänen päätehtävän-
sä oli edelleen radiotiedustelu. 
Vuosina 1946-1947 hän toimi 
röntgenteknikkona, kiertäen yk-
sin Suomea röntgenautolla keuh-
koja kuvaamassa, työhön kuului 
myös kuvauslaitteiden huolto. Li-
säksi Helge toimi Turun Laivasto-
asemalla 1949 -1954, mm. säh-
köttäjänä keskusradioasemalla, 

miinalaiva Ruotsinsalmen, kou-
lulaiva Suomen Joutsenen sekä 
miinaraivaaja Katanpään radioa-
liupseerina.

Merivoimien jälkeen palve-
li Jalava Pääesikunnan viesti-
osastolla radioaliupseerina Hel-
singissä 1954, viestikouluttajana 
RUK:ssa 1954-1961, Pohjan-
lahden merivartioston viestipääl-
likkönä 1961-1968 ja Viking-li-
nen palveluksessa 1971-1974. 
Vuosina 1976-1984 hän toimi 
Lausteen poikakodin ohjaajana. 
Lisäksi 1960- ja 70-ja 80-luvuil-
la hän teki mittavan uran seu-
rakunnan poika- ja nuoriso-oh-
jaajana, ensin Vaasassa oman 
toimensa ohella ja myöhemmin 
Naantalissa kokopäivätoimisena.

Omaiset

Isämme Helge, oli ulospäin 
suuntautunut ja omasi erittäin 

positiivisen elämänasenteen.
Hän halusi uskoa kaikista 

ihmisistä hyvää, mutta ymmär-
si myös ihmisen erehtyväisyy-
den ja anteeksiantamisen tärke-
yden. Voisi sanoa, että hänellä 
oli hyvä sydän.

Perheelleen hän antoi kai-
ken sen, minkä pystyi. Ulko-
maanmatkoille pääsimme jo 
pieninä, koska seikkailumieli-
nen isämme halusi laajentaa 
meidänkin näköalaamme.

1920-luvun lapsena hän 
ymmärsi jakamisen, oli se sitten 
aineellista tai henkistä laatua.

Koska hän työskenteli jo 
60-luvulla oman virkansa ohella 
Vaasan seurakunnassa ja myö-
hemmin vakituisesti Naantalin 
seurakunnassa lasten ja nuorten 
parissa, tuntui meistä lapsina 
usein, että muut saivat isästäm-
me isomman osan kuin me. Van-

In M
em

oriam
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hempana, ajateltuani asioita, ym-
märsin hänen olleen aina paikas-
sa, jossa häntä eniten tarvittiin.

Hänellä oli niin paljon an-
nettavaa. Hänen elämänsä ta-
pahtumat voisi jakaa useam-
mankin ihmisen osalle, niin täy-
desti hän eli.

Monikaan ihminen ei ole 
niin energinen, eikä saa aikai-
seksi niin paljon kuin Helge sai. 
Vielä viime kuukausinaan hän 
hoiti velvollisuuksia ja asioita 
itsenäisesti. Hänen viimeisille 
vuosilleen kertyi paljon hieno-
ja tapahtumia. Kutsu Presiden-
tin itsenäisyyspäivän vastaan-
otolle vuonna 2016 oli hänelle 
kaiken huipentuma! Sängyn vie-
restä löytyi kuva hänestä juhlis-
sa. Sitä hän oli vielä nukkumaan 
mennessään katsellut.

Toinen unohtumaton tapah-
tuma sijoittui myös joulukuulle. 
HC TPS kutsui hänet kunniavie-
raakseen, otteluillan isäntänä toi-
mi Puolustusvoimat. Isä kukitet-
tiin jäällä Finlandian soidessa.

Isä eli elämänsä niin täy-
sillä kuin voi, vielä pari päivää 
ennen menehtymistään hän oli 
uimassa Ruissalon kylpylässä. 
Hänen kalenterissaan on joka 
päivälle siistejä merkintöjä.

Hän oli vielä järjestänyt 
100 hengelle laivaristeilyn huh-
tikuulle ja tehnyt kaikki järjes-
telyt valmiiksi. Helge oli hen-
gessä mukana risteilyllä 26.-
27.4.2017, josta tuli hänen 
”muistoristeilynsä”. Toteutim-
me Helgen suunnittelemaa oh-
jelmaa ja muistelimme häntä 
lämmöllä.

Me lapset, Pirjo, Timo ja 
Petri arvostimme isäämme Hel-
geä suuresti. Hän jätti sydämiim-
me suuren tyhjyyden, surun ja 
kaipauksen. Enää ei iloinen ää-
ni puhelimessa toivota aamulla: 
”Huomenta, huomenta!

Sotilashan toimii loppuun 
asti.” Viimeinen merkintä Hel-
gen kalenterissa oli huhtikuun 
16. päivän iltana: ”nukkumaan 
klo 22.40”.

Tässä yhteydessä me 
omaiset haluamme kiittää kaik-
kia henkilöitä, jotka häntä vii-
me vuosina monin hienoin ta-
voin huomioivat, auttoivat ja tu-
kivat. Tietäkää, että hän arvos-
ti teidät hyvin korkealle, kuten 
myös mekin.

Omaiset ja Ystävät

Akut lataukseen, muistikortit tyhjäksi ja

kamerat valmiiksi!
Sininen Reservi ry järjestää valokuvauskilpailun ajalla 1.1. – 31.8.2017. Kilpailun kolmen 
sarjan aiheet ovat ihminen, kalusto ja luonto. Kaikissa sarjoissa kuvan tulee liittyä 
meripuolustukseen.

Jokaisen sarjan paras kuva sekä kokonaiskilpailun paras kuva palkitaan Tespack-tuotteilla ja 
muilla palkinnoilla! Kilpailuun osallistuvat kuvat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen 

kuvakilpailu.sininenreservi@outlook.com

Tarkemmat tiedot ja ohjeet  
www.sininenreservi.fi

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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T arkasteltaessa alla ole-
via poimintoja selon-
teosta, on reserville 

asetettu vaatimukset nopeas-
ta käyttöön saannista, korkeas-
ta osaamisesta sekä maanpuo-
lustustahdon hyödyntämises-
tä. Näissä kaikissa vaatimuk-
sissa on yksi yhteinen nimittä-
jä – koulutus.
 – Selonteossa on avattu 

muutokset Suomen soti-
laalliseen toimintaympä-
ristöön todeten mm; ”So-
tilaallinen toiminta ja soti-
laalliset jännitteet Itäme-
ren alueella ovat lisään-
tyneet. Sotilaallisten krii-
sien ennakkovaroitusaika 
on lyhentynyt ja kynnys 
voimankäyttöön on alen-
tunut.”

 – Puolustusjärjestelmämme 
perustuu jatkossakin ylei-
seen asevelvollisuuteen; ” 
Suomi varautuu sotilaallis-
ten uhkien torjuntaan yllä-
pitämällä nykymuotoista, 
suorituskykyisiin asejärjes-
telmiin ja laajaan reserviin 

perustuvaa puolustusrat-
kaisua. Laaja reservi luo 
puolustukselle alueellis-
ta kattavuutta ja toiminta-
kykyä pitkäkestoisessa tai 
laajamittaisessa kriisissä.”

 – Korkean maanpuolustus-
tahdon ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen voima-
varan hyödyntämiseen on 
selkeä tahtotila; ”Maan-
puolustuskoulutusyhdis-
tystä kehitetään puolus-
tusvoimien strategisena 
kumppanina pohjoismais-
ten toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Tavoitteena on 
vahvistaa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ase-
maa paikallispuolustuk-
sessa sekä virka-aputeh-
tävissä.”
Puolustusvoimat laati 

vuonna 2014 reservin koulu-
tuksen ja vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen kehittä-
missuunnitelman, jonka tehtä-
vänä oli varmistaa yleisen ase-
velvollisuuden toimivuus se-
kä useita toimenpiteitä reservin 

koulutuksen kehittämiseksi. Ke-
hittämissuunnitelmassa tavoite-
tila asetettiin vuoteen 2020 ja 
vuosi 2017 asetettiin toimen-
piteiden tarkistuspisteeksi. Tar-
kistustyö on käynnistynyt Pää-
esikunnan johdolla ja mukana 
ovat Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen lisäksi keskeiset reser-
viläis- ja maanpuolustusjärjes-
töt. Reservin koulutuksen kehit-
täminen on osa puolustusvoimi-
en koulutuksen kokonaiskehit-
tämissuunnitelmaa – ”Koulutus 
2020” ohjelmaa.

Merivoimien reservin kou-
lutusta kehitetään selonteon lin-
jauksin osana puolustusvoimi-
en reservin koulutuksen kehittä-
mistä merivoimalliset tehtävät ja 
erityispiirteet huomioiden.

Reserviläiset Merivoimien 
sodan ajan joukkojen 
henkilöstörakenteessa

Merivoimat on aluskaluston ja 
valvontajärjestelmän kannalta 
tarkasteltuna tekninen puolus-
tushaara, jossa palkatun henki-
löstön osuus on suuri. Reservi-

Reservin koulutus 
Merivoimissa

Reservin koulutuksen perusteet
Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017 vahvistaa yleisen asevelvollisuuden 

kautta reservin aseman Suomen puolustusratkaisussa.

Sami Iso-Lauri
Merivoimien esikunta

Teem
a

Reservin koulutus ja osaaminen
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läisten osuus rannikkojoukoissa 
on alusyksiköitä suurempi, mut-
ta myös alusten sodan ajan ko-
koonpanot edellyttävät henki-
löstön täydentämistä reserviläi-
sistä määrävahvuisiksi. Palkat-
tu henkilöstö muodostaa meri-
voimien sodan ajan joukkojen 
rungon, mutta suorituskyvyn 
kasvattaminen rauhan ajan ti-
lanteesta ei ole mahdollista il-
man asevelvollisia. Nopeassa 
tilannekehityksessä valmiuden 
säätelyn toimenpiteet aloitetaan 
palkatun henkilöstön ja palve-
luksessa olevien varusmiesten 
voimin, mutta suorituskykyjen 
laajempi ja pidempiaikaisempi 
käyttö perustuu varsinaisiin so-
dan ajan joukkoihin, jossa me-
rivoimissa reserviläisten osuus 
on yli 90%.

Merivoimien sodan ajan 
joukkorakenteessa on reserviläi-
sille tehtäviä kaikissa esikunta- 
ja johtoporrastasoilla, perusyk-
siköissä niin alusyksiköissä kuin 
rannikkojoukoissa sekä perusta-
misorganisaatiossa. Tehtäväkir-
jo on laaja perusyksikön päälli-
köstä, toimialojen esikuntateh-
tävistä aina vaativiin miehistön 
erityistehtäviin.

Reservin koulutus 
merivoimissa

Reservin koulutusjärjestelmä 
on kokonaisuus, johon kuulu-
vat puolustusvoimien kertaus-
harjoitukset ja vapaaehtoiset 
harjoitukset sekä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen kurssit. 
Osaamisen perusteet rakenne-
taan varusmiespalveluksessa, 
jossa joukkotuotantoperiaatteen 
mukaisesti tuotetaan sodan ajan 

yksiköitä tai niiden osia. Sodan 
ajan joukkojen koulutus perus-
tuu merivoimien joukkotuotan-
tosuunnitelmaan, joka määrittää 
jokaiselle yksikölle tuotantoajan, 
reservin harjoitukset sekä mah-
dollisen jatkosijoituksen toiseen 
tehtävään. Reservin harjoituk-
set määritetään operatiivisten 
perusteiden mukaisesti tarkas-
tellen jokaisen yksikön suori-
tuskykyvaatimuksia, koulutus-
tasoa sekä sen vaihetta joukon 
tuotantokaaressa. Harjoitusten 
määrää ohjaa käytössä olevat 
resurssit, jotka puolustusvoima-
uudistuksen jälkeen merivoimis-
sa ovat asettuneet vähimmäis-
määrinä 1700 kertausharjoituk-
sissa ja 1000 vapaaehtoisissa 
harjoituksissa koulutettuun re-
serviläiseen.

Kertausharjoitukset jakaan-
tuvat joukkojen harjoituksiin se-
kä tehtäväkohtaisiin harjoituk-
siin. Kertausharjoitukset liite-
tään lähes poikkeuksetta meri-
voimien suurempien harjoitus-
ten yhteyteen, jolloin saadaan 
lisävaativuutta mm johtamisen 

ja yhteistoiminnan osalta sekä 
myös hyödynnettyä valmis ske-
naario taustalle.

Vapaaehtoiset harjoituk-
set ovat saumaton osa reservin 
osaamisen kehittämistä. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
Meripuolustuspiiriltä tilatut har-
joitukset kohdennetaan sodan 
ajan joukkojen henkilöstölle ja 
ne tulee nähdä nousujohteisen 
koulutuksen työkaluna osana 
joukkotuotantoa. Onnistumisen 
edellytyksinä ovat riittävällä val-
misteluajalla yhdessä Meripuo-
lustuspiirin kanssa suunnitellut 
harjoitukset, joissa on selkeäs-
ti asetetut tavoitteet sekä koulu-
tustulosten arviointi ja palaute. 
Meripuolustuspiirin kouluttajille 
rakennettava osaaminen ja am-
mattitaito on osa merivoimien 
koulutusjärjestelmää ja siten 
osa merivoimien suorituskykyä.

Reservin koulutuksen 
kehittäminen 
merivoimissa

Merivoimat on käynnistänyt 
oman koulutusjärjestelmänsä 

Reservin koulutus ja osaaminen
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kokonaistarkastelun tavoittee-
na arvioida ja etsiä parantamis-
kohteita varusmieskoulutuksen 
ja reservin koulutuksen tehos-
tamiseen. Kokonaistarkastelu 
liittyy ”Koulutus 2020” ohjel-
maan, johon merivoimat tuot-
taa osuutensa merivoimallisista 
lähtökohdista. Koulutusjärjestel-
mä ei ole rikki, mutta nyt tarkas-
tellaan koulutuksen tehostamis-
mahdollisuuksia koko asevelvol-
lisen elinkaaren ajalle. Seuraa-
vassa keskitytään jo tunnistet-
tuihin reservin koulutukselle 
asetettaviin vaatimuksiin, jos-
kin taustalla on huomioitava, et-
tä laadukas varusmieskoulutus 
luo lähtötason reservin osaami-
selle. Koulutus on nähtävä jat-
kumona sodan ajan joukkojen 
osaamisen nousujohteiselle li-
säämiselle varusmieskoulutuk-
sesta alkaen, jolloin varusmies-
koulutus ja reservin koulutus 
on integroiduttava johdonmu-
kaiseksi kokonaisuudeksi.

Koulutuksen lähtökohtana 
on tunnistaa sodan ajan joukko-
jen suorituskykyvaatimukset se-
kä henkilöstön osaamis- ja toi-
mintakykyvaatimukset, joiden 
perustalle vasta voidaan raken-

taa koulutussuunnitelmat. Jouk-
kojen suorituskykyvaatimukset 
on laadittu yleisiltä osin yksik-
kötyyppejä suunniteltaessa ja 
tehtäväkohtaiset vaatimukset 
johdetaan operatiivisista suun-
nitelmista. Ensimmäinen arvi-
ointikohde on, onko suoritusky-
kyvaatimukset tarvittavin osin 
käytettävissä kouluttajalla – on 
kouluttaja sitten joukko-osasto, 
operatiivinen käyttäjä tai Meri-
puolustuspiiri. Operaatioturval-
lisuus huomioiden on riittävät 
perusteet oltava käytössä jotta 
koulutus kohdentuu oikein.

Koulutuksen tulee rakentua 
aikaisemman osaamisen perus-
talle ollen nousujohteista. Oleel-
linen osa koulutusta on joukon 
suorituskyvyn ja koulutustason 
arviointi. Koulutustason mitta-
us tulee perustua joukon suori-
tuskykyvaatimuksista johdetuil-
le mittareille. Mittaamisen tu-
lee olla objektiivista jotta jou-
kon osaamisen kehittämiselle 
saadaan oikeat perusteet tule-
viin koulutustapahtumiin. Jouk-
kojen koulutustason arviointi on 
merivoimissa valmistelussa ole-
va kokonaisuus.

Merivoimat on osana puo-

lustusvoimia ottamassa käyt-
töön uusia oppimisympäristöjä, 
joilla haetaan tehokkaampia op-
pimisen menetelmiä, parempaa 
kustannustehokkuutta sekä riit-
tävää osaamistasoa ennen so-
veltavia harjoituksia. Reservin 
koulutuksessa tulee hyödyn-
tää täysimääräisesti uusia oppi-
misympäristöjä, kuten verkko- 
ja virtuaalikoulutusta sekä si-
mulaattoreita. Reservin harjoi-
tusten ajankäyttöä on mahdol-
lista tehostaa nostamalla ja yh-
tenäistämällä osaamisen lähtö-
tasoa ennen varsinaista harjoi-
tusta esimerkiksi verkko-opis-
kelulla PVMOODLE:ssa. Simu-
laattoreiden käytöllä koulutusta 
on tehostettavissa oikeiden toi-
mintatapojen harjoittelulla mm. 
ase- ja ampumakoulutuksessa, 
asejärjestelmien käytössä sekä 
kaksipuolisessa taistelukoulu-
tuksessa. Simulaattorit antavat 
välittömän palautteen suorituk-
sen onnistumisesta lisäten kou-
lutukseen motivaatiota. Verk-
ko-oppimisympäristöt ja simu-
laattorit ovat nopeasti kehitty-
mässä ja niiden hyödyntämis-
mahdollisuudet ovat lähes rajat-
tomat – tässä olemme vielä läh-
tökuopissa.

Reservin koulutuksessa tu-
lee hyödyntää aikaisempaa te-
hokkaammin reserviläisten osaa-
mista sekä sitoutumisvalmiutta. 
Sodan ajan joukkojen reserviläis-
johtajat on kytkettävä mukaan 
oman joukkonsa koulutustapah-
tumiin jo suunnitteluvaiheesta al-
kaen. Joukon johtajilla on olta-
va tilannekuva joukkonsa osaa-
misesta ja koulutustarpeista. Val-
mentamalla johtajat tuleviin har-

Reservin koulutus ja osaaminen
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joituksiin varmistetaan heidän 
edellytyksensä toimia tehtävis-
sään. On varmaa, että reservi-
läisjohtajat kantavat omaan vas-
tuunsa lisäten heidän sitoutumis-
taan annettaessa heille tehtävät 
ja tuki. Reserviläisten omatoi-
mista osaamisen ja toimintaky-
vyn ylläpitämistä tuetaan kehit-
tämällä asevelvollisten digitaali-
sia palveluja ja oppimisympäris-
töjä sekä laajentamalla reservin 
koulutustarjontaa. Reserviläisen 
aktiivisuus ja omatoiminen kou-
luttautuminen ja toimintakyvyn 
kehittäminen otetaan huomioon 
sijoitettaessa henkilö osaamis-
ta vastaavaan sodan ajan tehtä-
vään. Reserviläisten tehtäväpol-
kuja kehitetään aluksi vaativim-
piin tehtäviin.

Maanpuolustustahto ja re-
serviläisten valmiudet vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuskou-
lutukseen on voimavara, jo-
ka huomioidaan aikaisempaa 
suunnitelmallisemmin reservin 
koulutukseen. Merivoimien re-
servin vapaaehtoisen maanpuo-

lustuskoulutuksen kokoava toi-
mija on Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Meripuolustus-
piiri. Merivoimien ja Meripuolus-
tuspiirin yhteistoiminta on toimi-
vaa ja tuloksellista. Merivoimien 
puolelta on varmistettava Meri-
puolustuspiirille sen tarvitsemat 
perusteet reservin koulutukselle 
ja toiminnan tuki. Merivoimien 
tulee yhdessä Meripuolustuspii-
rin kanssa tarkastella mahdolli-
suuksia tehostaa reserviläisten 
rekrytointia kouluttajatehtäviin, 
tiivistää toiminnan ja resurssien 
suunnittelua reservin koulutuk-
sessa sekä turvata kouluttajien 
riittävä osaaminen tilattujen har-
joitusten koulutustavoitteiden 
saavuttamiseen. Meripuolus-
tuspiirillä on tärkeä tehtävä me-
rivoimien poikkeusolojen koulu-
tusjärjestelmässä, jonka toteut-
tamiseen Meripuolustuspiiri tar-
vitsee merivoimien täyden tuen. 
Merivoimien reservin koulutuk-
sen kehittämisessä Meripuolus-
tuspiirin työn tukeminen on yksi 
merkittävämpiä kokonaisuuksia.

Suunnittelusta 
toimeenpanoon…

Merivoimien reservin koulutuk-
sen kehittämisessä on paljon 
arvioitavia ja tehostettavia osa-
tekijöitä. Suunnitelmia on help-
po kirjoittaa, mutta toteuttami-
nen edellyttää pitkäjänteistä ja 
määrätietoista työtä.

Tämän päivän reserviläi-
nen odottaa asiallista ja täysi-
painoista koulutusta, hän on 
vaativa, tiedonhaluinen, asiois-
ta perillä oleva sekä valmis si-
toutumaan maanpuolustusteh-
täviin odottaen puolustusvoimil-
ta yhteydenpitoa.

Merivoimien on kyettävä 
vastaamaan reserviläisten odo-
tuksiin – maanpuolustustahto 
ei ole itsestään selvyys. Laa-
dukkaalla, täysipainoisella kou-
lutuksella sekä oikeahenkisellä 
asenteella haluamme merivoi-
missa edetä näillä viitoituksilla 
eteenpäin!

Reservin koulutus ja osaaminen
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T yöpaikkaohjaajien tär-
keimpiä tehtäviä perus-
yksikössä on laatia pe-

rehdyttämissuunnitelma ja pe-
rehdyttää uudet työntekijät työ-
tehtäviinsä sekä yhdessä esi-
miehen ja alaisen kanssa laa-
tia osaamiskartoitus ja työssä-
oppimisen suunnitelma (TOPS). 
Suunnitelma rakentuu yleensä 
kahden vuoden ajalle ja täh-
tää aliupseerien ja sotatieteiden 
kandidaattien ammattitaidon 
ja osaamisen kasvattamiseen. 
Työpaikkaohjaat ovat perusyksi-
kössä keskeisessä roolissa näyt-
töjen vastaanottamisessa ja li-
senssien saavuttamisessa.

Puolustusvoimat on siir-
tynyt vuonna 2013 näyttötut-
kintomenettelyyn, jonka malli 

on saatu siviilipuolelta amma-
tillisesta koulutuksesta. Ajatuk-
sena on osoittaa saatu koulu-
tus ja sitä kautta ammatillinen 
osaaminen erilaisten näyttöta-
pahtumien kautta, eräänlaisi-
na teoreettis-käytännön kokei-
na. Aluksi näyttötutkintomenet-
tely tuotiin aliupseerien koulu-
tukseen, ja nyt se esittää kes-
keistä roolia koko palkatun hen-
kilökunnan osaamisen kehittä-
misessä ja arvioinnissa.

Tarkoituksena tutkintome-
nettelyssä on mitata niin oppimi-
sen kuin myös opettamisen laa-
tua ja tasoa. Opintokokonaisuu-
den opettaja ei voi eikä saa ot-
taa oppilailtaan vastaan näyttöä, 
vaan näytön vastaanottajan tulisi 
aina olla ulkopuolinen. Vastaan-

ottajan tehtävänä on mitata oppi-
laan osaaminen ja kyky itsenäi-
seen työskentelyyn ja samalla to-
dentaa opetuksen riittävä laatu.

Hyväksytyn teoreettisen ja 
käytännön osaamisen jälkeen 
virkamiehelle tai kadetille voi-
daan esittää lisenssi, joka oi-
keuttaa toimimaan itsenäisesti 

Rautaisen osaamisen 
kehittäminen ja 
osoittaminen

Ville Tynkkynen
Merivoimien näyttömestari, Kaptl Ville Tynkkynen, MERISK

Puolustusvoimissa on ollut kautta aikojen oppipoika - 

kisälli oppimis- ja koulutusmalli. Viime vuosituhannel-

la valmistuttuani ja siirryttyäni Isosaaren linnakkeelle 

töihin minutkin perehdyttivät työhön vanhat konkarit. 

Nykyään tuota isällistä ohjaamista kutsutaan työpaik-

kaohjaamiseksi (TPO). Merivoimissa kaikkiin perusyk-

siköihin on nimetty työpaikkaohjaajat ja heidän järjes-

telmällinen kouluttaminen on aloitettu.

PerusO RJ-16 kersantit irrottautumassa ajoharjoit      teluun, tavoitteena G-vene päällikkyys, elokuu 2016.

Reservin koulutus ja osaaminen
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kyseisessä työtehtävässä.
Merisotakoulu (MERISK) 

on keskeisessä roolissa puolus-
tushaaransa ammatillisen osaa-
misen kehittämisessä ja opetuk-
sen laadun valvonnassa. ME-
RISK järjestää vuosittain useita 
näyttöjen vastaanottajien kou-
lutustapahtumia, joissa käsitel-

lään näyttötilaisuuden suunnit-
telu, toimeenpano, arviointi, do-
kumentointi sekä toimintaa oh-
jaavat normit.

Reserviläisille 
myönnettäviä lisenssejä

Puolustusvoimien lisenssiosa 
määrittää yksityiskohtaises-

ti kunkin lisenssin osalta, millä 
perusteilla ja kenelle se voidaan 
myöntää. Reserviläisille myön-
nettäviä lisenssejä on runsaas-
ti alkaen ajoneuvon/veneenkul-
jettajasta päättyen ammunnan 
johtajaan.

Ammuttamisoikeuksien 
myöntäminen reserviläiselle pe-

v Tynkkynen

PerusO RJ-16 kersantit irrottautumassa ajoharjoit      teluun, tavoitteena G-vene päällikkyys, elokuu 2016.
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rustuu aina puolustusvoimien 
tarpeeseen käyttää henkilöä re-
servin koulutustapahtumissa 
puolustusvoimien aseilla ja am-
pumatarvikkeilla järjestettävässä 
koulutuksessa ampumakoulutta-
jan tehtävissä.

Perusedellytyksenä ampu-
makouluttajana toimimiselle on, 

että henkilö on hyväksytty va-
paaehtoiseksi kouluttajaksi se-
kä henkilöllä on sijoitus Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) rauhan- tai poikkeuso-
lojen organisaatiossa tai suun-
niteltu sijoitus puolustusvoimi-
en taistelukoulutusyksikössä tai 
sellainen sijoitus puolustusvoi-

mien sodan ajan joukossa, joka 
edellyttää toimimista ampuma-
kouluttajana.

Reserviläiselle annettavan 
ammunnanjohtajakoulutuksen 
tavoitteena on tuottaa ammat-
tisotilaan osaamiseen verratta-
va kyky järjestää ja johtaa am-
muntoja.

MPKK Ampumaharjoitus 1, toisen vuosikurssin kadetit johtaa ryhmän taisteluammuntaa, tammikuu 2016 Vuosanka.
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osuuden kokeen ja arvioitavan 
ammunnan johtamissuoritteet.

Johtamiskoulutuksen teo-
riavaihe voidaan toteuttaa esi-
merkiksi puolustusvoimien verk-
ko-oppimisympäristössä (PV-
MOODLE) etäopiskeluna.

Harjaantumisvaiheen tar-
koituksena on kehittää reser-
viläisen käytännön valmiuksia 
toimia erityyppisissä koulutus-
tapahtumissa ammuntojen toi-
mihenkilö- ja johtamistehtävis-
sä. Harjaantumisvaihe suorite-
taan puolustusvoimien johta-
mien koulutustapahtumien am-
munnoissa ohjattuna ja valvot-
tuna harjoitteluna. Harjaantu-
misvaiheessa reserviläinen toi-
mii minimissään neljässä eril-
lisessä koulutustapahtumassa 
sekä ammunnan toimihenki-
lö-, että valvotuissa itsenäisissä 
johtotehtävissä. Harjaantumis-

v Tynkkynen

YleisO RJ-16, ylik P Karlsson johtaa taisteluammuntaa 
nuoremman kurssin opiskelijoille, Syndalen marraskuu 2016.

v Tynkkynen

vaiheen hyväksytty suorittami-
nen edellyttää kahta hyväksyt-
tyä suoritetta ammunnan toimi-
henkilötehtävässä ja kahta hy-
väksyttyä suoritetta ammunnan 
itsenäisessä johtotehtävässä.

Näyttö järjestetään kaksi-
vaiheisena. Näytön vaiheet ovat 
teoriaosuus ja käytännön johta-
misnäyte. Teoriaosuuden hal-
linta arvioidaan PVMOODLES-
SA monivalintakysymyskokees-
sa. Käytännön osaaminen ar-
vioidaan ammunnan johtamis-
suorituksissa annettavina näyt-
tönä. Saadakseen lisenssin näy-
tön antajan tulee kyetä suunnit-
telemaan ja johtamaan yksittäi-
nen ampumatapahtuma itsenäi-
sesti ja palvelusturvallisesti.

Lopputuloksena reserviläi-
nen on saavuttanut lisenssin L6J-
Vki001, perusammuntojen johta-
ja, pienikaliiperiset aseet.

Järjestettävä koulutus si-
sältää seuraavat kokonaisuu-
det: ammunnan ja ammunto-
jen järjestämisen teoriakoko-
naisuus, harjaantumisvaihe, jo-
ka sisältää valvottua käytännön 
harjoittelua ammuntojen toimi-
henkilö- ja johtajatehtävissä se-
kä näytön, joka sisältää teoria-

Reservin koulutus ja osaaminen
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Hyödynnämmekö reservin osaa   mista 
koulutuksessa tehokkaasti?

Reserviläisten ampumakoulutus on tärkeä taistelukyvyn ylläpidossa.

Kari Salin
Komentaja Kari Salin, Merisotakoulu, Koulutuspäällikkö

Viime vuosien aikana on varusmieskoulutusta uudistettu. Palvelusaikoja on pää-

sääntöisesti supistettu. Tavoitteena on edelleen ollut kouluttaa sotakelpoisia jouk-

koja. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää tiettyä osaamista. Lisäksi asejärjestelmi-

en kehittyminen asettaa entisestään lisähaasteita koulutukselle, jotta riittävä osaa-

mistaso saavutetaan.

Teem
a
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T ämä on aiheuttanut 
myös varusmieskoulu-
tuksen tiivistymisen, lup-

poaikaa ei juuri ole ja jos joutuu 
olemaan poissa rivistä, voi jäädä 
pois ainutkertaisesta suoritukses-

ta, jota ei voi enää korvata. Huol-
tojaksot ovat edelleen tärkeitä ja 
ohjelmassa, mutta ne ovat hy-
vin tiiviitä ja ohjattuja. Aikaisem-
min pidettyjä useamman päivän 
huoltojaksoja tai ”linnaketöitä”, 
ei varusmieskoulutuksessa enää 
ole. Vastineeksi varusmiehet saa-
vat käyttöpääomakseen varsin 
tehokkaan ja tiiviin koulutuspa-
ketin. Johtajakoulutuksessa va-
rusmiesjohtajat pääsevät toden-
mukaisesti johtamaan joukko-
ja myös haastavissa olosuhteis-
sa. Tämä luo hyvän pohjan joh-
tamistoiminnalle, mihin tahansa 
työyhteisöön sovellettavaksi.

Puolustusvoimiemme vah-
vuus on reservissä ja asevel-
vollisuudessa. Meillä on käy-
tössämme poikkeusolojen va-
ralle tarvittaessa 280 000 so-
tilaan armeija, kaikki koulutet-
tuja sotilaita, valtaosa reservi-
läisiä! Kuinka me puolustus-
voimissa arvostamme reservi-
läisten varusmiesaikana saatua 
tai reservissä hankkimaa osaa-
mista? Pääesikunnan koulutus-
osaston normin ”057- vapaaeh-
toiset valinnat” -mukaan, reser-
viläinen voidaan valita vapaaeh-
toiseksi kouluttajaksi tietyin eh-
doin1. Hänen tulee olla nuhtee-
ton, 18 vuotta täyttänyt suomen 
kansalainen, palveluskelpoisuu-
den ja toimintakyvyn tulee olla 
riittävä ja hänellä tulee olla tar-
vittava osaaminen. Mikäli hän 
läpäisee turvallisuusselvityksen, 
voidaan reserviläisen kanssa al-
lekirjoittaa sitoumus, jossa hän 
sitoutuu tehtäviin määräajaksi. 
Näillä kaikilla vaatimuksilla puo-
lustusvoimat haluaa turvata laa-
dukkaan koulutuksen. Valinta-

prosessin jälkeen voidaan reser-
viläisestä tehdä esitys vapaaeh-
toiseksi kouluttajaksi tasolle 1, 
joka on ryhmätason kouluttaja. 
Ennen esitystä tulee vielä tarkis-
taa, onko hän suorittanut Reser-
viupseerikoulun kouluttajakurs-
sin tai aselajikouluttajakurssin 
hyväksytysti, tai vaihtoehtoi-
sesti Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) johtaman ja 
järjestämän kouluttaja- tai ase-
lajikurssin hyväksytysti. Mikäli 
kurssia ei ole suoritettu, ei hen-
kilöä voida esittää kouluttajaksi! 
Tämä aiheuttaa haasteita saa-
da motivoitua reserviläiset opis-
kelemaan uudelleen jo kertaal-
leen opittua asiaa. Ajatelkaam-
me tilannetta, jossa vuosi aikai-
semmin varusmieskoulutukses-
ta reservinupseeriksi valmistu-
nut henkilö haluaa mukaan va-
paaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen sekä hakeutua va-
paaehtoiseksi kouluttajaksi, tu-
lee hänen suorittaa joku edel-
lä mainituista kursseista ennen 
kuin häntä voidaan esittää kou-
luttajaksi. Tätä kautta hän saa 
oikeuden kouluttaa ryhmää. 
Voi vain hämmästellä, mihin on 
unohtunut se varusmiesaikai-
nen johtajakoulutusjakso ja sen 
aikana hankittu osaaminen, jos-
sa hän johti omaa joukkuettaan?  

Puolustusvoimien palkatun 
henkilöstön työpanos valmiutta 
kohotettaessa kohdistuu paino-
pisteisesti valmiusjoukkoihin ja 
niiden tehtävien hoitamiseen. 
Tällöin suurin osa koulutushen-
kilöstöstä suunnataan valmius-
joukkojen koulutukseen. Sa-
manaikaisesti puolustusvoimi-
en muiden joukkojen koulutus-

Hyödynnämmekö reservin osaa   mista 
koulutuksessa tehokkaasti?

auli aHo/merisoTakoulu

Kari Salin
Komentaja Kari Salin, Merisotakoulu, Koulutuspäällikkö

Reservin koulutus ja osaaminen
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ta tulee jatkaa koska sillä tur-
vataan tarvittavien lisäjoukko-
jen osaamisen tason saavut-
taminen. Tehtävän täysipainoi-
sessa toteuttamisessa tarvit-
semme kouluttajina osaavia ja 
hyvin koulutettuja reserviläisiä. 

Pääesikunnan koulutus-
osaston normi ”056- Ammun-
nanjohtajakoulutus” antaa pe-
rusteet reserviläisille myönnet-
tävistä ammunnanjohtajaoi-
keuksista2. Jotta reserviläinen 
voidaan valita tähän koulutuk-
seen, tulee hänen olla hyväksyt-
ty vapaaehtoiseksi kouluttajaksi, 
edellä mainittujen vaatimusten 
mukaisesti. Lisäksi hänen tu-
lee täyttää useita muita vaati-
muksia, jotka on määritelty tar-
kemmin normissa. Näillä ohjeis-
tuksilla ja määräyksillä on mah-
dollistettu reserviläisille tarvit-
tavan osaamisen hankkiminen 
myös ampumatoimintaan liit-
tyen. Vaikka kaikkia oikeuksia 
ei reserviläisille voida normaali-
oloissa myöntää, voidaan tarvit-
tava osaaminen kuitenkin hank-
kia. Tältä pohjalta meidän tulisi-
kin miettiä, minkälaista osaa-
mista me reserviltämme edelly-

tämme, ja mitä osaamista hei-
dän on tärkeä ylläpitää? Näiden 
asioiden huomioiminen jo nor-
maaliolojen toiminnan suunnit-
telussa luo hyvän pohjan osaa-
misen kehittämiselle ja resurssi-
en kohdentamiselle puolustus-
voimien kannalta mahdollisim-
man tehokkaasti. Meidän va-
paaehtoista maanpuolustustyö-

tä suorittavat yhdistykset sekä 
järjestöt tekevät arvokasta työ-
tä, koska he uhraavat runsaas-
ti vapaa-aikaa ja heidän anta-
mansa työpanos maanpuolus-
tuksen hyväksi on merkittävä. 
Antakaamme heille riittävä tu-
ki, koska kaikkien etu on hyvin 
koulutettu ja osaava reservi!

Reserviläisille annetaan koulutusta monipuolisesti. Tässä kuva voiman-
käyttökoulutuksesta.

Lähteet
1. PVHSM koulutustoimiala 057 – 

Henkilövalinnat vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta annetun lain 
(556/2007) mukaisiin tehtäviin, 
HM799/21.12.2016

2. PVHSM koulutustoimiala 056 – Am-
munnanjohtajaoikeuksia tuottavan kou-
lutuksen järjestäminen reserviläisille, 
HM798/21.12.2016

Reservin koulutus ja osaaminen
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Tatu Vartiainen
Tatu Vartiainen, yliluutnantti, Rannikkoprikaatin kanslian päällikkö

Hyvä porukka ja oikeaa toimi  ntaa!
Jutun otsikko on suora sitaatti reserviläisen suusta hänen osallistuessaan Upinniemessä 

huhtikuisena viikonloppuna järjestettyyn vapaaehtoiseen harjoitukseen. Mikä saa re-

serviläisen näin innostumaan?

Kevyt kertasinko ei ollut sekään vieras ase reserviläisille.

Teem
a
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Tatu Vartiainen
Tatu Vartiainen, yliluutnantti, Rannikkoprikaatin kanslian päällikkö

Hyvä porukka ja oikeaa toimi  ntaa!
Monta tapaa kouluttautua 
ja pitää yhteyttä

Rannikkoprikaatin näkökulmas-
ta on elintärkeää, että reservi-

Tykkimies anTTi koskinen

läisten koulutusta voidaan suun-
nitelmallisesti jatkaa siitä, mi-
hin varusmiespalvelus päättyy. 
Koulutus tapahtuu pääasiassa 
joko kertausharjoituksin, vapaa-
ehtoisin harjoituksin tai Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseltä 
tilattuina kursseina.

Reserviläisten sitoutumi-
nen on hyvin tärkeä asia. Puo-
lustusvoimien ja reservissä ole-
vien sotilaiden yhteydenpito 
ei saisi katketa pitkäksi aikaa, 
vaan yhteyden tulee säilyä tii-
viinä. Yksi tapa sitoutua maan-
puolustukseen on osallistua var-
sinaisten kertausharjoitusten li-
säksi järjestettäviin vapaaehtoi-
siin harjoituksiin sekä eri reser-
viläisjärjestöjen toimintaan.

Itsenäisyytemme juhlavuosi 
sisältää lukuisia reserviläisharjoi-
tuksia myös Rannikkoprikaatis-
sa. Kuluvan vuoden reserviläis-
ten harjoitustoiminnan avasi va-
paaehtoinen harjoitus Upinnie-
messä, johon saapui reilusti yli 
sata maanpuolustuksen ystävää.

Viisi laukausta – saa ampua

Huhtikuu jäänee historiaan yh-
tenä itsenäisyytemme viileim-
mistä. Kolea sää ei kuitenkaan 
haittaa Upinniemen ampuradan 
katoksessa ampuvia reserviläi-
siä. Suojauskomppanian väki 
keskittyy ampumaan kolmensa-
dan metrin päässä olevia maa-
leja tarkkuuskivääreillä.

Kaikesta huomaa, että re-
serviläisten asekäsittelytaito on 
kehittynyttä. Tarkkuuskivää-
riammunnoissa ampujan ja tä-
hystäjän välisen kommunikoin-
nin on myös oltava kunnossa ja 
harjoiteltua, jotta osumat olisivat 

kohdallaan. Reserviläisiltä tämä-
kin puoli sujuu erinomaisesti.

Ammuntojen jälkeen maa-
leina olleet ilmapallot ja savikie-
kot ovat kokeneet kovia. Hyviä 
osumiaan ihailee maalilaitteiden 
edessä myös tykkimies Marko 
Anttila, joka liittyi aktiivimaan-
puolustajiin parisen vuotta sitten.

– Omasta varusmiesajasta-
ni ehti kulua viisi vuotta, kunnes 
kaverini kautta sain kuulla, että 
tässä porukassa olisi tilaa, Antti-
la kertoo. – Meille syntyi perheen-
lisäystä juuri ennen varusmiesai-
kaani, joten emännän vahvassa 
ohjauksessa palvelin aikanaan 
lyhimmän mahdollisen palvelus-
ajan. Elämäntilanne sallii nyt pa-
remmin osallistumisen kuin silloin 
varusmiesaikani, hän täsmentää.

Anttilalle on kertynyt parissa 
vuodessa erilaisia harjoitusvuoro-
kausia komeat kolmekymmentä. 
Mikä saa miehen liikenteeseen, 
kun kutsu kuuluu? – Kyllä se on 
aseenkäsittely, luonto, metsä ja 
hyvä porukka, Anttila vastaa kuin 
tykinsuusta. – Toiminta on tääl-
lä vapaamuotoisempaa kuin va-
rusmiehenä. Ammunta on yksi 
herkku, mutta niin on myös aa-
mulenkki, josta siirrytään meren 
kautta aamupalalle, Anttila ker-
too pilke silmäkulmassa.

Tekee mieli uskoa reservin 
tykkimiestä, koska väkipakol-
la hän tuskin matkustaisi Ete-
lä-Karjalasta Kirkkonummen 
Upinniemeen vapaa-aikaansa 
viettämään.

VPK:sta saa hyvän pohjan 
pelastustehtäviin

Upinniemessä palveleville vihreä 
paloauto – puhdistusajoneuvo – 

Reservin koulutus ja osaaminen
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on tuttu näky katukuvassa. Täl-
lä kertaa auto löytyy liikemaalira-
dalta, jossa pelastusjoukkue ot-
taa tuntumaa liikkuviin maaleihin 
kertasingoilla ja rynnäkkökivää-
reillä. Maalilaitteen paikalla ei oli-
si nyt hyvä olla, sillä tarkat lauka-
ukset tekevät tehtävänsä.

Pelastusjoukkueen perus-
tajajäseniä on mm. ylikersantti 

Teemu Harjuranta, joka vuosien 
saatossa on kouluttautunut ak-
tiivisesta harrastajasta alan am-
mattilaiseksi: – Kun reilu kym-
menen vuotta sitten pelastus-
joukkue perustettiin, toimin VP-
K:ssa yksikönjohtajana. Tässä 
välissä olen ehtinyt käydä Pe-
lastusopiston kouluttautuen am-
mattipalomieheksi, Harjuranta 

kertoo pelastusalan taustoistaan.
Pelastusalan osaajia tarvi-

taan poikkeusoloissa myös ko-
tirintamalla, mutta Harjuranta 
katsoo paikkansa olevan pelas-
tusjoukkueessa, vaikka työnan-
taja asiasta välillä vähän napi-
seekin: – Minun tapauksessa-
ni maanpuolustustahto kallis-
taa vaakakupin puolustusvoi-

Tykkimies anTTi koskinen

Varmistus pois - heitä!
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mien hyväksi, ylikersantti Har-
juranta valottaa ratkaisuaan.

Myös pelastusjoukkue täy-
dentää rivejään ja onkin saa-
nut tähän harjoitukseen ensi-
kertalaisena korpraali Henrik 
Hellströmin. Viikonlopun ampu-
maharjoitus on samalla Hellströ-
min ensikosketus puolustusvoi-
miin sitten omien varusmiesai-
kojensa. – Toimin VPK:ssa Kirk-
konummella, jossa tapasin pe-
lastusjoukkueen johtajan. Hän 
kysyi minua toimintaan mu-
kaan, joten ajattelin käydä kat-
sastamassa, mitä pelastusjouk-
kue oikein touhuaa, Hellström 
kertoo ja vakuuttaa samalla tu-
levansa mielellään mukaan 
myös tuleviin harjoituksiin.

Millainen reserviläinen voi-
si löytää paikkansa poikkeuso-
lojen pelastusjoukkueesta? – Va-
paapalokuntataustasta on var-
masti hyötyä, ylikersantti Teemu 
Harjuranta tuumaa. – Lisäksi pi-
tää olla kova tahto, mutta myös 
pilkettä silmäkulmassa. Poruk-
kamme on vuosien aikana hit-
sautunut hyvin yhteen ja onkin 
tavallaan kuin pieni perhe, ke-
haisee Harjuranta, ja toivottaa 
samalla asiasta kiinnostuneet 
toimintaan mukaan.

Missä ajetaan, kun tietä 
ei ole?

Ampumaharjoituksen kanssa sa-
maan aikaan järjestettiin Upin-
niemessä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseltä tilattuna kurssi-
na ajoharjoittelukoulutus. Kurs-
si on hyvä esimerkki reserviläis-
toiminnasta parhaimmillaan: re-
serviläiset kouluttavat toisia re-
serviläisiä. Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen kurssit tukevat 
aidosti puolustusvoimien poik-
keusolojen suorituskykyjä tuo-
den taitojen kertaamisen mah-
dolliseksi niillekin, jotka syystä 
tai toisesta eivät ole tulleet kut-
sutuiksi kertausharjoituksiin.

Upinniemen harjoitusalueen 
kallioisessa maastossa ajaminen 
vaatii hyviä hermoja, koska jo 
pelkästään matkustajana olemi-
nen korvasi kesäksi suunnitellun 
reissun Linnanmäelle. Sujuvasti 
sotilaskuljettajat kuitenkin vaa-
tivasta radasta selvisivät – auto 
löysi tiensä eteenpäin silloinkin, 
kun sitä ei ollut olemassa.

Vuosi jatkuu  
– niin harjoituksetkin

Vuoden 2017 harjoitustoimin-
ta tavoittaa noin 1200 Rannik-

koprikaatin reserviläistä. Erityis-
teemana vuodelle 2017 on yh-
teistyön syventäminen ja har-
joitusalueiden hyödyntäminen 
mm. Kaakonkulmalla. Harjoi-
tuskutsuja on siis luvassa.

Lisäksi Rannikkoprikaatin 
ja Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen pitkäaikainen ja su-
juva yhteistyö jatkuu tuottaen 
mm. koulutusviikonloppuja, joi-
den monipuolinen kurssitarjo-
tin täydentää hienosti kertaus-
harjoituksia.

Rannikkoprikaatin mottona 
on valmius, valvonta ja vaativa 
koulutus. Kun halu ja osaaminen 
kohtaavat, syntyy ilmiö, jota kut-
sutaan maanpuolustustahdoksi. 
Se on meillä rannikon puolusta-
jilla ollut aina korkealla.

Tykkimies anTTi koskinen

Teemu Harjurannalle pelastusalasta tuli ammatti.  
Henrik Hellberg on mukana ensimmäistä kertaa.
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Tatu Vartiainen
Tatu Vartiainen, yliluutnantti, Rannikkoprikaatin kanslian päällikkö

Reserviläisarmeija on 
puolustuksemme perusta

Rannikkoprikaatin yksi avain-
suorituskyvyistä on osaava hen-
kilöstö, joka poikkeusoloissa 
muodostuu pääosin reserviläi-
sistä. Varusmiespalveluksen ai-
kana asevelvolliset saavat hyvät 
perustiedot oman erikoisalansa 
mukaisista sotilaan taidoista, 
mutta tämä on todellisuudessa 
vasta pohja vaativampiin tilan-
teisiin, joihin koulutus tapahtuu 
kertausharjoitusten ja muun re-
serviläistoiminnan myötä.

Oman erityishuomionsa 
ansaitsevat maankuntajoukot, 
joiden reserviläiset ovat valmii-
ta vuosittaiseen taitojen kertaa-
miseen ja hiomiseen. Rannikko-
prikaatilla maakuntajoukkoja on 
useita aina tiedustelusta kohtei-
den suojaukseen ja pelastustoi-
minnasta merikuljetuksiin. Pri-
kaatilla on ollut ilo saada maa-
kuntajoukkojen riveihin maan-

puolustukseen vakavasti suhtau-
tuvia miehiä ja naisia, joita yhdis-
tää vahva maanpuolustustahto ja 
isänmaallisuus, mutta samalla ai-
to halu kehittyä sotilaana.

Merikotkan lento ei 
katkennut muutoksiin

Reservin luutnantti Mikko Teit-
tinen on saapunut vapaaehtoi-
seen harjoitukseen Upinnie-
meen. Hän edustaa meritie-
dustelukomppanian maakun-
tajoukkoa, Merikotkaa. Mikko 
muistaa hyvin Kotkan rannik-
kopataljoonan lakkauttamisen 
aiheuttamat tunnelmat reservi-
läisten keskuudessa.

– Ensimmäisenä mieleen 
tuli huoli siitä, menetämme-
kö nyt mahdollisuuden tukeu-
tua puolustusvoimiin. Kirkon-
maan linnake oli monen harjoi-
tuksen tärkeä tukikohta, ja har-
joitustoimintaan oltiin yleises-
ti hyvin tyytyväisiä reserviläis-
ten keskuudessa, Teittinen ker-
taa muutaman vuoden takai-
sia tunnelmia. – Onneksi har-
joitustoiminta on jatkunut hy-
vin myös täällä Upinniemessä, 
hän jatkaa.

Kaakonkulman 
reserviläistoimintaa 
kehitetään yhdessä
Kotkan rannikkopataljoonan lakkauttaminen vuoden 2013 lopussa saattoi aiheuttaa 

reserviläisille pohdinnan alueen tulevaisuudesta maanpuolustuksen näkökulmas-

ta. Säännöllisen toiminnan päättyminen ei ole tarkoittanut, että Kaakonkulmasta ei 

huolehdittaisi. Tänä vuonna moni alueen reserviläinen pääseekin kertaamaan taito-

jaan tutusta toimintaympäristössä.

Teem
a

Kaakonkulman puolustajat vaali-
vat osaltaan kotkalaisten joukko-
jen perinteitä.

Tykkimies anTTi koskinen

Reservin koulutus ja osaaminen
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Tykkimies anTTi koskinenReservin luutnantti Mikko Teittinen on 
Merikotkan ”veteraaneja”.

Kotiseuturakkaus ja ha-
lu puolustaa omaa kotia ovat 
meihin suomalaisiin sisäänra-
kennettu ominaisuus. – On ai-
van selvää, että kun puolustaa 
omaa kotiseutua, on maanpuo-
lustustahto aivan omaa luok-
kaansa, luutnantti Teittinen ku-
vaa Merikotkan reserviläisten 
suhdetta maanpuolustukseen.

Merikotkaan on liittynyt 
vuosien saatossa uusia reser-
viläisiä, joita Teittisen mukaan 
on rekrytoitu kertomalla sopivil-
le kohderyhmille tästä toimin-
nasta. – Myös Upinniemeen 
siirtyneet tutut kouluttajat ovat 
toimineet ”maalinosoittajina” ja 
poimineet varusmiesjoukoista 
meille päteviä henkilöitä, Teitti-
nen kiittelee hyvänä jatkunutta 
yhteistoimintaa meritiedustelu-
komppanian kanssa.

Kaakonkulmalla 
harjoitellaan

Rannikkoprikaati harjoittelee 
Kaakonkulmalla säännöllisesti, 
ulottuuhan prikaatin vastuualue 
aina Hankoniemeltä valtakun-
nan itärajalle. Tänä vuonna 
harjoitustoimintaa keskitetään 
edellisvuosia enemmän Kotkan 
ja Haminan suunnalle. 

Sekä Rannikkoprikaati et-
tä Reserviupseerikoulu ovat yh-
dessä kantaneet huolta Kaakon-
kulman merellisen reservin ja 
alueella toimivien maanpuolus-
tusjärjestöjen koulutuksen ja yh-
teistoiminnan kehittämisestä. Tal-
ven mittaan prikaatin komenta-
ja ja koulun johtaja ovat pitäneet 
tilaisuuksia eri järjestöjen kans-
sa. Seuraavaksi tavataan Kotkan 
saaristossa toukokuussa harjoi-

tustoimintaan tutustumalla. Yh-
teinen sävel niin tavoitteista kuin 
toteutuksestakin on löytynyt.

Tavoitteena on lisätä Kaa-
konkulman reserviläisten koulu-
tustarjontaa kaikin mahdollisin 
keinoin. Puolustusvoimien ker-
tausharjoitusten ja vapaaehtois-
ten harjoitusten lisäksi suunni-
telmissa on yhteistoiminnassa 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Meripuolustuspiirin kans-

sa järjestää reserviläisille heidän 
osaamistaan tukevaa koulutusta 
Kaakonkulman alueella.

Isänmaan puolustaminen 
on meidän kaikkien yhteinen 
asia. Rannikkoprikaatin näke-
myksen mukaan se tapahtuu 
parhaiten hyvällä yhteistyöllä 
reserviläisten kanssa. Prikaa-
ti tekee kaikkensa, että Meri-
kotkan lento jatkuu ja sen sii-
vet kantavat.
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Sukeltajakoulun 
valintakokeet uudistu ksessa

– tavoitteena hakijamäärä n kasvattaminen

Mikko Pöyhiä
Kapteeniluutnantti Mikko Pöyhiä, Sukeltajakoulun johtaja
Keskustelu
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Sukeltajakoulun 
valintakokeet uudistu ksessa

– tavoitteena hakijamäärä n kasvattaminen

Yleistä

Rannikkoprikaatin Meritieduste-
lupataljoonan kuuluva Sukeltaja-
koulu kouluttaa sukeltajat kaikkiin 
Puolustusvoimien normaaliolojen 
ja poikkeusolojen tarpeisiin. Su-
keltajat jaetaan tehtäviensä mu-
kaan raivaaja- taistelu- ja työsu-
keltajiin. Raivaajasukeltajien teh-
tävä on merimiinojen ja muiden 
vedenalaisten räjähteiden etsimi-
nen, tunnistaminen ja tuhoami-
nen. Sukelluslaitteena on puo-
lisuljetunkierron seoskaasulai-
te. Raivaajasukeltajien koulutus 
keskittyy sukelluskoulutuksen li-
säksi räjähteiden tunnistamiseen 
ja vaarattomaksi tekoon. Joukko-
tuotantotehtävän mukaisesti rai-
vaajasukeltajat koulutetaan EOD 
sukeltajaosastoon (EODSUKOS) 
sekä miinantorjunta-aluksille.

Taistelusukeltajan päätehtä-
vät ovat tiedustelu- ja tuhoamis-
tehtävät saaristossa. Sukeltami-
nen on keino siirtyä salassa vi-
hollisen hallussa olevalle alueel-
le. Taistelusukeltajan varusteisiin 
kuuluu suljetunkierron happilaite, 
josta ei tule toimintaa paljastavia 
kuplia pintaan, sekä erikoisjouk-
kotoimintaan soveltuva varus-
tus ja aseistus. Muita siirtymis-
menetelmiä taistelusukeltajille on 
uiminen, matalapudotus helikop-
terista tai pienvenesiirtyminen se-
kä näiden yhdistelmät. Taistelu-
sukeltajat saavat peruskoulutuk-
sen merelliseen erikoisjoukkotoi-
mintaan. Työsukeltajat koulute-
taan erilaisiin vedenalaisiin työ-
tehtäviin, esimerkiksi etsintään, 
vedenalaiseen rakentamiseen ja 
-korjaamiseen sekä rakenteiden 
ja alusten tarkastamiseen. Työsu-
keltajat käyttävät sukellusvarus-

teena pintakaasujärjestelmää ky-
pärällä tai omavaraista avoimen-
kierron sukelluslaitetta.

Taustaa

Raivaaja- ja taistelusukeltajien 
suorituskykyvaatimukset ovat li-
sääntyneet viimevuosina samalla, 
kun asevelvollisten palvelusaikaa 
on lyhennetty. 347 vuorokautta 
palvelleen sukeltaja-aliupseerin 
tulisin suoriutua samoista tehtä-
vistä, joita muualla maailmassa 
koulutetaan pääsääntöisesti vain 
palkatulle erikoisjoukkosotilaalle. 
Normaaliolojen työ- ja virka-apu-
sukellusvelvoitteisiin kyetään vas-
taamaan vain hädin tuskin nykyi-
sellä ”OTO-sukeltajasysteemillä”. 
Samanaikaisesti hakijamäärät su-
keltajakurssille ovat laskeneet ta-
saisesti ja nykyisellään valintako-
keiden fyysiset testit läpäisevien 
hakijoiden lukumäärä ei riitä vas-
taamaan edes joukkotuotantoteh-
tävän mukaista velvoitetta. Syitä 
hakijamäärien laskuun on epäile-
mättä useita. Mielikuvat sukelta-
jakoulutuksen vaativuudesta ovat 
usein virheellisiä, ja valintakokei-
ta pidetään lähes mahdottomina 
läpäistä ellei ole kilpauimari tai 
triathlonisti. Sukeltajaoppilaiden 
rekrytoimiseksi ei ole tehty pää-
määrätietoista viestintää nykyai-
kaisia sosiaalisen median kana-
via ja -menetelmiä hyödyntäen. 
Kun tähän vielä lisätään yleises-
ti tunnistettu tosiasia varusmiesi-
käluokkien fyysisen kunnon heik-
kenemisestä, niin yhtälö alkaa ol-
la valmis.

Uudistetut valintakokeet

Päätös Sukeltajakoulun valinta-
kokeiden uudistamisesta syntyi 

Mikko Pöyhiä
Kapteeniluutnantti Mikko Pöyhiä, Sukeltajakoulun johtaja
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vuonna 2016 ennätyksellisen 
alhaisen hakijamäärän vuoksi. 
Samalla laadittiin Pääesikunnan 
mediatuotantotiimin toimesta 
Sukeltajakoululle virallinen vies-
tintäsuunnitelma, jonka toimeen-
pano on alkanut menestyksek-
käästi Rannikkoprikaatin ja Meri-
voimien esikunnan viestintäalan 
tukemana. Edellä mainittujen 
toimenpiteiden perusviesti ja ta-
voite on yhteinen: Sukeltajakoulu 
haluaa rekrytoida motivoituneita 
ja urheilullisia varusmiehiä tasa-
puolisesti kaikkien urheilulajien 
harrastajien piiristä. Tavoitteena 
on kasvattaa hakijoiden määrää, 
kehittää Sukeltajakoulun brändiä 
ja karsia mielikuvia liian rankasta 
koulutuksesta.

Hakuaika sukeltajakurssil-
le päättyy edelleen vuosittain 
31.7., valintakokeet järjeste-
tään Upinniemessä viikolla 35 
ja kurssi alkaa aina tammikuun 
saapumiserästä. Uudistettu va-
lintakoe on yksiosainen eli sa-
malla viikolla ovat fyysiset tes-
tit, lääkärin tutkimukset sekä 
psykologinen testaus ja haas-
tattelut. Valintaprosessia ke-
vennettiin poistamalla valinta-
kokeista erillinen kaksipäiväi-
nen soveltuvuuskoe. Keskeiset 
uudistukset kohdistuvat fyysis-
ten testien osa lajeihin. Valinta-
kokeiden allaslajeista poistettiin 
4 m:n etsintä, 4 m:n poimin-
ta ja 1000 m:n perusvälineuin-
ti. Leuanvedosta poistettiin 90 
sekunnin riipunta-aika, vatsali-
hastestin suoritusaika muutet-
tiin 60 sekuntiin ja uutena laji-
na lisättiin vauhditon pituushyp-
py. Jokaisesta osalajista on saa-
tava hyväksytty suoritus eli vä-

hintään yksi piste. Hyväksytty 
fyysinen testaustulos on edelly-
tys valintakokeiden jatkamiselle.

Aiemmin valintakokeet ovat 
saattaneet näyttää ulkopuolisen 
silmin liikaa uintikilpailulta. Al-
laslajeja karsimalla on poistet-
tu päällekkäisyyksiä ja pyritään 
lisäämään muidenkin urheilula-
jien kuin uinti- tai sukellustaus-
tan omaavien hakijoiden mää-
rää. Sotilassukeltajan ei tarvitse 
olla kilpauimari. Hyvä fyysinen 
yleiskunto ja oikea asenne ovat 
ratkaisevia tekijöitä valintakokei-
den läpäisemiseksi ja koulutuk-
sessa pärjäämiseksi. Koulutuk-
sessa korostuu kyky toimia ryh-
mässä ja omaksua uusia asioi-
ta nopealla aikataululla. Perik-
si antamattomuus ja hyvä pai-
neensietokyky ovat sukeltajan 
perusominaisuuksia.

Lopuksi

Sukeltajakurssi on Suomessa 
ainutlaatuinen ja monipuolinen 
erikoisjoukkokoulutus, josta on 
hyötyä myös varusmiespalvelu-
sajan jälkeen. Reserviin sijoite-
tut sukeltaja-aliupseerit on kou-
lutettu suorittamaan Puolus-
tusvoimien vaativimpia sodan-
ajan tehtäviä. Palkattuun hen-
kilökuntaan kuuluvat sotilas-
sukeltajat mahdollistavat mm. 
vedenalaisen valvontajärjestel-
män kunnossapidon, sota-alus-
ten yksinkertaiset huoltotyöt il-
man telakointia ja tarvittaessa 
vaikka veteen päätyneen soti-
lasilmailuonnettomuuden tut-
kinnan. Vedenalaisten räjähtei-
den raivaamiseen ei muilla vi-
ranomaisilla ole kykyä. Puolus-
tusvoimat tarvitsevat Sukeltaja-

koulun tuottamia suorituskykyjä 
epäilemättä jatkossakin. Asevel-
vollisten hakijoiden määrän kas-
vattaminen on ensisijaisen tär-
keää, jotta joukkotuotantovel-
voitteen mukainen tehtävä kye-
tään täyttämään ja poikkeuso-
lojen organisaation suoritusky-
ky saadaan ylläpidettyä. Su-
keltaja-aliupseerin virkoja tulisi 
saada Merivoimiin lisää jo pel-
kästään normaaliolojen työ- ja 
virka-apusukellusvelvoitteiden 
hoitamiseksi.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty fyysisten testien osalajit ja pisteytys suoritusjärjestyksessä.

Testilajit 1 pistettä 2 pistettä 3 pistettä 4 pistettä 5 pistettä

12 minuutin juoksutesti 2800 2900 3000 3100 3200

Leuanveto (krt) 10 12 14 16 18

Vatsalihasliike (krt) / 60 s. 34 42 46 50 53

Penkkipunnerrus 50 KG (krt) 14 18 22 26 30

Vauhditon pituushyppy 2,1m 2,2m 2,3m 2,4m 2,5m

15 km maastomarssi 1h 40 min 1h 35 min 1h 30 min 1h 25 min 1h 20min

Hengenpidättämiskoe (1 min) hyväksytty / hylätty

200 m vapaauinti 3 min 50s 3 min 20s 3 min 00s 2 min 40s 2 min 20s

pituussukellus (m) 25 35 40 45 50

6 m:n etsintä (levyä) 3 5 7 9 10
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T ässä toisessa osassa 
tarkastelen euraasialais-
ta maailmanjärjestystä, 

jonka Putin aikoo tuoda läntisen 
tilalle. Prosessi on jo käynnis-
sä. Valitsen tapahtuvan selittä-
jiksi valheen, väkivallan ja kan-
sainvälisen oikeuden.

1 Valhe

Demokratian toimivuus perus-
tuu totuuteen, joka on johtopää-
tös oikeista tiedoista. Kreml le-
vittää koordinoidusti ja taitavasti 
valheita sekä puolitotuuksia län-
teen.1 Puhutaan jo totuuden jäl-
keisestä aikakaudesta. Jos to-
tuutta ei enää ole, kansalaiset 
menettävät uskonsa demokraat-
tisen hallintotavan toimivuuteen 
ja ajaudumme vaikeuksista krii-
siin. Kysymys on uhasta läntisel-
le sivilisaatiolle, ja kriisin ennus-
merkit ovat jo tunnistettavissa.

Kreml pyrkii muuttamaan 
lännen valintoja Venäjälle sopi-
viksi kontrolloimalla kansalais-

ten saamia tietoja. Se levittää 
toisiaan tukevia valheita, jotka 
elävät somessa erityisesti sil-
loin, kun on valinnan aika. Po-
pulistit ja ääriainekset ovat läh-
teneet valehteluun mukaan. Val-
lanjanoisimmat ostavat imago-
toimistot ohjaamaan vaalikam-
panjoitaan. Niillä on käytössään 
samantapaiset tietojärjestelmät, 
kuin mitä Kreml käyttää valhei-
den ja narratiivien ohjaamisek-
si.2 Kreml tukee ideologisesti 
ja rahallisesti sekä vasemmis-
ton että oikeiston ääriliikkeitä ja 
-puolueita Euroopassa.

Tilannekuvaa höystetään 
ohjatulla narratiivilla sosiaalisen 
median kautta, oleellinen muu-
tetaan epäoleelliseksi ja päin-
vastoin. Kohdekansan valinnat 
muuttuvat yllätyksellisiksi jopa 
kaukana meren takana presi-
denttiä valitessa Euroopan val-
tioiden poliittisista linjavalinnois-
ta puhumattakaan. Some-aseet 
eivät tunne valtiollisia rajoja ja 

muun pehmeän voiman osana 
ne ovat osoittautuneet tehok-
kaiksi – ihmisestä on helpom-
pi tehdä hölmö kuin harkitseva.

Informaatiomanipulaatio 
kam panja länttä vastaan aloi-
tettiin Ukrainan aseellisen selk-
kauksen yhteydessä. Siihen oli 
vasta saatu valmiiksi uudet te-
hokkaan synergiavaikutuksen 
omaavat aseet vanhojen neu-
vostoaikana testattujen propa-
gandavälineiden rinnalle (RP 
2/2013 ss 22-27). Trollaava so-
siaalinen media ja Kremlin kont-
rollissa olevat tiedotusvälineet 
Sputnik kärkijoukkona Venäjän 
ulkopuolella tekevät länsimais-
ta syyllistä Ukrainan sekä Syy-
rian aseellisiin konflikteihin ja si-
viilien kuolemaan sekä esittävät 
tapahtumien kulusta kremliläi-
sen venäjämielisen ”totuuden”.

Kreml pyrkii muuttamaan 
Eurooppaa Venäjälle myötämie-
liseksi. Demokratian järsimisel-
lä se tekee tilaa jollekin uudel-

Putinin ripaskaa vai 
Straussin valssia

Osa 2. Euraasialainen maailmanjärjestys

Osassa 1 päädyimme johtopäätökseen, että läntinen sivilisaatio on Venäjän orkest-

roiman täyden skaalan hyökkäyksen kohteena (RP4/2016 ss28-35). Päämääränä 

on läntisen demokraattisen hallintomallin romahduttaminen ja maailman ideologi-

nen johtajuus.

Kenneth Nyholm

Keskustelu
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le. Saamaamme tietoa kontrol-
loimalla käyttäytymistämme yri-
tetään muuttaa yhteiskuntaam-
me hajottavaksi sekä Venäjän 
toimintaa hyväksyväksi ja tuke-
vaksi. Venäjä kylvää epäsopua 
ja lietsoo kumousta. Strategias-
saan Venäjä korostaa vaikutta-
misen pitkäaikaista luonnetta. 
Valehtelun aikakausi on vas-
ta alussa eikä Kreml ilmeises-
tikään aio sitä lopettaa.

2 Väkivalta

Venäjä käytti väkivaltaa Geor-
giassa 2008 eikä sallinut maan 
päättää omasta tulevaisuudes-
taan suvereenisti. Vuonna 2013 
Venäjä hyökkäsi EU:n Itäistä 
naapuruuspolitiikkaa vastaan 
Ukrainassa kumouksellisin kei-
noin ja aseellisesti. Ukrainakaan 
ei voinut vapaasti valita idän ja 
lännen välillä. Ukrainassa Venä-
jä tukee edelleen maata pilkko-
via separatisteja ja johtaa maa-
han kohdistuvaa kumouksellis-
ta toimintaa. Se ruokkii mitta-
vaa korruptoitunutta virkabis-
nesmies kuntaa, joka saa talou-
dellista ja muuta hyötyä konflik-
tin venymisestä. Demokratiake-
hitys hidastuu ja tuomiolle jou-
tuminen lykkääntyy.

Kremlin näkökulmasta de-
mokratian eteneminen itään 
saatiin pysähtymään Ukrainas-
sa. Nyt se on vielä lyötävä Uk-
rainasta takaisin, ilman Ukrai-
naa tuskin syntyy Euraasian 
Unioniakaan. Kreml haluaa Uk-
rainasta pääsyn merelle - Mus-
tanmeren rannikon ja meren-
pohjassa olevan energian, vil-
jasadon ja väestön kompensoi-
maan orastavaa demograafis-

ta umpikujaa Venäjällä. Ukrai-
nan vaikeudet ovat monta ker-
taa suuremmat kuin Krimin an-
nektointi ja separatistit idässä.

Myöskään Syyrian kansa ei 
saanut suvereenisti päättää tu-
levaisuudestaan. Venäjä asettui 
vallankumousta vastaan. Presi-
dentti Assad käytti kemiallista 
asetta kansaansa vastaan, mi-
hin länsi ja kansainvälinen oi-
keus reagoivat vaisusti. Vuon-
na 2013 Assad sitoutui hävit-
tämään kemialliset aseet ja YK 
antoi Venäjälle kontrollin Syyrian 
kemialliseen aseeseen. Vuonna 
2017 on käynyt ilmi, että Syy-

riassa on ilmeisesti tapahtunut 
kahdeksan kemiallisin asein 
tehtyä hyökkäystä jo ensimmäi-
sen vuosineljänneksen aikana. 
Venäjä ei ole täyttänyt kansain-
välisesti sovittua velvoitettaan ja 
on siten osaltaan vastuussa.

Viimeisimmässä Khan 
Sheikhuniin tehdyssä iskussa 
4.4.2017 kuoli ainakin 89 ih-
mistä joukossa 33 lasta, sato-
ja loukkaantui. Ranska on todis-
tanut sariinikaasun käytön. Ve-
näjä tukee edelleen president-
ti Assadin hallintoa, käyttää ve-
toa YK:ssa ja estää näin hyök-
käyksen kansainvälisen tutkin-

Euraasialaista henkilöpalvontaa.

neTTikuva 2017
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nan sekä keksii uskomattomia 
selityksiä. Aleppo, Syyrian toi-
seksi suurin miljoonakaupunki 
on osittain muuttunut betoni-
murskaksi, kuten useat muut-
kin alueet. Uhreja ei edes pyritä 
välttämään, sairaaloita, avustus-
kolonnia ja evakuointikuljetuksia 
pommitetaan, voimankäyttö on 
suhteetonta. Venäjän ja Syyrian 
asevoimat käyttävät kiellettyjä 
aseita. Venäjälle Assad on tär-
keämpi kuin YK:n toimintakyky 
ja kansainvälinen oikeus.

Venäjän operaatiotaitoon ja 
taktiikkaan on vuosikymmeniä 
kuulunut massiivinen tulenkäyt-
tö. Enimmäkseen se on kohdis-
tunut sotilaisiin, mutta samal-
la siviilit ovat jääneet sodan jal-
koihin. Syyriassa Venäjän syste-
maattinen ja massiivinen väki-
valta on kohdistunut erityisesti 
siviileihin, jotka vastustavat As-
sadin hallintoa. Venäjä ei hyväk-
sy kumouksellisia vallanvaihto-
ja, ellei se itse ole niiden käyn-
nistäjänä. Kreml lanseeraa kä-
sitystä, että valtion ydin on hal-
litsija eikä kansa ole suveree-
ni. Hallitsijaa vastaan nousevat 
ovat pettureita tai terroristeja, ja 
heidät hävitetään.

Sekä Ukrainan että Syyrian 
aseelliset konfliktit ovat suurel-
ta osin syntyneet ja pitkittyneet 
Venäjän toiminnan takia. Ilman 
tukea Assadin hallinto olisi kaa-
tunut jo ajat sitten ja Donbassin 
separatistit saaneet selkäänsä. 
Nyt Assad on kastanut käten-
sä niin syvälle kansansa vereen, 
että lännessä hänelle tuskin löy-
tyy enää poliittista ratkaisua. 
Idässä löytyy ja hän todennä-
köisesti lähtee palatsistaan Uk-

rainan entisen presidentin seu-
raksi Venäjälle. Tämä tapahtuu 
vasta sitten, kun Syyrian presi-
dentti on taannut Venäjän me-
ri- ja ilmavoimille pääsyn Väli-
merelle jatkossakin sekä kont-
rollin Qatarista Syyrian ja Turkin 
kautta Eurooppaan rakennetta-
viin kaasuputkiin.

Venäjä käyttäytyy Syyrias-
sa valtioterroristina. Se ei kun-
nioita kansainvälistä oikeut-
ta, sodan oikeussääntöjä ei-
kä universaaleja ihmisoikeuk-
sia. Se tappaa sivullisia, jotka 
eivät osallistu aseelliseen toi-
mintaan. Kreml on ottanut oi-
keuden omiin käsiinsä ja yrittää 
alistaa kansainvälisen oikeuden 
Venäjän intresseille. On aika ky-
syä miksi?

3 Kansainvälinen oikeus

Putin on perustamassa euraa-
sialaista sivilisaatiota, joka pe-
rustuu venäläisyyteen – Russ-
kij mir, venäläinen maailma.3 
Kreml on aloittanut intressipii-
rinsä määrittelyn - se vetää ra-
jaa läntisen ja itäisen sivilisaa-
tion välille. Hallinnolliseksi ra-
jaksi Putin on määrittänyt Eu-
raasian Unionin länsirajan.

Ukrainan ja Syyrian kon-
flikteja välineenä käyttäen 
Kreml viestii lännelle, että Venä-
jällä on kansainvälisen normis-
ton edelle meneviä valtuuksia ja 
oikeuksia intressipiirissään. Ve-
näjän aseellisen voiman käy-
tön, kumouksellisen toiminnan 
ja informaatio-operaatioiden pe-
rusteella intressipiiriin vaikuttaa 
kuuluvan Neuvostoliiton valta-
piirin alue Lähi-idässä ja Euroo-
passa. Euroopassa tämä tarkoit-

taa Intermariumin valtioketjua.
Sivilisaatio-hanke on sisäl-

löllisesti jo pitkällä. Esimerkiksi 
venäläisen oikeustieteen diskus-
sio on jo 10 vuotta lähtenyt sivi-
lisaatiollisesta omaperäisyydes-
tä, joka on viety oikeuspraktiik-
kaan Venäjän kansainvälisessä-
kin oikeudessa. Euraasialaises-
sa sivilisaatiossa ei tunnusteta 
universaalia kansainvälistä oi-
keutta, vaan se on alueellinen 
tai sivilisaatiollinen.4

Syyriassa Venäjä juhlii 
suurvalta-asemansa palautta-
mista asettumalla kansainväli-
sen oikeusnormiston ja paljolti 
sen pohjana olevan läntisen ar-
vomaailman yläpuolelle. Se de-
monstroi aseellista suoritusky-
kyään tappamalla valikoimatto-
masti vieraan maan puolustus-
kyvyttömiä siviilejä tuhovoimai-
sin täsmä- ja aluevaikutteisin 
asein. Siellä on turvallista tappaa, 
takaisin ampuu vain ISIS ja sitä 
vastaan Venäjä hyökkää harvoin.

Presidentti Obama ei läh-
tenyt Syyrian kansan avuksi ja 
Putin lähti sitä vastaan. Nyt Ve-
näjän Federaation president-
ti vetää rätillä läntistä sivilisaa-
tiota päin naamaa: ”Venäjä ei 
puolusta Syyriassa presidenttiä 
vaan kansainväistä oikeutta”. 
Kreml lanseeraa lännelle euraa-
sialaista kansainvälistä käytös- 
ja oikeusnormistoa, joka poik-
keaa läntisen sivilisaation kan-
sojen kehittämästä:
1. Euraasialaisessa sivilisaa-

tiossa ihmisarvo ja -oi-
keudet eivät ole korkealla, 
vaan edelle menevät val-
tion edut ja hallitsijan tah-
to. Henkilökultti arvona on 
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keskeinen. Kansa ei voi 
vaihtaa hallitsijaa kumo-
uksellisin toimin.

2. Venäjällä on oikeus se-
kaantua intressipiirissään 
olevien valtioiden sisäisiin 
asioihin. Venäjän naapu-
ruston pienet valtiot eivät 
ole suvereeneja eivätkä 
valtiot ole tasavertaisia.

3. Äänestäjä luovuttaa hallit-
sijalle valtansa äänestysli-
pukkeella ja kansa menet-
tää samalla suvereniteet-
tinsa. Tämän jälkeen hal-
litsija on vastuussa Juma-
lalle, ei kansalle. Euraa-
sialaisella oikeusalueella 
hallitsija käyttää Jumalalta 
saatua valtaa, johon kuu-
luu päättäminen elämästä 
ja kuolemasta.

4. Universaaleja ihmisoi-
keuksia ja kansainvälistä 
oikeutta ei ole eikä yhteis-
työssä Venäjän kanssa tu-
le, ne ovat alueellisia.5Ve-
näjän intressipiirissä val-
litsee euraasialainen kan-
sainvälinen oikeus.

Venäjän ulkopoliittinen dokt-
riini helmikuulta 2013 linjaa, et-
tä Venäjä vastustaa jatkossa eräi-
den keskeisten normien yleis-
maailmallisuutta ja nimeää seu-
raavat: asevoiman käytön kielto, 
riitojen rauhanomainen ratkaise-
minen, valtioiden suvereenisuus 
ja alueellinen yhtenäisyys sekä 
kansojen itsemääräämisoikeus.6 
On osoittautunut, ettei Venäjä 
enää noudata mainittuja seikko-
ja intressipiirissään.

Venäjän ideologia on im-
perialistinen. Vuodesta 2013 

alkaen Venäjä on käyttäytynyt 
ideologiaansa tukevan euraasia-
laisen oikeusnormiston mukai-
sesti ja systemaattisesti rikkonut 
lännen kanssa sovittuja käyttäy-
tymissääntöjä, universaaleja ih-
misoikeuksia ja kansainvälis-
tä oikeutta. Maailman diploma-
tian keskeisimmällä areenalla 
YK:ssa Venäjä käyttäytyy röyh-
keämmin kuin Hrustsov aika-
naan. Venäjän kanssa on vai-
kea sopia eikä sopimusten pi-
tävyyteen voi luottaa.

Venäjä katsoo, että lähiul-

komailla ei ole samankaltaista 
kansainvälisen oikeuden suo-
jaa kuin ”normaaleilla” valtioil-
la. Kreml on ulottanut euraasia-
laisen kansainvälisen oikeuden 
sivilisaatioiden raja-alueelle, mi-
kä romuttaa Intermariumin val-
tioiden turvallisuuden ja kanso-
jen oikeuden päättää omasta 
kehityksen suunnastaan. Vuo-
den 2014 sotilasdoktriini linjaa, 
että Venäjä pitää suorana uhka-
na itselleen lähiulkomaissa val-
taan nousevia ”venäläisvastai-
sia” hallituksia. Euraasialaises-

Uusi venäläinen doktriini. On aika levittää siivet.

neTTikuva 2010
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sa oikeuskäsityksessä lähiulko-
maat eivät ole suvereeneja val-
tioita. Putin on muuttanut Venä-
jän politiikan aggressiiviseksi ja 
vaaralliseksi lähiulkomailleen. 7

Venäjän perimmäinen käsi-
tys kansainvälisestä oikeudesta 
on Neuvostoliiton tapaan se, mi-
tä sovittiin Jaltalla vuonna 1945 
Stalinin, Churchillin ja Roosevel-
tin välillä. Siellä valta maailmas-
sa jaettiin maantieteellisesti ja 
Venäjän edeltäjä sai YK:n toimi-
vuuden halvaannuttavan erityis-
aseman. Nyt Putin käyttää sitä.

4 Lopuksi

Länsimainen yhteiskuntajärjes-
tys ja parlamentaarinen hallinto-
tapa perustuvat totuuteen. Du-
ginin opin mukaan valtion tu-
hoamiseksi on ensin hävitettä-
vä sen demokraattinen hallinto-
tapa. Jos Venäjä onnistuu hävit-
tämään totuuden demokratiois-
samme, hallintojärjestelmämme 
romuttuvat ja sen myötä valtio-
mme muuttuvat puolustusky-
vyttömiksi.

Kreml on lisännyt ulkopo-
litiikkaansa sekä pehmeän voi-
man että väkivallan arsenaalit. 

Venäjä puuttuu pehmeää voi-
maa käyttäen ulkovaltojen sisäi-
siin asioihin, osassa se lietsoo 
kumousta ja joissakin vain ha-
jottaa yhteiskuntarauhaa. Kan-
sainvälinen oikeus ei kiellä kan-
saa tekemästä vallankumousta, 
vaan se kieltää ulkopuolisia val-
tioita olemaan organisoimatta tai 
tukemasta vallankumousta tai 
-kaappausta toisessa valtiossa.8

Kreml yrittää perustaa 
maailmaan uudenlaista euraa-
sialaista oikeusjärjestystä ja 
käyttäytymisnormistoa, joka pe-
rustuu läntisestä sivilisaatiosta 
poikkeaviin hyvän ja pahan, oi-
kean ja väärän kriteereihin.

Venäjä pyrkii tekemään län-
nelle selväksi, että Venäjän int-
ressipiirissä olevilla valtioilla ei 
ole suvereniteettia eikä oikeut-
ta päättää omasta tulevaisuu-
destaan. Päätösvallan on otta-
nut Venäjän kansan tukema Pu-
tin,9 joka on vastuussa Juma-
lalle. Euraasialainen kansain-
välinen oikeus vapauttaa hänet 
maallisesta vastuusta.

Euraasialaisessa oikeuskä-
sityksessä naapurimaan ”venä-
läisvastaisuus” oikeuttaa soti-

laallisen hyökkäyksen. Venäjä ei 
ole määritellyt, mitä venäjänvas-
taisuus tarkoittaa. Venäjä pyrkii 
määrittämään naapurimaidensa 
ulkopoliittisen linjan ja palaut-
tamaan Kylmän sodan aikaisen 
puskurivyöhykkeen.

Kummassakin tapaukses-
sa Venäjän naapuruston turval-
linen tulevaisuus lienee men-
nyttä. Tilannetta huonontaa se, 
että lännen on osoittautunut 
vaikeaksi keskustella Venäjän 
kanssa sivilisaatioissamme val-
litsevien kahden erilaisen kan-
sainvälisen oikeusnormiston ta-
kia10. Lisäksi euraasialaisen si-
vilisaation diplomatiaan ei kuu-
lu poliittinen korrektius11.

Euraasialainen sivilisaa-
tio käyttäytyy määrätietoisesti. 
Se on valinnut vastakkainaset-
telun kurssin, jossa ollaan vas-
ta alkutaipaleella. On liian opti-
mistista toivoa, että sanktiot pa-
lauttavat Putinin maan pinnal-
le. Länsi tuskin pystyy muutta-
maan Kremlin kurssia.

Jatkossa kannattanee va-
rautua pahempaan. Pienem-
pi paha on todennäköinen so-
tilaallisten kriisien läheneminen 
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kahden sivilisaation raja-alueel-
la. Suurempi paha on länsimai-
sen totuuden vaarantuminen. 
Se on uhka vapaaseen demo-
kratiaan perustuvalle läntisel-
le sivilisaatiolle. Suurin paha 

on venäläiseen erityisyyteen ja 
lännestä poikkeavaan arvomaa-
ilmaan perustuvan sivilisaatiol-
lisen ajattelun nouseminen Ve-
näjällä määrääväksi. Se on uh-
ka yhteistyölle, sulkee Venäjän 

naapuruston vaaran vyöhykkee-
seen ja saattaa johtaa Kylmän 
sodan ideologista vastakkain-
asettelua korkeampaan muu-
riin sivilisaatioiden välissä. Eu-
raasian Unionista ei erota.
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1 7.4. aamu nousi au-
rinkoisen kirkkaana. 
Vaimo pani kaaransa 

käyntiin ja lähti tienestiin. Jip-
pii, toiminnan vapaus, Honda 
St 1300 Pan European kiilteli 
auringonpaisteessa katoksessa. 
Ensin santsikuppi kahvia taus-
talla https://www.youtube.com/
watch?v=tGhLfiW1noY ja sitten 
mopon keväthuolto. Voisikos ol-
la parempaa perussuunnitelmaa 
keväiselle päivälle.

Vaimon mielestä olisi var-
maan ollut, mutta en ruvennut 
hänelle suunnitelmaa esittele-
mään vaan leimasin sen ETV:k-
si. Tässä vaiheessa oli tapahtu-
nut jo kaksi strategista virhettä. 
Ensinnäkin Junnun biisi toimi 
atrobiiniampullin tavoin, toisek-
si rouvalle tyypilliset varoittavat 
sanat jäivät kuulematta.

Sitten turvakengät jalkaan 
turvallisuudentunnetta lisää-
mään ja mars öljyjä vaihtamaan, 
kypärää en pannut päähän. Tässä 
tapahtui kolmas strateginen virhe. 
Jalkoja ei olisi tullut työntää turva-
kenkiin, ne hävittävät tuntuman 
voimankäytöstä mopon kanssa 
äherrettäessä. Kypärä olisi nyt li-

sännyt turvallisuutta enemmän 
kuin turvakengät. Sotaväen va-
romääräykset palaavat mieleen....

Sitten mopo ulos katokses-
ta, 327 kg tuntui raskaalta ve-
tää nurmikolle. No, eihän minul-
ta nyt talvella voimat ole kadon-
neet. Pian osoittautui, että ei-
vät olleetkaan, hyvä! Väärä joh-
topäätös....

Seraavaksi lauta keskituen 
alle nurmikolle, sitten vaan mo-
po ylös keskituelle ja pysyy ta-
nakasti pystyssä. Toimeen: jal-
katerä tukevasti keskituelle – 
mekanismi toimii jalkaa pai-
namalla ja mopoa nostamalla. 
...lahonnut on kölisi soi päässä 
kuin varoitushuutona... voimaa 
ja kovasti....pyörä alkoi nous-
ta mutta sitten mitä ihmettä??, 
metalli antoi periksi ja Pannari 
putosi takaisin. Tässä vaihees-
sa tuli strategisia virheitä pari li-
sää. Auringonpaisteessa nurmi-
kolla kannattaa vaikka maata, 
ei nostaa moottoripyörää keski-
tuelle. Laudan aiheuttama ko-
rotus lisää voimantarvetta huo-
mattavasti, eikä kaikilla, varsin-
kaan vanhemmilla valtiomiehil-
lä, enää paikat välttämättä kes-

tä, vaikka voimaa omasta mie-
lestä onkin kuin Tarzanilla.

Uskomatonta, ei keskituen 
metalli anna periksi, sen kun 
äkkäsin niin mopo irtosi käsis-
tä ja kellahti kyljelleen nurmi-
kolle. Katsoin varovasti turva-
kenkää, se oli tietty ehjä, mut-
ta jalka sen sisällä retkotti her-
vottoman oloisena. Positiivise-
na yllätyksenä totesin, että kyl-
läpäs meni voimamiehen akil-
lesjänne poikki kivuttomasti ja 
verettömästi. Samaan ei pystyi-
si Putinkaan.

Junnun biisi ei enää soi-
nut päässä, mopo pystyyn ja 
soitto naapurin ukolle. Me kus-
kaamme vuorotellen toisiamme 
Haapsalun sairaalan ensiapua-
semalle, nyt oli hänen vuoron-
sa ajaa.

Kello 11.58 kirjauduin si-
sään ja istuin odottavien pen-
kille muutaman muun väliin. 
Minut kutsuttiin lääkärintarkas-
tukseen viiden minuutin pääs-
tä. Lääkäri kyseli, tutki ja lähet-
ti ultraääneen. Se oli vastapää-
tä käytävällä. Lenkkasin sinne 
ja odottelimme hoitajien kanssa 
yhdessä bittien saapumista sai-

Keskustelu

Kenneth Nyholm

Lahonnut on kölisi...
Kiitän lämpimästi RtUY:tä ja aseveljiä minulle suodusta tunnustuksesta ja muista-

misesta 60v merkkipäivänäni! Uusi vuosikymmen alkoi kuten edellinenkin, välissä 

on mennyt hyvin!
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raalan tietojärjestelmässä. Sitten 
tutkittiin, jonka jälkeen odotta-
maan tuloksia.

Pian taas kutsuttiin ja lenk-
kasin sisään. Poikkeuksellises-
ti sairaalassa oli paikalla kirur-
gi Rüütel Pärnusta, joka soi-
tettiin tutkimaan. Hän kosketti 
peukalollaan jännettä ja sanoi 
ilmeettömästi: poikki tästä koh-
taa. Junnun biisi alkoi taas soi-
da, nyt otti pattiin.

Kirurgi otti paineet pois. 
Tuossahan onkin vapaa leikkaus-
sali vieressä, pyörätuoliin istu-
maan, mennään. Joku kysyi, 
moneltako on viimeksi syöty ja 
otti suostumuksen leikkaukseen 
paperille. Leikkaussalihenkilö-
kunta pani leikkuulaudan het-
kessä valmiiksi. Kömmin laudalle 
kyljelleni ja sairaanhoitaja teki 
selkäydinpuudutuksen, en tun-
te nut edes neulanpistoa ja 
hetken kuluttua en jalkojanikaan. 
..lahonnut on kölisi soi päässä.

Minut käännettiin vatsal-
leni ja neulataituri istui eteeni. 
Hän osoittautui moottoripyöräili-
jäksi, oli ajanut mp-kortin ja os-

tanut 125:sen Kawasakin. Puls-
sini alkoi heti kaikua leikkaus-
salin seinissä rauhallisemmin. 
Keskustelimme mopoilun vaara-
tekijöistä. Hänellä oli ambulans-
sikeikoilta kokemusta erityises-
ti siitä, kun riskit ovat reissussa 
realisoituneet. Leikkaus oli ohi 
hetkessä: alkuaika 14.05, lope-
tus 14.45. Minut lykättiin Aktiiv-
ravi-osastolle (Aktiivihoito...) toi-
seen kerrokseen. Kysyin kirur-
gilta, oliko jänne poikki? Oli täy-
sin poikki siltä kohtaa. Huippu-
suoritus! Enää ei ottanut pattiin.

Osastolla oli iloisen henki-
lökunnan vastaanotto. Lääkärit 
olivat virolaisia, osa henkilökun-
nasta puhui vironkieltä vahval-
la venäjänaksentilla, keskenään 
puhuivat lintulautajuttunsa ve-
näjäksi. Välillä tulkkasin suo-
malaiselle tupakaverilleni. Iäkäs 
herrasmies joutui pian teholle, 
kun suomalainen vakuutusyh-
tiö alkoi päivätolkulla puntaroida 
matkavakuutuksen korvausvel-
voitetta sairaskuljetuksen osal-
ta Lohjan aluesairaalaan. Ky-
symys muutamasta satasesta, 

huolehtiva osastonlääkäri soitti 
vakuustusyhtiöön useita kerto-
ja. Stressi on vanhoille vaarallis-
ta. Vakuutusyhtiöissä olisi syytä 
katsoa peiliin.

Sitten pieni arvoitus. Olet 
yksijalkainen, kuvissa näkyvä 
leivosrasia ja kahvikuppi täytyy 
saada jotenkin portaikkoauto-
maatin kahvin kanssa kohtaa-
maan. Lisävälineinä ovat disain 
muoviputeli ja pyörätuoli, jota ei 
ole varustettu kupinpidikkeillä, 
päällä sairaala-asu, jossa löy-
sä tasku – siellä kuppi ei pysyi-
si pystyssä. Vaikka Junnun biisi 
soikin päässä, en uskaltanut ot-
taa riskiä, huono onni vaivasi jo 
ennen sairaalaan pääsyä ja kah-
vi oli tosi kuumaa. Minäkin hok-
sasin pian saman ratkaisun kuin 
sinä, virolaiset ovat kekseliäitä, 
sukulaiskansoja ollaan.

Arvoituksella voit testata kol-
leegaasi: suu täyteen aamukahvia 
ja sitten arvoitusta ratkaisemaan. 
Jos kahvi pärskähtää vastapäätä 
istuvan työkaverin naamalle, kol-
leegasi on nokkela mutta ei aa-
mukahvin tarpeessa.
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retkien vierasmäärät ovat vakiin-
tuneet noin 500 vieraan tasalle. 

Kuivasaaren yleisöretken 
aluksi vieraille pidetään yleisesi-
telmä saaresta, jonka jälkeen he 
kulkevat oppaan johdolla luon-
toreittiä pitkin monikohtaisen 
museokierroksen. Päätteeksi 
vieraat tutustuvat saaren soti-
laskotiin, jossa on munkkien ja 
virvokkeiden lisäksi mahdollis-
ta ostaa linnakesaaria koske-
vaa kirjallisuutta ja muita mat-
kamuistoja. Kuivasaaren ret-
ki kestää yhteensä 3,5 tuntia, 
josta venekuljetus vie 30 mi-
nuuttia per kulkusuunta. Avoi-
mina vierailuviikonloppuina Kui-
vasaareen liikennöi IHA-Lines 
Oy:n vesibussi Helsingin Meri-

K uivasaaren ainutlaatui-
sessa linnake- ja ran-
nikkotykistömuseos-

sa laadittiin kesällä 2016 en-
simmäinen laaja yleisöviikon-
loppujen vieraita koskeva kä-
vijäkysely. Kyselyn ja osallistu-
van havainnoinnin tarkoitukse-
na oli selvittää vieraiden käyn-
tikokemusta ja kartoittaa mu-
seokierrokseen liittyviä kehitys-
kohteita. Kyselylomakkeessa oli 
23 kysymystä, joten artikkelis-
sa avataan tuloksien pääkohtia.

Retket Kuivasaareen

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta on vastannut vapaaeh-
toisena talkootyönä Kuivasaa-
ren ylläpidosta ja yleisöretkistä, 

”Sanat luovat
linnakkeen”

– Kuivasaaren kävijäkyselyn tulokset

Venäjän tsaarin ajan linnakerakentamisen kultakausi kitey-

tyy ensimmäisen maailmansodan aikana Suomenlahdelle 

rakennettuun Pietari Suuren merilinnoitukseen, jonka tar-

koituksena oli torjua Saksan oletettu maihinnousuhyök-

käys. Tämän ajan helmi on Helsingin edustalla sijaitseva 

Kuivasaari maailmanluokan harvinaisuuksineen.

joita saareen on järjestetty vuo-
desta 1992 alkaen. Kilta alkoi 
järjestää laajemmin maksullisia 
yleisöretkiä vuodesta 2001 läh-
tien: tyypillisesti neljänä viikon-
loppuna kesää kohdin, ja nel-
jästä kuuteen lähtöä vierailu-
viikonloppua kohti. Kuivasaa-
ressa vuosittaiset kävijämäärät 
ovat laskutavasta riippuen vaih-
delleet 500–2000 henkilön vä-
lillä. Kävijämääriin ovat vaikutta-
neet kesän säät, saaresta uuti-
sointi sekä erikoistapahtumien 
järjestäminen. Yleisöretkien li-
säksi kävijäryhmiä ovat olleet 
yritys- ja yhteisövieraat sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen toimintaan osallistuvat 
henkilöt. Viime vuosina yleisö-

Mika Helin
VTM, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n  
ja Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n jäsen 
mika.helin@outlook.com

Keskustelu
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sataman laiturista. Maihinnou-
su Kuivasaareen ilman lupaa on 
kielletty.

Kävijäkysely 

Kesällä 2016 Kuivasaaressa 
toteutettiin neljä yleisöviikon-
loppua. Yleisövieraiden yhteis-
määrä oli lähes 500 henkilöä. 
Kuivasaaressa laadittuun ky-
selyyn otti osaa neljänä viikon-
loppuna molempien vierailupäi-
vien kahden eri saapumiserän 
kävijät. Yleisövieraat suhtautui-

vat kyselyyn myönteisesti, sil-
lä viikonloppukohtaiset kysely-
lomakearkkien palautusprosen-
tit vaihtelivat 50–70 välillä. Ke-
sän viimeisen retkiviikonlopun 
”yleisöryntäys” pienensi kyse-
lyyn osallistumisen aikaa ja si-
ten myös vastausmäärää. Vie-
railukierroksien päätteeksi täy-
tettyjä kyselylomakkeita palau-
tettiin yhteensä 170 kappaletta, 
joten vastausprosentiksi muo-
dostui 36. Vastausmäärää voi-
daan pitää kyselyn pituus ja vie-

railuaikataulut huomioiden var-
sin hyvänä tuloksena.

Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastanneet jakautuivat 
sukupuolen mukaan melko ta-
saisesti, kuitenkin enemmistön 
ollessa miehiä (63 %). Vastaa-
jia oli lapsista aina yli 80-vuo-
tiaisiin henkilöihin saakka, kes-
kiarvoiän ollessa 51 vuotta. 
Suurimmat yksittäiset vastaa-
jaikäryhmät eli 45–60 -vuoti-
aiden joukko muodosti 40 pro-

Läpi viime vuosisadan Kuivasaaren raskaiden rannikkotykkien tarkoituksena on ollut tuottaa  
mahdolliselle hyökkääjälle sellainen laskennallinen pelote, ettei hyökkäys kannata. Kuvassa yleisövieraat 
kiipeävät 12 tuuman Obuhov-kaksoistornitykin kannelle ihailemaan Helsingin ulkosaariston maisemia. 
Kyselytulokset vahvistavat sitä käsitystä, että toimintakuntoiseksi entisöity Obuhov-tykki (305/52 O2) on 
edelleen Kuivasaaren avainnähtävyys sekä museoalueen merkittävin vierailukohde.

mika Helin
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sentin ryhmän. Koulutustaus-
taltaan vastaajat olivat useim-
miten ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon (23 %), ammattitut-
kinnon (21 %) tai opistotutkin-
non (20 %) suorittaneita. Am-
mattiasemaltaan vastaajat olivat 
useimmiten toimihenkilöitä (34 
%), työntekijöitä (16 %) tai joh-
tavassa asemassa toimivia (12 
%). Eläkeläisten osuus vastan-
neista oli 20 prosenttia. Yli puo-
let vastaajista asui Helsingissä 
(54 %). Seuraavaksi suurimmat 
vastaajaryhmät asuivat Espoos-
sa (15 %) ja Vantaalla (10 %). 
Noin 10 prosenttia vastanneista 
saapui Helsingin seudun ympä-
ryskunnista ja toiset 10 prosent-

tia muualta Suomesta, aina Ou-
lua myöden. Vastanneista vain 
14 prosenttia vieraili Kuivasaa-
ressa yksin. Suurin osa vierais-
ta matkasi perheenjäsenen (51 
%) tai ystävän (24 %) seurassa.

Linnakesaaret kiinnostavat

Vastanneista 83 prosenttia vie-
raili Kuivasaaressa ensimmäis-
tä kertaa. Useammin vierailleet 
kertoivat avovastauksissa taus-
taksi varusmiespalvelun, saarel-
la asumisen, virkistyspäivät se-
kä kiinnostavan saariretkikoh-
teen. Vastanneet olivat harrasta-
neet myös muita linnakesaaria; 
Käyntipaikoista Suomenlinna 
oli suosituin (97 %). Lisäksi 40 

prosenttia vastanneista oli ehti-
nyt vierailla Helsingin edustalla 
yleisölle juuri avautuneessa Val-
lisaaressa ja 22 prosenttia Lon-
nassa. Seuraavaksi suosituim-
mat linnakesaarikohteet sijaitsi-
vat saaristomerellä Utössä (16 
%) ja Ahvenanmaan Bomar-
sundissa (16 %). Lisäksi vas-
taajat olivat vierailleet muissa 
juuri avautuneissa linnakesaa-
rikohteissa seuraavasti: Kotkan 
edustan Rankki (9 %), Drags-
fjärdin alueen Örö (6 %), Rau-
man Kuuskajaskari (5 %), Hel-
singin Rysäkari (4 %) ja Kusta-
vin Katanpää (2 %). Tuloksen 
perusteella voidaankin arvioi-
da yhden linnakesaarivierailun 

Kuivasaaren vanhan kasarmin edessä Intti tutuksi -erikoisvierasryhmän toimintaharjoitus ilmatorjuntatykillä.
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herättävän kiinnostusta vierail-
la toisessa linnakekohteessa. 
Noin puolet vastanneista viesti 
Kuivasaaressa käynnistään so-
siaalisessa mediassa.

Vierailun syitä

Vastanneista valtaosa kertoi Kui-
vasaaressa vierailun syyksi ran-
nikkotykistön aseet, historian ja 
perinteet (75 %). Lisäksi he nä-
kivät Kuivasaaren museoalueen 
ainutlaatuisena kulttuurihistorial-
lisena kohteena (60 %). Kolman-
neksi yleisempänä vierailusyynä 
vastaajat pitivät merellistä ym-
päristöä ja saaren luontoa (51 
%). Myös venematka saareen 
oli monen syy lähteä Kuivasaa-

reen (28 %). Avovastauksissa 
korostui vierailusyinä kolme tee-
maa: aiempi suhde puolustus-
voimiin (”Isä oli tykistön tarkas-
taja”), saarien ja tekniikan har-
rastaminen (”Uusi saari itselle”) 
sekä lapsien tai ystävien kans-
sa retkeily (”Mukavaa ohjelmaa 
kesäpäivään”). Useimmiten vas-
taajat saivat Kuivasaaren vierai-
lumahdollisuudesta tiedon tutta-
valta tai sukulaiselta (39 %) sekä 
toiseksi useimmiten lehtiartikke-
lista (19 %) tai mainoksesta (17 
%). Lisäksi muutama vieras oli 
lähtenyt linnakesaariretkelle suo-
raan laiturilta – ”ihan sattumalta, 
kun oli niin hieno sää”.

Avainnähtävyydet

Kyselyssä vastaajille esitettiin 
Kuivasaaresta 18 erilaista koh-
detta, joista oletuksen mukai-
sesti kiinnostavimmaksi näh-
tävyydeksi osoittautui Obu-
hov-kaksoistornitykki sisäkäy-
täväkierroksineen (63 %). Seu-
raavaksi kiinnostavin nähtävyys 
oli linnakkeen keskiö eli tykkien 
suuntaamiseen tarkoitettu las-
kentakeskus (40 %) sekä kor-
keudellaan saarta hallitseva tu-
lenjohtotorni (28 %). Näköala-
paikan maisema (32 %) ja kä-
velyreitin luonto (26 %) olivat 
myös vastaajia lumoavia nähtä-
vyyksiä. Yllättävänä tuloksena 
oppaan kerrontaa pidettiin suu-
ressa arvossa, sillä lähes puo-
let (46 %) piti sitä keskeisenä 
”nähtävyytenä”. Vastaajat piti-
vätkin vierailun keskeisenä an-
tina tiedon (89 %), elämyksen 
(79 %) ja viihtymisen (45 %) 
muodostamaa kokonaisuutta 
– ”asiantuntevaa kerrontaa sii-

tä, miten rannikkopuolustus on 
toiminut”.

Retkien toteutuminen

Vastanneista 85 prosenttia oli 
täysin samaa mieltä siitä, että 
venekuljetus Kuivasaareen sujui 
vaivattomasti. Pääsääntöisesti 
(93 %) aikuisten 30 euron lipun 
hintaa pidettiin sopivasti hinnoi-
teltuna ja lähes kaikki vastan-
neet (97 %) pitivät myös 30 mi-
nuutin venematkan kestoa sopi-
vana. Osa vastanneista (23 %) 
toivoi Kuivasaaressa pidempää 
vierailuaikaa. Kyselyn mukaan 
retken järjestäjän haasteet liitty-
vät ennen vierailua löytyvän tie-
don saantiin, vesibussin laituri-
paikan löytymiseen sekä retken 
aikana pidemmän valokuvaus-
ajan lisäksi riittävä välipalan tar-
joamiseen – toivottiin mm. lo-
hikeittoa ja konjakkia. Lisäksi 
saaren luonnosta ja kasveista 
toivottiin enemmän tietoa. Vas-
tanneista 79 prosenttia oli täy-
sin samaa mieltä siitä, että Kui-
vasaaressa vierailu on turval-
lista ja 88 prosenttia oli täysin 
samaa mieltä siitä, että sai ret-
kellä hyvää palvelua. Myös pai-
koittain haastavassa linnakeym-
päristössä liikkuminen koettiin 
pääosin sujuvaksi (96 %). Vas-
tanneista reilu puolet (58 %) piti 
varauksetta viikonloppuisia vie-
railuaikoja sopivina. Lähes kaik-
ki (90 %) vastanneista aikoivat 
varmuudella suositella tuttavil-
leen Kuivasaaren retkelle osal-
listumista, ja 45 prosenttia ai-
koi vierailla varmuudella saares-
sa uudestaan. Kokonaisuutena 
vastaajat antoivat Kuivasaaren 
retken arvosanaksi erinomai-

mika Helin
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nen (4,5 asteikolla 1–5). 
Lisäksi kyselyn suuri määrä 

avovastauksia voidaan tiivistää 
seuraavasti: ”Oli yllätys minne 
mennään. Erittäin mielenkiintoi-
nen kohde, ja sain uutta tietoa. 
Opastus oli asiantuntevaa, sel-
keää ja lisäksi hauskaa. Avar-
tava kokemus kenelle tahansa. 
Hienoa, että tällaisia retkiä jär-
jestetään. Hyvä reissu ja hienoa 
kiltatoimintaa!”.

Kyselyn yhteenveto

Vastaajien taustan perusteel-
la Kuivasaaren rannikkotykistö-
museo kiinnostaa monipuolis-
ta joukkoa ihmisiä, niin miehiä 
kuin naisia kaikista ikäryhmis-
tä ympäri Suomea. Sen lisäk-

si saareen tutustuvat ulkomailta 
saapuvat turistit. Suurin osa kä-
vijöistä asuu pääkaupunkiseu-
dulla. Kävijöitä voi pitää luonto- 
ja linnakesaariharrastajina, jot-
ka tyypillisesti lähtevät saarivie-
railulle joko perheen tai ystävän 
kanssa. Kuivasaaressa tärkeim-
pänä vierailusyynä ovat rannik-
kotykistön aseet, historia ja pe-
rinteet sekä paikan ainutlaatui-
suus. Lisäksi Kuivasaari näh-
dään kiinnostavana virkistys-, 
koulutus- ja majoituspaikkana, 
mutta ei niinkään yleisenä fes-
tivaali- ja konsertointialueena. 
Kyselyn yllätyksenä korostui se, 
että ainutlaatuisten nähtävyyk-
sien lisäksi keskeinen osa vierai-
lukokemusta oli oppaiden ker-

ronta, joka varsinaisesti herätti 
henkiin linnakkeen tarkoituksen 
ja siellä eletyn elämän. 

Kokonaisuutena Kuivasaa-
ren sijaintia ja saavutettavuutta 
pidettiin hyvänä sekä retken hin-
noittelua sopivana. Lähes poik-
keuksitta vastaajat olivat tyyty-
väisiä Kuivasaaren vierailun lo-
gistisen ketjun eri vaiheisiin, jos-
ta kertoi kokonaisarvosana erin-
omainen. Eikä ihme, sillä Kuiva-
saaren vierailutoimintoja on ke-
hitetty jo 25 vuotta. Nämä saa-
ren parhaat käytännöt yhdessä 
kyselytuloksien kanssa voivatkin 
omasta näkökulmastaan luotsata 
yleisöille avoimien linnakesaarien 
kehittämistä.
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Itsenäisen Suomen jalkaväen  
raskaat aseet ja ryhmäaseet
Markku Palokangas
Docendo ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos, 240 sivua

M arkku Palokangas 
on työskennellyt mm. 
Sotatieteen laitok-

sessa, viimeksi Sotamuse-
on johtajana ja puolustushallin-
non museotoimenjohtajana en-
nen eläkkeelle jäämistä vuonna 
2010. Hän on aikaisemmin jul-
kaissut mm. kolmiosaisen kirja-
sarjan Sotilaskäsiaseet Suomes-
sa 1918–1988. Sotamuseo on 
julkaissut kenttätykkejä, rannik-
kotykkejä ja ilmatorjuntatykkejä 
koskevat kirjat. Nyt julkaistu kir-
ja on tavallaan jatkoa molemmil-
le julkaisusarjoille. Ulkomuoto on 
samanlainen kuin Palokankaan 
käsiaseita käsittelevässä kirjasar-
jassa, mutta sisällöltään uusi kirja 
sopii myös jatkeeksi Sotamuse-
on tykistöä käsitteleville kirjoille.

Uudessa teoksessa keskity-
tään itsenäisen Suomen jalkavä-

en raskaisiin aseisiin ja ryhmä-
aseisiin, joista käsitellään muun 
muassa panssarintorjunta- ja jal-
kaväkitykit, rekyylittömät aseet, 
singot, jalkaväkiohjukset, mii-
nanheittimet ja lukuisat erilai-
set kranaatinheittimet sekä esi-
tellään muutamia kotimaassa ke-
hitettyjä asekokeiluja. Jokainen 
vakiokäytössä ollut ase esitellään 
historiallisine taustatietoineen ja 
perusominaisuuksineen. Näkö-
kulma aiheeseen on suomalai-
nen. Teos perustuu pitkälle arkis-
tolähteisiin, ja kuvitus on kaut-
taaltaan alkuperäistä.

Suurimman kokonaisuu-
den kirjassa esitetyistä aseista 
muodostaa, kirjan nimen mu-
kaan, pääaselajin eli jalkaväen 
aseistus. Meri- ja erityisesti ran-
nikkopuolustuksella on kuiten-
kin ollut käytössä näitä samoja 
aseita. Tästä käytöstä on erittäin 
vähän tietoa, mikä toki on luon-
nollista, koska teos käsittelee 
jalkaväkeä. Esim. ns. 37 mm:n 
Rosenberg-tykistä, joita oli käy-
tössä rannikkotykistön erillisten 
tulenjohtoasemien lähipuolus-
tuksessa, mainitaan lyhyesti, 
että tykit oli jatkosodassa mää-
rätty merivoimien aseistukseen, 
jonka piirissä ne viettivät varsin 
turvallisesti ja rauhassa sotavuo-
tensa. 45 mm:n panssarintor-

juntatykeistä (jalkaväkitykeistä) 
todetaan sentään, että niitä so-
tien jälkeen käytettiin yhä ene-
nevässä määrin myös rannikko-
joukkojen maihinnousuntorjun-
ta-aseina aluksia vastaan. Eräi-
den jalkaväen raskaiden asei-
den putkia käytettiin myös ran-
nikkotykkien selkä- ja sisäput-
kina, mistä olisin mielelläni lu-
kenut jotakin.

Yksi ase, jossa olisi toivo-
nut että kirjoittaja olisi voinut 
poiketa jalkaväkisidonnaisuu-
desta, on kevyt ns. linnoitushei-
tin (kevyt kranaatinheitin linnoi-
tusjalustalla), joka kuului rannik-
kolinnakkeiden aseistukseen. 
Nyt niistä ei ole mainintaa muu-
ten niin perusteellisessa kranaa-
tinheitin-luvussa. Positiiviseksi 
koin toisaalta sen, että teokses-
sa kuvataan aika kattavasti Vigi-
lant- ja SS-11-ohjusten hankin-
taa ja käyttöä mainiten myös sen 
käytön rannikkopuolustuksessa.

Kaiken kaikkiaan, teos on 
tosi perusteellinen selvitys ko. 
aseista ja kuuluu jokaisen ”va-
kavan aseharrastajan ja – tutki-
jan” käsikirjastoon. Kustantajan 
Docendon tarjoushinta teoksel-
le oli kirjoitushetkellä 29,90 €, 
kun taas Adlibriksen hinta näyt-
ti olevan 28,40 €.

Ove Enqvist
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pitkälti venäläislähteisiin pohjau-
tuva tutkimus, kertoo venäläises-
tä Sveaborgista ja sen strategi-
sesta merkityksestä. Sveabor-
gista käytetään yleensä venä-
jäksi nimityksiä Свеаборгская 
крепость tai Крепость Свеаборг, 
jolla kutakuinkin tarkoitetaan ko-
ko ns. Sveaborgin linnoitusespla-
nadiin eli Suomenlinnan linnoi-
tuspiiriin kuulunutta aluetta.

Kirjasta käy hyvin esille lin-
noituksen merkitys eri aikoina. 
Merkitys vaihtelee sotilaspoliitti-
sen tilanteen mukaan, sekä sen 
mukaan, miltä kannalta linnoi-
tusta tarkastellaan, maavoimien 
tai merivoimien. Kaksi seikkaa 
tulee kuitenkin selvästi esille: jat-
kuva huoli linnoituksen syvyyden 
puutteesta ja toisaalta miltei jo-
kaisessa tarkastuksessa ja komi-
teamietinnössä esille tulleet huo-
nokuntoisuus ja vahvistamistarve. 
Edellä mainitut seikat johtavat sii-
hen, että linnoituksen jatkuvasti 
katsotaan olevan keskeneräinen 
ja sitä melkein jatkuvasti paran-
nellaan. Vallisaaren ja Kuninkaan-
saaren merkitys korostuu.

Sveaborg 1808–1918
Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio
Alpo Juntunen 
Docendo, 265 sivua

Teos tarkastelee Sveabor-
gia Itämeren tilanteen ja geopo-
litiikan valossa, mikä auttaa ym-
märtämään Sveaborgin kehitystä 
sen lisäksi, että kirjasta saa hy-
vän käsityksen sotilaspoliittisesta 
kehityksestä 1800-luvulla.

Yksi seikka, joka harmittaa 
lukijaa, on kirjan pienehkö koko 
ja mustavalkoisuus, jotka joh-
tavat siihen, että varsinkin kir-
jan kartat ja piirrokset paikoitel-
len ovat niin epäselviä, että niis-
tä ei meinaa saada selvää. Tä-
mä on seikka, johon toivottavas-
ti saadaan parannus tulevassa 
venäjänkielisessä painoksessa.

Kaiken kaikkiaan, kirja on 
niitä perusteoksia, joiden soisi 
löytyvän jokaisen vakavan meri- 
ja rannikkopuolustuksen tutkijan 
kirjahyllystä. Kirjan hinta vaihte-
lee kuten yleensä eri paikoissa. 
Kustantajalla, Docendolla, hin-
ta oli kirjoitushetkellä tarjoukse-
na 29,90 €. Adlibriksen hinta, 
joka usein on osoittautunut hal-
vimmaksi, oli 24,90 €.

Ove Enqvist

M elkein jokainen suo-
malainen tietää jo-
takin Suomenlin-

nasta, Suomen tärkeimmästä 
turistikohteesta Linnanmäen jäl-
keen. Tutkijoiden kiinnostus on 
kuitenkin kohdistunut pääosin 
Sveaborgiin ruotsalaisena linnoi-
tuksena ja varuskuntana 1748–
1808. Venäläisaikaa 1808–
1918 ei ole juuri tutkittu, puhu-
mattakaan ajasta suomalaisen 
sotaväen käytössä 1918–1972.

Ensimmäinen kokonaisesi-
tys linnoituksen vuosista 1808–
1918, professori Alpo Juntusen 
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kiviä, kivisiä majakoita, aallon-
murtajia, betonisia luotsiase-
mia ja linnoitusrakenteita sekä 
muita maisemaa hallitsevia ele-
menttejä – puolustusvoimien ka-
lustoa esittelevien kuvien ohel-
la. Herkkyyttä löytyy luonnon 
ja eläinmaailman yksityiskohtia 
esittelevistä kuvista, ja kirjan al-
kuosan hienostunut, pelkistetty 
värimaailma luo oman viehätyk-
sensä Taneli Eskolan upeille va-
lokuville.

Kirjan ensimmäinen puolis-
ko on puhtaasti Taneli Eskolan 
osuutta, sekä tekstien että ku-
vien osalta. Jälkimmäisen puo-
liskon tekstit ovat Ove Enqvis-
tin laatimia, kuvat ovat Tane-
li Eskolan kamerasta. Jälkipuo-
liskolla tummanpuhuvien kuvi-
en sijaan kuvitus on värikuvia. 
Tämä ei kylläkään tarkoita ase-
lajille valoisampaa tulevaisuut-
ta, vaan teksti kuvaa rannikko-
tykistön historian ”alusta erään-

P arivaljakko Eskola & 
Enqvist ovat jo aiem-
minkin julkaisseet yh-

dessä kirjan (Kruunun jalokivet 
2011, Moreeni), ja tammikuussa 
2017 julkaistiin kirja Maiseman 
vartijat. He toteuttivat yhdes-
sä myös näyttelyn linnakesaar-
ten historiasta valokuvien ja his-
toriatekstien muodossa (2015).

Kirjan nimi Maiseman var-
tijat kuvastaa hyvin kirjan sisäl-
töä. Myös nimi Maiseman hallit-
sijat olisi osittain sopinut nimek-
si: kuvissa on jyhkeitä muisto-

laiseen loppuun”. Tekstin osalta 
kirjassa ei varsinaisesti ole uutta 
historiatietoa tai nykypäivän ku-
vausta, ennemminkin se on mel-
ko kattava tiivistetty paketti ole-
massa olevan kirjallisuuden ja 
artikkelien pohjalta. Jälkipuolis-
kon teksti on hyvä pikakertaus 
ja tiivistetty teos maiseman var-
tijoista erityisesti henkilöille, jot-
ka eivät tunne aselajin historiaa.

Hienostunut ja tumman-
puhuva sävymaailma kuvastaa 
hyvin rannikkolinnakkeiden tä-
tä päivää ja monen rannikkolin-
nakkeella asuneen mielenmai-
semaa: yhä toisinaan mielessä 
vellovaa ikävää hienon aselajin 
ja ainutlaatuisten linnakkeiden 
menetyksestä.

Kirja on myynnissä useissa 
kirjakaupoissa, sen hinta vaih-
telee 25 euron (Rosebud) ja 45 
euron (Maahenki) välillä.

Johanna Pakola

Maiseman vartijat
Linnakesaarten tunnelmia ja historiaa 
Taneli Eskola & Ove Enqvist
Maahenki Oy, Helsinki 2016.

Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti  
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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työskentelee Rannikkolaivastos-
sa operaattorialiupseerina.

Pennanen sijoittui kol-
manneksi vuonna 2016 Bra-
silialaisen jujutsun SM-kilpai-
lussa omassa sarjassaan (sini-
vyöt, 82,3 kg). Pennanen edus-
taa Turun Ju-jutsuseuraa. Vuo-
den 2017 huhtikuussa järjeste-
tyissä lajin Finnish Open -kil-
pailussa Pennanen voitti kul-
taa omassa sarjassaan. Hyvän 
kisamenestyksen myötä Pen-
naselle avautui kisapaikka la-
jin MM-kilpailuihin. MM-kilpai-
lut järjestetään Yhdysvalloissa 
28.5. – 3.6.2017

Lue Pennasen haastattelu 
8.6. ilmestyvästä Ammattisoti-
las-lehdestä (www.ammattiso-
tilas.fi)

Lisätietoja Aliupseeriliiton 
Vuoden urheilija –valinnasta an-
taa puheenjohtaja Mika Oranen, 
mika.oranen@aliupseeriliitto.fi, 
044 977 7282

Ylikersantti Mika Pennasesta 
Vuoden urheilija

Y likersantti Mika Pen-
nanen (31) on valittu 
Aliupseeriliiton vuo-

den 2016 urheilijaksi. Nimitys 
julkistettiin 4.5.2017 Helsingis-
sä. Turussa asuva Pennanen 

asTa ruuskanen

Asta Ruuskanen
Pääsihteeri, Aliupseeriliitto ry

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

Tapahtum
at
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Anna-Liisa Rewellin  
säätiöltä uusia tukimuotoja 
merivoimien varusmiehille

V iime vuonna säätiön 
hallitus päätti kokeil-
la jotain uutta. Varus-

miesten taloudellisista ongel-
mista, kuten pikavipeistä, mak-
suhäiriöistä yms. on kirjoitettu 
paljon. Anna-Liisa Rewellin sää-
tiö toteutti yhteistyössä Rannik-
koprikaatin ja Takuu- Säätiön 
kanssa kolmen kuukauden koe-
jakson taloudellisen neuvonnan 
Kysy rahasta -chatissa viime ke-
väänä. Kyseessä oli anonyymi 
sähköinen chat-keskustelu, jos-
sa palveli talous- ja velkaneu-
vonnan ammattilainen kerran 
viikossa illalla parin tunnin ajan.

Yhteydenottoja taloudel-
liseen neuvontaan ei kuiten-
kaan tullut odotusten mukai-
sesti. Mistä se johtui, siitä em-
me päässeet perille. Tuskin kui-
tenkaan kaikilla varusmiehillä oli 
raha-asiat niin hyvällä mallilla, 
ettei neuvoja olisi tarvittu. Sääti-
ön hallitus päätti lopettaa varsin 
kalliin palvelun koejakson jäl-
keen. Asia jätettiin hautumaan 
tulevaisuutta silmällä pitäen.

Syksyllä 2016 Rannikko-

prikaati anoi tukea varusmiesten 
tupakkatuotteiden käytön lopet-
tamiseen tähtäävään hankkee-
seen. Tavoitteena oli valistuk-
sen ja lääkehoidon avulla tukea 
varusmiehiä irrottautumaan tu-
pakkatuotteista. Säätiön halli-
tus kyllä hiukan mietti, onnis-
tuuko tupakkalakko varusmies-
palveluksen aikana, mutta pää-
timme kuitenkin lähteä asiaa 
tukemaan. Aivan loppuvuodes-
ta 2016 Rannikkolaivasto liittyi 
hankkeeseen ja heillekin myön-
nettiin säätiön tukea.

Kuluvan vuoden alkupuo-
lella saimme yhteenvedon hank-
keen tuloksista Rannikkoprikaa-
tissa. Kovin nuorina olivat pojat 
tupakoinnin aloittaneet! Muuta-
ma oli tupakoinut jo 10 vuotta 
eli aloittaessaan ollut hyvä jos 
toisella kymmenellä. Kaikkien 
mukaan lähteneiden tavoitteena 
oli tupakkatuotteiden käytön ko-
konaan lopettaminen. Marras-
kuun lopussa tehdyn seurannan 
mukaan lähes puolet oli siinä 
onnistunutkin. Huomiota kiin-
nitti erityisesti eräs tykkimies, 

joka oli lopettanut tupakoinnin 
poltettuaan kaksi askia päiväs-
sä. Hänelle siitä onnittelut!

Anna-Liisa Rewellin sää-
tiö käytti viime vuonna varus-
miesten hyväksi kaikkiaan noin 
15 000 euroa. Tupakasta vie-
roitustukien lisäksi myönsimme 
tukea myös varusmiesten liikun-
taan eri muodoissa. Uusina sti-
pendeinä otettiin käyttöön kotiu-
tustilaisuuksissa jaettavat stipen-
dit kovimmassa kunnossa olevil-
le kotiutujille. Myös varusmies-
ten liikuntakerhoissa vetäjinä toi-
mineita muistettiin stipendeillä.

Kuluva vuosi on Suomen 
100-vuotisjuhlavuosi. Säätiön 
hallitus pohti pitkään, miten sää-
tiö voisi osallistua juhlavuoteen. 
Päädyimme kahvin ja jonkin hy-
vän leivonnaisen tarjoamiseen 
sekä merivoimien varusmiehille 
että henkilökunnalle. Kahvituk-
sista on sovittu paikallisten soti-
laskotien kanssa ja ne toteutuvat 
kevään aikana.

Anna-Liisa Rewellin säätiön 
hallitus toivottaa kaikille hyvää 
Suomi 100 -juhlavuotta!

Anna-Liisa Rewellin säätiö on perinteisesti tukenut varusmiesten viihtyvyyttä sti-

pendein ja erilaisten hankittujen välineiden kautta.

Anja Räisänen
säätiön sihteeri

Tapahtum
at
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Isoja ja pieniä putkia
Suomen rannikkotykistön soittokunnat

Suomenlinnalla on keskeinen asema sotilasmusiikkimme historiassa. Ruotsista sil-

loiseen Sveaborgiin vuonna 1753 siirretyn Leskikuningattaren henkirykmentin soit-

tokunnassa palveli nuori Bernhard Henrik Crusell, ja aivan 1700-luvun lopulla sen 

kapellimestarina toimi Porilaisten marssin sovittajana tunnettu Christian Fredrik 

Kress.  Myös rannikko tykistömme soittotoiminta sai alkunsa Suomenlinnassa.

O n mahdollista, että jo 
Suomenlinnan Ran-
nikkotykistöpataljoo-

nalla oli oma soittokunta. Aina-
kin kapteeni Ensi Liikasen tiede-
tään syksyllä 1918 tehneen sii-
tä aloitteita. Toisen tiedon mu-
kaan tämä pataljoona olisi edel-
leen 28. huhtikuuta 1919 esit-
tänyt oman soittokunnan perus-
tamista. Pataljoona muuttui ryk-
mentiksi (RT1) 14.5.1919. Tä-
nä aikana, huhti- ja toukokuun 
vaihteessa 1919, on soittotoi-
mintaa ryhtynyt johtamaan tai 
ainakin suunnittelemaan soti-
lasvirkamies Waldemar Strand-
man. Hän oli kapellimestarina 
marraskuun loppuun 1920.

Tiettävästi ensimmäinen 
kirjallinen dokumentti RT1:n 
soittokunnasta on rykmentin päi-
väkäskyssä 150/30.05.1919. 
Tähän mennessä löytynyt ”vi-

rallisin” tieto soittokunnan pe-
rustamisesta on RT1:n päivä-
käskyssä 327/23.11.1919, jos-
kin maininta löytyy myös jo päi-
väkäskystä 254/11.9.1919. Jou-
lukuun alusta 1920 kapellimes-
tariksi tuli Karl Johan Vasama 
(aik. Wallenius), entinen 2. Tu-
run tarkk’ampujapataljoonan 
soittaja ja KTR2:n kapellimesta-

ri. RT1:n soittokunta oli ajan ta-
van mukainen, pelkästään vaski-
puhaltimista koostuva, vahvistet-
tu torviseitsikko. Vuoden 1923 
lopussa siinä oli soittajia seuraa-
vasti: 12 kapitulanttia, viisi op-
pilasta ja viisi asevelvollista. Vii-
meisenä toimintavuotena 1928 
jäljellä oli kapellimestarin lisäksi 
vääpeli, viisi kersanttia, viisi ali-

Kauko Karjalainen
Kauko Karjalainen on filosofian tohtori musiikkitieteen alalta. Suomen Akatemian  
tutkijana hän on perehtynyt suomalaisen puhallinmusiikin perinteisiin ja laatinut  
soittokuntien historiikkeja ja kymmeniä artikkeleita myös alan kansainvälisiin  
julkaisuihin. Hän on keväällä 2017 aloittanut Laivaston soittokunta 100 vuotta  
-historiateoksen kirjoittamisen. Sotilasarvoltaan Kauko Karjalainen on majuri.

RT 1 soittokunta 1928.

ove enqvisTin kokoelma
H

istoria
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kersanttia ja kolme korpraalia.
Kapellimestari Vasaman 

johdolla RT1:n soittokunta te-
ki helmikuussa 1927 menes-
tyksekkään konserttimatkan, 
joka suuntautui Hyvinkäälle, 
Lohjalle, Tammisaareen, Han-
koon, Pinjaisiin, Saloon ja Tur-
kuun. Soittokunta viihdytti hel-
sinkiläisiä kesäisin Alppilan ul-
koilmaravintolassa ja Esplana-
din Kappelissa. Se esiintyi tie-
tysti myös joukko-osastojen eri 
tilaisuuksissa ja vartioparaateis-
sa. Erikoistehtävänä RT1:n soit-
tokunnalla oli soittaa kokeek-
si Heikki Klemetin sävellyksiä 
ja sovituksia. Klemettihän laa-
ti useita kansansoittoihin pe-
rustuvia kunniamarssiehdotuk-
sia Suomen nuorelle armeijal-
le. Suomenlinnan marssina 
tunnettu RT1:n kunniamarssi 
on sekin Klemetin tekoa, kan-
sansävelmiin perustuva. Ran-

nikkotykistörykmentti 1:n soit-
tokunta lakkautettiin, niin kuin 
myös RT2:n ja RT3:n soittokun-
nat, 31.8.1928. Ryhmä RT1:n 
soittajia herätteli sodan jälkeen 
vuonna 1945 Suomenlinnassa 
henkiin harrastuspohjaisen soit-
tokunnan, johon liittyi muitakin 
entisiä sotilassoittajia. Soittimia 
ja nuotistoa saatiin sotaväen 
keskusvarastosta.

Karl Johan Vasama siir-
rettiin reserviin musiikkikap-
teenina RT1:n päiväkäskyllä 
53/24.10.1928.

RT2:n soittokunnan ensim-

mäinen johtaja oli musiikkivän-
rikki A. Viinanen. Säveltäjä Väinö 
Haapalainen johti soittokuntaa 
vuosina 1924–1928. Hän oli Toi-
vo Kuulan jälkeen ollut Viipurin 
Musiikinystävien orkesterin johta-
jana, mutta siirtynyt olosuhteiden 
pakottamana soittajineen Laato-
kan jalkaväkirykmentti 6:n soit-
tokuntaan. RT3:n soittokunnan 
johtajina toimivat musiikkivää-
peli Lauren ja hänen jälkeensä 
sotilasvirkamies Juho Sauramo.

RT2:n ja RT3:n soittokun-
tien vahvuus oli 21 soittajaa; vii-
si soitto-oppilasta.

RT 3 soittokunta.

Lähteet
Jukka Vuolion kokoama tiedosto

Seppo Vasaman kokoama Karl Johan Vasama -aineisto

Paavo Talvion kirja Kenttämusiikista varuskuntasoittokuntiin.

laaTokan puolusTuksen perinneyHdisTyksen arkisTo.
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistyksen vu  osikokous  
Suomenlinnan upseerikerholla

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3.2017 

Suomenlinnan Upseerikerholla.

Yhdistyksen puheenjohtaja 
kommodori Auvo Viita-aho 

toivotti yhdistyksen jäsenet ter-
vetulleeksi todeten, että taka-
na on yhdistyksen 83. toimin-
tavuosi.

Paikalla oli 29 yhdistyksen 
jäsentä

Ennen siirtymistä varsinaisiin 
vuosikokousasioihin puheenjoh-
taja onnitteli yhdistyksen ansioi-
tuneita jäseniä.

Yhdistyksen entinen pu-
heenjohtaja, everstiluutnantti 
evp Uolevi Tirronen oli täyttänyt 
3.12.2016 80 vuotta ja Ranni-
kon Puolustajan pitkäaikainen 
päätoimittaja majuri res Eero Si-

Rannikkoupseeriyhdistys

Kokousväkeä Suomenlinnan Upseerikerholla.

ove enqvisT
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Järjestöt

vunen oli täyttänyt 13.3.2017 
70 vuotta. Yhdistyksen kun-
niajäsen, eversti Torsti Lahti, oli 
täyttänyt 10.3.2017 85 vuot-
ta, mutta hän oli estynyt saa-
pumasta paikalle.

Huomionosoitusten jälkeen 
valittiin komentaja evp Pentti 
Miettinen kokouksen puheen-
johtajaksi. Miettisen johdolla 
aloitettiin sääntömääräisten ko-
kousasioiden käsittely esityslis-
tan mukaisesti.

Toimintakertomuksessa to-
dettiin mm. seuraavaa:

Yhdistyksen pitkäaikainen 
taloudenhoitaja, Rauni Jääske-
läinen, oli lopettanut tehtäväs-
sään 30.6.2016 ja Jarmo Valti-
mo oli vastaanottanut valtaosan 
Raunin tehtävistä.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
299 henkilöä.

Vuosi 2016 oli Rannikon 
Puolustajan 59. vuosikerta ja 
lehden painos oli 4200 kpl.

Yhdistys oli järjestänyt on-
nistuneen jäsenretken Ruotsiin.

Juhlajulkaisusta todet-
tiin, että vuonna 2014 perus-
tettu työryhmä oli jatkanut työ-
tään tavoitteenaan julkaista kir-
ja 12.5.2018, johon on koottu 
rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen historia vuodesta 1993 ny-
kypäivään.

Rannikkoupseeriyhdistyksen vu  osikokous  
Suomenlinnan upseerikerholla

Juhlajulkaisun päätoimit-
tajaksi oli nimetty kommodori 
Auvo Viita-aho, koordinaattorik-
si kommodori evp Tapio Maija-
la ja kuvatoimittajaksi komenta-
ja evp Ove Enqvist.

Yhdistyksen hallitus ylläpi-
tää edelleen vanhan ”Rannik-
kotykistön hautausapurenkaan” 
toimintaa. Hautausapurenkaan 
jäsenmäärä oli 31.12.2016 29 
jäsentä.

Vuoden 2016 hallitukselle 
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Yhdistyksen talous oli kunnossa, 
mutta Rannikon Puolustaja -leh-
den tilinpäätös oli alijäämäinen.

Kokouksen hyväksymä vuo-
den 2017 toimintasuunnitelma 
oli muuten perinteinen. Kohtana 
7 oli edelleen: Jatketaan vuon-
na 2014 alkanutta rannikkoty-
kistön joukko-osastojen juhlajul-
kaisutyötä.

Rannikkoupseeriyhdistys

Kokouksen puheenjohtaja komentaja evp Pentti Miettinen.

ove enqvisT
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Järjestöt

 – kapteeniluutnantti 
Antti-Pekka Kiiski RPR

Komentaja Tapio Lineri oli 
anonut eroa hallituksesta ja hä-
nen tilalleen hallitukseen valit-
tiin vuodeksi
 – komentajakapteeni 

Heikki Heilala MERISK

Hallitukseen valittiin seu-
raavaksi kahdeksi vuodeksi

Kohdaksi 8 lisättiin: Huo-
mioidaan 6.12.2017 100 vuot-
ta täyttävä Suomi RP-lehden kir-
joituksissa ja valmistaudutaan 
100 -vuotiaan rannikkotykistön 
juhlistamiseen 12.5.2018.

Seuraavassa pykälässä oli 
puheenjohtajan valinta. Kom-
modori Auvo Viita-aho valittiin 
yksimielisesti jatkamaan yhdis-
tyksen puhenjohtajana.

Hallituksen jäsenten luku-
määräksi päätettiin 12 ja halli-

tuksessa jatkoivat ns. ”kahden 
vuoden säännöllä”
 – komentaja evp  

Ove Enqvist evp-jäsenet
 – majuri res 

Kare Vartiainen 
RT-Johtorengas

 – kapteeniluutnantti  
Heikki-Ilari Hirvonen 
MERISK

 – kommodori  
Jori Harju MERIVE

Paavo Wihuri (vasemmalla) vastaanotti Vuoden artikkeli -kirjoittajastipendin jutustaan Merellinen huoltovarmuus. 
Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja jakoi Rannikon Puolustajain Killan ansiomitalit tiedotussihteeri Auli Aholle 
(oikealla) numeron 620 ja RP-lehden taittajalle, graafikko Seppo Alangolle (keskellä), numeron 621.

ove enqvisT

Rannikkoupseeriyhdistys
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Järjestöt

 – komentaja evp 
Jarmo Valtimo evp-jäsenet

 – komentaja  
Petri Parviainen PVPALVK

 – komentaja Kari Salin PE
 – luutnantti Otto Seeck 

UUDPR
 – komentaja 

Petri Pääkkönen PE
 – luutnantti 

Jussi Ahokas RPR

Jäsenmaksu vahvistettiin 
edelleen 23 euroksi. Tarkastat-
han, että olet maksanut jäsen-
maksusi, sillä maksulomakkeet 
on lähetetty jäsenille.

Ennen kokouksen päät-
tämistä yhdistyksen puheen-
johtaja jakoi Rannikon Puolus-
tajain Killan ansiomitalit tiedo-
tussihteeri Auli Aholle numeron 
620 ja RP-lehden taittajalle, 
graafikko Seppo Alangolle, nu-
meron 621.

Tämän jälkeen puheenjoh-
taja kertoi RP-lehden vuoden 
2016 kirjoittajastipendien saajat

Vuoden päätoimittaja: 
kommodori Veli-Petteri Valka-
mo 3/16 ”Kansainväliset yhtei-
söt ja Merivoimat” Teeman mo-
nipuolisuutta monesta näkökul-
masta valottava kokonaisuus.

Vuoden kirjoittaja: komen-
taja evp Kenneth Nyholm Usei-
ta lukijoita kiinnostaneita kirjoi-
tuksia jo pidemmältä ajalta. No-
teerattu myös lehden lukijakyse-

lyssä positiivisella palautteella.
Vuoden artikkeli: Paavo Wi-

huri 1/16 ”Merellinen huolto-
varmuus” Suomen elämänlan-
kaa ja sen käsittelyä historias-
sa hienosti käsittelevä kirjoitus.

Kenneth Nyholm ja Paavo 
Wihuri olivat saapuvilla ja sai-
vat onnittelut.

Kokouksen puheenjohtaja, 
komentaja evp Pentti Miettinen 
päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen yhdis-
tys tarjosi kokousväelle poro-
kiusausta iltapalaksi.

Vuosikokouksen parhai-
ta anteja on se, että tapaa van-
hoja tuttuja. Kerhon juhlasalis-
sa vallitsikin kokouksen jälkeen 
lämmin puheensorinan täyttä-
vä henki.

Kokouksen ja yhdistyksen 
sihteeri

Jarmo Valtimo
komentaja evp

Päätoimittaja Sakari Martimo luovutti vuoden kirjoittajan stipendin 
komentaja evp Kenneth Nyholmille, jonka kynästä on syntynyt useita 
lukijoita kiinnostaneita kirjoituksia jo useamman vuoden ajan.

ove enqvisT

Rannikkoupseeriyhdistys
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Sininen Reservi 20 v.

Sininen Reservi

S ininen Reservi ry:n kanta-
va ajatus on Merivoimien 

ja Merivartiostojen reserviläis-
yhdistysten yhteistyön edistämi-
nen. Tämä ajatus ohjasi yhdis-
tyksen perustamista 17.5.1997, 
se on kirjattu sääntöihimme ja 
se on myös strategiamme pohja. 
Sininen Reservi ry on siis perus-
tettu 1997, mutta sen historia 
on huomattavasti vanhempi. Jä-
senyhdistyksistä vanhin on Ran-
nikkosotilaskotiyhdistys ry, joka 
perustettiin jo heti Suomen it-
senäisyyden alussa, vuonna 
1918. RT-kerho Johtorengas 
taas on maamme vanhin asela-

jipohjainen reserviupseerikerho, 
perustettu jo 1937. Sininen Re-
servi ry:llä on 29 jäsenyhdistys-
tä, joista 8 on perustajajäseniä. 
Mottomme on ”Vapaaehtoista 
voimaa, merellä ja rannikolla”. 
Merkkipäivä vietetään pääasial-
lisesti ns. työn merkeissä, mutta 
jäsenyhdistysten edustajille jär-
jestetään pienimuotoinen tilai-
suus, jossa käsittelemme puo-
lustusselontekoa reserviläisten 
näkökulmasta. Lisää historias-
tamme voit lukea kotisivuiltam-
me: http://www.sininenreservi.
fi/sininen-reservi/historia.

Kevään toiminta on täydes-
sä vauhdissa. Sininen Reservi 
ry. kokoontui vuosikokoukseen-
sa Raumalla 8.huhtikuuta. Vas-
tavalitun hallituksen kokonpanon 
löydät kotisivuiltamme www.si-
ninenreservi.fi ja sieltä löydät 
myös tapahtumakalenterimme. 
Rauman Merimuseo loi kokouk-
selle mainiot puitteet ja saimme 
kokouksen jälkeen asiantunte-
van opastuksen Rauman talon-
poikaispurjehduksen perinteisiin. 

Huhtikuun 21. kokosi rei-
lusti aktiivitoimijoitamme Me-
risotakoulun suureen saunaan 

purjehduskauden alkamisen 
kunniaksi. Telakoituneita lin-
nake- ja muita reserviläisvenei-
tä huolletaan parasta aikaa, ja 
toukokuulle on suunniteltu en-
simmäiset koulutusajot. Kaksi 
linnakevenettä osallistuu Puo-
lustusvoimien lippujuhlaan 4.6. 
yhdessä Merivoimien alus-osas-
ton kanssa Helsingissä.

22.4 käytiin Upinniemessä 
Sinisen Reservin ampumapäivä 
1 perinnekivääreillä ja pistooleil-
la. Yhteistuloskilpailun voitti Åke 
Smolander – parhaat onnittelut. 
Merireserviläiset, Suomenlahden 
Merivartiokilta ja Laivaston Su-
keltajakilta ylsivät palkintosijoille.

Muistutan vielä Sinisen Re-
servin valokuvakilpailusta, joka 
jatkuu 31.8 saakka. Ohjeet löy-
tyvät kotisivuiltamme. Ja Meri-
voimien vuosipäivää vietetään 
8.7 Vaasassa. Varaa ilta Sini-
sen Reservin järjestämää ilta-
juhlaa varten – ilmoittautumiset 
kesäkuussa niin ikään kotisivu-
jemme kautta.

Hyvää alkavaa kesää,

Robin Elfving
Kirjoittaja on Sininen  

Reservi ry:n puheenjohtaja

Huom!
Lisää historiastamme: 
http://www. 
sininenreservi.fi/ 
sininen-reservi/historia

tai skannaa oheinen 
Qr-koodi mobiililait-
teellasi



Vuosipäivän iltajuhla tarjoaa 
rentoa yhdessäoloa Kuntsin 
modernintaiteen museossa,  
Vaasan Sisäsatamassa.

Puheet ovat lyhyet ja illallispöydässä 
viihdytään. Laivaston Soittokunnan 
varusmiehet tahdittavat 
tanssimusiikin!

Illalliskortin hinta on € 40,- 
sisältäen alkumaljan, illallisen 
ruokajuomineen ja kahvin avecin 
kanssa. Asu on tumma puku tai 
palveluspuku.

Sitoutuvat ilmoittautumiset 
iltajuhlaan kesäkuun alusta alkaen 
osoitteessa www.sininenreservi.fi

Illalliskortti tulee maksaa 
30.6. mennessä tilille Nordea 
FI8221991800199726 Sininen 
Reservi ry

Ilmoittautuessa mainitkaa kaikkien 
osallistujien nimet ja yhteystiedot.

Sininen Reservi ry toivottaa Teidät 
lämpimästi tervetulleiksi.

Tapaamisiin Vaasassa:

Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla Vaasassa!

Sininen Reservi ry  järjestää

Ilmoittautumiset: 
www.sininenreservi.fi tai 

Kai Kaksonen 
sihteeri 

puh. 050 5455421

Lisätiedot: 
Robin Elfving 
puheenjohtaja 
puh. 040 8544251

iltajuhlan 
Kuntsin Taidemuseolla
lauantaina 8.7.2017 klo 19.00
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Kuivasaaren kesäkausi

Kuivasaari on mielenkiintoisim-
pia linnakekohteita Helsingin 
edustalla. Vielä tänäkin kesä-
nä on mahdollisuus tulla tutus-
tumaan Kuivasaaren historialli-
siin museotykkeihin sekä moni-
puoliseen ja hyvin säilyneeseen 
saariston luontoon.

Tällä hetkellä vielä Kuiva-
saari on Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan ylläpitämä muse-
osaari. Kuivasaaren nimi nou-
see esiin uutisissa, kun sen jä-
reällä kaksiputkisella tykillä am-
mutaan kunnialaukauksia.

Ensimmäiset kunnialauka-
ukset entisöidyllä järeällä tykillä 
Kuivasaaressa ammuttiin Itse-
näisyyspäivänä 1992. Seuraa-
van kerran kunnialaukaus am-

mutaan Suomen 100 vuoden it-
senäisyydelle 6.12.2017.

Järeän tykin ylläpidosta 
ja ampumisen onnistumisesta 
vastaa RT- killan oma tykkityh-
mä puolustusvoimain tukemana.

Kuivasaaressa on järeän 
12-tuumaisen kaksiputkisen tyk-
kitornin lisäksi esillä lähes kaik-
ki Suomen itsenäisyyden aikana 
käytetyt rannikkotykit ja lisäksi 
1960-luvulla käyttöön otettua 
meritorjuntaohjuskalustoa.

Kuivasaari on edelleen so-
tilasaluetta, jonne ei saa saa-
pua ilman asianmukaista lupaa. 
Saaressa oleva runsas rannik-
kotykistökalusto tykkeineen se-
kä maanalaisine käytävineen ja 
tiloineen on museoitu eikä ole 
enää operatiivisessa käytössä.

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta toimii yhteistyössä 
Merivoimien, Sinisen reservin 
MPK:n meripuolustuspiirin se-
kä vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevien tahojen kans-
sa. Kilta on Maanpuolustuskil-
tojen liiton jäsen.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

killan arkisTo

killan arkisTo

Päällikön talo Kuivasaaressa.

Mätäsrikko Kuivasaaressa.
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Saaristoluonto

Kuivasaari on myös kaunis ul-
kosaariston luontokohde. Kuten 
yleensäkin puolustushallinnon 
käyttämät alueet, niin myös Kui-
vasaari on pääosin säilynyt luon-
noltaan samanlaisena kuin se oli 
jo satoja vuosia sitten. Myöhem-
min saaressa 70-luvulle asti asu-
neiden sotilaiden perheiden toi-
minnoilla on myös ollut vaikutuk-
sensa pieneltä osin saaren alku-
peräiseen kasvillisuuteen. Saa-
ressa on myös erittäin runsas 
lintu- ja perhoskanta.

Kuivasaaren yleisöretket

Yksittäiset vierailijat ovat terve-
tulleita tutustumaan Kuivasaa-
reen kesän aikana muutamana 
viikonloppuna; yleisöretkiä tule-
vana kesänä järjestetään kolme-
na viikonloppuna.

Yleisöviikonloput 29-30.7., 
5.-6.8., ja 12.–13.8. jatkuvat 
tykkikierroksina. Opastetun kier-
roksen aikana tutustutaan saa-
ren museotykkeihin; suurin mie-
lenkiinnon kohde on luonnollisesti 
järeä 12” kaksoistykkitorni, mut-
ta on saaressa parisenkymmen-
tä muutakin historiallista rannik-
kotykistön käytössä ollutta tykkiä.

Tuokaa mahdollisesti sa-
maan aikaan kylässänne olevat 
ulkomaalaiset vieraanne tutustu-
maan sunnuntain jälkimmäisel-
lä lähdöllä muutoin luoksepääse-
mättömään museosaareen.

Saareen saapuvilla tulee ol-
la henkilöllisyystodistukset / pas-
sit mukana (sotilasalue). Näistä 
retkistä saa tarkat ohjeet osoit-
teesta: www.ihalines.fi/suomek-
si/saannolliset/kuivasaari

Yritykset ja yhteisöt voivat 
varata itselleen myös erillisen ret-
ken Kuivasaareen. Erillisryhmien 
vierailuista tulee ottaa yhteys Kui-
vasaaren isäntään Mikko Lahti-
seen p. 0400 472 779 tai lahti-
nen.mikko(at)kolumbus.fi

Kuivasaaren talkoot

Kilta järjestää Kuivasaaressa tal-
kooviikonloppuja, joiden aikana 
tehdään kiltalaisten vapaaehtoi-
sin voimin erilaisia siistimis- ja 
kunnostustöitä.

Kiltalaiset kunnostavat saar-

ta niiltä osin kuin mahdollista. 
Kiltalaiset huolehtivat niin tyk-
kien kunnosta kuin luonnon suo-
jelemisestakin.

Talkooväkeä tarvitaan edel-
leen sekä yleisöretkien toteutuk-
sessa että kunnostustöissä.

Lisätietoja Kuivasaaren toi-
minnasta antaa emäntä Nina 
Toivonen, puh. 040 820 1122, 
ninamaija[at]iki.fi.

Sotilaskoti palvelee

Yleisöretkien aikana saarelle 
avataan myös Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen sotilaskoti, eli 
yleisöviikonloppujen aikana on 
mahdollisuus muistella sotilas-
palvelusaikaa, ja tarjota vaikka-
pa vaimolle ja lapsille ne kuului-
sat Sotkun munkkikahvit.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

killan arkisTo

Kajanuksen sauna.
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seen meren tuntumaan oman hu-
vilansa. Robert Kajanuksen jou-
tuminen Obbnäsiin (nimi Upin-
niemi on otettu käyttöön vasta 
myöhemmin) oli kuitenkin sattu-
ma. Sumuisena syyskuun päivä-
nä vuonna 1897 (?) Kajanus ja 
hänen seuralaisensa eksyivät pur-
jeveneellä Obbnäsiin ja joutuivat 
jäämään sinne yöksi odottamaan 
sumun hälvenemistä. Seuraava-
na päivänä kun sumu oli hävin-
nyt, Kajanus ihastui maisemaan, 
ja koska hän jo jonkin aikaa oli 
suunnitellut omaa vakinaista lo-
manviettopaikkaa, hän päätti ra-
kentaa paikalle talon. Hän osti 
tuhannella markalla 25 hehtaaria 
”rumia rantakallioita” Obbnäsin 
kartanolta. Vuonna 1898 tumma 
norjalais- tai karjalaistyyppinen 
hirsihuvila tiettävästi valmistui.

Suomenlinnan RT-kilta on 

kunnostanut upean saunara-
kennuksen ja ylläpitää ja huol-
taa historiallista ja ainutlaatuis-
ta Kajanuksen saunaa.

Kajanuksen saunaa ovat 
tervetulleita käyttämään myös 
yritykset ja muut upean löyly-
paikan tarvitsijat.

Kajanuksen saunan hoitaja 
on Mauri Harju. Häneltä saa li-
sätietoja mm. varaustilanteesta. 
Mauri Harju (Kajanuksen sau-
nan hoitaja), p. 0400 443 749.

Järvön kesä

Ankarat talviolosuhteet Järvös-
sä ovat pitkästä aikaa aiheutta-
nut tuhoja; muutama laituri oli 
kiinnitetty poijuihin, mutta kato-
sivat tielleen talvituulien myötä. 
Toinen laituri löytyi etsinnän jäl-
keen 6 km päästä itä-koilliseen 
Stora Brandöstä. Löytynyt laitu-
ri hinattiin saareen ja vinssattiin 
kalliolle. Toinen laiturin ponttoo-
ni oli kivikossa hieroutunut puh-
ki. Sen korjaus on nyt kevätkau-
den alkaessa käynnissä. Ostim-
me syksyllä Espoon kaupungilta 
käytetyn laiturin parantamaan 
saareen rantautumista.

Juhannuksen jälkeisellä vii-
kolla järjestettävälle lastenleirille 
on ilahduttavan paljon ilmottau-
tuneita. Leiripäiville on jo järjes-
tetty lapsille paljon monipuolis-
ta, merellisen mielekästä ohjel-
maa. Toivottavasti kesäsää suo-
sii leirille osallistujia.

Kajanuksen sauna – upea 
kohde saunomiseen ja 
löylyihin

Tarinan mukaan ajatus Upin-
niemessä sijaitsevasta graniitti-
saunasta syntyi juhlitun yön jäl-
keen. Tehdystä päätöksestä pi-
dettiin kiinni. Eliel Saarinen laa-
ti piirustukset saunaa varten. 
Sauna rakentaminen jäi kuiten-
kin Kajanuksen aikana kesken, 
koska se taisi olla liian suuri-
suuntainen ja kallis projekti.

Robert Kajanus syntyi 
2.12.1856 Helsingissä. Hänen 
isänsä oli insinööri Georg August 
Kajanus ja äitinsä Agnes, omaa 
sukua Flodin. Lopetettuaan kou-
lunkäynnin Robert Kajanus ryh-
tyi opiskelemaan musiikkia lähin-
nä ulkomailla. Hän joutui vasen-
kätisyytensä takia luopumaan 
viulunsoitosta ja keskittymään 
teorian ja sävellyksen opintoihin. 
Opintojen jälkeen hän palasi ko-
timaahan. Sibeliuksen samanai-
kainen nouseva säveltäjänkaari 
sai Kajanuksen kuitenkin tunte-
maan omien edellytystensä ra-
joitukset, ja niinpä hän itsensä 
unohtaen keskittyi kapellimesta-
ritoiminnallaan Sibeliuksen teos-
ten tunnetuksi tekemiseen.

Robert Kajanus kuoli hei-
näkuun 6. päivänä 1933. Pork-
kala oli jo vuosisadan vaihteessa 
suosittu viikonloppuretkien koh-
de. Monet tunnetut kansalaiset 
ostivat sieltä palstoja rakentaak-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

killan arkisTo

Kristiina Slotte jatkaa RT-killan pu-
heenjohtajana.
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RT-killan puheenjohtajana 
2017 jatkaa Kristiina Slotte

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan puheenjohtajaksi valittiin 
Suomalaisella klubilla järjeste-
tyssä vuosikokouksessa nel-
jännelle kaudelle Kristiina Slot-
te. Johtokunnassa tapahtui pari 
henkilövaihdosta. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Markus Aar-
nio. Sami Kettunen vastaa jat-
kossa johtokunnassa linnake-
vene MS Kuivasaaren alus - ja 
koulutustoiminnasta.

Killan Internet-kotisivut ovat 
osoitteessa www.rt-kilta.net.

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

Kirjallisuutta ja 
myyntiartikkeleita

Kristiina Slottelta, voi tilata killan 
historiikkia Viisikymmentä toi-
minnan vuotta, joka julkaistiin 
vuonna 2012. Kirjan hinta on 
10 euroa + postikulut. Jäsenet 
saavat sen postituksen hinnalla.

Killalta voi myös tilata killan 
julkaisemia historiikkeja: Järvö, 
Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila se-
kä Vallisaari ja Kuninkaansaari. 
Kunkin kirjan hinta on 3,50 eu-
roa + postikulut. Kirjat ovat Ove 
Enqvistin kirjoittamia. Saunasta 
on saatavilla myös ruotsinkieli-
nen julkaisu nimeltään Robert 
Kajanus bastu och villa. Sen 
hinta on 8 euroa + postikulut.

Lisäksi myydään Ove En-
qvistin kirjaa Itsenäisen Suo-
men Rannikkotykit 1918–1998 
ja Markus Mannisen teosta Via-
pori, Merilinnoitus ensimmäi-
sessä maailmansodassa 1914–
1918. Kummankin hinta on 12 
euroa + postikulut.

Lisäksi voi tilata myös Anu 
Vuorisen Isosaari-kirjaa, joka jul-
kaistiin 2011. Sen hinta on 48 
euroa + postikulut. Kilta on tuot-
tanut Viipurinlahden ratkaisutais-
teluista kesällä 1944 dvd-esityk-
sen. Dvd:n hinta on 28 euroa 
(postikuluineen). Kannattaa myös 
tiedustella muita killan toimintaa 
esitteleviä dvd-levyjä.

Sirpa Holma

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

killan arkisTo

Vuosikokousväkeä.
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MERIPP:n organisoiman 
Kotimaanliikenteen lai-

vurikurssin ensimmäisen oppi-
lasryhmän koulutus huipentui 
21 – 23.4. Aboa Maressa jär-
jestettyihin aluksen ohjailu- ja 
tutkanavigointiharjoituksiin si-
mulaattoreilla. Paikalla oli kym-
menen aktiivia. Allekirjoittanut 

sai kunnian olla mukana. Kurssi 
on tullut tarpeeseen sen jälkeen 
kun Trafi on alkanut rekisteröi-
mään merivoimien MPK:lle lah-
joittamia aluksia kauppa-aluk-
siksi. Esim. M/S Lavansaaren 
(ex. L-103) päällikköltä vaadi-
taan Kotimaanliikenteen laivu-
rin pätevyys 120 meripäivällä. 

Oppilasryhmällä oli käytös-
sään 5 komentosiltaa, jotka oli-
vat layoutilta sekä laitteistoiltaan 
varsin erilaisia. Huomionarvois-
ta tässä on se, ettei uusimmis-
sa silloissa ollut varattu kunnol-
lisia tasoja paperikartoille, vaan 
ergonomia oli suunniteltu tutkien 
sekä elektronisten karttanäyttö-
jen mukaan. Lisäksi ajoimme 
käytännössä vajaamiehityksellä, 
koska erillistä ruorimiestä ei ollut 
käytössä. Ts. aivan SMO:n mu-
kaiseen ohjailuryhmän toimin-
taan ei pystytty kuin ihan alus-
sa, kun olin itse kolmantena MP-
K:n merenkulun johtavan opetta-
jan Kai Kaksosen sekä linnake-
veneviirikön päällikön Rami Klé-
nin kanssa samalla sillalla. Tuo 
osa harjoituksesta olikin hieno 
esimerkki kolmehenkisen ohjai-
luryhmän (ohjailija + tutka + 
ruori) luotettavasta toiminnasta. 

Helsingin Reservimeriupseerit

Rannikon Puolustajan jutut jatkuvat 
painetun lehden ulkopuolella!

Qr-koodit ovat erityisesti mobiililaitteita varten suunniteltuja kuva-
koodeja, joiden avulla pystytään 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).
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Lauantaipäivän ajoharjoit-
telut tehtiin 80 m pitkällä rah-
tilaivalla välillä Kustaanmiekka 
– Porkkalanselkä. Tuolla välil-
lä koettiin erilaista keliä alkaen 
hyvästä näkyvyydestä ja ke-
vyestä tuulesta ja tuulen yltyes-
sä 10 m/s pohjoisesta lopulta 
täydelliseen pimeyteen palates-
sa Porkkalanselältä takaisin. Ai-
ka iso osa energiasta meni kun 
laitteet eivät olleet tuttuja, ja pi-
ti Porkkalan tiukoissa käännök-
sissä harjoitella rahtilaivan oh-
jailua sekä sen autopilotin toi-
mivuutta. Ehdottomasti positii-
vista oli kuitenkin isot tutkanäy-
töt, jota piirsivät viitat ja poijut 
tarkasti. Pimeänavigointi oli si-
ten yllättävän helppoa. Vaati to-
ki kokemattomalta järjestelmäl-
listä paikanseurantaa. Varsin-
kin pimeäajoharjoittelussa täl-
lainen simulaattoriharjoittelu oli 
mielestäni parhaimmillaan. Tä-
mä on lisäksi sellaista harjoitte-
lua, jota voidaan suorittaa tal-
viaikaan ja siten hyödyntää se 
aika vuodesta navigointitaitojen 
parantamiseen. 

Sunnuntaina vaihdettiin 
alus pienempään, 16 m pitkään. 
Pudotus rahtilaivan päällikön va-
kanssilta veneluokan puolelle oli 
monelle pienoinen pettymys. 
Taas keikuttiin pikkuaallokos-
sa. Nyt tosin sankassa sumussa 
Helsingin edustalla. Jotain häik-
kää simulaattorin softassa oli, 

kun useampi sai 2,4 m väyläl-
lä pohjakosketuksen 1,5 m sy-
väyksellä. Lopulta päivä huipen-
tui 5 veneen yhteiseen Kai Kak-
sosen johtamaan henkilöetsintä-
harjoitukseen Porkkalanniemen 
itäpuoleisilla vesillä. Lisäksi pää-
simme tutustumaan viikonlopun 
aikana samassa rakennuksessa 
sijainneisiin VTS:ään sekä Meri-

pelastuskeskus Turkuun. Aboa 
Maren opettajalta saimme var-
sin hyvää palautetta, ja hän oli 
vaikuttunut hyvin motivoitunees-
ta ja osaavasta oppilasryhmäs-
tämme. Kaiken kaikkiaan upea 
viikonloppu. 

Marko Vuorinen
Puheenjohtaja

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Helsingin Reservimeriupseerit
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Y leensä on totuttu siihen, et-
tä kesäkuukausina on kil-

lan toiminta hiljaisempaa. Juh-
lavuosi 2017 aiheuttaa sen, et-
tä Vaasassa niin kuin muuallakin 
tapahtuu poikkeuksellisen pal-
jon. Pohjanlahden Laivastokillan 
syyskokouksessa päätetty Mik-
kelinsaarten venematka järjes-
tetään torstaina 29.6. Tarkem-
pia tietoja saa puheenjohtajalta, 
puh 0500-665 413, e-mail teu-

vo.roden@netikka.fi. Kortesjär-
ven Jääkärimuseon matka siirtyi 
olosuhteiden pakosta elokuulle.

Kesän huipputapahtumia 
on Merivoimien vuosipäivä 7.-
9.7. Vaasassa, jolloin myös ylei-
söllä on mahdollisuus tutustua 
aluksiin. Vuosipäivän järjestä-
minen Vaasassa selittynee osin 
sillä, että nykyinen Merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Veijo 
Taipalus on taustaltaan vaasa-

lainen. Tiettävästi Merivoimien 
vuosipäivää ei aiemmin ole Vaa-
sassa vietetty. Sinisen Reservin 
iltajuhla järjestetään samana 
viikonloppuna sisäsatamassa 
Kuntsin Modernin taiteen mu-
seon tiloissa.

Kesän ohjelmaan kuu-
luu vielä osallistuminen Turus-
sa 21.-22.7. pidettäviin Valta-
kunnallisiin laivastokiltapäiviin. 
Samaan aikaan Turussa on Tall 

Kesäkausi poikkeuksellisen vilk as

Pohjanlahden Laivastokilta

Teuvo roden

Vaasassa on muodostunut jo perinteeksi, että maanpuolustusjärjestöt kokoontuvat Itsenäisyys päivä juhlalli-
suuksien jälkeen yhteiselle illalliselle. Oheisessa kuvassa edustajia Laivastokillasta, veteraaneista, reservi-
upseereista ja JP27:sta. Vasemmalla edessä Vaasan Reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja Raimo Latvala,  
oikealla Juhani Kari JP27:stä. Istumassa Vaasan Sotaveteraanien grand-old-man ja Pohjanmaan Maanpuolustus-
killan ensimmäinen puheenjohtaja Holger Strandberg, sekä muita päätä pidempänä kommodori Hannu 
Luukkonen, Vaasan Rannikkopatteriston viimeinen komentajia.
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Ships Races -tapahtuma.
Elokuun 23. päivänä si-

säsatamassa tapahtuu. Koko-
naisturvallisuudesta vastaavat 
viranomaiset ja vapaaehtoiset 
maanpuolustusjärjestöt esiinty-
vät yleisölle. Tilaisuus kuuluu 
valtakunnalliseen Nuku rau-
hassa Suomi 100 vuotta –ke-
säkiertueen ohjelmaan Vaasas-
sa. Pohjanlahden Laivastokillal-
la on kuten muillakin toimijoil-
la teltta, jossa esitellään killan 
toimintaa. Kävijät voivat osal-
listua esimerkiksi laivastoaihei-
seen tietokilpailuun. Killan jä-
senet ja muutkin kiinnostu-
neet voivat tutustua killan pai-
kalla olevaan koulutusalukseen 
Mariaan. Alus ajetaan ylös Vaa-
saan Kristiinankaupungista tu-
levana kesänä ainakin kahdesti: 
Merivoimien vuosipäivän yhtey-
dessä sekä Suomi 100 –tapah-

tuman yhteydessä. Alus operoi 
pääsääntöisesti Suupohjan ve-
sillä. Kuluvalla purjehduskaudel-
le on suunniteltu kaikkiaan seit-
semän kurssia ja tapahtumaa.

Syksyn toiminnasta mainit-

takoon alussa mainittu vierailu 
Kortesjärvellä ja Vänrikki Stoo-
lin keskuksessa Oravaisissa, Tu-
run merimuseokin on edelleen 
ohjelmassa.

Teuvo Roden

Kesäkausi poikkeuksellisen vilk as

Pohjanlahden Laivastokilta

Teuvo roden

Pohjanlahden Laivastokillan pitkäaikainen toiminnantarkastaja Pauli 
Glader (oikealla) täytti 75 vuotta. Killan puheenjohtaja onnittelee.

www.volvopenta.com
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Tulevana kesänä tulee ku-
luneeksi 50 vuotta Gyltön 

linnakkeen käyttöönotosta.
50-vuotista taivalta muis-

tellaan ja juhlistetaan lauantaina 
1.7.2017 Gyltön linnakesaarella 
Turun Rannikkotykistörykmen-
tin Perinneyhdistys ry:n järjes-
tämällä vapaamuotoisella per-
hetapahtumalla.

Sinä, jonka työnantaja on 
ollut Turun Rannikkotykistöryk-
mentti/Turun Rannikkorykmentti, 
olet asunut tai työskennellyt saa-
rella jossain vaiheessa sotilas-/si-
viilitöissä, olet perheinesi tervetul-
lut osallistumaan tapahtumaan.

Ilmoittautuminen

Perinneyhdistys hankkii osallis-
tujille kulkuluvat ilmoittautumis-
tiedot saatuaan. Myös kulkulu-
vat omaavien tulee ilmoittautua 
yhdistykselle. Ilmoittautumiset 
toivotaan kuljetusten järjestämi-
seksi mahdollisimman aikaisin, 
viimeistään 9.6.2017 mennes-
sä joko sähköpostilla osoittee-
seen rtperinne@gmail.com tai 
puhelimitse Pentti Sillanpäälle 
p. 0400 781 356 (miel. iltaisin 
16-18). Ilmoittautumisen yh-
teydessä tarvitaan nimi, henki-
lötunnus ja puhelinnumero jos-
ta tavoittaa sekä mistä nousee 
yhteiskuljetukseen, mikäli käyt-
tää sitä. Omalla autolla tulevat il-
moittavat myös autonsa rekiste-
rinumeron. (Jos ulkomaan kan-

Huomio – katse Gyltöhön 1.7.2017!

salaisuus, määräaika 2.6. ja tar-
kemmat ohjeet P. Sillanpää).

Osallistumismaksu

Kaikkien ilmoittautuneiden on 
maksettava 9.6.2017 mennes-
sä osallistumismaksu: 30,00 € 
henkilö ja 10,00 € alle 15-vuo-
tias. Maksut yhdistyksen tilil-
le FI97 5711 0020 0505 96. 
Maksun kohdistamiseksi oikein 
käytä viitenumeroa 1180. Osal-
listumismaksu oikeuttaa myös 
ruokailuun (possua punaviini-
kastikkeessa) Gyltön ruokalas-
sa sekä järjestettävään edesta-
kaiseen linja-autokuljetukseen 
Turku-Gyltö. (kts. kuljetus).

Kuljetus

Järjestäjä toivoo mahdollisim-
man monen käyttävän yhteis-
kuljetusta. Linja-autot lähtevät 
Turun Heikkilän kasarmialueen 
(Rykmentintie 15) portin vierei-
seltä parkkipaikalta kello 08.00. 
Autoon voi nousta myös Turun 
Kauppatorilta, Kaarinasta, Pa-
raisten linja-autoasemalta, Nau-
von kirkonkylästä tai Korppoon 

kirkonkylästä. (Tarkemmat ai-
kataulu/paikkatiedot ilmoittau-
tumisen yhteydessä).

Ohjelma alkaa kello 11.00 
ja tapahtuma päättyy klo 17.00.

Perinteen taltiointi

Perinneyhdistys toivoo, että mah-
dollisimman moni ”vanha gyltö-
läinen” osallistuisi Gyltön his-
torian kerryttämiseen tuomalla 
vanhoja valokuvia ja kertomalla 
muisteluksiaan omalta Gyltö-ajal-
taan. Muisteluksia vastaanote-
taan mielellään kirjoitettunakin, 
tarinoiden ei tarvitse olla pitkiä. 
Samoin yhdistyksen arkistoon 
vastaanotetaan mielellään lin-
nakkeiden historiaan liittyviä esi-
neitä. Meillä on jo hieno arkisto, 
mutta konkreettisia esineitä ym. 
linnakkeilta on melko vähän.

Lämpimästi tervetuloa viet-
tämään rt-henkistä kesäpäivää 
muistojen saarelle, tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan uusiin, 
muistelemaan ”vanhoja hyviä 
aikoja” ja näkemään Gyltön ke-
sä vuonna 2017!

Lisätiedot www.turrtr.net

Turun rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys
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Matti Kurjen purjehtijat perinneosasto

Aikansa kutakin …

Huhtikuun 21. päivänä ko-
koontui 25 Matti Kurjen 

purjehtijaa muistelemaan palve-
lusaikaansa Helsingin Suoma-
laisella Klubilla. Saimme kuul-
la mukavia merihenkisiä juttu-
ja menneestä ajasta – nuoruu-
desta – nyt oli osallistujien ikä-
rakenne vajaat 70 – 90 vuotta!

Päätimme, että niin kauan 
kun on yksikin mies pystyssä, 
kokoonnumme ainakin ns. vuo-
sipäivänä eli huhtikuussa. Seu-
raava kokoontuminen (2018) pi-
dettäneen Turussa. Pertti (Suto) 
Suominen lupasi junailla tapah-

tuman, lounaan (?) merkeissä.
Allekirjoittanut vetäytyy nyt 

lopullisesti ”nostoväkeen” – ter-
veyskin alkaa pikkuhiljaa pet-
tää. Kiitän kaikkia mukana ol-
leita, jotka menneinä vuosina 
ovat olleet mukana riennoissa. 
Toivotan hyvää ja lämmintä ke-
sää. Matti Kurki purjehtii muis-
toissamme.

P.S. Vähäisen kiinnostuk-
sen vuoksi Klubitakki -merkke-
jä ei nyt toistaiseksi tilata.

Ilkka J Ignatius
Pj - Purjehtija mallia 1/66

Matti Kurjen purjehtijat 
perinneosasto

Kesäkausi on alkanut. 

Muista pitää kamera mukana ja ottaa kuvia!
Sininen Reservi ry järjestää valokuvauskilpailun ajalla 1.1. – 31.8.2017. Kilpailun kolmen 
sarjan aiheet ovat ihminen, kalusto ja luonto. Kaikissa sarjoissa kuvan tulee liittyä 
meripuolustukseen.

Jokaisen sarjan paras kuva sekä kokonaiskilpailun paras kuva palkitaan Tespack tuotteilla ja 
muilla palkinnoilla. Rohkeasti mukaan, vain osallistumalla olet kilpailemassa palkinnoista!

Kilpailuun osallistuvat kuvat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen

kuvakilpailu.sininenreservi@outlook.com

Tarkemmat tiedot ja ohjeet  
www.sininenreservi.fi
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Rannikon kuulumisia

Rannikkosotilaskotiyhdistys

R annikkosotilaskotiyhdis-
tyksen vuosikokous pidet-

tiin 5.3. Haagapuiston koulukes-
kuksessa Hangossa. Mukana oli 
72 sisarta päättämässä yhtei-
sistä asioista. Kokouksen aluk-
si Hangon paikallisosaston sisar 
pastori Ulla Laakkonen piti pie-
nen hartaushetken. Sen jälkeen 
seurasi ansiomerkkien jako. Kii-
timme kukkasin ja RSKY:n ansio-
merkein hallitustyönsä päättäviä 
Ulla Laakkosta Hangon paikalli-
sosastosta, Anne Lainetta ja Jen-
ni Gripenwaldia (paremmin ehkä 
vielä tunnettu Kaipaisena) Upin-
niemen paikallisosastosta moni-
vuotisesta työstä yhdistyksen hy-
väksi. Kiitimme myös pitkäaikais-
ta toiminnantarkastajaa Oili Kil-
pistä korulahjalla hänen nyt ero-
tessa tehtävästään. Uudeksi toi-
minnantarkastajaksi valittiin enti-
nen kirjanpitäjämme ja Suomen-
linnan sisar Ritva Takkunen.

Tii Vieruaho Upinniemen 
paikallisosastosta valittiin uu-
delleen hallitukseen, tällä ker-
taa varsinaiseksi jäseneksi kol-
mivuotiskaudelle. Sirpa Holma 
Suomenlinnan paikallisosastosta 
aloitti uutena varsinaisena jäse-
nenä. Varajäseniksi tälle toimin-
tavuodelle valittiin Seija Narinen 
Upinniemen paikallisosastosta 
ja Tarja Löfgren Turun paikalli-
sosastosta. Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen hallituksessa jatka-
vat edelleen puheenjohtaja Ma-

ritta Sariola (Hangon po), vara-
puheenjohtaja Sirkka Stolt (Suo-
menlinnan po), sihteeri Marjo 
Lindstedt (Turun po), Kaija Plit 
(Suomenlinnan po) ja Tita-Ma-
ri Asikainen (Upinniemen po). 
Yhteysupseerinamme jatkaa ko-
mentaja Erkki Heinonen.

Ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa valittu viestintäryh-
mä on ehtinyt aloittaa jo toimin-
tansa. Ryhmän tarkoituksena on 
viestinnällisin keinoin lisätä yhdis-
tyksemme kiinnostavuutta. Moni-
muotoisuus on valttimme -hen-
gessä tehostamme myös eri toi-
mijoiden välistä viestintää halli-
tuksen yksipuolisen tiedottami-
sen sijaan. Viestintäryhmän vetä-
jänä toimii Kaija Plit hallituksesta. 
Lisäksi siihen kuuluvat myös Sirk-
ka Stolt (hallitus), Katriina Anders-
son (toimisto), Elisa Huuskonen 
(Upinniemen sotilaskoti) ja Elina 
Wirtanen (sisaret, Suomenlinna).

Tänä vuonna Suomi juhlii 
100-vuotisitsenäisyyspäivään-
sä. Myös puolustusvoimat jär-
jestää monenlaisia tilaisuuksia, 
joissa tietenkin puolustusvoimi-
en kumppanina olemme muka-
na. Valapäivät, kotiväkipäivät ja 
kotiutusjuhlat työllistävät aina 
paljon sisaria. Juhlia tärkeäm-
pää on kuitenkin se arkinen 
työ, mitä teemme varusmiesten 
hyväksi päivystäessämme soti-
laskodeissa sijaistaen ja auttaen 
palkattua henkilökuntaa. Viem-

me pyydettäessä sotilaskotipal-
velut myös maastoon leireille.

Olemme jo monena vuon-
na lahjoittaneet varusmiehille hei-
jastimia, rippiristejä ja virsikirjo-
ja. Pyrimme myös toteuttamaan 
heidän omat toiveensa hankki-
malla urheiluvälineitä ja erilaista 
elektroniikkaa. Sotilaskotien viih-
tyisyys on kunnia-asiamme. Pai-
kallisosastojen vapaaehtoiset si-
saret keräävät varoja myyjäisil-
lä ja huolehtimalla erilaisten ta-
pahtumien tarjoilusta, mikä aut-
taa yhdistystä sen tavoitteiden to-
teuttamisessa. Isommissa tapah-
tumissa teemme usein yhteistyö-
tä muiden sotilaskotiyhdistysten 
kanssa. Henkilökunnan jaksa-
misesta ja ammattitaidon ylläpi-
tämisestä huolehditaan järjestä-
mällä koulutus- ja virkistyspäiviä, 
jolloin vapaaehtoiset sisaret pitä-
vät sotilaskoteja auki. Myös va-
paaehtoisille sisarille järjestämme 
joka vuosi virkistyspäivän.

Vuosi 2018 on meidän 
oma juhlavuotemme. Sotilasko-
tityötä on Suomessa silloin teh-
ty sata vuotta. Rannikkosotilas-
kotiyhdistys täyttää 100 vuotta 
3.11.2018. Juhlien suunnittelu 
on jo käynnissä juhlatoimikun-
nassa, jota vetää kunniapuheen-
johtajamme Ulla Varjola. Juhla-
vuotta huomioidaan erilaisissa 
yhteyksissä pitkin vuotta, varus-
miehiä unohtamatta. Ilman heitä 
ei olisi myöskään meitä!
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Historiikkitoimikunta on 
saamassa parin vuoden työnsä 
päätökseen. Kuvia on kerätty se-
kä yhdistysten että sisarten ar-
kistoista. Sisaret ja sotilaskodin-
hoitajat ovat kertoneet kokemuk-

sistaan sotilaskotityössä niin so-
dan kuin rauhan aikana historii-
kin kirjoittajalle Ove Enqvistille, 
jolla on myös paljon omakohtai-
sia kokemuksia ja muistoja soti-
laskodista.

100-vuotishistoriikkimme 
julkaistaan juhlavuoden vuosi-
kokouksessamme Suomenlin-
nassa.

Maritta Sariola

Tiukan asian tiimellyksessä RSKY:n paikallisosastojen puheenjohtajilla lisätty hallitus jalkautettiin 
myös rappujumpalle Hangon Hotelli Regatassa.

kaija pliT
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Helsingin Miinanraivaajakilta

S odan jälkeisessä vuosien 
1945–1950 raivaustyös-

sä Merimiinojen raivaajat tekivät 
vaarallista, rintamapalvelukseen 
verrattavaa työtä. Miinat Suo-
men eteläisellä rannikkoalueel-
la Viipurinlahdelta Narvanlahdel-
le ja Porkkalan editse Pohjoisel-
le Itämerelle aina Ahvenanme-
relle saakka raivattiin. Tällä ajalla 
Suomi raivasi, tuhosi tai teki pur-
kamalla vaarattomaksi yhteensä 
noin 10 000 miinaa ja räjähtävää 
raivausestettä. Raskaissa miinan-
raivaustehtävissä menetti hen-
kensä 28 miestä ja yli 30 vam-
mautui sekä lisäksi tappioina me-
netettiin 10 ja vaurioitui 9 alusta.

Vuonna 1994 perustet-
tiin Turkuun Miinanraivaajakil-
ta. Helsinki sai oman osaston 
20.3.1997. Se rekisteröityi 2001 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry:k-
si. Yhdistys vietti 20-vuotisjuhlaa 
21.3.2017 Helsingissä. Kutsuvie-
raita oli noin 60, joista 17 oli mii-
nanraivaajaveteraaneja. Tärkeä 
tapahtuma oli kesällä 2004 mii-
namuistomerkin pystyttäminen 
Katajanokalle, Helsinkiin. Juhlas-
sa palkittiin sekä yhdistyksen jä-
seniä että yhteistyökumppaneita. 
Musiikista vastasi Viipurin Laulu-
veikkojen kvartetti ”Four Fats”. 
Killan puheenjohtaja Erik Erwes 
kertoi 20 vuoden tapahtumista 
ja jäsenten tekemistä matkoista.

Merivoimien esikuntapääl-
likkö, lippueamiraali Timo Hir-

vonen tiivisti tervehdykses-
sään alueen kolmen sodankä-
vijän Neuvostoliiton, Saksan ja 
Suomen laskeneen sodan aika-
na Suomenlahden alueelle noin 
60 000 miinaa ja raivauses-
tettä. Välirauhansopimuksessa 
Neuvostoliitto edellytti Suomelta 
merimiinakenttien raivaamista.

Tehtävää varten merivoimat 
joutui organisoimaan joukkoja uu-
delleen. Syntyi Raivaajalaivasto, 
johon kuului 7 raivaaja-osastoa, 
yhteensä 14 raivaajalaivuetta. Ko-
konaisvahvuus oli 205 alusta ja 
noin 2 000 miestä. Aluksista rai-
vaajia oli 141, viitoitusveneitä 50 
sekä emälaivoja, huolto-, yhteys- 
ja muita apualuksia 14.

Raivaustyö suoritettiin kai-
kissa vaiheissa tunnontarkas-
ti pyrkien saavuttamaan suurin 
varmuus, minkä silloinen tekni-
nen välineistö ja henkilöstön am-
mattitaito tekivät mahdolliseksi. 

Tehdyn työn ansioista Suomen 
merialue palautui merenkululle 
turvalliseksi ja Suomelle elintär-
keä kauppameriliikenne kyettiin 
turvaamaan. Isänmaan jälleenra-
kentaminen eteni.

Puheensa lopuksi Lippuea-
miraali Hirvonen lainasi Haapa-
saarella olevan miinanraivaus-
muistomerkin tekstiä: ”Te kunnioi-
tetut miinanraivaajat raivasitte väy-
lät, jotta meillä nuoremmilla suku-
polvilla olisi mahdollisuus purjehtia 
kohti valoisampaa tulevaisuutta.”

Näyttelijä Timo Närhinsalon 
esittämä monologi ”C.G.E. Man-
nerheimin Viimeinen päiväkäsky” 
vei juhlaväen menneisyyteen. 
Närhinsalo, presidentin roolissa, 
istuu työhuoneessaan päämajas-
sa, kirjoittaen sopimusluonnosta 
Zdanovilta saamansa Tsekkoslo-
vakian ja Neuvostoliiton välisen 
YYA-sopimuksen pohjalta.

Mika Kuutti

Helsingin Miinanraivaajakilta ry 20-vuotta

Erik Erwes ja Marski (näyttelijä Timo Närhinsalo).

mika kuuTTi
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seniltä 10 euroa ja kannattavil-
ta yhteisöiltä 100 euroa, mutta 
suuremmatkin lahjoitukset ovat 
toki tervetulleita.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa teknikkokaptee-
niluutnantti (evp) Erkki Lauri-
la, 0500 431334, elexi@elisa-
net.fi. Varapuheenjohtajana jat-
kaa insinöörikomentajakapteeni 
(evp) Antero Tanninen, antero-
tanninen@gmail.com. Yhtey-
denotot myös osoitteella Meri-
voimien Tutkimuslaitoksen Pe-
rinneyhdistys ry, c/o Jari Nie-
minen Tykkikentäntie 1, 11310 
Riihimäki, 0299 550854.

Yhdistyksen kotisivut ovat 
http://www.fnri.fi/ Kotisivujen 
kautta on tilattavissa yhdistyk-
sen julkaisema mielenkiintoinen 
kirja: Kristian Lehtonen. Tyrsky-
jä, Terästä, Tekniikkaa. Itsenäi-
sen Suomen meripuolustuksen 
tekninen tutkimus-, kehitys- ja 
koetoiminta.

Ove Enqvist

M erivoimien Tutkimuslaitos 
perustettiin itsenäisenä 

joukko-osastona vuonna 1998, 
kun aikaisemmin Saaristomeren 
Laivaston osana toiminut Merivoi-
mien Tutkimuslaitos ja Rannikko-
tykistökoulun tutkimus- ja kehit-
tämisosasto yhdistettiin. Puolus-
tusvoimauudistuksen yhteydessä 
vuonna 2014 Merivoimien Tutki-
muslaitoksen toiminta itsenäise-
nä joukko-osastona loppui.

Merivoimien tutkimuslai-
toksen perinneyhdistys ry. aloitti 
toimintansa vuonna 2001. Yh-
distyksen tarkoituksena on jä-
senistönsä yhteenkuuluvuuden 
ja yhteishengen ylläpitäminen, 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
ja koko merivoimien tutkimus-
perinteiden ja perinne-esineis-
tön sekä perinnehistorian vaali-
minen ja tallettaminen.

Perinneyhdistys voi ottaa 
jäsenikseen yksityisiä henkilöitä 
tai liikelaitoksia ja yhteisöjä, jot-
ka ovat tai ovat aiemmin olleet 
rannikkotykistön tai merivoimien 

tutkimustoiminnassa mukana. 
Yhdistys voi halutessaan ottaa 
vastaan myös lahjoituksia. Varsi-
naisten ja yhteisöjäsenien lisäksi 
yhdistykseen voi kuulua tuki- eli 
kannattavia jäseniä, joko yksityi-
siä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka 
hyväksyvät yhdistyksen säännöt. 
Jäsenet hyväksyy hakemukses-
ta yhdistyksen hallitus. Kannatta-
valla jäsenellä ei ole yhdistyksen 
kokouksissa äänioikeutta.

Perinneyhdistyksen vuosi-
kokous 26.4. hyväksyi vuoden 
2017 jäsenmaksuksi varsinaisil-
ta jäseniltä ja yksityisiltä tukijä-

Miinan koeräjäytys.

Perinneyhdistyksen vuosikokous 26.4.2017.

ove enqvisT

puolusTusvoimaT

Merivoimien tutkimuslaitoksen perinneyhdistys
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Turun Rannikkotykistökillan 
kevätkokous pidettiin lau-

antaina 4.3. Heikkilän Sotilas-
kodin pääsalissa. Kokousesitel-
män piti kommodori Veli-Pekka 
Heinonen aiheesta ”Puolustus-
voimien logistiikkalaitos”. Esitel-
mä oli kiinnostava, koska se kä-
sitteli puolustusvoimien, varsin-
kin merivoimiin liittyviä materi-
aali- ja pian ajankohtaisiakin ka-
lustohankintoja.

Kahvin ja soden munkin 
jälkeen päästiin varsinaiseen 
kokoukseen, jossa käsittelim-
me sääntöjen kevätkokouksel-
le asettamat asiat. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Kari 

Paarma, sihteeeriksi Seppo Kai-
la. Kokous piti hiljaisen hetken 
vuoden 2016 aikana kuoleman 
kautta jäsenistöstämme poistu-
neiden Heikki Arasto, Franciska 
Laitakarin, Kauko Linerin, Jar-
mo Rahkosen, Terttu Seppälän, 
Erkki, Tuunasen ja Jaakko Uu-
sitalon kunniaksi. Kokouksessa 
oli hiihtokisoista huolimatta to-
della mukavasti killan jäseniä!

Olemme kevään aikana 
kokoontuneet kuukausikahviti-
laisuuksiin Heikkilän sotilasko-
din yläsalissa viisi kertaa. Joka 
keralla meillä on ollut hyviä esi-
telmänpitäjiä eri sotilas- ja sivii-
liasiantuntijoiden piiristä. Kah-

vitilaisuudet ovat jäsenistömme 
suuressa suosiossa, keräten jo-
ka kerralla salin viimeistä tuo-
lia myöden täyteen kuulijoita. 
5.4. -tilaisuudessa luovutettiin 
arvostetulle sotaveteraanillem-
me Heikki Peltoselle killan lah-
joittamana uusi kiltaristi. Heikki 
Peltonen on näin kiltaristin en-
simmäinen virallinen käyttäjä!

Kiltamme käy palkitsemas-
sa kiitettävästi varusmiespalve-
luksensa suorittaneita henkilöi-
tä. Varapuheenjohtaja Matti Pu-
hakka ja hallituksen jäsen Heik-
ki Pohjanvirta käyvät Upinnie-
messä suorittamassa tätä tär-
keää tehtävää välillä jonkun 

Turun Rannikkotykistökilta

seppo kaila

Kiltamme ”restaurointityöryhmä” on toiminut. Tornikanuunan suojakupu kiiltaa uudessa maalissaan.
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kolmannen henkilön avustama-
na. Tilaisuutta käytämme sa-
malla mielellään rekrytointitar-
koituksessa. Kiltamme osallis-
tuu ”tykkiryhmään” joka entisöi 
Örön vanhoja säilytettäviä tyk-
kejä vuosittain kerran tai kah-
desti toteutettavalla talkoolla. 
Ryhmässä on Turun alueelta 
toimineet Urpo Saari, Pentti Sil-
lanpää, Arto Heinonen, Heikki 
Pohjanvirta, Antti Suna, Pontus 
Enestam, Jukka Lehtinen ja Jor-
ma Mäkilä. Porin seudulta Rai-
mo Suominen, Pentti Mäenpää, 
Pasi Pohjola, Aarne Siikarla ja 
Juha isomäki. - Siis erittäin hie-
noa toimintaa!

Killan retkikunta lähtee ke-
säkuun alussa Salpalinjan kier-
rokselle, jossa tutustutaan mer-

Turun Rannikkotykistökilta

kittäviin sotahistoriallisiin koh-
teisiin Itä-Suomessa. Oppaa-

na retkellä toimii Sampo Ahto. 
Kolmepäiväisen matkan varrelle 
on suunnitelmiteltu toista kym-
mentä mielenkiintoista pysäh-
dyspaikkaa. Suunniteltu reitti on 
Kyminlinna - Miehikkälä - Ha-
mina - Lappeenranta - Mikkeli - 
Riihimäki - Tammela. Toivotta-
vasti saamme matkakertomusta 
kuvineen seuraavaan Rannikon 
Puolustajan numeroon!

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumista 
TS:n kiltapalstalla, jäsentiedot-
teissa ja killan FB-sivulla. Seu-
ratkaa myös Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) si-
vuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

seppo kaila

seppo kaila

Varapuheenjohtaja Matti Puhakka pi-
tää puheen varusmiesten kotiutusti-
laisuudessa Upinniemessä 14.3.

Sotaveteraani Heikki Peltonen oik. on Turun Rannikkotykistökillan kiltaristin ensimmäinen virallinen käyttäjä! 
Ristin luovuttivat sen suunnittelija Seppo Kaila ja Heikki Pohjanvirta kesk.
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V almistautuminen Suo-
mi 100-vuotta -juhlavuo-

teen ja muihin merkittäviin Tu-
russa tapahtuviin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin on käynnissä. Nu-
ku Rauhassa- laaja mp-tapahtu-
makokonaisuus Heikkilän alueel-
la on jo vietetty ja siitä kuullaan 
seuraavassa Rannikon Puolusta-
jalehdessä ainakin tällä palstal-
la ja varmaan myös laajemmin. 
Valtakunnan suurimpia tapahtu-
mia Tall Ships Race Turussa on 
jo aivan ovella, johon Turun Lai-
vastokilta osallistuu järjestämäl-
lään Valtakunnallisilla Laivasto-
kiltapäivillä kutsumalla Laivaston 
Killan jäsenkillat samaan aikaan 
ja osaksi samalle Tall Ships-ta-
pahtuman alueelle, koska kat-
sottavaa ja osallistumismahdol-
lisuuksia kyllä riittää. Tapaam-
me myös 24. - 27.8. järjestettä-
villä Turun Messuilla. Sijoitumme 

siellä Puolustusvoimien näytte-
lyalueella olevan Sinisen Reser-
vin ständin yhteyteen. Tervetu-
loa Turkuun osallistumaan ja 
nauttimaan kesän monista ta-
pahtumista! Toukokuun puoli-
välin paikkeilla toteutamme kou-
lutusillan Aboa Maren laivasimu-
laattoreilla Auriga-rakennukses-
sa. Muistakaa myös Sinisen Re-

servin ampumakilpailut!
Pansion sotilaskoti on muut-

tamassa kasarmirakennukseen 
tulevan peruskorjausremontin 
tieltä väistötiloihin. Tästä johtuen 
siellä sijaitseva kirjasto- ja kiltojen 
perinnehuoneena toimivasta ti-
lasta jouduimme siirtämään kaik-
kien siellä kokoustaneiden kilto-
jen perinnekaapit sisältöineen vä-
liaikaisvarastotiloihin. Turun Lai-
vastokillan hallituksen kokouksia 
on nyt pidetty Heikkilässä sekä 
muissa tilapäistiloissa.

Turun Laivastokillan kevät-
kokous pidettiin Heikkilän soti-
laskodin pääsalissa 28.2. Käsi-
teltiin sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat. Puheenjohta-
jana kevätkokouksessa toimi kil-
lan puheenjohtaja Jarmo Holm 
ja sihteerinä niinikäään killan sih-
teeri Jouni Aho. Kokouksen yh-
teydessä palkittiin ansiokkaasta 
työstä killan hyväksi seuraavasti: 

seppo kaila

seppo kaila

Turun Laivastonkilta

Kevätkokouksessa palkitut Jouni Aho, Kalevi Ylistö ja Juho Angervo.

Monitoimimurtaja Thetiksen peräkomentsillalla. Etualalla Asko Aaltonen, 
Jarmo Holm ja Pertti Suominen.
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TLK:n kultaisella levykkeellä pal-
kittiin Olavi Niskanen, joka saa-
pumaan estyneenä saa oman le-
vykkeensä myöhemmin. Hopei-
sella levykkeellä palkittiin Jouni 
Aho ja pronssisella levykkeellä 
Juho Angervo. Killan pöytästan-
daarilla palkittiin pitkäaikainen 
hallituksen jäsen ja killan tiedot-
taja Kalervo Ylistö, joka jäi pois 
hallituksesta. Onnittelut kaikille 
palkituille!

Olimme mukana 
tapahtumissa

Kävimme Jalavan Petrin järjes-
tämällä PikNik-risteilyllä Viikka-
rin kyydissä! Kiltaväkeä oli vaan 
valitettavan vähän päässyt mu-
kaan keskelläviikkoa-matkal-
le, mutta sitäkin laadukkaam-
paa retkeilijää oli reissussa. Kii-
tos Petrille järjestelyistä! Olim-
me huhtikuussa tutustumassa 
Alfons Håkansin Ruissalon te-
lakkaan ja sen perään mahta-
vaan 72 metriseen monitoimi-
murtaja Thetikseen Aurajoki-
suussa. Legendaarinen Ruis-
salon telakka on selvästi koke-
nut melkoisen renesanssin uu-
sien omistajien ansiosta. Laitu-
rialueita ja rakennuksia on lai-
tettu hienoon kuntoon. Monitoi-
mimurtaja oli melkoinen laitos 
ja nähtävyys. Komentosillalla on 
hallintalaitteet sekä keulan- et-
tä perän suuntaan ja mahtava 
maisemanäkyvyys. Isäntänäm-

seppo kaila

Turun Laivastonkilta

me ja oppaanamme toimi Kal-
le Hartikainen Håkansilta. Kii-
tokset Kallelle hienosta retkestä!

Edustaminen ja 
kunnianosoitukset

Osallistuimme Laivaston Killan 
vuosikokoukseen 25.3. Tampe-
reella panimoravintola Plevnas-
sa ja Sinisen Reservin vuosiko-
kouksessa Raumalla 8.4. Ko-
kouspaikkana oli Rauman vie-
hättävä Merimuseo vanhassa 
merikoulussa. Varsinais-Suo-
men Kiltapiirin kevätkokouk-
seen Heikkilässä 30.3. osallis-
tuvat killastamme Jouni Aho, 
Petri Jalava, sekä piirihallituk-
sen jäsen Ulpu Honkasalo.

Saimme 19 huhtikuuta su-
ruviestin. Sotaveteraani, evp 
kaptl Helge Jalava on poissa. 
Osanottomme omaisille!

Merkkipäiviä

Kesän ja alkusyksyn syntymäpäi-
väsankareitamme ovat: 80 vuotta 
Martti Rytkönen 5.7. 75v. Heik-
ki Heinonen 26.6., Visa Auvinen 
15.7., Tor Holmström 19.7., Jar-
mo Hänninen 6.9., Pekka Teikari 
21.9. ja Vilho Komulainen 30.9. 
70v. Kauko Kottonen 23.7. 50v. 
Ilkka Rautava 27.6.

Onnea kaikille 
syntymäpäiväsankareille!

Seuratkaa ilmoitteluja retkistä ja 
tapahtumista TS:n kiltapalstal-
la, sähköposti-jäsentedotteissa 
ja killan päivitetyillä nettisivuil-
la: www.turunlaivastokilta.net 
ja killan FB-sivulla. Seuratkaa 
myös ampumatapahtumien 
ajankohtia Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) sivuil-
la: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Tutustujaryhmämme Ruissalon telakalla.
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sensa 17.3. Katajanokan Ka-
sinolla. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Ove Enqvist. Hal-
litukseen tehtiin vain yksi muu-
tos. Pitkäaikainen hallituksen jä-
sen Anu Vuorinen jäi pois halli-
tuksesta, ja tilalle tuli sotilasko-
tisisar Liisa Lottanen.

Uudet ja entiset jäsenet, 
muistakaa maksaa vuotuinen 
tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 
euroa yhdistyksen tilille Nordea 
FI35 1572 3000 3790 24. 
Maksu on samalla jäsenhake-
mus uusille jäsenille. Muista-

R annikkotykistön perin-
neyhdistyksen tarkoi-
tuksena on innostaa 

vaalimaan rannikkotykistöase-
lajin ja rannikkojoukkojen sekä 
-yhteisöjen perinteitä ja siihen 
liittyen tukea niiden piirissä ta-
pahtuvaa tutkimus-, keruu-, tie-
dotus- ja kehittämistoimintaa, 
jonka tarkoituksena on yleisen 
maanpuolustushengen ja erityi-
sesti rannikkopuolustuksellisen 
ajattelun ylläpito sekä kehittä-
minen osana meripuolustusta.

Yhdistys piti vuosikokouk-

kaa myös aina kirjoittaa nimi- ja 
yhteystietonne, sähköpostiosoi-
te ml., esim. pankkisiirtolomak-
keen viesti-osaan, jotta voimme 
kutsua teidät mm. seuraavaan 
vuosikokoukseen ja muihin ti-
laisuuksiin!

Ove Enqvist
Puheenjohtaja, ST, komentaja evp.

Hevoshaantie 9 D 6, Vantaa
040 5524136, enqvist(at)oktanet.fi

Jorma Hakala
Sihteeri ja taloudenhoitaja

Kiviparintie 6 C 28, Helsinki
0400 413719, 

jorma.hakala(at)kolumbus.fi

www.rannikkotykisto.fi

Rannikkotykistön Perinneyhdistys

Vuosikokous Katajanokan Kasinolla.

ove enqvisT
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L auantaina 22.4.2016 mars-
sittiin Turun Kakskerran 

saa rella jo perinteinen, kenraa-
li Adolf Ehrnroothin asuinosoit-
teesta nimensä saanut Ken-
raalintie -marssi. Ensimmäisen 
kävelytapahtuman suojelijana 
vuonna 2003 ehti toimia itse 
kenraali Adolf Ehrnrooth. Vuo-
sina 2004-2014 marssin suo-
jelijana toimi kenraalin puoli-
so, kreivitär Karin-Birgitte Eh-
rnrooth. Harjattulan kurssikes-
kus on alusta alkaen ollut ta-
pahtuman lähtö- ja päätöspis-
teenä ja on osoittautunut oivak-
si paikaksi tapahtumalle, kuten 
myös Kakskerran saari sopivak-
si reitistöltään ja profiililtaan. Si-
jainti saariston laidalla on myös 
antanut suotuisia säitä. Varsi-
nais-Suomen kiltapiirin alaisuu-
dessa toimineen tapahtuman 
järjestelyvastuussa on vuodes-
ta 2015 ollut Rannikkojääkäri-
pataljoonan perinneyhdistys Pe-
ry. Marssinjohtajana toimi Sa-
mi Kivilähde. Osallistujamää-
rä jäi tänä vuotena hieman pie-
nemmäksi aiemmista, lieneekö 
syynä ollut luvattu räntäsade. 
Myös Peryn jäsenistöä oli mu-
kana kävelemässä. Näillä nä-
kymin marssin järjestelyvastuu 
siirtyy Peryltä toiselle yhdistyk-
selle taas seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi. Katsotaan, onko jos-
kus vielä aika Peryläisten ryhtyä 

Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

järjestämään marssitapahtumaa 
uudestaan!

Rannikkojääkäripataljoo-
nan Perinneyhdistys ry:n 28. 
vuosikokous pidettiin lauantaina 
22.4.2016 Harjattulassa, Turus-
sa, Kenraalintie marssin jälkeen.

Vuosikokoukseen osallistui 
9 kokousvierasta. Ennen varsi-
naista kokousta kirjailija, ran-
nikkojääkäri Patrik Berghäll piti 
mielenkiintoisen esitelmän kir-
joistaan, niiden synnyistä, tari-
noista kirjojen takana sekä kir-
joittamisprosessistaan. Berghäll 
on syntynyt Tammisaaressa, ja 
hän kirjoittaa äidinkielellään 
ruotsiksi. Hän harrastaa moni-
puolisesti luontoon ja eräretkei-
lyyn liittyviä asioita: melontaa, 
maastopyöräilyä, juoksua, hiih-

toa, suunnistusta ja vaeltamista. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus 
on hänen sydäntään lähellä ja 
tärkeä harrastus. Hän kiinnos-
tui kaukopartiotarinoista tava-
tessaan Karl-Johan Norrgårdin 
talvisissikurssilla vuonna 2003 
ja päätti kerätä yhteen tarinat 
hänen retkistään. Hänen kirjan-
sa ovat hänen mukaansa tätä 
vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä – veteraanien tarinoiden 
ja historian kertomista ja siirtä-
mistä tuleville sukupolville.

Kahvitarjoilun jälkeen aloi-
timme vuosikokouksen. Ko-
kouksessa käytiin läpi 14-koh-
tainen esityslista. Hyväksyttiin 
edellisen vuoden vuosikertomus 
ja tilinpäätös, sekä käsiteltiin yh-
distyksen toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2017. 
Vuoden 2016 hallitukselle ja 
toiminnantarkastajille myönnet-
tiin vastuuvapaus. Jäsenmaksu 
päätettiin pitää samana kuin en-
nenkin, 15 eurossa.

Hallituksen kokoonpanoon 
ei tullut muutoksia. Tänä vuon-
na ei vuosikokouksessa palkittu 
ketään, vaan kaikki palkitsemiset 
tapahtuvat joko Teikarin päivänä 
5.7. Upinniemessä/Dragsvikissä 
tai Rannikkojääkärikillan kanssa 
yhteisesti vietettävässä Suomi 
100v – juhlassa Helsingin Seu-
rahuoneella 2.12.2017.

Esa Aittokallio

Rannikkojääkäri, kirjailija Patrik 
Berghäll.

Kenraalintien marssi ja yhdistyksen 
vuosikokous 22.4.2017
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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 Mattson, 
045-8413070, 
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Merivoimat
Merivoimien esikunta
PL 58, 20811 Turku

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

Rannikkoupseeri yhdistys
RP-lehden julkaisija
Puheenjohtaja Auvo Viita-aho
Kommodori
2. Logistiikkarykmentin komentaja
auvo.viita-aho@mil.fi
sihteeri Jarmo Valtimo 
040 564 7695
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

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

Yhteinen julkaisum
m

e
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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

Rannikon Puolustajan teemat 2017
3/2017 Autonomiset järjestelmät

4/2017 Sodankäynnin muodonmuutos

1/2018 Uudet oppimisympäristöt

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2017
1.1.–31.8. Sininen Reservi ry järjestää valokuvauskilpailun ajalla. (s. 71)

1.7. Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry järjestää 
Gyltössä vapaamuotoisen perhetapahtuman Gyltön 50-vuotisen 
taipaleen kunniaksi. (s. 70)

8.7. Merivoimien vuosipäivä ja Sinisen Reservin järjestämä iltajuhla 
Kuntsin Taidemuseolla Vaasassa. (s. 61)

www.nestorcables.fi

kaapelointiratkaisut
Laadukkaat

kotimaiselta valmistajalta

Valo- ja instrumentointikaapelit
Kupariset telekaapelit

Valokaapeleiden asennustarvikkeet

Valikoimasta löytyy mm. kenttävalo-
kaapelijärjestelmä paikkoihin, joissa 
yhteyksiä tarvitaan nopeasti sekä 
vaatimustason mukaan skaalautuva 
vesistökaapeli FYOHBMP mereen, 
järviin tai jokien ylityksiin.



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


