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S anaan luottamus la-
tautuu suuri annos 
tunnetta ja intohimoa. 

Tunteet kuohahtavat erityises-
ti silloin, kun luottamus jostain 
syystä kääntyy epäluottamuk-
seksi. Petetyksi tai myös syyt-
tään epäluottamuksen koh-
teeksi joutunut reagoi tilantee-
seen yleensä herkästi ja kovas-
ti. Tunnelataus on vahva!

Epäluottamus ilmenee elä-
män kirjossa eri tavoin. Esimer-
kiksi politiikassa, talouselämäs-
sä, perhe-elämässä, työyhtei-
sössä tai vaikka rintamalla asiaa 
käsitellään näennäisesti eri nä-
kökulmista. Epäluottamuksen 
ytimessä on kuitenkin yleensä 
aina henkilö, ihminen, joka on 
toimillaan saattanut yhteisönsä 
ja läheisensä hankalaan ase-
maan, jopa vaaraan. 

Kriisinhallintaoperaatioi-
ta lukuun ottamatta suomalai-
nen sotilas ei rintamaoloja ole 
juuri viime aikoina päässyt ko-
kemaan. Toisaalta tiedustelu ja 
viestintä toimivat päivittäin omal-
la rintamallaan, entisin termein 
vähintäänkin ”harmaan vaiheen” 
oloissa. Esimerkiksi Ruotsin puo-
lustusvoimat perusteli julkisuu-
dessa edellistä puolustusjärjes-
telmänsä alasajoa uhkakuvan 
muutoksella ja tiedustelun kyvyl-
lä antaa varoitus 10 vuotta en-
nen seuraavaa vaaran aikakaut-
ta. Kolmio seisoi kärjellään tie-
dustelun varassa.

Sotilasjoukossa luottamuk-
seen ja epäluottamukseen liitty-
vän tunnelatauksen voimakkuus 
kuvastaa yhteisöllisyyttä. Oli ky-
seessä taistelijapari, jaos, pat-
teri, alus, laivue, pataljoona tai 
merivoimat, niin rannikon puo-
lustaja on asemaansa katso-
matta osa yhteisöä, joka on yh-
tä vahva kuin sen heikoin lenk-
ki. Sotaväen voima perustuu yh-
teisöön yksilön sijaan, ja koko 
muun joukon työ vaikeutuu tai 
jopa nollautuu, jos yksi sotilas 
päättää toimia vastoin joukkon-
sa päämäärää ja tehtäviä − pa-
himmillaan vihollista auttaen.

Sotaväki on pohjimmiltaan 

sotaa varten, mikä on toinen tun-
nelatausta selittävä tekijä. Sodis-
sa ollaan äärimmäisten uhraus-
ten äärellä, ja petos johtaa pa-
himmillaan omien kuolemaan. 
Kääntäen, ”tuon kanssa voisin 
lähteä sotaan” onkin yksi ylim-
piä kunnianosoituksia, joita soti-
las voi yhteisössään saada. Aja-
tuksessa korostuu luottamus.

Syiksi joukkonsa pettämi-
seen on historian havinassa pal-
jastunut koko inhimillisen elämi-
sen kirjo. Listalta löytyy muun 
muassa kiristystä, lahjontaa, 
ideologiaa, psyykkistä häiriöti-
laa, rakkautta, himoa ja hyvän-
tahtoista hölmöyttä. Harva meis-
tä on elävälle elämälle immuuni, 
ja jokaisessa ihmisessä asuukin 
pieni riskiarvo. Kuvaavaa on van-
ha tiedustelusanonta: ”Kun yk-
si tietää, se on liian vähän. Kun 
kaksi tietää, on se liian paljon.” 
Ajatus ei ole kovin lohduttava, 
mutta valitettavan realistinen.

Tästä huolimatta ja hieman 
skitsofreenisestikin, halusimme 
tai emme, toimintamme tulee 
kuitenkin aina perustumaan 
luottamukseen. Voimme teh-
dä paljon järjestelmämme tek-
nisen turvallisuuden kehittämi-
seksi, mutta lopulta asiat hoide-
taan aina niin päätöksiä tekevi-

Pääkirjoitus

”Minulla on teitä kohtaan 

luja luottamus 
ja samalla terve epäluulo.”
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en kuin niitä toimeenpanevien 
ihmisten kanssa. Vierustove-
riin on pystyttävä luottamaan.

Sotilasvalassa kirjataan 
viisaasti: ”Joukkoa, johon 
kuulun sekä paikkaani siinä, 
en jätä missään tilanteessa, 
vaan niin kauan kuin minus-
sa voimia on, suoritan saama-
ni tehtävän loppuun.” Ajatus 
on universaali, ja koskee kaik-
kia luottamuksen piirin pääs-
seitä henkilöitä.

Haluan uskoa pystyväni 
tuohon itse, ja samalla toivon 
ketjukaverieni toimivan näin. 
Muus-sa tapauksessa päivit-
täinen työ olisi vaikeaa, el-
lei mahdotonta. Ja kun ikävä 
poikkeus on nyt vahvistanut 
tämänkin säännön saaden 
sappemme kiehumaan, siivo-
taan jäljet, opitaan virheistä 
ja jatketaan entistä vahvem-
pina − lujalla luotolla mutta 
terveellä epäluulolla.
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A selaji, koulutushaara 
ja laajuus määräytyi-
vät alueen ja perustet-

tavien joukkojen tarpeiden mu-
kaan. Rannikkotykistön reser-
vi pyrittiin uuden järjestelmän 
mukaan kokoamaan lähialueil-
ta, rannikkopitäjien rannikkoky-
listä ja saarilta. Rannikkotykis-
tösuojeluskuntien koulutus- ja 
osastojako suoritettiin pääosin 
rannikon varmistus- ja vahven-
nustehtäviä silmälläpitäen. Suo-

jeluskuntien avustaminen toi li-
sää töitä joukko-osastoille, mut-
ta samalla se yhdisti niiden hen-
kilöstön alueensa väestöön, lisäsi 
keskinäistä luottamusta ja avasi 
myös linnakkeiden henkilökun-
nalle mahdollisuuden osallistua 
seudun yhteiskunnalliseen elä-
mään ja sivistysrientoihin.

Erikoistumisen aikaa

Vuonna 1930 Suojeluskuntajär-
jestössä oli jäseniä kaikkiaan 86 

016 ja kahdeksan vuotta myö-
hemmin 111 493. enimmil-
lään suojeluskuntia 672, jois-
ta 1930-luvun lopulla 28 antoi 
pelkästään rannikkotykistö-, ja 
76 sekä meri- ja rannikkopuo-
lustuskoulutusta.. Näiden jäse-
nistö koostui ensinnäkin ranni-
kon väestöstä ja omasi paikal-
listuntemusta ja saaristossa tar-
vittavia taitoja. Suojeluskunta-
laisten harjoittaminen ja vajaa-
miehitettyjen rannikkopatterien 

Rannikkotykistön suojeluskunnat:

Hengen voimalla
Puolustuslaitoksen liikekannallepanorakenne siirtyi 1930-luvun alkupuolella alue-

järjestelmään, ja sisällissodassa usein itsenäisinä taistelleet, mutta vähin erin vaki-

naiseen väkeen kytkeytyneet suojeluskunnat järjestettiin liikekannallepanon suori-

tusportaaksi.

Heikki Tiilikainen

Merisuojeluskunnan SP-aluksia eli suojeluskuntapursia.

sOtaMuseO P412n94

M
eripuolustus 100 vuotta
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huolto- ja valvontatarpeet voi-
tiin yhdistää motivoivaksi kou-
lutukseksi, ja käyttää heitä va-
jaamiehitettyjen rannikkopatte-
reiden täydennyksenä. Rannik-
kotykistöaselaji hyötyi tästä mo-
nin tavoin.

Yleiskoulutus oli kaikille sa-
ma. Sen jälkeen koulutettiin tyk-
kimiehet, mittausmiehet, viesti-
miehet, torjuntamiehet, rannik-
kopioneerit sekä kansi-, viesti- 
ja miinamatruusit omissa ryh-
missään. Upseerit koulutettiin 
ensimmäisellä kaudella kevyi-
den patterien päälliköiksi ja toi-
sen kauden yleiskoulutusosuu-
della välttävästi kiväärikomppa-
nian päälliköiksi ja erikoiskoulu-
tusvaiheessa pienen linnakkeen 
johtoon. 1930-luvulla näistä sit-
ten saatiin myös vapaaehtoisia 
kouluttajia.

Ålands Hemvärn ja 
Petsamo

Oman mielenkiintoisen ja vähän 
tunnetun kokonaisuutensa muo-
dostivat Ahvenanmaan kodintur-
vajoukot. Ahvenanmaalla oli noin 
150 reserviläistä, ja kun aiem-
min vaimea maanpuolustustahto 
lähti talvisodan alettua jyrkkään 
nousuun, perustettiin Ahvenan-
maan kodinturvajoukot. Niihin 
kuului enimmillään n. 800 ah-
venanmaalaista miestä, jotka oli 
jaettu seitsemääntoista piiriin. 
Mukaan tuli myös tuhatkunta 
naista lottina ja marttoina. Jat-
kosodan alettua kodinturva-aate 
virisi uudestaan: korkeimmillaan 
Hemvärniin kuului 630 miestä 
ja 250 sotilaspoikaa. Osalle mie-
histä annettiin jalkaväki- ja osal-
le rannikkotykistökoulutus, ja 
jälkimmäisille jopa omat kevyet 

patterit hoidettaviksi. Lottia jat-
kosodan aikana täällä oli enim-
millään lähes 600.

Pohjolan suojeluskuntapii-
rillä oli vastuullaan melkein puo-
li Suomea, ja 600 kilometrin 
päässä toisistaan olevat rannik-
ko-osuudet. Perämerellä oli vain 
merisuojeluskuntaosasto, mut-
ta Petsamossa oli oma merisuo-
jeluskunta, jonka ongelmia oli-
vat alueen hajanaisuus ja vene-
kaluston ja kouluttajien puute. 
Piirin päällikkö everstiluuntant-
ti Mäkiniemi varoitti vakavasti 
myös heti rajan takana olevan 
Muurmanskin tukikohdan vah-
vistumisesta.

Isänmaan asialla 
– ja omallakin

Vuoden 1918 sisällissodan 
myllerryksessä syntynyt Suo-

Helsingissä rannikkotykistösuojeluskuntalaiset harjoittelivat Suomenlinnassa 
olevalla ns. Jumbo-patterilla.

suOMenlinnan hOitOkunnan kOkOelMa
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men armeija alkoi järjestäytyä 
ja vakiinnuttaa asemaansa he-
ti rauhan tultua. Tämä ei kui-
tenkaan tuonut selkeää vastaus-
ta siihen, miten nuoren valtion 
sotilaallisiin haasteisiin ja sosi-
aalisiin jännitteisiin pitäisi vas-
tata. Maassa oli paljon vasta 
syntynyttä maanpuolustushen-
keä uhkuvia sodan ajan suoje-
luskunnissa taistelleita valkoisia 
veteraaneja, vankileireiltä va-
pautuneita turhautuneita puna-
veteraaneja sekä vihaa Venäjää 
ja kiitollisuutta Saksaa kohtaan.

Suomen saaristossa ei juuri 
ollut punaista väestöä, mutta si-
sällissodan melskeet olivat ulot-
tuneet sinnekin, ei vähiten eri-

laisten retkikuntien myötä. Asei-
siin tartuttiin lähinnä vain Ahve-
nanmaalla, Porkkalassa, Pellin-
gin saaristossa ja itäisellä Suo-
menlahdella. Saariston itsellisiä 
kalastajia ei bolshevismi houku-
tellut, vaikka eteläisen Suomen 
rantamaat olivat punaisten hal-
lussa.

Saaristoon syntyi sisällisso-
dan alla ja sodassa vahvoja suo-
jeluskuntia, ja ne jatkoivat toi-
mintaansa rauhan tultua. Uu-
siakin perustettiin. Kymenlaak-
son rannikolla ja Suomenlah-
den suurissa saarissa aluepääl-
likkönä ja sotilasohjaajana työs-
kennellyt kadettiupseeri Antero 
Rautavaara koetti 1930-lu-

vun alussa selvittää, miksi hä-
nen miehensä ylipäätään tun-
sivat kiinnostusta kuulua meri- 
ja rannikkosuojeluskuntiin, jois-
ta monet olivat hänestä itses-
täänkin yllättävän mieslukuisia. 
Hän raportoi tuloksensa ilman 
sievistelyä:

”Olisi väärin sanoa, että liit-
tyminen vielä tapahtuisi jonkin-
laisen vakaumuksellisen har-
kinnan perusteella, sillä eten-
kin nuoret liittyvät suojeluskun-
tiin hyvinkin pinnallisista syistä. 
Niinpä ei ole harvinaista, että 
tietoisuus hyvän aseen, ”pysty-
korvan”, saamisesta – jota siten 
hyljejäällä vastoin pyhän Aseen-
hoito-ohjesäännön määräyksiä 

Seivästön rannikkotykistösuojeluskunnan kurssi 1936.
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käytetään – vie miehen, ano-
mus kourassa, paikallispäälli-
kön luo. Rannikkokaupungeis-
sa puku vaikuttaa syöttinä.”

Rautavaara oli havainnut 
myös toverien vaikutuksen ol-
leen monessa tapauksessa 
syynä liittymiseen, ja että vas-
ta vuosien jäsenyyden jälkeen 
miehissä alkoi hahmottua jon-
kinlainen aatteellinen pohja. Toi-
saalta hän totesi saarelaisten it-
senäisen, eristetyn elämän luo-
neen ihmisiä, joita yksilön va-
pauden takaamiseen tähtäävä 
järjestö puhutteli. Viitaten eri-
tyisesti kokemuksiinsa omal-
ta toimialueeltaan itäisen Suo-
menlahden rannikolta ja saa-

ristosta hän sanoi ainakin siel-
lä koettavan asuinalue rajaseu-
duksi, ja ”merisuojelukunnan 
tai rannikkotykistöosaston jäsen 
tietää tällöin, että hän ei kan-
na asetakkiaan ainoastaan koko 
maan puolustuksen takia, vaan 
lähinnä juuri oman kotiseutunsa 
varjelemiseksi.” Tämän arvionsa 
Virolahden alalohkon komenta-
jana talvisodassa toiminut Rau-
tavaara näki henkilökohtaisesti 
käyvän toteen.

Tšekkoslovakian kriisin ai-
kana syksyllä 1938 tapahtu-
nut valmiuden kohottaminen 
sai rannikkotykistön kantahen-
kilökunnan vakuuttumaan suo-
jeluskuntien käyttöarvosta krii-
sin koittaessa. Sotakannalle siir-
tyminen seuraavana vuonna oli-
si ollut hyvin vaikeaa ilman suo-
jeluskuntien panosta ja tuosta 
valmiuden nostosta saatuja ko-
kemuksia.

Välitilinpäätös 1939

Talvella 1939 koottiin ranni-
kon suojeluskuntapiirien pääl-
liköiden arviot tilanteesta vas-
tuualeillaan. Sodan alkamises-
ta ei ollut vielä tietoa, mutta po-
liittinen tilanne oli uhkaava.

Laatokalla pelättiin Neu-
vostoliiton siirtävän järvelle so-
ta-aluksia yllättäen joko Suo-
menlahdelta tai Vienanmereltä, 
ja korostettiin toimipisteiden no-
pean miehittämisen tärkeyttä ja 
suojeluskuntalaisten ratkaisevaa 
osuutta siinä. Sortavalan suoje-
luskuntapiirin päällikkö eversti-
luutnantti Raunio painotti myös 
sitä, että tietyn jäätilanteen valli-
tessa saattoi hyökkäys tulla jopa 
moottoriajoneuvoilla – asia, jota 

ei suomalaisten sotasuunnitel-
missa jostakin syystä ollut otet-
tu täysipainoisesti huomioon.

Viipurin suojeluskuntapii-
rin päällikkö eversti Sihvo koros-
ti ”aktiivisuuteen kouluttamisen” 
tärkeyttä, ettei linnoitustykistöä 
uhkaava ”passiivisuuden” vaara 
saisi otetta aselajista ja sen suo-
jeluskunnista. Hän totesi komen-
tajien ja päälliköiden suhtautu-
van suojeluskuntalaisiin kuin tu-
levaan reserviinsä, mikä oli vah-
va perusta järjestön jäsenten 
kiintymykselle ja harrastukselle 
aselajiaan kohtaan. Tämä ei suo-
jeluskuntajärjestön vapaaehtois-
luonteen ja melko laajan itsenäi-
syyden takia ollut aina itsestään 
selvä asia Suomen armeijassa.

Kymenlaakson sk-piirin 
päällikkö eversti Vainio kertoi yl-
peänä, kuinka alueen rannikoi-
den merisuojeluskuntaväki läh-
ti Tšekkoslovakian kriisin aikana 
syksyllä 1938 sataprosenttisena 
vaaraa torjumaan ja suoritti kym-
menen päivän ajan mukisematta 
ylimääräistä palvelusta. Aselaji- 
ja koulutushenkeä hän luonnehti 
hyväksi, vaikka jälkimmäisen yl-
läpitäminen oli vaativaa koulut-
tajavoiman ja kaluston puuttei-
den takia. Hän kiitteli 2. erillinen 
rannikkotykistöpatteristo, joka oli 
antanut ”kaikenlaista tukea run-
sain mitoin.”

Nylands södra skyddskår-
distrikt’in päällikkö everstiluut-
nantti Heinrichs totesi tyytyväi-
senä, että merisuojeluskuntien 
muuttuminen selkeästi rannik-
kosuojeluskunniksi kuusi vuotta 
aikaisemmin antoi alussa esiin-
tyneen muutosvastarinnan jäl-
keen uutta pontta toimintaan, 

YksitYinen
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koska se lisäsi tietoisuutta teh-
tävän tärkeydestä rannikon 
asukkaiden parissa. Koulutus-
kaluston puutteet olivat hänen-
kin suurimpana ongelmanaan. 
Heinrichs ei yhtynyt ajatuksiin 
siitä, että linnakepalvelus vai-
kuttaisi passivoivasti rannikko-
suojeluskuntien toimintaan. Hä-
nen mielestään tykistöammun-
nat ja muut ”aktiiviset” linnak-
keiden toimintamuodot päinvas-
toin herättivät innostusta.

Helsingin suojeluskuntapii-
rin päällikkö eversti Ekholm il-
moitti rannikon alueella toimi-
van kolmen eri suojeluskunnan 
yhteistoimintaa saadun paran-
netuksi niiden reserviupseerien 
yhteistoimintakerhon ”Johto-
renkaan” avulla. Koulutustyö oli 
saanut kiinteämmät muodot sen 

jälkeen, kun rannikkosuojelus-
kunnista oli muodostettu oma 
alue, jonka johdossa oli rt-up-
seeri. Jäseniä oli joissakin suh-
teissa tulossa jopa yli tarpeen, ja 
jäsenmäärä oli kokonaisuudes-
saan kasvussa. Kalustopuut-
teet olivat ongelma Helsingis-
säkin, mutta RT 1: n ”kaikissa 
suhteissa osoittama aulius” oli 
ollut korvaamatonta.

Turunmaan suojeluskun-
tapiiri päällikkö everstiluutnant-
ti Hannelius nosti esiin tykki- ja 
mittauskoulutuskurssien mie-
histöpulan muihin aloihin ver-
rattuna. Hän oli todennut, että 
näitä asioita ei päästy omatoi-
misesti harjoittelemaan, ja kurs-
sien kokoaminen saariston pit-
kien ja hankalien matkojen ta-
kia oli vaikeaa. Hänen mieles-

tään yhteyskysymysten paran-
taminen myös sotilaiden toimes-
ta olisi välttämätöntä ja edistäi-
si saaristolaistenkin kiintymystä 
maan aselajiin.

Varsinais-Suomen suoje-
luskuntapiirin ongelmat olivat 
samankaltaisia. Jo päällikön it-
sensä, everstiluutnantti Vaalan 
liikkuminen oli hankalaa ja ai-
kaa vievää, kun suojeluskun-
nat olivat hajallaan saaristossa. 
Kustavin suojeluskunta pystyi 
Lypertön [Katanpään] linnak-
keella kouluttamaan tykki- ja 
mittausmiehistöä kolmesti vuo-
dessa järjestetyillä kursseilla, ja 
ainakin Kustavin osalta osallis-
tumisaktiivisuus oli ollut hyvä.

Kaikki piiripäälliköt valitti-
vat veneiden puutetta. Niitä oli-
si tarvittu paitsi harjoituksiin siir-

Rauman Merisuojeluskuntalaisia.
i kOPPisen kOkOelMa
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tymiseen, myös kriisitilantees-
sa eri valvontapisteiden mie-
hittämiseen. Paremman puut-
teessa ehdotettiin käytettyjen 
kalastajamoottoriveneiden han-
kintaa, ja eräs piiri olikin onnis-
tunut saamaan huutokaupasta 
kaksi sellaista tarpeisiinsa.

Suojeluskuntien pukukysy-
mys oli rannikolla erityisen on-
gelmallinen, koska merisuoje-
luskunnilla oli laivaston varus-
tus, ja rannikkosuojeluskunnat 
käyttivät ruskeaa suojeluskun-
tapukua. Suojeluskuntien uu-
delleenjärjestelyssä roolit se-
koittuivat, ja pukukirjavuus tu-
li ongelmaksi. Sortavalassa oli 
annettu käsky siirtyä kenttäpu-
kuun myös meripuolustuksen 
osalta, mutta piirin merisuoje-
lukunta oli saanut luvan käyttää 
merimiespukua niin kauan että 
vanhoista varastoista päästäisiin 
eroon. Sihvon miestä pukukir-
javuus antoi joukosta epäedulli-
sen kuvan, ja yhdellä suojelus-
kunnalla pitäisi olla yhdenmalli-
nen puku. Hänestä maasuoje-
luskuntien puku oli lämpimämpi 
ja käytännöllisempi useimmissa 
tehtävissä, mutta varsinaiseen 
meripalvelukseen hän olisi ollut 
valmis hyväksymään merimies-
puvun. Samaa mieltä oli Hein-
richs, joka totesi, että ”loppujen 
lopuksi on pääasia, että mies 
hallitsee tehtävänsä, olipa hän 
sitten puettu ruskeaan tai sini-
seen, ja että vapaaehtoinen sk:-
lainen viihtyy puvussaan”.

Helsingissä linja oli selkeä: 
laivapalveluksessa käytettiin si-
nistä pukua, kaikessa muussa 
toiminnassa pukeuduttiin kent-
täpukuun.

Monipuoliset 
koulutushaarat

Rannikon suojeluskuntapiireis-
sä ruvettiin suuntautumaan yhä 
enemmän siihen, että rannikko-
tykistösuojeluskunnat erottau-
tuisivat omiksi kokonaisuuksik-
seen jo koulutuksen erikoisvaa-
timusten takia. Mahtikäskyillä 
tällaisia asioita ei vapaaehtois-
työssä voitu hoitaa, mutta suun-
ta kääntyi hiljalleen. Perusta oli 
usein jo vahvana olemassa. Al-
la on esimerkkinä ote Vehkalah-
den suojeluskunnan rannikkoty-
kistökyläosastojen toimintaker-
tomuksesta vuodelta 1937:

”*7.2. Pampyöli, tykki-
harjoitus 2. ErRtPston tykki-
hallilla. *9.2. Sivatti, kk-palve-
lus (ltn Pitkänen). *14.2.Tam-
mio, merivartiopalvelus (Pitkä-
nen). *23.2. Sivatti, ampua-
moppi. *24.2. Pampyöli, Ha-
minan sk-talo, ampumaoppi 
(tykkimestari Malinen). *11.-
14.3. Pampyöli, jatkokoulutus-
kauden ohjelma tykkiryhmälle. 
*13.-15.3. Mäntlahti ja Kuorsa-
lo, miinapalveluskurssit Kuorsa-
lossa. *17.-19.3. Merivartio- ja 
ilmavalvontakurssit kaikille ky-
läosastoille (aluepäällikkö ja ltn 
Pitkänen). 24.3. Sivatti, ampu-
maoppi (Pitkänen). *Toukokuu: 
Mäntlahti ja Kuorsalo joka sun-
nuntai miinaoppia (Korpraalit Y 
Karjakin ja Pellervo Arvilommi). 
*13.6. Summa, linnakeharjoitus 
Rankissa. *15.8. Summa, lin-
nakeharjoitus Rankissa. *21.-
22.8. Summa, kovapanosam-
munta Rankissa. *11.-12.9. 
Mäntlahti ja Kuorsalo, miinahar-
joitus Kirkonmaassa. *Lokakuu: 
Summa, ja Neuvoton, tykistöop-

pia (Malinen). *Marraskuu: Ty-
kistöoppia tykistökyläosastois-
sa, miinaoppia miinalaskukylä-
osastoissa ja kk-harjoituksia Si-
vatin ja Summan kk-osastois-
sa. *5.12. Ampumaharjoitus ja 
luokkakokeet kaikille kyläosas-
toille (resvänr Kuokka). *10.-12. 
Tykkijoukkue, Neuvoton, Sum-
ma, Pampyöli ja Sivatti; päällys-
tön ja alipäällystön tykistökurs-
sit, miehistön mittauskurssit ja 
miehistön kk-kurssit Haminas-
sa. *12.12. Veneenpäälliköt, ty-
kistöoppia 2.ErRtPstossa.”

Meri- ja rannikkosuojelus-
kuntien verkko ja sen toiminnan 
laajuus ja syvyys olivat vaikut-
tavia. Esimerkiksi Lounais-Suo-
men saaristossa oli kaikkiaan 
13 suojeluskuntaa: Iniö, Hiitti-
nen, Kemiö, Västanfjärd, Korp-
poo, Nauvo, Parainen, Houts-
kär, Dragsfjärd, Turku, Utö, 
Lohm ja Hirvensalo-Kakskerta. 
Niiden jäsenet olivat paikallista 
väkeä, ja sisämaan miehiä tot-
tuneempia toimimaan saariston 
olosuhteissa, millä sodan aika-
na oli suuri merkitys niin tääl-
lä kuin muuallakin rannikon so-

Merisuojeluskunnan harjoitukset 
Kurkiniemen majakalla.

Mv kk5596_27_s_71 Pekka kYYtinen
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tatoimialueilla. Turunmaan suo-
jeluskuntapiirillä oli myös oma 
harjoituslinnake, Nauvon Pen-
sar, jonka kuusituumaisilla voi-
tiin antaa erinomainen tykistö-
koulutus.

Tässäkin yhteydessä on 
syytä muistaa, että suojelus-
kuntien toiminta saattoi ran-
nikollakin nojata enimmillään 
232 000 jäsentä käsittäneen 

Lotta Svärdin uhrautuvaan, 
korvaamattomaan ja pitkäjän-
teiseen taustatyöhön niin huol-
lon kuin esimerkiksi ilmavalvon-
nankin alueilla.

Ratkaisu jäällä

Syksyllä 1939 tilanne kiristyi 
niin pahaksi, että rannikkopuo-
lustuksen valmiutta kohotettiin 
jo syyskuun alussa. Varsinainen 

liikekannallepano toteutettiin yli-
määräisten harjoitusten nimel-
lä 6.10. alkaen. Rannikon suo-
jeluskuntapiirit hoitivat tehtä-
vät sotilaspiirien kanssa tehok-
kaasti. Johtajakoulutuksen saa-
neet ja usein hyvin varustautu-
neet suojeluskuntalaiset antoi-
vat korvaamattoman panoksen 
toimintaan. Talvisota sytyttyä 
taistelut alkoivat kuluttaa Suo-
men armeijaa niin, että rinta-
mille jouduttiin toimittamaan 
jatkuvasi uusia täydennysjouk-
koja. Suojeluskuntalaiset ja lo-
tat tekivät arvokasta työtään ko-
tijoukkojen osina, muun muas-
sa jahtaamalla desantteja ja val-
vomalla ilmatilaa.

Kymenlaakson rannikolla 
herättiin todella hankaliin haas-
teisiin: kaikki alueen reservipatal-
joonatkin olivat kiinni Kannaksel-
la, meri jäässä ja tiedustelu ker-
toi punalaivaston miehistön ole-
va jalkautettuna. Piirin päällik-
kö eversti Bergh ja 2. Erillisen 
Rannikkopatteriston komenta-
ja everstiluutnantti Kainulainen 
olivat kuitenkin nähneet vaaran 
ajoissa. He olivat perustaneet 
Kymenlaaksoon kaikkiaan seit-
semän suojeluskuntapataljoo-
naa, järjestäneet niille alokas- 
ja alijohtajakursseja, ja yhteistoi-
minnassa muun muassa alueen 
suurteollisuuden kanssa hankki-
neet aseita Ruotsista. Toiminta 
oli luovaa. Kun kenttäkeittiöitä ei 
ollut, konepajat muunsivat maa-
tilojen rehukeittiöitä sellaisiksi. 
Ruotsalaisissa mauserkivääreis-
sä ei ollut hihnoja, joten osuus-
kaupasta ostettu paperinaru sai 
kelvata. Suksien kantoihin nau-
lattiin peltilevyt, joka piirsivät la-

Suojeluskunnilla oli isojakin aluksia käytössään. sOtaMuseO 108n86
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tuun sillä hiihtäneen joukon tun-
nuksen.

Kotkan edustalla olivat kym-
mentuumainen Kirkonmaan lin-
nake ja Rankin viisi kuusituu-
maista hyvänä suojana, mutta 
Virolahden edustan raskaan tu-
len tiheys oli vaatimaton. Hel-
mikuun lopulla tuli sitten en-
simmäinen varoitus. Suusaaren 
suunnasta marssi panssarien tu-
kemaa jalkaväkeä kohti Kotkaa. 
Se kääntyi takaisin, mutta viesti 
oli selvä, kai tarkoituksella: tääl-
tä voidaan tulla!

Maaliskuun 4. päivän aa-
muna 1940 niin sitten kävikin. 
Etelästä lähestyi kaksi hyökkä-
yskiilaa, useita pataljoonia kus-
sakin, mukanaan tykkejä eräi-
den havaintojen mukaan myös 
panssarivaunuja. Toisen, Kot-
kaa kohti marssineen löivät Kir-
konmaa ja Rankki takaisin pe-
rin pohjin suurten tykkiensä sir-
palekranaateilla, mutta Viro-
lahdella oli tilanne toinen. Jä-
reä Pukkio, raskas Mustamaa 
ja keskeneräinen Kukio ampui-
vat vähillä tykeillään minkä ker-
kesivät, mutta tulta ei ollut tar-
peeksi. Hyökkääjiä Kymenlaak-
son edustalle suuntautui noin 
viisi pataljoonaa – kaksinkertai-
nen määrä puolustajiin nähden.

Suojeluskuntapiiri lähet-
ti koolle kutsumistaan sk-patal-
joonista viisi Virolahden suun-
taan, jossa jo taistelivat meri-
voimien lähettämät vahvennuk-
set. ”Pataljoona” oli aika paljon 
sanottu noista noin 300 miehen 
vahvuisista osastoista, joita ko-
mensivat suojeluskuntaupseerit 
ja jopa aliupseerit. Jäillä taistel-

tiin kaikista luodoista. Venäläisil-
lä oli alkuun menestystä, mutta 
eivät päässeet Virolahden jääla-
keuksien rajuissa yötaisteluissa-
kaan maihin, ja joutuivat vetäy-
tymään Huovarin luodoille, joi-
ta ei ehditty vallata takaisin en-
nen sodan loppua.

Vaikka sk-”pataljoonien” 
miehistö oli raavittu kokoon 
kaikin keinoin – samassa jouk-
koyksikössä saattoi olla isoisä 
ja pojanpoika, molemmilla äi-
din lakanoista ompelemat lumi-
puvut – niin ne täyttivät tehtä-
vänsä. Vahvuutta toi myös pari 
kuukautta aikaisemmin solmit-
tu ”tammikuun kihlaus”, jonka 
puitteissa suojeluskunnat ja lo-
tat muun muassa avasivat oven-
sa työväestölle, ja sen edusta-
jat antoivat luvan käydä niistä 
sisään – historiallinen kypsyy-
den ositus vain vajaa miespolvi 
sitten verissä päin taistelleiden 
kansanryhmien välillä. Punalai-
vaston talviorganisaation sota-
liike oli luultavasti niin sanot-
tu kevennys- tai sitomishyökkä-
ys, mutta onnistuessaan se olisi 
voinut katkaista elintärkeät Hel-
sinki-Viipuri –liikenneyhteydet.

Jäätaisteluiden tappiot saat-
tavat olla äärimäisen suuria, min-
kä venäläishyökkääjät joutuivat 
karvaasti kokemaan. Suoma-
laisten menetykset olivat sel-
keästi paljon pienemmät. Tähän 
on tietysti vaikuttanut talviolo-
suhteiden hallitseminen, mutta 
myös vapaaehtoisjoukon asen-
ne. Eräässä vaiheessa muuan 
sk-pataljoona sai tehtäväkseen 
hyökätä luodolle, jolla oli puolus-
tukseen valmistautunut vahva vi-

hollinen. Joukko eksyi ja harhaili 
jäällä aikansa löytämättä perille, 
vakka joukossa oli MM-suunnis-
tajakin. Asiaa ihmeteltiin, mutta 
myöhemmin pataljoonan ko-
mentaja, reservin luutnantti, an-
toi ymmärtää eksymisen olleen 
tahallisen: hän ei halunnut lähteä 
tapattamaan miehiään tehtäväs-
sä, jonka perustellusti arvioi ole-
van huonosti harkitun.

Suojeluskuntien perintö

Sodat käytiin. Maa säilytti oike-
usjärjestyksensä ja suurimman 
osan aluettaan, mutta Suojelus-
kuntajärjestö ja Lotta Svärd jou-
duttiin lakkauttamaan valvonta-
komission vaatimuksesta. Suo-
jeluskuntaiset, lotat, pikkulotat 
ja sotilaspojat siirtyivät siviiliin 
rakentamaan maataan sellai-
seksi, kuin se meillä nyt on. Jär-
jestöjen omaisuus, muun muas-
sa kiinteistöt, siirrettiin järjestö-
jen taitavien talousasiantuntijoi-
den pikaisin toimenpitein pal-
velemaan kansaa edelleen esi-
merkiksi kouluina ja seurataloi-
na. Myös suojeluskuntien hen-
kinen panos säilyi eräänlaisena 
arvoperustana. Antero Rauta-
vaarasta, edellä mainitusta Ky-
menlaakson suojeluskuntapii-
rin rannikon ihaillusta aluepääl-
liköstä, tuli sotien jälkeen pe-
rustetun Teollisuuden Työjoh-
to-opiston rehtori, joka toi sivii-
lityöelämään jäiltä mukanaan 
ajatuksia suojeluskuntien vaa-
limasta oman arvon tunnosta 
ja toisen kunnioittamisesta yh-
teiskunnallisesta asemasta riip-
pumatta.

Kuvituksen suunnittelu 
Ove Enqvist
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päällikkönä toimiessaan hän 
solmi hyvät ja toimivat suhteet 
Turun, Pirkanmaan ja Satakun-
nan maanpuolustusväkeen se-
kä elinkenoelämään.

Kommodori Erkki Uosukai-
sen palvelus merivoimissa päät-
tyi 2.2.1984.

Uosukainen muistetaan 
vilkkaana, seurallisena ja ystä-
vällisenä persoonana sekä isälli-
senä ja reiluna esimiehenä. 

Hänet palkittiin useilla kun-
niamerkeillä, muun muassa Suo-
men Leijonan komentajamerkillä.

Kommodori Erkki Mikael 
Uosukainen siirtyi viimeiseen 
iltahuutoon marraskuun 2. päi-
vänä 2017 89-vuotiaana pitkäl-
lisen sairauden uuvuttamana. 
Häntä jäi kaipaamaan omais-
ten ja suvun lisäksi laaja ’sini-
takkien’ ystäväpiiri. 

Erkin motto:
”Mua joskus jos mieheksi 

kiitettäis,

yks ain´ olis ylinnä ansio mulla:
Se että ma seurassa tällaisess´
olen voinut ja tahtonut 

mieheksi tulla.”
Eino Leino

tytär Elina Uosukainen 
komentaja Matti Ketola 

komentaja Visa Auvinen 
ystävät ja entiset työtoverit

Kommodori 

Erkki Mikael Uosukainen
1928-2017

In M
em

oriam

E rkki Mikael Uosukai-
nen syntyi 2.5.1928 
vapaussodan invali-

din Mikko Tuomaanpoika Uosu-
kaisen perheeseen. Uosukai-
sen perheen kasvu- ja yhdes-
säolovuodet sijoittuvat 30-luvul-
le Keski-Kannakselle Valkjärven 
pitäjään. Isä Mikko oli tervehdyt-
tyään haavoittumisestaan ha-
keutunut Karjalan Kaartiin ja siel-
tä Jääkäripataljoona 2:een. Val-
kjärveltä perhe myös lähti kah-
desti evakkoon Kanta-Suomeen.

Perheen vanhimmalla po-
jalla Erkillä oli koulupojasta läh-
tien haaveena opiskella upsee-
rin ammattiin. Vuonna 1951 
hän saikin odotetun kutsun 25. 
Merikadettikurssille Suomenlin-
naan. Meriupseerin peruskou-
lutus päättyi 19.9.1953 nimi-

tykseen aliluutnantin virkaan.  
Uosukaisen palveli merivoimis-
sa kaikkiaan 34 vuotta. Hän oli 
I-upseerina miinalaiva Ruotsin-
salmella ja miinalaiva Keihässal-
mella sekä päällikkönä vartio-
vene Raisiolla. Hän toimi myös 
merivoimien komentajan adju-
tanttina Merivoimien esikun-
nassa. Saattajalaivueessa hän 
oli saattaja Uusimaan päällik-
könä sekä Saattajalaivueen ko-
mentajana. Tänä laivapalvelus-
aikana hän oli mukana lukuisil-
la laivastovierailuilla eri maissa.

Sotakorkeakoulun Meriso-
talinjalta Uosukainen valmis-
tui vuonna 1963 ja hän kävi 
Maanpuolustus kurssin jatko- ja 
täydennyskursseineen 1980-lu-
vulla. Uosukainen piti merkityk-
sellisenä komennusta meripuo-
lustusupseeriksi vuosina 1961-
63 Etelä-Suomen sotilasläänin 
esikunnassa Hämeenlinnassa.

Vuonna 1968 Uosukainen 
sai siirron takaisin merivoimiin 
ja toivepaikkaansa Turun lai-
vastoasemalle Pansioon. Vuo-
sina 1974-75 hän oli liikkuvan 
laivaston eli Laivastolippueen 
esikuntapäällikkönä. 

Vuosina 1975-76 komen-
tajan arvossa ja 1976-84 kom-
modoriksi ylennettynä Uosukai-
nen sai johdettavakseen vanhan 
tutun joukko-osaston, Turun lai-
vastoaseman. Laivastoaseman 
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We are a maritime high-technology enterprise with German roots and a global footprint. 
Whether our customers are located in Finland, Australia or North America, we operate 
worldwide at 14 locations on four different continents. The know-how and expertise of our 
skilled workforce in the fields of combat system integration, sensor engineering, information 
technology and hydroacoustics have made us the preferred supplier to numerous navies.

The latest ATLAS Naval Combat System (ANCS) command and weapon control system of 
the German Navy was developed for the Type 125 frigate to offer the entire spectrum of 
functionalities that are required for modern naval operations.

ANCS provides the full set of capabilities for all areas of naval warfare, e.g. anti-air, anti-
submarine, anti-surface, electronic and mine warfare. Additionally, the system offers solutions 
for newly evolved naval tasks, such as asymmetric warfare, joint firing, and search & rescue. 
ANCS is designed and delivered in accordance with NATO standards in order to comply with 
high interoperability requirements. 

With a robust software core, ANCS is highly scalable to meet varying mission requirements. 
Thanks to a deep understanding of customer operational environments and through a strong 
local presence, ATLAS offers its customers proven combat systems which are fully configured 
to suit the current operational spectrum and well prepared for future requirements.

Excellence in Maritime Electronics
ANCS – ATLAS Naval Combat System

... a sound decision

www.atlas-elektronik.com



T oimintaympäristön muu-
tos on asettanut uusia 
vaatimuksia toimintaval-

miudelle ja se on ymmärrettävä 

koulutusjärjestelmän rakennetta 
arvioitaessa. Tuotettujen joukko-
jen on oltava suorituskykyisem-
piä ja niille asetetut vaatimukset 

ovat korkeampia kuin aiemmin. 
Kärkiyksiköiden on oltava käytet-
täviä ja nopeasti toimintavalmii-
ta tehtäviin. Koulutusta on lähes-

Puolustusvoimien opetus- ja 
koulutustoiminnan kehittäminen

– koulutuksella parempaa valmiutta

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää on arvioitu ja tarkasteltu useista eri näkö-

kulmasta. Koulutuksen kehittämiseksi on rakennettu KOULUTUS 2020 – ohjelma. 

Koulutusjärjestelmän osatekijöitä ja toimintatapoja kehittämällä saadaan tuotanto-

koneistosta ulos entistä suorituskykyisimpiä joukkoja.

Petri Pääkkönen
Kirjoittaja työskentelee tällä hetkellä Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkönä.

Uudet oppimisympäristöt
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tyttävä oppiminen ja suoritusky-
ky edellä, mutta kustannuste-
hokkaasti ja valmiusnäkökohdat 
ymmärtäen.

Resurssien tehokkaampi 
kohdentaminen edellyttää pu-
reutumista kustannuksiin ja kou-
lutuksen tuotteisiin. Osaamis- ja 
tehtävävaatimuksiin on vastatta-
va paremmin kehittyneillä valin-
noilla ja kurssirakenteella. Suori-
tuskyky syntyy osaavista ja toi-
mintakykyisistä pienryhmistä.

Teknologia on muuttamas-
sa koulutusmaailmaa. Digitaali-
set oppimisympäristöt ovat us-
komattoman realistisia, opetus 
on järjestettävissä suurelle jou-
kolle parhaita sisältöjä monen-
tamalla, oppiminen on palaute-
keskeistä ja ne mahdollistavat 
toistokoulutuksen. Simuloitu-
jen oppimisympäristöjen käyttö 
on usein myös kustannustehok-
kaampaa ja turvallisempaa kuin 
perinteiset opetustavat.

Koulutusjärjestelmää ke-
hitetään vastaamaan selkeäm-
min muuttuneita valmiusvaati-
muksia, kustannustehokkuut-
ta, kehittyviä verkko-, virtuaali- 
ja simulointijärjestelmiä, koulu-
tusohjelmien tehokkuutta ja va-
rusmiespalveluksen sujuvuutta.

Kokonaisvaltaista toiminta-
kykyä kehitetään. Sen päämää-
ränä on poikkeusoloissa tarvit-
tava toimintakyky. Toimintaky-
vyn kehittäminen otetaan osaksi 
jokapäiväistä koulutusta.

Koulutus 2020 -ohjelma

Puolustusvoimien koulutusjär-
jestelmää on arvioitu ja tarkas-
teltu monesta eri näkökulmas-
ta. Analyysin ja johtopäätösten 
perusteella rakennettiin KOU-
LUTUS 2020 – ohjelma. Ta-
voitteena on, että koulutusjär-
jestelmän osatekijöitä ja toimin-
tatapoja kehittämällä saadaan 
tuotantokoneistosta ulos entis-

tä suorituskykyisimpiä joukko-
ja. Oheisessa kuvassa on esitet-
ty ohjelman 15 ratkaisukohtaa.

Ratkaisukohdat on puret-
tu edelleen yksityiskohtaisem-
piin vaikutuksiin. Niiden perus-
teella puolustusvoimien toimin-
tasuunnitelmaan on kirjattu puo-
lustushaara- ja toimialakohtaisia 
tehtäviä. Toimenpiteet toteute-
taan vuoteen 2021 mennessä. 
Toimintaa koordinoi Pääesikun-
nan koulutusosasto. Seuraavissa 
kappaleissa kerrotaan tarkemmin 
muutamasta ratkaisukohdasta ja 
ohjelman toteuttamisesta.

Simulointia ja optimointia

Verkko-oppimisympäristöjä ke-
hitetään sekä niitä tukevia toi-
minta-malleja siten, että ne 
mahdollistavat laadukkaan, mo-
tivoivan, nousujohtoisen ja kus-
tannustehokkaan verkkotuetun 
koulutuksen järjestämisen ase-
velvollisille, palkatulle henkilös-

KOULUTUS 2020-ohjelman ratkaisukohdat.
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tölle, vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen osallistuville 
sekä kansallisille että kansain-
välisille yhteistyötahoille.

Opetuksen sisällön ja tehok-
kuuden kehittämisessä on kes-
kityttävä verkko- ja simulointi-
järjestelmien täysimääräiseen 
hyödyntämiseen. Simulaatto-
reiden käyttö kattaa yksilö- ja 
joukkokoulutuksen live- ja virtu-
aalisimulaattoreilla tai esikuntien 
harjaantumiseen tarkoitetulla 
konstruktiivisella simulaattorilla.

Tietokoneavusteinen har-
joittelu tehostaa koulutuksen 
ajankäyttöä, kun joukon takti-
set perustaidot harjoitellaan en-
sin virtuaaliympäristössä ja sen 
jälkeen sovelletaan maastossa. 
Myös perinteinen luokkaope-
tus joutuu jatkossa kilpailemaan 
muiden teknologiaa hyödyntä-
vien opetusmenetelmien kanssa.

Kokonaisvaltainen 
toimintakyky – sotilas 
kokonaisuutena

Toimintakykykäsitteen alle kuu-
luvat fyysinen, psyykkinen, so-
siaalinen, psyykkinen ja eet-
tinen ulottuvuus. Pelkistetysti 
voisi sanoa; jaksa (fyysisesti) - 
kestä (psyykkisesti) - kaveria ei 
jätetä ja tee oikein.

Sotilas on aina osa suu-
rempaa kokonaisuutta, tiimiä, 
joka voi olla taistelijapari, partio 
tai ryhmä. Tämän kokonaisuu-
den tulee osata toimia yhdessä 
ja toisiinsa luottaen. Avainsanoja 
ovat ryhmäytyminen ja yhdessä 
tekeminen. Näitä taitoja on har-
joiteltava ja luottamus tiimin kes-
ken rakennettava. Kyseessä ovat 
taidot, joita tarvitaan joka päivä 

muissakin yhteyksissä kuin so-
tilaan vaativimmissa tehtävissä.

Kokeilemalla eteenpäin - 
2018 on kokeilujen vuosi

Muutos toteutetaan vaiheit-
tain ja kokeilukulttuurihenges-
sä. Kokeillaan, kehitetään, va-
litaan ja tuotteistetaan asia ri-
peästi. Muutoksen uskottavuu-
den ja aidon toteutumisen kes-
kiössä ovat kouluttajat, opetta-
jat ja päälliköt. Muutos on kaikil-
le mahdollisuus kehittyä, keven-
tää työkuormaa, uudistua, nos-
taa hallitusti koulutuksen tasoa, 
vaikkakin tekemällä asiat toisin, 
jopa kustannusneutraalisti.

Muutoksia on havaittavissa 
joukko-osastoissa jo tällä het-
kellä, esimerkiksi virtuaalikou-
lutusympäristöjen käyttöönot-
tona ja sähköisten palveluiden 
hyödyntämisenä. Erikoisjoukko-
haku, palveluksen aikainen eri-
tyistehtävähakeutuminen ja alo-
kaskirje ovat esimerkkejä jo to-
teutetuista muutoksista digitali-
saatiota hyödyntämällä. Sähköi-
sen asioinnin sovelluksia kokeil-
tiin myös syksyllä 2017 kutsun-
tojen yhteydessä.

Esimerkkinä koulutusjärjes-
telmän rakenteen tarkistamises-
ta voidaan mainita peruskoulu-
tuskauden alokasajan uudiste-
tun rakenteen testaaminen vuo-
den 2018 aikana yhdessä puo-
lustusvoiminen joukkoyksikössä.

Nykyjärjestelmän perus-
koulutuskauden haasteena ovat 
esimerkiksi sotilaskuljettajien ja 
sotilaspoliisien koulutuksen va-
linnat ja heidän koulutuksen 
aloittaminen viimeistään kuu-
den palvelusviikon jälkeen. Ko-

keiltavassa mallissa koulutus-
kaudet rytmitetään neljään kuu-
den viikon jaksoon ja hyödyn-
netään modulaarisia kursseja. 
Koulutuksen ja modulaarisien 
kurssien rakenteessa huomioi-
daan kokonaisvaltaisen toimin-
takykykoulutuksen kehitystyö.

Varusmiesten toimintaky-
kykoulutuksen toteutusta ke-
hitetään aikaisempaa käytän-
nönläheisemmäksi. Kokonais-
valtainen toimintakykykoulutus 
on suunniteltava toteutettavaksi 
osana muuta koulutusta esimer-
kiksi CASE-harjoituksina. Toteu-
tuksessa korostuu vuorovaiku-
tus ja ryhmäkeskustelut.

Muutoksentekijät

Muutokset eivät tapahdu itses-
tään ja ne vaativat toteutuakseen 
aikaa. Johdonmukaisesti työs-
kentelemällä ja toimintaan kai-
killa tasoilla sitoutumalla muu-
tos on mahdollinen. Muutoksen 
keskiössä ovat perusyksiköiden 
kouluttajat ja päälliköt sekä soti-
lasopetuslaitosten opettajat. Hei-
tä on tuettava ja heille on mah-
dollistettava itsensä kehittämi-
nen. Lisäksi muutos on huomioi-
tava palkatun henkilökunnan pe-
rus- ja täydennyskoulutuksessa.

Kehittämisessä on tunnis-
tettava nykyjärjestelmän par-
haat käytänteet, niihin on yh-
distettävä uudet teknologian tar-
joamat mahdollisuudet ja ope-
tusmenetelmät. Opetuksessa 
ja koulutuksessa ei ole tarkoi-
tus korvata aikaisemmin hyväk-
si havaittuja menetelmiä, vaan 
niitä täydentämällä varmistaa 
koulutuksen laatu ja 2020-lu-
vun tarpeet.

Uudet oppimisympäristöt
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Katse näyttöön - päin!
– Simulaattorikoulutus osaksi varusmiespalvelusta

Rannikkoprikaati panostaa lähivuosina merkittävästi varusmiespalvelusta tukevan 

simulaattoriavusteisen koulutuksen ja koulutusympäristöjen kehittämiseen.

V uoden 2016 kuluessa 
Rannikkoprikaatissa 
otettiin koulutuskäyt-

töön veneenkuljettajien koulu-
tukseen tarkoitettu VEKU-simu-
laattori sekä vuoden 2017 ku-
luessa koulutuskäyttöön vas-
taanotettiin virtuaalinen koulu-
tusympäristö VKY. Näiden lisäksi 
simulaattoriavusteisen koulutuk-
sen mahdollisuudet parantuivat, 

kun merivoimat sai oman kak-
sipuolisen taistelun simulointiin 
tarkoitetun KASI -järjestelmän.

Tahti ei tähän lopu. Ran-
nikkoprikaati valmistautuu lä-
hiaikoina vastaanottamaan uu-
den Tulenjohto- ja valvontasi-
mulaattorin sekä Puolustusvoi-
mallisena hankkeena toteutet-
tavan sisäampumasimulaatto-
rin vuoden 2019 kuluessa. Si-

mulaattoreista saatava hyöty 
tulee kasvamaan nousujohtei-
sesti, kun koulutus 2020 -ke-
hittämissuunnitelma jalkautuu 
ja kouluttajien pedagogiset val-
miudet paranevat.

Tässä artikkelissa keskity-
tään tarkemmin siihen, mikä on 
virtuaalinen koulutusympäristö, 
onko virtuaalikoulutuksesta käy-
tännön maastoharjoituksien kor-

Markku Sipilä ja Tuomas Lähteenmäki
Yliluutnantti Markku Sipilä, KOULALA / Rannikkoprikaati 
Tiedottaja Tuomas Lähteenmäki, KANSLIA / Rannikkoprikaati

Mallinnettu kuva Upinniemen varuskunnasta.
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vaajaksi, ja kuinka varusmiehet 
ovat vastaanottaneet uuden digi-
taalisen oppimisympäristön.

Ajan henki on digitaalinen

Suomalaisen yhteiskunnan digi-
talisaatio ja globaali virtuaalitek-
nologian kehittyminen ovat osal-
taan vaikuttaneet myös Puolus-
tusvoimien tapaan kehittää uu-
sia näkökulmia varusmieskoulu-
tukseen. Alkujaan Panssaripri-
kaatissa vuonna 2014 lansee-
ratun VKY-simulaattorin tarkoi-
tuksena on opettaa varusmie-
helle taistelijan perustaitoja tie-
tokonepelin omaisessa koulu-
tusympäristössä. Virtuaalikou-
lutuksen rantautuminen laajasti 
Puolustusvoimien joukko-osas-
toihin tulee nähdä ajankuvaa 
palvelevana ilmiönä.

Vuosittain tammi- ja heinä-
kuussa palveluksensa aloittavat 
nuoret tuovat mm. Rannikkopri-
kaatiin heijastuksen kuluttaja- ja 
viestintäteknologian uusimmis-
ta trendeistä. Heille mobiilipelit, 
suoratoistopalvelut ja e-urheilun 
seuraaminen ovat tavanomai-
sia asioita, jotka saattavat vie-
dä suurenkin osan vapaa-ajas-
ta. Lisäksi erilaiset viestintäso-
vellukset, kuten Snapchat ja 
Whatsapp, ovat totuttaneet nuo-
ret nopeaan ja välittömään tie-
donkulkuun sekä kokemusten 
jakamiseen verkossa.

Rannikkoprikaatissa vir-
tuaalisen koulutusympäristön 
pääkäyttäjä yliluutnantti Mark-
ku Sipilä luonnehtii VKY-simu-
laattorin tehokkaan hyödyntä-
misen hakevan vielä muotoaan, 
mutta näkee virtuaalikoulutuk-
sen tervetulleena apuvälineenä.

- Näiden simulaattorien ei 
ole tarkoitus korvata käytännön 
fyysisiä harjoituksia vaan pikem-
minkin monipuolistaa varusmie-
hille tarjottavaa koulutusta ja pa-
rantaa koulutuksen laatua. Ide-
aalitilassa saavutamme myös 
annetut koulutustavoitteet tehok-
kaammin. Mitä enemmän joukot 
harjoittelevat ennen maastoon 
siirtymistä, sitä todennäköisem-
min maastoharjoitukset onnistu-
vat. Lisäksi virtuaaliharjoituksien 
läpivienti on hyvin kustannuste-
hokasta. Säästämme henkilös-
tö-, polttoaine- ja harjoitusvuo-
rokausikustannuksissa.

Virtuaalisen koulutusympä-
ristön keskeisimmiksi hyödyik-
si Sipilä luokittelee taistelutek-
nisen ja -taktisen ymmärryksen 
ja yhteistoiminnan kehittymi-
sen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että taistelija voi harjoitella 
maastossa suoritettavia tehtäviä 
etukäteen ja saada niistä yksi-
löllistä palautetta. Lisäksi harjoi-
tusten avulla vähennetään Puo-
lustusvoimien kaluston ja laittei-

den sekä ylipäänsä ympäristön 
kulumista.

- VKY-simulaattorissa voim-
me hyödyntää varusmiesten ai-
kaisempaa osaamista ohjelmoin-
nista ja tietotekniikasta. Meidän 
talolle hieman epätavallisesti aja-
teltuna erityisesti VKY-varusmie-
het voivat tuoda prikaatiin pal-
jon tietotaitoa ja osaamista alal-
ta, joka ei tavanomaisimmin ole 
niitä sotilaan osaamisen kulma-
kiviä. Osaltamme annamme va-
rusmiehille sitten työtodistukset, 
joista voi olla hyötyä tulevaisuu-
den työtehtävissä. Puolustusvoi-
mat on tunnettu toimija.

Kouluttajan rooli 
merkittävässä asemassa

Simulaattoriharjoitusten onnis-
tumisen näkökulmasta koulut-
tajan aktiivinen ote tehtävien 
suunnittelussa ja harjoitusken-
tän ulkonäön laatimisessa ovat 
tärkeässä asemassa.

- Simulaattoriharjoituksien 
pitää vastata mahdollisimman 
tarkasti joukkueen oikeita teh-

Simulaattorien tarkoituksena ei ole korvata, vaan monipuolistaa varus-
miehelle tarjottavaa koulutusta.

Uudet oppimisympäristöt

23Rannikon Puolustaja   1 | 2018



täviä. Tällä hetkellä hyödynnäm-
me eniten puolustus- ja hyök-
käysharjoituksia. Simulaattorilla 
on silti paljon monipuolisempia-
kin käyttökohteita, kuten komp-
panian hyökkäys, ilmasuojaus, 
miinoittaminen ja tulenjohdon 
eri tehtävät. Näiden koulutuk-
sien suunnittelu ja kenttien oi-
kea-oppinen hyödyntäminen 
jäävät pääpiirteisesti koulutta-
jan osaamisen vastuulle, toteaa 
VKY-kouluttajana toimiva luut-

nantti Samu Tanskanen.
Sipilän ohella Tanskanen 

näkee virtuaaliympäristön tär-
keäksi välineeksi erilaisten tais-
telukentän skenaarioiden läpi-
käyntiin. Oikeissa metsä- tai 
asutuskeskusharjoituksissa ei 
tällöin kulu liiaksi aikaa perus-
asioiden kertaamiseen. Tans-
kanen korostaa VKY-simulaat-
torin hyötyä johtajakoulutuksen 
apuvälineenä. Luokkahuonees-
sa ryhmänjohtaja kommunikoi 

alaisilleen kuulokkeiden ja mi-
krofonin avulla.

Haasteena simulaattorihar-
joitusten liittäminen osaksi 
päivittäistä koulutusta

Kehittämiskohteita Tanskanen 
näkee perinteisen koulutuksen 
ja VKY-tuntien sovittamisen 
suhteen.

- Virtuaaliympäristössä on 
hyvin vaikea opettaa oikeaop-
pista aseenkäsittelyä ja sulkeis-
harjoituksia. Lisäksi fyysisen 
rasituksen kautta syntyviä tun-
netiloja ei pääse harjaannutta-
maan. Tästä esimerkkinä ovat 
vaihtelevat sääolosuhteet. Saa-
ristossa olevan viiman ja pak-
kasen tuomaa ylimääräistä rasi-
tusta ei koe kuin paikan päällä. 
Arvostan VKY:n kasvavaa mer-
kitystä, mutta mielestäni perin-
teistä koulutusta ei kannata ryh-
tyä korvaamaan liiaksi oheisilla 
simulaattoreilla. Aikataulusyistä 
suosin edelleen käytännön har-
joitteita. Teemme töitä tällä het-
kellä kuitenkin sen eteen, että 
VKY-tunnit saataisiin selkeäk-
si osaksi viikko-ohjelmia. Ajan-
käyttö koulutuksessa selkeytyi-
si tällä tavoin entisestään, Tans-
kanen summaa.

Niin Sipilä kuin Tanskanen 
nostavat esiin KASI- ja VKY -si-
mulaattorien yhteiskäytön kas-
vavan merkityksen. Kaksipuo-
leisen taistelun simulaattori 
(KASI) kiinnitetään taistelijan 
kypärään ja liiveihin. Varusteis-
sa olevat prismat antavat ääni-
merkin lasersäteiden mahdolli-
sesta osumasta.

- On mielenkiintoista seu-
rata minkälaisia näiden kahden 

Rannikkoprikaati panostaa lähivuosina merkittävästi  
varusmiespalvelusta tukevan virtuaalisen koulutusympäristön kehittämiseen.

vili MustOnen, PuOlustusvOiMat
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simulaattorin yhteiskäyttöön pe-
rustuvia harjoituksia tulevaisuu-
dessa päästään toteuttamaan. 
Jos ajattelee esimerkiksi epä-
suorantulen käyttöä ja siltä suo-
jautumista, niin näiden kahden 
simulaattorin avulla voidaan re-
aaliaikaisesti analysoida taisteli-
jan suoriutumista, pohtii Sipilä.

Varusmiespalvelus 
3D-mallinnuksen parissa

Rannikkoprikaatin VKY-luokka 
sijaitsee Iku-Turso nimeä kan-
tavassa luokkatalossa. Luokka-
huoneessa on hieman yli kol-
mekymmentä tietokonetta, joi-
den tasainen hurina kuuluu vai-
meana tykkimies Nuoliojan esi-
tellessä palvelustehtäväänsä.

- 255 vuorokautta palvele-
vien VKY-varusmiehen tärkein 
tehtävä on mallintaa simulaat-
torissa olevat kentät ja välineet 
vastaamaan Puolustusvoimien 
kalustoa. Olemme tällä hetkel-
lä mallintamassa myös Upinnie-
men varuskuntaa harjoitusken-
täksi, tiivistää Nuolioja.

Rannikkoprikaatissa on 
koulutettu VKY-varusmiehiä 
kahden saapumiserän ajan. Tie-
totaidon karttuessa varusmiehet 
voivat tarvittaessa toimia myös 
simulaattorin apukouluttajina.

Molemmat kuluvan saapu-
miserän VKY-varusmiehistä ovat 
jo ennestään olleet kiinnostu-
neita tietotekniikasta. Nuolioja 
aloittaa ensi vuonna tietoteknii-
kan opinnot Tampereen yliopis-
tossa. Tykkimies Holsti puoles-
taan opiskelee jo alalla ja ha-

keutui tehtävään alokaskaudel-
la pidetyn merisotilastoimikun-
nan esittelypäivän jälkeen.

- Uskon, että aikaisem-
pi kiinnostus ja osaaminen IT-
alan sekä ohjelmoinnin saralta 
vaikuttivat valintaan. 3D-mal-
linnus ja harjoituskenttien luo-
minen tarjoavat mielenkiintoisen 
tavan suorittaa varusmiespalve-
lus. Uskon, että tulevaisuudessa 
vastaavanlaiset simulaatioavus-
teiset harjoitukset yleistyvät. Eri-
tyisesti silloin jos virtuaalitekno-
logiaa hyödyntävät lasit ja muut 
laitteet tulevat vielä kiinteäm-
min osaksi varusmieskoulutus-
ta, Holsti tiivistää.

Peruskoulutus haetaan 
Parolasta

Varusmiehet viettävät viisi päi-
vää alokaskauden jälkeen Pa-
rolan Panssariprikaatissa, jos-
sa kaikki Puolustusvoimien 
VKY-varusmiehet saavat koulu-
tuksen simulaattorin ohjelmoin-
tiin, karttojen tekemiseen ja ka-
luston mallinnukseen. VKY-si-
mulaatorin parhaiksi puolik-
si varusmiehet luettelevat sen 
monipuolisuuden eri koulutus-
tehtävissä.

- Henkilö, joka ei ole kos-
kaan aikaisemmin pelannut tie-
tokoneella tai konsolilla esimer-
kiksi sotapelejä, voi aluksi kokea 
joitain haasteita vaikkapa liikku-
misessa. Tuntuu kuitenkin siltä, 
että nykypäivänä suurin osa va-
rusmiespalvelusta suorittavista 
nuorista ovat jossain vaiheessa 
edes kokeilleet tämän kaltaisia 

pelejä. Simulaattori on erityisen 
kätevä esimerkiksi sotilaspoliisi-
en asutuskeskusharjoituksissa. 
Tällöin voidaan harjoitella oikeaa 
kommunikaatioita ja etenemis-
järjestystä etukäteen, Holsti ja 
Nuolioja summaavat.

Peli vai 
koulutussimulaattori?

Holstin mukaan simulaattorien 
liittäminen osaksi varusmies-
koulutusta on toimiva tapa op-
pia uusia asioita. Oikeita metsä-
leirejä ja fyysistä rasitusta digi-
taalinen koulutusympäristö tus-
kin tulee koskaan korvaamaan.

- On eri asia tehdä asioita 
pelissä kuin oikeasti metsässä. 
Toisaalta näiden kahden koulu-
tustavan tarkoituksena onkin toi-
mia toisiaan täydentävinä välinei-
nä. Ne eivät mielestäni kilpaile 
keskenään. Toki on sanottava, 
että sateisena ja loskaisena päi-
vänä voi olla joskus mielekkääm-
pää harjoitella luokkahuoneen 
lämmössä, Holsti muotoilee.

Lopuksi on vielä tarkastet-
tava mieltävätkö varusmiehet 
Virtual Battle Space 3 -simu-
laattorin enemmän peliksi vai 
koulutusalustaksi?

- Kyllä katson tätä enemmän 
simulaattorin ja koulutusympäris-
tön näkökulmasta. Peleille omi-
naisia koukuttavia elementte-
jä on vähemmän ja simulaatto-
rista on pyritty tekemään mah-
dollisimman realistinen. Jos tulee 
osuma, niin se voi osaltasi tietää 
harjoituksen päättymistä, Nuoli-
oja kiteyttää.
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Muutoksen vuosi 2017

Merivoimat on ottanut vuonna 
2017 merkittävän loikan simu-
laattorikoulutuksen lilliputista 
kohti modernin puolustushaa-
ran kustannustehokasta pa-
nostusta simulaattorikyvyn hal-
littuun kasvattamiseen. Viime 
vuoden aikana hankittujen me-

rivoimallisten simulaattorien li-
säksi jalkautui merivoimienkin 
joukko-osastoihin kaksi mer-
kittävää Puolustusvoimien si-
mulaattorijärjestelmää. SAA-
B:n Taistelijan simulaattori TA-
SI:n kehittyneempi KASI-versio 
(kaksipuolisen taistelun simu-
laattori BT46), josta niin kutsut-

tu komppaniapaketti sijoitettiin 
Uudenmaan prikaatiin, ja Bohe-
mia Interactiven Virtuaalikoulu-
tusympäristö (VKY), joita on nyt 
rannikkojoukkokoulutusta anta-
vissa joukko-osastoissa. Puo-
lustusvoimien yhteisten simu-
laattorihankkeiden lisäksi me-
rivoimiin hankittiin omista kou-
lutustarpeista kumpuavia simu-
laattorikykyjä. Merisotakouluun 
2009 hankittua Image Soft 
Oy:n vedenalaisen valvonnan ja 
sukellusveneen torjunnan VE-

Merivoimien 
simulaattorit 

nyt ja tulevaisuudessa

Mika Ahava
Yliluutnantti Mika Ahava. Kirjoittaja toimii  
Merisotakoulussa simulaattoriupseerin tehtävässä
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VA/SUTO -simulaattoria päivi-
tettiin ja laajennettiin 2017 voi-
mallisesti vastaamaan parem-
min puolustushaarakoulun mo-
ninaisiin koulutusvelvoitteisiin. 
Huhtikuussa toimitettiin luok-
karakennukseen perustettuun 
simulaattoriluokkaan DNV (Det 
Norske Veritas) A-klass sertifioi-
tu Image Soft Oy:n merenkulku-
simulaattori (MEKU -simulaatto-
ri). Lokakuussa Merisotakoululle 
toimitettiin lisäksi jo eläkeikään 
ehtineen RT-TUKSI:n (Rannik-

kotykistön tulenkäytön simu-
laattori) seuraaja, Image Soft 
Oy:n MERI-TUKSI. LASU-2000 
-järjestelmään perustuva simu-
laattori on otettu riemuiten vas-
taan, koska rannikkojoukoilta on 
puuttunut koko tämän vuositu-
hannen ajan nykyaikainen, val-
vonnan ja tulenkäytön koulu-
tukseen soveltuva simulaattori. 
Koulutuksessa on jo ehditty ha-
vaita MERI-TUKSI:n vastanneen 
ja jopa ylittäneen kaikki sille la-
datut odotukset.

Merenkulun 
koulutussimulaattori 
Merisotakoululle

Laivastolinjan kadetteja ja up-
seerikokelaita on koulutettu 
merenkulkusimulaattorien avul-
la Otaniemessä ja myöhemmin 
Aboa Maren tiloissa Turussa, 
jotta koulutusvaatimukset me-
renkulun pätevyyksiin voidaan 
täyttää. Koulutus on ollut ma-
joittumisineen kallista ja mat-
kustamiseen mennyt aika on 
ollut pois muusta koulutukses-

Merenkulku simulaattori MEKU.
Mika ahava
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ta. Huhtikuussa 2017 Meriso-
takoululle saatiin viimein oma, 
täysverinen komentosiltasimu-
laattori, josta perustelumuistioi-
ta ja hankintaesityksiä oli laa-
dittu jo yli vuosikymmen. Han-
kinnan mahdollisti yhteistoimin-
ta Liikenneviraston kanssa, jol-
loin Merisotakoulun osuutta 
hankintakustannuksista saatiin 
kohtuullistettua. Liikenneviras-
to tarvitsi simulaattoria luotsien 
valmiusväyläkoulutusta varten.

Simulaattori on sertifioitu 
korkeimpaan A-luokkaan Det 
Norske Veritaksen toimesta. Si-
mulaattori hankittiin laajennus-
osana olemassa olevaan VEVA/
SUTO-simulaattoriin, jolloin toi-

mittajaksi valikoitui Image Soft 
Oy. Toinen toimittaja oli Furuno 
Finland Oy, joka toimitti kon-
solit, tutkat ja ECDIS-laitteet. 
Konsolien suunnittelussa ja lai-
tesijoittelussa käytettiin hyväksi 
Laivue2000 MLU-projektin ko-
mentosillan piirustuksia. Lisäksi 
hankinnassa tilattiin laajennuk-
sia merialueisiin ja alusmallei-
hin, joita oli jo olemassa VEVA/
SUTO-simulaattorissa. Lisähan-
kinnat alusmalleihin mahdollis-
tavat nyt Rauma-luokan ohjus-
veneen lisäksi Hamina-luokan 
ohjusveneen, Hämeenmaa-luo-
kan miinalaivan ja myöhemmin 
toimitettavien Laivue2020 kor-
vetin ja Katanpää -luokan mii-

nantorjunta-aluksen alusmallien 
ajamista simulaattorissa. Kom-
entosillalla on sekä potkuri- et-
tä vesisuihkupropulsiojärjestel-
mien konekäskyvälittimet, jot-
ka voidaan vaihtaa harjoituk-
sien välissä.

Simulaattorilla on jo koulu-
tettu väyläajoa, nopeaa ajoa ja 
pimeäajoa merikadeteille, lai-
vastolinjan reserviupseeriop-
pilaille sekä merenkulkukoulu-
tetuille ammattialiupseereille. 
Kansainväliset merialueet mah-
dollistavat koulutuspurjehduk-
seen valmistavan koulutuksen 
esim. Tanskan salmien, Eng-
lannin kanaalin ja Gibraltarin 
osalta. Simulaattorilla voi myös 

Stormwind -simulaattorin näkymää.
stOrMwind OY

28



harjoitella poikkeus- ja vaarati-
lanteita, jolloin opettaja simuloi 
ohjailtavaan alukseen. Harjoi-
tuksiin kuuluu myös harjaantu-
minen meri-VHF -radion käyt-
töön alusten kohtaamistilan-
teissa, jolloin opettaja voi omal-
ta työasemaltaan toimia vas-
ta-asemana, kutsuttavana aluk-
sena tai esim. Helsinki-VTS:nä. 
Harjoittelun jälkeen palauttee-
nannossa voidaan monipuoli-
sesti näyttää, miten ohjailuryh-
mä selviytyi annetusta tehtäväs-
tä käyttäen hyväksi simulaatto-
rin tallentamaa dataa ja nauhoi-
tuksia, sekä valvontakameralla 
komentosillalta tallennettua ku-
vaa ja ääntä.

Taktisissa harjoituksissa 
MEKU-simulaattorilla on harjoi-
teltu merimiinoittamisen mano-
veerausta sekä sukellusveneen 
torjuntaa yhdessä VEVA/SU-
TO-simulaattorin kanssa. ME-
KU-simulaattorissa on erillinen 
SUTO-työasema, jossa on ve-
denalainen aktiivimittain SON-
AR sekä SUTO-aseistus: sy-
vyyspommit, SUTO-raketit ja 
torpedot.

Rannikkojoukkojen 
valvonnan ja tulenkäytön 
koulutuksen simulaattori

Viime vuonna Merisotakoululle 
toimitettiin RT-TUKSI:n seuraa-
ja, Image Soft Oy:n MERI-TUK-

SI osaksi simulaattoriluokan 
virtuaalimaailmaa. Simulaatto-
ri mahdollistaa täysimääräisen 
meritulenjohtokoulutuksen li-
säksi merivalvonnan, ilmaval-
vonnan ja ohjustulen maalin-
osoituksen harjoittelun sekä ra-
joitetusti myös maatulenjohdon 
harjoittelun. Siinä jo olevien yli 
20 kauppa- ja sota-aluksen 
määrää voidaan tarvittaessa li-
sätä jopa omin toimenpitein. 
Simulaattoriin kuuluvat lasere-
täisyysmittari, lämpökuvalaite 
ja tulenjohtajan kiikarit on val-
mistettu 3D-printterillä oikeiden 
laitteiden laserskannatuista mal-
leista. Muovisiin laitekuoriin on 
istutettu 4K-resoluution 3D-lasit 

MERI-TUKSI -simulaattorin kuvaa.
iMage sOft OY
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jotka luovat käyttäjälle virtuaali-
sen merimaiseman.

Opettajan skenaarioedito-
rilla voidaan luoda haluttu si-
mulaatioharjoitus alkaen meri- 
ja ilmavalvonnasta ja varoitus-
tulesta päättyen laajan, kym-
menien vihollisen sota-alusten 
maihinnousun torjuntaan tykis-
tön ja meritorjuntaohjusten tu-
lenkäytöllä.

Rannikkoprikaatin ja Uu-
denmaan Prikaatin simulaatto-
rien vastaanottotestit suoritet-
tiin joulukuussa 2017 ja toi-
mitus joukko-osastoihin tapah-
tuu helmikuun 2018 aikana. 
Simulaattorissa on rajapinta tu-
lenjohdon ja mittauksen laski-
meen TUMILA:an ja tarvittaes-
sa lisärahoituksella myös ran-
nikkotykistön patterilaskimeen. 
Siihen on mallinnettu merimaa-

li- ja täyspanossirpalekranaatin 
ampumataulukot sekä aika-kra-
naattiammunnat.

Simulaattorin parhaita omi-
naisuuksia on siinä oleva palaut-
teenanto- ja analysointimahdol-
lisuus. Suoritettu harjoitus voi-
daan toistaa koulutettaville nau-
hoituksesta, ja jokainen ammut-
tu patterin kerta tai jopa yksittäi-
nen kranaatti voidaan ottaa tar-
kasteluun normaalihajonnan ja 
säävirheen osalta. Harjoittelun 
vaikeusastetta voidaan myös 
vaiheittain lisätä alusmäärän, nii-
den liiketekijöiden ja valaisuolo-
suhteiden muutoksilla. Erityisen 
hankalaksi tulenjohtajan toimin-
ta muuttuu, kun maalit aloittavat 
aktiivisen väistelyn tai esimerkik-
si suojasavutuksen. Sanomatta-
kin on selvää, että uudella simu-
laattorilla päästään varusmiesten 

ja henkilökunnan koulutuksessa 
aivan uudelle, ennen kokematto-
malle tasolle.

Stormwind-veneily-
simulaattori merenkulun 
perusopetukseen

Merisotakoululle hankittiin lop-
puvuodesta 2014 joukko-osas-
tolisenssi Stormwind Oy:n Stor-
mwind Simulator -veneilysimu-
laattori tukemaan sotilasmeren-
kulun perusopetusta. Kyseessä 
on Low Cost -simulaattori, jossa 
lisenssikustannukset ovat vähäi-
set, ja se voidaan asentaa mil-
le tahansa PC:lle tai kannetta-
valle tietokoneelle. Ohjelma aje-
taan USB-donglelta, ja se mah-
dollistaa merenkulun turvalait-
teiden opettamisen, väyläajo-
harjoittelun eri olosuhteissa se-
kä merenkulun sääntöjen opet-

Stormwind-simulaattorin näkymää.
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telun. Veneen ohjailua voidaan 
helpottaa lisäämällä ohjaimia, 
esimerkiksi ruori ja konekäsky-
välittimet, käytettävään tietoko-
neeseen. Uusimmassa ohjel-
mistoversiossa on myös tarjol-
la moniajotuki. Simulaattori on 
osoittautunut hyväksi hankin-
naksi, ja sen panos-tuotossuh-
de on eriomainen. Rannikko-
prikaati hankki oman järjestel-
mänsä 2017 ja Rannikkolaivas-
to hankkinee myös ohjelmistoli-
senssin 2018 aikana. Valmista-
jan kanssa on myös saatu ve-
loituksetta kehitettyä ohjelmis-
toa vastaamaan paremmin juu-
ri merivoimien käyttötarkoitusta 
sotilasmerenkulun opetuksessa.

Virtuaalikoulutusympäristö 
taktiikan, johtamisen 
ja taistelutekniikan 
opetuksessa

Virtuaalikoulutusympäristö VKY 
eli Virtual Battlespace FDF 3.9 
hankittiin ja toimitettiin lähes 

jokaiseen puolustusvoimien 
joukko-osastoon 2017 aikana. 
Kaupallisista ja kilpailutussyis-
tä hankittu versio on erittäin rii-
suttu malli. Siinä on kuitenkin 
harjoitusvastustajan kalustoa ja 
joukkoja, muutama harjoitus-
alue sekä tietysti itse tuotetut 
oman joukot, kalusto ja kartat. 
Aiempi versio on ollut koekäy-
tössä Panssariprikaatissa usei-
ta vuosia, jolloin muun muas-
sa aloitettiin kansallisen sisäl-
lön tuottaminen. Tämän seu-
rauksen maavoimien kalusto ja 
harjoitusalueet ovatkin meri- ja 
ilmavoimia pidemmällä. Simu-
laattorista on eri versioita käy-
tössä useiden maiden sotila-
sorganisaatioissa mm. Yhdys-
valloilla, Kanadalla, Australial-
la, Pohjoismailla sekä useim-
milla muillakin Euroopan mail-
la. Myös useat suuret yritykset 
mm. Boeing, BAE, Thales, Air-
bus ja Saab käyttävät simulaat-
toria omiin tarkoituksiinsa.

Joukko-osastotoimitusta ja 
-asennusta edelsi esiselvitys, 
jossa joukko-osastot kartoittivat 
tilaratkaisut VKY- luokille. Tila-
na normaali luokka käy simu-
laattorin asennuspaikaksi hy-
vin, simulaattorilaitteisto koos-
tuu 30-40 pelikäyttöön tarkoi-
tetusta PC:stä, kuulokkeista 
sekä videotykistä. Toinen eh-
to VKY -toimitukselle oli simu-
laattoriupseerin tehtävän perus-
taminen joukko-osastoon. Teh-
tävän perustaminen vaadittiin, 
jotta arvokkaan simulaattoriym-
päristön kunnossapito, sisällön-
tuotto ja laadukas koulutus tur-
vattaisiin.

Merivoimissa simulaatto-
ri asennettiin vuoden 2017 ai-
kana Merisotakouluun, Rannik-
koprikaatiin ja Uudenmaan Pri-
kaatiin. Simulaattorista on en-
simmäisen käyttövuoden aikana 
tullut luonteva osa eri oppijaryh-
mien koulutusta. Koulutusske-
naariot tulee ehdottomasti rää-

Uudet oppimisympäristöt
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tälöidä jokaisen ryhmän tarpei-
siin sopivaksi ja kouluttajien tu-
lee harjoitella koulutuksen läpi-
viemistä ennen varsinaista kou-
lutustapahtumaa, jotta varmis-
tutaan hyvistä oppimistuloksis-
ta. Tälläkin simulaattorilla pa-
lautteen antaminen harjoituk-
sesta tukee merkittävästi oppi-
mista. Taistelusta voidaan käyn-
nistää AAR-video (After Action 
Review), jossa opettaja voi lii-
kuttaa kameraa eri puolille tais-
telukenttää ja poimia tarkaste-
luun sen lopputulokseen vaikut-
taneita ratkaisukohtia sekä eri-
tyisen hyviä tai kehitettäviä joh-
tamissuorituksia. Samalla kou-
lutettavien ymmärrys siitä, mitä 
oman havaintokentän ulkopuo-
lella taistelun aikana tapahtui ja 
esimerkiksi minkälaista taktiik-
kaa vihollinen toteutti, kasvaa 
merkittävästi.

Jos simulaattorista puut-
tuu opetuksessa tarvittavaa ka-
lustoa, joukkorakenteita tai toi-

minta-alueita voidaan niitä tuot-
taa itse. Jokaisesta saapumise-
rästä valitaan joukko-osastois-
ta erityishaulla 3D-mallintami-
seen ja koodaukseen kykene-
viä ja halukkaita varusmiehiä. 
P-kauden jälkeen Panssaripri-
kaati järjestää tehtävään valituil-
le varusmiehille n. viikon mittai-
sen kurssin, jonka jälkeen va-
rusmiehet toimivat omissa jouk-
ko-osastoissaan VKY-tukihenki-
löinä tuottaen lisää sisältöä si-
mulaattoriin ja toimien myös 
apukouluttajina koulutustapah-
tumissa.

Koulutuksessa VKY on toi-
minut hyvin ryhmä- ja joukkue-
tasan taistelukoulutuksessa, 
johtamisen harjoittelussa, maa-
tulenjohtokoulutuksessa ja saa-
ristotaistelussa Jurmo/Jehu -ka-
lustolla. Oppimista on tehosta-
nut oppilaille tuttujen aluei-
den mallinnus, kuten esimer-
kiksi Upinniemi, Santahamina, 
Suomenlinna tai Syndalen.

Myös laiva-luokan aluska-
luston mallintaminen on aloi-
tettu. Lisäksi suora-ammunta 
-aseita kyetään liittämään alus-
lavetteihin, mutta työ vaatii ai-
kaa ja vaivaa. Uuden alusluo-
kan tai harjoitusalueen mallin-
taminen vie helposti 2-4 viik-
koa aikaa yhden joukko-osas-
ton VKY-tukihenkilöiltä riippu-
en mallintamisen tarkkuudesta 
ja koodauksen tasosta. Uuden 
koulutusskenaarion laatiminen 
ja testaaminen vie vastuukou-
luttajan ja simulaattoriupseerin 
yhteistyönä helposti ½-1 työ-
päivää.

VKY:n hyödyntäminen lai-
vastojoukkojen koulutukses-
sa on erityistarkastelussa 2018 
aikana. Yhtenä tunnistettuna 
haasteena ovat 3D-karttojen 
kokorajoitukset. Laivastojou-
koille voitaisiin esimerkiksi esi-
tellä merioperaation rakennetta 
taktiikan opetuksessa. Tällöin 
koulutettavat eivät kenties oh-

VKY -karttoja.
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jailisikaan aluksia, vaan tutkisi-
vat alusten ryhmitystä ja roole-
ja operoimalla kukin omaa len-
tävää kameraansa. Tällä taval-
la taktiikan opetuksesta sai-
si kenties perinteistä Power-
point-opetusta älyllisesti sti-
muloivamman, kun oppija itse-
kin voi vaikuttaa oppimiseensa 
opetustapahtumassa. Järjestel-
mään on myös teknisesti liitet-
tävissä 3D-lasit, joilla saavutet-
taisiin kenties vieläkin suurem-
pi immersio virtuaaliseen oppi-
misympäristöön.

Simulaattorikoulutuksen 
tulevaisuudennäkymiä 
merivoimissa

Simulaattorikoulutuksen mate-
riaalisen kyvyn kasvun lisäk-
si merivoimissa on meneillään 
myös murros asenteissa simu-
laattorikoulutukseen. Päätoimis-
ten simulaattoriupseerien lisäksi 
myös muu kouluttava henkilö-

kunta on havainnut simulaatto-
rikoulutuksen tuomat mahdolli-
suudet koulutuksen kehittämi-
sessä. Koulutuksen digitalisoi-
tumista ja virtuaaliympäristöi-
hin siirtymistä vastaan taistelee 
yhä harvempi kylmän sodan ve-
teraanikouluttaja.

Digitalisaatio ja simulaat-
toriavusteinen koulutus eivät 
kuitenkaan saa olla itseisarvo-
ja, vaan tapauskohtaisesti tulee 
aina arvioida paras menetelmä 
koulutuksen järjestämiselle. Op-
pimisen, eikä tavan opettaa, tu-
lee aina olla koulutuksen kes-
kiössä. Simulaattorien hankin-
taan suunnattavien rahallisten 
resurssien käyttö pitää aina ol-
la perusteltavissa. Hankintape-
rusteissa esitettyjen mahdollis-
ten kustannussäästöjen ja kou-
lutuksen tehostumisen pitää ol-
la jälkikäteen todennettavissa. 
Jo hankittuja simulaattorisuo-
rituskykyjä pitää myös käyt-

tää tehokkaasti hyväksi ja nii-
den käyttöastetta seurata var-
sinkin arvokkaampien hankin-
tojen osalta. Tämä ei poista si-
tä tosiasiaa että simulaattoreilla 
voidaan täydentää kustannuste-
hokkaasti merivoimien antamaa 
koulutusta ja varsinkin moni-
puolistaa sekä modernisoida si-
tä tapaa, jolla varusmiehiä, re-
serviläisiä, kadetteja ja palkat-
tua henkilökuntaa koulutetaan.

Merivoimilta puuttuu vie-
läkin koulutuspakista työkaluja 
esimerkiksi merellisen operaa-
tiotaidon koulutukseen ja me-
risodankäynnin laajempaan si-
muloimiseen. Uusissa materi-
aalihankinnoissa tulisikin aina 
huomioida myös koulutussimu-
laattorit etenkin, jos hankitaan 
ihan uudenlaisia suorituskyky-
jä esimerkiksi vedenalaiseen so-
dankäyntiin.

VKY -kalustoa.
Mika ahava
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Kriisinhallintakoulutuksen kärjessä
Puolustusvoimien kansainvälisellä keskuksella (PVKVK) on kolme päätehtävää. Ne 

ovat Maanpuolustuskorkeakoulun kokonaisvaltaisen kriisinhallintatutkimuksen joh-

taminen, kriisinhallintakoulutuksen koordinaattorina (NATO MC2PS DH) toimimi-

nen sekä koulutuksen järjestäminen. Kansainvälinen keskus kouluttaa puolustus-

voimien oman henkilöstön lisäksi myös YK:n, EU:n, NATO:n, NORDEFCO:n ja 

AU:n henkilöstöä. Viime vuonna PVKVK:n koulutukseen osallistui yli 500 opiskeli-

jaa 72 eri valtiosta. Oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen – op-

pilaspalautteiden keskiarvo oli 4,5.

Jukka-Pekka Schroderus
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P uolustusvoimien kan-
sainvälisen keskuksen 
korkeatasoisen kou-

lutuksen pohjana on usean eri 
laatujärjestelmän kautta standar-
disoidut prosessit ja toimintata-
vat. PVKVK:n laatutoiminnan toi-
mintamalli on kuvattu keskuksen 
laatukäsikirjassa: FINCENT QMS 
SOP:ssa. Toimintamallin runko-

na keskukselle myönnetyt kan-
sainväliset ja kansalliset standar-
dit. Kansainväliselle keskukselle 
on myönnetty ISO9001:2015, 
Maanpuolustuskorkeakoulun, 
NATO:n ja YK:n laatusertifikaatti 
näiden organisaatioiden laatuk-
riteerien täyttymisestä. Laatu-
käsikirjassa on kuvattu, kuinka 
keskus toimii koulutusorganisaa-
tiona ja järjestää kriisinhallinta-
koulutusta. Laatujärjestelmää on 
rakennettu osista kohti kokonai-
suutta ja toimintamalli laajenee 
tulevaisuudessa käsittämään 
myös kriisinhallintatutkimuksen 
ja -koulutuskoordinaattorin toi-
minnan laatuvaatimukset. 

Laadukkaan koulutuksen 
edellytyksenä on osaava ja kou-
lutettu henkilökunta. Keskuksen 
henkilöstön osaaminen varmis-
tetaan hyödyntämällä ulkopuo-
lista koulutusta muun muassa 
NATO-koulussa Saksassa sekä 
muiden yhteistoimintakumppa-
neiden kursseilla. Tämän lisäksi 
henkilöstön ammattitaitoa vah-

vistetaan MPKK:n järjestämällä 
sotilasopettajien monimuotoiste-
tulla kurssilla (SLOK). Kansainvä-
linen keskus osaltaan tukee soti-
lasopetuksen kehittämistä ja on 
viimeistelemässä kriisinhallinta-
kouluttajille suunnatun opetus-
paketin osaksi SLOK:ia. Kriisin-
hallintakoulutukseen painottu-
van opetuspaketin tavoitteena on 
avata pedagogisen konseptin pe-
riaatteita ja opettaa opetussuun-
nitelmien ja muiden kurssido-
kumenttien laatiminen NATO:n, 
EU:n, YK:n ja MPKK:n vaati-
musten mukaisesti. Englanniksi 
toteutettava opetuspaketti ava-
taan myös keskeisten yhteistoi-
mintakumppaneiden opettajille.

Maanpuolustuskorkeakou-
luun yhdistymisen jälkeen PVK-
VK on päivittänyt pedagogisen 
konseptinsa vastaamaan ja tu-
keutumaan MPKK:n pedagogi-
seen strategiaan. Kansainvälisen 
keskuksen pedagogisen konsep-
tin konseptin perusta on se, että 
koulutamme aikuisia ja nouda-

Kriisinhallintakoulutuksen kärjessä
Jukka-Pekka Schroderus
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tamme aikuisten oppimisen pe-
riaatteita (vrt. andragogiikka). Py-
rimme aktivoivien oppimistehtä-
vien ja keskustelun sekä erillis-
ten harjoitteiden avulla liittämään 
uuden tiedon vanhaan tietoon. 
Tällä tuetaan oppilaiden käsityk-
sien tarkentumista (uudistuva 
oppiminen) ja tarvittaessa myös 
poisoppimista. Lopputuloksena 
on se, että oppilaiden asenteis-
sa, taidoissa, tiedoissa ja toimin-
nassa on havaittavissa muutok-
sia. Tavoitteena on saada oppi-
laat ajattelemaan laajemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin kuin mi-
hin perinteisissä sotilastehtävissä 
on totuttu. Tällaisia uusia osaa-
misalueita ovat muun muassa si-
viilien ja sotilaiden tiiviimpi yh-
teistyö, siviilien suojelu ja suku-
puolinäkökulmien huomioimien 
operatiivisessa suunnittelussa.

PVKVK pyrkii pysymään 

kriisinhallintakoulutuksen kärjes-
sä myös tulevaisuudessa. Täs-
tä syystä opetuksessa otetaan 
käyttöön entistä enemmän uu-
sia opetusteknologioita ja -me-
netelmiä. Tällä pystytään vastaa-
maan myös niihin erilaisiin haas-
teisiin, joita koulutus kohtaa sekä 
kotimaassa että kaukaisimmilla 
toiminta-alueilla Afrikassa ja Lä-
hi-Idässä. On todennäköistä, et-
tä kansainvälisen keskuksen liik-
kuvien koulutusryhmien (METT) 
toiminta kasvaa tulevaisuudessa. 
Tästä syystä PVKVK:lla tulee ol-
la laajempi ymmärrys siitä, mi-
ten vanhat koulutustavat ja tule-
vaisuuden teknologia sekä niiden 
käyttö täytyy huomioida eri kou-
lutusratkaisuissa. Pyrimme opet-
tamaan yksinkertaiset kokonai-
suudet kuten lätäkössä makaa-
misen, makaamalla lätäkössä ja 
ns. haastavat tilanteet esimerkik-

si virtuaalisen VBS3 koulutusym-
päristön avulla.

Pyrimme myös tunnista-
maan kokonaisvaltaisen krii-
sinhallinnan muuttuvat trendit 
ja niihin liittyvät koulutusratkai-
sut. Tästä syystä keskus seu-
raa ja arvioi miten kokonaisval-
taiselle kriisinhallinnalle asetet-
tavat vaatimukset ehkä tarken-
tuvat tulevaisuudessa Tämä työ 
on käynnissä ja tällä hetkellä sii-
hen etsitään soveltuvimpia työ-
kaluja. Kun YK:n esittämät ke-
hitystrendit on pystytty hahmot-
tamaan tarkemmin ja sopivat 
työkalut ovat löytyneet, PVKVK 
pystyy yhdessä Siviilikriisinhal-
lintakeskuksen ja Poliisiammat-
tikorkeakoulun kanssa kehittä-
mään trendeihin parhaiten so-
pivat koulutusratkaisut.

Yhteistoiminta sekä koti-
maassa että kansainvälisesti 
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on avainasemassa myös tulevai-
suudessa. Keskuksen toiminta 
materialisoituu erilaisiin koulu-
tustapahtumiin. Tärkein havain-
to on se, että emme pysty jär-
jestämään koulutustapahtumia 
yksin. Laadukkaan koulutuksen 
vaatimusten mukaisesti, PVK-
VK:n on tarve ja pakko toimia 
yhteistyöverkostoissa eri osaaji-
en kanssa. Tämä on jo käytän-
nössä tapahtunut ja se osoittau-
tunut hyvin tehokkaaksi toimin-
tatavaksi sekä sen toiminnan 
nopeuden että uuden oppimi-
sen osalta. Toiminnassa on siir-
rytty savupiippu-teollisesta mal-
lista verkostokeskeiseen toimin-
taan. Tästä toiminnasta tulee ja 
voi oppia lisää. Keskuksen tä-
män hetkiset yhteistoimintaver-
kostot ja tärkeimmät, siviili-, so-
tilas-, ja poliisi-yhteistoiminita-
kumppanit on nähtävissä ku-
vassa.

Verkostoissa toimimalla se-
kä Kansainvälisellä keskuksella 
että sen yhteistyökumppaneilla 

on mahdollisuus hahmottaa ja 
hyödyntää kaikkien toimijoiden 
osaamispääomia eri projekteis-
sa kustannustehokkaasti.

Tässä artikkelissa on ku-
vattu lyhyesti ja yksinkertaisesti 
se, miten keskus toimii. Kuvion 
kaikki osa-alueet on nyt saatu 
toimimaan. Kehitystyöhön kului 
kaksi vuotta. Toiminnan eri osa-
tekijöiden suhteissa on toki vielä 
hieman tarkennettavaa.

Puolustusvoimien kansain-
välinen keskuksen tarjoamat 

kurssit ovat nähtävissä keskuk-
sen kurssikatalogissa osoittees-
sa www.fincent.fi. Tarjoamme 
myös mahdollisuuden suorit-
taa kansainvälisen Peace Ope-
rations Training Institute:n (PO-
TI) verkkokursseja. Nämä kurs-
sit ovat laadukkaita etäkursseja, 
joiden aihepiirit käsittelevät eri-
tyisesti kriisinhallinnassa pinnalla 
olevia trendejä. Kursseista kiin-
nostuneita pyydetään ottamaan 
yhteyttä sähköpostitse fincent@
fincent.fi
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Vai onko sittenkään?

Kadettikunnan seminaarissa 
10.4.2014 Puolustusvoimien sil-
loinen koulutuspäällikkö evers-
ti Hannu Hyppönen esitteli työ-
ryhmänsä yhteenvedon ”Reser-
vin koulutuksen ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittäminen”. Siinä hyvin mo-
nessa kohdassa viitattiin, jopa 
merkittävänä tekijänä, PVMood-
len käyttöön ja mahdollisuuksiin. 
Tämän jälkeen samaan on vii-
tattu ja vedottu monessa yhtey-
dessä – tarve järjestelmään käyt-
töön on suuri. Puolustusvoimat 
otti Moodle-pohjaisen verkko-op-
pimisympäristön virallisesti käyt-
töön 23.12.2011. Kuusi vuotta on 
kulunut ihmetellessä ja vielä sen 
käyttö harmillisesti ”yskähtelee”.

Mikä on PVMoodle?

Moodle on maailmanlaajuises-
ti käytetty virtuaalinen oppimis-
ympäristö, jonka kehitystyö al-
koi vuosituhannen vaihteessa. 
Avoimeen lähdekoodiin perus-
tuva palvelu soveltuu hyvin eri-
laisten opiskelijoiden ja opetta-
jan vuorovaikutusta korostavien 
kouluttajien käyttöön. Moodlea 
käyttävät esimerkiksi useat eri 
korkeakoulut, toisen asteen op-
pilaitokset ja viranomaiset.

PVMoodle puolestaan on 
viranomaistason oppimisalusta, 

Discendi Via – Oppimisen tie
joka on avoin kaikille 15 vuot-
ta täyttäneille suomalaisille. PV-
Moodlen suurena etuna voidaan 
pitää sen tarjoamia vuorovaiku-
tukseen, sisällöntuottamiseen ja 
materiaalin jakamiseen tarkoitet-
tuja työvälineitä. Käyttäjät voivat 
pelkän verkkoon siirretyn tai sin-
ne rakennetun oppimateriaalin 
lukemisen lisäksi esim. laatia 
esseitä, pitää oppimispäiväkir-
jaa, tehdä ryhmätöitä ja keskus-
tella keskenään. Kurssin vetäjä 
voi puolestaan tarkastella oppi-
laidensa edistymistä. Vastaavan-
laisia ja parempiakin järjestelmiä 
on tuon alun jälkeen kehitetty 

paljon, mutta tämä työkalu on 
nyt suomalaisessa maanpuolus-
tus- ja kokonaisturvallisuustyös-
sä käytössä. Uusia termejä ovat 
PVADL (PV:en Advanced Distri-
buted Learning) ja SCORM (Sha-
rable Content Object Reference 
Model), jotka liittyvät verkko-op-
pimisympäristöihin, mutta tä-
mä perustyökalukin pitäisi saa-
da kunnolla käyttöön.

Kysely PVMoodlen 
käytöstä

Tein tätä tekstiä varten kyse-
lyn 19 erittäin aktiiviselle re-
serviläiskouluttajalle sekä muu-
tamalle kantahenkilökuntaan 
kuuluvalle kouluttajalle, joiden 
ymmärrys PVMoodlesta ja/tai 
sen käytöstä on tavanomaista 
parempi, ellei jopa erinomainen.

PVMoodlessa on paljon 
hyvää materiaalia ja sitä onnek-
si enenevässä määrin käytetään. 
Valitettavasti joudun jo tässä 
vaiheessa kertomaan, että 
saamieni vastauksien perusteella 
mielikuvat aktiivisesta käytöstä 
voivat olla turhan ruusuisia.

Vastauksien perusteella - 
kaikki vastaajat samaa mieltä - 
PVMoodlea ei ole käytetty re-
serviläisten kouluttamiseen niin 
hyvin, kuin sitä olisi voinut käyt-
tää. Kantahenkilökuntaan kuulu-
van mielestä ongelmat juontavat 

Antti Rautiainen
Maj res Antti Rautiainen, Henkilöstöpäällikkö, Meripuolustuspiiri/MPK

”PVMoodle Mobiili toimii pa-
deissä sekä kännyköissä ja tuo 
PVMoodlen käden ulottuville mis-
sä vain. Tällöin on hyvä muis-
taa tietoturvallisuus ja mm. kyt-
keä päälle VPN-yhteys (esim. 
F-Securen Freedome). Varsinkin 
varusmiehiä on koulutettu ja kan-
nustettu käyttämään PVMoodlea 
tätä kautta.”

Teem
a
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useimmiten siitä, ettei PV:n hen-
kilökunta edes tiedä mihin kaik-
keen järjestelmää voisi käyttää. 
Samainen henkilö kehui MP-
K:n Meripuolustuspiirin reservi-
läisten aktiivisuutta järjestelmän 
käytössä. Reserviläisen mieles-
tä parhaimmillaankin järjestelmä 
on ollut enemmän yksisuuntai-
nen tiedotuskanava ja tiedosto-
jenjakopaikka. Toisaalta hän ke-
hui Hermannien ja Stadin Sis-
sien esikuntakurssien (MPK:l-
ta tilattuja sotilaallisia kursseja, 
vastuullisina pitkäjänteisesti tois-

takymmentä vuotta koulutustoi-
mintaa kehittäneet reserviläiset) 
työtilojen olevan erimerkillisiä.

PVMoodle ja 
kertausharjoitukset

Vastaajat kertoivat, ettei PV-
Moodlea ole käytetty reserviläis-
ten kertausharjoituksiin valmista-
miseenkaan niin hyvin, kuin sitä 
olisi voinut käyttää. Toimiupsee-
ri vastauksessaan totesi työtilas-
sa voitavan esim. esittää järjes-
telyihin liittyviä kysymyksiä, joi-
hin harjoituksen johtaja vastaisi – 

työtilan puuttuessa nyt jokainen 
reserviläinen soittaa ja kysyy sa-
maa asiaa. Hän kertoi syyn on-
gelmaan olevan useimmiten 
henkilökunnan kiire ja ajanpuute 
- jos työtila avataan, sinne pitää 
olla jotain laitettavaakin. Erään 
reserviläisvastaajan ehdotukse-
na reserviläisillä voisi esim. teet-
tää lähtötason mittaamiseksi ky-
selyitä. Kertausharjoitusta edel-
tävässä verkko-opetuksessa voi-
si olla itseopiskelumateriaalin li-
säksi tenttejä, joilla varmistetaan 
se, että oppimista on tapahtu-

”Paikallispataljoonan esikuntakurssin johtoryhmä on hyödyntänyt verkko-opiskeluympäristöä kurssin oppimis-
tavoitteiden saavuttamisessa jo vuodesta 2004 alkaen. Tuolloin puolustusvoimien Koulutusportaali ja sen 
Verkkosotakoulu toimivat pääasiassa kurssimateriaalin jakokanavana, mutta myös orastavasti opiskelu- ja testa-
uspaikkana. Kokemuksen innoittamana ESIK-J-kurssin johtoryhmä aloitti itsenäisen verkko-opiskelumateriaalin ke-
hitystyön. Seuraavat vuodet 2005–2009 kurssin etäopiskelu tapahtui MPK:n koulutusportaalissa. Vuosiksi 2010–
2011 kurssin etäopiskelu palasi jälleen puolustusvoimien Koulutusportaaliin, jonne kurssimateriaalit siirrettiin 
omaan työtilaansa. Ensimmäisten vuosien aikana johtoryhmälle kertyi kokemusta sekä osaamista, jota olisi suo-
nut olevan enemmänkin reserviläiskentässä ja MPK:n toiminnassa. Valitettavasti sen aikaisia koulutusportaaleja ei 
juuri käytetty reserviläisten koulutuksessa tai esim. kertausharjoituksiin valmistautumisessa. Kun Puolustusvoimat 
päätti siirtyä PVMoodlen käyttöön, ESIK-J:n johtoryhmä oli ensimmäisten reserviläisten joukossa hyödyntämässä 
sitä omaan koulutuskäyttöönsä sekä vaikuttamassa vahvasti järjestelmän käyttöönotossa.”
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nut. Hän toteaa ongelmaksi voi-
van muodostua se, etteivät kaik-
ki reserviläiset käytä aktiivisesti 
PVMoodlea, ja että kaksisuun-
taiseen vuorovaikutukseen kan-
nustavan opetusmateriaalin teke-
minen on huomattavasti enem-
män aikaa vaativaa kuin valmii-
den PowerPoint-tiedostojen ti-
puttaminen työtilan laatikkoon.

Helppoa ja vaikeaa

Niin kantahenkilökuntaan kuu-
luvat kuin reserviläisetkin arvioi-
vat, että pääsääntöisesti reservi-
läiset ovat pitäneet PVMoodles-
ta ja sen käyttö on koettu hel-
pohkoksi alkuvaikeuksien jäl-
keen. Kurssilaisten peruskäyt-
tö, eli keskusteluryhmät, tie-
dostojen luku tai palautuskan-
sioiden käyttö, sekä opettajille 
perusmoduuleiden käyttö luon-
nistuvat. Arvatenkin verkko-op-
pimisympäristöä omissa opin-
noissaan - nuoremmat korkea-
kouluopiskelijat – tai työssään 
vastaavia järjestelmiä käyttä-
neille käyttö on helppoa. Isoin 
kritiikki kohdistuu kommenttien 
mukaan työtilojen rakenteeseen 
ja sisältöön, ei niinkään Mood-
len ominaisuuksiin ja rajoituk-
siin. Tämä johtunee jälleen sii-
tä, että useimmissa työtiloissa 
käytetään vain pientä osaa jär-
jestelmän mahdollisuuksista.

Kysyttäessä käytetäänkö 
PVMoodlen ominaisuuksia re-
serviläisten verkko-oppimisym-
päristön luomisessa ja/tai käyt-
tämisessä niin, hyvin kuin voi-
si, vastaukset kertoivat tilanteen 
kurjuuden. Osallistavia, omaa 
osaamista mittaavia, sekä ryh-
mätyökaluja pitäisi olla tarjolla 

huomattavasti enemmän. Pe-
rinteinen opiskele ja tee tentti 
-ajattelu ei todellakaan hyödynnä 
kaikkia verkko-oppimisen mah-
dollisuuksia. Kantahenkilökun-
taan kuuluvat totesivat käytön 
jäävän infoamisen tasolle. Moni 
vastanneista kertoi, että mutkai-
sempia asioita luodessa, osaa-
minen loppuu, kun opastus ja 
koulutus puuttuvat. Tilojen jär-
jestymättömyys myös kuulem-
ma haittaa – tässä lienee syy-
nä tiedon ja käytön puute. Olen 
samaa mieltä vastaajien kans-
sa siitä, että koulutusmateriaalin 
häviämiselle on suuri riski tiedon 
piiloutuessa eri kurssien työtiloi-
hin. Helposti löydettävät materi-
aalipankit sekä kunnollinen ha-
ku-työkalu voisivat olla ratkaisu.

Koulutuksen puute ja 
ratkaisut

Suurin ongelma lienee perehdyt-
tämisen ja koulutuksen puute. 
Opastuksen määrä myös vaihte-
lee runsaasti. Reserviläiset, jot-
ka suorittavat laajoja kurssiko-
konaisuuksia, tai jossain määrin 
kurssien johtajat, saavat järjes-
telmään runsaasti ’kädestä pi-
täen’ opastusta ja harjaantuvat 
käyttämään järjestelmää. Sa-
tunnaisesti koulutukseen osal-
listuvalle ja tietokoneita vierasta-
valle reserviläiselle voi koko PV-
Moodle jäädä etäiseksi tai siihen 
ei edes kirjauduta. Kursseja on 
ja oppaitakin – ainakin sähköi-
siä - lienee tarjolla, mutta ne ei-
vät ilmiselvästi kohtaa tarvitsi-
jaansa. Olisiko ongelman ratkai-
suna vuoden teema kaikkien re-
serviläisten opastaminen verk-
ko-oppimisympäristöön? Toise-

na ratkaisuna voisi olla se, että 
SA-joukon reserviläisjohtaja mo-
tivoitaisiin ja sitoutettaisiin edel-
leen aktivoimaan oma joukkonsa 
esimiehensä johdolla. Hän esim. 
MPK:n piirin sitoutuneen, aktii-
visen ja kokeneemman reservi-
läisen (= mentor) avustuksella 
kouluttautuisi – ellei jo osaisi – 
järjestelmän käyttöön, sekä edel-
leen loisi tuleviin harjoituksiin toi-
mivan työtilan.

Kuten ”Vaihtoehtoja PV:n 
tulevaisuuteen 2030”-julkai-
sussa todetaan, tieto- ja viestin-
tätekniikan kehitys on ollut vii-
meisen 15 vuoden aikana niin 
nopeaa, ettei palkatun henkilö-
kunnan osaaminen, saati puo-
lustusvoimien koulutuskulttuu-
ri ja asenneilmasto ole ehtineet 
reagoida tilanteeseen. Tästä 
syystä opetusmenetelmien ke-
hittämiseen sekä henkilökun-
nan nykyaikaisten opetusväli-
neiden käyttö- ja soveltamistai-
toon on panostettava tuntuvasti 
tulevina vuosina. (MPKK Johta-
misen ja sotilaspedagogiikan lai-
tos Julkaisusarja 3, N:o 2/2014)

Haasteet voitettaviksi

Yhdeksi haasteeksi on muo-
dostunut leimallisen materiaa-
lin käyttörajoitus PVMoodlessa. 
Turvaluokiteltua IV lk:n materiaa-
lia saa PVMoodlessa olla, mutta 
silloin järjestelmää pitää käyttää 
TUVE- (turvallisuusverkko-) ko-
neelta. Tämä aiheuttaa merkittä-
viä rajoituksia koulutusmateriaa-
lin osalta ja siihen pitäisi keksiä 
ratkaisu – muuten järjestelmän 
käyttö jää tietyiltä osin torsoksi 
reserviläisten kohdalla.

Jahka saamme työkalun 
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käytön osaamisen riittävän hy-
välle ja aktiiviselle tasolle, verk-
ko-opetuksen pedagogiikkaan 
pitäisi paneutua. Tässäkin on re-
serviläisillä ja MPK:lla tekemistä.

Varusmiehet koulutetaan 
ja aktivoidaan nykyään jo pal-
veluksen aikana ja sitä kautta 
saadaan tilanne varmasti pa-
ranemaan. Heille (sekä reser-
viläisille) on tehty myös lyhyitä 
opiskeluvideoita, joita voi katsel-
la omalla kännykällä ajasta tai 
paikasta riippumatta.

Majuri Petteri Tammi Pää-
esikunnan koulutusosastolta ker-
toi kyselyni yhteydessä Puolus-
tusvoimissa ymmärrettävän se 
tosiasia, että henkilökunnalta 
puuttuu sekä aikaa että osaa-
mista alustan täysimääräiselle 
hyödyntämiselle, vaikka osaa-
jat hiljalleen lisääntyvätkin. Vuo-
den 2016 reserviläiskyselyiden 
tuottaman palautteen mukaisesti 
Pääesikunta on antanut seuraa-
vat toimenpidesuositukset:
 – PVMoodlen käyttö tulee 

liittää osaksi kaikkia reser-
vin koulutustapahtumia. 
Järjestelmä antaa erin-
omaisen mahdollisuuden 
reserviläisen ennakkoval-
mistautumiseen koulutus-
tapahtumaan. Sitä kautta 
voi jakaa kaiken harjoituk-
seen liittyvän julkisen ma-
teriaalin ja samalla työtila 
toimii keskustelufoorumi-
na, jossa reserviläiset voi-
vat kysyä harjoitukseen 
liittyviä asioita.

 – Kannattaa käydä tutus-
tumassa PVMoodles-
sa osioon ”Opi PVMoodle 
uutuudet”

 – Riittävän ennakko-
informaation saatavuus 
harjoitukseen käsketylle/
kutsutulle (KH-tiedote ja 
asevelvollisten informaati-
opalvelut).

Lisäksi kesällä 2017 alle-
kirjoitetussa reservin koulutuk-
sen kehittämissuunnitelmassa 
vuosille 2018 -2022 on annettu 
seuraavat PVMoodlen käyttöön 
liittyvät tehtävät:
 – Laajennetaan reserviläisten 

omaehtoisen kouluttautu-
misen mahdollisuuksia.

 – Kannustetaan reserviläisiä 
kirjautumaan avoimeen 
verkko-oppimisympäris-
töön (PVMoodle) kertaus-
harjoituksissa ja MPK:n 
koulutustapahtumissa.

 – Laaditaan yhteinen 
menettelytapaohje  
PVMoodlen koulutus-
tilojen käytöstä.

 – Tehostetaan PVMood-
leen käyttöä laajentamal-
la kurssien määrää tuke-
maan ajasta ja paikasta 
riippumatonta opiskelua 
ja laajennetaan sen käyttö 

koskemaan kaikkia reser-
vin koulutustapahtumia.

 – Hyödynnetään työtiloja, jot-
ka mahdollistavat omaeh-
toisen opiskelun ja tenttien 
suorittamisen

Edelleen reservin koulutuk-
sen oppimisympäristöjen kehit-
tämisen osalta hän jatkoi:
 – jatketaan MPK:n verkko-

kouluttajien käyttöä PV-
Moodle-, virtuaalikoulu-
tusympäristö-, KASI- ja 
KESI- kouluttaja- sekä 
suunnittelutehtävissä MP-
K:n koulutuksessa sekä 
reserviläisten käyttöä PV:n 
harjoitusten tukena.

 – toteutetaan kouluttaja-
koulutus

 – lisätään reserviläisten 
käyttöä harjoituksissa.

Haluan uskoa, että olem-
me hyvällä tiellä kohta loistavaa 
tulevaisuutta! Tarve ja mahdol-
lisuus PVMoodlen käytön run-
saalle lisäämiselle on olemassa. 
Fabricando fit faber – Harjoitus 
tekee mestarin.

PVMoodlesta löytyy helposti erittäin hyviä kursseja mm. PVMoodlen 
käyttöön tai verkkokoulutukseen.
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voimissa toimitaan palvelustur-
vallisuus edellä.

– Harjoituksen olosuhteet 
olivat vaativat, mutta suunni-
teltu toiminta kyettiin toteut-
tamaan turvallisesti. Tämä on 
osoitus merivoimien henkilös-
tön korkeasta ammattitaidos-
ta, Taipalus totesi harjoituksen 

Harjoitukset

– Merivoimat oli mukana mar-
ras-joulukuussa 2017 järjeste-
tyssä puolustusvoimien Uusi-
maa-17 -harjoituksessa.

Merivoimilla oli harjoituk-
sessa oma merellinen harjoi-
tuskokonaisuus, jossa harjoitel-
tiin merivoimien ydintehtävää - 

merellisten hyökkäysten torjun-
taa. Merivoimien osuutta har-
joituksessa johti merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Veijo 
Taipalus, joka painotti sujuvaa 
yhteistyötä puolustushaarojen, 
puolustusvoimien laitosten ja 
eri viranomaisten välillä. Taipa-
lus korosti myös sitä, että meri-

Ajankohtaista merivoimissa
Keskustelu
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PuOlustusvOiMat / COMbat CaMera

Koulutus

– Tammikuun 8. päivä merivoi-
mien palvelukseen astui kaik-
kiaan noin 1500 alokasta Ran-
nikkoprikaatiin ja Uudenmaan 
prikaatiin. 

Alokkaiden arki varuskun-
nissa on alkanut perinteises-
ti. Kahdeksan viikon mittainen 
peruskoulutuskausi opettaa va-

rusmiehille sotilaan perustaito-
ja ampumisesta, taistelusta ja 
sotilaallisesta käyttäytymises-
tä. Valtaosa merivoimien palve-
luksessa olevista varusmiehis-
tä kouluttautuu rannikkojoukko-
jen monipuolisiin ja haastaviin 
tehtäviin. Aluspalvelukseen va-
litaan saapumiserästä noin pa-
risen sataa varusmiestä.

Ajankohtaista merivoimissa
jälkeen.

Erityisesti Taipalus oli tyy-
tyväinen reserviläisten sitoutu-
miseen harjoitukseen, ja hänen 
mukaansa se on osoitus siitä, 
että merivoimat kykenee täyttä-
mään tehtävänsä ja on valmiina 
vuoden jokaisena päivänä.

Saapumiserän 1/17 alokkaat Kiikalan leirillä talvella 2017.

rannikkOPrikaati

rannikkOPrikaati
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Kalusto

– Pansio-luokan miinalauttojen 
peruskorjaukset on saatu pää-
tökseen.

Aluksista viimeisenä perus-
korjattava ollut miinalautta Py-
häranta luovutettiin merivoimil-
la viime vuoden lopulla. Perus-
korjauksen myötä kyky merimii-
noitustehtäviin parani.

-Miinalauttojen tehtävät 
painottuvat miinoitukseen, ja 
peruskorjauksessa näitä jär-
jestelmiä modernisoitiin Perus-

korjaus avaa merivoimille uusia 
mahdollisuuksia, sillä alukset 
kykenevät toimimaan nyt entis-
tä monipuolisemmin erilaisissa 
huoltotehtävissä, kertoi hank-
keen projektipäällikkö, insinöö-
rikomentajakapteeni Pasi Liuk-
konen luovutustilaisuuden yh-
teydessä.

Peruskorjauksessa aluk-
set uudistettiin laiva- ja jär-
jestelmäteknisesti lähes koko-
naan. Miinalauttojen taistelu- 
ja johtamisjärjestelmät moder-

nisoitiin yhteensopivaksi meri-
voimien muiden taistelualusten 
kanssa. Suurimpina yksittäisinä 
laivateknisinä uudistuksina voi-
daan mainita uudet pää- ja apu-
koneet sekä koko aluksen katta-
va korkeapainesammutusjärjes-
telmä. 1990-luvun alkuvuosina 
valmistuneet miinalautat Pan-
sio, Porkkala ja Pyhäranta sai-
vat tässä elinkaaripäivityksessä 
20 vuotta lisää käyttöikää aina 
2030-luvulle asti.

Kansainvälinen toiminta

- Merivoimat jatkaa myös tänä 
vuonna Euroopan Union johta-

massa EUNAVFOR MED - Ope-
raatio Sophiassa.

Operaation tehtävänä on 

ihmissalakuljettajien toiminta-
edellytysten häiritseminen ja 
estäminen sekä Eurooppaan 
suuntautuvan laittoman maa-
hanmuuton vähentäminen. Li-
säksi operaatiolla on kaksi tuki-
tehtävää, jotka ovat Libyan ran-
nikkovartioston ja merivoimien 
kouluttaminen sekä YK:n asei-
denvientikiellon toteutumisen 
valvonta Välimerellä. Suomel-
la on operaatiossa henkilöstöä 
eri tehtävissä laivasto-osaston 
johto-aluksella sekä Roomas-
sa sijaitsevassa operaatioesi-
kunnassa. Operaatioon osallis-
tuu 26 Euroopan unionin maata 
ja sen toiminnan ydin on laivas-
to-osaston johtoaluksen ja ope-
raatioon osallistuvien sota-alus-
ten toiminta Välimerellä. Ope-
raation nykyinen mandaatti on 
voimassa tämän vuoden lop-
puun. Operaation kansallinen 
johtovastuu Suomessa on Me-
rivoimien esikunnalla.

atmarine.fi   autrosafe.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja 
lastausvarret teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet, turva- 
ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions
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Kirja sisältämät 18 tarinaa 
saariston mykistävästä luonnos-
ta, ihmisistä ja merestä on ku-
vattu lukijaa aidosti puhutellen. 
Tarinat ovat helppolukusia ja ai-
heet sellaisia, jotka ainakin van-
himmat lukijat saattavat vielä 
muistaa. Tutuiksi tulevat saaris-
ton eri henkilöt, paikat, munkit, 
railolossit, sumppuveneet, kala-
majat, postinjakelu, kappelit jne.

Kirjassa on kaksi pientä 

puutetta. Saariston tuntijana 
Holmroos ei ole muistanut va-
rustaa kirjaa kartalla, jossa eri 
tarinoiden paikat olisi esitetty. 
Olisi myös ollut hyvä, jos tari-
noiden ajankohdat olisi merkit-
ty tekstiin.

Kirjan hinta oli kirjoitus-
hetkellä Adlibrikselta ostettuna 
32,90 €.

Ove Enqvist

A ltti Holmroos on kier-
rellyt saaristoa noin 
50 vuoden ajan ja 

julkaissut suuren määrän kir-
joja ainutlaatuisesta saaristos-
tamme. Saaristossa -kirjassaan 
Holmroos vie lukijan sisäsaaris-
ton kylistä ulkoluotojen äärelle. 
Kirjan upeat tarinat ja kuvitus 
on syntynyt kymmenien vuo-
sien aikana.

Saaristossa
Altti Holmroos
Readme.fi 2017, 144 sivua
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Rannikkoprikaati
nosti maljan satavuotiaalle Suomelle

On etuoikeus saada elää oman maansa satavuotisjuhlien aikaan ja samalla hiljen-

tyä pohtimaan, mitä kaikkea tuohon taipaleeseen on mahtunut. Rannikkoprikaatissa 

satavuotisjuhlinnan ydin oli perinteiden ja historian kunnioittamisessa unohtamatta 

kuitenkaan sitä, että itsenäisyys on mitä iloisin asia.

Tatu Vartiainen
Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen

Tapahtum
at

kaatissa palveleville työntäytei-
nen. Kun vuotta katsoo näin uu-
den vuoden puolelta, saatiin lo-
pulta paljon aikaiseksi. Yhteen 

Henkilöstön panos 
ratkaisee lopulta kaiken…

Vuosi 2017 oli varmasti kaikil-
le Merivoimissa ja Rannikkopri-

hiileen puhaltamalla Rannikko-
prikaati on taas yhden vuoden 
vahvempi ja osaavampi mat-
katessaan kohti tulevaisuuden 
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haasteita.
Kaiken tekniikan ja mate-

riaalin keskellä ei pidä koskaan 
unohtaa osaavan ja sitoutuneen 
henkilöstön merkitystä. Niinpä 
osana Suomen satavuotisjuhlaa 
oli paikallaan muistaa niin omaa 
henkilöstöä kuin erinomaisia yh-
teistyökumppaneita.

Prikaatin näkökulmasta oli 
erityisen hienoa, että henkilös-
tömme sai eri aselajien ansio-
ristejä. Merivoimien komentaja 
myönsi merivoimien ansioristin 
yliluutnantti Jouni Tillille, puo-
lustusvoimien sotatalouspääl-
likkö huollon ansioristin kaptee-
niluutnantti Kavo Vartiaiselle ja 
varastonhoitaja Sirkka Kovasel-
le sekä jalkaväen tarkastaja jal-

Rannikkoprikaatin komentaja Vesa Tuominen luovutti prikaatin saaman 
Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä-palkinnon koulutuspäällikkö Erkki 
Vaaralalle, jonka johdolla hyvä yhteistyö reserviläisjärjestöjen kanssa jatkuu.

vili MustOnen, PuOlustusvOiMat

vili MustOnen, PuOlustusvOiMat
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Kommodori Vesa Tuominen kiitti 2. Logistiikkarykmentin komentajaa, 
kommodori Auvo Viita-ahoa (vas.) muistomerkkitykkiprojektin onnistu-
neesta lopputuloksesta: 100 TK on taas vanhassa tykkiasemassaan!

vili MustOnen, PuOlustusvOiMat

vili MustOnen, PuOlustusvOiMat

kaväen ansioristin kapteeniluut-
nantti Pekka Korhoselle. Näin 
jälkikäteen vielä kaikille lämpi-
mät onnittelut - nämä ansioristit 
löysivät hyvin maalinsa.

…mutta yhteistyössä on 
voimaa

Yksilösuoritusten lisäksi mikään 
ei voita hyvää yhteistyötä. Ran-
nikkoprikaatissa on ollut tapana 
palkita vuoden tiiminä joukko, 
joka on tämän periaatteen ym-
märtänyt erityisen hyvin ja joka 
päivittäin palvelee yhdessä tuot-
taen erinomaisia tuloksia. Vuo-
den 2017 tiiminä palkittiin kul-
jetuskomppanian venejoukkue, 
jonka mottona on jo vuosia ol-

lut ”Kyllä onnistuu”. Näin on to-
della aina tapahtunut, koska il-
man venejoukkueen palvelua-
sennetta ja kykyä joustaa, oli-
si moni merikuljetus jäänyt to-
teutumatta.

Ulkopuolelta tuleva tun-
nustus lämmittää erityises-
ti sen takia, että tunnustus on 
konkreettinen osoitus hyväs-
tä yhteistoiminnasta. Rannik-
koprikaatilla oli suuri kunnia 
vastaanottaa Helsingin Reser-
viupseeripiirin Maanpuolustuk-
sen suunnannäyttäjä -palkinto. 
Suurta kiitollisuutta ja nöyryyttä 
tuntien huolehdimme siitä, että 
esimerkiksi seuraava palkitse-
misperuste toteutuu myös tule-

vaisuudessa: ”Rannikkoprikaa-
ti on Maanpuolustuksen Suun-
nannäyttäjä, jonka asenteesta, 
toimintatavoista ja kokemuk-
sista reserviläisyhteistyössä oli-
si opittavaa koko maanpuolus-
tuskentässä.”

Upinniemen eteläkärjen 
maisema palasi entiselleen

Puolustusvoimien luopuessa 
100 TK -tykkikalustosta vuosi-
kymmenen alussa myös Upin-
niemessä sijainnut patteri puret-
tiin. Kajanuksen saunan kansal-
lismaisemaan vuosikymmeniä 
kuulunut Upinniemen ykkös-
tykki evakuoitiin samassa yh-
teydessä varikolle.
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Satavuotisjuhlien kunniaksi Kirkkonummen kunnantalokin oli valaistu sinivalkoisin värein.  
Mieskuorokvartetti Four Fats huolehti isänmaallisilla lauluillaan, että tunnelma oli samanvärinen.

Suomen satavuotisjuhla-
vuoden kunniaksi Rannikkopri-
kaatin ja 2. Logistiikkarykmen-
tin komentajien hyvällä yhteis-
pelillä saatiin maisema ennal-
listettua, kun deaktivoitu 100 
TK.n tykkitorni asennettiin ta-
kaisin vanhaan tuliasemaansa. 
Itsenäisyyspäivän aattona tykki-
torni vihittiin käyttöön kutsuvie-
raiden todistaessa arvokasta ti-
laisuutta. Siten Kajanuksen sau-
nan katolta kelpaa katsoa taas 
tuttua näkyä rantakalliolla: 100 
TK, joka vuosikymmeniä muo-
dosti rannikkotykistön kevyi-
den pattereiden rungon, on nyt 
muistomerkkitykkinä muistutta-
massa rannikon puolustajia tär-

keästä tehtävästämme, joka ka-
luston ja organisaatioiden muut-
tuessakin jatkuu.

Iltajuhla kokosi 
yhteen henkilöstöä ja 
kutsuvieraita

Upinniemen varuskunnan pääl-
likön jo perinteeksi muodostu-
nut itsenäisyyspäivän aattona 
järjestettävä iltajuhla löysi juhla-
vuoden kunniaksi uuden juhla-
paikan Kirkkonummen kunnan-
talolta. Kommodori Vesa Tuomi-
nen muistutti avaussanoissaan 
veteraanisukupolven mittaamat-
toman arvokkaasta työstä ja pe-
rinnöstä, josta me tämän päi-
vän suomalaiset saamme naut-

tia kohottaen samalla maljan sa-
tavuotiaalle isänmaalle liki 250 
juhlavieraan noudattaessa illan 
isännän esimerkkiä.

Iltajuhlasta ei puuttunut 
pukuloistoa eikä iloista puheen-
sorinaa. Kaartin soittokunnan 
varusmiesbändi houkutteli juh-
laväen parketille ja kuulimme-
pa välillä myös komeaa mies-
kuorolaulua. Palautteista päätel-
len taisimme olla syntyvän pe-
rinteen äärellä, koska uusi juh-
lapaikka osoittautui puitteiltaan 
hyvin toimivaksi. Rannikkopri-
kaati kiittääkin Kirkkonummen 
kuntaa hyvästä yhteistyöstä, jo-
ka osaltaan mahdollisti onnistu-
neen juhlan järjestämisen.
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Sinisen Reservin 
ammuntatapahtumat

Mika Kuutti

Mika kuutti

Ampumataidon kehittäminen ja ylläpito onnistuvat MPK:n Meripuolustuspiirin kursseilla.

Ampumataito on tärkeä osa reserviläistaitoja. Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistyksiin 

kuuluvilla on mahdollisuus harjoitella, kehittää, ylläpitää ja kilpailla aiheessa MPK:n 

Meripuolustuspiirin kursseina järjestettävissä Sinisen Reservin ammuntatapahtumissa. 

Tapahtum
at

N ämä tapahtumat so-
pivat erityisesti ase-
palveluksensa suo-

rittaneille reserviläisille, mutta 
mukaan tapahtumiin ovat ter-
vetulleita myös henkilöt, jotka 

eivät ole suorittaneet asepal-
velusta. Tällöin vaateena kui-
tenkin on yli 18-vuoden ikä 
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ammuntavastaavaan Jukka Soi-
niin, sähköposti jukka.soini@

kolumbus.fi. Tule mukaan pitä-
mään yllä reserviläistaitoja.

Mika kuutti

Osassa ampumatapahtumia on mahdollista päästä harjoittelemaan 
ampumista ilman omaa asetta.

Maahantuoja:

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

MERIVAIHTEET

ja mielellään aikaisempi koke-
mus ammunnasta. Osassa näi-
tä tapahtumia on mahdollista 
päästä ampumaan ilman omaa 
asetta.

MPK-kursseina järjestettä-
viä tapahtumia ovat ammunta-
päivät 1, 2, 3 ja 4. Ampuma-
päivä 1. Upinniemessä pidetään 
21.4. ja aiheina ovat perinneki-
vääri 300 m ja vapaavalintai-
nen pistooli 25 m. Ampuma-
päivä 2. tapahtuu Upinniemes-
sä 5.5. jolloin ohjelmassa kent-
täammunta 150 m vapaavalin-
tainen kivääri. Ampumapäivä 3. 
on Raasissa 1.9., siellä aiheena 
on kivääri 150 m ja pistooli 25 
m. Ampumapäivä 4 on rynnäk-
kökiväärikilpailu 22.9. puolus-
tusvoimien aseilla.

Tapahtumissa kilpaillaan 
sekä yksilösuorituksessa, et-
tä joukkueena. Iloinen mieli ja 
rehti kilpailuhenki ovat yhdistä-
vä tekijä. Kokeneiden ja osaa-
vien ampujien vinkeistä on saa-
tavissa tärkeää oppia.

Ampumakilpailujen uudis-
tetut säännöt päivitetään yhdis-
tyksen kotisivuille ennen ensim-
mäistä ampumapäivää. Muu-
tokset koskevat vain uutta kent-
täammuntapäivää 5.5. ja Raa-
sin ammuntapäivää 1.9.

Omia varusteita tarvitaan 
vähintään kuulosuojaimet, suo-
jalasit ja ulkoiluun sopivat vaat-
teet. Taukoja ajatellen on hyvä 
varata mukaan juotavaa ja muu-
ta evästä. Kahvia eivät kokeneet 
ampujat suosittele juotavaksi 
ennen tai suorituksen aikana.

Mikäli tämä herätti kiinnos-
tuksen, pienenkin sellaisen, ota 
yhteyttä Sininen Reservi ry:n 
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M PK:n asemasta ja 
toiminnan järjestä-
misestä keskustel-

tiin viime vuoden aikana enem-
män kun koskaan julkisoikeudel-
liseksi yhteisöksi vuoden 2008 
alusta tapahtuneen siirtymisen 
jälkeen. Puolustusministeriös-
sä syntynyt ajatus tarpeesta tar-
kastella MPK:n asemaa kirjattiin 
puolustuspoliittiseen selonte-
koon: ”Maanpuolustuskoulutus-
yhdistystä kehitetään puolustus-
voimien strategisena kumppani-
na pohjoismaisten toimintaperi-
aatteiden mukaisesti. Tavoittee-
na on vahvistaa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen asemaa pai-
kallispuolustuksessa sekä vir-
ka-aputehtävissä”.

Syyskuussa 2017 valmis-
tui esiselvitys MPK:n asemasta; 
työryhmä suositteli toiminnan 
kehittämistä nykyiseltä pohjal-
ta. Muut vaihtoehdot olivat uu-
den viranomaisen perustaminen 
tai MPK:n liittäminen puolustus-
voimiin.

Puolustusministeriö asetti 
12.10.2017 työryhmän selvittä-
mään vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen uudelleenjär-
jestämistä. Työn tavoitteena on 
laatia selvitys vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen kuuluvan 

sotilaallisen koulutuksen orga-
nisoinnista osaksi puolustusvoi-
mia ja MPK:n roolin kehittämi-
sestä sotilaallisia valmiuksia sekä 
varautumis- ja turvallisuuskoulu-
tusta antavana organisaationa.

Työryhmä totesi, että muu-
tos on mahdollinen edellyttäen, 
että toimintaan saadaan 5M€:n 
lisämääräraha ja 40 lisävir-
kaa puolustusvoimiin. Selvitys-
työ jätettiin puolustusministeril-
le 21.12. Tätä kirjoitettaessa ei 
vielä tiedetty, miten asian suh-
teen tullaan menettelemään, 
mutta päätöksiä on luvattu al-
kuvuodesta. Kuluva vuosi toimi-
taan joka tapauksessa vanhan 
mallin mukaisesti.

Vuosi 2017 oli meripuolus-
tuspiirin osalta määrällisesti en-
nätyksellinen, tuottaen yhteen-
sä 7222 koulutusvuorokautta. 
Koulutukseen osallistui melkein 
3400 henkilöä. Koulutustulos 
oli myös laadullisesti tyydyttävä. 
Oppilaspalautteen keskiarvo oli 
edelleen hyvin korkea, 4,22/5. 
Palautetta ei kuitenkaan kerätty 
riittävän suurelta osalta oppilais-
ta. Tämän(kin) epäkohdan py-
rimme korjaamaan tänä vuon-
na. Laatua mitattiin myös audi-
toimalla kursseja puolustusvoi-
mien kanssa sovitulla tavalla. 

Lähes kaikki tilatut kurssit au-
ditointiin, ja keskimäärin audi-
toinnin tulos oli 79 pistettä sa-
dasta mahdollisesta.

Vuonna 2018 pyrimme 
maltillisesti lisäämään koulu-
tuksen määrää. Koska tänä ke-
väänä Dragsvikissä järjestetään 
Naisten valmiusliiton kanssa 
NASTA-harjoitus, joka tuottaa 
noin 1000 koulutusvuorokaut-
ta, tulee koulutuksen volyymi 
väistämättä myös kertaluontoi-
sesti lisääntymään.

Kuluvana vuonna keski-
tymme erityisesti muutamaan 
asiaan:

Toiminnan uudelleenkäyn-
nistäminen Itäisellä Suomenlah-
della on ollut tavoitteena jo mon-
ta vuotta. Nyt yritetään uudes-
taan yhdessä RPR:n kanssa. 
M/S Mäkiluoto (ent. L-112) on 
ensi purjehduskaudella, rungon 
vaatiman korjauksen valmistut-
tua, käytettävissä sillä suunnalla, 
jos käyttäjäyhteisö löytyy.

Asevelvollisten toimintaky-
vyn ylläpitäminen ja kehittämi-
nen nähdään puolustusvoimis-
sa tärkeänä, ja MPK on myös 
sitoutunut toimimaan tämän ta-
voitteen puolesta. Monen luki-
jan hyvin tuntema kaptl (evp) 
Jukka Jortikka aloittaa alkuvuo-

Meripuolustuspiirin kuulumisia
Vuodenvaihde suo jälleen mahdollisuuden sekä tarkastella edellisen vuoden tulos-

ta, että kuvata kuluvan vuoden suunnitelmia.

Henrik Nystén
Piiripäällikkö

Tapahtum
at
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desta MERIPP:n liikuntapäällik-
könä. Tämän myötä piirin mah-
dollisuudet suunnitella ja toi-
meenpanna varsinkin fyysisen 
toimintakyvyn kehittämiseen 
tähtäävää toimintaa paranevat 
merkittävästi. Tämä vuosi me-
nee luultavasti vielä osittain oi-
keita toimintamuotoja kartoitet-
taessa, mutta paljon on tehtävis-
sä tämän asian suhteen. Ajatus 
on ulottaa tämä toiminta koske-
maan sekä sijoitettuja reserviläi-
siä, että MPK:n toimijoita.

MERIPP:n poikkeusolo-
jen organisaation luominen on 
päässyt hyvin alkuun ja jatkuu, 
yhteistyössä MERISK:n kans-
sa, vielä monta vuotta. Jatko- 
ja täydennyskoulutustarve on 
mittava, mutta ne reserviläiset, 

joille on esitetty sitoutumista tä-
hän toimintaan, ovat vastanneet 
haasteeseen hyvin myönteises-
ti. Muutaman vuoden päästä 
voimme tukea merivoimien suo-
rituskykyjen kehittämistä mer-
kittävällä, uudella tavalla.

Puolustusvoimien ja meri-
voimien käyttöön on viime aikoi-
na tullut uusia koulutusvälinei-
tä. Esimerkkejä tästä ovat ”sota-
peli” simulaattori VKY, uusi me-
renkulkusimulaattori ja jo vuo-
sia maavoimissa käytössä ollut 
KASI-simulaattori. VKY, virtuaa-
linen koulutusympäristö, mah-
dollistaa lähes kaikkien henki-
lö- ja joukkokohtaisten toimin-
tojen suorittamisen ja harjoit-
telun luokkaympäristössä. KA-
SI:n avulla voidaan simuloida ja 

rekisteröidä erilaisia maastossa 
tapahtuvia taisteluun liittyviä ta-
pahtumia. Uusi merenkulkusi-
mulaattori mahdollistaa meri-
voimien taistelualusten ohjailu-
ryhmän toiminnan harjoittelun 
hyvin uskottavalla tavalla. Myös 
MPK:n toimijoiden on opittava 
käyttämään uusia työkaluja ja 
otettava ne käyttöön rutiinin-
omaisesti koulutuksessa.

Kuluvasta vuodesta näyt-
täisi tulevan tavanomaistakin 
kiireisempi ja monipuolisempi. 
Haluan lopuksi kiittää kaikkia 
niitä vapaaehtoisia, jotka teke-
vät MPK:n ja MERIPP:n tulok-
sen. Toivottavasti haluatte jat-
kossakin olla mukana.

Turvallisuutta yhdessä – 
myös vuonna 2018

sertifioitu ISO 9001:2015, noudatamme AQAP 2120

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

RAIKON KONEPAJA OY
Tilaus – ja korjauskonepaja

Raskaskonekorjaamo
Vuodesta 1949
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USA:n kansallinen 
veteraanipäivä

11.11.2017 San Diego, USA

P araati alkoi Laivaston 
Soittokunnan johta-
mana ja tietysti ”Ank-

kurit ylös” kappaleella. Soitto-
kuntaa seurasi laivaston eri yk-
sikköjen joukkoja ryhdikkääs-
ti marssien. Ovathan San Die-
go ja La Jolla suuria laivastotu-
kikohtia. Laivaston aluksia, pää-
osin lentotukialuksia, oli lähte-
nyt ulkomaille ”matkatöihin”.

Yksi lentotukialus, Carrier 

Vehicle USS Midway CV41, oli 
jäljellä satamassa museoituna. 
Lentokansilla oli n. 20 kpl pal-
veluksessa olleita käytöstä pois-
tettuja hävittäjiä, syöksypom-
mittajia, taisteluhelikoptereita 
ja tiedustelukoneita, ambulans-
sikoneita jne. Olivat olleet käy-
tössä Koreassa (ei Midwaylla) ja 
erityisesti Vietnamissa.

Laivaston useiden yksik-
köjen lisäksi esiintyi paraatis-

sa maanpuolustus- ja veteraa-
nijärjestöjen yhteisöjä sekä kou-
lulaisten ja muiden soittokuntia, 
partiolaisia, varhaisnuorisoa jne. 
Moottoroituja osastoja oli liikun-
tarajoitteisille veteraaneille, eh-
kä Korean Veteraaneille. Ikä-
nuorisoa, etenkin Vietnamin 
veteraaneja, oli pilvin pimein. 
Vietnamveteraanit ajoivat mm. 
mahtavilla Harrikoilla, vähin-
tään 1500cc koneilla, n. 100 

Martti Leino
Reservin kersantti. Mukana M/s Kilstarin miehistössä samoin kuin Matti Kurjen perinneyhdistyksessä. 
Eläkkeellä perheyrityksestä. Kokemusta Yhdysvalloista, mm. 39 kertaa lähinnä Kaliforniasta työmatkojen 
merkeissä.

Amerikassa on kaikki suurta. Niin myös San Diegossa järjestetty Veteraanipäivän 

Paraati. Värikäs tapahtuma kesti 2 tuntia ja piti sisällään laajan kirjon amerikkalais-

ten traditioita.

Tapahtum
at

Moottoripyörien jylinä oli mieleenpainuvaa ja se nostatti kansan kansallistunnetta.

leinOn kOkOelMa
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pyörän vahvuuksilla eri puolil-
ta Kaliforniaa. Moottorien jylinä 
oli mieleenpainuvaa ja se nos-
tatti kansan kansallistunnetta. 
Tähtilippuja näkyi joka puolel-
la. Ohimarssiin osallistui tuhan-
sia osanottajia.

USS Midway CV41 otettiin 
palveluskäyttöön 1945 ja sai ni-
mensä Midwayn taistelusta 4.-
7.6.1942 Siinä tappelussa sai-
vat Jenkit hieman palsamia haa-
voihinsa, joita tuli Pearl Harbou-
rin katastrofissa. Museoidulla 
Midwayllä on dokumenttieloku-
vaa, jossa US Air Forcen syök-
sypommittajat torpedoilla varus-
tettuina sekä hävittäjät iskivät Ja-
panin laivaston kimppuun. Ami-
raali Yamamoto oli määrännyt 
Midway-saaren valloitettavaksi 
ja siellä olevien ilmavoimien se-
kä merijalkaväen tuhoamisen.

Toisin kävi; alkaneessa Mid-
wayn taistelussa mm. Japanin 
laivaston kolme raskasta lento-

tukialusta tuhottiin ja upotettiin. 
Parisenkymmentä amerikkalais-
konetta jäi saapumatta tukikoh-
taansa. Tästä alkoi historioitsi-
joiden mukaan Japanin alasajo, 
ja aloite siirtyi amerikkalaisille. 
Myöhemmin lopulta mm. Hi-
roshiman jälkeen Japanin Keisari 
joutui luovuttamaan kuvaannol-
lisesti miekkansa amerikkalaisil-
le 14.8.1945. Itse seremonia ta-

pahtui taistelulaiva USS Missou-
rin kannella 2.9.1945.

Veteraaniparaatissa aisti 
selvästi syvän kansallistunteen 
ja melkein hurmoksen kansan 
keskuudessa. Joka puolella lie-
huvat tähtiliput normaalistikin 
yötä päivää. Lisäksi virastot ja 
julkiset rakennukset suruliputti-
vat tähtilipuilla juuri sattuneen 
kirkkomurhan johdosta. Viet-
namin ja Korean veteraaneille 
hihkuttiin yhtenään: Thanks for 
you, Thank you! Erityisesti Vete-
raanit tervehtivät lämpimästi toi-
siaan, ja siis minuakin.

Minähän olin ostanut Mid-
way -museosta tyylikkään lip-
piksen, jossa luki NAVY VETE-
RAN, olenhan Suomen laivas-
ton veteraani. No, mielialani oli 
hieman kaksisuuntainen, kun 
paraatikatselijat ja vastaantuli-
jat kiittelivät minua, ja veteraa-
nit tervehtivät reippaasti. Vasta-
sin samalla mitalla heille.

Kirjoittajan vaimo Inka Leino.

Martti Leino.

leinOn kOkOelMa

leinOn kOkOelMa
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Otsikosta poiketen voidaan todeta, että Arvi Koljonen edelleen on monen muistis-

sa tai ainakin tiedossa.

Ove EnqvistH
istoria

S e johtuu en nen kaik-
kea siitä, että hän oli 
suuri humoristi ja ih-

mistuntija, joka osasi kiittää ja 
antaa tunnustuksen sanoja alai-
silleen, mutta hän oli myös val-
mis lausumaan arvostelevan 
mieli piteensä jos sitä tarvit tiin. 
Vaikka harva on hänet tavannut, 

Historian unohtamat  
– Suomen itsenäisyyden alkuaikojen rannikkotykistö upseerit

Arvi Elias Koljonen

hänen muistonsa elää lukemat-
tomissa hänestä kertovissa tari-
noissa ja anekdooteissa.

Koljonen syntyi 31.7.1901 
Isossakyrössä. Hän suoritti en-
sin viisi luokkaa Porin lyseos-
sa ja otti vuon na 1918 osaa 
vapaussodan taisteluihin Porin 
Rykmentin mukana. Sen jäl-

keen hän suoritti Lap peen ran-
nan tykistöupseerikokelaskurs-
sin, jonka jälkeen hänet siirret-
tiin RT 3:een, jossa palveli suu-
ren osan urastaan.

RT3:ssa hän toimi ensin 
patterin päällikkönä ja rykmen-
tin adjutanttina, sitten 1919–
1920 opet tajana Rannikkotykis-
tön Aliupseerikoulussa ja suoritti 
1920 tykistöupseerien täyden-
nyskurssit. Vuosina 1921–1922 
hän oli Sortavalan varuskunnan 
komendanttina, josta siirtyi RT 
3:n korpraalikoulun joh tajaksi. 
Vuonna 1924 hänet siirrettiin 
Rannikkotykistön esikuntaan, 
ja 1925–28 hän palveli puolus-
tusministeriössä. Tämän jälkeen 
tuli siirto takaisin RT 3:een pat-
terin päälliköksi. Samana vuon-
na hän suoritti Rannikkotykistön 
Ampumakoulun. Ura jatkui RT 
3:ssa viesti- ja mittausupseerina 
sekä ilmatorjuntaupseerina vuo-
teen 1937 saakka.

Talvisodassa Koljonen toimi 
IV AK:n ilmatorjuntakomentaja-
na, vuosina 1940–41 Ilmator-
jun ta patteristo 12:n ja 14:n ko-
mentajana ja lopuksi vuosina 
1941–46 Merivoimien Esikun-
nan ilmator juntakomentajana ja 

OPTRONICS

ARCTIC FOX
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tykistöosaston päällik könä.
Koljosen elämässä oli kak-

si toisistaan jyrkästi eroavaa jak-
soa. Ensimmäinen ”lavean tien” 
jakso kes ti vuoteen 1934, jol-
loin hän siirtyi ”kaidalle polul-
le”. ”Lavealla tiellä” Koljonen 
lienee ollut jo hyvin herkissä 
kantimissa. RT 3:n komentaja 
eversti Järvinen lienee saanut 
järjestettyä aina armon aikaa 
paremman toivossa, eikä täs-
sä pettynytkään. ”Kaidalle po-
lulle” siirtyminen ei merkinnyt 
oma hyväistä asian korostamis-
ta ja toisin ajattelevien arvoste-
lemista tai moittimista, päinvas-
toin hän viihtyi edelleenkin erit-
täin hyvin myös ryyppyseurassa 
kuten ennenkin, tosin nauttien 
tällöin vain kansalaisluottamus-
ta. Hän suoritti nyt yksityisesti 
oppikoulun loppuun ja pääsi yli-
oppilaaksi sekä opiskeli Sotakor-
keakoulussa vuosina 1938–39.

Koljoselta riitti aikaa mo-
nille harrastuksille sotilasalan 
ulkopuolellakin, kuten urheilul-
le ja mies kuo rolaululle, mikä vii-
memainittu vapaa-ajan harras-
tus lienee ollut lähinnä hänen 
sydäntään. Hän oli mm. Sorta-
valan Mieslaulajien perustajajä-
seniä. Nuorena upseerina olles-
saan Koljonen kuului myös RT 
3:n valiourheilijoiden joukkoon 
edustaen RT 3:a sekä divisioo-
nan että armeijan mestaruus kil-
pailuissa lähinnä uinnissa ja jal-
kapallossa.

Vaikka Koljosen terveys oli 
hänen viimeisinä aikoina huo-
no, hän kuitenkin oli edelleen 
kiinteästi mukana vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen liit-
tyvien harrastusten suunnitte-

lussa. Sitä todistaa se kin seik-
ka, että hän viimeisiin elinpäi-
viinsä saakka työskenteli enti-
sen RT3:n historiikin viimeis te-
lytöissä saadakseen sen lopulli-
seen painatuskuntoon. Koljonen 
kuoli 15.2.1968.

Sotilasarvot

Reservin vänrikki v. 1919, vän-
rikki v. 1920, 1uutnantti v. 1922, 
kapteeni v.1928, majuri v.1939 
ja everstiluutnantti v.1942. Kol-
jonen siirtyi siviiliin liike-elämän 
palvelukseen vuonna 1946.

Koljonen ja vakooja

Koljonen oli nuorena upseerina 
ollessaan lyhyehkön ajan Mant-

sin patterin päällikön viransijai-
sena. Kerran saapui sifferisano-
ma, kuten silloin sanottiin, Sor-
tavalasta. Se oli upseerin avat-
tava, joten Kol jonen joutui tähän 
työhön ainoana patterin upsee-
rina. Tehtävä oli vaikea ja vei pit-
kän ajan, mut ta lopulta tuli sel-
vää: ”Kaunis nainen liikkuu itäi-
sellä rajaseudulla, epäillään va-
koojaksi, saapuu ken ties Mant-
siin. Ryhtykää toimenpiteisiin.” 
– Koljonen painoi lähetin soit-
tokelloa. Tämän saa vut tua hän 
totesi: ”Parranajovettä ja per-
hanan nopeasti.” Myöhemmin 
Koljonen tätä kertoes saan lopet-
ti tarinansa hyvin surumielisenä: 
”Eikä se hitto tullutkaan”.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Kutsu yhdistyksen 
vuosikokoukseen

RANNIKKOUPSEERIYHDISTYS 
RUY ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous järjestetään torstaina 
5.4.2018 klo 17.15 Helsingis-
sä, Merisotakoululla, Suomen-
linnassa. Kokouksessa käsitel-
lään jäsenten hallitukselle kir-
jallisesti etukäteen lähettämät ja 
sääntöjen 13§ määräämät asiat.

Lautat Suomenlinnaan 
Kauppatorilta lähtevät kello 
16.00 ja 16.40.

Kokouksen jälkeen noin klo 
19.00 alkaa Suomenlinnan Up-
seerikerholle esitelmätilaisuus, 

jonka aiheena on hybridiuhat. 
Esitelmän jälkeen yhdistys tar-
joaa iltapalan.

Ilmoittautumiset sihteerille 
(jarmo.valtimo@rannikonpuo-
lustaja.fi) 29.3. mennessä.

Jäsenretki

Yhdistyksen jäsenretki järjeste-
tään Puolaan, Varsovaan, 27.- 
29.4.2018 eli lähtö Helsingistä 
pe 27.4. klo 09.30 ja paluu su 
29.4. 22.05. Mikäli et ole vielä 
ilmoittautunut ja olet kiinnostu-
nut matkasta, ota pikaisesti yh-
teyttä yhdistyksen sihteeriin ja 
tarkista onko paikkoja vapaana.

Vuoden 2018 
jäsenmaksusta

Vuoden 2018 jäsenmaksu vah-
vistetaan vuosikokouksessa. 
Hallituksen esitys on, että mak-
su pysyy ennallaan eli 23 euros-
sa. Kokouksen jälkeen lähete-
tään laskut sähköpostilla ja pa-
perilaskuina niille, joilla ei ole 
sp-osoitetta. Muistathan ilmoit-
taa muuttuvat yhteystietosi sih-
teerille. Varsinkin sähköposti-
osoitteen päivittäminen on tär-
keää, koska osa tiedotteista jae-
taan vain jäsenrekisterijärjestel-
män sähköpostiohjelmalla.

Hallitus

etsii 

Webmasteria
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Tuleva toiminta:

Yhdistuksen sääntömääräi-
nen vuosikokous järjestetään 
Suomenlinnan Upseerikerhol-
la 5.4.2018 Klo 1800 alkaen. 
Ohjelmassa on vuosikokouksen 
lisäksi esitelmätilaisuus, jonka 
aiheena hybridiuhat. Illan päät-
teeksi yhdistys tarjoaa iltapalan.

Kuljetus Turusta ortodok-
sisen kirkon edestä lähtee klo 
1430 ja paluukuljetus tilaisuu-
den jälkeen Kauppatorilta.

Lautat Suomenlinnaan klo 
1600, 1640, 1720 ja Kauppato-
rille klo 2040, 2120 sekä 2200.

Ilmoittautumiset sihteerille 
(sihteeri@meriupseeriyhdistys.
fi) 29.3. mennessä. Ilmoita sa-
malla myös mahdollinen kyyti-
tarve sekä ruoka-aineallergiat.

Muita kevään tapahtumia 
ovat toukokuun kuukausikokous, 
Kemiön majan kevättalkoot sekä 
ampumakilpailut. Tapahtumista 
lisää sähköisissä tiedotteissa.

Yhteystietojen päivitys:

Yhdistyksen tiedottaminen to-
teutetaan pääosin sähköpostin 
välityksellä. Mikäli jäsentiedot-
teet eivät ole tavoittaneet, pyy-
detään olemaan yhteydessä sih-
teeriin.

Muistutetaan myös, että 
osoitetiedot eivät päivity jäsenre-
kisteriin automaattisesti, joten jä-
senistöä pyydetään aina ilmoitta-
maan muuttuneet tiedot.

Sihteeri

Meriupseeriyhdistys

Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 
materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 
strategisena kumppanina vastaamme maavoimien ja merivoimien 
materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista ilmavoimien 
materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita 
ja osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin. 
Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin. 

Kestävää kehitystä elinjakson alusta loppuun. 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Järeän kunnialaukaus.

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta yhteistyössä Ran-

nikkoprikaatin kanssa ampui 
kunnialaukaukset Suomen sa-
tavuotiselle itsenäisyydelle Kui-
vasaaressa 6.12. järeällä Obu-
hov 12 ” tykillä.

Kuivasaaressa oli kutsuvie-

raita seuraamassa ampumata-
pahtumaa lähes 300 henkilöä. 
Rannikkoprikaatin komentaja 
Vesa Tuominen sekä Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan pu-
heenjohtaja Kristiina Slotte piti-
vät saaressa kutsuvieraille ter-
vehdyspuheen. Viipurin Laulu-

veikkojen laulajista koostuva 
kvartetti Four Fats esitti laulut 
Oi, kallis Suomenmaa sekä Fin-
landia hymni. Munkkikahvit kut-
suvieraille vanhassa ruokalassa 
järjesti Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen Suomenlinnan pai-
kallisosasto.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Itse ampumatapahtuman 
toteutti killan oma vapaaehtoi-
sista muodostuva tykkiryhmä, 
jossa tässä ammunnassa Kim-
mo Ylitalon johdolla olivat Juk-
ka Heinonen, Mikko Heinonen, 
Mika Helin, Jari Kanervo, Mik-
ko Lahtinen, Kari Laurila, Juk-

Jukka lindfOrs

Rannikkoprikaatin komentaja Vesa Tuominen ja Suomenlinnan  
rannikkotykistökillan puheenjohtaja Kristiina Slotte.

Kutsuvieraita miinalautalla saapumassa Kuivasaareen.

slrt arkistO

Ove enqvist
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Kutsuvieraita iltajuhlassa.

Kunniapuheenjohtaja Pekka Ahtola ja Suomenlinnan rannikkotykistökillan  
puheenjohtaja Kristiina Slotte.

ka Lehtonen, Timo Liusvaara, 
Timo Mäki-Ventelä, Arto Oino-
nen, Timo Siitonen, Tomi Utriai-
nen, Jussi Wirtanen sekä Vesa 
Corenius. Ammunnan johtaja-
na toimi Rannikkoprikaatista Ja-
ri-Pekka Kettula, aseen valvoja-
na Eero Suomalainen ja harjoi-
tuksen vääpelinä Janne Larjava.

Itsenäisyyspäivän juhlavas-
taanotto pidettiin Kansallissalis-
sa; tervehdyspuheen piti Ran-
nikkotykistökillan puheenjohtaja 
Kristiina Slotte. Veteraanien ter-
vehdyksen iltajuhlaan toi Kel-
taisen rykmentin jäsen Kaarlo 
Martikainen ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin tervehdyk-

slrt arkistO

slrt arkistO

62

Järjestöt



sen komentaja Mika Salin. Juh-
lapuheen piti eversti evp Torsti 
Lahti. Kiitospuheen palkittujen 
puolesta esitti killan entinen pu-
heenjohtaja Eero Sivunen.

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta palkitsi itsenäisyys-
päivänä ansioituneita kiltalai-
sia. Tykkiryhmän jäsenille Kim-
mo Ylitalo, Mikko Lahtinen ja Ti-
mo Siitonen ojennettiin ansiomi-
talit Itsenäisyyspäivänä jo Kui-
vasaaressa.

Rannikon Puolustajain mi-
talin tykinputkin saivat Hans-Pe-
ter Rekola, Eero Sivunen ja Kim-
mo Ylitalo.

Sirpa Holma

Vuoden 2017 kiltalainen 
Sirpa Holma.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Eero Sivunen kiittää palkittujen puolesta.

Killan iltajuhlassa palkittuja.

slrt arkistO

slrt arkistO

slrt arkistO
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

S atavuotiaan Suomen järein 
juhlallisuus nähtiin itsenäi-

syyspäivänä Helsingin edustal-
la sijaitsevan Kuivasaaren lin-
nakkeella, jossa Suomenlinnan 
rannikkotykistökillan tykkiryhmä 
ampui kunnialaukaukset Obu-
hov 12” kaksoistykillä. Artikke-
lissa kerrotaan ”mahtavien pa-
mauksien” sijaan tykkiryhmän 
”suuliekkien takana” tekemäs-
tä arkisesta ja monivaiheisesta 
työstä, joka kulminoitui kunnia-
laukauksien ammuntaan.

Tykkiryhmän toiminnan ku-
vausta perustelee kaksi seikkaa. 
Ensinnä se, että järeä-luokan ty-
kin ammunnoista on tyypillisesti 

- SoMe:ssa ja uutisissa - rapor-
toitu vain ampumistapahtuman 
suuliekkien visuaalinen näyttä-
vyys, tykkiryhmän käytännön 
työn jäätyä vähemmälle huomi-
olle. Toinen perustelu on se, et-
tä kyseessä saattoi olla maail-
man ainoan toimivaksi entisöi-
dyn järeän rannikkotykin viimei-
set ammutut laukaukset. Siten 
museoidun tykin käyttö on jo 
pitkään perustunut erikoisosaa-
miseen. Tykkiryhmän työn ku-
vaus perustuu osallistuvaan ha-
vainnointiin, visuaalisiin taltioin-
teihin, haastatteluun, keskuste-
luihin ja tykin käyttödokument-
teihin perehtymiseen. Artikkelis-

sa tarkastellaan taustatietoineen 
sitä, kuinka tykkiryhmä toimi ja 
valmisteli onnistuneen ammun-
nan yhteistyössä Rannikkopri-
kaatin henkilökunnan ja varus-
miesten kanssa – aina talkoo-
viikonlopuista kertausharjoituk-
sena toteutettuun ammuntaan.

”Satoja tunteja tykin 
koneistoja”

Kuivasaari sijaitsee Helsin-
gin edustalla noin 8 kilomet-
rin päässä Kauppatorilta. Saa-
ressa ylläpidetään ainutlaatuis-
ta linnake- ja rannikkotykistö-
museota luontoreitteineen. Kui-
vasaaressa järjestettiin kesällä 
2017 kaksi viikonlopun pituis-
ta Obuhov 305/52 O2 -tykki-
talkoota. Talkoissa valmisteltiin 
tulevan itsenäisyyspäivän am-
munnat. Tykkiryhmä huolsi ke-
säkuun 2.–4. päivinä tykin va-
semman putken (CA. No: 111, 
1914) ja syyskuun 22.–24. päi-
vinä oikean putken (CA. No: 15, 
1911). Talkookeskustelussa sel-
visi, että tykkiryhmä on ollut toi-
minnassa jo yli 20 vuotta.

Tykkiryhmän päällikkö 
Kimmo Ylitalo perusti ryhmän 
vuonna 1997 killan johtokun-
nan pyynnöstä. Aiemmin Yli-
talo oli osallistunut tykin mitta-
vaan kunnostusprojektiin vuosi-
na 1991–1992, ja oli ollut muka-
na ensimmäisissä koeampuma-

Suuliekkien takana – Rannikkotykistön elävää kulttuuriperintöä

Kesällä tykkiryhmä järjesti Kuivasaaressa kahdet tykkitalkoot, joissa jä-
reän Obuhov 12” kaksoistornitykin molemmat aseet huollettiin ja testat-
tiin. Vasemmalla putsataan oikean putken sulkutilaa sekä varmistetaan 
lukon ja nallin toimivuutta. Kuvassa oikealla pumpataan öljyä putken hi-
dastimeen ilmausta ja koepalautusta varten.
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laitoksen järjestämissä ammun-
noissa. Ylitalon mukaan aseen 
käyttöosaaminen perustuu pe-
rinnetiedon hallitsemiseen, van-
hoihin ohjeisiin ja käyttökoke-
mukseen: ”Perusteellisempaa 
oppia sain edesmenneeltä soti-
lasmestari (evp.) Matti Katajai-
selta. Sen lisäksi olen kolunnut 
manuaali kädessä satoja tunte-
ja tykin koneistoja. Tykistä löy-
tyy dokumentteja aina 30-luvul-
ta lähtien.” Tykkiryhmässä on 15 

jäsentä, joista osa on ollut mu-
kana alusta lähtien ja uusimmat 
ovat tulleet mukaan viime vuon-
na. Ryhmän jäsenet ovat ”taval-
lisia kiltalaisia, joita yhdistää kiin-
nostus tekniikkaan, halu osallis-
tua ja käyttää vapaa-aikaa ty-
kin ylläpitoon”. Tykkiryhmässä 
ei ole tiukkaa työnjakoa, vaan 
kaikki saavat ja joutuvat teke-
mään tehtäviä monipuolisesti. 
Ylitalo tähdentää, että ”tykkiryh-
män päätehtävänä on pitää tyk-

ki ampumakunnossa ja ampua 
käskettäessä”.

”Järeät 12 tuuman 
rannikkokanuunat”

Taustatiedoksi Ylitalo kertasi Kui-
vasaaren järeän tykin moninaisia 
vaiheita: ”Alkujaan se rakennet-
tiin nykyiselle paikalleen 30-lu-
vun puolivälissä. Osia haalittiin 
eri paikoista. Mäkiluodon linnak-
keen puolivalmiista 14” tykkia-
semasta siirrettiin perusrakenteet 

Suuliekkien takana – Rannikkotykistön elävää kulttuuriperintöä

Järeän Obuhov 305/52 O2 -rannikkotykin halkileikkaus.

enqvist 1999, 181
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Kuivasaareen. Osia saatiin myös 
räjäytetystä Inon linnakkeesta ja 
ostamalla Virosta.” Sotien aika-
na Kuivasaaren linnake osallis-
tui kahteen taisteluun, ampuen 
järeällä yhteensä 30 laukausta. 
Tärkein ammunta tapahtui jou-
lukuussa 1941, kun Hankoa 
evakuoinut iso kuljetusalus Josif 
Stalin tuhoutui. ”Jatkosodan jäl-
keen tykki riisuttiin aseista val-
vontakomission määräyksestä. 

60-luvun alussa tykki otettiin 
takaisin käyttöön ja sille koulu-
tettiin useita ikäluokkia ja suori-
tettiin harjoitusammuntoja. Tyk-
ki oli palveluskäytössä aina vuo-
teen 1973 saakka.” Tykin vii-
meisenä suunniteltuna tehtävä-
nä oli torjua Malmin lentokentälle 
mahdollisesti kohdistuvaa maa-
hanlaskuhyökkäystä ampumalla 
heräteammuksia kohteen päälle. 
”Aktiivikäytön jälkeen tykki rap-

peutui huonoon kuntoon ja vas-
ta 90-luvun alussa heräsi Suo-
menlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin komentaja Asko Kilpi-
sen aloitteesta ajatus tykin kun-
nostamisesta. Kilta otti tehtävän 
vastaan ja Pekka Ahtolan joh-
dolla tykki kunnostettiin. Vuo-
den 1992 lokakuussa ammuttiin 
ensimmäiset koelaukaukset.” Yli-
talo laski, että tykin koelaukauk-
sista lähtien ja vuoden 2017 it-

Rannikkoprikaatin tulipatterista puolijoukkueellinen varusmiehiä vastasi linnakkeen logistiikasta reippaalla tar-
molla. Kuivasaaren laiturialueelta ampumatarvikkeet siirrettiin tykkikasemattiin ja henkilökohtaiset varusteet ka-
sarmeille. Kuivasaareen kuljettiin Rannikkoprikaatin nopealla ja kuljetuskykyisellä Jurmo-luokan kuljetusveneellä.

Mika helin

66

Järjestöt



Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

senäisyyspäivän kunnialaukauk-
sien jälkeen ”tykillä on ammuttu 
48 laukausta”.

Rannikkotykistön aseita tut-
kiva ST, komentaja (evp.) Ove 
Enqvist luettelee järeän Obu-
hov-tykin ominaisuuksia: Tor-
nissa on kaksi 305 mm 52 pi-
tuuskaliperin eli 15,8 metrin pi-
tuisella putkella varustettua jä-
reää rannikkokanuunaa. Tykin 
putki painaa 50 tonnia ja pelk-
kä kierrelukko 900 kg. Ammun-
nassa perääntyvien osien yhteis-
paino on yli 60 tonnia. Kallioon 
louhitulle viisikerroksiselle tykil-
le lieriöineen kertyy painoa yh-
teensä miljoona kiloa, josta pyö-
rivä tykkimassa painaa 650 ton-
nia. Tykin suurin korotus on +38 
astetta ja pienin -2,5 astetta. Ir-
topanoslaukauksessa käytettä-
vän ammuksen (305-O tpskrv 
3,9) paino on 470 kg ja panok-
sen (305-O tp A) paino 147 kg. 
Tällä yhdistelmällä ammuksen, 
jonka halkaisija on 30 cm ja pi-
tuus 1,4 metriä, kantama on 30 
kilometriä lähes kilometri sekun-
nissa lähtönopeudella (V0=778 
m/s). Ammuksesta riippuen re-
kyylinpituus on 75–113 cm. Ty-
kin tulinopeus yhdelle aseelle on 
yksi laukaus minuutissa. Kuiva-
saaren isäntä Mikko Lahtinen 
havainnollisti kertomalla, ”kun 
parhaimmillaan tykin ammuk-
sen suurin kantama on ollut 42 
kilometriä 900 m/s lähtönopeu-

della, niin silloin ammus on len-
tänyt 11 kilometrin korkeuteen 
ja iskeytynyt maaliin minuutin ja 
58 sekunnin kuluttua”.

Tykkiä käyttäneen miehis-
tön määrä on alkujaan ollut 88 
miestä, mutta vuosikymmenten 
saatossa määrä on puolittunut 
43 (1944) ja 38 (1961) mie-
heen. Nykyään yhden laukauk-
sen valmistelu vie 10–15 henki-
lön tykkiryhmältä kolme päivää.

”Sydäntä” ja 
”tekniikkatouhua”

Tykkiryhmää vetävä Ylitalo ker-
toi, että ”kesän talkoissa harjoi-

teltiin putki kerrallaan ampu-
makuntoonlaittoa”. Päätehtä-
vänä olivat ”molempien putkien 
hidastimien täyttämiset öljyllä, 
ilmaukset ja tykin koepalautuk-
sien suorittamiset sekä muut 
lataus- ja suuntauskoneistoihin 
liittyvät huoltotehtävät”. Nämä 
päällekkäiset käyttöönottotehtä-
vät voidaan jakaa kolmeen pää-
vaiheeseen.

Ensin tarkistettiin nalliluk-
kojen, iskureiden sekä lukkojen 
sulkukappaleiden ja pesäkkei-
den osat. Sen jälkeen ne puh-
distettiin ja öljyttiin. Lukon toi-
minnan tarkastuksen jälkeen 

Tykin molempien putkien sisälle pujotettiin muoviset vesitiiviit sukat, 
joihin hieman ennen ammuntaa pumpattiin 500 litraa vettä. Tämä 
kranaatin painoa vastaava vesimäärä tuottaa sopivan rekyylin ja 
mahdollistaa tykillä ampumisen.
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asetettiin nalli ja testattiin is-
kurin toiminta. Samalla säädet-
tiin myös lukon aukeamiskulma. 
Monivaiheisen säädön yhtey-
dessä eräs tykkiryhmän jäsen 
mainitsikin, että ”kyl tää vaan 
on niin tekniikkatouhua”.

Toisena vaiheena suoritet-
tiin tykin hidastimen täyttö ja 
koepalautus. Lavetin öljysäiliö 
täytettiin ja sitä varten kiinni-
tettiin öljypumppu, jonka käyt-
tö vaati kuntoa ja rivakkaa käsi-
voimaa. Pumppaajia vuorottele-
malla pumppaamista jatkettiin 
niin kauan, kunnes puhdistus-
nestettä valui tykin hidastimien 
ilmaustulpista. Sen jälkeen tykin 
putkille annettiin muutamia ker-
toja korotusta ja laskua. Pump-
paamista jatkettiin vuorottele-
malla niin kauan, kunnes jälleen 
tulpista valui nestettä. Lopuksi 
tykin venttiilit suljettiin, täyttölet-
ku irrotettiin ja putki jätettiin nol-
la-korolle. Pumppauksen ohes-
sa tykkiryhmän jäsen kannus-
ti pumppaajaa huudahtamalla: 
”Sydäntä nyt vähän, hei!” Toi-
nen komppasi vieressä, että 
”nykyään tää homma vaatii sy-
däntä, tsaarin sotilailla oli vähän 
eri lähtökohdat”.

Kolmantena talkootehtävä-
nä koepalautettiin tykin putki. 
Aluksi puhdistettiin putken, kis-
kojen ja palautussylinterin liu-
kupinnat, sekä voideltiin tarvit-
tavat pinnat vaseliinilla. Putken 

selkään ja kiskoille asetettiin pe-
räytymisen rajoittimet niin, et-
tä putki pääsi peräytymään va-
paasti 50 cm. Korotuskoneisto 
kytkettiin käsikäytölle ja tiivis-
tyslaitteen paine asetettiin 50 
baariin. Lisättiin vahvuudeltaan 
85 tilavuusprosenttiseksi sekoi-
tetun glyseriinin nestemäärä oi-
keaksi. Varmistettiin, että tykki-
tornin paineilmapullojen paine 
on täydet 100 baaria. Avattiin 
palauttimen venttiili ja tarkistet-
tiin palauttimen paine. Putkel-
le annettiin korotusta, enintään 
+5 astetta. Tämän jälkeen alen-
nettiin palauttimen painetta las-
kemalla ilmaa pois, kunnes pai-
ne oli 5-10 baaria. Putki pako-
tettiin tunkilla taaksepäin noin 
50 cm, jonka jälkeen näkyvil-
le tulleet liukupinnat puhdistet-
tiin. Pullojen ilmaventtiilit avat-
tiin ja palauttimeen laskettiin il-
maa kunnes putki palautui ta-
kaisin asentoonsa.

Talkoissa tykkiryhmän työ 
oli öljyn ja rasvan tuoksuista, 
teknisen tarkkaa tykin säätämis-
tä. Pitkään kestävä öljyn pump-
paus vaati lihaskuntoa ja tykki-
tornissa liikkuminen ketteryyttä. 
Viisi kerroksisen tykin valmiste-
lu näyttäytyi teknisiltä vaikutus-
suhteiltaan monivaiheiselta. Yk-
si tykkiryhmän jäsenistä totesi-
kin, että ”ei tätä hommaa opi-
ta pelkästään manuaaleja luke-
malla”.

”Sotilaat!”

Koska ammuntojen vastuuor-
ganisaationa toimi puolustus-
voimat, myös killan tykkiryhmä 
käskettiin kertausharjoitukseen. 
Pian postitse saapui ”käsky saa-
pua reservin kertausharjoituk-
siin”. ”Sotilaat!” alkoi Rannik-
koprikaatin henkilöstöosaston 
saatekirje, jossa harjoitukseksi 
ilmoitettiin ”Obuhov -ammun-
nat 5.–7.12.2017”. Kertaushar-
joitukseen osallistuminen innos-
ti selvästi kaikkia tykkiryhmän 
jäseniä. Sadat tykin parissa vie-
tetyt ylläpitotyötunnit muuttuisi-
vat jälleen konkreettiseksi am-
muntatehtäväksi.

Kirjeessä kertausharjoitus 
kuvattiin seuraavasti: ”Rannik-
koprikaati järjestää Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan kans-
sa Obuhov -ammunnat itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksiin liit-
tyen. Ammunnat toteutetaan 
tykkiryhmän osalta kertaushar-
joituksena. Harjoitus alkaa San-
tahaminassa 5.12. klo 10.00. 
Ilmoittautuminen on Santaha-
minan varuskunnan portilla. 
Harjoitus päättyy 7.12. huol-
totoimenpiteiden jälkeen kello 
16.00 mennessä.” Ennen har-
joitusta Ylitalo kertoi tykkiryh-
män ja Rannikkoprikaatin työn-
jaoksi seuraavaa: ”Tykkiryhmä 
suorittaa aseen ampumakun-
toonlaiton ja kaikki siihen liit-
tyvät käytännön tehtävät. Puo-
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lustusvoimat johtaa harjoitusta 
ja valvoo, että ase on asianmu-
kaisesti ampumakunnossa. Va-
rusmiehet auttavat esimerkiksi 
kasematin katon suojaamises-
sa hiekkasäkein.”

”Linnakkeen varustelu”

Käskettynä aikana tykkiryhmä 
kokoontui Santahaminan varus-
kunnan portilla, Kaartin jääkäri-
rykmentin liikennevartion pysä-
köintipaikalla. Ensitöikseen tyk-
kiryhmä siirtyi Santahaminan 
sotasatamaan, jossa kontista 
jaettiin henkilökohtaiset varus-
teet. Sen jälkeen ryhmä söi lou-
naan varuskunnan ruokalassa. 
Ennen Kuivasaareen siirtymis-
tä kertausharjoituksen pääkou-
luttaja komentajakapteeni Ja-
ri-Pekka Kettula ja ”harjoituk-
sen vääpeli” yliluutnantti Jan-
ne Larjava pitivät tykkiryhmäl-
le alkupuhuttelun. Tykkiryhmä 
sekä Rannikkoprikaatin harjoi-
tukseen osallistuva henkilökun-
ta ja varusmiehet siirtyivät Kui-
vasaareen varusteineen prikaa-
tin nopealla ja kuljetuskykyisellä 
Jurmo-luokan kuljetusveneellä.

Ripeästi taittuneen vene-
matkan jälkeen alkoi linnak-
keen varustaminen. Kuivasaa-
ren laiturialueelta henkilökohtai-
set varusteet vietiin kasarmeil-
le ja varusmiehet siirsivät am-
mustarvikkeet tykkikasemat-
tiin. Heti saareen saapumisen 

jälkeen tykkiryhmä aloitti tykin 
ampumakuntoonlaiton. Ran-
nikkoprikaatin varusmiehet oli-
vat jo ryhtyneet tykkikasema-
tin katon suojaamiseen aset-
tamalla ammuntasuuntaan 25 
kg:n hiekkasäkkejä. Silmiin pis-
tävää oli se, että fyysisesti ras-
kas työ sujui varusmiehiltä reip-
paassa hengessä, vaikka erään 
tulipatterin alikersantin mukaan 
he olivat juuri saapuneet viikon 
kestäneeltä sotaharjoitukselta 
ja kotiutuminenkin oli lähellä: 
”Heti harjoituksen jälkeen mei-
dät käskettiin tänne. Meillä on 
enää kahdeksan aamua jäljellä”. 
Myöhemmin harjoituksen pää-
kouluttaja mainitsikin, että va-

rusmiehet ovat olleet hyvän kou-
luttajan opissa. Puolijoukkueel-
linen Rannikkoprikaatin varus-
miehiä auttoi kaikissa harjoi-
tuksen logistisissa järjestelyis-
sä. He siirsivät ammusannok-
set tykille, nostivat monta tuntia 
25 kg hiekkasäkkejä kasema-
tin suojaksi, organisoivat saa-
ren runsaan palokaluston kase-
matille (käsisammuttimet, ag-
gregaatti ja sen lukuisat letkut), 
merkitsivät ja puomittivat ylei-
söreittejä sekä järjestivät mon-
ta muuta ammuntojen kannal-
ta oleellista tehtävää, josta kai-
kista tykkiryhmä oli kiitollinen.

Ammunnoissa varotoimis-
ta pidettiin tarkkaa huolta, niin 

Itsenäisyyspäivänä harjoituksen ja tykkiryhmän päälliköt päättivät tykin 
ampuma-arvot. Myös aseen käytönvalvoja seurasi tilannetta.
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tykin sisällä, saarella kuin meri-
alueella. Ennen ammuntaa Yli-
talo kertoi: ”Tykki laukaistaan 
sähköisesti kaukolaukauksena 
eli tykin sisällä ei ole ketään. Ty-
kille johtavat kulkuväylät puomi-
tetaan ja asetetaan vartiot. Saa-
ren lähimerialue eristetään am-
pumasektorin suunnassa puo-
lustusvoimien aluksilla. Meri-
aluetta myös tähystetään tulen-
johtotornista käsin. Sinne myös 
nostetaan punainen lippu am-
munnan merkiksi.” Edellisten 
lisäksi tykin lähelle asetettiin 
käyttövalmiuteen saaren sam-
mutuskalusto, tykkitorni kase-
matteineen valaistiin valonheit-
timillä ja yleisöalueen reitit mer-
kittiin keinovalotikuilla.

 ”Vesisukkia”, ”styroksia” 
ja ”mustaa ruutia”

Itsenäisyyspäivän ammunta ja 
sen valmistelut eivät poiken-
neet juuri aikaisemmista am-
munnoista. Tykin käyttö alkoi 
tarkistuksella ja ampumakun-
toonlaitolla, kuten kesän tykki-
talkoissa oli harjoiteltu. Ylitalon 
mukaan ammunnan perusteel-
lisille valmisteluille on syy: ”Suu-
rin osa tykin koneistoista on al-
kuperäisiä eli yli 100 vuotta 
vanhoja ja haasteita luo se, jos 
joissain niistä ilmenee ongelmia 
juuri ennen H-hetkeä. Tämän 
takia tykkiryhmä aloittaa am-
munnan valmistelut jo edellise-
nä päivänä, jotta tarvittaessa on 
aikaa selvittää ja korjata mah-

dollisia vikoja.” Tykin valvojana 
toimi Eero Suomalainen Pork-
kalan rannikkopataljoonasta, jo-
ka seurasi tiiviisti ampumakun-
toonlaittoa. Valmistelut sisälsivät 
molempien putkien hidastimien 
täyttämiset öljyllä, ilmaukset ja 
koepalautukset, joissa putket 
pakotettiin taaksepäin noin 50 
cm ja sen jälkeen palautettiin 
paineilmalla takaisin eteen. Tä-
män jälkeen asetettiin tykkiko-
neiston ammuntapaineet: pa-
lauttimelle 55 baaria, tiivistys-
laitteelle 85 baaria ja paineil-
mapulloihin 100 baaria. Lisäksi 
testattiin nallilukot ja asennettiin 
kaukolaukaisukaapeli.

Vanhalla kasarmilla pide-
tyn iltakokouksen jälkeen ryh-

Ammunta tapahtui tykkikasematin tunnelissa etälaukaisuna. Ensimmäinen laukaus ammuttiin kello 16.00 ja toinen 
16.01. Kumpaakin laukaisua edelsi tulenjohtotornista kasematin radioon kuulutettu yhden minuutin laskenta.
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mä pujotti tykin molempien put-
kien sisälle ”muovisukat”, jotka 
juuri ennen ammuntaa täytettiin 
vedellä. Vesilaukauksessa käy-
tetään ammusten sijaan niiden 
painoa vastaava määrä vettä, 
jotta tykin rekyyli saadaan sopi-
vaksi. Tykin sisäpuolella lukko-
jen sulkutilat tiivistettiin styroksi-
tulpilla, joiden pinnat oli rasvat-
tu paksulti vaseliinilla. Kranaa-
tin paikalle ladatut styroksitulpat 
jäivät putkessa vedellä täytettä-
vien vesisukkien ja sulkutilaan 
asetettavan ruutipanoksen vä-
liin. Ylitalo kertoi: ”Ammunnas-
sa käytetään panoksia, joissa 
on 85 kg tykkiruutia ja 2 x 300 
g mustaa ruutia. Yhteen lauka-
ukseen ladataan kaksi tällaista 
panosta, yhteensä 170 kg. Kra-
naatin sijaan putkeen pumpa-
taan 500 litraa vettä, joka vas-
taa kranaatin painoa ja mahdol-
listaa tykin toimimisen.”

”Ammuntapäivän säpinää”

Ampumispäivän aamu alkoi Ve-
sa Coreniuksen ja Timo Siito-
sen järjestämällä palokoulutuk-
sella ja valonheittimien kantami-
sella tykkikasematin ympärille. 
Ammunnan varotoimena kase-
matin sisätiloihin siirrettiin en-
sisammutuskalusto ja ulos ve-
denottopisteelle asennettiin pa-
loruisku varustettuna useilla ve-
siletkuilla paikoilleen avattuna. 
Linnakkeella nostettiin lippu sal-

koon kello 8.00. Edellisen illan 
kokouksessa oli käyty läpi päi-
vän ohjelma: kello 10.00 saa-
puu sotilaskoti ja killan talkoo-
laiset, 12.00 pidetään toimitta-
jille esittely saaresta ja tykistä, 
jonka jälkeen 14.00 saapuvat 
yleisövieraat. Ammunta herätti 
laajalti mielenkiintoa tiedotusvä-
lineissä ja Mikko Lahtisen tykki-
kierrosta seurasikin runsaslukui-
nen joukko toimittajia. Suuren, 
lähes 300 vieraan kuljetukses-
ta vastasi Pansio-luokan miina-
lautta. Merimiinoituksen lisäksi 
niiden päätehtäviin kuuluu ran-
nikkojoukkojen ja huollon kulje-
tustukitehtävät. Lautan saavut-
tua Kuivasaareen ja heti yleisön 
maihinnousun jälkeen Rannik-
koprikaatin komentaja Vesa 
Tuominen ja Suomenlinnan 
RT-killan puheenjohtaja Kristii-
na Slotte pitivät kutsuvieraille 
tervehdyspuheet vanhan kasar-
min edessä. Tämän jälkeen ylei-
sövieraat, valokuvaajat ja medi-
an edustajat siirtyivät ”näköala-
kallionniemelle” seuraamaan 
ammuntaa. Paikan päällä ylei-
söä luotsasi Ari Orpana killan 
talkooryhmineen.

Hyvissä ajoin ennen am-
muntoja käynnistettiin tykin ko-
neasemalla muuttajageneraat-
tori, jonka jälkeen sähkökerrok-
sessa (3. krs) kytkettiin virta 
tykkitornin koneistoille ja tornin 
juontokerroksessa (2. krs) ase-

tettiin hissi nostovalmiuteen. 
Seuraavaksi käynnistettiin koro-
tuksen ja sivusuuntauksen ko-
neet konekerroksessa (4. krs). 
Ylitalon mukaan ”ammunta-
suunta päätetään aina ammun-
tapäivänä ja ampumasuunnan 
käskee ammunnan johtaja, ja se 
on yleensä ollut länteen koron 
vaihdellessa 15–25 asteen vä-
lillä”. Teoreettista iskemäpistettä 
arvioitiin siten, että ”25 asteen 
korolla kranaatti lentäisi varmas-
ti yli 20 kilometriä”. Päivällä har-
joituksen ja tykkiryhmän päälli-
köt päättivät tykin ampuma-ar-
vot: suunnaksi määrättiin piirui-
na 40.70 – lounaaseen Kus-
taanmiekkaan johtavan runko-
väylän poijujen väliin – ja am-
pumakorotukseksi 20 astetta. 
Suuntaa perusteltiin myös sil-
lä, että ” tuli välttää Harmajan 
suuntaa, koska muuten siellä 
paukkuu ja helisee ikkunat.”

”Se meni ihan 
käsikirjoituksen mukaan”

Ammuntahetken lähestyessä 
(H -1h) tykin juontokerrokses-
sa (2 krs.) ladattiin hissiin ruu-
tipanokset, jotka tykin lataus-
koneistot syöttivät putkien sul-
kutilaan. Nallilukkoihin asen-
nettiin nallit ja lukot sulkeutui-
vat (H -15min). Tämän jälkeen 
tykin putket suunnattiin ja niil-
le annettiin ampumakorotus. 
Tykkitornin pyörivän osan pai-

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
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no on yli 600 tonnia, joten si-
vusuuntaus on aina tehtävä äk-
kinäisiä liikkeitä välttäen – sa-
ma pätee korkeussuuntaukses-
sa. Tykin latauksen jälkeen tyk-
kiryhmä poistui maanalaista 
tunnelia pitkin keskiöhuoneen 
viereen, jossa sijaitsi kaukolau-
kaisupiste. Tykkiryhmän päällik-
kö tarkisti vielä ampumasuun-
nan ja -korotuksen (H -5min) ja 
poistui viimeisenä tykkikerrok-
sesta (5. krs) laukaisupisteelle. 
Ennen laukaisua kasematissa 
kuului radiosta yhden minuutin 
ajan laskentaa. Viimein tulen-
johtotornista komennettiin: Tul-

ta! Ensimmäinen laukaus am-
muttiin tasan 16.00: kasema-
tin sisällä tärähteli, kuului vai-
mea kumahdus, jonka jälkeen 
laukauksen aiheuttama paine-
aalto tunkeutui korviin. Toinen 
laukaus ammuttiin 16.01. Kos-
ka kyse oli näytöksestä, lauka-
ukset ammuttiin peräjälkeen ei-
kä yhtä aikaa. Laukaisua näkö-
alapaikalta tarkkaillut tietokirjai-
lija, everstiluutnantti (evp.) Jar-
mo Nieminen on kuvannut lau-
kausta seuraavasti: ”Tykki nyt-
kähtää. Valtava tulipallo. Hillitön 
kajahdus. Äänivallin murtaneen 
räjähdyksen ja kalliosta välitty-

vän murahduksen yhteisvaiku-
tus pyörii pitkin ilmakehää. Kai-
ku vastaa Harmajalta, sitten Ka-
tajaluodosta, varmaan vielä Ry-
säkariltakin.”

Heti ammunnan jälkeen 
tarkastettiin tykin kunto ja se, 
oliko laukauksen suupaine vai-
kuttanut tykkikasematin katoon. 
Välittömässä ampumasuunnas-
sa katon reunapelti oli hieman 
vääntynyt ja muutama hiek-
kasäkki oli hypähtänyt paikoil-
taan. Kasematin katolta näki, 
että merellä liikkui veneillä run-
saasti ammuntaa seurannut-
ta yleisöä. Tykin käytön jälkeen 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tykkiryhmä perinteikkäässä tykkikuvassa itsenäisyyspäivän ammuntojen jälkeen.
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sammutettiin korotus- ja suun-
tauskoneet, kytkettiin virta pois 
ja sammutettiin generaattori. 
Käytön jälkeen putki asetettiin 
0 asteen korolle.
Ammuntojen jälkeen itsenäi-
syyspäivää oli mahdollista viet-
tää Kuivasaaressa tai ”mante-
reella” killan iltajuhlassa Ho-
telli Kämpin Kansallissalissa. 
Jälleen Rannikkoprikaatin Jur-
mo-kuljetusvene kuljetti miehis-
töä ja varusteita saaren ja man-
tereen välillä nopeasti ja kel-
lontarkasti. Killan itsenäisyys-
päivän juhlaillan vastaanotolla 
tervehdyspuheen piti killan pu-

heenjohtaja Kristiina Slotte, ve-
teraanien tervehdyksen toi Kel-
taisen rykmentin jäsen Kaar-
lo Martikainen, jonka jälkeen 
eversti (evp.) Torsti Lahti piti 
ajankohtaisilla sosiaalisilla tee-
moilla yleisöä haastavan juhla-
puheen, kuten monesti paikalli-
suuteen nojautuvan aselajin pe-
rinteisiin kuuluukin. Tilanteessa, 
jossa järeän tykin tulevaisuus 
on avoinna, voi Lahden ajatte-
lua mukailla siten, että jatkossa 
tykillä järjestettäisiin ylläpitoon 
liittyviä koulutuksia sekä mui-
ta osallistavia leiri- ja museo-
toimintoja eri kohderyhmille.

Torstaiaamuna onnistuneen 
ammuntatapahtuman päätteeksi 
käynnistyivät tykin huoltotoimet, 
siivous ja tykkikaiteiden asen-
nus. Viimeisenä tehtävänä tyk-
kiryhmä asetti paikoilleen tykin 
putkisuojat ja -pressut sekä ot-
ti tykin putkien päällä istuen pe-
rinteikkään ryhmäkuvan. Varus-
teiden luovutus ja harjoituksen 
loppupuhuttelu tapahtui San-
tahaminan varuskunnan sata-
massa. ”Ammunnat onnistuivat, 
ja menivät ihan käsikirjoituksen 
mukaan”. Tykkiryhmän kertaus-
harjoitus järeän rannikkolinnake-
tykin parissa oli päättynyt.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
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Pohjanlahden Laivastokilta

Kuvasatoa loppuvuoden toiminnasta

Pohjanlahden Laivastokilta on yli 10 vuoden ajan osallistunut yhdessä Vaasan molempien reserviupseeriklubien 
kanssa valtakunnallisen Veteraanikeräyksen toteuttamiseen Vaasan - Mustasaaren alueella kahdesti vuodessa. 
Viime syksynä tulos oli ennätysmäinen, yli 21.000 €. Jopa 500 €:n seteli oli todistettavasti työnnetty lippaa-
seen. Kuvassa killan jäsenet Mårten Holmberg ja Kaarina Roden jakavat keräyslippaita Dragsvikin varusmiehille 
Vaasan Sotilaskodissa. Kapteeni res. Pauli Glader Vaasan Reserviupseerikerhosta seuraa toimitusta.

Maanpuolustuskiltojen Liitto piti syksyn liittoneuvoston kokouksen 
Vaasassa 18 -19.11. Perinteinen maanpuolustusjuhla järjestettiin Vaasan 
kaupungintalolla, jossa muun muassa palkittiin ansioituneita kiltalaisia. 
Vaasalaista maanpuolustajista palkittiin Pohjanlahden Laivastokillan pit-
käaikainen hallituksen jäsen, killan kerhomestari Erkki Lehtimäki, joka 
on kuvassa Vaasan vaakunan edessä. Toinen vaasalainen palkittu oli 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan puheenjohtaja Ilkka Virtanen.

V anha sanonta kuuluu: yksi 
kuva kertoo enemmän kuin 

tuhat sanaa. Niinpä kerromme 
syksyn toiminnasta kuvin.
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Pohjanlahden Laivastokilta

Kuvasatoa loppuvuoden toiminnasta
Juhlavuoden johdosta Itsenäisyys-
päivä sai liikkeelle runsaasti vaasa-
laisia. Sankarivainajien muistami-
nen saa harvoin niin runsasta kat-
sojajoukkoa kuin nyt. Kuvassa lip-
pulinna siirtymässä muistopatsaal-
le. Vasemmalla killan varapuheen-
johtaja Timo Koukku, joka kantaa 
Sinisen Reservin jäsenjärjestön 
Merenkurkun Killan lippua, taka-
naan Erkki Lehtimäki Laivastokillan 
ankkurilipun kanssa. Oikealla 
Esterita Backman kantamassa 
Lottaperinneyhdistyksen lippua.

Itsenäisyyspäivänä laskettiin en-
tiseen tapaan seppele myös 
Perinnemuurille. Lippulinna valmii-
na siirtymään Perinnemuurille.

Jo tavaksi muodostunut jou-
luaaton kunniavartio sankari-
haudalla. Etualalla vasemmalla 
Pohjanlahden Laivastokillan hal-
lituksen jäsenet ylivääpeli res. 
Jari Uddfolk, killan puheenjohta-
ja Teuvo Roden, sekä takana oi-
kealla kersantti res. Bo Ståhl sekä 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan 
edustaja Pasi Jussila siviiliasussa.
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konserttia sekä väliajalla vie-
raat saivat nauttia Sotilaskotisi-
sarien tarjoilemina glögiä sekä 
pipareita. Lopuksi Aimo Laak-
sonen ”kukitti” Rannikkojääkä-
rien puolesta Kaaderilaulajien 
kuoroa johtaneen evl Matti Ah-
tiaisen.

Ilahduttavaa oli huomata, 
että paikalle oli saapunut jo vuo-
sien varrella tutuiksi tulleita vie-
raita. Eräskin vieras kertoi, et-
tä hänen joulunsa alkaa juuri-
kin tästä konsertista.

Kalenterin mukaan vuo-
den 2018 ensimmäinen ad-
ventti osuu sunnuntaille 2. jou-
lukuuta. Tavoitteena on, että sil-
loin jälleen soi Merikappelissa 
Talvisodan muistoja ja Adventin 
lauluja. Tervetuloa!

Esa Aittokallio

”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-
konsertti Merikappelissa

R annikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys ja Ran-

nikkojääkärikilta järjestivät nyt 
jo perinteeksi muodostuneen 
”Talvisodan muistoja ja adven-
tin lauluja”-konsertin sunnun-
taina 3.12.2017. Nyt jo seitse-
männen kerran järjestetty kon-
sertti alkoi yhteislauluna laule-
tulla Rannikkojääkärimarssilla.

Upinniemen Merikappe-
liin saapui n. 280 vierasta kuu-
lemaan ja katsomaan Kaaderi-
laulajien esiintymistä. Rannikko-
prikaatin puolesta tervetuliaissa-
nat lausui Merikappelin tuki ry:n 
hallituksen jäsen, Rannikkopri-
kaatin kansliapäällikkö kaptee-
niluutnantti Tatu Vartiainen. 
Rannikkojääkärien puolesta ti-
laisuuteen tervetulleeksi vieraat 
toivotti Rannikkojääkärikillan 

puheenjohtaja Henri Harmia.
Konsertissa kuultiin tois-

takymmentä perinteikästä so-
ta-ajan laulua sekä laulettiin 
yhteislauluina joululauluja ku-
ten sen päättänyt yhteislaulu-
na laulettu Hoosianna. Ennen 

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Merikappelissa tunnelma oli kodikas, eikä vähiten 
Rannikkosotilaskotisisarten ansiosta.

antti rautiainen

antti rautiainen

Kaaderilaulajat evl Matti Ahtiaisen johdolla Merikappelissa 3.12.2017.
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

R annikkosotilaskotiyhdistys 
(RSKY) täyttää 100 vuot-

ta 3. marraskuuta 2018. Näin 
merkittävää syntymäpäivää yh-
distyksemme juhlistaa koko 
vuoden.

Vuoden teema Hymyllä ja 
sydämellä näkyy Upinniemen, 
Merisotakoulun ja Pansion so-
tilaskotien pöytäständeissä, ja 
juhlavuoden ”Suomi”-logomme 
näyttää, missä RSKY:n seitse-
män alueellista paikallisosastoa 
sijaitsevat. Logon on suunnitellut 
Rannikkoprikaatissa palvellut va-
rusmiesgraafikko Antti Koskinen.

Merisotakoululla 4.3.2018 
vietettävässä vuosikokousjuh-
lassamme julkistetaan yhdis-

tyksemme historiikki, jonka on 
laatinut tietokirjailija, sotatietei-
den tohtori, komentaja evp. Ove 
Enqvist.

Me sotilaskotisisaret, vih-
reät sisaret, palvelemme varus-
miehiämme huimat 200 000 

vapaaehtoistuntia vuosittain so-
tilaskodeissa, leireillä ja sotahar-
joituksissa.

Jaamme varusmiehillemme 
stipendejä ja hankimme sotilas-
kotiin viihdykkeitä vuosittain n. 
47 000 eurolla.

100 vuotta suomalaisen 
varusmiehen hyväksi

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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Turun Rannikkotykistökilta

K illan syyskokous valitsi 
uusia hallitusjäseniä. Pu-

heenjohtaja Petri Leppäkoski, 
vpj Matti Puhakka ja sihteeri 
Teemu Lamberg olivat erovuo-
rossa ja päättäneet luovuttaa 

Turun Rannikkotykistökilta toimii!

moivuotiset tehtävät seuraajil-
leen. Tässä yhteydessä onkin 
enemmän kuin paikallaan kiit-
tää herroja erittäin pitkäjäntei-
sellä ja kiitettävällä tavalla hoi-
detuista monista killan kehittä-

misen vuosista! Isoja saappaita 
jäi täytettäväksi, mutta sitkeällä 
maanpuolustushengellä mars-
si taas sujuu pienen totuttelun 
jälkeen tahdikkaastii. Hallituk-
sen vahvalla perusjäsenistöllä 

sePPO kaila

Jouluaattona Unikankareella kunniavartiossa seisovat vasemmalta Hannu Aaltonen, Arto Heinonen, Heikki 
Pohjanvirta ja Heikki Kanervamäki.

Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti 
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta toimii!
on kymmenvuotiset hallitusko-
kemukset tukenaan. Myös uu-
deksi puheenjohtajaksi syysko-
kouksessa valitulla Mika Koivu-
sella on maanpuolustuskilloista 
pitkää kokemusta, toimittuaan 
aikoinaan myös kiltamme hal-
lituksessa sihteerinä ja tiedotta-
janakin. Muita uusia hallituksen 
jäseniä ovat Jukka Lasorla ja Ve-
li-Pekka Nyberg. Killan hallituk-
sen järjestäytymiskokoukses-
sa valittiin varapuheenjohtajak-
si Antti Suna, sihteeriksi Juk-
ka Lasorla. Jäsenkirjuri Heik-
ki Kanervamäki, rahastonhoita-
ja Jukka Kulo ja tiedottaja Sep-
po Kaila sekä Hannu Aaltonen 
jatkavat entisissä tehtävissään. 
Aloittavan puheenjohtajan esi-
tyksestä luotiin uusi kiltamesta-
rin hallitustehtävä, joka sisältää 
toiminnanjohtajan ja yhteysup-
seerin tehtäviä. Tehtävään valit-
tiin itseoikeutetusti näitä samai-
sia tehtäviä hallituksessa vuosia 
hoitanut Heikki Pohjanvir ta.

Kuivasaaressa oli viime itse-
näisyyspäivänä harvinainen tilai-
suus, jossa Suomen 100-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi am-
muttiin komea kunnialaukaus 
12-tuumaisella Obuhovilla. Kil-
taamme edusti edellinen pu-
heenjohtaja Petri Leppäkoski, ja 
paikalla killasta oli myös useita 
muita jäseniämme. Itsenäisyys-
päivänä kunnioitimme lipulla It-

senäisyysen kivellä V-S Kiltapii-
rin seppeleenlaskutilaisuutta. 
Lippuamme kantoi Jukka Kulo 
ja lippulinnaa johti tilaisuudes-
sa kiltamme Heiki Kanervamäki.

Kiltamme suoritti jouluaa-
ton kunniavartiovuoronsa Uni-
kankareella ja Sankariristillä sa-
massa tehtävässä. Useita kilta-
laisiamme matkasi 12.1. Han-
koon, jossa oli erittäin mielen-
kiintoinen Pekka Silvastin muis-
toseminaari, jossa käsiteltiin 
korkeatasoisin, osin kansainvä-
lisin alustuksin vuoden 1918 ta-
pahtumia.

Kiltamme suunnittelee tou-
kokuun alkuun linnakeretkeä, 
joista informoidaan lähempänä. 
Kannattaa muistaa kevätkau-
den suositut kuukausitapaami-
set. Joka kerralla on oman alan-
sa asiantuntija pitämässä huip-
puesitelmää. Toukokuun puoli-
välin kohdilla Örön tykkitalkoo-
laiset tekevät huoltoretken. Ret-
kikysymyksiin vastailee kilta-
mestari, p. 040 519 8155, kil-
tamestari@turunrtkilta.fi.

Turun Rannikkotykistö-
killan kevätkokous pidetään 
17.3.2018 klo 12 alkaen Heik-
kilän sotilaskodissa. Hallitus toi-
vottaa jäsenet tervetulleiksi ke-
vätkokoukseen!

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumis-
ta TS:n kiltapalstalla, jäsentie-

Itsenäisyyspäivän seppeleenlas-
kutilaisuudessa Itsenäisyyden ki-
vellä kiltamme lippua kantoi Jukka 
Kulo vasemmalla, vierellään Turun 
Laivastokillan lipun kanssa Jouni Aho.

sePPO kaila

dotteissa ja killan FB-sivulla: 
facebook.com/groups/turunrt-
kilta. Seuratkaa tarjontaa myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) sivuilla: www.
mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja
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Turun Laivastokilta

K iltamme alkuvuoden pon-
nisteluihin tänä vuonna 

tulee oleellisesti kuulumaan XIX 
Pohjoismaisten Laivastokiltapäi-
vien järjestelyt. Kiltapäivätapah-
tumia on Turussa ja Naantalis-
sa 8. - 10. 7. Tapahtuman isän-
tänä toimii Laivaston Kilta, mut-
ta operatiivinen järjestelyvastuu 
on meillä paikalliskiltana. Ta-
pahtumapaikkoina tulevat ole-
maan vahvimmin Aurajokiranta 
eri tapahtumineen, mm. osallis-
tuminen Merivoimien vuosipäi-
vän lipunnostoon ja seuraamal-
la paraatia. Ohjelmassa on myös 
seppeleen lasku Laivaston ristille 
Naantalinssa ja käynti Kultaran-
nassa, josta on tarkoitus risteilllä 
takaisin Aurajoelle. Vierailemme 
myös Meripelastuskeskuksessa. 
Toivotamme Laivaston Killan jä-
senjärjestöjen jäsenet tervetul-
leiksi Turkuun ja Naantaliin!

Turun Laivastokilta kävi it-
senäisyyspäivän aamuna Ran-
nikkolaivaston ja eri maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa laske-
massa seppeleen Laivaston ris-
tille Naantalissa. Seppelemme 
laskivat vpj. Seppo Kaila ja hal-
lituksen jäsen Juho Angervo, 
lippua kantoi Jouni Aho. Sa-

mana päivänä lippumme kä-
vi Jouni Ahon kantamana kun-
nioittamassa myös V-S Kiltapii-
rin seppeleenlaskutilaisuutta It-
senäisyyden kivellä Aurajokiran-
nassa.

Turun Laivastokillan perin-
teinen joulupäivällinen oli ka-
tettuna 10.12. ja käyttöömme 
oli varattu Ravintola Trapin tun-
nelmallinen tauluhuone. Trapin 
jouluruokailu on aina hyvin run-
sas ja muutenkin vertaansa vail-
la! Ravintolan jouluruokailu on 
alueellamme erittäin suosittu ja 
sovimmekin päivän viimeistään 
kesäkaudella ja varaamme tilan 
ajoissa käyttöömme. Tervetu-
loa siis jouluaterialle taas tule-
van joulun alla! Osallistuimme 
myös perinteen mukaiseen Jou-
luaaton 4-miehiseen kunniavar-
tioon Sankariristillä.

Turun Laivastokillan alkuvuoden kuulumisia!
sePPO kaila

sePPO kaila
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Turun Laivastokilta

Tulevia tapahtumia.

Kevätkaudella vierailemme Olki-
luodon atomivoimalassa. Muis-
takaa Sinisen Reservin alku-
vuoden ampumakilpailut! Seu-
raavaksi huhtikuussa perinne-
kivääri- (pystykorva, 300m) + 
pistooli 25 m Upinniemessä. 
Tätä luettaessa on 28.2. Heik-
kilän sotilaskodissa pidetty ke-
vätkokous jo takana. Siitä seu-
raavassa numerossa ja sitä en-
nen ainakin killan fb-sivuilla.

Alkuvuoden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 80 vuotta 
Tenho Saarelainen 2.4. ja 75v. 
Reijo Termonen 5.4.

Onnea kaikille syntymäpäi-
väsankareille!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kilta-
palstalla, sähköposti-jäsentedot-
teissa ja killan päivitetyillä netti-

Turun Laivastokillan alkuvuoden kuulumisia!
sePPO kaila

Turun Laivastokillan puheenjohtaja Jarmo Holm toivottaa Naantalin 
Trappiin joululounaalle tulleille hyvää ruokahalua ja rauhallista joulunaikaa.

sivuilla: www.turunlaivastokilta.
net ja killan FB-sivulla. Seurat-
kaa myös ampumatapahtumien 
ajankohtia Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen (MPK) sivuil-
la: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

L eirikoulu koululaisille Upinniemen saaris-
tossa Ramsön saarella 10.-15.6.2018. 

Erätaitoja, ulkoilua, uimista, kalastusta, suun-
nistusta, pelastautumista, perinteisiä ulkope-
lejä ja leikkejä ym. mukavaa. 

Lisätietoja Esa Aittokalliolta 
esa.aittokallio@gmail.com, puh. 040-5869061

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys
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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 Marko Vuorinen
Haahkatie 6 A 10 , 00200 Helsinki
0400 902737
marko _ vuorinen@hotmail.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 Ilpo Kaislaniemi
Hovioikeudenkatu 4 A 23
20500 Turku
0400 712086
ilpo.kaislaniemi@gmail.com
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 Jukka Rannikko,
045-8413070,
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Merivoimat
Merivoimien esikunnan viestintä
puh. 0299 800
pao.navy@mil.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Tuomas Alanko
tuomas.alanko@gmail.com
puh: 045 142 8449
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 Mika Koivunen
Rauhankatu 23 H 78
20100 Turku
050 541 7828
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

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

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

Vaasan Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi
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Rannikon Puolustajan teemat 2018
1/2018 Uudet oppimisympäristöt

2/2018 Meripuolustus 100 vuotta

3/2018 Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

4/2018 EU:n puolustuspolitiikan uusi suunta ja puolustusvoimien 
neljäs tehtävä

1/2019 Oppimisen uudet askelmerkit

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2018
4.3. Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vuosikokousjuhla  

Merisotakoululla (s. 77).

17.3. Turun Rannikkotykistökillan kevätkokous Heikkilän  
sotilaskodissa (s. 79).

5.4. RUY vuosikokous Merisotakoululla Suomenlinnassa (s. 58).

5.4. MY:n vuosikokous Suomenlinnan Upseerikerholla (s. 59).

27.- 29.4. RUY:n jäsenretki Puolaan, Varsovaan (s. 58).

10.-15.6. Rannikkojääkärikillan ja Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistyksen järjestämä Leirikoulu koululaisille Upinniemen 
saaristossa Ramsön saarella (s. 81).

8.–10.7. Laivaston Kilta järjestää XIX Pohjoismaiset laivastokiltapäivät 
2018 Turussa ja Naantalissa (s. 21).



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


