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M erivoimat 100 vuot-
ta on ollut juhlimi-
sen arvoista. Erilai-

set tapahtumat ovat olleet näyt-
tävästi esillä läpi juhlavuoden. 
Tästäkin syystä käsissänne ole-
va Rannikon Puolustaja 3/2018 
on jatkumo lehden 2/2018 tee-
malle ”Meripuolustus 100 vuot-
ta”. Suunnitelman mukaisesta 
teemasta, ”Itämeren muuttu-
nut tilanne ja huoltovarmuus”, 
kirjoitetaan vuoden viimeisessä 
RP-lehden numerossa 4/2018.

Tässä lehdessä keskitytään 
perinteisten osuuksien lisäksi 
meripuolustuksen nykytilaan, 
tulevaisuuden kehittämiseen ja 
myös historiaan. Erityisesti voi-
si mainita kenraali Jaakko Valta-
sen haastattelun, jonka entinen 
päätoimittajamme Sakari Mar-
timo sai ansiokkaasti järjestet-
tyä. Kokeneen veteraanin viesti 
on vaikuttavaa luettavaa. Haluan 
kiittää kommodori (evp.) Sakari 

Martimoa lämpimästi hyvin teh-
dystä ja pitkäkestoisesta päätoi-
mittajan pestistä ja toivottaa suo-
tuisia tuulia myös jatkossa.

Otin tyytyväisenä vastaan 
Rannikon Puolustaja -lehden 
päätoimittajan tehtävät kesän 
kuluessa. Tehtävien vaihdon 
yhteydessä käydyissä pereh-
dyttämiskeskusteluissa minulle 
selvisi, että meripuolustuksen 
ammatti- ja jäsenlehti voi hyvin.  

Lehden toimitusprosessi on 
avoin, meripuolustuksen asian-
tuntevia kirjoittajia on riittävästi 
ja yhteistoiminta lukijoiden, leh-
den tekijöiden sekä kustanta-
jan välillä on joustavaa. Kirjoi-
tuspyyntöihin on suhtauduttu 
myönteisesti niin Merivoimien 
Esikunnassa kuin joukko-osas-
toissakin.  Tästä tilanteesta on 
enemmän kuin hyvä jatkaa ja 
pohtia tietysti myös mahdol-
lisuuksia kehittämiseen tule-
vaisuudessa. Kehittämiseen ja 
vuoden 2019 teemoitukseen 
palataan Rannikkoupseeriyh-
distyksen ja toimitusneuvoston 
kokouksissa syksyn kuluessa.

Päätoimittajan vastuu ja 
tehtävä on selkeä. Päätoimittaji-
en yhdistyksen mukaan ”päätoi-
mittajan yksiselitteinen velvolli-
suus on johtaa lehden toimitus-
ta, päättää ja olla vastuussa sen 
julkaisemasta sisällöstä. Näi-
tä tehtäviä päätoimittaja ei voi 
luovuttaa toimituksen ulkopuo-

lelle”. Päätoimittajalla on osan-
sa käyttäessään lehden sanan-
vapautta. Päätoimittajan ”työn-
antaja”, tässä tapauksessa Ran-
nikkoupseeriyhdistys ry, puoles-
taan voi vaikuttaa päätoimitta-
jaan ainoastaan nimittämällä tä-
män tehtäväänsä ja tarvittaessa 
erottamalla.

Nämä periaatteet ovat leh-
den toimittamisen kannalta erit-
täin tärkeitä. Vastuullinen leh-
ti toimitetaan avoimessa ja kes-
kustelevassa ilmapiirissä. Kritiik-
ki ja palaute auttavat tekemään 
entistä parempaa lehteä ja jour-
nalistisia ratkaisuja myös tulevai-
suudessa. Pidän yhteistoimintaa 
ja luottamusta tärkeässä ase-
massa. Uskon, että löydämme 
jatkossakin parhaat asiantunti-
jat lehden teemojen mukaisten 
artikkelien kirjoittajiksi. Pyrin lä-
hestymään potentiaalisia orga-
nisaatioita ja kirjoittajia hyvissä 
ajoin, jotta varmistetaan riittä-
västi aikaa sisällön tuottamiselle.

On sanottu, että kaikki tär-
keä ja merkittävä tapahtuu ar-
jessa. Arkisessa puurtamisessa 
voidaan lunastaa juhlapuheiden 
lupaukset ja näkemykset. Arki 
on siis juhlaa. Edessä on var-
masti työntäyteinen ja kiireinen 
syksy. Toivotan RP-lehden luki-
joille ja tekijöille aktiivista palau-
tumista juhlahumusta sekä tar-
mokasta syksyä.

Janne Herrala

Pääkirjoitus

Arki on juhlaa
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Komentaja

Teuvo Olavi Koiranen
1922–2018

I sämme komentaja Teu-
vo Olavi Koiranen nukkui 
pois 19.6.2018. Hän syn-

tyi Karjalan Kannaksella Val-
kjärvellä 20.10.1922. Teuvo oli 
nuoruudessaan Suojeluskunta-
toiminnassa ja lähti 17-vuotiaa-
na vapaaehtoisena Talvisotaan. 
Jatkosodassa hän oli JR 8:ssa 
kk-miehenä Aunuksessa ja Sy-
värillä. Jatkosodan loppuvai-
heessa kesällä 1944 Teuvo siir-
tyi Reserviupseerikouluun Nii-
nisaloon kurssille 59, ja kirjoit-
ti ylioppilaaksi Lappeenrannan 
lyseosta 1946. Samana vuon-
na hän aloitti opintonsa merika-
dettikurssilla. Teuvo toimi meri-
miinojen raivaustehtävissä Suo-
menlahdella 1948-1951 muun 
muassa miinanraivaaja DR-7:n 
ja miinalaiva Porkkalan päällik-
könä. Hän palveli myös mootto-
ritorpedoveneen Taisto 5 ja var-
tiovene Rihtniemen päällikkönä. 

Helsingin olympialaisten toimit-
sijana hän toimi 1952 seremo-
nialiputuksissa sekä Englannin 
kuningatar Elisabet II valtiovie-
railun yhteydessä vuonna 1976 
hän toimi tykkiveneiden Karjala 
ja Turunmaa komentajana Bri-
tannia-laivan saattotehtävissä. 
Upseerin uralla toimipaikat oli-
vat Upinniemi, Turun laivasto-
asema ja Merivoimien esikunta. 
Teuvo toimi aktiivisesti yhdistys-
toiminnassa muun muassa Me-
riupseeriyhdistyksen johtokun-
nan jäsenenä 1963-1965 se-
kä Upseeriliiton Porkkalan ala-
osaston puheenjohtajana 1965-
1966. Hän yleni luutnantik-
si 1949, yliluutnantiksi 1952, 
kapteeniluutnantiksi 1956, ko-
mentajakapteeniksi 1963 ja ko-
mentajaksi 1974. Isä teki virka-
matkoja Merivoimien esikunnan 
asetoimiston ja tykistötoimiston 
päällikkönä Ruotsiin ja Norjaan 

1966-1968. Hän toimi upsee-
rin uran loppuvaiheessa Lai-
vastolippueessa Vartiolaivueen 
komentajana vuodesta 1974. 
Hän siirtyi reserviin 1977 ja 
jatkoi Espoon kaupungin väes-
tönsuojelusuunnittelijana vuo-
teen 1982. Eläkepäiviään hän 
vietti kesämökillään Sysmässä 
ja Agaeten kylässä Gran Kana-
rialla Espanjassa.

Teuvon lapset 
Juha, Eeva ja Tuomas Koiranen

In M
em

oriam

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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T oisessa maailmanso-
dassa hän aloitti palve-
luksensa rannikkojou-

koissa vapaaehtoisena lähettinä 
ja radistina mm. Karjalan kan-
naksen Seivästön linnakkeella. 
Sodan loppuvaiheessa Valtanen 
toimi tulenjohtoupseerina Haa-
pasaarten Vanhankylänmaassa. 
Samoin ensimmäiset virkavuosi-
kymmenensä kenraali Valtanen 
palveli pääasiassa rannikkopuo-
lustuksen tehtävissä. Kaikkiaan 
hän laskee asuneensa tai pal-
velleensa yli kymmenellä linna-
kesaarella ja eläneensä lähes 
koko ikänsä meren ja saariston 
tuntumassa.

Rannikkoseutu on siis ol-
lut hänen henkinen ja fyysinen 
kasvuympäristönsä, mistä on 
voinut ammentaa oppia myö-
hemmällä uralla. Kenraali Val-
tanen arvostaa erityisesti lin-
nakkeen päällikön tehtävää, jo-
ka sisälsi valmius- ja koulutus-
tehtävien lisäksi vastuun henki-
löstön turvallisuudesta mukaan 
lukien saarella asuvat perheen-
jäsenet ja siviilit. Linnakkeen-

päälliköt olivat rannikon vaati-
vissa oloissa usein nuorehkoja 
kapteenin ikäisiä upseereita, jo-
ten asetelma ja vastuu kasvat-
tivat ja jalostivat nuorta mieltä 
ja miestä.

Linnakkeenpäällikön ja 
joukko-osaston komentajateh-
tävissä puolestaan näkee omien 
päätöstensä ja johtamisensa tu-
lokset. Näissä tehtävissä kasvaa 
myös vastuunotto virheistään, 
joita kaikille joka tapauksessa 
sattuu, kenraali muistuttaa.

Kenraali Valtanen oli myö-
hemmin uransa varrella kehit-
tämässä aluepuolustusjärjestel-
määmme, jossa rannikkosotilas-
lääneillä oli merkittävä rooli. Jär-
jestelmässä korostuivat valmiu-
delliset seikat, mistä juontui tar-
ve edistää esimerkiksi paikallis-
joukkojen nopeaa toimintaval-
miutta sekä rannikkopuolus-
tuksen ja ilmatorjunnan välttä-
mätöntä vahvistamista. Päätös 
pitää poikkeusoloissa valtakun-
nan johto pääkaupungissa tar-
koitti merkittäviä haasteita, eri-
tyisesti Helsingin ilma- ja meri-
puolustukselle.

Sysäys ja mahdollisuus 
1970- ja 1980-lukujen suhteel-
lisen voimakkaaseen rannikko-
tykistön kehittämiseen tulikin 
yhtä paljon aselajin ulkopuolel-
ta kuin sen sisältä. Kehitystyös-
sä onnistuttiin hyvin, ja kenraa-
li kiittelee sen aikaista ammatti-
taitoista henkilöstöä, jonka an-
siosta rannikkotykistöstä onnis-
tuttiin luomaan tavoitteita vas-
taava, ajanmukainen ja tehokas 
kokonaispuolustusjärjestelmä.

Rannikon kasvatti
Kenraali Jaakko Valtanen on sotiemme veteraani ja entinen puolustusvoimain ko-

mentaja. Nuoruutensa hän vietti rannikkotykistöupseeri-isänsä siirtojen myötä 

Utössä, Russarössä ja Viipurinlahden Ravansaaressa.

Puolustusvoimain komentaja ken-
raali Jaakko Valtanen.

PV-kuVa

Sakari MartimoTeem
a

Merivoimat 100 vuotta
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Merivoimat 100 vuotta

Kokonaisturvallisuus

Sotiemme veteraanien asia on 
lähellä kenraalin sydäntä. Var-
sinaisten sotaveteraanien ohella 
hän painottaa koko veteraanisu-
kupolven merkitystä. Taistelevat 
joukot eivät olisi kestäneet ilman 
koko kansan ponnistuksia rinta-
malinjan takana ja kotirintamal-
la. Sotasukupolven kokemuksis-
ta juontuukin suomalainen ko-
konaisturvallisuusajattelu, mikä 
erityisesti kirkastui kenraali Val-
taselle Maanpuolustuskurssien 
johtajan tehtävässä.

Avointa sotaa lähialueillam-
me kenraali Valtanen pitää täl-
lä hetkellä vähemmän todennä-
köisenä, mutta kokonaisturvalli-
suuttamme uhataan monin ta-
voin. Suomen nykyinen koko-

Kenraali Valtasen isä, kapteeni Viljo Valtanen, Russarön linnakkeen päällikkönä joukkoineen v. 1929.  
Tuleva kenraali on kuvassa keskellä pikkupoikana.

naisturvallisuusstrategia on kan-
sainvälisesti harvinainen, mutta 
erinomainen tapa vastata kan-
salaisten laajoihin turvallisuus-
tarpeisiin niin onnettomuuk-
sia, luonnon katastrofeja kuin 
mahdollista sotilaallista uhkaa-
kin ajatellen. Puolustusvoimat 
on tässä keskeinen, mutta vain 
yksi toimija. Alemman tason 
kriiseissä sotaväki yleensä tu-
kee vastuuviranomaista ja avoi-
messa sotatilanteessakin olem-
me yhteiskunnan keihäänkärki 
ja suojakilpi, jonka taistelun yh-
teiskunta mahdollistaa tuellaan.

Kokonaisturvallisuuteen 
liittyy keskeisesti myös yh-
teistoiminta muiden valtioiden 
kanssa. Suomen kansainväli-
sestä yhteistoiminnasta ja liit-

toutumisesta keskustellaan kui-
tenkin usein pelkästään sotilaal-
lisesta näkökulmasta ja tähän 
kysymykseen saadaan kansalai-
silta toistaiseksi kielteinen vas-
taus. Vastaus saattaisi olla eri-
lainen, mikäli kysymysten aset-
telu kattaisi esimerkiksi huolto-
varmuuden ja muita kokonais-
turvallisuuden elementtejä. 

Kenraali Valtasen on-
kin vaikea nähdä, että selviäi-
simme kansakunnalle vakavis-
ta tilanteissa pitkiä aikoja yk-
sin. Yhteistoimintaa on harjoi-
tettava sellaisten maiden ja ta-
hojen kanssa, joihin Suomella 
on luonteva yhteys, joihin luo-
tamme ja jotka luottavat meihin, 
kenraali kiteyttää.

YksitYiskokoelma
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Uudet turvallisuus - 
haasteet ja kansallinen  
yhtenäisyytemme

Yleistä asevelvollisuutta ken-
raali Valtanen pitää merkittä-
vänä kansallisen yhtenäisyy-
temme perustana. Kohtaahan 
varusmiespalveluksessa lähes 
koko miespuolisen ja vapaaeh-
toisten naisten ikäluokan kirjo. 
Nykyinen puolustusvoimien so-
dan ajan vahvuus mahdollistaa 
kuitenkin aiempaa suuremman 
karsinnan kutsunnoissa. Epäi-
lemättä tämä lisää varusmies-
palveluksen tehokkuutta, mut-
ta toiminnan nurjalla puolella 
on eriarvoistumista, väliinpu-
toamista ja syrjäytymistä edis-
tävä kehitys. 

Lisäksi varusmieskoulu-
tuksen saaneista sotilaista pää-

osa voidaan vielä sijoittaa so-
dan ajan tehtäviin, mutta tilanne 
saattaa turhauttaa varsin suur-
ta määrää sijoittamattomia re-
serviläisiä. Kaikille koulutetuille 
kun pitäisi löytyä paikka isän-
maan puolustuksessa. Suomen 
kaltaisen pienen kansakunnan 
turvallisuus perustuu kuitenkin 
paljolti yhteisöllisyyteen, mutta 
kun talkootkin ollaan laittamas-
sa verolle, voi yhteinen vastuun-
tuntomme hapertua. 

Kenraali Valtanen onkin 
seurannut mielenkiinnolla kes-
kustelua koko ikäluokan kan-
salaispalveluksesta, naiset mu-
kaan lukien. Muun muassa 
metsäpalojen, tulvien ja kuivuu-
den torjuntatehtävissä korostuu 
tarve suurehkoihin henkilömää-
riin, jotka osaavat toimia joukko-

Komentaja tarkastamassa joukkojaan.
PV-kuVa

na ammattilaisten tukena. Kou-
lutus, jossa yksilöistä muodos-
tetaan toimiva joukko, on taas 
puolustusvoimien leipälaji. Si-
joittamaton reservi sekä mah-
dollinen kansalaispalvelus saat-
tavatkin tarjota osaratkaisuja 
laajojen ja uusien ei-sotilaallis-
ten turvallisuusuhkien hallin-
taan varsinkin, kun mm. ilmas-
ton muutosta on alettu tarkas-
tella turvallisuuskysymyksenä. 
Sellainen toiminta vahvistaisi 
myös kansalaisten yhteisvas-
tuun tuntoja. 

Ennaltaehkäisevä 
puolustus

Suomi on idän ja lännen rajal-
la Itämereen työntyvä niemi Ve-
näjälle elintärkeiden Pietarin ja 
Kuolan alueiden naapurina. Li-
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säksi ilmaston muutoksesta joh-
tuva pohjoisten alueiden talou-
dellinen ja sotilaallinen kehitys 
saattaa jatkossa muokata tur-
vallisuusympäristöämme. 

Vaikka Venäjä pyrkii ny-
kyään eri keinoin parantamaan 
omaa suhteellista asemaansa 
heikentämällä lännen yhtenäi-
syyttä, sotaveteraani ei näe ny-
kytilanteessa kovin selkeää rin-
nastusta 30-lukuun, jolloin itäi-
nen naapurimaamme ajoi maa-
ilman vallankumousta. Sen si-
jaan kenraali Valtasen mukaan 
suhteessamme Venäjään näkyy 
jo aiemmasta historiastamme 
tuttu nuor- ja vanhasuomalais-
ten näkemysero, jossa toisaalta 
painotettiin itsenäisyyteen pyr-
kiviä tekijöitä ja toisaalta sopeu-
tuvampaa yhteistyötä naapurin 
kanssa.

Kenraali Valtasen ikäpolvel-
le taottiin tärkeimmäksi turval-
lisuuspoliittiseksi päämääräksi 
pysytellä sotilaallisten konflik-
tien ulkopuolella ja pyrkiä en-
nakolta estämään joutumisem-
me sotilaallisesti uhatuksi. Sa-
ma oppi pätee paljolti tänäkin 
päivänä ja hän kiteyttääkin puo-
lustusvoimille kolme tehtävää:
 – on osoitettava riittävää ky-

kyä, että Suomeen ei kan-
nata hyökätä, 

 – on oltava kyky avun vas-
taanottoon, mutta 

 – on myös oltava kyky estää 
etujemme vastainen avu-
nanto. 

Viimeiseksi mainitusta 
asiasta saatiin käytännön koke-
musta mm vuonna 1978, jol-
loin Neuvostoliiton puolustusmi-
nisteri marsalkka Dmitri Ustinov 
esitti Suomelle ja Neuvostoliitol-
le yhteisiä sotaharjoituksia. 

Olemme onnistuneet näis-
sä tehtävissä viisain puolustus-
poliittisin päätöksin ja säätämäl-
lä puolustusvoimien toimintaa 
tarvetta vastaavasti, kuten esi-
merkiksi nykyinen valmiusteh-
tävien korostaminen osoittaa.

Kenraali Valtasen mukaan 
Suomen maantieteellinen ja tur-
vallisuuspoliittinen asema on ai-
na korostanut meri- ja rannikko-
puolustuksen merkitystä. Puo-
lustusvoimien johto on ollut ja 
on tänäkin päivänä hyvin selvil-
lä tulevaisuuden vaatimuksis-
ta, joissa eteläisen rantamaan 
ja merialueiden puolustus on 
edelleen keskeistä. Meripuolus-
tuksen kehittämisessä on meil-
lä onnistuneesti vastattu ajan 
haasteisiin.

Kokeneen veteraanin viestis-
sä korostuu kyky elää ajassa ja 

mukauttaa ajatteluamme ja toi-
mintaamme tulevaisuuden haas-
teisiin. Tehtävä ei ole helpoim-
masta päästä, mutta kenraali 
Jaakko Valtanen näyttää elävän 
kuten ajattelee ja sanoo.

Kirjoitus perustuu 
haastatteluun 16.8.2018.

”Veteraanin muistelopuhe” 
Kuivasaaressa Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin killan 
50 vuotisjuhlassa 2012.

oVe enqVist

Merivoimat 100 vuotta
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Merivoimat
– merellistä suorituskykyä 100 vuotta

Tsaarin perintö ja 
sotavuodet

Itsenäisen Suomen merivoimat 
perustettiin venäläisiltä Suo-
meen jääneen rannikkotykistön 
ja laivaston kaluston varaan. 
Vuonna 1918 nimitettiin ensim-
mäinen merivoimien komentaja 
laivaston päällikön nimikkeellä 
ja perustettiin Amiraaliesikunta 
hoitamaan ja kehittämään lai-
vasto- ja rannikkotykistöasioita. 

1920-luvulla Laivastolain 
avulla aloitettiin aluskaluston 
uusinta ja laadittiin ensimmäi-
nen rannikkotykistön kehittämi-
sen 10-vuotissuunnitelma.

Ennen sotia saatiin käyt-
töön muun muassa uusia tor-
pedoveneitä, sukellusveneet, 
panssarilaivat ja koululaiva 
Suomen Joutsen sekä kehitet-
tiin rannikkotykistön tykkikalus-
ton käytettävyyttä, ampumame-
netelmiä ja tykkipattereiden ha-
jaryhmitystä. Merellinen suori-
tuskyky oli luotu.

Sotien aikana rannikkoty-

kistö ja laivasto suojasivat Suo-
men merialueita ja rannikkoa, 
estivät olemassa olollaan mai-
hinnousut sekä osallistuivat lu-
kuisiin taisteluihin merialueella 
ja rantamaalla.

Sotaa käyvät valtiot laski-
vat Pohjois-Itämerelle ja Suo-
menlahdelle yli 60 000 meri-
miinaa ja raivausestettä. So-
dan päätyttyä Rannikkolaivas-
tosta ja rannikkotykistöjoukois-
ta muodostettiin Raivaajalaivas-
to, jolla Suomen meriväylät rai-
vattiin jälleen merenkululle tur-
valliseksi. 

Meripuolustus oli osoitta-
nut suorituskykynsä sekä sota-
toimissa että sodanjälkeisessä 
raivaustoiminnassa.

Kylmän sodan aikakausi

Sotien jälkeen merivoimissa oli 
hiljaiselon aikaa. Kalusto oli ku-
lunutta ja kehitystä rajoittivat 
rauhan ehdot. Rannikkotykistö 
eriytettiin merivoimista ja liitet-
tiin maavoimiin. Vasta 1950- ja 

1960-luvun taitteessa päästiin 
aloittamaan rannikkotykistön ja 
merivoimien laivastoyksiköiden 
kehittäminen. 

Merivoimat ja rannikkoty-
kistö olivat korkeassa valmiu-
dessa kylmän sodan ajan. Me-
rimiinoitus, tulenkäyttö ja mai-
hinnousun torjunta olivat kes-
keisessä roolissa meripuolus-
tuksen joukkojen harjoittelussa 
ja kehitystyössä. Rannikkotykis-
tö ja merivoimat täyttivät hyväs-
sä yhteistyössä meripuolustuk-
sen kylmän sodan ajan suori-
tuskykyvelvoitteet.

Toimintaympäristön ja so-
dankäynnin muuttuessa puo-
lustusvoimat uudisti organisaa-
tiotaan. Heinäkuussa 1998 ran-
nikkotykistö, merivoimat ja ran-
nikkojääkärit liitettiin yhteen uu-
siksi merivoimiksi. Ympyrä oli 
sulkeutunut. Merelliset toimijat 
palasivat yhteen johtoon. Meri-
voimien isoiksi ja suorituskykyi-
siksi yhtymiksi – armeijakunnan 
kokoisiksi – syntyi Saaristome-

Matka itsenäistymisen alkuvuosista tähän päivään on ollut pitkä ja vaiherikas. Sata 

vuotta olemme hoitaneet merellistä suorituskykyä. Meripuolustus on kunnossa, ol-

kaamme siitä ylpeitä.

Timo Hirvonen
Lippueamiraali Timo Hirvonen, Merivoimien esikuntapäällikkö

Merivoimat 100 vuotta

Finska Marinen
The Finnish Navy
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ren ja Suomenlahden meripuo-
lustusalueet. 

Merivoimat tänään

Vuosina 2013-2014 toimeen-
pannussa puolustusvoimauu-
distuksessa merivoimien orga-
nisaatio koki ison muutoksen. 
Merivoimien tutkimuslaitos ja 
Merivoimien materiaalilaitos 
lakkautettiin ja niiden keskei-
set toiminnat keskitettiin uudis-
tuksessa perustettuihin Puolus-
tusvoimien tutkimuslaitokseen 
ja Puolustusvoimien logistiik-
kalaitokseen. Saaristomeren ja 
Suomenlahden meripuolustus-
alueet lakkautettiin ja perustet-
tiin laivastotoimintoihin keskitty-
vä Rannikkolaivasto ja rannikko-
joukkoasioihin keskittyvä Ran-
nikkoprikaati. Merivoimien esi-
kunnan, Uudenmaan prikaa-
tin ja Merisotakoulun tehtäviä 
ja rooleja tarkistettiin. Merivoi-
mien henkilöstömäärä piene-
ni noin kolmanneksella, henki-
löstön siirtyessä puolustusvoi-
mien yhteisiin laitoksiin tai uu-
den kunnossapidon kumppa-
nin, Millog Oy:n, palvelukseen.

* * *

Merivoimien esikunta on ope-
ratiivinen ja hallinnollinen joh-
toporras, joka valmistelee, suun-
nittelee, yhteensovittaa ja toi-
meenpanee merivoimia koske-
vat keskeiset asiat merivoimien 
komentajan linjausten mukai-
sesti. Merivoimien esikunta toi-
mii merivoimien komentajan 
johtoesikuntana ja ylläpitää me-
rivoimien johtamisen edellyttä-
män tilannekuvan ja valmiuden. 

Rannikkolaivasto on me-

rivoimien laivastovalmiusyh-
tymä. Merivoimien taistelu- 
ja apualukset kuuluvat laivas-
toon. Laivasto toimii kahdesta 
tukikohdasta, Turun Pansios-
ta ja Kirkkonummen Upinnie-
mestä. Laivastoon kuuluvat 4. 
Miinantorjuntalaivue, 6. Pinta-
torjuntalaivue, 7. Pintatorjunta-
laivue ja 8. Huoltolaivue, joilla 
laivasto toteuttaa liikkuvan alu-
eellisen koskemattomuuden val-
vonnan ja turvaamisen, merimii-
noitustehtävät, ohjustulenkäy-
tön, miinanetsintä- ja raivaus-
tehtävät sekä merellisten jouk-
kojen huollon.

Rannikkoprikaati toteuttaa 
alueellisen koskemattomuuden 
valvontaa, ylläpitää valmiutta 
rannikkojoukko-operaatioihin ja 
vastaa merivoimien suomenkie-
lisestä peruskoulutuksesta. Pri-
kaati kouluttaa rannikkojouk-
koja merivalvonnan ja -tiedus-
telun, tulenkäytön, kohteiden 
suojaamisen ja merellisen huol-
lon tehtäviin. Lisäksi prikaatissa 
koulutetaan kaikki puolustusvoi-
mien sukeltajat. Joukko-osasto 
koostuu Meritiedustelupataljoo-
nasta, Porkkalan rannikkopatal-
joonasta ja Suomenlinnan ran-
nikkorykmentistä. Prikaatin ko-

Merivoimat 100 vuotta
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titukikohta on Kirkkonummen 
Upinniemessä. 

Uudenmaan prikaati ylläpi-
tää valmiutta saaristo- ja amfi-
bio-operaatioihin. Se on puolus-
tusvoimien ainoa ruotsinkielinen 
joukko-osasto ja prikaatin tuki-
kohta on Raaseporissa. Jouk-
ko-osastossa koulutetaan saa-
riston vaativiin olosuhteisiin eri-
koistuneita rannikkojääkäreitä ja 
muita taistelujoukkoja. Prikaa-
tiin kuuluvat Tammisaaren ran-
nikkopataljoona ja Vaasan ran-
nikkojääkäripataljoona. 

Merisotakoulu kouluttaa 
merikadetteja merivoimien up-
seereiksi, palkattua sotilashen-
kilöstöä aliupseereiksi ja varus-

miehiä merivoimien reservinup-
seereiksi. Pääosa merivoimien 
tutkimuksesta ja analysoinnista 
tehdään Merisotakoululla. Jouk-
ko-osaston organisaatioon kuu-
luvat koulutuskeskus, meritais-
telukeskus ja tutkimuskeskus. 
Koulu sijaitsee Helsingin Suo-
menlinnassa.

Puolustusvoimauudistuk-
sessa luotu organisaatio sekä 
uusitut toimintamallit ovat osoit-
taneet toimivuutensa, vaikka 
Ukrainan ja Krimin kriisit ja nii-
den seurannaisvaikutukset ovat 
todistaneet, että tilanteet voivat 
muuttua nopeasti. Kriisien myö-
tä aktiivisuus, harjoitustoiminta 
ja läsnäolo Itämerellä on kas-

vanut. Tämä on vaatinut myös 
Suomen merivoimilta valvonnan 
ja valmiuden tehostamista, alus-
ten tunnistusten varmentamista 
sekä aktiivista läsnäoloa merel-
lä, saaristossa ja rannikolla. 

Merivoimat on hyvässä 
kunnossa. Meillä on toimin-
taympäristöön suhteutettu val-
mius ja suorituskyky, joka muo-
dostuu merivoimien osaavasta 
palkatusta henkilöstöstä ja ase-
velvollisista, asianmukaisesta ja 
toimivasta kalustosta sekä hy-
vin laadituista toimintasuun-
nitelmista ja -ohjeista. Suori-
tuskykymme on hyvällä tasolla 
ja voimme viettää 100-vuotis-
juhlavuottamme ylpeinä. 

Merivoimat 2018

Rauhan aikana    ~6300

• Palkatut           ~1400
• Varusmiehet    ~3200
• Reserviläiset    ~1700

MERIVOIMIEN
KOMENTAJA

MERIVOIMIEN
TIETOTEKNIIKKA-

KESKUS

LAIVASTON 
SOITTOKUNTA

MERIVOIMIEN
OPERAATIOKESKUS

(MOK)

MERIVOIMIEN
ESIKUNTA

Turku

RANNIKKO-
LAIVASTO

Turku ja
Kirkkonummi

8. HUOLTO-
LAIVUE

7. PINTA-
TORJUNTALAIVUE

6. PINTA-
TORJUNTALAIVUE

4. MIINAN-
TORJUNTALAIVUE

RANNIKKO-
PRIKAATI

Kirkkonummi

MERITIEDUSTELU-
PATALJOONA

PORKKALAN
RANNIKKO-

PATALJOONA

SUOMENLINNAN
RANNIKKO-
RYKMENTTI

UUDENMAAN
PRIKAATI

Raasepori

TAMMISAAREN
RANNIKKO-

PATALJOONA

VAASAN
RANNIKKOJÄÄKÄRI-

PATALJOONA

MERISOTA-
KOULU
Helsinki

KOULUTUS-
KESKUS

TUTKIMUS-
KESKUS

MERITAISTELU-
KESKUS

Merivoimat 100 vuotta
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Merivoimat kohti 
2020-lukua

Suomen sotilaallinen puolustus-
kyky muodostuu maa-, meri- ja 
ilmavoimista sekä niitä tukevis-
ta puolustusvoimien tieduste-
lun, vaikuttamisen, johtamisen 
ja logistiikan yhteisistä suori-
tuskyvyistä. Mikäli joku näistä 
ei ole kunnossa, ei Suomen so-
tilaallinen puolustuskaan toimi. 
Kehittämisellä turvataan puo-
lustusjärjestelmän toimivuus 
myös tulevaisuudessa.

Meripuolustuksen kehit-
täminen perustuu merivoimil-
le annettuihin tehtäviin, joista 
tärkein on kotimaan puolusta-
minen. Tämä tehtävä pitää si-
sällään alueellisen koskematto-
muuden valvonnan ja turvaa-

misen, mereltä suuntautuvi-
en hyökkäysten torjunnan se-
kä meriyhteyksien suojaami-
sen. Merivoimilla on lisäksi ol-
tava kyky tukea muita viran-
omaisia, osallistua kansainvä-
lisen avun antamiseen ja vas-
taanottamiseen sekä osallistua 
kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan.

Meneillään oleva toimin-
taympäristön muutos ja sodan-
käynnin kehitystrendit edellyttä-
vät joukkojemme valmiuden se-
kä käyttö- ja toimintaperiaattei-
den jatkuvaa tarkastelua ja ke-
hittämistä. 

Puolustuskyvyn materiaa-
lisen ylläpidon kannalta käyn-
nissä tai käynnistymässä olevat 
laivasto- tai rannikkojoukkojen 

hankkeet ovat avainasemassa. 
Varmistamalla näiden kaikkien 
hankkeiden täysimääräinen to-
teutuminen ylläpidetään meri-
voimien suoritus- ja iskukyky 
myös tulevaisuudessa. 

Samalla on turvattava me-
rivoimien henkilöstön, niin pal-
katun henkilökunnan kuin ase-
velvollisten, riittävä ammattitai-
to ja osaaminen. Tässä kehitys-
työssä ammattitaito, sitoutunei-
suus, kehityshakuisuus ja yh-
teistoimintakyky ovat valttikort-
timme.

Meripuolustus on osa Suo-
men merellistä kokonaisturvalli-
suutta. Se on pidettävä yhdes-
sä suorituskykyisenä myös jat-
kossa.

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi

Merivoimat 100 vuotta
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M eripuolustuksen 
tais telujärjestelmän 
ke hit tä misohjelman 

operatiivisena päämääränä on 
ylläpitää ennaltaehkäisevä me-
rellinen pidäke kaikissa valmius-
tiloissa sekä laivasto että rannik-
kojoukkojen osalta.

Keskeisimpinä päämääri-
nä ovat:
 – varmistaa meripuolustuk-

sen poistuvien suoritusky-
kyjen korvaaminen uudis-
rakenteilla ja peruskorja-
ushankkeilla

 – turvata ympärivuotisen 
valmiuden kehittyminen 
laivasto- ja rannikkojouk-
kojen osalta

 – kehittää sukellusve-
neentorjuntakykyä torpe-
doaseen käyttöönotolla

 – ylläpitää ja kehittää ran-
nikkojoukkojen materiaa-
lista valmiutta

 – luopua hallitusti ikään-
tyvistä poistuvista suori-
tuskyvyistä.

Meripuolustuksen kehittä-
misohjelman 2017-2028 pai-
nopisteenä on poistuvien tais-
telualusten suorituskyvyn kor-
vaaminen hankkimalla nel-
jä LV2020-hankkeen (Pohjan-
maa-luokka) alusta ja toteut-
tamalla LV2000MLU Hami-
na-luokan peruskorjaus.

Strateginen suunnittelu 
määrittää ne suorituskyvyt, jou-
kot ja järjestelmät, rakenteet ja 
toiminnot, joita kehitetään, ra-
kennetaan tai ylläpidetään. Stra-
tegisen suunnittelun prosessis-
sa määritetään myös ne suori-
tuskyvyt joista luovutaan. Suori-
tuskyvyn rakentamista ja ylläpi-
toa ohjataan puolustusvoimien 
tavoitetilan, sen perusteella laa-
dittujen käyttö- ja toimintaperi-
aatteiden sekä puolustusvoimi-
en kehittämisohjelman (PVKE-
HO) avulla.

Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos (PVLOGL) toteut-
taa suorituskyvyn materiaalisen 
osatekijän rakentamisen ja yllä-

pidon suunnittelun sekä tarvit-
tavien tietojärjestelmien, ohjel-
mistojen ja palveluiden suunnit-
telun ja hankintojen valmistelun 
saamiensa toimeksiantojen pe-
rusteella. PVLOGL osallistuu jo 
hankkeiden valmisteluvaiheessa 
suorituskyvyn rakentamisen ja 
ylläpidon suunnittelun proses-
siin, jotta tavoiteltava hankinta-
valmius ja kustannustietoisuus 
saavutetaan riittävän ajoissa.

LV2020 - puolustus-
voimien strateginen hanke

Laivue 2020 -hankkeessa on 
kyse seitsemän käytöstä pois-
tuneen tai poistuvan aluksen 
suorituskyvyn korvaamisesta ja 
päivittämisestä nykyaikaisia uh-
kia vastaan.

Suomen puolustus on 
2020-luvulla poikkeuksellisessa 
tilanteessa, kun meri- ja ilmavoi-
mien pääjärjestelmät poistuvat 
käytöstä lähes samanaikaises-
ti. Laivue 2020 -hanke ja Hor-
net-kaluston suorituskyvyn kor-

Merivoimien 
kehittäminen
Puolustusvoimien pitkän tähtäimen suunnitelma ja siihen liittyvät tutkimukset anta-

vat perusteet puolustusjärjestelmän kehittämiselle. Meripuolustuksen kriittiset suo-

rituskyvyt ja niiden kehittäminen on määritetty osana tätä kokonaisuutta.

Veli-Petteri Valkamo
Kommodori Veli-Petteri Valkamo, MERIVE suunnitteluosasto.

Merivoimat 100 vuotta

Teem
a
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vaaminen ovat Suomen puolus-
tuksen ylläpidon ja puolustuksen 
tasapainoisen kehittämisen kan-
nalta keskeisiä hankkeita. Nämä 
hankkeet ovat puolustusvoimien 
strategisia hankkeita.

LV2020- hanke on eden-
nyt suunnitelmallisesti kohti 
2019 alkavaa rakennusvaihet-
ta. Neuvottelut taistelujärjestel-
mätoimittajakandidaattien ovat 
loppusuoralla ja sopimusval-
mius saavutettaneen aikataulun 
mukaisesti 2018 aikana. Huol-
tovarmuussyistä laivojen raken-
taminen kotimaassa on tärkeä 
osa kotimaisen laivateollisuu-
den ja puolustusvoimien osaa-
misen turvaamista normaali- ja 
poikkeusoloissa. Alusten raken-
tamisesta on tehty aie- ja suun-
nittelusopimus Rauma Mari-
ne Constructionin (RMC) kans-
sa. Varsinainen rakentamissopi-
mus on tarkoitus solmia myös 
tänä vuonna. Laivojen rakenta-
misella kotimaassa on merkittä-
vä ja pitkävaikutteinen laajem-

pi elinkeino- ja teollisuuspoliit-
tinen vaikutus.

Laivue2020-hankkeen 
alukset muodostavat tulevaisuu-
den puolustusvoimien merelli-
sen suorituskyvyn rungon. Nii-
den suorituskyvyn on suunnitel-
tu olevan käytössä 2050-luvul-
le asti. Alusten pääominaisuuk-
sia ovat kyky ympärivuotiseen 
ja pitkäkestoiseen läsnäoloon 
merellä kaikissa Itämeren sää- 
ja jääolosuhteissa, merioperaa-
tioiden johtamiskyky, pintator-
juntakyky, merimiinoittamisky-
ky, tiedustelu-valvontakyky se-
kä sukellusveneentorjuntakyky. 
Lopputuloksena syntyy toimin-
taympäristöömme soveltuva is-
kukykyinen monitoimikorvetti.

LV2000MLU

Teknologian nopea kehitys ja 
muuttuvat uhat edellyttävät 
taistelualusten jatkuvaa ylläpi-
toa ja peruskorjausta noin 10-
15 vuoden välein. Laivue 2000 
midlife upgrade (LV2000MLU) 

eli alusluokan peruskorjaus to-
teutetaan vuosina 2018–2021. 
Puolustusvoimien logistiikka-
laitos allekirjoitti 4.1.2018 Ha-
mina-luokan peruskorjauksen 
(LV2000MLU) hankintasopi-
muksen Patria Aviation Oy:n 
kanssa, joka toimii peruskor-
jauksen päävastuullisena toi-
mittajana (Prime).

LV2000MLU -hanke vas-
taa merivoimien AKV/AKT-tehtä-
vien, hyökkäyksen torjunnan ja 
meriliikenteen suojaamisen teh-
tävätarpeisiin. Hankinnalla tur-
vataan ja luodaan kyky tilanne-
kuvan luomiseen, liikkuvaan ve-
denalaiseen valvontaan, pinta- 
ja ilmatorjuntaan sekä veden-
alaiseen vaikuttamiseen.

Hamina-luokan elinjakso-
päivityksen rakennusvaihe on 
käynnissä Teijossa Western Shi-
pyardin telakalla. Ensimmäinen 
aluksista, PGG Tornio, siirtyi te-
lakalle joulukuussa 2017 ja on 
tällä hetkellä täysin riisuttuna 
työn alla. Seuraavana vuorossa 

Miten suorituskyky rakennetaan.

Merivoimat 100 vuotta
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on PGG Hamina, joka siirtyy pe-
ruskorjaukseen syksyllä 2018. 
Telakalla toteutettavien laivatek-
nisten korjausten lisäksi perus-
korjaus sisältää taistelunjohto-, 
sensori-, ase- ja viestintäjärjes-
telmien uudistustyön.

Hankkeen myötä asejär-
jestelmiä uusitaan: luvassa on 
uudet kevyttorpedot ja pinta-
torjuntaohjus 2020 -hankkeen 
yhteydessä valittu Gabriel- oh-
jusjärjestelmä. Samalla alusluo-
kan taistelujohtojärjestelmä uu-
sitaan. Alusluokan lähisuoja-
us korvataan kauko-ohjatta-
valla asejärjestelmällä. Ny-
kyiset ilmatorjuntaohjukset 
säilyvät. Merivoimien suori-
tuskyky paranee merkittäväs-
ti LV2000MLU:n hankittavi-
en edellä kuvattavien asejär-
jestelmien myötä. Torpedo-
asejärjestelmän suoritusky-
vyllä merivoimat kykenevät 
tehokkaammin suojaamaan 
meriyhteyksiä vedenalaisel-
ta uhalta. Torpedoksi valit-
tiin ruotsalainen Saab Torpe-
do 47, joka on valittu myös 
Ruotsin merivoimille. Koulutus 
uuden kevyttorpedon käyttämi-
seksi ruotsalaisten kanssa on jo 
aloitettu. Ruotsin kanssa tehtä-
vä yhteistyö on näin ollen mer-
kittävässä asemassa.

Pinnan päällä suoritusky-
kyä kehitetään uudella Gabriel- 
pintatorjuntaohjusjärjestelmällä. 
Hamina-luokan ohjusveneen lä-
hisuojaus on perustunut aiem-
min vartalosuunnattaviin kone-
kivääreihin, jolloin yhtä asetta 
kohden on vaadittu yksi taiste-
lija. LV2000MLU:n myötä uu-
si kauko-ohjattava järjestelmä 

seuraa kohdetta ja määrittää 
ampuma-arvot automaattises-
ti, sekä osoittaa maalin muiden 
sensoreiden tuottaman tiedon 
perusteella.

Sensorijärjestelmää päivi-
tetään, joten alukset pystyvät 
tuottamaan parempaa maalitie-
toa itsenäisesti yhä kauempaa. 
Vedenalaista valvontakykyä ke-
hitetään vedenalaisilla kaikumit-
taimilla.

LV2000MLU on merivoi-
mien ensimmäinen hanke, jossa 

suorituskyky rakentuu kokonai-
suudessa puolustusvoimauudis-
tuksen mukaisessa kokoonpa-
nossa. Suorituskyky rakenne-
taan järjestelmänäkymän mu-
kaisesti. Hanke vastaa Merivoi-
mien kehitysohjelman toimeen-
panosta, jossa alusluokan suo-
rituskyky rakentuu osakokonai-
suuksista, joita ovat: käyttö- ja 
toimintaperiaatteet, henkilös-
tö, koulutus- ja harjoitustoimin-
ta, organisaatio, infrastruktuuri, 
yhteentoimivuus, informaatio 
ja materiaali. Osakokonaisuu-
det rakentuvat hankkeen myötä 

ja muodostavat lopulta alusluo-
kan suorituskyvyn. Esimerkiksi 
materiaalin tuottama torpedo-
asejärjestelmä edellyttää mm. 
henkilöstön koulutus- ja harjoi-
tustoiminnan suunnittelua niin 
operatiivisissa joukoissa Ran-
nikkolaivastossa kuin huollon 
asiantuntijoiden piirissä 2. Lo-
gistiikkarykmentissä. Samanai-
kaisesti Merisotakoulu valmis-
tautuu rakentamaan koulutus-
järjestelmän uuden suoritusky-
vyn asettamilla vaatimuksilla ja 

näin varmistetaan osaami-
sen siirtyminen tulevaisuu-
den merisotilaille.

PTO2020

Merivoimien uudeksi pinta-
torjuntaohjukseksi on valittu 
Israel Aerospace Industries:n 
valmistama Gabriel-ohjusjär-
jestelmä. Uusi ohjusjärjes-
telmä mahdollistaa tuhoa-
van vaikutuksen modernei-
hin taistelualuksiin kaikissa 
sääolosuhteissa avomerellä 
ja saaristossa.

Hankittava järjestelmä 
korvaa nykyisen MTO85M-jär-
jestelmän, joka tulee elinkaaren-
sa päähän 2020-luvulla. Uudet 
ohjukset asennetaan Hamina- 
ja Pohjanmaa-luokan aluksille, 
sekä ajoneuvoalustalle. Ohjus-
järjestelmän vaihdon yhteydes-
sä päivitetään myös patteriorga-
nisaatio. Järjestelmän suunni-
teltu elinkaari ulottuu 2050-lu-
vulle. Järjestelmän ylläpitokyky 
luodaan Suomeen.

Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos valmisteli vuosina 
2015-2018 uuden pintatorjun-
taohjusjärjestelmän hankinnan 

Merivoimat 100 vuotta

”Torpedoase-
järjestelmän 

suorituskyvyllä 
merivoimat kykenevät 

tehokkaammin 
suojaamaan 

meriyhteyksiä 
vedenalaiselta uhalta.”
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Pääesikunnan toimeksiannon 
mukaisesti. Pintatorjuntaohjuk-
sen kilpailutuksessa periaattei-
na olivat avoimuus, tasapuoli-
suus ja syrjimättömyys. Hankin-
tamenettelyssä toteutettiin kak-
si tarjouskierrosta ja päätöksen-
tekoperusteet arvioitiin ulkopuo-
lisen laadunvarmistajan toimes-
ta. Hankinnassa keskeisiä valin-
takriteereitä olivat:
 – Saavutettava suorituskyky 

suhteessa hankintakus-
tannuksiin ja aikatauluun,

 – elinkaarikustannukset ,
 – huoltovarmuus sekä
 – järjestelmän sopivuus ole-

massa olevaan infrastruk-
tuuriin ja puolustusjärjes-
telmään.

Pintatorjuntajärjestelmä  
koostuu aluksille ja kuorma-
auto laveteille asennettavis-
ta ohjuk sista sekä niiden joh-
tamisverkoista. Maalialueen ti-
lannekuvaa tarkennetaan ja ha-

vaitut kohteet luokitellaan ja 
tunnistetaan, jotta tuli voidaan 
kohdentaa oikeisiin maalei-
hin. Maalinosoi tusta tuetaan il-
ma-aluksilla ja tiedustelujärjes-
telmällä. Maalialuksen paikka-
tiedot syötetään ohjuksille, jotka 
laukaistaan. Erilaisille alustoille 
sijoitettuja tuliyksiköitä voidaan 
käyttää eri periaatteilla.

Uusi ohjusjärjestelmä takaa 
uskottavan merellisen torjunta-
kyvyn Itämeren haastavissa olo-
suhteissa pitkälle tulevaisuuteen.

Rannikkojoukkohankkeet

Merivoimat kehittää rannikko-
joukkoja yhä liikkuvampaan ja 
tulivoimaisempaan suuntaan. 
Äskettäin käyttöönotettujen JE-
HU-luokan veneiden rinnalla jat-
kaa peruskorjattu Jurmo-luokka 
2030 luvulle saakka. Peruskor-
jauksessa korvataan vanhentu-
nutta Jurmon välineistöä me-
renkulkulaitteista koneisiin. Uu-
teen konfiguraatioon muutetuilla 

Jurmoilla jatketaan operatiivis-
ta käyttöä 2030 luvulle saakka.

Yksittäisille taistelijoille tul-
laan hankkimaan Maavoimiin 
hankittuja uusimpia välineitä, 
kuten modernisoituja rynnäkkö-
kiväärejä, punapistetähtäimiä, ja 
nykyaikaisia teknisiä asusteita. 
Tämän lisäksi otetaan lähivuo-
sina käyttöön ryhmän taiste-
lunkestoa merkittävästi paran-
tava siirrettävä ballistinen suo-
jajärjestelmä.

Maavoimien käyttöä var-
ten kehitetylle suomalaiselle 
tuotteelle tullaan kehittämään 
rannikon olosuhteisiin soveltu-
vat käyttötavat ja menetelmät. 
Keskipitkällä aikavälillä selvi-
tetään raskaampien tulitukijär-
jestelmien tehon kasvattamis-
ta siirtymiskykyä ja tulenavaus-
nopeutta lisäämällä ja hajontaa 
pienentämällä. Erikoisampuma-
tarvikkeiden käyttöä selvitellään 
osana tehon kasvattamista.

Pitkällä aikavälillä tullaan 

Merivoimat 100 vuotta
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korvaamaan nykyinen rannik-
ko-ohjusjärjestelmä vaihtoeh-
dolla, joka mahdollistaa pidem-
mät ampumaetäisyydet ja no-
peamman siirtymisen. Tavoit-
teena on taisteluosastojen or-
gaanisen tulivoiman ja operaa-
tioalueen vaikuttamisen kasvat-
taminen.

Laaditun rannikkojoukko-
konseptitutkimuksen luonnos 
korostaa:
 – joukkojen monipuolista 

osaamista,
 – joustavaa ja modulaarista 

organisaatiota ja
 – operointikykyä vastustajan 

valvomassa taistelutilassa.
Konseptiluonnos antaa 

mahdollisuuden korostaa ny-
kyistä enemmän teknologian 
roolia suorituskykyjen täydentä-
jänä ja taistelutilan hallinnassa, 
jossa korostuvat muun muas-
sa rannikon suuntainen liikku-
minen, vaikuttamisen kyvyk-

kyys sekä tyhjän tilan valvon-
nan tarve.

Johtamisen tuki

Merivoimien johtamisjärjestel-
mä perustuu varmennettuun 
infrastruktuuriin, jonka avul-
la ulotetaan käyttäjille johtami-
sen edellyttämät tietopalvelut. 
Tulenkäytön johtamisen järjes-
telmät tuottavat yhdessä johta-
misen tuen järjestelmien kans-
sa komentajalle reaaliaikaisen ja 
vahvistetun tilannekuvan johta-
misen tueksi.

Johtamisen edellyttämä 
verkostorakenteen suorituskyky 
kehitetään ja rakennetaan puo-
lustusvoimien johtamisen kehit-
tämisohjelmaan (PVJO) kuulu-
vassa meripuolustuksen johta-
misen alakehittämisohjelmassa 
(JOMEPU). Alakehittämisohjel-
man puitteissa tuotetaan ja ke-
hitetään johtamisen, valvonnan 
ja tulenkäytön palveluja sekä 

järjestelmiä ja niiden käytön 
edellyttämiä tiedonsiirto- ja lii-
tyntäratkaisuja.

Tuotettavia ja kehitettä-
viä kyvykkyyksiä ovat muun 
muassa:
 – johtamisen, valvonnan 

ja suunnittelun sekä toi-
meenpanon tietojärjestel-
mä Merileijona,

 – sanomavälityspalvelut,
 – tulenkäytön taktinen tilan-

nekuvajärjestelmä Mul-
tilink, joka käsittää mm. 
Link22- ja Link16- kyvyk-
kyydet,

 – merivoimien taktinen lii-
tyntäverkko MEPUNET lii-
tyntäpisteineen ja tukiase-
mineen sekä

 – järjestelmien ja palvelujen 
käytön edellyttämät 
päätelaitteet ja 
liityntäkyky laivasto- ja 
rannikkojoukoille

Oikaisu:

P ahoittelemme, että edellisessä nu-
merossa merivoimien vara-amiraa-
li Hans Holmströmin sotilasarvo oli 

kirjattu väärin kontra-amiraaliksi. Vanhaa so-
tilassanontaa lainaten: ”Pyydämme tekoam-
me anteeksi, teko ei toistu!”.

Toimitus

Merivoimat 100 vuotta



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
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Merivoimien vuosipäivää juhlittiin näyttävästi Turussa
Puolustusvoimien 100. juhlavuoden osana myös merivoimat juhlisti vuosipäivään-

sä ja 100-vuotista historiaansa tänä vuonna. Turussa 8.-9.7. järjestettyihin juhlalli-

suuksiin kuuluivat poikkeuksellisen suuri alusparaati Airistolla, juhlakonsertti, meri-

voimien kalusto- ja alusesittelyt sekä paraatikatselmus, jonka yhteydessä ammuttiin 

myös saluuttitykkien kunnialaukaukset.

Teem
a
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Merivoimien vuosipäivää juhlittiin näyttävästi Turussa

M erivoimien vuosipäi-
vää vietetään pe-
rinteisesti Ruotsin-

salmen taistelun vuosipäivänä 
9.7. Suomen merivoimien his-
torian voidaan kuitenkin katsoa 

alkaneen heinäkuussa 1918, 
kun 3. heinäkuuta valtionhoita-
ja P.E. Svinhufvud nimitti kont-
ra-amiraali Johannes Indreniuk-
sen Laivaston päälliköksi ja hä-
nen johtoesikunnakseen perus-

tettiin Amiraaliesikunta. Esikun-
ta sijoitettiin Kalliolinnan huvi-
laan Kaivopuistoon ja sitä voi-
daan pitää nykyisen Merivoi-
mien esikunnan edeltäjänä.

PuolustusVoimat
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Mittava alusparaati ja 
kansainvälisiä vieraita

Airistolla sunnuntaina 8.7. jär-
jestettyyn alusparaatiin osal-
listui aluksia kaikista merivoi-
mien alusluokista sekä vieraile-

via aluksia Ruotsista, Tanskas-
ta, Latviasta, Liettuasta, Viros-
ta, Puolasta sekä kaksi alusta 
Iso-Britanniasta. Kaikki nämä 
yhdistettynä vapaaehtoisen me-
ripuolustuksen kalustoon tekivät 

alusparaatista erityisen näyttä-
vän kokonaisuuden.

Alusparaatin jälkeen suo-
malaiset, sekä suurin osa vie-
railevista ulkomaisista aluksis-
ta kiinnittyi Aurajoen rantaan ja 
jatkoivat alusesittelyjään sun-
nuntain ja maanantain. Ran-
nikko- ja laivastojoukkojen ka-
lusto oli kattavasti esillä merivoi-
mien varusmiesten ja kadettien 
esittelemänä merenkulkumuseo 
Forun Marinumin piha-alueella.  

Yleisö löysi paikalle kiitet-
tävästi ja arvioiden mukaan pai-
kalla olikin lähes 15 00 vieraili-
jaa päivää kohden. Heinäkuinen 
sää suosi juhlallisuuksia, mikä oli 
omiaan varmistamaan yleisön 
perinpohjaisen kiinnostuksen ta-

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat
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pahtumaan. Kalustoesittelyaluee-
seen tutustui kutsuvierastilaisuu-
teen saapuessaan myös tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö.

Sunnuntai-ilta päättyi Au-
rajoen maisemissa Laivaston 
soittokunnan, solistinaan val-
loittava Iina Mutikainen, ja va-
rusmiessoittokunnan showban-
din konsertteihin. 

Vuosipäivänä 
paraatikatselmus 

Varsinaisena merivoimien vuosi-
päivänä, maanantaina 9. heinä-
kuuta, järjestettiin Turussa pa-
raatikatselmus, jonka vastaan-
ottivat puolustusvoimain ko-
mentaja, kenraali Jarmo Lin-
dberg ja merivoimien komenta-

ja, vara-amiraali Veijo Taipalus. 
Paraaatissa oli edustettuina 

kaikki merivoimien joukko-osas-
tot sekä kansainvälisten vierailijoi-
den muodostama lippujoukkue. 
Maanantai-iltana kalustonäyttely-

alueen sulkeuduttua juhla jatkui 
merivoimien komentajan isän-
nöimällä kutsuvierasvastaanotol-
la Turun linnassa. Upeiden juh-
lapäivien tunnelmiin on hyvä pa-
lata näiden kuvien myötä.

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat
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K irja on tarkoitettu en-
sisijaisesti merivoi-
mien henkilökunnalle 

eikä se tule kaupalliseen jake-
luun. Henkilöstön ohella kirjaa 
jaellaan kuitenkin mm. Maan-
puolustuskorkeakoulun -ja Tu-
run kirjastoihin.

Kovakantinen ja kuvapai-
notteinen teos kokoaa yhteen 
laivaston, rannikkojääkärien ja 
rannikkotykistön kehittymisen 
nykyaikaiseksi ja tehtävään orie-
ntoituneeksi merivoimien yhte-
näiseksi valmiusorganisaatioksi.

Reilun 230 sivun teos on 
koottu 19 asiantuntijan teksteis-
tä ja sen aihevalinnat sekä kiin-
nostava kuvitus kattavat meri-
voimien vaiheet itsenäisyyden 
alkuajoista aina parasta aikaa 
vireillä olevaan kehitystyöhön. 

Kirjan toimitustyö käynnis-
tettiin vuonna 2015. Tarve kir-
jalle on tunnistettu merivoimis-
sa jo pitkään. Toimituskunnan 
puheenjohtaja, lippueamiraali 
Timo Hirvonen kuvailee juhla-
teoksen syntyä:

- Merivoimissa on julkais-
tu useita eri aselajeja tai koulu-
tushaaroja käsitteleviä teoksia, 
mutta meiltä on puuttunut yh-
teinen teos, jossa lyhyesti koot-
taisiin yhteen merivoimien his-

toria ja kehitys. Toivomme, et-
tä kuvapainotteinen juhlajulkai-
su täyttää lukijoiden odotuk-
set ja täydentää sopivalla taval-
la jo aiemmin julkaistuja teok-

sia. Meripuolustuksen ja merel-
lisen asemamme merkitystä on 
syytä korostaa näin juhlavuon-
na erityisesti.

Juhlajulkaisu näki päivänvalon
miinalaiva Hämeenmaalla
Merivoimien vuosipäivän juhlien yhteydessä julkaistiin 8.7. miinalaiva Hämeenmaalla 

100-vuotiaan merivoimien juhlajulkaisu.

Merivoimat 100 vuotta

Teem
a

PuolustusVoimat



Merivoimien ansioristi 
soljen kera
 – Kenraali Jarmo Lindberg, 

Pääesikunta
 – Kontra-amiraali  

Timo Junttila, Pääesikunta

Merivoimien ansioristi
 – Kommodori 

Jukka Anteroinen
 – Kommodori Tom Hanén 

(Suomenlahden  
Merivartiosto)

 – Kommodori Petri Heilanen
 – Eversti Jaro Kesänen
 – Kommodori Kari Tapala
 – Kommodori 

Tuomas Tiilikainen
 – Kommodori 

Vesa Tuominen
 – Kommodor 

Bengt Lundgren (3rd 
Sjöstridsflotiljen/Sverige)

 – Komentaja Janne Ilvonen
 – Komentaja Sami Iso-Lauri
 – Komentaja Misa Kangaste
 – Komentaja 

Pekka Poutanen
 – Komentaja Mikko Villikari
 – Insinöörikomentaja- 

kapteeni Pauli Korhonen
 – Komentajakapteeni  

Kari Laakko

 – Komentajakapteeni  
Sampo Neste

 – Majuri Esa Rautio
 – Komentajakapteeni  

Sami Äijälä

 – Insinöörikapteeni 
Ilkka Kujamäki

 – Kapteeniluutnantti 
Juha Laukka

 – Kapteeniluutnantti 
Mikko Pöyhiä

 – Yliluutnantti Mika Ahava
 – Yliluutnantti 

Teemu Kavander
 – Yliluutnantti Kari Suni
 – Yliluutnantti Suvi Vihakas

 – Ylipursimies 
Jani Harjunpää

 – Sotilasammattihenkilö 
Liisa Sundberg

 – Kääntäjä Saara Sjöblom
 – Suunnittelija Minna Tankka

Merivoimien ansioristi 
organisaatioille
 – Rannikkolaivasto
 – Rannikkoprikaati
 – Uudenmaan prikaati
 – Merisotakoulu
 – Rajavartiolaitos
 – Sininen reservi Ry
 – Forum Marinum
 – Merivoimien varikko /  

Puolustusvoimien  
logistiikkalaitos

Merivoimien komentajan 
myöntämät ansioristit 9.7.2018
Merivoimien komentaja on merivoimien vuosipäivänä 9.7.2018 myöntänyt Merivoimien 

ansioristin ja Merivoimien ansioristin soljen kera seuraaville henkilöille ja organisaatioille:

Merivoimat 100 vuotta
Teem

a
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N aton koulu NSO (Nato 
School Oberammer-
gau) sijaitsee nimen-

sä mukaisesti Oberammergaun 
kylässä Saksassa. NSO kuuluu 
Naton komentorakenteessa ACT 
(Allied Command Transformati-
on) alaisuuteen. NSO tehtävä 
on vastata turvallisuusympäris-
tössä tapahtuviin muutoksiin ja 
haasteisiin tarjoamalla opetusta 
ja koulutusta Naton jäsenmai-
den ja kumppanuusmaiden so-
tilasorganisaatioissa työskente-
levälle henkilöstölle. Opetuksen 
avulla NSO tukee Naton käyn-
nissä olevia ja tulevia operaati-
oita sekä Naton strategiaa, dokt-
riinia, käytäntöjä, prosesseja ja 
yhteistoimintaa.

NSO opetusta johtaa de-
kaani, jonka alaisuuteen kuu-
luu seitsemän osastoa. Osasto-
jen vastuulle kuuluu opetuksen 
järjestäminen ja yksi osastois-
ta on aliupseeriosasto NCOPD 
(Non Commissioned Officers 
Programmes Department). 
NCOPD:tä johtaa sotilasmes-

tari ja kaikki osaston työntekijät 
ovat pääsääntöisesti pitkään so-
tilasuralla palvelleita ylipursimie-
hiä/ylivääpeleitä ja sotilasmesta-
reita (Naton luokitus OR 8-9).

NCOPD kurssit

NCOPD kurssivalikoimaan kuu-
luu kuusi kurssia. Näistä kol-
mella: Intermediate Leadership, 
Advanced Leadership ja CSEL 
kurssilla keskitytään johtami-

sen ja vuorovaikutustaitoihin. 
Orientation -kurssilla pääpai-
no on Nato-organisaation pe-
rusteissa ja aliupseerin roolissa 
sotilasliitossa. Kaksi kursseista: 
NCO Instructor ja NATO Instruc-
tor keskittyvät opetus- ja koulu-
tusmenetelmien kouluttamiseen. 
NCOPD kurssit nähdään toisiaan 
tukevina eikä niiden suorittami-
seen ole käskettyä järjestystä, 
kuitenkin monen kurssin osal-

NSO ja NCOPD 
opetustarjonta
Kansainvälistyminen ja kansainvälinen yhteistyö korostuvat päivä päivältä, niin myös 

aliupseerien osalta. Nato School tarjoaa aliupseereille monikansallisessa ympäris-

tössä intensiivistä ja laaja-alaista opetusta johtamisesta, kommunikoinnista, esi-

miestyöskentelystä ja kouluttamistaidosta. 

Jani-Juhani Pekkarinen
Pursimies Jani-Juhani Pekkarinen, Tykkimestari, Ohjusvene Rauma 
2.Ohjusviirikkö, 6. Pintatorjuntalaivue, Rannikkolaivasto

Kurssien sisältö jossa opetuksen pääpaino on johtamis- ja kommunikoin-
titaitojen kouluttamisessa.

 

NATO Topics

Ethics

Counseling

Communication

Leadership

Keskustelu
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ta on suositus, että Orientation 
kurssi on suoritettuna.

NCOPD kurssien sisältö ja 
vaatimustasot perustuvat moni-
kansallisessa yhteistyössä laa-
dittuun opetussuunnitelmaan, 
Non-Commissioned Officer Pro-
fessional Military Education Re-
ference Curriculum.

Opetussuunnitelmassa ali-
upseerien koulutus jaetaan vaa-
tivuudeltaan neljään tasoon Pri-
mary, Intermediate, Advanced 
ja CSEL. Primary tason koulu-
tus on suunnattu OR 4-5 ta-
son aliupseereille (vastaa ker-
santtia), jotka palvelevat ryh-
mä/joukkue tasalla. Intermedia-
te on suunnattu OR 6-7 (vastaa 
ylikersanttia ja pursimiestä), jot-
ka palvelevat joukkue/komppa-
nia tasalla. Advanced on suun-
nattu OR 8-9 (vastaa ylipursi-
miestä ja sotilasmestaria), jotka 
palvelevat komppania/pataljoo-

na tasalla. CSEL (Command Se-
nior Enlisted Leader, OR-9) ope-
tus on suunnattu niille aliupsee-
reille, joilla on Natossa tai kan-
sallisessa sotilasorganisaatios-
saan CSEL-tehtävä. Kansainvä-
lisessä kontekstissa CSEL pal-
velee pääsääntöisesti alimmil-
laan prikaatin tasalla.

Johtajakoulutus

NCOPD tarjoama johtamisen 
koulutus on suunnattu ensisi-
jaisesti vanhimmille aliupsee-
reille (Senior NCO), joihin kuu-
luvat kaikki sotilasarvoissa OR 
6-9 palvelevat aliupseerit. SN-
CO määritelmä perustuu Naton 
asiakirjaan NATO Non-Commis-
sioned Officer BI-SC Strategy 
and Recommended Non-Com-
missioned Officer Guidelines 
(Naton aliupseeristolle kak-
soisstrategisen esikunnan stra-
tegia ja suositeltavat aliupsee-

riston ohjeet). Asiakirja on ACT 
ja ACO (Allied Command Ope-
rations) laatima ja siinä määri-
tetään aliupseerien roolit, vas-
tuut, odotukset ja tehtäväkent-
tä Natossa.

Johtamisen kurssit keskit-
tyvät viiteen kokonaisuuteen: 
Leadership, Counseling, Com-
munication, Ethics ja NATO To-
pics. Opetus painottuu erityi-
sesti johtamistaitojen, tiimityös-
kentelyn ja vuorovaikutustaito-
jen kehittämiseen.

Eräs tärkeimmistä teemois-
ta NSO johtajakoulutuksessa on 
ymmärtää ihmisten käyttäyty-
mismalleja ja näihin vaikutta-
via tekijöitä. Kursseilla laaditaan 
työelämän näkökulmasta omas-
ta persoonallisuuden ja toimin-
tatyylien profiili DISC- kysymys-
sarjan ja -analyysin avulla. DISC 
-analyysin avulla on mahdollista 
saada selkeä kuva mihin persoo-

NCODP osaston kurssitarjonta.

nato school



30

nallisuustyypeiltään neljään ka-
tegoriaan oma luonne ja toimin-
tatyyli sijoittuvat: D hallitseva, I 
vaikuttava, S vakaa tai C tunnon-
tarkka. Analyysin tuloksena vas-
taaja saa tietää oman käyttäyty-
mismallin, jonka avulla on mah-
dollista tunnistaa käyttäytymis-
tapoihin liittyviä lain alaisuuksia. 
Esimerkiksi miten toimit kiistati-
lanteissa, paineen alaisena, tii-
minvetäjänä, tiiminjäsenenä ja 
miten voit lisätä omaa tehok-
kuutta sekä mitkä ovat vastaa-
jalle mahdollisia heikkouksia ja 
motivoivia tekijöitä.

Johtajakoulutuksessa kä-
sitellään vahvasti esimiestyön 
näkökulmasta tiimityöskente-
lyyn vaikuttavia tekijöitä ja ilmi-
öitä sekä erilaisten ihmistyyp-
pien käyttäytymistä erilaisissa 
tilanteissa. Teemoja ovat muun 
muassa erilaiset tarvehierarkiat, 
Bruce Tuckmanin ryhmän ke-
hittymisen malli, Friedrich Glas-
lin konfliktin kehittymisen malli 
ja SOFTEN malli hyvälle kuun-
telijalle ja kommunikoijalle. Kurs-

seilla syvennytään päätöksente-
koprosessin vaiheiden ymmär-
tämiseen erilaisten mallien avul-
la ja muutoksen hallintaan liitty-
vien osatekijöiden hahmottami-
seen esimerkiksi John Kotterin 
Eighth Steps to Manage Chan-
ge ja Claes Janssenin The Four 
Rooms of Change –mallien avul-
la. Näiden oppien avulla on mah-
dollista kehittää omia valmiuksia 
ja taitoja tavoitteenasettelussa, 
työskentelykulttuurin ymmärtä-
misessä, tehtävän antamisessa, 
prosessin eri vaiheiden arvioin-
nissa ja loppuanalysoinnin teke-
misessä. Lisäksi on mahdollista 
tunnistaa itselle ominaisia tapo-
ja konfliktitilanteiden käsittelys-
sä Thomas Kilman Conflict Mo-
de Instrument avulla. Advanced 
kurssilla syvennytään myös ko-
keneen aliupseerin näkökulmas-
ta erilaisiin mentorointiin, val-
mennukseen ja kriisitinateiden 
käsittelyyn liittyviin kysymyksiin.

CSEL kurssi on suunnat-
tu niille SNCO aliupseereil-
le jotka palvelevat CSEL teh-

tävässä tai jotka sellaiseen on 
suunniteltu määrättävän. Kurs-
silaiset valitaan kirjallisten ha-
kemusten perusteella, mikä 
poikkeaa muiden NCOPD kurs-
seille hakeutumisesta. Kurssin 
pääpaino on Command Team 
konseptissa sekä komenta-
van upseerin ja hänen CSEL:n 
välisestä työskentelystä sekä 
neuvonannosta (Advising the 
Commander).

Mediakoulutuksesta 
eettisiin kysymyksiin

Johtamisen koulutuksen lisäk-
si NCOPD kursseille käsitellään 
monenlaisia teemoja sotilaal-
liseen toimintaympäristöön ja 
päätöksentekoon liittyen. Täl-
laisia ovat esimerkiksi eettiset 
kysymykset ja haasteet, sodan 
oikeussäännöt ja ROE (Rules 
of Engagements), informaation 
käsittely ja tulkinta, tiedotusvä-
lineiden kanssa työskentely, so-
siaalisen median vaikutus, tie-
don turvallisuus ja operaatiois-
sa sekä yhteistoiminnassa koh-
dattava mahdollinen ihmiskaup-
pa, seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja häirintä sekä sukupuolten vä-
linen tasa-arvo.

Koulutusmenetelmät

Kurssit ovat rakenteeltaan in-
tensiivisiä ja tiiviitä. Johtamisen 
kurssit ovat kestoltaan kaksi 
viikkoa ja opetusta on päivittäin 
kahdeksan tuntia. Muut kurssit 
ovat kestoltaan viikon mittaisia. 
Kurssit ovat aina monikansal-
lisia ja monesti kurssilaisia on 
yli kymmenestä valtiosta. Työs-
kentelykieli on englanti. Kurs-
sien koulutusmenetelmät ovat 

Nato School.

nato school
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Tavoitteena parempi ja valmiimpi kansainvälinen aliupseeri.

nato school

mitä moninaisimpia ja perintei-
nen teoreettinen luokkaopetus 
on varsin vähäistä. Pääpaino on 
erilaisissa ryhmätyöskentelyn 
muodoissa, kuten roolipeleis-
sä, ongelmaratkaisutehtävissä 
ja analysointitehtävissä. Lisäksi 
saattaa olla videohaastatteluita, 
kokemusten vaihtoa Trainings-
boad alustalla, debatteja, erilais-
ten mallinnusvälineiden käyttöä, 
Lessons Learned harjoituksia ja 
monia muita.

Kokemukset

NCOPD kurssit ovat erittäin in-
tensiivisiä ja kaikki koulutusai-
heet tukevat osaltaan toisiaan. 
Kouluttajat ja vierailevat luen-

noitsijat ovat alansa ammat-
tilaisia. Natossa aliupseerien 
rooli, tehtävät, vastuut ja arvos-
tus on määritelty selkeästi ja yti-
mekkäästi. Aliupseerit nähdään 
asevoimien selkärankana ja hei-
dän koulutukseensa ja osaami-
sen kehittämiseen Nato haluaa 
panostaa tulevaisuudessakin. 
Kursseilla käsiteltyjä aiheita, 
tieteellisiä oppeja ja ilmiöitä ei 
juurikaan käsitellä aliupseerien 
kansallisessa täydennyskoulu-
tuksessa.

Tähän mennessä suorite-
tut kurssit ovat tukeneet kirjoit-
tajan kansallista täydennyskou-
lutusta kokonaisuutena, jossa 
on ollut mahdollista oppia ja sy-

ventää osaamista johtamiseen ja 
esimiestyöhön liittyvistä tekijöis-
tä sekä ilmiöistä. Kurssien avulla 
on voinut verrata erilaisista näkö-
kulmista hyviä käytänteitä, joita 
eri asevoimia edustavat aliupsee-
rit ovat sotilasurillaan kokeneet. 
Kurssit ovat antaneet myös val-
miuksia ymmärtää ja havain-
noida eri valtioiden aliupseeris-
ton eroavaisuuksia ja samankal-
taisuuksia. Opetussuunnitelman 
lisäksi koulutuksessa korostuu 
kansainvälinen konteksti ja tie-
don, kokemusten ja käytäntei-
den vaihtaminen sekä vertailu 
kurssilaisten kesken. Nämä ovat 
kaikkein opettavaisinta ja hedel-
mällisintä antia.



32

sesti Saksan sukellusvenesodan 
historioitsija, jonka kirjoista on 
Koala-kustannuksen toimesta 
suomeksi julkaistu U-564, vii-
me vuonna Terästä ja jäätä ja 
nyt sitten Vaitelias Otto.

Mistä käsite Vaitelias Otto? 
Otto Kretschmer liittyi Weimarin 
tasavallan vähäisiin merivoimiin 
vuonna 1930 upseerikokelaana 
ja palveli mm purjekoulualus Nio-
bella ja kevyillä risteilijöillä. (Eräs 

vain syyskuusta 1939 maa-
liskuuhun 1941. Tänä aikana 
hän upotti 47 laivaa, yhteensä 
274 333 tonnia.

Lawrence Paterson on ny-
kyisin Italiassa asuva uusi-see-
lantilainen Heavy Metal rumpa-
li, joka on kirjoittanut myös 12 
kirjaa tästä musiikin lajista. Sen 
lisäksi hän on sukelluskoulut-
taja ja erittäin perusteellista ar-
kistotyötä tekevä meri- ja erityi-

K omentaja (Reichsma-
rine), Rautaristin rita-
riristi tammenlehvin ja 

miekoin, myöhemmin lippuea-
miraali (Bundesmarine). Ot-
to August Wilhelm Kretschmer 
(1.5.1912- 5.8.1998) oli II 
maailmansodan Saksan sukel-
lusvenelaivaston menestyksek-
käin sukellusveneen päällikkö 
ja ” tonnistokuningas”, vaikka 
hän ehti toimia tehtävässään 

Vaitelias Otto – Sukellusveneässä
Toisen maailmansodan menestyksekkäin sukellusvenepäällikkö
Lawrence Paterson
Otto Kretschmer. 273 sivua, 72 valokuvaa. Koala Kustannus 2018

Tehtäväkriittisiä ja turvallisia tietojärjestelmiä  
puolustusvoimille ja muille viranomaisille  

vuosikymmenien kokemuksella

instadefsec.fi

• Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät
 • Hätä- ja hälytyskeskusjärjestelmät
  • Rikostorjunnan ratkaisut
   • Kyber- ja tietoturvaratkaisut
    • Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka
     • Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut
      • Kokonaisarkkitehtuurin, hankejohtamisen  

ja elinkaaren palvelut
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toinen Niobehan sittemmin up-
posi Kotkan satamaan, kun venä-
läiset luulivat upottaneensa Väi-
nämöisen). Hakeuduttuaan su-
kellusvenelaivastoon Kretschmer 
sai lokakuussa 1937 päällikkyy-
teensä U-23:n, jolla sodan alet-
tua upotti kahdeksan alusta. 
Huhtikuussa 1940 hänestä tuli 
suuremman ja uudemman tyyp-
pi VII B, U-99:n päällikkö ja lop-
pu on sukellusvenesodan histo-
riaa. Ja ehdottomasti lukemisen 
arvoista, mutta kuten sota on, 
myös traagista historiaa.

Otto Kretschmer oli tinkimä-
tön, isänmaallinen ja preussilai-
nen upseeri, mutta myös oman 
tiensä kulkija. Hän oli julkisuut-
ta kaihtava, jopa inhoava intro-
vertti, jolle kuitenkin sävellettiin 
oma Kretschmer marssi. Oliko 
hän nykytermein ajatuksiltaan 
natsi, on vastaamatta jäänyt ky-
symys. Otto Kretschmer oli täs-
säkin suhteessa vaitelias, mut-
ta taisteluaan hän ei lopettanut 
edes lähes kuuden vuoden so-
tavankeuden aikana Englannissa 
ja Kanadassa. Hän järjesti vasta-
rintaa, laati huikean pakosuun-
nitelman Kanadasta, joka tosin 
johti kahden saksalaisen sukel-
lusveneen uppoamiseen, ja osal-
listui laittoman ”toverituomiois-
tuimen ” päätöksentekoon, jon-

ka seurauksena pelkuruudesta 
syytetty nuori upseeri menetti 
henkensä uhkarohkeassa pako-
yrityksessä, jonka tavoitteena oli 
sotasaaliiksi joutuneen saksalais-
veneen upotus. Toisaalta hän oli 
miehistönsä kunnioittama ja sa-
malla pidetty päällikkö, jolle mie-
histö oli ehdottoman uskollinen.

Otto oli myös erittäin vas-
tahakoinen radioimaan Dö-
nitzin vaatimia paikkatietoja, 
koska hänen käsityksensä mu-
kaan ne paljastivat veneiden si-
jainnit. Ja näinhän kävi, varsin-
kin kun britit saivat Enigma- lait-
teen ja mursivat sen salauksen, 
saksalaisten tietämättä. Sen si-
jaan hän loi erittäin tehokkaan 
hyökkäystaktiikan, jossa hän 
kävi kauppalaivojen kimppuun 
sukeltamalla saattueiden kes-
kelle ja hyökkäämällä pintaku-
lussa pimeässä. Taktiikka oli 
murhaavan tehokas.

Komentaja Donald Macin-
tyren johtama yksikkö upotti 
U 99:n 13.3.1941. Lähes ko-
ko miehistö pelastettiin. Loka-
kuussa 1955 Macintyre palautti 
Kretschmerin kiikarit alkuperäi-
selle haltijalleen Lontoossa. 

Kretschmeristä tuli ässä, kos-
ka hän menestyi. Hän menes-
tyi, koska hän oli kylmäverinen 

Vaitelias Otto – Sukellusveneässä
Toisen maailmansodan menestyksekkäin sukellusvenepäällikkö
Lawrence Paterson
Otto Kretschmer. 273 sivua, 72 valokuvaa. Koala Kustannus 2018

ja erittäin älykäs. Hän oli minun 
esimieheni, enkä milloinkaan la-
kannut kunnioittamasta häntä.

Volkmar König, 
Kielissä vuonna 2000

Loppujen lopuksi Atlantin taiste-
lu oli synkkää, mutta ritarillista 
sodankäyntiä. Poliitikot aiheut-
tavat sotia, joissa kansalaiset 
joutuvat taistelemaan.

Otto Kretschmer, 
Hintessä vuonna 1989

Mutta kuka upotti höyrylaiva 
Petsamon? Lue tämä erittäin 
vahva, sotapäiväkirjoihin ja mui-
hin vankkoihin arkistolähteisiin 
perustuva, asiapohjainen kirja, 
niin tiedät senkin!

Kai Masalin
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R annikkoupseeriyhdis-
tys RUY ry julkaisi ke-
väällä 2018 mielen-

kiintoa herättäneen kirjan alaot-
sikolla ”rannikkotykistöstä meri-
voimien rannikkojoukoiksi”. Al-
lekirjoittanut odotti sisällön kä-
sittelevän pääotsikon mukaisesti 
Suomen rannikkopuolustuksen 
kehitystä sadan vuoden ajalta. 
Kirja kuitenkin pääosin kuvaa si-
tä aikaa, jolloin rannikkotykistö 
aselajina kuopattiin, sekä niitä 
tuntemuksia ja ajatuksia, mitä 
suuri muutos sai aikaan.

Kirjan sisältö koostuu eri 
kirjoittajien erilaisista lähtökoh-
dista kirjoittamista eritasoisista 
artikkeleista lähtien rannikko-
puolustuksen synnystä ja pää-
tyen eri yhdistysten esittelyihin.

Juhlakirja ensimmäinen ar-
tikkeli Asko Kilpisen ”Rannikko-
puolustuksen synty, rakentami-
nen ja merkitys” herättää mie-
lenkiinnon ja odotuksia. Artikke-

li keskittyy parhaimmillaan ran-
nikkotykistön ja siihen liittyvi-
en toimintojen viimeisiin vaihei-
siin. Otsikko kenties antoi odot-
taa enemmän myös esitystä en-
simmäisen puolivuosisadan ke-
hityksestä. Jo tämä artikkeli pa-
ni miettimään, kenelle koko teos 
on kirjoitettu. Onko tarkoitus ta-
voittaa vain aktiivit asian harras-
tajat ja ammattilaiset vai myös 
laajempi lukijakunta.

Mielenkiintoisen ensimmäi-
sen artikkelin jälkeen seuraavat 
jaksot rannikkotykistön alas-
ajon vaiheista ja sen jälkipelis-
tä. Näissä kirjoituksissa asiaan 
vihkiytymättömälle tulee väistä-
mättä mieleen surutyö, jota up-
seerit purkavat kirjoituksissaan. 
Jakso on eittämättä proses-
sin kokeneille tärkeä yhteenve-
to, mutta positiivisemmalla ot-
teella juhlakirja olisi voinut tuo-
da muutoksen esiin ja samal-
la luoda uskoa 100 vuoden jat-
kumoon. Joillekin tutkijoille kir-
joitukset saattavat olla lähtee-
nä merkittäviä, varsinkin henki-
lökunnan reaktioiden kannalta.

Suuren osan kirjasta muo-
dostavat rannikkotykistön toi-
minnallisten osien esittelyt. Eri 
kirjoittajien kuvaamina tulevat 
viimeisen vuosikymmenen vai-
heet esitellyiksi rannikkoryk-

menteissä ja -patteristoissa se-
kä Rannikkotykistökoulussa. 
Ansiokkaasti tulevat kuvatuiksi 
eri yksiköiden saavutukset hie-
man ennen alasajoa. Tarkoituk-
sellisesti on unohdettu kaikilla 
tahoilla suurin osa ajasta, jol-
loin eri saarilla ja rannikoilla teh-
tiin ansiokasta ja pitkäjänteistä 
työtä rannikon puolustamises-
sa. Erityistä kiitosta ansaitsevat 
teksteihin liittyvät selkeät kartat 
kun taas kuvitus on jos mahdol-
lista tekstejäkin surullisempaa. 
Kuvia saarien tyhjennysrekois-
ta tyhjennyksistä, lipunlaskuis-
ta, lipun luovutuksista ja purku-
töistä on yli tarpeen. Rannikko-
tykistökoulu tekee tässä arvol-
leen sopivasti poikkeuksen mie-
lenkiintoisella kuvituksellaan.

Masennuksesta lukijan va-
pauttaa kaksikielinen selostus 
Uudenman prikaatin, Nylands 
brigad, muutoksista. Mittavat 
perinteet omaavan yksikön ää-
rimmäisen mielenkiintoinen 
menneisyys jää tässäkin teks-
tin ulkopuolelle, mutta se on 
selkeästi ollutkin kirjan toimi-
tusperiaatteena. Historia tässä 
kohdassa olisi todella ollut mie-
lenkiintoinen osio.

Positiivista virettä Nylands 
brigadin jälkeen jatkaa Veijo Tai-
paluksen artikkeli rannikkopuo-

Suomen rannikkopuolustus 100 vuotta
Rannikkotykistöstä merivoimien rannikkojoukoiksi
Päätoimittaja Auvo Viita-aho
Julkaisija Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry, Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt, Riiga 2018
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lustuksen tulevaisuudesta. Tämä 
kirjoitus tekee kunniaa omalla ta-
vallaan Suomen rannikkopuolus-
tuksen 100-vuotiselle taipaleelle, 
josta rannikkotykistö on käytän-
nössä läsnä enää muistona lin-
nakesaarilla, joilla on nyt ja edes-
sä uusi elämä. Saarien muutosta 
käsittelevä artikkeli valottaa hie-
man, mitä on odotettavissa. Lo-
pun luettelo rannikkopuolustuk-
sen ympäristössä toimivista yh-

distyksistä on perusteltu, kun 
ajattelee kirjan toivottavasti laa-
jaa lukijakuntaa ja uusia asian 
harrastajia.

Kirjaa arvostelee helpos-
ti sillä perusteella, mitä siltä on 
odottanut. Tämän kirjan nimi 
olisi voinut olla vain sen alaot-
sikko ”Rannikkotykistöstä me-
rivoimien rannikkojoukoiksi”. 
Suomen rannikkopuolustuksen 
100-vuotista taipaletta kuvaa-

vaksi se on liiaksi viimeisiä ai-
koja painottava. Rannikkoup-
seeriyhdistys ansaitsee suu-
ret kiitokset tästä kirjasta, jon-
ka kirjoittajiksi on saatu valtai-
sa määrä eturivin asiantuntijoi-
ta. Työ on ollut suuri, mutta alle-
kirjoittanut jää odottamaan ran-
nikonpuolustuksen 100-vuotis-
ta taivalta kuvaavaa ja kunnioit-
tavaa kokonaisesitystä.

Antti Suna

Suomen rannikkopuolustus 100 vuotta
Rannikkotykistöstä merivoimien rannikkojoukoiksi
Päätoimittaja Auvo Viita-aho
Julkaisija Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry, Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt, Riiga 2018
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R annikkotykistössä on 
rannikkotykkien lisäk-
si ollut suuri määrä il-

matorjuntatykkejä, hyvin kar-
kean arvion mukaan ehkä jopa 
yhtä paljon tai jopa enemmän. 
Silti minun tiedossa ei ole yh-
tään tutkimusta merivoimien tai 
rannikkotykistön – meririntaman 
– ilmatorjunnasta. Kuitenkin 
monen linnakkeen ilmatorjun-
ta torjui huomattavasti useam-
pia vihollishyökkäyksiä kun ran-
nikkopatterit. Mm. näistä syistä 
on hienoa, että nyt on julkaistu 
Lehtimäen kirja ”Meririntaman 
ilmatorjunta 1941–1944”.

Lehtimäen teos ei kuiten-
kaan ole varsinaisesti kertomus 
tai tutkimus merivoimien ilma-
torjunnasta. Se perustuu kirjoit-
tajan isän Armo Johannes Leh-
timäen ja Christian Landtmanin 
muistiin kirjoittamista ja heidän 

kirjoittajalle kertomista tiedoista. 
Lisäksi kirjoittaja on kirjan pers-
pektiiviä laajentaakseen tutkinut 
mm. Sota-arkiston (nykyisin osa 
Kansallisarkistoa) näitä miehiä 
ja heidän ilmatorjuntajoukko-
jaan koskeneet ja löydettävis-
sä olleet dokumentit sekä näi-
tä joukkoja koskevat sotapäivä-
kirjat.

Merivoimien ilmatorjunnan 
historia jatkosodan ajalta löy-
tyy pääosin lukemalla teosta ri-
vien välistä. Lisäksi kirjassa on 
suuri määrä liitteitä ja luetteloi-
ta, jotka koskevat myös merivoi-
mien ilmatorjuntaa yleisesti. On 
lueteltu merivoimien ja ilmavoi-
mien joukot ja niiden selitteet 
sekä termistöt, ilmatorjunnan 
ja rannikkotykistön aseet, eri-
laiset lentokoneet sekä kirjas-
sa esiintyvät lyhenteet ja kä-
sitteet. Varsinaiset liitteet sisäl-
tävät mm. tekstissä kuvattujen 
joukkojen ja aselajien henkilö- 
ja aseluetteloita, ryhmitystieto-
ja sekä ilmatorjunnan pudotus-
tilastoja. Vaikka niihin oli lipsah-
tanut muutama epätarkkuus ja 
virhe, niistä on varmaan suur-
ta hyötyä muissa tutkimuksis-
sa. Lähde- ja viiteluettelot ovat 
mallikelpoiset.

Varsinainen teksti etenee 
kronologisesti niin, että jokai-

Meririntaman ilmatorjunta 1941–1944
Lehtimäen ja Landtmanin matkassa
Matti Lehtimäki
Ilmatorjuntasäätiö 2018, 336 sivua

nen sotavuosi on oma lukunsa.  
Varsinaisen leipätekstin lisäk-
si teoksessa on käytetty paljon 
suoria lainauksia molemman 
”päähenkilön” teksteistä. Lisäk-
si taitossa on käytetty mm. pal-
jon aikalaiskuvia, tekstiin liitty-
viä luetteloita sekä kuvia sodan-
aikaisista kirjeistä, puhdetöistä, 
muista esineistä jne. Noin kym-
menestä linnakkeesta, jossa on 
ollut ilmatorjuntaa, on kirjoitta-
jan tekemä selkeä ryhmityspiir-
ros, johon on merkitty ilmator-
juntatykkien lisäksi linnakkeen 
rannikkotykit.

Kirjan sisällön lisäksi näyt-
tävä taitto on yksi kirjan hienoja 
puolia. On todella mukavaa että 
taiton näyttävyyteen ja väreihin 
on ollut varaa satsata poiketen 
monessa halvemmalla tehdyssä 
teoksessa käytetystä yksinker-
taisesta musta-valkotaitosta. To-
ki luettavuus saattaa joskus kär-
siä jos näyttävyys on viety ää-
rimmilleen. Näin ei mielestäni 
tässä teoksessa ole kuitenkaan 
käynyt. Ainoa asia, jota jostakin 
syystä hieman vierastin, oli kan-
nessa käytetty alaotsikko – Leh-
timäen ja Landtmanin matkas-
sa. Se saattaa jonkin verran ih-
metyttää kirja mahdollisia osta-
jia, koska nimet todennäköisesti 
eivät sano lukijalle mitään, vaik-
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Meririntaman ilmatorjunta 1941–1944
Lehtimäen ja Landtmanin matkassa
Matti Lehtimäki
Ilmatorjuntasäätiö 2018, 336 sivua

ka ne kuitenkin nopeasti selviä-
vät esimerkiksi takakannesta tai 
johdannosta. 

Kaiken kaikkiaan, voin läm-
pimästi suositella kirjaa kaikille 
sekä merivoimista, rannikkoty-
kistöstä että ilmatorjunnasta kiin-
nostuneille. Katson, että kysees-

sä on tällä hetkellä alansa perus-
teos. Oletettavasti kirjan painos-
määrä ei ole kovin suuri, joten 
se kannattaa hankkia suhteel-
lisen nopeasti. Kirjoitushetkellä 
kirja oli vielä virallisesti julkaise-
matta, eikä kirjan myyntihintaa 
ja -paikkoja ollut vielä tarkasti tie-

dossa. Kirjaa myydään 30 €:lla 
ainakin Ilmatorjuntamuseon kau-
passa https://ilmatorjuntamuseo.
fi/kauppa-2/, mutta todennäköi-
sesti muuallakin.

Ove Enqvist

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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E rilaiset killat ja maan-
puolustusyhdistykset 
päätyvät usein kuvai-

lemaan yhdistyksiensä toimin-
taa kautta aikojen juhlavuosina 
julkaistuissa historiikeissa. Ete-
lä-Kymenlaakson Sotilaspoikien 
Perinnekilta päätti kuitenkin jul-
kaista näyttävämmän ja moni-
puolisemman kirjan juhlavuo-
tenaan.

Yhdistyksen tehtävä on säi-
lyttää Sotilaspoikien perinnettä 
ja historiaa. Mukana on alku-
peräisiä sotilaspoikia maamme 
historian raskailta mutta kun-
niakkailta vuosilta. Sotilaspo-
jat ovat killan perustajajäseniä, 
mutta kiltaan pääsee mukaan 
myös myönteisesti maanpuolus-
tukseen ja yhdistyksen perintei-
siin suhtautuvat henkilöt ikään 
ja sukupuoleen katsomatta.

Tiet Isäin-kirja ei ole varsi-
naisesti rannikko- tai meripuo-
lustusta käsittelevä kirja. Parin-
kymmenen kirjoittajan ja muu-
taman kuvaajan antologia sisäl-
tää yli 30 kirjoitusta, joista moni 
kuitenkin liittyy hyvin läheisesti 

Tiet Isäin
Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta 25 vuotta
Matti Haapanen ja Heikki Tiilikainen (toim.)
Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta, 124 sivua

rannikko- ja meripuolustukseen, 
onhan Kymenlaaksolla sijaintinsa 
takia ollut tärkeä asema maam-
me puolustukselle. Kymenlaak-
sosta esitellään mm. sen asemaa 
kahden kulttuurin kohtaamis-
paikkana, sen linnoituksia ja Sal-
pa-asemaa sekä Kymijoki-suun 
tuntematonta historiaa. Suoraan 
rannikkopuolustusta käsitteleviä 
kirjoituksia ovat mm. Ratkaisu-
jen rannikko sekä Jää – uhka ja 
mahdollisuus.

Usea kirjoitus luonnolli-
sesti käsittelee tai sivuaa soti-
laspoika-, lotta ja suojeluskun-
tatoimintaa monelta kantilta, 
mm. rannikkopuolustuksessa, 
ilmatorjunnassa ja ilmavoimis-
sa. Kirjan hyviä puolia on myös 
hieno, värillinen taitto, mikä ei 
ole niin tavallista silloin kun py-
ritään vain esittelemään julkai-
sijan toimintaa. Kirjan lopussa 
on kertomus julkaisija-yhdistyk-
sen toiminnasta viiden viimei-
sen vuoden aikana. Selviää, et-
tä yhdistyksen toiminta on ol-
lut varsin rannikkopuolustuspai-
notteista.

Yhteenvetona totean, että 
kirjaa voi lämpimästi suositella 
varsinkin niille, jotka ovat kiin-
nostuneita Kymenlaakson ran-
nikko- ja muusta puolustukses-
ta. Kirjasta löytyy melkein kaikki, 
mitä asiasta kannattaa tietää tii-
viissä paketissa. Jäin oikeastaan 
kaipaamaan ainoastaan muuta-
maa tarkentavaa karttaa esitel-
lyistä paikoista, ne olisivat olleet 
tarpeellisia ei-paikkakuntalasille.

30 euroa maksavaa kirjaa 
voi kysellä yhdistyksen puheen-
johtajalta, matti.haapanen@
kymp.net, 0500 655 913, 05 
228 2351

Ove Enqvist
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Rannikkoprikaatin sotilasvalatilaisuus 
valloitti Loviisan elokuisena kesäpäivänä
Rannikkoprikaatin meritiedustelukomppanian alokkaat vannoivat torstaina 

16.8.2018 sotilasvalansa lähes helteisessä Loviisassa. 

K eskellä Loviisaa sijait-
seva Kappelinpuis-
to muuttui yhden ilta-

päivän ajaksi sotilasvalakentäk-
si, kun Rannikkoprikaatin Me-
ritiedustelukomppanian alok-
kaat tulivat vannomaan valan-
sa. Puistoon joukkueittain saa-
puneen Meritiedustelukomppa-

nian vahvuus oli noin 150 alo-
kasta varusmiesjohtajineen ja 
kouluttajineen. Loput Rannikko-
prikaatin varusmiehet, eli Suo-
menlinnan rannikkorykmentti ja 
Porkkalan rannikkopataljoona, 
vannoivat sotilasvalansa Upin-
niemessä saman viikon lauan-
taina 18.8.2018.

Sotilaallisen sujuvat 
järjestelyt

Paikalle saapui tapahtumaa 
seuraamaan yli 600 vierasta. 
Lähes helteinen sää houkutte-
li paikalle alokkaiden läheisten 
lisäksi myös ison joukon lovii-
salaisia, jotka iloitsivat mahdol-
lisuudesta päästä seuraamaan 

Lähes 150 Rannikkoprikaatin Meritiedustelukomppanian alokasta antoi sotilasvalan Loviisassa.

Tapahtum
at



41Rannikon Puolustaja   3 | 2018

Rannikkoprikaatin sotilasvalatilaisuus 
valloitti Loviisan elokuisena kesäpäivänä

sotilasvalatilaisuutta ensimmäis-
tä kertaa omassa kotikaupun-
gissaan. Myös iso joukko kou-
lulaisia tuli paikalle opettajien-
sa johdolla. Loviisassa oli varau-
duttu isoon vierasmäärään eri-
laisin liikennejärjestelyin. Lisäk-
si Rannikkoprikaatin sotilaspolii-
sit olivat ohjaamassa saapuneita 
vieraita sekä vartioimassa puis-
toa sen kaikista tulosuunnista.

Jo aamusta lähtien pai-
kalle kerääntyneitä alokkaiden 

Valatilaisuudessa ase viedään eteen esimerkiksi lipun saapumista ja 
prikaatin komentajaa kunnioitettaessa.

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat
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perheitä, ystäviä ja muita vie-
raita palveli puistossa Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen myyn-
tipisteet sekä Rannikkoprikaa-
tin infopiste. Puiston alueelle ti-
laisuuden ajaksi pystytetty ka-
lustonäyttely ja maanpuolustus-
järjestöjen esittelypisteet keräsi-
vät myös runsaasti kiinnostunei-
ta kävijöitä. 

Vala on ylpeä ja  
juhlallinen hetki

Sotilasvala on lupaus, jonka 
varusmies antaa lakisääteises-
ti. Valan sijaan sotilas voi antaa 
myös sotilasvakuutuksen, mikäli 
näin haluaa. Sotilasvalan vanno-
nut alokas lupaa palvella maa-
taan parhaan kykynsä mukaan, 
toimia esimiesasemassa oikeu-
denmukaisesti, suorittaa teh-
tävänsä loppuun saakka sekä 
huolehtia asetovereistaan. 

Juhlallisuudet aloitettiin jo 
ennen varsinaista valatilaisuutta 
Loviisan kaupungintalolla, jossa 
muutamat meritiedustelukomp-
panian alokkaat antoivat sotilas-
vakuutuksen.

Vehreässä Kappelinpuis-
tossa järjestetyssä valatilaisuu-
dessa noudatettiin sotilaallisen 

tiukkaa aikataulutusta. Meritie-
dustelukomppanian neljä jouk-
kuetta saapuivat puistoon täs-
mällisesti ja tilaisuus käynnistyi 
ajallaan.  Sotilasvalan ja -vakuu-
tuksen sekä ohimarssin otti vas-
taan Rannikkoprikaatin komen-
taja, kommodori Vesa Tuominen 
ja paraatijoukkoa komensi Me-
ritiedustelupataljoonan komen-
taja, komentaja Anssi Munkki. 

Rannikkoprikaatin komen-
taja Vesa Tuominen toivotti Suo-
men puolustusvoimien ja Meri-
voimien puolesta läheiset ja va-
lajoukot tervetulleiksi aurinkoi-
seen Loviisaan. Puheessaan 
Tuominen kehui kulunutta pe-
ruskoulutuskautta menestyk-
sekkääksi ja kiitti varusmiehiä 
hyvästä suoriutumisesta. Tuo-
minen muistutti myös yleisen 
asevelvollisuuden tärkeydestä 
sekä sen nauttimasta kansan-
suosiosta. 

Valan esilukijana toimii Lo-
viisan kaupunginjohtaja Jan D. 
Oker-Blom ja Kenttähartauden 
toimitti sotilaspastori Henri Ki-
vijärvi. Tapahtuman musiikista 
vastasi Kaartin soittokunta.

Musiikista vastasi Kaartin soittokunta.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen sekä ohimarssin otti vastaan 
Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen. Loviisan 
kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom toimi valan esilukijana.

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat
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Tuoreet tykkimiehet ja 
matruusit valalomalle

Prikaatin komentaja, kommo-
dori Vesa Tuominen nimitti ke-
säkuussa palveluksensa aloit-
taneet alokkaat tykkimiehiksi 
ja matruuseiksi riippuen siitä, 
jatkuuko koulutus merivoimien 
rannikko- vai laivastojoukoissa. 
Valatilaisuuden jälkeen tuoreet 
tykkimiehet ja matruusit suoritti-

Tuoreet matruusit ja tykkimiehet saivat lämpimät onnittelut läheisiltään.

Ohimarssi suoritettiin Kuningattarenkadulla heti sotilasvalatilaisuuden jälkeen.

vat ohimarssin Loviisan keskus-
tassa Kuningattarenkadulla. 

Lopulta seurasi lomilleläh-
tötarkastus, lomapuhuttelu ja 
odotettu käsky: – Lomille mars! 
Päivän päätteeksi varusmiehet 
etsiytyivät läheistensä seuraan 
ja juhlallinen tilaisuus päättyi 
onnellisiin halauksiin ja yhteis-
kuvien räpsimiseen.

Jakautuminen eri puolille 
puolustettavaa aluetta tuo 
näkyvyyttä

Rannikkoprikaatin komentaja 
Vesa Tuominen kertoi puhees-
saan, että Loviisan merellisyys 
ja pitkä historia Ruotsin, Venä-
jän ja itsenäisyyden aikana te-
kee kaupungista oivallisen va-
lapaikan. 

Sotilasvakuutuksen ja soti-
lasvalan esilukijana toiminut Lo-
viisan kaupunginjohtaja Jan D. 
Oker-Blom kertoi olleensa otet-
tu kutsusta. – Mielestäni prikaa-
tin keksimä idea siitä, että he ja-
kautuvat kuntiin ja eri puolille si-
tä aluetta, jota puolustetaan, on 
erinomainen. Se näkyy tavallis-
ten kansalaisten keskuudessa. 
Onneksi pystyimme tarjoamaan 
mukavat puitteet hyvän sään 
kera. Uskon, että kokemus oli 
kaikille osapuolille myönteinen, 
Oker-Blom sanoi.

PuolustusVoimat

PuolustusVoimat
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L oviisalaisilla oli tilaisuus 
seurata juhlavaa tilai-
suutta, kun torstaina 

16.8.2018 Rannikkoprikaatin 
noin 160 alokasta vannoi soti-
lasvalansa ja- vakuutuksen Lo-

viisassa.
Valatilaisuus alkoi kaupun-

gintalolta, jossa jotkut alokkaat 
antoivat sotilasvakuutuksen. 
Kaupungintalolta joukot marssi-
vat läheiseen Kappelinpuistoon, 

jonne oli saapunut valajoukko-
jen omaisten ja ystävien lisäk-
si myös runsaasti kaupunkilai-
sia. Pataljoonan komentaja Ans-
si Munkin johdolla joukot järjes-
täytyivät joukueittain sotilasva-

Juhlava päivä
kesäisessä Loviisassa

Valakahvitus Loviisan Kappelipuistossa 16.8.2018

R annikkoprikaatin meritiedustelu-
komppanian vala vannottiin tällä 
kertaa lähes kotikulmillamme, Lo-

viisassa. Valakahvituksessa sisartyötä tehtiin 
yli paikallisosastorajojen, ja sutjakkaasti se 
sujuikin. Loviisalaisten tukijoukkona oli mei-
dän Kyminlinnan sisarten joukko sekä Unel-
man matkassa tulleet sisaret.

”Hymyllä ja sydämellä” päivä hoidettiin, 

kauppa kävi ja kaikki 800 munkkia myytiin. 
Niin viihtyivät sisaret kuin omaisetkin kau-
niissa ja jopa vehreässä Kappelinpuistossa.

Kyminlinnan sisarista paikalla olivat ku-
vassa olevat Helena Härkönen, Irja Laine, 
Raija Orasvuo, Sirkka Pokki ja Tuula Närä-
nen sekä kuvasta puuttuvat Eeva Grönholm, 
Virpi Kunnari ja Irma Kostiainen.

Riitta Vuorenmaa
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lan vannomista varten. Prikaa-
tin lipun ja soittokunnan saavut-
tua Rannikkoprikaatin komenta-
ja Vesa Tuominen tervehti jouk-
koja, toivotti omaiset ja ystävät 
tervetulleiksi sekä suoritti jouk-
kojen tarkastuksen.

Sotilasvalan ja sotilasva-
kuutuksen esilukijana toimi Lo-
viisan kaupunginjohtaja Jan D. 
Oker-Blom.

Kenttähartauden toimit-
ti pastori Henri Kivijärvi. Hän 
muistutti joukkoja suuresta vas-
tuusta, joka isänmaan puolusta-
miseen liittyy.

Valajuhlallisuuksien jälkeen 
tuoreet tykkimiehet ja matruu-
sit suorittivat ohimarssin Kunin-
gatterenkatua pitkin. Ohimars-
sin vastaanotti kommodori Ve-
sa Tuominen.

Paikalla oli myös kalusto-
näyttely, informaatiotelttoja se-
kä tietysti kaikkien hyvinvoinnis-
ta huolta pitävä sotilaskoti.

Sotilaskodin organisoivat 
ja tarvittavat tuotteet paikalle 
toimittivat Upinniemen sisaret. 

Toiminta oli jaettu kolmen pis-
teeseen: sotilaskotiauto Unelma 
ja kaksi sotilaskotitelttaa. Upin-
niemeläisten apuna toimivat Ky-
minlinnan ja Loviisan sisaret.

Päivä oli juhlallinen ja Kap-
pelinpuisto kaunis. Kaiken kaik-
kiaan päivästä jäi hyvä mieli ja 
mukavat muistot kaikille.
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Historiaa:

Rannikkotykistö käynnisti 
1960-luvulla 100 TK-tornitykki-
projektin. Silloisen Hangon Ran-
nikkopatteriston vastuualuelle 
päätettiin rakentaa kolme ne-
litykkistä patteria. Russarö ja 
Tulliniemi olivat varmat paikat, 
mutta Lappohjan alueen paikan 
valinta oli hankalampi päättää.

Lappohjan edustalta osoit-
tautui maastontiedusteluissa 
vuonna 1969 tarkoituksenmu-
kaiseksi Storlandet, josta puo-
lustusvoimat jo omisti jonkin ver-
ran maata, mutta patteria var-

ten tarvittiin lisää alueita. Tois-
sijaisena alueena pidettiin Kal-
vötä. Aikaisemmin oli samal-
ta alueelta tutkittu myös Tvär-
minneötä. Hästö-Busön linna-
ketta päätettiin vielä erikseen 
tutkia. Sotilaslääneiltä saatujen 
lausuntojen pohjalta päädyttiin 
kannattamaan Storlandetia, jo-
ka vaati maanlunastuksia. Ko-
kouksessaan 25.11.1969 pro-
jektin työryhmä päätti saamien-
sa lausuntojen perusteella sijoit-
taa 100 TK –patterin Storlande-
tiin, vaikka työryhmän maanlu-
nastusasioita parhaiten tunteva 

jäsen huomautti kiireistä. Stor-
landet tuotti ongelmia. Saares-
ta oli vuonna 1955 pakkolunas-
tettu runsaan kahden hehtaarin 
alue puolustuslaitoksen tarpei-
siin. Suunnitelmien mukaan lisä-
maata tarvittiin runsas 26 heh-
taaria. Saari sijaitsi Tvärminnen 
eläintieteellisen aseman lähellä 
ja oli sellaisenaankin luonnon-
suojelullinen alue, minkä vuoksi 
myös Helsingin yliopisto oli kiin-
nostunut saamaan saaren eläin-
tieteellisen aseman käyttöön. 
Saaren omistaja pyysi aluees-
ta korkeaa hintaa, ja siksi puo-

Rannikkotykistön muistolaatta

Storlandetiin
Tapahtum

at

Tyytyväinen joukko, Mika Salin, Jarmo Valtimo, Markku Rouhe ja Oiva Lyytikäinen.

Jarmo Valtimo

oVe enqVist
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lustusministeriö ja Helsingin yli-
opisto kävivät neuvotteluja saa-
ren yhteishankinnasta. Puolus-
tuslaitoksen majoituslautakunta 
käsitteli asiaa 5.11.1973 ja suo-
sitteli alueen hankintaa. Storlan-
detin kauppa tehtiin kesäkuus-
sa 1974. Tvärminnen eläintie-
teellisen aseman kanssa pidet-
tiin maaliskuussa 1975 kokous, 
jossa neuvoteltiin saaren käyt-
töehdoista rakennustöiden aika-
na ja sen jälkeen, vaatimuksiin 
suostuttiin ja patterin rakentami-
nen olisi voitu aloittaa.

Patterin paikan valinnas-
sa oli kuitenkin tullut esille kak-
si erilaista näkökantaa. Opera-
tiivisessa mielessä Storlandet 
oli paras paikka Tvärminnen 
alueen 100 TK -patterille. Pat-
terin linnoittamisesta vastaavien 
henkilöiden mielestä Storlandet 
ei kuitenkaan ollut paras paikka, 
koska sitä olisi ollut hankala lin-
noittaa ja työmaa olisi vaatinut 
suurta infrastruktuuria. Linnoi-
tustyöt aloitettiin kuitenkin ke-
sällä 1975 sotilasmestari Pent-
ti Semin johdolla, mutta töitä ei 
jatkettu, vaan patteri päädyttiin 
rakentamaan 1980-luvulla Häs-
tö-Busön linnakkeelle. 

Storlandetin saarella on 
kuitenkin betonoitu tulenjohto-
paikka, joka oli rakennettu jo 
aiemmin ja sitä on käytetty tu-
lenjohto- ja tähystyspaikkana, 
kun Hästö-Busön linnakkeelta 
on ammuttu.

Laatan kiinnittäminen:

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys jatkoi Rannik-
kotykistösäätiön ja Rannikkoty-
kistön Perinneyhdistyksen han-

ketta, jossa rannikkotykistön en-
tisille toimipaikoille kiinnitetään 
muistolaatta. 

5. kesäkuuta kokoontui pa-
rikymmenhenkinen joukko Syn-
dalenin sotasatamaan. Tilaisuu-
den isäntä, Hangon Rannikko-
patteriston Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja, komentaja evp 
Jarmo Valtimo, toivotti vieraat 
tervetulleeksi ja esitteli paikalla-
olijat. Paikalla olivat mm. Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja, tietokirjai-
lija Johanna Pakola, Suomen-
linnan Rannikkorykmentin ko-
mentaja, komentaja Mika Sa-
lin, Vaasan rannikkojääkäripa-
taljoonan komentaja, komen-
taja Sami Jaakkola, Rannikko-
tykistösäätiön edustaja, myyn-
tipäällikkö Markku Rouhe, Stor-
landetin vuoden 1975 pioneeri-
työmaan johtaja, sotilasmesta-
ri evp Pentti Semi ja sotatietei-
den tohtori, komentaja evp Ove 
Enqvist, joka toimi myös valo-
kuvaajana.

Joukko siirtyi Jehuun ja 
lähdettiin liikkeelle. Noin vartin 
matkan jälkeen rantauduttiin 
Storlandetiin, jossa joukkoon 
liittyi Hangon kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Sture Sö-
derholm. Osasto aloitetti laatan 
kiinnitykseen liittyvät valmiste-
lut. Voimakone piti kantaa jyrk-
kää kallioista rinnettä ylös tu-
lenjohtoaseman lähistölle. Ma-
juri evp Oiva Lyytikäinen, Han-
RPston Perinneyhdistyksen hal-
lituksen varajäsen, oli onneksi 
varannut reilun 20 metrisen jat-
kojohdon ja näin voimakone voi-
tiin jättää jyrkimmän kallion alle. 
Lyytikäinen aloitti poraamisen ja 

laatta saatiin nopeasti kiinnite-
tyksi tulenjohtoasemaan. 

Kiinnittämisen jälkeen kut-
suvierasjoukko palasi rantau-
tumispaikkaan, jossa nautittiin 
järjestäjän tarjoamat ”muisto-
laatta”-kahvit sämpylän ja ka-
kunpalan kera. Kahvinjuon-
nin ohella Jarmo Valtimo kertoi 
saaren historiasta ja Pentti Semi 
saarella vuonna 1975 tehdyistä 
linnoitustöistä.

Puuskittainen tuuli osui 
kahvipaikkaan, joten päätettiin, 
että kolmas esitys kuullaan ran-
taan ankkuroidussa Jehussa. 
Sture Söderholm, saaren mökki-
läinen, kertoi saaren historiasta. 
Söderholmin vaimon suku on 
omistanut saaren, joten saim-
me kuulla mielenkiintoista tie-
toa saarelaisten elämästä. Esi-
tyksen jälkeen Söderholm nousi 
aluksesta, ja muu joukko aloitti 
paluumarssin Syndaleniin.

Hangon Rannikkopatteris-
ton Perinneyhdistys esittää par-
haimmat kiitoksensa Uuden-
maan Prikaatille, joka mahdol-
listi Jehu-kuljetuksen sekä Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistyk-
selle ja Rannikkotykistösäätiöl-
le, jotka mahdollistivat laatan 
hankkimisen.

Siinä se nyt on!

oVe enqVist
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S uomen Reserviupsee-
riliitto on ollut CIOR:n 
liitännäisjäsen (As-

sociate Member) 1990-luvun 
puolivälistä alkaen. Yhteistyön 
perustana on Suomen ja Naton 
välinen Partnership for Peace 
-sopimus. Muita PfP-pohjalta 
toiminnassa mukana olevia val-
tioita ovat mm. Ruotsi, Itävalta 
ja Sveitsi. Uusimpia järjestön jä-
seniä ovat mm. Kroatia, Slove-
nia ja Bulgaria. 

CIOR toteuttaa vuosittain 
kielikurssin, CIOR Langauge 
Academy. Tänä vuonna kurssi 
järjestettiin 22.7. – 4.8. San 
Fernandossa Espanjassa. Kurssi 
tukeutui Espanjan Merivoimien 
Merisotakouluun, ESUBO:oon 
(Escuela de Suboficiales). Kurs-
sin johtajana toimi ranskalainen 
eversti (evp) Stanislas de Mag-
nienville ja varajohtajana brittiläi-
nen majuri (res) Stephanie Still. 
Tämän 19. kertaa toimeenpan-
nun kurssin vahvuus  oli histo-
riallisen suuri, yhteensä 96 op-

pilasta ja 20 opettajaa. Valtaosa 
kurssilaisista oli sekä reserviup-
seereja että aliupseereja, mut-
ta mukana oli myös aktiivipal-
veluksessa olevia sotilaita sekä 
puolustushallinnossa palvelevia. 
Opettajat ja kurssilaiset edusti-
vat yhteensä 21 eri kansallisuut-
ta ja sotilasarvoissa sotamiehes-
tä everstiluutnanttiin.

Kurssilaiset opiskele-
vat joko englannin tai rans-
kan kieltä. Osallistujat jaettiin 
lähtötestin pohjalta aloittelija, 

keski tai edistyneelle tasolle 
ja edelleen tasojen mukaisiin 
ryhmiin. Pääosa opettajista on 
kieltenopettajan ammatissa 
toimivia, äidinkielenään englantia 
tai ranskaa puhuvia reserviläisiä. 
Kurssiaiheisiin kuului on sotilas-
käsitteitä ja -kieltä. Kurssin lop-
puvaiheessa halukkaat saivat 
mahdollisuuden  suorittaa STA-
NAG 6001 kielitestin. Tässä tes-
tissä kurssilaisten osaamista ar-
vioidaan puhumisessa, kuullun 
ja luetun ymmärtämisessä sekä 

Tapahtum
at

Mika Kuutti
Reserviläisliiton kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja

CLA 2018
suomalaiset reserviläiset harjoittelemassa englantia

CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers) on vuonna 1948 perus-

tettu Nato-maiden  reserviupseerijärjestö. Toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes 30 

maan reserviupseerijärjestöt.

mika kuutti
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ainekirjoituksessa. Testin suo-
rittamisesta on hyötyä hakies-
sa mm. sotilaallisen kriisinhal-
linnan eri tehtäviin tai kursseille.

Kurssille osallistui neljä 
suomalaista reserviläistä. Reser-
viupseeriliiton edustajina olivat 
kapt res Ari Halonen, ylil res Sa-
mi Salmu ja vänr res Joakim Vir-
ta sekä Reserviläisliiton edusta-
jana ylil res Mika Kuutti. Vuoden 
2019 kurssista kiinnostuneiden 
kannattaa olla yhteydessä joko 
RUL:n tai RES:n toimistoon. 

Mahdollisuus päästä tu-
tustumaan ja verkostoitumaan 
ulkomaalaisten reserviläisten 
kanssa on korvaamatonta. Päi-
vittäinen englannin kielen har-
joittelu ja käyttäminen tapah-
tuu lähes huomaamatta. Ensim-
mäiset englanninkieliset lauseet 

vaihdettiin heti aamusta, majoi-
tuksessa ja aamiaisella. Päivän 
aikana oppitunneilla tehtiin yksi-
lö-, pari- ja ryhmätöitä.  Asiaan-
sa vihkiytyneet ja motivoituneet 
opettajat loivat myönteisen op-
pimisympäristön. Oli hienoa ha-
vaita kuinka tiiviiksi ryhmähen-
ki muodostui omassa luokas-
samme, johon kuului ranskalai-
sia, espanjalaisia, suomalaisia, 
tsekkiläinen ja puolalainen opis-
kelija. Yhteyttä pidetään edel-
leen ja toivottavasti myös tule-
vaisuudessa.

Opinto-ohjelmassa oli myös 
huomioitu paikallisiin nähtävyyk-
siin ja sotilaskohteisiin tutustumi-
set. Läheiseen Cádizin satama-
kaupunkiin suoritettu päiväret-
ki tarkoitti jokaiselle opiskelijal-
le ennakkotehtäviä sekä päivän 

aikana pidettäviä esitelmiä pai-
kallishistoriasta. Vierailut läheisil-
le La Carracan ja Rotan laivas-
toasemille olivat etenkin laivas-
totaustaiselle reserviläiselle mie-
lenkiintoinen kokemus. Jälkim-
mäisessä saimme tutustua sekä 
Espanjan laivaston lippulaivaan, 
231-metriseen maihinnousu-, 
lentotuki- ja monitoimialus Juan 
Carlos I:een että tukikohdan len-
tokonekalustoon.

Lopuksi on todettava, et-
tä me suomalaiset voimme hy-
villä mielin olla ylpeitä siitä hy-
västä kielitaidosta, jonka koulu-
järjestelmämme meille tuottaa. 
Käytännön harjoittelu kannattaa 
aina. Oli myös mukavaa kuul-
la sekä opettajien että opiskelu-
kavereiden kommentteja omas-
ta kehittymisestään. 

mika kuutti
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O piskelu Suomenlin-
nan maineikkaassa 
sotakoulussa oli kuin 

missä tahansa korkeakouluta-
son oppilaitoksessa ajoittain 
tylsää jopa kuivaa. Muistan yhä 

koulun käytävässä olleen teks-
tin: ”Kuta koulu kovempi, sitä 
oppi selkeämpi”. Koulustamme 

37. Merikadettikurssin 
50-vuotistapaaminen

Turussa 18. toukokuuta 2018

Siitä, kun vastavalmistuneina luutnantteina astuimme ulos opinahjomme Meri sota-

koulun ovesta, on kulunut tänä keväänä tasan 50 vuotta. Tshaikovskin oopperassa 

Jevgeni Onegin Olgan sulhanen runoilija Lenski laulaa: ” Oi minne, minne loittonit-

te päivät te armahat ja onnekkaat? Huominen päivä mitä tuokaan ei silmäni voi sitä 

nähdä, on tulevaisuus verhottu, on kohtaloni määrätty.” Tämän upean aarian aloitus-

sanat sopivat meidän omaan elämäntilanteeseemme kuin hansikas käteen.

Nyyrikki Kurkivuori
(733me)

Tapahtum
at

Vierailulla kaupungintalossa.
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saatu oppi kantoi kuitenkin pit-
källe ja varusti meidät erinomai-
silla eväillä merisotilaan uraa ja 
koko elämää varten. Voimme 
vielä ikämiehinäkin olla kiitolli-
sia silloisille opettajillemme, jot-
ka tekivät parhaansa kasvat-
taakseen meistä päteviä miehiä 
hoitamaan tulevia tehtäviämme 
valitsemassamme meriupseerin 
hienossa ammatissa. Merisota-
koulun opetukset olivat suurek-
si hyödyksi myös niissä muissa 
ammateissa, joihin osa meistä 
myöhemmin siirtyi.

Jos vielä siteeraan Len-
skiä, niin nuoruutemme arma-
himmat ja onnekkaimmat päi-
vät osuivat meistä monen koh-
dalla kahteen kesäiseen koulu-
tuspurjehdukseemme. Ne ovat 
kokemuksina vieläkin vailla ver-
taa, ja mitäpä muuta me mie-
luusti muistelemme kuin juuri 
niitä. Ensimmäinen mainituista 
purjehduksista tapahtui vuonna 
1966, jolloin olimme nuorem-
pia ns. simppukadetteja. Mat-
kamme suuntautui Puolaan se-
kä Fär-saarille Pohjanmeren 
alueelle. Matkan tarkoituksena 
oli antaa tuntuma valtameripur-
jehdukseen, sillä ero Itämeren 
tuttujen vesien ja Pohjanmeren 
olosuhteiden välillä on melkoi-
nen. Matkamme alkoi Upinnie-
mestä 4. heinäkuuta ja päättyi 
saman kuun 29. päivänä.

Seuraavan talvikauden vie-
timme jälleen Merisotakoulun 
suojissa tiiviisti opiskellen me-
rivoimiin liittyviä aineita ja välil-
lä kävimme myös oppitunneilla 
Kadettikoulussa Santahaminas-
sa, missä meille opetettiin mm. 
yleissotilaallisia aineita. Kun ke-

sä jälleen koitti ja purjehduskau-
si alkoi, mieli paloi jo koululai-
valle ja edessämme oli koulu-
tuspurjehdus Atlantin yli Poh-
jois-Amerikkaan.

Vuoden 1967 koulutuspur-
jehduksen ensimmäinen vierai-
lusatama oli Etelä-Englannis-
sa sijaitseva Falmouth, min-
ne poikkesimme polttoaine- ja 
muonatäydennykselle. Sieltä 
purjehdimme yli Atlantin val-
tameren kohti Kanadaa, mis-
sä osallistuimme Montrealissa 
maailmannäyttelyyn ja Halifa-
xissa Kanadan 100-vuotisjuh-
liin. Matka jatkui kohti Yhdys-
valtain pääkaupunkia Washing-
tonia, minne suoritimme epävi-
rallisen vierailun. Yhdysvaltojen 
merivoimien tukikohdassa Nor-
folkissa suoritettiin po1ttoaine-
täydennys, missä omin silmin 
saimme nähdä, millaiset ovat 
suurvallan sotilaalliset voima-
varat. Suoritimme epävirallisen 
vierailun seuraavaksi Reykjavi-
kiin, missä suurlähettiläämme 
toimi maamme 50-vuotisjuh-
lien isäntänä. Islannista suun-
tasimme kohti Tanskaa, missä 
osallistuimme pohjoismaisille 
merikadettipäiville Frederiksha-
vnissa. Frederikshavnin jälkeen 
oli aika purjehtia kohti kotimaa-
ta. Matkamme alkoi 13. touko-
kuuta Upinniemestä ja päättyi 
4. elokuuta 1967 Helsinkiin.

Koululaivamme fregatti 
Matti Kurki, vaikka edustikin toi-
sen maailmansodan aikaista tek-
niikkaa, oli erittäin merikelpoi-
nen alus. Se oli ennen kaikkea 
sen kokoinen, että sillä voitiin 
perehdyttää tulevat meriupsee-
rit myös avomeripurjehdukseen 

sekä tähtitieteelliseen merenkul-
kuun (tarkoittaa sijainnin mää-
rittämistä taivaankappaleiden 
avulla). Käyttöön olivat kuiten-
kin jo tulossa nykyaikaiset pai-
kantamismenetelmät, kuten De-
cca ja Loran, jotka oli asennettu 
myös Matti Kurjelle. Nyt nekin 
ovat historiaa. Satelliittinavigoin-
ti on tätä päivää myös merellä.

Kumpikaan edellä kuvaa-
mistani koulutuspurjehduksis-
ta ei ollut suinkaan huvipur-
jehdus, sillä päivät olivat oh-
jelmaa täynnä ja ne rytmittyi-
vät vahtivuorojen mukaan. Kun 
ajaa melkein kolme kuukautta 
nk. 4/4-vahtia, ei löysäilystä ole 
puhettakaan ts. 4 tuntia vahdis-
sa 4 tuntia vapaavahdissa, jol-
loin silti päiväsaikana osallistut-
tiin aluksen palvelusohjelmaan. 
Onneksemme olimme sentään 
kadetteina höyrylaivojen loppu-
kauden emmekä purjelaivakau-
den miehiä, jolloin suuren pur-
jelaivan operointi puristi viimei-
setkin mehut miehistöstä. Pur-

Nuori harpisti.
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jekoululaiva Suomen Joutsenen 
miehistöön kuuluneet ansaitse-
vat kaiken arvonantomme. He 
olivat todellisia merimiehiä. Sel-
laisia toki leivottiin meistäkin, 
sillä saimme kokea melkoisen 
myrskyn menomatkalla yli valta-
meren. Vaikka Matti Kurki oli jo 
vanha alus, se selviytyi hienos-
ti nk. kovasta kelistä. Tunnustaa 
täytyy, että välillä kyllä pelotti. 
Myrskyävällä valtamerellä, ihmi-
nen tuntee oman pienuutensa. 
Merellä on kuitenkin myös lem-
peät kasvot ja mikä onkaan kau-

niimpaa kuin auringonlasku tyy-
nellä merellä.

Turun kurssitapaamiseem-
me ohjelman olivat laatineet 
merikadettiveljemme Jarkko Ii-
re, Aukusti Kuivalainen ja Ossi 
Pekonen. Tätä valmistelukomi-
teaa johti Harri Kontiainen. Tu-
run puolen veljet olivat nähneet 
vaivaa ja saaneet paljon hyvää 
aikaan. Ohjelmamme alkoi tu-
tustumisella Turun kunnallishal-
lintoon. Meille televisiosta tuttu 
isäntäkaupunkimme protokol-
lapäällikkö Mika Akkanen esit-

teli kotikaupunkinsa ja sen, mi-
ten tätä maamme vanhinta, ny-
kyisin 190 000 asukkaan suur-
ta kaupunkia hallitaan. Hän on 
se virkamies, joka vuosittain ju-
listaa Brinkkalan talon parvek-
keelta maahamme joulurau-
han. Muistoksi käynnistämme 
saimme teoksen ”Turun histo-
riaa kahdeksalta vuosisadalta”.

Kaupungintalolta kävelim-
me Aurakatua ohi kauppato-
rin kohti Puolalan mäkeä, nai-
set perille asti Turun taidemu-
seoon. He saivat Pirjo Kontiai-

Ryhmämme Turun taidemuseon edustalla.
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sen opastamina tutustua sen 
hienoon perusnäyttelyyn. Mei-
dän riemukadettien kohteena oli 
museon välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva ravintola Suuo-
malainen Pohja.

Ennen merisotilaallisen oh-
jelmamme alkua saimme kokea 
iloisen yllätyksen. Vuoden 1966 

koulutuspurjehdukseemme liit-
tyen merikadettiveljemme Jan 
Krogerus oli vuosikymmeniä 
sitten kuvannut 8mm:n värifil-
mille vuoden 1966 tapahtumia 
ja esitti tallenteet nyt digitalisoi-
tuna meille. Tätä koostetta em-
me olleet nähneet aikaisemmin. 
Nostalgia täytti mielemme kat-
sellessamme itseämme nuori-
na miehinä, mutta erityisen 
lämpimästi läikähti rinnassam-
me, kun filmillä esiintyivät myös 
”hiljaiseen laivueeseen” komen-
netut veljemme.

Paikalle oli saapunut Ran-
nikkolaivaston komentaja kom-
modori Erkki Mikkola, joka piti 
meille erittäin asiapitoisen esi-
tyksen. Hän suorastaan päivit-
ti meidät senioriupseerit nyky-
aikaan ja erityisesti siihen, mi-
kä on merivoimien rooli yhtenä 
kolmesta puolustushaarastam-
me tämän päivän maanpuolus-
tuksessa. Tuli selväksi, että ny-
kyisissä merivoimissamme teh-
dään korkeatasoista työtä isän-
maamme hyväksi.

Nautimme kaikki yhdes-
sä juhlapäivällisen, jonka aluk-
si nuori taiteilija Hilda Kunno-
la esitti mitä ihaninta musiik-
kia harpulla. Saimme tutustua 
upeaääniseen soittimeen aivan 
uudella tavalla. Ennen ateriaa 
sytytettiin vielä neljä kynttilää 
niille veljille, jotka ovat vuosien 
varrella siirtyneet ”hiljaiseen lai-
vueeseen”. Meitä valmistui aika-

naan 23, joten tämänhetkinen 
rivivahvuutemme on 19. Ta-
paamiseemme oli tullut paikal-
le peräti 13 veljeä ts. yli 68%. 
Yhteensä meitä oli juhlapöydän 
ympärillä 24 henkeä. Pääruo-
kaan siirryttäessä hovimestari 
luki meille veljeskurssiltamme 
tulleen tervehdyksen, johon si-
sältyi pieni, mutta mieluisa nes-
temäinen yllätys. Se kumottiin 
kurkkuun kadettikurssi 52 kun-
niaksi, joka samaan aikaan piti 
50-vuotisjuhliaan Lappeenran-
nassa. Sinne oli vastaavasti toi-
mitettu meidän kurssimme ter-
vehdys, sillä riippumatta aseta-
kin väristä olemme upseerei-
na palvelleet yhteistä isänmaa-
tamme samoissa puolustusvoi-
missa.

Vielä kerran Lenskiä laina-
takseni ” Huominen päivä mitä 
tuokaan ei silmäni voi sitä näh-
dä…”. Saimme tapaamisemme 
aikana elää uudelleen parhaat 
nuoruusvuotemme tutussa seu-
rassa iki-ihanien meridaamiem-
me seurassa. Tästä eteenpäin 
on syytä purjehtia kokka kohis-
ten kohti tulevia vuosia, joilla on 
taatusti vielä paljon annettavaa 
meille jokaiselle. Ikimuistoinen 
päivä Turussa 18. toukokuuta 
jää meille jokaiselle myönteisek-
si muistoksi. Järjestelyvastuus-
sa olleille ja ohjelmamme toteut-
tajille sydämellinen kiitos!

Constantem decorat  
honor!
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Rannikkotykistön 
reserviupseerikurssi 127
kokoontui 50-v. tapaamiseen 22.-23. toukokuuta 2018

Laulaessamme ryhdikkäänä Tykistökoulun upseerioppilaskuorona marssilauluja 

Helsingin jäähallissa puolustusvoimiemme 50-vuotisjuhlassa 4.6.1968 tuskin kel-

lekään meistä tuli tuona hetkenä mieleen pohtia, mitä tulevat vuodet voisivat tulles-

saan tuoda isänmaallemme.

Ihailimme Vallisaaren Aleksanterin patterin kivirakentamista, ei ainoata vuotoa tai kivirakenteen saumojen au-
keamista. Venäläiset jättivät  Helsingin edustan armeijasaarista 3000 upeaa rakennepiirrosta, joita nykyään säi-
lytetään museovirastossa. Oppaana everstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen.

Tuomo Varvikko

Tapahtum
at
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T ämä tietoisuutemme aste 
päivittyi nopeasti ja dra-
maattisesti jo runsaan 

parin kuukauden päästä, kun 
etenimme asepalveluksemme 
loppusuoraa suhteellisen tuorei-
na kokelaina, kukin omassa pe-
rusyksikössään. Elimme Euroo-
pan hullua vuotta, jolloin nuo-
riso oli herännyt uuteen poliitti-
seen tietoisuuteensa, ja idän ja 
lännen ideologiat iskivät vastak-
kain huipentuen Prahan kevää-
seen ja Tsekkoslovakian miehi-
tykseen elokuussa 1968. Het-
kessä tajuntaamme realisoitui 
konkreettinen uhka, että rauhan-
tila Euroopassa ei ehkä olekaan 
pysyvä, se voi hyvinkin murtua 
tuhoisin seurauksin.

Yhtä vähän tuona puolus-
tusvoimiemme merkkipäivänä 
kukaan osasi ennakoida, että 
Tykistökoulun maavoimien up-
seerikurssi 127: n rannikkoty-
kistölinja, RT127, kokoontui-
si puolivuosisataiseen juhlata-
paamiseen 50 vuoden päästä, 
samana vuonna jona Suomen 
puolustusvoimat täyttäisi 100 
vuotta. Näin kuitenkin tapahtui 

22.-23.5.2018.
Aktiivipalveluksemme Suo-

men puolustusvoimissa alkoi 
laissa (638/16.12.66) säädetyn 
30 päivän ”säästöloman” jäl-
keen, astuimme alokkaina pal-
velukseen 14.11.1967. Kuukau-
den säästölomalla pyrittiin hel-
pottamaan valtion tiukkaa raha-
tilannetta myös puolustusvoimi-
en menoja karsimalla. 

Kurssitapaamisiin on aina liittynyt rannikon ja armeijasaarten kierros. 
Nyt aluksena oli Askim.

Vallisaaren hallinnoija metsähallitus korostaa luontoarvoja. Historia oli 
kuitenkin retkellämme pääosassa, liittyyhän Helsingin edustan saariin voi-
makkaita tapahtumia viikingeistä hansaan ja kansainvälisessä kehityk-
sessä mukana ovat olleet Viro, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Englanti, Ranska, 
Neuvostoliitto ja tietenkin kaikki Suomen sisäiset tapahtumat.
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Aselajikoulutusta 
ja tapahtumia 
tykistökoulussa

Sotilasuramme noudatti rauh-
anajalle ominaista ennakoita-
vaa polkuaan. Alokasajan jäl-
keen tykkimiehenä seurasi lop-
piaisen jälkeen tammikuus-
sa 1968 siirtyminen reservia-
liupseerikouluun Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykment-
tiin, sieltä tuoreena alikersant-
tina huhtikuun alussa Tykistö-
kouluun vuosikurssin 127 oppi-
laaksi Suomenlinnaan. Tykistö-

koulun vuosikurssi 127 päättyi 
heinäkuun 19. päivä, jolloin up-
seerikokelaat palasivat perusyk-
sikköönsä. Takana oli yli 7 kk 
tiukkaa kurssimuotoista sotilas-
koulutusta, teoriaa ja käytäntöä 
oppitunteineen ja kenttäharjoi-
tuksineen. Edessä odottivat up-
seerin vastuun ja valmiuksien 
harjoittelu patterin johtamises-
sa ja nuoremman varusmiesikä-
luokan koulutustehtävissä. Kau-
kaisena siinsi toive kotiuttami-
sesta 8.9.1968.

Tykistökouluun seuloutui 

kaikkiaan 72 oppilasta. Tykis-
tökoulu tarjosi näille 72 nuorelle 
miehelle pisimmän, todennäköi-
sesti koko varusmiesajan mielen-
kiintoisimman ja myös mukavim-
man jakson. Tykistö alettiin ko-
kea herrasmiesten aselajiksi. Kä-
sitystä tuki upseerikoulun kolle-
giaalinen tapa puhutella aseveljiä 
epiteetillä ”hyvät herrat”. Näin ei 
tehty aliupseerikoulussa.

Upseerikurssi 127 huipen-
tui kesäleiriin, joka pidettiin ke-
sä-heinäkuun vaihteessa Mies-
saaressa. Leirin johtajana toimi 

Seppeleenlaskun jälkeen kokoonnuttiin ryhmäkuvaan Suomenlinnan kirkon eteen. Tilastoa: kurssilta valmistui 
vuonna 1968 72 kokelasta, 10 on kuollut, 5 asuu pysyvästi ulkomailla, 33 otti osaa juhlatapaamiseen, kaukai-
sin osallistuja Sallasta.
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kurssin johtaja majuri M.Wähä-
järvi ja yhtenä kouluttajana luut-
nantti J.Haapala, josta sitten tu-
li kurssimme kuraattori ja kaik-
kien myöhempien tapaamisten 
asiantuntija. Itse Tykistökou-
lun johtaja eversti M.O.Rinta-
nen kutsui kirjeellään oppilai-
den omaiset ja läheiset terveh-
timään poikiaan 7. heinäkuuta 
seuraamaan upseerioppilaiden 
toimintaa ja leirin aktiviteetteja, 
kohokohtana taistelunäytös ty-
kistöammuntoineen merellä liik-
kuvaan ”viholliskohteeseen”. 

Päivän ohjelma oli hyvin 
harjoiteltu, kaikki onnistui hie-
nosti keräten taputuksia ja kii-
tosta kotiyleisöltä. Onni oli, että 

omaispäivä ei osunut sille leiri-
päivälle, jolloin tuli pääsi saares-
sa valloilleen leviten maastopa-
loksi. Me upseerioppilaat saim-
me silloin tilaisuuden näyttää 
valmiutemme ja kykymme toi-
mia yllättävässä tositilanteessa 
estäessämme suuremman tu-
hon maineikkaalla linnakesaa-
rellamme.

Useimmille kurssiaika jäi 
muistoihin reipashenkisenä ul-
koilmatoimintana mukavassa 
saaristoympäristössä, kauniina 
aurinkoisina ja lämpiminä ke-
säpäivinä. Olosuhteet ja tilan-
teet olivat omiaan kehittämään 
ja syventämään orastavaa ase-
velihenkeä ja ystävyyttä. 

Kokelaana 
perusyksikössä: ”Täällä 
Torni, kuuleeko Haukka?” 

Kurssin jälkeiseltä kokelasajalta 
mieleen on shokeeravana jäänyt 
Tsekkoslovakian miehitys. Elo-
kuun 21. päivän aamuna herää-
vää Eurooppaa järkytti uutinen, 
että Neuvostoliiton tankit olivat 
yöllä vyöryneet Prahan kaduil-
le pelastamaan sosialismia län-
nen ideologista invaasiota vas-
taan. Neuvostoliiton sotilaalli-
nen toiminta oli tuolloin myös 
Suomenlahdella hyvin aktiivis-
ta. Asepalvelustaan suorittavil-
le nuorille tuo kaikki oli pelot-
tavaa ja osoitti hyvin konkreet-
tisella tavalla, kuinka hataralla 
pohjalla rauha todellisuudessa 
saattaa olla. 

Opiskelijoiden mielenosoi-
tukset Euroopan eri yliopisto-
kaupungeissa yltyivät mella-
koiksi yliopistokampuksilla ja 
kaduilla. Elimme Euroopan hul-
lua vuotta 1968. Euroopan ul-
kopuolella omat lukunsa olivat 
Vietnamin sota ja opiskelijamel-
lakat sekä poliittiset murhat Yh-
dysvalloissa. Maailma tuntui 
olevan sekaisin. Tämä kaikki 
myös tuotiin kehittyneellä tele-
visiotekniikalla uutisina koteihin 
– ja kasarmeihin.

Kokelaina meiltä paloi-
vat lomat, jouduimme päivys-
tystehtäviin tositilanteessa. Ti-
lanteen kehittymistä seurattiin 
tarkkaan pääesikunnassa, me-
rivalvonnan aluekeskuksissa ja 
perusyksiköissä, yhteyksiä tes-
tattiin, valmiuksia ja ohjeistuk-
sia varmistettiin.

Onneksi tilanne ei eskaloi-
tunut enempiin sotatoimiin poh-
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joisilla rannoilla. Nämä trau-
maattiset tapahtumat itäisen 
Keski-Euroopan sydämessä jät-
tivät kuitenkin jälkensä ja olivat 
varhaisina oireina maailmanhis-
toriallisiin tapahtumiin tulevina 
vuosikymmeninä.

Kokoontumiset 
varusmiesajan jälkeen

Näistä yhteisistä muistoista vi-
risivät ensimmäiset ajatukset 
kurssin kokoontumisesta jo 
1980-luvulla. Kokoontumiset 
toteutuivatkin pienimuotoisina 5 
kertaa, pääasiassa viiden vuo-
den välein -80-luvulta alkaen. 
Osallistujia oli vaihtelevasti 15-
25 entistä oppilasta, työelämä 
rajoitti monen osallistumisakti-
viteettia. Ohjelmana olivat Mies-
saareen, Santahaminaan, Is-
osaareen, Kuivasaareen, Suo-
menlinnaan ja Helsingin edus-
tan linnakkeisiin tutustuminen 
ja luennot kulloisestakin nyky-
tilanteesta, ja tietenkin illanvie-
tot iltanuotioineen ja saunomi-
sineen ja henkilökohtaisten elä-
mäntilanteiden selvittämisineen. 

Näistä kokoontumisista 
huomattiin, että aika tekee hil-
jalleen tehtäväänsä ja aseveljien 
joukko alkaa väistämättä luon-
nollisista syistä huveta. Keskus-
teluissa kahden aseveljen koh-
datessa ajatus 50-v. juhlatapaa-
misesta alkoi saada kannatus-
ta. Ehkä saisimme nyt jo työ-
elämästä eläköityneet veteraa-
nit suuremmalla porukalla ko-
koontumaan, olihan tapahtu-
malle hieno motiivi. Todennä-
köisesti tapaaminen olisi myös 
kurssimme viimeinen. 

Asian etenemiseksi tarvit-

tiin toimikunta, joka hoitaisi käy-
tännön työn tapaamisen toteut-
tamiseksi. Toimikunnan perus-
taminen ja kokoonpano oli oma-
valtainen, osin sattumankin sa-
nelema. Piti nopeasti saada ko-
koon toimiva aktiivijoukko, joka 
oli riittävän motivoitunut ja päät-
täväinen kokoamaan järjestämi-
seen tarvittavat palaset yhteen. 
Puolen tusinan joukko aloitti yk-
sin tein työn syksyllä 2016.

Puuhaa tuohon organi-
soimiseen riitti yllättävän pal-
jon, joten kaikki tuo aika oli tar-
peen. Vaikka työskentelymme 
oli luonteeltaan vapaamuotois-
ta, puheenjohtajaksi ja samalla 
muistioiden kirjoittajaksi valikoi-
tui Heikki Jussila, joka piti hom-
man tiukasti hallussa. Palaverei-
hin kokoonnuimme työnjakoon 
kymmenkunta kertaa. 

Lopputulema oli, että saa-
toimme maaliskuussa lähet-
tää lopullisen kutsun sitovine il-
moittautumisineen kurssin 50 
v.- juhlatapaamiseen, joka pi-
dettäisiin kaksipäiväisenä 22.-

23.5.2018 Helsingissä. Tee-
maksi valikoitui Suomenlah-
den rannikkopuolustuksen his-
toria. Onnistuimme saamaan 
yhteyden kaikkiin kurssilaisiin 
tai heidän omaisiinsa. Meistä 
alunperin 72:sta oppilaasta oli 
tuonen satoa kertynyt 10. Ul-
komailla asuvia ja muita esty-
neitä oli niin, että juhlatapaa-
miseen saattoi osallistua lopul-
ta kaikkiaan 33 entistä upsee-
rioppilasta.

50-v. juhlatapaaminen 

Projektimme alussa päätim-
me sijoittaa tapaamisen aurin-
koisiin ja lämpimiin alkukesän 
päiviin. Säiden haltijat olivat-
kin meille suosiollisia. Tapaa-
minen alkoi kokoontumisella 
puolen päivän aikaan Eteläsa-
taman kauppahallin edustalle, 
josta siirryimme puolustusvoi-
mien M/S kuljetusalus Askerilla 
Vallisaaren rantaan. Opastetulle 
retkelle meidät johdatti oppaam-
me everstiluutnantti evp Jarmo 
Nieminen.

Yksi kokoontumisen juhlahetkiä oli Merisotakoulun vanhojen tuttujen 
oppilastupien tarkastus. Harvinaisen paljon muistoja voivat pari huonetta 
nostaa esiin, sattumia ja tapahtumia huumorin silmin.
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Kouluttajana Tykistökoulussa kurssilla 127 toimi Juhani Haapala. Hän on osallistunut kaikkiin tapaamisiin ja piti 
nyt juhlapuheen Suomenlinnan upseerikerholla everstiluutnantti evp:n ominaisuudessa. Haapala korosti voimak-
kaasti liittoutumien merkitystä nykyiselle maanpuolustukselle.

Ilta alkoi rattoisasti upsee-
rikerholla seurustellen aterioin-
nin yhteydessä. Juhlapuheen 
piti eversti evp Juhani Haapa-
la. Seuranpito jatkui hyväntuu-
lisena majoitustiloissamme pit-
källe iltamyöhään. Onneksi ret-
keilymajassa ei tuona yönä ollut 
muita asiakkaita.

Toisena päivänä aamiai-
sen jälkeen oli luento-osuus, jo-
ta kuunneltiin mielenkiinnolla ja 
kommentoitiin yllättävänkin pir-
teänä. Merisotakoulun nykyor-
ganisaatiosta ja toiminnasta ker-

toi Merisotakoulun apulaisjohta-
ja, komentaja Juha Torkkeli. So-
tatieteen tohtori, komentaja evp 
Ove Enqvist piti teemaluennon, 
joka painottui itsenäisen Suo-
men rannikonpuolustuksen ke-
hittämiseen runsaan satavuoti-
sen Venäjän vallan jälkeen. En-
qvist on ansioitunut Suomen 
rannikkopuolustuksen histo-
rioitsija, joka on julkaissut usei-
ta alan tietokirjoja. 

Nautittuamme lounaan ko-
koonnuimme Merisotakoulun 
pihalle, jossa Juha Torkkeli lau-

sui lyhyet läksiäissanat, jonka 
jälkeen koulun pääoven portail-
la otettiin viimeiset ryhmäkuvat. 
Oli kotiutuksen aika.

RT-127 kurssi kiittää Meri-
voimia ja yhteyshenkilöitä erin-
omaisesta tuesta tapahtuman 
onnistumiseksi.

Kuvat: Antero Kare  
ja Reijo Sulkamo

Työryhmä: Heikki Jussila, pj., 
Antero Kare, Simo Raula,  

Eero Sivunen, Reijo Sulkamo  
ja Tuomo Varvikko 
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K irje tuli yllättäen kuin 
faksi Jäätteenmäel-
le. Kyllä minä kerhon 

tunnen, entisenä RP:n päätoi-
mittajana, mutta siitä ajasta on 
jo kymmenisen vuotta. Ja vielä 
kauemmin, kun joukko ilmestyi 
lehden sivuille matkakertomus-
ten muodossa. Olikohan se sil-
loin, kun MC Bandidos ja Hells 
Angelś kin julkisuuteen tupsah-
tivat! Tosin eri lehtiin.

Smokki esille, pölyt pois, 
mies parturiin, ja mitähän pa-
haa olen joskus tainnut tehdä.

Synnyt syvät

MC Etu-Töölö perustettiin va-
ra-amiraali Sakari Visan järjes-
tämien puutarhajuhlien yhtey-
dessä 12.8.1997 Melkin saa-
rella Helsingin edustalla. Perus-
tajajäseniä oli neljä, kommodo-
ri Ari Uttula, kommodori Hans 

Holmström, komentajakaptee-
ni Jarmo Pennala ja komenta-
ja Paavo Varjola. Paavo Varjo-
lasta tuli klubin ensimmäinen 
presidentti, kun muilla ei ollut 
omia pyöriä, ja klubin nimeksi 
MC Etu-Töölö, kun valittu pre-
sidentti asui siellä. Vaimot lah-
jottiin lupaamalla heille Pariisin 
viikonloppu ja niin pojat pääsi-
vät viikon mittaiselle kesäajelul-
le omassa seurassa.

Elämä alkaa kahdesta sadasta!
Lähde epävarma

MC Etu-Töölön 20 vuotta ja
XVI Kevättanssiaiset 14.4. 2018
”Presidentti ja rouva Hans Holmströmillä on kunnia kutsua TEIDÄT Kai ja Arja 

Masalin Yhdistyksen perinteisiin kevättanssiaisiin Suomenlinnan Upseerikerholle. 

Asuna smokki ja ladyillä vastaava”.

Kai Masalin

antero ”antti” nYkänen

Presidentti emeritus Paavo Varjola ja sisarensa 
Helena Vennonen.

Presidentti, ex-pääministeri Hans Holmström ja rouva 
Sirpa Holmström.

antero ”antti” nYkänen

Tapahtum
at
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Ja loppu on taas historiaa. 
MC Etu-Töölö, vain hieman al-
kuvuosista kasvaneena, on teh-
nyt 20 kesäajoa. Matkat ovat 
ulottuneet Välimeren ja Jääme-
ren väliselle alueelle ja legen-
daarisia muistoja on syntynyt. 
Lyhyesti niitä on kirjattu kevääl-
lä julkaistuun historiikkiin MC 
Etu-Töölö 1977-2017.

Kevättanssiaiset

Syksyllä 2000 tehtiin päätös ke-
vättanssiaisten järjestämisestä. 
Rouvathan pitävät tanssimises-
ta. Toinen tärkeä tavoite oli aja-
tus levittää moottoripyöräilyn 
ilosanomaa myös ystäväpiirille. 
Jokainen jäsen voi laatia oman 
vierasluettelon ja kutsut lähtevät 
presidentin nimissä. Joten selvi-
sihän se Arjan ja minunkin kut-
sun syy. Hienompaa ystävyyttä 
en osaa kuvitella! KIITOS!  

Kevättanssiaiset olivat 

hauskat, ruoka oli hyvää ja si-
tä oli riittävästi, järjestys säi-
lyi, seura loistavaa ja tanssiais-
ten syvin olemus kiteytyi huike-
an varusmiesorkesterin esittä-
mään rokkisessioon, johon la-
dyt osallistuivat lähes kollektii-
visesti, miesten juristessa omi-
aan. Mutta tunnelma ja vauhti 
olivat katossa!

Historiaa varten on syy-
tä kirjata yhtyeenkokoonpano: 
Kaartinjääkäreillä Hjelm, Talvi, 
Nordberg, Helin, Sääski, Nortu-
nen, Tiilikainen ja Mäkinen on 
loistava tulevaisuus edessään. 
Meillähän se alkaa olla takana. 
Mutta periksi ei anneta.

Muutoksia

Klubin perustajapresidentti Paa-
vo Varjola jätti postinsa ja uusi 
presidentti on Hans Holmström, 
joka on myös vuoden kuski. 
Murheellista on Aslak Saviran-

nan menehtyminen sairauden 
seurauksena vuonna 2017.

Ja loppuun aforismeja his-
toriikin sivuilta

Lähärön läheisyys….aja kuin 
viimeistä päivää.

Huoltopäällikkö

Pakko ajaa visiiri auki kun oma 
hengitys haisee niin pahalta.

Taukototeamus

Helvettiäkö se minulle kuuluu, 
mitä mä teen.

Lähde epävarma

Aika velikultia
Väinö Linna 

Tuntemattoman Sotilaan sivulta

PS. Oli minullakin kerran Pan-
nonia, jossa silloinen tyttöystä-
vä, nykyinen vaimoni istui suo-
rana, myös mutkissa, ja ker-
ran piikki-Honda. Mutta elämä 
on…. Ja Pariisiin oli varaa men-
nä paljon myöhemmin.

antero ”antti” nYkänen

Ja tupa oli täynnä. Alas on juuri istuttu ja hetki on odottava.
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J uhannuksen alla hän oli 
asetoverinsa insinööri Il-
mari Jolman kanssa pa-

laamassa lomalta Lappeenran-
taan tarkoituksella ilmoittau-
tua siellä alkavalle tykistökou-
lun kurssille. Lomalaiset poik-
kesivat Helsinkiin ja siellä Suo-
menlinnaan, jossa tapasivat jo 
sodan ajalta tutun majuri Arno 
Almqvistin. Tämä kehotti heitä 
tulemaan Torra Mjölön (Kuiva-
saari) kurssille, jolla koulutet-
taisiin päällystöä rannikkotykis-
töön. Suomenlinna oli jo tehnyt 
nuoriin miehiin mahtavan vaiku-
tuksen ja ratkaisu oli myöntei-
nen. Täten hän astui kesä kuus-
sa 1918 palvelukseen saksalai-

seen opetuskomennuskuntaan 
(Ausbildungskommando Torra 
Mjölö).

Pääpiirteinen sotilasura

Nordlund suoritti 1919 tykis-
töupseerien täydennyskurssit ja 
1920 viestiupseerikurssit. Sen 
jälkeen hän palveli 1919–23 
Rannikkotykistörykmentti l:s-
sä nuor. upseerina, adjutant-
tina sekä Ryssänkarin linnak-
keen päällikkönä. Sitten seu-
rasi palvelus RP:n komentajan 
erikoiskäytössä vuosina 1923–
25 (Sotaväen Esikunnassa toi-
mistoupseerina). Sotakorkea-
koulun hän kävi 1925—27 ja 
sai yleisesikun ta upseerin ar-

von. Sen jälkeen Nordlund oli 
KadK:n rp-osastolla opettajana 
vuosina 1927–29.

Nordlund palveli RT3:ssa 
vuosina 1929–30. Hänet mää-
rättiin 29.6.1929 Rannikkoty-
kistörykmentti 3:n aliupseeri- 
ja erikoiskurssin johtajaksi. Me-
risotakoulussa hän palveli eri 
tehtävissä vuosina 1930–38. 
RT 1:ssä ja sen seuraajissa hän 
toimi patteriston komentajana 
vuosina 1938–39, esikunta-
päällikkönä ja komentajan apu-
laisena vuosina 1940–41 ja 
RTR 11:n komentajana vuosi-
na 1941–44. Lopuksi hän pal-
veli Turun Rannikkotykistöryk-
mentissä komentajan apulaise-

Väinö Nordlund syntyi 16.4.1895  Rovaniemellä. Hän pääsi ylioppilaaksi 1916 

Oulun suomal ai sesta yhteiskoulusta. Nordlund otti vapaussodassa Rovaniemen 

suojeluskunnan rintamaosaston, Pietarsaaren Tykistökoulun, 1. kranaatinheittäjä-

patterin ja 31. kenttätykistö patterin mukana osaa Tervolan, Vilppulan, Messukylän 

ja Tampereen taisteluihin.

Ove Enqvist

Historian unohtamat  
– Suomen itsenäisyyden alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Väinö Nordlund

H
istoria
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na vuosina 1944–50, josta siir-
tyi täysin palvelleena eläkkeelle 
v. 1950. Hän kuoli 6. syyskuu-
ta 1990 Helsingissä.

Alaisten ja esimiesten 
käsitys Nordlundista

Nordlundista on hieman sarkas-
tisesti todettu, että hän olisi var-
masti hyvin onnistunut lkp- ja 
ohjes ääntötöissä sekä tutkiel-
mien tekijänä, jota varten hän-
tä käytettiin hyvin vähän tällä 
alalla. Hä nel lä oli hyvin vaikeaa 
suorittaa opetustehtäviä, kos-
ka oli silloin ilmeisen hermostu-
nut (hypisteli kellon periä, pu-
reksi heinän kortta jne.), joten 
tämän takia toimi suurimman 
osan rauhanajan palveluk ses-
taan opetustehtävissä. Hän oli 
siten loistava esimerkki siitä, mi-
ten ei ole osattu noudattaa pe-
riaatetta ”oikeat miehet oikeille 
paikoille”, vaan on päinvastoin 
luultu että ”kuka vain kelpaa mi-
hin vain”. Nordlund oli hyvän-
tahtoinen sekä innokas metsä-
mies ja koirien kasvattaja. Väinö 
Nordlund harrasti metsästystä, 
kalastusta ja lukemista. Hän oli 
erittäin kiinnostunut historiasta 
ja seurasi loppuun asti tarkas-
ti maailman tapahtumia. Luon-
to oli hänelle tärkeä ja erityisen 
rakas seutu Peräpohjola, jossa 
hän vietti kesiään, ensin Köyrys-
sä ja sitten Patokoskella.

Sotilasarvot

Reservin vänrikki 16.5.19l9, 
vänrikki 19.81920, luutnantti 
16.5192l, kapteeni 6.12.1924, 
majuri 15.6.1928 ja everstiluut-
nantti vuonna1941.

Kohottava iskulause

Merisotakoulun vuoden 1932 
reserviupseerikurssi oli ensim-
mäisessä maastoharjoitukses-
saan Laa jasalossa. Aiheena on 
kärkipartion toiminta. Eräässä 
tienmutkassa saa partio tulta 
vastaansa noin 20 metrin etäi-
syydeltä ja tulee kyseeseen mi-
ten partion johtaja toimii. Tämä 
esittää antavansa käskyn maa-
han menosta, mikä ei kelpaa. 

Sitten seuraa tulen avaus sei-
saaltaan, ojaan heittäytyminen 
jne. mutta mitään ei hyväksy-
tä. Vihdoin harjoituksen johtaja, 
majuri Nordlund selostaa ”Hm, 
hm. Tässä on nyt niin kiire hm, 
hm, että partion johtaja huu-
taa vain jotakin kohottavaa ku-
ten esimerkiksi, hm, hm – Hur-
raa! Eläköön Suomi” ja käy pis-
timin päälle.”
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suhtautuminen jääkärien mat-
koihin oli ollut sangen sallivaa, 
kun oli huomattu, etteivät nä-
mä ole tavallisia salakuljettajia.

Aamuyöstä matkan jatku-
misen estää sankka sumu, joka 
kuitenkin tuntuu vähitellen häl-
venevän. Jussi havahtuu ja huo-
maa vieraan veneen Merrimacin 
vierellä. Tullimiehiä! Haukotellen 
Jussi kävelee veneelle ja terveh-
tii, tuttuja ollaan ennestään.

– Mitä teillä on veneessän-
ne? kysyi vanhempi tullivartija.

– Ei paljon mitään, muuta-
ma pistooli vain.

Jussi yrittää selittää, että 
vene on tarkastettu Uumajassa 
- itse tullipäällikkö Haage. - Ei, 
ei todistusta ole, ei sitä ennen-
kään ole tarvittu. Mutta nyt to-
distus olisi ollut välttämätön. - 
Ja mitäs tuossa laatikossa on?

– En tiedä, se on Stenhol-
min matkatavaraa.

Jussi kyllä tietää, että laa-
tikossa on radio, joka ehdotto-
masti pitää saada Vaasaan, jot-
ta tulevan aselaivan vastaanotto 

Jussi Sihvo 
– jääkäri meren hengessä

saadaan järjestettyä. Yritys ve-
dota tullimiesten myötätuntoon - 
vieläpä rahallista korvausta vas-
taan – osoittautuu tehottomaksi. 
Käynti tullikutterissa ei tuo tu-
losta. Aikaisemmin niin ystäväl-
linen tullipäällysmies on itse vi-
rallisuus. Veneen lasteineen on 
palattava Uumajaan.

Merrimacin kone käy petro-
lilla, mutta käynnistyksessä tar-
vitaan bensiiniä. Jussi käynnis-
tää koneen, antaa käydä, sulkee 
salaa bensiinihanan ja koneen 
sammuessa sadattelee konet-
ta, tullimiehiä ja lopulta Ruotsin 
valtakuntaa laajemminkin. Tä-
mä toistuu muutaman kerran. 
Lopulta Jussi kokeilee konetta 
hetken petrolilla hyvällä menes-
tyksellä. Jussi sanoo suomeksi: 
”Selvä on!”

Kolme jääkäriä ponnahtaa 
pystyyn, samassa tullimiehet 
katselevat kolmea pistoolinsuu-
ta: ”Bort från båten!”

Uskomattoman ketteräs-
ti iäkäs tullipäällysmieskin kii-
peää laiturille.

K aikki olivat myös tai-
teellisesti lahjakkai-
ta, Sam Sihvohan oli 

säveltäjä (mm. Muistoja Pohjo-
lasta, Jääkärin morsian). Jussi 
opiskeli Ateneumissa. Opiskelu 
ja pilapiirrosten teko Helsingin 
Sanomiin kuitenkin jäi, Aarne 
ja Jussi ilmoittautuivat maalis-
kuussa 1915 Lockstedtin kurs-
sille Saksaan. Lokakuussa sinne 
ilmestyivät myös Sam ja Ilmari.

Jussi oli kahdesti kiertänyt 
maapallon merimiehenä. Yk-
si tärkeimmistä jääkärien etap-
piteistä kulki Pohjanlahden yli. 
Jussista tuli tietysti merimiehe-
nä yksi etapin tärkeimpiä toimi-
joita. Syyskuun lopulla 1917 ta-
paamme Jussi Sihvon Ruotsin 
rannikolla Bastuskärin kalasau-
nalla tuulta pitämässä. Rannas-
sa kelluu lujarakenteinen Turun 
saaristosta kotoisin oleva 24-jal-
kainen kalastajavene Merrimac. 
Historiallinen nimi syntyi, kun 
Uumajan tullipäällikkö yritti lau-
sua veneen kotipaikkaa ”Merri 
… Merimaks ...”. Ruotsin tullin 

Antero HonkasaloH
istoria

Sihvon velisarjassa oli neljä jääkäriä, Aarne, Jussi, Sam ja Ilmari. Aarnesta tuli aika-

naan täyskenraali ja puolustusvoimain komentaja kahteenkin otteeseen.
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Merrimac porhaltaa merelle 
kohti sumuseinää, joka pelastaa 
jääkärit takaa-ajolta. Sää kirkas-
tuu Suomen rannikon lähestyes-
sä. Suunta on kohti Storkallania. 
Aikataulu on kuitenkin nyt sikäli 
uusi, että ensimmäistä kertaa lä-
hestytään venäläisten vartioimaa 
rannikkoa päiväsaikaan. Klobb-
hällan sivuutettiin onnellisesti.

– Mikä kivi tuo takana on?
Ei tuollaista kiveä ohitet-

tu, ja kiven edessä näkyy keu-
lakuohu ja luodit alkavat vingah-
della. Venäläiset ovat kookkaal-

la ja paljon nopeammalla ve-
neellään ryhtyneet takaa-ajoon. 
Etuvasemmalla on ryhmä pieniä 
saaria, joiden suojaan Merrimac 
pyrkii. Vene pujottelee kivien vä-
listä, väistää täpärästi yhden ja 
ajaa pahki seuraavaan. Kone ei 
onneksi pysähdy, venettä kallis-
tamalla se liukuu veteen ja mat-
ka jatkuu. Seuraava suojaava 
saari on yli puolen meripenin-
kulman päässä, tällä välillä Mer-
rimac varmasti tavoitetaan. Jää-
kärit valmistautuvat vastaamaan 
tuleen, tavallisen salakuljettajan 

esittäminen on turhaa. Mutta sil-
loin ammunta lakkaa, venäläiset 
ovat ajaneet lujasti kivelle. Vielä 
muutama laukaus, kunnes Mer-
rimac livahtaa piiloon Rönnskä-
retin pohjoispuolitse.

Stenholm pääsee radioi-
neen asessori Grönroosin hu-
vilaan Vaskiluotoon välittämään 
sanomia, erityisesti tietoa ase-
laivan saapumisesta. Jussi Sih-
vo on mukana aselaiva Equityn 
lastin purkamisessa ja myöhem-
min tammikuussa 1918 avaa-
massa moottoriveneellä suoraa 

Entinen ”merijääkäri” ja kommodori - Japanin laivastoasiamies Yokoy käymässä Lempaalan lohkolla.
sa-kuVa
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yhteyttä Etelä-Suomesta jääkä-
ripataljoonaan saksalaisten hal-
litseman Baltian kautta. Mutta 
se on jo toinen juttu. Tampe-
reen valtaukseen Jussi kuiten-
kin ehti mukaan komppanian-
päällikkönä.

Veljeksistä Aarne Sih-
vo kohosi sotaväen päällikök-
si jo 1920-luvulla. Talvi- ja jat-
kosodassa ei vuoden 1918 eh-
kä kovimman puolustustaiste-
lun menestynyt johtaja saanut 
Mannerheimilta rintamatehtä-
viä. Jussi kuitenkin talvisodas-
sa everstinä johti neljättä pri-
kaatia Kannaksella. Toukokuun 
22. päivänä 1944 kenraalima-
juri Jussi Sihvon 10. divisioona 
otti rintamavastuun Valkeasaa-
ren lohkolla. Divisioonan esi-
kuntapäällikkö everstiluutnantti 
Kukkonen esitti armeijakunnan 
esikuntaan, että ryhmitystä olisi 
siirrettävä taaemmas, jotta van-

kempien asemien valmistelu oli-
si mahdollista. Sihvo ja Kukko-
nen jopa suunnittelivat Laati-
kaisen luonteenpiirteet tuntien 
saunailtaa, jotta esitys saatai-
siin edes jotenkin esille. Armei-
jakunnan komentaja oli kuiten-
kin päättänyt olla noteeraamat-
ta suunnitelmaa.

Juuri Sihvon divisioona sai 
kokea Neuvostoliiton 9.6. alka-
neen suurhyökkäyksen kovim-
man iskun. Vain pari tuntia en-
nen hyökkäyksen alkua Sih-
vo oli saanut tiedon vanhim-
man poikansa luutnantti Jou-
ko Sihvon kaatumisesta. Sihvo 
itse pyysi yöllä Päämajasta lu-
paa luopua etulinjasta ja siirtyä 
tukilinjalle. Päämajoitusmestari 
Airo oli vastannut kello 23 pu-
helimessa Sihvolle, että "Mar-
salkka on mennyt nukkumaan, 
poteroakaan ei saa luovuttaa." 
Divisioona joutui lopulta anta-

maan periksi vihollisen ylivoi-
maisen hyökkäyksen tieltä.

Päämajan oli helpompi löy-
tää syyllisiä rintamakomentajis-
ta kuin omasta keskuudestaan, 
ylipäällikkö määräsi 18.6. Sih-
von luovuttamaan divisioonan-
sa komennon eversti Savon-
jouselle. Sihvo toimi jatkosodan 
loppuajan linnoitusten suunnit-
telutehtävissä. Hänet määrät-
tiin aselevon solmimisen jäl-
keen syksyllä 1944 lakkautus-
palkalle.

Herrasmiehenä tunnetulle 
Jussi Sihvolle sota oli ollut ras-
kas, eikä hän koskaan toipu-
nut kesän 1944 ankarista ko-
kemuksista. Taiteellisia harras-
tuksiaan armeijasta eroamisen-
sa jälkeen jatkanut kenraali me-
nehtyi vain viitisen vuotta sodan 
päättymisen jälkeen. Tällöin iso-
veli Aarne oli toistamiseen puo-
lustusvoimien komentajana.

Lähteitä:
 – Jääkärien perintö (toim. Linnilä Kai 

ym.) (2013)
 – Janne Mäkitalo: Valkeasaaren läpimur-

to (2014) esitelmä http://www.sshs.
fi/binary/file/-/id/17/fid/743/ haettu 
11.3.2018

 – Mäkelä, Matti E.: Miehiä merellä 
(1961)

 – Sihvo, Aarne: Muistelmat ; 1 (1954)
 – Sihvo, Jussi: Etappijääkärinä meren 

hengessä (1935)
 – Uola, Mikko: Sihvo, Jussi. Kansallis-

biografia-verkkojulkaisu. Studia Biog-
raphica 4. Helsinki: Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, 1997- (viitattu 
24.8.2018)
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Isä ja poika Eteläpatterin kivellä 1943 ja 2017.

Patterit ovat
vähemmän tunnettua Konevitsaa

Konevitsa oli vuosina 1918-1920 lähes sotatoimialuetta, kun Suomen ja Venäjän 

sisällissotia käytiin sen välittömässä läheisyydessä.  Saarta alettiin linnoittaa heti 

vuoden 1918 aikana.

Heikki Jääskeläinen

L okakuussa 1918 perus-
tettiin Laatokan puolus-
tusta varten III Rannik-

kotykistöpataljoona, sittemmin 
Rannikkotykistörykmentti 3. 
Tuona aikana rakennettiin Ko-
nevitsan saaren pohjoispäähän 
Pohjoispatteri ja Konevitsalai-
sen Jumalanäidin ikonin skiitan 
taakse Eteläpatteri.

Vaikka patterit sijaitsivat 
melko kaukana luostarista, mer-

kitsivät rakennustyöt ja sotilai-
den asettuminen saarelle mel-
koista muutosta luostarin elä-
mään. Osin jännitteisiä suhteita 
lievitti mm. se, että 1910 luos-
tariin tullut ja vuodesta 1927 
sen taloudenhoitajana ja vuo-
desta 1930 igumenina toiminut 
Mavrik oli aikanaan ollut mar-
salkka C.G.E. Mannerheimin so-
tilaspalvelijana.

Vuosina 1927-1943 Laato-

kan rannikkojoukkojen komen-
tajana toimi kenraali Eino Iisak-
ki Järvinen, josta 1945 tuli Me-
rivoimien komentaja.

Patteriston esikunta vuok-
rasi luostarilta valkoisen kiviho-
tellin, jossa oli esikunta, sotilas-
koti ja henkilökunnan asunto-
ja. Sähköä Konevitsassa ei ollut 
luostarilla eikä armeijallakaan. 
Sotilashenkilökuntaa ja siviili-
väestöä oli niin paljon, että saa-

H
istoria
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rella toimi kahden luokan ala-
kansakoulu.

Eteläpatteriin kuului tykki-
asemia, upseeritalo, tähystysla-
vamänty, laituri ja ampumarata. 
Pohjoispatterissa oli valetut tyk-
kiasemat, upseeritalo ja kasarmi.

Luostarisaari evakuoitiin 

ensimmäisen kerran talvisodan 
loputtua maaliskuussa 1940 ja 
lopullisesti kesäkuussa 1944. 
Neuvostosotilaiden vetäytyessä 
syyskuussa 1941 tarkoituksena 
ilmeisesti oli tuhota ainakin kivi-
hotelli, koska sieltä löytyi ladat-
tuja räjähteitä.

Neuvostoaikana pattereita 
käytettiin varastotiloina. Etelä-
patteriin rakennettiin tiiliraken-
nuksia torpedokokeita varten. 
Nyt ne ovat pääosin tyhjinä ja 
raunioituneina. Pohjoispatterin 
alueella toimii Venäjän tiedeaka-
temian säätarkkailuasema.

Laatokan puolustuksen pe-
rinneyhdistys on tallentanut tie-
toa mm. näistä pattereista. Yh-
distyksen puheenjohtaja Erk-
ki Marttila kokosi tiedot kir-
jaan Rannikkotykistörykment-
ti 3:n maisemissa. Suvannon – 
Taipaleen – Konevitsan – Käki-
salmen näkymiä vuonna 2002.

Kun aika kuluu ja saarella 
on luvassa suuria rakennustöi-
tä, yhdistys halusi päivittää tie-
tonsa toukokuun 2017 tasolle. 
Maastokartoituksen tekivät yh-
distyksestä Timo Hakala ja Ka-

Laajennetun, entisen Eteläpatterin upseerirakennuksen edessä vartioi 
äänekäs mutta ystävällinen koira.

Pohjoispatterin ampumatarvikekomerot olivat samassa kunnossa kuin vuonna 2002. Kasarmirakennuksen 
perustalla kasvoi komeita koivuja.
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ri Havesto igumeni Aleksandrin 
siunauksella. Maasto-oppaana 
toimi saarta hyvin tunteva Veik-
ko Muuronen.

Kuvien perusteella voi nyt 
verrata tilannetta vuosina 2002 
ja 2017. Uutena löydöksenä oli 
Eteläpatterin tykkiaseman pult-
tikehä.

Laatokan puolustuksen pe-
rinneyhdistys laatii kartoitukses-
ta raportin, joka on sitten myös 
luostarin ja sen museon käy-
tössä.

Vastaava kartoitus on teh-
ty Vanhassa Valamossakin. Nyt 
Valamon ohjelmatarjontaan 
kuuluu myös retki suomalaisa-
jan pattereille.

Omatoimimatkailua patte-
reille ei Konevitsassakaan toi-
vota. Pohjoispatteri on suljettua 
aluetta ja Eteläpatteria vartioivat 
ainakin äänekkäät, Eteläpatterin 
entisen upseerirakennuksen pi-
halla pyörivät koirat.

Eteläpatterin naapuri, vuo-
teen 1990 torpedotutkimuskes-
kuksena toiminut Konevitsan Ju-
malanäidin ikonille pyhitetty kirk-
ko on sitten vuoden 2002 käyn-

nin puhdistunut, saanut heleän 
värinsä ja kunnostettu täysin.

Uudesta ajasta kertoo 

myös kirkon takana oleva Tsars-
koje Selon seurakunnan nuor-
ten leirikeskus ajanmukaisine 
majoitusmökkeineen ja urheilu-
kenttineen.

Valkoinen hotelli oli kesäl-
lä 2017 vielä paketissa, mut-
ta työn äänistä voi päätellä, et-
tä siitä tulee ajanmukainen luos-
tarihotelli ja toimistorakennus.

Patterien kartoitukseen ke-
väällä 2017 liittyi henkilökohtai-
suuttakin. Kari Haveston isä oli 
aikanaan tykkimiehenä Konevit-
san eteläpatterilla. Nyt Kari ku-
vattiin istumassa samalla kivellä 
kuin isänsä vuonna 1943.

Eteläpatteri ja Pohjoispatteri merkittyinä Konevitsan 1930-luvun 
topografiakarttaan.

Marsalkka C.G.E. Mannerheim tarkastaa pattereita 1930-luvulla.

sa-kuVa
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kin pitää jatkosodan aikaisten 
rannikkopataljoonien edeltäjinä.

Talvisodan jälkeen rannik-
kotykistössä todettiin, että ran-
nikkolinnakkeiden ja muiden 
tukikohtien suojaamiseen tu-
lisi olla orgaanista rannikkojal-
kaväkeä, joka tulisi kouluttaa ja 
varustaa näitä tehtäviä vastaa-
vasti. Kyseisen joukon puutet-
ta ryhdyttiin poistamaan välirau-
han aikana perustamalla rannik-
kotykistörykmentteihin erillisiä 

V anhin tiedossa oleva 
sotaretki ajoittuu vuo-
teen 1187, jolloin kar-

jalaiset merisissit tunkeutuivat 
Mälarille jatkaen matkaansa 
Sigtunan kaupunkiin, joka ryös-
tettiin ja hävitettiin. Saaristo ja 
veneiden käyttö sissitoiminnas-
sa on taannut onnistuneet tuho-
retket miehittäjiä vastaan. Jopa 
Merivoimien historiaan kuulu-
vassa Ruotsinsalmen taistelus-
sa merijalkaväki-joukoilla on ol-
lut oma merkityksensä.

Talvisotaa ennen ei puolus-
tusvoimiimme kuulunut rannik-
kojalkaväkeä lukuun ottamatta 
1918 Raumalla toiminutta Me-
rijalkaväkipataljoonaa, joka ei il-
meisesti saanut nimensä edellyt-
tämää koulutusta. Syksyllä 1939 
perustettiin kaikille rannikkolin-
nakkeille jalkaväestä muodostet-
tu suojaosasto tehtävinään var-
tiointi ja rantatorjunta. Uhanalai-
simmassa suunnassa olleessa 
RTR 2:ssa kiinnitettiin ylimää-
räisten harjoitusten aikana eri-
tyistä huomiota rantatorjunnan 

menetelmien kouluttamiseen. 
Todennäköisiin maihinnousu-
kohteisiin harjoiteltiin vastahyök-
käyksiä sekä päivällä että yöllä.

Jääolosuhteet talvisodas-
sa muunsivat taistelun saman-
kaltaiseksi kuin maarintamalla. 
Vuonna 1940 perustettiin neljä 
jalkaväkipataljoonaa, jotka siir-
rettiin nopean muutaman päi-
vän koulutuksen jälkeen Viipu-
rinlahden ja Virolahden taistelui-
hin. Näitä pataljoonia voidaan-

Rannikkojääkärien historia

Sodista opittua
Suomen geopoliittinen asema on vaikuttanut, että alueestamme on oltu kiinnostu-

neita ja merellinen asema siihen, että suomalaista rannikkojalkaväkeä on ollut jos-

sain muodossa jo satojen vuosien ajan.

Antti Rautiainen

Rannikkopataljoonassa toteutettiin mittava vesistökaluston ja sen käytön 
kehitystyö ja tuloksena syntyivät mm. uiskot.

H
istoria
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torjuntakomppanioita. Näiden 
puutteellista iskuvoimaa pois-
tamaan perustettuja rannik-
koiskukomppanioita oli heinä-
kuun alussa 1941 puolustusvoi-
missa 14 kappaletta. Tehtävän 
edellyttämää koulutusta annet-
tiin muutaman viikon ajan, jon-
ka jälkeen jokainen mies kyke-
ni käyttämään iskujoukon asei-
ta, toimia venekuljetuksissa se-
kä osasi saaren valtaamisessa 
tarvittavat taidot. Näistä komp-
panioista sai alkunsa sotien jäl-
keinen rannikkojalkaväki.

Seuraavassa vaiheessa 
komppanioista muodostettiin 
osastoja sekä edelleen 400-
1000 taistelijan rannikkopatal-
joonia. Asemasodan loppuvai-
heessa todettiin vieläkin suu-
remman rannikkojalkaväkiyksi-
kön tarve mm. kolme pataljoo-
naisia osastoja.

Neuvostojoukkojen massii-
vinen hyökkäys saavutti Viipu-
rinlahden itärannan kesäkuun 

puolivälin jälkeen 1944. Pu-
na-armeijan tavoitteena oli saada 
suurhyökkäys uudelleen käyntiin 
iskemällä Viipurinlahden yli Säk-
kijärven alueelle ja sieltä suoma-
laisten pääjoukkojen selustaan. 
Merkittävimmät ja pysyvimmät 
kokemukset saaristotaisteluis-
ta saatiin noiden kamppailujen 
aikana Teikarin ja Melansaaren 
alueilta. Jälleen osoittautui, että 
menestyäkseen saaristossa tais-
televa joukko vaatii erikoiskoulu-
tuksen sekä käyttöönsä tehok-
kaan aseistuksen ja erikseen 
suunnitellun vesistökaluston.

Nämä taistelut ovat nykyis-
ten rannikkojääkäreiden perin-
netaisteluja ja Teikarin viimei-
nen taistelupäivä on Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan 
vuosipäivä. Teikarin taistelijois-
ta 300 kaatui ja 500 haavoit-
tui. Tappiot olivat raskaat, mut-
ta taisteluilla kulutettiin vastus-
tajan voimaa niin, ettei se kyen-
nyt jatkamaan hyökkäystä.

Sotien jälkeinen aika

Jatkosodan jälkeen Rannikko-
prikaati säilytettiin SA-joukkojen 
suurimpana rannikkoyhtymänä. 
Katsottiin, että taistelu rannikol-
la saattoi olla menestyksellistä 
vain eri aselajien kitkattoman 
ja kiinteän yhteistoiminnan val-
litessa. Rannikkopataljoonan 
synty vuonna 1952 on lasket-
tava osaksi sodanjälkeistä ke-
hitystä. Uhka vihollisen kyvys-
tä suorittaa maihinnousu vah-
vastikin puolustetulle rannikolle 
toi tarpeen rannikkojalkaväelle.

Rannikkopataljoona toimi 
evl Toivo Knuuttilan komennos-
sa Suomenlinnassa ja Miessaa-
ressa 1952-1960. Pataljoonas-
sa toteutettiin mittava vesistöka-
luston ja sen käytön kehitystyö ja 
tuloksena syntyivät mm. Uiskot. 
Porkkalan vuokra-alueen palau-
tuksen jälkeen Upinniemeen 
syntyi varuskunta-alue, jonne 
pataljoonakin päätettiin siirtää.

Samassa yhteydessä Ran-

Rannikkojääkäripataljoonan ja Vaasan rannikkojääkäripataljoonan komentajia Teikarin päivänä 5.7.2009. Kuvassa 
vasemmalta evl evp Antti Juutilainen, ev evp Tapio Partanen, kenrl Heikki Tilander, ev evp Kaj Wallander, komdri 
Anders Gardberg, komdri Juha Vauhkonen, kom Olavi Jantunen ja kom Carl-Magnus Wasenius.
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nikkopataljoonasta tuli Rannik-
kojääkäripataljoona (RannJP), 
joka oli itsenäinen joukko-osas-
to. Pataljoonan varusmiehet oli-
vat lähtökohdiltaan samanlaisia 
asevelvollisia kuin muissa jouk-
ko-osastoissa, mutta koulutuk-
sessa he joutuivat kovemmalle. 
Samassa ajassa oli koulutetta-
va sekä jääkärin että rannikko-
jääkärin taidot ja tavoitteena oli 
kouluttaa reserviä rannikkojää-
käripataljooniin.

Oman lippunsa rannikko-
jääkärit saivat Teikarin ja Melan-
saaren sekä RTR 2:n ja Viipurin 
lohkon aseveljiltä 31.10.1962, 
ja se vihittiin presidentinlinnas-
sa 30.11.1962.

Rannikkojääkäreihin kas-
voi terve ylpeys joukko-osastos-
taan. Se pohjasi rannikkotaiste-
lujen jättämiin perinteisiin. Jo 
pataljoonan toinen komentaja 
esitti käyttöön erikoisjoukkojen 
vihreää barettia. Hanke ei toteu-
tunut, mutta ajatus jäi itämään.

Pataljoonasta 
erikoisjoukoksi

1970-luvun lopun organisaa-
tiomuutoksissa pataljoonakin 
muuttui. Esikäskyn perusteluis-
sa mainittiin: ”Rannikkojääkä-
ripataljoona muutetaan rannik-
kojääkärikouluksi. Rannikko-
jääkärikoulun tehtävänä on an-
taa rannikon sotatoimiin tarkoi-
tetuille jalkaväen joukoille ryh-
mänjohtaja- ja kertausharjoi-
tuskoulutus sekä kehittää sis-
sitoimintamenetelmiä”. Huolto-
vastuu siirrettiin Helsingin Lai-
vastoasemalle. Lopullinen käs-
ky maavoimien organisaation 
tarkistuksesta tuli pataljoonal-

le maaliskuussa 1979, jolloin 
myös toiminta käynnistyi.

Erinäisten vaiheiden jälkeen 
Pääesikunta hyväksyi pataljoo-
nan muutosesityksen, ja muutos 
astui voimaan 1.1.1981. Sen jäl-
keen pataljoonassa oli esikunta, 
Rannikkojääkärikoulu, esikunta-
komppania, johon kuuluivat ko-
mento- ja huoltojoukkue, kulje-
tusjoukkue ja merikuljetusosas-
to, sekä kertausharjoituskomp-
pania. Rannikkojääkärikoulussa 
oli aluksi rannikkojääkäri-, pans-
sarintorjunta- ja kranaatinheitin-
linja. Neljännestä kurssista al-
kaen tarpeettomaksi osoittau-
tunut panssarintorjunta muuttui 
tiedustelulinjaksi. Vuodet 1983-
1988 eli kursseilla 5-9 oli kak-
si kiväärijoukkuetta, kaksi tiedus-
telujoukkuetta ja kranaatinheitin-
joukkue.

Upinniemen varuskunta ja 
sen palvelut loivat riittävät toi-
mintamahdollisuudet. Erityises-
ti läheinen saaristoalue mahdol-
listi ampumisen kaikilla jalkavä-
en aseilla myös veneistä, mutta 
myös reippaan koulutuksen. Lä-

heisellä Mäkiluodon linnakkeel-
la voitiin harjoitella todentuntui-
sissa linnakeoloissa.

Yhteisharjoitukset rannik-
kotykistön ja merivoimien kans-
sa olivat koulutuksen arkipäi-
vää. Harjoitustoimintaa toteu-
tettiin laajasti Suomen rannikon 
kohteissa ja vakioaiheeksi muo-
dostui rannikkojääkärikomppa-
nian iskuosastomainen vasta-
hyökkäys vihollisen osittain val-
taamalle linnakesaarelle.

Pääesikunnan lähellä si-
jaitseva Rannikkojääkärikou-
lu osoittautui sopivaksi merelli-
seen toimintaan soveltuvien va-
rusteiden kokeilukentäksi. Laa-
jimmat kokeilut koskivat kuiten-
kin vene- ja aluskalustoa: alu-
miinirunkoinen Meriuisko ja Lo-
hi-kuljetusalus. Ensimmäinen 
todettiin soveliaaksi merioloihin, 
mutta jälkimmäinen ei täyttänyt 
suuria odotuksia.

Reserviin koulutettiin 1200 
joukkueen- ja ryhmänjohtajiksi 
pystyvää hyväkuntoista miestä 
ja hieman alle 300 eteläranni-
kon saaristot tuntevaa meren-

Rannikkojääkärit saivat barettinsa 80-luvun alussa niin, että 
Rannikkojääkärikoulun 2. kurssille jaettiin ne ensimmäistä kertaa. Tässä 
evl Tapio Partanen jakaa baretteja 5. kurssin rannikkojääkäreille.
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kulkijaa. Yhtenäisyydestä ker-
tonee se, että vuosikymmenten 
jälkeen lämminhenkisiin kurs-
sitapaamisiin kokoontuu lähes 
poikkeuksetta yli puolet kurssin 
rannikkojääkäreistä – parhaim-
millaan n. 90/120.

Rannikkojääkäreistä luotiin 
1980-luvulla merellinen erikois-
joukko – iskujoukko. Sen tavoi-
teltuna tunnuksena oli vuodes-
ta 1981 kansainvälinen erikois-
joukkojen päähine – vihreä baret-
ti. Tämä perinne kantaa edelleen.

Dragsvikin aika

Itsenäisen Rannikkojääkäripatal-
joonan lakkauttaminen ja rannik-
kojääkärien koulutuksen siirtä-
minen ruotsinkieliseen Uuden-
maan prikaatiin ja siellä rannik-
kojääkärikoulutuksen runkoyksi-
köksi valittuun Vaasan rannikko-
jääkäripataljoonaan oli monipiir-
teinen tapahtuma. Sen tavoittee-
na oli rannikkojen puolustukseen 
tarvittavan jalkaväen tulevaisuu-
den turvaaminen. Pataljoonan 
lippu ja perinteet luovutettiin lop-
puvuodesta 1989. Koulutusteh-
tävän siirtoon oli valmistaudut-
tu kouluttamalla Uudenmaan 
prikaatin henkilöstöä RannJP:n 
harjoituksissa muutosta edeltä-
vinä vuosina. Koulutus keskitet-
tiin aluksi yhteen yksikköön se-
kä aliupseerikouluun. Venekou-
lutus toteutettiin 90-luvun alku-
puolella Upinniemessä, kunnes 
Syndalenin satama saatiin pe-
rustettua.

Alkuvaiheessa Uudenmaan 
prikaatin vastuulla oli perustaa 
rannikkoprikaati, jolla oli yksise-
litteinen tehtävä vastata Ahve-
nanmaan puolustuksesta. Pri-

kaati muodostui jalkaväkipatal-
joonista, jääkäripataljoonasta, 
kenttätykistörykmentistä ja tuki-
osista. Näiden lisäksi oli erillisiä 
rannikkojääkärikomppanioita.

Turvallisuus- ja puolustus-
poliittisessa selonteossa 1997 
Uudenmaan prikaati päätettiin 
liittää osaksi merivoimia. Muu-
tos toteutettiin kesällä 1998, 
jolloin merivoimat ja rannikko-
tykistö liitettiin yhdeksi meri-
puolustuksen kokonaisuudek-
si. Merkittävin muutos oli ran-
nikkojääkäripataljoonien kehit-
täminen ja projekti käynnistet-
tiin lähes välittömästi yhdistymi-
sen jälkeen. Ensimmäiset aske-
leet kansainvälistymisessä otet-
tiin 90-luvun loppupuolella, jol-
loin aloitettiin säännöllinen yh-
teistoiminta ruotsalaisen sisar-
yksikön Amfinbiorykmentti 1:n 
kanssa. Alkoi rannikkojääkärien 
huikea kasvu kohti kansainväli-
siä sotilaallisia kriisinhallintateh-

täviä, EU Battle Group- ja Nato 
Response Force-joukkoja.

Loogisin askelin on edetty 
komppaniakokoonpanoista ran-
nikkojääkäripataljooniin. Vuon-
na 2015 kehitys toi operatiivi-
sen tason sekä uuden taistelu-
tavan ja taktiikan myös rannik-
kojääkäritoimintaan. Rannikko-
jääkäritaisteluosasto näki päi-
vänvalon ja se muodostaa Me-
rivoimien komentajan käyttöön 
jalkaväkijoukoihin perustuvan 
yhtenäisen operatiivisen taiste-
luvoiman, jota muut aselajit ja 
joukot tukevat. Toki edelleen pa-
taljoonakokoonpanossa ja erilli-
sinä komppanioina rannikkojää-
kärijoukkoja voidaan käyttää it-
senäisesti tai tukemaan muita 
joukkoja.

Tekstit lainattu kirjoista 
Rannikkojääkäripataljoona 1960-
1985, Rannikkojääkärit-Kustjägarna, 
Rannikkojääkärit tässä ajassa 1997-
2015 ja Merivoimat 100 vuotta.

U-201 oli ensimmäinen meriuisko. Nämä osoittautuivat merikelpoisiksi ja 
kelvollisiksi rannikkojääkäreille.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Tervehdys hyvät jäsenet!

L ämmin kesä on takana.
Ohessa muutama 

tieto myös painettuna, 
vaikka pääosa tiedoista välit-
tyykin teille jäsenille sähköpos-
tin kautta.

Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen juhlajulkaisusta

SUOMEN RANNIKKOPUOLUS-
TUS 100V kirja julkaistiin ke-
väällä. Yhdistys on ostanut jo-
kaiselle jäsenelleen kirjan. Kir-
jojen jako-operaatio on käynnis-
sä. Ole sähköpostitse yhteydes-
sä sihteeriin ja sovi, miten kir-
ja saadaan sinulle toimitetuksi.

Rannikon Puolustaja sai 
uuden päätoimittajan

Rannikon Puolustajan päätoi-
mittaja vaihtui, kommodori evp 
Sakari Martimo luovutti tehtä-
vän komentaja Janne Herralalle 
eli kädessäsi on uuden päätoi-
mittajan ensimmäinen julkaisu.

Syksyn esitelmä-
tilaisuudesta

Näin ennakkotietona: RUY:n ja 
MY:n yhteinen esitelmätilaisuus 
järjestetään 15.11.2018 Drags-
vikin Upseerikerholla. Kirjatkaa 
päivämäärä jo kalenteriinne. 
Asiasta tullaan tiedottamaan tar-
kemmin, kun ajankohta lähenee.

Jäsenrekrytoinnista

Moni merivoimissa palvele-
va maavoimataustainen tai jo-
pa rannikkotykistö- ja rannikko-
joukkokoulutettu  upseeri ei ole 
yhdistyksemme jäsen. Liity jä-
seneksi merivoimien rannikko-
joukkoupseerien yhdistykseen,  
Rannikkoupseeriyhdistykseen. 
Ota yhteyttä yhdistyksen sih-
teeriin, niin saat lisätietoja. 

Yhdistyksen sihteeri jarmo.
valtimo@rannikonpuolustaja.fi  
puh 040 564 7695

Hyvää  syksyä!

– HALLITUS –
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Tervehdys hyvät jäsenet!

Meriupseeriyhdistys

Jäsenmaksut

Vuoden 2018 jäsenmaksut on 
lähetetty elokuussa jäsenistöl-
le. Mikäli laskussa on virheitä 
tai se ei ole jostain syystä ta-
voittanut, pyydetään ottamaan 
yhteys sihteeriin.

Huomioithan maksaessa-
si, että yhdistyksen tilinumero 
on muuttunut, eikä vanhalla ti-
linumerolla suoritetut maksut tu-
le perille.

Tulevat tapahtumat

22.10. Vuosipäivän kokous. 
Yhdistys juhlii 95-vuotispäi-
väänsä Katajanokan kasinolla. 

15.11. Marraskuun kuukau-
sikokous. Rannikkoupseeri-

yhdistyksen järjestelyvastuulla 
oleva kuukausikokous Uuden-
maan Prikaatissa.

Majan syystalkoot. Majan syys-
talkoot järjestetään marraskuun 
alkupuolella.

Tapahtumien lisätiedot ja ilmoit-
tautumisohjeet ilmoitetaan säh-
köpostilla lähetettävissä jäsen-
tiedotteissa. Jäsentiedotteita 
pyritään lähettämään joka kuu-
kausi pl. kesälomakausi. Mikäli 
ne eivät ole tavoittaneet, pyyde-
tään ottamaan yhteys sihteeriin. 

Navigator-lehti

Meriupseeriyhdistys on yksi uu-
distuneen Navigator-lehden jul-

kaisijoista. Uudistuneeseen Na-
vigatoriin voi tutustua osoittees-
sa www.navigatormagazine.fi

MY:n jäsentuotteet

Suomen Laivasto -kirjasarja (1-
3), osat erikseen 15€, koko sar-
ja 40€
 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku eli-

nehtonamme -kirja, 15€
 – MY:n isännänviiri, 70€
 – MY:n Veneviiri, 22€
 – MY-Jäsenpinssi, 5€

Hintoihin lisätään mahdol-
liset postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä: sihteeri@me-
riupseeriyhdistys.fi
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K eneltäkään ei liene jäänyt 
huomaamatta, että Puo-

lustusvoimat ja sen rinnalla Me-
rivoimat ovat tänä vuonna juh-
lineet 100-vuotista taivaltaan. 
Tähän mennessä on järjestet-
ty toinen toistaan upeampia ti-
laisuuksia. Näiden lisäksi on ol-
lut myös vähemmän julkisuutta 
saaneita tapahtumia. Moni näis-
tä tilaisuuksista olisi ollut haas-
teellisempaa toteuttaa onnistu-
neesti, elleivät Sininen Reservi 
ja sen jäsenyhdistyksien jäse-
net olisi osallistuneet niiden jär-
jestelyihin sekä toteuttamiseen. 
Yhteistoiminta on yksi Sinisen 
Reservin perusarvoista ja par-

haimmillaan se näkyy yhteistoi-
minnassa Merivoimien kanssa. 
Jälleen kerran reserviläisarmei-
ja ja sen vapaaehtoisten osaa-
minen – niin sotilas kuin siviili – 
on näyttänyt voimansa!

Yhteysupseeritoiminta

Vuosittainen, tällä kertaa Suo-
messa Merivoimien komenta-
jan vara-amiraali Veijo Taipaluk-
sen johdolla järjestetty euroop-
palaisten amiraalien tapaami-
nen eli Chiefs of European Na-
vies (CHENS 2018) -konferens-
si toteutui Helsingissä. Järjeste-
lyihin osallistui Sinisen Reservin 
Yhteysupseeriviirikkö, jonka 45 

yhteysupseeria (Liaison Officer, 
LO) toimivat mitä moninaisem-
missa tehtävissä 15.-19.5. väli-
sen ajan. Komentaja esitti jo kii-
toksensa, mutta tuotakoon tätä 
kautta julki Sinisen Reservin kii-
tos Yhteysupseeriviirikölle ja sen 
johtajille kaptl res Sami Linner-
molle, ylil res Henri Havulinnalle 
ja kaptl res Jan Wahlsteinille pa-
noksestanne maanpuolustuksen 
eteen! Tämän ison ponnistuksen 
lisäksi alkuvuoden aikana viirik-
kö on vastannut yhteysupseerien 
tehtävistä Sotilaiden purjehduk-
sen MM-kisoissa Helsingissä ja 
Merisotakoululla 14.-21.6., Me-
rivoimien vuosipäivän vierailujen 

Vapaaehtoista voimaa merellä ja rannikolla – Sininen Reservi

Sinisen Reservin kiltavene m/s Norppa ja m/s Pirkanmaa olivat yleisön tutustuttavana Nuku Rauhassa-
tapahtumassa Turussa 24.-25.8.2018.

Sininen Reservi

antti rautiainen
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”Vara-amiraali Veijo Taipaluksen saatesanat: ”Sininen Reservi 
ry:n päätehtävä on edistää jäsenyhdistystensä yhteistyötä ja 

koordinoida toimintaa, jossa useampi yhdistys on mukana. Yh-
distys tekee merkityksellistä yhteistoimintaa myös Merivoimien 
kanssa. Yhteistoiminnan pääasiallisena tavoitteena on edistää 
meripuolustusta ja yhteisöllisyyttä, joka on kaikkien toimijoiden 
yhteinen etu. Sinisen Reservin toiminnassa on pitkä kumppa-
nuus Merivoimien kanssa ollut keskeinen tekijä kaikilla toiminta-
tasoilla. Sinisen Reservin tavoitteina on edistää kaikkien osallistu-
jien toimintaedellytyksiä, verkottumista sekä yhteistyötä. Sininen 
Reservi on tarjonnut Merivoimien reserviläisille mahdollisuuden 
osallistua aktiiviseen toimintaan, joka on tukenut Merivoimiea ja 
sen reserviläisiä luomalla yhteenkuuluvuuden tunnetta ja maanpuolustushenkeä. Sininen Re-
servi on avustanut Merivoimia erilaisissa tapahtumissa, kuten laivastovierailujen ja kilpailujen 
järjestelyissä sekä vapaaehtoisten harjoitusten toteuttamisessa. Merivoimat kiittää Sinistä Re-
serviä aktiivisesta työstä meripuolustuksen hyväksi ja toivottaa menestystä tuleviin haasteisiin.”

Vapaaehtoista voimaa merellä ja rannikolla – Sininen Reservi
7.-10.7. sekä Japanin laivastovie-
railun yhteydessä 17-20. elokuu-
ta. Syksy tuonee muutaman pie-
nemmän vierailun ja sitten isom-
malle joukolle (alustavasti 15 
LO:a) osallistumisen Northern 
Coast- (NOCO18) harjoituksen 
Pre Sail-vaiheeseen.

Merivoimat 100 v

Merivoimien täyttäessä 100 
vuotta vuosipäiviä – nyt siis päi-
viä eli 8.-9.7. – vietettiin Turus-
sa Aurajoen rannalla ja vapaa-
ehtoinen maanpuolustuskenttä 
sekä Sininen Reservi olivat vah-
vasti mukana, niin järjestelyis-
sä kuin esiintymässäkin. Me-
rivoimat kantoi luonnollisesti 

CHENS 2018-konferenssiin osallistuneet Sinisen Reservin Yhteysupseerit 
ja Merivoimien vastuulliset johtajanaan kom Juha Mäkelä.

Sininen Reservi

antti rautiainen

antti rautiainen
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päävastuun järjestelyistä ja ne 
onnistuivat erinomaisesti. Täl-
lä kertaa Merivoimat suunnitte-
li sekä toteutti myös iltajuhlan 
yhteistyössä Sinisen Reservin, 
Meriupseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen kans-
sa. Viimeksi mainitut mm. tuki-
vat nuorten upseerien osallistu-
mista iltajuhlaan vastaten illallis-
korttimaksuista.

Päivien aikana Sinisen Re-
servin panos oli näyttelyosastot 
ja omat alukset (25 vapaaehtois-
ta), yhteysupseerit (16 LO) ja Si-
nisen Reservin lippulinna paraa-
tissa (12 vapaaehtoista). Näiden 
lisäksi päivien aikana vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen ener-
giasta olivat osoituksina Miinan-
raivaajakillan muistomerkin siirto 

uuteen paikkaan Aurajoen ran-
taan ja paljastus, MPK:n Meri-
puolustuspiirin paraatijoukkue 
ja sen näyttelyosasto sekä sa-
maan aikaan Turussa järjestetyt 
pohjoismaiset laivastokiltapäivät, 
joiden järjestelyistä vastasi Turun 

Laivastokilta. Rannikkosotilasko-
tia sekä sen tuottamia herkkuja 
unohtamatta! Kaiken kaikkiaan 
n. 100 vapaaehtoista oli töissä.

Merivoimien kaikki alusluo-
kat ja Sinisen Reservin m/s Pir-
kanmaa sekä m/s Gyltö kiin-
nittyivät näytille ja juhlavuoden 
kunniaksi vuosipäivien kutsut-
tuna oli myös ulkomaisten me-
rivoimien aluksia. Aluksille pää-
si yleisö myös vierailemaan. Jo-
noa syntyi myös rannikkojääkä-
rien rakentamalle kajakkirastille, 
jossa pääsi pienessä altaassa ko-
keilemaan melontaa. Perinteisen 
paraatikatselmuksen vastaanot-
tivat helteisessä säässä puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali 
Jarmo Lindberg ja merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Veijo 
Taipalus. Alukset ja näyttely oli-
vat avoinna sekä sunnuntaina et-
tä maanantaina ja Laivaston soit-
tokunta sekä suosittu Puolustus-
voimien varusmiessoittokunnan 

Sininen Reservi

M/s Pirkanmaan tukisäätiö juhli m/s Pirkanmaan kymmenvuotistaivalta 
Merivoimien vuosipäivän yhteydessä. Juhlivaa alusta menossa onnittele-
maan Sinisen Reservin varapuheenjohtaja ja Suomenlinnan RT-killan pu-
heenjohtaja Kristiina Slotte.

Rannikkojääkäreiden kajakkirasti Merivoimien vuosipäivän näyttelyalueel-
la kiinnosti nuoria ja vanhempiakin.

antti rautiainen

antti rautiainen
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Showband konsertoivat sunnun-
taina. Sää suosi, väkeä oli pal-
jon ja vuosipäivä päättyi alusten 
juhlavalaistukseen sekä iltajuh-
liin. Turun linnassa vietetyn ilta-
juhlan upeista puitteista, herkul-
lisesta illallisesta sekä toistensa 
seurasta nautti ennätykselliset 
347 osallistujaa.

Nuku Rauhassa Turku

Seuraava tapahtuma Turussa oli 
reilun kuukauden kuluttua, kun 
Nuku Rauhassa Turku 2018- eli 
Merellinen kokonaisturvallisuus-
tapahtuma sekä Puolustusvoimi-
en kesäkiertue saivat ihmiset liik-
keelle Aurajoen rantaan Varvinto-
rille ja Suomen Joutsenen edus-
talle. Yleisölle avoimessa koko 
perheen ilmaistapahtumassa 
esiteltiin monipuolisesti eri tur-
vallisuusviranomaisten ja -järjes-
töjen toimintaa toimintarastien ja 
-näytösten sekä kalustoesittely-
jen muodossa. Varvintorilla viih-
dytti yleisöä useampi yhtye ja 
orkesteri. Sininen Reservi sekä 
sen alukset (m/s Pirkanmaa ja 
m/s Norppa) olivat tietty muka-
na. Yleisölle tarjottiin jopa mah-
dollisuus veneajeluun Aurajoella 
kiltavene Norpalla. Kesäkiertuee-
seen ja PV:ien 100-vuotisjuhlaan 
liittyen järjestettiin taistelunäytös 
lauantaina ja päivät päättyivät 
nautinnollisesti ilmaiskonsert-
tiin, jossa esiintyivät Ilmavoimi-
en Big Band yhdessä The Black-
birds -laulutrion kanssa, Laivas-

Sininen Reservi

ton soittokunta sekä Puolustus-
voimien varusmiessoittokunta. 
Laivaston soittokunnan solistei-
na loisti laulajaduo Ida Paul & 
Kalle Lindroth.

Turun tapahtumien järjes-
telyistä Sinisen Reservin osal-
ta vastasi Mika Koivunen ja hä-
nelle sekä hänen tiimilleen sekä 
kaikille osallistuneille vielä ker-
ran kiitos erinomaisesti suorite-
tusta työstä!

YT merivartiostojen 
kanssa

Yhteistoimintaa oli myös meri-
vartiostojen, merivartiokiltojen, 
Sinisen Reservin ja Meripuolus-
tuspiirin suunnittelupalaveri, jo-
ka pidettiin Porkkalan merivar-
tioasemalla lauantaina 9. kesä-
kuuta, ja jonka järjestämisessä 
Sinisen Reservin ja Robin Elf-

vingin rooli oli merkittävä. Yh-
teistoiminnan kehittäminen jat-
kuu Robinin koolle kutsumassa 
suunnittelupalaverissa Tampe-
reella la 22. syyskuuta.

Säätiöiden tuesta kiitos!

Vapaaehtoisuuteen perustuva 
työ tarvitsee tukijansa ja läm-
min kiitos säätiöille, joiden tu-
kea ilman moni edellä maini-
tuista asioista olisi jäänyt teke-
mättä tai ne eivät ainakaan olisi 
onnistuneet niin hyvin. Tämän 
kiitoksen ansaitsevat eritoten 
Meripuolustussäätiö, Rannik-
kotykistösäätiö, Urlus-Säätiö 
sekä Maanpuolustuksen kan-
natussäätiö.

Aktiivista syksyä
toivotellen

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja

Sininen Reservi ry

Sinisen Reservin lippulinna valmiina Merivoimien vuosipäivän paraatikat-
selmukseen.

antti rautiainen
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Kuivasaaressa pidettiin 
kes kimmäisen toteutetun 

yleisöviikonlopun aikana, lauan-
tai-iltana, palotorjuntaharjoitus. 
moottoriruiskulla imurilla meres-
tä. Koettiin tärkeäksi, että tuli-
palon syttyessä kiltalaisilla olisi 
ensikäden osaamista moottori-
ruiskun käytössä ennen pelas-
tuslaitoksen paikalle saapumis-
ta, mikä luonnollisesti on ensi-
sijainen toimija.

Päälaiturilla toteutettiin 
moottoriruiskun imuriselvitys 
merestä. Kalustona oli M-ruis-
ku, imuriletkut + siivilä, 2 kpl 

palonaruliinoja, 2 kpl 3” pääjoh-
toa, 1 kpl jakoliiton ja 1 kpl jä-
reä työsuihkuputki.

Kokeneen brankkarin Ve-
sa Coreniuksen ja Kuivasaaren 
isännän Mikko Lahtisen johdol-
la jokainen osallistuva pääsi to-
dentuntuisesti kokoamaan sekä 
purkamaan moottoriruiskun se-
kä ruiskuttamaan erilaisin voi-
mavaihtoehdoin kohdetta. 

Paikalla olivat Rannikkoty-
kistökillan yleisöviikonlopun tal-
koolaisia, jotka saivat tehtäväk-
seen selvittää johdetusti moot-
toriruiskun käyttöön oton ja toi-
minnan.

Harjoituksen tarkoitukse-
na oli, että jokainen osaa selvit-
tää M-ruiskun kaluston toimin-
takuntoon.

Tavoitteena oli suunnitel-
la palontorjuntaan oikeat ensi-
toimenpiteet, ennakoida, varau-
tua ja pyrkiä estämään mahdol-
liset onnettomuudet.

Turvallisuus -ja pelastus-
suunnittelu alkaa riskien tun-
nistamisella.

Tärkeimpinä ovat henkilö-
turvallisuuteen kohdistuvat ris-
kit ja sen jälkeen omaisuuteen 
ja ympäristöön liittyvät asiat.

Edellisen perusteella pää-
tettiin toimenpiteistä, joilla ris-
kit voidaan poistaa tai pienen-

tää niitä; hankkia tarvittava pa-
lokalustomateriaali kuten sam-
mutus-, pelastus- ja raivauska-
lusto, turvallisuushenkilöstön 
varaaminen, avainhenkilöiden 
nimeäminen sekä kouluttami-
nen että muun henkilöstön pe-
rehdyttäminen suunnitelmaan, 
palokalustotuntemus sekä palo-
kalustoharjoitukset. Palotorjun-
takoulutus jatkuu killan kesä-
kauden päättäjäisten yhteydes-
sä samalla tutustuen ja harjoi-
tellen erilaisten kiinnityssolmu-
jen tekemistä.

Järvön lasten leiri

Järvön saaressa lapsille on ope-
tettu jo useana kesänä taitoja 
pärjätä saariston olosuhteissa 
sekä tutustutettu erilaisiin me-
rellisiin toimijoihin. 

Lastenleiri järjestettiin ku-
luneena kesänä juhannuksen 
jälkeisellä viikolla perinteiseen 
tapaan. Pääkouluttajana toimi 
Janne Karuvaara. Lapsia osal-
listui leirille 13, joista 7 tyttöä.

Leirillä käytiin läpi ensi-
sammutusta harjoitussammut-
timin sekä sammutuspeitteillä. 
Jokainen lapsi pääsi treenaa-
maan itse molempia sammu-
tuskeinoja ja homma onnistui!

Kiitos Soukka-Sommarö 
VPK:n kouluttajien.

Rannikkotykistökilta antaa turvakoulutusta
Kuivasaaren ennakoiva palotorjuntaharjoitus

slrt kuVa-arkisto
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Lastenleiriläiset ohjaajineen 
vierailivat leirin aikana Upinnie-
men varuskunnassa, jossa ryh-
mää oli vastassa kapteeniluut-
nantti Tatu Vartiainen. Päivän 
aikana tutustuttiin merikappe-
liin ja kuunneltiin Tatu Vartiai-
sen kertomana Upinniemestä ja 
varuskunnan arjesta. Kasarmilla 
varusmiehet esittelivät sotilasva-
rusteitaan ja kertoivat omakoh-
taisia kokemuksiaan varusmiesa-
jastaan. Leiriläiset ruokailivat va-
ruskuntaruokalassa, joka sekin 
oli lapsille melkoinen kokemus. 

Ryhmä pääsi tutustumaan 
ohjusvene Haminaan sekä käy-
tännön kokemuksena irrotta-
maan ohjusvene Hangon köy-
det. Isot kiitokset Rannikkopri-
kaatille ja Tatu Vartiaiselle leiri-
läisten saamasta ainutlaatuises-
ta kokemuksesta.

Turvallisesti vesillä 
-jatkokurssi naisille

Järvössä on järjestetty useam-
pana vuotena naisille kohden-
nettuja Turvallisesti saaristos-
sa ja Turvallisesti vesillä MPK:n 
(Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys) kursseja yhteistyössä Nais-
ten Valmiusliiton Helsingin seu-
dun alueneuvottelun kanssa. 
Kurssien tavoitteena on kehittää 

osallistujan valmiutta ja asennet-
ta liikkua turvallisesti vesillä se-
kä kykyä toimia hätätilanteissa.  
Tällä hetkellä toteutettava kurssi 
on jatkokurssi naisille, jotka ovat 
suorittaneet Turvallisesti vesillä 1 
ja/tai 2 kurssin tai omaavat vas-
taavat taidot. Majoitus tapahtuu 
puolijoukkueteltoissa. Koulutus 
tapahtuu pääosin ulkotiloissa. 

MS Kuivasaaren kesä

MS Kuivasaari on kuluneen pur-
jehduskauden aikana kiltakulje-
tusten lisäksi osallistunut usei-

siin MPK:n (Maanpuolustus-
koulutusyhdistys) koulutusajoi-
hin eteläisellä Suomenlahdella. 
Kaukaisin paikka lienee Russa-
rö, Hanko.

Glögitilaisuus

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillan perinteinen ja joului-
nen glögitilaisuus järjestetään 
pe 30.11. Suomalaisella klubil-
la. Tarkemmin tietoa illan ohjel-
masta jäsenkirjeessämme.

Juttukooste: Sirpa Holma

Rannikkotykistökilta antaa turvakoulutusta
Kuivasaaren ennakoiva palotorjuntaharjoitus

slrt kuVa-arkisto
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Laivaston kilta

oli varattuna isojen tapahtumien, 
kuten samanaikaisten Ruisrokin 
ja Merivoimien juhlan vuoksi. 
Seuraavat kaksi yötä vieraam-
me olivat kuitenkin onnistuttu 
majoittamaan Marinumin laitu-
rin Boren hytteihin. Pohjoismai-
set vieraamme edustivat sikäläi-
siä pääkiltoja; Danmargs Mari-
neförening Tanskasta, Flottans 
Män Ruotsista ja Norges Oslo-
gsforbund Norjasta.

Kiltapäivien avaus tapahtui 
8.7. aamukymmeneltä Forum 
Marinumissa Laivaston Killan 
puheenjohtaja Pentti Niskasen 
tervetuliaissanoin jatkuen tutki-
ja Mikko Merosen kattavalla mu-
seon esittelyllä aamukahvin ke-
ra seminaariluokassa. Aamukah-
vin jälkeen siirryttiin bussiin, joka 
kuljetti vieraamme Nantalin Kul-
tarantaan, jossa meillä oli opas-
tettu kiertokäynti muotopuutar-
hoissa. Naantalissa ohjelma jat-
kui siirtymisellä Laivaston muis-
toristille Kuparivuorelle. Pohjois-
maisilla kiltalipuilla kunnioittaen 
kaikkien puheenjohtajien toimin 
laskimme seppeleen muistoristin 
paadelle. Tilaisuuden arvokkuut-
ta nosti Lauri Rautiaisen trumpe-
tillaan soittama Finlandiahymni. 
Seppeleenlaskutilaisuuden jäl-
keen vieraamme pääosa siirret-
tiin Naantalin vanhaan keskus-
taan tutustumaan sillä aikaa, 
kun puheenjohtajisto käväisi pi-

XIX Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät Turussa 8.–10. heinäkuuta

P ohjoismaiset Laivastokil-
tapäivät järjestetään jo-

ka toinen vuosi vuorottain eri 
pohjoismaissa Tanskassa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Suomessa. 
Tänä vuonna järejestelyvastuu 
oli Suomessa Laivaston Killal-
la. Myös kiltapäivien suunnitte-
lu- ja järjestelyvastuu valtakun-
nan sisällä on kiertävä ja tänä 
vuonna käytännön järjestelyis-
tä vastasi Turun Laivastokilta. 
Kiltapäivien ohjelmat tapahtui-
vat pääosin Aurajokirannassa, 
hyvin luontevalla tavalla Forum 
Marinumin alueella.

Tapahtumapaikaksi olisi 
saattanut muutenkin tulla va-
lituksi tämä merihistoriallinen 
jokialue, mutta nyt oli tarjolla 
pohjoismaisille kiltaystävillem-
me ehkä parasta mitä kyseinen 

alue saattoi tarjota. Samaan ai-
kaan järjestettiin tällä alueella 
Merivoimat-100 -juhlallisuudet. 
Tarjolla oli kansainvälistä väriä 
mm. ulkolaisten laivastovierai-
den muodossa. Joessa oli oman 
laivastomme kaikkien alusluok-
kien lisäksi nähtävillä ulkomais-
ten merivoimien aluksia seitse-
mästä eri maasta kuten Ruotsis-
ta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, 
Liettuasta, Puolasta ja Yhdisty-
neistä Kuningaskunnista.

Pohjoismaiset vieraamme 
saapuivat joko lentokentältä- tai 
osalla edellisyön Salon hotelli-
majoituksesta noudettuna ensin 
laivahostel s/s Borelle majoittu-
maan. Edelliselle yölle ei onnis-
tuttu saamaan majoitusta jo-
kaiselle Saloa lähempää, koska 
kaikki Turun hotellikapasiteetti 

Kaljaasi Inga-Lill valmistautuu risteilemään kohti Turkua.

sePPo kaila
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Laivaston kilta

kaisesti Turussa tervehdyskäyn-
nillä Rannikkolaivaston komen-
tajan kommodori Erkki Mikkolan 
luona miinalaiva Pohjanmaalla. 
Naantalin Kuparivuoren kupeen 
laiturilla meitä odotti kaljaasi In-
ga-Lill, johon nousimme risteil-
läksemme sillä Airiston kaut-
ta Aurajoelle. Nautimme meri-
maisemien nähtävyyksien lisäk-
si maittavan lohikeiton laivakeit-
tiön leipoman suussa sulavan 
saaristolaislimpun kera. Hieno 
meri-ilma suosi mainiosti suju-
nutta risteilyämme. Loppumat-
kan tulimmekin Airistolta alkaen 
sopivan tuulensuunnan avitta-
mana purjeilla Otkantin aukol-
le asti. Laivakahvit nautimme 
katsellen Ruissalon pitsihuviloi-
ta ja Kansanpuiston hiekkaran-
nan Ruisrock-konserttia mereltä 
käsin. Inga-Lill kiinnitti Aurajoki-

XIX Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät Turussa 8.–10. heinäkuuta
rantaan ja laski vieraansa viettä-
mään vapaata tutustuen rannan 
ohjelmatarjontaan ja yleiseen 
juhlavilinään. Myöhemmin ko-
koonnuimme vapaamuotoiseen 
veljesillan päivällise Borelle ala 
Carte Kotkassa.

Maanantai 9.7. aamu alkoi 
lipunnostolla aluksilla. Aamul-
le oli ohjelmaan varattu Forum 
Marimumin auditoriossa meri-
voimien esittely. Klo 10.30 al-
koi merivoimien komentajan pa-
raatikatselmus Boren ja Nuotta-
saarenkadun välisellä kentällä. 
Paraatikatselmukseen osallistui 
Rannikkolaivaston alusten myös 
ulkomaisten alusten henkilöstöä 
ja joukkoja merivoimien eri jouk-
ko-osastoista ja tietenkin Laivas-
ton Soittokunnan tahdittamana. 
Aivan jokisuun tuntumassa am-
muttiin komeat kunnialauksuk-

set 100-vuotiaalle Merivoimil-
lemme. Boren partaalta saimme 
seurata ja kotimaisilla kiltalipuil-
la myös osallistua paraatikatsel-
mukseen, jonka vastaanotti Puo-
lustusvoimien komentaja kenraa-
li Jarmo Lindberg. Valitettavas-
ti pohjoismaisten vieraskiltojen 
lipuilla ei ollut mahdollisuutta 
osallistua katselmukseen. Lou-
naan nautimme Marinumin ra-
vintola Göranissa, jonka jälkeen 
siirryttiin lähes naapuriin, Auri-
ga Business Centerin rakennuk-

Pohjoismaisten kiltojen liput saa-
puvat Laivaston muistoristille 
Naantalin Kuparivuorella.

Pohjoismaiset kiltapuheenjohtajat valmistautuneena Merivoimien komenta-
jan vastaanotolle Suomen Joutsenelle.

sePPo kaila

sePPo kaila
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seen tutustumaan Lounais-Suo-
men Meripelstuskeskukseen ja 
sen toimintaan.

Vieraidemme ja omien kil-
tojemme puheeenjohtajat olivat 
kutsutut iltapäivällä tapahtu-
neeseen Merivoimien komenta-
jan vastaanotolle Suomen Jout-
senella. Paikalla oli arvovaltai-
nen kutsuvierasjoukko mm. ta-
savallan presidentti, puolustus-
voimain komentaja, Suomen ja 
Ruotsin puolustusministerit ja 
joukko korkeita sotilashenkilöi-
tä mm. entisiä eläkkeellä ole-
via puolustusvoimien komenta-

jia. Pääjoukko kiltalaisista viet-
ti vapaamuotoista ohjelmaa tu-
tustuen alueen tarjontaan ku-
ten pv-kalustonäyttelyyn, Open 
Ship -tapahtumaan, Miinanraa-
ivaajamuistomerkin paljastuk-
seen ja Laivaston Soittokunnan 
konserttiin. Klo 19 alkaen vie-
tettiin kiltojen yhteistä illallista-
pahtumaa, Marinumin ravin-
tola Göranissa. Tämä oli kilta-
päivien päättäjäistilaisuus jos-
sa kiltojen puheenjohtajat pe-
rinteisesti lausuvat kiitoksensa 
kiltapäivien johdosta isäntäkil-
lan puheenjohtajalle Pentti Nis-

kaselle, joka nostatti pöydistä 
esille järjestelyistä vastanneen 
Turun Laivastokillan järjestely-
toimikunnan jäsenet. Seuraavi-
en kiltapäivien tanskalainen jär-
jestäjäkilta Danmarks Marinefo-
rening toivotti lopuksi pohjois-
maisen kiltaväen tervetulleeksi 
vuonna 2020 Tanskaan.

Tiistaina 10.7. oli aamulla 
vielä opastettu tutustuminen Fo-
rum Marinumin merimuseoon, 
lounas sen päälle ja sen jälkeen 
enää vuorossa jäähyväiset ja vie-
raidemme kotiinpaluu alkoi.

Seppo Kaila

Laivastokiltapäivien pohjoismainen väki yhteispotretissa Suomen Joutsenen edessä.

Laivaston kilta

sePPo kaila
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V aikka tunteet ovat sil-
loin lähinnä helpottu-
neet, herättää tiiviin 

palveluksen päättyminen myös 
haikeutta: ainutlaatuinen aika 
nuoren elämässä on päättynyt. 
Vaikka asevelvollisuus onkin 
suurimman osan ensisijainen 
syy käydä armeija, iskee siel-

lä helposti mielenkiinto ja kipi-
nä kehittää sotilaallisia taitojaan 
myös tulevaisuudessa.

Kokousilloista 
laivastovierailuihin

Suoritin oman varusmiespal-
velukseni Rannikkoprikaatissa 
Upinniemessä vuoden 2016 ke-

Maanpuolustuksen monet kasvot
– ensimmäinen vuosi reserviläisenä

Reserviläistoiminta saattaa varusmiespalveluksen aikana tuntua vielä kovin etäiseltä. 

Palvelusajan päättymiseen lasketaan päiviä, eikä mielessä pyöri juuri muu kuin elämä ar-

meijan jälkeen. Vuosi, puolesta puhumattakaan, vierähtää kuitenkin valtion leivissä no-

peasti, ja kotiutumisen jälkeen jokaisen on löydettävä paikkansa jälleen siviilimaailmasta. 

sän saapumiserässä. Kotiutumi-
sen lähestyessä olin utelias nä-
kemään armeijan toimintakent-
tää laajemmalti, joten päädyin 
kesätöihin varuskuntaan sopi-
mussotilaaksi. Syksyllä siirtyes-
säni siviilimaailmaan tuoreena 
aliluutnanttina vaiherikkaiden 
62 puolustusvoimissa vietetyn 

Helsingin Reservimeriupseerien hallituksen jäseniä CHENS-konferenssin yhteysupseereina toukokuussa 2018. 
Kirjoittaja kuvassa ensimmäisenä vasemmalla.

Helsingin Reservimeriupseerit
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viikon jälkeen rupesin mietti-
mään, mitä seuraavaksi olisi 
luvassa. Maanpuolustus oli ai-
na ollut sydäntäni lähellä, joten 
päädyin ottamaan yhteyttä Re-
serviupseeriliittoon kotiutumi-
sen yhteydessä pidetyn reser-
viläistoiminnasta kertoneen op-
pitunnin herättämien ajatusten 
myötä. Perhetaustastani löytyi 
jonkin verran kokemusta maan-
puolustustyöstä, sillä isoisäni on 
kapteeni evp. ja tätini sotilasko-
tisisar. Muutoin maanpuolustus-
kenttä näyttäytyi kuitenkin aluk-
si vain valtavana määränä hä-
märänkuuloisia yhdistyksiä ja 
järjestöjä sekä isona lippulinna-
na sotilasparaateissa.

Kun nyt reilu vuosi on vie-
rähtänyt reserviläisenä, olen 
erittäin tyytyväinen päätöksee-
ni lähteä mukaan toimintaan: 
se on poikinut valtavan määrän 
hienoja kokemuksia, uusia ys-
täviä ja kiinnostavaa tekemistä 
opiskelun ja työelämän oheen. 
Maanpuolustustyö on osoittau-
tunut olevan paljon muuta kuin 
pelkkää kunniamerkkien jakoa 
ja kertausharjoitusvuorokau-
sien metsästystä, ja ovatpa lu-
kuisat yhdistykset ja järjestöt lip-
puineen tulleet samalla tutuik-
si. Kokeneemmilta konkareil-
ta saamani vastaanotto on ol-
lut suopea, eikä tilaisuuksissa 
ole tarvinnut häpeillä nauhojen 
vähäistä määrää arvomerkissä: 
oma mielenkiinto ja aktiivisuus 

ovat sotilasarvoa tärkeämpiä te-
kijöitä yhteisessä toiminnassa.

Tätä nykyä toimin Helsin-
gin Reservimeriupseerit ry:n 
hallituksen nuorisoupseeri-
na, jota kautta olen päätynyt 
myös Reserviupseeriliiton alai-
siin nuorten toimikuntiin kan-
sallisella ja piiritasolla. Meri-
voimien toimintakentässä tär-
keä tekijä on myös Sininen Re-
servi ry, jonka yhteysupseeri-

viirikön nuorena yhteysupsee-
rina olen jo päässyt osallistu-
maan laivastovierailujen järjes-
telyihin ulkomaisten delegaati-
oiden avustajana. Tähänastisis-
ta yhteysupseerikokemuksistani 
hienoimpana mainittakoon eu-
rooppalaisten merivoimien ko-
mentajien CHENS18-konferens-
si viime toukokuussa. Enpä oli-
si vielä pari vuotta sitten usko-
nut keskustelevani ranskalaisen 
amiraalin kanssa Euroopan tur-
vallisuudesta tai ajelevani mus-
tassa autosaattueessa ympäri 
keskustaa.

Taidot kehittyvät 
monipuolisesti

Maanpuolustustyössä yhdisty-
vät hienolla tavalla varusmie-
saikana aloitettu sotilaskoulutus 
sekä siviilielämässä hankitut tie-
dot ja taidot – on isänmaan etu, 
että näitä taitoja kehitetään läpi 
elämän ja niitä voidaan hyödyn-
tää sopivissa tehtävissä. Maan-
puolustusharrastus edesauttaa 
monien sellaisten taitojen kehit-
tymistä, jotka ovat oleellisia ny-
kypäivän työelämässäkin. Ver-
kostoituminen, yhteistyö, suun-
nittelu- ja organisointikyky, kie-
litaito ja ihmisläheinen johtami-
nen ovat vain osa niistä asiois-
ta, joita olen päässyt hyödyntä-
mään toimessani. Samalla olen 
tavannut paljon eri-ikäisiä työ-
elämässä olevia, joiden kaut-
ta olen päässyt laajentamaan 
myös ammatillista verkostoani.

Harrastuksena vapaaehtoi-
nen maanpuolustus on valtavan 
monipuolinen. Uskaltaisin väit-
tää, että erilaisten maanpuolus-
tusjärjestöjen toimintakentästä 
löytyy todellakin jokaiselle jota-
kin. Olen itse päässyt osallistu-
maan niin ajankohtaisia yhteis-
kunnallisia ja turvallisuuspoliitti-
sia aiheita käsitteleviin seminaa-
reihin, oman sodanajan joukkoni 
kehittämistoimintaan kuin juhla-
viin edustustilaisuuksiin ja paraa-
teihinkin. Aktiivisuus ja paneutu-
minen kannattavat, sillä ottamal-
la asioista selvää löytää varmim-

Helsingin Reservimeriupseerit

”oma mielenkiinto 
ja aktiivisuus 

ovat sotilasarvoa 
tärkeämpiä 

tekijöitä yhteisessä 
toiminnassa.”
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Kyllä se punkanteko sujuu vielä reserviläiseltäkin. Ruudut eivät kuulemma 
olleet kuitenkaan yhtä suorassa kuin parhaina kokelasaikoina.

Helsingin Reservimeriupseerit

min itselleen mieluista toimintaa. 
Suomi on niin pieni maa, 

etteivät puolustushaara tai paik-
kakunta ole milloinkaan olleet 
esteenä: yhteistyö toimii joka 
suuntaan, kuten juhlavuoden 
2018 suurten tapahtumien jär-
jestelyt ovat osoittaneet. Samal-
la on ollut hauska kohdata myö-
hempien saapumiserien varus-
miehiä ja vaihtaa ajatuksia siitä, 
mihin 2000-luvun varusmies-
palvelus on menossa ja miltä 
maailma maastopuvussa kotiu-
tumisen kynnyksellä näyttää. 
Maanpuolustusjärjestöt vaikutta-
vat nimittäin merkittävällä tavalla 
myös kasarmielämään tukemal-
la varusmiesten vapaa-ajanviet-
toa ja palkitsemalla tehtävänsä 
mallikkaasti hoitaneita.

Nuorissa on maan-
puolustuksen tulevaisuus

Nuoren reservinupseerin nä-
kökulmasta on syytä muistut-
taa, että maanpuolustuksen tu-
levaisuus nojaa nimenomaan 
nuoressa sukupolvessa. Liian 
usein saan ikätovereiltani kuul-
la palautetta siitä, että varus-
miespalveluksen lopussa järjes-
tetyn reserviläisinfon ikääntynyt 
reservin majuri on lähinnä luo-
nut koko harrastuksesta kuvan 
”menneitä muistelevasta pappa-
kerhosta”. Yhtenä oman puolus-
tushaarani harvoista nuorisoup-
seereista koen erittäin tärkeäk-
si nuorten rekrytoinnin maan-

puolustustoimintaan mahdolli-
simman varhaisessa vaihees-
sa – miksi odottaa reservissä 
ensin vuosikymmen tai kaksi, 
kun liittyä voi ilman taukojakin? 
Jotta nuoret saadaan aktivoitua 
mukaan ja pysymään jäsenenä 
myös ensimmäisen jäsenmak-
sulaskun kolahtaessa postiluu-
kusta, on tärkeää järjestää mo-
nipuolista toimintaa ja tarjota 
nuorille reserviläisille mahdolli-
suuksia laidasta laitaan. Myös 
samanikäisten kanssajäsenten 
tapaaminen on tärkeää, sillä 
yhdessä tekeminen kannattaa, 
ja harrastuksen myötä voi muo-
dostua läpi elämän säilyviä ystä-
vyyssuhteita.

Kaiken kaikkiaan maan-

puolustustyö on näyttänyt mo-
net kasvonsa ja opettanut, et-
tä on kyse läpi elämän säily-
västä harrastuksesta, josta jo-
kainen voi tehdä itsensä nä-
köisen. Yksi asia yhdistää kui-
tenkin kaikkia maanpuolustus-
toimijoita: he ovat sikäli etuoi-
keutettuja, että he pääsevät ko-
kemaan monia sellaisia asioita, 
joista eivät muut pääse osalli-
seksi. Tässä toiminnassa nuore-
na mukana olo on ollut samal-
la todella palkitsevaa ja poikinut 
samalla suuren liudan kontakte-
ja – ja mikä tärkeintä – hieno-
ja muistoja.

Alil res. Lasse Mäki
Nuorisoupseeri, Helsingin 

Reservimeriupseerit ry
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1 .8.2018 tuli täyteen 97 
vuotta Hangon Rannikko-

patteriston perustamisesta ja 
Hangon Rannikopatteriston Pe-
rinneyhdistys jatkoi päivän juh-
listamista perinteiseen tapaan.

Perinnepäivä alkoi Han-
gon sankarihaudoilta, jossa las-
ketaan seppele. Ennen tilaisuu-
den alkua voitiin jo todeta, et-
tä edessä oli lähihistorian läm-
pimin perinnepäivä.

Seppeleenlaskutilaisuus oli 
jälleen näyttävä. Paikalla oli lip-
pulinna, jossa liehui Suomen 
lippu ja lähes kaikki Hangon 
maanpuolustusyhdistysten li-
put täydennettynä Hankonie-
men Karjalaisten lipulla. Mu-
siikista vastasi Dragsvikin pe-
rinnesoittokunta kapellimesta-
ri Helge Dahlin johdolla. Han-
gon ruotsinkielisn seurakunnan 

kappalainen, Jesse Heinonen, 
piti kaksikielisen hartaushetken.

Suomenlinnan rannikko-
rykmentin komentajan sijainen, 
komentajakapteeni Jari-Pekka 
Kettula, yhdistyksen puheen-
johtaja, komentaja evp Jarmo 

Valtimo ja Sotainvalidien veljes-
liiton Hangon osaston edustaja, 
sotainvalidi Holger Tötterman, 
laskivat seppeleen.

Sankarihaudoilta siirryttiin 
Hangon troolisatamaan, josta 
kuljetus Russaröön lähti. Soit-
tokunta siirtyi rannikkouiskolla 
ja pääjoukko Vaarlahdella.

Saaressa ohjelma alkoi ko-
mentajakapteeni Kettulan ja pu-
heenjohtaja Jarmo Valtimon ka-
sarmin edessä lausutuilla ter-
vehdyssanoilla. Puheiden jäl-
keen siirryttiin ruokasaliin, jos-
sa oli tarjolla yhdistyksen tar-
joamaa hernekeittoa ja panna-
ria, jonka oli toimittanut Upin-
niemen Leijona Catering.

Lounaan jälkeen oli mah-
dollisuus käydä sotkussa, sillä 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä

Osa lippulinnaa.

harri J J nuPPola

harri J J nuPPola

Soittokunta soittaa Helge Dahlin johdolla.



89Rannikon Puolustaja   3 | 2018

Järjestöt

Hangon paikallisosaston vihreät 
sisaret olivat avanneet sen vie-
raita varten.

Ohjelma jatkui puistokon-
sertilla ja musiikin lomassa jaet-
tiin perinnekolikot jäsenille, joil-
le tulivat sääntöjen edellyttämät 
palvelusvuodet täyteen. Tänä 
vuonna heitä oli seitsemän (7): 
Kari Aikio, Leif Ekebom, Teu-
vo Kaikkonen, Kenneth Kank-
kunen, Susanna Kuusela, Tai-
na Pohjonen ja Timo Puumalai-
nen, joka oli ainoana paikalla.

Perinnesoittokunta, Hel-
ge Dahlin johdolla, päätti puis-
tokonsertin soittamalla Hangon 

marssin, Hangon Rannikkopat-
teriston kunniamarssin.

Tänä vuonna vieraille oli 
järjestetty opastettu kiertokä-
vely keskijaokselta majakalle. 
Kierroksen johti Oiva Lyytikäi-
nen. Kierroksen lisäksi kaikilla 
oli mahdollisuus tutustua järe-
ään patteriin, 130 TK tykkiin ja 
kasarmissa oleviin perinnetupiin.

Kun Vaarlahti klo 15.30 ir-
tautui Russarön laiturista, voi-
tiin todeta, että kaikki oli suju-
nut hyvin ja 110-päinen vieras-
joukko oli tyytyväisiä. Aurinko 
oli hellinyt vieraita koko päivän 
ajan ja vanha toteamus, ”Russa-

rössä ei sada 1.8.”, piti paikkan-
sa, vaikka kaikilla olikin paita 
märkänä, mutta nyt eri syystä.

Kiitos kaikille mukana ol-
leille. Erityinen kiitos Suomen-
linnan rannikkorykmentille ja 
Rannikkoprikaatille merikulje-
tuksista ja Russarön järjeste-
lyistä, Leijona Cateringille mauk-
kaasta hernekeitosta ja panna-
rista, ”vihreille sisarille” kahvista 
ja Dragsvikin perinnesoittokun-
nalle musiikista.

Tavataan taas ensi vuonna 
1.8.2019 98-vuotisjuhlan mer-
keissä.

Jarmo Valtimo

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä
harri J J nuPPola

Hernekeitto ja pannari maistuu.
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Turun Rannikkotykistökilta

M erivoimien 100- 
vuotisjuhlan hui-
pentuma Turun Au-

rajokirannassa aktivoi myös Tu-
run Rannikkotykistön kesätoi-
mintaa. Forum Marinumin luo-
na nähtiin useita kiltalaisia, joko 
esittelytehtävissä Sinisen Reser-
vin teltassa tai muuten tutustu-
massa alueen laajaan kansain-
väliseen laivastotapahtumaan. 

Esittelyteltalla päivystysvuoroil-
laan toimintaamme esittelivät ai-
nakin aktiivit kiltalaisemme Arto 
Heinonen, Pentti Sillanpää, Ve-
li-Pekka Nyberg ja Heikki Poh-
janvirta. Merivoimien komenta-
jan vastaanotolle Suomen Jout-
senella suuren ja arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon osana ja kil-
taamme edustavana osallistui 
puheenjohtaja Mika Koivunen. 
Seuraavaksi kilta osallistui sa-
moilla alueilla, Varvintorilla 24.-
25.8. Nuku Rauhassa -tapah-
tumaan. Myös täällä esittelim-
me Sinisen Reservin teltalla yh-
teistyössä Turun Laivastokillan 
kanssa kilttojemme toimintaa.

Varusmiesten palkitsemisia 
jatkettiin kesälläkin, kun killan 

edustajat kävivät palkitsemas-
sa Rannikkoprikaatista kotiutu-
via tuliasemapatterin varusmie-
hiä. 13.6. palkittavinamme kii-
tettävästi suoritetusta varusmies-
palvelusta olivat kersantti Samu 
Salonen ja alikersantti Julius Sil-
lanpää. Rannikkoprikaatin ko-
mentaja, kommodori Vesa Tuo-
minen kutsui tilaisuuden päätyt-
tyä meidät kolme vielä erikois-
käynnille tutustumaan Kajanuk-
sen saunarakennukseen ja mu-
seoituun tornikanuunaan saunan 
läheisyydessä. Hieno ele Turun 
Rannikkotykistökillalle!

Suositut kuukausitapaami-
set käynnistyivät kesätauoltaan 
syyskuun 5. alkaen ja jatkuvat 
joka kuukauden ensimmäise-

Turun Rannikkotykistökilta ja Merivoimat 100v!

Pj. Mika Koivunen menossa 
Merivoimien komentajan vas-
taanotolle Suomen Joutsenelle. 
Takana samaan tilaisuuteen val-
mistautumassa Laivaston Killan 
pj. Pentti Niskanen.

Merivoimat 100 -tapahtuman yhteydessä teltalla kiltatoimintaa esit-
telemässä Veli-Pekka Nyberg ja Heikki Pohjanvirta. Paikalla samanai-
kaisten Laivastokiltapäivien kiireiltä pistäytymässä Jarmo Holm Turun 
Laivastokillasta.

sePPo kaila

sePPo kaila
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Turun Rannikkotykistökilta

nä keskiviikkona totutusti Heik-
kilän sotilaskodissa, sen yläsa-
lissa. Odotettavissa on taas ko-
ko syyskaudelle oman alansa 
asiantuntijoiden pitämiä mie-
lenkiintoisia esitelmiä!

Kiltamme toteutti elokuun 
loppupuolella matkan mm. Lat-
vian Bunkkerimuseoon. Suunni-
teltu reitti oli Turku – Tallinna – 
Tartto – Ligatne – Pärnu – Tal-
linna – Turku. Matkasta kuval-
lista raporttia seuraavassa Ran-
nikon Puolustajan numerossa.

Ampumaharrastajat, muis-
takaa Sinisen Reservin ampu-
makilpailut ensi vuodelle, kos-
ka tämän vuoden viimeinen-
kin kilpailu saattaa olla jo täs-
sä vaiheessa ohi. Valittavana on 
tiettävästi ensi vuonnakin neljä 
hienoa kisapäivää. S.R. kilpailut 
ovat henkilökohtaisia- ja jouk-
kuekilpailuja! Nyt keräämään 
joukkueita kilpasille! Ilmoittau-
tumiset näihin ampumakilpai-
luihin MPK:n kotisivuilta. Muis-
ta hankkia itsellesi tilaisuuksis-
sa tarvittava asianmukainen re-
serviläisen ampumaturva -va-

kuutus. Vakuutuksen myöntää 
OP-vakuutus Oy ja lisätietoja sii-
tä saa: www.reserviläisliitto.fi.

Turun Rannikkotykistökil-
lan syyskokous 10. 11. 2018 
klo 12 alkaen Heikkilän sotilas-
kodissa.

Killan syysjuhlaa vietetään 
Sirkkalan upseerikerhon Tur-
ku-kabinetissa 24.11. klo 18. 
Jouluaterian hinta 38€ sisäl-
täen ruokajuomat. Tervetuloa 

kumpaankin tilaisuuteen!
Seuratkaa ilmoitteluja kil-

tamme retkistä, kuukausitapaa-
misista ym. tapahtumista TS:n 
kiltapalstalla, jäsentiedotteissa 
ja killan FB-sivulla: facebook.
com/groups/turunrtkilta. Seu-
ratkaa tarjontaa myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Turun Rannikkotykistökilta ja Merivoimat 100v!

Upinniemen Kajanuksen saunaa killan edustajille Heikki Pohjanvirralle, 
Veli-Pekka Nybergille ja kameran takana olleelle Seppo Kailalle esitteli 
Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen.

sePPo kaila
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Turun Laivastokilta

Tulevia tapahtumia.

Retkeily- ja huvitoimikunta pyr-
kii järjestämään kiltaretken tai 
-retkiä jäsenistöltä myös saa-
tujen ehdotusten perusteella. 
Syyskaudella vierailemme mm. 

Turun Laivastokillan kesäkuulumisia!

Koko alkuvuoden ja kevään ahkerat ponnistelut tuottivat ainakin omasta mielestämme 

onnistuneet XIX Pohjoismaistet Laivastokiltapäivät Turkuun. Kiltapäivätapahtumat 

tukeutuivat pääosin Aurajokirantaan 8.–10. 7. Päivien isäntänä toimii Laivaston Kilta 

ja operatiiviset järjestelyt hoiti Turun Laivastokilta. Tarkempi selostus on tämän leh-

den Laivaston Killan palstoilla.

Olkiluodon atomivoimalassa 
Varsinais-Suomen Kiltapiirin or-
ganisoimalla matkalla. Elokuun 
lopussa osallistuimme Turun 
Rannikkotykistökillan matkalle 
Baltiaan, tutustumaan mm. Li-

gatnen bunkkereihin. Siitä se-
lostusta seuraavassa lehdessä. 
TLK:n syksyn pistooliampuma-
mestaruuden kilpailu Pansion 
pistooliradalla saattaa tätä luet-
taessa olla jo käyty, koska tark-

Laivastokiltapäivien purjehdusretkellä Airistolla matkalla Aurajoelle. Purjeiden nosto.

sePPo kaila
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan kesäkuulumisia!
ka aika ei vielä ollut tiedossam-
me. Muistakaa Sinisen Reser-
vin ampumakilpailut ensi vuo-
delle, koska tämän vuoden vii-
meinenkin kilpailu saattaa olla 
jo tässä vaiheessa ohi. Valitta-
vana on tiettävästi ensi vuon-
nakin neljä hienoa kisapäivää. 
S.R. kilpailut ovat henkilökoh-
taisia- ja joukkuekilpailuja! Il-
moittautumiset näihin ampu-
makilpailuihin MPK:n kotisivuil-
ta. Muista hankkia itsellesi tilai-
suuksissa tarvittava asianmu-
kainen reserviläisen ampuma-
turva -vakuutus. Vakuutuksen 
myöntää OP-vakuutus Oy ja li-
sätietoja siitä saa: www.reser-
viläisliitto.fi.

Syyskokous

Turun Laivastokillan jäsenet kut-
sutaan säänömääräiseen syysko-

koukseen tiistaina 23.10. Heik-
kilän sotilaskotiin Turussa. Käsi-
tellään killan sääntöjen syysko-
koukselle määräämät asiat. Ko-
kouksen alussa kuullaan kiinnos-
tava esitelmä ja kahvitarjoilun lo-
massa. Tervetuloa!

Loppuvuoden syntymä-
päiväsankareitamme ovat: 75 
vuotta Raimo Novari 24.10. ja 
Timo Saarinen 9.12. 60 v. Esa 
Peltonen 18.12. 50 v. Jari-Erkki 
Salmi 12.11. Onnittelut kaikille 
syntymäpäiväsankareillemme!

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

Killan tiedottaja 
Seppo Kaila

Laivaston muistoristillä pohjoismaiset kiltapuheenjohtajat. Turun 
Laivastokillan airuet ristillä.

Kiltapäiväpurjehdus päättyi Aurajoelle lipuen kotimaisten ja kansainvälis-
ten laivastoalusten lomassa.

sePPo kaila

sePPo kaila
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Puolustusvoimien 100- 
vuotisjuhlavuonna koros-

tuu kahden näkökulman tasa-
paino; toisaalta elää ajassa- uu-
distua ja samaan aikaan kun-
nioittaa perinteitä ja ammentaa 
niistä viisautta. Niin puolustus-
voimilla kuin rannikkojääkäreil-
läkin on pitkä historia ja se kan-
taa mukanaan korvaamattoman 
arvokkaita, virallisia ja epäviralli-
sia, perinteitä.

Tulevaisuuteen katsottiin 
maaliskuussa kun Rannikkojää-
kärit järjestivät esitelmätilaisuu-
den, jossa Suojelupoliisin tiedo-
tuspäällikkö Jyri Rantala kertoi 
hybridi- ja kyberuhista kansan-
tajuisella tavalla sekä kuvasi, 
miten valmisteilla olevan tiedus-
telulain mahdollistavin keinoin, 
on tarkoitus jatkossa torjua näi-
tä uhkia. Palautteen perusteel-
la esitys antoi aihetta ajatteluun 
sekä nuoremmille että vanhem-
mille rannikkojääkäreille. 

Perinteitä kunnioitettiin, ja 
kenties uusi perinne synnytet-
tiin, lauantaina 21.4. jolloin jär-
jestettiin tutustumiskäynti Ran-
nikkoprikaatin Upinniemen va-

ruskuntaan joka oli Rannikko-
jääkäripataljoonan ja siihen kuu-
luneen Rannikkojääkärikoulun 
koti vuodesta 1965 aina vuo-
teen 1990 asti. Paikalle saapui 
noin 40 henkilöä. Mukana oli 
hyvinkin iäkkäitä rannikkojääkä-
reitä ja osa taas oli liikkeellä per-
heen voimin lapset mukanaan. 
Tilaisuutta isännöi kapteeniluut-
nantti Tatu Vartiainen Rannikko-
prikaatista. Prikaati tarjosi tutus-
tumiskierroksen varuskunnassa 
ja esityksen Prikaatin toiminnas-
ta tunnelmallisessa Merikappe-
lissa. Tilaisuus huipentui sotilas-
kotiin, jonka terassilla grillattiin 
makkaraa ja muisteltiin mennei-
tä sattumuksia. 

Rannikkojääkäreille vuoden 
tärkein päivä kunnioittaa perin-
teitä on heinäkuun 5 päivänä 
jolloin vietetään Teikarin päivää 
ja kunnioitetaan Teikarin saarel-
la uhrinsa antaneita. Päivä alkaa 
ensin Upinniemen varuskunnan 
Teikarin kivellä seppeleenlaskun 
muodossa ja sen jälkeen siirry-
tään Uudenmaan prikaatiin las-
kemaan seppele ja nauttimaan 
juhlahetkestä palkitsemisineen. 

Puolustusvoimien ja samal-
la merivoimien juhlavuoden tär-
keä tapahtuma oli Merivoimien 
vuosipäivä Turussa 8.-9. heinä-
kuuta. Tapahtumassa oli tarjolla 
hieno kavalkadi merivoimien ny-
kykalustoa, ulkomaista kalustoa 
ja tietenkin rannikkojääkärit mu-
kana tarjoamassa mahdollisuut-
ta kokeilla kajakkia. 

Toiminnalliselta kannal-
ta haluamme muistuttaa että 
rannikkojääkäreillä on mahdol-
lisuus testata kykyään toimia 
rannikkojääkäreiden tässä päi-
vässä ja osallistua barettimars-
siin muutamia kertoja vuodes-
sa. Marssi antaa erittäin realisti-
sen kuvan siitä mitä, tämän päi-
vän rannikkojääkäreiltä edellyte-
tään niin psyykkisen kuin fyysi-
sen kestävyyden kannalta. 

Nähdään taas syyskokouk-
sessa marraskuun loppupuolel-
la, luvassa on jälleen erittäin 
mielenkiintoinen vieraspuhuja, 
seuraa sähköpostia ja FB sivuja! 

Kerran rannikkojääkäri – ai-
na rannikkojääkäri

Henkka ja Mika

Puheenjohtajien kynästä

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Puolustusvoimien ja Merivoi-
mien 100-vuotisjuhla ko-

rosti rannikkojääkäreiden perin-
netaisteluiden muistopäivän ja 
Vaasan rannikkojääkäripataljoo-
na vuosipäivän eli Teikarin päivän 
juhlallisuuksia, joita vietettiin jäl-
leen 5. heinäkuuta, Teikarin ja 
Melansaaren taistelujen viimei-
sen taistelupäivän mukaan.

Juhlallisuudet alkoivat pe-

rinteiseen tapaan Upinniemes-
sä Teikarin kivellä, jolle laskettiin 
pienen joukon ja killan lipun kun-
nioittaessa Teikarin Taistelijoiden, 
Rannikkojääkärikillan ja Rann-
JP:n perinneyhdistyksen yhtei-
nen kukkalaite. Rannikkoprikaati 
oli asettanut muistokivelle juhla-
liputuksen, ja varuskunnan pääl-
likkö komdri Vesa Tuominen se-
kä osallistui kukkalaitteen las-

kuun, että tarjosi vierailleen jo 
perinteeksi muodostuneen, läm-
minhenkisen aamukahvitilaisuu-
den. Oli myös ilo todeta, että Tei-
karin kiven ympäriltä oli poistet-
tu jo suureksi kasvaneet männyt 
muistomerkin päästessä jälleen 
esille ja oikeuksiinsa.

Lämmin kiitos komdri Tuo-
miselle sekä järjestelyistä huo-
lehtineelle kaptl Tatu Vartiaiselle 
ja varuskunnalle!

Juhlajoukko siirtyi Dragsvi-
kiin, jossa juhlallisuudet jatkui-
vat klo 12 paraatikatselmuksel-
la. Paikalle saapui lisää juhla-
väkeä ja Rannikkojääkärikillan 
sekä JP 27:n perinneyhdistyk-
sen liput kantajineen olivat ri-
vissä. VAARANNJP:n komen-
taja kom Sami Jaakkola tarkas-
ti paraatijoukot, joita johti patal-

Rannikkojääkäreiden
Teikarin päivä

Palkitsemiset Teikarin päivänä 5.7.2017

Teikarin päivänä myönnettiin ja/tai luovutettiin

 – MPKL:n hopeinen kiltaristi Kaj 
Wallanderille ja Anders Gardbergille,

 – MPKL:n pronssinen kiltaristi  
Patrick Hjeltille,

 – kultainen rannikkojääkärimitali kom 
Juha Mäkelälle, kom Sami Jaakkolalle, 
Henri Harmialle, Risto Mikkoselle, 

Harri Niskaselle, Ilkka Öhmanille,  
Kari Seppälälle, Hannu Kärkkäiselle, 

 – hopeinen rannikkojääkärimitali Robin 
Elfvingille sekä 

 – pronssinen rannikkojääkärimitali  
Jani Komulaiselle ja Jorma Tiuralle.

Rannikkojääkärikilta onnittelee kaikkia huomionosoituksen saaneita!

Joukot ryhmittyneenä paraatikatselmukseen Teikarin kivellä Dragsvikissa.
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Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys ry ja Rannikkojääkärikilta ry kutsuu 
Teidät, perheenne ja ystävänne Upinniemeen

Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konserttiin
Upinniemen Merikappeliin 1. adventtisunnuntaina 

2.12.2018 klo. 18:00 – 20:00
Glögitarjoilu alkaen klo. 17:00. Konsertissa esiintyvä kuoro varmistuu myöhemmin. Käsiohjel-
ma 5 euroa. Ilmoittautuminen tapahtumaan 29.11.2018 mennessä osoitteessa: https://meri-
kappeli.com. 

Merikappeli sijaitsee sotilasalueella ja jokaisella tulijalla tulee olla asianmukainen vierailulupa.  
Ilmoittautuminen oikeuttaa pääsyyn Upinniemen varuskuntaan. Saapuessanne varuskunnan 
portille ilmoittakaa liikennevartiolle osallistuvanne konserttiin ja esittäkää pyydettäessä henki-
löllisyystodistus. Parkkipaikkoja Merikappelin edustan lisäksi on varuskuntaruokalan ja sotilas-
kodin läheisyydessä.

Upinniemen Merikappeli, Upinniemen Rantatie, 02470 Upinniemi

Lisätiedot: Esa Aittokallio p. 040-5869 061, esa.aittokallio@gmail.com

joonaupseeri komkapt Tuomas 
Syvänen. Joukon edessä kun-
nioitettiin myös Teikarin sankari-
vainajien muistoa laskemalla se-
kä Vaasan rannikkojääkäripatal-
joonan että em. yhteisöjen kuk-
kalaitteet. Tämän jälkeen kom 
Jaakkola piti juhlapuheen.

Katselmuksen jälkeen juh-
laväki siirtyi upseerikerholle, 
jossa kom Sami Jaakkola toivot-
ti vieraat tervetulleiksi. Komen-
taja-salissa suoritettiin niin Vaa-
san rannikkojääkäripataljoonan 
kuin killan ja Teikarin Taistelijoi-
den huomionosoitusten jakami-
nen. Palkitsemisten jälkeen oli 
maittava juhlalounas sekä va-

paata seurustelua, jossa perin-
teet ja historia korostuivat. Var-
sinkin Jääkäri-sali ja sen esi-
neistö kiinnostivat juhlaväkeä.

Päivä oli erittäin onnistu-

nut! Rannikkojääkärit kiittävät 
Vaasan rannikkojääkäripatal-
joonaa sekä eritoten kom Sami 
Jaakkolaa!

Antti Rautiainen

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Vaasan ranikkojääkäripataljoonan komentaja kom 
Sami Jaakkola tarkastaa paraatijoukot.
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R amsön kesäleiri on joka-
vuotinen Ramsön saares-

sa pidettävä niin sanottu ”leiri-
koulu.” Kuitenkaan kyseessä ei 
ole luokille suunnattu huvi, vaan 
leirille saa tulla kuka tahansa ui-

mataitoinen.
Tänä vuonna mukana oli 

10-14 vuotiaita innokkaita ja 
ahkeria nuoria. Ramsön kesälei-
rillä opittiin mm. puukon, sahan 
ja kirveen käsittelyä, hypotermi-

alta pelastautumista ja siihen oi-
keanlaisen avun antamista.

Myös suunnistusta ja kar-
tanlukutaitoa harjoiteltiin ja en-
siavun antaminen oli myös tär-
keässä asemassa. Leirillä nu-
kuttiin puolijoukkueteltoissa, 
kalastettiin sekä uitiin.

Leirillä rakennettiin lautat. 
Osalle lauttojen ”matkustajille” 
kävi kohtalokkaasti, sillä lautta 
pulpahti pinnan alle ja he joutui-
vat kosketuksiin kymmenastei-
sen veden kanssa. Onneksi laut-
ta oli kevyt ja se tuli hetken pääs-
tä takaisin pinnalle, kun suurin 
paino oli lähtenyt sen päältä. Vii-
kon aikana leikittiin myös met-
sässä kirkon rottaa ja lipun ryös-
töä. Lempileikiksi tuli kuitenkin 
totuus vai tehtävä.

Leiriläiset: Sara, Rosa ja Ronja

Ramsön kesäleiri nuorille 
10.-15.6.2018

R annikkojääkäripataljoonan Perinneyh-
distys ja Rannikkojääkärikilta ovat järjes-

täneet Upinniemessä Ramsön saaressa leiri-
kouluja kesäkuussa vuosittain. Ensi kesäkuus-
sa hyvää palautetta ja suosiota saanut leiri 
on tarkoitus järjestää jälleen, ilmoittautumi-
nen avataan MPKry:n kurssisivuille alku vuo-
desta 2019. Leirikoulu on avoin kaikille uima-
taitoisille yli kymmenen vuotiaille koululaisille.

Leirien mahdollistamisesta haluamme 
kiittää URLUS-säätiötä sekä Rannikkopri-
kaatia tuestanne. Kiitokset myös leirin oh-
jaajille Tuula Malmbergille, Pinja Heinoselle 
ja Harri Hahkalalle ja tietenkin erikoiskiitos 
kaikille leiriläisille.

Terveisin

Esa Aittokallio kurssin johtaja

Vasemmalta alhaalta: Ertsi, Papu, Eetu, Rafa, Smurffi. Vasemmalta yl-
häältä: Aava, Miira, Mamanda, Aino, Pinsku, Verna, Rosa, Ronja, Eski, 
Sara, Mirenne, Harri, Valtsu, Tuula ja Matti.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

esa aittokallio
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
jarmo.valtimo@gmail.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  
Kommodori Veli-Petteri Valkamo
Sihteeri  
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto Komentaja Pasi Puoskari

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 Timo Häyhä
timo.hayha@gmail.com
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 Johanna Pakola
Pryssinkatu 13 as 29
20320 Turku
+358 40 588 4231
johanna.pakola@gmail.com
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 Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
050 5561825, antti@rautiainen.fi
Sihteeri Kai Kaksonen
050 545 5421
kai.kaksonen@gmail.com

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

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat 2018
4/2018 Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2018
22.10. Vuosipäivän kokous. Meriupseeriyhdistys juhlii 

95-vuotispäiväänsä Katajanokan kasinolla (s. 75).

15.11. RUY:n ja MY:n yhteinen esitelmätilaisuus järjestetään Dragsvikin 
Upseerikerholla (s.74).

2.12. klo. 18:00 – 20:00 Talvisodan muistoja ja adventin lauluja 
-konsertti Upinniemen Merikappelissa 1. adventtisunnuntaina 
(s.96).

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Tuomas Alanko
tuomas.alanko@gmail.com
puh: 045 142 8449
Sihteeri Katariina Ilves
Sandelininkatu 13 A 3
05800 Hyvinkää
katariina.ilves@luukku.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



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

www.kongsberg.com
WORLD CLASS
- through people, technology & dedication
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HUIPPUTEKNOLOGIAA 
JA YHTEISTYÖTÄ
TOIMITAMME SUOMEEN MAAILMAN-
LUOKAN TUOTTEITA JA KOKONAIS-
RATKAISUJA

- Ilmapuolustusjärjestelmät
- Johtamis- ja tulenjohtamisjärjestelmät
- Integroidut tiedustelu- ja valvonta-
   järjestelmät
- Kauko-ohjattavat aselavetit
- Ohjelmistopohjaiset ja taktiset viesti-
  järjestelmät
- Risteily- ja meritorjuntaohjukset


