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Pääkirjoitus

Hatunnosto vapaaehtoisuudelle

V apaaehtoinen maan-
puolustus on Suomen 
maanpuolustusta tu-

kevaa kansalaistoimintaa. Se lu-
jittaa suomalaisten maanpuo-
lustustahtoa ja parantaa viran-
omaisten ja kansalaisten val-
miutta selviytyä eri turvallisuus-
tilanteissa.

Vapaaehtoisuus on hienoa 
ja arvostettua. Vapaaehtoisuut-
ta ja sen käsitettä on tutkittu pal-
jon eri näkökulmista. Perusmää-
ritelmän mukaan vapaaehtoinen 
on sellainen, joka tekee omasta 
tahdostaan sellaista, jonka suo-
rittaminen ei ole pakollista.

Vapaaehtoistoiminnan peri-
aatteet ovat ylevät ja jalot. Peri-
aatteita on lukuisia ja niistä voi-
si erityisesti vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen liittyvinä 
mainita esimerkiksi seuraavat; 
tasa-arvoisuus, luotettavuus ja 
sitoutuminen toimintaan, luot-
tamuksellisuus ja vaitiolovelvol-

lisuus sekä mahdollisuus ihmi-
senä kasvamiseen. Hienoja pe-
riaatteita kaikki.

Vapaaehtoinen maanpuo-
lustus on kohtaamassa merkit-
täviä muutoksia. Muutoksen ai-
heuttaa maaliskuussa hyväksyt-
ty laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta. Laki tulee voi-
maan tammikuun alussa 2020. 
Lain merkittävin muutos on va-
paaehtoisen sotilaallisen koulu-
tuksen siirtyminen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä (MPK) 
Puolustusvoimille.

”Lakimuutos tuo mahdol-
lisuuden hyödyntää vapaaeh-
toispotentiaalia entistä parem-
min”, uskoo Puolustusvoimain 
komentaja kenraali Timo Kivi-
nen Reserviläinen -lehden haas-
tattelussa lokakuussa 2019. Kou-
lutusmäärät ovat kasvussa ja nii-
den merkitys erityisesti paikallis-
puolustukselle on suuri.

Lakimuutoksessa vapaaeh-
toisten harjoitusten määrä kol-
minkertaistuu. Puolustusvoimi-
en resurssit vapaaehtoisten har-
joitusten järjestämisessä lisään-
tyvät merkittävästi. Sadasta uu-
desta työpaikasta vajaa puolet 
sijoitetaan vapaaehtoisiin har-
joituksiin ja niihin liittyviin toi-
mintoihin, linjaa Kivinen. Lisäk-
si MPK:lle tulee valmiuspäälliköi-
tä, jotka toimivat linkkinä vapaa-
ehtoiskentän suuntaan. On tär-
keätä, että vapaaehtoisissa har-

joituksissa käytetään ensisijai-
sesti reserviläisiä kouluttajina. 

Tässä vuoden viimeises-
sä 4/2019 Rannikon puolustaja 
-lehdessä luodaan läpileikkaus 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen ministeriötasolta me-
rivoimien joukko-osastotasolle 
asti unohtamatta Meripuolus-
tuspiirin päällikön ansiokasta 
kirjoitusta. Kiitän asiantuntevia 
kirjoittajia kirjoituksista. Ne an-
tavat varmasti lukijalle ajatelta-
vaa omasta roolistaan vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen ken-
tällä tai sen ulkopuolella. 

Suuri kiitos ja kunnia kuulu-
vat vapaaehtoisille ja vapaaeh-
toisuudelle. Minä arvostan ar-
vokkaan, usein kortilla olevan, 
ajan käyttämistä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuk-
sen antamiseen ja siihen osallis-
tumiseen.

Sillä, missä roolissa vapaa-
ehtoisena toimii, ei ole sinänsä 
väliä. Tärkeintä on osallistumi-
nen. Korrelaatio maanpuolus-
tustahtoon on merkittävän suu-
ri. Tahto, halu ja yhteinen näke-
mys takaavat laadukkaan loppu-
tuloksen.

Toivotan kaikille vapaaeh-
toisille, vapaaehtoisuudelle ja 
tietysti vapaaehtoisille lukijoille 
hyvää ja rauhallista joulua hat-
tua nostaen.

VOLENS et POTENS

Janne Herrala
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4041 0955
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M PK käyttikin tilaisuu-
den hyvin, kehitti toi-
mintaansa ja eteni 

vauhdilla eri rintamilla. Lakimuu-
toksen jälkeisten vuosien aika-
na vapaaehtoisen koulutuksen 
määrä kasvoi nopeasti, harjoi-
tusvuorokaudet nousivat, kou-
lutuskyselyt tuottivat erinomai-
sia tuloksia ja puolustusvoimat 
sotilaallisen koulutuksen tilaaja-
na oli tyytyväinen. 

Kuitenkin kuten niin usein, 
toiminta vakioitui ja tasaantui. 
Vuoden 2015 aikana havaittiin, et-
tä positiivinen kehitys oli alkanut 
hidastua ja jopa toimintaa suun-
nattu niin, että vakiintunut val-
tionapu oli laskenut. Tultiin tien-
risteykseen; joko jatkaa nykyisel-
lä mallilla tai ryhtyä hakemaa uu-
sia, nousuun vieviä raiteita. 

Eri vaiheiden jälkeen päädyt-
tiin jälkimmäiseen. Vuoden 2017 
keväällä vahvistetussa valtioneu-
voston puolustusselonteossa kir-
jattiin; ”Maanpuolustuskoulutus-
yhdistystä kehitetään puolustus-

voimien strategisena kumppani-
na pohjoismaisten toimintape-
riaatteiden mukaisesti. Tavoit-
teena on vahvistaa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen asemaa 
paikallispuolustuksessa sekä vir-
ka-aputehtävissä. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen toimintaedel-
lytykset varmistetaan.” 

Kaikkihan on ihan hyvin!
Tämä todetaan usein ensim-
mäisenä, kun kehittämistä aloi-
tetaan. Näin kävi nytkin – Miksi 
muuttaa toimivaa järjestelmää? 
Kysymys oli hyvä ja se kehitystyö-
hön osallistuneiden kesken tul-
kittiin haasteeksi. Haasteeseen 
vastattiin laatimalla esiselvitys, 
joka luovutettiin puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistölle syyskuun 
2017 lopulla. Esiselvityksessä ku-
vattiin rehellisesti nykytila. Työ 
paljasti onnistumisia, mahdolli-
suuksia ja käyttämätöntä poten-
tiaalia. Lopulta päädyttiin kol-
meen vaihtoehtoon; MPK:n ke-
hittämiseen julkisoikeudellise-

na yhdistyksenä, MPK:n kehittä-
miseen perustamalla viranomai-
nen tai MPK:n kehittämiseen osa-
na puolustusvoimia.

Puolustusministeri Niinis-
tö antoi lokakuussa 2017 selvi-
tystehtävän MPK:n sotilaallisen 
koulutuksen siirtämisestä puo-
lustusvoimille ja MPK:n kehit-
tämisestä jäljelle jäävien tehtä-
vien kautta. Selvityksessä tuli 
tarkastella, voidaanko erilaisel-
la toimintamallilla lisätä paikal-
lisjoukkojen suorituskykyä sekä 
sitouttaa ja motivoida reserviläi-
siä nykyistä paremmin. Johtava-
na ajatuksena on toiminnan va-
paaehtoisuuden turvaaminen ja 
laajapohjaisuuden varmistami-
nen. Avainsanat olivat; paikal-
lisjoukkojen suorituskyky, koko 
maan alueella tapahtuva kou-
lutus, reserviläisten osaamisen 
hyödyntäminen, lainsäädännön 
selkiyttäminen ja kustannuste-
hokkuus. Alkuperäisestä tavoit-
teesta käyttää vapaaehtoisia vir-
ka-aputehtävissä päätettiin täs-

Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus

– vaakatasosta nousukiitoon

Nykyinen laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan vuonna 
2007 ja se määritti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) aseman ja teh-
tävät. Pohja, jolle toiminta voitiin rakentaa, oli kunnossa.

Jyri Kopare ja Petteri Tammi
komentaja Jyri Kopare ja majuri Petteri Tammi

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen

Teem
a
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PUOLUSTUSVOIMIEN KERTAUSHARJOITUKSET
Tehtäväkohtaiset- ja joukon harjoitukset

PUOLUSTUSVOIMIEN VAPAAEHTOISET HARJOITUKSET

SA-JOUKON VAPAAEHTOISET HARJOITUKSET

ASELAJI- JA TOIMIALAKOHTAINEN JATKOULUTUS

SOTVA - YHTEINEN KOULUTUS
Yksilöiden osaamisen ja kokonaisvaltaisen 

toimintakyvyn kehittäminen 

SOTVA - ERIYTYVÄ KOULUTUS
Yksilötaitojen kehittämiseen tähtäävät 

aselaji- ja toimialakohtaiset kurssit

Tutustuminen maanpuolustukseen ja
valmistaminen varusmiespalvelukseen

MPK:N JÄRJESTÄMÄ TUTUSTUMISKOULUTUS
16 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

RESERVILÄISET KOULUTTAJINA

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
(VMP)-konsepti 2020

sä vaiheessa luopua. Luopumi-
nen johtui kokonaistavoitteesta, 
jossa toiminnan kehittämisen li-
säksi piti uudistaa myös laki va-
paaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta hallituskauden loppuun 
mennessä.

Selvityksessä päädyttiin ke-
hittämismalliin, jossa MPK:n an-
tama sotilaallisia valmiuksia pal-
veleva koulutus (SOTVA) nivo-
taan kiinteäksi osaksi puolus-
tusvoimien antamaa sotilaallis-
ta koulutusta. Koulutuksen yksi-
tyiskohtaisemman suunnittelun 
johtoajatuksia olivat läpinäky-
vyys, vastuun antaminen reser-

viläisille, asepalvelusta suoritta-
mattomien mahdollisuudet osal-
listua SOTVA:een sekä toiminnan 
ohjaus ja valvonta. Malli edellytti 
rahoituskehyksen kasvattamista 
vuositasolla 6,5 miljoonalla eurol-
la ja 65 henkilötyövuoden koh-
dentamista tehtäviin. 

Uusi laki – vapaaehtoisten 
mahdollisuudet lisääntyvät
Uusi laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta (868/2019) hy-
väksyttiin 5.7.2019 ja se astuu 
voimaan 1.1.2020. Lain mukaisi-
na MPK:n julkisena hallintoteh-
tävänä on: 

1. Järjestää sotilaallisia val-
miuksia palveleva koulu-
tusta, tutustumistoimintaa, 
kansainvälistä koulutustoi-
mintaa sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa 
tiedotusta ja valistusta. 

2. Kehittää naisten mahdol-
lisuuksia osallistua vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuk-
seen ja järjestää siihen liit-
tyvää sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevaa koulutusta ja 
tutustumistoimintaa.

3. Ohjata, tukea ja sovittaa yh-
teen jäsenjärjestöjen maan-
puolustuskoulutusta.

Edellä säädettyjen tehtä-
viensä lisäksi yhdistys voi järjes-
tää turvallisuus-, varautumis- ja 
johtamis- ja kouluttajakoulutus-
ta sekä tehdä aloitteita ja toimia 
muutoinkin maanpuolustuksen 
hyväksi siten kuin sen säännöis-
sä määrätään.

Lakikokonaisuus on laaja, ei-
kä se aukea ilman esitöiden lu-
kemista. Jatkossa puolustus-
voimat ei tilaa MPK:lta sotilaal-
lista koulutusta. Kirjauksesta 
huolimatta reserviläisen mah-
dollisuudet antaa koulutusta ja 
kouluttautua kasvavat. Samal-
la kasvaa vastuu ja vaatimus si-
toutua toimintaan. Esimerkkeinä 
voidaan todeta, että uuden lain 
mukaan MPK:n reserviläiskou-
luttaja voi käyttää antamassaan 
SOTVA:ssa kaikkia puolustusvoi-
mien aseita ja välineitä muuhun 
kuin ampumatoimintaan. Lisäk-
si MPK:n reserviläiskouluttaja voi 
johtaa itsenäisesti ampumaoh-
jelmiston mukaisia ammunto-
ja, joissa käytetään osallistujien 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
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omia, järjestöjen tai yhdistyksen 
aseita. 

Koulutettavan joukon kokoa 
on täsmennetty uudessa laissa.  
SOTVA:ssa on mahdollista kou-
luttaa rajoitetusti joukon yh-
teistoimintaa. Laissa määritel-
ty joukko voi olla enintään pe-
rusyksikkö ja koulutuksen pää-
painon tulee olla yksilön taitojen 
kouluttamisessa.

Myös puolustusvoimien oh-
jaus ja valvontavastuu selkiyty-
vät. Puolustusvoimat määrit-
tää sen, mitä SOTVA:ssa koulu-
tetaan. Tällä varmistetaan kus-
tannustehokkuus sekä koulu-
tuksen nousujohteisuus ja ta-
voitteellisuus. Näin toiminta ni-
voutuu kiinteäksi osaksi puolus-
tusvoimien antamaa koulutusta 
samalla varmistaen resurssien 
tarkoituksenmukainen käyttö 
suorituskyvyn rakentamiseksi. 

MPK:n kansainvälisen kurs-
sitoiminnan suunnittelu yhdis-
tetään mahdollisimman yhte-
neväksi puolustusvoimien kan-
sainvälisen harjoitustoiminnan 
suunnittelun kanssa. Tällä mah-
dollistetaan kokonaisuuden tar-
kastelu ja hyväksyminen poliitti-
sella tasolla samoilla periaatteil-
la. Menettelyä voidaan pitää lä-
pinäkyvyyden kannalta hyvänä. 

Maanpuolustustahtoa ke-
hittävä tutustumistoiminta on 
suunnittelussa. Toiminnan pe-
rustana on tutustuttaa osallistu-
jat oppituntien ja käytännön nä-
kemisen kautta maanpuolustuk-
seen. Tällä lisätään nuorten tie-
topohjaa, vaikka asepalveluksen 
suorittamisen vaihtoehdoista.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen uudelleenjärjestelys-

sä on asetettu vaatimus antaa 
koulutusta myös asepalvelusta 
suorittamattomille. Tämä tar-
koittaa käytännössä SOTVA:n 
yhteistä osaa, joka mahdollis-
taa laajemmin kokonaisturvalli-
suutta sisältäviä kursseja. Kurs-
seissa tulee kuitenkin olla lähtö-
kohtaisesti liityntä maanpuolus-
tukseen, jotta MPK:n perimmäi-
nen tarkoitus toteutuu. 

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
konsepti 2020 – lisää 
vastuuta reserviläisille 
Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus on osa reservin koulu-
tusjärjestelmää. Reservin kou-
lutusjärjestelmässä reservin 
koulutuksen ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarpeet yh-
distyvät kokonaisuudeksi, joka 
mahdollistaa joustavan, nousu-
johteisen, yksilöllisen osaamisen 
kehittämisen sekä tukee joukon 
suorituskyvyn kehittämistä.

Reser viläiskoulut tajien 
osaamisen täysimääräinen hyö-
dyntäminen on uudistuksen yk-
si kulmakivistä. MPK ylläpitää ja 
hallinnoi vapaaehtoisten reser-
viläiskouluttajien poolia, johon 
puolustusvoimat ja MPK yhdes-
sä rekrytoivat henkilöstöä. Poo-
lissa olevia kouluttajia käyte-
tään puolustusvoimien ja MP-
K:n reservin koulutustapahtu-
mien suunnitteluun, valmiste-
luun ja toteutukseen. Reservi-
läiskouluttajien käyttö suunni-
tellaan puolustusvoimien tar-
peesta osana koulutuksen vuo-
sisuunnittelua ja osaaminen var-
mistetaan järjestämällä koulut-
tajakoulutusta. Ajatuksena on, 

että reserviläiset toimivat kou-
luttajina läpi reservin koulutuk-
sen keinovalikoiman aina MPK:n 
järjestämästä varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutuksesta (VARTU) 
puolustusvoimien järjestämiin 
kertausharjoituksiin. 

Puolustusvoimien ja MPK:n 
välistä yhteistyötä kehitetään 
kohti strategista kumppanuut-
ta mm. rakentamalla MPK:lle val-
miuspäällikköjärjestelmä. Val-
miuspäälliköt ovat MPK:n työnte-
kijöitä ja heidät sijoitetaan puo-
lustusvoimien aluetoimistoihin ja 
joukko-osastoihin. Valmiuspäälli-
köt osallistuvat mm. vapaaehtoi-
sen koulutuksen järjestämiseen 
ja toteuttavat alueellisesti reser-
viläisten rekrytointitilaisuuksia 
sekä vastaavat MPK:n koulutta-
jien osaamisen kehittämisestä 
ja käytön suunnittelusta puolus-
tusvoimien antaman sotilaallisen 
koulutuksen tukena. Järjestelmä 
mahdollistaa reservin koulutuk-
sen järjestelmällisen suunnitte-
lun, valmistelun ja toteutuksen 
puolustusvoimien tarpeet huo-
mioiden.

SOTVA:ta kehitetään ja siinä 
huomioidaan aikaisempaa pa-
remmin puolustusvoimien tar-
peet. SOTVA tähtää yksilöiden 
osaamisen ja kokonaisvaltaisen 
toimintakyvyn kehittämiseen 
ja koulutuksessa voidaan käyt-
tää puolustusvoimien aseita ja 
välineitä käsittelyyn, mutta niil-
lä ei saa ampua eikä koulutuk-
sessa käyttää puolustusvoimi-
en ampumatarvikkeita tai muu-
ta räjähtävää materiaalia. SOTVA 
jaetaan yhteiseen ja eriytyvään 
koulutukseen, joista yhteinen on 
avointa myös ei- asevelvollisille 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
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henkilöille. MPK:n järjestämästä 
koulutuksesta kehitetään nou-
sujohteinen kokonaisuus, joka 
tukee puolustusvoimien sotilaal-
lista koulutusta ja sen tarpeita.

Konsepti mahdollistaa re-
serviläisen koulutuspolkujen 
kehittämisen entistä parem-
min. Koulutuspolulla tarkoite-
taan niitä reserviläiselle suunni-
teltuja koulutustapahtumia, joi-
ta käymällä hän joko syventää 
omaa sotilaallista osaamistaan 
jo olemassa olevassa sodan ajan 
tehtävässään, kouluttautuu vaa-
tivampaan tai jopa aivan uu-
teen sodan ajan tehtävään. Tar-
vittavat koulutuskokonaisuudet 
suunnitellaan puolustusvoimien 
määrittämän koulutustarpeen 
pohjalta. Koulutuspolkuun voi 
sisältyä osia SOTVA:ta, puolus-
tusvoimien vapaaehtoisia har-
joituksia, kertausharjoituksia se-
kä omaehtoista kouluttautumis-
ta mm. avoimessa verkkoympä-
ristössä (PVMOODLE). Koulutus-
polku voidaan rakentaa yhdes-
sä valmiuspäällikön kanssa jo-
kaiselle henkilökohtaisesti ot-
taen huomioon reserviläisen ai-
empi sotilas- ja siviiliosaaminen.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tarpeisiin puolustus-
voimille osoitetaan vuoden 2020 
alussa 42 uutta tehtävää; 2 pää-
esikuntaan, 5 merivoimille, 5 il-
mavoimille ja 30 maavoimille. 
Nämä henkilöt toimivat kiinteäs-
sä yhteistyössä MPK:n valmius-
päälliköiden kanssa.

Reserviläisten ammunnat 
2020 alkaen
Ampuma-aselain muutoksen 
ja Valtioneuvoston asetuksen 

(969/2019) voimaantulon jäl-
keen MPK voi järjestää itsenäi-
sesti ammuntoja reserviläisten 
omilla, MPK:n hankkimilla tai jär-
jestöjen aseilla SOTVA:ssa. SOT-
VA -ammunnoissa saa järjestää 
ainoastaan edellä mainitun Val-
tioneuvoston asetuksen mukai-
sia ammuntoja. Puolustusvoimi-
en aseilla ja ampumatarvikkeilla 
tapahtuvat ammunnat toteute-
taan vain puolustusvoimien joh-
tamissa reservin koulutustapah-
tumissa, joita ovat kertausharjoi-
tus (KH) ja puolustusvoimien va-
paaehtoinen harjoitus (PVVEH).

Ammunnanjohtajat koulu-
tetaan ja hyväksytään edelleen 
puolustusvoimien koulutusoh-
jelmassa ja ammunnoissa on 
noudatettava puolustusvoimi-
en varomääräyksiä, ohjeita ja 
ampuma-alueiden johtosääntö-
jä.  Ammunnanjohtajaoikeuksia 
on olemassa kahdenlaisia; Peru-
sammunnan johtajaoikeus, joka 
mahdollistaa ammuntojen johta-
misen puolustusvoimien aseilla 
ja ampumatarvikkeilla KH:ssa ja 
PVVEH:ssa sekä MPK:n ammun-
nanjohtajaoikeus, joka mahdol-
listaa VNA 969/2019 mukaisten 
ammuntojen johtamisen SOT-
VA:ssa. Perusammunnan joh-
tajaoikeuksia voidaan myöntää 
vain reserviläisille, mutta MPK:n 
ammunnanjohtajaoikeuksia voi-
daan tarvittaessa myöntää myös 
ei- asevelvollisille. Oikeuksiin täh-
täävästä koulutuksesta määrä-
tään tarkemmin pääesikunnan 
määräyksellä, joka tulee voimaan 
1.1.2020. Oikeudet myönnetään 
5 vuoden määräajaksi ja oikeuk-
sien voimassaolo edellyttää osoi-
tettua aktiivisuutta. 

Malttia muutokseen

Muutos mahdollistaa paikallis-
puolustuksen joukkojen osaa-
misen ja valmiuden kehittämi-
sen entistä paremmin. Vaikka 
kertausharjoitusten ja puolus-
tusvoimien vapaaehtoisten har-
joitusten määrä tulee lisäänty-
mään, niin vastaavasti lisäämäl-
lä vapaaehtoisten reserviläis-
kouluttajien käyttöä, puolus-
tusvoimien omaa henkilöstöä 
vapautuu mm. varusmieskoulu-
tukseen. 

Uudistus vastaa reservin 
toiveeseen. Yksittäisen reser-
viläisen näkökulmasta muutos 
mahdollistaa vapaaehtoisen 
osaamisen kehittämisen entis-
tä paremmin, monipuolisem-
min ja selkeästi nousujohteises-
ti. Reserviläinen voi itse aktiivi-
sesti vaikuttaa omaan koulu-
tukseensa. Henkilön aiempi so-
tilasosaaminen sekä siviiliosaa-
minen (esim. ammatti) otetaan 
huomioon koulutuspolkusuun-
nittelussa. Mitä enemmän hen-
kilö kouluttautuu, sitä vaativim-
miksi kurssit ja koulutustapahtu-
mat muodostuvat ja sitä kautta 
hänellä on mahdollisuus joko 
mennä syvemmälle omassa teh-
tävässään tai kouluttautua en-
tistä vaativimpiin tai jopa täysin 
uusiin tehtäviin. Myös sijoituksen 
purkautuessa, reserviläinen voi 
kouluttautua uuteen tehtävään.

Reserviläinen osallistuu ker-
tausharjoituksiin käskyn mukai-
sesti tai puolustusvoimien va-
paaehtoisiin harjoituksiin kutsun 
mukaisesti samalla tavalla kuin 
ennenkin. MPK:n SOTVA- kou-
lutukseen voi osallistua omien 
lähtökohtiensa mukaisesti. SOT-

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
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VA-kurssitarjonta monipuolistuu 
ja on nykyistä nousujohteisem-
paa. Ammunnat MPK:n aseilla li-
säävät mahdollisuuksia ylläpi-
tää henkilökohtaista ampuma-
taitoa.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen uudelleen-
järjestely on mittava työ. Toimi-
joiden kenttä on laaja ja paperil-
la laadittujen toimintatapojen 
vieminen käytäntöön vaatii ai-

kaa. Käytössä olevia resursseja 
ja rakenteita nostetaan ylös vai-
heittain. Varovaistenkin arvioi-
den mukaan valmiiseen asen-
toon pääseminen vie 2-3 vuot-
ta, jonka jälkeen vasta varsinai-
nen kehittäminen voidaan alkaa. 
Voimavarat tuleekin nyt kohdis-
taa toiminnan ylös nostamiseen 
ei keskeneräisen arviointiin. 

Ajankohta muutokselle on 
otollinen ja tarve sille on selkeä. 

Toimintaympäristö edellyttää 
paikallisjoukkojen ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kehittä-
mistä. Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen keskiössä ovat kuiten-
kin ihmiset. Ilman heitä paraskin 
suunnitelma on vain paperi pöy-
tälaatikossa. Kaikki lähtee va-
paaehtoisista ja heidän pyyteet-
tömästä halustaan tehdä työtä 
kansallisen turvallisuuden, kaik-
kien meidän eteen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen

� YOUTUBE

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 
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Teem
a

E rilaiset mielikuvat ovat 
kuitenkin ymmärrettä-
vissä asian laajuuden 

vuoksi ja onhan termiä myös 
käytetty eri aikoina ja eri kon-
teksteissa eri tavoin. Kärjistäen 
vapaaehtoinen maanpuolustus 
on ilman parempaa tietämys-
tä monesti mielletty pelkäs-
tään aatteelliseksi kansalaistoi-
minnaksi ja harrastukseksi kuin 
mahdollisuutena omalta osal-
taan merkittävänä sodan ajan 
joukkojen suorituskyvyn kehit-
täjänä. Puolustusvoimien joh-
tamat kertausharjoitukset ovat, 
osin ymmärrettävästikin, miel-
letty ainoaksi oikeaksi reservin 
suorituskykyä ylläpitävänä tai 
kehittävänä järjestelmänä. Kum-
pikaan kärjistetyistä mielikuvis-
ta yksistään eivät kuitenkaan an-
na totuudenmukaista kuvaa ko-
konaisuudesta ja ennen kaikkea 
mahdollisuudesta. Vaikka nyt 
uuden Puolustusministerin suul-

la onkin luvattu maltillista koro-
tusta kertausharjoitusvuorokau-
simääriin, niin todellisuudessa 
kuitenkin pelkästään kertaus-
harjoituksilla tavoitetaan kovin 
pieni määrä reservistä. Tämän 
vuoksi, niin Puolustusvoimien 
johtamien vapaaehtoisten har-
joitusten kuin ennen kaikkea va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
kautta tavoitettavien reserviläis-
ten määrän kautta saavutettava 
vaikuttavuus on ymmärrettävä 
merkittävänä mahdollisuutena, 
unohtamatta yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.

Uuden lain mukaisesti Puo-
lustusvoimat ei enää jatkossa ti-
laa sotilaallista koulutusta MP-
K:lta vaan sotilaallinen koulu-
tus siirtyy kokonaisuudessaan 
Puolustusvoimien tehtäväksi. 
Sotilaallinen koulutus tarkoit-
taa koulutusta puolustusvoi-
miin kuuluville joukoille ja puo-
lustusvoimien ampumatarvik-

keilla ja räjähteillä. Reserviläis-
kouluttajien osaamista ja am-
mattitaitoa on kuitenkin tarkoi-
tus hyödyntää Puolustusvoimi-
en johtamissa kertaus- ja vapaa-
ehtoisissa harjoituksissa. Tämä 
tulee vaatimaan suunnitelmal-
lisuutta entistä organisoidum-
paan reserviläiskouluttajien ko-
konaisrasituksen seuraamiseen 
sekä pitkäjänteiseen osaamisen 
kehittämiseen eli niin sanot-
tuun reserviläiskouluttajan ura-
polkuun. Reserviläiskouluttajille 
tulee jatkossakin olemaan haas-
tavia ja mielekkäitä tehtäviä.

Merivoimat määrittää sen, 
mitä sotilaallisia valmiuksia pal-
velevassa koulutuksessa (SOT-
VA) koulutetaan ja ohjaa sekä 
valvoo MPK:n Meripuolustus-
piirin kanssa yhteistoiminnas-
sa laadittavien koulutusohjel-
mien suunnittelua ja toimeen-
panoa. Kenenkään ei pidä kui-
tenkaan ymmärtää väärin, että 

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
kehittäminen Merivoimissa
Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan keskeisenä haasteena on pidettävä 
kentän laajuutta ja sirpaloituneisuutta. Jokaisella tämänkin artikkelin lukijalla, 
on sitten ammattisotilas, reserviläinen tai ei-asevelvollinen, on varmasti hie-
man erilainen käsitys ja mielikuva vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta 
käsitteenä ja toimintakenttänä.

Ari Hämäläinen
Kapteeni Ari Hämäläinen, Osastoesiupseeri, reservinkoulutus 
Koulutussektori, Henkilöstöosasto, Merivoimien esikunta
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SOTVA tulisi olemaan jotenkin 
vähemmän haastavaa ja merki-
tyksellistä. Tavoitteena on näi-
den koulutusohjelmien kautta 
mahdollistaa yksilön nousujoh-
teinen osaamisen kehittäminen, 
jolla mahdollistetaan entistä pa-
remmin joukkona harjoittelu ja 
sitä myötä ylläpidetään ja ke-
hitetään Merivoimien joukko-
jen suorituskykyä. Tällä mallilla 
mahdollistetaan myös yksilön 
omaan aktiivisuuteen perustu-
van oman osaamisen kehittämi-
nen ja sijoittamiskelpoisuuden 
hankkiminen vaikkapa johonkin 
itselle uuteen motivoivaan teh-
tävään. SOTVA koulutusohjelmil-
la ja harjoituksilla tulee olemaan 
aivan keskeinen rooli osaavan ja 
sitoutuneen sekä motivoituneen 
reservin ylläpitämisessä.

Reservinkoulutuksen tule-
vaisuuden ”pihvi” tuleekin ole-
maan kaikkien reservinkoulu-
tuksen muotojen hyödyntämi-

nen, niin yksilön urapolun kuin 
joukon elinkaaren nousujohtoi-
sena kokonaisuutena, jossa kai-
kissa muodoissa kehitetään ja 
hyödynnetään sitoutuneen ja 
vapaaehtoisen reservin osaa-
mista. Tulevaisuudessa tavoit-
teena on entistä paremmin joh-
taa vapaaehtoisenkin harjoitte-
lun vaatimukset joukkojen ope-
ratiivisista vaatimuksista. Har-
joitellaan niitä asioita, joista on 
hyötyä reserviläisen sodan ajan 
tehtävän osaamiseen ja sitä 
myöden luodaan parempia val-
miuksia sekä kertausharjoituk-
siin että joukon suorituskyvylle. 

Lakimuutoksen yhteydessä 
merivoimat panostaa lisäämäl-
lä korvamerkittyä henkilöstöä 
merivoimien esikunnan ja jouk-
ko-osastojen esikuntien tasalle. 
Uusien reservinkoulutukseen ja 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen osoitettujen tehtävien 
tavoitteena on mahdollistaa en-

tistä paremmin resurssien koor-
dinoitu ja tarkoituksen mukai-
nen käyttö, pitkäjänteinen ja 
nousujohtoinen koulutus- ja har-
joitustoiminta sekä yhteydenpi-
to reserviläisiimme. 

Uuden muutoksen kynnyk-
sellä meidän ei kuitenkaan kan-
nata tuhlata energiaa murehti-
malla uhkia tai ongelmia, vaan 
yhdessä ratkaisuhenkisesti ra-
kennetaan vapaaehtoisen reser-
vinkoulutuksen entistä parem-
paa tulevaisuutta. Vaikka kaik-
ki uusi ei varmasti tule olemaan 
vielä valmista ja selkeää he-
ti vuoden alussa, niin ensi vuo-
den ei ole tarkoitus olla mikään 
ohivuosi. Ensi vuonna moni asia 
varmasti hakee vielä muotoaan 
ja selkeytyy. Uskon vakaasti, et-
tä tulevaisuudessa moni asia it-
seasiassa selkeytyy ja jopa para-
nee nykyiseen verrattuna.

HARVOIN TARJOLLA! TALVISOTAA TAIPALEESSA 1939-1940. Sotahistoriallinen matka 15.-17.5.2020 pe-ma
Asiantuntijaoppaana ja sotahistorioitsija Göran Lindgren, avustajana Jarmo Sarjanen.
Matkan hinta 432€ /hlö 2-hengen huoneessa. 1-hengen huoneen lisämaksu 34 €.
MATKA SUOMENLAHDEN YMPÄRI 28.-30.5.2020 to-la
Matkan asiantuntijaoppaana on kenraaliluutnantti, VTM Pentti Lehtimäki.
Matkan hinta 373 €/hlö 2-hengen huoneessa. 1-hengen huoneen lisämaksu 30 €/hlö.
KULTTUURIMATKA VALAMON JA KONEVITSAN LUOSTAREIHIN 10.-13.6.2020 ke-la
Matkanjohtajana ja asiantuntijaoppaana toimii sotahistorioitsija FM Juhani Vakkuri. Matkan hinta 572 €/hlö 
2-hengen huoneessa. 1-hengen huoneen lisämaksu 66 €/hlö. Viisumit lisämaksusta 86 €/hlö (2019).
Vihdin Liikenne Oy/ VL-Matkat, Albertinkatu 22 – 24 A 2, 00120 Helsinki,
puh. 09 – 444 77 4, e-mail: myynti@vihdinliikenne.� , www.vihdinliikenne.� 
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Suomen kanssa vuonna 1947 solmitun rauhansopimuksen 15. artiklassa tode-
taan, että ”Suomen maavoimiin, sotalaivastoon tai ilmavoimiin kuulumattomat 
henkilöt älkööt saako minkäänlaista liitteessä II määriteltyä maa-, sotalaivas-
to- taikka ilmasotakoulutusta”

V uoden 1944 välirauhan-
sopimukseen sisältynyt 
ehto mm. Suojeluskun-

tien hajoittamisesta vahvistet-
tiin varsinaisessa rauhansopi-
muksessa.

Maanpuolustuskoulutus, 
puolustusvoimien ulkopuolella, 
oli siis Suomessa kielletty vuo-
den 1944 syyskuusta alkaen 46:n 
vuoden ajan aina syyskuuhun 
1990 asti, jolloin Suomen halli-
tus julkaisi tiedonannon, jossa 
Pariisin rauhansopimuksen so-
tilasartiklat mitätöitiin.

Tällöin ryhdyttiin, eri ta-
hoilla, pohtimaan miten vapaa-
ehtoistoiminta tulisi järjestää. 
Vuonna 1993 perustettiin rekis-
teröity yhdistys nimeltä Maan-
puolustuskoulutusyhdist ys 
(MPK). Yhdistyksen puitteissa 
toiminta aloitettiin, aluksi pie-
nimuotoisena, eikä kaikilta osin 
kovin tavoitteellisena.

Tällöin oli myös pyrkimystä 
Suojeluskuntien uudelleen pe-
rustamiseksi. Tähän suuntaan 

ei kuitenkaan edetty, vaan pää-
dyttiin muuttamaan MPK val-
takunnalliseksi, julkisoikeudel-
liseksi koulutusorganisaatiok-
si. Laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta astui voimaan 
1.1.2008. MPK on siis melko puh-
das koulutusorganisaatio, jolla ei 
ole omia joukkoja eikä valmius-
velvoitteita.

MPK:lla ei ole henkilöjäse-
niä, vaan jäsenistön muodosta-
vat valtakunnalliset maanpuo-
lustusjärjestöt. Yhdistyksen hal-
lituksesta puolet koostuu jäsen-
järjestöjen ja puolet valtioneu-
voston asettamista jäsenistä.

MPK:n tuote on siis koulutus, 
jonka volyymiä mitataan koulu-
tusvuorokausilla. Vuonna 2018 
MPK tuotti yhteensä noin 90 000 
koulutusvuorokautta. Määrä 
vastaa puolustusvoimien ker-
tausharjoitusvolyymiä. 2/3 -osaa 
tästä oli sotilaallista tai sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta ja 1/3-osa kaikille kansa-
laisille suunnattua turvallisuus- 

ja varautumiskoulutusta.
MPK.lla on noin 100 eri ta-

voin palkattua henkilöä. Näiden 
tehtävä on luoda puitteet yli 
2 000:lle sitoumuksen tehneel-
le vapaaehtoistoimijalle koulu-
tuksen toteuttamiseksi. Koska 
näille vapaaehtoisille ei makse-
ta korvausta, on MPK:n toiminta 
hyvin kustannustehokasta. Puo-
lustusvoimien kertausharjoitus-
volyymiä vastaava koulutustulos 
saatiin aikaan vain noin 3M€:lla.

Laki vapaaehtoisesta 
maan puolustuksesta uudistuu 
1.1.2020 alkaen ja tällöin pan-
naan täytäntöön valtioneuvos-
ton puolustusselonteossa ase-
tettu tavoite vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen aseman 
vahvistamisesta paikallispuo-
lustuksessa. Maavoimissa tämä 
tarkoittaa vapaaehtoispanok-
sen suuntaamista entistä sel-
keämmin paikallispataljooniin.

Vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta annetusta laista 
poistetaan Puolustusvoimilta ja 

Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus, 
kehitys ja nykytila

Henrik Nystén
Meripuolustuspiirin päällikkö

Teem
a
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Rajavartiolaitokselta mahdolli-
suus tilata sotilaallista koulutus-
ta MPK:ltä.

Tämä ei, kuten virheellises-
ti on oletettu, tarkoita sitä, ettei 
MPK voisi jatkossa kouluttaa so-
tilaallisia taitoja. Kyse on määri-
telmistä (sotilaallinen koulutus/
sotilaallisia valmiuksia palvele-
va koulutus) ja niiden sisällöstä.

Laissa määritellään entistä 
tarkemmin Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen julkisena hal-
lintotehtävänä järjestämän so-
tilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen (SOTVA) sisältö.

Sotilaallisia valmiuksia pal-
velevalla koulutuksella tarkoite-
taan Puolustusvoimien menetel-
miä koskevaa yksilön sotilaallis-
ta osaamista ja toimintakykyä 
kehittävää koulutusta. SOTVA 
koulutusta voidaan antaa vain 

18 vuotta täyttäneille henkilöille.
Sotilaallisessa koulutukses-

sa kyse on Puolustusvoimien 
joukoille annettavasta koulutuk-
sesta, siinä missä sotilaallisia val-
miuksia palvelevassa koulutuk-
sessa kyse on yksilön sotilaallis-
ta osaamista ja toimintakykyä 
kehittävästä koulutuksesta. 

Yksilön sotilaallinen osaami-
nen jakautuu kaikille asevelvolli-
sille annettavaan yhteiseen kou-
lutukseen ja eriytyvään, tehtävä-
kohtaiseen koulutukseen. 

Sotilaallisia valmiuksia pal-
velevan koulutuksen kaikille yh-
teisellä koulutuksella koulutet-
taisiin osaamista, joka on tar-
peen kaikille asevelvollisille. Ky-
se olisi kaikkia sotilaita koskevis-
ta sotilaan perustaidoista, joita 
ovat esimerkiksi perusampu-
mataidon koulutus, suunnistus-

koulutus, kaikille joukolle yhteis-
ten välineiden käytön koulutus 
ja ensiapukoulutus. Myös taiste-
lukoulutuksen perusteet, kuten 
toimiminen vartiomiehenä kuu-
luisivat kaikille yhteiseen koulu-
tukseen. 

Sotilaallisia valmiuksia pal-
velevan koulutuksen eriytyväs-
sä tehtäväkohtaisessa koulutuk-
sessa erikoistutaan siihen tehtä-
vään, johon yksilö voitaisiin si-
joittaa koulutuksen jälkeen. Täl-
laista koulutusta voisi olla esi-
merkiksi sotilaspoliisiksi kou-
luttautuvalle tarjottava voiman-
käyttövälineiden käsittelykurssi 
ja kohteensuojauskurssi. Muita 
esimerkkejä ovat erilaiset tark-
ka-ampujakurssit, mittauskurs-
sit ja tulenjohtokurssit. 

Työnjako on siis selvä: Puo-
lustusvoimat kouluttaa joukko-
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ja ja MPK taas yksilöitä ja pien-
ryhmiä.

Yhdistyksen uudeksi julki-
seksi hallintotehtäväksi sääde-
tään erityisesti nuorille ja naisil-
le suunnatun tutustumistoimin-
nan järjestäminen. Tarkoitus on 
tutustuttaa kohderyhmä nimen-
omaan varusmiespalvelukseen. 
Tutustumistoiminnan alaikäraja 
on 16 vuotta.

Vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta annetussa laissa 
säädetään myös entistä tarkem-
min eri viranomaisten tehtävis-
tä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen ohjaamisessa ja val-
vonnassa. 

Järjestelmään ohjataan, la-
kimuutoksen yhteydessä, myös 
merkittävästi lisää voimavaro-
ja, rahaa. Puolustusvoimat pe-
rustaa 42 uutta virkaa pelkäs-
tään vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen suunnittelua ja ohjaa-
mista varten. MPK:een peruste-
taan, mikäli valtion tulo- ja me-
noarviossa myönnetään tarvit-
tavat varat sitä varten, 12 kpl. 
valmiuspäällikön tehtävää. Teh-
tävien hoitajat tulevat työsken-
telemään aluetoimistoissa tai 
muissa puolustusvoimien työ-
pisteissä. Valmiuspäälliköiden 
tärkein tehtävä on paikallisjouk-
kojen henkilöstön rekrytointi ja 
koulutuksen suunnittelu sekä 
MPK:n ja puolustusvoimien toi-
minnan koordinointi.

Lisäksi varataan korva-
merkittyä rahaa, jolla osa SOT-
VA-koulutuksesta toteutetaan 
osallistujille ilmaisena.

Julkisten hallintotehtävien 
toteuttamiseen voidaan käyt-
tää valtionapua, jota MPK saa 

puolustusministeriöltä tulosso-
pimuksen perusteella.

MPK:n julkiset hallintotehtä-
vät ovat siis: 

 – Sotilaallisia valmiuksia  
palveleva koulutus (SOTVA)

 – Tutustumistoiminta  
(TUTO) ja

 – Tiedotus ja valistus (TIVA)

Myös Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen antaman 
tuen sisällöstä sekä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kan-
sainvälisestä koulutuksesta sää-
detään tarkemmin.

Ampuma-aselakia on muu-
tettu siten, että Puolustusvoimi-
en ja Rajavartiolaitoksen ampu-
ma-aseita voidaan, päinvastoin 
kun nykyään, hyödyntää entis-
tä laajemmin muussa kuin am-
muntaa sisältävässä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen soti-
laallisia valmiuksia palvelevassa 
koulutuksessa. 

Omien aseiden hankinnan 
myötä MPK:n edellytykset am-
pumakoulutuksen antamiseen 

itsenäisesti paranevat oleelli-
sesti. Aseet ovat käytettävissä 
ensi vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä.

Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään MPK:n sotilaallisia val-
miuksia palvelevana koulutukse-
na toteutettavien ammuntojen 
ampumaohjelmistosta, turvalli-
sen ampujan kortin suorittami-
sesta ja MPK:n ammunnan joh-
tajan pätevyysvaatimuksista. 

Ampumaohjelmisto mah-
dollistaa sekä mm. ei-asevelvol-
lisille suunnattuja perusammun-
tojen luonteisia tapahtumia, et-
tä varsin vaativia rata-ammunto-
ja ensisijaisesti puolustusvoimi-
en sa-joukkoihin sijoitetuille re-
serviläisille. Ohjelmisto sisältää 
yhteensä 23 ammuntaa ja niihin 
kuuluu sekä kivääri-, haulikko- 
että pistooliammuntoja. Tais-
teluammuntoja ei sisälly MPK:n 
ampumaohjelmistoon. 

Tarkoitus on, että reserviläi-
set jatkossa, samalla koulutuk-
sella, saavuttavat sekä puolus-
tusvoimien perusammuntojen, 
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että MPK:n (SOTVA) ammunto-
jen johtajan pätevyyden. MPK:n 
ammunnanjohtajan pätevyyden 
myöntää aluetoimisto suoritetun 
tutkinnon, käytännön näytön ja 
poliisin hyväksynnän perusteella.

Julkisten hallintotehtävien 
lisäksi MPK voi järjestää turvalli-
suus-, varautumis- (VARTU) sekä 
johtamis- ja kouluttajakoulutus-
ta sekä tehdä aloitteita ja toimia 
muutoinkin maanpuolustuksen 
hyväksi siten kuin sen säännöis-
sä määrätään.

VARTU-koulutukseen ei voi 
käyttää valtionapua, joten tämä 
toiminta on kokonaan (ml. MP-
K:n henkilöstökulut) rahoitetta-
va joko kurssimaksuilla tai ulko-
puolisella tuella.

Lainmuutoksen jälkeenkin 
voidaan MPK:n kurssina edel-
leen myös toteuttaa lajiliittojen 
sääntöjen mukaisia ammuntoja 
VARTU-kursseina. Oikeuden joh-
taa näitä ammuntoja voi, kuten 
ennenkin, tietyin edellytyksin, 
myöntää MPK:n piiripäällikkö.

Eduskunnan perustuslakiva-
liokunnan lausunnon perusteel-
la asetetaan myös tiettyjä rajoi-
tuksia Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen antamalle koulu-
tukselle. 

Näitä rajoituksia ovat varus-
miespalveluksessa olevien kou-

luttaminen, joukkojen operaati-
oihin valmentaminen ja taiste-
luammuntojen järjestäminen, 
jotka kuuluvat yksin Puolustus-
voimien vastuulle.

Koulutuksen kehittämisek-
si ja yhtenäistämiseksi on val-
misteilla yli 40 MPK:n aselaji- ja 
toimialakohtaista koulutusoh-
jelmaa. Tavoitteena on kehittää 
koulutuksen tehoa ja laatua.

MPK:n tehtävä, myös lain-
muutosten jälkeen säilyy, isossa 
kuvassa, ennallaan: 

Tavoitteena on koulutuk-
sella parantaa puolustusvoi-
mien, muiden viranomaisten 
sekä kansalaisten valmiutta 
normaali- ja poikkeusoloissa. 
MPK tekee yhteistyötä mui-
den turvallisuus-, kasvatus- 
ja valistustyötä tekevien va-
paaehtoisjärjestöjen kanssa.

MPK:ssa Meripuolustuspii-
ri (MERIPP) vastaa yhteistyöstä 
merivoimien kanssa ja merel-
lisestä koulutuksesta. Merivoi-
missa ei ole yhtä selkeää vapaa-
ehtoistoiminnan kohderyhmää 
kuten maavoimissa.

Lakimuutoksen tavoittei-
den mukaisesti tullaan kuiten-
kin myös merivoimissa nykyistä 
selkeämmin määrittämään va-
paaehtoispanoksen suuntaami-
nen. Tähän liittyen on, MERIVE:n 

ohjauksessa, aloitettu useiden 
koulutusohjelmien laatiminen. 

Näitä ovat mm: Rannikko-oh-
jus, Rannikkojääkäri/-jalkaväki, 
Merenkulku (otto-veneiden kul-
jettajat), Meritiedustelu, Raivaa-
jasukeltaja, Suojapalvelu- ja pe-
lastautuminen sekä Laiva-radisti.

Koulutusohjelmat valmis-
tuvat vaiheittain lähivuosina ja 
edellyttävät myös kohdennet-
tua kouluttajakoulutusta sekä 
rekrytointia.

Suunnitelman mukaan ME-
RIPP:n valmiuspäällikkö tulee 
jatkossa työskentelemään ME-
RIVE:n henkilöstöosaston tilois-
sa Heikkilässä. Näin varmiste-
taan, että Merivoimien ja ME-
RIPP:n toiminta sovitetaan yh-
teen entistä paremmin.

MPK:n SOTVA-ammunto-
ja tullaan järjestämään ainakin 
kerran kuukaudessa Upinnie-
messä ja Syndalenissa. MERISK 
järjestää VEH:na perusammun-
tojen ja MPK:n ammunnan joh-
tajan kurssin.

MERIPP:n 350 sitoutunut-
ta kouluttajaa ja muuta toimi-
jaa ja seitsemän palkattua hen-
kilöä tulevat tekemään parhaan-
sa, että lakimuutosten tavoitteet 
saavutetaan myös merivoimien 
osalta. Tähän on tulevina vuosi-
na kaikki edellytykset.

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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Raivaajaosasto Sääksen kokemuksia 
maakuntajoukon harjoituksista
Raivaajaosasto Sääksi on yksi Merivoimien kahdeksasta maakuntajoukos-
ta ja sen kouluttamisesta vastaa Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivue. 
Raivauskyvyn ylläpitäminen ja raivaamisosaamisen kehittäminen on ol-
lut Sääksen päätehtävänä yli kymmenen vuoden ajan. Nousujohteinen 
harjoitustoiminta on tuottanut hyviä tuloksia ja käytettävissä olevan 
toimintavalmiin joukon. Ilman oma-aloitteista, motivoitunutta ja sitoutunutta 
joukkoa ei raivauskykyämme olisi kyetty ylläpitämään nykyisellä tasolla.

Haastavissa tilanteissa keinot keksitään.

MKJ Sääksi (toimittanut Sampo Neste)

Teem
a
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M iinanraivauskalus-
to on nostettu vaati-
van raivaustehtävän 

päätteeksi ja Kiisken henkilös-
tö saa hengähtää hetken ankku-
rissa. Ruokailun ohessa miehis-
tö seuraa, kuinka miinalaiva siir-
tyy juuri raivattua väylää pitkin 

toiminta-alueelleen.
Kyseessä on onneksi harjoi-

tus, mutta uni on silti jäänyt vä-
hälle. Maakuntajoukon miehistöt 
ovat tehneet parhaansa, vapaa-
ehtoisesti kun harjoituksessa 
ovat. Harjoituksen lopuksi mie-
titään, miten harjoitus tuki kehit-
tymistä omassa sodan ajan teh-
tävässä, kuinka ajankäyttöä voisi 
parantaa ja annetaan ehdotuk-
sia seuraavia harjoituksia varten.

Reserviläisjohto käy läpi pa-
lautteen, joka välitetään myös 
laivueen palkatulle henkilökun-
nalle. Tällä peruskaavalla on yl-
läpidetty Raivaajaosasto Sääk-
sen toimintaa jo vuodesta 2006 
alkaen, jolloin nykymuotoinen 
maakuntajoukko on perustettu.

Pääpaino maakuntajoukon 
toiminnassa on tietysti sodan 
aikaiseen tehtävään valmistau-
tumisessa ja harjoittelussa. Tä-
hän liittyy tiiviisti mm. merenkul-
ku, koneiden ja kaluston huolto 
sekä tietysti itse miinanraivaus. 
Toisaalta kukaan tuskin väittää, 
etteikö diesel-koneen toimin-
taperiaatteen tai merellä nou-

datettavien väistämissääntö-
jen tuntemisesta voisi olla hyö-
tyä siviilissä, saati siitä, että oppii 
tunnistamaan itselle väsyneenä 
luontaiset käyttäytymismallit.

Harjoitusten luonne on tie-
tysti muuttunut ajan kuluessa 
ja osaamisen kasvaessa. Ensim-
mäiset harjoitukset ovat saman-
laisia kelle tahansa joukkoon liit-
tyvälle: opetellaan aluksella ole-
mista, raivauskaluston kytke-
mistä ja muita osaharjoitteita 
hyvissä olosuhteissa. Myöhem-
min tuodaan mukaan mm. har-
joitusmaalilaitteita ja toimintaa 
osana Merivoimien tai Puolus-
tusvoimien yhteisiä harjoituksia 
– aivan kuten minkä tahansa so-
tilaallisen joukon koulutuksessa.

Yksittäisten sotilaiden lail-
la on joukolle annettujen tehtä-
vien vaativuus kasvanut. Erityi-
sesti palautteen käsittelemises-
sä, harjoitustavoitteiden asetta-
misessa ja tavoitteiden mukais-
ten menetelmien valinnassa on 
viime aikoina annettu enemmän 
vastuuta reserviläisjohtajille. 
Tehtävätaktiikka tekee tuloaan 

Raivaajaosasto Sääksen kokemuksia 
maakuntajoukon harjoituksista

Huolellinen tehtävään valmistautuminen käynnissä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen

MKJ Sääksi (toimittanut Sampo Neste)

Jan Wahlstein

Jan Wahlstein
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tälläkin saralla. Vaikka merielä-
mä aina voittaakin luokkahuo-
neessa istumisen, ovat päällys-
tön kartta- ja ajatusharjoitukset 
parantaneet valmiuksia oman 
toiminnan arviointiin niin soti-
laallisesti kuin harjoitustekni-
sestikin.

Parhaaseen tulokseen pääs-
täänkin, kun harjoitukset suun-
nitellaan palkatun henkilökun-
nan ja reserviläisten yhteistyö-
nä. Parhaassa tilanteessa reser-
viläisjohtaja tuntee joukkonsa ja 
heidän erityisvahvuutensa siviili-
maailman puolelta, kun taas soti-
laallisen toiminnan asiantuntijoi-
ta ovat nimenomaan ammattiso-
tilaat, jotka miettivät ja harjoitte-
levat näitä asioita työkseen.

Harjoitustiheys onkin syy-
tä ottaa huomioon reserviläisis-
tä koostuvan maakuntajoukon 
kouluttamisessa ja harjoitutta-
misessa. Samaan harjoitukseen 
saattaa tulla henkilöitä, jotka 
ovat olleet mukana toiminnas-

sa 10 vuotta ja tehneet saman 
suorituksen kymmeniä ellei sa-
toja kertoja, sekä henkilöitä, jot-
ka ovat ensimmäistä kertaa as-
tumassa miinanraivaajan kan-
nelle. Toisaalta tämä tarkoittaa, 
että joukko kykenee itse koulut-
tamaan itseään – kunhan ensim-
mäiset on koulutettu hyvin ja 
koulutuksen sisältöä vähintään-
kin tarkastellaan ajoittain ja kor-
jataan väärät toimintatavat.

Sama asia tulee muistaa 
nousujohteisia peräkkäisiä har-
joituksia suunniteltaessa. Yksit-
täinen henkilö ei välttämättä 
pääse osallistumaan ensimmäi-
seen harjoitukseen, mutta oli-
si mielellään tulossa seuraaviin. 
Mikäli mahdollista, tulisi koulu-
tus järjestää joko tasoryhmissä 
tai siten, että väliin jääneet asiat 
voi opiskella ainakin teoriatasol-
la ennen seuraavia harjoituksia 
esimerkiksi Pvmoodlen kautta. 
Toinen vaihtoehto on tietysti jär-
jestää kertausharjoitus vapaa-
ehtoisten harjoitusten sijaan.

Palautteen huomioiminen, 
riittävän tarkka suunnittelu ja har-
joituksien aikana käytettävissä 
olevan ajan tehokas käyttö ovat 
tärkeässä roolissa joukon moti-
vaation ylläpitämisessä. Kun jou-
kon jäsen on päättänyt käyttää 
vapaan viikonloppunsa sotilaalli-
sen maanpuolustuksen harjoitte-
luun, on tuota aikaa kunnioitetta-
va ja käytettävä se hyväksi mah-
dollisimman tehokkaasti. Mikäli 
tässä epäonnistutaan toistuvas-
ti, näkyy se väistämättä osallistu-
jien määrässä.

Vuotosimulaattorissa on harjoiteltu vauriontorjunnan perusteet

Muodostelma-ajoa.

Jan Wahlstein

Jan Wahlstein

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
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H yvällä suunnittelulla 
mahdollistetaan jo tä-
nä päivänä Reservin 

koulutuksen kehittämissuunni-
telman edellyttämiä toimenpi-
teitä. Keskeisimpiä jo tunnistet-
tuja toimenpiteitä ovat reservi-
läisten avaintehtävien määrittä-

minen, niihin johtavien tehtävä-
polkujen suunnittelu ja avoimes-
sa oppimisympäristössä tapah-
tuvan omatoimisen opiskelun li-
sääminen osana reservin koulu-
tustapahtumia. Vaikka tämä työ 
on aloitettu ja hyvässä vauhdis-
sa, niin tekemistä on edelleen.

Rannikkoprikaatissa PV-
VEH -harjoituksilla koulutetaan 
pääosin maakuntajoukkoja se-
kä muita avainreserviläisiä. PV-
VEH -harjoituksia ja MPK:lta ti-
lattuja koulutuksia on mahdol-
lisuuksien mukaan yhdistetty ja 
toteutettu samoina viikonlop-

Vapaaehtoiset harjoitukset 
Rannikkoprikaatissa
Rannikkoprikaatissa käytetään sodan ajan joukkojen kouluttamiseen ja har-
joittamiseen kaikkia reservin koulutuksen osa-alueita eli kertausharjoituksia, 
tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia, puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoi-
tuksia ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilattua koulutusta. 

Aseen turvallinen käsittely ja kohdistus todetaan ampumaradalla 

Petri Pääkkönen
Komentaja Petri Pääkkönen, Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkö

Teem
a
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puina joukko-osaston henkilös-
tön työmäärän hallitsemiseksi 
ja koulutustapahtumien tehos-
tamiseksi. Rannikkoprikaati on 
järjestänyt tänä vuonna viisi ”re-
serviläisviikonloppua”, joissa on 
koulutettu PVVEH -harjoituksis-
sa ja MPK:ltä tilatuissa koulutuk-
sissa noin 1000 reserviläistä. 

Tavoitteena on jatkaa yhteis-
toimintaa MPK:n Meripuolustus-
piirin kanssa vähintään nykyta-
solla sekä tukea edelleen sen ky-

kyä kouluttaa ammattitaitoista 
henkilöstöä ja kykyä tuottaa suo-
rituskykyisiä sodan ajan joukko-
ja Rannikkoprikaatin tarpeisiin. 
Lisäksi EVP -henkilöiden käyttöä 
parannetaan kutsumalla heitä 
edellä mainittuihin harjoituksiin.

Esimerkkinä UISKO 
-harjoitus
Rannikkoprikaati järjesti yhdes-
sä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Meripuolustuspiirin 

Suomenlahden koulutusalu-
een kanssa UISKO -harjoituksen 
11.–13.10.2019 Upinniemessä. 
Harjoitus koostui kymmenestä 
MPK:lta tilatusta kurssista, kah-
desta VEH- harjoituksesta ja nii-
den lisäksi tuetuista Meripuolus-
tuspiirin toteuttamasta kurssis-
ta sekä naapurihallintoyksikön 
järjestämästä VEH -harjoituk-
sesta. Kurssien kouluttajina toi-
mivat kouluttajiksi hyväksytyt 
MPK:n kouluttajat. Harjoituk-

Taistelijan perustaitoja kerrataan lähipuolustusharjoituksessa.
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siin asetettiin valvojaksi tai yh-
teyshenkilöksi palkattuun hen-
kilökuntaan kuuluvat henkilöt. 
Kaikkiaan UISKO -harjoitukseen 
osallistui noin 280 reserviläistä.

Henkilöstö saapui Upinnie-
meen perjantaina iltapäivän ja 
illan aikana. Joukon varustami-
nen ja kalustaminen tapahtuivat 
Porkkalan rannikkopataljoonan 
varastoilla ja toimipisteillä. Kou-
lutus- ja harjoitusalueiden käyt-
tö oli koordinoitua ja joukot liik-

kuivat Upinniemen harjoitusalu-
eella ja lähisaaristossa. 

Tarkasteltaessa eri kurssi-
en opetustavoitteita syntyy ym-
märrys siitä, kuinka laaja-alai-
nen kurssien tarjonta oli. Mai-
nittakoon ilman kurssien nimiä 
muutamia keskeisiä tavoitteita:

 – Sotilasmerenkulun 
harjoittelu ja kertaus

 – Kouluttajakokemuksen 
kerryttäminen

 – Toimintakyvyn keskeiset 
tekijät ja osa-alueet

 – Uuden kaluston 
kouluttaminen 

 – Lähipuolustusasemien 
tiedustelu, valmistelu ja 
toiminta 

 – Merileijona-järjestelmän 
käyttötapojen ja mahdolli-
suuksien tunteminen

 – Perustamisen perusteet 
materiaalin käsittelyn 
osalta

 – RK-käsittely ja ampuma-
asennot, RK-ammunnat

 – Ryhmän puolustus ja 
ryhmän hyökkäys.

 – Epäsuoran tulen käyttö.
 – Poikkeusolojen 

sotilasoikeudenhoidon 
perusteet, sekä sodan 
oikeussääntöjen perusteet.

 – Simulaattoriavusteisen har-
joittelun merkitys joukon 
taktiikan kehittämisessä 

Harjoituksen laajan kurssi-
tarjonnan lisäksi on mainittava, 
että KO2020 periaatteiden mu-
kaisesti koulutustapahtumien 
toteutukseen jalkautettiin uusia 
opetustapoja- ja välineitä. Mai-
nittakoon esimerkkeinä, vaikka 
kaksipuoleinen simulaattorihar-

joitus sekä TEAMsin ja PVMOOD-
LEen käyttö. On hienoa havaita 
sekä kouluttajien, että koulutet-
tavien into kouluttautua myös 
oman kurssinsa lisäksi muussa-
kin koulutustapahtumassa. 

Huomion arvoista on myös 
harjoituspalautteen käsittely ja 
kehityshakuisuus tulevien har-
joitusten suunnittelussa. Tämä 
harjoitus oli valmisteltu hyvin ja 
se näkyi myös osallistujien anta-
massa poikkeuksellisen hyvässä 
palautteessa. Jo tässä vaihees-
sa voidaan todeta, vaikka vie-
lä 18 kurssia on tulossa, rikkou-
tuu Upinniemen koulutuspaikan 
ennätykset sekä vuoden osallis-
tujamäärissä ja koulutusvuoro-
kausissa. Eli kiitos kaikille todella 
uutterasta jaksamisesta!

Vapaaehtoisuudesta 
voimaa!
Rannikkoprikaatissa jatketaan 
aktiivisesti vapaaehtoisen maan-
puolustuksen ja harjoitustoimin-
nan toteuttamista ja kehittämis-
tä uudistettavan lainsäädännön 
mukaan. Konkreettisen esimerk-
kinä on uusi tehtävä, jossa henki-
lö vastaa joukko-osaston vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen kokonaisuuden toteutta-
misesta koulutusalalla. 

Muutos mahdollistaa siis va-
paaehtoisen osaamisen kehittä-
misen entistä paremmin, moni-
puolisemmin ja selkeästi nousu-
johteisesti. Reserviläisten osaa-
minen ja sen kehittäminen ovat 
Rannikkoprikaatille tärkeää ja 
vapaaehtoista koulutusta tarvi-
taan joukkojen suorituskyvyn yl-
läpitämiseksi.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
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S uurvalloissa taktiikkaa 
voidaan kehittää resurs-
seista juurikaan piittaa-

matta. Ensin luodaan taisteluop-
pi ja sen jälkeen luodaan väli-
neet taisteluopin toteuttami-
seksi. Pienemmissä valtioissa, 
kuten Suomessa kehittyvä tek-
nologia antaa keinoja, ja uudet 
keinot muokkaavat taktiikkaa. 
Suomen rannikkopuolustuksen 
kehitys onkin enimmäkseen ol-
lut teknistä kehitystä, joka on sit-
ten muovannut rannikkopuolus-
tuksen taktiikkaa.

Harppauksin kehittyvä tek-
nologia tarjoaa paljon uusia 
mahdollisuuksia sodankäyntiin 
ja varmuudella tulee edelleen 
muokkaamaan sodan kuvaa. 
Teknologisesti ylivoimainen on 
ainakin sotahistorian valossa 
useimmiten selviytynyt voitta-
jana. Kuitenkin tulee muistaa 
liialliseen teknologiauskoon si-
sältyvät riskit. Rajoitettu kan-
nettava elektromagneettinen 
pulssi säilyy suurvaltojen kehi-
tysohjelmissa. Tällä tekniikalla 
on mahdollista häiritä tai tuho-
ta vastustajan elektronisia lait-

teita. Omassa keinovalikoimassa 
on siis hyvä säilyttää muutama 
toimiva varajärjestelmä ei-toivo-
tun varalle.

Artikkelisarjan tässä osassa 
tarkastellaan sotilasteknologian 
kehityksen trendien osalta joh-
tamista ja tilannekuvaa, tykis-
töjärjestelmiä, hakeutuvia am-
muksia sekä täsmäaseita.

Johtaminen ja tilannekuva
Viimeaikainen sotatekninen ke-
hitys on kohdistunut erityisesti 
tiedonkäsittelyn nopeuteen ja 
tiedon integraatioon. Ennennä-
kemättömän suorituskyvyn an-
siosta johtamis- ja tilannekuva-
järjestelmät kykenevät käsitte-
lemään valtavia tietomääriä, ja 
yhdistettynä keinoälyyn erot-
tamaan tietomassoista halutun 
tiedon. Järjestelmäintegraati-
on ansiosta kaikki valvontatieto 
yksittäisen taistelijan tekemistä 
havainnoista kaukovalvontaan 
voidaan yhdistää yhdeksi tilan-
nekuvaksi ja jakaa kaikille tar-
vitsijoille. Tämä tarkoittaa, että 
päätöksenteon tueksi on aina-
kin teoriassa käytössä oikeaa ja 

oikea-aikaista tietoa, joka mah-
dollistaa vastatoimet, vaikutta-
misen ja palvelee suunnittelua.

Valvontaan käytettävät vä-
lineet ovat nekin kehittyneet. 
Esimerkiksi satelliitit ovat entis-
tä pienempiä, edullisempia ja 
kaupallisuuden ansiosta myös 
Suomen saavutettavissa. Mikr-
osatelliitit ovat edullisia, välit-
tävät entistä enemmän tietoa ja 
niillä on erittäin tarkka resoluu-
tio. Vaihtoehtoisesti omien val-
vontasatelliittien sijaan valvon-
tasatelliittien tuottama tieto on 
nykyisellään kauppatavaraa ja 
kenen tahansa ostettavissa tai 
vaihdettavissa.

Yksi pienen valtion mahdol-
linen valvontateknologian inno-
vaatio ovat erilaiset aerostaatit. 
Aerostaatti on yleisnimi ilmaa 
kevyemmille kuumailmapalloille 
ja ilmalaivoille. Näistä aerostaa-
teista mielenkiintoisimpia ovat 
erittäin korkealle nousevat stra-
toliitit (engl. stratolite. Suomen-
kielisenä vastineena käytetään 
tässä yhteydessä stratoliittiä). 
Stratoliitit ovat nimensä mukai-
sesti stratosfääriin asti nousevia 

Rannikkosodankäynti
– Sotatekninen kehitys

Artikkelisarja perustuu vuonna 2018 julkaistuun teokseen ”Rannikkosodankäynti 
– Suomen rannikkopuolustuksen tulevaisuus” (ISBN:978-952-80023-7-6).

Ville Vänskä
Komentaja Ville Vänskä, Merisotaopin pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu

Rannikkosodankäynti – Sotatekninen kehitys
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säähavaintopallojen kaltaisia il-
mapalloja. Stratoliitti säätelee 
korkeuttaan ja hyödyntää stra-
tosfäärin luonnollisia virtauksia. 
Stratoliitit ovat nopeasti ja edul-
lisesti käyttöön saatavia ja nii-
den liikkeitä kyetään kauko-oh-
jaamaan tai antamaan niille etu-
käteen haluttu toiminta-alue. Ne 
voidaan myös ohjata palaamaan 
ja laskeutumaan tietylle alueel-
le. Stratoliitit voivat aurinkoe-
nergian hyödyntämisen ansios-
ta operoida kerrallaan jopa kuu-
kausia. Stratoliittien käyttö on 
toistaiseksi keskittynyt pitkäl-
ti kaupallisiin sovellutuksiin, ku-
ten säämittauksiin ja tietoliiken-
teen välittämiseen. Ne voidaan 
kuitenkin varustaa myös sotilaal-
lista valvontaa ja tiedustelua pal-
velevilla sensoreilla. 

Kehittyneisiin johtamis- ja 
tilannekuvajärjestelmiin liittyy 
myös merkittäviä riskejä. Lisään-
tynyt käsiteltävän tiedon määrä 
voi aiheuttaa sen, että haluttu 
tieto hukkuu tietomassaan. Toi-
seksi johtamistasoilla ylös as-
ti menevä tilannekuva voi joh-
taa operatiivisten johtoportai-
den puuttumiseen alaisen alais-
ten yksityiskohtiin eli taistelutek-
niseen pipertelyyn. Ja kolman-
neksi on muistettava, että kaik-
ki tekniset järjestelmät ovat häi-
rittävissä, lamautettavissa tai tu-
hottavissa.

Tykistöjärjestelmät
Kiinteän rannikkotykistön ongel-
ma oli ja on edelleen sen taiste-
lunkestävyys. Kiinteät ja sijain-
niltaan tunnetut tuliasemat ke-
räävät tulta puoleensa. Kun vielä 
massiivisten maihinnousujen to-

dennäköisyys rannikollamme on 
merkittävästi pienentynyt, edel-
lytetään torjunta-aseistukselta 
yleisinä periaatteina liikkuvuut-
ta ja kauaskantoisuutta. Rannik-
kotykistöä ei ajatuksena ole kui-
tenkaan kokonaan hylätty. Esi-
merkiksi merivoimat osallistuu 
käynnissä olevaan maavoimien 
operatiiviseen tykistöhankkee-
seen. Tavoitteena on kehittää 
yhteiskäyttöistä tykistöä, jol-
la voidaan tukea niin maa- kuin 
merioperaatioitakin, puolustus-
haararajasta riippumatta. Avaus 
on pyrkimys pois puolustushaa-
rakeskeisestä siiloajattelusta ja 
puolustushaarojen operaatiois-
ta kohti puolustusvoimien ope-
raatioita.

Mahdollisuudet poistuneen 
ja poistuvan tykistöjärjestelmän 
korvaamiseksi uudella tykistö-
järjestelmällä ovat erinomaiset. 
Etelä-Koreasta käytettynä kent-
tätykistölle hankitut 48 kappa-
letta K9 ”Moukari” telatykkiä oli-
si sinänsä mainio myös rannik-
kopuolustuksen tarpeisiin. K9:n 
ammunnanhallintajärjestelmäs-
sä liikemaaliammuntakyky on 
optiona, mutta Suomessa sitä ei 
ole toistaiseksi otettu käyttöön. 

Esimerkkejä vastaavista liik-
kuvista järjestelmistä on vaik-
ka kuinka paljon. Esimerkik-
si serbialainen Yugoimport on 
kehittänyt venäläisen 8x8 Ka-
maz-6560 sotilaskuorma-auton 
alustalle 155/52 kaliiperissa ole-
van tykistöjärjestelmän. Maan-
tieliikenteessä järjestelmän 
huippunopeus on 90 km/h, toi-
mintasäde yhdellä tankillisella 
on yli 500 kilometriä ja yksittäis-
tä tykkiä operoimaan tarvitaan 

vain kolmen hengen miehistö. 
Perusampumatarvikkeella ty-
kin kantama on yli 30 kilomet-
riä, perävirtauskranaatilla yli 50 
kilometriä ja kranaatin kehitys-
versiolla yli 60 kilometriä. Tykki 
on valmistajan ilmoituksen mu-
kaan ampumavalmis asemaan-
ajosta yhdessä minuutissa, tykin 
käytännön tulinopeus on auto-
maattilatauksella 6 laukausta 
minuutissa ja tykin ammuska-
settiin mahtuu kerrallaan 12 kra-
naattia. Vastaavia rannikkopuo-
lustuksen tarpeisiin erinomai-
sesti soveltuvia liikkuvia tykis-
töjärjestelmiä on tarjolla paljon.

Tykistöjärjestelmien kehi-
tyksen osalta mullistavaa on 
ammunnanhallintajärjestelmi-
en suorituskyvyn eksponenti-
aalinen kasvu ja ammusten ke-
hittyminen. Erikoisammuksia 
on hyvin erilaisiin tarpeisiin, ei-
kä niiden tuhovoima perus-
tu enää pelkästään räjähdysai-
neen määrään. Liike-energiaa 
hyväksi käyttäviin ammuksiin ei 
tarvita enää suuria määriä räjäh-
dysainetta, vaan tuhovaikutuk-
sen aiheuttaa ammuksen erit-
täin kova nopeus. Esimerkiksi jo 
1900-luvun alussa suunnitelma-
na syntynyt raidetykki on tullut 
nyt kehitysasteelle. Sähköener-
gian muuntaminen liike-ener-
giaksi magneettikentän avulla 
mahdollistaa ammukselle usei-
den kilometrien lähtönopeuden 
sekunnissa! Raidetykistä on en-
nustettu ratkaisua esimerkiksi 
hypersoonisten ohjusten torjun-
taan. Raidetykkiteknologian ke-
hittyminen tuonee ne monenlai-
seen sotilaskäyttöön, kuten esi-
merkiksi merisodankäyntiin.

Rannikkosodankäynti – Sotatekninen kehitys
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Hakeutuvat ammukset ja 
täsmäaseet

Yleinen tekninen kehitys niin si-
viili- kuin sotilaspuolellakin on 
ollut komponenttien koon pie-
nentyminen ja hinnan halven-
tuminen. Vuonna 1982 julkais-
tussa yhdysvaltalaisessa visios-
sa ”AirLand Battle 2000” esitet-
ty vuoden 2000 amerikkalaisen 
yksittäistaistelijan kuva huvittaa 
nykyään. Esimerkiksi taistelijan 
massiivinen henkilökohtainen 
radio ja valtava pimeänäkölaite 
vastaavat kooltaan 1980-luvun 
käsitystä siitä, kuinka pieneksi 
laitteet voivat kehittyä.

Komponenttien pieni koko 
ja edullinen hinta ovat mahdol-
listaneet esimerkiksi tykistökra-
naattien ja lentopommien va-
rustamisen alkeellisella haku-
päällä. Kun vuoden 1991 Per-
sianlahden sodassa täsmäpom-
mitukset olivat uusinta uutta, on 
niistä nykyään tullut arkipäivää. 
Tosin esimerkiksi Venäjän Syy-
riassa pudottamista lentopom-
meista vain murto-osa on ollut 
hakeutuvia. 

Hakupään, yksinkertaisten 
siivekkeiden ja ohjausjärjestel-
män lisääminen lentopommiin 
on tehnyt siitä kaukovaikuttei-
sen liitopommin. Liitopommin 
ohjaamiseen ja/tai hakeutumi-
seen käytetään yleisimmin jo-
ko GPS:ää, inertiaohjausta tai 
puoliaktiivista laseria. Kokonai-
suuden hinta ja osumatarkkuus 

ovat vähintäänkin tyydyttäviä. 
Tätä taustaa vasten luopuminen 
kiinteästä rannikkotykistöstä on 
ollut perusteltua.

Meritorjuntaohjusten ke-
hityksen osalta niiden nopeus, 
kantama ja tarkkuus ovat pa-
rantuneet, ja tulevat edelleen 
parantumaan. Vastaavasti oh-
justen havaittavuutta ja torjut-
tavuutta on pyritty vaikeutta-
maan. Ohjusten monikäyttöi-
syys on myös lisääntynyt. Meri-
maalien lisäksi uuden sukupol-
ven meritorjuntaohjusta voi-
daan käyttää myös pistemäis-
ten maamaalien tuhoamiseen.

Useat valtiot kehittävät niin 
kutsuttuja hypersoonisia oh-
juksia, joiden torjuminen vas-
ta-aseella on lähes mahdotonta. 
Hypersooniseksi kutsutaan len-
tonopeutta, joka on yli viisi ker-
taa ääntä nopeampaa. Kiinalai-
set esimerkiksi ovat koekäyttä-
neet DF-17 ballistista ohjusta (10 
Mach nopeus) ja saavuttaneet 
alustavan operointikyvyn DF-
21D meritorjuntaohjuksella (10 
Mach, 1450km kantama).

Suomen puolustusvoimien 
hankkima israelilainen meritor-
juntaohjus Gabriel häviää edel-
lä esitetyille esimerkeille niin no-
peudessa kuin kantamassakin. 
Gabriel meritorjuntaohjuksen 
vahvuudet ovat sen älykkyydes-
sä, häirinnän väistössä, kyvys-
sä toimia saariston sisässä ja 
maa-ammuntakyvyssä. Rannik-

kopuolustuksen näkökulmasta 
on huomattavaa, että osa han-
kittavista ohjuksista sijoitetaan 
edelleen pyörälaveteille. Näi-
den meritorjuntaohjuspatterei-
den toimintamahdollisuudet pa-
ranevat merkittävästi aiempaan 
ruotsalaiseen RBS-15SFIII:een 
verrattuna. Gabriel-ohjuksen pi-
dempi kantama lisää meritorjun-
taohjuspattereiden mahdollisia 
tuliasema-alueita, mahdollistaa 
vaikuttamisen esimerkiksi Poh-
jois-Itämerelle ja maa-ammun-
takyky mahdollistaa puolustus-
voimallisen vaikuttamisen stra-
tegisiin kohteisiin.

Ohjusten lisäksi ammusasei-
den älykkyys on lisääntynyt. Ha-
keutuvat tykistökranaatit ovat 
vielä erikoisampumatarvikkei-
ta ja jossain määrin edelleen 
kehitysasteella. Niiden maaliin 
hakeutuminen perustuu yleen-
sä GPS:ään, hahmontunnistuk-
seen tai puoliaktiiviseen laseriin. 
Suomen kenttätykistö on viime 
vuosina koeampunut panssari-
vaunun tuhoamiseen tarkoitet-
tuja hakeutuvia tykistökranaat-
teja. Tulevaisuudessa tämän kal-
taisilla hakeutuvilla kranaateilla 
on merkitystä myös merimaa-
leja vastaan. Ammuksen hakeu-
tumiskyky antaa paljon anteek-
si ammunnanvalmistelussa ta-
pahtuville virheille ja maalin lii-
kehtimiselle.

Rannikkosodankäynti – Sotatekninen kehitys
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I mperiaaliset asenteet ja 
meemit kuitenkin vallit-
sevat edelleen. Brexit-bri-

tin alitajunnassa Iso-Britannia 
ei kuulu eikä ole koskaan kuu-
lunut Euroopan Unioniin. Sen 
sijaan Euroopan Unioni on ai-
van liian kauan kuulunut Bri-
tanniaan. Unionin rasitteet ovat 
käyneet kestämättömiksi. Unio-
ni on erotettava Britanniasta. 
Unionille on näytettävä takapi-
hapaikka Kansainyhteisössä, jo-
hon se ehkä kuvittelee kuulu-
vansa. Nyt kumarretaan länteen 
ja pyllistetään itään. Mutta vene 
keikkuu ja pohja vuotaa. 

Tiedettiin muttei tunnustet-
tu, että kansanäänestys Brexitis-
tä perustui harhatietoihin. Tie-
dettiin muttei tunnustettu, että 
olisi pitänyt järjestää uusi, par-
haaseen tietoon perustuva kan-
sanäänestys. Tiedettiin muttei 
tunnustettu, että imperiumin 
jakojäännös on vaarassa hajota 
mahtilaji jalkapallon maajouk-

kuemaaliin. Tiedettiin muttei 
tunnustettu, että koko läntinen 
demokratia on saamassa kovan 

iskun. Tiedettiin muttei tunnus-
tettu, että Moskovassa ja Pekin-
gissä naurattaa. 

Brexit ja imperiumin perintö
Brexit-prosessi ei auta ymmärtämään, miten imperiumi luodaan. Mutta se 
auttaa ymmärtämään, miten imperiumi menetetään. Maailmanvallan aurin-
ko ei koskaan laskenut. Nyt emovaltiota on jäljellä Englanti, Skotlanti, Wales, 
Pohjois-Irlanti, Gibraltar ja eräitä muita etäpisteitä ja sotilastukikohtia, kuten 
Kyproksella. Edes Brittiläinen kansainyhteisö ei enää ole Brittiläinen. Se on 
Kansainyhteisö muuten vaan. 

Pertti Huhtanen
Ruutiukko Keskustelu
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S otahistoriaamme ei, ku-
ten tunnettua, ole kir-
joitettu vielä ollenkaan 

valmiiksi. Kuin tilauksena ilmes-
tyy aina välillä uutta jostakin, 
"puskan takaa", kuten on tapana 
yllätystä kuvata kirja, jonka aihe-
piiri on ollut esillä jo jonkin aikaa 
herättäen runsaasti kysymyksiä. 
Nyt moniin näistä kysymyksistä 
saadaan vastauksia, kun käsit-
tämättömän ahkera rannikko-
tykistömme tutkija, sotatieteen 
tohtori, komentaja evp Ove En-
qvist on tuntemattoman kustan-
tajan kautta tuonut tutkittavak-
semme uuden hienon kirjan.

Itselleni, rakkaan joskin lyhy-
taikaisen kotikaupunkini Hangon 
sotahistorian tutkijana, tämä kirja 
vastaa useisiin mieltäni askarrut-
taneisiin kysymyksiin. Erityisesti 

ne liittyvät kahteen vuokralaisten 
1940-41 Hankoniemelle rakenta-
maan ja aktivoimaan rautatietyk-
kipatteriin, 12" järeään patteriin 
ja kevyempään 180 mm:n patte-
riin. Niiden toiminta, radat ja ra-
tapihat on nyt dokumentoitu täs-
sä kirjassa. Ja tietysti mielenkiin-
toisen kaluston historia. Hienoa!

Kun olen sotahistoriallisilla 
retkilläni päässyt näkemään näi-
tä historiallisia, vielä olemassa 
olevia komeita tykkejä ensin Suo-
menlahden eteläpuolella Krasna-
ja Gorkan museoidulla linnoituk-
sella (inkeriläisittäin Yhinmäessä) 
ja viime kesänä Pietarissa Baltian 
rautatieaseman hienossa rauta-
tiemuseossa, uuden kirjan tieto-
jen jälkeen monet palaset loksah-
tavat paikoilleen.

Nyt tiedämme, miten nämä 
Hangon vuokra-alueen vartijat 
ovat päätyneet nykyisille sijoil-
leen. Kolmas 12" tykki Mosko-
van sotamuseoon.

Mielenkiintoista. Tunnetusti 
puna-armeija ei koskaan myön-
tänyt, että siltä saatiin mitään 
kalustoa  sotasaaliiksi. Niinpä 
Suomen sotien jälkeisen kalus-
ton pääosa oli pitkään neuvos-
toaikaista. Rauhan jälkeen Neu-
vostoliitto oli kuitenkin yllättäen 
kiinnostunut Hankoon jäänees-
tä rautatietykistöstään syksyl-

lä 1944. Kun Pariisin rauhanso-
pimus ei sallinut Suomelle täm-
möistä järeätä rannikkotykistöä, 
sopimukseen oli varmaan help-
po päästä. Niinpä suomalaisten 
kunnostamat niin 12" kuin 180 
mm:n tykitkin palautettiin Neu-
vostoliittoon rautateitse. Ja yllä-
tys, yllätys! Voittajavaltio korva-
si tykkien kunnostustyöstä so-
dan aikana aiheutuneet kustan-
nukset Suomen valtiolle. Uusi 
kirja antaa viitteitä siitä, millai-
sista summista sovittiin, mutta 
korvauksen käytännön toteutus 
jäänee vielä seuraaville tutkijoil-
le. Maksoiko Neuvostoliitto to-
della Suomelle jotakin, tai vähen-
nettiinkö korvausumma Suomen 
sotakorvauksien loppusummas-
ta? Sitä emme saa tietää.

Tässä tuli nyt kommentoi-
tua yksipuolisesti vain Hanko-
niemen rautatietykistöä ja sen 
kalustoa. Kirjan merkittävin an-
ti taitaa kuitenkin olla siinä, et-
tä se luo kuvan rautatietykistös-
tä yleensäkin Suomen puolus-
tuksen osana ennen sotia ja so-
tiemme aikana. Jääköön sen tär-
keän puolen kommentointi jolle-
kin muulle, asiantuntevammalle 
kommentaattorille.

Göran Lindgren
Sotahitorian harrastajatutkija ja opas 

sotahistoriallisilla retkillä

Rautatietykistö Suomessa 
– Unohdettu osa rannikkopuolustusta
Ove Enqvist
Kustantaja Laaksonen
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R uotsissa tornitykkejä 
on ollut rannikkotykis-
töllä paljon aikaisem-

min kuin Suomessa. Toinen ero 
Suomen tornitykkeihin on se, et-
tä tornitykit ja –patterit ovat ol-
leet paljon monipuolisempia si-
sältäen useita maanalaisia tiloja 
ja enemmän automatiikkaa.

Boforsin 10,5 cm:n auto-
maattinen tornitykki laskettiin 
Ruotsissa raskaaksi rannikko-
tykiksi, jolla voitiin ampua se-
kä pinta- että ilmamaaleja. Au-
tomaattista 10,5 cm tornipatte-
ria m/50 käytettiin harjoituksiin 
ensimmäistä kertaa yli 50 vuot-
ta sitten, ja Arholman patteri on 
ollut museonakin yli 10 vuotta. 
Nyt Arholman ja kahden muun 
patterin historia esitellään en-
simmäistä kertaa kirjan muo-
dossa. Kirjoittajat ovat muuta-
man muun kertojan kanssa laati-
neet yhteenvedon Arholman so-
tilashistoriasta, patterista ja tyk-
kimallista, maanalaisista tiloista 
ja siitä, miten aikaisemmin erit-
täin salaisesta patterista tuli ra-
kennusmuistomerkki.

Kirjan ensimmäisessä lu-
vussa esitellään Arholman so-
tilashistoriaa 1819–1945. Sitten 
käsitellään mm. 10,5 cm:n au-
tomaattista tornitykkiä, maan-
alaisia linnoitteita, patterin or-
ganisaatiota ja miehistöä, tulen-
johtoa, Arholman patteria, ma-
juri Björn Pihlin 50 vuoden pal-
velusuraa, muistoja rannikkoty-
kistöstä ja Arholman linnakkeen 
muuttamista kulttuuriperintö-
kohteeksi.

Kirjassa on 116 sivua 
A4-koossa. Se sisältää 274 ku-
vaa, joista suurin osa on värillisiä. 
Lisäksi kirjassa on 31 piirustusta 
ja karttaa. Suurin osa tekstistä on 
sekä ruotsiksi että englanniksi. 

Kirjan on kaikin puolin sopi-
va johdanto Ruotsin rannikkoty-
kistöön, sen kalustoon, toimin-
taan, historiaan ja perinteisiin ja 
erityisesti kyseiseen tornitykki-
malliin. Teoksen kaksikielisyys 
(ruotsi-englanti) tekee kirjan 
melkein kaikille helppolukuisek-
si, ja suuri kuvamäärä antaa hy-
vän kuvan sitä mitä Ruotsin ran-
nikkotykistö oli sen parhaimpi-

na vuosina. Mikään kokonaishis-
toria Ruotsin rannikkotykistöstä 
ei ole kyseessä.

Kirjan voi tilata suoraan 
kustantajalta, bunkertours.se/
bocker, hintaan 220 SEK + 90 
SEK postimaksu Suomeen. En-
nen hankintaa kannattaa ol-
la yhteydessä Lars Hansso-
niin, lars@bunkertours.se. Kir-
ja on myös myynnissä Adlibrik-
sessä, https://www.adlibris.
com/fi/kirja/tornautomatbatte-
ri-105-cm-m50-9789197729789 
Hinta on tällöin 22,50 €. 

Ove Enqvist

Tornautomatbatteri
10,5 cm m/50
Lars A. Hansson ja Vladan Lausevic
Bunkertours, 2019
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Osasto H 
– Pääkaupungin salainen joukko-osasto
Atso Haapanen
Docendo 2019, 169 sivua 

K irjan kirjoittaja on por-
voolainen kirjailija, jon-
ka tuotanto käsittelee 

sotahistoriaa ja eräkirjallisuut-
ta. Kirjoittajan tuotanto on laa-
jaa ja monipuolista. Kirjassaan 
Osasto H — Pääkaupungin sa-
lainen joukko-osasto hän käsit-
telee osasto Helsinkiä, joka on 
monille sotahistoriasta kiinnos-
tuneillekin melko tuntematon 
joukko-osasto. Osaston viralli-
sena tehtävänä oli suojata pää-
kaupunkiseutua venäläisten 
mahdolliselta yllätyshyökkäyk-
seltä jatkosodan lopulla. Saksa-
laisten tappiot itärintamalla sai-
vat suomalaiset havahtumaan 
tilanteen uhkaavuuteen joten 
osasto sai myös toisen, salai-
sen tehtävän, nimittäin valmis-
tautua torjumaan saksalaisten 

mahdollinen vallankaappaus ja 
miehitysyritys, jos ja kun Suomi 
irtaantuisi sodasta Neuvostoliit-
toa vastaan.

Osasto H perustettiin mar-
salkka Mannerheimin määräyk-
sestä maaliskuun lopussa 1944. 
Osasto H:n tehtävänä oli torjua 
vihollisen mahdolliset maihin-
nousu- tai maahanlaskuoperaa-
tiot yhdessä meri- ja ilmavoimi-
en kanssa. Koska Suomen varsi-
naiset joukot taistelivat lähinnä 
itärintamalla, Osasto H koottiin 
pääosin tilapäisjoukoista. Näihin 
kuului myös Merisotakoulu. Li-
säksi yhteistyö oli tiivistä varsin-
kin alueen rannikkotykistöjouk-
kojen kanssa. Kirjailijan mukaan 
tällaista kirjaa ei ole aikaisem-
min Suomessa julkaistu. Se pi-
tää kuitenkin vain osittain paik-
kansa, koska vuonna 2012 me-
nehtynyt everstiluutnantti Ari 
Suontlahti teki aikanaan varsin 
ansiokkaan opinnäytetyön hie-
man laajemmasta aiheesta, Pää-
kaupunkiseudun puolustusjär-
jestelyt 1939–1944,  ja siitä on 
mm. julkaistu noin 30-sivuinen 
tiivistelmä vuosilta 1943–1944 
Tiede ja Ase-julkaisussa vuon-
na 2001. 

Haapasen kirjassa voidaan 
katsoa olevan sekä hyviä et-
tä huonoja puolia. Kirja kertoo 

Osasto H:n lisäksi jo jatkosodan 
alussa ja asemasotavaiheessa 
tehdystä työstä maihinnousu-
jen ja maahanlaskuoperaatioi-
den estämiseksi pääkaupunki-
seudulle. Tämä on hyvää taus-
taa Osasto H:lle, ja oikaisee osit-
tain sen harhakuvan, että mai-
hinnousu-uhka pääkaupunki-
seudulle olisi voitu kokonaan sul-
kea pois jatkosodan alkuaikoina. 
On myös mielenkiintoista nähdä, 
että kirjailija esittää maihinnou-
sun uhkakuvan erilaisine aluerat-
kaisuineen niin kuin se myös al-
lekirjoittaneelle esitettiin 1970- 
ja 1980-luvuilla sotilaskoulutuk-
sessa. Tässä kohtaa on kuiten-
kin harmi, ettei kirjassa ole yh-
tään karttaa mahdollisine mai-
hinnousu- ja maahanlaskualuei-
neen yms. Nyt tekstissä luetel-
luista alueista ja linjoista ei kun-
nolla aukea koko maihinnousun 
ja maahanlaskun uhkakuvaa.

Teos on varustettu lähde-
luettelolla ja viiteapparaatilla, 
joka on hyvä asia tällaisessa tie-
tokirjassa. Jostakin syystä vai-
kuttaa kuitenkin välillä siltä, et-
tä viitteet on laitettu hieman sat-
tumanvaraisesti ja epätarkasti, 
ja lähteinä on käytetty hieman 
vanhoja teoksia vaikka uudem-
pia on olemassa. Kirjan rakenne 
on myös aika epätasainen. Vä-



33Rannikon Puolustaja   4 | 2019

Osasto H 
– Pääkaupungin salainen joukko-osasto
Atso Haapanen
Docendo 2019, 169 sivua 

lillä edetään suurin askelin, kun 
taas välillä esitetään asioita tur-
hankin tarkasti, esim. ruuan yli- 
tai alijäämää 10 gramman tark-
kuudella. Kirjoittajalle sotilas-
termit eivät aina ole ihan koh-
dallaan, esim. puhutaan maihin-
laskusta maahanlaskun sijasta. 

Kirjassa ei ole minkäänlaista ku-
vitusta. Esim. Osasto H:n aseis-
tuksesta, jota esitellään tarkas-
ti, olisi varmasti löytynyt kuvia, 
samoin osaston tärkeimmistä 
henkilöistä.  

Katson että teos kannat-
taa lukea tai jopa hankkia, jos 

on kiinnostunut pääkaupungin 
puolustuksesta talvi- ja erityi-
sesti jatkosodassa. Hinta vaih-
telee suurin piirtein 25 ja 29 eu-
ron välillä, ja kustantaja Docen-
don hinta on 28,95 euroa.

Ove Enqvist
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T ämä seminaari, Meri-
puolustuspäivä järjes-
tettiin 26.10.2019 Meri-

sotakoululla jo 19. kertaa. Se-
minaari kokosi paikalle reilut 80 
osallistujaa. Joukossa oli puolus-
tusvoimien ja merivoimien johtoa 
sekä Sinisen Reservin ja Meripuo-
lustuspiirin aktiivitoimijoita sekä 
sidosryhmien edustajia.

Historia

Hypätään hetkeksi vuoteen 
2001,  jolloin tilaisuus järjestet-
tiin  ensimmäistä kertaa, silloin-
kin Merisotakoululla. Sininen 
Reservi ry:n silloisen puheen-
johtajan Reijo Telarannan eh-
dotusta meripuolustukseen liit-
tyvästä seminaarista kehitet-
tiin edelleen hallituksen käsitte-
lyssä. Merivoimien silloinen ko-

mentaja, kontra-amiraali Hans 
Holmström suhtautui Telaran-
nan esittämään luonnokseen 
myönteisesti. Seminaaripäiväk-
si valikoitui 27.10.2001. 

Ajankohtaiset aiheet olivat 
tuolloinkin turvallisuuspolitiik-
kaan liittyviä kysymyksiä; Itä-
meren alueen tulevaisuus, Bal-
tian maiden mahdollinen Na-
to-jäsenyys ja Suomen turvalli-

Meripuolustuspäivä
Sininen Reservi ry ja Merivoimat järjestävät vuosittain seminaarin, jossa käsitel-
lään turvallisuuspolitiikkaan, meripuolustukseen sekä sen yhteydessä tapahtu-
vaan maanpuolustus- ja reserviläistoimintaan liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Mika Kuutti
Sininen Reservi ry:n varapuheenjohtaja

Tapahtum
at
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suus- ja puolustuspoliitiikka se-
lonteko (ilmestyi 13.6.2001) se-
kä  Suomen ulkomaankaupan 
valtaosan kulkeminen meritse.  
Jokainen edelläkuvattu aihe liit-
tyi oleellisesti merivoimien teh-
täviin ja kehittämiseen. Merkit-
tävää oli myös esillä ollut aihe 

reservimme ammattitaidon yl-
läpitämisessä jossa merivoimia 
tukee kertausharjoitusten ohel-
la Maanpuolustuskoulutus ry ja 
Sininen Reservi ry.

Sinisen Reservin ja 
Merivoimien katsaukset 
sekä Itämeren alueen 
turvallisuustilanne
Meripuolustuspäivän avasi Sini-
nen Reservi ry:n puheenjohtaja 
Antti Rautiainen ja kiitti oman 
esityksensä aluksi niin Merivoi-

mia kuin Merisotakouluakin. 
Rautiainen kuvasi reservin ak-
tiivista vuotta, johon on sisäl-
tynyt mm puheejohtajan yhdis-
tysvierailuja, merivoimien vuosi-
päivän tapahtumat Helsingissä, 
monipuolisia yhteysupseeriteh-
täviä sekä meritoimintaa MPK:n 
linnakeveneillä. Lisäksi jäsenyh-
distykset ovat olleet yhteises-
ti esillä Turussa Nuku Rauhas-
sa-tapahtumassa  ja Turun mes-
suilla, sekä merivoimien jouk-
ko-osastojen sotilasvalatilai-
suuksissa. Rannikkojääkärikilta 
puolestaan toteutti Rannikko-
jääkärikoulu 40-vuotta kokoon-
tumisen syyskuussa.

Merivoimien operatiivisen 
tehtävän mukaisesti jokaisen 
harjoituksen tulee olla kytket-
tynä operaatiosuunnitelmaan. 
Erinomainen esimerkki on elo-
kuussa toteutettu harjoitus,  
jossa haavoittuneita kuvanneet 
henkilöt evakuoitiin aidon me-
nettelyn mukaisesti ja reservi-
läislääkärit saivat arvokasta ko-
kemusta sodanajantehtäväs-

Mika kuutti

Mika kuutti

Mika kuutti

Kuvassa keskellä ansiomitalit vastaanottaneet Ari Caselius, Robin 
Häggblom ja Visa Jokelainen sekä Antti Rautiainen (vasemmalla)  
ja Kai Kaksonen (oikealla).

Merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Tuomas Tiilikainen  
keskustelee kadettipursimies Miikka Sunin (keskellä) ja kadetti  
Verneri Nevalaisen (oikealla) kanssa.
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sään. Laivue 2020 hankkeen uu-
det alukset eli Pohjanmaa-luok-
ka, sisältää juuri ne suoritusky-
vyt, jotka meripuolustus osa-
na Suomen puolustusjärjestel-
mää tarvitsee. Lisäksi Hamina 
-luokan aluksien päivitys nos-
taa näiden alusten suoritusky-
vyn uudelle tasolle.

Tänä vuonna alustajien ja 
paneelikeskustelun teemana oli 
Itämeren alueen turvallisuusti-
lanne. Paneelikeskustelun pu-
heenjohtajana toimi Suomelah-
den Merivartioston komentaja, 
kommodori Tom Hanén. Alus-
tajina olivat turvallisuuspolitii-
kan asiantuntija Janne ”Rysky” 

Riiheläinen,  SAL Heavy Lift Fin-
land Oy:n toimitusjohtaja Peter 
Sandberg ja Naton kansainväli-
sestä sotilasesikunnasta komen-
taja Juha-Antero Puistola.

Maailmanpolitiikassa ja tur-
vallisuustilanteessa tapahtuneet 
nopeat muutokset olivat tuoneet 
lisämausteen esiintyjille. Aluksi 
voitaneen todeta ”Elämme ikä-
vän mielenkiintoisia aikoja”. 

Turvallisuuspolitiikassa mer-
kittävän leimansa tilanteen kehi-
tykseen lyö kolmio Yhdysvallat - 
Venäjä - Kiina. Venäjä käy poliit-
tista sotaa länttä vastaan auto-
ritaarisuuden mahdollistamalla  
ad hoc –taktiikalla. Euroopas-

sa epävarmuus hallitsee. Turkin 
toiminta Syyriassa herättää ky-
symyksiä ja Brexitin aiheuttamat 
vaikutukset eivät vielä ole täysin 
tiedossa. 

Itämeren asemaan vaikut-
tavat merkittävästi kolme stra-
tegista saariryhmää; Bornholm, 
Gotlanti ja Ahvenanmaa. Venäjä 
korvaa puuttuvat elementit voi-
malla eikä suoraa vastakkain-
asettelua Naton kanssa haluta. 
Hybridikeinot korostuvat ja sa-
malla Pietarin ja Kaliningradin 
merkitys Venäjälle on korvaa-
maton. Yhteistyövaraisen tur-
vallisuuden aika näyttää olevan 
toistaiseksi ohi.

Kuvassa vasemmalla lippueamiraali Harju, keskellä Sinisen Reservin ansioristin vastaanottaneet Kare Vartiainen ja Antti Jäntti sekä       oikealla Kai Kaksonen ja Antti Rautiainen.
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On tärkeää huomioida, et-
tä noin 90% Suomen viennistä 
ja tuonnista tapahtuu meritse. 
Kaikki mikä tapahtuu globaalisti, 
vaikuttaa myös Suomeen. Tämän 
pohjalta on loogista, että tuleva 
Pohjanmaa-luokka tulee tarpee-
seen, sillä Suomeen saapuvat va-
rustamot haluavat tietää alusten-
sa voivan toimia turvallisessa ym-
päristössä. ”Älä ole yksin – don’t 
be alone” - kansainvälinen yhteis-
työ ei tarkoita vain liittoutumia eri 
organisaatioiden kanssa, vaan 
myös toimintaa monien eri osa-
puolten kesken, mielellään myös 
organisaatiorajojen yli. Kaupalli-
set varustamot osallistuvat  kan-

sainvälisiin harjoituksiin lisäänty-
vissä määrin ja kokemukset siitä 
ovat myönteisiä. 

Paneelikeskustelun aluksi 
merenkulun merkitys koko maa-
ilmalle korostui. Kansainvälisen 
Merenkulkujärjestön, IMO:n,  toi-
miston seinällä oleva lause tii-
vistää asian; ”Ilman merenkul-
kua toinen puoli ihmisiä kuolisi 
nälkään ja toinen paleltuisi”. Tu-
levaisuus on epävarma, yhteis-
työllä päästään eteenpäin, ja toi-
mijoilla on tarkat säännöt omas-
ta toimivallastaan. Poisoppimi-
nen vanhoista menettelyistä 
on tärkeää. Strateginen ajatte-
lu (Stratagem) meistä itään, Ve-
näjä ja Aasia, nousee vahvasti 
esiin. Kaupallisuus ohjaa kaup-
palaivastoja, liputuksen ja omis-
tajasuhteen analysointi on tär-
keää. Alustukset auttoivat kuu-
lijoita ymmärtämään Venäjää ja 
sen tavoitteita. 

Päivän aikana esiin noussut 
lause ”Paljon ikävää on ikävän 
mahdollista” jätti kuulijan miet-
teliääksi.

Esitetyt kysymykset haas-
toivat niin paneelin puheenjoh-
tajan kuin panelistitkin ja saa-
dut vastaukset olivat erinomai-
sia. Venäjä ei ole oikeusvaltio 
kuten Suomi, sen vaikutus pi-
tää huomioida. Pitäisikö Suo-
men kansalaisia opettaa lisää 
Venäjän kulttuuriin ja kielitai-
toon? Paneelin mukaan venäläi-
nen ajattelu on rationaalista vain 
venäläisille ja kyllä pitäisi opet-
taa. Yleisöstä esitettiin vahva lu-
kusuositus Keir Gilesin kirjoitta-
malle Moscow Rules kirjalle. Se 
on omiaan avaamaan venäläis-
tä ajattelua. Yhteinen eurooppa-

lainen jaettu meri ja ilmatilanne-
kuva olisi tärkeä ja toisi uutta liik-
kumavaraa. 

Ansioituneita ja aktiivisia 
palkittiin
Tilaisuuden päätteeksi Sinisen 
Reservin ansioristillä palkittiin 
Kare Vartiainen (RT-kerho Johto-
rengas ry) ja Antti Jäntti (Helsin-
gin Reservimeriupseerit ry). Sini-
sen Reservin ansiomitalit luovu-
tettiin  radioverkkoasiantuntija 
Ari Caseliukselle (Traficom), Cor-
poral Frisk -bloggaaja Robin Häg-
gblomille (Keski-Pohjanmaan 
Meripuolustajat ry) ja Visa Joke-
laiselle (Pelikaanikilta ry).  Poissa-
olleille kapteeniluutnantti Teemu 
Kujanpäälle (Rannikkoprikaati) ja 
Sami Kettuselle (Suomenlinnan 
RT-kilta ry) ansiomitalit luovute-
taan myöhemmin. Palkitsemiset 
luovuttivat yhdessä puheenjoh-
taja Antti Rautiainen ja lippuea-
miraali Jori Harju. Parhaat onnit-
telut palkituille! 

Päivän lopuksi keskustelut 
jatkuivat vielä Sininen Reservi 
ry:n järjestämällä vastaanotolla 
Merisotakoulun perinneaulassa.

Tulevaisuus 
Tämän vuoden Meripuolustus-
päivä on takana, ja seuraavak-
si tähystetään jo kohti tulevaa 
vuotta.  Monessa päivän kes-
kustelussa nousi esiin toive saa-
da enemmän nuoria osallistu-
jia mukaan. Ehkä tämä toteutuu 
vuonna 2020 kun vietetään 20. 
Meripuolustuspäivää! 

Seuraa jatkokeskustelua 
Twitterissä: #Meripp2019 ja @
CorporalFrisk.

Mika kuutti
Kuvassa vasemmalla lippueamiraali Harju, keskellä Sinisen Reservin ansioristin vastaanottaneet Kare Vartiainen ja Antti Jäntti sekä       oikealla Kai Kaksonen ja Antti Rautiainen.
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Rannikkojääkärikoulun kurssien yhteistapaaminen 40v -reunion

R annikkojääkärikillan 
Harri Hahkala otti aloit-
teesta kiinni ja tammi-

kuussa kokoontui eri kurssien ak-
tiivit ideoimaan 40-vuotisjuhlaa. 

Heti alusta alkaen oli selvää, 
että tapahtuma käynnistyisi Se-

naatintorilta ja jatkuisi Upinnie-
meen. Suunnitteluryhmä ko-
koontui useita kertoja ja tapah-
tumapäivän ohjelma tarkentui 
joka kerralla. Ilmoittautumisen 
käynnistyttyä, tapahtuma alkoi 
kiinnostaa eri sidosryhmiä. Vas-

taanotto tapahtumalle oli poik-
keuksetta hyvää ja jopa innos-
tunutta. Kutsuja lähetettiin kai-
kille kurssilaisille ja kouluttajille 
sekä muulle henkilökunnalle yh-
teensä 1 054. Tapahtumasta teh-
tiin MPK:n kurssi ja kurssin joh-

Kaikkien kurssien kokoontumisesta on puhuttu useissa kurssitapaamisissa, 
mutta 9. kurssin juhliessa 30 -vuotisjuhlaansa syksyllä 2018, otti toinen juhla-
puhuja Harri Koponen esille ajatuksen kaikkien kurssien yhteistapaamisesta. 
Tiedossa oli myös, että Rannikkojääkärikoulun perustamisesta ja ensimmäisen 
kurssin aloittamisesta tulisi 2019 kuluneeksi 40 vuotta.

Senaatintorille ryhmittäytyi 650 rannikkojääkäriä.

Petri Käyhkö
Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja, 9. kurssi

Tapahtum
at
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nen juhlapäivää Harri Koponen 
teki vielä sähkösopimuksen, jot-
ta saisimme äänentoistolaitteet 
toimimaan Senaatintorilla.

Juhlapäivänä 7.9. alkoi aa-
muvarhaisella kerääntyä ryh-
dikkäitä ikämiehiä Senaatinto-
rille. Tuntui siltä, että me olim-
me yhtä, kaikki tervehtivät toi-
siaan ja innostunut sekä odotta-
va tunnelma oli käsinkosketelta-
va. Tunne on, että päiväkään ei 
olisi kulunut, kun tapaa samal-
la kurssilla palvelleita. Tunne on 

ainutlaatuinen ja heijastaa erin-
omaisesti rannikkojääkäreiden 
yhteishenkeä. 

Määräaikaan mennessä 
kurssit järjestyivät Senaatin-
torille kirkon portaiden eteen. 
Otimme ensin Vaasan rannik-
kojääkäripataljoonan lipun vas-
taan Kaartin soittokunnan tah-
dissa. Merivoimien komentaja, 
lippueamiraali Jori Harju aloit-
ti toivottamalla ”Hyvää päivää 
rannikkojääkärit!” Vastaus ka-
jahti pitkin Senaatintorin ympä-

Rannikkojääkärikoulun kurssien yhteistapaaminen 40v -reunion
tajaksi valittiin itseoikeutetusti 
aloitteen tekijä, Harri Koponen. 
Ilmoittautuneita oli määräpäi-
vään mennessä lähes 650, mikä 
vastasi ensimmäisessä kokouk-
sessa tehtyä arvioita. 

Tapahtumaan liittyviä yksi-
tyiskohtia ja sovittavia asioita oli 
runsaasti ja vielä joitakin viikkoja 
ennen määräpäivää suunnittelu-
ryhmä kävi edelleen läpi lukuisia 
asioita tapahtumapäivän onnis-
tumiseksi. Yhtenä esimerkkinä 
kerrottakoon, että päivää en-

PuolustusvoiMat / helMi saarela

Petri Käyhkö
Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja, 9. kurssi
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röivien talojen seiniä, kun 650 
rannikkojääkäriä vastasi: ”Hy-
vää päivää herra amiraali!”. Vas-
taus ei jättänyt ketään kylmäksi. 

Saimme kuulla hienoja juh-

lapuheita rannikkojääkäreistä ja 
ajastamme Upinniemessä. Olen 
varma, että kaikki tunsivat yl-
peyttä niistä lämminhenkisistä 
sanoista, jotka kuulimme. Puhu-

jina olivat Merivoimien komenta-
jan lisäksi Maavoimien operaatio-
päällikkö prikaatinkenraali Rami 
Saari, Helsingin kaupungin ter-
vehdyksen toi pormestari ja ran-

PuolustusvoiMat / korPraali enberg

Tutustumista nykyiseen kalustoon.

esa aittokallio

Teikarin kivelle ryhmittyneet rannikkojääkärit otti vastaan 
Rannikkojääkäripataljoonan kolmas komentaja, kenraali Jaakko Valtanen.
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nikkojääkäri Jan Vapaavuori ja vii-
meisenä puhui kurssien vanhin 
upseeri kommodori Isto Mattila. 
Juhlapuheiden jälkeen soi ensin 
Jääkärimarssi ja sen jälkeen ka-
jautettiin Rannikkojääkärimars-
si, jossa esilaulajana toimi tenori 
Hannu Jurmu ja musiikista vasta-
si Kaartin soittokunta.

Yhteiskuvien jälkeen osallis-
tujat siirtyivät 14 linja-autoon, 
jotka olivat ryhmittyneet to-
rin laidalle ja hetken päästä lin-
ja-autojen jono eteni Länsiväy-
lää pitkin kohti Upinniemeä. Lin-
ja-autoissa vaihdettiin kuulumi-
sia ja keskustelu kävi vilkkaana.

Upinniemessä oli järjestetty 
perinteinen hernekeittolounas 
Upinniemen ruokalassa, joka oli 
kaikille kurssilaisille tuttu omal-
ta palvelusajalta. Hernekeitto oli 
erinomaisen maittavaa, kuinkas 
muuten.

Lounaan jälkeen kokoon-
nuimme Teikarin kivelle, jossa 
järjestyimme uudelleen ryhmit-
täin. Joukot ilmoitettiin Rannik-
kojääkäripataljoonan 3. komen-
tajalle, kenraali Jaakko Valtasel-
le ja hänenkin tervehdykseen 
vastattiin sellaisella voimalla, 
että kaislikkoa kaatui vielä lähi-
saarissa. Kenraali Valtanen, Har-
ri Koponen ja Harri Hahkala las-
kivat muistoseppeleen Teikarin 
kivelle veteraanien muistoksi ja 
kunnianosoitukseksi niistä uro-
teoista ja uhrauksista, joita Tei-
karin saaren taisteluihin osal-
listuneet olivat tehneet. Seppe-
leen laskun jälkeen kenraali Val-
tanen piti hienon ja kosketta-
van puheen. Toisena juhlapu-
hujana kuulimme Rannikkopri-
kaatin komentajan kommodo-

ri Janne Huuskon puheen, joka 
käsitteli sitä, mitä Upinniemessä 
tapahtuu nykyään. Upinniemen 
varuskunta on elinvoimaisempi 
kuin koskaan. Varuskunta voi hy-
vin ja kehittyy voimakkaasti Ran-
nikkoprikaatin mukana.

Teikarin kiven juhlallisuuk-
sien jälkeen käynnistyi rastien 
kierrot. Erityistä mielenkiintoa 
herätti tutustuminen Jehuun ja 
Jurmoon. Osa pääsi tekemään 
pienen kierroksen lähialueella. 
Elokuvasalissa Vaasan rannik-
kojääkäripataljoonan komenta-
ja Sami Jaakkola esitteli tämän 
päivän rannikkojääkäreiden toi-
mintaa, mistä voimme olla ylpei-
tä ja tyytyväisiä. Rannikkojääkä-
reiden henki elää täysipainoises-

ti vielä tänäkin päivänä. Urheilu-
kentällä esiteltiin nykyistä kalus-
toa. Kaluston joukossa oli vie-
lä muuttumattomana kevyt kra-
naatinheitin, mutta muuten ka-
lusto oli päivittynyt rynnäkköki-
vääriä myöten melkoisesti. Vaik-
ka meillä kaikilla oli aikanamme 
parasta varustetta, nykyiset va-
rusteet, jotka nekin ovat parasta, 
ovat todella käyttökelpoisia. So-
tilaskodissa saimme nauttia her-
kuista ja kasarmilla tutustua van-
hoihin tupiimme. Kappelissa uu-
simme sotilasvalan ja vietimme 
hiljaisen hetken niiden veljien 
muistoksi, jotka eivät ole enää 
joukossamme. Hieno hetki – Kii-
tos! Vanhassa kasarmi Teikarissa 
tarkastettiin tuvat ja saatiin pi-

PuolustusvoiMat / helMi saarela

Juhlapuhujina Senaatintorilla: Merivoimien komentaja  
lippueamiraali Jori Harju, rannikkojääkäri Harri Koponen, prikaatinken-
raali Rami Saari, Helsingin kaupungin pormestari rannikkojääkäri Jan 
Vapaavuori sekä kurssien vanhin upseeri kommodori Isto Mattila.
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Järjestelytoimikuntaan kuuluivat: Harri Koponen 
(kurssin johtaja, 2. kurssi), Harri Hahkala (toimikun-
nanpuheenjohtaja, 9. kurssi), Antti Rautiainen (MPK, 5. 
kurssi) Kim Nyström (9. kurssi), Juha Torkkeli (9. kurssi), 
Petri Käyhkö (9. kurssi), Henri Harmia (5. kurssi), Jarmo 
Kahala (4. kurssi), Esa Aittokallio (8. kurssi), Mika Kiuru 
(8. kurssi), Juha Karvonen (2. kurssi), Matti Tuominen 
(1. kurssi), Janne Kämärä (Kalastajatorpan järjestelyt, 
8. kurssi), Ari Kurppa (4. kurssi), Timo Galkin (6.kurssi), 
Risto Vuorenvirta (7. kurssi), Jussi Arantola (6.kurssi), 

Juha Pihlajamäki (3.kurssi), Matti Tuominen (1. kurs-
si), Sami Kivilähde (8.kurssi) ja Jukka Autio (3. kurssi)

Kiitos kaikille sponsoreille tilaisuuden tukemi-
sesta.

Kiitos myös Puolustusvoimille, Rannikkoprikaa-
tille, Vaasan rannikkojääkäripataljoonalle, Kaartin 
soittokunnalle, Kaartin jääkärirykmentille, MPK:lle 
ja Helsingin aluetoimistolle sekä Helsingin kaupun-
gille tilaisuuden mahdollistamisesta.

Ryhdikäs ikämies Senaatintorilla.
esa aittokallio

ka-info MPK:n Meripuolustuspii-
rin ja Sininen Reservi ry:n toimin-
nasta piiripäällikkö Henrik Nysté-
nin ja puheenjohtaja Antti Rauti-
aisen kertomana.

Upinniemestä matka jatkui 
Kalastajatorpalle iltajuhlaan, jo-
hon osallistui 540 rannikkojää-
käriä. Ilta sujui erinomaisesti hy-
vän ruuan, juoman ja erityisesti 
seuran kanssa. Pyöreässä salis-

sa kajautettiin 9. kurssilla tutuk-
si tullut Karhunkaato -laulu, joka 
taitaa olla nykypäivänä kielletty-
jen marssilaulujen listalla. Ei si-
tä kyllä aikanaankaan kauaa sal-
littu. Kiitos Petri Laukontauksel-
le, joka toimi erinomaisena esi-
laulajana.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan 
ja niin myös juhlapäivä. Olen var-
ma, että osallistujille kertyi hie-

noja ja lämminhenkisiä muistoja 
päivästä. Koimme hienoa yhteen-
kuuluvuutta, todistimme maan-
puolustushenkeä ja sen, että eri-
koisjoukkojen koulutus lisää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Ran-
nikkojääkäreiden iskulause konk-
retisoitui jälleen kerran 7.9.2019 
– Kerran Rannikkojääkäri – Aina 
Rannikkojääkäri.



43Rannikon Puolustaja   4 | 2019

O hjelmaan kuului his-
toriaa alkaen Ruotsin-
salmen meritaisteluis-

ta ja mahtavasta merilinnoituk-
sesta isänmaallisiin sotiimme. 
Erityiskohteena oli puna-armei-
jan Suursaaresta maaliskuussa 
1940 kohti Kotkaa suuntautu-
neen hyökkäyksen torjuminen 
Kirkonmaan linnakkeen kymp-
pituumaisilla ja Rankin linnak-
keen kuusituumaisilla rannikko-
kanuunoilla. Minnehän olisivat 
menneet ilman noita linnakkei-
ta? Tuskin olisivat jääneet edes 

merimiesravintola Kairoon, kun 
siellä sota-aikana ei ollut sitä 
kuuluisaa sekahakuakaan. Muu-
tama päivä tämän jälkeen pu-
na-armeija katkaisi tien Viipurin 
länsipuolelta.

Rankin sääasema tarjosi lu-
paamansa ohuet yläpilvet. Suu-
ri ja mahtava Suursaari näyttäy-
tyi komeasti historiakierroksem-
me aikana. Ennen kirkasta saa-
ristolaislohikeittoa ja munkki-
kahveja suoritettiin kaaderihen-
kinen RT-RAUTAA-hankkeen en-
simmäisen kuvataulun paljastus. 

Kunniavartiossa olivat kenraalit 
Ilkka Ranta ja Matti Kopra. Pal-
jastuspuheen piti kunniatohtori 
Sampo Ahto. Kuvataulu perus-
tuu Mikko Rankin tuota talviso-
dan taistelua upeasti ja historial-
lisen tarkasti kuvaavaan teok-
seen, ’Rankki ampuu’. Näitä ku-
vatauluja on tarkoitus tänä ja en-
si vuonna hankkia Rankin linna-
kesaarelle kymmenittäin eri ran-
nikkotaisteluista. Tätä varten on 
saatu avustusta Rannikkotykis-
tösäätiöltä. 

Pertti Huhtanen
Ruutiukko

RT-RAUTAA  
kuvataulun paljastaminen
Kadettikurssi 46 leideineen teki 22. elokuuta 2019 kurssiretken Rankin linna-
kesaarelle.
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I kävuosinumeroista huoli-
matta sadat hevosvoimat ja 
rajut pyörät tottelevat edel-

leen nöyrästi kuljettajia. Viikossa 
ajetaan porukassa kolmatta tu-
hatta kilometriä ja päivittäin kes-
kitytään ajamiseen 10-12 tun-
tia. Iltaisin rentoudutaan ja ko-
ko ajan nauretaan, aivan kuten 
aina ennenkin. Miten tämä on 
mahdollista?

Juha ”Watt” Vainion kuu-
luisa ralli tietyn ikäisen miehen 
haasteista soi useamman ker-
ran päässä klubin kääntäessä 
jälleen kerran keulat pohjoiseen. 
Aikaa on tosiaan kulunut ja yhtei-
siä ajokilometrejä on kertynyt rei-
lusti maapallon ympäri. Suomes-
sa ei meille enää löydy ajamatto-
mia reittejä. Baltia, Skandinaviaa 
ja Eurooppaakin on kierretty ris-
tiin rastiin. Viime vuoden pitkäh-
kö reissu ”Pustan kutsu” ja Bu-
dabest oli sen verran vaativa, et-
tä tänä vuonna päätettiin ottaa 
vähän iisimmin ja pysyä suoma-
laisella kielialueella.

Kuskit ja kalusto

Mukana oli tällä kertaa kahdek-
san jäsentä, Hans Holmström 
Harley Davidson (HD) 1200 Spors-
ter, Paavo Varjola HD Super Glide 
Custom 1600 , Veli-Jukka Pennala 
HD Softail Deuce 1450, Jarmo 
Pennala HD Fatboy 1340, Heikki 
Pennala HD FLHTCU 1340, Veijo 
Vartiainen Honda VFR 1200, An-

tero Nykänen BMW F 800 GS ja 
Pentti Niskanen huoltopäällik-
könä ”kuuspyttyisellä” Mersulla. 
Mopokalustosta voi päätellä, et-
tä ajan kuluessa monet motoristit 
päätyvät Harley Davidsoniin. Eräs 
teesimme kuuluukin, että: ”Päätä 
päiväsi Harrikalla.” Yleensä Harley 
valitsee ostajansa, kun ostaja on 
siihen valmis. Mukana oli nytkin 
yli 30 vuotiaita HD:n ”EVO-pappo-
ja”, jotka rumpsuttivat uskollisesti 
mutkaista tietä näkymättömihin 
asti. Toki vanhemman HD:n kul-
jettajalla pitää olla vähän työka-
luja yhdessä ja ”ylijohdon reser-
viä” toisessa laukussa, joka kor-
kataan mikäli matkanteko käy 
liian hankalaksi. BMW:n, Hondan 
ja muiden nykyaikaisten pyörien 
ajomukavuus ja suorituskyky on 
aivan toiselta planeetalta. Varsin-
kin BMW on matkapyöränä kas-
vattanut suosiotaan hurjasti. Mitä 
kauemmas ja pitempään ajat, si-
tä enemmän isolaukkuisia Bema-
reita tulee vastaan. Toisaalta taas 
Veijon (71 v) teknisesti erinomai-

Mc Etu-Töölön 22. kesäcruisailu

”Matkalla pohjoiseen”
Mc-Etutöölö, ”meriupseerien” moottoripyöräyhdistys perustettiin vuonna 1997. 
Ensimmäiselle yhteiselle cruisailulle lähdettiin yli kaksi vuosikymmentä sitten. 
Silloinen Mp-lehti julkaisi meistä jutun kärkiviestillä, että moottoripyöräily ei ole 
iästä kiinni. Jäsenten keski-ikä oli tuolloin 48 vuotta. Nyt keski-ikä on 67,5 vuot-
ta ja ikäpresidentti, joka ajaa isoimmilla kuutiotuumilla, täytti 82 vuotta. 

Jarmo Pennala
Kommodori evp Jarmo Pennala

Tapahtum
at

Tämä 30 v Harley EVO pappa on 
selkeästi ”He” eikä ”She” kuten 
ehkä tarkkaavaiset lukijat huo-
maavatkin.
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sessa Hondassa on myös hurjat 
170 hevosvoimaa. Vanhemmat 
HD:t eivät itseasiassa oikein edes 
istu nykyaikaisten moottoripyöri-
en kategoriaan. Ne sijoittuvat kul-
kuvälineenä noin nykyaikaisen 
pyörän ja hevosen välimaastoon. 
Niille on luonteenomaista iso ja 
hurjasti vääntävä v-moottori, pa-
tentoitu, mahtava käyntiääni, tä-
rinä, huonot jarrut, erinomainen 
ajettavuus kruisailunopeuksilla, 
hyvin kaunis muotoilu, tekninen 
yksinkertaisuus ja luotettavuus.  
Pyörien vertailu ja niistä kiistely 
on klubissa loputonta huvia. Be-
marimiehet pitävät HD-miehiä lä-
hinnä luupäinä ja HD miehet taas 
ovat sitä mieltä, että jos matkan 
teon pitää olla mukavaa, helppoa 
ja tylsää niin mene ihmeessä ju-
nalla tai autolla.

Reitti
Taas melko kiivaankin reittisuun-
nittelun ja väännön ja täysin tur-

hien äänestysten jälkeen presi-
dentti päätti yksimielisesti, että 
matka suuntautui lopulta Suo-
men keskiseen Lappiin ja vä-
hän Norjankin puolelle. Reitik-
si päätettiin Seinäjoki-Ylivies-
ka-Kuusamo-Kaamanen-Enon-
tekiö-Yli-Tornio-Kokkola reilut 
2000 km. Vuosien varrella reitti-
suunnitteluun on tullut kirjoitta-
mattomia sääntöjä. Ylipäätään re-
kisteröimättömän yhdistyksem-
me säännöt ovat varomääräyk-
siä lukuun ottamatta lähinnä pe-
rimätietoa. Osa jäsenistä ei suos-
tu ajamaan Suomesta itään. Osa 
ei halua enää ajaa Norjan tunne-
leissa. Euroopan kohdemaat pää-
tetään hintatason, lähinnä olut-
tuopin hinnan perusteella. Puo-
lan läpiajoa ei kannateta, eikä oi-
kein Saksaakaan. Yli 250 km päi-
vämatkoja vältetään, mikä ei tie-
tenkään taaskaan onnistunut.

Perinteisesti pääjoukko ylitti 
lähtökynnyksen Seinäjoella, Mo-

to-Seinäjoen pihalla lauantaina 
20.7. Ensimmäinen etappi oli Ho-
telli Käenpesä Ylivieskassa. Mars-
sikäskyn ja varomääräysten ker-
taamisen jälkeen ryhmä startta-
si koneet ja lähti sovitussa ajojär-
jestyksessä kesäiselle maantielle. 
Marssijärjestys on muotoutunut 
tuhansien kilometrien kokemuk-
sella. Antti on klubin päänavi-
gaattori, ajaa Bemarilla keulassa 
ja suunnistaa laitteillaan. Toisena 
suunnistamista varmistaa päämi-
nisteri, Veli-Jukka lähinnä öögal-
la, auringosta ja yleensä vain vais-
tolla. Sitten jonossa ajaa emeri-
tuspresidentti Paavo ja hänen 
perässä istuva presidentti Has-
se. Tämän jälkeen pyörien ase-
ma voi vaihdella, mutta turvalli-
suuspäällikkö ajaa aina viimeise-
nä. Useimmille tämä viikon ajelu 
on ensimmäinen pitkä reissu ky-
seisenä vuonna ja ensimmäinen 
ajopäivä voi käydä hiukan hartioi-
hin tai takalistoon. Turvallisuus-

Hetta, koneet sammutettu. Avustava navigaattori tutkii kännykästä missä ollaan. 
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rutiinit ovat kuitenkin iskostuneet 
niin lujasti selkärankaan, että eril-
lisiä käskyjä ja kehotuksia ei tarvi-
ta. Letka liikkuu kuin kone. 

Ylivieskassa ehdittiin taas il-
lalla perinteiseen tapaan päivit-
tää kuulumiset hyvällä päivälli-
sellä ja parilla tuopposella. Jut-
tu jatkui siitä, mihin se edellises-
sä tapaamisessa jäi. Lähtö oli aa-
mulla perinteisesti kello 10.00. 
Reilun tunnin ajon jälkeen, sun-
nuntaiaamuna, Piippolassa, kes-
kellä ”ei mitään”, koko letka ry-
säytti poliisin ratsiaan. Jokaista 
vanhaa mopopoikaa hätkähdyt-
tää kylmillä väreillä pelkkä polii-
siauton näkeminen ja syke nousi. 
Jokainen puhallutettiin, yhteis-
tulos 0,0 promillea. Tapahtuma 
oli sinänsä historiallinen. Kos-
kaan ennen emme ole ajaneet 
ratsiaan missään maassa. Tuli jo-
pa ajatus, että tulitte kyllä pojat 
hiukan liian myöhään. Jo vuosi-
kymmen sitten otimme aamuru-

tiineihin mukaan promilletarkas-
tukset, sitä mukaa kun luotetta-
via alkometreja oli saatavilla. Nii-
denkin luotettavuudesta on ki-
nasteltu usein, joko ne näyttää 
väärin tai vajausta.

Koko klubi saatiin kokoon Ru-
kan lähelle Vuotunkiin, Tervahar-
tialan Markun erinomaiselle mö-
kille. Mökillä pidettiin välipäivä, 
asevelitalkoot, parrat ajettiin ja 
paitoja pestiin, saunottiin ja vir-
kistäydyttiin. Höpö höpö, näillä 
reissuilla ei tarvitse ajaa partaa 
tai vaihtaa paitaa/kalsareita el-
lei halua. Välipäivänä voi lepuut-
taa ahteria, ei tarvitse hypätä pyö-
rän selkään, jollei halua. Toisinaan 
siitä tulee kyllä ”Ilmavoimien ko-
mennus” – yksi päivä ja kaksi yötä 
ja osa jäsenistä on sitä mieltä, et-
tä välipäivät saattavat itse asiassa 
käydä liian raskaiksi. Siinä kintaal-
la se oli nytkin.

Vuotungista suunnistettiin 
Kaamaseen, hienoja ja hiljaisia 

teitä pitkin, kesäistä lappia ihail-
len ja poroja varoen. Koko ajovii-
kon oli muuten melkoinen hel-
le, joka asetti omat haasteen-
sa. Moottoripyöräilyssä kannat-
taa käyttää ajovarusteita, joissa 
on suojia, toppauksia. Nykyään 
on olemassa jopa niskaa ja sel-
kärankaa suojaavia, laukeavia il-
matyynyjä. Mikään varuste ei kui-
tenkaan suojaa esimerkiksi nis-
kan katkeamiselta jos kurvi me-
nee suoraksi ja pöpelikköön. Eh-
doton sääntö on, että älä kaadu 
tai törmää mihinkään. Havainnoi 
ympäristöä joka sekunti siten, et-
tä kukaan ei törmää myöskään si-
nuun. Ihan kaikkea on varottava, 
joka sekunti. ”Sekunti” on asen-
ne, jolla pysytään pyörän päällä 
hengissä. Pitää tuntea itsensä ja 
on pysähdyttävä välittömästi, el-
lei pysty keskittymään ajamiseen 
tai jokin ei tunnu turvalliselta. Jo-
pa ryhmässä ajettaessa. 

Ajovarustuksen taso riippuu 
vähän siitä mihin tottuu. Ajaa voi 
vaikka easy raider- tyyliin paita-
hihasillaan jos on varovainen. Yli 
30 asteen helteellä ajovarusteet 
ovat tuskallisen kuumia etenkin 

Taas aurinko paistaa meille, hyville ihmisille. Presidentti ja emeritus 
presidentti.

Huoltopäällikkö ja Päänavigaattori. 
Navigaattorilla moskiittokypärä.
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paikalla ollessa. Hikoilu edellyt-
tää keskeytymätöntä nesteytys-
tä ja illalla ajotakki voi haista kuin 
Lordin kumipuku. Tämä kaikki 
kuuluu kuitenkin lajiin kuten lä-
pimäräksi kastuminen ja lievä 
hypotermiakin. Vähän niin kuin 
purjehduksessakin. Kurjuutta 
jaksaa kun tietää, että perillä 
odottaa sauna ja piiskaryyppy.

Kaamasessa majoituttiin 
mukavaan Kievarin lomakylään. 
Papat lähtivät onnellisena no-
peasti vaihtamaan kuumat ryt-
kyt shortseihin ja t-paitaan ja 
valmistautumaan ajopalaveriin, 
piiskaryyppyihin ja kylmään olu-
een pihapuutarhassa. Eipä men-
nyt kuin hetki, kun etelän miehiä 
vastaan iski kaameat mäkäräis-
ten laivueet ja tuota pikaa ulko-
na istui joka ukko uudelleen sa-
moissa ajovarusteissa. 

Kaamasesta ajeltiin mukavia 
Lapin teitä Norjan kautta Enon-
tekiön Hettaan. Ryhmä ajoi pe-
rinteisen kurinalaisesti, kauniis-
ta säästä, hiljaisuudesta ja ava-
rasta luonnosta nauttien.  He-
tan majatalossa keksittiin uusi 
jakoperuste huoneille: yli- ja al-
le 70-vuotiaat. Enontekiössä oli 
hiljaista kuten muuallakin Lapis-
sa, mikä hiukan hämmästyttikin. 
Ei edes saksalaisia tai kiinalaisia 
turisteja. Syötiin kuitenkin erin-
omaisen lappilainen päivällinen 
ja puhutettiin paikallisväestöä. 
Kadehdittavan kiireetöntä elä-
män menoa.

Kaamasesta pyyhkäistiin 
Yli-Tornioon, joen vartta seu-
raillen. Pennalan veljekset kävi-
vät Pellossa vilkaisemassa edes-
menneen rintamalotta-tädin 
vanhaa taloa, jossa vietettiin lap-

sena kesiä Tornion joen rannalla. 
Talon asukkaat toivottivat terve-
tulleeksi ja isäntä tuumasi, että: 
”Niinhän se Nanni lähtiessään sa-
noi (1982), että te tuutta joku päi-
vä käymhään.” Tuumasimme, et-
tä ny me sitten tulimma, vajaan 
40 vuoden jälkeen. Yli-Torniossa 
muutamat piipahtivat joessa ui-
massa ja sitten majoittumaan. 
Kylässä ei ollut ainuttakaan ravin-
tolaa auki, mutta hotellin tyttö te-
ki meille jostakin mukavat iltapa-
lat, osin huoltopäällikön muka-
na tuomista aineksista. Toisaal-
ta tuntui taas hiukan harmillisel-
ta, että hienot lapin kylät ja kau-
pungit ovat niin autioita turistise-
sonkien ulkopuolella. Noh, yöttö-
mässä yössä me taas istuttiin il-
taa, kinasteltiin pyöristä ja muis-
teltiin menneitä, niin tapahtumia 
kuin haikeudella myös edesmen-
neitä jäseniämme, Ari Uttulaa ja 
Aslak Savirantaa.

Ylitorniosta joukko jo ha-
jaantui, osa jatkoi vielä Kokko-
laan yöksi, osa jäi mahtavassa 
helteessä Kalajoelle ja osa läh-
ti jo kotia kohti. Matkaa pyörien 
mittareihin kertyi, lähtöpaikas-
ta riippuen 2200-2600 kilomet-
riä. Pisimmät päivämatkat olivat 
450 kilometriä. Yhtäkään kaatu-
mista, pyörällä tai ilman, yhtä-
kään läheltä piti tilannetta, ko-
nerikkoa tai vikaa tai edes naar-
mua ei tullut. Olemme joskus to-
denneet, että viikon cruisailum-
me on kuin preerian ylitys hevo-
sella. Sekä ratsastajan että he-
vosen pitää kestää koko matka. 
Jos joku saa ”intiaanien nuoles-
ta” niin hänelle jätetään muuta-
ma panos ja vettä, mutta kara-
vaani ei pysähdy.

Summa summarum

Siis miten tämä on mahdollista 
kun ikä alkaa olla oikeasti nume-
roita. Klubille on kehittynyt vuo-
sien varrella monia sanontoja, 
ja yksi kuvaa ehkä hyvin vallit-
sevaa asennetta: ”Aja kuin vii-
meistä päivää.” Se voi tarkoit-
taa myös sitä, että vaikka vuosia 
kuluu niin ei jäädä tuleen makaa-
maan. Harrastuksen jatkumisel-
le on muitakin syitä. Ensinnäkin 
jäsenemme pitävät huolta fyysi-
sestä kunnostaan. Jokainen te-
kee sen tavallaan, mutta yhtenä 
motiivina on, että jokainen ha-
luaa selvitä joka vuosi kunnialla 
”preerian yli”. Silloin tällöin mu-
kana on ollut ride along-jäseniä 
ja monet heistä ovat todenneet 
reissun hiukan liian raskaaksi. 
Ajaminen sinänsä ei ole raskas-
ta, mutta 10-12 tunnin keskitty-
minen on. Vuosien varrella on 
koettu kaatumisia ja pieniä ha-
vereitakin kun keskittyminen on 
herpaantunut. Toisekseen pi-
dämme kaikki tietenkin valta-
vasti moottoripyöristä ja niillä 
ajamisesta, ihan sama mikä ka-
lusto on käytössä. Visiirin kiinni 
kääntäminen ja koneen starttaa-
minen sulkee aina muun maail-
man ulkopuolelle. Kolmannek-
si vuosikymmenien ystävyys. 
Moottoripyöräily on itsessään 
mukavaa ja hauskaa ja porukal-
la kaikki vielä moninkertaistuu. 
Joka vuosi uuteen kalenteriin 
merkataan mp-näyttely, kevät 
tanssiaiset, ajoviikko, rapu-juh-
lat ja pikkujoulu. Siinä sitä onkin 
jo yli ja alle 70-kymppisille mel-
ko hyvä agenda aina seuraavak-
si vuodeksi!

Huoltopäällikkö ja Päänavigaattori. 
Navigaattorilla moskiittokypärä.



48

A ina toisinaan esimerkik-
si allekirjoittaneella il-
menee tarvetta toteut-

taa pieni näyttely tai muu vas-
taava, ja keskeisin ongelma on 
yleensä sopivan rt-aiheisen rek-
visiitan puuttuminen. Ongelmiin 
on myös yleensä aina ratkaisu. 
Niin toivottavasti tälläkin kertaa: 
Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys käynnistää keräyksen, jossa 
tavoitteena on turvata ja tallen-
taa aselajiin liittyvien esineiden, 
valokuvien ja muun materiaa-
lin säilyminen myös tulevaisuu-
dessa sekä mahdollistaa asela-
jin historian esittelyä. Yhdistys 

vastaanottaa sekä yksittäisiä 
esineitä että laajempia kokonai-
suuksia. Vastaanotamme mielel-
lämme myös jonkin verran pal-
veluspukuja: sekä vanhoja et-
tä osin uudempaakin puvustoa. 
Esineistö, valokuvat ja muu ma-
teriaali varastoidaan ja luetteloi-
daan yhdistyksen toimesta, luo-
vutuksesta tehdään sopimus ja 
siinä määritellään luovuttajan 
toiveiden mukainen lahjoituk-
sen sallittu käyttö. 

Lisätietoja asiasta antaa Jo-
hanna Pakola, 040-588 4231, jo-
hanna.pakola@gmail.com

Kenties keräys auttaa myös kuvan 
tyttöä paremman pukeutumisen 
äärelle. 

Esine-, puku- ja 
valokuvakeräys

Johanna Pakola

Johanna Pakola

FAST AND 
FRIENDLY PORT

WWW.PORTOFHANKO.FI

Tapahtum
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T oivomme kirjoituksia 
kaikilta – virkaikään, 
tehtävään ja palvelus-

paikkaan katsomatta. Kaikkien 
muistot ovat yhtä arvokkaita ja 
osa aselajin isoa kuvaa.

Työpäivä voi olla ensimmäi-
nen, viimeinen tai jotain siltä vä-
liltä. Se voi olla hyvä tai huono 
päivä. Päivä, jolloin nukuit pom-
miin. Päivä, jolloin huomasit, et-
tä hallitset sittenkin juuri sen vai-
keimmaksi kokemasi työasian, 
mikä ikinä se olikaan. Rutiini-
päivä toimistolla tai päivä lin-
nakkeella. Päivä, jolloin sait tie-
don ylennyksestä tai päivä, jol-
loin ylennystä ei tullutkaan. Päi-
vä, jolloin osuitte ensimmäisel-
lä laukauksella maalilauttaan – 
vaikka ei pitänytkään. Päivä, jol-
loin kaikki oli peruspuurtamis-
ta. Päivä, jolloin töissä ei tapah-
tunut mitään. Yksi työpäivä. Päi-
vän päätät sinä. Kuvaile päivä: 
työvuoron alusta työvuoron lop-
puun. Tai jäikö jokin yksittäinen 
tapahtuma erityisesti mieleesi? 
Jos, niin kerrothan se meille. 

Toivomme että kuvailisit 
myös miltä tuo työpäivä tun-
tui, millaisia kokemuksia päivä 
aikaansai, miten itse koit työ-
päivän.

Nykymaailman tietosuojavii-
dakossa toivomme, että kirjoi-
tat muistelmasi loppuun suos-
tuvasi aineiston tallentamiseen 
mahdolliseen tutkimus- ja jul-
kaisukäyttöön. Meillä ei ole täl-
lä hetkellä varsinaisesti akuut-
tia tarvetta muistelmille, mutta 
jonakin päivänä – jonkun muun 
työpäivän aikana – muistelmilla 
saattaa olla arvaamaton arvo. 
Vaikkapa jossakin näyttelyssä, 
tutkielmassa, kirjassa tai tutkit-
taessa rannikkotykistöelämää. 
Ensisijainen aineiston hyödyn-
tämiskanava tulee olemaan Fo-
rum Marinum, emme tavoittele 
näillä upeilla muistoilla suora-
naisesti mitään julkaisua. Enna-
koimme tulevaa ja tallennamme 
mennyttä.

Aineisto tullaan tallenta-
maan Merikeskus Forum Mari-
numin ja Rannikkotykistön Pe-

rinneyhdistys ry:n arkistoihin.
Toivomme, että kerrot myös 

saako aineistoa mahdollisesti 
käytettäessä mainita kirjoitta-
jan nimen ja että tekstiä saa tar-
vittaessa – asiasisältöä muutta-
matta – hieman toimittaa kie-
liasun suhteen. Jos nimeä ei saa 
käyttää, allekirjoittanut sitoutuu 
kadottamaan nimitiedot ennen 
aineiston siirtymistä eteenpäin 
arkistoihin.

Työpäivän mittaisen muis-
telman – aineiston pituuden 
päätät sinä – voi toimittaa säh-
köpostitse johanna.pakola@
gmail.com ja postitse

Johanna Pakola
Pryssinkatu 13 a 29
20320 Turku 

ja merkitse kuoreen ”muistelma”.

Tämä ei ole kirjoituskilpailu. 
Tämä on rannikkotykistön perin-
teiden tallentamista. Kiitos kun 
autat meitä siinä. 

Mitä tulikaan tehtyä?!
Rannikkotykistön Perinneyhdistys käynnistää muistelukeräyksen. Kirjoita 
meille yhden työpäiväsi muisto!

Johanna Pakola Tapahtum
at
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Meriupseeriyhdistyksen 
syysmatka Ahvenanmaalle 
16.-18.8.2019

M atkanjohtajana toimi 
yhdistyksen varapu-
heenjohtaja, komen-

taja Kaarle Wikström. Ensimmäi-
nen yhteinen tilaisuus alkoi lai-
vamatkalla Ahvenanmaalle ja 
päivän tärkeimmällä aterialla eli 
aamupalalla. Jäsenet muodosti-
vat pöytäkuntia ikään katsomat-
ta ja keskustelu vilkasta heti ensi 
hetkistä. Aamupalan jälkeen pi-
dettiin yhdistyksen kokous, jos-
sa kaikki osallistujat esittäytyivät 
toisilleen perinpohjaisesti. Esit-
telyjen jälkeen matkanjohtaja pi-
ti alustuksen Ahvenanmaan so-
pimuksista ja nykytilasta. 

Perille päästyämme siir-
ryimme paikallisoppaan kans-
sa linja-autoon ja matkasimme 
Maarianhaminan merivartio-
asemalle, jossa meidät otti vas-
taan aseman päällikkö, kaptee-
niluutnantti Westman. Hän pi-
ti meille erittäin ansiokkaan esi-
tyksen merivartioston toimin-
nasta saariryhmällä ja kuvai-
li hyvin heidän suhdettaan pai-
kallisiin. Esityksen lopuksi tutus-

tuimme aseman tiloihin ja kiipe-
simme valvontatorniin ihastele-
maan maisemia. 

Merivartioasemalta jatkoim-
me matkaa bussilla kohti Eckerö-
tä. Paikallisoppaamme otti mei-
dät välittömästi äidilliseen ot-
teeseen. Hänen tarinankerron-
tansa Ahvenanmaasta ja sen 
asukkaista oli lämminhenkistä 
ja hyvin kuvailevaa. Oman lisä-
mausteensa antoi Ahvenanmaa-
lainen vivahde suomenkielessä 
joka tässä tapauksessa on pel-
kästään positiivinen asia. Ecke-
rön postitalolla astuimme ulos 
bussista ihastelemaan Carl En-
gelin piirtämää rakennusta ja 
tutustuimme sisätiloihin koot-
tua taidenäyttelyä. Paluumat-
kalla tutustuimme muutamaan 
muuhunkin historialliseen koh-
teeseen ennen kuin saavuim-
me hotellille. Ilta oli vapaata oh-
jelmaa ja moni suuntasikin kes-
kustan ravintolohin syömään ja 
keskustelemaan.

Lauantaiaamuna nousim-
me jälleen bussiin uuden op-

paan kanssa. Opas aloitti he-
ti mukaansa tempaavilla jutuil-
la Ahvenanmaan historiasta ja 
henkilöistä. Päivän aikana tutus-
tuimme niin Getaan, Kastelhol-
maan kuin Bomarsundiin. Lou-
nas nautittiin Stallhagenin pani-
moravintolassa asiaan kuuluvin 
lounasjuomineen. Iltapäivän ko-
hokohta oli tutustuminen Smak-
byn tislaamoon. Aivan Kastelhol-
man linnan lähettyvillä sijaitse-
va moderni rakennus on silmiin-
pistävä vanhassa miljöössä. Tis-
laamossa meidät otettiin lämpi-
mästi vastaan ja siirryimme rau-
halliseen maisteluhuoneeseen. 
Kattaukseen kuului viisi lasia, 
joissa jokaisessa oli eri juoma 
ja lautanen, jolla viisi eri maku-
palaa. Makuyhdistelmät olivat 
mielenkiintoisia, mutta täytyy 
rehellisyyden nimissä todeta, 
että omenaviinillä on vielä mat-
kaa taitettavana oikean valkovii-
nin kanssa samalle viivalle pää-
semiseksi.

Saavuttuamme pitkän päi-
vän päätteeksi hotellille, oli aika 

Vuosittainen syysmatka alkoi aamuvarhaisella Turun satamassa kokoontumi-
sella ennen kello kahdeksaa. Matkalle lähti yhteensä 24 yhdistyksen jäsentä, 
joista neljä oli merikadetteja.

Jukka Rannikko
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko, Meriupseeriyhdistyksen sihteeri

Tapahtum
at
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virkistäytyä ja vaihtaa siistimmät 
vaatteet yhteistä meriupseeri-il-
lallista varten. Ravintola sijait-
si hotellin yhteydessä ja pöytä-
kunnat muodostettiin tuttuun 
tapaan nuoret ja vanhat tasai-
sesti joka pöytään. Ilta oli kaikin 
puolin onnistunut, sillä ravinto-
laa oltiin jo sulkemassa kun ym-
märsimme siirtyä baarin puo-
lelle. Kuunneltiin hyviä tarinoita 
menneiltä vuosilta ja nuorilta ky-
seltiin tulevaisuuden näkymiä ja 
elämästä tämän päivän merivoi-

missa. Erittäin onnistunut ilta!
Sunnuntain aamupalan jäl-

keen suuntasimme merimu-
seoon. Purjelaiva Pommerniin 
tutustumisessa ja muun näytte-
lyn annissa kului useampi tun-
ti. Museo on ehdottomasti Maa-
rianhaminan pakko nähdä koh-
teita. Todella tyylikäs kokonai-
suus, sopii ikään ja sukupuo-
leen katsomatta kaikille. Mu-
seolta suuntasimme suoraan 
terminaaliin ja laivalle takaisin 
Turkuun. Laivalla nautimme vie-

Meripseeriyhdistyksen syysmatka suuntautui tänä vuonna Ahvenanmaalle.

lä yhteisen buffetlounaan jonka 
jälkeen oli omaa aikaa ostoksille. 

Kokonaisuutena syysmatka 
oli jälleen kerran onnistunut ko-
konaisuus. Järjestelyistä erityis-
kiitos kuuluu kommodori Erk-
ki Mikkolalle! Vaikka Ahvenan-
maan sopimusasiat ja kansain-
välinen status aiheuttaa meille 
välillä päänvaivaa, on se ehdot-
tomasti puolustamisen arvoinen 
saariryhmä iloisine ja yritteliäine 
asukkaineen.
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J uhla aloitettiin pestau-
tumalla Pohjoisrannan 
Halkolaiturissa odotta-

van m/aux Astridin miehistöön. 
Tervetuliaistotien jälkeen irrotet-
tiin touvit kaijasta, hiivattiin rätit 
ylös ja seilattiin Suokkiin. Suokis-
sa marssittiin ilman tahtia, tuttua 
siltaa pitkin Merisotakoululle, jos-
sa isäntänämme toimi komentaja 
Hannu Roponen. Matti Kurki -ka-
binetissa nautittujen kuohujuo-
mien jälkeen siirryttiin auditori-
oon, jossa kuultiin isäntämme 
katsaus Merisotakouluun ja Me-
rivoimiin tänä päivänä. Ja käy-
tiinhän sitä tietysti katsomassa 

myös omaa vanhaa tupaa kou-
lun tiloissa. Iltajuhlaa varten pa-
lattiin Suokin lautalla kantakau-
pungissa sijaitsevaan ravitse-
musliikkeeseen. Illallisen nautti-
misen lomassa ja sen jälkeen kat-

seltiin kuvia palvelusajalta ja ai-
kaisemmista kurssitapaamisista, 
sekä muisteltiin hauskoja kom-
melluksia palvelusaikana, ja itse 
kukin kertoi, mitä oli intin jälkeen 
puuhastellut.

Erkki Ilus

Merisotakoulun RU-kurssi 60 kokoontui 50-vuotisjuhlaansa Suomenlinnaan 
25.9.2019.  Mukana oli 22 veteraania kurssin 55 oppilaasta, joista 12 on jo pur-
jehtinut tuonpuoleiseen satamaan.

60. RU-kurssin 50-vuotisjuhla

Tapahtum
at
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E lämä purjelaivakau-
den aluksilla oli vaaral-
lista ja raskasta, ja mo-

nenlaiset taudit ja vammat oli-
vat osa miehistöjen jokapäiväis-
tä arkea ja työntekoa. Putoami-

set, kaatumiset ja muut työnte-
koon ja työympäristöön liitty-
vät vammat olivat tavallisia. Si-
joiltaan menneiden jäsenten 
saaminen paikoilleen oli laiva-
lääkärille tai -välskärille tyypil-

linen työtehtävä, mutta nyrjäh-
dyksiä tai murtumia ei aina saatu 
hoidettua siinä määrin, kuin mi-
hin olemme nykyisin tottuneet. 
Myös pienet haavat saattoivat ol-
la vaarallisia ja johtaa esimerkik-

Merisodankäyntiä ja 
tautiepidemioita 1700-luvulla

Keripukin oireet olivat rajuja ja monimuotoisia. Niihin lukeutui myös vakavia iho-oireita, jotka saattoivat johtaa 
kuolioitumisiin. Keripukista kärsivän potilaan jalka, Thomas Godartin vesivärityö vuodelta 1887. 

WellcoMe collection

Elina Maaniitty
FM, tohtorikoulutettava ja merihistorian harrastaja

Merisodankäynti suurine taisteluineen, laivastoineen ja dramaattisine kääntei-
neen kuuluu niin merihistorian kuin sotahistoriankin perinteiseen kuvastoon 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Huomattavasti vähemmälle huomiolle 
ovat yleensä jääneet bakteerit, virukset ja muut taudinaiheuttajat, joiden vai-
kutukset niin yksittäisten taisteluiden lopputuloksiin kuin kokonaisten valtioi-
den merellisiin valtapyrkimyksiinkin ovat olleet merkittäviä. Seuraavassa käsi-
tellään keskeisiä tauteja ja sairauksia purjelaivakauden sotalaivoilla, erityisesti 
1700-luvulla. Kirjoitus pohjautuu laajempaan tauteja ja merenkulkua käsittele-
vään artikkeliin, jota on tarjottu julkaistavaksi Nautica Fennicaan.

H
istoria
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si verenmyrkytyksiin. Ympäristö-
olojen vaihdellessa pitkillä me-
rimatkoilla miehistöt altistuivat 
hyvin erilaisille säätiloille, ja lai-
voilla asuttiin ahtaasti, kosteis-
sa ja usein yleisesti epähygiee-
nisissä oloissa. Ravinto oli yk-
sipuolista ja tavallisesti huono-
laatuista. Kaikki tämä altisti me-
renkulkijat lukuisille sairauksille 
ja vammoille. Tartuntataudit le-
visivät helposti sekä laivoille et-
tä niiden mukana satamiin, se-
kä miehistön että lastin kautta.

Laivastojen miehistöillä oli 
tavallisesti sekä terveydenhoi-
don että muonan suhteen jon-
kin verran paremmat oltavat 
kuin kauppalaivojen merimie-
hillä, mikä johtui sotaväen ar-
vosta valtioille. Sotilaat oli syytä 
pitää kunnossa ja mahdollisuuk-
sien mukaan myös hoitaa takai-
sin taistelukuntoon. Laivastojen 
muonitus ja terveydenhoito py-
rittiin suunnittelemaan tarkoin 
ja järjestämään systemaattises-
ti, minkä lisäksi olosuhteita myös 
valvottiin. Tavoitteisiin ei silti lä-
heskään aina päästy, ja esimer-
kiksi pätevästä lääkintähenki-
löstöstä ja tarpeellisesta väli-
neistöstä oli usein pulaa. Resurs-
sit olivat kuitenkin kattavampia 
kuin esimerkiksi kauppalaivoilla, 
joihin ei kohdistunut samanlais-
ta kontrollia. Taudit ja muut ter-
veysongelmat toki olivat pitkäl-
ti samoja.

Purjelaivakauden merenku-
lun todennäköisesti tavallisin 
terveysriski oli keripukki. C-vi-
tamiinin saannin vähäisyydestä 
aiheutuva puutostauti oli pitkil-
lä matkoilla käytännössä vääjää-
mätön riesa, joka johti monen-

laisiin, paheneviin oireisiin ja lo-
pulta kuolemaan. Tauti romah-
dutti potilaiden yleiskunnon ja 
työkyvyn, mikä teki siitä vakavan 
riskin myös laivastojen ja meri-
sodankäynnin kannalta. Keripu-
kin yhteys pitkiin merimatkoihin 
oli ilmeinen, mutta taudin synty-
mekanismia ei tunnettu eikä sitä 
siksi osattu ehkäistä tai hoitaa. 
Niin lääkärit, välskärit ja apteek-
karit kuin erilaiset puoskarit ja 
kaupustelijatkin tarjosivat meri-
miehille sekalaisia rohtoja ja tai-
kakaluja, joiden toivottiin suo-
jaavan keripukilta.

Edistystä asiassa tapahtui 
vasta 1700-luvun puolivälissä. 
Britannian laivaston kirurgina 
toiminut skotlantilainen James 
Lind (1716–1794) oli erittäin kiin-
nostunut miehistön olojen pa-
rantamisesta ja etenkin keripu-
kin ehkäisemisestä. Hän arveli 
taudin liittyvän jotenkin happa-
mien aineiden puutteeseen eli-
mistössä, ja päätti testata ver-
rokkiryhmien avulla erilaisten 
aineiden vaikutusta. Kaikki koe-

henkilöt kärsivät keripukista, ja 
testattavina olivat siideri, etikka, 
merivesi, eräs rikkihappoyhdis-
te sekä sitrushedelmät. Viimek-
si mainittuja nauttineet potilaat 
paranivat muutamassa päiväs-
sä. Lind julkaisi kokeilun tulokset 
vuonna 1753, mutta tästä huoli-
matta vasta vuosisadan lopulla 
Britannian laivasto toimeenpani 
jatkuvan, laajamittaisen sitrus-
hedelmien mehun jakelun mie-
histöille. Sen seurauksena brit-
tiläiset merisotilaat olivat huo-
mattavasti muita paremmassa 
kunnossa, mikä tarkoitti merkit-
tävää etua sodankäynnissä.

Suurilla tautiepidemioilla 
on usein ollut selviä yhteyksiä 
niin sodankäyntiin kuin meren-
kulkuunkin, ja erityisesti laivas-
toilla, meritaisteluilla ja joukko-
jen kuljettamisella meritse on ol-
lut tällaisissa tapauksissa keskei-
nen rooli. Hyvä esimerkki tästä 
on Itämeren piirin viimeisin rut-
toepidemia, joka alueesta riip-
puen ajoittui suunnilleen vuo-
siin 1709–1713. Epidemialla oli 
selvä yhteys vuosina 1700–1721 
käytyyn Suureen Pohjan sotaan. 
Edellisen vuosisadan loppupuo-
lella ruttoepidemiat olivat Eu-
roopassa huomattavasti vähen-
tyneet, mikä viittaa siihen, et-
tä tiukentuneilla karanteeneilla 
ja tuontirajoituksilla todella oli 
vaikutusta. Sotatila teki kuiten-
kin niiden noudattamisen käy-
tännössä mahdottomaksi. Lai-
voilla oli kuljetettava paitsi jouk-
koja, myös muonaa ja varustei-
ta. Muutenkin ihmiset liikkuivat 
paljon tavallista enemmän, sillä 
siviiliväestö pakeni sekä taiste-
luita että ruttoa. Epidemia levi-

Britannian laivaston kirurgi 
James Lind on jäänyt historiaan 
keripukin ehkäisy- ja hoitokeinon 
löytäjänä ja ensimmäisten verrok-
kiryhmin toteutettujen kliinisten 
kokeiden tekijänä. 

WikiMedia coMMons
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si Itämeren piirissä nopeasti ai-
heuttaen suuria tuhoja. Esimer-
kiksi Helsinkiin tauti saapui lop-
pukesästä tai alkusyksystä 1710, 
ilmeisesti Tallinnasta tulleiden 
pakolaisten mukana. Seuraa-
van talven aikana ruton arvioi-
daan tappaneen kolmanneksen 
kaupungin väestöstä.

Vielä selvempi esimerkki me-
risodan yhteyksistä tautiepide-
mioihin löytyy saman vuosisadan 
lopulta, Ruotsin ja Venäjän välil-
lä käydystä Kustaa III:n sodasta 
(1788–1790). Heinäkuussa 1788 
käydyn Suursaaren meritaiste-
lun jälkeen kummatkin osapuo-
let katsoivat aluksi voittaneensa, 
ja Ruotsin laivasto toi mukanaan 
tukikohtaansa Viaporiin taistelun 
melskeissä vallatun venäläisen 
linjalaiva Vladislavin. Aluksen al-
kujaan noin 700-henkisestä mie-
histöstä oli Helsingin edustalle 
saavuttaessa menehtynyt jo pa-
risen sataa, ja muidenkin havait-
tiin olevan huonossa kunnossa. 
Pian laivasta levisi Viaporiin vai-
kea kuumetauti, todennäköisim-

min pilkkukuume, mahdollisesti 
myös toisintokuume tai kumpaa-
kin näistä kahdesta. Viaporin ah-
taissa, kosteissa ja epähygieeni-
sissä kasarmitiloissa oli ihanteel-
liset olosuhteet vaatetäiden väli-
tyksellä leviävälle bakteeritaudil-
le. Pilkkukuume-epidemia riehui 
Kustaan sodan aikana tuhoisas-
ti sekä Ruotsin että Venäjän lai-
vastossa ja armeijassa; Ruotsis-
sa leviämistä tehosti se, että Vla-
dislav kuljetettiin Viaporista vie-
lä Karlskronaan. Tauti levisi no-
peasti sotilaiden keskuudessa ja 
näiden mukana heidän yhä syr-

jäisemmille kotiseuduilleen. Suo-
men alueella pilkkukuume ete-
ni erityisesti Helsingistä ja muu-
toinkin rannikoilta kohti sisämaa-
ta aiheuttaen vaikean väestökrii-
sin. Helsingin väestöstä meneh-
tyi pahimpana tautivuonna 1789 
yli yksitoista prosenttia, joista yli 
kolmannes kirjattiin suoraan pilk-
kukuumeeseen kuolleiksi. Muual-
la Suomessa epidemian huippu 
koettiin vuotta tai paria myöhem-
min. Nekin, jotka selvisivät elos-
sa, olivat viikkoja ja kuukausia 
raskaan taudin heikentämiä, mi-
kä puolestaan altisti heidät muil-
le taudeille. Pilkkukuumeen ”jäl-
kijoukkona” seurasikin lukuisia 
muita tautiepidemioita.

Niin 1700-luvun alun rut-
toepidemia kuin Kustaan sodan 
pilkkukuume-epidemiakin muis-
tuttavat siitä, etteivät sodankäyn-
nin seuraukset rajoitu pelkästään 
taisteluissa kuolleisiin. Ennen ny-
kyisenkaltaisen terveydenhoidon 
ja etenkin antibioottien aikaa so-
dissa suurin tappaja olivat erilai-
set tartuntataudit. Merisodan-
käynti tarjosi vielä erityisen otol-
liset olosuhteet tartuntatautien 
leviämiselle.

Johan Knutson, Näkymä Kaivopuistoon ja Viaporiin Eteläsataman 
suunnasta (noin vuodelta 1880).

Finna/helsingin kauPunginMuseo

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2020!

www.turkurepairyard.com



56

Johanna Pakola

Rannikkotykistökoulun 
muinaisia

Rannikkotykistökoulun 10-vuotisjuhlan yleisöä. 

rtk:n arkisto

Merisotakoulun Koulutuskeskus huomioi tämän vuoden perinnepäivänään 
1.11. Rannikkotykistökoulua, jonka perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta 
(ja lakkauttamisestakin jo yli 20 vuotta). Rannikkotykistökoulun lakkauttami-
sen yhteydessä koulun materiaalia siirrettiin paitsi Kansallisarkistoon (tuolloin 
arkisto toimi vielä Sota-Arkiston nimellä) myös muualle. 

M erisotakoululta ”löy-
tyi” kaappi, jossa en-
nakkotietojen mu-

kaan oletettiin olevan RtK:n ai-
kaista sekalaista materiaalia. 
Kenelläkään ei ollut tarkkaa kä-
sitystä kaapin koko sisällöstä. 
Koulutuskeskus palkkasi Ran-
nikkotykistösäätiön tuella alle-
kirjoittaneen viikon komennuk-
selle selvittämään ja luetteloi-
maan kaapin sisältöä. Materiaali 
osoittautui valtaosiltaan valoku-
va-aineistoksi, jota oli noin kak-
si kuutiota. Enemmistö valoku-
vista oli Merisotakoulun materi-
aalia, mutta joukossa oli myös 
todellisia Rannikkotykistökou-
lun helmiä. Kenties arvokkain 
”löytö” oli Rannikkotykistökou-
lun perustamisaikainen leike- 
ja valokuvakansio. Samoin ku-
vien joukossa oli arkikuvia Rt-
K:n ajoilta. 

Aineiston joukossa oli noin 
muuttolaatikollinen diakuvia. 
Niistä vajaa puolet osoittautui 
olevan RtK:n kuvia ja reilu puo-

let MSK:n kuvia. Osa dioista digi-
toidaan ja ne päätynevät tavalla 
tai toisella myös muiden katsot-
taviksi. Materiaalin joukosta löy-
tyi myös 1980-luvulta C-kasetil-
le puhuttu esittelydiojen spiikki. 
Tätä kirjoitettaessa kasetin si-
sältöä ollaan juuri toimittamas-
sa digitoitavaksi ja odotan innol-
la, millainen raspikurkku on se-
lostuksen tuolloin nauhalle pu-

hunut. Oman haasteensa loivat 
aineiston joukossa olleet kym-
menkunta vanhaa lerppua, mut-
ta hyvän verkoston avulla (kiitos 
asianosaisille) löytyi vielä taho, 
joka kykenee lukemaan lerppu-
jen sisällön. Niiden sisällön ar-
voitus ratkeaa marraskuussa - 
toivottavasti. 

On kuitenkin selvää, ettei 
kaapissa ollut aineisto ollut ko-

H
istoria
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ko totuus RtK:n virallisten arkis-
tojen ulkopuolisesta aineistos-
ta. Haussa ovat mm. RtK:n aikai-

set leikekansiot ja valokuva-al-
bumit. Olen haastatellut jokus-
ta RtK:n entistä työntekijää ja 

olemme aika varmoja, että kou-
lun aikaista materiaalia vaeltelee 
edelleen jossakin. Mikäli jollakul-
la on tietoja näistä vaeltelevista 
karkulaisista, niin otamme tieto-
ja mielellämme vastaan. Materi-
aalia saattaa olla Santahaminas-
sa tai Suomenlinnassa, tai jon-
kun toimiston nurkkakaapissa 
odottamassa tulevaisuuttaan. 
Tiedot voi toimittaa joko allekir-
joittaneelle tai Koulutuskeskuk-
sen johtajalle, komentaja Hannu 
Roposelle. 

Kiitos Rannikkotykistösää-
tiölle hankkeen mahdollistami-
sesta ja kiitos Merisotakoululle 
äärimmäisen mukavasta syys-
viikosta! 

Dia jos toinenkin. Suloisesti sekaisin. 

rtk:n arkisto

Tunnistamaton tilaisuus Rannikkotykistökoululla, eturivissä kenraali Valve.

Johanna Pakola
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tyksen ja Rannikon Puolustajain 
Killan julkaisema tiedotuslehti 6. 
Vuosikerta N :o 3/63 Lokakuu 1963

Merisotakoulussa päättyi 
25. 10. 1963 33. Merikadettikurs-
si, jolta valmistui rannikkotykis-
töön neljä ja merivoimiin kuusi 
luutnanttia. Rannikkotykistöjouk-
ko-osastot saivat lievennystä up-
seeripulaansa seuraavasti — Tur-
RtR ltn, kad Thomas-Eric Blom ja 
ltn, kad Jukka Sakari Savonhei-
mo — SIRtR ltn, kadkers Mikko 

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa

Tervehdys hyvät jäsenet!

Vuosi 2019 lähestyy jo loppuaan 
eli yhdistyksemme 86. toiminta-
vuosi on päättymässä. Yhdistyk-
semme perustettiin 5.12.1933 ni-
mellä Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys (RtUY), mutta v. 2009 
yhdistys otti käyttöön nykyisen 
nimensä Rannikkoupseeriyhdis-
tys RUY.

Kadettien miekkajuhlasta:
Ohessa on ote vanhasta RP-leh-
destä: RANNIKON PUOLUSTAJA 

Tapani Oskari Saarine n (kurssin 
primus) — KotRPsto ltn. kad Yrjö 
Heikki Tiilikainen.

Tuolloin jaettiin ensimmäi-
nen kunniamiekka ja sen vas-
taanotti kadettikersantti Mikko 
Saarinen.

Ympärillä oleva maailma voi 
muuttua, mutta perinteiden tu-
lee säilyä. 

Kadettien miekkajuhla, RU-
Y:n vanhin perinnetilaisuus, jär-
jestettiin 27.8.2019 Suomenlin-
nan Upseerikerholla. Tällä ker-

ove enqvist

Kadetit vasemmalta: Barta, Vakkilainen, Korpela, Nyckling ja Särkilahti.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
taa oli vuorossa 86. Merikadetti-
kurssi. Kunniamiekkoja oli jaettu 
tähän mennessä 50 kappaletta, 
joten nyt luovutettiin 51.

Miekkajuhlaan oli kutsuttu 
koko 86. Merikadettikurssi, jolla 
opiskeli viisi (5) rannikko-opin-
tosuunnan ja 16 laivasto- ja meri-
vartio-opintosuunnan kadettia.

Tällä kertaa poikettiin perin-
teestä ja koko tilaisuus järjestet-
tiin juhlasalissa.

Miekan luovutti yhdistyk-
semme kunniajäsen, prikaati-
kenraali Asko Kilpinen, ja sen 
vastaanotti kadettialikersant-
ti Tuomas Särkilahti. Rannikko-
sisarten säätiön stipendin luo-
vutti Ulla Varjola ja vastaanot-
ti kadettiylikersantti Teemu-Ta-
neli Korpela. 

Kunniamiekka ei ole prii-
musmiekka, vaikka usein prii-
mus on miekan saanutkin.

Ohessa saatesanat, jotka 
prikaatikenraali Asko Kilpinen, 
lausui luovuttaessaan miekan:

 – Luonnollinen sekä rauhalli-
nen johtaja ja kouluttaja --> 
osaa olla kouluttaessaan 
johdonmukainen ja selkeä

 – Aina valmis toimimaan jou-
kon johtajana

 – Kuuntelee ja kannustaa 
muita

 – Ei hätäänny tiukassakaan 
paikassa vaan tekee rau-
hallisesti päätöksensä, jota 

lähtee tinkimättä viemään 
kohti tavoitetta

 – Särkilahden vakuuttava ja 
rauhallinen käytös ja am-
mattimainen toiminta esiin-
tyessään joukon edessä on 
herättänyt kunnioitusta ko-
ko kadettikurssin osalta.

Miekkajuhlasta voit lukea 
enemmän yhdistyksen internet-
sivuilta ruy.fi.

Valmistuneiden kadettien 
joukko-osastojako:
Rannikkoprikaati: kadetti Alex 
Barta, kadettiylikersantti Tee-
mu Korpela, kadetti Teemu Ny-
ckling ja kadettialikersantti Tuo-
mas Särkilahti.

Uudenmaan prikaati: kadet-
tikersantti Samu Vakkilainen 

Merisotakoulun 
kunniamiekkaperinteestä:
Löysin kadettikunnan sivuilta 
Merisotakoulun kunniamiekka-
perinteen säännöt.

Ensimmäisen miekan olikin 
saanut tuttu mies, eversti evp 
Pentti Silvast. Pentti Silvast jäi 
eläkkeelle vuonna 1971 Hangon 
Rannikkopatteriston komenta-
jan tehtävästä.

Viimeisin miekka jaettiin 
30.8.2019, jolloin KadK 103 ja 
MeK 86 valmistuivat.

Miekka luovutettiin jäsenel-
lemme luutnantti (kadettiyliker-
santti) Teemu-Taneli Korpelalle.

ove enqvist

RUY:n kunniajäsen, prikaatikenraali Asko Kilpinen, luovuttaa kunniame-
kan kadettialikersantti Tuomas Särkilahdelle.
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Kadettikunta.fi-sivuilta:

Merisotakoulun miekkarahas-
ton perusti konsuli, kauppaneu-
vos Eino Heinonen vuonna 1940 
lahjoittamalla siihen peruspää-
oman. Kunniamiekan tulee olla 
merivoimien mallia ja se varus-
tetaan omistuskirjoituksella. Ny-
kyisin varat miekan lahjoittami-
seksi osoittaa Upseeriliitto ry.

Kunniamiekan saa kadetti, 
joka elintavoissaan ja käyttäy-
tymisessään sekä suhtautumi-
sessaan esimiehiin, tovereihin 
ja alaisiin osoittaa omaavansa 
suomalaisen upseerin parhai-
ta ominaisuuksia. Hänen tulee 
palvelustehtävissä osoittaa vas-
tuuauliutta ja aloitekykyä sekä 

Rannikkoupseeriyhdistys

kutsumusta upseerin uralle. Ar-
vostelussa kiinnitetään huomio-
ta myös ehdokkaitten julkiseen 
esiintymiskykyyn ja kielitaitoon.

Sodat viivästyttivät Meriso-
takoulun miekkarahaston käyn-
nistymistä, ja se aloitti toimintan-
sa vasta 13.3.1945. Ensimmäisen 
miekan sai 29.5.1946 kadettiker-
santti Pentti Silvast 18.merika-
dettikurssin päättyessä.

Esitelmätilaisuus Turussa 
tammi-helmikuu 2020
Merivoimien komentajan vuo-
sittainen tiedotus/esitelmätilai-
suus järjestettäneen taas ensi 
vuoden alussa Turussa.

Tilaisuus on RUY:n ja MY:n 

yhteinen. Tilaisuudesta ei ole 
vielä lehden painoon mennessä 
ollut tarkempia tietoja, mutta jä-
seniä informoidaan sähköpostit-
se heti, kun lisätietoja saadaan. 

Jäsentuotteita on edelleen 
saatavilla:
Pinssi 5 euroa ja solmioneula 10 
euroa.

Vanhat joukko-osastojen 
historiakirjojat 10 euron hintaan.

 – Kivilinnoista karkaistuun 
teräkseen. Yleinen osa

 – Rannikkotykistökoulu
 – Suomenlinnan 

Rannikkorykmentti
 – Turun Rannikkorykmentti
 – Kotkan Rannikkopatteristo

Mikäli olet kiinnostunut 
tuotteista, ota yhteyttä sihtee-
riin. Kaikkiin hintoihin lisätään 
toimituskulut.

Yhteystiedoista:
Muistakaa päivittää yhteystie-
tonne, niin saatte RP-lehden oi-
keaan osoitteeseen ja sähköpos-
titiedotteet luettavaksenne.

Terveisin yhdistyksen sihteeri ja 
taloudenhoitaja 

Jarmo Valtimo 

Rannikkoupseeriyhdistys RUY 
ry toivottaa jäsenilleen Rauhal-
lista Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta!

Kadettiylikersantti Teemu-Taneli Korpela vastaanottaa Rannikkosisarten 
säätiön stipendin Ulla Varjolalta.

ove enqvist
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Helsingin edustalla sijaitse-
va Katajaluodon rannikkolinna-
ke kuului aikoinaan Pietari Suu-
ren merilinnoituksen etulin-
jaan. Saarella oli 2000-luvun al-
kupuolelle operatiivisessa käy-
tössä 100 mm:n tornikanuuna-
patteri. Nykyisin saaressa toimii 
Maavoimien materiaalilaitoksen 
Koeampumalaitos.

Katajaluodossa voidaan 
suorittaa pitkän matkan kanta-
man, yli 50 km, koeammuntoja, 
kertoi killan oppaana ollut kap-
teeniluutnantti Ari Immonen. 
Immonen on aikoinaan työsken-
nellyt saarella. Nykyään saaren 
käyttö perustuu lähinnä kaksi 
kertaa vuodessa muutaman vii-
kon aikana suoritettaviin koeam-
muntoihin. 

Vaikka Immonen kertoikin 
kiltalaisille tarkasti saaressa ta-
pahtuvasta toiminnasta ja vaik-
ka kaikki reippaasti kävelivätkin 
aivan saaren eteläisimpään kär-

keen, oli kahdeksan hehtaarin 
kokoinen saari melko pian kier-
retty ja tutkittu.

Päivää oli vielä jäljellä, joten 
päätimme vielä pistäytyä toi-
sessa Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen saaressa- Kuivasaaressa. 
Retkellä mukana ollut kiltaveli Pa-
si Favorin lupautui oppaaksi. Mo-
ni mukana ollut kiltalainen oli kyl-
lä jo aikaisemmin vieraillut Kui-
vasaaressa, osa killan 50-vuotis-
juhlissa seitsemän vuotta sitten. 
Nyt he saivat vielä nopean, mut-
ta melko tarkan ja yksityiskohtai-
sen katsauksen Kuivasaaren his-
toriaan ja Wanhaan Rouvaan. To-
sin Obuhov 305 mm:n kaksoistyk-
kitorniin ei ehditty sisälle. Mutta 
ehkäpä tämä vierailu innostaa 
lähtemään ensi kesänä uudel-
leen retkelle vain Kuivasaareen. 
Yleisöretkiä kun saareen tehdään 
jälleen ensi vuonna.

Kristiina Slotte
Teksti ja kuvat

RT-killan loppukesän tapahtumia

Killan retki Katajaluotoon

S uomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan kiltalaisten ret-

ki suuntautui 31.8 tänä vuonna 
Katajaluotoon. Mukana oli 30 kil-
talaista. Retkeläiset haettiin kil-
lan hallinnoiman MS Kuivasaa-
ren kyytiin Kauppatorilta kaup-
pahallin edestä Lyypekin laitu-
rilta. Ilma oli mitä upein, aurin-
ko paistoi ja tuultakaan ei juuri 
ollut. Luonnossa, meren äärel-
lä nautitun hernekeittolounaan 
jälkeen kiltalaiset lähtivät saari-
kierrokselle.

Lounas meren äärellä.

Kaksoistykkitornin päältä näkee kauas. Immosen Ari opastaa kiltalaisia.
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Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa

Vuosipäivän kokous
Meriupseeriyhdistyksen vuo-
sipäivän kokous pidettiin 
24.10.2019 perinteisin menoin 
Suomenlinnassa. Iltaan kuului 
saunan lisäksi seppeleenlasku 
Merisotakoulun sankariaulassa. 
Seppeleen laskivat yhdistyksen 
puheenjohtaja kommodori Ve-
li-Petteri Valkamo sekä varapu-
heenjohtaja komentaja Kaarle 
Wikström. 

Vuosipäivän esitelmänä 
kuultiin mielenkiintoinen alus-
tus Venäjän hybridiuhista. Alus-
tuksen pitäjänä eversti evp. Ju-
ha Wihersaari. Illan päätteek-
si yhdistys tarjosi jäsenistölle il-
lallisen varuskuntaravintola Hil-
massa. Paikalle pääsi lähes viisi-
kymmentä osallistujaa.

Vuoden jäsen
Vuosipäivän juhlan yhteydessä 
julkistettiin Meriupseeriyhdis-
tyksen vuoden jäsen, jolle yh-
distyksen puheenjohtaja luo-
vutti perinteisen Tonyn tuoppi 
-kiertopalkinnon. Yhdistyksen 
hallitus valitsi vuoden 2019 jäse-
neksi komentajakapteeni evp. 
Tapani Talarin. 

Komentajakapteeni Tapa-
ni Talari on ottanut osaa yhdis-
tyksen jäsentoimintaan hyvin 
aktiivisesti jo vuosikymmenien 
ajan. Talari on erityisesti kun-
nostautunut yhdistyksen tun-
nuksen kehittämiseen alkupe-
räisestä versiosta muun muas-
sa standaariin ja isännän viiriin 
sopivaksi. Komentajakapteeni 
Talari on omalla toiminnallaan 

huomioinut myös yhdistyksen 
nuoremmat jäsenet. Talari on 
esimerkillään osoittanut, että 
kaikki jäsenet voivat toimia toi-
siaan kohtaan tasavertaisesti ja 
kunnioittavasti iästä ja sotilasar-
vosta huolimatta.

Ampumakilpailut
Perinteinen Meriupseeriyhdis-
tyksen syksyn ampumakilpailu 
Tourin-tussari ammuttiin Upin-
niemen kivääriradalla 1.10.2019 
klo 16.00 alkaen. Paikalla oli nel-
jä ampujaa. Kolme kilpailijoista 
on osallistunut ampumakilpai-
luihin jo useana vuonna ja yksi 
kilpailijoista oli ensikertalainen.

Tulokset Tourin-tussari ammun-
nasta:
1. Teknkaptl Torsti Annala 

13 osumaa
2. Kom Vesa Ennevaara 

11 osumaa, 80 pistettä
3. Kom Pentti Holopainen 

11 osumaa, 68 pistettä
4. Ltn Nicolas Kalvi 

6 osumaa

”Sisäinen villapaita” kilpailu
1. Teknkaptl Torsti Annala 

120 pistettä
2. Kom Pentti Holopainen 

102 pistettä
3. Kom Vesa Ennevaara 

100 pistettä

Komentajakapteeni Talari palkittiin yhdistyksen vuoden jäsenenä.
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Meriupseeriyhdistys

4. Ltn Nicolas Kalvi 
76 pistettä

MY:n jäsentiedotteet
Meriupseeriyhdistys tiedottaa 
jäsenistöään pääsääntöisesti 
sähköpostilla lähetettävillä jä-
sentiedotteilla, joita pyritään lä-
hettämään kuukausittain.

Päivitäthän sähköpostitie-
dot sihteerille, mikäli jäsentie-
dotteet eivät ole tavoittaneet.

MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

(1-3), osat erikseen 15€,  
koko sarja 40€

 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku  

elinehtonamme -kirja, 15€
 – MY:n isännänviiri, 70€
 – MY:n Veneviiri, 22€
 – MY-Jäsenpinssi, 7€

Hintoihin lisätään mahdol-
liset postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi

Yhdistyksen seppele laskettiin Merisotakoulun sankaritauluille.
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Sininen Reservi vuosi 2019 kuvin

Sininen Reservi

V uosi 2019 on tämän lehden 
ilmestyessä päätymässä 

joulun viettoon. On hyvä hetki 
kerrata Sinisen Reservin vuotta 
sanoin ja kuvin.

Puheenjohtajan kierros, jos-
sa puheenjohtaja käy jokaisessa 
jäsenyhdistyksessä tutustumas-
sa toimintaan, jatkuu ja reilu kol-
masosa on tavattu. Meillä on pal-
jon erinomaista toimintaa, mut-
ta paljon on parannettavaakin. 
Tärkeimmät yhdessä todetut 
haasteet ovat aina vain jäsen-

Aktiivisesti toiminnassa mukana olevat MPK:n omistamat ja Sininen Reservi ry:n käyttäjäyhteisöjen hallinnoimat linnakeveneet        Lavansaari ja Kuivasaari tukeutuvat Santahaminassa Radioniemen uuteen laituriin.

Sininen Reservi ja sen jäsenyhdistykset olivat mukana niin Rannikko-
prikaatin kuin Uudenmaan prikaatin valapäivissä. Elokuussa kokeilim-
me uudenlaista toiminnan esittelyä yhdessä Meripuolustuspiirin kanssa 
yli 2000 paikalla olleelle omaiselle ja muulle vieraalle ja kokemus oli erin-
omainen. 

antti rautiainen
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Sininen Reservi vuosi 2019 kuvin

Sininen Reservi

rekrytointi ja jäsenistön nuo-
rentaminen sekä aktivoiminen. 
Näihin toivon yhdistysten halli-
tusten paneutuvan tulevissa ko-
kouksissaan ja tosissaan etsi-
vän keinoja haasteiden voitta-
miseksi. Yhdistysten yhteistyö 
on myös tärkeää, jotta saisim-
me resurssit mahdollisimman 
hyvin käyttöön.

Merivoimien vuosipäivä oli 
luonnollisesti yksi vuoden ko-
hokohdista. Seppeleen lasku 
Miinanraivaajien muistomerkille, 

Aktiivisesti toiminnassa mukana olevat MPK:n omistamat ja Sininen Reservi ry:n käyttäjäyhteisöjen hallinnoimat linnakeveneet        Lavansaari ja Kuivasaari tukeutuvat Santahaminassa Radioniemen uuteen laituriin.

Keväällä olimme Merisotakoululla avaamassa kauden ja saunomassa, 
järjestimme yhdistysten yhteistyökokouksen, jonka osallistujat pääsivät 
tutustumaan Merisotakoulun simulaattorikeskukseen.

antti rautiainen

antti rautiainen
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Sininen Reservi

Rannikkojääkäikoulun 40 v Reunion-tapahtumasta toisaalla lehdessä teksti. Upinniemessä yksi kuudesta ras-
tikoulutuksen aiheesta oli MPK:n ja Sinisen Reservin toiminta, joita olivat esittelemässä piiripäällikkö Nystén ja 
puheenjohtaja Rautiainen.

antti rautiainen
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Sininen Reservi oli esillä niin Nuku Rauhassa-tapahtumassa Turussa 24.-25.5. kuin Turun messuilla 23.-25.8. 
sekä Rannikkoprikaatin mukana Maanpuolustuspäivässä Lohjalla 5. lokakuuta.

kalustonäyttely ja upeasti onnis-
tunut iltajuhla muodostivat ko-
konaisuuden, josta jäi erinomai-
nen muistijälki.

Meripuolustuspäivä, joka jäl-
leen järjestettiin Merisotakoulul-
la, sai vain kiittäviä arvioita. Oi-
keita valintoja oli siis tehty. Päi-
västä toisaalla tässä lehdessä 
laajempi kertomus.

Ampumapäivät jäivät tä-
nä vuonna kolmeen, kun ase- 
ja ampumalain muutos aiheutti 
Raasin kilpailun peruuttamisen. 
Aktiivisuus on kuitenkin lisään-
tynyt ja ensi vuonna pistetään 
paremmaksi. Yhteysupseerivii-
rikön toiminnassa oli hiljaisem-

pi vuosi, vain muutamille muu-
tamia LO-tehtäviä ja voimia ke-
räten vuoden 2020 haasteisiin.

Linnakeveneet ovat olleet 
kohtuullisen aktiivisessa käy-
tössä ja jäsenyhdistysten jäse-
net ovat olleet mukana Meripuo-
lustuspiirin ja Merivoimien har-
joituksissa.

Kauden päätössauna Me-
risotakoululla on pidetty perjan-
taina 8. marraskuuta. Tätä teks-
tiä kirjoitettaessa se on vielä tu-
levaisuutta ja haluan uskoa, et-
tä yhä useammat jäsenistöstäm-
me löytävät tiensä lämpimille 
lauteille nauttimaan löylyistä ja 
vaihtamaan kuulumiset.

Sininen Reservi onnitte-
lee kaikkia itsenäisyyspäivänä 
huomionosoituksen saaneita ja 
ylennettyjä. Huomionosoitukset 
ja ylennykset ovat osoitus mer-
kittävästä panoksesta isänmaan 
hyväksi sekä erinomaisesti teh-
dystä vapaaehtoisesta työstä!

Haluan esittää kiitoksen täs-
tä vuodesta niin Sinisen Reser-
vin jäsenyhdistyksien jäsenille, 
Merivoimille, merivartiostoille 
kuin muillekin yhteistyökump-
paneillemme ja toivottaa kaikil-
le rauhallisen antoisaa joulunpy-
hien aikaa!

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja 
Sininen Reservi

antti rautiainen antti rautiainen
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

R annikkosotilaskotiyhdistys  
juhli  viime vuonna 100-vuo-

tista toimintaansa. Tänä vuonna 
on Hangon paikallisosaston pe-
rustamisesta kulunut 95 vuotta. 
Se on paikallisosastoista vanhin 
ja se perustettiin 8.10.1924. Vilk-
kaan kesän jälkeen Hangon sisa-
ret eivät ryhtyneet järjestämään 
mitään isoa juhlaa. Sen sijaan 
päätettiin kokoontua yhteiselle 
juhla-aterialle ravintola Origos-
sa, joka on Hangon Itäsataman 
makasiiniravintoloista vanhin.   
Rannikkosisarten säätiön lahjoi-
tus sisartoimintaa varten teki tä-
män mahdolliseksi, muuten oli-
simme varmasti tyytyneet vain 
kakkukahveihin.

Ruokailun ja kahvittelun lo-
massa muisteltiin haikeina men-

neitä vuosia, jolloin Hangossa oli 
varuskunta. Silloin Hangossa oli 
kolme kiinteää sotilaskotia, nyt 
koko Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksellä niitä on kolme. Tulles-
sani itse toimintaan mukaan oli 
Hangon paikallisosastossa yli 
30 jäsentä, nykyään alle 15. Täs-
tä joukosta puolet on aktiivisesti 
toimivia. Russarössä on varus-
miehiä kolmisen kertaa vuodes-
sa niin, että sotilaskoti tilataan 
paikalle. Sen lisäksi on silloin 
tällöin reserviläisharjoituksia ja 
maanpuolustuskursseja. Kesäl-
lä turistit saavat puolustusvoimi-
en valvonnassa tutustua Russa-
röön. Viime kesänä järjestettiin 
kuusi opastettua risteilyä. Turis-
teista suurin osa on Russarössä 
aikoinaan varusmiespalveluksen 
suorittaneita, joten he tulevat 
mielellään sotilaskotiin munkki-
kahville. Talvella meillä on aikaa 

keskittyä varainhankintaan osal-
listumalla myyjäisiin ja hoitamal-
la kahvituksia pyydettäessä.

Rannikkosisarten säätiön 
edustajana tilaisuudessamme 
vieraillut puheenjohtaja Sirkka 
Stolt kyseli sisarilta miten he ai-
koinaan olivat tulleet mukaan 
toimintaan. Aika moni oli tullut 
ystävänsä houkuttelemana. Sa-
massa talossa 50 vuotta sitten 
asuneet Aira Lammassaari ja 
Elli Tenho päättivät yhdessä liit-
tyä, mutta Elli ei enää ole joukos-
samme. Hän nukkui pois viime 
talvena 104-vuotiaana. Aira, jol-
le ainoana meistä on myönnetty 
Katri Bergholm -mitali, osallistuu 
edelleen myyjäisiin leipomalla ja 
tekemällä käsitöitä. 

Myös Ulla Iivonen on teh-
nyt sotilaskotityötä yli 50 vuot-
ta sekä palkattuna kodinhoita-
jana että vapaaehtoisena sisa-

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Hangon paikallisosasto 95 vuotta

Hangon paikallisosaston puheen-
johtaja Maritta Sariola ja sotilas-
kotisisar Elvi Väätäinen.

Hangon sotilaskotisisaria viettämässä paikallisosaston 95-vuotispäivää.

tita-Mari asikkala

tita-Mari asikkala
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rena. Palkattuna sotilaskotiin 
kesätöihin aloitti myös pitkään 
paikallisosaston sihteerinä toi-
minut Ulla Laakkonen. Paikal-
lisosastomme monista pikkusi-
sariksi liittyneistä on jäljellä enää 
täysivaltaiseksi sisareksi varttu-
nut ja nykyään sihteerinä toimi-
va Anne Virtanen. Myös rahas-
tonhoitajamme Heidi Karjalai-
nen aloitti pikkusisarena, mut-
ta opiskelut, työt ja perhe veivät 
pääkaupunkiseudulle. ”Luon-
nollista poistumaa” on tapah-
tunut paitsi sisarten ikääntyes-
sä myös nuorten lähtiessä toisel-
le paikkakunnalle opiskelemaan. 
Anne muisteli kuinka he Heidin 
kanssa viettivät jopa jouluja ja 
juhannuksia Russarössä. Anne 
toimi aikoinaan pariin otteeseen 
myös sotilaskodinhoitajan kesä-
lomasijaisena Isosaaressa.

Pieni joukkomme miet-
ti myös paikallisosaston tule-
vaisuutta. Onko meillä paikallis-
osastona tulevaisuutta? Kuinka 
moni meistä on mukana viettä-
mässä Hangon paikallisosaston 
100-vuotisjuhlaa? Kuinka kauan 
meillä riittää tekijöitä huolehti-
maan tehtävistä? Toistaiseksi ei 
ole koskaan tarvinnut sanoa ei, 
kun meiltä on tilattu sotilaskoti-
palveluja. Tiedämme muidenkin 
paikallisosastojen kamppaile-
van samojen ongelmien kanssa. 
Toisilla on liian vähän toimintaa, 

toisilla ehkä jopa enemmän kuin 
olisi tekijöitä eikä  johtokuntaan 
ole halukkaita. Käytännön töis-
sä autamme toinen toisiamme, 
mutta pitkät välimatkat ja huo-
nonevat liikenneyhteydet tuovat 
omat haasteensa. Tämä ongel-
ma on tiedostettu myös Sotilas-
kotiliitossa. Rannikkosotilaskoti-
yhdistys on perustanut erityisen 
Tulevaisuus -työryhmän selvit-
tämään mitä haluamme olla 10-
20 vuoden kuluttua ja miten sii-
hen päästään. Tästä asiasta oli 
kertomassa työryhmän jäsen Ti-
ta-Mari Asikkala, joka samalla 
toi onnittelut myös Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen hallitukselta.  

Ilahduttavaa on, että yhdis-
tykseemme on viime aikoina liit-
tynyt uusia jäseniä, jotka myös 
heti osallistuivat perehdyttämis-
koulutukseen. Eräs heistä oli kiin-

nostunut poikansa varusmiespal-
veluksen myötä, toinen taas kiin-
nostui toiminnastamme Rannik-
kosisarten säätiön kautta .Tule ja 
tuo ystäväsikin, tätä vanhaa isku-
lausetta voitaisiin ruveta taas ak-
tiivisemmin toteuttamaan.

Todettiin, että myös eri-ikäis-
ten ihmisten yhdessä toimimi-
nen on rikkautta. Pitää seurata 
ajan tuomia muutoksia ja ope-
tella tarvittaessa uusia toiminta-
tapoja. Vain siten voimme pystyä 
jatkossakin vastaamaan puolus-
tusvoimien ja  ennen kaikkea va-
rusmiesten tarpeisiin sekä anta-
maan arvokasta vapaaehtois-
työtä tekeville jäsenillemme mu-
kavia kokemuksia, joita on kiva 
myöhemminkin muistella.

Maritta Sariola
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Hangon paikallisosasto

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Hangon paikallisosasto 95 vuotta

Hangon syksyisessä Itäsatamassa.

tita-Mari asikkala
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V uonna 2015 Helsingin Re-
servimeriupseerit teki pää-

töksen liittyä linnakevene Lavan-
saaren käyttäjäyhteisöön yhdes-
sä Pelikaanikillan ja Merireservi-
läisten kanssa. Vuoden 2016 syk-
syllä toteutimme ensimmäiset 
ajoharjoitukset Upinniemestä 
Porkkalanniemen vesialueille, ja 
seuraava talvi kului vastuupääl-
liköiden kouluttautuessa koti-
maanliikenteen laivurikurssilla 
sekä MPK:n aluksen päällikön 
kurssilla. Nyt käyttäjäyhteisöllä 
on kolme täyttä purjehduskaut-
ta takana, ja on hyvä tarkastel-
la, millaiseksi toiminta on muo-
dostunut. 

Yleisellä tasolla kolmen yh-
distyksen yhteistyö on sujunut 
erinomaisesti, ja sen myötä on 

mahdollistunut riittävä aktiivis-
ten toimijoiden määrä. Tavoit-
teet toiminnalle ovat olleet myös 
yhtenäiset. Jo alusta asti on ollut 
selvää, että Lavansaarella harjoi-
tellaan sotilasmerenkulkua; tätä 
ovat myös toimintaan hakeutu-
neet HRMU:n aktiivit halunneet. 
Useammalla on jo itsellään vene, 
mutta toiveena on ollut kehittää 
merellisiä taitoja uudelle tasolle 
sotilaallisessa kontekstissa, mi-
hin sotilasmerenkulku antaakin 
erinomaisen mahdollisuuden. 
Navigointi erilaisissa keliolosuh-
teissa ilman elektroniikan apua 
haastaa sopivalla tavalla ohjailu-
ryhmän taitoja ja antaa valmiuk-
sia selviytyä poikkeusoloissa. 
Lavansaarella on myös mahdol-
lista harjoitella sellaisia erikois-

tilanteita, joita ei omalla veneel-
lä tulisi todennäköisesti tehtyä. 

Kahtena viime kautena La-
vansaaren toiminnan keskiös-
sä on ollut kansimieskurssi, jo-
ka integroitiin viikoittaisten ajo-
harjoitteluiden yhteyteen. Aluk-
sella suoritettavien harjoituksien 
myötä tuo tarkoitti käytännössä 
seitsemää eri teemalla olevaa 
harjoitusta. Esimerkkeinä nois-
ta mm. turvallisuus ja hätätilan-
teet, merimiestaito, navigointi ja 
aluksen ohjailu, etsintä ja pelas-
tustehtävät, aluksen tekniikka, 
viestintä sekä hinaus. Kansimie-
hen koulutussuunnitelman ai-
heet ovat käytännössä sellaisia, 
että ne muodostavat hyvän run-
gon myös entuudestaan osaa-
vien jokavuotiselle harjoittelul-

Meritoimintaa yhteistyöllä

Helsingin Reservimeriupseerit
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le. Siksi kurssin suorittaminen 
viikkoajojen yhteydessä on ol-
lut erittäin toimiva konsepti. Se 
on myös mahdollistanut jousta-
van asioiden kertaamisen kau-
den aikana. 

Syksyiset viikkoharjoituk-
set ovat keskittyneet pimeä-
navigoinnin harjoitteluun. HR-
MU:n jäsenet ovat kokeneet 
pimeänavigoinnin harjoittelun 
kaikkein mielekkäimmäksi juuri 
sen haasteellisuuden takia. Aluk-
sen kaksi toisistaan riippuma-
tonta tutkaa ovat mahdollista-
neet hyvän harjoitteluturvalli-
suuden, koska harjoituksen joh-
taja pystyy valvomaan harjoi-
tuksen kulkua erillisestä tilas-
ta. Vilkkaasti liikennöity Helsin-
gin edusta lukuisine valoineen 
on tarjonnut haastavan harjoit-
teluympäristön. Trafin luokitus 
liikennealueelle 2 on tosin vali-
tettavasti rajoittanut harjoitte-
lua rannan tuntumaan. 

Viikkoajojen lisäksi kausil-
la 2018 ja 2019 on ollut vuosit-

tain kolme pidempää viikonlo-
pun mittaista ajoharjoitusta, jot-
ka mahdollistavat vahtiajon har-
joittelun. Ne ovat suuntautuneet 
mm. Russaröhön, Porvooseen 
ja Loviisaan. Lavansaari on lin-
nakeveneenä tosin suunniteltu 
alun perin lyhyeen reittiajoon, mi-
kä näkyy mm. kylmäsäilytyksen, 
ruoan lämmitysmahdollisuuden 
sekä makuupaikkojen puuttee-
na. Tähän käyttäjäyhteisöltä on 
tullut toiveita parannuksista. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa on-

kin modifioida alusta vahtiajoon 
paremmin soveltuvaksi. Vuonna 
2018 meripeninkulmia kertyi 991 
ja ajotunteja 138. Lavansaari on 
lisäksi saanut kunnian osallistua 
Merivoimien paraatiin vuosina 
2017 ja 2019. 

Meri on elementti, joka vaa-
tii jatkuvaa harjoittelua. Osallistu-
minen ajoharjoituksiin lisää myös 
paikallistuntemusta, joka on tär-
keässä roolissa kivikkoisilla vesil-
lämme. Oman näkemykseni mu-
kaan aktiivinen osallistuminen 
viikkoharjoituksiin yhdessä MPK 
MeriPP:n päällikkökoulutuksen 
kanssa antaa erinomaiset 
valmiudet reservin meriupsee-
rille toimia kriisitilanteessa esim. 
ottoaluksen päällikkönä sekä 
taidot toimia sotilasmerenkulun 
kouluttajana. 

Marko Vuorinen
Puheenjohtaja

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Meritoimintaa yhteistyöllä

Helsingin Reservimeriupseerit
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Laivaston Sukeltajakilta

Laivaston Sukeltajakillan matka Baltiaan lokakuussa 2019.

Matkailu avartaa
Gdansk – Sudenpesä - Kali-

ningrad – (Baltijsk) – Klai-
peda – Riika – Tallinna ja kotiin!

Vanha viisaus, mutta pätee 
edelleen. Eri asia on miten sen 
avartumisen ymmärtää.  Autos-
sa on hyvillä teillä mukava is-
tua muutama sata kilometriä 
päivässä ja kuten tällä matkalla 
nähdä vaihtelevaa ympäristöä; 
Puolan valtavat pellot, pyökki-  ja 
jalavametsiköt ja kymmenpäiset 
karjat, Kuurin Kynnäksen hiekka-
rannat ja hiekkakankaat solakoi-
ne mäntyineen, Itämeren ranto-
jen tuuleen mukautuneet puut, 
uinuvat kylät ja tietysti viehättä-
vät kaupungit.

Avartaa se! Mutta kun istuu 
samaisessa autossa tunti tolkul-
la tullissa, avartaa sekin. Muis-
taa taasen hyvin, mitä on olla 
hallintoalamaisena ja toivoo, et-
tei paluuta entiseen laajemmin 
vain tulisi.

Katsantoa ja maailman ym-
märtämistä avartaa tietysti myös 
se, miksi juuri tällaiselle retkelle 
oli lähdetty. Museokäynti saat-
taa tuntua tylsältä, mutta kun 
niihin tutustuminen oli tämänkin 
matkan päätarkoitus ja – sisältö, 
käynnit avarsivat melkoisesti. 

Tällaisia avartavia koke-
muksia Laivaston Sukeltajakil-
lan matkalaiset noin yleisesti 
kokivat. Yksityiskohtaiset ja eri-

tyiset kokemukset tietysti avar-
sivat huomattavasti enemmän 
ja laajemmalti.

Matkalaisten yhdessä koke-
mat muut avartavat kokemuk-
set ovat niitä ”naruja”, jotka sito-
vat koko matkanpaketin yhdek-
si kokonaisuudeksi. Tähän pa-
kettiin mahtuvat myös ne avar-
tavat kokemukset, joista tulee 
usein matkan jälkeen sisäpiiri-
juttuja ja – huumoria, jotka eivät 
kaikille edes avaudu ilman laajaa 
selitystä.

Gdansk
Matkalaisten kokoontumisase-
ma oli Gdansk, jossa myös kul-
jetusosasto oli odottamassa. 

Gdansk tarjoaa matkalaisel-
le erityisten ruokailukokemusten 

lisäksi runsaasti avartavia koke-
muksia. Ajan rajallisuuden vuoksi 
keskityttiin vain kahteen kohtee-
seen, siis ruokailun lisäksi ja ohel-
la; Merimuseoon ja Toisen Maa-
ilmansodan museoon. Merimu-
seo missä tahansa näyttelee su-
keltajien ryhmälle aina tärkeää 
kohdetta, mutta jatkokohteen 
kannalta Toisen Maailmansodan 
museo oli tarpeellinen. Gdanskis-
sa molemmissa kannattaa käydä.

Toisen Maailmansodan mu-
seo on uudehko kokonaisuus, 
jonka erityisesti avartavaan vai-
kutukseen tulisi käyttää enem-
män kuin puoli päivää. Hiljaisek-
si se kokijansa vetää jo parin tun-
nin vierailulla. Merimuseo on pe-
rinteinen, mutta antaa myös su-
keltajalle.

Toisen maailmansodan museo on Gdanskin uusin museo. Rakennus erot-
tuu selvästi muusta kaupungista. Itse museo on rakennuksen maanalai-
sessa osassa. Maanpäällisestä osasta matkailijalle löytyy ravintolakin, 
kunhan selvittää sinne vievän hissin.
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Laivaston Sukeltajakillan matka Baltiaan lokakuussa 2019.

Matkailu avartaa
Sen verran tarkoin aikatau-

lutetussa oli joustovaraa, että 
ennen lähtöä käytiin luomassa 
katse Gdanskin korkeimmalta 
paikalta yli koko kaupungin.

Sudenpesä
Hitlerin Kotkanpesä on yleisessä 
tiedossa, mutta tämä Puolassa 
sijaitseva Sudenpesä on vähem-
män tunnettu. Niinpä ryhmä ei 
oikein tiennyt, mitä oli odotet-
tavissa. Paikastahan on lähiai-
koina nähty dokumentteja, jo-
ten tässä ei liene tarvetta pe-
rusteelliseen historian selvityk-
seen. Todetaan vain, että muun 
sodanjohdon tarvitsemat tilat 
ovat sijainneet alueella ja ne on 
onnistuttu tuhoamaan kohtuul-
lisesti. Sen sijaan ylimmän joh-
don bunkkerit oli rakennettu niin 
vahvoiksi, että tuhoamisyrityk-
sestä huolimatta niiden massii-
visuus on edelleen tosiasia.

Selkeästi opastettu paritun-
tinen kiertokävely alueella antaa 
hyvän kuvan tästä Hitlerin yh-
destä tärkeimmistä tukikohdis-
ta. Rakennukset, pinnan päälli-
set bunkkerit saksalaiset itse tu-
hosivat lähtiessään. Niiden mas-
siiviset rungot ovat tietysti edel-
leen nähtävillä, vaikka kasvulli-
suus on jo peittänyt räjäytyksis-
sä ympäristöön singonneet be-
tonijärkäleet.

Tietysti tämä ennen näkemä-
tön valtavuus pysäyttää ja mieti-
tyttää, oliko tällainen varautu-
minen todella tarpeen. Mietityt-
tää myös ja ehkä vielä enemmän, 
minkälaisin työkaluin ja konein ja 
miesmäärin on rakennettu nämä 
valtavat betonibunkkerit, joiden 
seinien ja katon vahvuus on kol-
men metrin luokkaa.

Kaliningrad
Matkalaiset lähtivät Aleksanterin 
ohjaamalla pikkubussilla Gdan-
skista ennen puoltapäivää. Su-
denpesän, muun matkan (n.600 
km) ja tullimuodollisuuksien (3 t) 
jälkeen saavuttiin Kaliningradiin 

sen verran ajoissa, että iltapalal-
le ehdittiin hotelliin, jossa ravin-
tola suljettiin klo 24.

Tässä vanhassa ja historial-
lisessa kaupungissa oli tarkoi-
tus tutustua merimuseoon, Mu-
seum Of  the World Ocean. Kan-
nattava ja monipuolinen tutus-
tuminen siitä syntyikin. Mikäli 
paikalle pääsisi helpommin tul-
limuodollisuuksin, kannattaisi jo 
pelkästään museon vuoksi sin-
ne ajella vaikka Tallinnan kautta 
omalla autolla.

Baltijsk entinen Pillau
Tämä kaupunki ei varsinaises-
ti kuulunut matkaohjelmaan. 

Sudenpesän bunkkerit tekevät vaikutuksen. Kysyä sopii, minkälaisella 
latauksella tämän bunkkerin katto on saatu nousemaan puolimetriä.
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Autossa oli taas jo istuttu riittä-
västi ja oli tauon paikka. Lisäksi 
autosta havaittiin mielenkiintoi-
sia aluksia ja niinpä Aleksanteri 
suuntaisi bussinsa kaupunkiin 
ja auto parkkeerattiin sopivaan 
paikkaan ja eikun kierrokselle!

Kierroksemme päättyi au-
kiolle, jossa Pietari Suuri katsoi 
kaukaisuuteen, Itämerelle. Pai-
kalle saapasteli jämptin oloinen, 
vihreään maastopukuun puettu 
sotilas. Hänen lyhyt viestinsä 
oli, että olimme luvattomassa 
paikassa ja meidän tuli välittö-

mästi poistua kaupungista. Var-
maankin tilannetta hieman lie-
vensi Aleksanterin venäjän tai-
to. Mutta lähdettävä oli!

No, tulipahan käytyä Venäjän 
Itämeren laivaston päätukikoh-
dassa! Onneksi ei pidätetty, mut-
ta autolla seurattiin ja varmistet-
tiin, että todella lähdimme. Jos-
sakin kaupungin sisääntuloväy-
län varrella olisi kuulemma ollut 
taulu, jossa kerrottiin, ettei kau-
punkiin saa poiketa. Eihän sitä 
matkalainen vieraassa maassa 
voi kaikkea nähdä ja ymmärtää!

Laivaston Sukeltajakilta

Riika
Päivän ajomatkan päätepiste 
oli Riika. Kuurin Kynnästä pitkin 
ajettiin ja matkalla poikettiin vil-
kaisemaan, miltä Itämeri ja sen 
hiekkarannat näyttivät. Tullissa-
kin taas viivähdettiin. Kynnäksel-
tä poikettiin Klaipedassa, ja illak-
si ehdittiin kuin ehdittiinkin vielä 
Riikaan. Tosin taasen hieman ai-
kaisin aamulla, hieman yli puo-
len yön! 

Klaipedasta kartturi ja Alek-
santeri olivat löytäneet hyvän 
tauko- ja ruokapaikan, joten ra-
vittuina, syötettyinä ja juotettui-
na jatkettiin yössä kohti Riikaa. 
Jännää tuo yön pimeydessä ajo. 
Kartturi tuskin kuljettajaa ohjeis-
ti, mutta matkustajat kylläkin 
erikoistilanteissa hieman osal-
listuivat, jos ei muutoin, niin hie-
noisella pulssin nousulla.

Riikassa ei ole merellistä 
museota. Oli tyydyttävä Sota-
museoon, jotta saatiin edelly-
tetty ”Museo/ päivä” täyteen.

Matkallahan tapahtuu!
Tylsäähän tämä matkailun avar-
tava vaikutuksen kerääminen-
hän olisi ilman kaikkea kivaa. 
Sellaista kivaa, joka ensinnä-
kään ei kuulu ohjelmaan ja joka 
ei itse tilanteessa aina edes tun-
nu kivalta, avartavalta kylläkin.

On todella ihailtavaa, miten 
vaatenarikan hoitajalla on van-
kat periaatteet. Kolme + kol-

Koko ryhmä koolla. Paikaksi valittiin juuri tämä paikka, jossa taustalla 
oleva alus tuli hyvin kuvaan. Vasemmalta: Jussi Hujanen, Jouko Moisala, 
Harri Kaitavuori, Harri Vornanen, Esko Paloniemi, Martti Tulimaa, Riitta 
Tulimaa ja Reijo Hujanen, joka hienosti peittää aluksen nimen.
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Laivaston Sukeltajakilta

Sukellusveneeseen, vaikka vanhaankin, tutustuminen on aina mielen-
kiintoista. Kuka aluksessa hallitsee jokaisen johdon, putken ja venttiilin?

Hiekkarantaa ja aavaa merta Kuurin Kynnäksellä. Keskellä kuvaa kau-
kaisuudessa sotilaallinen alus. Paljon on jälkiä hiekassa. Kaipa meri ne 
joskus huuhtoo pois!

me takkia kahteen eri naulaan. 
Molemmista oma narikkalap-
pu, mutta vahtimestari sekoit-
taa laput. Toinen lappu vaelte-
lee jossain museossa. Osalla on 
juuri sen lapun takana takki. Ei-
pä anna tunnollinen vahtimesta-
ri ”väärällä” lapulla takkia pois, 
vaikka kuinka moni selittää, jo-
pa oikealla kielellä, mistä on ky-
se. Periaatteen mies! Mutta eipä 
sitä aina ymmärrä. Valtaa voi kui-
tenkin käyttää, kellä valtaa on!

Tulleista ei kannattane sen 
enempää kertoillakaan mi-
tä edellä on todettu. Harva it-
seään aamullakaan peilistä tar-
kastelee niin huolellisesti ja tun-
nistaakseen, kuin juuri tulli-ih-
minen, mutta miksi siihen täy-

Klaipedan ruokailussa oli 
pari hienoa erityispiirrettä. Isän-
tä itse hoiti tilaukset. Yleissil-
mäys yli pöydän ja ”siis kaikille 
oluet”? Ei, sanoi yksi: “Minulle 
mineralwater with gas, bubling”. 
“Sorry for you”! “Omapa on hä-
peäs”! Kommentti tuli kuin suo-
raan korvan takaa. Lämpimien 
ruokien tultua eräs ryhmästä 
pyysi ketsuppia, johon isäntä il-
moitti, ettei heillä tarjota min-
kään ruoan kanssa ketsuppia. 
Toi kuitenkin jotain kastiketta.

Muutoin matka sujui suun-
nitelmien mukaan. Kaikki pala-
sivat ehjinä ja monta kokemus-
ta rikkaampina kotiin. Mukavaa 
kertomista jäi tuliaisiksi. Kyllä 
matkailu avartaa!!! 

Jouko Moisala

tyy saada kulumaan aikaa niin 
tuhottomasti. 
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Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen kuulumisia

Suunnittelupäivä käynnistyi kofeiinitankkauksella. 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys

ove enqvist

Y hdistyksen hallitus kokoon-
tui 19.10. Hankoon suunnit-

telemaan tulevien vuosien toi-
mintaa. Keskeisinä toiminnan 
päämäärinä ovat muistolaat-
tahankkeen ohella rannikkoty-
kistöön ja linnake-elämään liit-
tyvät keräyshankkeet, joista on 
tässä lehdessä erilliset artikke-
lit. Pyrimme kokoamaan talteen 
aselajin ulkoisia tunnusmerkke-
jä kuten palveluspukuja, jouk-
ko-osastotunnuksia ja muuta 
arkiseen linnake-elämään liitty-
vää esineistöä. Samoin pyrimme 
tallentamaan rannikkotykistöön 
liittyviä valokuvia. Haluamme 
myös tallentaa ihmisten muis-
toja, ja siksi käynnistimmekin 
keräyshankkeen otsikolla ”Mitä 
tulikaan tehtyä”.  Keräyksellä toi-
vomme rannikkotykistössä pal-
velleiden ja linnakesaarilla työs-
kennelleiden ihmisten kirjoitta-
van muistiin yhden päivän muis-
tonsa. Myös tästä on lehdessä 
tarkempi keräyskuvaus. 

Linnakkeet ovat tänä päivä-
nä suureksi osaksi avoimia kaikil-
le. Moni linnake sijaitsee alueel-
la, jossa on myös muuta toimin-
taa. Tämän johdosta päätimme-
kin järjestää seminaarin, jossa 
loisimme linkin kolmannen sek-
torin ja perinnetyön tekijöiden 
välille kertomalla jo toteutetuis-
ta hankkeista, niiden rahoituk-
sesta ja yhteistyömahdollisuuk-
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on rannikkotykistön historiassa 
joukko-osastotasolla tarkastel-
tuna. Seminaarien tarkempi oh-
jelma ja ajankohdat julkaistaan 
kevään 2020 aikana. 

Nähdään rannikkotykistön 
äärellä! 

Johanna Pakola 
Yhdistyksen puheenjohtaja 

sista eri toimijoiden kesken. On 
kyse sitten linnake- & kotisaa-
relle tehtävästä luontopolusta, 
tykin maalauksesta tai infotau-
lusta koskien alueen sotatapah-
tumia. Seminaari järjestetään 
lauantaina 1.2.2020 yhteistyös-
sä Merikeskus Forum Marinumin 
kanssa ja paikkana on Forum 

Marinum. Tarkempi ohjelma jul-
kaistaan joulukuuhun mennes-
sä ja se löytyy muun muassa yh-
distyksen kotisivuilta rannikko-
tykisto.fi. 

Seminaari saa myös jatkoa, 
eli syksyn 2020 ja kevään 2021 ai-
kana järjestämme kaksi muuta-
kin seminaaria. Näissä painotus 

Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen kuulumisia

Lounastauolta palatessa Hangon museon pihamaalla pidettiin pieni rannikkotykistömäinen pysähdys. 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys

Johanna Pakola
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Turun Rannikkotykistökillan 
toimintaa!

sePPo kaila

S yyskauden kuukausita-
paamisten esitelmät aloit-

ti 4.9. loistava historioitsija, Tu-
run yliopiston Eduskuntatutki-
muksen keskuksen johtaja, pro-
fessori Markku Jokisipilä. Esitel-
män aihe oli kuulijoita suuresti 
kiinnostanut panttipataljoonak-
sikin kutsuttu Suomalainen Waf-
fen-SS-vapaaehtoispataljoona, 
Finnisches Freiwilligen-Bataillon 
der Waffen-SS. Jokisipilä valotti 
aihetta omien tutkimusten ja sii-
tä julkaisseiden professori Mau-
no Jokipiin ja teologian tohtori 
André Swanströmin kirjojen pe-
rusteella. Tapaamiset jatkuivat 2. 
lokakuuta. Puhevuorossa oli täl-
lä kerralla poliittisen historian le-
genda professori Timo Soikka-
nen. Aiheena Mannerheimin nai-
set - jatko-osa. Soikkanen aloitti 
kiinnostavan kertomuksensa ke-
väällä, mutta aiheen laajuuden 

vuoksi aika loppui silloin. Man-
nerheimista riittää kerrottavaa 
varmaan tuleviinkin tapaamisiin. 
Seuratkaa esitelmätarjontaa kil-
lan fb-sivulla ja TS:n kiltapalstalla.

Rt-kilta teki retken 30. 9. Koi-
vusen ravitallille Metsämäkeen. 
Tutustuimme mm. kahteen Koi-
vusen tallirakennukseen, joissa 
toisessa oli 26 ja toisessa 18 pilt-
tuuta ravureille. Suositun lajin 
vuoksi tarvetta olisi kuuleman 
mukaan lisäpilttuillekin. Talli-
mestari Jouko Inkala esitteli ja 
kertoi tallin toiminnasta. Lopuk-
si seurasimme ”magig monday” 
-lähtöjä raviravintolasta ja ravi-
radan reunastakin. Mielenkiin-
toinen ilta taas!

Kyberturvakurssi, Antti Su-
na: Kilta tarjosi jäsenilleen 19.10. 
Heikkilän sotilaskodissa jo toi-
sen kerran mahdollisuuden osal-
listua tietoturvaa käsittelevään 

kurssiin. Kurssi tilattiin Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksel-
tä. MPK hoiti kurssin käytännön 
järjestelyt. Kurssille osallistui 
myös killan ulkopuolisia oppilai-
ta. Mielenkiintoinen kurssi käsit-
ti laajalti kyberturvaan liittyviä 
asioita kuten Some-turvallisuus, 
mediasota, WWW & E-mail tur-
va ja salasanat. Yhteistyö MPK:n 
kanssa toimi hyvin, ja tällä pe-
rusteella jatkoa odotellaan mie-
lenkiinnolla. 

Loppuvuoden ehdottomas-
ti tärkeimpiä tapahtumia tulee 
olemaan Killan syyskokous Heik-
kilässä 21. marraskuuta ja syys-
juhla Turun Upseerikerholla 30. 
päivä samaa kuuta. Tärkeisiin ta-
pahtumiin kuuluu ehdottomas-
ti myös retki itäiseen Viroon jou-
lukuun puolivälissä. Syyskoko-
uksen tekemistä päätöksistä ja 
syysjuhlan- sekä Viron retken 
tunnelmista kuullaan tällä pas-
talla seuraavassa numerossa.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä, kuukausitapaa-
misista ym. tapahtumista TS:n 
kiltapalstalla, jäsentiedotteis-
sa ja killan FB-sivulla: facebook.
com/groups/turunrtkilta. Seurat-
kaa tarjontaa myös Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi. 

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Syyskauden kuukausitapaamisten aloitus 4.9. Puhumassa Turun yliopiston 
Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Professori Markku Jokisipilä.

Turun Rannikkotykistökilta
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sePPo kaila

Turun Rannikkotykistökilta

R uotuväen numerossa 
15/2018 valotettiin maan-

puolustustahdon monia ulottu-
vuuksia Maanpuolustuskorkea-
koulussa tehdyn TAHTO-tutki-
muksen kautta. Tutkijoiden mu-
kaan maanpuolustussuhde ja-
kaantuu neljään ulottuvuuteen: 
maanpuolustusasenteeseen, 
-luottamukseen, -toimijuuteen 
sekä -osaamiseen. Näistä maan-
puolustusosaamisen sisältyy ne 
tiedot ja taidot joita varusmies-
palveluksessa ja sen jälkeisissä 
koulutuksissa opetellaan, mut-
ta käsitteeseen sisältyvät myös 
muut maanpuolustukseen liitty-
vät kokemukset ja tietämys.

Merivoimien viestinnän joh-
taminen kuuluu esikuntapäälli-
kön vastuualueeseen.  Lippuea-
miraali Tuomas Tiilikainen tuo 
esiin Ruotuväessä 6/2019 että 
”viestintä ei ole pelkästään vies-
tintähenkilöstön vastuulla – vies-
tintä on koko henkilöstön ja myös 
varusmiesten sekä reserviläisten 

asia”. Viestinnällä ja tiedottami-
sella luodaan pohjaa kansalais-
ten maanpuolustukseen liittyvi-
en tietojen kehittämiseen.

Puolustusvoimien viestinnän 
tukena tehdään huomattavan 
paljon tietoa jakavaa työtä myös 
puolustusvoimien ulkopuolella. 
Suomihan on yhdistysten luvat-
tu maa ja vaikuttaa vahvasti siltä 
että jokaisella itseään kunnioitta-
valla yhdistyksellä on myös oma 
lehti. Meripuolustuksen kentäs-
sä ilmestyvillä lehdillä on vank-
ka vapaaehtoistausta, Rannikon 
Puolustajan julkaisija on Rannik-
koupseeriyhdistys ja Fanbära-
renin taustalla on voimakkaas-
ti Nylands Brigads Gille. Ja nämä 
ovat pelkästään merivoimalaisia 
lippulaivoja, niiden lisäksi on lu-
kematon määrä piirilehtiä, jäsen-
kirjeitä, tiedotteita jne. Eikä unoh-
taa sovi kaupallista puolta, maas-
ta löytyy muutama suomenkieli-
nen maanpuolustukseen keskit-
tynyt aikakauslehti, minkä lisäksi 
laadukkaita uusia kirjoja julkais-
taan jatkuvasti.

Yhdistykset ja muut toimijat 
Puolustusvoimien ohella ovat ot-
taneet haltuunsa myös sosiaali-
sen median. Tapahtumakutsu-
jen joukossa kerrotaan ajankoh-
taisista tapahtumista ja keskus-
tellaan kaikesta mahdollisesta ai-
na laajoista sfääreistä pikkunip-

peleihin saakka. Järjestyneiden 
tahojen ylläpitämien foorumien 
lisäksi some on pullollaan myös 
asiasta kiinnostuneiden perusta-
mia yhteisöjä. Kaikissa näissä yh-
teistä on, että asioista keskustel-
laan avoimesti ja osallistaen.

Sinisen Reservin lokakuises-
sa Meripuolustuspäivässä eräs 
huomio tuntui olevan, että vaikka 
tässä ajassa tietyt asiat muistut-
tavat meitä kylmän sodan ajois-
ta, niin nykyisin niistä puhutaan 
kahvipöytien lisäksi niin valtame-
dioissa, sosiaalisessa mediassa 
kuin muuallakin. Ja keskustelui-
hin osallistuvat niin kantahenkilö-
kunta, reserviläiset, nostoväki ja 
asevelvollisuutta suorittamatto-
mat, kaikki yhdessä. Sen jos min-
kä luulisi valavan uskoa yhteiseen 
turvallisuuteen.

Vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö on erittäin moninainen ko-
konaisuus koulutusta, perinteitä, 
yhdessäoloa, verkostoitumista, 
mutta myös valtaisa jatke Puolus-
tusvoimien viestinnälle ja maan-
puolustusosaamisen kasvatta-
miselle. Sitä kautta syntyy raken-
nuspalikoita myös maanpuolus-
tustahdon muille osa-alueille: 
luottamukseen ja asenteeseen. 
Turvallisuus kun on, kuten vies-
tintäkin, yhteinen asiamme.

Tiivistelmä puheenjohtaja 
Mika Koivusen puheesta Turun 

Rannikkotykistökillan syysjuhlassa 
30.11.2019

Ei pelkkää koulutusta
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan syyskauden kuulumisia
sePPo kaila

sePPo kaila

vokasta tilaisuutta suuremmin 
haitannut.

Turun Laivastokillan pis-
tooliammunnan mestaruuskil-
pailussa Pansiossa 17.9. killan- 
ja vierailevien osallistujien tu-
lokset: 1. Hannu Risteli, 2. Jouni 
Aho, 3. Juha Ovaska, 4. Per-Erik 
Lindström, 5. Kimmo Mattila 
(LaivVet), jaettu 5. Juhani Kuisma 
(TurMerResUps), 6. Kari Pyykkö

Sinisen Reservin ampumä-
päivä 4. Upinniemessä 22.9. kil-
lan osallistujat ja tulokset: 3. 
Lauri Kuisma, 11. Jari Ovaska, 

T urun Laivastokilta osallis-
tui 15.9. seppeleenlaskuti-

laisuuteen panssarilaiva Ilmari-
sen tuhoutumisen muistopäivä-
nä Laivaston muistoristillä Naan-
talin Kuparivuorella. Tilaisuuden 
johti Turun Varuskunnan komen-
dantti kapteeniluutnantti Saku 
Heinonen. Puheen tilaisuudes-
sa piti Rannikkolaivaston ope-
raatiopäällikkö, komentaja Ra-
mi Keinänen. Turun Laivasto-
killan seppeleen laskivat halli-
tuksesta pj. Jarmo Holm ja Ju-
ho Angervo. Sateinen sää ei ar-

Psl Ilmarisen muistotilaisuudessa Laivaston muistoristillä 19.9. Turun Laivastokillan seppelettä laskemassa hal-
lituksesta pj Jarmo Holm ja Juho Angervo.

Sade ei suuremmin haitannut ti-
laisuutta Laivaston muistoristillä.
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14. Rami Kuustonen. Joukkue-
kilpailussa TLK:n joukkue oli 4. 
Onnittelut hyvistä suorituksista!

Alkuuvuoden syntymäpäi-
väsankareitamme ovat: 70 vuot-
ta Yrjö Mikluha 26.1., 75 v. Esko 
Heinonen 19.3., 60 v. Jimmy Re-
helmä 23.2. ja Jukka Itälä 3.3. 
Onnittelut kaikkien syntymä-
päiville!

Tulevia tapahtumia.
Retkeily- ja huvitoimikunta pyr-
kii järjestämään kiltaretken tai 
-retkiä jäsenistöltä myös saatu-
jen ehdotusten perusteella. Kan-
nattaa siis olla suoraan yhtey-
dessä hallitukseen. Kiltamme 
on tilannut Aboa Marelta laiva-
simulaattorikoulutuksen 28.10. 
Perinteinen jouluruokailu on 7. 
joulukuuta ravintola Trapissa 
Naantalissa. Kokemuksia simu-
laattorikoulutuksesta ja tunnel-
mia jouluruokailusta seuraavas-
sa numerossa.

Muistakaa Sinisen Reservin 
ampumakilpailut myös tuleval-
le vuodelle. Valittavana on tiet-
tävästi ensivuonnakin 4 hienoa 
kisapäivää. S.R. kilpailut ovat 
henkilökohtaisia- ja joukkuekil-
pailuja! Ilmoittautumiset näi-
hin ampumakilpailuihin MPK:n 

kotisivuilta. Muista myös hank-
kia itsellesi tilaisuuksissa tarvit-
tava asianmukainen reserviläi-
sen ampumaturva -vakuutus. 
Vakuutuksen myöntää OP-va-
kuutus Oy ja lisätietoja siitä saa: 
www.reserviläisliitto.fi.

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsent-
edotteissa ja killan päivitetyillä 
nettisivuilla: www.turunlaivas-
tokilta.net sekä killan FB-sivulla. 
Seuratkaa myös ampumatapah-
tumien ajankohtia Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Arvokasta tilaisuutta luomassa myös Laivaston Soittokunta.
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Turun lohkon 
perustamisesta on 
kulunut 80 vuotta
Tapahtumat ennen talvisotaa, 
muun muassa Tšekkoslovaki-
an jako ja myöhemmin sen sekä 
Puolan miehitykset Saksan val-
takunnan toimesta, saivat meil-
lä aikaan linnoitustöiden tehos-
tamista ja rannikon puolustuk-
sen uudelleen tarkastelua. Sen 
seurauksena rannikko jaettiinkin 
puolustuslohkoihin ja 10.9.1939 
merivoimien komentajan käs-
kyllä perustettiin turvallisuus- ja 
puolueettomuusvartioinnin te-
hostamiseksi myös Turun Lohko. 

Turun Lohkon perustami-
sesta katsotaan myös Turun 
Rannikkotykistörykmentin his-
torian alkaneen. Aluksi lohkon 

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistyksen toimintaa

kokoonpanossa oli lähinnä ai-
empi rauhanajan 1.Erillinen Ran-
nikkotykistöpatteristo. Seuraa-
va muutos tuli kuitenkin jo vuo-
den kuluttua lohkon lopettami-
sen myötä, ja lohkon seuraaja oli 
Rannikkotykistörykmentti 5. jon-

ka vastuualue entisestään kas-
voi ja joukkoon liitettiin myös en-
tinen Satakunnan Lohko.  

Yhdistyksemme huomioi ky-
seisen 80-vuotismerkkipäivän 
järjestämällä Turussa juhlatilai-
suuden hyvän ruoan ja ohjelman 

Tilaisuudessa palkittuja: Arto Heinonen, Jaakko Haikka, Marit Lammes, Pentti Sillanpää.

Katanpään maalattu 152-T.
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistyksen toimintaa

Seppo Ruohonen vanhan perinne-
joukko-osastomme lipun äärellä 
piti mainion juhlapuheen.

Kommodori Janne Huusko toi tilaisuuteen RPr:n tervehdyksen.

Isokarin maalattu 105-O.

tustöihin. Eri tahojen kanssa yh-
teistyössä yhdistyksemme aloit-
tikin hankkeen, johon liittyen oli 
tarkoitus kuluneen kesän aika-
na kunnostaa Katanpäässä yk-
si 152-T tykki sekä Isokarissa yk-
si 105 O-tykki.  Suunnitelmat to-
teutuivat ja siitä todisteena ovat 
ohessa kuvat ehostuksen saa-
neista tykeistä.

Pasi Kataja
puheenjohtaja

Turun Rannikkotykistön  Perinneyhdistys ry

kera, pitopaikkana oli ravintola 
Suomalainen Pohja. Palautteen 
perusteella tilaisuus oli sopivasti 
arvokkaan juhlava, lämminhen-
kinen ja kaikin puolin onnistunut 
ja mieluinen. 

Saaristomeren tykkien 
kunnostushankkeesta
Rannikon Puolustajan numerossa 
2/2019 oli tällä palstalla kirjoitus 
yhdistyksemme jäsenten osallis-
tumisista entisten rannikkotykis-
tön linnakkeiden tykkien kunnos-
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Puheenjohtajan kynästä

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

T ervehdys kaikille rannik-
kojääkäreille ja lehden lu-

kijoille!
Syyskokous on takana päin 

ja vuoden 2020 toimintasuunni-
telma on käsitelty syyskokouk-
sessa. Uusi hallitus on saanut 
eväät seuraavalle etapille. 

Tässä lehdessä on juttu 
Rannikkojääkärikurssien yhteis-
tapaamisesta syyskuulta. Ta-
pahtumaa valmisteltiin yli vuo-
den ajan ja sitä voi pitää erittäin 
onnistuneena. Onnistuminen ei 
ole sattumaa, vaan vapaaehtois-
ten ehdottoman sitoutumisen ja 
kovan työn tulos. Killan puolesta 
kiitokset ja lämpimät onnittelut 
upeasta tilaisuudesta!

Pari sanaa tulevasta

Kilta on määrätietoisesti keskit-
tynyt tänä vuonna hallinnollis-
ten ja perusasioiden läpikäyn-
tiin. Tämä työ on vienyt hallituk-
selta aikaa ja voimavaroja. Kil-
lan keskeinen ongelma on, et-
tä aktiivisten, toimintaan osal-
listuvien jäsenien määrä on vä-
häinen, mikä on johtanut siihen, 
että hallituksen jäsenet tekevät 
valtaosan töistä, mikä on vaikut-
tanut tapahtumien ja toiminnan 
määrään. 

Kilta jatkaa jo vakiintunei-
den tapahtumien järjestämis-
tä yhteistyössä Rannikkojääkä-
ripataljoonan perinneyhdistyk-
sen kanssa ja ylläpitää Killan ma-
jaan sekä kajakkeihin perustu-
vaa toimintaa. Lisäksi killan ta-

voite on järjestää Rannaripäivä 
ja Ampumapäivä. Yksi suurim-
mista asioista on tavoite julkais-
ta omat nettisivut ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana. Olemme 
myös mukana meidän tärkeiden 
sidosryhmien tapahtumissa Dra-
gsvikissa ja Upinniemessä, Sinis-
tä reserviä unohtamatta.

Tavoitteena on myös yh-
distyksen taloudellisen vaka-
varaisuuden säilyttäminen. Kil-
lan toiminta rahoitetaan pää-
osin jäsenmaksuilla. Toki meil-
lä on mahdollisuus hakea tukea, 
mutta me emme voi laskea toi-
mintaamme tämän varaan.

Kilta, kuten muut yhdistyk-
set kamppailevat ihmisten ajan-
käytöstä. Jäsenmäärän pitkä-
jänteinen kasvattaminen ja mui-

In Memoriam
 

Pitkäaikainen jäsenemme
 

Matti Arekari
 

Pakotietä ei meillä ei askelta taa,
me voimme vain iskeä – voittaa.

Ja jos kesken syöksymme katkeaa
unilaulua kaislikko soittaa.
(Rannikkojääkärimarssi)

 
Kerran Rannikkojääkäri – Aina Rannikkojääkäri

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

www.raumacata.fi
raumacata@raumacata.fi
Tel.  (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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Järjestöt

Puheenjohtajan kynästä

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

R annikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistys ry ja Rannikkojääkärikil-

ta ry toivottavat kaikille rannikkojääkä-
reille, jäsenilleen ja lehden lukijoille Hy-
vää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2020!

hin tavoitteisiin pääsy edellyttää 
kovaa työtä. Nykyisiä jäseniä on 
saatava mukaan nykyistä enem-
män ja yhteistyötä on syvennet-
tävä nykyisten kumppaneiden 
kanssa.

Kilta on jo jonkin aikaa ol-
lut murroskohdassa. Rannikko-
jääkäreitä on tuotettu jo kolme-
kymmentä vuotta Dragsvikissa. 
Tämä ei ole näkynyt riittävästi 
meidän toiminnassa. Mikäli kil-
ta haluaa olla elinvoimainen vie-
lä kymmenen tai kahdenkym-
menen vuoden päästä, on kil-

lan tehtävä enemmän töitä täs-
tä näkökulmasta. Tämä alkaa sii-
tä, että jatkossa killan on tuotet-
tava kaikki materiaali ja toimitta-
va molemmilla kotimaisilla kielil-
lä. Killan hallitukseen ja toimin-
taan on lähitulevaisuudessa saa-

Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistyksen ja Rannikkojääkärikillan hallitusten jäseniä suunnittelemassa 
yhteistä toimintaa. Vasemmalta: Jorma Tiura, Aimo Laaksonen, Harri Hahkala, Petri Käyhkö, Mika Kiuru (selin) 
ja Kurt Kokko.

esa aittokallio

tava lisää edustusta Dragsvikista 
palvelleista rannikkojääkäreistä.

En gång Kustjägare – Alltid 
Kustjägare I Kerran Rannikkojää-
käri – aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö
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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
Piispankatu 11 as 23, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@elisanet.fi

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

Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Tatu Virta
Kirkkorvontie 21, 21250 Masku
050-5947144, taj.jvirta@gmail.com
Sihteeri Jorma Nieminen
Pietarinkatu 3 C 27, 20320 Turku
040-7181073
jorma.nieminen@outlook.com

Pirkanmaan 
Meripuolustuskilta
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 Petri Käyhkö
PL 102, 00141 Helsinki
petri.kayhko@kotikone.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kurt Kokko
040 571 6411
kurt@kokot.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
Juha Kilpi
asiamies Heikki-Ilari Hirvonen
asiamies.rt-saatio@elisanet.fi

Rannikkoupseeri yhdistys
RP-lehden julkaisija
Puheenjohtaja
Kommodori Auvo Viita-aho
auvovii@gmail.com
sihteeri Jarmo Valtimo 
040 564 7695
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
0440 837 846
tervioesa@gmail.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

Yhteinen julkaisum
m

e
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Rannikon Puolustajan teemat
1/2020 Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Merellä 
vuodesta 1947

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

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@gmail.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, 21100 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



Kun kaiken on 
pakko toimia.


