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– onko se totta?

Japanese Navy

P

ohdittaessa mitä arktista osaamista Suomi
voisi viedä ulkomaille,
päädytään lopulta siihen, että ainakin Välimeren suunnasta kaikki – siis aivan kaikki – toimintamme on arktista. Pukeutumisessa,
liikenteessä, logistiikassa jne. on
otettava huomioon jopa 50 pakkasasteen vaikutukset. Olemme
arktinen maa!
Sama havainto sopii puolustusvoimien kansainväliseen
toimintaan. On vaikeaa löytää
mitään – siis yhtään mitään –
toimintoa, joka ei olisi sidoksissa kansainvälisiin kumppaneihimme. Tuleehan se vihollinenkin lähtökohtaisesti ulkomailta,
joten kansainvälisyys luo perus-
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tan koko puolustuksemme olemassaololle.
Merivoimat mainitaan usein
puolustushaaroistamme kansainvälisimpänä. Meripuolustuksen operointialueella havainnoidaan tasaiseen tahtiin mielenkiintoisia maaleja ja toimintaa aivan aluevesiemme läheisyydestä niin pinnan alla, pinnalla kuin ilmassa. Niinpä rannikon puolustajan ei tarvitse valmiutta kohotettaessa opiskella
maaleja katalogeista, sillä todellinen tilannekuva on läsnä täällä jo tänään.
Olemme muuntaneet toimintatapamme ja materiaalimme Naton standardien mukaisiksi. EU:n direktiivit vaikutta-

vat laajasti ja yksityiskohtaisesti toimintaamme, kuten vaikkapa elektromagneettisen spektrin
hallintaan. Koulutus ja hankkeet
hyödyntävät yhteistyötä laajasti.
Välillä intoudumme kritisoimaan toimintaamme sokeaksi:
matkimme ja otamme sumeilematta käyttöön kaiken uuden, kunhan se tulee rajojemme ulkopuolelta. Jokainen valtio, Suomi mukaan lukien, miettii yhteistoimintamuodot kuitenkin omista rajallisista ja raadollisista lähtökohdistaan. Tämä on
luonnollista ja hyväksyttävääkin, kunhan peli pysyy reiluna.
Kustannustason nousu ja
samaan aikaan supistuvat puolustusbudjetit pakottavat valtiot
yhä syvempään yhteistoimintaan. EU:n Pooling & Sharing
ja Naton Smart Defence -toiminnassa konkreettiset toimet
keskittyvät toistaiseksi ns pehmeisiin toimiin, kuten koulutukseen ja huoltoon. Valtiot haluavat edelleen säilyttää tätä kovemmat sotilaalliset suorituskyvyt itsellään taatakseen toiminnan juuri silloin ja siinä mitassa, kun sitä mahdollisesti tarvitaan. Tämä on pelkästään järkevää kansakunnan äärimmäisiä ratkaisutaisteluita ajatellen.
Yhteistoiminnan mahdollisuuksia voi kuitenkin pohtia
myös astetta kovemmissa tehtä-
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Pääkirjoitus

Vähemmällä enemmän

vissä. Meriliikenteen suojaaminen Itämeren alueella on operatiivinen ja kaikille rantavaltioille
tärkeä tehtävä, Suomelle aivan
erityisen tärkeä. Yhteistoiminnalla olisi saavutettavissa kohtuullinen suojaustaso: Yhteinen
SUCBAS-järjestelmä tuottaa Itämeren tilannekuvaa EU:n satelliittikeskuksen tukemana jo tänään. Joku kumppani valvoisi
ja suojaisi pinnanalaista toimintaa, toinen tuottaisi ilmasuojaa
ja kolmas esimerkiksi miinantorjuntakykyä. Operointimallin voisi soveltaa ATALANTA:n saattotehtävistä. ”Vähemmällä enemmän” toteutuisi helposti.
Kansainvälistä yhteistoimintaa ei pidä pelätä eikä ylikorostaa. On vain kieli keskellä suuta tehtävä oikean suuntaisia päätöksiä, joilla syvennetään
yhteistoimintaa tavoitteena sotilaallisten suorituskykyjen kehittäminen. Samalla on huolehdittava vanhentuneiden tehtävien
karsimisesta.
Sakari Martimo
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Uutiset

Komento vaihtui merivoimissa
Puolustusvoimat

Merivoimien komentajan
vaihtotilaisuudessa 31.10.
Turussa Kontra-amiraali
Veli-Jukka Pennala luovutti
komentajan tehtävät seuraajalleen, kontra-amiraali
Kari Takaselle.

T

akanen muistutti juhlapuheessaan, että käynnissä oleva puolustusvoimauudistus koskettaa kaikkia ja muuttaa toimintatapoja ja
käytäntöjä myös merivoimissa.
– Olen erittäin luottavainen
uusien laitosten ja toimintatapojen suhteen. Toki paljon asioita
on vielä kesken ja muutos vaatii kaikilta kärsivällisyyttä.
Esimerkiksi tuleva puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa jatkossa myös merivoimallisista hankinnoista sekä kaluston ylläpitoon liittyvistä asioista.
Puolustusvoimissa toimitaan budjettileikkausten takia
nyt lasketulla toiminnan tasolla,
joka näyttäytyy joillakin osa-alueilla suorituskykyä ja uskottavuutta heikentävästi. Uudistuksen tavoite on palauttaa toiminnan taso uudistusta edeltäneelle, vuoden 2010 tasolle.
– Merivoimissa tämä tarkoittaa alusten merellä olon,
varusmiesten maastovuorokausien sekä vuosittain koulutettavien reserviläisten määrän nostamista tavoitetasolle.
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Takanen muistuttaa, että
toiminnantason palautus on tärkeä, jotta merivoimissa kyetään
ylläpitämään sitä korkeaa suorituskykyä ja osaamista, jota jokapäiväinen valmius ja tehtävien
täyttäminen edellyttää - puhumattakaan sodanajan tehtävien
edellyttämistä valmiuksista.

Tulevaisuuden haasteisiin
luottavaisena
Pitkällä aikavälillä eli 2020-luvulle tultaessa huolena ovat
poistuvien suorituskykyjen korvaamiseen varatut niukat resurssit. Puolustusvoimien johto pyrkii saamaan lisärahoitusta selonteon yhteydessä vuodesta 2016 alkaen.
Merivoimat saavat uutta
kalustoa Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten valmistumisen sekä Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjauksen myö-

tä. Uusi komentaja muistuttaa,
että näiden hankkeiden onnistunut vastaanotto ja alusten täyteen operatiiviseen valmiuteen
saattaminen on turvattava.
Merivoimien tehtävänä on
valvoa ja turvata alueellista koskemattomuutta, tukea muita viranomaisia sekä osallistua käskettyihin kriisinhallintatehtäviin.
Näistä tehtävistä ei Takasen
mukaan voi tinkiä.
– Meidän päätehtävämme
on selkeä. Uudistus etenee aikataulussa. Toiminnantaso palautetaan muutosta edeltäneelle tasolle. Merivoimien henkilöstö on tunnetusti ammattitaitoista ja osaavaa. Yhdessä olemme
kohdanneet ja toteuttaneet viime vuosikymmenten laajat rakennemuutokset, mikä antaa
vahvaa luottamusta tulevaisuuteen, Takanen päättää.
Leeni Pellinen
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Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

Petri Heilanen

Teema

Kommodori Petri Heilanen toimii Merivoimien
esikunnan operatiivisen osaston päällikkönä

Vähemmällä enemmän
– Meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
Arvoisat lukijat. Rannikonpuolustajan vuoden 2013 viimeisen numeron teemaksi
on valittu: ”Vähemmällä enemmän – Meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus”.

T

eema on ajankohtainen. Käynnissä olevan
puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on saada
aikaan toimintaympäristöömme nähden uskottavaa suorituskykyä vähenevillä henkilöstöresursseilla puolustusvoimien ja merivoimien päätehtävät
turvaten. Puolustusvoimauudistuksen myötä kyetään palauttamaan harjoitustoiminnan, mukaan lukien kertausharjoitukset,
volyymi vuoden 2009 tasolle.
Samalla turvataan välttämättömät materiaalihankkeet. ”Vähemmällä enemmän.” Onko se
edes mahdollista? Kun otamme
tarkasteluun lehden teeman ajatusviivan oikealla puolella olevat
sanat, uskon, että se on.

Koulutusta, harjoituksia,
operaatioita ja
tilannekuvayhteistyötä
Merivoimat on osallistunut kansainvälisiin harjoituksiin jo noin
kahdenkymmenen vuoden
ajan. Harjoituksia on erilaisia.
Osaan niistä osallistutaan vain
yksittäisten henkilöiden voimin
ja osaan aluksilla, yksiköillä ja
esikuntahenkilöstöllä. Kansain-
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välisiin harjoituksiin osallistuminen on jo pitkään ollut osa
vuosittaista toiminnan suunnittelua. Tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää osaamistamme
kotimaan puolustusta silmällä
pitäen ja rakentaa samalla yhteisoperointikykyä sekä yhteensopivuutta eri maiden merivoimien kesken. Kahden vuosikymmenen aikana olemme löytäneet meille sopivat harjoitukset, joihin osallistuminen hyödyttää merivoimien suorituskyvyn rakentamista parhaiten.
Tässä lehdessä on artikkelit kahdesta harjoituksesta joihin
vuosittain osallistumme alusyksiköillä. Kirjoittajat ovat osallistuneet kyseisiin harjoituksiin jo
useamman kerran. BALTOPS on
Yhdysvaltain laivaston johtama
harjoitus, joka pidetään vuosittain
Itämerellä. BALTOPS on muuten
se ensimmäinen kansainvälinen
harjoitus, johon merivoimat osallistui aikoinaan ja aikoo myös jatkossa osallistua. Northern Coasts
(NOCO) on Saksan merivoimien
”omistama” harjoitus, jonka toimeenpanovastuu kiertää halukkaiden Itämeren alueen maiden
kesken. Suomi ja merivoimat jär-

jesti harjoituksen vuonna 2010 ja
järjestää sen uudelleen vuonna
2014. Järjestyksessään kahdeksas NOCO, NOCO 14, on merivoimien vuoden 2014 tärkein
harjoitus ja sen suunnitteluun
on valjastettu merivoimien kaikki
joukko-osastot. Tukea suunnitteluun tarvitsemme muilta puolustushaaroilta, Rajavartiolaitokselta ja muilta viranomaisilta sekä
merivoimien reserviläisiltä Turun
kaupunkia ja eteläisen Suomen
satamia unohtamatta. Syyskuun
2014 kaksi ensimmäistä viikkoa
tulevat varmuudella näkymään
myös mediassa.
Harjoituksia edeltää tietenkin koulutus. Kansainvälisiin harjoituksiin ei mennä valmistautumattomina. Läksyt pitää tehdä kotimaassa nousujohteisesti. Kansainvälinen toiminta on
osa upseerikoulutuksen opetussuunnitelmia aina kadetin koulutuksesta yleisesikuntaupseerikurssiin. Kotimaassa opittujen
perusteiden jälkeen kurssilaisille
pyritään järjestämään mahdollisuus harjaantua oman tasonsa tehtävissä monikansallisissa harjoituksissa. Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu vuo-
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sittain Ruotsissa järjestettävään
Combined Joint Staff Exercisen
(CJSE) esikuntaupseerikurssin
ja yleisesikuntaupseerikurssin
voimin. Lehdessä on esiupseerikurssin merisotalinjan johtajan
kirjoitus harjoituksesta.
Koulutus ja harjoittelu yhdessä soveltuvan sotavarustuksen kanssa mahdollistavat osallistumisen operaatioihin. Merivoimien henkilökuntaa ja reserviläisiä on osallistunut rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaoperaatioihin
jo vuosikymmenten ajan. Niin sanottuja omia operaatioita on toistaiseksi toteutettu vain kaksi. Miinalaiva Pohjanmaa osallistui merirosvouksen vastaiseen ATALANTA-operaatioon kaksi vuotta sitten. Tämän vuoden keväällä ja kesällä merivoimat osallistui
ATALANTA:an itsenäisellä alussuojausosastolla (Autonomous
Vessel Protection Detachment,
AVPD). AVPD:n tehtävänä oli
suojata YK:lle aikarahdattua
alusta sen ruoka- ja avustuskuljetuksissa Somaliaan. Lehdessä on kaksi artikkelia ATALANTA:an liittyen. Komentajakapteeni Vänskä kirjoittaa kokemuksistaan operaation johtoesikunnasta Lontoosta ja merirosvoudesta
ilmiönä. AVPD:n molempien rotaatioiden johtajat ovat kirjoittaneet yhteisen artikkelin alussuojausosaston toiminnasta ja kokemuksista MV Caroline Scanilla
Intian valtamerellä.
Meripuolustuksella on jo
edellä mainittujen koulutuksen
ja kurssien, harjoitusten ja operaatioiden lisäksi paljon muutakin toimintaa, jolla on kansain-
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välistä ulottuvuutta.
Tiivistyvä NORDEFCO yhteistyö pyrkii löytämään pohjoismaiden välillä osa-alueita, joissa
voisimme toimia yhdessä resursseja säästäen ja tehokkaammin.
Kiteytettynä NORDEFCO kattaa lähes kaikki puolustuksen
alueet; henkilöstön osaaminen,
materiaaliyhteistyö ja harjoitukset. Suomen ja Ruotsin merivoimien välinen yhteistyö on tiivistymässä entisestään. Sekin tapahtuu NORDEFCO:n sateenvarjon alla. Tämän vuoden aikana on luonnosteltu merivoimiemme välistä visiota tulevaisuuden
yhteistoiminnasta. Tavoitteena
on konkreettisia suorituskykyjä, jotka vision mukaan toteutuvat kymmenen vuoden kuluessa. Suunnitelman mukaan merivoimien komentajat ovat allekirjoittaneet vision, kun tätä lehteä luetaan. Merivoimille on käsketty osallistua NATO:n nopean
toiminnan joukkojen joukkopooliin rannikkojääkäriyksiköllä vuosina 2014-2015. Joukkopooliin
ilmoitetut joukot voivat harjoitella
NATO:n valmiusjoukkojen kanssa osallistumisjaksolla.
Eräs merkittävä ja tällä hetkellä jokapäiväinen kansainvälisen yhteistyön muoto on tilannekuvan muodostaminen. Se
alkoi ensin Suomen ja Ruotsin välisenä meritilannekuvan
vaihtamisena Pohjoisen Itämeren ja Suomenlahden alueilta.
Toiminta on sittemmin laajentunut koko Itämerta koskevaksi tilannekuvayhteistyöksi, jossa lähes kaikki Itämeren rantavaltiot ovat mukana. Euroopan

laajuista tilannekuvayhteistyötä kutsutaan nimellä MARSUR.
Siinä Suomella ja merivoimilla
on suuri rooli. Komentaja Pasi Staffin artikkelissa kuvataan
kansainvälisen tilannekuvayhteistyön kehitystä nykypäivään
ja tulevaisuuden näkymiä.
Saammeko siis vähemmällä enemmän? Tämän numeron
teemaan liittyvistä artikkeleista pystyy muodostamaan käsityksen asioiden mittasuhteista
ja siitä, pystyisikö Suomen merivoimat tähän kaikkeen yksin.
Suuret kansainväliset esikuntaharjoitukset ja joukkojen harjoitukset tarjoavat meille puitteet,
joihin pienen maan merivoimilla ei milloinkaan ole varaa. Harjoituksista saamme kokemuksia
kotimaan puolustusta silmälläpitäen. Pystymme kehittämään
sitä, mitä pitää kehittää ja ylläpitämään sitä, minkä jo osaamme. Kansainvälinen tilannekuvayhteistyö säästää resursseja. Tilanneymmärryksemme paranee,
mutta se edellyttää kovasti työtä. Mieleeni tulee ainoastaan yksi seikka kansainvälisessä ulottuvuudessa tai yhteistoiminnassa, mihin vähemmällä enemmän
ei päde. Se on tarvittavan esikuntatyön määrä. Pienen maan
pienen merivoiman suunnitteluresurssi ei ole missään suhteessa siihen, mitä pöydän toisella
puolella on vastassa. Harva joutuu tekemään usean työt.
Toivotan lukijoille nautinnollisia lukuhetkiä teemaan liittyvien artikkelien parissa. Tervetuloa lyhenteiden kiehtovaan
maailmaan.
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Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

Matti Sirkkola

Teema

Kapteeniluutnantti Matti Sirkkola on vastannut kadettien kansainvälisestä
koulutuksesta koulutuspurjehduksilla ja toimi BALTOPS 2013 -harjoituksessa
monikansallisen taisteluosaston operaatioupseerina.

Merellisen kansainvälisen
toiminnan koulutus
Merisotakoulussa

A

iemmin ehkä pramealta kalskahtanut KV- eli
kansainvälinen koulutus on arkipäiväistynyt. Pelkistäen voidaan sanoa, että tavoitteena on suoriutua samoista sotilaallisista tehtävistämme,
joita muutenkin harjoittelisimme, yhteistyössä monikansallisen joukon kanssa. Monikansallisen yhteistyön ominaispiirteiden, mahdollisuuksien ja rajoitteiden hahmottaminen, toiminnan suunnittelu ja johtaminen vaatii silti laajempaa asiantuntemusta kuin pelkkään kotimaiseen toimintaan keskittyminen. Parhaimmillaan KV-koulutuksella luodaan edellytyksiä sille, että Merivoimat on mahdollisimman suorituskykyinen samalla laaja-alaisella osaamisella, henkilöstöllä ja kalustolla niin
RA-, SA- kuin KV/KRIHA- vaatimuksienkin edessä.
Kansainväliseen merelliseen kriisinhallintaan osallistumalla olemme aina operaation
varsinaisten tavoitteiden lisäksi samalla turvaamassa koti-
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maamme turvallisuutta, vakaita
oloja sekä hankkimassa sellaista oppia ja toimintakykyä, jota
kotimaisilla harjoituksilla ei yksin olisi mahdollista saavuttaa.
Monikansallinen yhteistyö ja resurssien yhdistäminen mahdollistavat toimintamme ulottamisen kaukaisille ja laajoille kriisialueille, turvallisuutemme ja
kansallisen menestyksemme
ulkokehällä, jossa kriisinhallintaoperaatioilla torjutaan haitallisia heijastevaikutuksia kotimaahan ja luodaan olosuhteita rauhalliselle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Merivoimat on aina
ollut toimintaympäristöstään ja
tehtävistään johtuen puolustushaaroistamme kansainvälisin, ja
valtaosa Merivoimien ammattisotilaista onkin osallistunut kansainvälisiin harjoituksiin. Työn
kansainvälisen luonteen vuoksi jokaisella Merisotakoulusta
valmistuvalla onkin tärkeää olla
hyvät perustiedot KV-toiminnasta ja aluksen toiminnasta osana
monikansallista merellistä operaatiota.

Kansainvälinen koulutus
Merisotakoulussa
Merikadettien koulutukseen on
aina kuulunut kansainväliseen
toimintaan tutustuminen mm.
koulutuspurjehduksien muodossa. Sotilaallinen peruskoulutuksemme on silti aiemmin
keskittynyt kuitenkin lähinnä
kotimaan puolustukseen omista kansallisista lähtökohdista ja
tutussa toimintaympäristössämme, omilla vesillä ja lähialueilla.
Vaikka oman merialueen puolustaminen on jatkossakin tärkeintä, niin samalla kansainvälisen toiminnan ja yhteistoimintakyvyn merkitys jatkuvasti korostuu. Tähän tarvitaan osaavaa henkilöstöä, mistä johtuen
kansainvälisen toiminnan koulutus on merkitykseltään jatkuvasti kasvava osa Merivoimien
eri henkilöstöryhmiin kuuluvien
opiskelijoiden ja erityisesti merikadettien osaamisen kehittämistä.
Merisotakoulu sisällyttää
kansainvälisen koulutuksen
osaksi peruskoulutusta kaikil-

MLC Pohjanmaa, HMNLS Dolfijn periskooppisyvyydessä ja HDMS Absalon taustalla. Kuva HDMS Absalonin
helikopterista.

le opiskelijaryhmille. Vaativasta kokonaisuudesta huolimatta opiskelijoiden antama palaute KV-koulutuksesta ja etenkin
-harjoituksista on ollut aina erittäin positiivista ja innostunutta.
Kommentteja saadaan lähinnä
siitä, miksei KV-koulutusta ole
enemmän, tai miksei sitä ole
aloitettu jo aikaisemmin.
Merikadettien kansainvälisen toiminnan peruskurssin sisältöön kuuluu keskeisenä osana osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen, joka toteutetaan opintosuunnittain soveltuvissa KV-harjoituksissa kurssin viimeisenä opiskeluvuotena.
Merisotakoulun koulutuspurjehdukseen on vuodesta 2006 alkaen kuulunut jonkinlainen kansainvälisen toiminnan harjoitus,
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ja harjoituksen muotoa, sisältöä
ja konseptia on kehitetty vuosittain saadun palautteen ja kerättyjen kokemusten perusteella.
Ensimmäisinä vuosina harjoitukset suoritettiin kahdenvälisinä Passing Exercise eli - PASSEX-harjoituksina, joissa usein
saksalainen tai monikansallinen, esim. NATO:n alusosasto
kohdattiin suunnitellusti ulkomaisessa satamassa. Lyhyessä
suunnittelukokouksessa sovittiin aiemmin valmistellun harjoituskokonaisuuden yksityiskohdista ja lähdettiin merelle osastona harjoittelemaan. Yhteisharjoitukset ovat yhtä saksalaisten aikataulusyistä peruuntunutta lukuun ottamatta onnistuneet aina hyvin, ja osallistuneen koululaivan henkilökun-

ta sekä tietenkin opiskelijat saivat erinomaista, osaamistasollemme suunniteltua koulutusta KV-alusosaston perustoiminnoista. Koulutusaiheisiin sisältyivät mm. NATO-ohjeiden mukaisen puheradioliikenteen, yhteisen tilannekuvan muodostamisen, merenkulunharjoitteiden, alukselta toiselle suoritettavan huollon, ilmapuolustus- ja
pintatorjuntaharjoitteiden, viestiharjoitusten ja kauppameriliikenteen suojaamiseen liittyvien
tehtävien suorittamista.

Koulutus kehittyy ja
laajenee
Vuodesta 2012 alkaen koulutuspurjehdukset on suunniteltu siten, että matkan viimeisellä reittiosuudella osallistutaan Yhdys-
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valtain johtamaan Baltic Operations- eli BALTOPS-harjoitukseen, joko nimellisesti erillisenä
PASSEX-harjoituksena BALTOPS-harjoitusjoukkojen kanssa, tai
kuten tänä vuonna, alusta alkaen
harjoituskokoonpanoon kuuluvana yksikkönä. PASSEX-harjoituksiin verrattuna suurempaan NATO PfP -harjoitukseen osallistuminen on tehostanut koulutusta,
ja saavutetut hyödyt, mm. opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä, ovat olleet merkittäviä.
BALTOPS on olemukseltaan osallistujien perusvalmiuksien, ydintoimintojen (core competencies) ja kriisinhallintavalmiuksien kehittämiseen
pyrkivä merisotaharjoitus. Kadettiaikanaan KV-koulutetulla
ja BALTOPS-harjoitukseen osallistuneella nuorella upseerilla
on jatkossa hyvät valmiudet kehittää osaamistaan tehokkaasti virkauransa
ensimmäisessä, mahdollisesti BALTOPS:a haastavammassa,
KV-harjoituksessa.

BALTOPS 2013
Vuodelle 2013 toteutettiin 80.
merikadettikurssin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen BALTOPS-harjoituksessa
seuraavilla yleisillä tavoitteilla:
Kadetti
–– tuntee harjoituksen yleisjärjestelyt ja harjoitusasiakirjat
–– tuntee oleellisimmat NATO-asiakirjat ja ohjeet
–– tuntee osaharjoitusten
12

––
––
––

suunnittelun ja johtamisen
harjaantuu toimimaan merellisessä taisteluosastossa
harjaantuu puheradioliikenteessä ja
harjaantuu operaattorin
tehtävissä aselajeittain.

Vuonna 2013 Merisotakoulu ja miinalaiva Pohjanmaa
osallistuivat ensimmäistä kertaa myös harjoitusta edeltäviin
suunnittelukokouksiin, joita jär-

jestettiin yhteensä kolme: Initial
Planning Yhdysvalloissa, Main
Planning Conference Saksassa ja Final Planning Conference
Latviassa. Suunnittelukokoukset johti Yhdysvaltain merivoimien Expeditionary Strike Group
Two, joka oli harjoituksen suunnitteluvastuussa oleva esikunta.
Tämän ESG-2:n rungolle rakentui myöhemmin myös harjoituksen taisteluryhmän esikunta.
Suunnittelukokouksiin valmistauduttiin huolellisesti valmistelemalla mm. suomalais-

ten, eli tässä tapauksessa koulutuspurjehdukselle osallistuneiden opiskelijoiden, harjoitustavoitteet mahdollisimman seikkaperäisesti. Tavoitteet sisälsivät
mm. luettelot halutuista osaharjoitustyypeistä. Huolellinen valmistautuminen kannattaa, kuten tänäkin vuonna huomattiin.
Ne osallistujat, jotka ovat ennalta valmistelleet tavoitteensa hyvin perusteltuina, saavat helposti tukea muilta edustajilta - etenkin niiltä, jotka eivät ole omia tavoitteitaan ennen kokousta kovin tarkasti jäsennelleet. Välittömästi harjoitusvaiheiden alkua edeltävä PreSail Conference on viimeinen suunnittelukokous, jossa yksityiskohdista voidaan
vielä tarkemmin sopia ja jakaa osallistujien laatimia harjoitusohjeita, kuten esim.
osaharjoituskäskyjä.
Toiminnallisesti BALT
OPS 2013 jakautui kahteen
vaiheeseen, joista osaharjoitusvaiheessa harjoiteltiin ympärivuorokautisesti erilaisissa
lyhyissä, 2-8 tunnin mittaisissa, johonkin aselajitoimintoon
(esim. ilmapuolustukseen) keskittyvissä osaharjoituksissa. Miinalaiva Pohjanmaan kanssa samaan taisteluosastoon kuuluivat harjoituksen alussa tanskalainen HDMS Absalon, hollantilainen HNLMS Evertsen ja ruotsalainen HSWMS Stockholm.
Suurimmat haasteet osaharjoitusvaiheessa aiheutuvat
usein Naton ulkopuolisten harjoitusosallistujien puutteellisista
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Yhdysvaltain Merivoimat

jääneitä merimiinoja raivaavaan
MITO-taisteluosastoon.

Ajatuksia merikadettien
kansainvälisen koulutuksen kehittämisestä

Baltops-harjoituksen johtoalus USS Mount Whitney HDMS Absalon,
HNLMS Evertsen, FGS Brandenburg ja HSWMS Stockholm.

mahdollisuuksista liittyä tiettyihin sanomaliikenneverkkoihin.
Saksan merivoimien viestikeskus Glücksburgissa tuki edellisenä vuonna hyväksi havaitulla tavalla harjoitusta ja siirsi rajoitetuista sanomaliikenneverkoista mm. Pohjanmaata ja
Stockholmia koskevat sanomat
sähköpostilähetykseen aluksille. Pohjanmaan ja Stockholmin lähettäessä sanomia toiminta oli päinvastainen, ja sähköpostin sisältö siirrettiin taas
saksalaisten toimesta salattuun
yleislähetykseen Nato-aluksille.
Nato-alusten käyttäessä taktiseen järjestelmäliikenteeseen,
eli mm. maalienvaihtoon, alusten välillä Link 11- ja Link 16taktisia datalinkkejä, täytyi myös
kaikkien osallistujien huomioida, että PfP-aluksilla ei ole ollut
toistaiseksi puuttuneen linkkivarustelun vuoksi mahdollisuutta
osallistua tätä kautta tilannekuvan muodostamiseen. Suomalaisilla on kuitenkin tulevina
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vuosina aluksilla taktinen datalinkki käytettävissään, joten ainakin teknisesti yhteensopivuudessa kehitytään uudelle tasolle. Puheradioliikenne on kuitenkin jatkossakin tärkeässä roolissa harjoituksessa.
Osaharjoitukset johtaa aina jokin osallistuvista aluksista tai harjoitusesikunnista. Merikadettimme johtivat tänäkin
vuonna miinalaiva Pohjanmaalta käsin useita osaharjoituksia
menestyksellä. Osaharjoituksista haastavin oli asymmetrisen sodankäynnin harjoitus, jossa Pohjanmaa ja Stockholm saivat tehtäväkseen suojata Ruotsin etelärannikolla, Karlskronan eteläpuoleisella merialueella toimivaa, miinantorjuntataisteluosastoa samanaikaisilta nopeiden pienveneiden ja matalalla lentävien pienkoneiden hyökkäyksiltä. Kuvatussa tilanteessa
kriisialueella toimiva terroristiorganisaatio pyrki vaikuttamaan
aiempien sotien jäljiltä alueelle

KV-koulutuksen suunnittelu tulee aina aloittaa hyvissä ajoin ennen ensimmäiseen kansainväliseen harjoitukseen lähtöä, jotta
valmistautuminen, suuren vieraskielisen asiakokonaisuuden
(esim. Nato-ohjeiden) hahmottaminen ja käytännön suoritteiden harjoittelu on mahdollista toteuttaa. Kadettien sotilasenglannin opetuksen yhteydessä tulisi
käsitellä enemmän myös merellisen KV-toiminnan perusaiheita,
kuten radioliikenneproseduureja
ja puheraportointia.
Harjoituksen lähestyessä hyviksi opetusmenetelmiksi ovat osoittautuneet mm. vaiheittain etenevä simulaatioharjoittelu, jossa kouluttajan johdolla suoritetaan odotettavissa
olevia osaharjoituksia aluksi tussitaululla ja lopulta taistelunjohtojärjestelmällä simuloiduilla tilanteilla. Opiskelija, joka ei ole
aiemmin osallistunut esimerkiksi tilannekuvaharjoitukseen,
oivaltaa harjoituksen keskeisen
tarkoituksen ja suorituksen periaatteet parhaiten seikkaperäisen valmistavan harjoittelun
kautta. Ilman vaiheittaista orientoivaa, omalla porukalla suoritettavaa kehysharjoittelua tositilanne osoittautuu usein liian sekavaksi ja moniulotteiseksi, jolloin halutunkaltaista oppimista
ei tapahdu. Nk. tangenttikammo eli epävarmuus ja vastahakoisuus liikennöidä, ja etenkin
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johtaa radioyhteydellä vieraalla
kielellä, ovat suurelta osin vältettävissä orientoivalla harjoittelulla ja perusrutiinien hallinnalla.
KV-harjoituksen rakenteeseen, sisältöihin ja tavoitteisiin
tulee pyrkiä vaikuttamaan kaikissa suunnittelukokouksissa, jotta
harjoitus palvelee opiskelijoiden
tarpeita parhaalla tavalla. Ulkomaisten yhteistyökumppanien
kanssa on hyvä sopia etukäteen,
että vaarattomia virheitäkin annetaan tarvittaessa hallitusti tapahtua. Kadettien johtamistaidon kehittymisen kannalta on hyvä, että
heille annetaan vastuuta suunnitella ja johtaa osaharjoituksia, silläkin uhalla että ne eivät aina onnistu täydellisesti.
Useimmiten vanhimman
vuosikurssin kadetti pärjää kui-

tenkin erittäin hyvin perusharjoituksen suunnittelussa ja johtamisessa, kunhan kouluttajat tukevat häntä riittävästi. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut osaharjoituskohtaisen ohjaajan nimeäminen. Ohjaajaksi
soveltuu hyvin esimerkiksi kadetin oman torjuntavahdin aselajiupseeri, joka kokemuksensa
ja osaamisensa perusteella tukee ja valvoo kadetin harjoitusvalmistelujen ja -suunnitelman
kehittymistä.
Alusympäristössä käytettävien järjestelmien ja laitteiden
teknisen osaamisen eli nk. näppäintekniikan tulee olla mahdollisimman hyvällä tasolla ennen
varsinaisen harjoituksen alkua.
Tämä tulee huomioida mm.
taistelu- ja merenkulkujärjestel-

mäkoulutuksen jaksottelussa.
KV-harjoituksen tulee olla siis
pidemmän yhtäjaksoisen harjoittelujakson, kuten esimerkiksi koulutuspurjehduksen loppupuolella, jolloin muussa järjestelmäkoulutuksessa on päästy
jo harjaantumisvaiheeseen.
Kansainvälisen koulutuksen saavutettu nykyinen taso
on jalostunut vuosittain aiempia vuosia paremmaksi ja kuuluu nykyään tärkeänä, ellei jopa
tärkeimpänä, yksittäisenä kokonaisuutena koulutuspurjehdukseen sen sijaan, että se olisi
ikään kuin ylimääräinen ja jokseenkin sattumanvarainen tapahtuma. Suunta on siis oikea,
ja kadettikoulutus sisältöineen
elää ajassa ja kehittyy.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
rauhallista joulua ja
turvallista uutta vuotta!

www.millog.fi
Joulutervehdyksiin tarkoitetut varat lahjoitamme Uusi Lastensairaala 2017 -keräykseen.
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Teema

Juhapekka Rautava, Gunnar Beisland, Vesa Nori, Klaus Ericsson,
Markus Sjöström, Pekka Hietakangas
Komentaja Juhapekka Rautava (SLMEPA), 7. Ohjuslaivueen komentaja. Komentajakapteeni Gunnar
Beisland (NORCORVSERV) toimii esikuntaupseerina norjalaisen Skjold-luokan korvettiyksikön esikunnassa.
Komentajakapteeni Vesa Nori (SMMEPA), Koulutuspäällikkö. Kapteeniluutnantti Klaus Ericsson (SMMEPA),
Osastoesiupseeri OPOS. Kapteeniluutnantti Markus Sjöström (SLMEPA), Ohjusviirikön päällikkö.
Kapteeniluutnantti Pekka Hietakangas (SLMEPA), Ohjusvene Hangon päällikkö

Northern Coasts 2013
–harjoitus ja kansainvälisestä
merisotaharjoitustoiminnasta
Northern Coasts 2013 -harjoitukseen oli muodostettu monikansallinen taisteluosasto, Task Unit 421.10.30, jonka esikunta toimi harjoituksen ajan miinalaiva
Uusimaalla.

E

sikunta johti suomalaisista, saksalaisista ja
norjalaisista ohjusveneistä sekä -korveteista muodostettua taisteluosastoa, johon kuului taistelualusten lisäk-

si saksalainen huoltoalus Elbe.
Yhteensä aluksia oli seitsemän.
Vuodesta 2010 Suomen merivoimat on saanut miehittää ns.
FPB-TU:n eli ohjusvenetaisteluosaston komentajan tehtä-

vän, nyt siis jo neljännen kerran
peräkkäin. Tänä vuonna taisteluosaston komentajana toimi 7.
ohjuslaivueen komentaja, komentaja Juhapekka Rautava.
Esikunnan kokoonpano ja
Puolustusvoimat

Taisteluosaston esikunta – CTU421.10.30.
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Puolustusvoimat

Now, after few days at
sea, with a great deal of help
from the crew to understand
everything from the ship canteen’s menu to Finnish operating systems on computers,
things always improve a lot. After this we can really focus on
our crisis management and humanitarian aid mission, which in
this case is to stabilize a very
tense and rapidly deteriorating
situation in a small nation called
Bogaland somewhere in the historical region of Euphoria.

Miinalaiva Uusimaa
Helikopteri-vinssausta ML Uusimaalta.

toimintatapamallit oli suunniteltu aikaisemmista Northern
Coasts- harjoituksista saatujen
kokemusten perusteella. Edellä
mainittujen maiden edustajien
lisäksi esikunnassa työskenteli
latvialainen ja ruotsalainen upseeri. Toimintapaikka oli miinalaiva Uusimaan osastonjohtokeskus. Johdettavien alusyksiköiden suuri määrä, suorituskyky, haastavat osaharjoitukset
ja esikunnan monikansallisuus
tarjosivat esikunnalle arvokasta
harjoituskokemusta, jota ei kyetä hankkimaan kotimaan harjoituksissa.

Task Unit 421.10.30:n
esikunta
Näin taisteluosaston norjalainen esikuntapäällikkö komentajakapteeni Gunnar Beisland
esikunnan toiminnasta keskellä harjoitusjaksoa:
During NOCO13, the staff
embarked to FNS Uusimaa also
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includes other nationalities. For
two weeks, one Norwegian, one
Swedish, two German and one
Latvian officer will work together with the Finnish staff, making
the total number 15. For all the
staff-members, this offers a very
good opportunity to exchange
experiences and increase our
ability to work together in possible future operations. All though
we are supposed to know each
other’s ways of operating, there
will always be minor differences
that need to be solved to make
the cooperation as effective as
possible.
For a naval officer, embarking a ship from another nation
is always interesting. Things
may not look exactly the same,
but you quickly recognize procedures and learn to use the
equipment. At the same time,
one always gets new ideas on
how to improve own training
when returning home.

Toiminta johtoaluksena vaatii
itse alukselta paljon. Miinalaiva Uusimaan päällikkö komentajakapteeni Vesa Nori vastaa
haasteeseen:
Miinalaiva Uusimaa on
osallistunut NOCO-harjoituksiin
vuosittain Suomen järjestamästä NOCO10:stä alkaen. Ennen
tätä aluksella oli jo kokemusta
NATO:n järjestämistä BALTOPSja LOYAL-sarjan harjoituksista aina Välimereltä saakka.
NOCO13:ssa Uusimaa toimii taistelualuksena ja koko
FPB-taisteluosaston johtoaluksena. Johtoaluksena Uusimaan tärkein tehtävä on mahdollistaa taisteluosaston komentajan, CTU:n
(Commander Task Unit) johtamistoiminta ylläpitämällä tilannekuva sekä viestiyhteydet Task
Unit:n muihin aluksiin ja ylempään johtoportaaseen. Tämä on
erittäin haastava tehtävä, koska
osastoon kuuluu suomalaisia,
norjalaisia ja saksalaisia aluksia.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla osaston aluksilla ei ole yhteistä
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kiinteää jokapäiväisessä käytössä olevaa viestijärjestelmää.
Harjoituksena NOCO-tarjoaa erittäin hyvän harjoitusympäristön suomalaiselle taistelualukselle. Harjoitellessa yhdessä ulkomaisten sota-alusten
kanssa opitaan aina jotain uutta
sekä päästään kehittämän taitoja, joita ei kotimaisin resurssein
pystytä harjoittelemaan. Tällaisia ovat mm. sukellusveneen
etsintä- ja -torjuntaharjoitukset
(oikean sukellusveneen kanssa) sekä RAS-harjoittelu. RAS
(Replehishment At Sea) on toimintaa, jossa alus täydentää itseään merellä toiselta alukselta. Uusimaan osalta se tarkoittaa mm. polttoainetankkausta
merellä liikkuvalta huoltoalukselta. Eri osaharjoitukset eli seriaalit ovat monipuolisia ja haastavia. Alus pääsee harjoittelemaan mm. tilannekuvan muodostamista, ilmatorjuntaa, elektronista sodankäyntiä, muodostelma-ajoa, suojapalvelua, laivatykistöammuntoja sekä meripelastusta. Kansainvälisissä har-

joituksissa osallistuvien alusten
ja muiden yksiköiden määrä on
paljon suurempi kuin kansallisissa harjoituksissa. Tämä mahdollistaa sen, että harjoituksessa pystytään harjoittelemaan
yhtäaikaista kolmessa dimensiossa kohdattavaa uhkaa: ilmasta, pinnasta ja pinnan alta. Kuten nyt meneillään oleva
harjoitus, ovat myös aikaisemmat kansainväliset harjoitukset
osoittaneet, että oman alukseni suorituskyky on hyvä.
Tällä kertaa aluksella on
myös merivoimien kannalta erityinen koulutustehtävä. Noin
kolmasosa aluksen miehistönä
olevasta kantahenkilökunnasta
on miinalaiva Pohjanmaalta, jotka Pohjanmaan lopetettua aktiivipalveluksen, siirtyvät piakkoin
miinalaiva Hämeenmaalle. He
ovat jo aiemmin käyneet alusluokan peruskurssin miinalaiva
Hämeenmaalla ja ovat nyt siis
sisaralus Uusimaalla NOCO:ssa syventämässä haastavassa harjoitusympäristössä oppejaan käytäntöön.
Försvarsmakten

Sergeant Lukkari håller ett skarpt öga på ett överflygande flyg.

Rannikon Puolustaja 4 | 2013

Ohjusvene Hanko
Suomen rannikon olosuhteet
poikkeavat Etelä-Itämeren olosuhteista. NOCO-harjoitusjakso
on alukselle ja miehistölle vaativa. Harjoituksessa ohjusvene Hangon päällikkönä toiminut kapteeniluutnantti Markus
Sjöström ensimmäisen harjoitusviikon aikana toteaa:
Detta år har det återigen
blivit dags för robotbåt Hanko att
delta i en intarnationell manöver.
Hanko är av Hamina-klassen
och normalt stationerad i Obbnäs Hon tillhör 7. Robotflotilljen.
Manövern påbörjades gångna
veckoslut i den även för Finland
historiskt värdefulla staden Karlskrona i södra Sverige.
Meningen med manövern
är att öva internationellt sammarbete och krishantering i
ett fiktivt skenario där det ingår bland annat skyddande av
handelsfartyg, förhindrande av
sjöröveri och spaningsuppdrag.
Ombord på Hanko finns
det både fast anställd personal och beväringar. Totalt just
under 30 personer. Manövern
räcker i två och en halv vecka
vilket är en relativt lång period
för en mindre farkost på 51 meter som normalt har uppdrag inom finskt territorialvatten. Ombord jobbas det i två skiften om
fyra timmar var. Fartyget rör sig
ute till havs praktiskt taget dygnet runt. Endast bunkrande och
mindre service avbryter seglatsen då och då. Detta görs långsides med den tyska tendern Elbe ute på havet. Ett för besättningen bekant fartyg från tidigare års manövrar.
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Hanko har nu varit med i
manövern några dagar. Tillsvidare har vi redan hunnit öva på
att bygga upp en täckande lägesbild på havsområdet mellan
Öland och Gotland, haft skjutövning med skeppsartilleri och övat
på att navigera som en del av
en större konvoj. Ideén med den
första delen av manövern är att
få de olika nationerna att jobba
friktionsfritt tilsammans. En krävande uppgift för en styrka med
så många olika nationer och olika prosedurer. En uppgift som
för en del av besättningen är bekant även från ATALANTA-operationen nere vid Afrikas kust.
Manövern fortsätter i höstliga förhållanden med stigande tempo och ökande krav, för
att kulminera i ett taktiskt skede där det övade kunskaperna
och färdigheterna sätts på prov.

NOCO 2013 – KV
kokemuksia kahdeksan
vuoden periodilta
Lopuksi kapteeniluutnantti Pek
ka Hietakangas, harjoituksessa Hangon 1-upseeri, lehden ilmestyessä jo Hangon päällikkö,
kuvaa kansainvälisten harjoitusten kehittymistä viime vuosina:
Omat henkilökohtaiset ensikokemukseni merivoimien
kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ajoittuvat vuoteen
2005. Tällöin olin nuorena aselajiupseerina ottamassa ensiaskeleita suomalais-ruotsalaisessa Loviisa -harjoituksessa miinalaiva Pohjanmaan aselajiupseerina. Muistan edelleen, kuinka sekavalta kaikki tuntui verrattuna kansallisiin toimintatapoi-
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hin: viestitoiminta, proseduurit, ja ennen kaikkea alusyksiköiden johtaminen. Törmäsin
ensimmäisen kerran termeihin
Task Organization (tehtäväorganisaatio), Warfare Organization (aselajiorganisaatio), OPCON
(operatiivinen johtovastuu), ja
TACON (taktinen johtovastuu).
Asia oli nuorelle aselajiupseerille uutta, sillä karrikoiden voin
väittää että kansainvälinen toiminta Merisotakoulussa ulottui
tuohon aikaan siihen, miten ulkomaalaisten kanssa asioidaan
erilaisissa tilaisuuksissa. Väitän
myös, ettei näiden kansainvälisten termien merkitys ollut merivoimissamme kaikille muillekaan täysin selvää.
Vuoden 2005 ja vuoden
2013 NOCO -harjoituksen välillä on tapahtunut paljon. Kansainvälisten harjoitusten rooli on kasvanut, ja aiempien yksinkertaisempien Loviisa -harjoitusten tilalle on tullut vaativampia monikansallisia eri puolustushaarojen kattavia harjoituksia (Combined, Joint). Esimerkkeinä näistä MARINER-, BALT
OPS- ja NOCO -harjoitukset,
joista nyt viimeisimmässä mukana oli mm. saksalainen SOF
Task Force (erikoistoimintajoukko, Special Operationsa) suorittamassa omaa harjoitustaan
liittyen rakennetun skenaarion
evakuointitehtävään. Liikkuvia
osia ja eri alojen toimijoita on
siis paljon.
Yksittäisen taistelualuksen
näkökulmasta harjoitusten alati
kasvava monimuotoisuus ei toki tuo merkittävää lisähaastetta, sillä merellisen komponen-

tin tehtävät ovat pysyneet pääosin ennallaan. Ehkäpä perinteisemmän laivastosodankäynnin harjoittelun sijaan suuntaus on viime vuodet ollut kriisin
hallinnassa ja MIO –toiminnassa (Maritime Interdiction Operation), jossa merelliseltä operaatioalueelta hankitaan riittävä tilannetietoisuus (SA, Situational aweareness) ja kyky reagoida niin asymmetrisiin uhkiin
kuin myös perinteisiin symmetrisiin uhkiin eri menetelmin. Tilannetietoisuus on toki aina ollut toiminnan kulmakivi, mutta
nykyisissä harjoituksissa tilannetietoisuus on myös monikerroksinen, niin sanotut harmaan
vaiheen toimijat ovat varsinaisen sotilaallisen vastustajan lisäksi keskeisessä roolissa.
Palaan takaisin vuoteen
2005 ja vaikeuteeni hahmottaa
kokonaisuutta. Pääsin kuitenkin
osallistumaan vuosi toisensa jälkeen kansainvälisiin harjoituksiin
ja pikkuhiljaa asiat alkoivat selkeytyä. Merkittävänä tasonnostona kansallisesti on tietysti toiminut merivoimien laivastojoukkojen päätös muutama vuosi sitten siirtyä noudattamaan kansainvälisiä menetelmiä omassa
harjoitus- ja johtamistoiminnassa, sekä yhtenäistä rakennetta ja
termistöä muiden maiden laivastojen kanssa. Kun vielä samaan
kokonaisuuteen liitetään laivastokadettien opetussuunnitelmaan
liitetty kansainvälisen toiminnan
käytännön harjoittelu osana koulutuspurjehdusta, on kansainvälisen (ja tältä osin myös kansallisen) osaamisen kehittäminen jo
osa perusopetusta. Kansainväli-
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Puolustusvoimat

nen osaaminen on siis lyönyt leimansa läpi laivastojoukkojen peruskoulutuksesta ylimpään johtoon. Lisäksi tällä tarkasteluvälillä kaksi taistelualusta (miinalaivat Pohjanmaa ja Uusimaa) on
myös ehditty jo evaluoida NEL 2
tasolle, eli korkeimmalle mahdolliselle NATO luokitukselle yhteensopivuudesta. Osaaminen on siis
kahdeksassa vuodessa tälläkin
mittarilla kehittynyt huimasti.
Vuoden 2013 NOCO oli tietyllä tavalla herättävä kokemus.
Me suomalaiset, Natoon kuulumaton maa, olimme aiemmin
tottuneet selviytymään kansainvälisistä harjoituksista kunnialla vain kovan työn kautta opiskellen meille vieraampaa organisaatio – ja johtamiskulttuuria.
Nyt vuoden 2013 harjoituksessa mieleeni palasi tuntemukseni vuoden 2005 Loviisa- harjoituksesta. Syynä ei ollut suomalaisten osaamisen puute, vaan
edellä mainittujen organisaatio- ja johtosuhteiden osittainen
epäselvyys muiden harjoituksessa toimineiden johtoportaiden välillä. Harjoituksessa tuettava komentaja oli ASUWC (Anti Surcafe Warfare Commander),
joka kyllä rautaisella otteella yksiköitään johti, mutta alustasalle
vaikutti siltä, etteivät kaikki toiminnot olleet huolellisesti koor-

BALTOPS 2009 Hamina-luokka ja saksalaisia huoltoaluksia.

dinoituja muiden aselajien ja
tehtäväorganisaation välillä.
Asiat eivät ole yksinkertaisia, ja oikeiden toimintojen
synkronoimiseksi organisaatioja tehtäväjako sekä johtosuhteet
tulee laatia huolellisesti ja ilman
tulkinnan varaa. Johtosuhteiden
tulee olla kaikin puolin selvillä
niin yksiköille kuin myös eri organisaatioiden komentajille operaation eri vaiheissa. Tähän vielä kolmantena toimijana voidaan
liittää muodostettavan SAGn
(Surface Action Group) johtaja, jonka johtamisedellytykset
riippuvat tasan näiden kahden
aiemmin kuvatun johto-organi-

saation selkeydestä.
Vuoden 2014 NOCO järjestetään jälleen Suomessa, ja nyt
meillä on oiva tilaisuus näyttää,
kuinka tämä vaativa kokonaisuus
hoidetaan tyylikkäästi ja selkeästi. Suomalaiseen johtamiskulttuuriin on perinteisesti kuulunut
se, että johdettavat yksiköt tietävät omat tehtävänsä tilanteessa kuin tilanteessa. Tehtävätaktiikalla, omien (ja harjoiteltujen)
toimintatapojen tuntemisella ja
ennen kaikkea komentajan tahtotilan sisäistämällä toiminta voi
jatkua pitkään riippumatta siitä,
toimivatko viestiyhteydet täydellisesti vai vain satunnaisesti.

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Iiro Penttilä

Teema

Kirjoittaja toimii esiupseerikurssin merisotalinjan johtajana MPKK:lla

Merivoimat rauhaa
rakentamassa Bogalandissa
Maanpuolustuskorkeakoulu osallistui huhtikuussa jo seitsemättä kertaa Ruotsissa
järjestettyyn CJSE13 (Combined Joint Staff Exercise) monikansalliseen esikuntatyöskentelyn harjoitukseen.

H

arjoitus toteutettiin
kolmella paikkakunnalla Ruotsissa. Harjoituksen johto, peliorganisaatio,
BFOR:n (Bogaland Peace Force) esikunta ja maakomponentti
(LCC) toimivat Enköpingissä, ilmakomponentti (ACC) Upsalassa sekä merikomponentti (MCC)
Karlskronassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan pääosin merikomponentin toimintaa Karlskronassa.
Tänä vuonna harjoitukseen
osallistui suomalaisten lisäksi esi-

kuntaupseereita Ruotsista, Norjasta, Itävallasta, Sveitsistä ja
Baltian maista. Suurimmat opiskelijaryhmät olivat edellisten vuosien tapaan Ruotsin Försvarshögskolanista, Baltic Defence Collegesta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. Yhteensä harjoitukseen osallistui yli 1300 henkilöä.
Suomesta harjoitukseen osallistui Maanpuolustuskorkeakoulusta ja puolustushaaroista yhteensä
199 henkilöä. Suomalaisen harjoitusjoukon kansallisena vanhimpana toimi Karjalan prikaa-

tin komentaja prikaatikenraali Timo Kivinen.
Merivoimista harjoitukseen
osallistuivat merisotalinjat yleisesikuntaupseerikurssi 56:lta
ja esiupseerikurssi 65:ltä, kolme opettajaa MPKK:n merisotaopin opettajaryhmästä sekä
kaksi henkilöä Merivoimien esikunnasta. Karlskronassa osastomme vahvuus oli yhteensä
30 henkilöä, mutta merivoimien
opiskelijoita oli sijoitettuna yhteysupseereiksi myös harjoituksen muihin esikuntiin.

Harjoituksen tavoitteet
Harjoitus on osa esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin johtamisen opintoja ja sen
toteutukseen osallistuu Taktiikan laitoksen opettajia. Tänäkin vuonna puolustushaaroille
oli tarjottu mahdollisuus asettaa
esikuntaupseereita harjoitukseen. Harjoituksen päämääränä
on luoda yksittäisille osallistujille
valmiuksia toimia monikansallisen rauhanturvaoperaation kansainvälisessä esikunnassa.
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Esikuntapäällikkö evl Pertti Puurtinen (SWE) ja kom Jon von Weissenberg (FIN).

Harjoituksen tavoitteena on,
että osallistujat lisäisivät omia valmiuksiaan toimia kansainvälisessä esikunnassa monikansallisessa puolustushaarojen yhteisessä
kriisinhallintaoperaatiossa ja kehittäisivät ymmärrystään kriisinhallintaoperaation suunnittelusta ja toteutuksesta sekä pysyväisohjeiden käytöstä Nato-johtoisessa operaatiossa. Harjoitus
toteutetaan englannin kielellä ja
osallistujien tulee omata riittävä
kielitaito.

Harjoituksen toteutus
Harjoitus sisälsi muutaman päivän kestoisen kansallisen valmistavan koulutusjakson, joka
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toteutettiin huhtikuussa harjoitusta edeltävällä viikolla Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Pääpaino valmistavassa koulutuksessa oli esikunnittain tapahtuvassa perehtymisessä kuvitteelliseen harjoitustilanteeseen, operaatiosuunnitelmaan, esikuntien työjärjestyksiin ja henkilökohtaisiin esikuntatehtäviin. Valmistavassa koulutuksessa oli käytössä ruotsalaisten ylläpitämä harjoitusportaali, PVMoodle verkko-oppimisympäristöön luotu kansallinen työtila sekä edelliseen harjoitukseen osallistuneiden opiskelijoiden omakohtaiset kokemukset.

Varsinainen harjoitusvaihe Ruotsissa toteutettiin kymmenpäiväisenä harjoituksena
16. - 25.4.2013. Neljä ensimmäistä harjoituspäivää käytettiin valmisteluihin, viisi seuraavaa päivää harjoituksen operatiiviseen vaiheeseen sekä viimeinen päivä harjoituksen purkuun
ja palautteeseen. Valmisteluvaiheen viimeisenä päivänä järjestettiin harjoituksen operatiivisen
vaiheen kenraaliharjoituspäivä
(Rock Drill), mikä on koettu erityisen toimivaksi järjestelyksi. Kenraaliharjoituspäivänä kaikki esikunnat harjoittelivat operatiivisen vaiheen ensimmäisen päivän
toiminnan kokonaisuudessaan ja
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Bogalandin alue.

varsinaisen operatiivisen vaiheen
alkaessa harjoiteltu päivä toteutettiin kokonaisuudessaan uudelleen. Tällä tavalla kenraaliharjoituspäivänä opiskelijat pääsivät
tutustumaan esikunnan päivärytmiin, havaitut puutteet ja virheet
voitiin korjata ja harjoitus pääsi
käyntiin paljon sujuvammin harjoituksen varsinaisen operatiivisen vaiheen alkaessa.
Harjoituksessa on käytetty vuosittain samaa skenaariota pelkästään muuttamalla skenaarion alkamisvaihetta. Skenaario on aikanaan luotu yhdistelemällä maailman eri kriiseistä poimittuja todellisia tapahtumia ja sijoittamalla niitä kuvitteelliselle North Friendly Sea:n
alueelle, jossa Bogalandin valtion kriisin osapuolet ovat Kasuria ja Mida. Lisäksi alueella on
muita pienempiä puolisotilaallisia ryhmittymiä sekä rikollisryhmiä ja salakuljettajia. Naton johtamien BFOR-joukkojen
tehtävänä on valvoa ja turvata
Bogalandin rauhansopimuksen
(BPA, Bogaland Peace Agreement) toteutumista. Tänä vuonna lähtökohtatilanne oli asetettu
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alkamaan D+30 ajankohtaan,
jossa BFOR -joukot olivat ryhmittyneet operaatioalueelle ja
merikomponentin alukset olivat
jo valmiiksi ensimmäisissä tehtävissään.
Harjoituksessa merikomponentin tehtävinä oli mm. valvoa merenkululta rajoitettua
merialuetta (MEZ), luoda tilannekuvaa merialueelta (RMP),
ylläpitää meriyhteyksiä (NCAGS), turvata käskettyjä satamia
ja toteuttaa erikseen käskettäviä
operaatioita.
Harjoituksen operatiivisen
vaiheen aikana merikomponentti pääsi suorittamaan päätehtäviään sekä suunnittelemaan lisäksi mm. merikuljetusten suojaamista, miinantorjuntaoperaatioita, maakomponentin osien siirtämistä Gotlannin saarelle sekä
järjestämään kriisin osapuolten
välisiä neuvotteluita. Harjoituksessa ei ollut varsinaisia joukkoja vaan peliorganisaatio pelasi kaikkia tarvittavia merikomponentin alayksiköitä sekä muita
kriisin osapuolia. Harjoituksessa
käytettiin ruotsalaisten SWECCIS -järjestelmää (Swedish Com-

mand, Control and Information
System), johon annettiin harjoituksen aikana riittävä koulutus.
BFOR:n komponenttien väliset
kokoukset toteutettiin pääsääntöisesti videoneuvotteluina.
Koska kyseessä on esikuntatyöskentelyn harjoitus, oli operatiivisen vaiheen keskeisin tavoite esikunnan prosessien toimintaan saattamisessa ja niiden
toimivuuden kehittäminen sekä
esikuntaohjeen päivittäminen
palvelemaan kaikkia eri esikuntaosastoja. Esikunnan tärkeimpiä prosesseja harjoituksen aikana olivat maalittamisen-, tiedustelun- sekä operaation edistymisen ja vaikutuksen arvioinnin (assessment) prosessit, joita
toteutettiin merikomponentin sisäisesti sekä yhteistoiminnassa
maa- ja ilmakomponentin sekä
johtoesikunnan kanssa.

Tehtävät harjoituksessa
Ruotsin puolustusvoimien ylin
johto on erittäin sitoutunut harjoitukseen ja puolustushaarojen komentajat toimivat tänäkin
vuonna oman komponenttinsa
komentajina. Merikomponentin
johtajana toimi Ruotsin merivoimien komentaja kontra-amiraali Jan Thörnqvist. Koko harjoituksen johtajana (EXDIR) toimi
prikaatikenraali Bengt Axelsson.
Ruotsalaisilla on erinomainen käytäntö sijoittaa harjoitukseen esikunnan toimiviksi osastopäälliköiksi kokeneita ammattilaisia, jotka tekevät samaa työtä päätyökseen myös harjoituksen ulkopuolella. Tällä tavalla
esikunnan jokaisessa osastossa oli osastopäällikköinä oman
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osastonsa toimintaan erikoistuneita upseereita, jotka toimivat kouluttajina ja mentoreina
oman esikuntaosastonsa opiskelijoille. Useimmat osastopäälliköt ovat lisäksi osallistuneet
harjoitukseen useana vuotena,
joten he tuntevat entuudestaan
harjoituksen skenaarion ja opetustavoitteet.
Harjoituksessa oli suomalaisille upseereille tarjolla monitasoisia ja haastavia tehtäviä;
operaatiopäällikkömme kommodori Mika Martikaisen merikomponentin apulaiskomentajan (DCOM) tehtävästä, yleisesikuntaupseerikurssilaisten apulaisosastopäälliköiden ja esiupseerikurssilaisten osastoupseereiden tehtäviin. Allekirjoittanut pääsi toimimaan harjoituksessa apulaisesikuntapäällikkönä (DCOS), esikuntapäällikkönä (COS) ja aivan harjoituksen lopussa merikomponentin
komentajana (MCCCOM) muiden ylimpien johtajien jouduttua keskeyttämään harjoituksen työkiireistä johtuen.
Harjoituksessa merisotataktiikan opettajaryhmästä kaksi opettajaa toimi osana arviointiryhmää mentoreina (OTM, Ob-
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Harjoitusskenaarion North Friendly Sea:n alue.

serving Training Mentoring), joiden tehtävänä oli seurata esikunnan toimintaa ja harjoitustavoitteiden toteutumista sekä tarvittaessa kouluttaa ja mentoroida oman tarkkailtavan esikuntaosaston opiskelijoita. Harjoitustavoitteiden seurannassa hyödynnettiin ruotsalaista AKKA
-ohjelmistoa, joka mahdollisti
harjoitustavoitteiden saavuttamisen reaaliaikaisen seurannan
ja arvioimisen.

Verkostoituminen ja
vapaa-aika
Oleellinen osa harjoitusta on tutustuminen isäntämaan puolustusvoimiin ja verkostoituminen
muiden osallistujamaiden edustajien kanssa. Harjoituksen lomassa suomalaisilla olikin mahdollisuus tutustua Ruotsin merivoimien kalustoon mm. ohjuskorvetti Visby -luokan uusimpaan
versioon, Gotland -luokan sukellusveneeseen (HMS Halland) sekä simulaattorikoulutukseen meritaistelukeskuksessa. Harjoituksessa oli myös hetkittäin mahdollisuuksia viettää yhdessä vapaa-aikaa iltaisin Karlskronassa
ja harjoituksen päätteeksi isäntämaa järjesti mieleenpainuvan illanvieton Karlskronan perinteikkäällä meriupseerikerholla illallisen merkeissä, missä oli erittäin
lämminhenkinen tunnelma.
Ensi vuonna Maanpuolus-
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CJSE13 Merikomponentin esikunta.

tuskorkeakoulu on jälleen osallistumassa harjoitukseen, joka
tällä kertaa kolmivuotisen kierron mukaisesti on VIKING14
-harjoitus. Harjoituksen päämääränä on kouluttaa siviili-,
sotilas- ja poliisiorganisaatioiden edustajia YK:n mandaatin
(CHAP VII) mukaisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Pääesikuntaa ja puolustushaaroja on
pyydetty esittämään osallistujia
harjoitukseen ja merivoimille on
jälleen varattu merikomponentin esikunnasta kaksi korkea-arvoista ja vaativaa tehtävää.

Harjoituskokemukset
Harjoituksiin osallistuneiden kokemusten ja omien havaintojeni perusteella harjoitus tarjoaa
erinomaisen ympäristön monikansallisen esikunnan toiminnan opiskelulle sekä varsinaisiin kriisinhallintatehtäviin val-
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mistautumiselle. Harjoitus antaa mahdollisuuden harjoitella
esikunnan prosesseja ja toimimista eri kansalaisuuksien välillä, mitä kansalliset harjoitukset
eivät tällaisessa mittakaavassa
mahdollista. Lisäksi erinomaisen lisän harjoitukseen tuovat
mm. Folke Bernadotte Akatemian roolipelaajat, jotka mahdollistavat harjoittelun median
edustajien kanssa toimimisesta
sekä kriisin osapuolten välisten
neuvotteluiden järjestämisessä.
Kokonaisuutena opiskelijat ovat olleet erityisen tyytyväisiä harjoitukseen ja kokevat sen
antavan hyvät valmiudet toimia
monikansallisessa esikunnassa.
Opiskelijat ovat lisäksi saaneet
hyödyntää kansallisen suunnitteluprosessien (FINGOP) oppeja monikansallisessa esikuntatyöskentelyssä. Harjoitus tarjoaa
myös kokeneemmille upseereille erinomaisen toimintaympäristön perehtyä monikansalliseen operaatioon ja esikuntien

eri tehtäviin sekä prosesseihin.
Osallistujat saavat hyviä oppeja erityisesti esikunnan keskeisistä prosesseista kotimaahan
vietäväksi ja harjoitus soveltuu
erinomaisesti esimerkiksi valmistautuessa seuraavaan Suomessa toteutettavaan NOCO
2014 (Northern Coasts) -harjoitukseen.
Yleinen näkemys on, että
harjoitus soveltuu erinomaisesti
Maanpuolustuskorkeakoulun tarkoituksiin ja on erittäin kustannustehokas tapa toteuttaa monikansallinen esikuntatyöskentelyn
harjoitus. Vastaavanlaisen harjoituksen toteutus kotimaassa vaatisi valtavat resurssit ja osa harjoituksen hyödyistä, kuten verkostoituminen muiden osallistujavaltioiden upseereiden välillä, jäisi mahdollisesti toteutumatta. Toivottavaa on, että puolustushaarat lähettävät jatkossakin esikuntaupseereita harjoitukseen harjaantumaan kansainvälisen esikunnan toimintaan.

Teema

Ruotsalaiskorvetti HSwMS Malmö saattamassa konttialus Misghty Servant 1:stä Adeninlahdella.

EUNAVFOR

Ville Vänskä
Komentajakapteeni Ville Vänskä

Atalanta

-operaatio uusiutuu
Suorityskykyä kansainvälisestä kriisinhallinnasta
Suomi on osallistunut vuodesta 2008 lähtien rikollisen merirosvouksen torjuntaan
osana Euroopan unionin Atalanta-operaatiota. Suomen osallistuminen on käsittänyt esikuntaupseereita ja tilannevalvojia, miinalaiva Pohjanmaan vuonna 2011 sekä
viimeksi itsenäisen alussuojausosaston (AVPD) vuonna 2013.

A

talantaa on kutsuttu
kansan suussa merirosvojahdiksi, vaik-
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ka se todellisuudessa on paljon
muutakin. Operaatio on osa Euroopan Unionin laajempaa stra-

tegiaa Afrikan sarven alueen
rauhoittamiseksi ja kehittämiseksi. Mitä Suomi ja merivoi-
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Teema
EUNAVFOR

mat hyötyvät osallistumisesta ehkä maailman kalleimpaan
poliisioperaatioon?

Rikollinen merirosvous
Klassisen merisodan teorian
mukaan merisodankäynti on
aina yhteydessä maasodankäyntiin tai sen tavoitteet ovat
mantereella. Vastaavasti rikollisen merirosvouksen syyt löytyvät Somalian maaperältä. Somalia on edelleen rikkonainen
valtio, jonka heikko keskushallinto ei pysty pitämään yhteiskuntajärjestystä tai turvaamaan
väestönsä elinolosuhteita. Terroristijärjestö Al-Shabaab, joka iski
Westgate ostoskeskukseen Nairobissa syyskuussa 2013, on
ajettu viime vuosina Somaliassa ahtaalle. Silti sen iskut Somalian pääkaupungissa ovat edelleen päivittäisiä. Sisällissodasta ja epäjärjestyksen seurauksena 1,5 miljoonan somalin on
laskettu kärsivän nälänhädästä.
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Rikkonainen valtio, jossa väestö kärsii nälänhädästä ja turvattomuudesta, on mahdollistanut
merirosvouden kehittymisen
kannattavaksi liiketoiminnaksi. Toiminta on ollut laajasti hyväksyttyä ja helpohko raha suhteessa riskeihin on houkutellut
nuoria miehiä merirosvouteen.
Somaliperäinen merirosvous saavutti huippunsa vuonna
2011, jolloin rekisteröitiin yli 300
hyökkäystä tai epäilyttävää tapausta, ja kaikkiaan 25 alusta päätyi kaapatuiksi lunnaita vastaan.
Merirosvous saavutti kulminaation samana vuonna. Kansainvälisen yhteisön ja varustamoiden merirosvouden vastaiset toimet alkoivat purra ja hyökkäysten määrä lähti nopeaan laskuun.
Vuonna 2012 tapausten määrä
laski noin sataan ja onnistuneita kaappauksia oli ainoastaan viisi (viimeisin toukokuussa 2012).
Vuoden 2013 marraskuuhun
mennessä hyökkäyksiä on rekis-

teröity ainoastaan neljä.
Merirosvouden tuomat lisäkustannukset varustamoille korotettujen vakuutusmaksujen,
turvaryhmien käytön ja lisääntyneen polttoaineen kulutuksen
muodossa yhdistettynä hyökkäysten vähentyneeseen määrään
ovat olleet omiaan ennenaikaisille johtopäätöksille siitä, että
merirosvous olisi lopullisesti kitketty. Merirosvouden perimmäisiin syihin tai toiminnan liiketoimintamalliin ei ole kuitenkaan
pystytty vaikuttamaan. Tämä
tarkoittaisi, että merirosvous jatkuu, kunhan sen esteet poistuvat. Tilannetta on verrattu verta
syöksevään haavaan, jota painettaessa vuoto tyrehtyy, mutta kun painon ottaa pois, niin
vuoto alkaa uudelleen. Merirosvouksenvastaisen toiminnan näkökulmasta olosuhteiden korjaaminen itse Somaliassa ja vaihtoehtoisten elinkeinojen luominen ovat välttämättömiä meri-
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rosvouksen pysyväksi lopettamiseksi.

Atalantan strateginen
tilanteenarvio
Atalanta-operaatio perustettiin
vuonna 2008 vastaamaan Somalian rannikolla nopeasti kasvavaan merirosvouteen. Operaation mandaattia on jatkettu
jo neljään eri otteeseen ja nykyinen mandaatti on päättymässä
vuoden 2014 lopussa. Voimassaoleva mandaatti määrittää Atalantan tehtäviksi YK:n Maailman
ruokaohjelman avustuskuljetusten suojaamisen, muun haavoittuvan meriliikenteen suojaamisen, merirosvouksen estämisen
ja tukahduttamisen sekä kalastuksen valvonnan Somalian rannikolla. Merirosvouksen vähentyminen, itsenäisten alussuojausosastojen ja yksityisten turvayritysten käytön yleistyminen sekä
halu irtautua operaatiosta hallitusti ovat ohjanneet arvioimaan
operaation tulevaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita.
Vuoden 2013 aikana sekä
Atalannan operaatioesikunta että EU:n kriisinhallinta- ja suun-

Saksalaisfregatti Emdenin alustarkastusosasto laskeutumassa
jemeniläisdhow:lle.

nitteluosasto (The Crisis Management and Planning Directorate, CMPD) ovat tuottaneet tilanteenarvioita ja visioita Atalanta-operaation tulevaisuudesta.
Arviot kootiin CMPD:ssa strategiseksi tilanteenarvioksi, jonka
tarkoituksena on saada jäsenvaltioiden hyväksyntä operaation jatkomandaatille, ajaa aikanaan operaatio hallitusti alas
EUNAVFOR
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ja muokata annettuja tehtäviä
vastaamaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä. Arviossa todetaan Atalantan olleen tähän mennessä tehtävien
täyttymisen osalta menestys.
CMPD kuitenkin esittää operaation mandaatin jatkamista, koska merirosvoukseen johtaneet
syyt ja merirosvouksen edellytykset ovat edelleen olemassa.
Varsinaisia uusia tehtäviä
strateginen tilanteenarvio ei esitä, mutta tulevaisuudessa Atalanta keskittynee entistä enemmän tukemaan muita EU:n operaatioita Afrikan sarven alueella. Operaatioiden lähentyminen
toinen toisiaan on osa EU:n kokonaisvaltaisen lähestymisen
(Comprehensive Approach) tavoitetta. Alueella toimivia muita EU-operaatioita ovat EUCAP
NESTOR ja EU Taining Mission
Somalia (EUTM). EUCAP NES-
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TOR on EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio, joka tähtää Somalian ja sen naapurivaltioiden
merellisten suorituskykyjen kasvattamiseen. Suorituskykyä rakennetaan kouluttamalla henkilöstöä kansallisten rannikkovartiostojen ja muiden turvallisuusviranomaisten tarpeisiin. Atalantan rooli NESTOR:n tukemisessa olisi tulevaisuudessa lähinnä tilojen, koulutusmateriaalin
ja itse koulutuksen tarjoamista. EUTM Somalia taas kouluttaa sotilaita ja poliiseja Somalian hallituksen turvallisuusjoukkoihin. EUTM:n ja Atalantan yhteistyön on visioitu jatkossa olevan lääkintäpalveluiden ja tilaresurssien jakamista sekä Atalantan osallistumista tarvittaessa EUTM:n henkilöstön evakuointiin Mogadishusta. Atalantan
roolin painottuminen yhä enemmän tukemaan muita alueen
EU-operaatioita ja siviili-sotilasyhteistyöhön edellyttää, että
merirosvous pysyy jatkossakin
matalalla tasolla.
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Suorituskykyä
kansalliseen
puolustukseen
Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan kritisoidaan aika ajoin. Kriittisiä kommentteja kirvoittavat erityisesti
kustannukset, jotka haluttaisiin
kohdentaa sellaisinaan kansalliseen puolustukseen. Toisaalta voitaisiin todeta, että asevoimien rakentaminen ja ylläpito on niin kallista, että olisi
järjetöntä olla käyttämättä niitä tehtävään, johon ne perin-

teisen sodankäynnin lisäksi soveltuvat. Yhteisöllisyyden periaatteisiin kuuluu, että jokainen
osallistuu yhteisvastuullisesti
globaalien ongelmien ratkaisemiseen kukin kykyjensä ja resurssiensa mukaan. Kriisinhallintaan osallistumisen tulee vain
olla oikeassa suhteessa käytössä oleviin voimavaroihin ja muihin tehtäviin.
Sotilaallinen kriisinhallinta tukee osaltaan Suomen kansallista puolustusta. Kenttäohjesäännön suorituskyvyn kaavan
mukaan henkilöstön (joukon),
materiaalin (kaluston) ja käyttöperiaatteiden (taktiikan) summa
on suorituskyky. Joka vuosi sadat rauhanturvaajat keräävät kokemuksia joukkojen huoltamisesta, tilannekuvan muodostamisesta, tiedustelutietojen analysoinnista, johtamisesta, kenttälääkinnästä, aselajitaktiikoista
ja niin edelleen. Myös kaluston
käyttöön harjaannutaan niin sanotusti kovissa tehtävissä ja käytöstä saadaan arvokkaita kokemuksia. Kriisinhallinnassa käytettävä kalusto ja varusteet ovat
muutamia poikkeuksia lukuunotEUNAVFOR

Ruotsalaisen HSwMS Carlskronan taistelunjohtokeskus harjaantumassa ”kovassa”
toimintaympäristössä. Adeninlahden kautta kulkee noin 30 000 alusta vuosittain. Epäilyttävien
alusten löytäminen normaalin meriliikenteen seasta vaatii taitoa ja tekniikkaa.

tamatta samoja kuin kansallisessakin puolustuksessa. Asevoimat ovat nykypäivänä lisäksi verkottuneet keskenään puolustusliitoista tai liittoihin kuulumattomuudesta huolimatta. Taktiikat,
tekniikat, tiedot ja taidot vaihtuvat sujuvasti muun muassa kriisinhallintayhteistyön kautta.
Atalanta-operaation voi poliisioperaatiomaisesta luonteestaan huolimatta katsoa kasvattaneen viisivuotisen historiansa aikana Suomen merivoimien
suorituskykyä. Miinalaiva Pohjanmaan Atalanta-loppuraportti esitti pitkän listan korjauksia
tai kehitysehdotuksia käyttöönotettavaksi kansallisessa toiminnassa. Elokuussa 2013 alus-
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suojaustehtävistä kotiin palannut alussuojausosasto toi sekin
oppeja käyttöönotettavaksi kansallisessa alustarkastus-, merikuljetuksen suojaus- ja muussa
toiminnassa. Esikuntatyöskentelystä kotiin tuotavia oppeja on
niitäkin. Moni asia suomalaisessa esikuntatyöskentelyssä on satunnaisesta kritiikistä huolimatta
paremmin kuin monikansallisessa esikunnassa, mutta esimerkiksi esikunnan eri osastojen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen asioiden valmisteluvaiheessa soisi omaksuttavan myös kotimaiseen esikuntatyöhön.
Vuorovaikutus kriisinhallinnassa toimii molempiin suuntiin. Esimerkiksi Atalanta-ope-

EUNAVFOR

raatiossa suomalaisen itsenäisen alussuojausosaston hyväksi havaitsemat käytänteet siirtyivät vastuunvaihdon ja loppuraportin muodossa liettualaisen
ja serbialaisen alussuojausosaston käyttöön. Esikuntaupseerit
ovat puolestaan pyrkineet tuomaan Atalantan monikansalliseen esikuntatyöhön suomalaisten perinteisiä vahvuuksia;
yksinkertaisia, selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuja sekä kellokuria ja suunnittelun terävyyttä.
Atalanta on osaltaan Suomen lipunnäyttöä. Suomalainen sotilaallinen ammattitaito on maailmalla laajasti arvostettua ja tätä mainetta meidän tulee jatkossakin vaalia.
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I ja II rotaatioiden johtajat

Teema

Suomalainen alussuojausosasto ATALANTA-operaatiossa

AVPD
Merivoimat osallistui tänä keväänä jo toisen kerran EU:n merelliseen operaatioon,
ATALANTAan.

V

AVPD

uonna 2011 operaatioon lähetettiin miinalaiva Pohjanmaa ja Djiboutiin sijoitettu kansallinen tukielementti (NSE). Tällä kertaa
suomalaista taistelualusta ei päiväntasaajan ympäristössä nähty, vaan EU:n merirosvouden
vastaiseen operaatioon asetettiin Itsenäisen alussuojausosasto (AVPD, Autonomous Vessel
Protection Detachment), joka
muodosti Suomalaisen Kriisinhallintajoukon Intian valtamerellä ja Adeninlahdella (SKOI).
AVPD on operaatiossa uudehko konsepti, jolla saavutetaan
kustannustehokkaasti uskottava
ja toimiva suoja kauppa-alukselle, jolle joukko asetetaan.
Yksinkertaistettuna joukkueella (14 henkilöä) voidaan suojata kauppa-alus, jonka suojaamiseen muuten sitoutuisi Fregatti-luokan taistelualus (250
henkilöä).
AVPD:n ensimmäinen rotaatio keskitettiin Djiboutiin
28.2.2013 ja se otti saksalaiselta joukolta MV Caroline Scanin suojaustehtävät vastaan
14.3.2013. MV Caroline Scan
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on alus, jolla YK toimittaa ruoka-apua Somaliaan.
Suomalaiset rotaatiot vaihtoivat tehtäviä kesäkuun alussa
Mombasassa ja Suomen osalta
operointi päättyi toisen rotaation
luovutettua tehtävät liettualaiselle osastolle 10.8.2013.
AVPD on EU:n taisteluosaston CTF 465:n (Combined Task Force) yksikkö, joka organisaatiossa rinnastetaan osaston, yleensä fregatti-kokoluokan,
alusyksiköihin. Joukkueenjohtajat
molemmissa rotaatioissa ottivat
paikkansa yhtenä komentajana
vuorollaan espanjalaisen amiraalin ja portugalilaisen kommodorin johtamissa taisteluosastossa.

Henkilöstön valinta
Alussuojausosaston henkilöstö
kahteen rotaatioon valittiin yhteensä yli 300:n hakijan joukosta. Lopulta paperivalinnan,
fyysisten testien, psykologisten
soveltuvuuskokeiden sekä ryhmä- ja yksilöhaastattelujen jälkeen jäi jäljelle tehtäviin parhaiten soveltuvien henkilöiden
joukko, josta lopullisen kokoonpanon valinnat tehtiin.

Valinnoissa pyrittiin löytämään henkilöt, joiden arvioitiin pystyvän toimimaan pitkäjänteisesti pienryhmässä rajoitetun yksityisyyden sekä ahtaiden
tilojen määrittämässä ympäristössä tarvittavaa ammattitaitoa
ja merijalkaa unohtamatta.
Kansallisten vanhimpien
(joukkueenjohtajat) näkökulmasta, valintaprosessissa onnistuttiin todella hyvin, sillä
molemmissa rotaatioissa joukon välille rakentui toimivat ja
välittömät suhteet. Suurilta ristiriidoilta oman joukon keskuudessa vältyttiin.
Joukon kokoonpano molemmissa rotaatioissa oli seuraava:
–– Joukkueen johtaja /
kansallinen vanhin (CO)
–– Joukkueen varajohtaja
(2IC)
–– Lääkäri (MO)
–– Sairaanhoitaja
(PARAMEDIC)
–– 2 x ryhmänjohtaja
–– 2 x EOD-operaattori
–– 2x tarkka-ampuja
–– 4 x operaattori
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Osaston 14 henkilön lisäksi SKOI:n kuului kansallinen yhteysupseeri (LNO), jonka toimipaikka sijaitsi Djiboutissa operaation tukielementin, SEA:n
(Support Element Atalanta) tiloissa ranskalaisten lentotukikohdassa, Base Aérienne 188:ssa.
Kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä oli molemmissa rotaatioissa suurin piirtein suhteessa 50/50. Henkilöstöä valikoitui eri tehtäviin meri- ja maavoimista, Rajavartiolaitoksesta,
poliisista sekä moninaisista reservin ammattiryhmistä.

Valmistautuminen
operaatioon
Noin kuukauden mittainen rotaatiokoulutus toteutettiin tammi- helmikuussa Saaristomeren meripuolustusalueella. Koulutus oli kokonaisuus, johon sisältyi perinteisiä aiheita, kuten
henkilökohtaisten aseiden käsittelyä ja ammuntoja, voimankäyttökoulutusta, kohdealueen
kulttuurikoulutusta, Lohjan Meriturvalla järjestettyä meriturvallisuuskoulutusta jne.
Joukon varustuksen suunnittelu oli käynnistetty noin vuosi ennen ensimmäisen rotaation
keskittämistä operaatioalueelle.
Materiaalisessa valmiudessa pyrittiin siihen, että se olisi ensiluokkaista sekä mahdollisimman hyvin tuleviin tehtäviin soveltuvaa, kuten kriisinhallintajoukoilla yleisestikin.

MV Caroline Scan
Alus, jota koko operaatioalueella toimimisen ajan suojattiin, oli
MV Caroline Scan, saksalaisen
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varustamon omistama n. 100m
pitkä kuivarahtialus, jonka YK:n
Maailman ruokaohjelma (WFP)
on aikarahdannut kuljettamaan
ruoka- ja muuta humanitaarista
apua Somaliaan.
Alus on alun perin suunniteltu 12 hengen miehistölle, joten alussuojausosaston läsnäolo
yli kaksinkertaisti aluksella majoittuvan henkilöstön.
Hollantilaiset, jotka asettivat ensimmäisen AVPD-osaston
pari vuotta sitten Caroline Scanille, olivat rakentaneet improvisoituja makuulavereita aluksen hytteihin.
Pieniä, kahden hengen hyteiksi muunnettuja, yhden hengen hyttejä oli varattu suomalaisille merisotilaille neljä. Kuusi AVPD:n taistelijaa majoittui
aluksen pääkannelle sijoitetussa majoituskontissa.
AVPD

Majoitus- ja säilytystilat olivat kaiken kaikkiaan hyvin ahtaat ja rajalliset, mutta pienellä kekseliäisyydellä olosuhteet
saatiin luotua kohtuullisiksi.
Materiaalia oli säilytystiloihin nähden mukana runsaasti. Osa henkilökohtaisesta kalustosta varastoitiin materiaalikonttiin aluksen pääkannelle.
Materiaalikontin lisäksi osastolla oli aluksella ampumatarvikekontti, jossa kaikki osaston taisteluvälinemateriaali säilytettiin.
Vuokrattuun kylmäkonttiin varastoitiin niin aluksen kokkien
kuin suomalaisen KRIHA-joukonkin proviantit.
AVPD:n taisteluvalmius ja
valmiustilat perustuivat joukon
laatimaan taisteluohjeeseen.
Aluksen komentosillalle perustettiin AVPD:n johtamispaikka,
jossa ylläpidettiin viestiyhteydet
kotimaahan, operaation johtoalukselle (FHQ), operaation johtoesikuntaan (OHQ) sekä muihin CTF 465:n yksiköihin. Johtopaikalla toimi aina joku AVPD:n johtoryhmän henkilöistä tilannejohtajana.
MV Caroline Scanin miehistö oli mielenkiintoinen yhdistelmä Itä-Eurooppaa ja Aasiaa. Aluksen päällikkö ja konevahtiupseeri olivat ukrainalaisia,
försti venäläinen, konepäällikkö
puolalainen ja loput miehistöstä filippiiniläisiä.
Aluksen miehistön kanssa
puhuttiin englantia, jolla yhteinen ymmärrys välittyi puolin ja
toisin riittävän hyvin.
AVPD:n toiminnan ja viihtyvyyden kannalta oli välttämätöntä säilyttää hyvät välit aluksen

AVPD

koko miehistöön ja ennen kaikkea aluksen päällikköön. Toimiva
vuoropuhelu päällikön ja osaston
johtajan välillä oli ensiarvoisen
tärkeää, jotta molemmat johtajat ymmärsivät toistensa tarpeet
ja ylisuuri miehistö pystyi toimimaan yhteisymmärryksessä.

Operointi:
Caroline Scan purjehtii tavallisesti reittiä, jonka päätesatamina on pohjoisessa Djibouti ja etelässä Mombasa. Toisinaan CS kävi lastaamassa myös
Tansanian Dar es Salaamissa.
Väliin jäävällä osuudella
aluksen reittisuunnitelmassa on
neljä Somalian satamaa: Ade-
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nin lahden rannalla sijaitsevat
Berbera ja Boosaaso sekä Intian valtameren puolella, Somalian itärannikolla sijaitseva maan
hallinnollinen pääkaupunki; Mogadishu sekä pieni satamakaupunki Kismaayo.
Aluksen lasti oli pääasiassa
WFP:n ja muiden avustusjärjestöjen säkkeihin pakattua riisiä,
viljaa, tattaria ja erilaisia viljasekoituksia, ruokaöljyä sekä ravintolisiä. Välillä kyytiin lastattiin työkoneita, kuten traktoreita, lääkintämateriaalia ja muuta
avustusjärjestöjen materiaalia.
Operaatioalueella piraattien
aktiivisuus on laskenut huippuvuosista 2010-2011 vuoden

2009 tasolle EU:n, NATO:n ja
eri valtioiden kansallisten merellisten operaatioiden sekä
kansainvälisten varustamojen
varautumistoimenpiteiden vaikutusten myötä.
Vaikka piraattien toiminnan
vapaus Afrikan sarven ympäristön merialueilla on saatu pääosin kiistettyä, tapahtuu alueella kaappausyrityksiä aika ajoin.
MV Caroline Scania vastaan ei
Suomen suojausvastuun aikana hyökätty, mutta samaa reittiä ajavaa pienempää avustuslaivaa kohtaan piraatit suorittivat kaappausyrityksen vain alle 100 meripeninkulman päässä Caroline Scanista alusten
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matkatessa Mogadishusta kohti Mombasaa. Kaappausyrityksen kohteena olleella MV Alpha
Kirawira-aluksella ollut yksityinen turvatiimi vastasi piraattien
tuleen ja merirosvot luopuivat
kaappausyrityksestä.

Harjoittelu
Elämä aluksella oli käytännössä
hyvin yksinkertaista sen jälkeen
kun rutiinit elämiselle ja operatiivisen valmiuden ylläpidolle oli
luotu. Haastavinta, etenkin rotaatioiden loppuvaiheessa olikin
valmiuden ylläpito merellä noissa kohtuullisen alhaisen uhkatason olosuhteissa pitkien vahtivuorojen aikana.
Joukon valmiutta pidettiin yllä jatkuvalla harjoittelulla
pitäen sisällään pitkälti samoja aiheita, joita jo rotaatiokoulutuksessa oli ryhdytty kouluttamaan. Operaatiossa toteutetulla harjoittelulla pyrittiin parantamaan yksilöiden ja koko joukon taitotasoa ja toiminnan valmiutta.
Ammunnat loivat painopisteen harjoittelulle, koska ampu-
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matarvikkeita jokaiselle asetyypille oli varattu mukaan riittävästi. Lähes jokaisella siirtymällä satamasta toiseen pyrittiin järjestämään ammunnat valoisalla
ja pimeällä.
AVPD tukeutui muonituksen suhteen MV Caroline Scaniin, jonka kokit valmistivat pääsääntöisesti maittavaa, joskin
välillä niukkaa ruokaa. Osasto
hankki itse Djiboutista, Mombasasta tai Dar es Salaamista
tarvitsemansa lisäravinnon sekä muut kulutus / käyttötavarat,
joita operaatiossa tarvittiin.
Hankinnoissa ja muissa
käytännön asioissa joukkoa tuki
kansallinen LNO, joka pääsääntöisesti lensi Djiboutista em. satamiin osastoa vastaan.
Kansallinen yhteysupseeri oli suureksi avuksi monessa
käytännön- ja hallinnollisessa
haasteessa, joita operaatiossa
jouduttiin ratkomaan.

Tehtävät
Joukon tehtäviin kuului MV Caroline Scanin suojaaminen kulussa, ankkurissa ja satamis-

sa. Satamissa AVPD huolehti
omasuojan nimissä koko aluksen suojauksesta sekä kulunvalvonnasta alukselle ja alukselta
liikkui satamahenkilöstöä, viranomaisia, ahtaajia, huolitsijat ja
muita kulkijoita.
Joukko arvioi myös jatkuvasti Somalian satamien turvallisuustilannetta ja raportoi siitä
johtoesikuntiaan.
Somalian satamissa, joihin
humanitaarista apua toimitettiin,
APVD huolehti siitä, että alukselle ei sen irrottaessa jäänyt sinne
kuulumattomia henkilöitä. Alus
tarkastettiin huolellisesti joka
satamassa juuri ennen merelle
lähtöä. Aiempien AVPD-osastojen kokemuksista tiedettiin, että
aluksen ruumaan ja muihin sopiviin tiloihin tulee todennäköisesti pyrkimään henkilöitä, jotka haluavat pois maasta.
AVPD joutui jatkuvasti
huomioimaan myös mahdollisen terroriuhan satamissa, joissa oltiin alttiina mahdollisille iskuille länsimaisia järjestöjä ja –
sotilasjoukkoa vastaan.
Operaatioturvallisuuden ja
toiminnan huomaamattomuuden varmistamiseksi joukko toimi satamissa pääasiassa siviilivaatteissa. Merellä oltaessa toimittiin aina sotilasvaatteissa.
Vahtitehtävät oli mitoitettu eri uhkatasojen mukaan satamaan, ankkuripaikoille ja merelle. Satamassa oleminen vaati AVPD:n niukalta henkilöstöltä paljon. Noin puolet henkilöstöstä oli jatkuvassa valmiudessa erilaisten tilanteiden varalta, ankkurissa pystyttiin valmiutta keventämään hieman,
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AVPD

sillä oma ympäristö oli paremmin valvottavissa ja hallittavissa. Toki satamien läheisyys aiheutti aluksen ympärille vilkasta pienveneliikennettä etenkin
paikallisten kalastajien toimesta. Joissain satamissa Afrikan
Unionin rauhanturvaoperaation (AMISOM) veneet partioivat
satama-alueen edustalla ja pyrkivät takaamaan sataman turvallisuuden mereltä. Merellä oltaessa AVPD pystyi valvomaan
ja turvaamaan aluksen kulun
kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Toimintaa edesauttoi joukon teknisesti
hyvä kalusto, jolla pystyttiin toimimaan hyvin myös pimeällä.
Koska henkilöstö joutui
merellä ja Somalian satamissa
kohtuullisen kovalle kuormitukselle, oli jäljelle jäävä vähäinen
vapaa-ajasta pystyttävä hyödyntämään.
Aluksella ajanviettomahdollisuudet eivät olleet kaksiset.
Henkireikänä useimmille toimi
majoituskontin viereen improvisoitu punttisali ”Motivus Mogadishu”, jossa pystyi ylläpitämään fyysistä kuntoaan, kunhan ei ryhtynyt riuhtomaan keskipäivän paahteessa.
Aluksen pääkansi palveli tasaisuudellaan myös juoksuratana. Kierroksen pituus oli
noin 100m. Toisinaan, kun puolet ruumasta oli tyhjänä, pystyttiin aluksen kansimiehistöä vastaan pelaamaan Suomi-Filippiinit koripallo-otteluita.
Kun alus saapui lastaamaan
uutta avustuskuormaa ”turvasatamiin” Djiboutiin, Mombasaan
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tai Dar es Salaamiin, pystyttiin puolet AVPD:n henkilöstöstä kerrallaan vapauttamaan viettämään omaa aikaa rentouttavan
hotelliyön tai paikalliseen kulttuuriin tutustumisen merkeissä.
Näissä turvasatamissakin
henkilöstö liikkui aina vähintään taistelijapareittain ja alkoholin käytöstä oli ISAF-operaation kaltaiset tiukat säännöt.

Olosuhteet
Sääolosuhteet poikkesivat huomattavasti Suomen olosuheista,
etenkin ensimmäisellä rotaatiolla, joka lähti helmikuun pakkasista päiväntasaajan lämpöön.
Molemmat rotaatiot pystyivät totuttautumaan ilmastoon vajaan kahden viikon ajan ennen
kuin ottivat oman suojausvastuunsa Caroline Scanilla vastaan.
Aika käytettiin harjoitteluun, hankintojen tekemiseen
ja yleisesti kuumaan ilmanalaan totuttautumiseen. Lämpötilat operaatioalueella olivat
25 – 45*C:n välillä ja ilma oli
todella kosteaa.

Ensimmäisellä rotaatiolla merenkäyntiä ei juuri ollut
helmi-kesäkuussa. Koillismonsuunin voimistuessa heinä-elokuussa joutui 2 rotaatio tutustumaan Intian valtameren ankarampaan puoleen.

Epilogi
Operaatio oli kaiken kaikkiaan
menestys. 15.3.-8.8.2013 välisenä aikana osasto suojasi yhteensä n. 12 000 meripeninkulman kuljetulla matkalla 24 tonnia
ruokalähetyksiä sekä 1300m3
muuta humanitaarista apua perille Somaliaan, josta apu kulkeutuu lähes 100% ihmisille, jotka
sitä kipeimmin tarvitsevat.
Osastoissa mukana olleet
28 sotilasta sekä LNO, joka palveli alueella noin puolen vuoden
ajan, voivat olla tyytyväisiä panokseensa sekä muistella lämmöllä aikaa, jolloin Merivoimat lähetti joukon ”Sortavalan poikia”
yksin maailman merille suorittamaan tehtävää, jonka epäonnistuminen ei ollut vaihtoehto.
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Teema
Yhteistyötä syksyisessä saaristossa.

Pasi Staff
Komentaja Pasi Staff, toimii SUCFIS, SUCBAS ja MARSUR johtotehtävissä.

”Turvallisuus on

avoimuutta ja yhteistyötä”

Maailma, jossa elämme, on monimutkainen. Kansallinen puolustaminen ei ole pelkästään varautumista perinteisiin sotilaallisiin uhkiin vaan monimutkaisiin ja toisistaan riippuvaisiin globaaleihin tapahtumiin. Tämän vuoksi merelliset turvallisuusviranomaiset
pohtivat turvallisuuden haasteita laajemmalla näkökannalla kuin koskaan ennen.

A

lueellisilla turvallisuushaasteilla on
usein maailmanlaajuinen perusta. Hyvä esimerkki on Italian kasvava huoli välimeren alueen hallitsemattomista ihmisvirroista kohti Eurooppaa. Sillä on vaikutuksia myös
Suomen turvallisuuteen ja viranomaistemme toimintaan. Maantieteellisesti kaukana olevat
haasteet muodostuvat helposti
lähialueidemme ongelmiksi.
Eniten on muuttunut tarve
verkostoitumiseen ja kansainvä-
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liseen yhteistyöhön. Menestyksen avaimet ovat laajentuvassa ja syvenevässä yhteistyössä.
Yhteistyö ei ole toivottavaa, se
on välttämätöntä.

”Esimerkit Suomesta”
Suomessa merellisten viranomaisten välinen yhteistyö aloitettiin jo vuonna 1994. Tavoitteena oli kehittää yhteistoimintaa merellisten viranomaisten
välille. Tavoite oli selvä; parantaa kustannustehokkuutta ja
tehdä asiat yhdessä eikä ku-

kin tahollaan. Yhteistyöllä saavutettu kustannussäästö on ollut huomattava. Veronmaksajien kannalta hyöty on ollut selvä. Viranomaisten resursseja on
säästynyt yli 50 miljoonaa euroa käytettäväksi muihin tärkeisiin toimintoihin.
Kansainvälinen tilannekuvayhteistyö alkoi vuonna 1999
Suomen ja Ruotsin välisenä yhteistyönä. Alkuun panevana voimana oli yhteiset Loviisa harjoitukset joissa havaittiin yhteistyön haasteet. Aluksi toimin-

Ruotsin merivoimat

taa kehitettiin erittäin salaisena projektina, joka sittemmin
johti Suomen ja Ruotsin väliseen Sea Surveillance Cooperation Finland Sweden (SUFCIS) yhteistyöhön. Operatiiviseen käyttöön SUCFIS yhteistyö otettiin vuonna 2006.
Pohjoismaiden poliittisen
johdon ohjaamana Suomi ja
Ruotsi aloittivat kahdenvälisen
yhteistyön laajentamisen koskemaan kaikkia Itämeren alueen
maita. Kehittämisen pohjaksi
otettiin SUCFIS yhteistyön hyvät käytänteet, sekä uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Työ aloitettiin nopeasti valtavalla määrällä ideoita, sekä visiolla siitä, mitä haluttiin saada
aikaan. Työn lopputulosta voidaan kuvata historialliseksi menestystarinaksi, merellisen yhteistyön Nokia ilmiöksi.
Yhteistyön nimeksi tuli Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS). Operatiivinen vaihe saavutettiin nopeasti jo vuonna 2009, jolloin
mukaan tuli kahdeksan Itämeren alueen maata. Suomi voi
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olla syystä ylpeä saavutuksesta, koska SUCBAS yhteistyö on
eräs seuratuimmista yhteistyön
esimerkeistä koko maailmassa.

”Euroopan tiedonvaihdon
yhteistyöverkko MARSUR
Eurooppalaista yhteistyökulttuuria rakentamassa”
Euroopan laajuinen Maritime
Surveillance Networking (MARSUR) yhteistyö on ensimmäinen
laatuaan jonka tavoitteena on ollut yhdistää viranomaisten merellinen tieto koko Euroopan tasolla.
Yhteistyön kehittäminen
on ollut suomalaisessa johdossa, suomalaisella toimintamallilla. Tavoitteena on ollut saada aikaan enemmän ja nopealla aikataululla eikä vain miettiä mahdollisuuksia. Mottona on: ”vähemmän puhetta, enemmän tekoja.”
MARSUR yhteistyöllä on
selkeä liittymispiste Euroopan
yhdentyvään meripolitiikkaan,
sekä kehitteillä olevaan Euroopan laajuiseen, kaikki viranomaiset yhdistävään tiedonvaihdon yhteistyöhön. Euroopan tiedonvaihdon verkko MAR-

SUR tuottaa tietoa jäsenvaltioilleen ja tukee tarvittaessa myös
kriisinhallintaoperaatioita. MARSUR yhteistyö mahdollistaa jäsenvaltioissa merkittäviä resurssien uudelleen kohdentamisia ja
taloudellisia säästöjä.
MARSUR yhteistyön jäseninä Suomen johdolla on kahdeksantoista maata kaikilta Euroopan alueilta Välimereltä aina
arktiselle alueelle. Uusina maina kiinnostuksensa ovat ilmaisseet muun muassa USA, Japani
ja Etelä-korea. MARSUR:n käytössä oleva teknologia ja toimintatapa mahdollistavat yhteistyön
kaikkien eri merellisten tahojen
kanssa. Yhteistyö on rakennettu siten, että jäsenmaiden ei tarvitse ostaa uusia ja usein kalliita
järjestelmiä vaan olemassa olevat
kansalliset tietojärjestelmät liitetään toisiinsa älykkäillä teknillisillä ratkaisuilla muodostaen eräänlaisen merellisen Facebook-verkon. MARSUR hankkeella parannetaan tilannetietoisuutta, kehitetään yhteistoimintaa EU-maiden kesken ja lisätään merialueiden turvallisuutta mahdollistaen
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myös muiden meriympäristössä
toimivien viranomaisten liittymisen järjestelmään.
Koko Euroopan laajuisesta
yhteistyöstä huolimatta toiminnassa korostuu vahva alueellinen vastuu. Suuri osa yhteistyöstä toteutetaan automaattisilla järjestelyillä ihmisten välistä kanssakäymistä unohtamatta. Yhteistyön kehittäminen on ollut mielenkiintoinen matka eurooppalaisen yhteistyön kulttuuriin Euroopan hyväksi, mutta jäsenmaiden
omista lähtökohdista. Työ ei aina
ole ollut helppoa, mutta mielenkiintoista se on ollut.

”Merivoimien rakentama,
kaikkien turvallisuuden
puolesta”
MARSUR on Euroopan maiden
merivoimien kehittämä ja rakentama, mutta siitä hyötyvät kaikki merelliset toimijat. Euroopan
unionissa kehitteillä oleva yhteinen merellisen tiedonvaihdon
järjestely hyötyy Euroopan merivoimien tuottamasta tiedosta
ja asiantuntemuksesta. Merivoimien hallussa oleva tieto jaetaan
muille viranomaisille käyttämällä
MARSUR verkostoa. Euroopan
unionin yhteinen tiedonvaihdon
ympäristö on merkittävä askel
EU:n tulevaisuudelle, kilpailukyvylle ja turvallisuudelle.
Tärkeintä on luottamus.
Kansainvälisessä yhteistyössä
luottamusta rakennetaan yhteisten kokemusten kautta. Yhteisten kokemusten kautta yhteistyö syvenee ja saa uusia ulottuvuuksia. Teknillinen toteuttami-
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nen on helppoa, mutta tekniikka on menestyvässä yhteistyössä ainoastaan pieni osa. Kaikkein tärkeintä on ihmisten välinen kanssakäyminen ja verkostoituminen. Siinä luottamus on
kaiken perusta.

reita kuten satelliitteja ja älykäs
yhteistyöverkon päätelaite. Uudet palvelut ja kehitetyt palvelut
otetaan operatiiviseen käyttöön
alkuvuonna 2014.

”Need to Know,
Responsibility to Share”

”The most difficult
interface is the human
interface, ja siksi myös
mielenkiintoisin”.

On kaksi tapaa tehdä rajojen
ylittävää kansainvälistä yhteistyötä. Ensimmäinen ja aikaisemmin käytössä ollut järjestely oli tilata teollisuudelta laitteisto, joka otettiin jäsenmaissa
käyttöön. Toinen ja moderni tapa on yhdistää olemassa olevat
järjestelmät toisiinsa älykkäillä
rajapinnoilla ja muodostaa niistä hajautettu verkko. Siis verkko,
jossa itsenäiset järjestelmät automaattisesti keskustelevat toistensa kanssa. Kaikkein tärkein
ja syvällisin yhteistyön muoto
on erilaisten kaikkia hyödyttävien palveluiden käyttöönotto.
Palvelumuotoja voidaan tarjota lukemattomasti, ja niitä voidaan lisätä tarpeen vaatiessa ja
yhteistyön syventyessä.
Eri maiden sensorit tuottavat yhteistyöverkkoon tietoa, jota voidaan käyttää kehitetyillä
korkean teknologian palveluilla.
Tässä työssä Suomi on eräs johtavia maita maailmassa.
MARSUR yhteistyössä on
menossa jatkokehitysprojekti,
jonka tuloksena yhteistyön palvelut kehittyvät, verkon turvallisuus lisääntyy ja operatiivinen
valmius paranee. Samalla otetaan käyttöön liikkuvia senso-

Kehittäessämme uusia teknologisia innovaatioita ja yhteistyön
automatisoituja ratkaisuja tulee
edetä harkiten ja muistaa yksi
asia. Mikään ei toimi ilman ihmisten välistä yhteistyötä. Usein
tapaa ihmisiä, jotka ensimmäisenä sanovat ei ja ovat erinomaisia keksimään syitä miksi ei pitäisi tehdä mitään uusia
asioita. Tällainen ajatusmalli ei
toimi kansainvälisessä yhteistyössä. Kaikki on mahdollista,
kun on tavoite ja hyvää tahtoa.
Mitä tulevaisuudessa? On
selvää, että yhteistyö tulee entisestään lisääntymään ja hyvä
niin. Yhteistyö purkaa päällekkäisyyksiä kotimaassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyön
tiivistämisessä ei ole kyse muutamasta kertaluonteisesta hankkeesta: tavoitteena on muuttaa
pysyvästi Euroopan valtioiden
välistä yhteistyötä. Lisääntyvä
yhteistyö pakottaa avoimuuteen,
ja se luo turvallisuutta. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon.
Tarvitaan vain uskallusta ja luovia ratkaisuja. Juuri niitä samoja asioita, joita edellytetään johtajalta kriisin sattuessa ja rauhan aikana. Suomalaisia luonteenpiirteitä.
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Sakari Martimo

Teema

Euroopan Unioni ja merten
turvallinen käyttö
Artikkeli perustuu Ulkopoliittisen instituutin toukokuussa 2013 julkaisemaan kirjoitukseen ”Maritime security 130 in a multipolar world” (Behr, Aaltonen, Brattberg)
sekä kirjoittajan kokemuksiin apulaissotilasedustajana EU:ssa ja Natossa.

M

eriyhteydet ovat Euroopan Unionille aivan yhtä kriittiset
kuin Suomelle. EU:n kaupasta
yli 70% kulkee merireittejä pitkin, ja ranta-alueilla asuu yli 70
% eurooppalaisista. Myös turvallisuuspoliittisesti meret ovat
aina yhdistäneet, joskin myös
eristäneet Eurooppaa. Onkin erikoista, että merialueet eivät ole
toistaiseksi saaneet EU:ssa nykyistä enempää huomiota.
EU:n komissio on ottamassa EU:n merten käyttöä haltuun
poikkihallinnollisella asiakirjalla Integrated Maritime Policy, IMP. Merialueet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen (domains): ns. EU-vedet, EU-vesille johtavat valtaväylät sekä merellisten kriisinhallintaoperaatioiden toiminta-alueet
(esim ATALANTA-operaatio).
IMP:n ensimmäinen konkreettinen työ on ollut määritellä aluksiin liittyvät tiedot ja niitä tuottavat organisaatiot. Common Information Sharing Environment (CISE) onkin tuottanut
laajan ja monipuolisen matriisin, jonka pohjalta syntyy näkemys, mitä tietoja jäsenmaat voi-
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vat lakiensa sallimissa puitteissa ja harkintansa mukaan jakaa
yhteiseen käyttöön. Esimerkiksi
alusten paikkatiedot, liiketekijät,
matkustajatiedot, lastitiedot jne
ovat jaettavissa lähtökohtaisesti
kaikkien viranomaisten ja merellisten organisaatioiden käyttöön.
IMP on kuitenkin komission tuote, joten siinä ei käsitellä EU:n turvallisuuspoliittista
ulottuvuutta muutoin kuin em
viittauksena kriisinhallintaoperaatioiden vastuualueisiin. Merellisiä turvallisuuslinjauksia ei

ole kirjattu myöskään Euroopan
Neuvoston toimivaltaan kuuluvaan EU:n turvallisuusstrategiaan (European Security Strategy, ESS, v 2003). Strategian
päivitysasiakirjassa (v 2008)
turvallisuuteen merillä viitataan
vain merirosvouden ja terrorismin yhteydessä.
Lissabonin sopimuksen
ns. yhteisvastuulauseke sisältää mahdollisuuden myös merelliseen turvallisuustukeen jäsenmaiden kesken. Sopimus
on kuitenkin ratifioitu ESS:n al-
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lekirjoittamisen jälkeen, ja sen
mahdollisessa käytännön toteuttamisessa on vielä pureskeltavaa jäsenmaissa.
UPI:n artikkelissa nähdään
EU:n merten käytölle kaksi keskeistä turvallisuusvaadetta. Ensinnäkin on tarve turvata liikkuminen ja pääsy (security of
access) meritse EU:lle tärkeille alueille. Erityisiä riskialttiina
alueina nähdään muun muassa Suezin kanavan sekä Hormuzin ja Malagan salmien tyyppiset alueet.
Toisena keskeisenä tekijänä nähdään merellisten toimintojen hallinta (sustainable management). Esimerkiksi yksi syy Afrikan sarven merirosvouteen on
ollut alueen ulkopuolisten valtioiden harjoittama ryöstökalastus,
mikä on osin pakottanut paikalliset kalastajat hankkimaan elantonsa muutoin. Merten pohjassa olevien energia- ja mineraalilähteiden hyödyntämisessä ajaudutaan helposti paikallisiin selkkauksiin, jopa sotiin, millä on
yleensä suora yhteys myös EU:n
merenkulun häiriöttömyyteen ja
turvallisuuteen.
Euroopan neuvosto ja komissio ovat aloittaneet merellisen turvallisuusstrategian laatimisen, ja se valmistunee tammikuussa 2014. Lähteenä olevan
UPI-analyysin kirjoittajat ovat
luonnostelleet tämän strategian
perusvaatimukset:
1. Strategian tulee olla
globaali.
2. Strategian tulee olla
ennakoiva ja aktiivinen.
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3.

4.

Strategian on oltava kokonaisvaltainen kattaen sekä
sisäisen että ulkoisen turvallisuuden (IMP ja ESS).
Strategian on annattava
ohjaus monipuolisten uhkien torjuntaan, mikä merkitsee mm. riittävän merivoimallisen suorituskyvyn
ylläpitoa ja käyttöä.

EU:lla on jo Afrikan sarven alueelta hyvät näytöt onnistuneesta kriisinhallinnasta.
ATALANTA-operaatio on muutamassa vuodessa päässyt tavoitteeseensa turvaamalla YK:n
avustuskuljetukset Somaliaan.
Sen lisäksi operaatio on vähentänyt merkittävästi muuta merirosvousta alueella.
Samalla kun akuutti ongelma on saatu hallintaan sotilaallisin voimin, on EU valmistellut
kokonaisvaltaista turvallisuusmissiota Afrikan sarven alueella. EU avustaa alueen poliittisia
ja taloudellisia toimia. Turvallisuuden kehittämiseksi EUSR:n johtamalla NESTOR-nimisellä missiolla tuetaan merellä ja rannikolla toimivia viranomaisia ATALANTA:n tukemana. Samaan aikaan
EU:n sotilaallinen koulutusoperaatio tuottaa Somalian hallitukselle suorituskykyä. Yhteistyö Afrikan unionin sekä Naton Ocean
Shield -operaation että AFRICOM:n kanssa tukee prosessia.
Hitaasti mutta oikeaan suuntaan
etenevä laaja EU-prosessi luo Afrikan sarven valtioille mahdollisuuden vastata alueensa turvallisuudesta. Tämä lisää myös EU:n
turvallisuutta.

Suomelle lähivedet ovat
luonnollisesti ajattelumme keskiössä. EU:n Itämeri-strategia
käsittelee aluetta monipuolisesti
pois lukien turvallisuus. On tärkeää muistaa, että silloin tällöin
EU:n sisämereksi nimitetty alue
on myös rajavyöhyke EU:n ja
Venäjän mutta myös Naton ja
Venäjän kesken. Venäjä on viime aikoina osoittanut kiinnostusta EU:n Itämeri-strategiaa
kohtaan. Mahdollinen yhteistyö
tuonee käsittelyyn myös osapuolten turvallisuusintressit.
Arktiset merialueet ovat toinen Suomelle yhä tärkeämmäksi muodostuva suunta. EU:lle
ja Suomelle on tärkeää saada
koottua ajatuksensa merellisistä turvallisuustavoitteistaan ennen arktisten alueiden nykyistä laajempaa hyödyntämistä.
Muutoin saatetaan ajautua reagoijan epäkiitolliseen rooliin.
Kotimaiset merten käytön
poikkihallinnolliset ratkaisumme voivat olla myös vientituote siinä missä vaikkapa opetusja koulutusjärjestelmämme. Ajatus on tavallaan jo toteutumassa EU:n MARSUR-merivalvontaprojektissa, jota Suomi on
ansiokkaasti johtanut. MARSUR tarjoaa käytännön työkalun myös aiemmin mainitun CISE-tietojen välittämiseen.
Suomen on ”omana saarenaan” ja osana ”EU-saarta” luonnollista edesauttaa niin IMP- kuin
ESS-työtä. Meriturvallisuusstrategia parantaa turvallista ja hallittua
merten käyttöä, mikä lisää koko
EU:n ja siten Suomen kokonaisturvallisuutta.

Pertti Huhtanen
pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi

Uhka vai ei,
karhu vai kanarialintu
Sotilaallinen uhka on perinteisesti määritetty geostrategisesti sotavoimien reaalisen suorituskyvyn perusteella. Nyt uhka tavataan esittää kyvyn ja halun yhdistelmänä. Tällaista yhdistelmää ei juuri nyt ole ja katso, paha kauas pois on karkoitettu!
Turvallisuuskin esitetään tunteena, eikä reaalisena tilanteena.

T

osiasiassa karhu on tunteista riippumatta aina
ollut uhka, kanarialintu ei. Jos karhun kanssa syntyy
vakavansorttinen intressiristiriita, muuttuu se välittömäksi vaaraksi. Kanarialintu ei ole uhka
eikä vaaraksi muutu. Kummankin kanssa on hyvä olla väleissä. Karhun suhteen muu olisi
edesvastuutonta yltiöpäisyyttä.
Olemme juuri kokeneet,
kuinka Elop ensin elämöi, sitten Microsoft nosti kämmentään
ja löi. Ja karhu se on Rosatomkin. Ainoa valtiollinen karhu-uhka Suomelle on tietysti Venäjä.
Muut karhuvaltiot ovat kaukana,
ja muut naapurivaltiot ovat kanarialintuja. Venäjän karhun syvässä alitajunnassa on mielikuva Pyhästä Äiti Venäjästä. Suuri kertomus alkaa Nooan pojasta Jafetista. Pitkin maailman sivua tullaan Ruurikkien kautta
Moskovaan kolmantena Roomana, Romanoffien kautta Neuvostoliittoon ja nykyiseen Venäjään.
On vain liturgia välillä vaihdellut.
Pyhä Venäjä on jakamaton
ja siihen kuuluu kaikki verellä
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vallattu. Mikä on menetetty, se
on saatava takaisin. Slava Rossija, velikaja, derzhava, Kunnia
Venäjälle, suurelle, voimakkaalle. Verbinä derzhat tarkoittaa
kiinnipitämistä. Pyhä Venäjä selittää lapsiasiamiehen hämmentävät vaatimukset. Se selittää
kenraalien puheet, joissa ajatellaan mitä sanotaan ja ilmeisesti
sanotaan mitä ajatellaan. Se selittää suomalaisen ympäristötutkijan kovan kohtelun. Suuren ja
voimakkaan suvereniteettivaatimukset ulottuvat kansainvälisoikeudellisiin kysymyksiin asti.
Pyhän Venäjän ajatusmalli selittää Venäjän Sotatiedeakatemian presidentti, armeijankenraali Mahmut Garejevin tuoreet
puheet patriotismista ja kansallisesta ideasta. Tuo idea on riippumattomaksi suurvallaksi palaaminen. Kansalliseen ideaan kuuluvat Venäjän kansojen yhtenäisyys, ensisijainen valmius paikallisiin sotiin mutta myös alueellisiin ja laajamittaisiin sotiin, paluu
divisioonaorganisaatioon ja massiivisiin panssarijoukkoihin. Pyssy on vieläkin pyssy, eikä mak-

sa paljon. Tämä kaikki on Pyhää
Venäjää ja voimapolitiikkaa.
Vähättelijöiden on hyvä
käydä katsomassa Pietarin upeita moottoritiejärjestelyjä. Tyylikkäät ja toimivat siltarakennelmat
on tehty pikavauhtia, niin tehtiin
Primorskin satamakin. Kronstadt Merikirkkoineen ja patosiltoineen on noussut loisteliaaksi
nähtävyydeksi. Nyt rakennetaan
Ust Lugan satamaa maayhteyksineen ja upouusine kaupunkeineen. Meillä tiet rappeutuvat.
Vaalimaan asfaltti kasvaa heinää,
mutta Torfionovkan rekkaparkki
toimii. Koska on Koillisväylän ja
Muurmanskin jättisataman aika?
Moni kehityskulku kuitenkin kulminoituu vuoden 2020
paikkeilla. Olisiko tuolloin Putinin julistama ”järistysten aika”,
jolloin katsotaan ”kuka ryntää
eteenpäin”. Öljy voi menettää
arvoaan. Kaasua ei ehkä osteta nykyistä määrää. Teollisuus
ei ehkä nousekaan kilpailukykyiseksi. Uudet tuulet puhaltavat ja Kremlin nurkissa vinkuu. Väestörakenne muuttuu.
Varusmieskelpoisten enemmis-
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tö alkaa kääntyä muslimivoittoiseksi. Kysymys kuuluu, kenelle
sitten ollaan uskollisia ja minkä
tyyppisessä kriisissä. Taivaan
merkkejä alkaa näkyä.
Aiemmin tänä vuonna Venäjä järjesti mittavan sotaharjoituksen kaukana Aasiassa. Pääsiäisenä 2013 kaksi venäläistä
pommikonetta ja neljä hävittäjää säikäytti Ruotsin lähestymislennollaan. Läntisen Zapad-harjoituksen tarkoitus oli harjoittelu
NATO:n suunnitteleman ohjuspuolustusjärjestelmän torjumiseksi. Torjuttiin siis puolustusta!
Vastatoimenpiteiksi suunnitellaan lisää hyökkäysohjuksia ja
ilmatorjuntaohjuksia Kaliningradiin. Vuoden 2009 Zapad-harjoituksessa simuloitiin ydinaseen
käyttöä, siis maailmanpaloa.
NATO puolestaan harjoittaa
marraskuussa Puolassa ja Latviassa NRF- eli nopean toiminnan joukkojaan. Jos NATO-karhu meitä lyö, se tapahtuu torjumalla mahdolliset jäsenyyspyrkimykset ja avunpyynnöt. Tämä

hyytävän kylmä karhunkäpälä
lämähtää sitä todennäköisemmin, mitä kriittisemmässä tilanteessa tapahtumahetkellä ollaan.
Suomen ja kaikkien Itämeren yhdistämien maiden kannalta tämä kaikki tarkoittaa, että
laajat mutta etenkin rajoitetummat aseelliset konfliktit ovat yhtä
mahdollisia kuin ovat olleet kautta aikain. Ne voivat olla myös yhtä yllättäviä kuin joskus ovat olleet. Näin puhui jo Sun Tzu. Venäjä-karhun alueellisena sotilaskohteena voi olla Suomi ja Baltian maat. Kohteena voi olla vielä rajatummin Georgian 080808
tapaan Kaakkois-Suomi ja Itä-Virumaa. Tai Ahvenanmaa kaikkien karhujen kohteena.
Sotaharjoitus pitää aina sisällään myös mahdollisuuden
yllätyshyökkäykseen. Asiaperusteita tällaiseen yllätykseen
saa tällä erää etsimällä etsiä,
mutta valmiuksia tulevaa varten voidaan luoda. Näin syntyy
todellinen karhu-uhka, osaaminen, toimintakyky, potentiaa-
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li. Tositilanteen ehkä koittaessa ei ole temppu eikä mikään
vaihtaa kesken sotaharjoitusta
paukkupatruunat koviin ja siirtyä vaikka seuraavana yönä todelliseen kohteeseen paluukuljetusten yhteydessä, maitse,
meritse, ilmoitse. Valmistautuminen on kuitenkin aina valmistautumista. Toiminta on tässä ja
nyt. Etenkin yllättävä toiminta.
Alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta ja tulenavausvelvoitteesta oli kylmän sodan aikana selvät ohjeet myös rauhanaikaista toimintaa varten. Enää ei
kuitenkaan ole 24/7 kotikaupunkinsa edessä olen valmiuslinnakkeita. Ei kauas ja tarkasti kaikkiin suuntiin, maalle, merelle ja
ilmaan ampuvaa rannikkotykistöä. Suomen satamat ovat nyt
avoimessa merisivustassa. Linnut kyllä visertävät. Mutta ehkä
vuonna 2016 palataankin Pietari Suuren merilinnoituksen perintöön! Meriliikenne oli turvattava,
niin on ollut ja niin on oleva.
Geostrategisesti Pietari Suuren merilinnoitus seurasi keskiaikaista ajatusmallia laajennetussa mitassa. Nevan hallinta pyrittiin toteuttamaan silloisella sotakalustolla linnoituksin ja liikkuvin maavoimin, avovesikaudella
myös merivoimin. Linnavuorista
ja vainotulijärjestelmistä löytyy
mallia jo aikain takaa. Aivan samaa logiikkaa noudatettiin maailmansotien aikana. Muinaisia sulkuköysiä ja kettinkejä vastasivat
miinoitteet ja sukellusveneverkot.
Varsinaisesta Itämeren merisodasta yhteistä vihollistamme vastaan piti huolen suurvalta Saksa. Nyt sellaista yhteistyö-

kumppania ei ole olemassa. Ei,
ellei sitten ole salaisia valtiosopimuksia. Eikä Suomen vähäinen, mutta kallis oma laivasto
nytkään kykenisi Itämeren mittaisiin sotatoimiin, tuskin edes
saattuetoimintaan. Kyberajan
teknologia vain lisää esimerkiksi datakaapelien merkitystä kaikille osapuolille. Kaasuputki voi
kriisitilanteessa olla yksi suojattava kohde tai tekosyy voimannäytölle ja voimankäytöllekin.
Sotalaivastomme kärki
kauppalaivasaattueineen pääsisi ehkä Tanskan salmiin saakka,
mutta takaisin tuskin olisi tulemista. Se joutuisi saarroksiin niin
kuin Venäjän Tyynenmeren laivasto Port Arthurissa 1904. Tai
se tuhottaisiin niin kuin Itämeren laivasto Tsushiman salmessa 1905. Näin kävi ja näin saat-

taa käydä aavan meren tuolla
puolen. Vai toimisiko ja riittäisikö pystysuora liikenne yli Suomenlahden? Liike ei enää suojaa
tuholta. Täsmäohjuksilla surmataan jopa yksittäisiä ihmisiä liikkuvia ajoneuvoja tuhoamalla.
Oma alue tunnetaan ja se
etu olisi hyödynnettävä. Hyökkäyskynnys olisi painopistesuunnilla nostettava niin korkealle, että sotatoimet jouduttaisiin suuntaamaan toisarvoiseen suuntaan. Tai luovuttaisiin koko hommasta. Tämä olisi puolustajan plussummapeliä
ja hyökkääjän miinussummapeliä. Joudumme pärjäämään aivan uusissa ympäristötekijöissä. Satelliitit kertovat. Kuka saa
kuulla ja kuka luulla? Ainoaksi
reaaliseksi toimialueeksi omalle
meripuolustuksellemme taitaa

jäädä Suomenlahden rannikkoväylien suojaaminen ja hallussapito. Nyt kuitenkin satamamme
ovat avoimessa merisivustassa.
Emme saa unohtaa Ahvenanmaan saaristoa emmekä
Ruotsi-yhteyksiä. Kriisiajan huolto olisikin ehkä saatavissa Ruotsista, jos meillä olisi sellainen sopimus. Myös Norjan kautta apua
voitaisiin saada, mikäli Ruotsilla
ja Suomella olisi sellainen sopimus. Norjalla sopimus on. NATO on läntisten demokratioiden
puolustusratkaisu. Euraasialla ei
liene tarjolla kilpailukykyistä yhteiskuntamallia. Oman maan ja
kansan puolustamisen arvo ei ole
mihinkään kadonnut. Maanpuolustustahto ja reaaliset toimenpiteet luovat perusehdon, uskottavuuden, uskottavuuden sekä
Suomessa että ulkovalloissa.

www.forcit.fi
 0207 440 400
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Ove Enqvist
Kirjoittaja on Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtaja

Kuka tai mikä vaalii
rannikkotykistön perinteitä?

S

uomen rannikkotykistö yhdistettiin merivoimiin vuonna 1998, ja
varsinkin sen jälkeen rannikkolinnakkeita on lakkautettu ripeässä tahdissa. Kesällä 2013
lakkautettiin viimeinen rauhan
aikana miehitetty rannikkolinnake, Kirkonmaa. Viimeiset rippeet
Suomen rannikkotykistön noin
100 vuoden perinteistä ja historiasta häviävät nopeasti ellei niitä vaalita. Suomessa ei kuitenkaan tunnu olevan tahoa, joka
vastaisi tästä varsin mittavasta
kokonaisuudesta siitä huolimatta, että monen yhteisön tehtäviin kuuluu rannikkotykistöaselajin perinteiden vaaliminen.
Vanhin yhdistys, jonka tehtäviin sääntöjen mukaan kuuluu
mm. perinteiden vaaliminen, on
Rannikkoupseeriyhdistys, entinen Rannikkotykistön Upseeriyhdistys. Yhdistys olikin pitkään
varsin aktiivinen perinteiden vaalija. Yhdistys tuli tunnetuksi erityisesti rannikkotykistöaselajiin liittyvien teosten julkaisijana. Mm.
rannikkotykistön useat vuosikirjat, teos Suomen Rannikkotykistö
1918–1958 ja rannikkotykistön
joukko-osastohistoriat ovat vielä aselajin historian perusteoksia. Yhdistys julkaisee vielä Rannikon Puolustaja -lehteä, mutta
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muuhun julkaisutoimintaan ei ole
katsottu olevan tarvetta.
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys perusti myös jo varhain
Rannikkotykistömuseon Suomenlinnaan. Museo luovutettiin
varsin pian Sotamuseon hallintaan, joka näin jälkiviisaasti kaiketi voidaan katsoa virheeksi.
Sisaraselajeilla, kenttätykistöllä
ja ilmatorjunnalla, on kansainvälisestikin arvioiden korkeatasoiset museot, kun taas Rannikkotykistömuseosta ensin pikku hiljaa poistettiin kaikki ran
nikkotykit, jonka jälkeen koko
museo pääsi homehtumaan ja
jouduttiin lakkauttamaan kokonaan. Aselajin museaalinen vastuu on nyt vapaaehtoisten organisaatioiden harteilla.
RT 2:n historia- ja avustussäätiön pohjalta perustettiin
vuonna 1962 Rannikon Puolustajain Kilta, jonka tehtäviin säänOve Enqvist

Helppo tapa vaalia perinteitä
– Harjun oppimiskeskuksen seinään kiinnitetty laatta.

töjen mukaan kuuluu mm. ”rannikon puolustuksen piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden
ja yhteisten muistojen vaaliminen”. Killasta erkaantuivat pikku
hiljaa paikalliset rannikkotykistökillat, joiden puitteissa aselajin varsinainen kiltatoiminta sen
jälkeen on tapahtunut. Rannikon
Puolustajain Kilta osallistui aikoinaan Rannikon Puolustaja -lehden julkaisemiseen ja rannikonpuolustajain päivien järjestämiseen. Yhdistys on pitkään nukkunut Ruususen unta ainoana
tehtävänään myöntää Rannikon
Puolustajain Killan ansiomitaleita, jos joku niitä muistaa esittää.
Rannikkotykistön perinneyhdistys perustettiin vuonna 1979, mutta täytettyään ensimmäisen tehtävänsä, Rannikkotykistösäätiön perustamisen,
se vietti pitkään hiljaiseloa. Yhdistys on herätetty henkiin, ja
on toteuttanut muutamia suhteellisen suuritöisiäkin perinnehankkeita. Yhdistyksen toimintaa haittaavat kuitenkin mm. varojen puute ja aselajiperinteiden
vaalimisen hajanainen kenttä.
Perinneyhdistyksellä ei ole minkäänlaista mandaattia johtaa tai
koordinoida eri yhdistyksissä tapahtuvaa rannikkotykistön perinteiden vaalimista.

Ove Enqvist

Moniin rannikkotykistöjoukko-osastoihin perustettiin
paikallinen perinneyhdistys hyvissä ajoin ennen kuin joukkoosastot lakkautettiin. Jo nimi perinneyhdistys paljastaa, että yhdistyksen tehtäviin kuuluu perinteiden vaaliminen, mutta toteutustapa on vaihdellut kovin
paljon. Perinneyhdistyksiin kuuluivat ennen rannikkotykistön
lakkauttamista pääosin rt-joukko-osastojen henkilöstöä, mutta
lakkauttamisen jälkeen rivit ovat
hajaantuneet.
Paikallisten rannikkotykistökiltojen toiminta on ollut kovin
vaihtelevaa. Säännöt paikalliskilloilla ovat pitkälle samat kuin
ns. pää- tai emokillalla, Rannikon Puolustajain Killalla. Ainakin Suomenlinnan Rannikkotykistökillan säännössä killan tehtäviin kuuluu ”rannikon puolustuksen piiriin kuuluvien histo
riallisten perinteiden ja yhteisten
muistojen vaaliminen”. Tätä tehtävää eri paikalliskillat ovat toteuttaneet eri tavalla. Suomen
linnan Rannikkotykistökilta on
mm. julkaissut useita rannik
kotykistön historiasta kertovia
kirjoja ja pystyttänyt Kuivasaareen kattavan rannikkotykkinäyttelyn, käytännössä uuden
rannikkotykistömuseon.
Koska eri yhdistykset osittain kilpailevat samoista henkilöistä, samalla alueella on harvoin sekä kilta että perinneyhdistys ollut kovin aktiivinen,
usein vain toinen. Yhdistyksillä on usein ollut jokin oma toiminnan kohde, jota ne ovat
vaalineet, eivätkä ne ole halunneet tai voineet olla aktiivises-
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Melkein ainoa Suomessa julkisesti esillä oleva 57 mm Nordenfelt-tykki,
pitkään tärkein kevyt rannikkotykkimallimme.

sa yhteistoiminnassa toisen yhdistyksen kanssa tai yhdistyä
toiseen yhdistykseen. Joillakin
alueilla on muodostunut erilaisia kirjoittamattomia perinteitä,
joiden mukaan tietyt henkilöstöryhmät kuuluvat perinneyhdistyksiin, toiset taas kiltoihin.
Rannikkotykistön perinteiden vaalimisen kenttä on näin
ollen kovin hajanainen, ja eri tahot ja henkilöryhmät ovat kenties pelännet menettävänsä jotakin harrastaessaan yhteistoimintaa alueen muiden yh
distysten kanssa tai jopa yhdistyessään niihin. Toisaalta perinteiden vaaliminen on usein
koettu harvojen hallitsemaksi
tutkimus- ja kirjoitustyöksi. Lisäksi varsinkin nuoremmat henkilöt ovat olleet kiinnostuneempia aktiivisemmasta toiminnasta
kuten saaristoelämästä, veneilystä, ammunnoista ja erilaisista harjoituksista.
Mitä sitten voitaisiin tehdä

perinteiden vaalimisen tehostamiseksi? On varmaan hyvä, että kaikilla yhdistyksillä säilyy perinteiden vaaliminen säännöissä,
koska perinteiden vaaliminen on
paljon muuta kuin kirjoitus- ja
tutkimustoimintaa. Tykillä ampuminen, vanha keskiön toiminnan taltioiminen, muistolaattojen
kiinnittäminen, matkojen järjestäminen rannikkotykistön entisille toimipaikoille jne. on kaikki mielestäni perinteiden säilyttämistä. Askel oikeaan suuntaan
olisi varmaan yhteistoiminnan lisääminen, resurssien järkevä
käyttö, tiedottamisen lisääminen
ja jopa joiden yhdistysten yhteen
liittäminen. Yksi taho hyväksyttäisiin toiminnan johtamiseen, ja
toimintaa vähintään ohjaisi jokin
puolustusvoimien taho, esimerkiksi Sotamuseo tai Pääesikunnan perinteistä vastaava osasto. Näin ehkä jälkipolvetkin tietäisivät, mistä rannikkotykistössä oli kyse.
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”Killer Cobra” ja muut haasteet- kovan veljeskunnan histo
Vedenalainen Veljeskunta – Merivoimien sukeltajakoulutuksen historia
Matti Anttila, Antti Ellonen
Koala-Kustannus 2013, 164 sivua, koko A4 4-väri, runsaasti kuvitettu, ISBN978-952-229-136-3.

”Saatiin uudet laitteet
sekobollat,
jolla on mukavuus
ominaisuudet täydet
nollat.
4.3. on sillä hengityskaasun
virtaus,
jolla pitäisi taata sukeltajan
kirmaus”.
Edellä oleva lainaus sukeltajaoppilaan kurssijuhlarunossa kuvannee merivoimiemme
vaativimman koulutusalan vain
erästä haastetta. Hankittu kalusto ei aina ollut maailman parasta, rahaa oli aina niukasti ja
ns. kirjoituspöytähankintojakin
tehtiin, mm. ranskalainen sukellusvene tai paremminkin vedenalainen skootteri, josta kirjassa
enemmän. Yksi asia ei kuitenkaan jää epäselväksi; merivoi-
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mien sukeltajakoulutuksen suorittaneet ja heidän kouluttajansa ovat eliittijoukkoa, ja ansiosta. He ovat historiansa, ensimmäisen lajissaan, ansainneet.
Koala-Kustannus on jo
vuosien ajan julkaissut melko
runsaasti käännöskirjallisuutta II maailmansodan ilmailu- ja
sukellusvenetoiminnasta ja erityisesti saksalaisten lentäjien ja
sukellusvenepäälliköiden muistelmia, kirjoja, jotka – yleisistä
syistä – johtuen eivät ole olleet
suurten kustantajien suosiossa.
Yhtiön perustaja ja ainoa työntekijä, Lassi Eskola toimii työkseen kansallisen lentoyhtiömme lentäjänä, jolle Koala-Kustannus on, Lassin omien sanojen mukaan, vain harrastus!
Nyt Koala-Kustannus on laajentanut harrastuksen uusille sfääreille. ”Vedenalainen Veljeskunta” on upea kirja.
Kommodori evp Raimo Tii
likainen oli oppilaana kurssilla
n:o 6 vuonna 1959, kouluttajana ja kurssin johtajana vuosina 1962-1966 sekä Merivoimien sukellustoiminnan johtajana Merivoimien Esikunnan Miinatoimistossa vv. 1973-1976
ja kommentoi pyynnöstäni kirjaa. (KM)

Raimo Tiilikainen:
Allekirjoittaneen kommentit perustuvat yleisiin havaintoihini
teoksesta ja sen rakenteesta sekä omakohtaisiin kokemuksiini.

Yleistä
Kokonaisuudessaan kirja on hyvin kattava ja monipuolinen läpileikkaus Merivoimien sukelluskoulutuksen vaiheista aina
nykypäiviin asti. Teoksen ulkoasu on arvokas ja juhlava.
Rakenteeltaan teos on johdonmukainen ja selkeä, joskin
siitä jää kaipaamaan omaa lukuaan koulutuksesta kokonaisuudessaan ja sen sisällöstä, kuten opetusohjelmia sukelluksen
teoriasta ja koulutuksen käytännön toimeenpanosta eri aikoina
sekä sukeltajien turvallisuuteen
ensiarvoisesti liittyvien varomääräysten kehityksestä. Varsinkin
nousutaulukot ovat muuttuneet
turvallisemmiksi vuosien kuluessa. Kirjassa koulutuksen painopiste on nyt lähes yksinomaan liikuntakoulutuksessa. Raivaajasukeltajien koulutukseen läheisesti liittyvän räjähdysainekoulutuksen laajempi kuvaus täydentäisi
koulutuksen kuvaa. Räjähdekoulutuksen maanpäällinen osuus
annettiin kurssille valituille oppilaille pitkään 60-luvulle asti en-

oria

nen varsinaisen sukeltajakurssin
alkua meripioneerikurssilla, jonka
tuloksena oli mahdollisuus suorittaa virallinen laturin tutkinto.
Pienenä kauneusvirheenä näen kurssin johtajia lukuun
ottamatta eri kurssien kaikkien
kouluttajien nimiluetteloiden
puuttumisen kirjan lopussa esitetyistä kurssien osanottajien luetteloista. Nyt ovat kouluttajista
esiin päässeet vain lähinnä valokuvissa esiintyneet. Ne olisi ollut helppo lisätä ainakin säilyneistä kurssikertomuksista.
Omalta ajaltani olen havainnut kirjassa joitakin pieniä
asiavirheitä sekä selvennyksiä ja
täydennyksiä vaativia kohtia, joita alempana käyn läpi sisällön
mukaan sivuttain. Ne eivät kuitenkaan vähennä kirjan arvoa
Merivoimien sukellushistoriasta, mutta voitaneen ottaa mukaan mahdolliseen seuraavaan
painokseen.

Yksityiskohtaiset
kommentit
Tajunnan menetykset seoskaasukoulutuksen alkuvaiheessa eivät todennäköisesti suinkaan johtuneet käytetyn kaasun
väärästä analyysistä, sillä samalla kaasuseoksella sukeltaneista
valtaosa ei menettänyt tajun-

Rannikon Puolustaja 4 | 2013

taansa, vaan hengityskaasuseoksessa olevan hapen loppumisesta, jolloin laitteen hengityssäkkiin jäi pelkkä typpi aiheuttaen tajuttomuuden. (s.31)
Englantilainen typpi/happi-seoskaasulaite oli lähes täydellinen kopio länsisaksalaisesta Drägerin seoskaasulaitteesta, mutta huomattavasti kalliimpi sodanajan sukellusjoukkojen
hankintoja silmällä pitäen.(s.39)
Kirjoituksen alussa mainittua sukellusvenettä oli alun
perin suunniteltu käytettäväksi miinanetsintään rakenteilla
olevien heräteraivaajien varustamiseksi. Hankintapäätös oli
kuitenkin tehty kirjoituspöydän
ääressä Suomen vesiolosuhteita tuntematta ja sukeltajia kuulematta.(s.41)
Tukialus Mursun suunnittelu ja varustaminen tehtiin Merivoimien esikunnassa Miinatoimiston, laivatoimiston ja sukeltajakurssin johdon yhteistyönä. Allekirjoittanut vieraili Miinatoimiston päällikkönä ollessaan
70-luvulla Länsi-Saksassa tutustumassa heidän sukelluskoulutukseensa, ja monet Mursussa sukeltamiseen sovelletuista ratkaisuista ovat peräisin heidän silloiselta tukialukseltaan.
Saman matkan tuloksena han-

kittiin sukeltajakurssin käyttöön
myös kaksi kappaletta saksalaisen Drägerin kevytsukeltajan
pintailmakypärää pukuineen ja
varailmapulloineen. (s.45- 48.)
Osallistuminen kansallisiin
kilpailuihin alkoi jo 1963 sukeltajakurssinkouluttajien osallistuessa urheilusukeltajien järjestämiin sukellussuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailuihin, joista ensimmäiset pidettiin
Aulangolla. (s.71)
Upinniemen kuntotalon pitkään käytössä ollut Siebe Gorman -painekammio oli rakenteeltaan yksiosainen sisältäen hoito-osan lisäksi vain pienen paineenkestävän lääkeluukun eikä
näin ollen mahdollistanut hoidon
ollessa kesken lääkintä- tai hoitohenkilökunnan käymistä kammiossa tai heidän vaihtamistaan. Se tuli konkreettisesti esille
vuonna 1965, kun huvipursi Gurlin nostossa sukeltajataudin saanutta Myllärinen- nimistä siviilisukeltajaa hoidettiin siinä Merivoimien ylilääkärin lääkintäkommodori Helskeen ja allekirjoittaneen
toimesta yli kaksi vuorokautta, eikä kammiossa avustanutta ylikersantti Oksasta voitu kesken hoidon vaihtaa esikammion puutteesta johtuen . Huvipursi Gurli, joka upposi jääolosuhteissa
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Mäkiluodon linnakkeen edustalla vieden mukanaan neljä uhria,
sai runsaasti julkisuutta sukeltajakurssin kouluttajien paikantaessa aluksen ja tutkiessa sitä poliisin valvonnassa uhrien löytämiseksi ja epäillyn laittoman rahansiirron ulkomaille paljastamiseksi.
Vuonna 1975 merivoimien
sukeltajien painekammiohoitomahdollisuudet Suomessa paranivat ratkaisevasti, kun allekirjoittanut miinatoimiston päällikkönä
toimiessaan teki yhdessä Valtion
Palo-opiston kanssa yhteishankintana kahden modernin saksalaisen Dräger-painekammion
hankinnan, jotka sijoitettiin Palo-opistolle Espoon Otaniemeen
ja Turun Laivastoasemalle. (s.76)
Tukialus Mursun varustelun
aikoihin 70-luvulla tehtiin myös

päätös hankkia sukeltajakurssille koekäyttöön kaksi ruotsalaista ACSC-seoskaasulaitetta, josta
mallista tuli sittemmin raivaajasukeltajien pääkoulutuslaite. (s.93)
50-luvulla ja 60-luvun alussa ennen siirtymistä Upinniemeen sukeltajakurssi tukeutui allaskaudella Turun Laivastoaseman rantakasarmiin ja allaskauden jälkeen Korppoon saaristossa olevaa Lökholman saareen ja
siellä oleviin parakkeihin ja telttoihin. (s.97)
60-luvun puolivälissä sukeltajakurssilla oli muutaman vuoden käytössään Kala 3:n ja H
6:n ohella hinattava asuntoproomu ”Musta Nuoli”, joka aiemmin
oli toiminut moottoritykkivenelaivueen emäaluksena. Proomu
mahdollisti majoittumisen osalle

kurssista sekä muonitus- ja laitehuoltohuoltotilat paineilmahuolto
mukaan lukien. Pitemmillä matkoilla proomun hinaukseen käytettiin Helsingin Laivastoaseman
yhteysalus Purhaa ja lyhyillä H
6:a. (s.98)
Allekirjoittaneen kurssin johtajavuosissa on pieni virhe. Toimin kurssin johtajana vuosina
1964-66. Luovutin kurssin johtajuuden 1966 syksyllä silloiselle
koulutusupseerilleni, yliluunantti
P Laaksolle siirtyessäni Merivoimien kapteenikurssille. (s.140)

Lopuksi
Edellä olevat täydennykset ja
kommentit eivät vähimmässäkään määrin vähennä teoksen arvoa. Kirjoittajia ja toimituskuntaa
on syytä onnitella mahtavasta työpanoksesta. Materiaalia on ollut
tuhansia sivuja, ja niistä on onnistuneesti tehty historia, jota lukee
ammattilaisen lisäksi maallikkokin (esim. KM) mielellään. Kirjassa aukeaa maailma, johon kuulumista voi vain kadehtia ja ihailla.
Kirjaa voi hyvällä omallatunnolla suositella paitsi kurssin käyneille ja heidän jälkipolvilleen sekä kaikille sukelluksesta kiinnostuneille. Hieno kirja, hieno maailma!
Kai Masalin, Raimo Tiilikainen
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Harmaat Sudet
– Atlantin taistelu sukellusvenemiesten silmin
Jak P. Mallmann Showell
Koala-Kustannus 2012, 187 sivua+16 kuvasivua, ISBN 978-952-229-128-8.

M

elkein mitä tahansa vastakkain asettelun sisältävää kirjaa lukiessaan lukija vaistomaisesti ja helposti asettuu jonkun, ja yleensä kertojan, puolelle. Tätä kirjaa lukiessani minulla oli jossain määrin vaikeuksia
omassa asemoinnissani. Yleensähän kirjoissa on helposti määritettävissä ”hyvikset” ja ”pahikset”. Nyt oli toisin.
Englantilaisen merihistorioitsijan Jak P.Mallmann Showellin isä palveli dieselmekaanikkona U-377:llä ja kaatui kolme kuukautta ennen poikansa
syntymää. Saamani tiedon mukaan äiti meni sittemmin sodan
jälkeen britin kanssa naimisiin,
ja näin poika muutti Englantiin.
Historia selittänee, miksi kirjan
rivien välistä löytyy selvä saksa-
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laisiin sukellusvenemiehiin kohdistuva myötätunto, jota brittikirjoittajalta ei odottaisi. Myötätunto tasapainottaa hienosti sitä kuvaa, jonka niin monet
muut voittaneen puolen kirjailijat ovat luoneet saksalaisista
sukellusveneistä ja niiden miehistöistä ”pahan ruumiillistumina”. Eri tietojen mukaan merelle lähti lähes 35 000 sukellusvenemiestä. Noin 3000 säilyi
hengissä. Lähes 800 sukellusvenettä upotettiin. Mittakaavan
vuoksi; nykyisellä Saksalla on
alle 10 sukellusvenettä.
Taistelu Atlantista kesti koko II maailmansodan ajan. Harmaat Sudet kertoo sen tapahtumista vuosina 1939-1943, jolloin käänne taistelussa tapahtui.
Vuoden 1943 ”mustan” toukokuun aikana saksalaiset menettivät yli 40 sukellusvenettä uponneina. Katkera taistelu jatkui kuitenkin sodan loppuun asti.
”Harmaat Sudet” perustuu saksalaisten sukellusvenepäälliköiden pitämiin alkuperäisiin sotapäiväkirjoihin, Cuxhaven-Altenbruchin sukellusvenemuseon arkistoihin ja myös Kuninkaallisen Laivaston julkaisemiin, aiemmin salaisiin sukellusveneselontekoihin ja raport-

teihin. Kirjassa ei ole varsinaisia lähdeviitteitä, mutta liitteenä on laaja luettelo suositeltavasta lähdekirjallisuudesta.
Kirja ei ole, eikä pyrikään olemaan, kattava historiateos Atlantin taistelusta, vaan kuvaus
sukellusvenesodan todellisuudesta sellaisena, kun veneiden
päälliköt sen kokivat, taustoja
unohtamatta. Kirjoittajan teksti
on sujuvaa ja varsin elävää, kuvaukset mukaansa tempaavia ja
varsin todentuntuisia, sikäli, kun
sotaa kokematon voi asiaa arvioida. Sukellusvenesodan armottomuus ei jää epäselväksi.
Puolin ja toisin. Kirjan valokuvaosion 31 kuvaa on hyvin valittu. Mukana on toimintakuvien lisäksi kuvia käytetyistä tyypeistä alkaen tyypistä II päättyen valtamerityyppiin IX. Kirjassa on myös eri tyyppien tärkeimmät tiedot.
Saatuani kirjan käsiini luin
sen kahtena iltana. Kesken ei
malttanut jättää. Eräs mielenkiintoisimmista lukemistani II
maailmansodan sukellusvenehistoriaa käsittelevistä kirjoista.
Ei vähiten näkökulmansa vuoksi. Kuuluu alan harrastajan luet
tavaksi.
Kai Masalin
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De flydde kriget:
baltiska och andra flyktingar runt Åland krigsåren 1939-1945
Karl-Johan Edlund
Leandoer & Ekholm Förlag, 2012, 192 sivua

S

otavuosina 1939
-1945 suuri määrä
ihmisiä lähti Itämeren piirissä sotaa pakoon meritse, usein Virosta Ruotsiin, jonne tuli noin 30 000 pakolais-

ta. Noin puolet pakolaisista pakeni Suomen ja Ahvenanmaan
kautta Ruotsiin. Oli tavallista,
että ensimmäinen paikka, jossa nämä pakolaiset tulivat maihin, oli jokin meidän rannikkolinnakkeistamme. Mitä näille ihmisille sitten tapahtui, kun heidät lähetettiin eteenpäin, ei ole
ainakaan allekirjoittaneelle ollut
kovin selvää aikaisemmin.
Kirja kertoo noin 30 pakolaistarinan avulla, miksi lähdettiin pakoon, miten pako tapahtui ja mitä tapahtui sen jälkeen,
viranomaisten toiminta mukaan
lukien. Mukana on myös tarinoita, jotka eivät koskaan tulleet viranomaisten tietoon ja nyt ovat
unohtumassa. Miten moni me-

nehtyi pakomatkalla, on vielä
selvittämättä. Osa pakolaisista
jouduttiin valitettavasti palauttamaan Neuvostoliittoon sodan
jälkeen.
Jos on kiinnostunut tästä
rannikkopuolustuksen sodan
ajan vähemmän tunnetusta
puolesta, kirja kannattaa hankkia. Kirja on ruotsinkielinen,
mutta internetistä päätellen vaikuttaa siltä, että siitä olisi tulossa englanninkielinen versio.
En ole löytänyt kirjaa kirjakaupoista, mutta sen voi tilata internetin kautta. Halvin tarjous,
noin 20 euroa, löytyi Adlibriksesta ositteesta http://www.adlibris.com/fi/
Ove Enqvist

Venäläisiä laivasto- ja rannikkotykistökirjoja

V

enäjällä tutkitaan paljon maan laivaston ja entisen rannikkotykistön historiaa, ja tästä julkaistaan paljon erilaisia kirjoja ja muita julkaisuja. Näiden julkaisujen hankinta on melkein välttämättä vaatinut Venäjällä käyntiä, sillä esim. Helsingissä
on vain Ruslania-kauppa, josta saattaa löytyä
joitakin julkaisuja.
Nyt on toinen joustavampi tapa hankkia venäläisiä alan lehtiä. VTM Pekka Silvast
ja Alexander Ishchenko toimivat venäläisen
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Gangut-kustantamon edustajina Suomessa,
ja heidän kauttaan voi tiedustella ja tilata alan
lehtiä ja muita julkaisuja. Yhteystiedot ovat:
Kustantamo Gangut
c/o Pekka Silvast
Puh +358 414 921 250 tai
+7921 585 2431
po.silvat@pp.inet.fi
www.riilahti1714.fi
Ove Enqvist

Tykkejä, terästä ja tekniikkaa
Suomen rannikkotykit – Coastal Guns in Finland
Ove Enqvist
kustannusosakeyhtiö Moreeni. Sidottu, 240 sivua. ISBN 978-952-254-162-8

M

ikä oli Järisevän
tykki ja miksi se oli
ratkaiseva osa talvisodan ihmettä? Ye-komentaja
ja sotatieteiden tohtori Ove Enqvist on koonnut sen ja muut
Suomen rannikon kiinteät tykit
yksiin kansiin, tarkoin tiedoin,
piirustuksin ja upein kokosivun
värikuvin Moreeni-yhtiön kustantamaan näyttävään kirjaan
Suomen rannikkotykit – Coastal Guns in Finland.
Suuri rannikkotykistöaselaji
oli tunnettu monimuotoisuudestaan, eikä sen aseistus tehnyt
poikkeusta. Suomalaisille jäi syliin Pietari Suuren merilinnoituksen pohjoinen osa ja sen kirjava
tykkikalusto, alkaen alkeellisista
37 mm Maxim-automaattitykeistä ja päätyen valtaviin kahdentoista tuuman kaksoiskanuunoihin. Tykkejä oli hankittu Venäjälle ajan mittaan ja kriisien iskiessä
mistä saatiin, Japanista, Yhdysvalloista ja useimmista Euroopan
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maista. Enqvist on tehnyt käsittä
mättömän suuren työn selvittäessään jokaisen asemallin taustat,
tekniikan, sodan ja rauhan käytön
ja katomaisen lopulta varikoiden
perukoille. Varsinaisiin ase-esittelyihin on myös liitetty monenlaisia
ihmislähtöisiä tarinoita onnistumisista ja epäonnistumisista, hupaisista sattumuksista ja harmillisista lipsahduksista. Monet rannikkotykistön piirissä kiertäneet faabelit ja legendat selvitetään tiede
miehen tyyneydellä, mutta huumoria unohtamatta.
Suomen rannikkotykistö
on ollut aina ”unohdettu” aselaji. Sen sankariteot jäivät jonnekin taivaanrannan taakse, eikä niistä jo salaamissyistäkään
voinut paljon puhua. Ensimmäinen suurtyö ja aselajille ominaisen luovuuden osoitus oli tykkikaluston ja sen ampumatarvikkeiden rakentaminen uuteen uskoon niin, että talvisodan merelliset hyökkäykset jäivät yrityksiksi. Enqvist kuvaa nämäkin
vaiheet perusteellisesti ja uskottavasti tavalla, joka saa lukijan
ylpeäksi suomalaisista sotilaista, aselajista riippumatta. Myös
aselajin loppuvaiheiden kuvaus
automaattitykkeineen ja tietoko
nelaitteistoineen ovat tähän asti
paras kokonaisesitys niistä.

Tekijä on tehnyt harppauksen rajojenkin yli – kirja on kaksikielinen. Suomalainen rannikkotykistö tulee näin tunnetuksi
alan maailmanlaajuiselle harrastajapiirille, ja kotimaiselle lukijalle se käy samalla sotilasenglannin ”kertausharjoituksesta”.
Mutta mikä oli ”Järisevän
tykki”? Se oli muutamia kilometrejä Taipaleenjoen suusta pohjoiseen Kannaksen Laatokan
rannalla olleen pienen Järisevän rannikkolinnakkeen 120/41
A. Puna-armeijan herkeämättömässä tulituksessa oli toinen
tykki rikkoutunut, ja toinen kärsinyt pahoja vaurioita. Senkin
lukko oli korjattavana ja putki
haljennut monen metrin matkalta, kun Laatokan jäällä havaittiin 19.2.1940 Taipaleen asemien taakse koukkaamista yrittävä neuvostopataljoona. Kannaksen kestäminen oli nyt Järisevän ja sen yhden olevan tykin varassa. Lukko saatiin paikalle, mutta sen iskuri ei toiminut, joten sitä autettiin vasaralla.
Tykkiä suunnattiin kolhiutunutta
putkea pitkin. Kuudes laukaus
osui pataljoonan kärjessä etenevään panssarivaunuun, joka syttyi tuleen. Hyökkääjät kääntyivät
takaisin, ja Taipale piti.
Heikki Tiilikainen
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Tapahtumat
HNLS Makkum Alankomaista ja BNS Narcis Belgiasta kiinnittyneenä Katajanokalla Helsingissä.

Mika Kuutti

Mika Kuutti

Naton miinantorjunnan
valmiusosasto rutiiniv ierailulla
Helsingissä 17.-22.10.2013
Naton monikansallinen kuuden aluksen miinantorjunnanvalmiusosasto
SNMCMG1 (STANDING NATO MINE COUTERMEASURES GROUP 1) saapui
rutiinivierailulle Helsinkiin Katajanokalle 17.10.2013.

O

saston nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat
miinanetsijäalukset
HNLS Makkum Alankomaista,
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BNS Narcis Belgiasta, HNOMS
Rauma Norjasta, FGS Dillingen
Saksasta ja ENS Admiral Cowan
Virosta sekä osaston johtoalus

ORP Czernicki Puolasta. Aluksilla
palvelee yhteensä noin 260 merisotilasta. Osaston tämän hetkinen johtovastuu on Puolalla, joh-

Mika Kuutti

tajanaan komentaja Piotr Sikora.
Osaston komentajuus vaihtuu
maiden välillä määräajoin.
Miinanetsintäsuorituskyvyn
lisäksi aluksilla ja miehistöillä on
valmius tukea 1) terrorisminvastaisia operaatioita, 2) merellä tapahtuvien kriisien ja konfliktien
torjuntaa, 3) meripelastustoimintaa ja 4) siviilien evakuointeja uhka-alueilta. Näillä osa-alueilla Nato turvaa rauhaa ja turvallisuutta merialueella.
Rutiinivierailulla alukset täydentävät varastojaan, suorittavat
alushuoltotoimenpiteitä ja henkilöstöllä on mahdollisuus levätä ennen pidempää yhtäjaksoista merellä oloa. Vierailun isännöi
Merisotakoulu ja isäntänä toimi
korkeakouluosaston johtaja komentajakapteeni Hannu Roponen. Vierailun yhteysupseeritoiminnasta vastasi kapteeniluutnantti Arto Vesanen.
Vierailulla Merisotakoulua
tuki yhteysupseeritehtävissä
viisi Sininen Reservi ry:n reserviläistä. Vuoden 2013 aikana

ovat reserviläiset toimineet yhteyusupseeritehtävissä yli 400
vuorokauden ajan.
Alukset olivat avoinna yleisölle lauantaina 19.10. ja sunnuntaina 20.10. Katajanokan
risteilylaiturissa. Alusosaston
komentaja, alusten päälliköt ja
miehistöt olivat yksimielisen
tyytyväsiä vierailusta Helsinkiin. Nykyiseen sähköiseen tapaan osasto esitti kiitoksensa
Suomelle, Merivoimille ja Helsingille Facebookissa: ”Kiitokset
suomalaisille vieraanvaraisuudesta, yhteistyö oli onnistunutta ja säätila upea koko vierailun
ajan. Toivottavasti tapaamme
pian uudelleen”. Satamakäynti päättyi tiistaina 22.10. Matkan aluksi kohti Puolaa ja Saksaa osasto toteuttaa yhteistoimintaharjoituksen Merivoimien
alusyksikön kanssa.
Naton miinantorjunnanvalmiusosasto juhlii tänä vuonna 40
vuotista toimintaansa. Komentaja Sikoran mukaan osaston tunnuslause tälle vuodelle on “Olem-

Norjalalainen miehistön jäsen keulakannen kiinnitysryhmässä.

me vahdissa merituorvallisuuden
puolesta”. ”We keep our watch for
the maritime security.”
Mika Kuutti

HNOMS Rauma Norjasta lähtee Helsingistä.

Rannikon Puolustaja 4 | 2013

53

Tapahtumat

Mika Raunu
Komentajakapteeni

Meriupseeriyhdistys 90 vuotta!
Meriupseeriyhdistyksen 90-vuotisjuhlaa vietettiin torstaina 24.10.2013. Vuosipäivän
ohjelma oli perinteinen. Aamulla yhdistyksen jäsenet laskivat seppeleet Hietaniemessä
Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin hautamuistomerkille, Naantalissa laivaston
muistoristille ja Merisotakoulussa sankaritauluille. Aamun tilaisuuksiin osallistui yhdistyksen jäseniä kadeteista reserviläis- ja evp-jäseniin.
Elias Tolonen / Puolustusvoimat

Puheenjohtaja, kommodori Timo Hirvonen ja kapteeniluutnantti Jyrki
Myllyperkiö laskemassa seppeltä Hietaniemen Sankariristille.
Hans Laine / Puolustusvoimat

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala onnittelemassa 90-vuotiasta
Meriupseeriyhdistystä.
54

I

ltajuhla pidettiin juhlavissa
tunnelmissa Katajanokan
Kasinolla. Iltajuhlaan osallistui jäseniä kadetista amiraaliin. Lisäksi paikalla oli ilahduttavan paljon evp- ja reserviläisjäseniä. Ennen illallista palkittiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä.
Iltajuhlan tunnelma noudatteli yhdistyksen erinomaista
henkeä ollen rento, välitön ja arvokas. Oli jälleen kerran ilahduttavaa todeta, että meriupseereiden kesken vallitsee poikkeuksellisen hieno yhteenkuuluvuuden tunne ja henki. Juhlaillan
kruunasi Laivaston soittokunHans Laine / Puolustusvoimat

Varapuheenjohtaja, komentaja Mikko Saarinen ja kadettiylikersantti Juhana Aalto laskevat seppeleen
Merisotakoulun Sankaritauluille.

Tyytyväistä juhlaväkeä Katajanokan Kasinolla.

nan säestämä Sanna Arell, joka
innosti juhlijat tanssiparketille.
Meriupseeriyhdistys on yksi Suomen vanhimmista yhdistyksistä. Vaikka ihmisten mielenkiinto yhdistystoimintaan
yleisesti on viime vuosina laskenut, on Meriupseeriyhdistyk-

sen pitkä ikä ja sen aktiivinen
jäsentoiminta osoitus yhdistyksen tarpeellisuudesta.
Iltajuhlassa komentaja evp
Yrjö ”George” Halonen tiivisti illan tunnelman ja meriupseereiden kesken vallitsevan hengen
koskettavimmin. Puheessaan

Hans Laine / Puolustusvoimat

Yrjö kuvasi jäsenistön ainutkertaista henkeä ja välittömyyttä
tavalla, joka kosketti kaikkia paikalla olleita. Yrjön lausuma runo
oli liikuttava elämänohje, miten
jättää murheet taakseen ja elää
murehtimatta liikaa tulevaa.
Hans Laine / Puolustusvoimat

Meriupseeriyhdistyksen kultaisella ansiomerkillä palkitut komentaja Yrjö Halonen, komentajakapteeni Eino Asp
ja kapteeniluutnantti Helge Jalava. Lisäksi kultaisella ansiomerkillä palkittiin komentajakapteeni Antonio Veltheim.
Palkinnot luovuttivat MY:n puheenjohtaja kommodori Timo Hirvonen ja varapuheenjohtaja komentaja Mikko Saarinen.
Rannikon Puolustaja 4 | 2013
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Tapahtumat

Lars Eklund
Helsingin Laivastokillan ja Etelä-Suomen
kiltapiirin puheenjohtaja.

Muistolaatan paljastus
Suomen merivoimissa sodanaikana kaatuneiden virolaisten vapaaehtoisten merisotilaiden muistopaasi sai puuttuneet nimet. Nyt ovat kaikki 16 sankarivainajan nimeä muistona meille uhrauksesta, jonka he antoivat Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta.
Suomen-Poikien perinneyhdistyksen puheenjohtaja Nyyrikki
Kurkivuori. Tervehdyksen toivat
Viron sotilasasiamies everstiluutnatti Kaupo Kiis ja Killan terveiset lausuivat kunniapuheenjohtaja Timo Vartiainen ja varapuheenjohtaja Torsti Koskinen.
Juhlapuheen piti Nyyrikki Kurkivuori, Suomen-poikien
perinneyhdistyksen puheenjohtaja. Hän kertoi historian lisäksi, kuinka yli kolme tuhatta viroilaisvapaaehtoista palveli suo-

Juhlavieraita vas. Sinisen Reservin puheenjohtaja komentajakapteeni Robin
Elfving, Viron sotilasasiamies eversti Kaupo Kiisk, Suomen-Poikien perinneyhdistyksen puheenjohtaja Nyyrikki Kurkivuori ja komentaja evp Risto Haimila.

S

uomenlinnan kirkon
juurella muistopaadessa oli 12 nimeä, kun
muistomerkki paljastettiin vuonna 1996. Myöhemmät tutkimukset toivat lisää tietoa: sankarivainajia olikin 16. Helsingin laivastokilta otti asiakseen saattaa
pronssinen muistotaulu ajan tasalle. Kilta teetätti lisäkilven,jossa
on puuttuvat nimet.Laatta asetetiin alkuperäisen pronssikilven jat-
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koksi pyrkien säilyttämään mahdollisimman hyvin muistopaaden
alkuperäinen ulkoasu.
Syyskuun 10. päivä paljastettiin ajan tasalle saatettu muistolaatta. Arvovaltainen kutsuvierasväki sekä Merisotakoulun
vartio ja lippuvartio sekä Helsingin laivastokillan lippu juhlistivat tilaisuutta. Laatan paljastivat Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund sekä

Kunnostettu muistomerkki, lisälaatassa puuttuneet nimet.

men armeijassa, suurin osa JR
200 riveissä Karjalan kannaksella. Tästä vapaaehtoisten joukosta 411 kantoi sinistä asepukua eli olivat merivoimien taistelijoita. Mutta keitä olivat nämä merivoimien vapaaehtoiset?
– Merivoimiimme hakeutuneet tai niihin muutoin komennetut virolaisvapaaehtoiset olivat Viron laivastossa koulutuksensa saaneita, kauppalaivaston miehiä, selvitti puheessaan
Kurkivuori.
– Tai rannikolta kotoisin olevia nuorukaisia kuten laivureita,
kalastajia ja sellaisia merellisesti ajattelevia, jotka muuten tunsivat palvelun merivoimissa sopivan itselleen parhaiten. Suurin
osa edellä mainituista oli varsin
kokeneita merenkävijöitä, mutta oli joukossa aloittelijoitakin ilman minkäänlaista kosketusta
merellisiin asioihin. Yhtä kaikki
he joutuivat ensin Turkuun peruskoulutukseen Heikkilän kasarmille. Peruskoulutuksen jälkeen merivoimien Suomen-pojat sijoitettiin sekä aluksille että
rannikkoasemille.
Puheensa lopuksi Nyyrikki Kurkivuori vielä kiteytti, miksi olemme täällä.
– Seistessämme tänään
täällä Suomenlinnassa ajan tasalle saatetun merivoimiemme
riveissä kaatuneiden virolaisvapaaehtoisten muistomerkillä me
haluamme kunnioittaa niiden
16 sankarivainajan muistoa, jotka antoivat kaikkensa pohjoisen
veljesmaansa vapauden puolesta. Niin ikään heidän lipussaan
olevat sanat ”Eesti auks tuleviku pandiks- Viron kunniaksi tu-
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kahvitilaissuuden puhetta kuuntelemassa vas. Robin Elfving, Nyyrikki
Kurkivuori ja Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Markus Aarnio.

levaisuuden pantiksi” ovat kirjaimellisesti käyneet toteen.
Muistopaadelta siirryttiin yhteiseen kahvitilaisuuteen
päällystökerholle. Kiittäessään
juhlavieraita läsnäolosta killan
puheenjohtaja kertoi laatan ja
muistomerkin valmistusvaiheis-

Helsingin laivastokillan lippu ja
Merisotakoulun lippuvartio juhlistivat tilaisuutta.

ta. Vaikka taloudellista tukea ei
mistään saatu, näki kilta kuitenkin tärkeäksi saattaa muistomerkki kuntoon.
Kun paikalle ei voinut saapua virolaisia veteraaneja korkean iän ja terveydellisten syiden
vuoksi, päätettiin toimittaan killan valmistama pieni muistolaatta heille mahdollisimman pian.
Lopuksi killan puheenjohtaja
kiteytti tilaisuuden merkityksen.
– Näin saimme päätökseen
Killalle tärkeän, pitkäaikasen ja
taloudellisesti kalliin projektin.
Sotiemme veteraanien ja sankarivainajien muiston kunnioittaminen ja perinteen vaaliminen
on yksi kiltamme toiminnan peruspilareista. Siksi tämän muistomerkin ajan tasalle saattaminen oli meille tärkeä.
Me emme heitä unohda,
me teemme heille kunniaa.
kuvat Juhani Kuisma
ja Kurt Österman
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Tapahtumat

Sakari Martimo

Perinteinen miekkajuhla
Suomenlinnassa
Puolustusvoimat / Tuomas Syvänen

Rannikkojoukko-opintosuunnalta valmistuneet kadetit: kadalik Jussi Petteri
Ahokas, kad Patrik Arpia, kad Harri Samuli Hyttinen, kad Mikko Antero
Kotilainen, kadpursim Otto Ilmari Mikael Seeck ja kad Jusa Petteri Väistö.

Rannikkoupseeriyhdistys järjesti 80. Merikadettikurssin
valmistumiseen

liittyvän

Miekkajuhlan

13.8.2103

Suomenlinnan upseerikerholla.

E

nsimmäinen Miekkajuhla järjestettiin v.
1963, siis 50 vuotta
aiemmin.
Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan kenr Jaakko Valtanen, k-amir Pertti Malmberg, prkenr Asko Kilpinen sekä lp-amir
Hanno Strang. Lisäksi Merivoi-
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mien joukko-osastojen komentajat, Rannikkoupseeriyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä
Merisotakoulun opettajakuntaa
oli kutsuttu todistamaan sotilaallisen karua, mutta kaunista miekan luovutusta. Luovutuspuheen mukaisesti miekka
voidaan luovuttaa vain yhdelle

henkilölle, mutta sen toivotaan
lujittavan koko kurssin yhteenkuuluvuutta ja rannikkojoukkohenkeä. Samalla tulevat upseerit kutsuttiin Rannikkoupseeriyhdistyksen jäseniksi.
Tällä kertaa miekka luovutettiin kadettipursimies Otto
Seeckille, perusteina hyvä opintomenestys ja rannikkojoukkohengen ylläpito.
Miekan luovutuksen jälkeen paljastettiin yhdistyksen perinnetilassa k-amir Pertti Malmbergin ja lp-amir Hanno Strangin kuvat jatkoksi huoneessa jo olevien rannikkotykistötaustaisten kenraalien komealle ja pitkälle kuvarivistölle.
Miekkajuhlan illallisvaihe
järjestettiin yhdessä Meriupseeriyhdistyksen kanssa siten, että
miekan luovutuksen jälkeen koko valmistuva 80. Merikadettikurssi osallistui yhteiselle illalliselle kunnia- ja kutsuvieraiden
kanssa. Samalla tulevat luutnantit esittäytyivät ja ilmoittivat
ensimmäiset palveluspaikkansa.
Illallisen yhteydessä kuultiin perinteiset kiitospuheet. Erityisesti
kenr Jaakko Valtasen sotaveteraanikokemuksenkin patinoimat
kirkkaat ajatukset jäivät kaikumaan kuulijoiden mieliin.

Tapahtumat

Mika Kuutti

Reserviläisurheiluliiton
Merimestaruudesta kilpailtiin
Helsingissä 27.-28.9.2013
Reserviläisurheiluliiton Meritaitokilpailujen perinne täytti 60-vuotta tänä vuonna.
Kilpailutoiminnan aloittajina olivat sodan kokeneet merivoimien reserviupseerit ja –
aliupseerit. Alku on varmasti ollut täynnä haasteita ja jännitteitä. Nykyäänkin kilpailutehtävät keskittyvät reserviläisten merisotilaallisiin taitoihin. Kilpailujoukkueen roolit ja
tehtävät muistuttavat merivoimien käyttöön otettavan siviilialuksen miehistön tehtäviä.

V

uoden 2009 tapahtuman jälkeen kilpailu
jäi tauolle, ja tänä aikana syntyi tarve kehittää ja muokata kilpailun sisältöä. Kun ajat
muuttuvat, on myös kilpailun
luonteen muututtava. Reserviläisurheiluliitto ry, Sininen Reservi ry ja MPK:n Meripuolustuspiiri esittelivät uuden kilpailukonseptin Merivoimien esikuntapäällikölle, lippueamiraali Veijo Taipalukselle Turussa syyskuussa 2012. Tämän esittelyn

pohjalta Merivoimien esikunta
päätti tukea kilpailun toteutusta
Merisotakoulun toimesta.
Uusimuotoisen kilpailun
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Reserviläisurheiluliiton Merikilpailutoimikunnasta muodostettu työryhmä. Valtaosa kilpailun toimitsijoista oli
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistysten jäseniä. Tapahtuma järjestettiin Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Santahaminassa 27.-28.9.2013. KilpailutaPuolustusvoimat / Santtu Suvitaival

Kapteeniluutnantti Hannu Koski käy läpi pistooliammunnan perusteet
Turun Reservimeriupseerien sekä Merireserviläisten ja Pelikaanikillan
joukkueelle.
Rannikon Puolustaja 4 | 2013

pahtuman toteutuksessa hyödynnettiin MPK:n Meripuolustuspiirin kurssikehystä. Tiivistoimintainen kisa kesti 24 tuntia.
Kilpailun suojelija, merivoimien komentaja kontra-amiraali
Veli-Jukka Pennala nosti lähettämässään tervehdyksessä esiin
meritaitokilpailujen pitkän perinteen. Pennalan mukaan kilpailu
pitää oivalla tavalla yllä reservin
suorituskykyä. Hänen mukaansa navigointi ilman teknisiä apuvälineitä sopii erinomaisesti merivoimien reservin osaamiskarttaan. Maasto-osuus, ammunta
ja viestitys muodostavat yhdessä kokonaisuuden joka edellyttää kilpailijoilta hyvää perusosaamista. Yksilösuoritus yhdistettynä joukkueen tiimityöskentelyyn
kannustaa toivottavasti harjoittelemaan kilpailulajeja ympärivuotisesti. Tervehdyksensä Pennala
päätti aikoinaan eräässä merivoimien laivueessa käytettyyn sanontaan ”Ei riitä, että on paras,
pitää olla myös hyvä”.
Kilpailunjohtaja Mika Kuut-

59

Kilpailunjohtaja Mika Kuutti ja voittajajoukkue Helsingin Reservimeriupseerit Sami Linnermo,
Aleksi Alho, Eero Ilvessalo ja Ada Westerinen.

ti avasi tapahtuman ja kommodori Sakari Martimo esitti merivoimien ja Merisotakoulun tervehdyksen. Avajaisissa kilpailijat
vastaanottivat kilpailussa tarvittavat materiaalit ja kartat sekä joukkueiden lähtöjärjestys arvottiin.
Neljä joukkuetta kilpaili merisotilaallisissa merenkulku-, rasti- ja ammuntatehtävissä. Merenkulkuosuuteen kuului kirjallisen reittiselosteen mukaisen reitin valmistelu kartalle,
reitin esittely reittitarkastelussa, paikanmääritystehtäviä, liiketekijöiden määritystä, erilaisten viestien tulkitsemista (viestilippu ja vilkku) ja merimiestaitotehtäviä. Maissa tapahtuva
osuus on sisälsi monipuolisia
rastitehtäviä ja pistooliammunnan. Osallistujien työvälineinä
ja varustuksena oli Helsingin
alueen merikartta, karttatyövälineet, kello, kompassi, taskulaskin ja kansainvälinen viestikirja
(KVK) sekä lämmin säänkestävä ulkoiluvarustus.
Tiivis kilpailu onnistui hyvin. Joukkueet ja toimitsijat olivat tyytyväisiä. Tapahtuman
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ajan toimitsijoita oli tehtävissä
yhteensä 14 henkilöä. Lisäksi
mukana oli suunnittelun ja kilpailun aikana myös yhdeksän
palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa ja viisi varusmiestä. Ilman
Merivoimien ja Merisotakoulun
merkittävää tukea ei kisoja olisi
voitu toteuttaa. Saadun palautteen osalta on myös tarpeelliset
kehittämiskohteet tulevia kilpailuja ajatellen huomioitu.
Pelastuspuku-uinti ja meressä joukkueena suoritettava
tehtävä sai positiivisen palautteen. Viilentävän tehtävä jälMika Kuutti

Merireserviläiset Pelikaanit joukkueen Martti Helamaa ampumassa.

Mika Kuutti

keinen saunominen Merisotakoulun isossa saunassa oli iloinen yllätys kilpailijoille. Kilpailun
meriosuus Fabian Wrede-luokan koulutusaluksilla oli myös
arvatenkin pidetty. Ammuntaosuuteen siirtyminen Ctrek.netin nopealla Tornado RIB-veneellä sai hymyn porukan huulille, ja sama hymy myös pysyi
pistooliammunnan ajan.
Kilpailujoukkueiden sijoitukset ja kokonaistulokset olivat: 1 Helsingin Reservimeriupseerit 201,03 virhepistettä, 2 Turun Reservimeriupseerit 216,60 virhepistettä, 3 Merireserviläiset 221,43 virhepistettä ja 4 Maakuntajoukko Raivaajaviirikkö Sääksi 307,18 virhepistettä. Erityisen positiivinen asia
on kilpailujoukkueissa ja toimitsijoissa mukana olleet lähiaikoina varusmiespalveluksesta kotituneet tuoreet reserviläiset. Lisähuomion ansaitsee myös Merireserviläiset ry:n joukkueen viestimiehenä kilpailut varusmiespalvelustaan suorittava radistialikersantti Johnny Morri Suomenlahden Meripuolustusalueelta, 7.

Ohjuslaivueesta. Kilpailujen tulevaisuuden kannalta uusien
nuorten sekä kilpailijoiden, että
toimitsijoiden aktivoituminen on
ehdottoman tärkeää.
Erinomaiset kilpailujoukkueet ja toimitsijat palauttivat 60-vuotiaan kilpailuperinteen takaisin arvoiseensa asemaan. Kilpailun suojelija, lokakuussa myös 60 vuotta täyttänyt, kontra-amiraali Veli-Jukka
Pennala ja Reserviläisurheiluliiton johto pitivät kilpailun palaamista erittäin tärkeänä. Vuoden
2014 kilpailuun on alustavan
kiinnostuksensa ilmoittanut jo
kuusi uutta kilpailujoukkuetta.
Lisätietoja jaetaan tulevan vuoden kilpailusta viimeistään maaliskuun aikana Reserviläisurheiluliiton nettisivuilta, www.reserviläisurheiluliitto.fi.
Kilpailun meriosuuteen
voi tutustua Puolustusvoimien
Combatcam Teamin kuvaamas-

Helsingin Res.meriupseerit
Turun Res.meriupseerit
Pelikaanikilta & Merireserviläiset
Raivaajaviirikkö Sääksi

Päiväkilpailu 1.
2.
3.

Maasto 1.
2.
3.

Turun Reservimeriupseerien joukkue suorittamassa
pelastuspuku-uinti tehtävää.

sa videossa. Se on nähtävissä
Puolustusvoimien Youtube kanavalla hakusanalla Reserviläisurheiluliiton meritaitokilpailut.
Reserviläisurheiluliitto toivottaa lämpimästi kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan kilpailutoimintaan, joko kilpailijaksi tai toimitsijaksi. Jokaisen
osaamiseen sopivaa tekemistä
on varmasti tarjolla. Tervetuloa
mukaan merelliseen kilpailutoimintaan!

Joukkue 4
Joukkue 2
Joukkue 3
Joukkue 1

Parhaat joukkueet
Joukkue
Helsingin Res.
Meriupseerit
Turun Res.
Meriupseerit
Pelikaanikilta &
Merireserviläiset
Joukkue
Pelikaanikilta &
Merireserviläiset
Raivaajaviirikkö
Sääksi
Turun Res.
Meriupseerit
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Kilpailu
201,03
201,60
221,43
307,18

1.
2.
3.
1.
2.
2.
1.
2.
3.

Tuomaristo
0,00
15,00
0,00
0,00

107,90

Ammunta 1.

109,60

2.

130,30

3.

16,50

Viesti 1.

21,80

2.

32,00

3.

Mika Kuutti

Parhaat yksilöt
Navigaattori
alil Aleksi Alho
alil Olli Jääsaari
alik Ville Mäenpää
Viestimies
ylil Antti Väinälä
alik Johnny Morri
alil Aleksi Alho
Ampuja
ltn Ada Westerinen
kaptl Sami
Linnermo
ltn Teppo Jokinen
Yhteensä
201,03
216,60
221,43
307,18

Parhaat joukkueet
Joukkue
Helsingin Res.
Meriupseerit
Pelikaanikilta &
Merireserviläiset
Turun Res.
Meriupseerit
Joukkue
Turun Res.
Meriupseerit
Pelikaanikilta &
Merireserviläiset
Helsingin Res.
Meriupseerit

90
87
87

Sijoitus
1.
2.
3.
4.

275
235
204

22,50
24,00
27,50
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Tapahtumat

Samuli Hyttinen
Kolminkertainen maastojuoksun voittaja

Pohjoismaiset merikadetti
päivät (NOCA) 2013
Tänä vuonna merikadettipäivät järjestettiin Tanskan Svendborgissa. Kuten tiedetään,
NOCA:n pääasiallinen tarkoitus on kehittää pohjoismaista yhteistyötä tutustuttamalla eri maiden kadetteja toisiinsa. Sosiaalisen luonteensa lisäksi merikadettipäivät on
kuitenkin myös rankka urheilutapahtuma, jossa Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi kisaavat toisiaan vastaan tavoitteenaan vain ja ainoastaan kokonaiskilpailun voitto.

S

uomi ei ole pitkään aikaan voittanut kyseistä
tapahtumaa, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana
olemme kyenneet taistelemaan
eri lajeissa kovista sijoituksista.
Tänä vuonna NOCA:ssa tavoitteenani oli jatkaa voittosuoraa juoksussa. Ennen erikoisalaani oli kuitenkin edessä useita raskaita lajeja, joissa miehestä otettaisiin tosissaan mittaa.
NCC:ssa saimme ajettua nuorimman kurssin lajiin sisälle, ja
mielestäni koko joukkue taisteli jokaisesta saatavilla olevasta sekunnista parhaan kykynsä mukaan. Vähäisestä harjoittelusta huolimatta simput esiin-

tyivät edukseen, ja vanhukset tekivät tasaisen varmoja suorituksia saalistaen yhden erävoiton ja
yhdestä erästä toisen sijan. Kokonaiskilpailussa olimme kuitenkin kolmansia. Muista onnistumisista mainittakoon ainakin jo
komivuotiseksi perinteeksi muodostunut Ruotsin lyöminen jalkapallossa. Pelastusuinnissa saavutettiin, kilpailun kova taso huomioiden, hieno kuudes sija.
Maastojuoksusta oli tanskalaisten omituisesta ideasta
johtuen tehty kohtalaisen erikoinen kokemus. Tänä vuonna rata
oli nimittäin suunniteltu lievästi
sanoen rankaksi: 1,33 kilometrin matka sisälsi kolme jyrkkää

nousua sorakuopalla ja kaiken
huipuksi rata juostiin kolmeen
kertaan. Jo pelkästään radan
näkeminen tuntui pahalta. Komannen voiton metsästys alkoi
osaltani hyvin, sillä johdin kilpailua puolitoista kierrosta. Tämän
jälkeen putosin piikkipaikalta ja
jouduin katselemaan norjalaisen kadetin selkää aina viimeisen kierroksen loppuun asti. En
kyennyt palautumaan rankoista nousuista riittävän hyvin, jolloin ero kilpakumppaniin kasvoi. Viimeisen kierroksen lopulla sain hänet kuitenkin kiinni ja
kirin hänestä ohi. Kilpakumppanini ei kyennyt vastaamaan, jolloin pääsin juoksemaan viimei-

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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sen alamäen sorakuopan pohjalla sijainneeseen maaliin yksinäni. Tavoitteeni viimeisille merikadettipäiville siis toteutui. Erityiskiitos pärjäämisestäni kuuluu sorakuopalle kerääntyneelle
kannatusjoukolle, jonka toiminta
oli ihailtavaa. Suomalaiset merikadetit näkyivät ja kuuluivat koko radan pituudelta. Juoksipa kisan aikana vierellä myös muutama henkilökuntaan kuuluvakin.
Suomalainen kadetti ei häviä pohjoismaalaiselle kadettitovereilleen kunnon tai tahdon osalta, vaikka kokonaiskilpailun sijoitus on tavallisesti ollut joukkueellamme kolmas tai neljäs. Siitä tuoreimpana osoituksena olkoon jo mainittu NCC-joukkue.
Eniten olimme jäljessä tekniikkaa vaativissa osalajeissa, kuten
melonnassa ja käsikranaatin tarkkuusheitossa. Täytyy tosin muistaa, että esimerkiksi tanskalaisilla valtaosa joukkueesta on myös
maan meri-5-ottelujoukkueessa.
Harjoittelu on lajista riippumaton salaisuus menestykseen.
Ainoastaan työllä voidaan hioa
eri lajien vaatima tekniikka kuntoon. Ilmaiseksi emme voi kuvitella saavamme yhtään erävoittoa köydenvedossa saatikka kurovamme yhtään sekuntia edessä juoksevaa taistelijaa
kiinni juoksussa. Kova työ ja halu ratkaisevat. Ymmärrettävästi
meillä opinnot vievät hyvin pal-

Kadetti Hyttinen voitti Merikadettipäivien maastojuoksun
historiallisesti kolmissa peräkkäisissä kisoissa.

jon aikaa, jolloin harjoittelu ei
ole määrällisesti muiden maiden kanssa samalla tasolla. Mikäli halutaan pärjätä, tulisi lajeja
varten pystyä harjoittelemaan itsenäisesti ja myös koulun avustuksella tasaisesti pitkin vuotta.
Tämä voisi toteutua esimerkiksi
siten, että kun opintojen lomassa on niin sanottua ”käskettyä”
liikuntaa, valittu osa kadeteista
harjoittelisi NOCA-lajeja.

Sakari Martimo

Lopuksi pieni yleisluontoinen muistutus ja varoituksen
sana keskosille ja vanhuksille: mikäli haluatte pärjätä merikadettipäivillä, muodostakaa
harjoitteluryhmät eri lajeille ja
harjoitelkaa aktiivisesti etenkin
omalla ajalla. Toisen vuoden jälkeen te keskoset olette joko elämänne parhaimmassa tai huonoimmassa kunnossa.

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy
www.umr.fi
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Tapahtumat

Pentti Jänkälä

Kenraali Jaakko Valtanen
Talvisotayhdistyksen
kunniajäseneksi

T

alvisotayhdistys ry:n
hallitus on kokouksessaan 29.10. kutsunut
yhdistyksen neljänneksi kunniajäseneksi kenraali Jaakko
Valtasen, joka on entinen puolustusvoimien komentaja ja viimeinen kenraaliksi ylennyt talvisodan veteraani. Ensimmäinen
kunniajäsen on talvisodan veteraani, professori Peitsa Mikola
ja toinen presidentti Martti Ahtisaari, joka on talvisodan kansallisen muistomerkkihankkeen
suojelija. Kolmas kunniajäsen
on ministeri Jaakko Iloniemi.
Kenraali Valtanen (s. 1925)
valmistui upseeriksi 1946. Hän
on toiminut muun muassa rannikkojääkäripataljoonan komentajana, Maanpuolustuskurssien
johtajana, yleisesikunnan päällikkönä ja lopuksi Puolustusvoimien komentajana 1983 – 1990.
Talvisotaan Jaakko Valtanen
osallistui vapaaehtoisena rannikkopuolustuksen Turun lohkolla. Jatkosodassa hän oli mm. 7
Rannikkoprikaatissa ja Itä-Suomen Rannikkoprikaatissa.
Talvisotayhdistyksen kunniajäsenkirjassa on perusteluina
mainittu hänen toimineen koko
upseeriuransa aikana ”talviso-
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Pentti Jänkälä

Mikola, Valtanen ja Iloniemi

dan hengessä”. Ilmaisulla luonnehditaan hänen toimintaansa
koko uran aikana leimannutta
yksilöä, yksittäistä sotilasta arvostavaa ilmapiiriä ja hänen hyviä yhteiskuntasuhteitaan. Jaakko Valtanen on työssään onnistuneesti kohdannut tasapuolisesti ja arvostaen yhteiskuntamme eri lähtökohdista ja aatemaailmoista tulleet miehet ja
naiset.
Talvisotayhdistys ry on perustettu vuonna 2010. Yhdistyksen tarkoitus on vaalia talvisodan perinnettä ja varmentaa
talvisodan tapahtumien, muiston ja perinnön sekä talvisodan
kokonaiskuvan välittämistä.

Yhdistys haluaa toiminnallaan
osoittaa kiitollisuutta ja arvonantoa Suomen kansan yhteisille ponnistuksille vuosikymmenien aikana ja korostaa talvisodan
pysyvää merkitystä osana Suomen kansallista identiteettiä.
Eräs konkreettinen toimenpide on yhdistyksen aloitteesta
käynnistetty työ talvisodan kansallisen muistomerkin rakentamiseksi Helsingin Kasarmitorille. Muistomerkki on tarkoitus
paljastaa vuonna 2015, kun talvisodan päättymisestä on kulunut 75 vuotta.
Lisää tietoa www.talvisota.
fi/talvisotayhdistys ja www.minedu.fi/talvisota

Historia

Tuomo Silenti
Kirjoittaja on humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena Suomen ja Skandinavian
historia. Jäänyt eläkkeelle Kriminologisen kirjaston kirjastonhoitajan virasta v. 2009.
Harrastuksena Itäisen-Suomenlahden saariston historia

Narvin sumukello
Alun perin Narvin sumukellon kumahtelut huolehtivat merenkulkijoiden turvallisuudesta itäisellä Suomenlahdella, ja toisen maailmansodan aikana kellon signaalit varoittivat Somerin linnakkeen varusväkeä Lavansaaren tykistön iskuista. Puolivuosisataa sitten merkillisten sattumusten jälkeen sumukello löytyi yllättäen autiolta Mustanmaan saarelta ja nyt kello on saanut rauhaisan kunniapaikan
Virojoen seurakuntatalon edestä.
Narvin majakkasaari
Karu ja kallioinen Narvin majakkasaari sijaitsee avomerellä Viipurin piirissä itäisellä Suomenlahdella. Venäjän Federaatioon
kuuluvaan saareen on matkaa
Somerista vajaat 20 km ja Ulko-Tammiosta runsaat 30 km.
Narvin pituus on 520 m ja leveys noin 115 m sekä korkein
kohta noin 8 metriä merenpinnasta. Majakkasaarta ympäröivät vedet ovat yli 50 m syviä ja
ulkoluoto oli kuulu hyvistä kalavesistään ja suurista hyljekan-

noistaan. Vuosien varrella sen
sileisiin rantakallioihin ovat luonnonvoimia uhmanneet kalastajat ja hylkeenpyytäjät hakanneet
taidokkaita nimikirjoituksia.
Narvin vanha 14 m korkea
kivinen valkoiseksi kalkittu tunnusmajakka eli puokki muistuttaa katkaistua kartiota. Sen sisällä poltettiin aikanaan puita ja tulen synnyttämä valo loisti merenkulkijoille puokin seinämien aukoista. Vuonna 1867 Narviin valmistui 28-metrinen punavalkopunaiseksi maalattu majakkatorni,

jonka vilkut kantoivat noin 30 km
päähän. Majakan toiminta vaati
henkilökuntaa ja sen johdosta
saaressa asuivat majakanpäällikkö ja neljä majakanvartijaa. Loistojen lisäksi Narviin oli merenkulkijoiden turvaksi hankittu vuonna
1884 Tallinnassa valettu sumukello, jota soitettiin näkyvyyden
ollessa huono tai sumuinen.

Majakkaa ei jätetä
viholliselle
Talvisodan alkaessa suomalaiset luopuivat resurssien puutSA-kuva

YM-61:n sisarvene YM-63.
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Narvin sumukello Somerissa hälytyskellona.

tuessa Narvista kuten muistakin ulkosaarista vapaaehtoisesti,
mutta majakkaa ei jätetty viholliselle, vaan se räjäytettiin pienen
komennuskunnan toimesta majakanvartija Toivo Sepän opastamana. Moskovan rauhassa
1940 Narvi ja Someri siirtyivät
Neuvostoliiton omistukseen. Jatkosodan aikana tammikuun alussa 1942 suomalaiset 2. Rannikkoprikaatin hiihtopartiot valtasivat Somerin ja kuun lopulla sinne asetettiin miehitysjoukoksi
22. Torjuntakomppania vahvistettuna 75 mm kenttätykkijaoksella. Saari linnoitettiin ja aseistettiin lujaksi tukikohdaksi, josta
avautuivat erinomaiset mahdollisuudet punalaivaston liikkeiden
seurantaan ja häirintään. Somerin ilmavalvonta-asemalta annettiin niin ikään ennakkovaroitukset
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SA-kuva

ilmavalvontaverkostolle Kotkaan
venäläisistä lentokoneista. Helmikuussa 1942 Somerista tehtiin tiedusteluretki Narviin, jolloin
voitiin todeta, että sumukello oli
kuin ihmeen kaupalla monista
saarella tapahtuneista räjähdyksistä huolimatta säilynyt ehjänä.

Someri venäläisten kiusana
Puna-armeijan sodanjohtoa ärsytti tehokasta tiedustelua suorittava Somerin linnake ja heinäkuussa 1942 venäläisen 1.
Erillisen Merijalkaväkirykmentin maihinnousuosaston sotilaat yrittivät vallata Somerin,
mutta kärsivät raskaat tappiot.
Sen jälkeenkin Somerissa saatiin elää varuillaan, sillä Neuvostoliiton omistuksessa olevan Lavansaaren 130 mm tykit
moukaroivat suomalaisten kut-

sumaa Pirunsaarta vähän väliä ja punalentäjät tekivät sinne kiusallisia lentohyökkäyksiä. Linnakkeelle asetettiin uusi päällikkö 29.7.1942. Tehtävään määrättiin 11. merikadettikurssin käynyt kadettipriimus
kapteeni Aarno Kullervo Arola.
Hän oli taistellut talvisodassa
Koiviston Saarenpään linnakkeella ja sodan lopulla kapteeni oli ollut torjumassa venäläisten jäähyökkäystä Rankin linnakkeen päällikkönä. Jämerän
Arolan johdolla Somerin aseistusta ja linnoittamista parannettiin sekä asekoulutusta tehostettiin. Mutta Lavansaaren 23 km
päässä sijainneet tykit eivät antaneet rauhaa Somerin ”Hyypiöille”, mitä nimitystä linnakkeen
urhoolliset puolustajat olivat ruvenneet itsestään käyttämään.
Kun Lavansaaren raskas patteri
ampui, tykkien suuliekit näkyivät Somerin korkeimman kohdan vartiopaikalle. Silloin Pirunsaarella annettiin hälytys ja 57
sekunnin jälkeen kranaatit tavoittivat Somerin maankamaran. Linnakkeen uusi päällikkö
halusi tehostaa hälytyksestä annettavaa äänisignaalia ja tähän
tarkoitukseen päätettiin noutaa
Narvista vanha sumukello.

Narvin sumukello saa
uuden tehtävän
Marraskuun 19. päivänä 1942
klo 11.05 YM 61 (= Yhdysmoottori n:o 61) irrottautui Somerin
päälaiturista tiedustelumatkalle
Narviin. Lämpötila oli + 2 astetta, tuuli kävi idästä 3 beaufortin voimalla ja näkyvyyttä oli 23
km. Tiedustelumatkaa johti kap-

teeni Arola mukanaan muutama upseeri ja yhdeksän miestä.
Menomatka sujui suunnitelmien
mukaisesti. Narvin majakkasaari
todettiin tyhjäksi, sumukello löydettiin ja siirrettiin yhdysmoottoriveneeseen. Mutta paluumatkalla kova sumu yllätti sotilaspartion ja moottorivene kadotti oikean suunnan. Sumun hiukan hälvennyttyä Somerin vartiotornista nähtiin, että YM 61 ajoi
kohti Lavansaarta ja että suomalaisten alusta lähestyi uhkaavasti
venäläinen vartioalus. Arolan venekunta havaitsi onneksi ajoissa
vartioaluksen ja korjasi kiireesti
kurssiaan oikealle kohti Someria.
Venäläinen vartioalus ei kuitenkaan huomannut matalalla kulkevaa YM 61 ja niin se pääsi ehjin nahoin Someriin klo 15.40.
Myös ilmassa ollut suomalainen
hävittäjä oli havainnut ”Yyämmän” kulkevan väärään suuntaan ja vaaputtanut varoitukseksi
siipiään moottoriveneelle. Mikäli Arolan alus olisi kohdannut venäläisen vartioaluksen, olisi siinä
käynyt huonosti, sillä YM 61 oli
käytettävänä vain 20 mm kone-

kivääri ja partion jäsenillä henkilökohtaiset käsiaseet. Sumukello,
joka painoi noin 300–400 kg ja
jonka korkeus oli 82 cm ja halkaisija 88 cm, asetettiin Somerin majakkavuorelle hälytyskelloksi. Sitä vartiomies kilkutti heti nähtyään Lavansaaren tykkien
suuliekit.

Sumukello evakuoidaan
Mustaanmaahan
Moskovan välirauhassa 1944
Someri luovutettiin Neuvostoliitolle ja saari unohdettiin. Syksyllä 1962 karhulalainen retkeilijä
kompastui Virolahden länsiosassa sijaitsevassa autioituneessa
Mustanmaan saaressa tervapahvilla ja sammalella peitettyyn kirkonkelloon, joka havaittiin Narvin
sumukelloksi. Kelloon tehdyt kaiverrukset ja vuosiluku todistivat
sen alkuperän. Lehtiuutisten perusteella löytyi myös henkilö, joka muisti, kuinka kello oli evakuoitu Somerista Mustaanmaahan.
Miksi ja miten sumukello oli sitten
joutunut piiloon keskelle metsää
lähelle entistä tulenjohtotornia?
Erään tiedon mukaan MustasHeikki Arpiainen

Virojoen seurakuntatalo ja kellotapuli.
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samaassa syksyllä 1944 palvellut kersantti ja kapteeni sekä
muuan ajomies olivat kätkeneet
kellon pelossa, että se olisi
jouduttu linnakkeelle tuotuna
sotasaalistavarana luovuttamaan
pois. Näin sumukello joutui 18
vuodeksi kadoksiin ”maan alle”.
Mustanmaan linnake oli tyhjentynyt rannikkotykistön joukoista kesällä 1949, ja merivartiosto oli poistunut saarelta vuonna
1960. Talvella 1963 sumukello
haettiin maanviljelijä Toimi Lommin hevosen vetämällä parireellä Klamilaan. Kuljetukseen osallistuivat lisäksi Virolahden nimismies Osmo Pirjola, ylikonstaapeli
Reino Ahokas, merivartiomestari Leo Suomalainen, merivartiokersantti Matti Kiviharju ja Virolahden seurakunnan kirkkoherra
Lauri Leikkonen.

Sumukello päätyy
Virojoelle
Merkillisen löydön jälkeen sumukelloa tarjottiin Klamilan kyläkirkon toiseksi kelloksi, mutta tornirakennus todettiin liian heikoksi
ja niin kello päätyi Merenkulkuhallituksen luvalla vuonna 1966
Virojoelle seurakuntatalon eteen
varta vasten rakennettuun kellotorniin. Sumukellolla soitetaan
lauantaisin klo 18.00 ehtookellot,
ja kun Virojoen seurakuntatalossa järjestetään jumalanpalveluksia, kellon kumahtelut kutsuvat
seurakuntalaisia hiljentymään.
Toisinaan arkisin klo 9.00 Narvin majakkasaaren sumukellolla
soitetaan sanomakellot tiedotuksena seurakunnan jäsenen poismenosta ja muistutuksena omasta kuolevaisuudestamme.
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Historia

Aarni Lehti
Kirjoittaja on yleisesikuntakomentaja evp. ja sotatieteiden tohtori

Riilahden taistelusta
300 vuotta v. 2014
–Nils Ehrenskjöldin tie merisankariksi
Heinäkuun 27. päivänä vuonna 1714 käydyssä taistelussa Ruotsin laivasto menetti tykkiproomun, kuusi kaleeria ja kolme saaristopurtta. Miehistötappiot kohosivat 352 kaatuneeseen ja 589 vankiin. Alusten mukana menetettiin 116 kanuunaa.
Vuonna 1770 julkaistun Pietari Suuren päiväkirjan mukaan venäläisten tappiot olivat 124 kaatunutta ja 342 haavoittunutta – luvut, joita ruotsalaiset ovat jatkuvasti
pyrkineet kiistämään.

T

ulitaistelu ja rynnäkkö
kestivät vain kaksi tuntia, mutta sen esivaiheet
ja taisteluasemiin siirtyminen olivat alkaneet jo kaksi vuorokautta aikaisemmin. Kuten tunnettua, oli tsaari Pietari päättänyt
”rakentaa telatien voidaksemme
vetää muutamia kevyitä kaleereja toiselle puolelle ja asettaa
ne siellä toimintaan ja tällä tavoin aiheuttaa sekaannusta vihollisen keskuudessa”. Yritys
kevyiden kaleerien, skampavejojen, viemiseksi Lappohjasta yli
Hankoniemen aloitettiin härkiä
ja hevosia käyttäen yöllä 24/25.
heinäkuuta. Kun sitten sunnuntaina 25.7 ”päivävahdin aikaan”
Hankoniemen saaristoväylän
sulkemisesta vastanneen amiraali Gustaf Wattrangin lippulaivalle saapui neljä paikkakuntalaista kertoen yöllisestä niemen
ylityksestä, teki amiraali päätök-
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sen jakaa voimansa siten, että
vara-amiraali Erik Lillien linjalaivaosasto hyökkäisi Tvärminnen
alueella havaittuja venäläiskaleereja vastaan pääosaston jäädessä Hankoniemen edustalle.
Schoutbynacht Nils Ehrenskjöld
sai tehtäväkseen saaristoaluksillaan edetä Hankoniemen pohjoisrantaa Dragetiin ja sulkea ylivietyjen kaleerien tie.
Arvioitaessa seuranneita tapahtumia on otettava huomioon
ajan ja etäisyyksien merkitys.
Skampavejojen matkanopeus oli
noin 2,2 metriä sekunnissa, mikä
hetkellisesti voitiin kaksinkertaistaa. Tämä merkitsi noin 4,5 solmun matkavauhtia. Ehrenskjöldin osasto on normaalisti saattanut liikkua hitaammin tykkiproomunsa takia, mutta lienee tarvittaessa kyennyt samaan kuin venäläisetkin. Toisaalta etäisyydet
olivat varsin lyhyet; matka Han-

koniemen kärjestä Riilahteen on
noin 15 ja Riilahdesta Hankoniemen Krogarsiin noin 6 meripeninkulmaa.
Kaleerien vienti maitse oli
johtanut vain ensimmäisen aluksen onnistuneeseen siirtoon jo
toisen hajotessa matkalla, ja yritys lopetettiin päivän koittaessa. Tsaari oli sunnuntain kuluessa siirtynyt Tvärminneen, havainnut Lillien osaston siirtymisen ja
yhdessä kenraaliamiraali Fjodor
Apraksinin kanssa päättänyt lähettää kapteeni-kommodori M H
Zmajevitšin johdolla 20 kaleeria
ja myöhemmin toisen 15 kaleerin
osaston matkalle Hankoniemen
ympäri. Skampavejat etenivät Lillien osaston huomaamatta, mutta tultuaan Wattrangin osaston
havaitsemiksi illalla, yöpyivät ulkoluotojen suojassa. Kun ruotsalaiset olivat ryhtyneet siirtämään
aluksiaan saaristoväylän sulkemi-

Venäläisten ensimmäisen rynnäkkö torjutaan.

seksi, lähtivät skampavejat kiertämään niitä tyynessä säässä 26.7.
aamulla ulkokautta; etummainen
osa Russarön pohjoispuolitse ja
jälkimmäinen sen eteläpuolitse.
Hankoniemi oli sivuutettu puoleen päivään mennessä.
Ehrenskjöld oli saapunut
sunnuntaina iltapäivän kuluessa Hankoniemen vanhalle vetokannakselle Dragetiin. Wattrang oli käskenyt Ehrenskjöldin
”postera dem (fartygen) uti viken innanför Bengtsor”, mutta
kun rannikon tiedustelu ei ollut paljastanut mitään tavallisuudesta poikkeavaa ja paikkakuntalaiset kertoivat venä-
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läisten olevan kokonaan tyhjentämässä aluetta, yritti Ehrenskjöld kahdennetuin soutajin varustetulla tykkiproomun meriveneellä maanantaiaamuna palata
kertomaan amiraali Wattrangille
havaintonsa. Saavuttuaan lännemmäksi hän havaitsi ensimmäiset venäläiskaleerit. Ehrenskjöld kääntyi takaisin palatakseen osastoonsa, mutta etumatka venäläisiin jäi varsin lyhyeksi. Skampavejat oli jaettu 6–10
aluksen viiriköihin, joista ainakin
yksi souti lähellä Hankoniemen
pohjoisrantaa ja havaitsi, että
”…vihollisen yksi fregatti, viisi
kaleeria ja kaksi saaristovenet-

Munthen kirjan kuvitusta

tä ilmestyi lähellä sitä paikkaa,
jossa meikäläiset aikoivat tehdä sillan laivojen hinaamiseen”.
Kyseessä lienee ollut Krogarsviken. Viesti tavoitti tsaarin 26.7.
keskiyöhön mennessä.

Tapahtumien kulku
Bengtsårin selällä
Osapuolten alkuperäislainaukset osoittavat Ehrenskjöldin
osaston maanantaina olleen
alueella, jota tuolloin kutsuttiin
nimellä Bengtsårfjärden. Nimitystä ei kuitenkaan ole nykykartoilta löydettävissä. Sen sijaan
se vuoden 1841 pitäjänkartassa
käsittää koko Bengtsårin saaris-
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Pietarin merisotamuseon näkemys tilanteesta 27.7. aamulla. Apraksinin pääosaston nuolen kärki on sivuuttamassa oikealle jääviä suurehkoja Kadermoön ja Byön saaria. Venäläinen telatie on merkitty päättyväksi
Krogarsvikeniin, josta luoteeseen jatkuva merenselkä tunnettiin nimellä Bengtsårfjärden. Selän halki kulki tuolloin mm. Skogbyn ruukin rannikkoliikenteeseen käytetty väylä, joka näkyy 1800-luvun merikartoissa (af Klint
1809, Ekebom 1880). Skampavejoja pienemmille viikinkien veneille syntyneen Dragetin vetokannaksen lahti on
Krogarsvikenistä koilliseen.

ton itäpuolisen merialueen Krogarsvikenistä Prästön saareen
nykyistä Hangon ja Raaseporin
välistä rajaa seuraten. Munthe
kertoo vuonna1900 ensi kerran ilmestyneessä teoksessaan
Nils Ehrenskjöld, Svenska sjöhjältar III (Sthlm 1900/1920)
Ehrenskjöldin siirtäneen alukset ”hieman lännemmäksi” luovuttaessaan päällikkyyden kapteeni Sundille ennen matkaansa Hankoniemen kärkeen ja palanneen illansuussa osastoonsa
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Bengtsårfjärdenille. Aluetta pitää taistelupaikkana Gunnar
Unger teoksessaan Illustrerad
svensk sjökrigshistorien, 5. perioden (Sthlm 1902).
Ruotsalainen Julius Mankell
julkaisi vuonna 1855 kirjan Studier öfver svenska skärgårdsflottans historia, jossa ei kerrota taistelupaikan sijaintia, vaan määritellään se suurpiirteisesti väylän
Hanko-Jungfrusund pohjoispuolelle. Maaston kuvaus kertoo sitä
vastoin Ehrenskjöldin ryhmittä-

neen aluksensa illalla 26.7. kahden saaren väliin sekä suorittaneen alusupotuksen selustaansa, jottei häntä vastaan voitaisi hyökätä sieltä eikä sivustoilta.
Taktiikasta Mankell kertoo koko
etuosaston vahvuuden mukaiset 35 viholliskaleeria päästetyn
pistoolin kantaman päähän ennen tulen avausta, sekä ilmoittaa venäläisten tappiot neljäksi
tuhanneksi mieheksi Munthen
tyytyessä puoli vuosisataa myöhemmin kolmeen tuhanteen.

Munthekaan ei tarkenna
taistelupaikkaa. Sen sijaan hänkin kertoo Ehrenskjöldin valinneen vahvan aseman kahden
saaren välissä. Tykkiproomu Elefanten – suurehko, syvässä uiva
18 tykin (14 kpl 12 naulan ja 4
kpl 3 naulan tykkiä) alus, kapteeni Sundin komennossa, sijoitettiin keskelle ja sen molemmin
puolin kolme kaleeria niin, että
ne muodostivat puolikuun muotoisen linjan. Tämän linjan taakse
ryhmitettiin kaksi (!) saaristopurtta. Kaleerit, joiden aseistus poikkesivat toisistaan, olivat Örnen (2
kpl 36 naulan ja 14 kpl 3 naulaista), Tranan ja Gripen (2 x 18
+ 14 x 3), Laxen (2 x 16 + 10
x 3) sekä Gäddan ja Hvalfisken
(2 x 6 + 10 x 3). Saaristopursi Flundran kantoi 4 kolmenaulaista ja Mörten 3 kolminaulaista
ja molemmat lisäksi yhden naulan tykin. Estääkseen hyökkäyksen selustaansa antoi Ehrenskjöld upottaa heti linjan taakse
suurehkon veneen, jonka hän oli
ottanut saariston talonpojilta. Venäläisten mainitseman kolmannen saaristopurren, nimeltään
Simpan, Munthe katsoo sekoitetun upotteeseen. Hän katsoo paikan olleen erityisen hyvin valitun,
koska eskaaderia vastaan ei voitu hyökätä sivuilta tai takaa, vaan
ainoastaan edestä tykkiproomun
ollessa todellisen linnoituksen.
Eversti Reino Aaltonen siirtää lakonisesti kirjassaan Hangon vanha linnoitus vuonna
1969 Muntheen viitaten ruotsalaisen osaston ja koko taistelun
Bengtsårfjärdenin länsipuolelle,
Kadermoön ja Byön väliseen salmeen, ”puolustukselle edullise-
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na”. Aaltoseen viitaten ovat venäläiset A A Nikitin ja S V Tirkeltaub
pitäneet salmea todennäköisimpänä taistelupaikkana vertaamalla sen leveyttä Ehrenskjöldin
oletettuun taisteluryhmitykseen.
Salmi, Bredsund, ei kuitenkaan
vastaa kuvauksia jo pienehköä
saarta tarkoittavien Holm-nimitysten johdosta, eikä sen minkään osan sulkeminen kerrotulla
upotteella ollut mahdollista. On
epätodennäköistä, että Ehrenskjöldillä olisi ollut syytä tai aikaa
lähteä suuntaan, josta sekä hän
että venäläiset olivat juuri tulleet.
Salmea on kuitenkin esitetty taistelupaikaksi aiemminkin. Kun
kuitenkin nyt on väitetty historian hämärtyneen taistelun jätteiden ajauduttua Bredsundista Riilahteen (!), on epäiltävissä, että
kyseessä on pikemminkin Hangon ja Gangutskaja Slava-yhdistyksen yritys siirtää taistelupaikka kaupungin – ja entisen vuokra-alueen – rajojen sisäpuolelle.
Pietarin merisotamuseon
taistelua kuvaavassa karttasarjassa Ehrenskjöldin eskaaderin
matka tapahtuu Bengtsårfjärdenin halki. Suuntaa puoltaisi mahdollinen ajatus saada tuulen viritessä Riilahden selällä Wattrangin tuki. Oscar Nikula julkaisi vuonna 1938 paikallishistorian Tenala och Bromarf socknarnas historia. Siihen liittyvissä tutkimuksissa hän oli löytänyt kaksi tenholalaista, jotka vapauduttuaan venäläisten vankeudesta vuonna 1723 olivat antaneet
lausuntonsa. Ivar Hinderson oli
kotoisin Basabölestä, Bengtsårfjärdenin pohjoisosasta, ja ”tagen
av ryska flottan tillika med Svens-

ka Blockhuset (Elefanten) å Rilax
fjärden och Tenala socken” . Tullimies Lars Erling taas oli tullut
vangituksi tullitilallaan Bredvikissä, Bengtsårin saaressa. On todennäköistä, että molemmat olivat joutuneet luotseiksi Ehrenskjöldin ja hänen jäljittäjiensä matkan edistyessä, ja voinemme antaa Ehrenskjöldin jatkaa matkaansa Riilahteen odottamaan
häntä seuranneen Zmajevitšin
saapumista. Koko etuosasto 35
kaleerin vahvuisena saapuikin illan kuluessa ja ankkuroi puoliympyrän muotoon ruotsalaisten
tykkien ampumaetäisyyden ulkopuolelle. Hallitsijalleen lähettämässä, keskiyön jälkeen saapuneessa viestissä Zmajevitš ilmoittaa ” että hän saartoi vihollisen alukset ja ne eivät pysty menemään pois”.

Riilahti taistelupaikkana
Pietari Suuren päiväkirja kertoo,
että kenraaliamiraali Apraksinin
johtaman pääosaston soudettua
27.7. etuosaston tavoin Hankoniemen ympäri amiraalin tavoitti Zmajevitšin viesti, että tämä
oli saartanut viholliseskaaderin. Pääosasto saapui ”Angutin
luokse, lähelle Rilax-tunturia”,
jossa sen noin sata alusta levitettiin kahteen riviin etuosaston taakse.
Etsiessään innoitusta uudelle, monitoreista ja panssaripatterilaivoista koostuvalle, Pietaria
suojaamaan rakennetulle rannikkoeskaaderille, antoi tsaari Aleksanteri II suorittaa tutkimuksia
Riilahdessa vuonna 1869, jolloin alueelta kerrotaan löydetyn univormunappeja ja asei-
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den jäännöksiä. Kirjalliset todisteet lienevät olleet samat kuin jäljempänä mainitussa A Z Myšlajevskin teoksessa. Joka tapauksessa antoi tsaari kustannuksellaan 27.7.1870 pystyttää muistomerkin kallion juurelle, Svedjeholmin ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Gavelsholmin väliselle alueelle, joka erinomaisesti soveltui vuosittain toistuneille kunniakäynneille laivastoparaateineen. Muistomerkistä tulikin kiinnekohta, jonka voi epäillä vaikuttaneen Munthen pidättyvyyteen ratkaisutaistelun paikan määrityksessä kylmien tuulien tuolloin puhaltaessa valtioiden välisissä suhteissa. Toinen,
ruotsalaisten kaatuneiden muistomerkki paljastettiin Tenholan
suojeluskunnan aikaansaamana vasta taistelun muistopäivänä vuonna 1928.
Myšlajevskin kirjassa Pjotr
Veliki, Voina v Finljandii 1712
-1714gg. (Pietari 1896) on taistelupaikka sijoitettu Hangon–

Bromarvin välisen laivaväylän
poikki Storön/Svedjeholmin ja
Lackisårin saarten välille. Kirjan karttakuvan ilmoitetaan perustuvan viiteen nykyiseen F M
Apraksinin arkistoasiakirjaan sekä F. Vjeselagon kirjaan Otteita
Venäjän merisotahistoriasta, osa
I (Pietari 1875) ja suomalaiseen
karttamateriaaliin. Ruotsalainen
Hugo Uddgren hyväksyi taistelupaikan määrityksen kirjassaan
Kriget i Finland 1714 (Sthlm
1909). Myös Pietarin merisotamuseon taistelua kuvaavassa
karttasarjassa taistelupaikka on
näin esitetty.
Oscar Nikulan paikallishistoriassa asetetaan Ehrenskjöldin
taistelulinjalle kolme vaihtoehtoa: Myšlajevskin määrittämän
linja, Gavelsholmin ja Svedjeholmin välisen linja tai Gavelsholmin ja Storön välillä olevan
Söderströmmenin sulkeminen.
Mankellin mainitsema alusupotus olisi kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa sijoitettu man-

tereen ja Gavelsholmin välille.
Eirik Hornborg sijoitti kirjassaan Kampen om Östersjön
(Sthlm 1945) taistelupaikan Söderströmmenin lahteen katsoen
merialueen laivaväylällä olleen
liian leveän ja alttiin saarrostukselle sekä vedoten lahdesta
löydettyihin kanuunan kuuliin.
– Löytöjen ei kuitenkaan tarvitse liittyä itse taisteluun, vaan
lahtea on voitu käyttää alusten
korjauksiin sen jälkeen. Tällöin
taistelupaikka kuitenkin sijoittuisi lähelle varsin ahdasta lahtea.
Venäläinen historian tutkimus on Jevgeni Tarlen vuonna
1949 julkaisemasta Russiskij flot
i vnešnaja politika Petra I (Pietari 1949)lähtien asettunut Gavelsholmin ja Svedjeholmin välisen linjan kannalle. Ruotsissa
on Munthen esittämä Bengsårfjärden ollut yhä sitkeästi esillä.
Kun kuitenkin Lars Ericson Wolke on uudessa teoksessaan Sjöslag och rysshärjningar, Kampen
om Östersjön under stora nordis-
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Russian Fleet during the reign of Peter
the Great by a contemporary Englishman
(1724). USA 1999.
Eriksson, Göran: Slaget vid Rilax 1714,
Erweko 2006.
Mattila, Tapani: Meri maamme turvana,

Jyväskylä 1981.
Nikula, Oscar: Svenska skärgårdsflottan, Helsinki 1933.
Norman, Hans (red.): Skärgårdsflottan, Falun 2000
Toivonen, Pekka: Skampavoin kannella,
Bothnia Navalis internet-artikkeli.

Painamattomat lähteet:
Krotov, P. A. : Gangutskoje sraženije 27 ijulja 1714 g.
Mattsson, Rainer: Peter den Store och slaget
vid Hangöudd.
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Tirkeltaub, S. V. : Gde že slutšilsja boi 27 ijulja 1714 goda?
Tirkeltaub, S. V. ja Nikitin A. A. : Missä käytiin
Hangon taistelu 27. heinäkuuta 1714?

Oscar Nikulan vaihtoehdot Riilahden yhteenoton paikoiksi.

ka kriget 1700 – 1721 (Sthlm
2012) asettunut Riilahden sekä
Gavelsholmin ja Svedjeholmin
kannalle, voidaan ympyrän tältä
osin katsoa sulkeutuneen.

Riilahti for ever
Taistelun viivyttäminen yli puolella vuorokaudella viittaa Pietari
Suuren halunneen henkilökohtaisesti osallistua ratkaisuun. Asetelma vertautuu Rooman amfiteattereissa esitettyihin näytelmiin sitä myöhemmin Pietarissa
seuranneine triumfikulkuineen.
Taistelussa mainitaan kahden
ensimmäisen hyökkäysyrityksen
tulleen torjutuiksi, mutta kolmannen johtaneen ruotsalaiskaleerien entraukseen ja puolus-
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tuksen luhistumiseen sivustoilta lähtien. Voittajan laivasto viipyi alueella viikon ajan, mikä lienee johtunut sotasaaliin ja vaurioituneiden skampavejojen korjaustarpeesta.
Ehrenskjöldin määrääminen
Karlskronan laivastotukikohdan
huoltopäälliköksi sotavankeuden
jälkeen osoittaa, ettei häntä vielä eläessään luettu suurten merisankareiden joukkoon. Sen vuoro
tuli vasta vuonna 1788, kun Kustaa III:n valmistautuessa Ruotsinsalmeen johtaneeseen sotaansa
C G Törnquist kirjassaan Utkast
till svenska flottans sjötåg osoitti
häntä jälleen tarvittavan.
Elleivät vedenalaiset etsinnät muuta osoita, on todennä-

köistä, että taistelu tulee sijoittumaan historiassa edelleen Riilahden selälle. Kun sen aikana
ei yksikään alus uponnut varsinaisen yhteenoton paikalle,
voidaan joutua tyytymään siihen, mitä kappalainen Paulus
Naysander on Bromarvin kirkossa säilytetyn Biblian kannen sisäsivulle kirjoittanut: ”A:o
1714 den 26 Junii war slaget til
Siös wed Rijlax byyn uti Tenala,
tå swenska Blåckhuset och 7 st.
Galejer blefwo hårt tagna.” Vaikka teksti ei muuten olekaan täsmällinen, lienee taistelualueen
sijainnin suhteen olevan turvallista historioitsija Oscar Nikulan
tavoin luottaa Herran palvelijan
sanaan.
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Historia

Taisto Puustelli
Taisto Olavi Puustelli on pitänyt esityksiä Viipurinlahden sotatoimista
sekä talvi- että jatkosodassa Säkkijärvisäätiön järjestämillä retkillä
mukana olleille ryhmille eri kohteissa.

Ristiniemen tykit
Kun Suomi itsenäistyi 1917 ja venäläinen sotaväki poistui Suomen alueelta, se jätti jälkeensä runsaasti sotakalustoa, mm. Pietari Suuren merilinnoituksen Suomen
puolen rannikkolinnakkeet tykkeineen. Järeitä 305 mm:n tykkejä jäi yhdeksän kappaletta. Neljä oli Örössä ja viisi voitiin pelastaa tuhotusta Inon linnakkeesta.

T

artossa vuonna 1920
solmitun rauhansopimuksen mukaisesti Suomi joutui luopumaan itäisellä Suomenlahdella sijainneista Inon, Puumalan ja Lavansaaren rannikkolinnakkeista. Näin
syntyi itäiselle Suomenlahdelle
ja Viipurin lahden suulle rannikkopuolustuksellinen tyhjiö, jota piti ryhtyä luomaan umpeen.
Uusi linnake suunniteltiin rakennettavaksi mm. Säkkijärven Ristiniemeen, jossa se

varustettaisiin järeillä tykeillä.
Aluksi suunnitelmissa oli 254
mm:n tykit, mutta niiden sijasta päädyttiin kuitenkin modernimpaan 305 mm:n kalustoon.
Aluksi Yleisesikunta oli valmis
ryhmittämään Ristiniemeen 3
– 4 tällaista tykkiä. Koska lin
nakkeella tulisi olemaan merkitystä myös Kannaksen maarintaman kannalta, sen rakentaminen asetettiin Yleisesikunnassa kiireysjärjestyksessä ensimmäiseksi.
Kansallisarkisto

Ristiniemen tykkityömaa maaliskuussa 1939.
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Ristiniemi päätetään
varustaa 12 tuuman
tykeillä
Päätös rakentamisesta ja linnakkeen varustamisesta 305
mm:n kalustolla syntyi jo vuonna 1931. Tuolloin painotettiin
patterin ilmatorjuntajärjestelmän huomioon ottamista jo rakennusvaiheessa. Ristiniemessä ei ollut ennestään linnoituslaitteita tai muitakaan sotilasrakenteita. Sen takia maastontiedusteluun, suunnitteluun sekä
muihin valmisteluihin kului paljon aikaa, minkä takia rakentamaan päästiin vasta 1936.
Vastoin Yleisesikunnan
kaavailuja Ristiniemen linnakkeesta tuli vain kaksitykkinen.
Kalustoksi tuli kaksi 305/52 Okanuunaa, jotka oli modernisoitu ja koeammuttu Örön linnakkeella, josta ne siirrettiin suoraan Ristiniemeen. Rakennustyöt suoritettiin pääosin vuosina 1938–39. Linnake valmistui vuoden 1939 syksyllä juuri ennen talvisodan syttymistä.
Linnake oli hajaryhmitetty niin,
että tykit olivat lähes kilometrin

Ristiniemen tykkiasema nykyisin.

päässä toisistaan. Linnakkeeseen sijoitettiin ajan oloihin nähden vahva ilmatorjunta- ja lähipuolustustykistö. Siihen kuului
2/76 ItK Putilov, 2/57/48 Nordenfelt ja 6/47/40 Obohov- kalusto eri puolille niemimaata
ryhmitettynä. Lisäksi rakennettiin kaksi valetykkiasemaa, joista toinen saatiin valmiiksi sodan
syttymiseen mennessä. Toinen
jäi keskeneräiseksi. Myös ajanmukainen kasarmirakennus
saatiin valmiiksi ennen sodan
syttymistä.
10 km lännemmäksi, Satamaniemeen, valmistui niin ikään
1939 syksyyn mennessä neljätykkinen rannikkolinnake, jonka
pääaseet olivat 152/45 C- tyyppiä. Linnakkeen rakennustöiden
piti alkaa vasta 1939, mutta
Tšekkoslovakian kriisin takia ne
aloitettiin jo 1938. Mm. Viipurin
Rannikkotykistörykmentin, silloisen Viipurin lohkon, komen-
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Pavel Sapunov

taja eversti Lyytinen olisi sijoitta
nut linnakkeen Ristiniemen itäpuolelle Santajoelle, mutta Satamaniemeen se tehtiin.
Loppukesällä 1939 sodan
uhan kasvaessa alettiin valmistautua miehistön kouluttamiseen näille uusille linnakkeille,
jotka yhdessä muodostivat Viipurin lohkoon kuuluneen Ristiniemen alalohkon. Asiansa
osaavia tykkimiehiä tarvittiin
paljon, sillä yhden 305 millisen miehistöön kuului 5 upseeria, 26 aliupseeria ja 62 tyk
kimiestä. Esim. 1.1.1940 koko
alalohkon vahvuus oli 30 upseeria, 119 aliupseeria ja 621
tykkimiestä = 770 sotilasta.

Ristiniemi talvisodassa
Henkilökuntaa alettiin kutsua
reservistä melko varhain. Isäni Toivo Johannes Puustellin
sotilasasiakirjoista ilmenee, että hän aloitti kertausharjoituk-

sensa Ristiniemen linnakkeella
10.9.1939. Mainittakoon, että ko. harjoitukset hänen kohdaltaan päättyivät sota mukaan
lukien vasta 5.7.1940 RT 1:n
Ryssänkarin linnakkeella. Talvisotansa isäni kuitenkin sitten soti Saarenpään linnakkeella 254/45 D- rannikkotykin panosmiehenä.
Talvisodan alun ja keskivaiheenkin Ristiniemen linnake oli
sivussa sotatapahtumista. Vain
vihollisen lento
tiedustelu häiritsi sitä. Helmikuun 20 päivänä 1940 vihollinen oli kuitenkin
jo saapunut alueelle, jonne Ris
tiniemen tuli kantoi. Silloin alkoivat myös linnakkeeseen kohdistetut voimakkaat vihollisen
ilmahyökkäykset, jotka suoritettiin pääasiassa SB 2- tyyppisillä pommituskoneilla vaakapommituksina. Pommittajat tulivat
yleensä 9 konetta kerrallaan,
mutta tiheään, niin, että pahim-

75

Suomalaisten talvisodassa räjäyttämä Ristiniemen 305 mm tykki.

pina päivinä ne pudottivat jopa
600 -700 pommia linnakkeen
alueelle. Linnakkeen 76 millin
Ilmatorjuntakanuunat kuitenkin
pakottivat hyökkääjän yli kolmen
kilometrin korkeuteen, jolloin niiden osumatarkkuus ei enää ollut
paras mahdollinen. Myös em.
valeasemat jakoivat pommitustiheyttä pois varsinaisista tykkiasemista. Monien pommien on
täytynyt olla melko suuria, sillä
niiden tekemä kuoppa oli n. 2
metriä syvä ja 8-10 metriä halkaisijaltaan. Pommitukset saivat
aikaan melko vähäiset vahingot.
Yksi mies kaatui, kaksi haavoittui ja kahdesti katkesivat tykkien
väliset kaapelit.
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Toinen tykki vahingoittuu
Helmikuun 20. päivänä ammuttiin linnakkeen toisella tykillä myös sodan ensimmäinen
laukaus, joka jäi myös tykin viimeiseksi. Ilmeisesti oli ammuttu taistelulaukaus kovassa pakkasessa puutteellisesti esiläm
mitettyyn putkeen, jolloin tykin putken suusta irtosi monen
metrin pituinen pala, eikä tykillä
enää voinut ampua. Menetys oli
tietysti raskas myöhempää taistelua ajatellen. Olen kuullut, että
ammunnan kohteena olisi ollut
jäälle pakkolaskun tehnyt vihollisen pommikone.
Kun kummallekin tykille oli
varattu putken sietokyvyn mu-

RUYn arkisto

kaisesti 150 laukausta, jäi lin
nakkeen koko kranaattivarasto
jäljelle jääneellä tykillä ammuttavaksi. Koska kranaatin paino oli 470 kg ja sen panoksena käytettiin 150–170 kiloa
ruutia, on ymmärrettävää, että jokainen laukaus oli ”iso jytky”. Se rasitti ja kulutti tykkiä
tavattomasti. Vaikka tykin tulinopeus olikin vain yksi laukaus
kahdessa minuutissa, kuumeni se esim. Tuppuran taisteluun
suunnatun 60 laukauksen aikana niin, että sitä oli kaikin tavoin
jäähdytettävä, jottei se olisi juuttunut kehtoonsa.
Sota Ristiniemen linnakkeella siis alkoi 20. helmikuu-

SA-kuva

ta 1940 ja jatkui siihen asti, kunnes kaikki jäljellä olleet
298 laukausta tulivat ammutuiksi linnakkeen ainoalla järeällä tykillä. Tulella torjuttiin yhdessä Satamaniemen patterin
kanssa kohti Ristiniemeä jäitse
hyökänneen neuvostorykmentin
aikeet ja tuettiin Viipurinlahden
saaria ja länsirannikkoa puolustavia maajoukkoja järeillä kranaateilla, joiden aluksi ilmiömäinen tarkkuus hupeni tykin
putken kulumisen myötä. Mainittakoon, että sodan kestäessä ns. kranaatin työntymä tykin
putkeen sitä ladattaessa kasvoi
n. metrin.
Tykin tarkkuudesta ja tehosta esimerkkinä voidaan pitää tapausta, linnakkeen peruspisteen erinomaisilla tähystyslaitteilla havaittiin Pullinniemellä Härkälän kylän lähellä tiellä
marssiva suljettu venäläiskomp
pania, joka valittiin maaliksi. Tulenjohtaja valitsi maalipisteeksi
ennalta määritellyn pisteen. Ampumaetäisyys oli 12 km ja kun
kranaatin lähtönopeus oli kiväärin luodin luokkaa, sen lentoajaksi ko. maaliin laskettiin 17
sekuntia. Patteri ilmoitettiin laukaisuvalmiiksi, jolloin tulenjohtaja sopivalla hetkellä komensi tulta. Koska kranaatin vauhti oli yli kaksi kertaa äänennopeus, ei viholliskomppania tietenkään voinut aavistaa vaaraa,
koska kranaatti oli perillä paljon
ennen lähtölaukauksen ääntä.
Viholliskomppania vain näytti huojahtavan juuri ennen kranaatin iskeytymistä keskelleen
jäiseen tiehen. Kun lieskat, savu
ja pöly olivat haihtuneet, ei pai-
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Räjäytetty Ristiniemen kasarmi.

kalla ollut enää mitään. Ja kuten
kertomuksessa sanotaan: ”Tie
oli silloin autio ja tyhjä kuin maa
vedenpaisumuksen jälkeen.”

Ristiniemen viimeiset
taistelut
Viipurinlahdella maaliskuussa
1940 käytyjä taisteluja ei enää
ollut tukemassa muita rannikkolinnakkeita kuin Ristiniemi, sillä taktisesti epäedulliseen paikkaan sijoitetun Satamaniemen
linnakkeen tuli ei kantanut Häränpäänniemen lounaiskärkeä
pidemmälle. Siinä oli yli Viipurinlahden hyökkäävien neuvostovoimien vasen sivusta. Voidaan hyvin kuvitella, mikä olisi ollut tämän pikakanuunapatterin vaikutus taisteluun, jos se
olisi sijainnut Santajoella.
Ristiniemen järeä tykki antoi tulitukea minkä voi omille joukoillemme. Kuten todettu, 2.3.1940 käytiin säk
kij

ärveläisten kannalta tuhoisa
Tuppuran taistelu. Siinä taistelussahan kaatui muistaakseni
19 kaikkiaan kolmestakymmenestä talvisodassa kaatuneesta
säkkijärveläisestä.
Ristiniemen järeät kranaatit, jotka kovaan alustaan iskiessään putsasivat jalkapallokentän kokoisen alueen elävästä
voimasta, tekivät avantoja jäähän, johon vajosi hyökkääviä
vihollissotilaita, panssareita ja
muuta kalustoa. Mikään ei kuitenkaan riittänyt ja Ristiniemenkin tuli päättyi, kun ampumavarat loppuivat.
Linnake pysyi omissa käsissä sodan loppuun asti, mutta meille luettujen ankarien rauhanehtojen vuoksi oli linnakkeesta luovuttava, mutta vasta, kun olimme tuhonneet sen
loppuun ammutut tykit ja muut
laitteet.
Muokkaus ja kuvitus Ove Enqvist
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Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Arvoisat Meriupseeri
yhdistyksen jäsenet,

P

uheenjohtajan ja juhlatoimikunnan puolesta jäsenistölle vielä lämpimät kiitokset
osallistumisista lokakuisiin juhlahetkiin.
Kaikki eivät suinkaan päässeet juhlapaikoille, mutta olivat
meriupseerihengessä mukana.
Järjestelyiden kannalta juhlat vaikuttivat kaikin puolin onnistuneilta ja paikalla olleet olivat varsin tyytyväisiä.
Etenkin nuorten meriupseereiden (kadeteista kapteeniluutnantteihin) määrä juhlapaikalla oli ilahduttavan suuri.

T

ourin-tussari -ammunta käytiin lämpimässä
syyssäässä Upinniemen ampumaradalla 8.10.2013. Paikalla oli seitsemän ampujaa,
mikä on pitkästä aikaa ennätysmäärä. Antero Kuhalampi
hoiti ratavaraukset, aseet ja
patruunat radalle. Ammunnat
johti Torsti Annala.
Tourin-tussarin tulokset
1. Kom Pentti Holopainen
15 osumaa
2. Teknkaptl Torsti Annala
14 osumaa
3. Kom Vesa Ennevaara
13 osumaa
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Hienoa, sillä tästä on hyvä jatkaa kohti 100-vuotisjuhlia.
Meriupseeriyhdistyksen
90-vuotispäivänä palkittiin jäsenistöä seuraavasti:
Kultainen ansiomerkki:
–– komentaja Yrjö Halonen
–– komentajakapteeni
Tony Veltheim
–– komentajakapteeni
Eino Asp
–– kapteeniluutnantti
Helge Jalava
Hopeinen ansimerkki:
–– kontra-amiraali
Jorma Kaisalo

4.

5.

6.
7.

(109 pistettä )
Kommodori
Ari Hautakangas
13 osumaa
( 104 pistettä )
Komkapt
Antero Kuhalampi
13 osumaa
(101 pistettä )
Komkapt Ari Wan
11 osumaa
Kommodori
Kauko Lehtinen
4 osumaa

Sisäinen villapaita -kilpailu
1. Kom Pentti Holopainen
120 pistettä

––
––

kommodori Markus Aarnio
komentajakapteeni
Nyyrikki Kurkivuori

Kunniapuheenjohtajaksi
kutsuttiin
–– kommodori Jukka K Pajala
Uusi huomionosoituksemme on vuoden Meriupseeriyh
distyksen jäsen (Tonyn Tuop
pi). Palkinnon sai komentaja Visa Auvinen. Tämä palkinto sai
”vesillelaskunsa”, joten Tonyn
Tuopin kylkeen ojennettiin hienoa shampanja.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Teknkaptl Torsti Annala
119 pistettä
Kom Vesa Ennevaara
118 pistettä
Komkapt
Antero Kuhalampi
111 pistettä
Kommodori
Ari Hautakangas
107 pistettä
Komkapt Ari Wan
88 pistettä
Kommodori
Kauko Lehtinen
60 pistettä
Ammunnan johtaja

Teknkaptl Torsti Annala

Järjestöt

Vuosipäivänä julkaistiin
myös tämän vuoden Suomi Merellä -vuosikirja.
Se toteutettiin juhlajulkaisuna. Tämän erikoisnumeron
nimi on ”Meriupseeriyhdistys
90 vuotta – arkiston aarteet”

Alkuvuoden
kuukausikokoukset
Tammikuun kuukausikokous on
torstaina 16.1.2014 kello 1730
Merivoimien Esikunnassa, Heik-

kilässä. Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen kertoo PV:n ajankohtaisista
aiheista. Esityksen jälkeen yhdistys tarjoaa iltapalan. Kuljetus
Helsingistä kello 1515 Mannerheimin patsaalta. Paluukuljetus
ruokailun jälkeen Helsinkiin. Ilmoittautumiset sihteerille sähköpostilla sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi 9.1.2014 mennessä.
Helmikuun kuukausikokous on torstaina 6.2.2014

Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, lippueamiraali Veijo Taipalus kertoo upseerikouluksesta.
Meriupseeriyhdistyksen
hallitus toivottaa kaikille jäsenille oikein rauhallista joulua ja
loistavaa uutta vuotta!
Meriupseeriyhdistyksen sihteeri
Kapteeniluutnantti

Elena Ojala

Merisotakoulu, PL 5, 00191 Helsinki
p. 0458413070

s

Siemens rakentaa
Itämeren hyvinvointia
www.siemens.fi
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Järjestöt

Sininen Reservi

Meripuolustuspäivä Turussa
Mika Kuutti

Meripuolustuspäivän osallistujat seuraavat Puolaa käsittelevää esitystä.

Sinisen Reservin yhdessä Merivoimien kanssa järjestetyssä, uuden seminaarimuodon saaneessa Meripuolustuspäivässä selvisi kuka näkee Itämeren takapihanaan
ja miten käsitteitä ”yksin ja yhdessä” tai ”leveys ennen syvyyttä” käytetään kun
pohditaan kansallisia strategioita. Meripuolustuspäivän teemana oli tänä vuonna
”Itämeren turvallisuuspoliittinen merkitys sen rantavaltioille”. Tilaisuuteen osallistui
noin 80 eri meripuolustuksen puitteissa vaikuttavaa toimijaa.

S

eminaarin avasi Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali
Juha Vauhkonen. Merivoimien
kehityksestä hän nosti esille
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puolustusvoimien uudistuksen
myötä tapahtuvat muutokset,
uusien alusluokkien (Katanpää
ja U-700) etenemiset sekä Nato:n valmiusjoukkoja varten ke-

hitettävä ATU (Amphibious Task
Unit)-yksikkö. Se koostuu pääosittain reserviläisistä ja sen on
tarkoitus olla valmiudessa vuonna 2015.

Järjestöt

19.10.2013
Mika Kuutti

Sinisen Reservin toimintaa
ja kehitysnäkymiä valotti puheenjohtaja Robin Elfving. Sininen Reservi ry:n 31 jäsenyhdistyksen toiminnanpohjana on
merellinen ja meripuolustuksellinen toiminta; koulutus ja kurssit, perinteiden ja yhteisöllisyyden vaaliminen. Koulutus suoritetaan suurimmalta osin MPK:n Meripuolustuspiirin kautta,
ja Sinisen Reservin toimintaa tukevat sekä Meripuolustussäätiö
että Rannikkotykistösäätiö. Puheenjohtaja alleviivasi säätiöiden merkityksen toiminnan jatkuvuudelle.
Kuluneen vuoden aikana
Sininen Reservi ja jäsenyhdistykset ovat osallistuneet moniin
tapahtumiin ja tietenkin järjestäneet omiakin. Merivoimien vuosipäivä vietettiin 9.7 Kotkassa.
Kaksi yhdistysalusta – Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Ahven 5 sekä Helsingin Laivastokillan Kilstar – osallistuivat. Päivässä mukana oli myös Sinisen
Reservin teltta sekä rennon arvokas iltajuhla jonka Sininen
Reservi järjesti.
Sinisen Reservin panos yhteysupseeritoiminnassa on kehittynyt merkittäväksi. Suurin
tapahtuma oli The Tall Ships
Races 2013 jossa yli 50 reserviläistä oli mukana yhteysupseereina, yhdistysaluksilla sulku- ja valvontatehtävissä, joh-
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Kommodori Pasi Pajunen ja komentaja Veli-Petteri Valkamo vaihtavat
kuuluumisia

totehtävissä sekä ns. harbour
Centerissä. Tapahtuma houkutteli noin 500.000 kävijää –
tästä voit lukea Rannikon Puolustaja lehdessä 3/2013. Myös
Sinisen Reservin jäsenyhdistys Rannikkosotilaskotiyhdistys
oli tapahtumassa mukana – yli
6000 munkkia myytiin heidän
kahviteltassaan! Seuraava Tall
Ships Races järjestettäneen Turussa 2017.
TSR:n lisäksi yhteysupseereita reservistä oli mukana Meri-5-ottelussa kesäkuussa sekä
eri laivastovierailuissa.
Käydessään läpi vuoden
tapahtumia Elfving toi esiin eri
esimerkkejä yhdistysten toiminnasta. Nylands Brigads Gil-

le täytti 50 vuotta ja vietti sitä seminaarin ja juhlan merkeissä Dragsvikissa. Gillet on myös
järjestänyt lukiolaisten valmiuskurssin, kuntoa koettelevan Res
Ursus-marssin ja ruotsinkielinen
turvallisuuskurssi pidetään marraskuussa. Helsingin Laivastokilta on täydentänyt Suomenlinnan muistolaatan, joka kunnioittaa laivastossamme sotien aikana palvelleita virolaisia vapaaehtoisia sankarivainajia. Öljyntorjuntatoimintaan on osallistuttu
eri puolilla maata ja erityisesti
Vaasan seudulla Sininen Reservi on kehittänyt yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Haasteita kuitenkin riittää.
Yhdistysten toiveet pyritään yh-
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Järjestöt

Sininen Reservi

Mika Kuutti

Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund.

distämään Merivoimien tarpeisiin niin, että Sininen Reservi voi
tehokkaasti lunastaa paikkansa meripuolustuksen kentässä
myös vuodesta 2015 eteenpäin.
Sinisen Reservin toimintastrategian edellyttää toiminnanuudistumisen myötä tukea ja jatkuvaa
dialogia Merivoimien kanssa. Sininen Reservi pystyy tekemään
enemmän kuin mitä se tällä hetkellä tekee.
Toimijoiden henkilöresurssit rajoittuvat; toimijoiden keski-ikä nousee. Sinistä Reserviä
on rakennettu jo monen vuoden ajan, mutta nuoria ei ole
saatu tarpeeksi aktivoitua mukaan. Vapaa-ajan käytöstä kilpailee monikin taho, yhteiskun-
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tarakenteiden muutos rajoittaa
henkilöiden sitoutumista. SiniSirpa Holma

Sininen Reservi ry:n varapuheenjohtaja Jarmo Holmille luovutettiin
Sinisen Reservin ansioristi.

nen Reservi on asettanut toimikunnan Antti Rautiaisen johdolla kehittämään uusia toimintatapoja miten saataisiin kotiutettavia varusmiehiä ja nuoria rekrytoitua jäsenyhdistyksiin.
Ajanmukaisessa tiedottamisessa kiinnitetään huomiota
siihen. Pyritään enemmän reaaliaikaiseen tiedottamiseen, tiedotusvastuuta jaetaan laajemmalle, otetaan käyttöön nopeampi tempo tiedottamisessa,
täydennetään jo olemassa olevia kanavia tukemaan tiedon
jakamista. Yksi askel tällä tiellä
on, että Sinisen Reservin omat
Facebook sivut avattiin Meripuolustuspäivässä. www.facebook.com/sininenreservi
Meripuolustuspäivän teeman ”Itämeren turvallisuuspoliittinen merkitys sen rantavaltioille” alustuksista vastasivat asiantuntijat joilla on tietoa ja kokemusta eri Itämeren rantavaltiosta. He valottivat näiden valtioiden näkemyksiä Itämerestä.
Puolasta puhui komentaja Veli-Petteri Valkamo, joka hiljattain on palanut Suomeen toimittuaan puolustusasiamiehenä Varsovassa. Ruotsin tilannetta ja turvallisuuspoliittista
keskustela valotti Försvarshögskolanissa opiskeleva komentajakapteeni Ville Suominen ja
Saksan näkökantoja toi esiin
Die Führungsakademien oppi-

Järjestöt

Mika Kuutti

las Jaakko Jäntti. Turun Kauppakorkeakoulun professori Kari
Liuhto tarkasteli Venäjän näkökantoja ja lippueamiraali Bo Österlund toi esiin problematiikkaa
Suomen kannalta.
Kahden viimeksi mainitun
esitelmistä voi mainita energianhuollon strateginen merkitys.
Itämeri on kaasu- ja öljykuljetusten tärkeä reitti, ja kaikilla
sen rantavaltiolla on tärkeät intressit siinä. Suhtautuminen Itämereen vaihtelee, historialla on
tärkeä rooli ja poliittiset päättäjät joutuvat tasapainottelemaan
talousrealiteettien ja turvallisuuden tarpeiden välillä.
Rannikon puolustaja -lehden teemanumero 1/2013 ”Itämeren meripuolustus” käsitteli
osittain seminaarin alustuksen
aiheita. Vilkas paneelin ja yleisön keskustelu osoitti sekä aiheen tärkeyden että sen, että
keskusteluformaatti sopi hyvin
Meripuolustuspäiville.
Meripuolustuspäivän päätteeksi Väinö Järviselle luovutettiin Sinisen Reservin Ansiomitali ja Jarmo Holmille Sinisen
Reservin Ansioristi meripuolustuksen vapaaehtoisen reserviläistoiminnan eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Mitalin
myöntämisestä Oskari Huiskalalle ja ansiorististä Keijo Karimäelle kerrottiin yleisölle – nämä huomionosoitukset luovute-
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Merivoimien komentaja kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala ja Sininen Reservi
ry:n puheenjohtaja Robin Elfving toivottavat osallistujat tervetulleiksi vastaanotolle, vuorossa esikuntapäällikkö lippueamiraali Juha Vauhkonen.

taan myöhemmin.
Lopuksi Sinisen Reservin
puheenjohtaja Robin Elfving
luovutti Merivoimien komentajalle kontra-amiraali Veli-Jukka Pennalalle Sininen Reservi
ry:n standaarin kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä sekä muistolahjaksi kiikarin. Kontra-amiraali Pennala on merkittävällä tavalla edistänyt Sinisen Reservin
toimintaa vuosien varrella.
Tilaisuuden päätössanat
lausui merivoimien komentaja
Veli-Jukka Pennala viitaten seminaarin sisältöön, että myös
tutusta aihepiiristä löytyy aina
uusia näkökulmia. Komentaja
uskoo samankaltaisille seminaareille olevan jatkossakin tarvet-

ta. Sinisen Reservin osalta uusi strategia, joka on kohdennettu nuorison suuntaan, tulee olla siellä missä nuorisokin. Eläkkeelle siirtyvä kontra-amiraali
Pennala kertoi, että Merivoimat
tutkii voitaisiinko käytöstä poistuvat linnakeveneet joltakin osin
luovuttaa reservin käyttöön.
Päätöksiä ei ole tehty mutta
toteutuessaan luovutus antaisi
osaltaan uutta pontta reservin
toimintaa. Merivoimien komentaja esitti kiitoksensa seminaarista ja totesi, että yhteydet Merivoimiin ja reserviin eivät suinkaan katkea eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Meripuolustus on
yhteinen asiamme.
Sirpa Holma
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Kilta panostaa vahvasti Kuivasaareen,
Kai Masalin

Viranomainen (KM) pysäytystehtävässä sataman suulla. Huomaa yrmeä ilme.

K

uivasaari on ainutlaatuinen
sota- ja kulttuurihistoriallinen kohde Helsingin edustalla.
Sinne on pääasiassa Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vapaaehtoisin voimin noussut merkittävä museaalinen kokonaisuus:
entisöity 305 mm kaksoistykkitorni sekä huomattava kokoelma muita rannikonpuolustukseen liittyviä tykkejä ja kalustoa.
Kuivasaaren tulevaisuus
on kuitenkin vielä epävarmalla
pohjalla. Valtiovarainministeriön
asettama Saaret-työryhmä linjasi Puolustusvoimilta vapautuvien saarien jatkokäyttöä, mutta yksityiskohdat ovat vielä sopimatta. Ideoita eri tahoilla riit-
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tää, mutta maksajan paikalle ei
ole tungosta.
Kuivasaari kuuluu tällä hetkellä kokonaan Senaatti-kiinteistöille, mutta sen intresseissä on joko luopua omistuksesta tai löytää huomattaville ylläpitokuluille maksaja. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on jatkanut kuluneen vuoden aikana
ahkerasti yhteydenpitoa Senaatti-kiinteistöjen sekä mm. Helsingin kaupungin ja museoviraston
suuntaan. Kilta haluaa olla jatkossakin mukana päätoimijana
saarella.
Kuluneen vuoden aikana
kilta järjesti yhteistyössä IHA-Lines -yhtiön kanssa 12 yleisöretkeä Kuivasaareen kolmen viikonlopun aikana, yhteensä n.
400 vierailijalle. Yksityisopas-

tettuja ryhmävierailuja järjestettiin n. 30, yhteensä n. 600
henkilölle. Kuivasaaren vierailumahdollisuuksista löydät lisätietoja killan www-sivuilta.
Kuivasaaressa tehtiin kuluneen vuoden aikana myös paljon korjaus- ja ylläpitotöitä sekä
suunniteltiin mm. uuden venelaiturin rakennusurakkaa ja etsittiin sille sponsoria.
Kuivasaaren toiminnot kaipaavat jatkuvasti vereksiä vapaaehtoisvoimia, ota yhteyttä
jos mielenkiintoinen työ saaren
hyväksi kiinnostaa.

Elämyksiä
järjestötoiminnasta
Kuivasaaren lisäksi kilta ylläpitää
Järvön saaressa kiltamajaa, sekä
toimii Upinniemessä sijaitsevan
Kai Masalin

Ahven 5:n päällikkö Matti Hiltunen.

Järjestöt

vaikka tulevaisuus on tuntematon
Kai Masalin

Kajanuksen saunan isäntänä.
Killalla on myös aluskalustoa, jota käytetään killan kuljetuksiin ja
erilaisiin koulutuksiin mm. MPK:n
Meripuolustuspiirin kursseilla.
Järvössä rakennettiin saunarakennukselle uusi terassi.
Juhannuksen jälkeen järjestettiin lastenleiri, jolle osallistui 12
lasta. Saaressa pidettiin myös
Venetsialaisjuhlat ja perinteiset
kauden päättäjäiset.
Killan Ahven-vene osallistui
heinäkuussa Merivoimien vuosipäivän tapahtumiin Kotkassa. Vene osallistui heinäkuussa myös The Tall Ships Races
Helsinki -tapahtumaan, ja toimi siellä Merivoimien pyynnöstä ”virka-aputehtävissä”. Tehtävinä oli Helsinkiin saapuvien
alusten tunnistaminen Harmajan ulkopuolella sekä sataman
sulkeminen ja sulun valvominen
mereltä päin alusten saavuttua.
Viimemainitun viranomaistehtävän hoito sai kiitosta sekä toimintaa johtaneelta Merivoimien
miehittämältä Harbour Centeriltä, että Helsingin Venepoliisilta.
Tehtävät hoidettiin virkapuvussa
aluksen vastuuhenkilöstön voimin puoli vuorokautta kerrallaan
ja neljän tunnin vahdein. Purjehduskauden aikana venettä
käytettiin Kuivasaaren kuljetuksissa ja talkoissa sekä MPK:n
kursseilla. Myös osallistuminen
Merivoimien vuosipäivään ta-
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Ahven 5 tunnistustehtävässä. Kohteena venäläinen Kruzenstjarna, sotasaalista Saksasta ja kisan suurin alus.

pahtui Meripuolustuspiirin koulutuspurjehduksena.
Ahvenanmaa oli tämän
vuoden kiltaretken kohteena.
Matkalle osallistui 12 henkilöä.
Matkanjohtajana toimi kohteet
hyvin tunteva kiltamme jäsen
Karri Airola. Matkalla tutustuttiin
1. ja 2. maailmansodan aikaisiin
rannikkolinnoituksiin ja erityisesti Bomarsundin osin entisöityyn
linnoitukseen, jonne brittiläiset

ja ranskalaiset joukot hyökkäsivät ns. Oolannin sodassa.

Huippuhetkiä ja
yhteistyötä
Sotavahinkosäätiö myönsi 4.6.
2013 Mikko Lahtiselle 2000
euron tunnustuspalkinnon pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä perinnetyöstä Kuivasaaren
ja sen museotykkien sekä kaluston ylläpidossa. Lahtinen on
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Karri Airola

Ove Enqvist: Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Vallisaari ja Kuninkaansaari, Robert Kajanuksen sauna
ja huvila (á 3,50 € + postikulut)
Ove Enqvist: Robert Kajanus bastu och villa (8 € sisältäen postikulut)
Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen
Rannikkotykit 1918-1998 (12 €
+ postikulut)
Markus Manninen: Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918 (12 € +
postikulut)
Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, terästä
ja tekniikkaa (22 € + postikulut)

Bomarsundissa on hienoja tykkejä, joskin vanhempia kuin meillä
Kuivasaaressa.

toiminut lisäksi yhtenä kohteen
pääoppaista.
Suomenlinnan RT-kilta tuki varusmiesten Merisotilastoimikuntaa antamalla 200 euroa
biljarditarvikkeiden hankintaan.
Killan tukea on vielä käytettävissä 300 euroa liikuntaa ja muuta varusmiesten vapaa-ajan toimintaa tukeviin hankintoihin.
Suomen rannikkotykeistä on
ilmestynyt uusi kirja. Ove Enqvistin kirjaa: Suomen Rannikkotykit
– Coastal Guns in Finland, saa
lunastaa killalta edulliseen 25 euron hintaan, johon lisätään postituskulut. Kirjassa on kovat kannet, 240 sivua ja värikuvitus,
tekstit suomeksi ja englanniksi.
Killan itsenäisyyspäivän
juhlatilaisuus pidettiin 6.12. Kansallissalissa, jossa myös palkittiin
ansioituneita kiltalaisia.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta tarjoaa:
Kajanuksen sauna
Killan jäsenet perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa
Upinniemessä 70 euron hintaan.
Yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille hinta on 500 euroa. Puolustusvoimien yksiköille ja muille sidosryhmille hinta
on 120 euroa. Hinnat ovat kertamaksuja. Kajanuksen saunan
hoitaja on Mauri Harju (0400
443 749). Häneltä saa lisätietoja mm. varaustilanteesta.
Julkaisut

Killan 50 v historiikki (10 € + postikulut, jäseniltä peritään vain postikulut)
Ove Enqvist: Suomen Rannikkotykit - Coastal Guns in Finland (25
EUR + postikulut)

Viipurinlahden ratkaistutaistelut kesällä 1944 –DVD (28 € sisältäen
postikulut)

Tiedustelut ja tilaukset:
Kristiina Slotte (050 525 0022)

Yhteystietoja:
www.rt-kilta.net
www.facebook.com/rt-kilta

Hasse Rekola

(puheenjohtaja)
puh 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi

Mikko Taavitsainen
(varapuheenjohtaja)
puh 040 727 0935
miktaa@gmail.com

Pentti Alestalo

(jäsenrekisteri)
puh 041 506 9940
pentti.alestalo@welho.com

Timo Elolähde

(järjestötoiminta)
puh 040 830 4097
timo.elolahde@hsl.fi

Pekka Mäkelä

(tiedotustoiminta)
puh 044 090 8080
rtkilta.tiedotus@gmail.com

Pekka Mäkelä

Järjestöt

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikon kuulumisia

K

irkonmaan linnakkeen
sulkeutuessa lokakuussa
2013 on toiminta linnakesaarilla siirtynyt historiaan.
Sotilaskotien ovet ovat sulkeutuneet saarilla, mutta muistot varusmiesten hyväksi tehdystä työstä kulkevat sotilaskotisisarten mukana. Talven ankarat olosuhteet yhteysaluksilla tai kesän kaunis aamu meren äärellä linnakesaarella ovat
syöpyneet lähtemättömästi mieliimme.
Linnakesaarella, ankarissa
olosuhteissa palvelustaan suorittanut varusmies on toivottavasti löytänyt sotilaskodista kodin oloisen ympäristön maukkaan munkin ja kahvin lisäksi.
Yhdistyksemme painopistealue on linnakkeiden jälkeen
siirtynyt Upinniemeen ja siellä toimintamme kehittämiseen.
Kasvavat varusmiesmäärät aset-

Sirpa Holma

Kuivasaari kesällä.

tavat siellä sotilaskotimme uusien haasteiden eteen.
Ensimmäisenä on vastattu haasteisiin hankkimalla yhdistykselle sotilaskotiauto. Uusi, hyvin varusteltu myyntiauto
on käytettävissämme maastokeikoilla, varuskunnan alueella tai vaikkapa jossain muualla
yhdistyksemme alueella muutaman kuukauden kuluessa.
Leila Salmijärvi

Tällä hetkellä on menossa
sotilaskodeissa sodeauton nimikilpailu. Varusmiehet saavat
ehdottaa autolle sopivan nimen.
Paras nimi otetaan käyttöön.
Sotilaskotiauto tarjoaa uudenlaiset mahdollisuudet viedä
sotilaskotipalveluja suoraan varusmiesten harjoituksiin ja leireille.
95. toimintavuotemme kunniaksi ovat varusmiehet saanet
nauttia vuosipäivänämme täytekakkukahvit Upinniemen, Pansion ja Merisotakoulun sotilaskodeissa.
Ilman vapaaehtoisia, vihreitä sisaria emme olisi pystyneet
vuosikymmenien aikana selviytymään tehtävistämme huolehtia varusmiesten ja reserviläisten hyvinvoinnista. Yhdessä
olemme enemmän.
Anne Kärki

Kirkonmaa talvella.
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puheenjohtaja
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

87

Järjestöt

Pohjanlahden Merivartiokilta

Tervehdys arvoisat kiltasisaret

K

iltamme kuluva 10 toimintavuosi on ollut vilkas ja
vaihtelevan värikäs kuten meneillään oleva kaunis syksykin. Eri
tavoin olemme huomioineet toiminnassa 10 v juhlavuotemme.
Kiltamme järjestämä viranomaisten valmiutta tukeva koulutus on jatkunut kuluvanakin
vuotena menestyksekkäästi yhteistoiminnassa ABOA MAREN
kanssa, aina Oulua myöten.

Kevätretki
Ensikerran järjestetty kiltaristeily
Uumajaan 17.5. sai myönteisen
vastaanoton ja tullaan järjestämään jatkossakin vuosittain alkukesän kuluessa.
Avustimme paikallisena jäsenkiltana Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n
kevätretken järjestelyissä joka
tänä vuonna suuntautui Länsi-Suomen Merivartiostoon Vaasaan 18.-19.5.2013.
Kokoonnuimme Vaasan
kasarmin Sotilaskodissa, jossa
nautimme aluksi Sisarien kattaman maukkaan lounaan, jonka jälkeen opastettu bussimatka alkoi kohti Vallgrundin merivartioasemaa Södra Vallgrundissa Raippaluodossa, jossa aseman kaluston esittelyn sekä toiminnan ohessa saimme seurata Ruotsista saapuneen meripelastushelikopterin harjoittelua yhdessä merivartioaseman
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miehistön kanssa. Yllättäen helikopterissa pilottina toimi työuraltamme tuttu Matti Rytkönen.
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja kiitti Vallgrundin
merivartioaseman päällikköä
kaptl Tommi Håkans’ ia ja luovutti mv-asemalle muistoksi
’Aseveljeys Kesti ja Kantaa’ kirjan, jonka sa-rajajoukkojen perinnetoimikunta on julkaissut.
Kaupungin sekä Metsähallituksen Pohjanmaan puistopalvelu ja sen lähinnä Merenkurkun
maailman luonnonperintöalueen
esittely olivat retkeläisiä kiinnostavia kohteita. Vaasan kaupungin vastaanotto Maaherrantalossa, Pohjanmaan Sotilassoittokunnan musiikkiesityksineen, Suomen Marsalkka Mannerheimin
huoneen esittelyineen sekä kaupungin tarjoama iltapala oli hieno
päätös tiiviiseen päiväohjelmaan.
Tilaisuuden alkaessa kaupunginjohtaja Tomas Häyry vastaanotti puheenjohtajan ojentaman ’Rajan Perinneyhdistyksen’ standaarin kiitoksena vierailumme vieraanvaraisuudesta, joka jatkui illanviettona Vaasan Kiltatalolla.
Täällä puheenjohtaja Martti
Kukkonen ojensi komdri Jukka
Savolaiselle Länsi-Suomen Merivartiostolle myönnetyn ’Rajan
Perinneyhdistyksen’ standaarin.
Illan kuluessa perinneyhdistyksen hallitus piti myös kokouksensa, ja sen jälkeen liittyi

mukaan grillaamaan toimintamme tukijan antimia mukavassa
seurassa.
Kevätretken toinen päivä oli
sunnuntai ja Kaatuneiden muistopäivä. Kiltamme järjesti Merivartiolaitoksen Pohjoisen piirin
kaikkien sankarivainajien leposijoille havulaitteen laskun evp
merivartiomiesten myötävaikutuksella ja avustuksella; Merikarvialla mvmest evp Risto Härmä, Närpiössä ylimvja evp Bertel Österberg, Bergössä mvmest
evp Sven Vestman sekä Vaasassa mvluutn evp Lars Carlsson ja
mvmest evp Heikki Kaján.
Vaasan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa pidetyn kaksikieliseen muistojumalan-palvelukseen osallistuivat kaikki retkeläiset, sekä paikalla olleet perinneyhdistyksen jäsenkiltojen liput.
Perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja Mikael Heinrichs luki seppelpartioiden saatesanat.
Seppelpartioon osallistuivat mm.
Länsi-Suomen Merivartioston
komentaja komdri Jukka Savolainen avustajanaan kaptl Tommi Håkans, sekä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen puheenjohtaja ev evp Martti
Kukkonen ja rapuheenjohtaja evl
evp Mikael Heinrichs sekä killan
havulaitteiden laskijat.
Kevätretken päätöstilaisuus
oli lounaan jälkeen Sotilaskodissa. Pohjanmaan Aluetoimiston

Järjestöt

ja -veljet !
päällikkö ye-kom Jukka Ranta
esitteli aluetoimiston historiaa sekä toimintapiirin sivuten myös reserviläistoimintaa alueella. Esitelmän jälkeen hän sai vastaanottaa
aluetoimistolle myönnetyn ’Rajan
Perinneyhdistyksen’ korkeimman
huomionosoituksen standaarin.
Yliopisto-opettaja FT Pasi Enges kertoi Rajavartiolaitoksessa menneillään olevasta perinnetiedon ja tarinoiden keruuhankkeesta ja nykytilanteesta,
joka on lähtenyt varsin tuloksekkaasti käyntiin. Hän haastatteli
illanviettomme aikana erään veteraanin ja oli saamaansa materiaaliin hyvin tyytyväinen.
Lopuksi hän valoi kuulijoille
intoa entistä aktiivisemmin osallistumaan tarinaperinteen keräämiseksi.
Ensi vuoden kevätretken
kohteeksi on valittu Lapin Rajavartiosto ja Ivalo.
Hallituksen jäsen maj evp
Ilkka Karonen kertoi suunnittelun
olevan jo käynnissä ja välitti vartioston komentajan eversti Jarmo
Vainikan tervetulotoivotuksen.
Retken päätössanoissaan
puheenjohtaja Martti Kukkonen totesi sekä sään että retkemme ohjelman onnistuneen
ja kiitti kiltaamme järjestelyjen
avustamisessa.
Saimme myös vastaanottaa killallemme myönnetyn ’Rajan Perinneyhdistyksen’ arvos-
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tetun standaarin, josta kiitin yhdistystä sekä samalla runsasta
retkeläisten joukkoa vierailusta
Vaasassa ja Länsi-Suomen Merivartiostossa.

Kesän tapahtumia
Kesän kuluessa puheenjohtaja on toiminut yhtenä Raja- ja
Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n Rajaoltermanni kenrl
Yrjö Kärkkäisen teoksen ”Rajakomppania sodassa” oikolukijana ja kirja valmistui.
Elokuun 15 pv:nä Raja- ja
Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n hallitus kokoontui perinteiseen tapaamiseen ja samalla kokoukseen RVL:n päällikön vieraana. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan Rajaoltermanni kenrl Yrjö Kärkkäinen
sekä kunnia-rajajääkäri opetusneuvos Antti Henttonen puolisoineen. Rajaoltermanni luovutti painotuoreen kirjansa perinneyhdistykselle, jonka hallituksen jäsenet saivat myös kappaleensa kenraalin omistuskirjoituksin. Tilaisuudessa oli kutsuttuna vieraana Aira Suvio-Samulin. Seuraavana päivänä sodanajan rajajoukkojen veteraanit
kokoontuivat pataljoonittain yhteiseen perinnetapaamiseen sekä samalla RVL:n kunniavieraana juhlistamassa Erikoisrajajääkärikomppanian valatilaisuutta.
Valajuhlassa Rajavartiolai-

toksen päällikkö jakoi myöntämänsä Rajavartioristit sekä Merivartioristit. Merivartioristi on
myönnetty seuraaville; komdri
evp Kauko Lehtinen, ye-kom evp
Esa Salonsaari, kom evp Mauri
Tuomola, kaptl evp Pertti Siivonen, teknkaptl Arto Heikkinen,
kaptl evp Ossi Aho sekä vanhmvja Sebastian von Bruun.
Tilaisuus päättyi valalounaan jälkeen kalusto- ja toimintaesittelyyn sekä päätöskahvitilaisuuteen.
Raja- ja Merivartioveljeskiltojen merkkivuosia kilta on huomioinut myöntämällään standaarilla. Kuluvana kautena on
tullut killallemme useita kutsuja
eri maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksiin sekä juhliin. Puheenjohtaja on jakanut ne edelleen
jäsenistölle tiedoksi toivoen kunkin osallistuvan kiinnostuksen
sekä mahdollisuuksien mukaan.
Puheenjohtaja sekä kaksi
killan hallituksen jäsenistä sai
kutsun 19.10. perinteiseen Meripuolustuspäivään jonka järjestää Merivoimat yhdessä Sininen
Reservi ry:n kanssa MerivE:ssa
Heikkilän kasarmilla Turussa.
Tilaisuudessa kiltaveli Veijo Järvinen vastaanotti Sininen Reservi ry:n myöntämän ansiomitalin

Kymmenvuotisjuhla
Toimintamme 10 vuosi huipentuu vuosipäivämme viettoon
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Pohjanlahden Merivartiokilta

maanantaina 16.12.2013.
Laskemme havulaitteet klo
11:00 Vaasan uudella hautausmaalla lepäävien PLMV:n komentajien sekä sa-lentäjän hautapaikoille.
Päiväjuhla on Vaasan kasarmin Sotilaskodissa klo 13:00 sekä illanvietto päivällisineen Hotelli VALLONIAssa klo 18:00. Jäsenten toivotaan osallistuvan
runsaslukuisesti juhlaan, johon
kutsutaan kiltamme jäsenten lisäksi RVL:n johtoa, Perinnejoukko-osastomme komentajat sekä ap-komentajat, Rajan Perin-

neyhdistyksen hallitus, veljeskiltojen puheenjohtajat, sekä sidosryhmien ja toimintamme tukijoiden edustajat. Erilliset kutsut jaetaan jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin sekä internetin välityksellä
sähköpostitse.
Osallistumme itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin, joissa lippumme osallistuu lippulinnaan
ja perinteisesti avustamme tarvittaessa havulaitteiden laskussa.
Jouluaattona osallistumme
sankarihaudoilla kunniavartioon,
ainakin yhteen vaihtoon, vaihdon
kesto ½ tuntia. Jäsenistöä suo-

sitellaan osallistumaan kotiseutunsa vastaavaan toimintaan,
ottamalla yhteyttä paikalliseen
maanpuolustusjärjestöön ja Vaasassa sekä lähialueella allekirjoittaneeseen.
Toivotamme jäsenillemme
ja kaikille merivartionaisille sekä
-miehille perheineen mitä kauneinta syksyä!
Terveisin
Hannu Wallius

puheenjohtaja
Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf
Gulf of Bothnia Coast Guard Guild
www.merivartiokilta.fi

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA ● TEHOKAS ● KESTÄVÄ
NMEA-palkittua
elektroniikkaosaamista.
Kaikki navigointiin,
kommunikointiin ja
valvontaan.
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Turun Rannikkotykistökilta

Mikael Kaskelo

Talven kunniaksi keväinen kuva saaristosta toukokuulta 2005.

K

irjoitan tätä artikkelia torstaina 31.10. Tänä vuonna
ei vielä ole talvi näyttäytynyt
Turun suunnalla, toisin oli vuosi sitten.
Koska kyse on kirjoitusajankohtaan verrattuna tulevasta, niin menee arvailun puolelle. Kilta vieraili 5.11. Aboa Maressa (helppotajuisemmin Turun
Merenkulkuoppilaitoksessa), ja
sai tietoa tämä päivän merenkulun opetuksesta. Niin ikään killan perinteinen Syysjuhla pidettiin 23.11. Turun Verkahovissa
hyvän ruoan, tanssimusiikin ja
ystävien seurassa. Illalla jännitettiin myös, mikä pöytä korjaa
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eniten arpajaisvoittoja.
Itsenäisyyspäivänä kiltalaisia
osallistui Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n järjestämään juhlalliseen
seppeleenlaskuun Itsenäisyydenkivellä. Rannikon Puolustajan ilmestymisen aikaan on myös Tallinnan ostosmatka lähellä.
Jouluaattona on kunniavartio Sankariristillä ja Vapaussodan muistomerkillä Unikankareella. 28. tammikuuta on Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus Sankariristillä ja 1.2. on
MPKL ry:n Turvallisuuspolitiikan
seminaari.
Killan vuosikokous on 22.2.
2014 klo 14 Heikkilän Sotilasko-

dissa, jonne toivotetaan runsasta
osallistumista.
Taas vuonna 2013 olemme
saaneet ilahduttavasti uusia jäseniä. Sopiiko sinulle arvoisa jäsen, että saat yhden uuden jäsenen liittymään mukaan vuonna 2014? Totuushan on, että jäsen tuo jäsenen. Vuoden lopussa meitä olisikin sitten jo tuplamäärä!
Kilta toivottaa Rannikon Puolustaja –lehden lukijoille rauhaisaa
joulua sekä myötäistä merituulta vuodelle 2014!
Tiedottaja Mikael Kaskelo
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Vapaaehtoista maanpuolustusta ranni
Antti Rautiainen

R

annikkojääkärikillan sääntöuudistus etenee. Killan
ylimääräinen kokous vahvisti PRH:n muutamat korjausehdotukset ja aluehallintovirastosta saatiin lokakuussa lupa toimia ampumayhdistyksenä. Enää puuttuu PRH:n vahvistus, joka saataneen ennen syyskokousta.
Tämä kauan odotettu muutos
helpottaa hallinnollisia asioita,
mutta ennen kaikkea mahdollistaa ase- ja ampumatoiminnan,
mikä kuuluu jokaiselle itseään
kunnioittavalle reserviläisyhdistykselle. Tätä toimintaa aktivoimalla saanemme toimintaamme mukaan enemmän nuorempia rannikkojääkäreitä, joille voidaan sitten tarjota mahdollisuus
esim. osallistua killan edustajina
sotilastaitotapahtumiin.
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Upinniemen Rannikkojääkärikoulussa muodostunut yhteishenki kantaa edelleen upeasti ja saa vihreäbarettiset kokoontumaan ”kymmenluku”-tapaamisiinsa huikean motivoituneina. Kerta toisensa jälkeen
osallistumisprosentti on uskomattoman korkea, tunnelma
käsin kosketeltava ja tapaamisissa viihdytään. Rannikkojääkärikilta osallistui sekä 9. kurssin että 5. kurssin kurssitapaamisten järjestelyihin ja oli paikan päällä kertomassa sekä killan että MPK:n meripuolustuspiirin toiminnasta. Jää nähtäväksi aktivoituuko näiden kurssien rannikkojääkärit vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan killan tai meripuolustuspiirin kautta. Tietoa saatiin ainakin

jaettua ja innostus mukaan tulosta konkretisoitui heti muutamina ilmoittautumisina.
Harmillista on, että rannikkojääkäreiden vierailu MERISK:un jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi - tai paremminkin jo
ilmoittautuneiden peruuttamisten vuoksi. Tässä on tuumailun
paikka yhdistysten yhteistoiminnalle, jota Sinisen Reservin hallitus on jo yrittänyt saada toimivammaksi. Kaikkien kannalta olisi järkevää, että yhdistykset yhdessä järjestäisivät tapahtumiansa ja tutustumisretkiänsä niin, että osallistujia riittäisi kunnolla, eivätkä järjestelyt muodostuisi kenellekään taakaksi, puhumattakaan, että ne olisivat turhia.
Yhdistysten yhteisyötä on
myös Selviytymiskurssikokonaisuus, joka ensi vuonna järjestetään kolmena eri kurssina – talvi-, kesä- ja sotilaskurssina. Kurssi on tarkoitettu lähtökohtaisesti erikoisjoukoille ja sitä ovat yhdessä tekemässä rannikkojääkärit, laskuvarjojääkärit, erikoisrajajääkärit ja taistelusukeltajat. Tavoitteena on saada pv:ien tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva kurssikokonaisuus- yhdessä.
Rannikkojääkärit tarjoavat
kaikille lehden lukijoille mahdollisuuden osallistua yhteiseen tilaisuuteen nauttimaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen

Järjestöt

ikkojääkäreille
Antti Rautiainen

MERIV:ien eläkkeelle siirtyneen komentajan kontra-amir Veli-Jukka Pennalan viimeinen johtoryhmän kokous
Dragsvikissa ja illallinen upseerikerholla. Tilaisuudessa kontra-amir Pennalalle luovutettiin kultainen rannikkojääkärimitali, jota olivat luovuttamassa Teikarin Taistelijoiden vt. pj Ahti Matikainen ja Rannikkojääkärikillan pj Antti Rautiainen.

hedelmistä, tällä kertaa hengen kohottamisesta. RannJP:n
perinneyhdistyksen ja Rannikkojääkärikillan yhteinen ”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-konsertti järjestetään nyt
jo kolmatta kertaa Upinniemen Merikappelissa lauantaina

30.marraskuuta. Tästä on hyvä
jatkaa toivottavasti lisääntyvää
yhteistyötä.
Antoisaa itsenäisyyspäivää,
rauhallista joulun alusaikaa sekä akkuja lataavaa joulun aikaa
rannikkojääkäreille ja lehden lukijoille toivotellen!

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet
tunne muita ampujia? Ota yhteys
killan ampumavastaavaan Jussi
Hermuseen (jussi.hermunen@
gmail.com 050 506 0991) ja
kerro asuinkuntasi sekä kiinnostus (kivääri, pistooli, haulikko
tms.), niin saat tietoa lähellä olevista ampujista. Ammuntaa tahoillaan harrastavia on jäsenis-

tössä useita ainakin Turussa sekä Helsingissä, ja mukaan mahtuu. Lainakalustoakin löytyy.”
Muistattehan, että tietoa rannikkojääkäri-toiminnasta löytyy
tämän lehden lisäksi myös killan
nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja
sieltä Rannikkojääkärikilta) tai vielä paremmin Facebook’sta (Rannikkojääkärikilta).
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puheenjohtaja Antti Rautiainen
Rannikkojääkärikilta ry
antti@rautiainen.fi,
gsm 050-5561825
puheenjohtaja Mika Kiuru
RannJP:n perinneyhdistys ry
mika.kiuru@finnair.com
gsm 050-3926866

RannJP:n perinneyhdistys ry ja Rannikkojääkärikilta ry toivottavat rannikkojääkäreille ja muille lehden lukijoille hyvää
itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulun aikaa!
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

RannjK:n kurssit 9 ja 5
– rannikkojääkärihenki korkealla

Antti Rautiainen

RannjK:n 9. kurssin rannikkojääkärit valmiina starttiin.

R

annikkojääkärikoulu toimi Upinniemessä 19791989 tuottaen kaikkiaan 9 kurssia. Koulun käyneiden kurssitapaamiset alkoivat isommassa
mittakaavassa vuonna 2003,
jolloin 5. kurssin 116 kotiutuneesta 87 suuntasi kulkunsa
takaisin Upinniemeen. Tämän
jälkeen kurssitapaamisia on toteutettu useampia ja viimeisimmät tänä syksynä 6.syyskuuta
sekä 12.lokakuuta.
Syyskuussa kokoontui 9.
kurssin 62 rannikkojääkäriä
Dragsvikin sotilaskotiin, jossa oli
mahdollisuus nauttia aamupala.
Päivä jatkui VAARANNJP:n komentajan, kom Juha Torkkelin
esityksellä tämän päivän rannikkojääkärikoulutuksesta. Hänen
jälkeensä Rannikkojääkärikillan
pj Antti Rautiainen kertoi MPK:n
meripuolustuspiirin toiminnasta
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ja vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta sekä killasta. Toiminnallinen osuus aloitettiin ruokailun jälkeen PASI:en esittelyllä, jonka ammattitaitoisesti teki killan Markus Markelin. Seurasi siirtyminen Syndaleniin, jossa päivä jatkui rastikoulutuksel-

la. Rasteina olivat tutustuminen
G-veneeseen ja Jurmoon, kajakkikisa killan uusilla kajakeilla sekä Jukka Juvosen ja allekirjoittaneen vetämä kartta-, paikannus- ja viuhkapanos 2010-rasti. Loppuiltapäivä sujui Rannikkojääkäri-museossa sekä Teikarin kivellä, jolle laskettiin vihreäbarettisten yhteinen kukkalaite Teikarin taistelijoiden muistolle. Sauna ja sen päälle illallinen
upseerikerholla kruunasivat päivän. Päivän järjestelyistä isoimman vastuun kantoivat evl Juha
Mälkki, kom Juha Torkkeli ja Jari Kupiainen, kaikki 9. kurssilta,
sekä kilta. Päivä oli MPK:n meripuolustuspiirin sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka
kurssimaksut Rannikkojääkärikilta maksoi. Rannikkojääkärit kiitAntti Rautiainen

Kartta- ja paikantamisrastilla RannjK:n 9. kurssin rannikkojääkärit.

Järjestöt

tävät myös UUDPR:a sekä VAARANNJP:a saamastaan tuesta!
Lokakuussa oli 5. kurssin toinen kurssitapaaminen,
kun palvelukseen astumisesta oli kulunut 30 vuotta. Ensimmäisen kerran lukuihin ei
ihan päästy, mutta Upinniemeen saapui kuitenkin 74 rannikkojääkäriä. Päivä alkoi elokuvasalissa, jossa ensin nautittiin aamukahvit. Kahvien jälkeen tapaamisen toinen primus
motor evl Juha Kurenmaa kertoi päivän ohjelmasta ja esitteli
SLMEPA:n komentajan komdri
Markus Aarnion. Komdri Aarnio
kertoi ensin merivoimista sekä SLMEPA:sta ja jatkoi kokemuksillaan SEAL-koulutuksessa Kaliforniassa. Esityksen jälkeen evl Kurenmaa 5. kurssin
puolesta kiitti asiaankuuluvasti
komdri Aarniota. Kurssin aikainen koulun johtaja evl evp Matti Mökkönen kertasi koulun aikaisia tapahtumia ja allekirjoittanut kertoi jälleen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä killasta. Päivä jatkui baretit päässä kukkalaitteen laskulla Teikarin kivelle sekä tutustumisella
kasarmiin. Sotilaskodin munkkikahvien jälkeen joukko kuljetettiin Jurmoilla Suomenlinnaan,
jossa oli vuorossa saunominen
MERISK:n saunassa sekä illallinen upseerikerholla. Illallisella
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Antti Rautiainen

Jalkaväenristiä luovuttamassa Rannikkojääkärikillan ja MPK:n meripuolustuspiirin aktiivireserviläiselle vääp res Jukka Juvoselle VAARANNJP:n komentaja kom Juha Torkkeli ja Rannikkojääkärikillan pj Antti Rautiainen.

toinen päivän primus motoreista eli Henry Harmia piti juhlapuheen, muutoin nautittiin kerhon antimista sekä hyvästä seurasta. Päivä oli pääosin omakustanteinen, mutta rannikkojääkärit kiittävät SLMEPA:ta sekä MERISK:a saamastaan tuesta! Kilta kustansi osallistujille Viipurinlahden vuoden 1944 taisteluis-

ta kertovan DVD:n.
Kummassakin tapaamisessa tunnelma oli huikean korkealla, mikä osallistumisaktiivisuuden lisäksi kertonee palveluksen aikana muodostuneesta
yhtenäisyydestä sekä rannikkojääkärihengestä.
Antti Rautiainen

5. kurssin rannikkojääkäri
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Laivaston Sukeltajakilta

Sukeltajakilta vierailulla Tallinnassa

L

aivaston Sukeltajakilta vieraili syyskuun puolivälissä
Tallinnan laivastoasemalla tutustumassa Viron merivoimien
sukeltajakoulutukseen. Tilaisuuteen osallistuttiin killan puheenjohtajan komkapt evp Tapani ”Aku” Korhosen johdolla.
Matkaan lähdettiin edellisenä iltana Tallinnan-laivalla,
jonka business loungessa kokoonnuimme lähtöselvityksen
jälkeen. Esittäytymiskierroksen
jälkeen Aku luotsasi porukan tulevaan ja kävi läpi matkan ohjelman sekä majoitusasiat.
Tallinnassa pienten vastoinkäymisten jälkeen päästiin
majoittumaan. Vastoinkäymiset
eivät matkalaisia suuremmin
haitanneet, sillä viihtyisä hotelli, hyvä seura ja hurtti huumori
auttoivat kiperässä tilanteessa.
Tallinnan laivastoasemalla
sukeltajakiltalaiset otti vastaan
sukeltajajoukkueen johtaja ylil
Priit Kaasikmäe, jonka mielenkiintoista ja suomenkielistä esitystä Viron sukeltajatoiminnasta
ja -koulutuksesta päästiin seuraamaan.
Esityksessään ylil Kaasikmäe kertoi Viron sukeltajakoulutuksesta Liepajan laivastoasemalla, jossa koulutetaan keskitetysti Baltian maiden sotilassukeltajat. BNDTC–keskuksen
(Baltic Nations Divers Training
Center) koulutusopit on haet-
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Jarmo Kuusinen

Isäntänä vierailijoille toimi yliluutnantti Priit Kaasikmäe, joka Tallinnan
Sukeltajakoululla vastaanotti Laivaston Sukeltajakillan muistolaatan puheenjohtaja Tapani Korhoselta.

tu Norjasta ja osa koulutuksesta tapahtuu Virossa muutaman
viikon mittaisella syväsukeltajajaksolla. Koska sukeltajakoulutus on Baltian maille yhteinen
ja koulutus joudutaan antamaan
englanniksi, on kielen hallinta
perusedellytys kurssilaisille ja
osa kurssin pääsyvaatimuksia.
Laivastoasemalla oli mm.
siirrettävä painekammio, joka
lähiaikoina korvataan uudella
kiinteällä painekammiolla. Kammiokeskus tulee palvelemaan
Viron alueelta tulevia painehoitotapauksia, jotka tällä hetkellä
hoidetaan joko Turussa tai Liepajan BNDTC-keskuksessa.
Sukellustoimintaan käytet-

tävä muu kalusto oli nykyaikaista ja pitkälle samaa kuin Upinniemen Sukeltajakoululla.
Vierailun jälkeen kiltaveljet kävivät tutustumassa viime
vuonna avattuun Merimuseon korkeatasoiseen ja hienosto
esille pantuun näyttelyyn Lennusadamissa, joka oli kävelymatkan päässä laivastoasemalta. Paluumatka sujui mukavissa
tunnelmissa Tallinnan-laivalla ja
suunnitteilla oli jo seuraava vierailu Latviaan, Baltian sukeltajakoulutuksen ytimeen.
Laivaston Sukeltajakilta
Kipinämies Jarmo eli

Jarmo Kuusinen
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Matti Kurjen Purjehtijat – Perinneosasto

Kai muistat kannella kun fregatin …..

V

uodet ovat vierineet ja
muistot jäivät, näinhän
on tapana sanoa. Huhtikuussa 2012 juhlimme Upinniemessä laivamme Suomeen tulon 50-vuotispäivää. Lähes sata veteraania oli paikalla ja vielä Royal Navyn veteraanejakin
Englannista asti oli jaksanut
tulla muistelemaan laivaansa ja
nuoruuttansa sillä.

* * *
Pienenä yhteenvetona siitä mitä vuosien varrella on saatu aikaan niin mm.
–– filmitallenteina on nykyformaatissa (DVD) laivastamme kertovaa materiaalia
–– edellisen Master-nauhat
(Betacam)
–– suurikokoinen pienoismalli
Bay-luokan fregatista, modifioitu Matti Kurjen asuun
1966
–– monia yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty kuluneina vuosina, jopa laivamme entisten purjehtijoiden (Royal Navy ikäluokka 1928) kanssa on tavattu rommimukin ääressä 5 kertaa
–– laivamme ensimmäisen
päällikön Matts Wikbergin
arkisto on allekirjoittaneella työn alla
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––
––

lukuisia valokuvia on tallennettu
laivamme kaikista ulkomaamatkoista tehty maailmankartta

* * *
Luonnonlain mukaan veteraanien joukko on harveneva joukko. Mutta veteraanien henki ei
saa olla poistuva henki.
Jaakko Porkan johdolla
huhtikuussa 1983 Merisotakoulun tiloissa perustettu ”Perinneosasto” alkaa nyt olla tiensä päässä?
Rannikonpuolustaja -lehdessä 2012 pyysin palautetta siitä, mitä tehdään jatkossa. Valitettavasti mitään ei ole
kuulunut – uudistan pyyntöni
palautteesta. Nähdäänkö ”Perinneosasto” vielä tarpeelliseksi? Voitaisiinko esimerkiksi kerran vuodessa – huhtikuussa? –
kokoontua lounaan merkeissä?

* * *
Brittien tekemää kirjaa laivastamme on vielä saatavissa: Royal Navyn veteraanien tekemä kirja on nimeltään ”Shipshape and Bristol Fashion”. Tekijä HMS Porlock Bay -yhdistyksen puheenjohtaja Roger
Smith (1927-2011). ISBN 978
1 906050 20 7. Kirjassa on

Sotilasmestari Ilkka J Ignatius

oma lukunsa ”Liaison With the
Finnish Veterans”.

* * *
Laiva tuntuu vielä puhuttavan
monia mukana olleita – allekirjoittaneeseen se myös jätti lähtemättömät jälkensä – se oli hienoa aikaa!
Liittykää Laivastoon ja nähkää maailmaa oli mottomme 47
vuotta sitten …..!
Ilkka J Ignatius

Sotilasmestari
Matti Kurjella 1966 (Alikersantti)
Palautetta saa lähettää
ijignati(at)luukku.com
Madetie 4 A 5, 02170 ESPOO
Gsm 040-5050 685
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Yhteinen julkaisumme
Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo
MERISK, PL 5, 00191 HELSINKI
0299 800 (vaihde)
sakari.martimo@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Antti Rainio
Korkeavuorenkatu 17 b 10
00130 Helsinki
GSM 050-4414 150
rainioa@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien esikunta, PL 58
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Timo Hirvonen
SMMEPA, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@mil.fi

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

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Koivistonkatu 14 a, 11100 Riihimäki
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

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

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

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

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

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

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma
GSM 040 510 5547
tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net

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

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

Turun Rannikkotykistö
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Rannikkojääkärikilta

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys

Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
Gsm: 050 556 1825
antti@rautiainen.fi

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com
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Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17
00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
larseklund@kolumbus.fi

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi

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

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10
00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Upiniemeimen rantatie 20A 6,
02470 UPINNIEMI tai
Olofsborg 13 A, 10710
SNAPPERTUNA
GSM +358(0)40 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

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

Rannikon Puolustajan
teemat 2014

Tapahtumakalenteri 2014
16.1.

Meriupseeriyhdistyksen
kuukausikokous Merivoimien Esikunnassa (s. 78)

6.2.

Meriupseeriyhdistyksen
kuukausikokous Maanpuolustuskorkeakoululla (s. 78)

28.1.

Marsalkka Mannerheimin
muistotilaisuus Sankariristillä Turussa (s. 90)

1.2.

MPKL ry:n Turvallisuuspolitiikan seminaari (s. 90)

1/2014

Merivoimat osana
kokonaisturvallisuutta

22.2.

Turun Rannikkotykistökillan
vuosikokous Heikkilän
Sotilaskodissa (s. 90)

2/2014

Minne menet
meripuolustuksen
vapaaehtoiskenttä?

3/2014

Merivoimien kehittäminen
– hankemaailma

4/2014

Uudistuneet Merivoimat
– paluu entiseen?

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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