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Pääkirjoitus

”Minulla on teitä kohtaan

luja luottamus

ja samalla terve epäluulo.”

S

anaan luottamus latautuu suuri annos
tunnetta ja intohimoa.
Tunteet kuohahtavat erityisesti silloin, kun luottamus jostain
syystä kääntyy epäluottamukseksi. Petetyksi tai myös syyttään epäluottamuksen kohteeksi joutunut reagoi tilanteeseen yleensä herkästi ja kovasti. Tunnelataus on vahva!
Epäluottamus ilmenee elämän kirjossa eri tavoin. Esimerkiksi politiikassa, talouselämässä, perhe-elämässä, työyhteisössä tai vaikka rintamalla asiaa
käsitellään näennäisesti eri näkökulmista. Epäluottamuksen
ytimessä on kuitenkin yleensä
aina henkilö, ihminen, joka on
toimillaan saattanut yhteisönsä
ja läheisensä hankalaan asemaan, jopa vaaraan.

Rannikon Puolustaja 1 | 2018

Kriisinhallintaoperaatioita lukuun ottamatta suomalainen sotilas ei rintamaoloja ole
juuri viime aikoina päässyt kokemaan. Toisaalta tiedustelu ja
viestintä toimivat päivittäin omalla rintamallaan, entisin termein
vähintäänkin ”harmaan vaiheen”
oloissa. Esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimat perusteli julkisuudessa edellistä puolustusjärjestelmänsä alasajoa uhkakuvan
muutoksella ja tiedustelun kyvyllä antaa varoitus 10 vuotta ennen seuraavaa vaaran aikakautta. Kolmio seisoi kärjellään tiedustelun varassa.
Sotilasjoukossa luottamukseen ja epäluottamukseen liittyvän tunnelatauksen voimakkuus
kuvastaa yhteisöllisyyttä. Oli kyseessä taistelijapari, jaos, patteri, alus, laivue, pataljoona tai
merivoimat, niin rannikon puolustaja on asemaansa katsomatta osa yhteisöä, joka on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Sotaväen voima perustuu yhteisöön yksilön sijaan, ja koko
muun joukon työ vaikeutuu tai
jopa nollautuu, jos yksi sotilas
päättää toimia vastoin joukkonsa päämäärää ja tehtäviä − pahimmillaan vihollista auttaen.
Sotaväki on pohjimmiltaan

sotaa varten, mikä on toinen tunnelatausta selittävä tekijä. Sodissa ollaan äärimmäisten uhrausten äärellä, ja petos johtaa pahimmillaan omien kuolemaan.
Kääntäen, ”tuon kanssa voisin
lähteä sotaan” onkin yksi ylimpiä kunnianosoituksia, joita sotilas voi yhteisössään saada. Ajatuksessa korostuu luottamus.
Syiksi joukkonsa pettämiseen on historian havinassa paljastunut koko inhimillisen elämisen kirjo. Listalta löytyy muun
muassa kiristystä, lahjontaa,
ideologiaa, psyykkistä häiriötilaa, rakkautta, himoa ja hyväntahtoista hölmöyttä. Harva meistä on elävälle elämälle immuuni,
ja jokaisessa ihmisessä asuukin
pieni riskiarvo. Kuvaavaa on vanha tiedustelusanonta: ”Kun yksi tietää, se on liian vähän. Kun
kaksi tietää, on se liian paljon.”
Ajatus ei ole kovin lohduttava,
mutta valitettavan realistinen.
Tästä huolimatta ja hieman
skitsofreenisestikin, halusimme
tai emme, toimintamme tulee
kuitenkin aina perustumaan
luottamukseen. Voimme tehdä paljon järjestelmämme teknisen turvallisuuden kehittämiseksi, mutta lopulta asiat hoidetaan aina niin päätöksiä tekevi-
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en kuin niitä toimeenpanevien
ihmisten kanssa. Vierustoveriin on pystyttävä luottamaan.
Sotilasvalassa kirjataan
viisaasti: ”Joukkoa, johon
kuulun sekä paikkaani siinä,
en jätä missään tilanteessa,
vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.” Ajatus
on universaali, ja koskee kaikkia luottamuksen piirin päässeitä henkilöitä.
Haluan uskoa pystyväni
tuohon itse, ja samalla toivon
ketjukaverieni toimivan näin.
Muus-sa tapauksessa päivittäinen työ olisi vaikeaa, ellei mahdotonta. Ja kun ikävä
poikkeus on nyt vahvistanut
tämänkin säännön saaden
sappemme kiehumaan, siivotaan jäljet, opitaan virheistä
ja jatketaan entistä vahvempina − lujalla luotolla mutta
terveellä epäluulolla.

THE BALTIC SEA, NOVEMBER 21

MIKÄ TAHANSA MAALI,
MISSÄ TAHANSA OLOSUHTEISSA
Pohjoisen Itämeren rankoissa olosuhteissa ja matalissa
vesissä järjestelmiin on voitava luottaa. RBS15 Mk3
on kaikissa sääolosuhteissa toimiva tarkka monimaaliohjusjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti rannikkoympäristön vaatimuksiin. Tämä elektronisen sodankäynnin
vastatoimenpiteillä varustettu ohjus lentää matalalla
merenpinnan yllä. 200 kilometrin kantaman ansiosta ohjus
löytää maalinsa myös horisontin takaa.
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Maailman kehittynein pitkän
kantaman ohjus niin meri- kuin
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Meripuolustus 100 vuotta

Heikki Tiilikainen

Rannikkotykistön suojeluskunnat:

Hengen voimalla

Puolustuslaitoksen liikekannallepanorakenne siirtyi 1930-luvun alkupuolella aluejärjestelmään, ja sisällissodassa usein itsenäisinä taistelleet, mutta vähin erin vakinaiseen väkeen kytkeytyneet suojeluskunnat järjestettiin liikekannallepanon suoritusportaaksi.

A

selaji, koulutushaara
ja laajuus määräytyivät alueen ja perustettavien joukkojen tarpeiden mukaan. Rannikkotykistön reservi pyrittiin uuden järjestelmän
mukaan kokoamaan lähialueilta, rannikkopitäjien rannikkokylistä ja saarilta. Rannikkotykistösuojeluskuntien koulutus- ja
osastojako suoritettiin pääosin
rannikon varmistus- ja vahvennustehtäviä silmälläpitäen. Suo-

jeluskuntien avustaminen toi lisää töitä joukko-osastoille, mutta samalla se yhdisti niiden henkilöstön alueensa väestöön, lisäsi
keskinäistä luottamusta ja avasi
myös linnakkeiden henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua
seudun yhteiskunnalliseen elämään ja sivistysrientoihin.

Erikoistumisen aikaa
Vuonna 1930 Suojeluskuntajärjestössä oli jäseniä kaikkiaan 86

016 ja kahdeksan vuotta myöhemmin 111 493. enimmillään suojeluskuntia 672, joista 1930-luvun lopulla 28 antoi
pelkästään rannikkotykistö-, ja
76 sekä meri- ja rannikkopuolustuskoulutusta.. Näiden jäsenistö koostui ensinnäkin rannikon väestöstä ja omasi paikallistuntemusta ja saaristossa tarvittavia taitoja. Suojeluskuntalaisten harjoittaminen ja vajaamiehitettyjen rannikkopatterien
Sotamuseo P412N94

Merisuojeluskunnan SP-aluksia eli suojeluskuntapursia.
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Helsingissä rannikkotykistösuojeluskuntalaiset harjoittelivat Suomenlinnassa
olevalla ns. Jumbo-patterilla.

huolto- ja valvontatarpeet voitiin yhdistää motivoivaksi koulutukseksi, ja käyttää heitä vajaamiehitettyjen rannikkopattereiden täydennyksenä. Rannikkotykistöaselaji hyötyi tästä monin tavoin.
Yleiskoulutus oli kaikille sama. Sen jälkeen koulutettiin tykkimiehet, mittausmiehet, viestimiehet, torjuntamiehet, rannikkopioneerit sekä kansi-, viestija miinamatruusit omissa ryhmissään. Upseerit koulutettiin
ensimmäisellä kaudella kevyiden patterien päälliköiksi ja toisen kauden yleiskoulutusosuudella välttävästi kiväärikomppanian päälliköiksi ja erikoiskoulutusvaiheessa pienen linnakkeen
johtoon. 1930-luvulla näistä sitten saatiin myös vapaaehtoisia
kouluttajia.
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Ålands Hemvärn ja
Petsamo
Oman mielenkiintoisen ja vähän
tunnetun kokonaisuutensa muodostivat Ahvenanmaan kodinturvajoukot. Ahvenanmaalla oli noin
150 reserviläistä, ja kun aiemmin vaimea maanpuolustustahto
lähti talvisodan alettua jyrkkään
nousuun, perustettiin Ahvenanmaan kodinturvajoukot. Niihin
kuului enimmillään n. 800 ahvenanmaalaista miestä, jotka oli
jaettu seitsemääntoista piiriin.
Mukaan tuli myös tuhatkunta
naista lottina ja marttoina. Jatkosodan alettua kodinturva-aate
virisi uudestaan: korkeimmillaan
Hemvärniin kuului 630 miestä
ja 250 sotilaspoikaa. Osalle miehistä annettiin jalkaväki- ja osalle rannikkotykistökoulutus, ja
jälkimmäisille jopa omat kevyet

Suomenlinnan hoitokunnan kokoelma

patterit hoidettaviksi. Lottia jatkosodan aikana täällä oli enimmillään lähes 600.
Pohjolan suojeluskuntapiirillä oli vastuullaan melkein puoli Suomea, ja 600 kilometrin
päässä toisistaan olevat rannikko-osuudet. Perämerellä oli vain
merisuojeluskuntaosasto, mutta Petsamossa oli oma merisuojeluskunta, jonka ongelmia olivat alueen hajanaisuus ja venekaluston ja kouluttajien puute.
Piirin päällikkö everstiluuntantti Mäkiniemi varoitti vakavasti
myös heti rajan takana olevan
Muurmanskin tukikohdan vahvistumisesta.

Isänmaan asialla
– ja omallakin
Vuoden 1918 sisällissodan
myllerryksessä syntynyt Suo-
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Seivästön rannikkotykistösuojeluskunnan kurssi 1936.

men armeija alkoi järjestäytyä
ja vakiinnuttaa asemaansa heti rauhan tultua. Tämä ei kuitenkaan tuonut selkeää vastausta siihen, miten nuoren valtion
sotilaallisiin haasteisiin ja sosiaalisiin jännitteisiin pitäisi vastata. Maassa oli paljon vasta
syntynyttä maanpuolustushenkeä uhkuvia sodan ajan suojeluskunnissa taistelleita valkoisia
veteraaneja, vankileireiltä vapautuneita turhautuneita punaveteraaneja sekä vihaa Venäjää
ja kiitollisuutta Saksaa kohtaan.
Suomen saaristossa ei juuri
ollut punaista väestöä, mutta sisällissodan melskeet olivat ulottuneet sinnekin, ei vähiten eri-
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laisten retkikuntien myötä. Aseisiin tartuttiin lähinnä vain Ahvenanmaalla, Porkkalassa, Pellingin saaristossa ja itäisellä Suomenlahdella. Saariston itsellisiä
kalastajia ei bolshevismi houkutellut, vaikka eteläisen Suomen
rantamaat olivat punaisten hallussa.
Saaristoon syntyi sisällissodan alla ja sodassa vahvoja suojeluskuntia, ja ne jatkoivat toimintaansa rauhan tultua. Uusiakin perustettiin. Kymenlaakson rannikolla ja Suomenlahden suurissa saarissa aluepäällikkönä ja sotilasohjaajana työskennellyt kadettiupseeri Antero
Rautavaara koetti 1930-lu-

vun alussa selvittää, miksi hänen miehensä ylipäätään tunsivat kiinnostusta kuulua merija rannikkosuojeluskuntiin, joista monet olivat hänestä itsestäänkin yllättävän mieslukuisia.
Hän raportoi tuloksensa ilman
sievistelyä:
”Olisi väärin sanoa, että liittyminen vielä tapahtuisi jonkinlaisen vakaumuksellisen harkinnan perusteella, sillä etenkin nuoret liittyvät suojeluskuntiin hyvinkin pinnallisista syistä.
Niinpä ei ole harvinaista, että
tietoisuus hyvän aseen, ”pystykorvan”, saamisesta – jota siten
hyljejäällä vastoin pyhän Aseenhoito-ohjesäännön määräyksiä

Yksityinen

ristosta hän sanoi ainakin siellä koettavan asuinalue rajaseuduksi, ja ”merisuojelukunnan
tai rannikkotykistöosaston jäsen
tietää tällöin, että hän ei kanna asetakkiaan ainoastaan koko
maan puolustuksen takia, vaan
lähinnä juuri oman kotiseutunsa
varjelemiseksi.” Tämän arvionsa
Virolahden alalohkon komentajana talvisodassa toiminut Rautavaara näki henkilökohtaisesti
käyvän toteen.
Tšekkoslovakian kriisin aikana syksyllä 1938 tapahtunut valmiuden kohottaminen
sai rannikkotykistön kantahenkilökunnan vakuuttumaan suojeluskuntien käyttöarvosta kriisin koittaessa. Sotakannalle siirtyminen seuraavana vuonna olisi ollut hyvin vaikeaa ilman suojeluskuntien panosta ja tuosta
valmiuden nostosta saatuja kokemuksia.

Välitilinpäätös 1939
käytetään – vie miehen, anomus kourassa, paikallispäällikön luo. Rannikkokaupungeissa puku vaikuttaa syöttinä.”
Rautavaara oli havainnut
myös toverien vaikutuksen olleen monessa tapauksessa
syynä liittymiseen, ja että vasta vuosien jäsenyyden jälkeen
miehissä alkoi hahmottua jonkinlainen aatteellinen pohja. Toisaalta hän totesi saarelaisten itsenäisen, eristetyn elämän luoneen ihmisiä, joita yksilön vapauden takaamiseen tähtäävä
järjestö puhutteli. Viitaten erityisesti kokemuksiinsa omalta toimialueeltaan itäisen Suomenlahden rannikolta ja saa-
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Talvella 1939 koottiin rannikon suojeluskuntapiirien päälliköiden arviot tilanteesta vastuualeillaan. Sodan alkamisesta ei ollut vielä tietoa, mutta poliittinen tilanne oli uhkaava.
Laatokalla pelättiin Neuvostoliiton siirtävän järvelle sota-aluksia yllättäen joko Suomenlahdelta tai Vienanmereltä,
ja korostettiin toimipisteiden nopean miehittämisen tärkeyttä ja
suojeluskuntalaisten ratkaisevaa
osuutta siinä. Sortavalan suojeluskuntapiirin päällikkö everstiluutnantti Raunio painotti myös
sitä, että tietyn jäätilanteen vallitessa saattoi hyökkäys tulla jopa
moottoriajoneuvoilla – asia, jota

ei suomalaisten sotasuunnitelmissa jostakin syystä ollut otettu täysipainoisesti huomioon.
Viipurin suojeluskuntapiirin päällikkö eversti Sihvo korosti ”aktiivisuuteen kouluttamisen”
tärkeyttä, ettei linnoitustykistöä
uhkaava ”passiivisuuden” vaara
saisi otetta aselajista ja sen suojeluskunnista. Hän totesi komentajien ja päälliköiden suhtautuvan suojeluskuntalaisiin kuin tulevaan reserviinsä, mikä oli vahva perusta järjestön jäsenten
kiintymykselle ja harrastukselle
aselajiaan kohtaan. Tämä ei suojeluskuntajärjestön vapaaehtoisluonteen ja melko laajan itsenäisyyden takia ollut aina itsestään
selvä asia Suomen armeijassa.
Kymenlaakson sk-piirin
päällikkö eversti Vainio kertoi ylpeänä, kuinka alueen rannikoiden merisuojeluskuntaväki lähti Tšekkoslovakian kriisin aikana
syksyllä 1938 sataprosenttisena
vaaraa torjumaan ja suoritti kymmenen päivän ajan mukisematta
ylimääräistä palvelusta. Aselajija koulutushenkeä hän luonnehti
hyväksi, vaikka jälkimmäisen ylläpitäminen oli vaativaa kouluttajavoiman ja kaluston puutteiden takia. Hän kiitteli 2. erillinen
rannikkotykistöpatteristo, joka oli
antanut ”kaikenlaista tukea runsain mitoin.”
Nylands södra skyddskårdistrikt’in päällikkö everstiluutnantti Heinrichs totesi tyytyväisenä, että merisuojeluskuntien
muuttuminen selkeästi rannikkosuojeluskunniksi kuusi vuotta
aikaisemmin antoi alussa esiintyneen muutosvastarinnan jälkeen uutta pontta toimintaan,
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I Koppisen kokoelma

Rauman Merisuojeluskuntalaisia.

koska se lisäsi tietoisuutta tehtävän tärkeydestä rannikon
asukkaiden parissa. Koulutuskaluston puutteet olivat hänenkin suurimpana ongelmanaan.
Heinrichs ei yhtynyt ajatuksiin
siitä, että linnakepalvelus vaikuttaisi passivoivasti rannikkosuojeluskuntien toimintaan. Hänen mielestään tykistöammunnat ja muut ”aktiiviset” linnakkeiden toimintamuodot päinvastoin herättivät innostusta.
Helsingin suojeluskuntapiirin päällikkö eversti Ekholm ilmoitti rannikon alueella toimivan kolmen eri suojeluskunnan
yhteistoimintaa saadun parannetuksi niiden reserviupseerien
yhteistoimintakerhon ”Johtorenkaan” avulla. Koulutustyö oli
saanut kiinteämmät muodot sen
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jälkeen, kun rannikkosuojeluskunnista oli muodostettu oma
alue, jonka johdossa oli rt-upseeri. Jäseniä oli joissakin suhteissa tulossa jopa yli tarpeen, ja
jäsenmäärä oli kokonaisuudessaan kasvussa. Kalustopuutteet olivat ongelma Helsingissäkin, mutta RT 1: n ”kaikissa
suhteissa osoittama aulius” oli
ollut korvaamatonta.
Turunmaan suojeluskuntapiiri päällikkö everstiluutnantti Hannelius nosti esiin tykki- ja
mittauskoulutuskurssien miehistöpulan muihin aloihin verrattuna. Hän oli todennut, että
näitä asioita ei päästy omatoimisesti harjoittelemaan, ja kurssien kokoaminen saariston pitkien ja hankalien matkojen takia oli vaikeaa. Hänen mieles-

tään yhteyskysymysten parantaminen myös sotilaiden toimesta olisi välttämätöntä ja edistäisi saaristolaistenkin kiintymystä
maan aselajiin.
Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirin ongelmat olivat
samankaltaisia. Jo päällikön itsensä, everstiluutnantti Vaalan
liikkuminen oli hankalaa ja aikaa vievää, kun suojeluskunnat olivat hajallaan saaristossa.
Kustavin suojeluskunta pystyi
Lypertön [Katanpään] linnakkeella kouluttamaan tykki- ja
mittausmiehistöä kolmesti vuodessa järjestetyillä kursseilla, ja
ainakin Kustavin osalta osallistumisaktiivisuus oli ollut hyvä.
Kaikki piiripäälliköt valittivat veneiden puutetta. Niitä olisi tarvittu paitsi harjoituksiin siir-

tymiseen, myös kriisitilanteessa eri valvontapisteiden miehittämiseen. Paremman puutteessa ehdotettiin käytettyjen
kalastajamoottoriveneiden hankintaa, ja eräs piiri olikin onnistunut saamaan huutokaupasta
kaksi sellaista tarpeisiinsa.
Suojeluskuntien pukukysymys oli rannikolla erityisen ongelmallinen, koska merisuojeluskunnilla oli laivaston varustus, ja rannikkosuojeluskunnat
käyttivät ruskeaa suojeluskuntapukua. Suojeluskuntien uudelleenjärjestelyssä roolit sekoittuivat, ja pukukirjavuus tuli ongelmaksi. Sortavalassa oli
annettu käsky siirtyä kenttäpukuun myös meripuolustuksen
osalta, mutta piirin merisuojelukunta oli saanut luvan käyttää
merimiespukua niin kauan että
vanhoista varastoista päästäisiin
eroon. Sihvon miestä pukukirjavuus antoi joukosta epäedullisen kuvan, ja yhdellä suojeluskunnalla pitäisi olla yhdenmallinen puku. Hänestä maasuojeluskuntien puku oli lämpimämpi
ja käytännöllisempi useimmissa
tehtävissä, mutta varsinaiseen
meripalvelukseen hän olisi ollut
valmis hyväksymään merimiespuvun. Samaa mieltä oli Heinrichs, joka totesi, että ”loppujen
lopuksi on pääasia, että mies
hallitsee tehtävänsä, olipa hän
sitten puettu ruskeaan tai siniseen, ja että vapaaehtoinen sk:lainen viihtyy puvussaan”.
Helsingissä linja oli selkeä:
laivapalveluksessa käytettiin sinistä pukua, kaikessa muussa
toiminnassa pukeuduttiin kenttäpukuun.
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Monipuoliset
koulutushaarat
Rannikon suojeluskuntapiireissä ruvettiin suuntautumaan yhä
enemmän siihen, että rannikkotykistösuojeluskunnat erottautuisivat omiksi kokonaisuuksikseen jo koulutuksen erikoisvaatimusten takia. Mahtikäskyillä
tällaisia asioita ei vapaaehtoistyössä voitu hoitaa, mutta suunta kääntyi hiljalleen. Perusta oli
usein jo vahvana olemassa. Alla on esimerkkinä ote Vehkalahden suojeluskunnan rannikkotykistökyläosastojen toimintakertomuksesta vuodelta 1937:
”*7.2. Pampyöli, tykkiharjoitus 2. ErRtPston tykkihallilla. *9.2. Sivatti, kk-palvelus (ltn Pitkänen). *14.2.Tammio, merivartiopalvelus (Pitkänen). *23.2. Sivatti, ampuamoppi. *24.2. Pampyöli, Haminan sk-talo, ampumaoppi
(tykkimestari Malinen). *11.14.3. Pampyöli, jatkokoulutuskauden ohjelma tykkiryhmälle.
*13.-15.3. Mäntlahti ja Kuorsalo, miinapalveluskurssit Kuorsalossa. *17.-19.3. Merivartio- ja
ilmavalvontakurssit kaikille kyläosastoille (aluepäällikkö ja ltn
Pitkänen). 24.3. Sivatti, ampumaoppi (Pitkänen). *Toukokuu:
Mäntlahti ja Kuorsalo joka sunnuntai miinaoppia (Korpraalit Y
Karjakin ja Pellervo Arvilommi).
*13.6. Summa, linnakeharjoitus
Rankissa. *15.8. Summa, linnakeharjoitus Rankissa. *21.22.8. Summa, kovapanosammunta Rankissa. *11.-12.9.
Mäntlahti ja Kuorsalo, miinaharjoitus Kirkonmaassa. *Lokakuu:
Summa, ja Neuvoton, tykistöop-

MV KK5596_27_S_71 Pekka Kyytinen

Merisuojeluskunnan harjoitukset
Kurkiniemen majakalla.

pia (Malinen). *Marraskuu: Tykistöoppia tykistökyläosastoissa, miinaoppia miinalaskukyläosastoissa ja kk-harjoituksia Sivatin ja Summan kk-osastoissa. *5.12. Ampumaharjoitus ja
luokkakokeet kaikille kyläosastoille (resvänr Kuokka). *10.-12.
Tykkijoukkue, Neuvoton, Summa, Pampyöli ja Sivatti; päällystön ja alipäällystön tykistökurssit, miehistön mittauskurssit ja
miehistön kk-kurssit Haminassa. *12.12. Veneenpäälliköt, tykistöoppia 2.ErRtPstossa.”
Meri- ja rannikkosuojeluskuntien verkko ja sen toiminnan
laajuus ja syvyys olivat vaikuttavia. Esimerkiksi Lounais-Suomen saaristossa oli kaikkiaan
13 suojeluskuntaa: Iniö, Hiittinen, Kemiö, Västanfjärd, Korppoo, Nauvo, Parainen, Houtskär, Dragsfjärd, Turku, Utö,
Lohm ja Hirvensalo-Kakskerta.
Niiden jäsenet olivat paikallista
väkeä, ja sisämaan miehiä tottuneempia toimimaan saariston
olosuhteissa, millä sodan aikana oli suuri merkitys niin täällä kuin muuallakin rannikon so-
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Suojeluskunnilla oli isojakin aluksia käytössään.

tatoimialueilla. Turunmaan suojeluskuntapiirillä oli myös oma
harjoituslinnake, Nauvon Pensar, jonka kuusituumaisilla voitiin antaa erinomainen tykistökoulutus.
Tässäkin yhteydessä on
syytä muistaa, että suojeluskuntien toiminta saattoi rannikollakin nojata enimmillään
232 000 jäsentä käsittäneen
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Lotta Svärdin uhrautuvaan,
korvaamattomaan ja pitkäjänteiseen taustatyöhön niin huollon kuin esimerkiksi ilmavalvonnankin alueilla.

Ratkaisu jäällä
Syksyllä 1939 tilanne kiristyi
niin pahaksi, että rannikkopuolustuksen valmiutta kohotettiin
jo syyskuun alussa. Varsinainen

liikekannallepano toteutettiin ylimääräisten harjoitusten nimellä 6.10. alkaen. Rannikon suojeluskuntapiirit hoitivat tehtävät sotilaspiirien kanssa tehokkaasti. Johtajakoulutuksen saaneet ja usein hyvin varustautuneet suojeluskuntalaiset antoivat korvaamattoman panoksen
toimintaan. Talvisota sytyttyä
taistelut alkoivat kuluttaa Suomen armeijaa niin, että rintamille jouduttiin toimittamaan
jatkuvasi uusia täydennysjoukkoja. Suojeluskuntalaiset ja lotat tekivät arvokasta työtään kotijoukkojen osina, muun muassa jahtaamalla desantteja ja valvomalla ilmatilaa.
Kymenlaakson rannikolla
herättiin todella hankaliin haasteisiin: kaikki alueen reservipataljoonatkin olivat kiinni Kannaksella, meri jäässä ja tiedustelu kertoi punalaivaston miehistön oleva jalkautettuna. Piirin päällikkö eversti Bergh ja 2. Erillisen
Rannikkopatteriston komentaja everstiluutnantti Kainulainen
olivat kuitenkin nähneet vaaran
ajoissa. He olivat perustaneet
Kymenlaaksoon kaikkiaan seitsemän suojeluskuntapataljoonaa, järjestäneet niille alokasja alijohtajakursseja, ja yhteistoiminnassa muun muassa alueen
suurteollisuuden kanssa hankkineet aseita Ruotsista. Toiminta
oli luovaa. Kun kenttäkeittiöitä ei
ollut, konepajat muunsivat maatilojen rehukeittiöitä sellaisiksi.
Ruotsalaisissa mauserkivääreissä ei ollut hihnoja, joten osuuskaupasta ostettu paperinaru sai
kelvata. Suksien kantoihin naulattiin peltilevyt, joka piirsivät la-

tuun sillä hiihtäneen joukon tunnuksen.
Kotkan edustalla olivat kymmentuumainen Kirkonmaan linnake ja Rankin viisi kuusituumaista hyvänä suojana, mutta
Virolahden edustan raskaan tulen tiheys oli vaatimaton. Helmikuun lopulla tuli sitten ensimmäinen varoitus. Suusaaren
suunnasta marssi panssarien tukemaa jalkaväkeä kohti Kotkaa.
Se kääntyi takaisin, mutta viesti
oli selvä, kai tarkoituksella: täältä voidaan tulla!
Maaliskuun 4. päivän aamuna 1940 niin sitten kävikin.
Etelästä lähestyi kaksi hyökkäyskiilaa, useita pataljoonia kussakin, mukanaan tykkejä eräiden havaintojen mukaan myös
panssarivaunuja. Toisen, Kotkaa kohti marssineen löivät Kirkonmaa ja Rankki takaisin perin pohjin suurten tykkiensä sirpalekranaateilla, mutta Virolahdella oli tilanne toinen. Järeä Pukkio, raskas Mustamaa
ja keskeneräinen Kukio ampuivat vähillä tykeillään minkä kerkesivät, mutta tulta ei ollut tarpeeksi. Hyökkääjiä Kymenlaakson edustalle suuntautui noin
viisi pataljoonaa – kaksinkertainen määrä puolustajiin nähden.
Suojeluskuntapiiri lähetti koolle kutsumistaan sk-pataljoonista viisi Virolahden suuntaan, jossa jo taistelivat merivoimien lähettämät vahvennukset. ”Pataljoona” oli aika paljon
sanottu noista noin 300 miehen
vahvuisista osastoista, joita komensivat suojeluskuntaupseerit
ja jopa aliupseerit. Jäillä taistel-
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tiin kaikista luodoista. Venäläisillä oli alkuun menestystä, mutta
eivät päässeet Virolahden jäälakeuksien rajuissa yötaisteluissakaan maihin, ja joutuivat vetäytymään Huovarin luodoille, joita ei ehditty vallata takaisin ennen sodan loppua.
Vaikka sk-”pataljoonien”
miehistö oli raavittu kokoon
kaikin keinoin – samassa joukkoyksikössä saattoi olla isoisä
ja pojanpoika, molemmilla äidin lakanoista ompelemat lumipuvut – niin ne täyttivät tehtävänsä. Vahvuutta toi myös pari
kuukautta aikaisemmin solmittu ”tammikuun kihlaus”, jonka
puitteissa suojeluskunnat ja lotat muun muassa avasivat ovensa työväestölle, ja sen edustajat antoivat luvan käydä niistä
sisään – historiallinen kypsyyden ositus vain vajaa miespolvi
sitten verissä päin taistelleiden
kansanryhmien välillä. Punalaivaston talviorganisaation sotaliike oli luultavasti niin sanottu kevennys- tai sitomishyökkäys, mutta onnistuessaan se olisi
voinut katkaista elintärkeät Helsinki-Viipuri –liikenneyhteydet.
Jäätaisteluiden tappiot saattavat olla äärimäisen suuria, minkä venäläishyökkääjät joutuivat
karvaasti kokemaan. Suomalaisten menetykset olivat selkeästi paljon pienemmät. Tähän
on tietysti vaikuttanut talviolosuhteiden hallitseminen, mutta
myös vapaaehtoisjoukon asenne. Eräässä vaiheessa muuan
sk-pataljoona sai tehtäväkseen
hyökätä luodolle, jolla oli puolustukseen valmistautunut vahva vi-

hollinen. Joukko eksyi ja harhaili
jäällä aikansa löytämättä perille,
vakka joukossa oli MM-suunnistajakin. Asiaa ihmeteltiin, mutta
myöhemmin pataljoonan komentaja, reservin luutnantti, antoi ymmärtää eksymisen olleen
tahallisen: hän ei halunnut lähteä
tapattamaan miehiään tehtävässä, jonka perustellusti arvioi olevan huonosti harkitun.

Suojeluskuntien perintö
Sodat käytiin. Maa säilytti oikeusjärjestyksensä ja suurimman
osan aluettaan, mutta Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd jouduttiin lakkauttamaan valvontakomission vaatimuksesta. Suojeluskuntaiset, lotat, pikkulotat
ja sotilaspojat siirtyivät siviiliin
rakentamaan maataan sellaiseksi, kuin se meillä nyt on. Järjestöjen omaisuus, muun muassa kiinteistöt, siirrettiin järjestöjen taitavien talousasiantuntijoiden pikaisin toimenpitein palvelemaan kansaa edelleen esimerkiksi kouluina ja seurataloina. Myös suojeluskuntien henkinen panos säilyi eräänlaisena
arvoperustana. Antero Rautavaarasta, edellä mainitusta Kymenlaakson suojeluskuntapiirin rannikon ihaillusta aluepäälliköstä, tuli sotien jälkeen perustetun Teollisuuden Työjohto-opiston rehtori, joka toi siviilityöelämään jäiltä mukanaan
ajatuksia suojeluskuntien vaalimasta oman arvon tunnosta
ja toisen kunnioittamisesta yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
Kuvituksen suunnittelu

Ove Enqvist
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In Memoriam

Kommodori

Erkki Mikael Uosukainen
1928-2017

E

rkki Mikael Uosukainen syntyi 2.5.1928
vapaussodan invalidin Mikko Tuomaanpoika Uosukaisen perheeseen. Uosukaisen perheen kasvu- ja yhdessäolovuodet sijoittuvat 30-luvulle Keski-Kannakselle Valkjärven
pitäjään. Isä Mikko oli tervehdyttyään haavoittumisestaan hakeutunut Karjalan Kaartiin ja sieltä Jääkäripataljoona 2:een. Valkjärveltä perhe myös lähti kahdesti evakkoon Kanta-Suomeen.
Perheen vanhimmalla pojalla Erkillä oli koulupojasta lähtien haaveena opiskella upseerin ammattiin. Vuonna 1951
hän saikin odotetun kutsun 25.
Merikadettikurssille Suomenlinnaan. Meriupseerin peruskoulutus päättyi 19.9.1953 nimi-
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tykseen aliluutnantin virkaan.
Uosukaisen palveli merivoimissa kaikkiaan 34 vuotta. Hän oli
I-upseerina miinalaiva Ruotsinsalmella ja miinalaiva Keihässalmella sekä päällikkönä vartiovene Raisiolla. Hän toimi myös
merivoimien komentajan adjutanttina Merivoimien esikunnassa. Saattajalaivueessa hän
oli saattaja Uusimaan päällikkönä sekä Saattajalaivueen komentajana. Tänä laivapalvelusaikana hän oli mukana lukuisilla laivastovierailuilla eri maissa.
Sotakorkeakoulun Merisotalinjalta Uosukainen valmistui vuonna 1963 ja hän kävi
Maanpuolustuskurssin jatko- ja
täydennyskursseineen 1980-luvulla. Uosukainen piti merkityksellisenä komennusta meripuolustusupseeriksi vuosina 196163 Etelä-Suomen sotilasläänin
esikunnassa Hämeenlinnassa.
Vuonna 1968 Uosukainen
sai siirron takaisin merivoimiin
ja toivepaikkaansa Turun laivastoasemalle Pansioon. Vuosina 1974-75 hän oli liikkuvan
laivaston eli Laivastolippueen
esikuntapäällikkönä.
Vuosina 1975-76 komentajan arvossa ja 1976-84 kommodoriksi ylennettynä Uosukainen sai johdettavakseen vanhan
tutun joukko-osaston, Turun laivastoaseman. Laivastoaseman

päällikkönä toimiessaan hän
solmi hyvät ja toimivat suhteet
Turun, Pirkanmaan ja Satakunnan maanpuolustusväkeen sekä elinkenoelämään.
Kommodori Erkki Uosukaisen palvelus merivoimissa päättyi 2.2.1984.
Uosukainen muistetaan
vilkkaana, seurallisena ja ystävällisenä persoonana sekä isällisenä ja reiluna esimiehenä.
Hänet palkittiin useilla kunniamerkeillä, muun muassa Suomen Leijonan komentajamerkillä.
Kommodori Erkki Mikael
Uosukainen siirtyi viimeiseen
iltahuutoon marraskuun 2. päivänä 2017 89-vuotiaana pitkällisen sairauden uuvuttamana.
Häntä jäi kaipaamaan omaisten ja suvun lisäksi laaja ’sinitakkien’ ystäväpiiri.
Erkin motto:
”Mua joskus jos mieheksi
kiitettäis,
yks ain´ olis ylinnä ansio mulla:
Se että ma seurassa tällaisess´
olen voinut ja tahtonut
mieheksi tulla.”

Eino Leino

tytär Elina Uosukainen
komentaja Matti Ketola
komentaja Visa Auvinen
ystävät ja entiset työtoverit

... a sound decision

Excellence in Maritime Electronics
ANCS – ATLAS Naval Combat System
We are a maritime high-technology enterprise with German roots and a global footprint.
Whether our customers are located in Finland, Australia or North America, we operate
worldwide at 14 locations on four different continents. The know-how and expertise of our
skilled workforce in the fields of combat system integration, sensor engineering, information
technology and hydroacoustics have made us the preferred supplier to numerous navies.
The latest ATLAS Naval Combat System (ANCS) command and weapon control system of
the German Navy was developed for the Type 125 frigate to offer the entire spectrum of
functionalities that are required for modern naval operations.
ANCS provides the full set of capabilities for all areas of naval warfare, e.g. anti-air, antisubmarine, anti-surface, electronic and mine warfare. Additionally, the system offers solutions
for newly evolved naval tasks, such as asymmetric warfare, joint firing, and search & rescue.
ANCS is designed and delivered in accordance with NATO standards in order to comply with
high interoperability requirements.
With a robust software core, ANCS is highly scalable to meet varying mission requirements.
Thanks to a deep understanding of customer operational environments and through a strong
local presence, ATLAS offers its customers proven combat systems which are fully configured
to suit the current operational spectrum and well prepared for future requirements.

www.atlas-elektronik.com

Uudet oppimisympäristöt

Petri Pääkkönen

Puolustusvoimien opetus- ja
koulutustoiminnan kehittäminen
– koulutuksella parempaa valmiutta
Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää on arvioitu ja tarkasteltu useista eri näkökulmasta. Koulutuksen kehittämiseksi on rakennettu KOULUTUS 2020 – ohjelma.
Koulutusjärjestelmän osatekijöitä ja toimintatapoja kehittämällä saadaan tuotantokoneistosta ulos entistä suorituskykyisimpiä joukkoja.

T

oimintaympäristön muutos on asettanut uusia
vaatimuksia toimintavalmiudelle ja se on ymmärrettävä

koulutusjärjestelmän rakennetta
arvioitaessa. Tuotettujen joukkojen on oltava suorituskykyisempiä ja niille asetetut vaatimukset

ovat korkeampia kuin aiemmin.
Kärkiyksiköiden on oltava käytettäviä ja nopeasti toimintavalmiita tehtäviin. Koulutusta on lähes-

Sotilasmusiikkifestivaali Hamina Tattoo
30.7.-4.8.2018
Best Bands
from around
the worLd!

International Military Music Festival
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Teema

Kirjoittaja työskentelee tällä hetkellä Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkönä.

Uudet oppimisympäristöt

KOULUTUS 2020-ohjelman ratkaisukohdat.

tyttävä oppiminen ja suorituskyky edellä, mutta kustannustehokkaasti ja valmiusnäkökohdat
ymmärtäen.
Resurssien tehokkaampi
kohdentaminen edellyttää pureutumista kustannuksiin ja koulutuksen tuotteisiin. Osaamis- ja
tehtävävaatimuksiin on vastattava paremmin kehittyneillä valinnoilla ja kurssirakenteella. Suorituskyky syntyy osaavista ja toimintakykyisistä pienryhmistä.
Teknologia on muuttamassa koulutusmaailmaa. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat uskomattoman realistisia, opetus
on järjestettävissä suurelle joukolle parhaita sisältöjä monentamalla, oppiminen on palautekeskeistä ja ne mahdollistavat
toistokoulutuksen. Simuloitujen oppimisympäristöjen käyttö
on usein myös kustannustehokkaampaa ja turvallisempaa kuin
perinteiset opetustavat.
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Koulutusjärjestelmää kehitetään vastaamaan selkeämmin muuttuneita valmiusvaatimuksia, kustannustehokkuutta, kehittyviä verkko-, virtuaalija simulointijärjestelmiä, koulutusohjelmien tehokkuutta ja varusmiespalveluksen sujuvuutta.
Kokonaisvaltaista toimintakykyä kehitetään. Sen päämääränä on poikkeusoloissa tarvittava toimintakyky. Toimintakyvyn kehittäminen otetaan osaksi
jokapäiväistä koulutusta.

Koulutus 2020 -ohjelma
Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää on arvioitu ja tarkasteltu monesta eri näkökulmasta. Analyysin ja johtopäätösten
perusteella rakennettiin KOULUTUS 2020 – ohjelma. Tavoitteena on, että koulutusjärjestelmän osatekijöitä ja toimintatapoja kehittämällä saadaan
tuotantokoneistosta ulos entis-

tä suorituskykyisimpiä joukkoja. Oheisessa kuvassa on esitetty ohjelman 15 ratkaisukohtaa.
Ratkaisukohdat on purettu edelleen yksityiskohtaisempiin vaikutuksiin. Niiden perusteella puolustusvoimien toimintasuunnitelmaan on kirjattu puolustushaara- ja toimialakohtaisia
tehtäviä. Toimenpiteet toteutetaan vuoteen 2021 mennessä.
Toimintaa koordinoi Pääesikunnan koulutusosasto. Seuraavissa
kappaleissa kerrotaan tarkemmin
muutamasta ratkaisukohdasta ja
ohjelman toteuttamisesta.

Simulointia ja optimointia
Verkko-oppimisympäristöjä kehitetään sekä niitä tukevia toiminta-malleja siten, että ne
mahdollistavat laadukkaan, motivoivan, nousujohtoisen ja kustannustehokkaan verkkotuetun
koulutuksen järjestämisen asevelvollisille, palkatulle henkilös-

19

Uudet oppimisympäristöt

tölle, vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuville
sekä kansallisille että kansainvälisille yhteistyötahoille.
Opetuksen sisällön ja tehokkuuden kehittämisessä on keskityttävä verkko- ja simulointijärjestelmien täysimääräiseen
hyödyntämiseen. Simulaattoreiden käyttö kattaa yksilö- ja
joukkokoulutuksen live- ja virtuaalisimulaattoreilla tai esikuntien
harjaantumiseen tarkoitetulla
konstruktiivisella simulaattorilla.
Tietokoneavusteinen harjoittelu tehostaa koulutuksen
ajankäyttöä, kun joukon taktiset perustaidot harjoitellaan ensin virtuaaliympäristössä ja sen
jälkeen sovelletaan maastossa.
Myös perinteinen luokkaopetus joutuu jatkossa kilpailemaan
muiden teknologiaa hyödyntävien opetusmenetelmien kanssa.

Kokonaisvaltainen
toimintakyky – sotilas
kokonaisuutena
Toimintakykykäsitteen alle kuuluvat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, psyykkinen ja eettinen ulottuvuus. Pelkistetysti
voisi sanoa; jaksa (fyysisesti) kestä (psyykkisesti) - kaveria ei
jätetä ja tee oikein.
Sotilas on aina osa suurempaa kokonaisuutta, tiimiä,
joka voi olla taistelijapari, partio
tai ryhmä. Tämän kokonaisuuden tulee osata toimia yhdessä
ja toisiinsa luottaen. Avainsanoja
ovat ryhmäytyminen ja yhdessä
tekeminen. Näitä taitoja on harjoiteltava ja luottamus tiimin kesken rakennettava. Kyseessä ovat
taidot, joita tarvitaan joka päivä
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muissakin yhteyksissä kuin sotilaan vaativimmissa tehtävissä.

Kokeilemalla eteenpäin 2018 on kokeilujen vuosi
Muutos toteutetaan vaiheittain ja kokeilukulttuurihengessä. Kokeillaan, kehitetään, valitaan ja tuotteistetaan asia ripeästi. Muutoksen uskottavuuden ja aidon toteutumisen keskiössä ovat kouluttajat, opettajat ja päälliköt. Muutos on kaikille mahdollisuus kehittyä, keventää työkuormaa, uudistua, nostaa hallitusti koulutuksen tasoa,
vaikkakin tekemällä asiat toisin,
jopa kustannusneutraalisti.
Muutoksia on havaittavissa
joukko-osastoissa jo tällä hetkellä, esimerkiksi virtuaalikoulutusympäristöjen käyttöönottona ja sähköisten palveluiden
hyödyntämisenä. Erikoisjoukkohaku, palveluksen aikainen erityistehtävähakeutuminen ja alokaskirje ovat esimerkkejä jo toteutetuista muutoksista digitalisaatiota hyödyntämällä. Sähköisen asioinnin sovelluksia kokeiltiin myös syksyllä 2017 kutsuntojen yhteydessä.
Esimerkkinä koulutusjärjestelmän rakenteen tarkistamisesta voidaan mainita peruskoulutuskauden alokasajan uudistetun rakenteen testaaminen vuoden 2018 aikana yhdessä puolustusvoiminen joukkoyksikössä.
Nykyjärjestelmän peruskoulutuskauden haasteena ovat
esimerkiksi sotilaskuljettajien ja
sotilaspoliisien koulutuksen valinnat ja heidän koulutuksen
aloittaminen viimeistään kuuden palvelusviikon jälkeen. Ko-

keiltavassa mallissa koulutuskaudet rytmitetään neljään kuuden viikon jaksoon ja hyödynnetään modulaarisia kursseja.
Koulutuksen ja modulaarisien
kurssien rakenteessa huomioidaan kokonaisvaltaisen toimintakykykoulutuksen kehitystyö.
Varusmiesten toimintakykykoulutuksen toteutusta kehitetään aikaisempaa käytännönläheisemmäksi. Kokonaisvaltainen toimintakykykoulutus
on suunniteltava toteutettavaksi
osana muuta koulutusta esimerkiksi CASE-harjoituksina. Toteutuksessa korostuu vuorovaikutus ja ryhmäkeskustelut.

Muutoksentekijät
Muutokset eivät tapahdu itsestään ja ne vaativat toteutuakseen
aikaa. Johdonmukaisesti työskentelemällä ja toimintaan kaikilla tasoilla sitoutumalla muutos on mahdollinen. Muutoksen
keskiössä ovat perusyksiköiden
kouluttajat ja päälliköt sekä sotilasopetuslaitosten opettajat. Heitä on tuettava ja heille on mahdollistettava itsensä kehittäminen. Lisäksi muutos on huomioitava palkatun henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksessa.
Kehittämisessä on tunnistettava nykyjärjestelmän parhaat käytänteet, niihin on yhdistettävä uudet teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja opetusmenetelmät. Opetuksessa
ja koulutuksessa ei ole tarkoitus korvata aikaisemmin hyväksi havaittuja menetelmiä, vaan
niitä täydentämällä varmistaa
koulutuksen laatu ja 2020-luvun tarpeet.

Teema
Mallinnettu kuva Upinniemen varuskunnasta.

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

Katse näyttöön - päin!
– Simulaattorikoulutus osaksi varusmiespalvelusta
Rannikkoprikaati panostaa lähivuosina merkittävästi varusmiespalvelusta tukevan
simulaattoriavusteisen koulutuksen ja koulutusympäristöjen kehittämiseen.

V

uoden 2016 kuluessa
Rannikkoprikaatissa
otettiin koulutuskäyttöön veneenkuljettajien koulutukseen tarkoitettu VEKU-simulaattori sekä vuoden 2017 kuluessa koulutuskäyttöön vastaanotettiin virtuaalinen koulutusympäristö VKY. Näiden lisäksi
simulaattoriavusteisen koulutuksen mahdollisuudet parantuivat,
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kun merivoimat sai oman kaksipuolisen taistelun simulointiin
tarkoitetun KASI -järjestelmän.
Tahti ei tähän lopu. Rannikkoprikaati valmistautuu lähiaikoina vastaanottamaan uuden Tulenjohto- ja valvontasimulaattorin sekä Puolustusvoimallisena hankkeena toteutettavan sisäampumasimulaattorin vuoden 2019 kuluessa. Si-

mulaattoreista saatava hyöty
tulee kasvamaan nousujohteisesti, kun koulutus 2020 -kehittämissuunnitelma jalkautuu
ja kouluttajien pedagogiset valmiudet paranevat.
Tässä artikkelissa keskitytään tarkemmin siihen, mikä on
virtuaalinen koulutusympäristö,
onko virtuaalikoulutuksesta käytännön maastoharjoituksien kor-

Uudet oppimisympäristöt

vaajaksi, ja kuinka varusmiehet
ovat vastaanottaneet uuden digitaalisen oppimisympäristön.

Ajan henki on digitaalinen
Suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatio ja globaali virtuaaliteknologian kehittyminen ovat osaltaan vaikuttaneet myös Puolustusvoimien tapaan kehittää uusia näkökulmia varusmieskoulutukseen. Alkujaan Panssariprikaatissa vuonna 2014 lanseeratun VKY-simulaattorin tarkoituksena on opettaa varusmiehelle taistelijan perustaitoja tietokonepelin omaisessa koulutusympäristössä. Virtuaalikoulutuksen rantautuminen laajasti
Puolustusvoimien joukko-osastoihin tulee nähdä ajankuvaa
palvelevana ilmiönä.
Vuosittain tammi- ja heinäkuussa palveluksensa aloittavat
nuoret tuovat mm. Rannikkoprikaatiin heijastuksen kuluttaja- ja
viestintäteknologian uusimmista trendeistä. Heille mobiilipelit,
suoratoistopalvelut ja e-urheilun
seuraaminen ovat tavanomaisia asioita, jotka saattavat viedä suurenkin osan vapaa-ajasta. Lisäksi erilaiset viestintäsovellukset, kuten Snapchat ja
Whatsapp, ovat totuttaneet nuoret nopeaan ja välittömään tiedonkulkuun sekä kokemusten
jakamiseen verkossa.
Rannikkoprikaatissa virtuaalisen koulutusympäristön
pääkäyttäjä yliluutnantti Markku Sipilä luonnehtii VKY-simulaattorin tehokkaan hyödyntämisen hakevan vielä muotoaan,
mutta näkee virtuaalikoulutuksen tervetulleena apuvälineenä.
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Simulaattorien tarkoituksena ei ole korvata, vaan monipuolistaa varusmiehelle tarjottavaa koulutusta.

- Näiden simulaattorien ei
ole tarkoitus korvata käytännön
fyysisiä harjoituksia vaan pikemminkin monipuolistaa varusmiehille tarjottavaa koulutusta ja parantaa koulutuksen laatua. Ideaalitilassa saavutamme myös
annetut koulutustavoitteet tehokkaammin. Mitä enemmän joukot
harjoittelevat ennen maastoon
siirtymistä, sitä todennäköisemmin maastoharjoitukset onnistuvat. Lisäksi virtuaaliharjoituksien
läpivienti on hyvin kustannustehokasta. Säästämme henkilöstö-, polttoaine- ja harjoitusvuorokausikustannuksissa.
Virtuaalisen koulutusympäristön keskeisimmiksi hyödyiksi Sipilä luokittelee taisteluteknisen ja -taktisen ymmärryksen
ja yhteistoiminnan kehittymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taistelija voi harjoitella
maastossa suoritettavia tehtäviä
etukäteen ja saada niistä yksilöllistä palautetta. Lisäksi harjoitusten avulla vähennetään Puolustusvoimien kaluston ja laittei-

den sekä ylipäänsä ympäristön
kulumista.
- VKY-simulaattorissa voimme hyödyntää varusmiesten aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista ja tietotekniikasta. Meidän
talolle hieman epätavallisesti ajateltuna erityisesti VKY-varusmiehet voivat tuoda prikaatiin paljon tietotaitoa ja osaamista alalta, joka ei tavanomaisimmin ole
niitä sotilaan osaamisen kulmakiviä. Osaltamme annamme varusmiehille sitten työtodistukset,
joista voi olla hyötyä tulevaisuuden työtehtävissä. Puolustusvoimat on tunnettu toimija.

Kouluttajan rooli
merkittävässä asemassa
Simulaattoriharjoitusten onnistumisen näkökulmasta kouluttajan aktiivinen ote tehtävien
suunnittelussa ja harjoituskentän ulkonäön laatimisessa ovat
tärkeässä asemassa.
- Simulaattoriharjoituksien
pitää vastata mahdollisimman
tarkasti joukkueen oikeita teh-
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alaisilleen kuulokkeiden ja mikrofonin avulla.

Haasteena simulaattoriharjoitusten liittäminen osaksi
päivittäistä koulutusta

Vili Mustonen, Puolustusvoimat

Rannikkoprikaati panostaa lähivuosina merkittävästi
varusmiespalvelusta tukevan virtuaalisen koulutusympäristön kehittämiseen.

täviä. Tällä hetkellä hyödynnämme eniten puolustus- ja hyökkäysharjoituksia. Simulaattorilla
on silti paljon monipuolisempiakin käyttökohteita, kuten komppanian hyökkäys, ilmasuojaus,
miinoittaminen ja tulenjohdon
eri tehtävät. Näiden koulutuksien suunnittelu ja kenttien oikea-oppinen hyödyntäminen
jäävät pääpiirteisesti kouluttajan osaamisen vastuulle, toteaa
VKY-kouluttajana toimiva luut-
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nantti Samu Tanskanen.
Sipilän ohella Tanskanen
näkee virtuaaliympäristön tärkeäksi välineeksi erilaisten taistelukentän skenaarioiden läpikäyntiin. Oikeissa metsä- tai
asutuskeskusharjoituksissa ei
tällöin kulu liiaksi aikaa perusasioiden kertaamiseen. Tanskanen korostaa VKY-simulaattorin hyötyä johtajakoulutuksen
apuvälineenä. Luokkahuoneessa ryhmänjohtaja kommunikoi

Kehittämiskohteita Tanskanen
näkee perinteisen koulutuksen
ja VKY-tuntien sovittamisen
suhteen.
- Virtuaaliympäristössä on
hyvin vaikea opettaa oikeaoppista aseenkäsittelyä ja sulkeisharjoituksia. Lisäksi fyysisen
rasituksen kautta syntyviä tunnetiloja ei pääse harjaannuttamaan. Tästä esimerkkinä ovat
vaihtelevat sääolosuhteet. Saaristossa olevan viiman ja pakkasen tuomaa ylimääräistä rasitusta ei koe kuin paikan päällä.
Arvostan VKY:n kasvavaa merkitystä, mutta mielestäni perinteistä koulutusta ei kannata ryhtyä korvaamaan liiaksi oheisilla
simulaattoreilla. Aikataulusyistä
suosin edelleen käytännön harjoitteita. Teemme töitä tällä hetkellä kuitenkin sen eteen, että
VKY-tunnit saataisiin selkeäksi osaksi viikko-ohjelmia. Ajankäyttö koulutuksessa selkeytyisi tällä tavoin entisestään, Tanskanen summaa.
Niin Sipilä kuin Tanskanen
nostavat esiin KASI- ja VKY -simulaattorien yhteiskäytön kasvavan merkityksen. Kaksipuoleisen taistelun simulaattori
(KASI) kiinnitetään taistelijan
kypärään ja liiveihin. Varusteissa olevat prismat antavat äänimerkin lasersäteiden mahdollisesta osumasta.
- On mielenkiintoista seurata minkälaisia näiden kahden
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simulaattorin yhteiskäyttöön perustuvia harjoituksia tulevaisuudessa päästään toteuttamaan.
Jos ajattelee esimerkiksi epäsuorantulen käyttöä ja siltä suojautumista, niin näiden kahden
simulaattorin avulla voidaan reaaliaikaisesti analysoida taistelijan suoriutumista, pohtii Sipilä.

Varusmiespalvelus
3D-mallinnuksen parissa
Rannikkoprikaatin VKY-luokka
sijaitsee Iku-Turso nimeä kantavassa luokkatalossa. Luokkahuoneessa on hieman yli kolmekymmentä tietokonetta, joiden tasainen hurina kuuluu vaimeana tykkimies Nuoliojan esitellessä palvelustehtäväänsä.
- 255 vuorokautta palvelevien VKY-varusmiehen tärkein
tehtävä on mallintaa simulaattorissa olevat kentät ja välineet
vastaamaan Puolustusvoimien
kalustoa. Olemme tällä hetkellä mallintamassa myös Upinniemen varuskuntaa harjoituskentäksi, tiivistää Nuolioja.
Rannikkoprikaatissa on
koulutettu VKY-varusmiehiä
kahden saapumiserän ajan. Tietotaidon karttuessa varusmiehet
voivat tarvittaessa toimia myös
simulaattorin apukouluttajina.
Molemmat kuluvan saapumiserän VKY-varusmiehistä ovat
jo ennestään olleet kiinnostuneita tietotekniikasta. Nuolioja
aloittaa ensi vuonna tietotekniikan opinnot Tampereen yliopistossa. Tykkimies Holsti puolestaan opiskelee jo alalla ja ha-
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keutui tehtävään alokaskaudella pidetyn merisotilastoimikunnan esittelypäivän jälkeen.
- Uskon, että aikaisempi kiinnostus ja osaaminen ITalan sekä ohjelmoinnin saralta
vaikuttivat valintaan. 3D-mallinnus ja harjoituskenttien luominen tarjoavat mielenkiintoisen
tavan suorittaa varusmiespalvelus. Uskon, että tulevaisuudessa
vastaavanlaiset simulaatioavusteiset harjoitukset yleistyvät. Erityisesti silloin jos virtuaaliteknologiaa hyödyntävät lasit ja muut
laitteet tulevat vielä kiinteämmin osaksi varusmieskoulutusta, Holsti tiivistää.

Peruskoulutus haetaan
Parolasta
Varusmiehet viettävät viisi päivää alokaskauden jälkeen Parolan Panssariprikaatissa, jossa kaikki Puolustusvoimien
VKY-varusmiehet saavat koulutuksen simulaattorin ohjelmointiin, karttojen tekemiseen ja kaluston mallinnukseen. VKY-simulaatorin parhaiksi puoliksi varusmiehet luettelevat sen
monipuolisuuden eri koulutustehtävissä.
- Henkilö, joka ei ole koskaan aikaisemmin pelannut tietokoneella tai konsolilla esimerkiksi sotapelejä, voi aluksi kokea
joitain haasteita vaikkapa liikkumisessa. Tuntuu kuitenkin siltä,
että nykypäivänä suurin osa varusmiespalvelusta suorittavista
nuorista ovat jossain vaiheessa
edes kokeilleet tämän kaltaisia

pelejä. Simulaattori on erityisen
kätevä esimerkiksi sotilaspoliisien asutuskeskusharjoituksissa.
Tällöin voidaan harjoitella oikeaa
kommunikaatioita ja etenemisjärjestystä etukäteen, Holsti ja
Nuolioja summaavat.

Peli vai
koulutussimulaattori?
Holstin mukaan simulaattorien
liittäminen osaksi varusmieskoulutusta on toimiva tapa oppia uusia asioita. Oikeita metsäleirejä ja fyysistä rasitusta digitaalinen koulutusympäristö tuskin tulee koskaan korvaamaan.
- On eri asia tehdä asioita
pelissä kuin oikeasti metsässä.
Toisaalta näiden kahden koulutustavan tarkoituksena onkin toimia toisiaan täydentävinä välineinä. Ne eivät mielestäni kilpaile
keskenään. Toki on sanottava,
että sateisena ja loskaisena päivänä voi olla joskus mielekkäämpää harjoitella luokkahuoneen
lämmössä, Holsti muotoilee.
Lopuksi on vielä tarkastettava mieltävätkö varusmiehet
Virtual Battle Space 3 -simulaattorin enemmän peliksi vai
koulutusalustaksi?
- Kyllä katson tätä enemmän
simulaattorin ja koulutusympäristön näkökulmasta. Peleille ominaisia koukuttavia elementtejä on vähemmän ja simulaattorista on pyritty tekemään mahdollisimman realistinen. Jos tulee
osuma, niin se voi osaltasi tietää
harjoituksen päättymistä, Nuolioja kiteyttää.
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Mika Ahava

Teema

Yliluutnantti Mika Ahava. Kirjoittaja toimii
Merisotakoulussa simulaattoriupseerin tehtävässä

Merivoimien
simulaattorit
nyt ja tulevaisuudessa
Muutoksen vuosi 2017
Merivoimat on ottanut vuonna
2017 merkittävän loikan simulaattorikoulutuksen lilliputista
kohti modernin puolustushaaran kustannustehokasta panostusta simulaattorikyvyn hallittuun kasvattamiseen. Viime
vuoden aikana hankittujen me-

rivoimallisten simulaattorien lisäksi jalkautui merivoimienkin
joukko-osastoihin kaksi merkittävää Puolustusvoimien simulaattorijärjestelmää. SAAB:n Taistelijan simulaattori TASI:n kehittyneempi KASI-versio
(kaksipuolisen taistelun simulaattori BT46), josta niin kutsutImage Soft Oy

Merenkulku simulaattori MEKU.

MERI-TUKSI:n kalustoa.
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tu komppaniapaketti sijoitettiin
Uudenmaan prikaatiin, ja Bohemia Interactiven Virtuaalikoulutusympäristö (VKY), joita on nyt
rannikkojoukkokoulutusta antavissa joukko-osastoissa. Puolustusvoimien yhteisten simulaattorihankkeiden lisäksi merivoimiin hankittiin omista koulutustarpeista kumpuavia simulaattorikykyjä. Merisotakouluun
2009 hankittua Image Soft
Oy:n vedenalaisen valvonnan ja
sukellusveneen torjunnan VE-

Mika Ahava

VA/SUTO -simulaattoria päivitettiin ja laajennettiin 2017 voimallisesti vastaamaan paremmin puolustushaarakoulun moninaisiin koulutusvelvoitteisiin.
Huhtikuussa toimitettiin luokkarakennukseen perustettuun
simulaattoriluokkaan DNV (Det
Norske Veritas) A-klass sertifioitu Image Soft Oy:n merenkulkusimulaattori (MEKU -simulaattori). Lokakuussa Merisotakoululle
toimitettiin lisäksi jo eläkeikään
ehtineen RT-TUKSI:n (Rannik-
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kotykistön tulenkäytön simulaattori) seuraaja, Image Soft
Oy:n MERI-TUKSI. LASU-2000
-järjestelmään perustuva simulaattori on otettu riemuiten vastaan, koska rannikkojoukoilta on
puuttunut koko tämän vuosituhannen ajan nykyaikainen, valvonnan ja tulenkäytön koulutukseen soveltuva simulaattori.
Koulutuksessa on jo ehditty havaita MERI-TUKSI:n vastanneen
ja jopa ylittäneen kaikki sille ladatut odotukset.

Merenkulun
koulutussimulaattori
Merisotakoululle
Laivastolinjan kadetteja ja upseerikokelaita on koulutettu
merenkulkusimulaattorien avulla Otaniemessä ja myöhemmin
Aboa Maren tiloissa Turussa,
jotta koulutusvaatimukset merenkulun pätevyyksiin voidaan
täyttää. Koulutus on ollut majoittumisineen kallista ja matkustamiseen mennyt aika on
ollut pois muusta koulutukses-

27

Stormwind OY

Stormwind -simulaattorin näkymää.

ta. Huhtikuussa 2017 Merisotakoululle saatiin viimein oma,
täysverinen komentosiltasimulaattori, josta perustelumuistioita ja hankintaesityksiä oli laadittu jo yli vuosikymmen. Hankinnan mahdollisti yhteistoiminta Liikenneviraston kanssa, jolloin Merisotakoulun osuutta
hankintakustannuksista saatiin
kohtuullistettua. Liikennevirasto tarvitsi simulaattoria luotsien
valmiusväyläkoulutusta varten.
Simulaattori on sertifioitu
korkeimpaan A-luokkaan Det
Norske Veritaksen toimesta. Simulaattori hankittiin laajennusosana olemassa olevaan VEVA/
SUTO-simulaattoriin, jolloin toi-
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mittajaksi valikoitui Image Soft
Oy. Toinen toimittaja oli Furuno
Finland Oy, joka toimitti konsolit, tutkat ja ECDIS-laitteet.
Konsolien suunnittelussa ja laitesijoittelussa käytettiin hyväksi
Laivue2000 MLU-projektin komentosillan piirustuksia. Lisäksi
hankinnassa tilattiin laajennuksia merialueisiin ja alusmalleihin, joita oli jo olemassa VEVA/
SUTO-simulaattorissa. Lisähankinnat alusmalleihin mahdollistavat nyt Rauma-luokan ohjusveneen lisäksi Hamina-luokan
ohjusveneen, Hämeenmaa-luokan miinalaivan ja myöhemmin
toimitettavien Laivue2020 korvetin ja Katanpää -luokan mii-

nantorjunta-aluksen alusmallien
ajamista simulaattorissa. Komentosillalla on sekä potkuri- että vesisuihkupropulsiojärjestelmien konekäskyvälittimet, jotka voidaan vaihtaa harjoituksien välissä.
Simulaattorilla on jo koulutettu väyläajoa, nopeaa ajoa ja
pimeäajoa merikadeteille, laivastolinjan reserviupseerioppilaille sekä merenkulkukoulutetuille ammattialiupseereille.
Kansainväliset merialueet mahdollistavat koulutuspurjehdukseen valmistavan koulutuksen
esim. Tanskan salmien, Englannin kanaalin ja Gibraltarin
osalta. Simulaattorilla voi myös

Image Soft Oy

MERI-TUKSI -simulaattorin kuvaa.

harjoitella poikkeus- ja vaaratilanteita, jolloin opettaja simuloi
ohjailtavaan alukseen. Harjoituksiin kuuluu myös harjaantuminen meri-VHF -radion käyttöön alusten kohtaamistilanteissa, jolloin opettaja voi omalta työasemaltaan toimia vasta-asemana, kutsuttavana aluksena tai esim. Helsinki-VTS:nä.
Harjoittelun jälkeen palautteenannossa voidaan monipuolisesti näyttää, miten ohjailuryhmä selviytyi annetusta tehtävästä käyttäen hyväksi simulaattorin tallentamaa dataa ja nauhoituksia, sekä valvontakameralla
komentosillalta tallennettua kuvaa ja ääntä.
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Taktisissa harjoituksissa
MEKU-simulaattorilla on harjoiteltu merimiinoittamisen manoveerausta sekä sukellusveneen
torjuntaa yhdessä VEVA/SUTO-simulaattorin kanssa. MEKU-simulaattorissa on erillinen
SUTO-työasema, jossa on vedenalainen aktiivimittain SONAR sekä SUTO-aseistus: syvyyspommit, SUTO-raketit ja
torpedot.

Rannikkojoukkojen
valvonnan ja tulenkäytön
koulutuksen simulaattori
Viime vuonna Merisotakoululle
toimitettiin RT-TUKSI:n seuraaja, Image Soft Oy:n MERI-TUK-

SI osaksi simulaattoriluokan
virtuaalimaailmaa. Simulaattori mahdollistaa täysimääräisen
meritulenjohtokoulutuksen lisäksi merivalvonnan, ilmavalvonnan ja ohjustulen maalinosoituksen harjoittelun sekä rajoitetusti myös maatulenjohdon
harjoittelun. Siinä jo olevien yli
20 kauppa- ja sota-aluksen
määrää voidaan tarvittaessa lisätä jopa omin toimenpitein.
Simulaattoriin kuuluvat laseretäisyysmittari, lämpökuvalaite
ja tulenjohtajan kiikarit on valmistettu 3D-printterillä oikeiden
laitteiden laserskannatuista malleista. Muovisiin laitekuoriin on
istutettu 4K-resoluution 3D-lasit
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Stormwind OY

Stormwind-simulaattorin näkymää.

jotka luovat käyttäjälle virtuaalisen merimaiseman.
Opettajan skenaarioeditorilla voidaan luoda haluttu simulaatioharjoitus alkaen merija ilmavalvonnasta ja varoitustulesta päättyen laajan, kymmenien vihollisen sota-alusten
maihinnousun torjuntaan tykistön ja meritorjuntaohjusten tulenkäytöllä.
Rannikkoprikaatin ja Uudenmaan Prikaatin simulaattorien vastaanottotestit suoritettiin joulukuussa 2017 ja toimitus joukko-osastoihin tapahtuu helmikuun 2018 aikana.
Simulaattorissa on rajapinta tulenjohdon ja mittauksen laskimeen TUMILA:an ja tarvittaessa lisärahoituksella myös rannikkotykistön patterilaskimeen.
Siihen on mallinnettu merimaa-
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li- ja täyspanossirpalekranaatin
ampumataulukot sekä aika-kranaattiammunnat.
Simulaattorin parhaita ominaisuuksia on siinä oleva palautteenanto- ja analysointimahdollisuus. Suoritettu harjoitus voidaan toistaa koulutettaville nauhoituksesta, ja jokainen ammuttu patterin kerta tai jopa yksittäinen kranaatti voidaan ottaa tarkasteluun normaalihajonnan ja
säävirheen osalta. Harjoittelun
vaikeusastetta voidaan myös
vaiheittain lisätä alusmäärän, niiden liiketekijöiden ja valaisuolosuhteiden muutoksilla. Erityisen
hankalaksi tulenjohtajan toiminta muuttuu, kun maalit aloittavat
aktiivisen väistelyn tai esimerkiksi suojasavutuksen. Sanomattakin on selvää, että uudella simulaattorilla päästään varusmiesten

ja henkilökunnan koulutuksessa
aivan uudelle, ennen kokemattomalle tasolle.

Stormwind-veneily
simulaattori merenkulun
perusopetukseen
Merisotakoululle hankittiin loppuvuodesta 2014 joukko-osastolisenssi Stormwind Oy:n Stormwind Simulator -veneilysimulaattori tukemaan sotilasmerenkulun perusopetusta. Kyseessä
on Low Cost -simulaattori, jossa
lisenssikustannukset ovat vähäiset, ja se voidaan asentaa mille tahansa PC:lle tai kannettavalle tietokoneelle. Ohjelma ajetaan USB-donglelta, ja se mahdollistaa merenkulun turvalaitteiden opettamisen, väyläajoharjoittelun eri olosuhteissa sekä merenkulun sääntöjen opet-
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telun. Veneen ohjailua voidaan
helpottaa lisäämällä ohjaimia,
esimerkiksi ruori ja konekäskyvälittimet, käytettävään tietokoneeseen. Uusimmassa ohjelmistoversiossa on myös tarjolla moniajotuki. Simulaattori on
osoittautunut hyväksi hankinnaksi, ja sen panos-tuotossuhde on eriomainen. Rannikkoprikaati hankki oman järjestelmänsä 2017 ja Rannikkolaivasto hankkinee myös ohjelmistolisenssin 2018 aikana. Valmistajan kanssa on myös saatu veloituksetta kehitettyä ohjelmistoa vastaamaan paremmin juuri merivoimien käyttötarkoitusta
sotilasmerenkulun opetuksessa.

Virtuaalikoulutusympäristö
taktiikan, johtamisen
ja taistelutekniikan
opetuksessa
Virtuaalikoulutusympäristö VKY
eli Virtual Battlespace FDF 3.9
hankittiin ja toimitettiin lähes

jokaiseen puolustusvoimien
joukko-osastoon 2017 aikana.
Kaupallisista ja kilpailutussyistä hankittu versio on erittäin riisuttu malli. Siinä on kuitenkin
harjoitusvastustajan kalustoa ja
joukkoja, muutama harjoitusalue sekä tietysti itse tuotetut
oman joukot, kalusto ja kartat.
Aiempi versio on ollut koekäytössä Panssariprikaatissa useita vuosia, jolloin muun muassa aloitettiin kansallisen sisällön tuottaminen. Tämän seurauksen maavoimien kalusto ja
harjoitusalueet ovatkin meri- ja
ilmavoimia pidemmällä. Simulaattorista on eri versioita käytössä useiden maiden sotilasorganisaatioissa mm. Yhdysvalloilla, Kanadalla, Australialla, Pohjoismailla sekä useimmilla muillakin Euroopan mailla. Myös useat suuret yritykset
mm. Boeing, BAE, Thales, Airbus ja Saab käyttävät simulaattoria omiin tarkoituksiinsa.

Joukko-osastotoimitusta ja
-asennusta edelsi esiselvitys,
jossa joukko-osastot kartoittivat
tilaratkaisut VKY- luokille. Tilana normaali luokka käy simulaattorin asennuspaikaksi hyvin, simulaattorilaitteisto koostuu 30-40 pelikäyttöön tarkoitetusta PC:stä, kuulokkeista
sekä videotykistä. Toinen ehto VKY -toimitukselle oli simulaattoriupseerin tehtävän perustaminen joukko-osastoon. Tehtävän perustaminen vaadittiin,
jotta arvokkaan simulaattoriympäristön kunnossapito, sisällöntuotto ja laadukas koulutus turvattaisiin.
Merivoimissa simulaattori asennettiin vuoden 2017 aikana Merisotakouluun, Rannikkoprikaatiin ja Uudenmaan Prikaatiin. Simulaattorista on ensimmäisen käyttövuoden aikana
tullut luonteva osa eri oppijaryhmien koulutusta. Koulutusskenaariot tulee ehdottomasti rääStormwind OY

Stormwind simulaattorin kuvaa.
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Mika Ahava

VKY -karttoja.

tälöidä jokaisen ryhmän tarpeisiin sopivaksi ja kouluttajien tulee harjoitella koulutuksen läpiviemistä ennen varsinaista koulutustapahtumaa, jotta varmistutaan hyvistä oppimistuloksista. Tälläkin simulaattorilla palautteen antaminen harjoituksesta tukee merkittävästi oppimista. Taistelusta voidaan käynnistää AAR-video (After Action
Review), jossa opettaja voi liikuttaa kameraa eri puolille taistelukenttää ja poimia tarkasteluun sen lopputulokseen vaikuttaneita ratkaisukohtia sekä erityisen hyviä tai kehitettäviä johtamissuorituksia. Samalla koulutettavien ymmärrys siitä, mitä
oman havaintokentän ulkopuolella taistelun aikana tapahtui ja
esimerkiksi minkälaista taktiikkaa vihollinen toteutti, kasvaa
merkittävästi.
Jos simulaattorista puuttuu opetuksessa tarvittavaa kalustoa, joukkorakenteita tai toi-
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minta-alueita voidaan niitä tuottaa itse. Jokaisesta saapumiserästä valitaan joukko-osastoista erityishaulla 3D-mallintamiseen ja koodaukseen kykeneviä ja halukkaita varusmiehiä.
P-kauden jälkeen Panssariprikaati järjestää tehtävään valituille varusmiehille n. viikon mittaisen kurssin, jonka jälkeen varusmiehet toimivat omissa joukko-osastoissaan VKY-tukihenkilöinä tuottaen lisää sisältöä simulaattoriin ja toimien myös
apukouluttajina koulutustapahtumissa.
Koulutuksessa VKY on toiminut hyvin ryhmä- ja joukkuetasan taistelukoulutuksessa,
johtamisen harjoittelussa, maatulenjohtokoulutuksessa ja saaristotaistelussa Jurmo/Jehu -kalustolla. Oppimista on tehostanut oppilaille tuttujen alueiden mallinnus, kuten esimerkiksi Upinniemi, Santahamina,
Suomenlinna tai Syndalen.

Myös laiva-luokan aluskaluston mallintaminen on aloitettu. Lisäksi suora-ammunta
-aseita kyetään liittämään aluslavetteihin, mutta työ vaatii aikaa ja vaivaa. Uuden alusluokan tai harjoitusalueen mallintaminen vie helposti 2-4 viikkoa aikaa yhden joukko-osaston VKY-tukihenkilöiltä riippuen mallintamisen tarkkuudesta
ja koodauksen tasosta. Uuden
koulutusskenaarion laatiminen
ja testaaminen vie vastuukouluttajan ja simulaattoriupseerin
yhteistyönä helposti ½-1 työpäivää.
VKY:n hyödyntäminen laivastojoukkojen koulutuksessa on erityistarkastelussa 2018
aikana. Yhtenä tunnistettuna
haasteena ovat 3D-karttojen
kokorajoitukset. Laivastojoukoille voitaisiin esimerkiksi esitellä merioperaation rakennetta
taktiikan opetuksessa. Tällöin
koulutettavat eivät kenties oh-

Mika Ahava

VKY -kalustoa.

jailisikaan aluksia, vaan tutkisivat alusten ryhmitystä ja rooleja operoimalla kukin omaa lentävää kameraansa. Tällä tavalla taktiikan opetuksesta saisi kenties perinteistä Powerpoint-opetusta älyllisesti stimuloivamman, kun oppija itsekin voi vaikuttaa oppimiseensa
opetustapahtumassa. Järjestelmään on myös teknisesti liitettävissä 3D-lasit, joilla saavutettaisiin kenties vieläkin suurempi immersio virtuaaliseen oppimisympäristöön.

Simulaattorikoulutuksen
tulevaisuudennäkymiä
merivoimissa
Simulaattorikoulutuksen materiaalisen kyvyn kasvun lisäksi merivoimissa on meneillään
myös murros asenteissa simulaattorikoulutukseen. Päätoimisten simulaattoriupseerien lisäksi
myös muu kouluttava henkilö-
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kunta on havainnut simulaattorikoulutuksen tuomat mahdollisuudet koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen digitalisoitumista ja virtuaaliympäristöihin siirtymistä vastaan taistelee
yhä harvempi kylmän sodan veteraanikouluttaja.
Digitalisaatio ja simulaattoriavusteinen koulutus eivät
kuitenkaan saa olla itseisarvoja, vaan tapauskohtaisesti tulee
aina arvioida paras menetelmä
koulutuksen järjestämiselle. Oppimisen, eikä tavan opettaa, tulee aina olla koulutuksen keskiössä. Simulaattorien hankintaan suunnattavien rahallisten
resurssien käyttö pitää aina olla perusteltavissa. Hankintaperusteissa esitettyjen mahdollisten kustannussäästöjen ja koulutuksen tehostumisen pitää olla jälkikäteen todennettavissa.
Jo hankittuja simulaattorisuorituskykyjä pitää myös käyt-

tää tehokkaasti hyväksi ja niiden käyttöastetta seurata varsinkin arvokkaampien hankintojen osalta. Tämä ei poista sitä tosiasiaa että simulaattoreilla
voidaan täydentää kustannustehokkaasti merivoimien antamaa
koulutusta ja varsinkin monipuolistaa sekä modernisoida sitä tapaa, jolla varusmiehiä, reserviläisiä, kadetteja ja palkattua henkilökuntaa koulutetaan.
Merivoimilta puuttuu vieläkin koulutuspakista työkaluja
esimerkiksi merellisen operaatiotaidon koulutukseen ja merisodankäynnin laajempaan simuloimiseen. Uusissa materiaalihankinnoissa tulisikin aina
huomioida myös koulutussimulaattorit etenkin, jos hankitaan
ihan uudenlaisia suorituskykyjä esimerkiksi vedenalaiseen sodankäyntiin.
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Teema
Jukka-Pekka Schroderus

Kriisinhallintakoulutuksen
Puolustusvoimien kansainvälisellä keskuksella (PVKVK) on kolme päätehtävää. Ne
ovat Maanpuolustuskorkeakoulun kokonaisvaltaisen kriisinhallintatutkimuksen johtaminen, kriisinhallintakoulutuksen koordinaattorina (NATO MC2PS DH) toimiminen sekä koulutuksen järjestäminen. Kansainvälinen keskus kouluttaa puolustusvoimien oman henkilöstön lisäksi myös YK:n, EU:n, NATO:n, NORDEFCO:n ja
AU:n henkilöstöä. Viime vuonna PVKVK:n koulutukseen osallistui yli 500 opiskelijaa 72 eri valtiosta. Oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen – oppilaspalautteiden keskiarvo oli 4,5.
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n kärjessä

P

uolustusvoimien kansainvälisen keskuksen
korkeatasoisen koulutuksen pohjana on usean eri
laatujärjestelmän kautta standardisoidut prosessit ja toimintatavat. PVKVK:n laatutoiminnan toimintamalli on kuvattu keskuksen
laatukäsikirjassa: FINCENT QMS
SOP:ssa. Toimintamallin runko-
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na keskukselle myönnetyt kansainväliset ja kansalliset standardit. Kansainväliselle keskukselle
on myönnetty ISO9001:2015,
Maanpuolustuskorkeakoulun,
NATO:n ja YK:n laatusertifikaatti
näiden organisaatioiden laatukriteerien täyttymisestä. Laatukäsikirjassa on kuvattu, kuinka
keskus toimii koulutusorganisaationa ja järjestää kriisinhallintakoulutusta. Laatujärjestelmää on
rakennettu osista kohti kokonaisuutta ja toimintamalli laajenee
tulevaisuudessa käsittämään
myös kriisinhallintatutkimuksen
ja -koulutuskoordinaattorin toiminnan laatuvaatimukset.
Laadukkaan koulutuksen
edellytyksenä on osaava ja koulutettu henkilökunta. Keskuksen
henkilöstön osaaminen varmistetaan hyödyntämällä ulkopuolista koulutusta muun muassa
NATO-koulussa Saksassa sekä
muiden yhteistoimintakumppaneiden kursseilla. Tämän lisäksi
henkilöstön ammattitaitoa vah-

vistetaan MPKK:n järjestämällä
sotilasopettajien monimuotoistetulla kurssilla (SLOK). Kansainvälinen keskus osaltaan tukee sotilasopetuksen kehittämistä ja on
viimeistelemässä kriisinhallintakouluttajille suunnatun opetuspaketin osaksi SLOK:ia. Kriisinhallintakoulutukseen painottuvan opetuspaketin tavoitteena on
avata pedagogisen konseptin periaatteita ja opettaa opetussuunnitelmien ja muiden kurssidokumenttien laatiminen NATO:n,
EU:n, YK:n ja MPKK:n vaatimusten mukaisesti. Englanniksi
toteutettava opetuspaketti avataan myös keskeisten yhteistoimintakumppaneiden opettajille.
Maanpuolustuskorkeakou
luun yhdistymisen jälkeen PVKVK on päivittänyt pedagogisen
konseptinsa vastaamaan ja tukeutumaan MPKK:n pedagogiseen strategiaan. Kansainvälisen
keskuksen pedagogisen konseptin konseptin perusta on se, että
koulutamme aikuisia ja nouda-
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tamme aikuisten oppimisen periaatteita (vrt. andragogiikka). Pyrimme aktivoivien oppimistehtävien ja keskustelun sekä erillisten harjoitteiden avulla liittämään
uuden tiedon vanhaan tietoon.
Tällä tuetaan oppilaiden käsityksien tarkentumista (uudistuva
oppiminen) ja tarvittaessa myös
poisoppimista. Lopputuloksena
on se, että oppilaiden asenteissa, taidoissa, tiedoissa ja toiminnassa on havaittavissa muutoksia. Tavoitteena on saada oppilaat ajattelemaan laajemmin ja
kokonaisvaltaisemmin kuin mihin perinteisissä sotilastehtävissä
on totuttu. Tällaisia uusia osaamisalueita ovat muun muassa siviilien ja sotilaiden tiiviimpi yhteistyö, siviilien suojelu ja sukupuolinäkökulmien huomioimien
operatiivisessa suunnittelussa.
PVKVK pyrkii pysymään
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kriisinhallintakoulutuksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Tästä syystä opetuksessa otetaan
käyttöön entistä enemmän uusia opetusteknologioita ja -menetelmiä. Tällä pystytään vastaamaan myös niihin erilaisiin haasteisiin, joita koulutus kohtaa sekä
kotimaassa että kaukaisimmilla
toiminta-alueilla Afrikassa ja Lähi-Idässä. On todennäköistä, että kansainvälisen keskuksen liikkuvien koulutusryhmien (METT)
toiminta kasvaa tulevaisuudessa.
Tästä syystä PVKVK:lla tulee olla laajempi ymmärrys siitä, miten vanhat koulutustavat ja tulevaisuuden teknologia sekä niiden
käyttö täytyy huomioida eri koulutusratkaisuissa. Pyrimme opettamaan yksinkertaiset kokonaisuudet kuten lätäkössä makaamisen, makaamalla lätäkössä ja
ns. haastavat tilanteet esimerkik-

si virtuaalisen VBS3 koulutusympäristön avulla.
Pyrimme myös tunnistamaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan muuttuvat trendit
ja niihin liittyvät koulutusratkaisut. Tästä syystä keskus seuraa ja arvioi miten kokonaisvaltaiselle kriisinhallinnalle asetettavat vaatimukset ehkä tarkentuvat tulevaisuudessa Tämä työ
on käynnissä ja tällä hetkellä siihen etsitään soveltuvimpia työkaluja. Kun YK:n esittämät kehitystrendit on pystytty hahmottamaan tarkemmin ja sopivat
työkalut ovat löytyneet, PVKVK
pystyy yhdessä Siviilikriisinhallintakeskuksen ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa kehittämään trendeihin parhaiten sopivat koulutusratkaisut.
Yhteistoiminta sekä kotimaassa että kansainvälisesti

on avainasemassa myös tulevaisuudessa. Keskuksen toiminta
materialisoituu erilaisiin koulutustapahtumiin. Tärkein havainto on se, että emme pysty järjestämään koulutustapahtumia
yksin. Laadukkaan koulutuksen
vaatimusten mukaisesti, PVKVK:n on tarve ja pakko toimia
yhteistyöverkostoissa eri osaajien kanssa. Tämä on jo käytännössä tapahtunut ja se osoittautunut hyvin tehokkaaksi toimintatavaksi sekä sen toiminnan
nopeuden että uuden oppimisen osalta. Toiminnassa on siirrytty savupiippu-teollisesta mallista verkostokeskeiseen toimintaan. Tästä toiminnasta tulee ja
voi oppia lisää. Keskuksen tämän hetkiset yhteistoimintaverkostot ja tärkeimmät, siviili-, sotilas-, ja poliisi-yhteistoiminitakumppanit on nähtävissä kuvassa.
Verkostoissa toimimalla sekä Kansainvälisellä keskuksella
että sen yhteistyökumppaneilla
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on mahdollisuus hahmottaa ja
hyödyntää kaikkien toimijoiden
osaamispääomia eri projekteissa kustannustehokkaasti.
Tässä artikkelissa on kuvattu lyhyesti ja yksinkertaisesti
se, miten keskus toimii. Kuvion
kaikki osa-alueet on nyt saatu
toimimaan. Kehitystyöhön kului
kaksi vuotta. Toiminnan eri osatekijöiden suhteissa on toki vielä
hieman tarkennettavaa.
Puolustusvoimien kansainvälinen keskuksen tarjoamat

kurssit ovat nähtävissä keskuksen kurssikatalogissa osoitteessa www.fincent.fi. Tarjoamme
myös mahdollisuuden suorittaa kansainvälisen Peace Operations Training Institute:n (POTI) verkkokursseja. Nämä kurssit ovat laadukkaita etäkursseja,
joiden aihepiirit käsittelevät erityisesti kriisinhallinnassa pinnalla
olevia trendejä. Kursseista kiinnostuneita pyydetään ottamaan
yhteyttä sähköpostitse fincent@
fincent.fi
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Antti Rautiainen

Teema

Maj res Antti Rautiainen, Henkilöstöpäällikkö, Meripuolustuspiiri/MPK

Discendi Via – Oppimisen tie
Vai onko sittenkään?
Kadettikunnan seminaarissa
10.4.2014 Puolustusvoimien silloinen koulutuspäällikkö eversti Hannu Hyppönen esitteli työryhmänsä yhteenvedon ”Reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittäminen”. Siinä hyvin monessa kohdassa viitattiin, jopa
merkittävänä tekijänä, PVMoodlen käyttöön ja mahdollisuuksiin.
Tämän jälkeen samaan on viitattu ja vedottu monessa yhteydessä – tarve järjestelmään käyttöön on suuri. Puolustusvoimat
otti Moodle-pohjaisen verkko-oppimisympäristön virallisesti käyttöön 23.12.2011. Kuusi vuotta on
kulunut ihmetellessä ja vielä sen
käyttö harmillisesti ”yskähtelee”.

joka on avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille suomalaisille. PVMoodlen suurena etuna voidaan
pitää sen tarjoamia vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja
materiaalin jakamiseen tarkoitettuja työvälineitä. Käyttäjät voivat
pelkän verkkoon siirretyn tai sinne rakennetun oppimateriaalin
lukemisen lisäksi esim. laatia
esseitä, pitää oppimispäiväkirjaa, tehdä ryhmätöitä ja keskustella keskenään. Kurssin vetäjä
voi puolestaan tarkastella oppilaidensa edistymistä. Vastaavanlaisia ja parempiakin järjestelmiä
on tuon alun jälkeen kehitetty

Mikä on PVMoodle?
Moodle on maailmanlaajuisesti käytetty virtuaalinen oppimisympäristö, jonka kehitystyö alkoi vuosituhannen vaihteessa.
Avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelu soveltuu hyvin erilaisten opiskelijoiden ja opettajan vuorovaikutusta korostavien
kouluttajien käyttöön. Moodlea
käyttävät esimerkiksi useat eri
korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset ja viranomaiset.
PVMoodle puolestaan on
viranomaistason oppimisalusta,
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”PVMoodle Mobiili toimii padeissä sekä kännyköissä ja tuo
PVMoodlen käden ulottuville missä vain. Tällöin on hyvä muistaa tietoturvallisuus ja mm. kytkeä päälle VPN-yhteys (esim.
F-Securen Freedome). Varsinkin
varusmiehiä on koulutettu ja kannustettu käyttämään PVMoodlea
tätä kautta.”

paljon, mutta tämä työkalu on
nyt suomalaisessa maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyössä käytössä. Uusia termejä ovat
PVADL (PV:en Advanced Distributed Learning) ja SCORM (Sharable Content Object Reference
Model), jotka liittyvät verkko-oppimisympäristöihin, mutta tämä perustyökalukin pitäisi saada kunnolla käyttöön.

Kysely PVMoodlen
käytöstä
Tein tätä tekstiä varten kyselyn 19 erittäin aktiiviselle reserviläiskouluttajalle sekä muutamalle kantahenkilökuntaan
kuuluvalle kouluttajalle, joiden
ymmärrys PVMoodlesta ja/tai
sen käytöstä on tavanomaista
parempi, ellei jopa erinomainen.
PVMoodlessa on paljon
hyvää materiaalia ja sitä onneksi enenevässä määrin käytetään.
Valitettavasti joudun jo tässä
vaiheessa kertomaan, että
saamieni vastauksien perusteella
mielikuvat aktiivisesta käytöstä
voivat olla turhan ruusuisia.
Vastauksien perusteella kaikki vastaajat samaa mieltä PVMoodlea ei ole käytetty reserviläisten kouluttamiseen niin
hyvin, kuin sitä olisi voinut käyttää. Kantahenkilökuntaan kuuluvan mielestä ongelmat juontavat

Uudet oppimisympäristöt

”Paikallispataljoonan esikuntakurssin johtoryhmä on hyödyntänyt verkko-opiskeluympäristöä kurssin oppimistavoitteiden saavuttamisessa jo vuodesta 2004 alkaen. Tuolloin puolustusvoimien Koulutusportaali ja sen
Verkkosotakoulu toimivat pääasiassa kurssimateriaalin jakokanavana, mutta myös orastavasti opiskelu- ja testauspaikkana. Kokemuksen innoittamana ESIK-J-kurssin johtoryhmä aloitti itsenäisen verkko-opiskelumateriaalin kehitystyön. Seuraavat vuodet 2005–2009 kurssin etäopiskelu tapahtui MPK:n koulutusportaalissa. Vuosiksi 2010–
2011 kurssin etäopiskelu palasi jälleen puolustusvoimien Koulutusportaaliin, jonne kurssimateriaalit siirrettiin
omaan työtilaansa. Ensimmäisten vuosien aikana johtoryhmälle kertyi kokemusta sekä osaamista, jota olisi suonut olevan enemmänkin reserviläiskentässä ja MPK:n toiminnassa. Valitettavasti sen aikaisia koulutusportaaleja ei
juuri käytetty reserviläisten koulutuksessa tai esim. kertausharjoituksiin valmistautumisessa. Kun Puolustusvoimat
päätti siirtyä PVMoodlen käyttöön, ESIK-J:n johtoryhmä oli ensimmäisten reserviläisten joukossa hyödyntämässä
sitä omaan koulutuskäyttöönsä sekä vaikuttamassa vahvasti järjestelmän käyttöönotossa.”

useimmiten siitä, ettei PV:n henkilökunta edes tiedä mihin kaikkeen järjestelmää voisi käyttää.
Samainen henkilö kehui MPK:n Meripuolustuspiirin reserviläisten aktiivisuutta järjestelmän
käytössä. Reserviläisen mielestä parhaimmillaankin järjestelmä
on ollut enemmän yksisuuntainen tiedotuskanava ja tiedostojenjakopaikka. Toisaalta hän kehui Hermannien ja Stadin Sissien esikuntakurssien (MPK:lta tilattuja sotilaallisia kursseja,
vastuullisina pitkäjänteisesti tois-
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takymmentä vuotta koulutustoimintaa kehittäneet reserviläiset)
työtilojen olevan erimerkillisiä.

PVMoodle ja
kertausharjoitukset
Vastaajat kertoivat, ettei PVMoodlea ole käytetty reserviläisten kertausharjoituksiin valmistamiseenkaan niin hyvin, kuin sitä
olisi voinut käyttää. Toimiupseeri vastauksessaan totesi työtilassa voitavan esim. esittää järjestelyihin liittyviä kysymyksiä, joihin harjoituksen johtaja vastaisi –

työtilan puuttuessa nyt jokainen
reserviläinen soittaa ja kysyy samaa asiaa. Hän kertoi syyn ongelmaan olevan useimmiten
henkilökunnan kiire ja ajanpuute
- jos työtila avataan, sinne pitää
olla jotain laitettavaakin. Erään
reserviläisvastaajan ehdotuksena reserviläisillä voisi esim. teettää lähtötason mittaamiseksi kyselyitä. Kertausharjoitusta edeltävässä verkko-opetuksessa voisi olla itseopiskelumateriaalin lisäksi tenttejä, joilla varmistetaan
se, että oppimista on tapahtu-
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nut. Hän toteaa ongelmaksi voivan muodostua se, etteivät kaikki reserviläiset käytä aktiivisesti
PVMoodlea, ja että kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen kannustavan opetusmateriaalin tekeminen on huomattavasti enemmän aikaa vaativaa kuin valmiiden PowerPoint-tiedostojen tiputtaminen työtilan laatikkoon.

Helppoa ja vaikeaa
Niin kantahenkilökuntaan kuuluvat kuin reserviläisetkin arvioivat, että pääsääntöisesti reserviläiset ovat pitäneet PVMoodlesta ja sen käyttö on koettu helpohkoksi alkuvaikeuksien jälkeen. Kurssilaisten peruskäyttö, eli keskusteluryhmät, tiedostojen luku tai palautuskansioiden käyttö, sekä opettajille
perusmoduuleiden käyttö luonnistuvat. Arvatenkin verkko-oppimisympäristöä omissa opinnoissaan - nuoremmat korkeakouluopiskelijat – tai työssään
vastaavia järjestelmiä käyttäneille käyttö on helppoa. Isoin
kritiikki kohdistuu kommenttien
mukaan työtilojen rakenteeseen
ja sisältöön, ei niinkään Moodlen ominaisuuksiin ja rajoituksiin. Tämä johtunee jälleen siitä, että useimmissa työtiloissa
käytetään vain pientä osaa järjestelmän mahdollisuuksista.
Kysyttäessä käytetäänkö
PVMoodlen ominaisuuksia reserviläisten verkko-oppimisympäristön luomisessa ja/tai käyttämisessä niin, hyvin kuin voisi, vastaukset kertoivat tilanteen
kurjuuden. Osallistavia, omaa
osaamista mittaavia, sekä ryhmätyökaluja pitäisi olla tarjolla
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huomattavasti enemmän. Perinteinen opiskele ja tee tentti
-ajattelu ei todellakaan hyödynnä
kaikkia verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Kantahenkilökuntaan kuuluvat totesivat käytön
jäävän infoamisen tasolle. Moni
vastanneista kertoi, että mutkaisempia asioita luodessa, osaaminen loppuu, kun opastus ja
koulutus puuttuvat. Tilojen järjestymättömyys myös kuulemma haittaa – tässä lienee syynä tiedon ja käytön puute. Olen
samaa mieltä vastaajien kanssa siitä, että koulutusmateriaalin
häviämiselle on suuri riski tiedon
piiloutuessa eri kurssien työtiloihin. Helposti löydettävät materiaalipankit sekä kunnollinen haku-työkalu voisivat olla ratkaisu.

Koulutuksen puute ja
ratkaisut
Suurin ongelma lienee perehdyttämisen ja koulutuksen puute.
Opastuksen määrä myös vaihtelee runsaasti. Reserviläiset, jotka suorittavat laajoja kurssikokonaisuuksia, tai jossain määrin
kurssien johtajat, saavat järjestelmään runsaasti ’kädestä pitäen’ opastusta ja harjaantuvat
käyttämään järjestelmää. Satunnaisesti koulutukseen osallistuvalle ja tietokoneita vierastavalle reserviläiselle voi koko PVMoodle jäädä etäiseksi tai siihen
ei edes kirjauduta. Kursseja on
ja oppaitakin – ainakin sähköisiä - lienee tarjolla, mutta ne eivät ilmiselvästi kohtaa tarvitsijaansa. Olisiko ongelman ratkaisuna vuoden teema kaikkien reserviläisten opastaminen verkko-oppimisympäristöön? Toise-

na ratkaisuna voisi olla se, että
SA-joukon reserviläisjohtaja motivoitaisiin ja sitoutettaisiin edelleen aktivoimaan oma joukkonsa
esimiehensä johdolla. Hän esim.
MPK:n piirin sitoutuneen, aktiivisen ja kokeneemman reserviläisen (= mentor) avustuksella
kouluttautuisi – ellei jo osaisi –
järjestelmän käyttöön, sekä edelleen loisi tuleviin harjoituksiin toimivan työtilan.
Kuten ”Vaihtoehtoja PV:n
tulevaisuuteen 2030”-julkaisussa todetaan, tieto- ja viestintätekniikan kehitys on ollut viimeisen 15 vuoden aikana niin
nopeaa, ettei palkatun henkilökunnan osaaminen, saati puolustusvoimien koulutuskulttuuri ja asenneilmasto ole ehtineet
reagoida tilanteeseen. Tästä
syystä opetusmenetelmien kehittämiseen sekä henkilökunnan nykyaikaisten opetusvälineiden käyttö- ja soveltamistaitoon on panostettava tuntuvasti
tulevina vuosina. (MPKK Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos Julkaisusarja 3, N:o 2/2014)

Haasteet voitettaviksi
Yhdeksi haasteeksi on muodostunut leimallisen materiaalin käyttörajoitus PVMoodlessa.
Turvaluokiteltua IV lk:n materiaalia saa PVMoodlessa olla, mutta
silloin järjestelmää pitää käyttää
TUVE- (turvallisuusverkko-) koneelta. Tämä aiheuttaa merkittäviä rajoituksia koulutusmateriaalin osalta ja siihen pitäisi keksiä
ratkaisu – muuten järjestelmän
käyttö jää tietyiltä osin torsoksi
reserviläisten kohdalla.
Jahka saamme työkalun

Uudet oppimisympäristöt

käytön osaamisen riittävän hyvälle ja aktiiviselle tasolle, verkko-opetuksen pedagogiikkaan
pitäisi paneutua. Tässäkin on reserviläisillä ja MPK:lla tekemistä.
Varusmiehet koulutetaan
ja aktivoidaan nykyään jo palveluksen aikana ja sitä kautta
saadaan tilanne varmasti paranemaan. Heille (sekä reserviläisille) on tehty myös lyhyitä
opiskeluvideoita, joita voi katsella omalla kännykällä ajasta tai
paikasta riippumatta.
Majuri Petteri Tammi Pääesikunnan koulutusosastolta kertoi kyselyni yhteydessä Puolustusvoimissa ymmärrettävän se
tosiasia, että henkilökunnalta
puuttuu sekä aikaa että osaamista alustan täysimääräiselle
hyödyntämiselle, vaikka osaajat hiljalleen lisääntyvätkin. Vuoden 2016 reserviläiskyselyiden
tuottaman palautteen mukaisesti
Pääesikunta on antanut seuraavat toimenpidesuositukset:
–– PVMoodlen käyttö tulee
liittää osaksi kaikkia reservin koulutustapahtumia.
Järjestelmä antaa erinomaisen mahdollisuuden
reserviläisen ennakkovalmistautumiseen koulutustapahtumaan. Sitä kautta
voi jakaa kaiken harjoitukseen liittyvän julkisen materiaalin ja samalla työtila
toimii keskustelufoorumina, jossa reserviläiset voivat kysyä harjoitukseen
liittyviä asioita.
–– Kannattaa käydä tutustumassa PVMoodlessa osioon ”Opi PVMoodle
uutuudet”
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PVMoodlesta löytyy helposti erittäin hyviä kursseja mm. PVMoodlen
käyttöön tai verkkokoulutukseen.

––

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

Lisäksi kesällä 2017 allekirjoitetussa reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmassa
vuosille 2018 -2022 on annettu
seuraavat PVMoodlen käyttöön
liittyvät tehtävät:
–– Laajennetaan reserviläisten
omaehtoisen kouluttautumisen mahdollisuuksia.
–– Kannustetaan reserviläisiä
kirjautumaan avoimeen
verkko-oppimisympäristöön (PVMoodle) kertausharjoituksissa ja MPK:n
koulutustapahtumissa.
–– Laaditaan yhteinen
menettelytapaohje
PVMoodlen koulutus
tilojen käytöstä.
–– Tehostetaan PVMoodleen käyttöä laajentamalla kurssien määrää tukemaan ajasta ja paikasta
riippumatonta opiskelua
ja laajennetaan sen käyttö

––

koskemaan kaikkia reservin koulutustapahtumia.
Hyödynnetään työtiloja, jotka mahdollistavat omaehtoisen opiskelun ja tenttien
suorittamisen

Edelleen reservin koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen osalta hän jatkoi:
–– jatketaan MPK:n verkkokouluttajien käyttöä PVMoodle-, virtuaalikoulutusympäristö-, KASI- ja
KESI- kouluttaja- sekä
suunnittelutehtävissä MPK:n koulutuksessa sekä
reserviläisten käyttöä PV:n
harjoitusten tukena.
–– toteutetaan kouluttajakoulutus
–– lisätään reserviläisten
käyttöä harjoituksissa.
Haluan uskoa, että olemme hyvällä tiellä kohta loistavaa
tulevaisuutta! Tarve ja mahdollisuus PVMoodlen käytön runsaalle lisäämiselle on olemassa.
Fabricando fit faber – Harjoitus
tekee mestarin.
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Keskustelu

Ajankohtaista merivo
Harjoitukset
– Merivoimat oli mukana marras-joulukuussa 2017 järjestetyssä puolustusvoimien Uusimaa-17 -harjoituksessa.
Merivoimilla oli harjoituksessa oma merellinen harjoituskokonaisuus, jossa harjoiteltiin merivoimien ydintehtävää -
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merellisten hyökkäysten torjuntaa. Merivoimien osuutta harjoituksessa johti merivoimien
komentaja, vara-amiraali Veijo
Taipalus, joka painotti sujuvaa
yhteistyötä puolustushaarojen,
puolustusvoimien laitosten ja
eri viranomaisten välillä. Taipalus korosti myös sitä, että meri-

voimissa toimitaan palvelusturvallisuus edellä.
– Harjoituksen olosuhteet
olivat vaativat, mutta suunniteltu toiminta kyettiin toteuttamaan turvallisesti. Tämä on
osoitus merivoimien henkilöstön korkeasta ammattitaidosta, Taipalus totesi harjoituksen

Rannikkoprikaati

Koulutus
– Tammikuun 8. päivä merivoimien palvelukseen astui kaikkiaan noin 1500 alokasta Rannikkoprikaatiin ja Uudenmaan
prikaatiin.
Alokkaiden arki varuskunnissa on alkanut perinteisesti. Kahdeksan viikon mittainen
peruskoulutuskausi opettaa va-

rusmiehille sotilaan perustaitoja ampumisesta, taistelusta ja
sotilaallisesta käyttäytymisestä. Valtaosa merivoimien palveluksessa olevista varusmiehistä kouluttautuu rannikkojoukkojen monipuolisiin ja haastaviin
tehtäviin. Aluspalvelukseen valitaan saapumiserästä noin parisen sataa varusmiestä.
Rannikkoprikaati

Puolustusvoimat / Combat Camera

oimissa
jälkeen.
Erityisesti Taipalus oli tyytyväinen reserviläisten sitoutumiseen harjoitukseen, ja hänen
mukaansa se on osoitus siitä,
että merivoimat kykenee täyttämään tehtävänsä ja on valmiina
vuoden jokaisena päivänä.
Saapumiserän 1/17 alokkaat Kiikalan leirillä talvella 2017.
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Kalusto
– Pansio-luokan miinalauttojen
peruskorjaukset on saatu päätökseen.
Aluksista viimeisenä peruskorjattava ollut miinalautta Pyhäranta luovutettiin merivoimilla viime vuoden lopulla. Peruskorjauksen myötä kyky merimiinoitustehtäviin parani.
-Miinalauttojen tehtävät
painottuvat miinoitukseen, ja
peruskorjauksessa näitä järjestelmiä modernisoitiin Perus-

Kansainvälinen toiminta
- Merivoimat jatkaa myös tänä
vuonna Euroopan Union johta-

korjaus avaa merivoimille uusia
mahdollisuuksia, sillä alukset
kykenevät toimimaan nyt entistä monipuolisemmin erilaisissa
huoltotehtävissä, kertoi hankkeen projektipäällikkö, insinöörikomentajakapteeni Pasi Liukkonen luovutustilaisuuden yhteydessä.
Peruskorjauksessa alukset uudistettiin laiva- ja järjestelmäteknisesti lähes kokonaan. Miinalauttojen taisteluja johtamisjärjestelmät moder-

nisoitiin yhteensopivaksi merivoimien muiden taistelualusten
kanssa. Suurimpina yksittäisinä
laivateknisinä uudistuksina voidaan mainita uudet pää- ja apukoneet sekä koko aluksen kattava korkeapainesammutusjärjestelmä. 1990-luvun alkuvuosina
valmistuneet miinalautat Pansio, Porkkala ja Pyhäranta saivat tässä elinkaaripäivityksessä
20 vuotta lisää käyttöikää aina
2030-luvulle asti.

massa EUNAVFOR MED - Operaatio Sophiassa.
Operaation tehtävänä on

ihmissalakuljettajien toimintaedellytysten häiritseminen ja
estäminen sekä Eurooppaan
suuntautuvan laittoman maahanmuuton vähentäminen. Lisäksi operaatiolla on kaksi tukitehtävää, jotka ovat Libyan rannikkovartioston ja merivoimien
kouluttaminen sekä YK:n aseidenvientikiellon toteutumisen
valvonta Välimerellä. Suomella on operaatiossa henkilöstöä
eri tehtävissä laivasto-osaston
johto-aluksella sekä Roomassa sijaitsevassa operaatioesikunnassa. Operaatioon osallistuu 26 Euroopan unionin maata
ja sen toiminnan ydin on laivasto-osaston johtoaluksen ja operaatioon osallistuvien sota-alusten toiminta Välimerellä. Operaation nykyinen mandaatti on
voimassa tämän vuoden loppuun. Operaation kansallinen
johtovastuu Suomessa on Merivoimien esikunnalla.

Palveluksessa maalla ja merellä
Navigointi- ja
kommunikointilaitteet
Konehuonelaitteet
Integroidut palo- ja
kaasuilmoitinjärjestelmät
Säiliömittaus- ja

lastausvarretSolutions
teollisuudelle
Marine
Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisopasteet, turvaja yhdistelmävalot
Erikoiselektroniikka
puolustusvoimille

atmarine.fi autrosafe.fi
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Saaristossa
Altti Holmroos
Readme.fi 2017, 144 sivua

A

ltti Holmroos on kierrellyt saaristoa noin
50 vuoden ajan ja
julkaissut suuren määrän kirjoja ainutlaatuisesta saaristostamme. Saaristossa -kirjassaan
Holmroos vie lukijan sisäsaariston kylistä ulkoluotojen äärelle.
Kirjan upeat tarinat ja kuvitus
on syntynyt kymmenien vuosien aikana.
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Kirja sisältämät 18 tarinaa
saariston mykistävästä luonnosta, ihmisistä ja merestä on kuvattu lukijaa aidosti puhutellen.
Tarinat ovat helppolukusia ja aiheet sellaisia, jotka ainakin vanhimmat lukijat saattavat vielä
muistaa. Tutuiksi tulevat saariston eri henkilöt, paikat, munkit,
railolossit, sumppuveneet, kalamajat, postinjakelu, kappelit jne.
Kirjassa on kaksi pientä

puutetta. Saariston tuntijana
Holmroos ei ole muistanut varustaa kirjaa kartalla, jossa eri
tarinoiden paikat olisi esitetty.
Olisi myös ollut hyvä, jos tarinoiden ajankohdat olisi merkitty tekstiin.
Kirjan hinta oli kirjoitushetkellä Adlibrikselta ostettuna
32,90 €.

Ove Enqvist
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Tapahtumat
Tatu Vartiainen
Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen

Rannikkoprikaati

nosti maljan satavuotiaalle Suomelle

On etuoikeus saada elää oman maansa satavuotisjuhlien aikaan ja samalla hiljentyä pohtimaan, mitä kaikkea tuohon taipaleeseen on mahtunut. Rannikkoprikaatissa
satavuotisjuhlinnan ydin oli perinteiden ja historian kunnioittamisessa unohtamatta
kuitenkaan sitä, että itsenäisyys on mitä iloisin asia.
Henkilöstön panos
ratkaisee lopulta kaiken…
Vuosi 2017 oli varmasti kaikille Merivoimissa ja Rannikkopri-
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kaatissa palveleville työntäyteinen. Kun vuotta katsoo näin uuden vuoden puolelta, saatiin lopulta paljon aikaiseksi. Yhteen

hiileen puhaltamalla Rannikkoprikaati on taas yhden vuoden
vahvempi ja osaavampi matkatessaan kohti tulevaisuuden

Vili Mustonen, Puolustusvoimat

haasteita.
Kaiken tekniikan ja materiaalin keskellä ei pidä koskaan
unohtaa osaavan ja sitoutuneen
henkilöstön merkitystä. Niinpä
osana Suomen satavuotisjuhlaa
oli paikallaan muistaa niin omaa
henkilöstöä kuin erinomaisia yhteistyökumppaneita.
Prikaatin näkökulmasta oli
erityisen hienoa, että henkilöstömme sai eri aselajien ansioristejä. Merivoimien komentaja
myönsi merivoimien ansioristin
yliluutnantti Jouni Tillille, puolustusvoimien sotatalouspäällikkö huollon ansioristin kapteeniluutnantti Kavo Vartiaiselle ja
varastonhoitaja Sirkka Kovaselle sekä jalkaväen tarkastaja jal-
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Vili Mustonen, Puolustusvoimat

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

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

kaväen ansioristin kapteeniluutnantti Pekka Korhoselle. Näin
jälkikäteen vielä kaikille lämpimät onnittelut - nämä ansioristit
löysivät hyvin maalinsa.

…mutta yhteistyössä on
voimaa
Yksilösuoritusten lisäksi mikään
ei voita hyvää yhteistyötä. Rannikkoprikaatissa on ollut tapana
palkita vuoden tiiminä joukko,
joka on tämän periaatteen ymmärtänyt erityisen hyvin ja joka
päivittäin palvelee yhdessä tuottaen erinomaisia tuloksia. Vuoden 2017 tiiminä palkittiin kuljetuskomppanian venejoukkue,
jonka mottona on jo vuosia ol-
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lut ”Kyllä onnistuu”. Näin on todella aina tapahtunut, koska ilman venejoukkueen palveluasennetta ja kykyä joustaa, olisi moni merikuljetus jäänyt toteutumatta.
Ulkopuolelta tuleva tunnustus lämmittää erityisesti sen takia, että tunnustus on
konkreettinen osoitus hyvästä yhteistoiminnasta. Rannikkoprikaatilla oli suuri kunnia
vastaanottaa Helsingin Reserviupseeripiirin Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä -palkinto.
Suurta kiitollisuutta ja nöyryyttä
tuntien huolehdimme siitä, että
esimerkiksi seuraava palkitsemisperuste toteutuu myös tule-

Vili Mustonen, Puolustusvoimat

vaisuudessa: ”Rannikkoprikaati on Maanpuolustuksen Suunnannäyttäjä, jonka asenteesta,
toimintatavoista ja kokemuksista reserviläisyhteistyössä olisi opittavaa koko maanpuolustuskentässä.”

Upinniemen eteläkärjen
maisema palasi entiselleen
Puolustusvoimien luopuessa
100 TK -tykkikalustosta vuosikymmenen alussa myös Upinniemessä sijainnut patteri purettiin. Kajanuksen saunan kansallismaisemaan vuosikymmeniä
kuulunut Upinniemen ykköstykki evakuoitiin samassa yhteydessä varikolle.

Satavuotisjuhlien kunniaksi Kirkkonummen kunnantalokin oli valaistu sinivalkoisin värein.
Mieskuorokvartetti Four Fats huolehti isänmaallisilla lauluillaan, että tunnelma oli samanvärinen.

Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Rannikkoprikaatin ja 2. Logistiikkarykmentin komentajien hyvällä yhteispelillä saatiin maisema ennallistettua, kun deaktivoitu 100
TK.n tykkitorni asennettiin takaisin vanhaan tuliasemaansa.
Itsenäisyyspäivän aattona tykkitorni vihittiin käyttöön kutsuvieraiden todistaessa arvokasta tilaisuutta. Siten Kajanuksen saunan katolta kelpaa katsoa taas
tuttua näkyä rantakalliolla: 100
TK, joka vuosikymmeniä muodosti rannikkotykistön kevyiden pattereiden rungon, on nyt
muistomerkkitykkinä muistuttamassa rannikon puolustajia tär-
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keästä tehtävästämme, joka kaluston ja organisaatioiden muuttuessakin jatkuu.

Iltajuhla kokosi
yhteen henkilöstöä ja
kutsuvieraita
Upinniemen varuskunnan päällikön jo perinteeksi muodostunut itsenäisyyspäivän aattona
järjestettävä iltajuhla löysi juhlavuoden kunniaksi uuden juhlapaikan Kirkkonummen kunnantalolta. Kommodori Vesa Tuominen muistutti avaussanoissaan
veteraanisukupolven mittaamattoman arvokkaasta työstä ja perinnöstä, josta me tämän päivän suomalaiset saamme naut-

tia kohottaen samalla maljan satavuotiaalle isänmaalle liki 250
juhlavieraan noudattaessa illan
isännän esimerkkiä.
Iltajuhlasta ei puuttunut
pukuloistoa eikä iloista puheensorinaa. Kaartin soittokunnan
varusmiesbändi houkutteli juhlaväen parketille ja kuulimmepa välillä myös komeaa mieskuorolaulua. Palautteista päätellen taisimme olla syntyvän perinteen äärellä, koska uusi juhlapaikka osoittautui puitteiltaan
hyvin toimivaksi. Rannikkoprikaati kiittääkin Kirkkonummen
kuntaa hyvästä yhteistyöstä, joka osaltaan mahdollisti onnistuneen juhlan järjestämisen.
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Tapahtumat
Ampumataidon kehittäminen ja ylläpito onnistuvat MPK:n Meripuolustuspiirin kursseilla.

Mika Kuutti

Mika Kuutti

Sinisen Reservin
ammuntatapahtumat
Ampumataito on tärkeä osa reserviläistaitoja. Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistyksiin
kuuluvilla on mahdollisuus harjoitella, kehittää, ylläpitää ja kilpailla aiheessa MPK:n
Meripuolustuspiirin kursseina järjestettävissä Sinisen Reservin ammuntatapahtumissa.

N
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ämä tapahtumat sopivat erityisesti asepalveluksensa suo-

rittaneille reserviläisille, mutta
mukaan tapahtumiin ovat tervetulleita myös henkilöt, jotka

eivät ole suorittaneet asepalvelusta. Tällöin vaateena kuitenkin on yli 18-vuoden ikä

Mika Kuutti

ja mielellään aikaisempi kokemus ammunnasta. Osassa näitä tapahtumia on mahdollista
päästä ampumaan ilman omaa
asetta.
MPK-kursseina järjestettäviä tapahtumia ovat ammuntapäivät 1, 2, 3 ja 4. Ampumapäivä 1. Upinniemessä pidetään
21.4. ja aiheina ovat perinnekivääri 300 m ja vapaavalintainen pistooli 25 m. Ampumapäivä 2. tapahtuu Upinniemessä 5.5. jolloin ohjelmassa kenttäammunta 150 m vapaavalintainen kivääri. Ampumapäivä 3.
on Raasissa 1.9., siellä aiheena
on kivääri 150 m ja pistooli 25
m. Ampumapäivä 4 on rynnäkkökiväärikilpailu 22.9. puolustusvoimien aseilla.
Tapahtumissa kilpaillaan
sekä yksilösuorituksessa, että joukkueena. Iloinen mieli ja
rehti kilpailuhenki ovat yhdistävä tekijä. Kokeneiden ja osaavien ampujien vinkeistä on saatavissa tärkeää oppia.
Ampumakilpailujen uudistetut säännöt päivitetään yhdistyksen kotisivuille ennen ensimmäistä ampumapäivää. Muutokset koskevat vain uutta kenttäammuntapäivää 5.5. ja Raasin ammuntapäivää 1.9.
Omia varusteita tarvitaan
vähintään kuulosuojaimet, suojalasit ja ulkoiluun sopivat vaatteet. Taukoja ajatellen on hyvä
varata mukaan juotavaa ja muuta evästä. Kahvia eivät kokeneet
ampujat suosittele juotavaksi
ennen tai suorituksen aikana.
Mikäli tämä herätti kiinnostuksen, pienenkin sellaisen, ota
yhteyttä Sininen Reservi ry:n
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Osassa ampumatapahtumia on mahdollista päästä harjoittelemaan
ampumista ilman omaa asetta.

ammuntavastaavaan Jukka Soiniin, sähköposti jukka.soini@

kolumbus.fi. Tule mukaan pitämään yllä reserviläistaitoja.

MERIVAIHTEET

Maahantuoja:

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

Henrik Nystén
Piiripäällikkö

Meripuolustuspiirin kuulumisia
Vuodenvaihde suo jälleen mahdollisuuden sekä tarkastella edellisen vuoden tulosta, että kuvata kuluvan vuoden suunnitelmia.

M

PK:n asemasta ja
toiminnan järjestämisestä keskusteltiin viime vuoden aikana enemmän kun koskaan julkisoikeudelliseksi yhteisöksi vuoden 2008
alusta tapahtuneen siirtymisen
jälkeen. Puolustusministeriössä syntynyt ajatus tarpeesta tarkastella MPK:n asemaa kirjattiin
puolustuspoliittiseen selontekoon: ”Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä”.
Syyskuussa 2017 valmistui esiselvitys MPK:n asemasta;
työryhmä suositteli toiminnan
kehittämistä nykyiseltä pohjalta. Muut vaihtoehdot olivat uuden viranomaisen perustaminen
tai MPK:n liittäminen puolustusvoimiin.
Puolustusministeriö asetti
12.10.2017 työryhmän selvittämään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämistä. Työn tavoitteena on
laatia selvitys vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen kuuluvan
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sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia ja MPK:n roolin kehittämisestä sotilaallisia valmiuksia sekä
varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.
Työryhmä totesi, että muutos on mahdollinen edellyttäen,
että toimintaan saadaan 5M€:n
lisämääräraha ja 40 lisävirkaa puolustusvoimiin. Selvitystyö jätettiin puolustusministerille 21.12. Tätä kirjoitettaessa ei
vielä tiedetty, miten asian suhteen tullaan menettelemään,
mutta päätöksiä on luvattu alkuvuodesta. Kuluva vuosi toimitaan joka tapauksessa vanhan
mallin mukaisesti.
Vuosi 2017 oli meripuolustuspiirin osalta määrällisesti ennätyksellinen, tuottaen yhteensä 7222 koulutusvuorokautta.
Koulutukseen osallistui melkein
3400 henkilöä. Koulutustulos
oli myös laadullisesti tyydyttävä.
Oppilaspalautteen keskiarvo oli
edelleen hyvin korkea, 4,22/5.
Palautetta ei kuitenkaan kerätty
riittävän suurelta osalta oppilaista. Tämän(kin) epäkohdan pyrimme korjaamaan tänä vuonna. Laatua mitattiin myös auditoimalla kursseja puolustusvoimien kanssa sovitulla tavalla.

Lähes kaikki tilatut kurssit auditointiin, ja keskimäärin auditoinnin tulos oli 79 pistettä sadasta mahdollisesta.
Vuonna 2018 pyrimme
maltillisesti lisäämään koulutuksen määrää. Koska tänä keväänä Dragsvikissä järjestetään
Naisten valmiusliiton kanssa
NASTA-harjoitus, joka tuottaa
noin 1000 koulutusvuorokautta, tulee koulutuksen volyymi
väistämättä myös kertaluontoisesti lisääntymään.
Kuluvana vuonna keskitymme erityisesti muutamaan
asiaan:
Toiminnan uudelleenkäynnistäminen Itäisellä Suomenlahdella on ollut tavoitteena jo monta vuotta. Nyt yritetään uudestaan yhdessä RPR:n kanssa.
M/S Mäkiluoto (ent. L-112) on
ensi purjehduskaudella, rungon
vaatiman korjauksen valmistuttua, käytettävissä sillä suunnalla,
jos käyttäjäyhteisö löytyy.
Asevelvollisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen nähdään puolustusvoimissa tärkeänä, ja MPK on myös
sitoutunut toimimaan tämän tavoitteen puolesta. Monen lukijan hyvin tuntema kaptl (evp)
Jukka Jortikka aloittaa alkuvuo-

desta MERIPP:n liikuntapäällikkönä. Tämän myötä piirin mahdollisuudet suunnitella ja toimeenpanna varsinkin fyysisen
toimintakyvyn kehittämiseen
tähtäävää toimintaa paranevat
merkittävästi. Tämä vuosi menee luultavasti vielä osittain oikeita toimintamuotoja kartoitettaessa, mutta paljon on tehtävissä tämän asian suhteen. Ajatus
on ulottaa tämä toiminta koskemaan sekä sijoitettuja reserviläisiä, että MPK:n toimijoita.
MERIPP:n poikkeusolojen organisaation luominen on
päässyt hyvin alkuun ja jatkuu,
yhteistyössä MERISK:n kanssa, vielä monta vuotta. Jatkoja täydennyskoulutustarve on
mittava, mutta ne reserviläiset,

joille on esitetty sitoutumista tähän toimintaan, ovat vastanneet
haasteeseen hyvin myönteisesti. Muutaman vuoden päästä
voimme tukea merivoimien suorituskykyjen kehittämistä merkittävällä, uudella tavalla.
Puolustusvoimien ja merivoimien käyttöön on viime aikoina tullut uusia koulutusvälineitä. Esimerkkejä tästä ovat ”sotapeli” simulaattori VKY, uusi merenkulkusimulaattori ja jo vuosia maavoimissa käytössä ollut
KASI-simulaattori. VKY, virtuaalinen koulutusympäristö, mahdollistaa lähes kaikkien henkilö- ja joukkokohtaisten toimintojen suorittamisen ja harjoittelun luokkaympäristössä. KASI:n avulla voidaan simuloida ja

rekisteröidä erilaisia maastossa
tapahtuvia taisteluun liittyviä tapahtumia. Uusi merenkulkusimulaattori mahdollistaa merivoimien taistelualusten ohjailuryhmän toiminnan harjoittelun
hyvin uskottavalla tavalla. Myös
MPK:n toimijoiden on opittava
käyttämään uusia työkaluja ja
otettava ne käyttöön rutiininomaisesti koulutuksessa.
Kuluvasta vuodesta näyttäisi tulevan tavanomaistakin
kiireisempi ja monipuolisempi.
Haluan lopuksi kiittää kaikkia
niitä vapaaehtoisia, jotka tekevät MPK:n ja MERIPP:n tuloksen. Toivottavasti haluatte jatkossakin olla mukana.
Turvallisuutta yhdessä –
myös vuonna 2018

RAIKON KONEPAJA OY
Tilaus – ja korjauskonepaja
Raskaskonekorjaamo
Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

sertifioitu ISO 9001:2015, noudatamme AQAP 2120
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Tapahtumat

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

USA:n kansallinen
veteraanipäivä
11.11.2017 San Diego, USA
Amerikassa on kaikki suurta. Niin myös San Diegossa järjestetty Veteraanipäivän
Paraati. Värikäs tapahtuma kesti 2 tuntia ja piti sisällään laajan kirjon amerikkalaisten traditioita.

P

araati alkoi Laivaston
Soittokunnan johtamana ja tietysti ”Ankkurit ylös” kappaleella. Soittokuntaa seurasi laivaston eri yksikköjen joukkoja ryhdikkäästi marssien. Ovathan San Diego ja La Jolla suuria laivastotukikohtia. Laivaston aluksia, pääosin lentotukialuksia, oli lähtenyt ulkomaille ”matkatöihin”.
Yksi lentotukialus, Carrier

Vehicle USS Midway CV41, oli
jäljellä satamassa museoituna.
Lentokansilla oli n. 20 kpl palveluksessa olleita käytöstä poistettuja hävittäjiä, syöksypommittajia, taisteluhelikoptereita
ja tiedustelukoneita, ambulanssikoneita jne. Olivat olleet käytössä Koreassa (ei Midwaylla) ja
erityisesti Vietnamissa.
Laivaston useiden yksikköjen lisäksi esiintyi paraatis-

sa maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen yhteisöjä sekä koululaisten ja muiden soittokuntia,
partiolaisia, varhaisnuorisoa jne.
Moottoroituja osastoja oli liikuntarajoitteisille veteraaneille, ehkä Korean Veteraaneille. Ikänuorisoa, etenkin Vietnamin
veteraaneja, oli pilvin pimein.
Vietnamveteraanit ajoivat mm.
mahtavilla Harrikoilla, vähintään 1500cc koneilla, n. 100
Leinon kokoelma

Moottoripyörien jylinä oli mieleenpainuvaa ja se nostatti kansan kansallistunnetta.
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Leinon kokoelma

Kirjoittajan vaimo Inka Leino.

pyörän vahvuuksilla eri puolilta Kaliforniaa. Moottorien jylinä
oli mieleenpainuvaa ja se nostatti kansan kansallistunnetta.
Tähtilippuja näkyi joka puolella. Ohimarssiin osallistui tuhansia osanottajia.
USS Midway CV41 otettiin
palveluskäyttöön 1945 ja sai nimensä Midwayn taistelusta 4.7.6.1942 Siinä tappelussa saivat Jenkit hieman palsamia haavoihinsa, joita tuli Pearl Harbourin katastrofissa. Museoidulla
Midwayllä on dokumenttielokuvaa, jossa US Air Forcen syöksypommittajat torpedoilla varustettuina sekä hävittäjät iskivät Japanin laivaston kimppuun. Amiraali Yamamoto oli määrännyt
Midway-saaren valloitettavaksi
ja siellä olevien ilmavoimien sekä merijalkaväen tuhoamisen.
Toisin kävi; alkaneessa Midwayn taistelussa mm. Japanin
laivaston kolme raskasta lento-
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tukialusta tuhottiin ja upotettiin.
Parisenkymmentä amerikkalaiskonetta jäi saapumatta tukikohtaansa. Tästä alkoi historioitsijoiden mukaan Japanin alasajo,
ja aloite siirtyi amerikkalaisille.
Myöhemmin lopulta mm. Hiroshiman jälkeen Japanin Keisari
joutui luovuttamaan kuvaannollisesti miekkansa amerikkalaisille 14.8.1945. Itse seremonia taLeinon kokoelma

Martti Leino.

pahtui taistelulaiva USS Missourin kannella 2.9.1945.
Veteraaniparaatissa aisti
selvästi syvän kansallistunteen
ja melkein hurmoksen kansan
keskuudessa. Joka puolella liehuvat tähtiliput normaalistikin
yötä päivää. Lisäksi virastot ja
julkiset rakennukset suruliputtivat tähtilipuilla juuri sattuneen
kirkkomurhan johdosta. Vietnamin ja Korean veteraaneille
hihkuttiin yhtenään: Thanks for
you, Thank you! Erityisesti Veteraanit tervehtivät lämpimästi toisiaan, ja siis minuakin.
Minähän olin ostanut Midway -museosta tyylikkään lippiksen, jossa luki NAVY VETERAN, olenhan Suomen laivaston veteraani. No, mielialani oli
hieman kaksisuuntainen, kun
paraatikatselijat ja vastaantulijat kiittelivät minua, ja veteraanit tervehtivät reippaasti. Vastasin samalla mitalla heille.
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Historian unohtamat
– Suomen itsenäisyyden alkuaikojen rannikkotykistö upseerit

Arvi Elias Koljonen
Otsikosta poiketen voidaan todeta, että Arvi Koljonen edelleen on monen muistissa tai ainakin tiedossa.

S

e johtuu ennen kaikkea siitä, että hän oli
suuri humoristi ja ihmistuntija, joka osasi kiittää ja
antaa tunnustuksen sanoja alaisilleen, mutta hän oli myös valmis lausumaan arvostelevan
mielipiteensä jos sitä tarvittiin.
Vaikka harva on hänet tavannut,

hänen muistonsa elää lukemattomissa hänestä kertovissa tari
noissa ja anekdooteissa.
Koljonen syntyi 31.7.1901
Isossakyrössä. Hän suoritti ensin viisi luokkaa Porin lyseossa ja otti vuonna 1918 osaa
vapaussodan taisteluihin Porin
Rykmentin mukana. Sen jäl-

OPTRONICS
SENOP LISA

www.senop.fi

Historia

Ove Enqvist

ARCTIC FOX
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keen hän suoritti Lappeenran
nan tykistöupseerikokelaskurssin, jonka jälkeen hänet siirrettiin RT 3:een, jossa palveli suu
ren osan urastaan.
RT3:ssa hän toimi ensin
patterin päällikkönä ja rykmentin adjutanttina, sitten 1919–
1920 opettajana Rannikkotykistön Aliupseerikoulussa ja suoritti
1920 tykistöupseerien täydennyskurssit. Vuosina 1921–1922
hän oli Sortavalan varuskunnan
komendanttina, josta siirtyi RT
3:n korpraalikoulun johtajaksi.
Vuonna 1924 hänet siirrettiin
Rannikkotykistön esikuntaan,
ja 1925–28 hän palveli puolus
tusministeriössä. Tämän jälkeen
tuli siirto takaisin RT 3:een patterin päälliköksi. Samana vuonna hän suoritti Rannikkotykistön
Ampumakoulun. Ura jatkui RT
3:ssa viesti- ja mittausupseerina
sekä ilmatorjuntaupseerina vuoteen 1937 saakka.
Talvisodassa Koljonen toimi
IV AK:n ilmatorjuntakomentajana, vuosina 1940–41 Ilmator
juntapatteristo 12:n ja 14:n komentajana ja lopuksi vuosina
1941–46 Merivoimien Esikunnan ilmatorjuntakomentajana ja

tykistöosaston päällikkönä.
Koljosen elämässä oli kaksi toisistaan jyrkästi eroavaa jaksoa. Ensimmäinen ”lavean tien”
jakso kesti vuoteen 1934, jolloin hän siirtyi ”kaidalle polulle”. ”Lavealla tiellä” Koljonen
lienee ollut jo hyvin herkissä
kantimissa. RT 3:n komentaja
eversti Järvinen lienee saanut
järjestettyä aina armon aikaa
paremman toivossa, eikä tässä pettynytkään. ”Kaidalle polulle” siirtyminen ei merkinnyt
omahyväistä asian korostamista ja toisin ajattelevien arvostelemista tai moittimista, päinvastoin hän viihtyi edelleenkin erittäin hyvin myös ryyppyseurassa
kuten ennenkin, tosin nauttien
tällöin vain kansalaisluottamusta. Hän suoritti nyt yksityisesti
oppikoulun loppuun ja pääsi ylioppilaaksi sekä opiskeli Sotakorkeakoulussa vuosina 1938–39.
Koljoselta riitti aikaa monille harrastuksille sotilasalan
ulkopuolellakin, kuten urheilulle ja mieskuorolaululle, mikä viimemainittu vapaa-ajan harrastus lienee ollut lähinnä hänen
sydäntään. Hän oli mm. Sortavalan Mieslaulajien perustajajäseniä. Nuorena upseerina ollessaan Koljonen kuului myös RT
3:n valiourheilijoiden joukkoon
edustaen RT 3:a sekä divisioonan että armeijan mestaruuskil
pailuissa lähinnä uinnissa ja jalkapallossa.
Vaikka Koljosen terveys oli
hänen viimeisinä aikoina huono, hän kuitenkin oli edelleen
kiinteästi mukana vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvien harrastusten suunnitte-
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lussa. Sitä todistaa sekin seikka, että hän viimeisiin elinpäiviinsä saakka työskenteli entisen RT3:n historiikin viimeiste
lytöissä saadakseen sen lopulliseen painatuskuntoon. Koljonen
kuoli 15.2.1968.

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

Koljonen ja vakooja
Koljonen oli nuorena upseerina
ollessaan lyhyehkön ajan Mant-

sin patterin päällikön viransijaisena. Kerran saapui sifferisanoma, kuten silloin sanottiin, Sortavalasta. Se oli upseerin avattava, joten Koljonen joutui tähän
työhön ainoana patterin upseerina. Tehtävä oli vaikea ja vei pitkän ajan, mutta lopulta tuli selvää: ”Kaunis nainen liikkuu itäisellä rajaseudulla, epäillään vakoojaksi, saapuu kenties Mantsiin. Ryhtykää toimenpiteisiin.”
– Koljonen painoi lähetin soittokelloa. Tämän saavuttua hän
totesi: ”Parranajovettä ja perhanan nopeasti.” Myöhemmin
Koljonen tätä kertoessaan lopet
ti tarinansa hyvin surumielisenä:
”Eikä se hitto tullutkaan”.
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Kutsu yhdistyksen
vuosikokoukseen
RANNIKKOUPSEERIYHDISTYS
RUY ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään torstaina
5.4.2018 klo 17.15 Helsingissä, Merisotakoululla, Suomenlinnassa. Kokouksessa käsitellään jäsenten hallitukselle kirjallisesti etukäteen lähettämät ja
sääntöjen 13§ määräämät asiat.
Lautat Suomenlinnaan
Kauppatorilta lähtevät kello
16.00 ja 16.40.
Kokouksen jälkeen noin klo
19.00 alkaa Suomenlinnan Upseerikerholle esitelmätilaisuus,

jonka aiheena on hybridiuhat.
Esitelmän jälkeen yhdistys tarjoaa iltapalan.
Ilmoittautumiset sihteerille
(jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi) 29.3. mennessä.

Jäsenretki
Yhdistyksen jäsenretki järjestetään Puolaan, Varsovaan, 27.29.4.2018 eli lähtö Helsingistä
pe 27.4. klo 09.30 ja paluu su
29.4. 22.05. Mikäli et ole vielä
ilmoittautunut ja olet kiinnostunut matkasta, ota pikaisesti yhteyttä yhdistyksen sihteeriin ja
tarkista onko paikkoja vapaana.

etsii

Vuoden 2018
jäsenmaksusta
Vuoden 2018 jäsenmaksu vahvistetaan vuosikokouksessa.
Hallituksen esitys on, että maksu pysyy ennallaan eli 23 eurossa. Kokouksen jälkeen lähetetään laskut sähköpostilla ja paperilaskuina niille, joilla ei ole
sp-osoitetta. Muistathan ilmoittaa muuttuvat yhteystietosi sihteerille. Varsinkin sähköpostiosoitteen päivittäminen on tärkeää, koska osa tiedotteista jaetaan vain jäsenrekisterijärjestelmän sähköpostiohjelmalla.

Webmasteria
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Hallitus

Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Tuleva toiminta:
Yhdistuksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
Suomenlinnan Upseerikerholla 5.4.2018 Klo 1800 alkaen.
Ohjelmassa on vuosikokouksen
lisäksi esitelmätilaisuus, jonka
aiheena hybridiuhat. Illan päätteeksi yhdistys tarjoaa iltapalan.
Kuljetus Turusta ortodoksisen kirkon edestä lähtee klo
1430 ja paluukuljetus tilaisuuden jälkeen Kauppatorilta.

Lautat Suomenlinnaan klo
1600, 1640, 1720 ja Kauppatorille klo 2040, 2120 sekä 2200.
Ilmoittautumiset sihteerille
(sihteeri@meriupseeriyhdistys.
fi) 29.3. mennessä. Ilmoita samalla myös mahdollinen kyytitarve sekä ruoka-aineallergiat.
Muita kevään tapahtumia
ovat toukokuun kuukausikokous,
Kemiön majan kevättalkoot sekä
ampumakilpailut. Tapahtumista
lisää sähköisissä tiedotteissa.

Yhteystietojen päivitys:
Yhdistyksen tiedottaminen toteutetaan pääosin sähköpostin
välityksellä. Mikäli jäsentiedotteet eivät ole tavoittaneet, pyydetään olemaan yhteydessä sihteeriin.
Muistutetaan myös, että
osoitetiedot eivät päivity jäsenrekisteriin automaattisesti, joten jäsenistöä pyydetään aina ilmoittamaan muuttuneet tiedot.
Sihteeri

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

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Järeän kunnialaukaus.

S

uomenlinnan Rannikkotykistökilta yhteistyössä Rannikkoprikaatin kanssa ampui
kunnialaukaukset Suomen satavuotiselle itsenäisyydelle Kuivasaaressa 6.12. järeällä Obuhov 12 ” tykillä.
Kuivasaaressa oli kutsuvie-
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raita seuraamassa ampumatapahtumaa lähes 300 henkilöä.
Rannikkoprikaatin komentaja
Vesa Tuominen sekä Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Kristiina Slotte pitivät saaressa kutsuvieraille tervehdyspuheen. Viipurin Laulu-

veikkojen laulajista koostuva
kvartetti Four Fats esitti laulut
Oi, kallis Suomenmaa sekä Finlandia hymni. Munkkikahvit kutsuvieraille vanhassa ruokalassa
järjesti Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Suomenlinnan paikallisosasto.

Järjestöt

Jukka Lindfors

SLRT arkisto

Rannikkoprikaatin komentaja Vesa Tuominen ja Suomenlinnan
rannikkotykistökillan puheenjohtaja Kristiina Slotte.
Ove Enqvist

Itse ampumatapahtuman
toteutti killan oma vapaaehtoisista muodostuva tykkiryhmä,
jossa tässä ammunnassa Kimmo Ylitalon johdolla olivat Jukka Heinonen, Mikko Heinonen,
Mika Helin, Jari Kanervo, Mikko Lahtinen, Kari Laurila, Juk-
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Kutsuvieraita miinalautalla saapumassa Kuivasaareen.
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Järjestöt

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

SLRT arkisto

Kutsuvieraita iltajuhlassa.

ka Lehtonen, Timo Liusvaara,
Timo Mäki-Ventelä, Arto Oinonen, Timo Siitonen, Tomi Utriainen, Jussi Wirtanen sekä Vesa
Corenius. Ammunnan johtajana toimi Rannikkoprikaatista Jari-Pekka Kettula, aseen valvojana Eero Suomalainen ja harjoituksen vääpelinä Janne Larjava.
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto pidettiin Kansallissalissa; tervehdyspuheen piti Rannikkotykistökillan puheenjohtaja
Kristiina Slotte. Veteraanien tervehdyksen iltajuhlaan toi Keltaisen rykmentin jäsen Kaarlo
Martikainen ja Suomenlinnan
Rannikkorykmentin tervehdyk-
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SLRT arkisto

Kunniapuheenjohtaja Pekka Ahtola ja Suomenlinnan rannikkotykistökillan
puheenjohtaja Kristiina Slotte.
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Eero Sivunen kiittää palkittujen puolesta.

sen komentaja Mika Salin. Juhlapuheen piti eversti evp Torsti
Lahti. Kiitospuheen palkittujen
puolesta esitti killan entinen puheenjohtaja Eero Sivunen.
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta palkitsi itsenäisyyspäivänä ansioituneita kiltalaisia. Tykkiryhmän jäsenille Kimmo Ylitalo, Mikko Lahtinen ja Timo Siitonen ojennettiin ansiomitalit Itsenäisyyspäivänä jo Kuivasaaressa.
Rannikon Puolustajain mitalin tykinputkin saivat Hans-Peter Rekola, Eero Sivunen ja Kimmo Ylitalo.

SLRT arkisto

Vuoden 2017 kiltalainen
Sirpa Holma.
SLRT arkisto

Killan iltajuhlassa palkittuja.

Sirpa Holma
Rannikon Puolustaja 1 | 2018
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Suuliekkien takana – Rannikkotykistön elä
Mika Helin

sa tarkastellaan taustatietoineen
sitä, kuinka tykkiryhmä toimi ja
valmisteli onnistuneen ammunnan yhteistyössä Rannikkoprikaatin henkilökunnan ja varusmiesten kanssa – aina talkooviikonlopuista kertausharjoituksena toteutettuun ammuntaan.

”Satoja tunteja tykin
koneistoja”

Kesällä tykkiryhmä järjesti Kuivasaaressa kahdet tykkitalkoot, joissa järeän Obuhov 12” kaksoistornitykin molemmat aseet huollettiin ja testattiin. Vasemmalla putsataan oikean putken sulkutilaa sekä varmistetaan
lukon ja nallin toimivuutta. Kuvassa oikealla pumpataan öljyä putken hidastimeen ilmausta ja koepalautusta varten.

S

atavuotiaan Suomen järein
juhlallisuus nähtiin itsenäisyyspäivänä Helsingin edustalla sijaitsevan Kuivasaaren linnakkeella, jossa Suomenlinnan
rannikkotykistökillan tykkiryhmä
ampui kunnialaukaukset Obuhov 12” kaksoistykillä. Artikkelissa kerrotaan ”mahtavien pamauksien” sijaan tykkiryhmän
”suuliekkien takana” tekemästä arkisesta ja monivaiheisesta
työstä, joka kulminoitui kunnialaukauksien ammuntaan.
Tykkiryhmän toiminnan kuvausta perustelee kaksi seikkaa.
Ensinnä se, että järeä-luokan tykin ammunnoista on tyypillisesti
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- SoMe:ssa ja uutisissa - raportoitu vain ampumistapahtuman
suuliekkien visuaalinen näyttävyys, tykkiryhmän käytännön
työn jäätyä vähemmälle huomiolle. Toinen perustelu on se, että kyseessä saattoi olla maailman ainoan toimivaksi entisöidyn järeän rannikkotykin viimeiset ammutut laukaukset. Siten
museoidun tykin käyttö on jo
pitkään perustunut erikoisosaamiseen. Tykkiryhmän työn kuvaus perustuu osallistuvaan havainnointiin, visuaalisiin taltiointeihin, haastatteluun, keskusteluihin ja tykin käyttödokumentteihin perehtymiseen. Artikkelis-

Kuivasaari sijaitsee Helsingin edustalla noin 8 kilometrin päässä Kauppatorilta. Saaressa ylläpidetään ainutlaatuista linnake- ja rannikkotykistömuseota luontoreitteineen. Kuivasaaressa järjestettiin kesällä
2017 kaksi viikonlopun pituista Obuhov 305/52 O2 -tykkitalkoota. Talkoissa valmisteltiin
tulevan itsenäisyyspäivän ammunnat. Tykkiryhmä huolsi kesäkuun 2.–4. päivinä tykin vasemman putken (CA. No: 111,
1914) ja syyskuun 22.–24. päivinä oikean putken (CA. No: 15,
1911). Talkookeskustelussa selvisi, että tykkiryhmä on ollut toiminnassa jo yli 20 vuotta.
Tykkiryhmän päällikkö
Kimmo Ylitalo perusti ryhmän
vuonna 1997 killan johtokunnan pyynnöstä. Aiemmin Ylitalo oli osallistunut tykin mittavaan kunnostusprojektiin vuosina 1991–1992, ja oli ollut mukana ensimmäisissä koeampuma-
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ävää kulttuuriperintöä
Enqvist 1999, 181

Järeän Obuhov 305/52 O2 -rannikkotykin halkileikkaus.

laitoksen järjestämissä ammunnoissa. Ylitalon mukaan aseen
käyttöosaaminen perustuu perinnetiedon hallitsemiseen, vanhoihin ohjeisiin ja käyttökokemukseen: ”Perusteellisempaa
oppia sain edesmenneeltä sotilasmestari (evp.) Matti Katajaiselta. Sen lisäksi olen kolunnut
manuaali kädessä satoja tunteja tykin koneistoja. Tykistä löytyy dokumentteja aina 30-luvulta lähtien.” Tykkiryhmässä on 15
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jäsentä, joista osa on ollut mukana alusta lähtien ja uusimmat
ovat tulleet mukaan viime vuonna. Ryhmän jäsenet ovat ”tavallisia kiltalaisia, joita yhdistää kiinnostus tekniikkaan, halu osallistua ja käyttää vapaa-aikaa tykin ylläpitoon”. Tykkiryhmässä
ei ole tiukkaa työnjakoa, vaan
kaikki saavat ja joutuvat tekemään tehtäviä monipuolisesti.
Ylitalo tähdentää, että ”tykkiryhmän päätehtävänä on pitää tyk-

ki ampumakunnossa ja ampua
käskettäessä”.

”Järeät 12 tuuman
rannikkokanuunat”
Taustatiedoksi Ylitalo kertasi Kuivasaaren järeän tykin moninaisia
vaiheita: ”Alkujaan se rakennettiin nykyiselle paikalleen 30-luvun puolivälissä. Osia haalittiin
eri paikoista. Mäkiluodon linnakkeen puolivalmiista 14” tykkiasemasta siirrettiin perusrakenteet
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Rannikkoprikaatin tulipatterista puolijoukkueellinen varusmiehiä vastasi linnakkeen logistiikasta reippaalla tarmolla. Kuivasaaren laiturialueelta ampumatarvikkeet siirrettiin tykkikasemattiin ja henkilökohtaiset varusteet kasarmeille. Kuivasaareen kuljettiin Rannikkoprikaatin nopealla ja kuljetuskykyisellä Jurmo-luokan kuljetusveneellä.

Kuivasaareen. Osia saatiin myös
räjäytetystä Inon linnakkeesta ja
ostamalla Virosta.” Sotien aikana Kuivasaaren linnake osallistui kahteen taisteluun, ampuen
järeällä yhteensä 30 laukausta.
Tärkein ammunta tapahtui joulukuussa 1941, kun Hankoa
evakuoinut iso kuljetusalus Josif
Stalin tuhoutui. ”Jatkosodan jälkeen tykki riisuttiin aseista valvontakomission määräyksestä.
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60-luvun alussa tykki otettiin
takaisin käyttöön ja sille koulutettiin useita ikäluokkia ja suoritettiin harjoitusammuntoja. Tykki oli palveluskäytössä aina vuoteen 1973 saakka.” Tykin viimeisenä suunniteltuna tehtävänä oli torjua Malmin lentokentälle
mahdollisesti kohdistuvaa maahanlaskuhyökkäystä ampumalla
heräteammuksia kohteen päälle.
”Aktiivikäytön jälkeen tykki rap-

peutui huonoon kuntoon ja vasta 90-luvun alussa heräsi Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin komentaja Asko Kilpisen aloitteesta ajatus tykin kunnostamisesta. Kilta otti tehtävän
vastaan ja Pekka Ahtolan johdolla tykki kunnostettiin. Vuoden 1992 lokakuussa ammuttiin
ensimmäiset koelaukaukset.” Ylitalo laski, että tykin koelaukauksista lähtien ja vuoden 2017 it-

Järjestöt

Mika Helin

senäisyyspäivän kunnialaukauksien jälkeen ”tykillä on ammuttu
48 laukausta”.
Rannikkotykistön aseita tutkiva ST, komentaja (evp.) Ove
Enqvist luettelee järeän Obuhov-tykin ominaisuuksia: Tornissa on kaksi 305 mm 52 pituuskaliperin eli 15,8 metrin pituisella putkella varustettua järeää rannikkokanuunaa. Tykin
putki painaa 50 tonnia ja pelkkä kierrelukko 900 kg. Ammunnassa perääntyvien osien yhteispaino on yli 60 tonnia. Kallioon
louhitulle viisikerroksiselle tykille lieriöineen kertyy painoa yhteensä miljoona kiloa, josta pyörivä tykkimassa painaa 650 tonnia. Tykin suurin korotus on +38
astetta ja pienin -2,5 astetta. Irtopanoslaukauksessa käytettävän ammuksen (305-O tpskrv
3,9) paino on 470 kg ja panoksen (305-O tp A) paino 147 kg.
Tällä yhdistelmällä ammuksen,
jonka halkaisija on 30 cm ja pituus 1,4 metriä, kantama on 30
kilometriä lähes kilometri sekunnissa lähtönopeudella (V0=778
m/s). Ammuksesta riippuen rekyylinpituus on 75–113 cm. Tykin tulinopeus yhdelle aseelle on
yksi laukaus minuutissa. Kuivasaaren isäntä Mikko Lahtinen
havainnollisti kertomalla, ”kun
parhaimmillaan tykin ammuksen suurin kantama on ollut 42
kilometriä 900 m/s lähtönopeu-
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Tykin molempien putkien sisälle pujotettiin muoviset vesitiiviit sukat,
joihin hieman ennen ammuntaa pumpattiin 500 litraa vettä. Tämä
kranaatin painoa vastaava vesimäärä tuottaa sopivan rekyylin ja
mahdollistaa tykillä ampumisen.

della, niin silloin ammus on lentänyt 11 kilometrin korkeuteen
ja iskeytynyt maaliin minuutin ja
58 sekunnin kuluttua”.
Tykkiä käyttäneen miehistön määrä on alkujaan ollut 88
miestä, mutta vuosikymmenten
saatossa määrä on puolittunut
43 (1944) ja 38 (1961) mieheen. Nykyään yhden laukauksen valmistelu vie 10–15 henkilön tykkiryhmältä kolme päivää.

”Sydäntä” ja
”tekniikkatouhua”
Tykkiryhmää vetävä Ylitalo kertoi, että ”kesän talkoissa harjoi-

teltiin putki kerrallaan ampumakuntoonlaittoa”. Päätehtävänä olivat ”molempien putkien
hidastimien täyttämiset öljyllä,
ilmaukset ja tykin koepalautuksien suorittamiset sekä muut
lataus- ja suuntauskoneistoihin
liittyvät huoltotehtävät”. Nämä
päällekkäiset käyttöönottotehtävät voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen.
Ensin tarkistettiin nallilukkojen, iskureiden sekä lukkojen
sulkukappaleiden ja pesäkkeiden osat. Sen jälkeen ne puhdistettiin ja öljyttiin. Lukon toiminnan tarkastuksen jälkeen
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asetettiin nalli ja testattiin iskurin toiminta. Samalla säädettiin myös lukon aukeamiskulma.
Monivaiheisen säädön yhteydessä eräs tykkiryhmän jäsen
mainitsikin, että ”kyl tää vaan
on niin tekniikkatouhua”.
Toisena vaiheena suoritettiin tykin hidastimen täyttö ja
koepalautus. Lavetin öljysäiliö
täytettiin ja sitä varten kiinnitettiin öljypumppu, jonka käyttö vaati kuntoa ja rivakkaa käsivoimaa. Pumppaajia vuorottelemalla pumppaamista jatkettiin
niin kauan, kunnes puhdistusnestettä valui tykin hidastimien
ilmaustulpista. Sen jälkeen tykin
putkille annettiin muutamia kertoja korotusta ja laskua. Pumppaamista jatkettiin vuorottelemalla niin kauan, kunnes jälleen
tulpista valui nestettä. Lopuksi
tykin venttiilit suljettiin, täyttöletku irrotettiin ja putki jätettiin nolla-korolle. Pumppauksen ohessa tykkiryhmän jäsen kannusti pumppaajaa huudahtamalla:
”Sydäntä nyt vähän, hei!” Toinen komppasi vieressä, että
”nykyään tää homma vaatii sydäntä, tsaarin sotilailla oli vähän
eri lähtökohdat”.
Kolmantena talkootehtävänä koepalautettiin tykin putki.
Aluksi puhdistettiin putken, kiskojen ja palautussylinterin liukupinnat, sekä voideltiin tarvittavat pinnat vaseliinilla. Putken
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selkään ja kiskoille asetettiin peräytymisen rajoittimet niin, että putki pääsi peräytymään vapaasti 50 cm. Korotuskoneisto
kytkettiin käsikäytölle ja tiivistyslaitteen paine asetettiin 50
baariin. Lisättiin vahvuudeltaan
85 tilavuusprosenttiseksi sekoitetun glyseriinin nestemäärä oikeaksi. Varmistettiin, että tykkitornin paineilmapullojen paine
on täydet 100 baaria. Avattiin
palauttimen venttiili ja tarkistettiin palauttimen paine. Putkelle annettiin korotusta, enintään
+5 astetta. Tämän jälkeen alennettiin palauttimen painetta laskemalla ilmaa pois, kunnes paine oli 5-10 baaria. Putki pakotettiin tunkilla taaksepäin noin
50 cm, jonka jälkeen näkyville tulleet liukupinnat puhdistettiin. Pullojen ilmaventtiilit avattiin ja palauttimeen laskettiin ilmaa kunnes putki palautui takaisin asentoonsa.
Talkoissa tykkiryhmän työ
oli öljyn ja rasvan tuoksuista,
teknisen tarkkaa tykin säätämistä. Pitkään kestävä öljyn pumppaus vaati lihaskuntoa ja tykkitornissa liikkuminen ketteryyttä.
Viisi kerroksisen tykin valmistelu näyttäytyi teknisiltä vaikutussuhteiltaan monivaiheiselta. Yksi tykkiryhmän jäsenistä totesikin, että ”ei tätä hommaa opita pelkästään manuaaleja lukemalla”.

”Sotilaat!”
Koska ammuntojen vastuuorganisaationa toimi puolustusvoimat, myös killan tykkiryhmä
käskettiin kertausharjoitukseen.
Pian postitse saapui ”käsky saapua reservin kertausharjoituksiin”. ”Sotilaat!” alkoi Rannikkoprikaatin henkilöstöosaston
saatekirje, jossa harjoitukseksi
ilmoitettiin ”Obuhov -ammunnat 5.–7.12.2017”. Kertausharjoitukseen osallistuminen innosti selvästi kaikkia tykkiryhmän
jäseniä. Sadat tykin parissa vietetyt ylläpitotyötunnit muuttuisivat jälleen konkreettiseksi ammuntatehtäväksi.
Kirjeessä kertausharjoitus
kuvattiin seuraavasti: ”Rannikkoprikaati järjestää Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kanssa Obuhov -ammunnat itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin liittyen. Ammunnat toteutetaan
tykkiryhmän osalta kertausharjoituksena. Harjoitus alkaa Santahaminassa 5.12. klo 10.00.
Ilmoittautuminen on Santahaminan varuskunnan portilla.
Harjoitus päättyy 7.12. huoltotoimenpiteiden jälkeen kello
16.00 mennessä.” Ennen harjoitusta Ylitalo kertoi tykkiryhmän ja Rannikkoprikaatin työnjaoksi seuraavaa: ”Tykkiryhmä
suorittaa aseen ampumakuntoonlaiton ja kaikki siihen liittyvät käytännön tehtävät. Puo-
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lustusvoimat johtaa harjoitusta
ja valvoo, että ase on asianmukaisesti ampumakunnossa. Varusmiehet auttavat esimerkiksi
kasematin katon suojaamisessa hiekkasäkein.”

”Linnakkeen varustelu”
Käskettynä aikana tykkiryhmä
kokoontui Santahaminan varuskunnan portilla, Kaartin jääkärirykmentin liikennevartion pysäköintipaikalla. Ensitöikseen tykkiryhmä siirtyi Santahaminan
sotasatamaan, jossa kontista
jaettiin henkilökohtaiset varusteet. Sen jälkeen ryhmä söi lounaan varuskunnan ruokalassa.
Ennen Kuivasaareen siirtymistä kertausharjoituksen pääkouluttaja komentajakapteeni Jari-Pekka Kettula ja ”harjoituksen vääpeli” yliluutnantti Janne Larjava pitivät tykkiryhmälle alkupuhuttelun. Tykkiryhmä
sekä Rannikkoprikaatin harjoitukseen osallistuva henkilökunta ja varusmiehet siirtyivät Kuivasaareen varusteineen prikaatin nopealla ja kuljetuskykyisellä
Jurmo-luokan kuljetusveneellä.
Ripeästi taittuneen venematkan jälkeen alkoi linnakkeen varustaminen. Kuivasaaren laiturialueelta henkilökohtaiset varusteet vietiin kasarmeille ja varusmiehet siirsivät ammustarvikkeet tykkikasemattiin. Heti saareen saapumisen
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Itsenäisyyspäivänä harjoituksen ja tykkiryhmän päälliköt päättivät tykin
ampuma-arvot. Myös aseen käytönvalvoja seurasi tilannetta.

jälkeen tykkiryhmä aloitti tykin
ampumakuntoonlaiton. Rannikkoprikaatin varusmiehet olivat jo ryhtyneet tykkikasematin katon suojaamiseen asettamalla ammuntasuuntaan 25
kg:n hiekkasäkkejä. Silmiin pistävää oli se, että fyysisesti raskas työ sujui varusmiehiltä reippaassa hengessä, vaikka erään
tulipatterin alikersantin mukaan
he olivat juuri saapuneet viikon
kestäneeltä sotaharjoitukselta
ja kotiutuminenkin oli lähellä:
”Heti harjoituksen jälkeen meidät käskettiin tänne. Meillä on
enää kahdeksan aamua jäljellä”.
Myöhemmin harjoituksen pääkouluttaja mainitsikin, että va-

rusmiehet ovat olleet hyvän kouluttajan opissa. Puolijoukkueellinen Rannikkoprikaatin varusmiehiä auttoi kaikissa harjoituksen logistisissa järjestelyissä. He siirsivät ammusannokset tykille, nostivat monta tuntia
25 kg hiekkasäkkejä kasematin suojaksi, organisoivat saaren runsaan palokaluston kasematille (käsisammuttimet, aggregaatti ja sen lukuisat letkut),
merkitsivät ja puomittivat yleisöreittejä sekä järjestivät monta muuta ammuntojen kannalta oleellista tehtävää, josta kaikista tykkiryhmä oli kiitollinen.
Ammunnoissa varotoimista pidettiin tarkkaa huolta, niin
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Ammunta tapahtui tykkikasematin tunnelissa etälaukaisuna. Ensimmäinen laukaus ammuttiin kello 16.00 ja toinen
16.01. Kumpaakin laukaisua edelsi tulenjohtotornista kasematin radioon kuulutettu yhden minuutin laskenta.

tykin sisällä, saarella kuin merialueella. Ennen ammuntaa Ylitalo kertoi: ”Tykki laukaistaan
sähköisesti kaukolaukauksena
eli tykin sisällä ei ole ketään. Tykille johtavat kulkuväylät puomitetaan ja asetetaan vartiot. Saaren lähimerialue eristetään ampumasektorin suunnassa puolustusvoimien aluksilla. Merialuetta myös tähystetään tulenjohtotornista käsin. Sinne myös
nostetaan punainen lippu ammunnan merkiksi.” Edellisten
lisäksi tykin lähelle asetettiin
käyttövalmiuteen saaren sammutuskalusto, tykkitorni kasematteineen valaistiin valonheittimillä ja yleisöalueen reitit merkittiin keinovalotikuilla.
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”Vesisukkia”, ”styroksia”
ja ”mustaa ruutia”
Itsenäisyyspäivän ammunta ja
sen valmistelut eivät poikenneet juuri aikaisemmista ammunnoista. Tykin käyttö alkoi
tarkistuksella ja ampumakuntoonlaitolla, kuten kesän tykkitalkoissa oli harjoiteltu. Ylitalon
mukaan ammunnan perusteellisille valmisteluille on syy: ”Suurin osa tykin koneistoista on alkuperäisiä eli yli 100 vuotta
vanhoja ja haasteita luo se, jos
joissain niistä ilmenee ongelmia
juuri ennen H-hetkeä. Tämän
takia tykkiryhmä aloittaa ammunnan valmistelut jo edellisenä päivänä, jotta tarvittaessa on
aikaa selvittää ja korjata mah-

dollisia vikoja.” Tykin valvojana
toimi Eero Suomalainen Porkkalan rannikkopataljoonasta, joka seurasi tiiviisti ampumakuntoonlaittoa. Valmistelut sisälsivät
molempien putkien hidastimien
täyttämiset öljyllä, ilmaukset ja
koepalautukset, joissa putket
pakotettiin taaksepäin noin 50
cm ja sen jälkeen palautettiin
paineilmalla takaisin eteen. Tämän jälkeen asetettiin tykkikoneiston ammuntapaineet: palauttimelle 55 baaria, tiivistyslaitteelle 85 baaria ja paineilmapulloihin 100 baaria. Lisäksi
testattiin nallilukot ja asennettiin
kaukolaukaisukaapeli.
Vanhalla kasarmilla pidetyn iltakokouksen jälkeen ryh-
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mä pujotti tykin molempien putkien sisälle ”muovisukat”, jotka
juuri ennen ammuntaa täytettiin
vedellä. Vesilaukauksessa käytetään ammusten sijaan niiden
painoa vastaava määrä vettä,
jotta tykin rekyyli saadaan sopivaksi. Tykin sisäpuolella lukkojen sulkutilat tiivistettiin styroksitulpilla, joiden pinnat oli rasvattu paksulti vaseliinilla. Kranaatin paikalle ladatut styroksitulpat
jäivät putkessa vedellä täytettävien vesisukkien ja sulkutilaan
asetettavan ruutipanoksen väliin. Ylitalo kertoi: ”Ammunnassa käytetään panoksia, joissa
on 85 kg tykkiruutia ja 2 x 300
g mustaa ruutia. Yhteen laukaukseen ladataan kaksi tällaista
panosta, yhteensä 170 kg. Kranaatin sijaan putkeen pumpataan 500 litraa vettä, joka vastaa kranaatin painoa ja mahdollistaa tykin toimimisen.”

”Ammuntapäivän säpinää”
Ampumispäivän aamu alkoi Vesa Coreniuksen ja Timo Siitosen järjestämällä palokoulutuksella ja valonheittimien kantamisella tykkikasematin ympärille.
Ammunnan varotoimena kasematin sisätiloihin siirrettiin ensisammutuskalusto ja ulos vedenottopisteelle asennettiin paloruisku varustettuna useilla vesiletkuilla paikoilleen avattuna.
Linnakkeella nostettiin lippu sal-
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koon kello 8.00. Edellisen illan
kokouksessa oli käyty läpi päivän ohjelma: kello 10.00 saapuu sotilaskoti ja killan talkoolaiset, 12.00 pidetään toimittajille esittely saaresta ja tykistä,
jonka jälkeen 14.00 saapuvat
yleisövieraat. Ammunta herätti
laajalti mielenkiintoa tiedotusvälineissä ja Mikko Lahtisen tykkikierrosta seurasikin runsaslukuinen joukko toimittajia. Suuren,
lähes 300 vieraan kuljetuksesta vastasi Pansio-luokan miinalautta. Merimiinoituksen lisäksi
niiden päätehtäviin kuuluu rannikkojoukkojen ja huollon kuljetustukitehtävät. Lautan saavuttua Kuivasaareen ja heti yleisön
maihinnousun jälkeen Rannikkoprikaatin komentaja Vesa
Tuominen ja Suomenlinnan
RT-killan puheenjohtaja Kristiina Slotte pitivät kutsuvieraille
tervehdyspuheet vanhan kasarmin edessä. Tämän jälkeen yleisövieraat, valokuvaajat ja median edustajat siirtyivät ”näköalakallionniemelle” seuraamaan
ammuntaa. Paikan päällä yleisöä luotsasi Ari Orpana killan
talkooryhmineen.
Hyvissä ajoin ennen ammuntoja käynnistettiin tykin koneasemalla muuttajageneraattori, jonka jälkeen sähkökerroksessa (3. krs) kytkettiin virta
tykkitornin koneistoille ja tornin
juontokerroksessa (2. krs) ase-

tettiin hissi nostovalmiuteen.
Seuraavaksi käynnistettiin korotuksen ja sivusuuntauksen koneet konekerroksessa (4. krs).
Ylitalon mukaan ”ammuntasuunta päätetään aina ammuntapäivänä ja ampumasuunnan
käskee ammunnan johtaja, ja se
on yleensä ollut länteen koron
vaihdellessa 15–25 asteen välillä”. Teoreettista iskemäpistettä
arvioitiin siten, että ”25 asteen
korolla kranaatti lentäisi varmasti yli 20 kilometriä”. Päivällä harjoituksen ja tykkiryhmän päälliköt päättivät tykin ampuma-arvot: suunnaksi määrättiin piiruina 40.70 – lounaaseen Kustaanmiekkaan johtavan runkoväylän poijujen väliin – ja ampumakorotukseksi 20 astetta.
Suuntaa perusteltiin myös sillä, että ” tuli välttää Harmajan
suuntaa, koska muuten siellä
paukkuu ja helisee ikkunat.”

”Se meni ihan
käsikirjoituksen mukaan”
Ammuntahetken lähestyessä
(H -1h) tykin juontokerroksessa (2 krs.) ladattiin hissiin ruutipanokset, jotka tykin latauskoneistot syöttivät putkien sulkutilaan. Nallilukkoihin asennettiin nallit ja lukot sulkeutuivat (H -15min). Tämän jälkeen
tykin putket suunnattiin ja niille annettiin ampumakorotus.
Tykkitornin pyörivän osan pai-

71

Järjestöt

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tykkiryhmä perinteikkäässä tykkikuvassa itsenäisyyspäivän ammuntojen jälkeen.

no on yli 600 tonnia, joten sivusuuntaus on aina tehtävä äkkinäisiä liikkeitä välttäen – sama pätee korkeussuuntauksessa. Tykin latauksen jälkeen tykkiryhmä poistui maanalaista
tunnelia pitkin keskiöhuoneen
viereen, jossa sijaitsi kaukolaukaisupiste. Tykkiryhmän päällikkö tarkisti vielä ampumasuunnan ja -korotuksen (H -5min) ja
poistui viimeisenä tykkikerroksesta (5. krs) laukaisupisteelle.
Ennen laukaisua kasematissa
kuului radiosta yhden minuutin
ajan laskentaa. Viimein tulenjohtotornista komennettiin: Tul-
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ta! Ensimmäinen laukaus ammuttiin tasan 16.00: kasematin sisällä tärähteli, kuului vaimea kumahdus, jonka jälkeen
laukauksen aiheuttama paineaalto tunkeutui korviin. Toinen
laukaus ammuttiin 16.01. Koska kyse oli näytöksestä, laukaukset ammuttiin peräjälkeen eikä yhtä aikaa. Laukaisua näköalapaikalta tarkkaillut tietokirjailija, everstiluutnantti (evp.) Jarmo Nieminen on kuvannut laukausta seuraavasti: ”Tykki nytkähtää. Valtava tulipallo. Hillitön
kajahdus. Äänivallin murtaneen
räjähdyksen ja kalliosta välitty-

vän murahduksen yhteisvaikutus pyörii pitkin ilmakehää. Kaiku vastaa Harmajalta, sitten Katajaluodosta, varmaan vielä Rysäkariltakin.”
Heti ammunnan jälkeen
tarkastettiin tykin kunto ja se,
oliko laukauksen suupaine vaikuttanut tykkikasematin katoon.
Välittömässä ampumasuunnassa katon reunapelti oli hieman
vääntynyt ja muutama hiekkasäkki oli hypähtänyt paikoiltaan. Kasematin katolta näki,
että merellä liikkui veneillä runsaasti ammuntaa seurannutta yleisöä. Tykin käytön jälkeen

Järjestöt

sammutettiin korotus- ja suuntauskoneet, kytkettiin virta pois
ja sammutettiin generaattori.
Käytön jälkeen putki asetettiin
0 asteen korolle.
Ammuntojen jälkeen itsenäisyyspäivää oli mahdollista viettää Kuivasaaressa tai ”mantereella” killan iltajuhlassa Hotelli Kämpin Kansallissalissa.
Jälleen Rannikkoprikaatin Jurmo-kuljetusvene kuljetti miehistöä ja varusteita saaren ja mantereen välillä nopeasti ja kellontarkasti. Killan itsenäisyyspäivän juhlaillan vastaanotolla
tervehdyspuheen piti killan pu-

heenjohtaja Kristiina Slotte, veteraanien tervehdyksen toi Keltaisen rykmentin jäsen Kaarlo Martikainen, jonka jälkeen
eversti (evp.) Torsti Lahti piti
ajankohtaisilla sosiaalisilla teemoilla yleisöä haastavan juhlapuheen, kuten monesti paikallisuuteen nojautuvan aselajin perinteisiin kuuluukin. Tilanteessa,
jossa järeän tykin tulevaisuus
on avoinna, voi Lahden ajattelua mukailla siten, että jatkossa
tykillä järjestettäisiin ylläpitoon
liittyviä koulutuksia sekä muita osallistavia leiri- ja museo
toimintoja eri kohderyhmille.

Torstaiaamuna onnistuneen
ammuntatapahtuman päätteeksi
käynnistyivät tykin huoltotoimet,
siivous ja tykkikaiteiden asennus. Viimeisenä tehtävänä tykkiryhmä asetti paikoilleen tykin
putkisuojat ja -pressut sekä otti tykin putkien päällä istuen perinteikkään ryhmäkuvan. Varusteiden luovutus ja harjoituksen
loppupuhuttelu tapahtui Santahaminan varuskunnan satamassa. ”Ammunnat onnistuivat,
ja menivät ihan käsikirjoituksen
mukaan”. Tykkiryhmän kertausharjoitus järeän rannikkolinnaketykin parissa oli päättynyt.

Lähteitä
Enqvist, Ove (1999): Itsenäisen Suomen
rannikkotykit 1918–1998. Helsinki:
Sotamuseo, 175–183.
Enqvist, Ove (2009): Kuivasaari. Helsinki:
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry.,
8–22,26–31, 35–48, 51–53.
Lahtinen, Mikko (6.12.2017): 305/52
02 -ominaisuudet ja itsenäisyyspäivän
ammunta. Tykkikierros ja esittely
tiedotusvälineiden edustajille.
Nieminen, Jarmo (2014): Aarresaaret.
Helsingin saariston uskomaton luonto.
Gummerus, 39.
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Pohjanlahden Laivastokilta

Kuvasatoa loppuvuoden toiminna

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

V

anha sanonta kuuluu: yksi
kuva kertoo enemmän kuin

tuhat sanaa. Niinpä kerromme
syksyn toiminnasta kuvin.

Maanpuolustuskiltojen Liitto piti syksyn liittoneuvoston kokouksen
Vaasassa 18 -19.11. Perinteinen maanpuolustusjuhla järjestettiin Vaasan
kaupungintalolla, jossa muun muassa palkittiin ansioituneita kiltalaisia.
Vaasalaista maanpuolustajista palkittiin Pohjanlahden Laivastokillan pitkäaikainen hallituksen jäsen, killan kerhomestari Erkki Lehtimäki, joka
on kuvassa Vaasan vaakunan edessä. Toinen vaasalainen palkittu oli
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan puheenjohtaja Ilkka Virtanen.
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asta
Juhlavuoden johdosta Itsenäisyys
päivä sai liikkeelle runsaasti vaasalaisia. Sankarivainajien muistaminen saa harvoin niin runsasta katsojajoukkoa kuin nyt. Kuvassa lippulinna siirtymässä muistopatsaalle. Vasemmalla killan varapuheenjohtaja Timo Koukku, joka kantaa
Sinisen Reservin jäsenjärjestön
Merenkurkun Killan lippua, takanaan Erkki Lehtimäki Laivastokillan
ankkurilipun kanssa. Oikealla
Esterita Backman kantamassa
Lottaperinneyhdistyksen lippua.

Itsenäisyyspäivänä laskettiin entiseen tapaan seppele myös
Perinnemuurille. Lippulinna valmiina siirtymään Perinnemuurille.

Jo tavaksi muodostunut jouluaaton kunniavartio sankarihaudalla. Etualalla vasemmalla
Pohjanlahden Laivastokillan hallituksen jäsenet ylivääpeli res.
Jari Uddfolk, killan puheenjohtaja Teuvo Roden, sekä takana oikealla kersantti res. Bo Ståhl sekä
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan
edustaja Pasi Jussila siviiliasussa.
Rannikon Puolustaja 1 | 2018
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Rannikkojääkärikilta ja
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”konsertti Merikappelissa
Antti Rautiainen

Kaaderilaulajat evl Matti Ahtiaisen johdolla Merikappelissa 3.12.2017.

R

annikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys ja Rannikkojääkärikilta järjestivät nyt
jo perinteeksi muodostuneen
”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-konsertin sunnuntaina 3.12.2017. Nyt jo seitsemännen kerran järjestetty konsertti alkoi yhteislauluna lauletulla Rannikkojääkärimarssilla.
Upinniemen Merikappeliin saapui n. 280 vierasta kuulemaan ja katsomaan Kaaderilaulajien esiintymistä. Rannikkoprikaatin puolesta tervetuliaissanat lausui Merikappelin tuki ry:n
hallituksen jäsen, Rannikkoprikaatin kansliapäällikkö kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen.
Rannikkojääkärien puolesta tilaisuuteen tervetulleeksi vieraat
toivotti Rannikkojääkärikillan
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puheenjohtaja Henri Harmia.
Konsertissa kuultiin toistakymmentä perinteikästä sota-ajan laulua sekä laulettiin
yhteislauluina joululauluja kuten sen päättänyt yhteislauluna laulettu Hoosianna. Ennen

konserttia sekä väliajalla vieraat saivat nauttia Sotilaskotisisarien tarjoilemina glögiä sekä
pipareita. Lopuksi Aimo Laaksonen ”kukitti” Rannikkojääkärien puolesta Kaaderilaulajien
kuoroa johtaneen evl Matti Ahtiaisen.
Ilahduttavaa oli huomata,
että paikalle oli saapunut jo vuosien varrella tutuiksi tulleita vieraita. Eräskin vieras kertoi, että hänen joulunsa alkaa juurikin tästä konsertista.
Kalenterin mukaan vuoden 2018 ensimmäinen adventti osuu sunnuntaille 2. joulukuuta. Tavoitteena on, että silloin jälleen soi Merikappelissa
Talvisodan muistoja ja Adventin
lauluja. Tervetuloa!
Esa Aittokallio
Antti Rautiainen

Merikappelissa tunnelma oli kodikas, eikä vähiten
Rannikkosotilaskotisisarten ansiosta.
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

100 vuotta suomalaisen
varusmiehen hyväksi

R

annikkosotilaskotiyhdistys
(RSKY) täyttää 100 vuotta 3. marraskuuta 2018. Näin
merkittävää syntymäpäivää yhdistyksemme juhlistaa koko
vuoden.
Vuoden teema Hymyllä ja
sydämellä näkyy Upinniemen,
Merisotakoulun ja Pansion sotilaskotien pöytäständeissä, ja
juhlavuoden ”Suomi”-logomme
näyttää, missä RSKY:n seitsemän alueellista paikallisosastoa
sijaitsevat. Logon on suunnitellut
Rannikkoprikaatissa palvellut varusmiesgraafikko Antti Koskinen.
Merisotakoululla 4.3.2018
vietettävässä vuosikokousjuhlassamme julkistetaan yhdis-

tyksemme historiikki, jonka on
laatinut tietokirjailija, sotatieteiden tohtori, komentaja evp. Ove
Enqvist.
Me sotilaskotisisaret, vihreät sisaret, palvelemme varusmiehiämme huimat 200 000

vapaaehtoistuntia vuosittain sotilaskodeissa, leireillä ja sotaharjoituksissa.
Jaamme varusmiehillemme
stipendejä ja hankimme sotilaskotiin viihdykkeitä vuosittain n.
47 000 eurolla.

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

www.rannikonpuolustaja.fi
Rannikon Puolustaja 1 | 2018
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta toim
Seppo Kaila

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

K

illan syyskokous valitsi
uusia hallitusjäseniä. Puheenjohtaja Petri Leppäkoski,
vpj Matti Puhakka ja sihteeri
Teemu Lamberg olivat erovuorossa ja päättäneet luovuttaa

moivuotiset tehtävät seuraajilleen. Tässä yhteydessä onkin
enemmän kuin paikallaan kiittää herroja erittäin pitkäjänteisellä ja kiitettävällä tavalla hoidetuista monista killan kehittä-

misen vuosista! Isoja saappaita
jäi täytettäväksi, mutta sitkeällä
maanpuolustushengellä marssi taas sujuu pienen totuttelun
jälkeen tahdikkaastii. Hallituksen vahvalla perusjäsenistöllä

Jokainen ilmestynyt Rannikon Puolustaja -lehti
on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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mii!
Seppo Kaila

on kymmenvuotiset hallituskokemukset tukenaan. Myös uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa valitulla Mika Koivusella on maanpuolustuskilloista
pitkää kokemusta, toimittuaan
aikoinaan myös kiltamme hallituksessa sihteerinä ja tiedottajanakin. Muita uusia hallituksen
jäseniä ovat Jukka Lasorla ja Veli-Pekka Nyberg. Killan hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Antti Suna, sihteeriksi Jukka Lasorla. Jäsenkirjuri Heikki Kanervamäki, rahastonhoitaja Jukka Kulo ja tiedottaja Seppo Kaila sekä Hannu Aaltonen
jatkavat entisissä tehtävissään.
Aloittavan puheenjohtajan esityksestä luotiin uusi kiltamestarin hallitustehtävä, joka sisältää
toiminnanjohtajan ja yhteysupseerin tehtäviä. Tehtävään valittiin itseoikeutetusti näitä samaisia tehtäviä hallituksessa vuosia
hoitanut Heikki Pohjanvirta.
Kuivasaaressa oli viime itsenäisyyspäivänä harvinainen tilaisuus, jossa Suomen 100-vuotis
juhlavuoden kunniaksi ammuttiin komea kunnialaukaus
12-tuumaisella Obuhovilla. Kiltaamme edusti edellinen puheenjohtaja Petri Leppäkoski, ja
paikalla killasta oli myös useita
muita jäseniämme. Itsenäisyyspäivänä kunnioitimme lipulla It-
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senäisyysen kivellä V-S Kiltapiirin seppeleenlaskutilaisuutta.
Lippuamme kantoi Jukka Kulo
ja lippulinnaa johti tilaisuudessa kiltamme Heiki Kanervamäki.
Kiltamme suoritti jouluaaton kunniavartiovuoronsa Unikankareella ja Sankariristillä samassa tehtävässä. Useita kiltalaisiamme matkasi 12.1. Hankoon, jossa oli erittäin mielenkiintoinen Pekka Silvastin muistoseminaari, jossa käsiteltiin
korkeatasoisin, osin kansainvälisin alustuksin vuoden 1918 tapahtumia.
Kiltamme suunnittelee toukokuun alkuun linnakeretkeä,
joista informoidaan lähempänä.
Kannattaa muistaa kevätkauden suositut kuukausitapaamiset. Joka kerralla on oman alansa asiantuntija pitämässä huippuesitelmää. Toukokuun puolivälin kohdilla Örön tykkitalkoolaiset tekevät huoltoretken. Retkikysymyksiin vastailee kiltamestari, p. 040 519 8155, kiltamestari@turunrtkilta.fi.
Turun Rannikkotykistökillan kevätkokous pidetään
17.3.2018 klo 12 alkaen Heikkilän sotilaskodissa. Hallitus toivottaa jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen!
Seuratkaa ilmoitteluja kiltamme retkistä ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, jäsentie-

Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuudessa Itsenäisyyden kivellä kiltamme lippua kantoi Jukka
Kulo vasemmalla, vierellään Turun
Laivastokillan lipun kanssa Jouni Aho.

dotteissa ja killan FB-sivulla:
facebook.com/groups/turunrtkilta. Seuratkaa tarjontaa myös
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sivuilla: www.
mpk.fi.
Seppo Kaila

Killan tiedottaja
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan alkuvuoden
Seppo Kaila

K

iltamme alkuvuoden ponnisteluihin tänä vuonna
tulee oleellisesti kuulumaan XIX
Pohjoismaisten Laivastokiltapäivien järjestelyt. Kiltapäivätapahtumia on Turussa ja Naantalissa 8. - 10. 7. Tapahtuman isäntänä toimii Laivaston Kilta, mutta operatiivinen järjestelyvastuu
on meillä paikalliskiltana. Tapahtumapaikkoina tulevat olemaan vahvimmin Aurajokiranta
eri tapahtumineen, mm. osallistuminen Merivoimien vuosipäivän lipunnostoon ja seuraamalla paraatia. Ohjelmassa on myös
seppeleen lasku Laivaston ristille
Naantalinssa ja käynti Kultarannassa, josta on tarkoitus risteilllä
takaisin Aurajoelle. Vierailemme
myös Meripelastuskeskuksessa.
Toivotamme Laivaston Killan jäsenjärjestöjen jäsenet tervetulleiksi Turkuun ja Naantaliin!
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Turun Laivastokilta kävi itsenäisyyspäivän aamuna Rannikkolaivaston ja eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa laskemassa seppeleen Laivaston ristille Naantalissa. Seppelemme
laskivat vpj. Seppo Kaila ja hallituksen jäsen Juho Angervo,
lippua kantoi Jouni Aho. Sa-

mana päivänä lippumme kävi Jouni Ahon kantamana kunnioittamassa myös V-S Kiltapiirin seppeleenlaskutilaisuutta Itsenäisyyden kivellä Aurajokirannassa.
Turun Laivastokillan perinteinen joulupäivällinen oli katettuna 10.12. ja käyttöömme
oli varattu Ravintola Trapin tunnelmallinen tauluhuone. Trapin
jouluruokailu on aina hyvin runsas ja muutenkin vertaansa vailla! Ravintolan jouluruokailu on
alueellamme erittäin suosittu ja
sovimmekin päivän viimeistään
kesäkaudella ja varaamme tilan
ajoissa käyttöömme. Tervetuloa siis jouluaterialle taas tulevan joulun alla! Osallistuimme
myös perinteen mukaiseen Jouluaaton 4-miehiseen kunniavartioon Sankariristillä.
Seppo Kaila

Järjestöt

n kuulumisia!
Seppo Kaila

Tulevia tapahtumia.
Kevätkaudella vierailemme Olkiluodon atomivoimalassa. Muistakaa Sinisen Reservin alkuvuoden ampumakilpailut! Seuraavaksi huhtikuussa perinnekivääri- (pystykorva, 300m) +
pistooli 25 m Upinniemessä.
Tätä luettaessa on 28.2. Heikkilän sotilaskodissa pidetty kevätkokous jo takana. Siitä seuraavassa numerossa ja sitä ennen ainakin killan fb-sivuilla.
Alkuvuoden syntymäpäiväsankareitamme ovat: 80 vuotta
Tenho Saarelainen 2.4. ja 75v.
Reijo Termonen 5.4.
Onnea kaikille syntymäpäiväsankareille!
Seuratkaa ilmoitteluja retkistä ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, sähköposti-jäsentedotteissa ja killan päivitetyillä netti-

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

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

lutusyhdistyksen (MPK) sivuilla: www.mpk.fi.
Seppo Kaila

Killan tiedottaja

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan
Perinneyhdistys

L

eirikoulu koululaisille Upinniemen saaristossa Ramsön saarella 10.-15.6.2018.
Erätaitoja, ulkoilua, uimista, kalastusta, suunnistusta, pelastautumista, perinteisiä ulkopelejä ja leikkejä ym. mukavaa.
Lisätietoja Esa Aittokalliolta
esa.aittokallio@gmail.com, puh. 040-5869061

Rannikon Puolustaja 1 | 2018
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Yhteinen julkaisumme

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
GSM 040824 8679, 040 520 0907
Narvikink. 20, 10900 HANKO
veikkoe@hotmail.com
perinneyhdistys@hotmail.com

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

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Marko Vuorinen
Haahkatie 6 A 10, 00200 Helsinki
0400 902737
marko _ vuorinen@hotmail.com

Kotkan Rannikkoalueen
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
045 169 0988
aapo.tokkola@gmail.com
Yhdistyksen postiosoite:
Koulukatu 2 as 4, 48100 Kotka
kotra.pery@gmail.com

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

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

Laatokan puolustuksen
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilpo Kaislaniemi
Hovioikeudenkatu 4 A 23
20500 Turku
0400 712086
ilpo.kaislaniemi@gmail.com
Sihteeri Kyösti Rantanen, Turku
0400 825 346
kyosti.rantanen@gmail.com

Laivaston kilta

Meripuolustussäätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Mikkola
RLAIV, PL 5, 20241 TURKU
0299 800, erkki.mikkola@mil.fi
Sihteeri Jukka Rannikko,
045-8413070,
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

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

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

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

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

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

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

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Puheenjohtaja Pentti O. Niskanen,
Hiidenkuja 6, 21600 Naantali
040 7169871
pentti.o.niskanen@gmail.com

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

Laivaston Sukeltajakilta

Rannikkojääkärikilta

Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
040 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Puheenjohtaja Henri Harmia
Koronakuja 6 b 13
02210 Espoo
040 506 2860
henri.harmia@teliacompany.com
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Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Seppänen
Loimikuja 8
20660 Littoinen
050 5985698
mika.seppanen@turkuamk.fi

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

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

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

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

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

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Ravo Sarmet
Kolhantie 134 b, 26510 Rauma
040 562 8182
ravo.sarmet@dnainternet.net

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

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

Järjestöt
Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Tuomas Alanko
tuomas.alanko@gmail.com
puh: 045 142 8449
Sihteeri Anu Vuorinen
Kauriinrinne 13 A 2,
01480 VANTAA
040 502 5926
vuorinen.anu@gmail.com

Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Kristiina Slotte,
Merivirta 16 as 7, 02320 Espoo
050 525 0022
kristiina _ slotte@yahoo.com
www.rt-kilta.net

Rannikon Puolustajan teemat 2018
1/2018

Uudet oppimisympäristöt

2/2018

Meripuolustus 100 vuotta

3/2018

Itämeren muuttunut tilanne ja huoltovarmuus

4/2018

EU:n puolustuspolitiikan uusi suunta ja puolustusvoimien
neljäs tehtävä

1/2019

Oppimisen uudet askelmerkit

Tapahtumakalenteri 2018
4.3.

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vuosikokousjuhla
Merisotakoululla (s. 77).

17.3.

Turun Rannikkotykistökillan kevätkokous Heikkilän
sotilaskodissa (s. 79).

Suomi Merellä -säätiö

5.4.

RUY vuosikokous Merisotakoululla Suomenlinnassa (s. 58).

Asiamies ja sihteeri Jyrki Myllyperkiö
050 5520244,
sihteeri@suomimerellä.fi

5.4.

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

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

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A, 21110 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

10.-15.6. Rannikkojääkärikillan ja Rannikkojääkäripataljoonan
Perinneyhdistyksen järjestämä Leirikoulu koululaisille Upinniemen
saaristossa Ramsön saarella (s. 81).
8.–10.7.

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

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Mika Koivunen
Rauhankatu 23 H 78
20100 Turku
050 541 7828
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

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

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

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Vaasan Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi
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HUIPPUTEKNOLOGIAA
NAVAL STRIKE MISSILE (NSM)
– pintatorjunnan
uusi ulottuvuus
JA
YHTEISTYÖTÄ

• Kyky iskeä valittuihin kohteisiin satojen kilometrien päähän maalle
ja merelle – maalta, mereltä ja ilmasta
• Ainutlaatuinen hahmontunnistava hakupää takaa voiman käytön
tarkalleen haluttuun kohteeseen
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ennakkoon
tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen ja täydellinen
tunteettomuus vastustajan häirinnälle
• Liikehtimiskyky peittoaa torjuntajärjestelmien suorituskyvyn
• Huomattavasti pienempi paino antaa täysin uusia vapausasteita
laukaisualustan valinnalle ja säästää painoa muille järjestelmille
• Elinkaariajattelu – suuri luotettavuus ja kymmenen vuoden
huoltovapaa operointiaika
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle

WORLD CLASS

- through people, technology & dedication

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

