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erveellistä vuotta 2021
Rannikon Puolustaja
-lehden lukijoille,

”Suorituskyky muodostuu järjestelmän ja/tai joukon toiminnan
mahdollistavista suunnitelmista ja eri tehtäviin harjoitelluista
käyttö- ja toimintaperiaatteista,
riittävästä ja osaavasta henkilöstöstä, tehtävään tarvittavasta materiaalista, toimintaan tarvittavasta infrastruktuurista ja
Puolustusvoimien omasta tai yhteiskunnan tarjoamista tukeutumismahdollisuuksista.”
(Yleinen kenttäohjesääntö)

Tämän numeron teema on ”Harjoitustoiminnalla suorituskykyä”.
Teeman tarkoitus on antaa lukijoille monitahoinen kokonaiskuva Puolustusvoimien ja erityisesti merivoimien harjoitusRannikon Puolustaja 1 | 2021

toiminnasta ja luoda kuvaa sen
tuottamasta suorituskyvystä.
Harjoitustoiminta muuttuu
ja niin sen pitääkin. Olemme
vääjäämättä uuden edessä koko ajan.
Pääesikunnan ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen asiantuntijat kiteyttävät muutoksen tuulet tyylikkäästi. Mattinen
ja Leppiviita pääesikunnasta toteavat, miten Puolustusvoimien harjoitustoiminnan suunnittelussa on siirrytty NATO -malliseen harjoitustoiminnan suunnitteluprosessiin. Tämä on mahdollistanut henkilöstön perehdyttämisen totutusta eroavaan
prosessiin.
Mälkki Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksesta on artikkelissaan samaa mieltä. Nato-tyyppinen esikuntaharjoitusten valmistelutapa on jo liitetty osaksi
Puolustusvoimien yhteisiä esikuntaharjoituksia. Mälkki toteaa
myös, miten valtionhallinto hyötyisi merkittävästi Nato-tyyppisestä harjoitusten valmistelusta. Nato-tyyppinen harjoitusten
valmistelu toisi valtionhallinnolle merkittäviä hyötyjä ja etuja
parantamalla prosesseja ja johtamisen vaikuttavuutta.
Merivoimien artikkeleista
loistaa osaamisen ja motivaation korkea taso. Esimerkkinä
voidaan mainita Merivoimien
esikunnan näkemys, miten har-

joitustoiminnassa on päästävä
mahdollisimman lähelle poikkeusolojen olosuhteita ja todenmukaista tilannetta.
Harjoitustoiminta vaatii huolellista suunnittelua ja sisältää
lukuisia erilaisia harjoitustyyppejä. Harjoitustoiminnalla ylläpidetään osaamista ja valmiutta, kehitetään ja osoitetaan suorituskykyä sekä mitataan joukon
koulutustasoa. Merivoimien harjoitukset ovat operaatioita. Merivoimat osaavat oikein.
Merisotakoulun näkemys,
miten perinteinen koulutuspurjehdus on syntynyt uudelleen
merellisenä taisteluharjoituksena tai miten Rannikkoprikaatissa tehdään vahvaa työtä osaaminen edellä. Uudenmaan prikaati on kehittänyt ja vienyt some-osaamisen harjoitustoiminnassa uusiin ulottuvuuksiin.
Valitut polut vaikuttavat olevan kivistä ja puun juurista vapaita.
Olen erittäin tyytyväinen saamistamme ammattitaitoisista artikkeleista. Ne osoittavat osaamisen korkean tason. Suuri kiitos
kaikille näinä haastavina aikoina.
On parempi oksentaa
harjoituksissa kuin
kilpailuissa. Pitää pystyä.
Janne Herrala
Päätoimittaja
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Teema

Hannu Mattinen ja Rauno Leppiviita
Everstiluutnantit Hannu Mattinen ja Rauno Leppiviita suunnittelevat
puolustusvoimallisia harjoituksia Pääesikunnan koulutusosastolla.

Puolustusvoimien harjoitus
toiminta suorituskykyjen
rakennusaineena
Puolustusvoimien harjoitustoiminnalla varaudutaan ja valmistaudutaan vastaamaan soti
laallisiin uhkiin. Harjoituksia on eri tyyppisiä eri johtamistasoille, johtoportaille ja joukoille.

P

ääesikunta määrittää
puolustusvoimien harjoitustoiminnan isot tavoitteet vuosiksi eteenpäin. Tästä ne jalostuvat edelleen siten,
että harjoitusten tilaajat (ylempi
johtoporras) ja toteuttajat (johtoportaan keskeinen toimija) määrittävät yksittäisille harjoituksille harjoitustavoitteet yleensä 1218 kuukautta ennen harjoitusta,
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

riippuen harjoituksen tyypistä ja
laajuudesta. Puolustusvoimallista harjoitustoimintaa ei siten tule sekoittaa joukkojen koulutukseen, jossa lähinnä harjoitellaan
taisteluteknisiä perustaitoja ja
niiden soveltamista.
Puolustusvoimien harjoitustoiminnan suunnittelussa on siirrytty NATO -malliseen
harjoitustoiminnan suunnittelu-

prosessiin. Tämä on mahdollistanut henkilöstön perehdyttämisen totutusta eroavaan prosessiin. ”Uusi prosessi” on sisällöllisesti kattava ja hyvinkin
yksityiskohtainen. Kansainvälinen yhteensopivuus harjoitustoiminnan suunnittelun prosesseissa on ehdoton edellytys, mikäli kansainvälisiä kumppaneita halutaan kytkeä laajojen har7

Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

joitusten suunnitteluun ja toimeenpanoon.
Harjoitustoiminta on pitkäjänteistä osaamisen ja suorituskykyjen osa-alueiden kehittämistä, joten niin harjoituskokonaisuuden kuin yksittäisten harjoitustenkin tavoitteenasettelu on tärkeää. Keskeistä
on myös harjoitusten tavoitteiden saavuttamisen arviointi, jotta kehityskulkua suorituskyvyn
käyttöön saamiseksi kyetään
järjestelmällisesti seuraamaan
ja tarvittaessa korjaamaan lisäharjoituksilla.
Keskeistä yksittäisen harjoituksen tavoitteiden määrittämisessä on, että kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuka harjoittelee ja mitä osaamista harjoitel-

laan. Harjoituksen yleisten tavoitteiden määrittelyä tarkennetaan määrittämällä vielä yksityiskohtaisemmat koulutuskohteet. Harjoituksen koulutuskohteissa ohjataan harjoituksen
suunnittelua koulutuksen painopisteiden (odotusten ja resurssien) suhteen ja varmistetaan, että osaamisen analysointi ja harjoituksen arviointi ovat mahdollisia. Koulutuskohteet kuvaavat
missä määrin harjoituksen kohdejoukkoa haastetaan kussakin
tehtävässä, määritetyissä olosuhteissa ja vasten asetettuja
suorituskykyvaatimuksia.
Seuraavaksi tarkastellaan
harjoitustoimintaa erityyppisten harjoitusten näkökulmasta. Joukkojen harjoitusten al-

kuvaiheessa harjoitellaan joukolle ominaisia taisteluteknisiä
suoritteita, joissa ei välttämättä tarvitse vastapuolta tai vihollista. Harjoittelu on koulutuksen
omaista ja sillä pyritään varmistamaan joukkokokonaisuuden
oikeat suoritteet tietyssä vaaditussa osaamisessa.
Seuraavassa vaiheessa,
joukkojen taktisissa harjoituksissa, painottuu kaksipuoleinen
taistelu. Kaksipuoleisissa taisteluharjoituksissa osapuolet yrittävät voittaa toisensa taktisilla ja taisteluteknisillä toimilla.
Joukkojen harjoituksista käytetään kansainvälisesti yleisnimikettä Live Exercise, LIVEX. Näissä harjoituksissa johtajat johtavat niiden tietojen ja havaintojen

LUOTETTAVA,TURVALLINEN.
Ajoneuvot
Timo Iltanen
+358 500 468 113
timo.iltanen@scania.fi
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perusteella, mitä todellisessa
maailmassa näkevät ja mitä dataa todelliset sensorit tuottavat.
LIVEX-tyyppisissä harjoituksissa käytetään laajasti aseiden ja
asejärjestelmien simulaattoreita. Näiden harjoitusten todentuntuisuutta voidaan tukea esikuntien harjoittelussa käytettävillä konstruktiivisilla simulaattoreilla. LIVEX-harjoittelu on tehokkainta joukkoyksikkö-tasolla ja siitä alaspäin.
Esikuntaharjoitukset, joista
käytetään kansainvälistä ilmaisua Command Post Exercise,
CPX, ovat johtamisharjoituksia,
joissa harjoituksen kohdejoukko toimii harjoituksen johtokeskuksen laatimien viestien, asiakirjojen, mediatuotteiden ja simuloitujen sensorihavaintojen
perusteella. Kaikki informaatio
jota esikunta ja sen johtajat tarvitsevat päätöksenteon tueksi,
tulee rakentaa harjoituskohtaisesti mahdollisimman realistisesti niin, että harjoituksen taRannikon Puolustaja 1 | 2021

pahtumarakenne tuottaa harjoittelevalle esikunnalle tai joukolle sellaisia tuotteita sellaisilta toimijoilta, joita se tarvitsee
toimintaansa. Esikuntaharjoitukset ovat siis pääsääntöisesti käsikirjoitettuja yksipuolisia
harjoituksia, jossa harjoituksen
kohdejoukko saa harjoitella juuri tarvitsemiaan asioita realistisessa ympäristössä. Jos esikuntaharjoitus on tietokoneavusteinen, siitä voidaan käyttää kansainvälisen käytännön mukaista lisänimeä Computer Assisted
Exercise, CAX.
Puolustusvoimien yhteiset
harjoitukset ovat strategista ja
operatiivista (sodankäynnin) tasoa harjoittavia esikuntaharjoituksia, joissa esikuntaharjoittelun kehykseen rakennetaan laaja poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen
sekä infrastruktuuriin kytkeytyvä skenaario ja realistiset yhteydet yhteiskuntaan sekä kansainvälisiin toimijoihin.

Hyvin suunnitellut skenaariotuotteet ja tapahtumarakenne mahdollistavat realistiselta tuntuvan harjoituksen, jossa kaikki informaatio, jota harjoituksen johtokeskus syöttää
koulutettavalle organisaatiolle, on laadittu vain siksi, että se
palvelee harjoituksen tavoitteiden täyttymistä. Kuten artikkelin alussa mainittiin, Puolustusvoimien harjoitustoiminnalla varaudutaan ja valmistaudutaan sotilaallisiin uhkiin ja niiden mahdollisiin variaatioihin.
Tämän takia eri skenaarioiden
ja tapahtumarakenteen idea
on mahdollistaa myös sellaisten haluttujen asioiden harjoittelu, joita reaalimaailmassa ei
ole mahdollista harjoitella. Vain
näin rakennetaan kykyä valmistautua uhkiin laaja-alaisesti ja
epätodennäköisiäkin tapahtumakulkuja huomioiden, jolloin
mustille joutsenille jää hieman
vähemmän tilaa lentää.
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Teema

Mikko Laakkonen
Komentaja, Suomenlinnan Rannikkorykmentti,
Rannikkoprikaati, Merivoimat

Osaaminen vastaa
tehtäviä – osaamisella
valmiutta
Ajatuksia osaamisen kehittämisestä
taisteluosastoharjoituksissa
Tärkeiden asioiden takana on usein ajatus. Sotilaalle ja so
tilasjoukolle osaaminen on yksi niin tärkeä asia, että sille
on suotava ajatus tai jopa useampia. Rannikkoprikaatin
alaisessa joukkoyksikössä, Suomenlinnan rannikkoryk
mentissä, johtoajatuksemme on seuraava: ”Osaaminen
vastaa tehtäviä ja osaamisella valmiutta”. Ajatuksen
taustalla on monenlaista ajattelua.

E

nsinnäkin rykmentissä halutaan vaalia ajatusta siitä, että ymmärrämme perusteellisesti meille uskottujen tehtävien asettamat vaatimukset niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Ja tietysti sitoudumme kehittämään
osaamistamme vastaamaan näiden tehtävien vaatimuksia. Työ
ei ole helppoa eikä työn määrä ole vähäinen - päinvastoin.
Kuten hyvin tiedämme, niin
nykyaikainen sodankäynti
kaikilla tasoillaan asettaa myös
meille rannikonpuolustajille
monipuoliset ja jatkuvasti
kehittyvät vaatimukset. Vaati10

vuutta lisäävät saariston ja rannikon olosuhteet, joissa toimimme sekä normaali- että poikkeusoloissa. Sodankäynnin ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset ovat koulutus- ja harjoitustoimintamme perusta normaalioloissa. Osaamalla toimia
vaatimusten mukaisesti kykenemme tarvittaessa täyttämään
tehtävämme poikkeusoloissa sodan aikana.
Toinen ajatus on se, että kun
osaamisemme vastaa tehtäviä
niin koulutustoiminta ja harjoitukset toteutetaan sekä tuloksellisesti että turvallisesti. Ajatuksemme on, että koulutusteh-

tävien sujuva, toimintavarma ja
nousujohteinen toteutus lisää
myös kaikkien työviihtyvyyttä.
Osaaminen tuo meille jokaiselle itsevarmuutta ja se lisää luottamusta joukkojemme toimintaan poikkeusoloissa. Voimme
jokainen yksilönä ja ennen kaikkea yhdessä joukkona luottaa
siihen, että kykenemme täyttämään vaativat sodan ajan tehtävämme.
Kolmantena näkökulmana on tuotava esille se, että valmiuden kannalta jokaisen yksilön toimintakyky ja osaaminen
osana omaa joukkoaan on joustavan valmiudensäätelyn pe-

ruskivi. Ajattelemme että joukko on niin vahva kuin sen osaaminen on. Toimintakykyinen
osaava yksilö ja suorituskykyinen osaava joukko osoittavat
osaltaan uskottavaa puolustuskykyä. Tarvittaessa he ovat valmiina käyttämään osaamistaan
sotilaallisten uhkien torjunnassa. Osaamista tuleekin jatkuvasti ylläpitää ja kehittää - päivittäinen työ osaamisen edistämiseksi on aidosti arvokasta ja oikeasti arvostettavaa.
Miten sitten edetään juhlavasta teoriasta käytäntöön?
Suomenlinnan rannikkorykmentti johti marras-joulukuusRannikon Puolustaja 1 | 2021

sa 2020 taisteluosastoharjoituksen, jossa harjoiteltiin tilannekuvan muodostamista, tulenkäyttöä ja johtamista. Harjoitusjoukot toimivat Porkkalanniemen ja
Helsingin edustoilla, mutta joiltain osin myös muualla eteläisellä rantamaalla. Toimintaympäristö oli juuri se missä rannikon puolustamista tuleekin harjoitella - maastoltaan ja olosuhteiltaan vaihteleva rannikko.
Harjoitukseen osallistui noin
800 henkilöä, joista merkittävä
osa oli reserviläisiä. Henkilöstöä, joukkoja ja suorituskykyjä harjoitukseen asettivat Rannikkoprikaatin kaikki joukko-

yksiköt sekä prikaatin esikunta, mutta myös Rannikkolaivasto, Merisotakoulu ja Rajavartiolaitos. Prikaatin varusmiesyksiköille kyseessä oli ensimmäinen
harjoitus, jossa he harjoittelivat
yksikkökokonaisuutena. Harjoitusvaihe päätti varusmiesten erikoiskoulutusjakson ja he
siirtyivät harjoituksen jälkeen
joukkokoulutusjaksolle. Reserviläisten osalta kyseessä oli tärkeä tilaisuus kerrata aiemmin
opittua, ja siten turvata reserviläisten osaaminen sekä joukkojen suorituskyky. Ennen kaikkea
harjoituksessa kehitettiin yksilöiden ja joukkojen osaamista 11

rannikkojoukkojen suorituskykyä ratkaisutaisteluihin poikkeusoloissa.
Millaisia vaatimuksia taisteluosastoharjoitukseen sitten
liittyi tällä kertaa? Vuonna 2020
vallitseva yleinen terveystilanne tietenkin huomioitiin harjoituksen suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa. Koronan vastaiset toimet olivat
riittävät ja toteutimme yhdessä varusmiesten sekä reserviläisten kanssa harjoituksen, joka oli hyödyllinen, turvallinen
ja sujuva. Terveyteen liittyvien
riskien hallinta on myös osaamista - tässä mielessä tämä viheliäinen ja ikävä virus on harjaannuttanut meitä kaikkia uudella tavalla. Esimerkiksi reserviläisiltä saadun palautteen mukaan koronan vastaiset toimet
olivat tarkoituksenmukaiset ja
12

heillä oli harjoituksessa turvallinen olo.
Sotilaallisen suorituskyvyn
kehittämisen kannalta tärkeää
oli, että harjoituksessa muodostettiin, ylläpidettiin ja jaettiin tilannekuvaa. On selvää, että vain
eheä tilannekuva luo edellytyksiä ja mahdollistaa tulenkäytön,
joka on keskeisintä rannikkojoukkojen toteuttamaa vaikuttamista osana muuta meripuolustusta. Tämän ohella kaikilla
johtamistasoilla harjaannuttiin
hyvän tilannetietoisuuden ylläpitämiseen sekä selkeään käskynantoon. Tämänkaltainen osaaminen ei ole helppoa, siksi sitä
on syytä säännöllisesti harjoitella. Oman toimintakyvyn ylläpito syksyisissä olosuhteissa ja
vallitsevassa terveystilanteessa oli itsestäänselvyys - on kyettävä pitämään huolta itsestään,

tukemaan taisteluparia, sekä ohjaamaan ja valvomaan esimiehenä. Toimintakyvyn ylläpito vaatii
tietysti tietoja ja taitoja - eli viime kädessä osaamista. Osaamiseen liittyy myös muita, enemmän asenteisiin ja toimintakulttuuriin liittyviä asioita, kuten
vastuullinen asenne tehtävien
ja velvoitteiden täyttämisessä.
Aloitteellinen ja aktiivinen toimintatapa ovat myös osaamista - jokainen tilanne voidaan aina ennakoida ja tehdä edellistä
paremmin. Jos joku meistä rannikonpuolustajista erehtyy luulemaan, että kaikki toimenpiteet
jo osataan - niin juuri tuo asioiden ennakointi ja aloitteellisuus
tuovat lisää haastetta kaikkein
edistyneimmille taistelijoille,
johtajille ja joukoille.
Onnistuimmeko sitten taisteluosastoharjoituksessa aja-

tuksessamme, että osaaminen vastaa tehtäviä? Harjoituksen tavoitteet perustuivat poikkeusolojen toiminnan asettamiin vaatimuksiin ja harjoitustavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Vaikuttamiseen liittyen vaativat tulenkäytöntilanteet harjaannuttavat aina kaikkia tulenkäyttötilanteisiin osallistuvia eri tasoilla. Johtaminen on niin keskeistä, että sen osaamista tulee aina harjoitustoiminnassa ylläpitää ja kehittää - tässäkin kehityttiin halutulla tavalla. Joukkojen keskittäminen ja ryhmittäminen tehtäviin eri tilanteissa
on vaativa kokonaissuoritus, joka harjoittaa kaikkien osaamista eri tasoilla. Ryhmittämistä
tulee säännöllisesti harjoitella,
koska nykyaikainen sodankuva
sitä edellyttää. Tuli ja liike, mutta myös suoja ja tuki, sekä näiden toimintojen yhdistäminen
ja johtaminen ovat edelleen keskeisessä asemassa rannikkomme puolustamisessa.
Osaamisen kehittämisen tulee olla realistista muun muassa
siksi, että osaaminen rakentuu
kerroksittain ja vaiheittain. Yrittämällä liikaa samanaikaisesti ei
voida saavuttaa osaamista - elefantitkin syödään parhaiten paloina. Taisteluosastoharjoituksessa tämä näkökulma toteutui
vaatimalla muun muassa sitoutumista sekä tavoitteellista ja
turvallista toimintaa, joilla edistettiin yksilöiden ja joukkojen
nousujohteista osaamisen kehittymistä. Harjoituksessa toimittiin olosuhteiden ja turvalli-
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suustilanteen mukaisesti - tämä
on reunaehto myös poikkeusolojen toiminnalle. Nousujohteisuus toteutui siten, että käytettävissä olevien joukkojen ja suorituskykyjen määrä kasvoi harjoituksen aikana suunnitellusti.
Samoin harjoitteiden vaatimustaso oli nousujohteinen - mutta
kaikkein tärkeimpänä on ollut
saavutettu lopputulos, eli osaamisemme nousujohteinen kehitys. Mutta miksi näin ylipäätään
tapahtui? Ennen kaikkea siksi,
että reserviläiset ja varusmiehet, yhdessä palkatun henkilöstön kanssa, toimivat harkitusti
ja päättäväisesti. Reserviläisissä oli havaittavissa silmiinpistävää innostusta tulla harjoittelemaan erittäin vastuullista asiaa
- sotilaallista maanpuolustusta.
Kokonaisuudessakin harjoitus-

joukkojen asenne ja yleisilme
olivat erittäin hyvät. Vain tämänkaltainen sitoutuminen ja asenne mahdollistavat oppimisen ja
tehtävien täyttämisen.
Poikkeusolojen joukoissa
on suhteellisen vähäinen määrä palkattua sotilashenkilöstöä,
ja näin ollen sodan aikana puolustusjärjestelmämme kivijalka on osaava reservi. Yhdessä
reserviläisten ja varusmiesten
kanssa kehitimme taisteluosastoharjoituksessa osaamistamme. Olemme yhdessä taas hiukan parempia sotilaita - olemme ylläpitäneet rannikkojoukkojen osaamista ja osoittaneet
suorituskykyä ratkaisutaisteluihin. Päivittäinen yhteinen työmme ja palveluksemme jatkuvat,
jotta osaaminen vastaa tehtäviä
myös jatkossa.
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Teema
Operatiivis-taktisen esikuntaharjoituksen toteuttaminen perinteisellä ja Nato-tyyppisellä tavalla.

Juha Mälkki
Everstiluutnantti Juha Mälkki

Esikunnan johtamisharjoitus 2.0
Esikuntaharjoitusten
uudet tuulet
Esikuntaharjoitusten (Command
Post Exercise, CPX) tavoitteena
on harjaannuttaa esikunnat toimimaan poikkeusolosuhteissa.
Esikuntaharjoituksissa esikuntien henkilöstö saatetaan tilan14

teisiin, missä johtajien on tehtävä päätöksiä ja missä heidän on
otettava riskejä. Esikuntaharjoituksissa jatkuva ”tuskanhiki” kuuluu asiaan, koska rauhan
ajan rutiininomaisuus rikkoutuu
poikkeusolojen epävarmuustekijöiden saadessa vallan. Harjoi-

tusten avulla saadaan tietoa siitä, miten esikunta on varautunut ja valmistautunut toimimaan
harjoituksen skenaarion kaltaisissa olosuhteissa.
Sotapelitapahtumat saatetaan sekoittaa esikuntaharjoituksiin. Sotapelitapahtumat
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Juha Mälkki & Teemu Koskue

ovat keskustelutilaisuuksia, missä pöydän tai muun fyysisen tai
virtuaalisen tilan ääreen keräy
tyneet osallistuja kertovat ja
tarvittaessa perustelevat oman
organisaationsa reaktioita esitetyissä tilannekehityksissä.
Tabletop-harjoitus on yksi esimerkki sotapelitapahtumasta.
Tabletop-harjoitukset ovat siis
myös eräänlaisia vuorovaikutteisia karttaharjoituksia, joissa voidaan keskustella toiminnan vaikutuksista ja kerätä tietoa suunnitelmien laatimisen tai
niiden päivittämisen perustaksi.
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

Esikuntaharjoituksiin ei
yleensä liitetä joukkojen harjoituksia (Live Exercise), vaan joukkojen liike mallinnetaan ja simuloidaan esimerkiksi konstruktiivisilla simulaattoreilla. Tässä
artikkelissa tarkastellaan operatiivisen ja taktisen tason esikuntaharjoituksia, joihin ei muutenkaan ole mielekästä liittää
joukkojen harjoituksia. Operatiivis-taktisen tason esikuntaharjoitusten tulisi mahdollistaa esimerkiksi operatiivisten konseptien ja vaikkapa esimerkiksi suorituskykyjen, käyttöperiaatteiden, toimintatapojen sekä prosessien yhteensopivuuden testaus. Tämä itsessään asettaa paljon vaatimuksia esikuntaharjoitusten järjestämiselle.
Esikuntaharjoitusten suunnittelussa ja niiden johtamisessa on kansallisesti tarkasteltuna kaksi erilaista toteutustapaa:
perinteinen kansallinen tapa sekä nykyaikaisempi Nato-tyyppinen tapa. Oheinen (sarja)kuva antaa hyvän mielikuvan kahdella erilaisella tavalla toteutetusta operatiivis-taktisen tason
esikuntaharjoituksesta.
Havainnollistavan kuvan perusteella kahden eri esikuntaharjoituksen toteuttamistavan
eroavaisuudet ovat merkittäviä.
Perinteinen toteutustapa ei näytä tukevan lainkaan esimerkiksi
operatiivisten konseptien testausta, koska huomio siirtyy harjoituksen arvosteluun, eikä tilanteenmukaiseen toimintaan. On
kuitenkin huomioitava, että näiden kahden toteutustavan eroavaisuus ei tule esille esimerkiksi
prikaatin esikunnan esikuntahar-

joituksessa, vaan johdettaessa
puolustushaarojen yhteisharjoituksia ja viimeistään Puolustusvoimien yhteisissä johtamisharjoituksissa. Tätä havaintoa perustellaan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin.

Johtamisessa ja sisältöjen
tuotannossa se suurin ero
Perinteisen esikuntaharjoituksen pelitoimintaa johtaa pelikeskus, jossa on edustettuna omat
joukot, eli sinisen osapuolen alajohtoportaat sekä vastustajana
toimiva punainen osapuoli. Perinteinen esikuntaharjoitus on
usein kaksipuoleinen sotapeli,
jossa sininen ja punainen osapuoli kilpailevat voittamisesta.
Näiden harjoitusten heikkoutena on lähinnä se, että ne ovat pikemminkin komentaja-johtoisia
karttaharjoituksia, kuin esikuntien johtamisen harjoituksia. Komentaja-johtoisuus tuo perinteisiin esikuntaharjoituksiin arvovaltakamppailun ilmapiirin. Parhaimmillaan nämä perinteisellä
tavalla rakennetut harjoitukset
toimivat tabletop-harjoituksina, missä ei ole läsnä esikuntia,
vaan pelkästään niiden johtajat.
Nato-tyyppisen esikuntaharjoituksen harjoitustoimintaa johtaa harjoituksen johtokeskus (Exercise Control Centre, EXCEN), joka koordinoi kaikkien harjoitukseen osallistuvien
osapuolten harjoittelua ja mahdollistaa harjoituksen tavoitteiden saavuttamisen. Nato-tyyppinen esikuntaharjoituksen rakentaminen on hidasta ja työlästä mutta se tuottaa lopulta harjoituksen, jossa myös harjoitel15
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laan sitä mitä haluttiin harjoitella. Esimerkiksi, jos harjoitusperusteissa on määritetty, että
harjoitellaan valmiudensäätelyä, niin sitä myös harjoitellaan
ja sen toteutumisesta hankitaan
havaintoja harjoituksen aikana
toiminnan kehittämiseksi. Toimiva johtaja ei voi kesken harjoituksen todeta, että juuri tätä asiaa hän ei halua käsitellä.
Jos harjoittelun tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää, että
vastustaja nousee maihin Hankoniemellä, niin harjoitus valmistellaan siten, että se tapahtuu mahdollisimman uskottavasti. Toimiva johtaja ei kesken
harjoituksen siis voi päättää, että hän ei halua vastustajan maihinnousua Hankoniemelle. Tässä on siis esikuntaharjoituksen
ja karttaharjoituksen merkittävin eroavaisuus.
Perinteiseen esikuntaharjoitukseen valmistetaan skenaarion yleispiirteet ja pääpiirteiset operatiiviset perusteet.
Nato-tyyppisen esikuntaharjoituksen valmistaminen ei jää
yleispiirteisyyden ja pääpiirteisyyden tasolle, vaan suunnittelu etenee harjoituksen sisältöjen
yksityiskohtaiseen valmistamiseen. Pääasiallinen huomio keskitetään harjoituksen tapahtumien (Main Incident) laadintaan.
Harjoituksen tapahtuma on laaja harjoiteltava kokonaisuus.
Yksittäisen tapahtuman nimike voisi olla esimerkiksi maihinnousun rajoittaminen Hangossa. Tämän tapahtuman avulla
halutaan harjoitella esimerkiksi tilannekuvan muodostamista
ja puolustushaarojen yhteisope16

Organisaatioiden ja toimintojen välisen koordinaation laajuuden
määrittäminen tapahtumien valmistelussa.

rointia sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Rannikonpuolustaja tietää, että kyseessä on varsin laaja kokonaisuus, joka koskettaa merivoimien lisäksi kaikkia muitakin puolustushaaroja sekä lähes kaikkia Puolustusvoimien yhteisiä suorituskykyjä
ja toimialoja.
Nato-tyyppinen esikuntaharjoitus edellyttää runsaasti koordinointia. Seuraava kuva
osoittaa esimerkinomaisesti,
missä laajuudessa koordinointia tarvitaan yhden tapahtuman osalta esimerkiksi maihinnousutapahtuman valmisteluun
liittyen. Jokaiselta mainitun organisaation ja toimialan harjoituksen valmistelijalta on varmistettava, miten tapahtuma näkyy
kyseisen organisaation sensoreissa ja miten kyseisen organisaation harjoitukseen osallistu-

vat osat (Training Audience) tulevan tapahtuman tilannekehitykseen mahdollisesti reagoimaan. Pitää myös huomioida,
että jos harjoitellaan uusia toimintatapoja, tulee tapahtuma
valmistella siten, että se mahdollistaa niiden harjoittelun.
Esikuntaharjoituksissa esikunnat noudattavat voimassa olevien konseptien mukaisia
toimintatapoja. Johtokeskuksen on tuettava esikuntia toimimaan tämän osalta oikein, eli
kannustettava esikuntia noudattamaan annettuja ohjeita ja
määräyksiä. Toisaalta konseptit eivät yksityiskohtaisesti kerro miten yhteistoiminta toteutetaan. Johtokeskuksen on mahdollistettava, tapahtumien yksityiskohtaisen suunnittelun avulla, että esikunnat tottuvat toimimaan keskenään tilanteissa,
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joissa voisi olla houkutus keskittyä vain oman organisaation toimintaan. Tapahtumat ovat siis
itsessään (strategisten ja) operatiivisten asioiden siiloutumisenestomekanismi.
Puolustusvoimien yhteisissä
esikuntaharjoituksissa tapahtumien määrä on noin 60-80 kappaletta. Oma kiinnostava haaste kokonaisuuden koordinoimisessa on eri tapahtumien välinen synkronointi, etenkin tilanteissa, joissa on samaan aikaan
käynnissä useita kymmeniä tapahtumia. Jokainen tapahtuma
on potentiaalisesti useita päätöksiä vaativa kokonaisuus, joten kymmenien tapahtumien
harjoituksissa johtajat oppivat
myös priorisoimaan ja delegoimaan päätöksentekoa.

Onko enää paluuta
perinteisiin esikunta
harjoituksiin – entä
valtionhallinnossa?
Perinteisissä esikuntaharjoituksissa jokainen peliryhmä valmistaa pelikirjan, johon kerää kiinnostavia ja inspiroivia tilannekuvauksia, joita sitten valmistaudutaan lähettämään harjoituksen aikana koulutettavalle esikunnalle. Usein harjoituksiin tullaan valmiiden pelikirjo-

jen kanssa, mitä on käytetty monessa edellisessä harjoituksessa. Tämän vuoksi perinteisten
esikuntaharjoitusten valmistelu ei vaadi kovinkaan paljon resursseja tai aikaa.
Perinteisten esikuntaharjoitusten järjestäminen on mielekästä, mikäli ne liitetään osaksi joukkojen harjoitustoimintaa. Armeijakunta-taso on hyvä nyrkkisääntö perinteisen esikuntaharjoituksen ylärajasta.
Strategisen tason sekä myös
operatiivis-taktisen tason esikuntaharjoituksissa perinteisesti rakennettu esikuntaharjoitus
tuottaa toimintojen kehittämiselle jopa enemmän vahinkoa
kuin hyötyä, koska perinteisten
esikuntaharjoitusten sisältöjä ei
valmisteta yhteistoiminnallisesti, vaan erillisinä kokonaisuuksina. Tämän vuoksi harjoitukset
voivat jopa opettaa välttämään
poikkihallinnollista yhteistyötä.
Nato-tyyppinen esikuntaharjoitusten valmistelutapa on
jo liitetty osaksi Puolustusvoimien yhteisiä esikuntaharjoituksia. Tällä hetkellä Puolustusvoimien yhteisten harjoitusten sisällöntuotannon suunnittelusta ja johtamisesta vastaa
Puolustusvoimien Tutkimuslaitokselle sijoitettu Puolustusvoi-

mien yhteisten harjoitusten johto-osa. Tämä henkilöstömäärältään pieni johto-osa ei pysty yksin suunnittelemaan ja valmistelemaan harjoituksia, vaan se
tarvitsee runsaasti tukea harjoitukseen osallistuvilta esikunnilta. Harjoitusten valmisteluun
sijoitetut resurssit maksavat itsensä takaisin kriisiaikana, parantuneen operatiivisen osaamisen sekä testattujen suunnitelmien myötä.
Valtionhallinto hyötyisi merkittävästi Nato-tyyppisestä harjoitusten valmistelusta. COVID19-vastatoimien johtamisen
jälkipyykki on jo alkanut. On havaittu, että poikkihallinnollisuus
keskushallinto- ja aluehallinnon
tasojen välillä on jäänyt puheiden ja paperijulistusten tasolle.
Organisaatiot ovat myös tottuneet toimimaan siiloutuneesti.
Puolustusvoimien perinteisten
esikuntaharjoitusten rakenteet
näkyvät myös valtionhallinnon
harjoitustoiminnassa. Valtionhallinnon nykymalliset harjoitukset eivät siis suinkaan poista
ongelmia, vaan voivat jopa lisätä
niitä. Nato-tyyppinen harjoitusten valmistelu toisi valtionhallinnolle merkittäviä hyötyjä ja etuja
parantamalla prosesseja ja johtamisen vaikuttavuutta.

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
Rannikon Puolustaja 1 | 2021
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Teema
Mika Immonen ja Hanna Tallberg
Mika Immonen, esikuntapäällikkö, Hanna Tallberg, tiedottaja, Uudenmaan prikaati

Sosiaalinen media viestimenä
harjoituksissamme
Puolustusvoimien harjoitustoiminnan tarkoituksena on mm. parantaa yksittäisen so
tilaan ja harjoitettavan joukon suorituskykyä sekä kehittää valmiuttamme ja luoda
osaltaan pidäkettä. Merivoimien harjoituksissa on parhaimmillaan useita tuhansia
sotilaita, kymmeniä aluksia, satoja ajoneuvoja ja erilaisia asejärjestelmiä maalla, me
rellä, rannikolla ja ilmassa sekä informaatioulottuvuudessa.
18
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la aktiivisesti esille omista lähtökohdistamme.
Maailmassa on käytössä arviolta 6,1 miljardia älypuhelinliittymää. Noin 96 prosenttia
16–74 -vuotiaista suomalaisista
omistaa älypuhelimen ja heistä
valtaosa käyttää jotain sosiaalisen median sovellusta. Uutisia
seurataan entistä enemmän verkosta ja yhä useammin uutisointi on reaaliaikaista. Sosiaalisella medialla on valtava merkitys,
ja sen avulla voidaan aktiivisesti viestiä omille kohderyhmille.
Merivoimilla on yhteiset
Facebook- ja Instagram-tilit sekä joukko-osastoilla omat Twitter-tilinsä. Kaikilla kanavilla on
omat kohderyhmänsä, karkeasti
ottaen voidaan sanoa Facebookilla tavoiteltavan hieman vanhempaa seuraajakuntaa, Instagramilla nuorempia ja Twitterillä kotimaan lisäksi kansainvälisiä seuraajia. Merivoimien
SOME-viestintä tuo esille suori-

tuskykyämme, edistää mielikuvaa modernista ja tulevaisuuteen katsovasta merivoimista, edistää kansalaisten maanpuolustustahtoa, toimii hyvänä
rekrytointikanavana ja on mukana luomassa turvallisuuspoliittista pidäkettä.
Joukko-osastojen harjoitustoiminta rytmitetään merivoimallisesti joukkotuotantosuunnitelmien ja varusmieskoulutuksen perusteella ja periaatteena
on edetä nousujohteisesti yksittäisen sotilaan taidoista joukon suorituskyvyn harjoitteluun
ja kehittämiseen. Harjoitus edellyttää hyvää suunnittelua, aikaisempien kokemusten huomioonottamista ja tavoitteiden asettamista joukon koulutustaso
huomioiden.
Harjoitusviestinnän suunnittelussa huomioimme mm. viestinnän kohderyhmän, mitä haluamme viestiä, ketkä osallistuvat viestintään ja miten käy-

M

erivoimien esikunta johtaa ja koordinoi
Merivoimien harjoi
tustoimintaa ja viestintää sekä
asettaa näille tavoitteet joukko-
osastojen kanssa yhdessä laadi
tussa Merivoimien toimintasuunnitelmassa sekä harjoituskäskyissä. Harjoitustoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän painopisteinä ovat vuosittain toteutettavat Merivoimien yhteiset harjoitukset. Samalla kun harjoituksissa parannamme omaa valmiuttamme ja suorituskykyämme, tuomme sitä viestinnän avulRannikon Puolustaja 1 | 2021
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tännössä toteutamme viestinnän. Oleellista on, että suunnittelemme viestinnän SOME-seuraajan, lukijan tai katsojan näkökulmasta. Peruskoulutuskauden harjoitusten ja barettimarssin viestinnän tavoitteet ja
kohderyhmä ovat eri kuin merivoimallisen harjoituksen, jossa
tuomme esille merivoimien nykyisiä ja tulevia suorituskykyjä.
Merivoimien esikunnan ja joukko-osastojen tiedottajat tekevät viestinnässä erinomaista
yhteistyötä. Viestintävarusmiehet ovat avainasemassa joukko-osastojen kuvien ja videoiden tuottamisessa.
20

Uudenmaan prikaatin harjoituksissa on mukana omat varusmieskuvaajamme ja isommissa harjoituksissa tiedottaja sekä
säännöllisesti puolustusvoimien combat-kameraryhmä, mikä
mahdollistaa aktiivisen viestinnän läpi koko harjoituksen.
Esimerkinomaisesti Uudenmaan prikaati järjestää vuosittain kaksi alueellista kranaatinheitinharjoitusta, johon osallistuu useita joukko-osastoja. Viime
syksyn harjoituksessa tuotimme
kranaatinheitinkomppanian toimintaa kuvaavan videon, jolla
toimme esille suorituskykyämme ja Uudenmaan prikaatin kra-

naatinheitinkomppanian harjoittelua sekä valmistautumista valtakunnalliseen vaikuttamisharjoitukseen Rovajärvellä. Uudenmaan prikaatin tiedottaja suunnitteli videon ja antoi sen toteutettavaksi varusmieskuvaajalle,
joka toteutti videon kokonaisuudessaan. Video julkaistiin Merivoimien kaikissa kolmessa SOME-kanavassa ja sen suosio jopa ylitti odotuksemme; video on
tavoittanut pelkästään Facebookissa noin 250 000.
Uudenmaan prikaatin viestinnän tekemät SOME-postaukset ovat kiinnostaneet yleisöä muutenkin erittäin laajas-
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ti, Meripuolustusharjoitus 2020
Kaislassa tehdyt UUDPR:n postaukset ovat tavoittaneet yli 150
000 ihmistä. Vuoden 2019 seuratuimmat SOME-postaukset olivat rannikkojääkärikomppanian
kertausharjoitus (160 000 katselukertaa) ja Meritaisteluharjoitus Silja, jossa on ollut yhteensä noin 165 000 katselukertaa.
Merivoimien SOME-tileille
tehtyjen tuotteiden katsojien
analysointi esimerkiksi viestinnän osuvuuden varmistamiseksi on mahdollista suuntaa antavasti ”tykkääjien” ja kommentoijien osalta, mutta tarkempi analysointi on käytännössä
mahdotonta. Laadukkailla SOME-postauksilla varmistetaan
siis parhaiten hyvä kattavuus.
Turvallisuus sosiaalisessa
mediassa on huomioitava niin
yksilötasolla kuin joukko-osastojen viestinnässä. Hyvät perusteet puolustusvoimien henkilöstölle ja asevelvollisille löytyvät
esimerkiksi Pääesikunnan laatimasta ”Turvallisesti SOME:ssa”
-ohjeesta. Suorituskykyjemme
esille tuominen on aina tehtävä
ennalta harkiten ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Sosiaalinen media on erinomainen työkalu viestinnässä,
samalla tulee kuitenkin muistaa perinteisen median merkitys tiedottamisessa ja mielipidevaikuttamisessa. Merivoimien ja
joukko-osastojen harjoituksille
ja muille tapahtumille saadaan
lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kutsumalla niihin eri medioiden edustajia. Vuoden 2020
elokuun valatilaisuuksiin ei kutsuttu omaisia koronatilanteesRannikon Puolustaja 1 | 2021

ta johtuen. Ruotsinkielinen YLE
tuli Uudenmaan prikaatin kutsusta kuvaamaan valatilaisuutemme ja se lähetettiin suorana Ylen verkkopalvelussa. Valaa
seurasi suorassa lähetyksessä 8
000 henkilöä ja myöhemmin sitä
on katsottu yli 20 000 kertaa. Yhteistyö jatkuu myös helmikuun
2021 valatilaisuudessa.
Vuodelle 2021 uutena teemana Uudenmaan prikaatissa

on SOME-videosarja ”osa prikaatia”, jossa tuodaan kerran kuukaudessa esille ihmisten eri työtehtäviä prikaatissa. Kannustamme kaikkia lukijoita seuraamaan Merivoimia sosiaalisessa
mediassa, jossa julkaistaan viikoittain useita kuvia, videoita ja
juttuja Merivoimien toiminnasta. Hyvää alkanutta vuotta kaikille, viestitään yhdessä turvallisesti SOMEssa.

Facebook:
Merivoimat – Finska Marinen – The Finnish Navy
Laivaston soittokunta – Flottans Musikkår – The Navy Band

Instagram:
Merivoimat @Navyfi
Laivaston soittokunta @laivsk

Twitter:
Merivoimat @Navyfi
Uudenmaan prikaati @Nylandsbrigad
Rannikkolaivasto @rlaivasto
Rannikkoprikaati @rannikkopr
Merisotakoulu @merisotakoulu
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Teema

Jari-Pekka Kettula
Komentajakapteeni Jari-Pekka Kettula, Koulutuspäällikkö, Rannikkoprikaati

Rannikkosotilasharjoitukset
osana Rannikkoprikaatin
harjoituskonseptia
Johdanto
Upinniemessä varusmieskoulutuksen suorittanut tai palkattuna henkilönä palveleva muistaa
varmasti aikoinaan peruskoulutuskaudella toteutetun alokasajan taisteluharjoituksen
Kiikalassa. Moni meistä on sinne osallistunut joko kouluttajana tai koulutettavana. Tuolloinhan kyseinen harjoitus toteutettiin peruskoulutuskauden koulutusviikolla neljä (4) ja näin jälkeen päin ajateltuna tuntuu, että tuolloin alokkaat kouluttajineen heitettiin ns. ”syvään pää-

tyyn”. Mutta se, jos mikä, hitsasi joukon kouluttajineen yhteen. Yhteiset haasteet ja niiden voittaminen yhdessä kasvattivat joukkoa ja sen taistelijoita. Juuri tuo taisteluharjoitus elää vieläkin monen muistoissa. Koulutus 2020 uudistuksen myötä koulutusjaksottelua
ja harjoitustoimintaa muutettiin uuteen muotoon - alokasajan Kiikalan taisteluharjoitukselle oli aika jättää hyvästit. Mutta
kuinka nuo Kiikalan hyvät käytänteet kyettäisiin siirtämään
uuteen asentoon ja samalla si-

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän
hinaajan kalustolla
Itämeren alueella.
www.raumacata.ﬁ
raumacata@raumacata.ﬁ
Tel. (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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sältöä päivittäen osana koulutusuudistusta? Suunnittelun ja
kokeilun tuloksena Rannikkoprikaatiin on muodostunut toimiva ja vakioitu harjoituskokonaisuus, jossa on hyödynnetty
ETEE (Education, Training, Execise, Eval) -mallia koulutus 2020
uudistuksen mukaisesti.
Tässä artikkelissa tarkastellaan hieman tarkemmin kouluttavia (Education) harjoituksia Rannikkosotilasharjoituksia 1 ja
2, jotka voidaan osaltaan mieltää
vanhan alokasajan Kiikalan taisteluharjoituksen ja perinteisten
”puhtaiden” ampumaharjoitusten manttelin perijöiksi. Koulutus 2020 ajan varusmies on tottunut kurssimuotoisuuteen jo alokasjaksosta alkaen. Käänteinen
luokkahuone, Puolustusvoimien
verkko-oppimisympäristö, Puolustusvoimien verkko-oppimisalusta PvMoodle, mikroelokuva ja monet muut käsitteet alkavat olla jo arkipäivää niin kouluttajan kuin koulutettavan arjessa.
Tätä samaa kurssimuotoisuutta
on hyödynnetty myös molemmissa rannikkosotilasharjoituksissa. Harjoituksien aikana suoritetaan varsinaiseen harjoituk-

Torju, havainnoi, kommunikoi!

seen integroitu kurssi joko rannikkosotilaskurssi 1 tai 2, jotka
on suunniteltu nousujohteiseksi
kokonaisuudeksi ja niissä on hyödynnetty PvMoodlen mahdollistamia ratkaisuja.

osallistumisella on ennen kaikkea onnistuttu tehostamaan
kouluttamiseen käytettävää aikaa ja mahdollistettu resurssien, kuten optimoitujen fyysisten oppimisympäristöjen ja ra-

jallisen koulutusmateriaalin jako
tehokkaammin käyttöön.
Harjoituksen aikana suoritetaan jo aiemmin mainittu rannikkosotilaskurssi 1, joka sisältää rannikkojoukoille yhteises-

Rannikkosotilasharjoitus 1
– koulutuksella luodaan
valmiutta
Rannikkosotilasharjoitus 1 on
ensimmäinen varusmiespalveluksessa suoritettava taisteluharjoitus ja siihen osallistuvat
kaikki Rannikkoprikaatin varusmiesyksiköt. Harjoitus toteutetaan koulutusuudistuksen mukaisesti koulutushaarajaksolla palvelusviikkojen 8 ja 9 aikana. Varusmiesyksiköt osallistuvat harjoitukseen porrastetusti vallitsevat olosuhteet ja rajoitukset huomioituna (COVID19).
Tällä joukkojen porrastetulla
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

Rannikkosotilaskurssi 1 työtila PvMoodle:ssa
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KASI -simulaattorijärjestelmää käytetään oppimisen tukena.

ti opetettavat ja koulutushaaran mukaiset harjoitteet. Koulutustapahtumissa oppimisen
tukena hyödynnetään PvMoodlea. Ei ole lainkaan ihme, jos törmäät Upinniemessä tai vaikka
Kiikalassa harjoituksen aikana varusmiesten tukikohtaan ja
telttamajoitukseen, jossa tutustutaan näyttöpäätteeltä yhdessä seuraavana päivänä toteutettavaan koulutusaiheeseen mik
roelokuvan tai muun opetusmateriaalin muodossa.
Rannikkosotilasharjoituksen
1 painopiste on yksittäisen taistelijan sekä partion sotilaallisten
perustietojen ja taitojen harjoittelussa, ml. harjoituksessa toteutettavat taisteluammunnat. Harjoitus on kaksiosainen. Se alkaa
taistelukoulutusvaiheella Upinniemen tai Kiikalan alueella ja
huipentuu Upinniemessä toteutettaviin taisteluammuntoihin
taistelijapari- ja partiokokoonpanossa. ”Luota itseesi ja osaamiseesi, luota aseeseen ja am24

pumatarvikkeeseen sekä luota
taistelijapariisi”. Tuttuja sanoja
ammunnan johtajilta ennen ensimmäisiä taisteluammuntoja ja
ns. tulikastetta normaaliolojen
vallitessa. Taisteluammunnoissa
varusmiesjohtajat pääsevät myös
harjaantumaan ammuntojen toimihenkilötehtävissä. Lisäksi koulutettaville pidetään ”taistelijan
mieli” -ohjelman harjoite: Taistelustressin tunnistaminen, hallinta
ja toimintakyvyn palauttaminen.

Rannikkosotilasharjoitus 2
– osaaminen ja valmius
kehittyvät
Rannikkosotilas 1 harjoituksesta on jo tovi kulunut aikaa. Tuon
harjoituksen jälkeen koulutus
Rannikkoprikaatissa on painottunut valmiudellisiin kokonaisuuksiin ja asioihin muun muassa valmiuskoulutusharjoituksessa. Koulutus 2020 mukaisesti
varusmieskoulutuksen jaksottelussa on siirrytty koulutushaarajaksolta erikoiskoulutusjaksolle

palvelusviikosta 13 alkaen. Palvelusviikoilla 15 ja 16 toteutetaan Rannikkoprikaatissa rannikkosotilasharjoitus 2 ja harjoitukseen osallistuvat jälleen
kaikki joukko-osaston varusmiesyksiköt. Joukkojen osallistuminen on jälleen porrastettu
rajoitettujen resurssien ja koulutukseen käytettävän ajan optimoimiseksi. Jos otetaan aikahyppy historiaan, niin samaan
aikaan vanhan koulutusjärjestelmän mukaan toteutettiin erikoiskoulutuskauden ampumaharjoitus. Juuri niin, siis puhdas
ampumaharjoitus. Mitä tuo rannikkosotilasharjoitus 2 siis pitääkään sisällään – muutakin kuin
vain taisteluammuntoja?
Rannikkosotilasharjoitus 2
on rakenteeltaan kolmiosainen.
Se alkaa taistelukoulutusvaiheella, jossa hyödynnetään kahdenpuoleista simulaattorijärjestelmää (ns. KASI) oppimisen tukena. Tämän jälkeen siirrytään
taisteluammuntoihin partio- ja
ryhmäkokoonpanossa niin valoisalla kuin pimeällä. Harjoituksen päättää ryhmäkiinteyttä ja
-henkeä mittaava vaativa marssi - Porkkalan marssi.
Harjoituksen aikana suoritetaan jo aiemmin mainittu rannikkosotilaskurssi 2, joka sisältää rannikkojoukoille yhteisesti
opetettavat harjoitteet. Koulutustapahtumissa oppimisen tukena hyödynnetään jälleen PvMoodlea.
Rannikkosotilas 2 harjoituksen painopiste on ryhmän taistelutekniikan mukaisten tietojen
ja taitojen harjoittelussa. Harjoituksen keskeiseksi osaamiseksi

Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

on määritetty taisteluammuntojen 3 (Partioammunta) ja 4 (Ryhmän puolustusammunta) mukaiset tavoitteet. Taisteluvaiheen simulaattorikoulutuksen tarkoituksena on ennen kaikkea turvata ja mahdollistaa vaativampien
taisteluammuntojen toteuttaminen, joissa liike kasvaa ja valaistusolosuhteet vaihtelevat. Porkkalan marssi mielletään helposti osaksi taistelijan keho ohjelmaa, mutta fyysinen toimintakyky on vain yksi toimintakyvyn
osa-alueista. Porkkalan marssin
tavoitteena onkin ensisijaisesti
koetella ryhmän ja sen jäsenien
muita toimintakyvyn osa-alueita, jotka näyttäytyvät marssijoiden keskuudessa muun muassa
taistelutahtona, oman tehtävän
merkityksen ymmärtämisenä,
kykynä hallita stressiä ja ryhmätyötaitoina. Näiden edellä mainittujen tekijöiden lopputuloksena koulutettavien erikoiskoulutusjakson taistelijan mieli -ohjelman harjoite on ryhmäkiinteyden edistämiskeskustelu. On toki myönnettävä, että Porkkalan
marssi koettelee varusmiehiä
myös fyysisesti. Tästä lisää toisessa artikkelissa.

Rannikkosotilaskurssi 2 työtila PvMoodle:ssa

taas puhtaasti kouluttajan näkökulmasta, niin tavoitteena on
ennen kaikkea ollut laadukkaan
koulutus 2020 mukaisen varusmieskoulutuksen toteutuksen
lisäksi rakentaa näyttämö, jos-

sa on mahdollista kehittää kouluttajavalmiuksia ja omaa osaamistaan ohjatun työssä oppimisen kautta. Onnistunut kokonaisuus niin varusmiehille kuin kouluttajille, sanoisin!

Lopuksi
Näiden rannikkosotilas 1 ja 2
-harjoitusten jälkeen sotilaiden
tulee osata sotilaan perustaidot osana (jalkaväki)ryhmää.
Tätä nyt hankittua osaamista
ylläpidetään ja kehitetään seuraavaksi vaativimmissa harjoituksissa joukkokoulutusjaksolla Rannikkoprikaatin harjoituskonseptin mukaisesti. Jos tarkastellaan näitä harjoituksia
Rannikon Puolustaja 1 | 2021
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Teema

Tatu Vartiainen
Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen

Porkkalan marssi on
Rannikkoprikaatin
varusmiesten kova juttu
Syksyinen päivä on ehtinyt iltapäivän puolelle. Rannik
koprikaatin varusmiehet odottavat moottorimarssin läh
töalueella pian alkavaa Porkkalan marssia.

V

aikka kukaan ei myönnäkään jännittävänsä,
tunnelma on odottava
ja sähköistynyt. Mistä Porkkalan marssissa on kysymys?

Kohti Porkkalan marssia
Jokaisella suomalaisella joukko-osastolla ja varuskunnalla
on jokin sellainen harjoitus, jota palveluksensa suorittaneet
asevelvolliset muistelevat vielä
vuosia varusmiespalveluksensa
jälkeen. Yhteistä näille koulutustapahtumille on se, että ne kasvavat korkoa reserviläisten mielissä. Marssireitin pituuteen tulee helposti pari kilometriä vuodessa lisää reserviläisen kertoessa koettelemuksestaan. Ja
täyspakkaus se vasta painoikin
venttiseiskasta ja konekivääristä puhumattakaan. - Mutta meidän ryhmä pääsi maaliin, reserviläinen ylpeänä hihkaisee tarinansa päätteeksi pyöristäen
ryhmän sijaluvun kilpailun lopputuloksissa mieluummin alas
kuin ylöspäin.
26

Kokemuksen on täytynyt
olla väkevä, kun se palaa mieliin vielä vuosien kuluttua. Siihen liittyvät muistot, raskaasta
koulutuksesta selviytyminen sekä ylpeys onnistumisesta muodostavat yhteisen, koko joukkoa sitovan kokemuksen. Näitä
kokemuksia tarvitaan, koska ne
ovat omiaan nostamaan joukon
yhteishenkeä. Näin normaaliolojenkin vallitessa aseveljeys ja jopa elinikäinen ystävyys syntyvät
yhteisten ponnistelujen kautta.
– Juuri tästä on kysymys
Porkkalan marssissakin, kertoo koulutusalan osastoupseeri, kapteeniluutnantti Antti Pulli. – Aikaisemmin Kiikalassa järjestetty peruskoulutuskauteen
ajoittunut taisteluharjoitus oli
upinniemeläisten varusmiesten yhteinen juttu, jolla peloteltiin seuraavien saapumiserien
alokkaita, Pulli hymyilee. – Tuskin mihinkään koulutustapahtumaan liittyi niin paljon yhteisiä
muistoja ja legendoja, kuin juuri Kiikalan alokasharjoitukseen.

Siellähän fysiikan lait eivät huhujen mukaan päteneet, vaan
linnutkin lensivät selällään, Pulli summaa legendaarisesta alokasleiristä liikkuneita väittämiä.
– Kun koulutus 2020 muutti koulutusjaksottelua, ja myös
Kiikalan harjoitus jäi pois, aloimme pohtia, mistä saisimme sen
tilalle uuden yhteisen kokemuksen, Antti Pulli valottaa Porkkalan marssia taustoja. - Vuosien
aikana Upinniemessä toimineilla joukoilla on ollut vastaavanlaisia marssitaitokilpailuja, joten voidaan sanoa, että Porkkalan marssi on varmasti yhdistelmä niitä kaikkia.

– Ensimmäinen Porkkalan
marssi järjestettiin syksyllä 2019
kokeiluluonteisena. Siitä ja viime keväänä järjestetystä toisesta marssista kerättyjen palautteiden mukaisesti marssitaitokilpailua on kehitetty ja uskoisin
sen nyt vastaavan hyvin asetettuihin tavoitteisiin, kapteeniluutnantti Pulli selventää.

Lähdön tunnelmia
Porkkalan marssi on osa rannikkosotilasharjoitus 2:sta, joka alkaa taistelukoulutusvaiheella.
Siinä hyödynnetään kahdenpuoleista (ns. KASI) simulaattorijärjestelmää. Tämän jälkeen siirryRannikon Puolustaja 1 | 2021

tään taisteluammuntoihin partio- ja ryhmäkokoonpanossa niin
valoisalla kuin pimeäammunnoissa. Porkkalan marssi päättää harjoituskokonaisuuden.
Marssi alkoi varuskunta-alueen ulkopuolelta, jonne
joukot siirrettiin ajoneuvoin.
Marssin lähtöalueella haastateltavat varusmiehet tsemppasivat toisiaan ja keskittyivät tulevaan suoritukseen.
Upseerikokelas Lenna Honkasalo oli ehtinyt osallistua varusmiesaikanaan jo aikaisemmin
marssitaitokilpailuihin, joskaan
ei Porkkalan marssiin. Johtajana Honkasalo piti tärkeänä mo-

tivoida alaisiaan, jotta jokainen
pääsee maaliin. – Motivoin tykkimiehiä maalissa odottavalla lämpimällä punkalla ja marssin tuomalla uudella kokemuksella, hän
valaisi taktiikkaansa juuri ennen
marssille lähtemistä. – Ryhmälleni on hyvin selvää, että jokainen taistelee loppuun asti 110%
teholla ja ketään ei jätetä. Kaveri vaikka kannetaan maaliin, jos
omat voimat eivät riitä, kokelas
Honkasalo korostaa.
Alikersantti Lauri Varonen oli
pitänyt huolta ryhmänsä huollosta ennen marssille lähtemistä: – Käytiin pesulla ja vaihdettiin puhtaat ja kuivat vaatteet.
27

Uskon, että ryhmäni tulee selviämään hyvin, hän päätteli.
Tykkimies Arttu Marttisen
ryhmässä oli jaettu tehtävät
jo etukäteen, joten osaamisen
puutteeseen marssi ei kaadu.
– Suunnistajat valitsimme ihan
ensimmäisinä, heidän taitojensa varassa edetään loppuryhmän kantaessa ryhmäkohtaiset
varusteet.

Itse marssi
Todennäköisesti Porkkalan
marssin sisältö saapumiserien
myötä vähitellen alkaa paljastua
varusmiehille jo etukäteen, mutta ainakin tänä syksynä yksityiskohtainen tieto marssin sisällös28

tä ei ollut tavoittanut marssijoita. Hajanaisia huhupuheita lukuun ottamatta jännitys säilyi
loppuun asti. Jotta näin olisi jatkossakin, emme lyö ihan kaikkia
yksityiskohtia pöytään.
Kyseessä on ryhmien välinen marssitaitokilpailu, joka alkaa Upinniemen varuskunnan ulkopuolelta ja päättyy itse varuskuntaan. Ryhmän tulee suunnistaa lähdöstä maaliin ja selviytyä
marssireitillä olevista tehtävärasteista. Osa marssireitistä on
hyvin selkää ja helppokulkuista,
mutta vaativampiakin osuuksia
mahtuu mukaan. Syksyn marssilla käytettävissä oli ensimmäistä kertaa GPS-paikannuk-

seen perustuva sovellus, jonka
perusteella pystyttiin varmistamaan palvelusturvallisuus jokaisen ryhmän paikan ollessa marssin johdon ja varo-organisaation
tiedossa lähdöstä maaliin.
Voisi sanoa, että marssilla ei itsessään ole mitään vaikeaa, mutta rasitus ja etenkin
näin syksyllä pimeys tekevät yksinkertaisistakin asioista vähän
vaikeampia. Kun tarkkuus herpaantuu vaikkapa suunnistajalla, marssi venähtää helposti
suunnitellusta noin 30 kilometristä jopa yli 40 kilometriin. Samoin tietyt rastit tuottavat sakkokierroksia, jotka suoritetaan
juuri ennen maalia.

Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

Marssin punaisena lankana
on tuoda eri rasteilta koottava
viesti maaliin. Sen sisältö liittyy
Porkkalan vuokra-alueeseen ja
Rannikkoprikaatiin. Jos painaa
mieleensä viestin sisällön ydinkohdat, tietää jo merkittävän
paljon Neuvostoliiton toiminnasta entisellä vuokra-alueella sekä
suomalaisten joukko-osastojen
toiminnasta Upinniemessä.

Fysiikka koetuksella
Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa monenlaisia mittauksia,
vaikkapa kokonaisen sotaharjoituksen fyysisen rasittavuuden mittaamisen ja arvioinnin.
Erikoiskoulutusjaksolle tultaessa lähtötasoltaan heikkokuntoisimpien kunto on kehittynyt
myönteisesti. Erilainen kuntotaso ratkaisee. Esimerkiksi rannikkosotilasharjoitus taistelu- ja
ammuntavaiheineen marssitaitokilpailusta puhumattakaan,
on toiselle raskas suoritus ja jollekin toiselle läpihuutojuttu.
– Testasimme parilla kymmenellä varusmiehellä harjoituksen fyysistä rasittavuutta,
kertoo Rannikkoprikaatin liikuntakasvatusupseeri, yliluutnantti Ville Kima. – Henkilöt valikoituivat eri kuntoryhmistä, jotta
saisimme mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan siitä, millä rasittavuustasolla liikutaan,
hän täydentää.
Testin tulokset olivat osittain ennakkokäsitysten mukaisia. Taistelukoulutus- ja ampumavaiheet eivät tuottaneet kenellekään vaikeuksia selviytyä
ja palautua päivän rastituksesta. Sitä vastoin Porkkalan marsRannikon Puolustaja 1 | 2021

si oli kaikille harjoitukseen osallistuneille kuntotasosta riippumatta harjoituksen rasittavin
osuus. Hyvän tai erinomaisen
kestävyyskunnon omaavallekin
marssi oli pitkäkestoisuudesta
johtuen rasittava, mutta hyvän
kestävyyskunnon asioista palautuminen lähti pian käyntiin.
Sitä vastoin tyydyttävän tai tätä
heikomman kestävyyskunnon
omaavalle varusmiehelle marssi kävi hetkittäin tilapäisen ylirasituksen puolella, josta palautuminen vastaavasti vaatii useamman päivän levon tai fyysisesti
kevyemmän koulutuksen.
– Toivottavasti kaikki varusmiehemme viimeistään nyt ymmärtävät fyysisien suorituskyvyn merkityksen, yliluutnantti
Ville Kima korostaa. – Reservissä ollaan vielä vuosikymmeniä
varusmiespalveluksen jälkeen.
Mitä fyysiselle kunnolle tapahtuu kotiutuksen jälkeen, jää jokaisen henkilön omalle vastuulle, Kima huomauttaa ja kannustaakin pitämään fyysisestä kunnosta hyvää huolta.

Opetustavoitteet
kirkkaana mielessä
Porkkalan marssi ei ole vain fyysinen kokemus, vaan siihen sisältyy kosolti erilaisia opetustavoitteita. Marssin hyväksytysti suoriutunut taistelija on matkan varrella ymmärtänyt taistelutahdon
ja oman tehtävänsä merkityksen
osana ryhmäänsä ja ryhmässä
toimimisen taitojen merkityksen taistelussa. Haastamalla itsensä varusmies tunnistaa taistelustressin ja moraalisen stressin vaikutuksia itsessään ja muis-

sa ryhmän jäsenissä ja osaa soveltaa niiden ennaltaehkäisyn,
hallinnan ja niistä palautumisen
menetelmiä. Haastavat tilanteet
ja kokemukset pitää osata purkaa yhdessä ryhmän toisten jäsenien kanssa. Samalla tapahtuu vahva ryhmäytyminen oman
ryhmän kanssa, jonka kanssa
käydään marssin pohjalta vielä
erikoiskoulutusjakson taistelijan
mieli -ohjelman mukainen edistämiskeskustelu.
Jos edellä kirjoitettu tuntuu
vieraalta tai kovin teoreettiselta, marssitaitokilpailu muuttaa
kaiken käytännön läheiseksi. Kysyessäni voittajaryhmältä maalissa, mikä oli heidän hyvän tuloksensa salaisuus, sain varsin
nasevia ja oivaltavia vastauksia: - Lähdimme yhdessä voittamaan, hyvä yhteishenki, tahto, periksi antamattomuus, hyvä
johtaja, tsempattiin toisiamme.
Nähdäkseni varusmiehet olivat
sisäistäneet hyvin marssiin liittyvät opetustavoitteet käytännön toiminnan kautta.
Voittajien oli tietysti helppoa hymyillä, mutta ei marssireitillä eksyneilläkään ollut suru puserossa maaliviivaa ylittäessään: – Pimeässä metsässä
meinasi synkkyys iskeä suunnistaessamme ylimääräisiä vesistönylityksiä tarjonnutta reittiä pitkin, kommentoitiin maalissa pilke silmäkulmassa. Rankka marssisuoritus näkyi taistelijoissa,
mutta sitäkin mukavampaa oli
kuulla ryhmän analyysi siitä, miten maaliin vaikeuksienkin kautta päästiin: – Ryhmämme selviytyi toinen toistaan tukien!
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Harjoitustoiminnalla suorituskykyä

Teema

Hannu Roponen ja Kai Korolainen
Komentaja Hannu Roponen palvelee Merisotakoulun koulutuskeskuksen johtajana
Komentajakapteeni Kai Korolainen palvelee Merisotakoulun merenkulun pääopettajana

Koulutuspurjehdus
muuttuu merelliseksi
taisteluharjoitukseksi
Merisotakoulun vuosittainen koulutuspurjehdus on vakiintunut noin kuuden viikon
mittaiseksi, vapusta juhannukseen kestäväksi monipuoliseksi koulutustapahtumak
si. Koulutuspurjehdukselle on osallistunut vanhimman ja nuorimman merikadetti
kurssin kadetteja, täydennyskoulutuksen opiskelijoita ja palkattuun henkilökuntaan
kuuluvia sekä varusmiehiä. Koronan aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden johdosta
totuttua rakennetta jouduttiin kuitenkin muuttamaan - mikä muuttui ja miten pakon
sanelemaa muutosta hyödynnetään jatkossa?
Koulutuspurjehduksen
tavoitteet ja suunnittelun
lähtökohdat
Merisotakoulun koulutuspurjehduksen päämääränä on opetusja koulutussuunnitelmissa määritettyjen merenkulun, merimiestaidon, ase- ja johtamisjärjestelmäopin, kansainvälisen toiminnan, johtamisen ja sotilaspedagogiikan sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tietojen ja taitojen
oppiminen ja käytännön harjaantuminen pitkäkestoisessa
operaatiossa. Opetustavoitteet
määritetään kullekin opiskelijaryhmälle erikseen vastaamaan
opetuksen tasoa ja aikaisempaa
osaamista. Korkeimmat tavoitteet on määritetty vanhimman
merikadettikurssin kadeteille,
mutta myös aluksen toimintaan
ja aluksen henkilöstön kehittymi30

selle on asetettu tähtäin.
Koulutuspurjehdus on kuuden viikon mittainen, yhtäjaksoinen harjoitus. Se sisältää tyypillisesti kolme huoltokäyntiä eri
satamissa sekä noin viikon mit-

taisen kansainvälisen harjoituksen. Huoltokäynnit ovat osa pitkäaikaista merelläoloa ja siihen
harjaantumista, ja vaikka niiden
aikana on mahdollisuus lepoon,
ei huoltokäynti keskeytä vahti-

Valmistautumista/harjoittelua merenkulun simulaattorissa
Merisotakoululla ennen alukselle pääsyä (MEK87).

Vuoden 2020 koulutuspurjehdus toteutettiin Suomenlinnassa osana merenkulun opintokokonaisuutta.
Vanhin kadettikurssi (MEK87).

palvelusta tai aluksen muita rutiineja. Keston kautta mitattuna
kyseessä on puolustusvoimien
pisin yhtämittainen harjoitus.
Koulutuspurjehduksen aikana koulutusta annetaan vuorokauden ympäri päiväohjelman
mukaisissa opetustilaisuuksissa
ja harjoituksissa, tilanteen mukaisissa harjoituksissa aluksen
jakokirjassa määritetyissä tehtävissä sekä vahtitehtävissä niin
merellä kuin satamissa. Opetusja koulutustavoitteet saavutetaan kouluttajien positiivisella
ja oppimista tukevalla asenteella ja hyvällä ammattitaidolla sekä modernin taistelualuksen ja
haastavan, kansainvälisen ja vilkkaasti liikennöidyn merialueen ja
vaihtelevien olosuhteiden muodostaman toiminta-alueen luomalla oppimisympäristöllä.
Vuoden 2020 koulutuspurjehduksen suunnittelun lähtöRannikon Puolustaja 1 | 2021

kohtana oli, että ensimmäinen
merelläolojakso olisi riittävän
pitkä (8-12 vuorokautta), avomerenkulun harjoittelu pitkin
isoympyrää olisi mahdollista ja
että reittivalinnassa huomioitaisiin vilkasliikenteinen merialue
sekä vuorovesisatama. Lisäksi harjoituksen suunnittelussa
huomioitiin kansainvälisen harjoituksen ajankohta ja sitä edeltävä satamajakso. Näiden lähtökohtien ja opetustavoitteiden
perusteella muodostettiin harjoituksen toiminta-ajatus, jonka
mukaan harjoituksen kesto olisi
43 vuorokautta ja se suuntautuisi Itämeren, Pohjanmeren, Englannin kanaalin, Atlantin ja Välimeren alueille.

Suunnitelman muutos
Korona-tilanteen nopea heikkeneminen, yhteiskunnalliset suositukset ja rajoitukset sekä puo-

lustusvoimissa annetut määräykset pakottivat arvioimaan
koulutuspurjehduksen toteuttamista. Huolellisen arvioinnin
ja vaihtoehtojen vertailun perusteella Merisotakoulu päätyi
huhtikuussa esittämään Merivoimien esikunnalle koulutuspurjehduksen perumista. Valmistelun yhteydessä laadittiin
myös suunnitelma vaihtoehtoisen ja korvaavan koulutuksen
toteuttamisesta.
Korvaavana koulutuksena lisättiin etä- ja itseopiskelua.
Vanhimman merikadettikurssin
opetuksessa hyödynnettiin laajasti PVMOODLE:a sekä aiempaa
enemmän Merisotakoulun merenkulkusimulaattoria ja planetaariota. Merenkulun opintoja
yhdistettiin myös aliupseerien
merenkulkulinjan opetukseen.
Nuorimman kurssin opetuksessa hyödynnettiin Merisotakoulun
31

Merisotakoulun ainutlaatuinen planetaario. Tätä hyödynnettiin osana sopeutetun/perutun
koulutuspurjehduksen toteutusta 2020.

Santahaminan Koulutushallia
merimiestaidon ja meritaisteluvälineiden opetuksessa. Koulutushalliin tuotiin ase- ja taisteluvälinekoulutuksen vaatima
kalusto. Hallia myös kehitettiin
merimiestaidon ja perinteisten
laivatöiden koulutuksen edellyttämällä tavalla. Tämä mahdollisti kaikille yhtenäisen koulutuksen ja oppimisen kannalta
paremman ympäristön. Kokonaisuutta täydennettiin kahdella lyhyellä meripalvelujaksolla, jotka
suunniteltiin erinomaisessa yhteistoiminnassa miinalaiva Uusimaan kanssa. Osa opetuksesta siirrettiin myöhempään ajankohtaan, mutta toisaalta järjestely mahdollisti keskeisimmän oppisisällön kouluttamisen ja päätavoitteiden saavuttamisen.
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Nopeasti toimeenpantu muu
tos ja sen vaikutukset arvioitiin
elokuussa. Opetustavoitteet saavutettiin, mutta vanhimman merikadettikurssin opiskelijoille jäi
aiempaa vähemmän mahdollisuutta soveltaa aiemmin opittua
käytäntöön. Lisäksi vanhimmalta kurssilta jäi puuttumaan kokemus pitkäkestoisesta merellä olosta henkisen ja fyysisen rasituksen alaisena. Koulutuspurjehduksen satamajakson suunnittelu osoittautui hyödylliseksi, tehosti ajankäyttöä ja kehitti
vanhimman kurssin koulutustaidollisia valmiuksia. Nuorimmalta kurssilta jäi puuttumaan kokemus pitkäkestoisesta meripalveluksesta, laivapalveluksen rutiineista sekä miehistötason tehtävistä. Myöskään lääkintäkoulu-

tusta ei kyetty toteuttamaan riittävän laajasti. Merimiestaidon
ja meritaisteluvälineiden perusteet kyettiin opettamaan laadukkaammin kuin aikaisemmilla koulutuspurjehduksilla, mutta aluksella tapahtuvaa käytännön harjoittelua ja taitojen soveltamista
oli aiempaa vähemmän.

Merellinen taisteluharjoitus
Arvion yhteenvetona todettiin,
että vaikka toteutus ei vastannut koulutuspurjehduksen aiempaa opetussisältöä, saavutettiin osa opetustavoitteista
aikaisempaan laadukkaammin.
Johtopäätösten perusteella kuluvan vuoden koulutuspurjehdukseen tehdään muutoksia
Keskeisin muutos on muuttaa koulutuspurjehduksen ra-

kenne tavoitelähtöiseksi. Koulutuspurjehduksen rakenne muuttuu ja ajallinen kesto tai huoltokäyntien kohteet eivät ole määrääviä tekijöitä. Koulutuspurjehduksen suunnittelussa huomioidaan operatiiviset tehtävät ja painotetaan aluksen kokonaisvaltaista taistelua. Vanhimman kurssin koulutustaitoa
kehitetään ja valmiuksia toimia
kansainvälisessä toimintaympäristössä lisätään. Omaa operaatioaluetta ja kotimaan ampuma-alueita harjoitusalueina hyödynnetään aikaisempaa
enemmän. Lisäksi opetuksessa painotetaan vaativimpia tavoitteita ja soveltavaa opetusta
aluksella sekä itse- ja etäopiskelua ennen harjoitusta.
Muutoksen myötä koulutuspurjehdus jakaantuu kolmeen
selkeään ja toisistaan kehittyvään jaksoon. Harjoituksen kokonaispituus ja ensimmäisen
legin kesto ylläpidetään. Harjoitus kattaa merenkulun Tanskan
salmissa, Englannin kanaalissa ja Kielin kanavassa. Ammunnat toteutetaan Selkämerellä.
Harjoitus- ja ampuma-alueita
sekä liikenteellisesti haastavia
paikkoja on riittävästi. Tyypillinen sää mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen hyvin ja reitti sallii nopeuden optimoinnin
koulutuksen eduksi. Koko reitti voidaan myös luokitella turvalliseksi. Erityispiirre on, että
koulutuspurjehduksen rakenne
myös kestää korona-tilanteen
mahdolliset muutokset aikaisempaa paremmin.
Vuoden 2021 koulutuspurjehduksella vanhin merikadetRannikon Puolustaja 1 | 2021

Esimerkkinä harjoituksesta, jota on vaikea toteuttaa
muualla, kuin aluksella. Kaikenlaisiin tehtäviin
pääsee koulutuspurjehduksella. Kuva 2010.

tikurssi suunnittelee ja toteuttaa ensimmäisen vuosikurssin satamajakson koulutuksen.
Tämä kehittää kouluttamistaitoa ja selkeyttää vanhimman
kurssin koulutuksen rakennetta varsinaisen purjehduksen aikana. Nuorimman kurssin osallistuminen jaetaan kahteen jaksoon, joista toinen toteutetaan
Merisotakoululla ja toinen aluksella. Tällä vähennetään koulutuspurjehduksella annettavaa
muodollista koulutusta, parannetaan oppimistuloksia, mahdollistetaan yhdenmukainen
perusteiden oppiminen ja riittävä osaamisen taso ennen aluspalvelukseen siirtymistä. Järjestely sallii myös varusmiesten aikaisempaa laajemman osallistumisen. Täydennyskoulutuksen
opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimissuunnitelman hyödynnettävyyttä lisätään ja koulutuspurjehduksen aikana suoritettavia opintoja yksilöidään.

Miehistön ja lisähenkilöstön
vaihdot toteutetaan sujuvasti kotimaan huoltokäyntien yhteydessä. Kansainvälisessä harjoituksessa osallistumista laajennetaan osaharjoitusvaiheen
lisäksi myös harjoituksen operatiiviseen osuuteen.
Kokonaisuudessaan muutos
mahdollistaa kevään 2020 kokemusten kokeilun ja koulutuspurjehduksen kehittämisen. Painopisteen siirtäminen aluksen taistelutoimintaan antaa vanhimmalle merikadettikurssille korkeammat valmiudet astua työelämään. Nuorempi kurssi saa
paremmat perusteet ensimmäisen kesän väyläajojaksolle. Saatujen lisähavaintojen perusteella malli on tarkoitus ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa keväästä
2022 alkaen. Perinteinen koulutuspurjehdus on syntynyt uudelleen merellisenä taisteluharjoituksena.
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Ville Vänskä

Rannikkolohkon tiedonantoja

Paholaisen
asianajajat
”Paholaisen asianajaja (lat. advocatus diaboli, virallisesti
Promotor Fidei) on katolisessa kirkossa jäsen tutkimuskomissiossa, jonka tarkoituksena on selvittää erilaisten ihmeiden
jumalallinen alkuperä. Paholaisen asianajajan tehtävänä on
kyseenalaistaa väitetty ihme. Tehtävään on kauan valittu
augustinolaismunkkeja; epävirallinen mutta ehdottoman vakiintunut kelpoisuusehto on poikkeuksellisen itsepäisen miehen maine.” (lähde: Wikipedia)

P

uolustusvoimissa innostutaan herkästi monista muotivirtauksista.
Yleensä uusista ilmiöistä odotetaan sotilaallisen maanpuolustuksen mullistavaa ihmettä
ja niistä muodostuu uskonkappaleen vertaisia ismejä. Olen
nähnyt tähänastisen urani aikana laatutoiminnan nousun ja tuhon, informaatio- ja kyberhypetyksen, syväjohtamisen kananlennon, maavoimien uuden taistelutavan kuoliaaksi vaikenemisen sekä monia muita. Kaikkiin
villityksiin ei mielestäni tarvitse hurahtaa, eikä kaikkea tarvitse apinoida. Tunnetusti suurvaltajäljittely on pienelle tie tuhoon. Silti toisinaan maailmalta kuuluu jotain järkevääkin, jo34

hon kannattaa ja täytyy suhtautua avoimin mielin.
Yhdysvaltain asevoimissa
on viime vuosina otettu laajasti käyttöön Red Teaming -toiminta. Red Teaming on hieman
huonosti suomeksi kääntyvä
käsite, mutta sillä tarkoitetaan
elementtiä (ryhmää tai yksittäistä henkilöä), joka jatkuvasti kyseenalaistaa laadittuja suunnitelmia ja tehtyjä päätöksiä. Red
Teaming -toiminnan on tarkoitus parantaa tuotteiden laatua,
tunnistaa toimintaan liittyvät
riskit ja paljastaa kognitiiviset
vinoumat. Red Teaming on kriittistä ajattelua, jolla tuetaan komentajan päätöksentekoa. Toimintatapa ei ole uusi, vaan kaiken kyseenalaistaminen on ollut

Ryhmässä tyhmyys tiivistyy? Yhtenäinen
jolloin vaarana on riskien ja mahdollisuuk

jo pitkään käytössä esimerkiksi
yritysmaailmassa. Myös Britannian asevoimien suunnitteluoppaat ovat tunnistaneet tuon ingressisäkin mainitun ”paholaisen asianajan” tärkeyden operatiivisessa suunnittelussa jo
vuosikymmeniä ennen amerikkalaisia.
Sotakouluopettajana olen
toistuvasti törmännyt siihen,
että saman koulutuspolun käyneet ajattelevat samalla tavalla.
Ryhmissä laaditut ratkaisut operatiivisiin haasteisiin ovat usein
lähes identtisiä. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että käyttämämme taktiikka on ennal-

koulutusperusta ja arvomaailma ohjaavat ryhmäajatteluun,
sien havaitsematta jääminen.

ta-arvattavaa ja toimintamme
helposti ennakoitavissa. Vastaavasti odotamme vastustajan toimivan jollain tietyllä ohjesäännössä kuvatulla tavalla.
Kun näin ei käykään, joudumme yllätetyiksi ja oman suunnitelmamme ulkopuolelle soveltamaan. ”Näin on tehty ennenkin” -ajattelu on lähtökohtaisesti virheellistä. Kun sodankäynti
muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi, epäselvemmäksi ja
tempoltaan nopeammaksi, on
ajattelun muututtava vastavuoroisesti luovemmaksi ja samalla
kriittisemmäksi. Pienellä valtiolla, jolla ei ole varaa kilpailla kaRannikon Puolustaja 1 | 2021

pasiteetissa eikä tehdä huonoja
päätöksiä, on ehdottomasti oltava kyky kriittiseen ajatteluun.
Napoleon oli viimeinen komentaja, joka yksin johti menestyksellisesti suuria sotatoimia. Sen jälkeen komentaja on
aina tarvinnut päätöksenteon
tueksi esikuntaa. Esikuntien,
suunnitteluryhmien ja muiden
ryhmien työskentelyssä on riski ryhmäajattelulle. Ryhmäajattelun muodostumiseen vaikuttavat edellä kuvattu yhtenäinen koulutustausta sekä muut
kognitiivisia vinoumia aiheuttavat tekijät. Kognitiivisilla vinoumilla tarkoitetaan ihmisen tai-

Ville Vänskä

pumusta hahmottaa ja painottaa havaintojaan, tulkintojaan
ja informaatiota tietyillä tavoin.
Kognitiiviset vinoumat voivat
johtaa pahimmillaan vaarallisiin
virhearviointeihin. Sosiaalipsykologia tunnistaa useita erilaisia esimerkkejä kognitiivisista
vinoumista. Näitä ovat esimerkiksi konsensusvaikutus, jossa
ihminen mukauttaa ajattelunsa
siihen, mitä muut ihmiset asiasta sanovat; vahvistamisvääristymä, jossa ihminen panee merkille kaiken jotain oletusta tukevan; sekä tuottamisvaikutus,
jossa itse tuotettu informaatio
muistetaan paremmin kuin ha35

Eetu Rikkinen

Yhdysvaltalainen University of Foreign Military and Cultural
Studies tarjoaa Red Teaming osaamista kansainvälisille opiskelijoille.

vaittu informaatio. Kaikki edellä mainitut ovat hyvin tunnistettavia ryhmätyöskentelystä.
Yksi rakastuu omaan suunnitel36

maansa ja toinen painottaa yhtä
asiaa, jonka kanssa on joskus ollut tekemisissä.
Operatiivisessa suunnitte-

lussa suunnitteluryhmä ja komentaja keskittyvät löytämään
ratkaisuja suunnitteluhaasteisiin sekä luomaan erilaisia toimintavaihtoehtoja. Tämä tapahtuu usein aikapaineessa,
jolloin ajattelussa ja päättelyssä tapahtuu ihmiselle tyypillisiä erehdyksiä ja virheitä. Nämä
virheet tai erehdykset voivat
vaarantaa operaation onnistumisen. Erehdysten ja virheiden
mahdollisuutta suunnittelussa voidaan pienentää Red Teaming -toiminnalla. Red Teaming
on tapa tuoda kriittinen ajattelu esikuntatyöskentelyyn. Red
Team on, suunnitteluryhmästä erillään olevan ryhmän luovaa ja kriittistä ajattelua, jossa hyödynnetään useita erilaisia tekniikoita, joiden tavoitteena on auttaa loppukäyttäjää tekemään paremmin valmisteltu
päätös ja luomaan kestävämpi
tuote. Tämä voidaan tehdä tuomalla esille vaihtoehtoisia näkökulmia, haastamalla suunnittelussa tehtyjä johtopäätöksiä,
tutkia suunnittelun olettamuksia sekä löytää mahdollisia heikkouksia suunnitelmasta. Red
Teaming -toiminnan tavoitteena on lisäksi parantaa ymmärrystä ja tuottaa komentajalle lisäinformaatiota päätöksenteon
tueksi. Red Team-ryhmä ei ole
kilpailemassa suunnitteluryhmän kanssa, eikä sen tarkoituksena ole löytää suunnitelmasta
virheitä, vaan tukea komentajan päätöksentekoa suunnittelun ulkopuolisella toiminnalla.
Red Teaming -toiminnalla
voidaan tarkastaa operatiivisen
suunnittelun loogiset päättely-

ketjut sekä tunnistaa ja haastaa
suunnitteluolettamuksia. Toimintavaihtoehtojen luomisvaiheessa voidaan tunnistaa suunnitteluryhmältä havaitsematta jääneitä mahdollisuuksia tai
tunnistaa suunnitelmasta riskejä, joita pitäisi vielä analysoida
tarkemmin. Sekä amerikkalaisilla että briteillä on Red Teaming
-työkaluina suunnitteluprosessin kaltaisia prosessikuvauksia.
Prosessissa tarkastellaan olettamuksia, loogisen päättelyketjun virheellisyyksiä, johtopäätöksien epäselvyyksiä, luodaan
vaihtoehtoisia malleja ja testataan hypoteeseja ja tunnistetaan riskejä. Tarvittaessa missä
vaiheessa tahansa voidaan pala-

Eetu Rikkinen

Yhdysvaltojen Red Teaming
-kurssilla opiskellaan muun
muassa kognitiivista psykologiaa. Kognitiiviset vinoumat ovat
inhimillisiä ja verrattain yleisiä.

ta takaisin prosessin edelliseen
vaiheeseen.
Yhdysvalloissa Red Teaming
-toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet niin rohkaisevia, että toiminnan ympärille on
muodostunut oma yliopistotasoinen kurssikeskus, joka kouluttaa henkilöstöä Red Teaming
-toimintaan. Ensimmäiset suomalaisopiskelijat ovat jo kursseilta käyneet hakemassa oppia
ja Red Teaming on rantautunut
Suomeen yhtä varmasti kuin koronaviruksen brittimutaatio tätä kirjoitettaessa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä ei ole niitä turhimpia ja huonoimpia oppeja, joita meille tarjoillaan.

Lisää aiheesta:
–
–

The Applied Critical Thinking Handbook (ladattavissa pdf-muodossa ww.nsiteam.com)
Syypää tekemiisi virheisiin voi olla kognitiivinen vinouma,
www.mielenihmeet.fi/syypaa-tekemiisi-virheisiin-voi-olla-kognitiivinen-vinouma/

www.volvopenta.com

Rannikon Puolustaja 1 | 2021
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Keskustelu

Ari Suominen
Merivoimien kenttärovasti, TL, työnohjaaja ja prosessikonsultti

Toimintakykyvaatimukset ja
-edellytykset Pohjanmaa-luokalla
Ilman osaavia ja toimintakykyisiä merisotilaita ei ole suorituskykyisiä alusosastoja eikä
niiden ase- tai muiden järjestelmien koko potentiaalia pystytä käyttämään. Tehtävä,
toimintaympäristö, olosuhteet, toiminnan tavoitteet ja tehtävätaktiikka sekä tavoit
teiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat resurssit yhdessä muodostavat meriso
tilaiden toimintakykyvaatimukset. Toimintakykyedellytyksillä tarkoitetaan merisoti
laan edellytyksiä voittaa tilanteen ja ympäristön asettamat haasteet ja vaatimukset.

T

oimintakykyvaatimukset (eli mitä tilanne ja
ympäristö vaativat /
mitkä ovat käsketyn toiminnan
haasteet) voivat osin vaihdella tilanteiden tai olosuhteiden
mukaan, mutta peruslähtökohdiltaan ne eri alusluokilla pysyvät samanlaisina. Eri alusluokilla on oma roolinsa meripuolustuksen kokonaisuudessa ja
tämä luo pohjan myös toimintakykyvaatimuksille. Toimintakykyvaatimukset vaihtele-

vat sota-aluksen sisällä eri tehtävien osalta. Esimerkiksi taistelukeskuksessa toimintakykyvaatimukset ovat niin psyykkisen (kognitiivisen) toimintakyvyn kuin fyysisen toimintakyvyn osalta erilaiset kuin vaikka
saman aluksen konemiehellä.

Pohjanmaa-luokan korkeat
toimintakykyvaatimukset
Yleisesti toimintaympäristön
haasteiksi voidaan mainita mm.
henkilöstöresurssien niukkuus,

aika ajoin voimakas merenkäynti, vaaratilanteet, mahdollinen
vihollisen asevaikutus tai sen
välitön uhka, erittäin tekninen
ympäristö (jonka jatkuva kehittyminen asettaa erityishaasteita), toimintaympäristön ja eteen
tulevien tilanteiden kompleksisuus, kognitiivisesti haastavien
tilanteiden hallinta, informaatioympäristö (esim. somevaikuttaminen), oma tai läheisten kuoleman tai loukkaantumisen pelko, epävarmuus ja jatkuvat muuMerivoimien toimintakykytiimi, 2020

Merisotilaan toimintakykyyn liittyvät tekijät.
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Merivoimien toimintakykytiimi, 2020

Merisotilaan yksilöön liittyvät toimintakyvyn voimavarat.

tokset, arvoristiriidat, pitkät yhtäjaksoiset poissaolot kotoa merellä jne..
Tulevassa Pohjanmaa-luokassa on annettu vaativat suorituskykyvaatimukset. Modernit
uudet järjestelmät eivät pysty
yksin vastaamaan suorituskykyvaatimuksiin, vaan niiden käyttäjiin (eli merisotilaisiin) asetetaan aivan uudenlaisia odotuksia kokonaisvaltaisen toimintakyvyn osalta. Taistelukeskuksen, radiohytin, ohjaamon ja
konehuoneen henkilöstön sekä
ylimmän päällystön tulee pystyä
jatkuvaan pitkäkestoiseen haastavaan kognitiiviseen suoritukseen jopa useamman järjestelmän kanssa yhtäaikaisesti. Kehittyneemmät järjestelmät asettavat kokonaisvaltaisen toimintakyvyn vaatimukset merkittävästi korkeammaksi kuin nykyisten tai jo käytöstä poistuneiden
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alusluokkien kriittisellä henkilöstöllä koskaan aikaisemmin
on ollut! Siksi näihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jo alusluokan suunnitteluvaiheessa!

Merisotilaan yksilöön
ja ympäristöön liittyvät
voimavarat
Toimintakykyedellytyksillä tarkoitetaan merisotilaan edellytyksiä voittaa tilanteen ja ympäristön asettamat haasteet ja
vaatimukset. Voidaan puhua
merisotilaan voimavaroista kohdata toimintaympäristön ja käsketyn toiminnan vaatimukset ja
haasteet. Sotilaan voimavarat
voidaan yleisesti jakaa yksilöön
ja ympäristöön liittyviin tekijöihin. Niiltä osin, kun sotilaan voimavarat vastaavat toimintaympäristön ja käsketyn toiminnan
haasteisiin voidaan puhua toimintakykyisestä merisotilaas-

ta. Tässä sillä tarkoitetaan merisotilasta, jolla on valmius yksin
tai osana sota-aluksen miehistöä suorittaa tehtävä tilanteessa kuin tilanteessa niillä välineillä ja koulutuksella, jotka hänelle
on annettu.
”Fyysisen toimintakykyisyytensä ansiosta sotilas pystyy
suoriutumaan taistelutilanteen
ja tehtävän asettamista fyysisistä vaatimuksista, suorittamaan
tehtävän loppuun ja jatkamaan
taistelua voittoon saakka.” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt, HL966). Fyysiseen toimintakykyyn liittyen yksilöön liittyviä voimavaroja voidaan nimetä
esimerkiksi fyysinen kunto (kestävyys, nopeus ja voima), käsitys
omasta kehosta ja sen potentiaalista, monipuolinen ravinto
sekä uni ja palautuminen. Hyvä fyysinen kunto antaa toimintakykyreservejä äkillisiin kuor39

mitushuippuihin, vahvistaa elimistön sopeutumismekanismeja ja nopeuttaa elimistön palautumista rasituksesta.
Fyysisen toimintakyvyn ympäristöön liittyviä voimavaroja
ovat mm. johtajuus, rasituksen
säätely palveluksen aikana, onnistunut huolto, monipuolisen
ravinnon ja riittävän nesteen
saanti, toimiva lääkintähuolto ja
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet pitää fyysistä kuntoa yllä.
Alusolosuhteissa ympäristön fyysisiin voimavaroihin voidaan liittää myös mahdollisuus riittävään
syvään ja palauttavaan uneen.
Jo yhden vuorokauden yhtämittainen valvominen aiheuttaa fyysisessä ja sitä kautta myös psyykkisessä toimintakyvyssä merkittävää alenemaa. Täydellisen
nukkumattomuuden seurauksena kaikkien sotilaiden suorituskyky ilman erityistä lääkitystä romahtaa viimeistään neljännen valvotun vuorokauden jälkeen. Univajeen aiheuttamat riskit ovat merkittävimmät yhtäjaksoista tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Sota-aluksella tällaisia tehtäviä ovat lähes kaikki.

Sosiaalinen toimintakyky
ja ryhmäkiinteys
”Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa kykyä hahmottaa itsensä ja toiset osana ryhmää ja valmiuksia toimia mielekkäällä tavalla osana ryhmää. Sosiaalisen
toimintakyvyn edellytyksenä on
muun muassa hyvä itsensä tunteminen ja toisaalta kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan/tilanteeseen ja tunteisiin (empatiankyky). Sosiaaliseen toiminta40

kykyyn liittyy keskeisesti vuorovaikutustaidot ja ihmissuhteet, yhdessä eläminen, yhteistyö, yhteishenki, muiden huomioiminen ja ”kaveria ei jätetä”
-henki.” (Varusmieskoulutuksen
yleisjärjestelyt, HL966).
Sota-alusympäristössä edellä siteeratun normin teksti korostuu, sillä sota-aluksella eletään pitkiä aikoja tiiviisti yhdessä vuorokaudesta toiseen. Monella alusluokalla kiihkeimmän
purjehduskauden aikana aluksen vakiomiehistön kanssa vietetään tuntimääräisesti laskettuna enemmän aikaa kuin kaik-

Sosiaalinen
toimintakyky rakentuu
erityisesti sosiaalisen
minäkuvan ja
vuorovaikutustaitojen
varaan.

kein lähimpien ihmisten kanssa ns. ”siviilissä”! Tästä syystä
vapaa-ajan ja palveluksen sekä
palvelustoverin ja ystävän välinen raja käy epäselväksi.
Ryhmän kiinteys ja yhteishenki edellyttävät sen jäseniltä
sosiaalista toimintakykyä, toisaalta se myös tukee ja ylläpitää
jäsentensä toimintakykyä. Vaikuttavuus on siis kaksisuuntainen. Sosiaalista toimintakykyä
on mielekästä tarkastella ryhmäkiinteyden ja organisaatioon
luottamisen näkökulmista. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka

tutkimuksissa ovat osoittautuneet merkittäviksi jaksamisen ja
vaikeista tilanteista selviytymisen kannalta.
Sosiaalisen toimintakyvyn
yksilöön liittyviä voimavaroja
ovat empatiakyky, sosiaalinen
minäkuva, sosiaaliset taidot ja
kyky toimia ryhmässä. Ympäristöön liittyviä voimavaroja ovat
muun muassa johtajuus, ryhmäkiinteys, kaikki keskinäinen
vuorovaikutus, toimintakulttuuri, perhe ja muut läheiset ihmissuhteet (ja kaikki sosiaaliset suhteet ylipäätään), työ-/ryhmädynamiikka, organisaatiorakenteet
ja henkilön taloudellinen tilanne.
Sosiaalinen toimintakyky
rakentuu erityisesti sosiaalisen
minäkuvan ja vuorovaikutustaitojen varaan. Tähän kuuluu
muun muassa kyky luottaa toiseen ihmiseen, kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan sekä kyky toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Sosiaalinen toimintakyky realisoituu ryhmäkiinteydessä. Ryhmäkiinteys on voima, joka sitoo jäsenet ryhmään ja saa
heidät pysymään siinä. Ryhmäkiinteyttä on pidetty tärkeänä
ryhmän toiminnalle, koska se
auttaa pitämään ryhmän koossa ja motivoi jäseniä ponnistelemaan ryhmän puolesta.
On tärkeää erottaa toisistaan sosiaalinen koheesio ja
tehtäväkoheesio. Sosiaalisella koheesiolla tarkoitetaan ystävyyden kaltaisten tunnesiteiden luonnetta ja laatua, pitämistä, huolehtimista ja läheisyyttä.
Ryhmä on sosiaalisesti kohesiivinen, kun sen jäsenet pitävät
toisistaan, haluavat viettää ai-

Ryhmäkiinteys muodostuu sosiaalisesta kiinteydestä ja tehtäväkiinteydestä. Sosiaalinen kiinteys = tuntuuko
hyvältä toimia tässä ryhmässä? Tehtäväkiinteys = Sitoudummeko samaan tavoitteeseen? Keskeisellä
paikalla on ryhmädynamiikka.

kaa yhdessä, nauttivat toistensa seurasta ja tuntevat emotionaalista läheisyyttä toisiinsa.
Tehtäväkiinteydellä tarkoitetaan jäsenten jakamaa sitoutumista saavuttaa tietty tavoite,
mikä edellyttää ryhmän kollektiivisia ponnisteluja. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että
juuri tehtäväkiinteys on yhteydessä ryhmän suoriutumiseen
tehtävässään, ei sosiaalinen koheesio. Sotilasjoukon tehtävästä suoriutumisen kannalta oleellisempaa on, että he ovat sitoutuneet samaan päämäärään,
kuin että he pitävät toisistaan.
Jos toiminnan tavoitteita ei hyväksytä, koheesiolla ei ole vaikutusta suoritukseen.
Ryhmäkiinteys on kuitenkin
merkittävä tekijä luottamuksen
ja motivaation muodostumisessa. Ryhmäkiinteyden on todettu
kasvavan taistelustressin määrän kasvaessa. Ryhmäkiinteys
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on tärkeää ryhmän toiminnalle,
koska se auttaa pitämään ryhmän koossa. Se on kuin liima, joka sitoo yksittäiset jäsenet ryhmään, saa heidät pysymään siinä ja ponnistelemaan ryhmän
tavoitteiden hyväksi.

Eettinen ja psyykkinen
toimintakyky
”Eettisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia oikeudenmukaisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Siihen liittyy keskeisellä tavalla kyky perustella omaa toimintaansa itselleen
ja muille, tietoisuutta omista ja
Puolustusvoimien arvoista, käsityskykyä oikeasta ja väärästä
sekä kyky tehdä ero näiden välillä.” (Varusmieskoulutuksen
yleisjärjestelyt, HL966).
Eettisen toimintakyvyn yksilöön liittyviä voimavaroja ovat
oikeustaju/moraalitietoisuus,
vastuun tunne, eettinen päätök-

sentekokyky, moraalisen kehityksen taso ja henkilökohtaiset
arvot. Ympäristöön liittyviä voimavaroja ovat esimerkiksi ulkoinen ja sisäinen viestintä (informaatioympäristö), kulttuuri ja
kollektiiviset arvot, eettisen toimintakyvyn tuki (esimerkiksi sotilaspappien tekemä työ), johtajuus ja kansainvälisen sodan oikeussäännöt.
Eettisen toimintakyvyn voimavarat nojaavat yksilön moraaliseen ajatteluun ja moraalisen kehityksen tasoon (käsitys
mikä on oikein ja väärin). Moraalisen kehityksen taso liittyy muun
muassa ihmisen ikään ja koulutustasoon. Tästä muodostuu käsitys omasta vastuusta ja oikeustaju. Nämä vaikuttavat eettisen
päätöksenteon taustalla.
”Psyykkinen toimintakyky
edellyttää muun muassa valmiutta havaita ja hahmottaa kokonaisuuksia ja tärkeitä yksityis41

Merivoimien toimintakykytiimi, 2020

kohtia sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Se rakentuu
muun muassa minäkuvan ja itsetuntemuksen pohjalta sekä luottamuksesta omaan esimieheen,
aseisiin ja ryhmään. Psyykkinen
toimintakyky vaikuttaa muun
muassa päätöksentekokykyyn,
sotilaskuriin sekä itsevarmuuteen ja tahtoon täyttää tehtävä.”
(Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt, HL966).
Sotilaan psyykkisellä toimintakyvyllä on merkittävä rooli sota-aluksen kokonaissuorituskyvyn kannalta. Se säätelee osin
yksiköstä irti saatavaa tehoa eli
suorituskykyä, mutta vaikuttaa myös kokonaispoistumaan,
jos psyykkinen toimintakyky
romahtaa. Sota-aluksella yksittäisen merisotilaan psyykkisen toimintakyvyn romahtaminen poikkeusoloissa saattaa aiheuttaa koko alukselle toimintakyvyn aleneman.
Psyykkisellä toimintakyvyllä
tarkoitetaan merisotilasta, jolla
on sellaiset psyykkiset ominaisuudet, kyvyt ja voimavarat, että hän kestää taistelutilanteen
aiheuttaman pelon ja muun
psyykkisen kuormituksen ja kykenee säätelemään tunteitaan
ja stressiään niin, että hän pysyy psyykkisesti toimintakykyisenä sota-aluksella. Hän suoriutuu omista jakokirjan mukaisista
tehtävistään koulutetulla tavalla, kykenee päätöksentekoon ja
säilyttää toimintakykynsä myös
yllättävissä tilanteissa. Hän kykenee toimimaan sekä itsenäisesti että osana sota-alusta tehokkaasti ja jakokirjan / laivapalvelusoppaan mukaan.
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Merisotilaan yksilöön liittyvien voimavarojen lisäksi toimintakykyyn vaikuttavat myös ympäristöön liittyviä tekijöitä. Keskeisen perustan luo
jatkuva vuorovaikutus ympäristömme kautta. Tämän avulla muodostuu muun muassa oma käsityksemme milloinkin käytettävissä olevasta potentiastamme. Toiminta ei myöskään tapahdu tyhjiössä vaan keskellä Merivoimien organisaatio- ja johtamiskulttuuria, jolla on tiettyjä ominaispiirteitä. Nämä ominaispiirteet vaikuttavat toimintakykyyn.
Toimintaympäristö ja olosuhteet vaikuttavat keskeisesti juuri nyt käytettävissä oleviin voimavaroihin (esim. merenkäynti on tästä hyvä esimerkki).

Psyykkisen toimintakyvyn
yksilöön liittyviä voimavaroja
ovat muun muassa tietoisuus
itsestä ja ympäristöstä, käsitykset ja uskomukset omasta kyvykkyydestä (minäpystyvyys),
kognitiivinen kapasiteetti, päätöksentekokyky, tunteiden säätely ja opitut coping-keinot1, motivaatio ja sitoutuminen. Käsitys itsestä ryhmän jäsenenä ja
omista kyvyistä syntyy vuorovaikutuksesta sen ympäristön
kanssa, jossa toimimme (työyhteisö, muu elämänpiiri).

Ympäristöön liittyviä psyykkisen toimintakyvyn voimavaroja ovat psyykkisen toimintakyvyn tuki (oman ryhmän tasalta
aina organisaation ylimmälle tasalle saakka) ja johtamis- ja toimintakulttuuri.
Psyykkinen toimintakyky muodostuu useista osa-alueista, joista osa on synnynnäisiä ominaisuuksia, osa opittuja
taitoja. Huomattava osa on kuitenkin synnynnäisiä taipumuksia, joita voi koulutuksella kehittää. Psyykkiseen toiminta-

kykyyn vaikuttavat älykkyys ja
kognitiiviset kyvyt, persoonallisuudenpiirteet, temperamentti,
stressialttius ja stressinhallintakeinot, resilienssi, psyykkinen
joustavuus ja kyky kestää ja palautua psyykkisestä rasituksesta ja stressistä sekä kyky säädellä tunteita. Kun toimintaympäristönä on merisodankäynti, on
selvää, että kyky sietää ja säädellä pelon ja ahdistuksen tunteita on keskeinen ominaisuus.
Persoonallisuutta kuvailevissa piirreteorioissa persoonallisuuden ajatellaan muodostuvan viidestä persoonallisuuden osa-alueesta sekä edelleen
muodostuvista keskenään korreloivista alapiirteistä. Viitenä
persoonallisuuden pääpiirteenä on pidetty avoimuutta, ekstroversiota (introvertti - ekstrovertti), emotionaalista vakautta, sovinnollisuutta ja tunnollisuutta. (Goldberg, 1990.; McCrae
& Costa, 1997.)
Sota-aluksen toiminnan lopputulos on pitkälti riippuvainen sen miehistön psyykkisestä toimintakyvystä. Hyvätkään
järjestelmät ja lavetti tai tehtävätaktiikka eivät yksin pysty takaamaan parasta mahdollista
lopputulosta, vaan psyykkisellä (kognitiivisella) toimintakyvyllä on ratkaiseva merkitys sota-aluksen suorituskykyyn. On
oleellista, että merisotilaat sekä
tahtovat, että uskovat voittavansa taistelun. Psyykkistä toimintakykyä voidaankin tarkastella itsensä ylittämisen näkökulmasta. Kuitenkin arkipäivässä ollaan
usein huolissaan lähinnä vain välineiden ja järjestelmien kunnosRannikon Puolustaja 1 | 2021

ta ja kestävyydestä, ei suinkaan
merisotilaan toimintakyvystä.

Kognitiivinen kapasiteetti
Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan älyllisiä ja psykologisia toimintoja, joiden avulla ihminen käsittelee tietoa ja ympäristöään. Kognitiivisia toimintoja ovat mm. erilaiset tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyvät prosessit, kuten tarkkaavaisuus ja havaitseminen, kielelliset toiminnot, päättely ja on-

Merisotilaan tulee
pystyä pitämään yllä
riittävä tietoisuuden
taso ympäristöstään
ja omasta suhteestaan
siihen pystyäkseen
toimimaan kulloisenkin
tilanteen mukaan
käsketyn tavoitteen
saavuttamiseksi.
gelmanratkaisu, muistaminen ja
toiminnanohjaus.
Ihmisaivojen kognitiivinen
joustavuus mahdollistaa nopean
reagoinnin ympäristössä havaittuihin poikkeamiin ja muutoksiin. Kontekstuaalinen ajattelukyky auttaa hahmottamaan ja
ymmärtämään ne poikkeustilanteen seikat, jotka ovat ratkaisun
saavuttamiseksi keskeisiä. Mukautuminen uusiin odottamattomiin tilanteisiin vaatii oppimisprosessin aktivoitumista. Ärsyk-

keet, jotka aktivoivat stressihormonin toimintaa ja auttavat tilanteesta selviämisessä, vaikuttavat myös ajatteluumme ja tapaamme reagoida. Reaktiomme
voi olla opittu, intuitiivinen tai jotakin tältä väliltä.
Merisotilaan tulee pystyä pitämään yllä riittävä tietoisuuden
taso ympäristöstään ja omasta
suhteestaan siihen pystyäkseen
toimimaan kulloisenkin tilanteen mukaan käsketyn tavoitteen saavuttamiseksi. Edellytyksenä tälle on kyky tunnistaa
ympäristöstään oman toiminnan kannalta olennaiset asiat ja
niiden muutokset sekä sulkea
muu informaatiotulva mahdollisuuksien mukaan ajattelun ulkopuolelle. Tietoisuus itsestä ja
ympäristöstä vaikuttaa muun
muassa tietojen käsittelyyn, havainnointiin, tarkkaavaisuuteen,
muistiin, päätöksentekoon jne..
Tämän perustana on tiedonkäsittely. Sen kapasiteetti on rajallinen ja psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa tietojenkäsittelyn kapasiteetti yleensä pienenee entisestään. Oikean tiedon
asianmukainen käsittely riittävän reaaliaikaisesti on kriittisissä tehtävissä (kuten esimerkiksi
taistelukeskus tai ohjaamotyöskentely) koko sota-alukselle keskeisin haaste!
Kognitiiviset toimintakykyvaatimukset edellyttävät myös
kognitiivisen ergonomian huomioon ottamista paremmin kuin
aikaisemmilla alusluokilla. Aivoilla on tietty kapasiteetti niin virkeänä kuin väsyneenä tai stressitilassa ottaa vastaan informaatiota ja erityisesti käsitellä sitä.
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Taistelukeskuksen, radiohytin,
ohjaamon jne. huolellisella suunnittelulla voidaan parantaa informaation vastaanotto- ja prosessointiympäristöä. Tärkeimmäksi
vaikuttavaksi tekijäksi muodostuvat kuitenkin toimiva työn- ja
vastuunjako, hyvä johtaminen
ja delegointi sekä hyvä fyysinen kunto (ja terveys), mahdollisuus riittävään lepoon ja aluksella tarjottava oikea monipuolinen
ravinto. Tällaisessa toimintaympäristössä toimiminen asettaa
myös erityisiä vaatimuksia koko
työyhteisölle ja sen dynamiikalle.
Esimiehiltä se edellyttää erityistä ryhmädynamiikan tuntemusta sekä sen hyväksi käyttämistä
perustehtävistä ja muista haasteista selviytymiseen.

Stressin hallinta
ja resilienssi
Psyykkisen toimintakyvyn yksi
keskeisin osa-alue on kyky hallita stressin määrää ja kyky toimia sen alaisena. Kykyyn hallita stressiä vaikuttavat käytettävissä olevat coping-keinot (eli se
minkälaisia keinoja/tyylejä yksilöllä on stressaavaan tilanteeseen suhtautumisessa) ja stressinhallintamenetelmät (eli minkälaisia konkreettisia keinoja
yksilöllä on hallita ja vähentää
stressiä).
Stressi ja resilienssi ovat saman asian kaksi eri ulottuvuutta.
Odottamattoman kohdatessaan
ihmisen fysiologinen stressimekaniikka aktivoituu aiheuttaen
sekä fysiologisia että psyykkisiä
vasteita. Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktivoitumisen keskinäinen vaihte44

lu korreloi sen kanssa, miten ihminen stressaavassa tilanteessa lopulta reagoi. Tähän vaikuttavat mm. perustarpeiden huomioiminen (mm. riittävä palautuminen, monipuolinen ravinto
jne.), hyvä johtaminen ja yksilön toimintakyvyn kokonaisuuden ymmärtäminen.
Suojamekanismit ja resiliessi prosessina liittyvät toisiinsa. Mekanismeja, jotka suojaavat ihmistä psykologisilta riskeiltä, ovat muun muassa riskien vähentäminen, negatiivisten ketjureaktioiden vähentäminen, itsetunnon ja minäpystyvyyden ylläpitäminen ja avoimuus uusille mahdollisuuksille.
Resilientiksi persoonaksi mielletään usein henkilö, jonka minän
rakenne on vahva sekä integroitunut ja joka omaa piirteitä, jotka edistävät yksilön vuorovaikutussuhteita. Stressinsietokyvyssä on kyse yksilön suojamekanismien toimivuudesta stressaavassa tilanteessa. Osa ihmistä on luonnostaan resilienttejä,
mutta resilienssikykyä voidaan
myös määrätietoisesti kehittää.
Kuten muihinkin kokonaisvaltaisen toimintakyvyn
osa-alueisiin myös resilienssin
muodostumiseen vaikuttavat
niin yksilöön kuin ympäristöön
liittyvät tekijät (prosessiorientoituvat tekijät). Yksilöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa
minäpystyvyyden kokemus, itsetunto, ongelmanratkaisukyky,
myönteiset ihmissuhteet, usko
ja hengelliset asiat sekä huumorintaju. Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa myönteinen ja tukea antava lähipiiri.

Prosessiorientoitunut lähestymistapa korostaa lisäksi kykyjen, ympäristön ja sosiaalisen
tuen yhteyttä vastoinkäymisistä toipumiseen. Sota-alusympäristössä tällaiseksi lähipiiriksi voidaan katsoa niin palvelustoverit kuin läheiset ihmiset sota-aluksen ulkopuolella. Vastoinkäymisistä toipumisessa yksilöt ovat kuitenkin keskeisiä toimijoita omaan itseensä nähden.
Ihmisen suhtautumista toisiin ihmisiin ja elämän kuormitustekijöihin kutsutaan ihmisen
sisäiseksi eheydeksi. Ihmiset,
joilla on voimakas koherenssin
tunne, kokevat elämänsä yleensä ymmärrettäväksi ja selitettäväksi. Koherenssitunteen syntymisen kannalta tärkeää on ensimmäiset työskentelyvuodet
ja toimivat ihmissuhteet. Sisäinen eheys on yhteydessä resilienssin muodostumiseen, sillä
sisäinen eheys toimi mielen suojamekanismina ja yksilön adaptaatiokykyä lisäävänä tekijänä.
Resilienssi ei ole vain psykologinen luonteenpiirre, vaan systeemisesti sekä kerrannaisvaikutusten kautta tarkasteltuna
ominaisuus, joka kaikissa on.
Tästä syystä resilienssipotentiaalia on myös mahdollista kasvattaa esimerkiksi oikeanlaisella koulutuksella.

Päätöksenteko ja
minäpystyvyys
Päätöksenteko sijoittuu sotilaana toimimisen kriittiseen keskiöön. Sen nopeus ja järkevyys
vaikuttaa keskeisesti operatiiviseen toimintaan, tempoon ja
myös lopputulokseen. Päätök-

senteko on ajatuksia ja toimintaa, jotka liittyvät ongelmanratkaisuun liittyvään eri vaihtoehtojen arviointiin ja valitun
strategian toteuttamiseen. Ongelmanratkaisu voi perustua
strukturoituun tavoitteenasetteluun, jolloin sitä voidaan pitää jäsentyneenä ja tietoisena.
Vähemmän jäsentynyttä ja tietoista ongelmanratkaisua voidaan pitää enemminkin adaptiivisena (joustava eri toimintamahdollisuuksien vertailu ja arviointi odottamattomissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa, ns. luova ajattelu) tai intuitiivisena ajatteluna (luonteeltaan vähiten jäsentynyttä). Sotilaskoulutus pyrkii ja valmentaa
tietoiseen, tavoitteelliseen jäsentyneeseen ongelmanratkaisuun. Kriisitilanteessa päätöksentekotilanteet ovat usein kuitenkin odottamattomia ja ennalta arvaamattomia (tilanne,
johon ei ole suunnitelmaa tai jota ei ole ennalta harjoiteltu), jolloin adaptiivinen ongelmanratkaisu vaatii isompaa psyykkistä
toimintakykykapasiteettia kuin
perinteinen ”sotilasajattelu”.
Missä määrin nykyinen Merivoimien toiminta- ja johtamiskulttuuri sekä ennen kaikkea harjoittelu tukee adaptiivista ajattelua?
Yksilön päätöksentekojärjestelmän voidaan ajatella jakautuvan kahteen osaan: Intuitiiviseen nopean ajattelun järjestelmään (eli kokevaan) ja hitaaseen ponnistelevaan järjestelmään (eli muistavaan). Tämä
vaikuttaa hyvin paljon yksilön
kykyyn mukautua muuttuviin tilanteisiin. Näiden järjestelmien
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

työnjako on optimaalitilanteessa erittäin tehokas; päätöksentekotilanteessa minimaalisella ponnistuksella saadaan optimaalinen suoritus. Koska oman
ajattelun jatkuva kyseenalaistaminen on kuitenkin työlästä, yllämme normaalisti vain kompromissiin eli tunnistamaan tilanteet, joissa virheet ovat mahdollisia tai todennäköisiä. Jokainen
tietää, että ihmisten on lisäksi helpompaa tunnistaa toisten
tekemät virheet kuin omat virheensä.

Vaikeissa tilanteissa
yksilön yrittämiseen
vaikuttaa
minäpystyvyyden
tunne. Tämä kuvaa
sitä, miten pystyväksi
ihminen kokee itsensä
erilaisten haasteiden
edessä.
Vaikeissa tilanteissa yksilön
yrittämiseen vaikuttaa minäpystyvyyden tunne. Tämä kuvaa sitä, miten pystyväksi ihminen
kokee itsensä erilaisten haasteiden edessä. Vahva pystyvyyden tunne ennustaa sitkeää yrittämistä vaikeassakin tilanteessa. Pystyvyyden tunne liittyy
läheisesti itseluottamukseen,
mutta on yksityiskohtaisemmin
tiettyyn asiaan tai osa-alueeseen liittyvää pätevyyden tunnetta. Hyvä pystyvyyden tunne
tietyssä tehtävässä ei siis auto-

maattisesti takaa hyvää pystyvyyden tunnetta toisenlaisessa
haastavassa tilanteessa.
Tähän teemaan liittyy oleellisesti käsitys omasta itsestä suhteessa toimintaympäristöön Tarkoitetaan siis subjektiivista kokemusta siitä, kuinka hyvin merisotilas kykenee selviytymään jostakin tietystä tehtävästä ja tilanteesta. Vahva minäpystyvyys -käsitys tukee psyykkistä
toimintakykyä, koska se tuo sotilaalle luottamusta ja varmuutta omaan toimintaan. Heikko
minäpystyvyys -käsitys taas voi
johtaa pelkoon ja kyvyttömyyteen suorittaa jokin tehtävä, jonka onnistuminen tuntuu epävarmalta.
Minäpystyvyys -käsitykseen
ei vaikuta pelkästään saatu sotilaskoulutus tai kokemus oman
sota-aluksen suorituskyvystä /
työyhteisön toimintakyvystä (sekä nähty malli vanhemmilta merisotilailta). Käsitykseen omista
kyvyistä vaikuttavat kaikki yksilön aikaisemmat kokemukset ja
näiden kautta koko elämän aikana muodostunut minäkuva. Koska yksilö on vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa jo varhaisesta lapsuudesta lähtien, jokaiselle muodostuu peruskäsitys
omista kyvyistä selvitä haastavissa tilanteissa jo lapsuudesta
asti. Positiiviset käsitykset itsestä ja kokemus siitä, että käynnissä oleva tilanne on kontrolloitavissa, vähentävät stressireaktiota ja ovat yhteydessä onnistumiseen tehtävässä, ongelmanratkaisuun ja analyyttisen ajatteluun. Kun ihmisellä on hyviä kokemuksia selviytyä haastavista
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tilanteista, todennäköisyys selvitä niistä tulevaisuudessakin kasvaa. Tästä ei kuitenkaan seuraa
sitä, että «heikot eväät» lapsena
saaneen ei olisi mahdollista menestyä tehtävissään esimerkiksi sota-aluksella. «Heikkoja eväitä» voidaan kohentaa mm. hyvällä sotilaskoulutuksella: Positiivisella palautteella ja «oikean
kokoisilla» nousujohteisilla haasteilla ja turvallisella ympäristöllä, jossa voi myös epäonnistua.
Tutkimustulosten perusteella tiedetään, että ihmiset suhtautuvat ylipäätään vaikeuksiin
eri tavoin. Tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään niitä
tekijöitä, jotka auttavat joitakin
ihmisiä selviytymään ja jaksamaan toisia paremmin vaikeissa tilanteissa. Yhdeksi tällaiseksi
tekijäksi on osoittautunut ominaisuus, jota voi kutsua sinnikkyydeksi. Sinnikkyydestä on puhuttu myös haastehakuisuutena
tai sisukkuutena. Sillä tarkoitetaan ihmisen taipumusta nähdä
vaikeudet haasteina pikemminkin kuin ongelmina.
Vahvan kontrollikäsityksen
ja sitoutumisen sekä haasteisiin
positiivisesti suhtautuvaa ihmistä voidaan kutsua sinnikkääksi.
Sinnikkäät henkilöt ovat avoimempia erilaisille haasteille elämässä sekä tulkitsevat stressaavat tilanteet normaalia olemassaoloa ja elämää oleviksi hyödyllisiksi kokemuksiksi. Sinnikkyydellä on sotilaskontektissa
yhteys onnistuneeseen suoritukseen, parantuneeseen stressinsietokykyyn ja hyviin johtajana toimimisen valmiuksiin.
Sitoutuminen yhdessä sinnik46

kyyden kanssa tarkoittaa poikkeustilanteessa vahvaa ”taistelutahtoa”. Kyse on siis vahvasta tahdosta olla luovuttamatta,
vaikka onnistuminen olisi epävarmaa. Tällaisia ominaisuuksia Merivoimat tarvitsee jo pelkästään
syvän rauhan aikana tilanteessa,
kun otetaan käyttöön lukuisia uusia suorituskykyjä. Näiden käyttöönoton yhteydessä ei ole tarjolla ”valmiita ratkaisuja”, vaan luovuus, innovatiivisuus, sitoutuminen, sitkeä yrittäminen ja yhteistyö takaavat parhaat käytännöt
tulevaisuudessa.

Tutkimuksen avulla on
pyritty selvittämään
niitä tekijöitä, jotka
auttavat joitakin
ihmisiä selviytymään
ja jaksamaan toisia
paremmin vaikeissa
tilanteissa.
Käsitykseen siitä, kuinka paljon voi itse vaikuttaa tilanteeseen (sisäisen kontrolli) lisäksi tilannearvioon vaikuttaa myös ns.
ulkoinen kontrolli (eli ihminen
arvioi missä määrin erilaiset tapahtumat ovat oman kontrollin
ulkopuolella). Kognitiiviseen arvioon tilanteesta vaikuttaa koetun stressin lisäksi myös yleinen
arvio tilanteesta. Negatiiviset
arviot tilanteesta johtavat usein
huonompaan suoriutumiseen.
Positiivisilla arvioilla tilanteesta on usein myönteinen vaiku-

tus onnistumiseen, koska se vähentää stressiä ja vapauttaa näin
resursseja muun muassa tehokkaampaan tiedonkäsittelyyn ja
parempaan päätöksentekoon.

Proaktiivinen
toimintakyvyn tukeminen
Kokonaisvaltainen toimintakyky ei ole siis muuttumaton ominaisuus, vaan se kehittyy kasvatuksen, koulutuksen ja kokemusten muokkaamina. Se ei rakennu tyhjiössä, vaan yksilön ja
ympäristön jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tämä vuorovaikutus
ei rajoitu pelkästään sotilasympäristöön tai sotilaskoulutukseen, vaan tarkoittaa ”koko elämäämme” (kaikkea mitä olemme kokeneet tähän saakka ja tulemme kokemaan). Toimintakyky voi vahvistua tai heikentyä erilaisten kokemuksien johdosta.
Merisotilaan kokonaisvaltaista toimintakykyä kannattelee siis organisaation, esimiehen
ja yksilön oma tuki. Organisaation tuki pitää sisällään muun
muassa:
– organisaatiorakenteet
– organisaatiokulttuurin
– työskentelyolosuhteet
– oman työyhteisön
dynamiikan
– terveyden- ja muun huollon
– organisaation
nimeämät tukihenkilöt
(esim. sotilaspappi,
sosiaalikuraattori jne.)
Esimiehen tuen keskeisimmät elementit ovat johtamistapa, esimiehen oma esimerkki,
jatkuva vuorovaikutus, hänen
toiminnasta antama palaute, se-

Merivoimien toimintakykytiimi, 2020

Merisotilaan kokonaisvaltaista toimintakykyä tukee organisaatio, esimies ja yksilö itse. Proaktiivisesti
kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa organisaation, esimiehen tai yksilön omaa tukea
vahvistamalla.

kä työyhteisön keskinäinen työja vastuunjako. Yksilön omassa
tuessa tärkeää on hyvä fyysinen
kunto, perustarpeiden tyydyttyminen (ml. monipuolinen ravinto), luottamus omaan itseen (ml.
saatu koulutus tehtävään), luottamus organisaatioon ja oma
motivaatio. Kaiken toimintakyvyn perustana on toimiva vuorovaikutus elämän eri osa-alueilla.
Toimintakykyedellytyksiin
voidaan vaikuttaa proaktiivisesti (ennakoivasti) sekä reaktiivisesti (palauttavasti). Proaktiivisesti kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn vaikutetaan vahvistamalla erityisesti sitä tai niitä tuen elementtejä, jotka näyttävät tuottavan kokonaisvaltaiselle toimintakyvylle riittämätöntä kannattelevuutta (organisaation, esimiehen tai merisotiRannikon Puolustaja 1 | 2021

laan oma tuki). Olemassa olevia
tai käyttöön melko vaivattomasti saatavia konkreettisia proaktiivisia vaikutuskeinoja toimintakyvyn tukemiseen Merivoimissa
ovat muun muassa:
– Merivoimien oman toimintakulttuurin kehittäminen
– Merivoimien organisaatiorakenteiden kehittäminen
– koulutusjatkumossa
otetaan toimintakyvyn
kokonaisvaltainen tukeminen paremmin huomioon
– työ- ja harjoitteluolosuhteet, erityisesti
sota-alusympäristössä
– työyhteisödynamiikkaan,
työyhteisön vuorovaiku
tukseen kiinnitetään
enemmän huomiota
– esimiestyön ja johtamiskulttuurin kehittäminen

–

–

organisaation tarjoama
psykososiaalinen
tuki (sotilaspappi,
sosiaalikuraattori jne)
esimies- ja vuorovaikutus
valmennuksen / sen
elementtien parempi
hyödyntäminen

Reaktiivisia vaikutuskeinoja ovat erilaiset psykososiaaliset tukitoimet (esim. kriisituki,
erilaiset purkuistunnot jne.) sekä terveydenhuollon moninaiset vaikutusmahdollisuudet siinä tilanteessa, kun toimintakykyedellytykset ovat merkittävästi vaarantuneet (esim. psykoterapia, mielialalääkitys, sairausloma jne.).
Merivoimille on erityisen tärkeää tunnistaa ne proaktiiviset
toimintakyvyn tukemismah47

dollisuudet, joilla yksilön ja yhteisön toimintakyvyn voimavaroja voidaan vahvistaa, koska reaktiivisten vaikutuskeinojen järjestäminen esimerkiksi
sota-alusolosuhteissa on hankalaa ja niiden vaikuttavuus hidasta. Jotta reaktiiviset toimintakyvyn tukimahdollisuudet palauttaa toimintakyvyn kriittinen
alentuma (tilanteessa, jossa toimintakyky on koko sota-aluksen

miehistöllä tai osalla sitä romahtanut) on ylipäätään mahdollista, tulisi nämä tukimuodot pystyä tuottamaan stressittömissä
olosuhteissa. Missä määrin tämä esimerkiksi poikkeustilanteessa olisi edes mahdollista sota-alusympäristössä?
Valtaosa käytettävistä resursseista on perusteltua siksi
käyttää kokonaisvaltaisen toimintakyvyn proaktiivisiin tuki-

toimintoihin syvän rauhan aikana ns. ”normaalissa arjessa”.
Tästä syystä Pohjanmaa-luokan
henkilöstön toiminnan suunnittelussa ja Merivoimissa ylipäätään tulee keskittyä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn proaktiivisten toimien tunnistamiseen
ja kehittämiseen. Pitkäjänteisellä kokonaisvaltainen toimintakyvyn koulutuksella on tässä
keskeinen merkitys.

Viitteet:
1. Ihmisellä on vahva tarve pyrkiä suojautumaan psyykkisesti vaikeilta tunteilta ja
kokemuksilta. Keinoja ja tapoja, joilla yritämme suojautua, nimitetään psykologisiksi
selviytymiskeinoiksi (engl. coping).

Millog ylläpitää maa- ja
merivoimien kalustoja sekä
ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaalikuin poikkeusoloissa.

millog.fi
�
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Komentajakapteeni Pekka Hietakangas, LV2020 hankepäällikkö

Taistelualuksen johtaminen
Artikkeli "Taistelualuksen johtaminen" on alun perin julkaistu vuonna 2019 7. Pinta
torjuntalaivueen 50v julkaisussa. Komentaja Ville Vänskän edellisessä Rannikon
Puolustajassa kirjoittama artikkeli, jossa pohdiskeltiin suomalaista taistelualusten pääl
liköiden johtamiskulttuuria, kannusti kirjoittajaa julkaisemaan artikkelin uudelleen myös
tässä lehdessä. Kyseisen aihepiirin osalta kirjoitettu teksti on edelleen varsin vähäistä ja
näkemysten vaihto jää helposti pienen piirin jutteluksi. Aihe on kuitenkin myös johtami
sen näkökulmasta laajemminkin mielenkiintoinen ja hyvin kulttuurisidonnainen.

J

ohtaminen kuuluu yhtenä oppiaineena niin upseerin perustutkintoon
(kandidaattivaihe, sotatieteen
maisterivaihe) kuin myös jatkotutkintoon (esiupseeri, yleisesikuntaupseeri). Puolustusvoimien johtajakoulutus on laadukasta, mutta missään näistä opintokokonaisuuksista ei suoranaisesti kuvata sitä kokonaisuutta, mitä taistelualuksen johtaminen edellyttää. Miksi taistelualuksen johtamisesta ylipäätään pitäisi kirjoittaa? Mikä siinä
on niin erilaista? Tässäkään artikkelissa tyhjentävää vastausta
ei anneta, vaan tavoitteena on
tuoda esiin muutamia näkökulmia joista asiaa voi tarkastella.
Suomalaisessa julkaistussa
kirjallisuudessa nykyaikainen
taistelualuksen johtamista käsittelevä materiaali, pois lukien
Laivapalvelusopas (LPO), on varsin vähäistä. Viimeisin julkaistu
artikkeli on vuodelta 2014 SuoRannikon Puolustaja 1 | 2021

mi Merellä julkaisussa aiheena
”Kun pääset päälliköksi” (kom
Rautava), jossa erinomaisesti kiteytetään myös komentajakapteeni Jarmo Pennalan aikanaan
kirjoittamat ”12 teesiä aluksen
päällikölle”. Yhdysvaltalaista näkemystä sen sijaan on saatavissa ainakin kahdesta laadukkaasta kirjasta. Yleisellä tasolla taistelualuksen johtamista käsittelee jo kuudennen painoksen
saanut Command At Sea (Adm
James Stavridis, Rdml Robert
Girrier) sekä yksittäisiä ensimmäisen päällikkyyden havaintoja käsittelevä Destroyer Captain - Lessons of a first command
(Adm James Stavridis). Molemmat kirjat ovat lukemisen arvoisia ja niihin palaan toisinaan itsekin omaa toimintaani reflektoiden. Samoin nuo edellä mainitut Pennalan teesit soveltuvat
erinomaisesti oman toiminnan
tarkasteluun.
Taistelualuksessa yhdistyvät

itsenäiset pitkäkestoiset tehtävät sekä tulivoima. Meri ympäristönä on vaativa elementti. Merelliset taistelut voidaan joutua
toteuttamaan ilman viestiyhteyksiä johtoportaaseen tai muihin yksiköihin. Menetetyt suorituskyvyt (esimerkiksi alukset)
ovat lähes mahdottomia korvata, taistelut voivat olla nopeita ja
rajuja ja pienet erot taisteluteknisissä suoritteissa tai päätöksissä voivat heilauttaa merioperaatioiden voimasuhteita täysin erilaisiksi. Meri taistelutilana avaa
aina mahdollisuuksia operatiivisiin sotaliikkeisiin ja operaatioiden lopputuloksilla voi olla jopa
strategisia vaikutuksia. Näin ollen yksittäinen taistelualus osana taisteluosastoa on vaikuttavuudeltaan enemmän kuin perusyksikkö.
Omien kokemusteni mukaan
johtamisessa mallioppiminen on
suuressa roolissa. Jokainen johtaja kasvaa ja kehittyy ympäröi49

vien ihmisten muokkaamana.
Johtajan identiteetti on synteesi
aiempien esimiesten, vertaisten
ja alaisten kanssa työskentelystä. Tärkein yksittäinen muokkaaja alaistensa johtajaidentiteetin
rakentumisessa on aluksen päällikkö. Henkilö, jonka vastuut ja
velvollisuudet ovat niin lukemattomia lakien, asetusten, normien
ja käskyjen kautta (merilaki, sotilaskurinpitolaki, työturvallisuuslaki ja ympäristölaki joitakin mainitakseni). Lakien jälkeen tulee
liuta ohjesääntöjä ja normeja,
muiden muassa LPO, SMO, YLPALVO, varomääräykset ja virkaehtosopimus, unohtamatta
kaikkia muita johtoportaiden
käskemiä velvollisuuksia ja yksityiskohtia. Määrä on niin mittava, että yhden ihmisen kyky käsittää tämä kokonaisuus on rajallinen. Kaiken tämän sääntöjä
ja määräyksiä asettavan tekstivuoren lisäksi aluksen päällikön
tulisi hallita laivansa ja sen taistelutekniikka. Tärkeimpänä kaikesta, päälliköllä tulisi olla kokemusperäinen ymmärrys merisodan lainalaisuuksista. Miten tilannekuva muodostuu eri
sensorein ja tiedonsiirtokyvyin,
kuinka hyvin minä näen vastustajan tai se näkee minut, kuinka
asejärjestelmämme kykenevät
vaikuttamaan toisiinsa. Aika-tila-joukot-kokonaisuus antaa
perusteet oikeanlaiselle taistelunmukaiselle toiminnalle. Joukot käsittää omat ja vastustajan
suorituskyvyt vahvuuksineen ja
heikkouksineen, joita tarkoituksenmukaisesti suunnataan ajassa ja tilassa. Jos tätä opinmäärää ei kukaan voi täydellises50

ti hallita, kuinka tehtävästä voi
suoriutua?
Aluksen päällikön päätösten
tulee perustua kokemukseen, jota pelkästään painetusta tekstistä ei voi oppia. Päällikkö päätyy
usein ratkaisuun, joka tehdään
intuitiolla. Sanonta ”rannalla ollaan viisaita, kun merellä sattuu
vahinko” kiteyttää hyvin aluksen
päällikön jatkuvan haasteen. Jo
pelkästään tästä syystä aluksen päällikön tulisi omata laaja
osaamistausta erilaisista aselajiupseerin tehtävistä ja riittävästi

Aluksen päällikön
päätösten
tulee perustua
kokemukseen, jota
pelkästään painetusta
tekstistä ei voi oppia.
Päällikkö päätyy
usein ratkaisuun, joka
tehdään intuitiolla.
merijalkaa aluksen päällä ennen
päällikkyyttä. Intuitio kehittyy
kokemusten kautta. Merisodan
näkökulmasta tilanne on onneksi yhteismitallinen. Taistelutilanteessa (vaikka nykyaikainen merisota ei puhdasta laiva vastaan
laiva -taistelua olekaan) helpotusta tilanteeseen voi hakea tästä näkökulmasta: Jos itse kykenee johtamaan aluksensa taisteluun riittävän yksinkertaisella
mutta toimivalla taisteluajatuksella, on mahdollista, että toisen lipun alla oleva kollega on it-

se vieläkin haastavammassa tilanteessa ja päätyy omassa intuitiossaan huonompaan ratkaisuun. Onnistuneen tilanteenarvion jälkeen loppu onkin puhdasta teknistä toteutusta - käskyjä
ja niiden toimeenpanoa. Ensimmäinen ja tärkein oma oppini on
siis se, että johtamisen päämäärä
on selkeys ja yksinkertaisuus.
Kuinka selkeyteen ja yksinkertaisuuteen voidaan päästä?
Huolellisen tilanteenarvioinnin jälkeen täytyy monitahoisesta ja ehkäpä sekavasta kokonaisuudesta hahmottaa oleellinen.
Kun itse tietää mitä haluaa ja saa
sen ymmärrettävästi viestittyä,
alkavat alaiset omien kokemusteni mukaisesti toimia kohti haluttua loppuasetelmaa. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tässä piilee koko johtamisen suurin
vaikeus. Tämän voi pilata kahdella tavalla. Jos päällikkö ei kykene muodostamaan itselleen punaista lankaa (tahtotilaa, joka ei
jatkuvasti muutu) TAI ei onnistu oman tahtotilan viestinnässään riittävän selkeästi, ei taistelualuksen kaltainen monikerroksinen ja kompleksinen organisaatio voi toimia oikein. Lähtökohta tulee olla se, että jos laivan
toiminta ei vastaa omaa ajatustani, tarkasta ensin oma punainen
lanka ja mieti, miten se alaisille
viestittiin. Olenko käskenyt asiat
riittävän selkeästi, jotta jokainen
toimiala ja erikoisala johtamisen
eri tasoilla tietää, mitä pitää saada aikaiseksi? Tässä asiassa tuo
aiemmin mainittu kokemus tuo
varmuutta. Syyllinen omien kokemusteni mukaan on aina löytynyt peilistä. Ehkä sillä hetkellä en

itsekään tarkalleen tiennyt, mitä
koko laivan olisi pitänyt saada aikaiseksi, tai en ainakaan käskenyt sitä riittävän selkeästi.
Laivapalvelusopas, meidän
ainoa taistelualuksen johtamista ja organisoimista käsittelevä
kirjamme, on ohut ja sen kyllä
jaksaa lukea. Kyseisen kirjasen
vaikeus on sen syvyydessä ja
siinä, mitä itse teksti alleen kätkee. Sitä ei pidä vain lukea – se
pitää ymmärtää. LPO on samoin
kuin toinen alussa mainitsemani kirja, Command At Sea, jo useaan kertaan painettu lähde, jonka juuret ja syvin ydin pohjautuu
sotakokemuksiin. Niihin oppei-

hin, jotka kantapään kautta kovimmalla mahdollisella hinnalla on saatu. Uusien painosten
kirjoittajien vastuulle on jäänyt
pitää kirja ajantasaisena mutta ydin säilyttäen. Mitkä ovat ne
tekijät, joita taistelun koettelemat päälliköt ovat nähneet kaikista tärkeimpinä? Molemmissa kirjoissa korostuvat aluksen
organisointi ja vastuualueiden
selkeä määrittely, aluksen valmiuden säätely tarkoituksenmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla sekä tarkoituksenmukainen harjoittelu.
Sorrumme nykyaikana liian
helposti turhaan nokkeluuteen

ja punaisen langan kadottaminen on siten helpompaa. Aluksen päällikön ei pidä olla paras
asiantuntija kaikessa mitä aluksen yksittäisiin erikoisaloihin
liittyy. Aluksen päällikön pitää
olla paras vain yhdessä asiassa.
Ymmärtää, miten laiva ja sen
miehistö täyttää sille käsketyn tehtävän ja osata tehdä sen
edellyttämiä päätöksiä. ”Mitä
minun tässä kohti nyt sitten pitää päättää”, on ainoa asia, mitä
päällikkö ei voi alaisiltaan kysyä.
Alla on ote kirjasta Command
At Sea. Otin suoran lainauksen,
kun en sitä itse paremmin osannut kirjoittaa:

The Prestige, Privilege and the Burden of Command
Only a seaman realizes to what extent an en- hands of those leaders chosen from command.
tire ship reflects the personality and ability of
In each ship there is one man who, in the
one individual, her Commanding Officer. To hour of emergency or peril at sea, can turn to
a landsman this is not understandable, and no other man. There is one who alone is ultisometimes it is even difficult for us to compre- mately responsible for the safe navigation,
hend, - but it is so.
engineering performance, accurate gunfiring
A ship at sea is a distant world in herself and morale of the ship. He is the Commanding
and in consideration of the protracted and dis- Officer. He is the ship.
tant operations of the fleet units the Navy must
This is the most difficult and demanding
place great power, responsibility and trust in the assignment in the navy. There is not an instant
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during his tour of duty as Commanding Officer
that he can escape the grasp of command responsibility. His privileges in view of his obligations are most ludicrously small; nevertheless
command is the spur which has given the Navy great leaders.

Kuinka Joseph Conradin kuvaileman henkilön saappaat ovat
täytettävissä? Jokainen päällikkö inhimillisenä toimijana voi
tehdä vain parhaansa. Itse kahden eri taistelualusluokan päällikkönä olen soveltanut seuraavanlaista metodia. Metodi pyrkii vastaamaan toiseen tärkeimpään oppiini, tunne oma laivasi, sen henkilöstö ja itsesi. Ensimmäiseksi tulee tunnistaa alusluokan tehtävät. Miksi alus on
olemassa, minkä roolin se merisodan näyttämöllä täyttää, miten laiva on varusteltu ja miten
se teknisesti kyvyt ja rajoitteet
huomioiden kykenee ympäristössään suoriutumaan. Seuraavaksi tulee tunnistaa henkilöstön
määrä ja laatu. Teräs ja teknologia eivät yksin vielä voita taisteluja. Sen tekevät ihmiset. On
tärkeää tunnistaa, kuinka hyvin
aluksen henkilöstö kykenee hyödyntämään aluksen mahdollistamia vahvuuksia ja minimoimaan
sen heikkouksia. Onko tehtäväkokoonpano tasapainoinen tai
onko henkilöstön osaamisessa
tai asenteessa puutteita? Osaamispuutteita voi helposti poistaa harjoittelun avulla, asennetai ymmärrysongelmat vaativat
enemmän ja pitkäjänteisemmin
työtä. Viimeisenä täytyy tunnistaa oma osaamistaso ja siinä ole52

It is a duty which most richly deserves the
highest, time-honored title of the seafaring
world - “CAPTAIN”.

vat kehittymistarpeet. Jos tämän
viimeisen itsearvion jättää tekemättä, ei suorituskykyä voi kehittää. Sivulla 51 on esimerkinomainen kuva, jolla pyrin havainnollistamaan omaa metodiani (kuvaselite kuvan alla):
Eri toimi- ja erikoisaloilla on
useita teknisiä osajärjestelmiä,

Teräs ja teknologia
eivät yksin vielä
voita taisteluja.
Sen tekevät
ihmiset.
prosesseja ja toiminnallisuuksia.
Niiden kokonaisuuden voi pilkkoa niin pieniin osiin kuin itse
asiaa haluaa tarkastella (kuvan
pystypalkit). Esimerkiksi taistelunjohtoalan voi pilkkoa taistelujärjestelmään osajärjestelmineen, toiminnalliseen henkilöstön osaamiseen tai miehitykseen ja taistelukeskuskulttuuriin. Yksittäinen palkki voi olla
MASS -järjestelmä, ITO -järjestelmä, tulenjohtotutka tai vaikkapa elektronisen tiedustelun
sensori osana aluksen taistelua. Samaa logiikkaa voi soveltaa myös muihin palvelus- tai
erikoisaloihin, tai jopa niiden yk-

– Kirjailija, merenkulkija

Joseph Conrad

sittäisiin laitteisiin ja työkaluihin
pääkoneesta vuotomattoon tai
tuentatankoon. Esimerkin kaksi
käyrää ovat kahden esimerkinomaisen eri päällikön itsensä tekemiä osaamisarvioita kyseisen
kuvitteellisen alusluokan osalta.
Sinisellä käyrällä on kuvattu merenkulku- , laiva-ala ja SJAP orientoitunut päällikkö ja punaisella käyrällä taistelunjohtoalaja taisteluvälineorientoitunut
päällikkö. Kumpikaan käyrä ei
siis kuvaa ideaalitilannetta, vaan
parhaassa mahdollisessa tilanteessa päällikön itsearviossaan
muodostama oma osaamistasokäyrä ja muun henkilöstön osaamistasopalkit ovat tasapainossa
siten, että henkilöstön osaamistasopalkki kunkin yksittäisen
osa-alueen osalta on vain hivenen päällikön käyrää ylempänä.
Tunnistetut vahvuusalueet tulee
pyrkiä säilyttämään ja havaitut
osaamisvajeet tulee pyrkiä nostamaan korkeammalle – niin
päällikön kuin henkilöstönkin
osalta. Tällöin päälliköllä on aidosti toimi- tai erikoisala-asiantuntemusta käytössään ja päällikkö voi keskittyä laivalle käsketyn tehtävän toteutukseen, johtamiseen ja päätöksentekoon
ymmärtäen kuitenkin mahdollisuuksia ja rajoitteita muodostavasta kokonaisuudesta riittä-

västi. Taistelualuksen päällikön
johtamisen kolmio taistelutilanteessa voidaan piirtää vieressä
esitetyllä tavalla:
Päällikkö johtaa aluksen ulkoista taistelua (taistelunjohto), tehden ratkaisevat päätökset sisäisen taistelun toimenpiteisiin (suojapalvelu) ja antaen vaatimukset aluksen liikkeen hyödyntämisestä näiden
kahden edellisen turvaamiseksi (merenkulku). Tehtävän täyttääkseen päällikön tulee varautua käyttämään kaikkia käytössään olevia suorituskykyjä maksimaalisesti - niinhän vastustajakin tekee.
Jos päällikön käyrä eroaa
liian suuresti aluksen henkilöstön osaamispalkeista, muodostuu substanssiosaamisen osalta ristiriita, joka vaikeuttaa suorituskyvyn nostoa tai tekee sen
jopa mahdottomaksi. Suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta osaava päällikkö osaa-

Merenkulku

PÄÄLLIKKÖ
Suojapalvelu
mattomassa laivassa ei ole niin
vahingollinen tilanne kuin osaava laivan henkilöstö osaamattoman päällikön johdossa. Osaava päällikkö kykenee vaatimaan
koulutusta ja harjoittelua tunnistamilleen osa-alueille ja tarvittaessa henkilökohtaisesti
kouluttaa asioita. Hän siis tunnistaessaan muutostarpeen kykenee muuttamaan asioita määrätietoisesti kohti tavoitetilannetta. Osaamaton päällikkö voi
selviytyä omassa tehtävässään
osaavien alaistensa tuella, mutta olemassa olevaa suoritusky-

Taistelunjohto
kyä vahvuuksineen ja puutteineen hän ei kykene kehittämään
tai muuttamaan. Hän ei tunnista
riskejä, joita laivan osaamisessa
tai kulttuurissa piilee. Osaamaton päällikkö ei myöskään saa
käytössä olevasta suorituskyvystään kaikkea irti. Mikäli laiva joutuu aidosti haastavaan tilanteeseen, jokainen voi arvella,
mitä lopputuloksia millainenkin
käyrä erilaisissa tilanteissa lopulta voi aiheuttaa.
Loppuun vielä muutama kiteyttävä lainaus mainitsemistani lukemisen arvoisista kirjoista;

Good COs take care of their crew´s well-being, ensuring they attend the right professional schools, are trained properly for their jobs,
and take time for leave as appropriate. They
provide opportunities and development path
for their crew too. Successful COs clearly artic-

ulate and enforce standards in all areas: personal conduct, professional performance, material readiness, rigorous training, and especially, crisp execution. They provide feedback
up and down the chain of command.

Sotilasorganisaatiossa keskinkertaisen tuloksen saa aina aikaan käskemällä, mutta vain ja
ainoastaan motivaatiolla tehdään huipputulos. Huipputulokset ja saavutukset kohottavat motivaatiota, lisäävät yhteishenkeä ja saa

miehistön oikealla tavalla vihaamaan epäonnistumista. Aidosta ammattiylpeydestä kehittyy se miehistö, joka jokaisella upseerilla on
”vain kerran elämässä. …siispä tavoittele sitä.

Kokonaistoiminnan merkitystä korostaessaan
johtaja ei kuitenkaan saa unohtaa lopputuloksen muodostuvan alaistensa yksilöllisistä suorituksista. Siksi hänen tulee osata oikein val-

voa ja ojentaa, mutta myös varauksetta palkita alaisiaan, kun siihen on aihetta.
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Kenneth Nyholm

Keskustelu

Ahvenanmaa – Itämeren Krim
Presidentti Putinin aikana Venäjä on perustanut sekä sisä- että ulkopolitiikkansa
geopolitiikkaan, jonka Aleksandr Dugin määritteli kenraaliporukassa 1990-luvulla.
Sitä viitoittaa erityisesti kaksi asiaa: Venäjälle ainoa mahdollinen hallintomuoto on
yksinvaltius ja valtion tulee ulottua merille.

E

teläisen sotaretken
päättyessä Moldaviassa,
Georgiassa, Ukrainassa,
Syyriassa ja Libyassa Venäjä lienee avannut pääsyn Mustallemerelle ja myöskin Välimerelle.
Ainoa suunta, jossa Venäjällä vapaata pääsyä merelle ei ole, on
länsi – tärkeä kaupankäyntiväylä ja Kremlin mielestä suurin uhkasuunta. Pysähtyykö Putin vai
siirtääkö hän sotilaallisen painopisteen länteen?
Rakenteilla olevalle Impeeriumille tirkistysreikä Suomenlahden pohjukassa ei riitä nyt
kuten ei ole riittänyt historiassakaan. Energia, kuljetusreitit ja
ruoka tulee olla suurvallan omassa kontrollissa. Eristetyn Kaliningradin alueen lisäksi länteen tarvitaan ympäri vuoden auki olevia
kauppa- ja sotasatamia, viljavia
alueita väestön ravinnontarpeeseen, innovatiivista koulutettua
väkeä maastamuuttavan nuoren
ja eläköitymisen kautta vähenevän työvoiman jättämän aukon
paikkaamiseksi sekä teknologisen jälkeenjääneisyyden kiinni
kuromiseksi.
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Venäjän ulko- ja sisäpolitiikka on valjastettu geopolitiikan vankkureiden eteen, ja niitä kahlitsee maan intresseistä kumpuava väkivallan käyttö.
Niin ulko- kuin sisäpolitiikan työkalupakit ammottavat tyhjyyttään. Venäjän johto on menettämässä luottamuksensa ja uskottavuutensa sekä maan sisällä
että kansainvälisessä politiikassa. Valtiojohdon ulkopoliittinen
retoriikka yrittää selvitä tilanteesta valheiden, vähättelyn ja
naurunalaistamisen avulla. Totuuden tuloa poliittisen kilvoittelun osaksi yritetään välttää –
se saattaisi viedä maan johdon
aseman kyseenalaistumiseen.

Sisäpolitiikka
Pyrkimys yksinvallan säilyttämiseen on johtanut eristäytymiseen muusta maailmasta – ”vallitsee terveellinen valtiollinen sisäänpäinkääntyneisyys”, mietiskeli Venäjän Liittoneuvoston puhenainen Valentina Matvienko.
Sisäpolitiikka säätelee Venäjän
ulkopolitiikkaa.
Kreml opettaa systemaat-

tisesti kansalle, että länsi uhkaa, demokratia johtaa perikatoon ja kansan tahdosta tuleva vallanvaihto johtaa kaaokseen kuten Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa. Niihin Venäjä lähetti asevoimansa nujertamaan kansan tahtoa tavoitteena sekasorto. Valko-Venäjänkin
presidentti pysyy vallassa vain
Kremlin tuella, ja Venäjä on valmistautunut lähettämään joukkojaan maahan. Kaaos on kansalaisten suurin pelko. Kansan
joukosta nousseiden vaihtoehtojen saadessa myrkytyksen äänestäjien ainoana valintana on
uskoa valheisiin – ja Putiniin. Valtiojohdon toiminnan perustuminen valheeseen ei ollut kestävä
ratkaisu Neuvostoliitolle ja tuskin on Venäjällekään.
Valtiojohdon tulevaisuusstrategia on ajautunut umpikujaan,
eikä se pysty esittämään kansalle uskottavaa mallia kansalaisten
elinolosuhteiden kehittymisestä
tulevina vuosikymmeninä. Kansa
tietää vain, että perustuslakiuudistuksella Putin järjesti itselleen
ja valtaeliitilleen mahdollisuuden

johtaa maata vuoteen 2036 saakka.1 Sitä on vaikea uskoa merkiksi valtiojohdon halusta kehittää
kansan hyvinvointia ja uudistaa
maan lahoavaa infrastruktuuria.
Yksinvallan säilyttämistä se tukee ja kleptokraattinen hallinto
jatkaa maan johdossa vielä pitkään. Venäläiset ovat muuttuneet pessimisteiksi eivätkä usko
muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen2.
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

On osoittautunut, että kansa antaa presidentti Putinille anteeksi maan johdon sisäpoliittisen saamattomuuden kunhan
voimapolitiikka tuo voittoja.3 ”Eihän hän ehdi joka puolelle, kun
maan puolustaminen vie ajan.”

Ulkopolitiikka
Putin valitsi ulkopoliittiseksi
linjakseen vastakkainasettelun
lännen kanssa ja pakkovaltaan

perustuvan ulko- ja turvallisuuspolitiikan intressipiirissään. Tähän mennessä Venäjä on sotinut jatkuvasti koko Putinin hallintoajan, eikä merkkejä muutoksesta ole nähtävissä. Mitä lähemmäksi umpikujan loppu tulee, sitä vaarallisemmaksi Venäjä muuttuu. Pian ei ehkä rajoitetusta asevoiman käytöstä piisaa. Suosionsa palauttamiseksi
Kreml saattaa päätyä virhearvi55

ointeihin, jotka vaarantavat Itämeren alueen rauhan. Putinin
KGB/FSB-taustainen hallintoaparaatti on herättänyt kansassa
historiallisen impeeriumi-mielialan, ja kaikenlaista alueiden
lisäystä pidetään hyödyllisenä.
”Mitä enemmän Venäjää, sitä
parempi”.4
Venäjän johto pelkää enemmän totuutta kuin sotilaallista hyökkäystä. KGB:n 16 vuotta
kasvattama upseeri ei ole kyennyt neljännelläkään presidenttikaudellaan muuttumaan rauhanomaisiin ratkaisuihin yhteistyössä lännen kanssa pyrkiväksi valtiomieheksi, mikä on vienyt
Venäjän geopoliittisen virhevalinnan loukkuun.
Krimin annektoinnista ja
kansan reagoinnista siihen voidaan päätellä, että läntiset normit ovat edelleen kovin vieraat
Venäjän yhteiskunnalle. Venäjän muuttumista demokraattisemmaksi saamme odottaa vielä kauan. Todennäköisempää on
entisen menon jatkuminen, jossa valtaeliitti ratsastaa imperialistiseen mielialaan tukeutuvalla suosiolla.
Valtiojohdon tehtäväasettelussa on lisätä Venäjän väkilukua olennaisesti ja vähentää
köyhyys puoleen nykyisestä
2030 mennessä. Maan sisäisin
keinoin tehtävät jäänevät täyttämättä. Kun tähän lisätään se,
että valtiojohdolle lojaalit piirtävät yhtäläisyysmerkin maan kehityksen ja Neuvostoliiton alueiden palauttamisen välille5, alkaa olla aika tarkastella Itämeren maiden geostrategista asetelmaa Kremlin näkökulmasta.
56

Ruotsin geostrateginen
asema
Geopoliittisesta näkökulmasta
tarkasteltuna Venäjä ei ole tarvinnut alueita Itämeren takaa
– ne eivät edelleenkään kuulu
Venäjän intressipiiriin. Venäjän
ja Ruotsin välille saapui rauha
sen jälkeen kun Ruotsi menetti
vuonna 1809 Haminan rauhassa Venäjälle itäiset maakuntansa Tornionjokea myöten Ahvenanmaa mukaan lukien, ja Venäjä sai Suomenlahden kontrolliin.
Ruotsi on Venäjälle sivusuunta

Ruotsin historiallinen
pyrkimys pysyttäytyä
Itämerellä syttyvän
kriisin ulkopuolella
on ollut menestys
– ei nokkelan
turvallisuuspolitiikan
ansiosta vaan
geopolitiikan
realiteeteista johtuen.

eikä kohde. Venäjän näkökulmasta Ruotsi tulee pitää Itämeren kriisissä sotilaallisesti neutraalina toimijana. Sen aluetta ei
saa kolmas osapuoli käyttää ja
se tulee pitää puolueettomana.
Venäjä ei aio uhata Ruotsia
sotilaallisesti ja se pyrkii välttämään sen alueen koskemattomuuden loukkaamista. Tämä
koskee myös Gotlantia, jota pidetään strategisesti merkittävänä saarena ja mahdollisena

Venäjän kohteena. Sotilaallinen
konflikti Ruotsin kanssa johtaisi kahden tulen väliin Itämeren
ilmatilassa ja merialueella, mikä ei ole sotilastrategisesti järkevää. Jo välien kiristyminen
Ruotsin kanssa veisi maan mielipideilmaston natomyönteiseksi ja avaisi Ruotsille Nato-oven
sekä Naton vahvennuksille pääsyn Itämerelle. Natolle avautuisi mahdollisuus käyttää Ruotsin
aluetta ja sotilaallista infrastruktuuria tukialueena, mikä antaisi Baltian puolustajalle strategisen edun Itämerellä syttyvässä
idän ja lännen välisessä kriisissä.
Ruotsin historiallinen pyrkimys pysyttäytyä Itämerellä syttyvän kriisin ulkopuolella on ollut menestys – ei nokkelan turvallisuuspolitiikan ansiosta vaan
geopolitiikan realiteeteista johtuen. Tämä pätee edelleen ja
auttaa ymmärtämään Ruotsin
ulkopolitiikkaa. Se ei ole sitoutunut sopimuksin auttamaan
sotilaallisesti ketään Itämeren
alueen mahdollisessa kriisissä.
Ministeritasoisia julistuksellisia
lupauksia on annettu, mutta ne
eivät ole sitovia.
Puolustusliitto-ajatusta ylläpitävän Suomen kanssa on menty turvallisuuspoliittisessa varovaisuudessa jopa pidemmälle. Ruotsin lait kieltävät Suomen
auttamisen sotilaallisesti, jos
”Suomessa on käynnissä aseellinen konflikti”. On vaikea kuvitella tilannetta, jolloin me muulloin olisimme riippuvaisia Ruotsin sotilaallisesta avusta jos silloinkaan.
Turvallisuuspolitiikassaan
Ruotsi ottaa jo huomioon ny-

ky-Venäjän strategian, jossa
aseellista voimaa käytetään laajasti ja pitkäaikaisesti samalla välttäen sodan määritelmän
täyttymistä – ”...käynnissä aseellinen konflikti”. Ukrainassakaan
ei edelleenkään ole käynnissä
sota, jossa osapuolena olisi Venäjä. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että Venäjä on siellä sotilaallinen subjekti sekä virallisin
asevoimin, sijaissotilaita käyttäen että muin keinoin.6
Ruotsin turvallisuuspoliittisista ratkaisuista voidaan päätellä, että se säilyttänee jatkossakin mahdollisuuden pysytellä
Itämerellä syttyvän kriisin ulkopuolella. Se tuskin sitoutuu auttamaan sotilaallisesti Baltian
maita eikä myöskään Suomea.
Ruotsi tuskin hakee Naton jäsenyyttä ennen kuin mahdollisuus
pysyä kriisin ulkopuolella poistuu. Naton jäsenyys rajoittaisi
turvallisuuspoliittista liikkumatilaa, ja ratkaisu olisi ristiriidassa kansan historiallisen muistin
kanssa.

Suomen geostrateginen
asema
Kun katsotaan 1930-luvun Itämeren alueen karttaa, huomataan ettei suuria eroja verrattuna nykypäivään ole. Baltian
maat ja Suomi eristävät Venäjän Itämereltä. Kun karttaan lisätään sotilasliitot, huomataan
Suomen turvallisuuspoliittisen
aseman muuttuvan huonompaan suuntaan. Venäjän näkökulmasta Suomi ei kuulu enää
samaan operaatioalueeseen
Baltian kanssa toisin kuin ennen
Talvisotaa. Kremlistä katsoen
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Nato on oma operaatioalueensa ja Suomi oma erillinen operaatioalueensa pohjoisessa.
Sotilaallinen liittoutumattomuus tekee Suomesta Venäjälle
kohteen, jonka kanssa voidaan
pyrkiä resurssien keskittämisen
mahdollistavaan erillissotaan.
Geostrategisesti Suomi on
samassa tilanteessa kuin mikä
johti Talvisotaan. Suomenlahti
on pitkä kapeikko, joka on Suomen kontrolloitavissa ja meillä on kyky tilanteen niin vaatiessa sulkea sen meri- ja ilmaliikenne. Valvonta-, tiedustelu- ja johtamisjärjestelmätekniikan sekä asetekniikan kehittyminen mahdollistavat tämän
ilman paikallaoloa Suomenlahden suurilla saarilla, jotka Neuvostoliitto vaati itselleen. Se halusi myös tukikohdan Suomenlahden suulta.
NL:n tapaiselle laajentumaan pyrkivälle suurvallalle ei
kertakaikkiaan sovi geostrateginen asetelma, jossa se ei voi
käyttää asevoimaansa vapaasti. Asevoiman kulkureittien tulee olla omassa kontrollissa. Venäjän Yleisesikunnasta katsottuna Itämerellä on neljä strategisti tärkeää aluetta, joiden sotilaallinen hallinta on ehdoton edellytys Itämeren herruudelle. Alueet
ovat tärkeysjärjestyksessä
1. Suomenlahti ja Suomen
etelärannikko vapaan
pääsyn turvaamiseksi
Itämerelle
2. Ahvenanmaa – Saaristomeri alue Pohjanlahden
sulkemiseksi ja meri- ja
ilmavoimien tukialueeksi
merenherruuden

ylläpitämisessä pohjoisella
Itämerellä, Pohjanlahdella
ja Suomenlahdella
3. Ahvenanmaa tai
Gotlanti ilmatorjunnan
ryhmitysalueena ilmaherruuden saavuttamiseksi
ja ylläpitämiseksi
4. Kaliningradin alue
ilma-ja merenherruuden
ylläpitämiseksi eteläisellä
Itämerellä ja Suwalkin
suppilo Puolassa Valko-Venäjän ja Liettuan välissä
Naton vahvennuksien
maitse keskittämisen
pysäyttämiseksi ja Baltian
maayhteyden katkaisemiseksi Euroopan kanssa.
Karsitaan tästä tarkastelusta toisen rintamasuunnan
Suwalki sekä Kaliningrad ja päädymme johtopäätökseen: Tilanne on haastava – kaikki Itämeren strategiset alueet kuuluvat Suomelle. Noista kolmesta Ahvenanmaa kattaa enemmän kuin kaksi. Gotlannin Venäjän kohteena voimme unohtaa. Olemme tilanteessa, jossa
Venäjän sotilaalliset operaatiot
Itämerelle ulottautumiseen riippuvat Suomesta.

Baltian geostrateginen
asema
Viro, Latvia ja Liettua ovat kohteen roolissa ja selkä vasten Itämerta, mutta niillä on yllään Naton sateenvarjo ja pelotteena lähes miljardin ihmisen muodostaman liittokunnan tuki. Naton
taktisilla joukoilla alueella on
strateginen merkitys – Naton
päätöksenteko kriisissä nopeu57

tuu. Balttian alueen suvereniteetin loukkaaminen veisi Venäjän nopeasti sotilaalliseen konfliktiin läntistä sivilisaatiota vastaan. Siihen täytyy valmistautua ja pyrkiä luomaan edullinen
taistelun alkuasetelma Balttian
maiden alueellista koskemattomuutta loukkaamatta, muuten
saattaa tulla selkäsauna. Se todennäköisesti kaataisi Kremlin,
veisi Venäjän kohti demokratiaa ja ensimmäistä kertaa tilanteeseen, jossa kansa saisi aidosti osallistua päätöksentekoon ja
hyvinvoinnin jakamiseen. Duginin opin ja Venäjän nykyjohdon
näkökulmasta se olisi ”erityisen
itäisen sivilisaation” loppu.

Johtopäätökset
Suomen ja Ruotsin geostrateginen asema eroavat toisistaan
kuin yö ja päivä – toinen voi välttää Itämerellä syttyvään aseelliseen kriisiin osallistumisen, toinen ei pysty sitä välttämään. Tällaisesta lähtökohdasta ei kannata ruveta haikailemaan puolustusliitosta Ruotsin kanssa, jolla
on historiallinen perinne pysyä
sodan ulkopuolella. Esimerkiksi
Ahvenanmaan puolustaminen
yhdessä Ruotsin kanssa ei palvelisi Ruotsin turvallisuuspoliittisia
intressejä – pistooli ei enää osoita Ruotsin vaan Suomen suuntaan. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista pyrkiä muihin alueellisiin puolustusratkaisuihin,
sillä Itämeren mailla on liian vähän alueellista puolustusvoimaa
Venäjän sotapotentiaaliin verrattuna. Turvallisuuspoliittisesti hajanainen ja sotilaallisesti voimaton liitto saattaisi jopa provosoi58

da Venäjää.
Joulukuussa 2020 Ruotsissa linjattiin maan turvallisuusja puolustuspolitiikkaa vuosille 2021–2025. NATO:n jäsenyyden hakemista pidetään kannatettavana tilanteen muuttuessa.
Ruotsissa on siis arvioitu, että se
voi rauhassa seurata tilanteen
muuttumista ja Natoon liittyminen voi odottaa. Kuningaskunta ajaa itsekästä turvallisuuspolitiikkaa eikä diskuteeraa, olisiko liittyminen Natoon mahdol-

Kremlistä katsoen
Itämeren kriisin
geostrategisessa
asetelmassa
Suomenlahtea
kontrolloiva Suomi
on etulinjassa, eikä
kiertotietä meri- ja
ilmaoperaatioihin
Itämerelle ole
olemassa.
lisesti piste Venäjän laajenemisintresseille Itämeren alueella
ja voimien tasapainoon perustuvan vakauden alku. Ruotsin
laajempaa sitoutumista Itämeren rauhan säilyttämiseen ei ole
nähtävissä.
Ilman meren ja ilmatilan herruutta Venäjä ei pysty suorittamaan suuria maaoperaatioita
Itämeren alueella. Kremlistä katsoen Itämeren kriisin geostrategisessa asetelmassa Suomen-

lahtea kontrolloiva Suomi on
etulinjassa, eikä kiertotietä meri- ja ilmaoperaatioihin Itämerelle ole olemassa. Ne veisivät nopeasti sotaan koko läntistä maailmaa vastaan, mitä ei saa tapahtua ennen kiistattoman sotilaallisen ylivoiman saavuttamista
Itämerellä. Suomi jää kriisin jalkoihin alusta alkaen kuten 1939,
joten Suomella odotteluaikaa
on Ruotsia vähemmän. Tästä
voidaan tehdä johtopäätös, että
myös Suomen natojäsenyys voisi olla ratkaiseva pelote ja pidäke
Venäjälle yrittää päästä ehdottomaan ylivoimaan Itämerellä. Tällä olisi Itämeren tilannetta kauas
tulevaisuuteen vakauttava merkitys. Geopolitiikan näkökulmasta se olisi suuri teko idän ja lännen välisessä kriisinhallinnassa.
Ilman liittokunnan jäsenyyttä Nato-naapureista ja Ruotsista tuskin operatiivista sotilaallista tukea tulee. Päätös sotilaallisesta liitoutumisesta tulee
tehdä yksin ja itsekkäästi syvän
rauhan aikana, mutta koordinoidusti Ruotsin kanssa. Ruotsalaisten ”tilanteen muuttumista” ei ole syytä jäädä odottamaan, sillä todennäköisimmässä kriisiskenaariossa Itämerellä meillä on Ruotsin kanssa yhteistä vain rajoitetusti ja ilmeisesti olemme jo silloin itse alkavan kriisin osallinen.7 Kysymys ei
ole Natosta, vaan siitä jäämmekö yksin. Viimeisten sotien opetus oli – ”ei koskaan enää yksin”.
Kriisissä Venäjän ensimmäisten kohteiden joukossa
Itämerellä tuskin on Naton ja
Ruotsin alueita tai kohteita, joten Yleisesikunnan vaihtoeh-

dot ovat vähissä. Ahvenanmaan
haltuunotolla Venäjä saa vahvan taistelualueen eristämiskyvyn (A2/AD) Pohjanlahden, pohjoisen Itämeren ja läntisen Suomenlahden merialueella ja ilmatilassa. Etelässä Kremlin strategiana on ollut orkestroida int-

ressipiirissään jäätyneitä konflikteja, jotka estävät kohdemaita pääsemään läntisiin liittoihin
aluekiistojen takia. Puolustamattomana kohteena, josta Venäjällä on hyvä tilannekuva, Ahvenanmaa on taitajalle mahdollista ottaa hallintaan kustan-

nustehokkaasti jopa ilman rajuja taisteluita. Krimillä Venäjän
Yleisesikunta ja turvallisuuspalvelut osoittivat riskinottovalmiutensa ja osaavuutensa. Yllätyksiä on odotettavissa – voisiko Ahvenanmaasta tulla Itämeren Krim?

Viitteet:
1. Ks. esim https://yle.fi/uutiset/3-11701392
, venäjää taitaville https://carnegie.
ru/2020/11/09/ru-pub-83153
2. Moskovan Carnegiekeskus https://carnegie.ru/2020/11/09/ru-pub-83153
3. Moskovan Carneqiekeskus ja Levada
useissa mielipide tutkimuksissa
4. Virolaisen diplomaatin Harri Tiidon yhteenvetoa Puolan tilaamasta venäläisten
mentaliteettia mittaavasta tutkimuksesta, ERR:n vironkielinen radio-ohjelma: https://www.err.ee/1163689/harri-tiido-kuidas-poolakad-tellisid-uuringu-venelaste-mentaliteedist
5. Carneqie https://carnegie.ru/2020/11/09/
ru-pub-83153
6. Ks. esim https://demokraatti.fi/tama-tiedetaan-venajan-salamyhkaisesta-palk-
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kasotilasyhtiosta-ei-koskaan-toimi-venajan-ulkopoliittisten-intressien-vastaisesti
7. Ks. Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista. Bergquist, Mats;
Heisbourg, Francois; Nyberg, René; Tiilikainen, Teija (2017-01-16). Tiivistelmä kohta 6. Ks. myös ss. 51-52 Liittymismenettelystä https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/79159
8. Jäädytetty turvallisuuspoliittinen motti on jo Georgiassa Abhaasia ja Etelä-Ossetia, Moldaviassa Transnistria, Aserbaidžanilla ja Armenialla Vuoristo-Karabah ja
Ukrainalla Krimi ja Donbass. EU:n itäisen
naapuruuspolitiikan maista ainoastaan
Valko-Venäjällä sitä ei vielä ole.
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Kantvik
Maalaiskylä - Sotilaskaupunki – Teollisuustaajama
Jukka Lehtonen
Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry Kyrkslätts hembygdsförening rf, 384 sivua, kovakantinen

K

antvik lienee parhaiten
tuttu monelle meri- ja
rannikkopuolustuksessa palvelleelle lähinnä Upinniemen merivaruskunnan linja-auton yhtenä pysähdyspaikkana
siitäkin huolimatta, että alue on
varuskunnan lähinaapureita. Nyt
julkaistu kirja kuitenkin osoittaa,
että Kantvikin historia on erittäin
monipuolinen ja kiinnostava.

Kantvikin seudulla on ollut
viisi maatilaa; Strömsby, Sepänkannas, Edis, Kantvik ja Båtvik.
Merenrannan vanhojen eräalueiden asutus vakiintui jo muuttoaalloissa 1100- ja 1300-luvuilla. Vaikka alue on manteretta, ennen
Suomen itsenäistymistä seutua
pidettiin Kirkkonummen läntisen saariston keskuksena. Laivat
ajoivat säännöllisesti sen laitureihin silloin, kun junista ei ollut vielä tietoakaan. Tilat menestyivät,
ja rantaan rakennettiin huviloita.
Jatkosodan jälkeen Porkkala vuokrattiin Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Kantvikin seutu oli tarkalleen Neuvostoliiton
vuokra-alueen keskellä, joten
sinne sijoitettiin raskasta tykistö ja nopean toiminnan joukkoja. Lisäksi alueelle tuli monia siviilitoimintoja kuten satama varastoineen, koulu, sairaala, tienhoito ja sähköhuoltoa.

Vuokra-ajan jälkeen Kantvikin seudun asukkaat palasivat
uudenlaiseen - järkyttäväänkin
– maailmaan, ja jälleenrakennus alkoi. Meripuolustus oli Obbnäsin lisäksi kiinnostunut myös
Kantvikin alueesta, ja alueelle ajateltiin sijoittaa varuskunta Suomenlinnassa sijainneelle
1. Erilliselle Rannikkotykistöpatteristolle (myöhemmin Vaasan
Rannikkopatteristo). Puolustusvoimat joutui kuitenkin luopumaan aluevaatimuksistaan
Kantvikin alueeseen siviiliasukkaiden painostuksesta johtuen.
Tiedetään kuitenkin palautuksen aikana puolustusministerinä toimineen Skogin aktiivisesti pyrkineen laajempiin pakkolunastuksiin kuin mitä toteutettiin. Vielä 1981 ennen kuolemaansa Emil Skog poikansa mukaan esitti, että Båtvikin ja Kantvikin alue ja tietyt saaret olisi sit-

Tarjous kirjasta Rautatietykistö Suomessa
Kustantaja Laaksonen (https://www.kustantajalaaksonen.fi) tarjoaa kirjaa
Rautatietykistö Suomessa alennettuun hintaan 30 euroa + toimituskulut 5
euroa (normaalisti 38 € + toimitus) Rannikon Puolustajan lukijoille. Tilaus yllä olevasta nettiosoitteesta tai 0407382716, info@kustantajalaaksonen.fi.
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tenkin pitänyt pakkolunastaa, ja
moitti puolustusvoimia liian suuresta passiivisuudesta asiassa.
Porkkalan alue kiinnosti myös Helsingissä tonttipulaa kärsinyttä suurteollisuutta,
ja Kantvikin rannat ostettiin tähän käyttöön. Tehtaiden työntekijöille rakennettiin asuntoja,
ja uudet asuinalueet syntyivät.
Seutu vilkastui paljon, ja meidän
tällä hetkellä tuntemamme asuinalueet syntyivät. Perheet olivat
nuoria, ja lapsia oli paljon.
Kantvikin tarina on monipolvinen ja rikas. Koko Suomen kehitys on aina heijastunut alueen
elämään ja tapahtumiin. Maalaiselämä ja kaupunkilaiselämä
ovat sekoittuneet keskenään,
ja seudun ihmisillä on ollut kiinteät yhteydet myös ulkomaille.
Teos jakaantuu neljään eri kokonaisuuteen. Suurin osa (noin
200 sivua), käsittelee aikaa ennen Porkkalan vuokra-aikaa.
Vuokra-aikaa käsitellään noin
80 sivun verran. Aikaa vuokra-ajan jälkeen, mukaan lukien
puolustusvoimien tarpeita, käydään läpi noin 30 sivulla. Kirjan
loppu, noin 70 sivua, kuvailee
alueen kehittymistä teollisuustaajamaksi.
Kirja valottaa alueen siviiliaikaa tarkemmin kuin muut teokRannikon Puolustaja 1 | 2021

Puolustusvoimien aluevaatimukset 1956, tummalla toteutunut
pakkolunastus.

set. Kantvik-kirjan kirjoittanut
Jukka Lehtonen onkin kerännyt
aineistoa parikymmentä vuotta, ja sen on julkaissut Kyrkslätts
Hembygdsförening rf, Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry.
Kirja on saatavissa aluksi hintaan
30 / 32 euroa verosta riippuen:
– Luckanilta kauppakeskus
Kirsikasta Kirkkonummen
keskustassa

–
–

Kantvikin Salesta
Eestinkylän
Maatilapuodista

Kirja on tilattavissa myös yhdistyksen kotisivuilta linkistä http://kyhf.hembygd.webbhuset.
fi/…/julkaisuja/kantvik_kirja/
Tällöin se toimitetaan postilla
kotiin hintaan 37 euroa.
Ove Enqvist
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Kuorsalo 1918
Kumouksen kovat kourat
Tuomo Silenti
Omakustanne. Nurmijärvi 2020.

S

ipari? Lommi? Korjus?
Arvilommi… ja niin edelleen. Kaukaiset muistoni lähes vuosikymmenen kestäneestä palvelusta Kymenlaakson
rannikon linnakkeilla ovat jo haalistuneet, mutta nuo nimet tuntuvat nostavan niitä taas esiin.
Niiden kantajia seisoi rivissä melkein joka saapumiserässä. Arjen
kiireissä ei tullut selvitettyä, mistä nuo miehet alun perin tulivat,
ja mikä heitä yhdisti.
Nyt tiedän. Marraskuussa
2020 ilmestynyt kirja Kuorsalo 1918 avasi silmät: Haminan
edustan kalastajien saari, tavallaan yksi Suomenlahden ”suurista saarista”, 435 hehtaaria melkein kiinni mantereessa, maan
nousun aiheuttaman laivaväy
62

län ahtautumisen jälkeen jotenkin omilleen jäänyt saarelaisyhteisö. Kirjan tekijän Tuomo Silennin isoäiti, Vappu (Valborg) Lommi joutui Suomen itsenäistymisprosessin dramaattisina aikoina kohtaamaan käsittämättömän määrän vastoinkäymisiä menetettyään miehensä Jalmarin kauan kestäneelle ja
pitkälle Neuvosto-Venäjälle ulottuneelle tuskien taipaleelle. Sanottakoon tässä kuitenkin heti,
että näillä kokemuksilla, toisin
kuin monilla muilla tuona aikana, oli onnellinen loppu. Vapun ja
Jalmarin tarina kannattelee kuitenkin tuon vähän tunnetun Haminan edustan rannikon saaren
vaiheita kuin jännityskertomus.
Kuorsalo on ollut asutettu
ainakin viikinkiajoista saakka.
Alkuvuosisatojen kaksi kylää hajosivat viiteen osaan, kun isompien alusten vähenneet kulkumahdollisuudet veivät saarelaisilta osan heidän merellisistä elinkeinoistaan. Monet niistä
kuulostavat nykykorvissa kiehtovilta – hylkeenpyynti, vaihtokauppa virolaisten kanssa ja
piikkikalanrasvan keitto. Kalastus toki jäi, ja merenkulkuammatit muiden palkollisina. Pienteollisuuttakin syntyi, muun
muassa suksien veisto ja suksi-

rasvan valmistus. Kansakoulukin aikanaan saatiin, mutta kirkossa piti käydä Haminassa.
Saaren asukasmäärä nousi lähes kolmeen sataan Venäjän vallan loppuaikoina. Nyt on
sitten käynyt niin kuin muullekin saaristolle: Kuorsalossa
asuu kolme ihmistä vakinaisesti. Siparit, Lommit, Korjukset ja
muut ovat mantereella kukin
sellaisissa hommissa, joita itsenäistyneellä isänmaalla on ollut
heille tarjota.
Suomenlahden suurten
saarten elämä mullistui poliittisten kumouksien myrskyissä,
kun vallasta kamppailivat vanha järjestysvalta, rannikkopattereiden rakentamista johtavat
sotilaat ja heidän bolshevistinen
venäläinen työväkensä, porvarilliset saarten asukkaat ja maista
rakennustöihin tulleet punaiset
suomalaiset. Tavallaan takalinjassa oleva Kuorsalo säilyi onnekseen tältä, kun patterityömaata ei ollut. Kotkassa 1905
perustettu sosialistinen, mutta
kovasti radikalisoitunut Eteenpäin-lehti tuli ilmoituksineen
ja uutisineen kyllä moneen kotiin, mutta sen julistus ei mennyt kovinkaan hyvin perille huolimatta siitä, että saari oli selväsi punaisten hallinnassa ole-

vassa Suomen osassa. Syksyllä
1917 Venäjää johti jo Kerenski,
ja tiukan väännön jälkeen lokakuussa pidettiin eduskuntavaalit. Kun Tammio kuului myös äänestysalueeseen, aivan tarkkoja
saarikohtaisia lukuja ei ole, mutta porvarit saivat kaikkiaan 167
ääntä ja sosiaalidemokraatit 42.
Asetelma ennakoi rannikon
teollisuuden vahvasti punaisen
työväestön reunamilla olevalle
porvarienemmistöiselle saarelle
hankaluuksia, joita tulikin. Silenti kuvaa mitä erilaisimpien tapausten kirjoa, vangitsemisia, pakoja, uskomattomia hiihtosuorituksia, asekuljetuksia, etappitoimintaa, salaisia viestejä, kotitarkastuksia, surmia, pakko-ottoja
ja niin edelleen seikkaperäisesti ja kiihkottomasti. Mukana on
myös allekirjoittaneelle aiemmin tuttujen saarten Haapasaaren ja Kilpisaaren vähän tunnetut sotatoimet vuoden 1918
osalta, samoin kuin naapurin
puolelle viime sodissa jääneiden
Somerin. Pitkäpaaden ja Lavansaaren yhteenotot.
Tuomo Silennin isoisä Jalmari Lommi oli Kotkan tehtai-
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den Halla I-höyryhinaajan päällikkö vallankumouksen kääntyessä punaisille tappiolliseksi. Hakiessaan keinoja päästä pakenemaan Venäjälle kaappasi muuan punaisten johtaja Kotkassa hänen aluksensa painamalla
Nagant-revolverinsa kapteenin
päätä vasten. Tästä alkoi tämän
osalta lähes uskomattoman monivaiheinen vaellus pitkin vallankumouksen kuohuissa kipuilevaa Venäjää. Se päättyi Lommin
ja hänen kolmen toverinsa huikeaan Suomenlahden jäiden ylitykseen Inkerinmaalta Terijoelle
– osan matkaa jopa väsähtänyttä vanhinta toveriaan kantaen.
Jalmari joutui valtiorikosoikeuteen, mutta syyttömäksi todettuna ja todistettuna vapautettiin
ja pääsi Kotkaan muuttaneen
Vappu-vaimonsa luo. Tämänkin
vahakantiseen vihkoon tarkasti
kirjatut vaiheet yksinäisenä perheenäitinä keskellä sotaa, mielivaltaa ja puutetta ovat pysäyttävän koskettavia.
Kriminologisen kirjaston hoitajana uransa tehnyt Tuomo Silenti, Vapun ja Jalmarin lapsenlapsi, selvittää tarkasti ja kat-

tavasti saaren vaiheita vuoden
1918 johtaneiden tapatumien ja
niihin osallistuneiden ihmisten
osalta. Saaren suvuista niiden
taustasta olisi toki niihin tutustuessaan lukenut enemmänkin,
mutta näistä kiinnostuneille Silenti on kirjoittanut omat teoksensa Kuorsalon talot ensimmäisestä halkomisesta nykypäi
vään (Nurmijärvi 1992) ja Saarelaiselämää Kuorsalossa (Nurmijärvi 2016) . Kaiken kaikkiaan
tämä uusi Kuorsalo 1918 -teos
avaa varmasti kaikille suomalaisille, mutta varsinkin saaristossa
palvelleille rannikon puolustajille, aivan uusia näkökulmia runsaan vuosisadan takaisiin kohtalon hetkiin Kymenlaakson nyt
niin rauhallisilla rantamilla.
Kirjaa Kuorsalo 1918 voi tilata tekijältä (email: silent@dlc.fi)
hintaan 15 € + posti- ja toimituskulut 4 €. Kirjassa on 70 sivua ja
19 kuvaa. Kirjaa myydään myös
Haminan Suomalaisessa Kirjakaupassa.
Heikki Tiilikainen
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Tapahtumat
Laivastotaisteluosaston suunnittelua.
Pasi Puoskari
Komentaja Pasi Puoskari palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotataidon laitoksella esiupseerikurssin merisotalinjan johtajana

Esiupseerikurssin
merisotalinjan koulutusta
poikkeuksellisessa tilanteessa
COVID19-pandemia pakotti keväällä 2020 niin yhteiskunnan kuin yksilötkin mu
kautumaan poikkeuksellisiin järjestelyihin. Pandemialla oli vaikutuksensa myös
Maanpuolustuskorkeakoulun esiupseerikurssin läpivientiin.

E
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siupseerikurssi on upseereille annettava yliopistotason täydennyskou-

lutus, jonka kesto on noin 5,5 kk.
Kurssilla keskitytään poikkeusolojen esikunta- ja suunnitteluteh-

täviin painopisteen ollessa oman
puolustushaaran yhtymän operatiivisessa suunnittelussa.

Sotataidon opetuksessa kurssin keskeisen sisällön muodostavat opintojaksot ”Sotataito 4” (yhtymän operatiivinen suunnittelu)
ja ”Sotataito 5” (taisteluosaston
operatiivinen suunnittelu) sekä
esikuntaharjoitukset.

Kurssin alku ja COVID19
Alkuperäisen läpivientisuunnitelman mukaisesti esiupseerikurssi 71 oli tarkoitus toimeenpanna 6.1. - 17.6.2020 välisenä aikana Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Kurssin alku
toteutettiin suunnitellusti, mutta
koronapandemian levitessä kurssi siirtyi etäopetukseen 23.3.2020
alkaen. Pandemiatilanteen edelleen jatkuessa esiupseerikurssi
keskeytettiin 30.4.2020 ja se käskettiin saattaa päätökseen loppuvuodesta 2020.
Etäopetus ja kurssin keskeyttäminen vaikuttivat merkittävästi kurssin keskeisimmän sisällön
opetukseen. Läpiviennin mukainen ”Sotataito 4” -opintojakso
ehdittiin aloittaa suunnitellusti,
mutta etäopetukseen siirtyminen pakotti soveltamaan.
”Sotataito 4”:n kaksi keskeisintä asiaa olivat yhtymä -tasan suunnitteluprosessin opiskelu ja esikuntatyöskentelyssä
harjaantuminen. Etäopiskeluna
suunnitteluprosessia kyettiin
opettamaan, joskin suunnitteluperusteita piti muokata turvaluokaltaan verkkoon sopiviksi. Opintojakson osalta etäopetuksen merkittävimpänä puutteena voidaan pitää esikuntatyöskentelyn käytännön harjoittelun jäämistä pois. Toteutettu opintojakso antoi kuitenRannikon Puolustaja 1 | 2021

Kurssin päättäminen.

kin opiskelijoille perusteet operatiivisen suunnitelman laatimisesta COPD -prosessin avulla. Tämä puolestaan antoi perusteet alemman johtoportaan
(taisteluosasto) operatiiviseen
suunnitteluun.
Vaikka ”Sotataito 4” -opintojakso saatiin pääosin toteutettua etäopetuksena, ei kurssin keskeytyksestä johtuen ”sotataito 5” -opintojaksoa kyetty keväällä enää toteuttamaan.
Kevään etäopiskelun ja kurssin
keskeyttämisen aiheuttamien
haasteiden johdosta loppuvuoden koulutukseen ladattiin erittäin suuria odotuksia.

Kurssin loppuunsaattaminen
Esiupseerikurssi 71:n opetusta
jatkettiin loppuvuodesta 2020.
Erityisesti keväältä puuttumaan
jäänyt harjaantuminen esikuntatyöskentelyssä edellytti lähiopetuksen järjestämistä.
Kurssin loppuunsaattamiseen varattiin 4 kalenteriviikkoa.

Kyseisten viikkojen opetussisältönä oli aikatauluun räätälöity
”Sotataito 5” -opintojakso, joka
piti sisällään myös kevään opetuksesta pois jäänyttä esikuntatyöskentelyä. Loppuvuoden
opetus toteutettiin viikoilla 4750 (16.11.-10.12.2020).
Räätälöity opintojakso toteutettiin merisotalinjalla seuraavasti: Opintojakson perusteet ja itseopiskelumateriaali oli kyetty antamaan opiskelijoille kurssin keskeytyksen yhteydessä keväällä.
Syksyn täydentävä jakso
aloitettiin tehokkaasti, ilman
turhia viiveitä. opetukseen käytettävissä ollut aika pyrittiin
hyödyntämään maksimaalisesti. Viikon 47 alussa opiskelijat
pääsivät perehtymään Merivoimien yhtymien ja taisteluosastojen toiminnan koviin perusteisiin. Tämä toteutettiin Merivoimien joukko-osastojen tuella
turvaluokitelluilla järjestelmillä.
Viikkoa jatkettiin aikakriitti65

sen eli AKSUP -suunnitteluprosessin perusteiden lyhyellä kertaamisella, jonka jälkeen opiskelijat toimivat operatiivisen taisteluosaston esikuntana. Muodostettu esikunta laati tilanteenarviointinsa pohjalta taisteluosaston alustavan suunnitelman, jonka toimivuutta testattiin järjestämällä sotapeli.
Viikolla 48 toteutettiin maastontiedustelu ja tutustuminen
laajemmin merivoimien operaatioalueeseen. Maastontiedustelun tarkasteltavat kohteet perustuivat opiskelijoiden itsensä
laatimiin suunnitelmiin. Maastontiedustelun havainnoista kirjattiin muistio, jota hyödynnettiin jatkosuunnittelussa.
Viikolla 49 opiskelijat keskittyivät pinta- ja miinantorjuntataisteluosastojen suunnitteluun
omina esikuntinaan. Suunnittelu toteutettiin AKSUP -prosessia
käyttäen ja siinä hyödynnettiin
edellisen viikon maastontiedustelun havaintoja. Esikunta laati
tilanteenarviointinsa pohjalta
taisteluosaston alustavan taistelusuunnitelman, jonka toimivuutta testattiin sotapelillä, kuten aiemmin operatiivisen taisteluosaston suunnittelussakin.
Jakson viimeisellä viikolla
laadittuja suunnitelmia reflektoitiin opetuskeskusteluina, jonka jälkeen suunnitelmat viimeisteltiin. Pääosa viimeisestä viikos-
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Palkitsemisia.

ta käytettiin ajankohtaiskatsauksiin ja itse kurssin päättämiseen.
Poikkeuksellisesti läpiviety esiupseerikurssi 71 valmistui
10.12.2020 asiaankuuluvin juhlallisuuksin ja kurssilla parhaiten
menestyneet oppilaat palkittiin.

Havaintoja
Opintojakso toteutettiin COVID-19 ohjeistukset huomioiden ja erityisjärjestelyjä noudattaen. Pienistä haasteista huolimatta opintojakso saatiin vietyä läpi räätälöidyn suunnitelman mukaisesti ja kevään opetuksen suurimmaksi puutteeksi jäänyttä esikuntatyöskentelyä päästiin syksyllä harjoittelemaan. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta esiupseeri-

kurssin keskeisimmät opintosisällöt saatiin opetettua kurssilaisille ja saadun palautteen perusteella kurssilaiset olivat tilanteen huomioiden saamaansa opetukseen pääosin tyytyväisiä. Kurssin onnistuneen loppuunsaattamisen edellytyksenä
olivat erittäin motivoituneet ja
aktiiviset opiskelijat, jotka osaltaan auttoivat haastavan tilanteen voittamisessa.
Haasteellinen tilanne pakotti
Maanpuolustuskorkeakoulua sekä sen opettajia mukautumaan,
improvisoimaan ja kehittämään
uusia opetusmenetelmiä. Toteutetuista menetelmistä löydettiin paljon uusia hyviä käytänteitä, joita tullaan hyödyntämään
myös tulevaisuudessa.

Mika Kuutti

Sininen Reservi ry:n Meritaitokilpailu
Merisotakoululla, Suomenlinnassa 17.-18.9.2021

S

ininen Reservi ry:n toivottaa jäsenyhdistyksensä ja MPK:n Linnakeveneiden
käyttäjäyhteisöt tervetulleiksi osallistumaan vuosittaiseen Meritaitokilpailuun. Tavoitteena on mitellä osallistuvien joukkueiden kesken merisotilaallisista ja sotilaan perustaidoista. Kilpailu käydään Merisotakoulun
alueella sekä sen läheisillä merialueilla. Tapahtuma on MPK:n Meripuolustuspiirin kurssi.
Kilpailu sisältää muun muassa merellä toteutettavan päivänavigointitehtävän, merenkulkutehtävän simulaattoriympäristössä ja
muita merisotilaallisia taitoja mittaavia osioita. Taustamateriaalina toimivat Sotilasmerenkulkuohje (SMO) ja Laivapalvelusopas (LPO) sekä Rannikkolaivurin Radioliikenneopas.
Tarkemmat tiedot kilpailun aikataulusta
www.sininenreservi.fi sivustolla.
Joukkueet ovat kolmihenkisiä. Osallistumismaksua ei peritä, mutta joukkueet vastaa-

vat itse matkakuluistaan. Majoitus ja ruokailut
tapahtuvat Merisotakoululla ja ne ovat kilpailijoille maksuttomia.
Kootkaa oma joukkueenne ja lähtekää rohkeasti mukaan hyvän hengen meritaitomittelöihin, joissa pääsette näkemään uutta ja kertaamaan vanhaa sekä tuomaan oman osaamisenne esille. Parhaat joukkueet palkitaan!
Ilmoittautumiset 30.5.2021 mennessä,
osoitteessa www.sininenreservi.fi/ilmoittautuminen-meritaitokilpailuun/. Ilmoittautuneet
joukkueet saavat kilpailukäskyn noin kuukautta ennen kilpailua, jossa on tarkemmat tiedot
ja ohjeet tapahtumasta.
Kilpailun järjestäjä hankkii kilpailussa käytettävät välineet ja kaluston. Vaatetuksesta ja
muista tarvittavista henkilökohtaisista varusteista ilmoitetaan tarkemmin kilpailukäskyssä.
Tervetuloa kilpailemaan!

Sininen Reservi ry

Tiedustelut: sähköpostitse
meritaitokilpailu@sininenreservi.fi
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Tapahtumat

Pekka Vennonen

MC Etu-Töölön 23. kruisailu
oli koronakierros
Muutosten vuosi

Parola kutsuu

Olimme tammikuun mp-näyttelyssä päättäneet tulevan kesän
reitiksi Baltian kierroksen. Päänavigaattori oli tehnyt jo reittisuunnitelman ja päämajoitusmestari oli aloittamassa majoitusvarauksia. Aikataulu oli vielä
auki, kun COVID 19- virus muutti kaiken. Epätietoisuus lähtöpäivästä jatkui pitkin kevättä,
mutta lopulta päätettiin hylätä
Baltia ja ajaa kotimaassa reitillä Parola-Kangasala-Mikkeli-Kajaani-Kalajoki-Mänttä. Ajankohta myöhentyi normaalista heinäkuusta elokuun viimeiselle viikolle päiviksi 22.8.-26.8. Muutos
tapahtui eri syistä johtuen myös
osanottajien määrässä. Peruutuksia tuli vielä aivan viime hetkillä ja mukana oli viisi jäsentä,
joista kaksi ajoi koko reitin ja
muut kolme osia siitä.
– Hans Holmström
Honda CBF 1000
– Pekka Vennonen
Triumph Tiger 800
– Veli-Jukka Pennala
HD Deuce
– Veijo Vartiainen
Honda VFR 1200
– Paavo Varjola
HD Dyna Super Glide Custom

Kokoontuminen oli sovittu Parolan panssarimuseolle lauantaina 22.8. Sinne saapuivat Hasse Helsingistä ajettuaan jo edellisenä päivänä Seinäjoelta Helsinkiin ja Pekka Porvoosta. Ensimmäisen päivän etappi oli lyhyt prologi kohteena Kangasala. Ajettiin kolmostietä Tarttilaan ja edelleen tietä 310 Valkeakoskelle ja Roineen rantoja hipoen Kangasalle. Tuli mieleen laulun sanat ”Mä oksalla
ylimmällä oon Harjulan seljänteen”. Topeliuksen teksti ja porvoolaisen Gabriel Linsenin säve-
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let! Ennen majoittumista ajoimme suoraan Vehoniemen automuseoon, missä joukkoon liittyi Veli-Jukka Turusta. Mielenkiintoisen museokierroksen jälkeen siirryimme uuden uutukaisen hotelli Kuohun näköalahuoneeseen, syötiin iltapalaa alakerran sushiravintolassa ja yöpuulle mentiin vain muutaman
piiskan rohkaisemina!

Suuntana Savo
Pyhäaamuna joukkoamme täydensi Veijo Tampereelta. Koska
hotellissa ei ollut aamiaistarjoilua
korjasimme asian paikallisella ST
Pekka Vennonen

GPS on hyvä, mutta karttaakin aina tarvitaan. Hasse
ja Veli-Jukka tarkistavat koordinaatteja.

Mäntän Klubi edustaa metsäteollisuuden kulta-aikaa.

Ykkösellä ja tankkauksen jälkeen
jatkoimme tietä 325 linjalla Sahalahti-Kuhmalahti-Kuhmoinen ja
edelleen vanhaa nelostietä Vääksyyn ja Vesivehmaan kautta Vierumäelle. Tiet olivat nautinnollisen ajettavia ja hämäläiset maalaismaisemat vaikuttavia.
Kahvitauko Vierumäen Nesteellä ja matka jatkui tietä 363
kohti Jaalaa. Vuolenkosken jälkeen pysähdyimme ihailemaan
uudistettua Kimolan kanavaa,
joka oli muuttunut vanhasta uittoväylästä myös veneliikenteen
käyttöön yhdistäen Päijänteen
Kymijoen vesistöön. Jaalasta
käännyimme pohjoiseen tielle 368 kohti seuraavaa tutustumiskohdetta Woikosken autoRannikon Puolustaja 1 | 2021

museota. Monien etsiskelyiden
jälkeen se löytyi lopulta osana
uutta Woikoski Feeling matkailu- ja kongressikeskusta. Palmbergien omistajasuvun keräämä
autokokoelma oli häikäisevä ja
edustusautojen ohella eritysesti mieleen jäivät autourheilun
klassikot. Mäntyharjun ja Ristiinan kautta saavuttiin Mikkeliin
ja majoituttiin Sokoshotelli Vaakunaan. Piiskojen ja saunan jälkeen iltapala Fransmanissa.

Kohti Kainuuta
Maanantai 24.8. valkeni aurinkoisena ja hyvän aamiaisen jälkeen matka jatkui tietä 72 kohti
Pieksämäkeä. Ensin oli selvitettävä tietöistä johtuneet Mikke-

Pekka Vennonen

listä pohjoiseen johtavat tilapäiset risteysjärjestelyt. Matka eteni aluksi juohevasti, kunnes juutuimme pitkään rekkaletkaan ennen Haukivuorta. Ohi ei päästyn
ennen kuin letka väisti pysähdyspaikalle. Reitinvalinta perustui
siihen, että ennen Pieksämäkeä
meitä odotti makoisat päiväkahvit Paavon ja Ullan kesäpaikassa
Lamminmäellä. Sieltä joukkoomme liittyi myös Paavo.
Viitostielle tultiin Suonenjoen kautta ja ohitettiin Kuopio
ja Siilinjärvi heittämällä. Alkuperäisessä reittisuunnitelmassa
oli lenkki Nilsiän ja Rautavaaran
kautta Iisalmeen, mutta siitä luovuttiin yhteistuumin ja suunnattiin viitostietä pitkin suoraan Ka69

jaaniin. Päätös oli oikea, sillä matkan varrella sateli reilusti, mutta
perille tultiin hyvän sään vallitessa, käytiin tankilla ja majoituttiin
Hotelli Valjukseen. Aulaoluet,
piiskat, sauna ja illallinen muodostivat jälleen tutut iltarituaalit.

Poikkimain Pohjanlahdelle
Neljäs ajopäivä suuntautui kohti merta ja Kalajoen Hiekkasärkkiä. Pienen neuvonpidon jälkeen
päätettiin kiertää Oulujärvi sen
pohjoista rantaa mukaillen eli
lähdettiin kohti pohjoista ja
käännyttiin ennen Kontiomäkeä
tielle 22. Paltamon jälkeen keulapyörä osui mukavalle paikallistielle, joka vei Melalahden ja
Hakasuon kautta Manamansaloon. Tie kulki miltei asumattomien erämaa-alueiden halki järven tuntumassa. Se oli mutkikas
ja mukavan haasteellinen ajettava, tosin pintavauriot paikoitellen hidastivat menoa. Manamansalon saari on oikea Oulujärven lomareservaatti hiekkarantoineen ja saarta kiertävien
hienojen ja hyväkuntoisten hiekkateiden ansiosta. Alassalmen
lossi toi meidät takaisin mantereelle tielle 879 ja edelleen tielle 800 kohti lounasta ja Kestilää.
Maisemalle leimaa antavaa
oli laajat karjanrehua kasvavat peltoaukeat, joita täplittivät
valkoiset rehupaalit. Entisaikojen ladoista ei ole enää merkkiäkään. Navetat pihattoineen olivat kuin suuria tuotantolaitoksia. Oltiin siis Pohjois-Pohjanmaan maidontuotantoalueella.
Sama tie 800 johdatti meidät
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Piippolaan ja Suomen maantieteellisen keskipisteen kautta
Haapavedelle ja edelleen pitkin Pyhäjoen rantoja kohti Oulaista ja Kalajokea. Kun elettiin
elokuuta ja korona-aikaa liikenne oli rauhallista ja lomakauden loppuminen näkyi majapaikoissa. Rantauduimme ilta-auringon mukana hiljentyneille
Hiekkasärkille hotelli Rantakallaan. Tuloseremonioiden jälkeisen saunarupeaman päätteeksi Penni ja Pekka pulahtivat vilpoiseen Perämereen, eikä matkaa saunalta rantaan ollut kuin
parisataa metriä. Tutkittuamme alueen illallistarjontaa päädyimme kuitenkin hotellin näköalapöytään ja valitsimme paikan
ainoan vaihtoehdon eli nakkikorin! Siitä huolimatta uni oli syvää
ja rauhallista!

Päätepiste Mänttä
Alkuperäissuunnitelmien mukaan reittimme päätepisteen
piti olla tasolla Tuurin kyläkauppa tai Ähtärin eläinpuisto. Sopiva majoitus löytyi kuitenkin vasta Mäntän Klubilta Mäntästä. Se
tiesi lisäkilometrejä päivään,
mutta toisaalta lyhensi kotimatkaa. Luonteva reitti Kalajoelta johti kasitietä Kokkolaan ja
edelleen tietä 19 Alahärmän Powerparkiin, missä uusi, komea
Road House toimi taukopaikkana. Paikka on uskomaton yhden
miehen, Jorma Lillbackan aikaansaannos. Pohjalainen rautakoura oli myynyt menestyvän konepajayrityksensä ja toteutti unelmiensa huvipuiston

Lapuan joen rantamille. Jäi kuitenkin tälläkin kerralla kansainväliset mitat täyttävä Mika Salon nimeä kantava karting -rata
testaamatta!
Matka jatkui Lapuan kautta
tielle 66 Kuortaneen ja Alavuden
kautta Virroille teiden 23 ja 346
kautta tehtaan ja kuvataiteen
kaupunkiin. Taidekokemus jätettiin väliin myöhäisen saapumisajan vuoksi ja suunnistettiin
suoraan majapaikkaan, Mäntän
Klubille. Rakennus on Valter ja
Ivar Thomenin suunnittelema
ja 1920-luvulla rakennettu G.A.
Serlachius Oy:n juhlatila, jonka julkisivu on kuin suoraan Senaatintorilta. Sen majoitustilat
ovat ullakkokerroksessa ja alakerran juhlasalissa on hyvätasoinen ravintola. Kylmät oluet
saatiin suoraan respasta ja kolmen ruokalajin illallinen nautittiin valkoisten pöytäliinojen ääressä asiaankuuluvine juomineen. Oli hieno päätös vuoden
2020 kruisailulle!

Summa summarum
Vaikka vuosi oli eri syistä johtuen poikkeuksellinen, oli toteutunut reissu taas osoitus siitä, että
Suomi on kaunis maa, josta eivät ennen koluamattomat tiet,
maisemat ja nähtävyydet lopu.
Ajomatkaksi Porvoosta Porvooseen kertyi 1593 kilometriä. Tulee nähtäväksi, mikä tilanne on
ensi vuonna? Pääsemmekö ylittämään valtakunnan rajat turvallisesti vai jatkammeko kotimaan matkailua? Sekään ei olisi huono vaihtoehto!

Tapahtumat

Matti Mäkinen
Kommodori evp. Kirjoittaja on Johannan
monivuotinen yhteistyö- ja kinastelukumppani.

Johanna ei hellitä
Kaikille rannikon puolustajille tuttu saariston ja sota
historian tuntija Johanna Pakola täyttää pläjäytti salaa
viisikymppiä. Aivan uskomaton juttu, samoin hänen tä
hänastinen tuotantonsa: parikymmentä tietokirjaa lin
nakkeista, majakoista ja meren ahertajista. Vauhti on
ollut kirja vuodessa, kaksi parhaassa!

J

ohanna on koulutukseltaan restonomi. Saariston lumo kolahti kerralla
kesätyössä Katanpään linnakkeella vuosituhannen vaihteessa. Tarkoitus oli pitää yksi sapattikesä ravintola-alasta, mutta breikistä tulikin vähän ennakoitua pidempi. Ja pysyvämpi.
Kiinnostus saariston lähihistoriaan ohitti pian ravintolahommat ja Johannasta tuli päätoiminen tietokirjailija ja monipuolinen dokumentoija. Nimikkokirjansa onkin saanut jo kymmenkunta rannikkolinnaketta tai majakkaa. Miinanraivaajaveteraanien työtä on arvostettu kahdessa kirjassa. Mahtuupa tuotantoon jokunen laivakirjakin.
Johanna kertoo, että jokaisen kirjan ilmestymistä edeltää
laaja suunnittelu ja tutkimusvaihe. Haastattelu- ja arkistomatkat nielevät aikaa ja tiekilometrejä. Kirja Menetetyt majakat (2016)
edellytti myös Viipurin ja Pietarin
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arkistojen penkomista. Sikäläinen virastokäytäntö tuntui alussa ylivoimaiselta, mutta kaiken
sai rullaamaan supliikilla ja pienellä hömpsyllä arkistokonjakkia ennen tutkijasaliin astumista.
Viimeksi ilmestynyt ”Mereen
kadonneet” (2020) kertoo kaljaasi Vernan viimeisestä matkasta.
Hukkuneiden taustan ja matkamotiivien selvittelyt ja omaishaastattelut eri puolilla Suomea edellyttivät melkoista salapoliisityötä. Työ kuitenkin palkitsi tekijänsä.
Johanna kertoo, että erityisesti on koskettanut Vernan
kohtalo. Kesti kymmenen vuotta selvitellä 25 ihmisen tarina.
Oli hienoa saada kertoa lopulta suvuille kokonaisuus. Kertomisen ilo on se asia, joka saa
tarttumaan kynään aina uudelleen: pienten palasien kokoaminen kokonaisuudeksi. Tämä sama koskee myös rannikkotykistöä: kuka teki, missä ja mitä. Pieniä palasia, jotka johdattavat ai-

na eteenpäin.
Johanna tarttuu räväkästi
asioihin ja tekee aloitteita. Se on
huomattu monissa yhdistyksissä, erityisesti Rannikkotykistön
perinneyhdistyksessä, jota hän
johtaa. Museointi- ja perinneasiat
ovat saaneet uutta potkua ja lähivuosina on luvassa lisää.
Kynän käytölle hyvää vastapainoa tarjoaa sotavainajatyö
– itärajan molemmin puolin on
monia, joiden sotataival päättyi
vieraan maan multiin. Kesäaikana kynä vaihtuukin aina ajoittain
lapioon.
Koronavuosi 2020 on peruuttanut kustantajien suunnitelmia ja luentotilaisuuksia, mikä tuntuu kirjailijan taloudessa.
Satakuntalaisella sisulla Johanna ei kuitenkaan aio hellittää,
vaan työn alla on kaksikin kirjaa
ja yksi näyttely.
Rannikon puolustajat onnittelevat lämpimästi ja toivottavat
edelleen luomisvoimaa!
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Tapahtumat
Kaarlo Heikkilä

Toppilan sataman muistolaatan paljastaminen tapahtui tiistaina 8.9.2020 klo 12.00.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen on juuri esittänyt tervehdyspuheen juhlayleisölle ja
käskenyt paljastamaan muistomerkin. Hänen vierellään seisoo Panssarilaivojen Perinneyhdistyksen sihteeri-rahastonhoitaja komentaja evp. Matti Ketola virkapuvussaan. Panssarilaivojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja kom. evp. VTT Eero Auvinen kertoo satamasta merisotatoimien tukikohtana. Kunniavartiossa
kuvassa muistolaatan oikealla puolen on Jaakko Kiuttu ja vasemmalla puolen Ari Okkonen. He ovat oululaiseen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osallistuvia reserviläisiä.
Eero Auvinen ja Matti Ketola

Muistolaatta Oulun Toppilaan
Perämeren keskeiselle
meritukikohdalle
Panssarilaivojen Perinneyhdistyksen puheenjohtajan kom. evp. Eero Auvinen tervehti
kolmekymmenpäistä kutsuvierasjoukkoa ja kiitti Oulun kaupunkia siitä, että muistolaat
ta saatiin paljastaa Toppilan satamaan siellä jo olevan Tornion maihinnousun muistomer
kin vierelle.

H

än kertoi muistolaatan
teksteihin viitaten siitä, miten oululaiset olivat Toppilan satamaan tukeutuen osallistuneet merisotilaal72

lisiin tapahtumiin. Yhdistys luovutti tilaisuuden päätyttyä Oulun kaupungin ja vapaehtoisen
maanpuolustuksen henkilöille kiitoksena tauluja panssari-

laivoista sekä yhdistyksen pöytälippuja. Muistolaatan kuva-aiheen on luonut merivoimien reserviin kuuluva kuvataiteilija Valto Vaalikivi Uudestakaupungista.

Krimin eli Oolannin sodan
aika v. 1855
Krimin eli Oolannin sodan aikana v. 1855 olivat oululaiset mahdollistaneet Englannin laivaston
saartotoimenpiteistä huolimatta Suomen viennin ja tuonnin
sujumisen Oulun alueelta Haaparantaan silloisilla purjealuksilla eli jähdeillä. Menolastina
oli tervaa ja pikeä sekä puutavaraa. Tuonti koostui ruoka-aineiden säilöntää tarvittavasta
elintärkeästä suolasta, joka siirtyi maakuljetuksin Toppilasta
Oulun ympäristöön ja myös eteläiseen Suomeen. Jopa Kaakkois-Suomen ulkomaankauppa
tapahtui osin Toppilan kautta.
Vihollistiedustelua varten
luotiin optinen viestiyhteys Hailuotoon. Sataman puolustus tukeutui Englannin laivaston iskuja
vastaan etelässä Rommakkoon
rakennettuun junttapaaluesteeseen sekä pohjoisessa Toppilan satamaan johtavan kapeikon
nelitykkiseen merelle ampuvaan
patteriin. Oululaiset tukivat satamaa puolustamaan saapunutta
600 miehen vahvuista pataljoonaa sen huollossa, luovuttivat sille majoituskasarmeja, sairaalan
ja rakensivat sille harjoituskentän ja ampumaradan.
Jähtien välittämä kauppameriliikenne tuki osaltaan koko Suomen elintärkeätä ulkomaankauppaa. Suomi puolusti
näin Venäjän autonomisena osana ja itsenäisenä taloudellisena
yksikkönä suurin taloudellisin
uhrauksin Venäjän suurvaltaa
ja saavutti siten sen luottamuksen. Suomi sai nyt merkittävästi omaa autonomista asemansa
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voimistaen säätyvaltiopäivät,
jonka ajankohta on tänäänkin
luettavissa Helsingin keskeisellä paikalla olevan Aleksanteri II
muistomerkin jalustasta.

jen satamiin laivastovierailuille
ja jopa Englantiin asti osallistumaan kuningas Yrjö VI:n kruunajaisiin liittyvään laivastoparaatiin Portsmouthissa.

Rannikkolaivaston vierailu
Oulun Toppilaan v. 1934

Sotien aika

Suomi oli jo ennen talvisotaa pyrkinyt varmistamaan Suomen elinehtona olevan ulkomaankaupan toiminnan sodankin aikana.
Siten myös sotatoimia itärintamalla tukevan meritien eli Suomen ”elämäntien” hallussapito Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan oli ehdoton vaatimus. Tähän liittyen maihinnousut Suomeen ja etenkin Ahvenanmaan haltuunotto tuli kyetä
torjumaan. Eduskunta oli päättänyt laivastolaista v. 1927. Se velvoitti rakentamaan panssarilaivat Väinämöisen ja Ilmarisen sekä neljä sukellusvenettä ja neljä
torpedovenettä. Panssarilaivat,
kaksi sukellusvenettä ja niiden
emälaiva Louhi sekä kaksi vanhaa tykkivenettä vierailivat 14.16.7.1934 Oulussa esittelemässä, mitä veronmaksajien varoin
oli saatu hankittua tätä kriisinajan elintärkeätä tehtävää varten.
Oulun kaupunki otti laivastovierailun lämpimästi vastaan.
Suomi käytti panssarilaivoja
rauhan aikana viestimään virallisesta ulkopolitiikastaan lähettämällä panssarilaivoja ulkovalto-

Talvisodassa vastustaja ei kyennyt pysäyttämään meriliikennettä Turusta Tukholmaan.
Panssarilaivoilla oli siihen suuri
osuus, uivina rannikkotykistölinnakkeina ja etenkin maan tehokkaimpina uivina ilmatorjuntapattereina. Alukset sitoivat
myös itseensä vihollisen ilmaiskuja sen sijaan, että ne olisivat
kohdistuneet meriliikenteeseen
ja Turun satamaan.
Suomi ampui ensimmäiset
jatkosodan laukaukset panssarilaivojen torjuessa ilmaiskut
Sottungan saaristossa. NL:n ilmavoimien pommitukset kohdistuivat silloin Ahvenanmaan
miehityskuljetuksiin osallistuviin aluksiin. Ilmarisen tuhouduttua 13.9.1941 Saksan maihinnousua Viron saarille tukevassa harhautusoperaatiossa
Suomenlahden suulla miinaräjähdyksessä hukkui oululainen
matruusi Väinö Lindqvist 271:n
aluksella menehtyneen mukana. Hänen muistoaan vaaliva marmorilaatta on ollut aikanaan Toppilan satamassa merimiesten lukutuvan seinällä. Se
on löytynyt lukutuvan vintiltä ja
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laatan taltiointi ja kenties esille tuonti paikallisessa museossa olisi toivottavaa. Jatkosodan
loppuvuosina panssarilaiva Väinämöisen raskaalle tykistölle ei
löytynyt maaleja, ja siksi alus
toimi Suomenlahdella Osasto
Väinämöiseen kuuluvien alusten johto-aluksena. Alushuoltoon liittyvien käyntien yhteydessä Helsingissä Väinämöinen ampui ilmatorjuntasulkuja
kaupungin puolustamiseksi kuten myös talvehtiessaan Turussa. Väinämöinen luovutettiin
v. 1947 Neuvostoliitolle rauhansopimuksen mukaisten puuttuvien saksalais-saatavien hyvittämiseksi. Alus romutettiin v. 1966
Leningradissa Vyborg nimisenä.
Sotiemme jälkeen ovat
panssarilaivojen miehistä Erkki Lyttinen, Viljo Vuoristo, Veikko Kallinen, Yrjö Ramila, O. Mäkinen ja Kaarlo Sohlo asuneet Oulussa ja olleet Panssarilaivojen
Perinneyhdistyksen jäseniä. Viljo Vuoristo on ollut yhdistyksen
kunniajäsen. Osa Ilmarisen oululaisista veteraaneista oli aluksen tuhouduttua siirretty itärintamalle, jossa he perustivat Äänisjärven laivaston.

Lapin sodan menestyksen
taannut mittava
merikoukkaus Toppilasta
Tornion Röyttään v.1944
Jatkosodan päätyttyä oli Suomen rauhansopimuksen mukaisesti karkotettava Pohjois-Suomesta sen miehittänyt 200 000
miehen vahvuinen saksalainen
Vuoristoarmeija. NL ei halunnut ryhtyä taisteluun täällä, sillä sen keskeisenä päämääränä
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oli taistelu Berliinistä. Inarin itäpuolella ja Kuusamossa oli kuitenkin venäläisiä joukkoja Suomen alueella valmiina toimiman kärkijoukkoina, jos Suomi
ei täyttäisi tyydyttävällä tavalla
rauhansopimuksen edellyttämää tehtävää. Alussa maasotatoimet rintamasotana eivät kuitenkaan sujuneet NL:lle mieleisellä tavalla, joten suomalaisten
oli suoritettava tehtävän onnistumiseksi merellinen koukkaus
saksalaisten selustaan lähes parinkymmenen tuhannen miehen
voimin Oulun Toppilasta Tornion Röyttään. Nyt toteutui Suomessa suurimpiin luettava merellinen koukkaus vihollisen selustaan. Lapin sodan joukkojen
huolto ja sittemmin evakuointi taistelun päätyttyä tapahtui
myös meriteitse. Tähän merelliseen sotatoimen lähtösatamana Toppila osallistui ajoittain lähes puolet Suomen kauppalaivoista merivoimien alusosaston lisäksi. Kuljetuksiin osallis-

tui myös 24 hinaajaa ja niiden vetämänä mittava määrä proomuja. Laivasto-osastoon kuuluivat
tykkiveneet Uusimaa ja Hämenmaa, aputykkivene Aunus, kaksi VMV-venettä, 2 pelastusalusta ja sairaalalaiva Ariadne. Tykistöalukset mahdollistivat Röytän
sillanpääaseman lopullisen haltuunoton tässä uhkarohkeaksikin luonnehditussa merisotatoimessa. Talviset olosuhteet edellyttivät myös jäänsärkijän mukanaoloa etenkin joukkoja evakuoitaessa sotatoimien päätyttyä. Onnistuneella sotatoimella
ansaittiin NL:n luottamus, jolla
oli merkitystä Suomen siirtyessä turvallisesti ja itsenäisyyden
säilyttäen rauhan aikaan.

Muistolaattoja
Panssarilaivojen perinneyhdistys on tähän mennessä paljastanut maan etelärannikolle panssarilaivojen ja merivoimien toiminnasta viestien 16 muistolaattaa ja yhden laatan Tallin-

nassa olevalla Suur- Töll -museolaivalle kertomaan suomalaisten miesten suorittamasta
aluksen kaappauksesta v. 1918,
jonka jälkeen alus oli nimetty
Wäinämöiseksi. Seuraava muistolaatta tulisi suunnitelmien
mukaan ensi keväänä Nauvon
sataman edustalle, Nauvon redille eli merivoimien usein käyttämän ankkuripaikan rantakallioon.
Yhdistyksen rutiininluontoista ammattitaitoa muistolaattahankkeissa on hyödyntänyt Varsinais-Suomen Liitto,
jonka varoin on Saaristomeren
alueelle v. 2008 paljastettu alun
toistakymmentä muistolaattaa
kertomaan Suomen sodan merellisistä taistelupaikoista.

Toppilan muistolaatta oli
alussa tarkoitus kiinnittää sataman rannassa olevan entisen
myllyn seinään. Hanke epäonnistui ja siirtyi vuodella eteenpäin
corona -pandemian takia. Oulun kaupunki osoitti muistolaatan paikaksi Toppilassa jo olevan
Tornion maihinnousun muistomerkin lähituntuman. Siksi muistolaatalle tuli rakentaa tukitanko
ja betonialusta sekä sen koristekiveys. Yhteyshenkilönä on tässä työssä ollut kiitosta ansaiten
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtajana Oulussa toimiva
ye-komentaja evp. Markku Lehto
joukkoineen. Tehtävää ovat tukeneet paikalliset yrittäjät.
Muistolaatan paljastamisen
jälkeen nautittiin Toppilan sata-

man vastarannalla olevan Pohto
-keskuksen suojissa juhlapäivän
kahvit ja yhdistyksen puheenjohtaja kertoi lähemmin Power-Point esityksessään muistolaatan viestimistä aiheista. Yhdistyksen sihteeri-rahastonhoitaja kom. evp. Matti Ketola kertoi 13.9.1941 tuhoutuneen panssarilaiva Ilmarisen löytymisestä
ja esitti sukeltajien ottamia vedenalaisia kuvia 60 metrin syvyydessä pohja ylöspäin olevasta hylystä. Tilaisuuden päätti Jaakko Kiutun ansiokas esitys
sotiemme ajan radiokalustosta,
jonka hän oli tuonut Pohtoon.
Kiitos Oulun kaupungille ja
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuville hankkeen
onnistumisesta!
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Pertti Huhtanen
Ruutiukko

Ruotsinsalmi ja Ruutiukon
maanpuolustusoppi
Taidemaalari Olavi Heinon Kukouri-näyttely Kotkan Vellamossa avaa Fort Slava -ympyrä
linnoituksen kautta vaikuttavan näkökulman mahtavaan Ruotsinsalmen merilinnoitukseen.

Olavi Heino: Fort Slavan linnake 1794. – Hyökkääjä ei päässyt tunkeutumaan vahvasti puolustetulle alueelle.

K

otkan alueen mittava,
mutta suurelta osin heikosti tunnettu, heikosti tunnistettu ja heikosti tunnustettu tuhatvuotinen historia tulisi nostaa ansaitsemaansa keskusteluun. Voimme aloittaa tuhannen vuoden takaa Kymijoesta Ruotsin ja Kiova-Novgorodin
rajajokena. Kyse on myös mielikuvista, imagosta ja alueen vetovoimasta. Taidemaalari Olavi
Heinon Kukouri-näyttely Kotkan
Vellamossa avaa tuon erikoisen
Fort Slava -ympyrälinnoituksen
kautta vaikuttavan näkökulman
mahtavaan Ruotsinsalmen merilinnoitukseen.
Fort Slava ja moni muu linnake tulisi restauroida tai aina76

kin saattaa nykyistä olennaisesti
näyttävämpään kuntoon. Nykyteknologia mahdollistaa vaikka
uljaan facsimile -kuoren tulostamisen raunioitten suojaksi. Monitoimirakennelmaan voisi asentaa
saluuttitykkejä tervehtimään risteilyaluksia. Rakennelmassa voisi olla aivan ainutlaatuinen retkeily- ja rastipolku niin aikuisille kuin lapsillekin. Linnakkeesta,
kauppalaivoista ja purjeveneistä
sinkoilisi kuvia kautta Telluksen.
Oppikirjat esittävät varsin
yksioikoisesti, että Venäjän ja
Ruotsin rajan siirryttyä vuonna
1809 Pohjanlahdelle Katariina
Suuren mahtava, Fort Salavasta Olavinlinnaan ulottuva linnoitusjärjestelmä menetti mer-

kityksensä. Seuraavaksi todetaan, että englantilainen laivasto tuli ja tuhosi sekä Ruotsinsalmen merilinnoituksen että linnoituskaupungin. Siis linnoitus
menetti merkityksensä ja sitten
se noin vain tuhottiin! Oheiset
taidemaalari Mikko Rankin dramaattiset teokset kertovat, miksi Ruutiukon maanpuolustusoppi kysyy: Missä logiikka?
Pääkohde sekä puolustajalle että hyökkääjälle oli tietenkin Pietari. Sinne Kustaa III yritti 1788. Linnoitusjärjestelmä ei
enää 1809 jälkeen edustanut
eturintamaa, mutta sotalaivat
voivat maavoimia helpommin
tunkeutua syvällekin vastustajan puolustamattomille tai heikosti puolustetuille alueille. Niin
kävi Suomenlahdella ja myös
Pohjanlahdella 1854-56 siinä
kauhiassa Oolannin sodassa.
Viapori vanhentuneinekin tykkeineen pelastui täystuholta,
mutta Ruotsinsalmen tykittömät linnoitukset räjäytettiin ja
linnoituskaupunki poltettiin.
Ja siinä meni meiltä kotkalaisilta maailmanluokan ulkomuseo.
Vellamon Kohtalona Ruotsin-

Mikko Ranki: Ruotsinsalmen meritaistelu 1790. – Hyökkääjä pääsi tunkeutumaan heikosti
puolustetulle alueelle.

salmi-näyttely tarjoaa vaikuttavan kuvauksen puolustamattomuuden turmiollisuudesta. Jos

Ruotsinsalmen merilinnoitus
olisi pidetty kehityksen tasalla,
eivät englantilaiset yksinkertai-

sesti olisi tuoneet laivojaan tänne linnoitustykistön upotettaviksi. Eikä Ruotsinsalmen meritaisteluja 1789 ja 1790 olisi käyty ollenkaan, jos keisarinna Elisabet
olisi jo 1740-luvulla Hattujen sodan jälkeen rakennuttanut vastaavan linnoituksen. Tällöin Kustaa olisi joutunut etsimään taistelupaikkansa aivan muualta ja
koko sota lopputuloksineen olisi voinut muuttua aivan toiseksi.
P.S. Katso Facebook 2020: 12.05.
– 09.16. – 17.06. – 21.11.

Mikko Ranki: Fort Slavan tuho 1855. – Hyökkääjä pääsi tunkeutumaan
heikosti puolustetulle alueelle.
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S.P.S. Kymilinna on tietysti luku sinänsä. Se alkoi rapistua heti, kun
sotaväki sen jätti ja on kohta korjaamattomassa kunnossa.
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Ove Enqvist
ST, komentaja evp.

Tarton rauhan merkitys
Suomen rannikko- ja
meripuolustukselle
Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 100 vuotta Neuvosto-Venäjän ja Suomen välisestä rau
hansopimuksesta Tartossa.

R

auhansopimusta muisteltiin vuonna 2020 erilaisin tilaisuuksin, mutta sen merkitystä Suomen rannikko- ja meripuolustukselle jäi
ilman sille kuuluvaa huomiota.
Se loi kuitenkin perustan maamme rannikko- ja meripuolustuksen luomiselle ja ansaitsee siten
hieman tarkemman esittelyn.

Sotasaalis
Sodan aikana vuonna 1918 ja heti sen päättymisen jälkeen otettiin Venäjän valtiolle kuulunutta ja punakaarteille siirtynyttä
erilaista omaisuutta huomattavia määriä Suomen viranomaisten hallintaan. Valtaosan tästä
omaisuudesta muodostivat kiinteät puolustuslaitteet, rannikkolinnakkeet niihin kuuluvine kalusteineen, tykkeineen ja ampumatarvikkeineen. Tätä omaisuutta tulkittiin sotasaaliksi, ja
kesäkuun 21. päivänä 1918 perustettiin muutaman aikaisemman päätösten pohjalta Sotasaaliin Keskuskomitea -niminen
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elin alaorganisaatioineen sotasaaliin käsittelyä varten.
Komitean tuli kerätä ja hoitaa koko sotasaalis sekä palauttaa omistusoikeutensa näyttäneille yksityisille henkilöille heille kuulunut omaisuus. Punaisten joukkojen yksityisiltä henkilöiltä, laitoksilta tai virastoilta ryöstämä tavara oli poliisiviranomaisten kautta palautettava omistajilleen, jos omistusoikeus voitiin laillisesti osoittaa.
Tarpeeton ja pilaantunut sotasaalis oli myytävä, mieluimmin
julkisella huutokaupalla.
Rannikkotykistön ja sotasaalisviranomaisten suhteet olivat huonot, koska näiden viranomaisten tehtävät olivat ristiriitaiset. Rannikkotykistö halusi
kehittää rannikkotykistöä, kun
taas sotasaalisviranomaisten
kuului mm. myydä Venäjältä saatu sotasaalis. Koska rannikkotykistöllä ei ollut valmiita suunnitelmia itsenäisen Suomen rannikkotykistölle, sotasaalisviranomaiset halusivat myydä mm.

rannikkotykit ja linnakkeilta löytyneet materiaalit. Rannikkotykistö puolestaan ryhtyi mahdollisimman pian kunnostamaan
linnakkeita tykkeineen.

Tarton rauhanneuvottelut
Rauhanneuvottelut alkoivat Viron Tartossa 12. kesäkuuta 1920.
Suomen valtuuskuntaa johti Juho Kusti Paasikivi. Ainoa sotilasedustaja valtuuskunnassa
oli Rudolf Walden, joka ei ollut
rannikko- ja meripuolustuksen
asiantuntija. Neuvosto-Venäjän
valtuuskunnassa sen sijaan oli
korkea-arvoinen meriasiantuntija. Lisäksi Suomella ei vielä ollut varsianista rannikko- ja meripuolustuksen suunnitelmaa,
kun taas Neuvosto-Venäjälle
(entiselle Venäjälle) Itämämeri-Suomenlahti oli jo ennen ensimmäistä maailmansotaa ollut
tärkeä ja oli sitä edelleen.
Alkuasetelma näkyi heti
neuvottelujen alussa. Neuvosto-Venäjän valtuuskunta esitti,
että mm. Suomeen jääneet lin-

Wikimedia Common, HendrixEesti

Talo jossa Tarton rauha sovittiin.

nakesaaret ja niiden tykit olivat
Neuvosto-Venäjän omaisuutta.
Irti saatava omaisuus olisi palautettava Neuvosto-Venäjälle, ja lisäksi Suomen olisi maksettava
korvausta Neuvosto-Venäjälle
kiinteästä omaisuudesta kuten
linnakesaarista ja niiden rakennuksista, koska Venäjä oli mukamas maksanut saarten pakkolunastuksesta.
Tämä oli vaatimus, johon
suomalaiset eivät osanneet
kunnolla ottaa kantaa. Korvausvaatimuksia yritettiin vähätellä mm. vetoamalla siihen, että
Suomeen jääneillä linnakkeilla ei ollut merkitystä Suomelle,
päinvastoin niistä oli muka lähinnä haittaa. Suomen vielä puuttuvat rannikkopuolustussuunnitelmat osittain selittävät tämän
näkökannan. Suomalaiset yrittivät perustella näkemyksiään
mm. sillä, että esim. Mäkiluoto
oli ollut osa Pietari Suuren merilinnoitusta, joka nyt oli menettänyt täysin merkityksensä, koska
puolet siitä oli jäänyt Suomen ulRannikon Puolustaja 1 | 2021

kopuolella. Myös mm. Suomenlinnan arvoa vähäteltiin voimakkaasti. Neuvosto-Venäjän mielestä Suomen jääneet linnakkeet
olivat sitä vastoin ensiluokkaisia
ja erittäin arvokkaita.
Näistä erimielisyyksistä ei
päästy yksimielisyyteen. Toisaalta otettiin esille, että myös
suomaisten omaisuutta oli jäänyt Neuvosto-Venäjän puolelle, ja niistä pitäisi suomalaisten omistajien saada korvausta. Päätettiin laskelmilla selvittää kumpi osapuoli itse asiassa
oli velkaa kummalle. Nämä laskelmat osoittautuivat kuitenkin
mahdottomiksi. Lopulta päädyttiin ns. status quohon eli vallitsevaan tilanteeseen. Eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vanha Venäjän valtion omaisuus Suomen alueella katsottiin
siirtyneeksi Suomelle ja Suomen
omaisuus Venäjällä vastaavasti
Neuvosto-Venäjän valtiolle. Suomi sitoutui olemaan rakentamatta Pietarin läheisyyteen rannikkolinnakkeita. Kiistelty Inon lin-

nakkeen alue jäi Suomelle sillä
ehdolla, että sitä ei linnoitettaisi uudelleen, ja Suomenlahden
ulkosaaret sillä ehdolla, että ne
neutralisoitaisiin.
Tehty ratkaisu oli varmaan ainoa mahdollinen ratkaisu. Rannikkolinnakkeiden arvoa olisi todennäköisesti ollut mahdotonta
enää tässä vaiheessa määritellä.
Tykkikalustoa oli heti itsenäisyyden alussa ryhdytti siirtämään
linnakkeelta toiselle, ja vioittunutta kalustoa oli alettu myymään romuna. Lisäksi mm. venäläisten pakkolunastukset ja niiden maksut olivat, kuten jäljempänä todetaan, todella epäselvät.
Näin Suomen sotaväki (vuodesta 1922 puolustuslaitos) oli
tavallaan se, joka voitti Tarton
rauhansopimuksessa, kun taas
siviilisijoittajat menettivät sijoituksensa Neuvosto-Venäjällä.
Samalla Suomen rannikkopuolustus sai perusteet meri- ja rannikkopuolustuksen kehittämiselle. Suuri määrä rannikkolinnakkeita verrattuna pieneen mää79

Tärkein sotasaalistykkimalli, 6 tuuman Canet. Näitä tykkejä Suomi peri n. 100 kpl.

rään Suomeen jääneitä enimmäkseen huonokuntoisia sota-aluksia johti siihen, että meri- ja rannikkopuolustus tuli perustumaan voimakkaaseen rannikkotykistöön ja pieneen laivastoon. Rauhansopimus allekirjoitettiin 14. lokakuuta 1920 melkein viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja astui voimaan 31. joulukuuta 1920.

Sotilaskiinteistöjen jako
Tarton rauhan jälkeen
Valtioneuvosto päätti 10.2.1921
asettaa valtuuskunnan, jonka
tuli laatia ehdotus siitä, mille valtion laitokselle Tarton rauhansopimuksen kautta Suomen valtion omaksi siirretyt eri kiinteistöt ja rakennukset oli toistaiseksi jaettava. Työn pohjana käytet80

tiin Sotasaaliskeskusosaston luetteloita sotasaaliskiinteistöistä
ja rakennuksista. Valtuuskunta
jätti ehdotuksensa valtioneuvostolle 2.5.1921. Valtioneuvosto päätti, että kyseessä olevat kiinteistöt ja rakennukset oli
luovutettava korvauksetta valtuuskunnan ehdottamille vakituisille valtion laitoksille. Suurin
osa luovutettiin sotalaitokselle,
mutta myös Yleisten rakennusten Ylihallitus (myöhemmin Rakennushallitus), Merenkulkulaitos, Asutushallitus, Tullilaitos
ja Luotsilaitos sai jonkin verran
kiinteistöjä ja rakennuksia.
Vuoden 1921 jako perustui muun muassa Tarton rauhansopimusneuvotteluja varten laadittuihin lausuntoihin
rannikkopuolustuksen alue-

yksityiskokoelma

tarpeista sekä muihin keskeneräisiin rannikkopuolustuksen
suunnitelmiin. Vasta 1921–1922
toiminut rannikkopuolustuskomitea laati ensimmäisen kattavan rannikkopuolustussuunnitelman, ja sekä Puolustusrevisiokomitea, Yleisesikunta että
Rannikkotykistön Esikunta laativat 1920-luvun loppupuolella
omat suunnitelmansa rannikkotykistön ryhmityksestä.

Kiinteistöjen ja alueiden
jaosta myöhemmin
aiheutuneet ongelmat
Vuoden 1921 jakopäätös vaikutti ensin yksiselitteiseltä. Moni tekijä aiheutti kuitenkin myöhemmin ongelmia. Jaon jälkeen tehdyt tarkat suunnitelmat aiheuttivat erilaisia muutostarpeita. Suu-

rin ongelma oli kuitenkin se, että
hiljalleen paljastui, etteivät venäläiset olleet ehtineet saattamaan
loppuun kaikkien Suomen perimien linnakesaarten pakkolunastuksia tai suorittamaan sovittuja pakkolunastus- ym. maksuja. Pakkolunastuslain mukaan
alueiden haltuunotto ennen pakkolunastuksen loppuunsaattamista oli sallittu. Tilanne oli hyvin sekava itsenäisyyden alussa.
Usein luultiin että maksut oli suoritettu ja että vuoden 1921 jakopäätös oli selvä. Vähitellen selvisi kuitenkin, että monen alueen
lunastus oli eri tavalla kesken
tai ristiriitainen, ja tilanteen selvittäminen oli hankalaa ja kesti
kauan. Sitten jouduttiin vuoden
1921 jakoa usein saattamaan loppuun tavalla tai toisella, joko uudella pakkolunastuksella tai ostamalla alueet.
Venäläisten epäselvien pakkolunastusten lisäksi tuli usein
esille muita toimenpiteitä, joista
oli ollut haittaa alueiden omistajille. Saarten metsää oli esim.
saatettu kaataa tai oleskelua ja
kalastusta linnakesaarten ympärillä oli saatettu kieltää, josta
oli aiheutunut paljon taloudellista haittaa omistajille tai alueen
kalastajille. Koska näistä varsinkin suullisista määräyksistä oli
hyvin ristiriitaisia tietoja, niiden

aiheuttamien haittojen korvaaminen oli hyvin vaikeaa. Lisäksi
heräsi kysymys siitä, oliko Suomen viranomaisilla ylipäätänsä
velvollisuus korvata Venäjän aiheuttamia vahinkoja.

Yhteenveto Tarton
rauhansopimuksen
merkityksestä
Voidaan todeta, että Tarton rauhalla ja sitä seuranneen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden jaolla ilman muuta oli suuri merkitys itsenäisen Suomen rannikko- ja meripuolustukselle. Suomi tukeutui osittain perittyyn
voimakkaaseen rannikkotykistöön melkein 100 vuotta. Eräitä Tarton perintöön perustuvia
epäselviä aluehallintakysymyksiä jouduttiin kuitenkin selvittämään pitkään.
Eräs esimerkki siitä, miten
pitkään Tarton rauhansopimus
saattoi vaikuttaa rannikkotykistöön, oli Espoon saaristossa sijaitseva Kytön linnake. Saaren
katsottiin automaattisesti kuuluvan sotalaitokselle, koska niin
oli Tarton rauhansopimuksen perusteella vuonna 1921 päätetty.
Vaikka eräitä hallintokiistoja tuli esille jo ennen talvisotaa, saari jäi rannikkotykistön käyttöön.
Jatkosodan jälkeen Kytön
omistuskysymyksien selvittä-

mistä jatkettiin, mutta se ei vaikuttanut saaren käyttöön linnakkeena. Kytön 152 mm:n Tampella-patteri valmistui vuonna 1969. Kun rannikkotykistön
alasajo alkoi, Kytöstä päätettiin
kuitenkin luopua. Se päätettiin
tehdä vaihtokauppana, jossa Kytö annettiin Espoon kaupungille ja puolustusvoimat saisi vaihdossa alueen Espoosta.
Vuonna 1990 kuolleen Else-Beth Edelmannin oikeudenomistajat anoivat kuitenkin
maanmittauslaitokselta selvitystä saaren omistuksesta, koska pitivät saarta suvun omaisuutena. Pitkän oikeusprosessin tuloksena korkein oikeus kumosi
aikaisemmin alemman oikeusasteen päätöksen Espoon omistusoikeudesta ja Edelmannin suku sai saaren. Saaren luovutukseen liittyviä viimeisiä yksityiskohtia selvitettiin kesällä 2006.
Syy lopulliseen päätökseen
oli, ettei Venäjän rannikkopuolustus koskaan ollut omistanut
Kytötä, joten se ollut voinut Tarton rauhansopimuksella ja vuoden 1921 jakopäätöksellä siirtyä Suomen puolustusvoimille.
Vaikka on erittäin epätodennäköistä, on teoriassa mahdollista että jokin Tarton rauhansopimukseen perustuva aluekysymys vielä nousee esille.

Lähteet mm:
Enqvist, Ove: Kellä saaret ja selät on hallussaan…, Helsinki 2007.
Korhonen, Mikael: Finlands ryska fordringar, Åbo 1998.
Uola, Mikko: Katastrofin laskut, Kuopio 2007.
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Rannikon Puolustaja 35-vuotias

Miten Rannikon Puolustajan
numero syntyy – YHTEISTOIMIN
Päätoimittaja pyrkii seuraavassa kertoilemaan lehden teosta tänään. Erityinen
toivomus on, että "potentiaaliset" (pyynnöstä, omasta halusta tai käskystä) kir
joittajat – ja lukijatkin – saisivat käsityksen tärkeydestään aselajimme pää-ää
nenkannattajan aikaansaamisessa.
Perusteita ja taustaa
Vuodenvaihteeseen mennessä tehdään seuraavalle vuodelle toimitussuunnitelma. Siinä
aloitetaan ilmestymisaikataulusta, eli milloin
lehden tulisi olla lukijoilla. Postituksen, painamisen, korjaamisen, oikoluvun, taiton, ladonnan, aineiston (teksti ja kuvat) toimituksellisen
muokkaamisen, jne. kunkin työvaiheen vaatiman ajan avulla ”takaperin” laskien päästäänkin niihin päivämääriin, jolloin aineiston olisi
viimeistään oltava päätoimittajalla.
Toimitussuunnitelmaan lisätään mahdolliset teemanumero-nimikkeet. Jos lehden paksuus on muu kuin 40 sivua, on sekin päätettävä ajoissa.
Edellälueteltuun suunnitteluun sisältyvät
neuvottelut ja keskustelut eräiden tärkeiden
yhteistoimintakumppanien kanssa. Näitä ovat
toisaalta ilmoitushankkija (rahoitus!) ja toisaalta lehden tekninen ja ”taiteellinen” toteuttaja.
Ilmoitushankkijana on toiminimi Kaarina Salo Ky, joka ”maksaa viulut”. Ankeat lama-ajat edellyttävät aktiivista myyntityötä.
Kaikki vihjeet mahdollisista työmme tukijoista, siis ilmoittajista, ovat näin ollen arvokkaita.
Lehden teknisen teon toteuttaa puolestaan Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies (ni-
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menmuutos tekeillä?). Toimitusjohtaja Heikki
Tiilikainen on vankasti kuvassa mukana, joskin nimikkoyhteysmiehemme ovat Kari Merilä ja Kari Nyström. Nykyisin materiaali esikäsitellään Kari M:n Macilla ja varsinainen taitto
Kari N:n koneella. Nyströmin Karille on ”myönnetty toimitussihteerin arvo”.
Toimitussuunnitelma pyritään esittelemään toimitusneuvostolle, joka hyvin ja hyvää
tarkoittavin neuvoin ja ohjein päätoimittajaa
evästäen yleensä suunnitelman hyväksy ykin.

Sittenpä numeron tekoon!
Seuraavan numeron mahdollinen teema ohjaa
hyvissä ajoin (harvoin riittävän, olen huomannut!) keskeisen aineiston tekoon ja/tai hankintaan. Ensiksi kootaan päätoimittajalle ”luonnostaan lankeavat” jutut erilleen. Seuraavaksi etsitään mahdollisia muita kirjoittajia sekä
kuvien ottajia/hankkijoita. Soitellaan ja pyydetään/ uhkaillaan/käsketään jne. ”tapauksesta”
riippuen. Liian aikaisin tapahtuva sopiminen
johtaa joskus unohtamisiin ja myöhästelyyn...
Joskus taas päivän pelastaa soitto tms. yhteydenotto, jossa joku tarjoutuu (!) tekemään jutun tai ainakin hankkimaan aineiston jostakin
”happeningista”.

Pitkin matkaa tulee myös aiheita ”vastaan”. Saan vihjeitä julkaisemisen arvoisista
aiheista tai tapahtumista ja niin numeron lopullinen sisältö elää aina ”ehdottomasti viime
hetkeen” - ja sen ylikin. Vallankin jonkun odotetun jutun jäädessä tulematta...

Toimituksellinen työ taitaa olla
tärkeilyä?
Olen jaellut todennäköisimmille/toivotuimmille jne. kirjoitusten tuottajatahoille (mm. RtUY:n
yhteysupseereille) suppeahkon kirjoitusohjeen.
Siirtyminen ATK-pohjaisen järjestelmän käyttöön ei näet salli kovin vapaamuotoista materiaalia. Tekstit syötetään systeemiin levykkeeltä
tai vaatimukset täyttävä teksti paperilla myös
optisen lukijan kautta. Siinä ei tuhruinen teksti
vetele. Järjestelmä ei myöskään oikolue, ei tulkitse lyhenteitä eikä etsi tärkeidenkään henkilöiden sotilasarvoja, etunimiä yms.
ATK ei käytössämme olevassa muodossaan myöskään tee kappalejakoa eikä väliotsikointeja, vaikka ne luettavuutta kuulemma
parantavatkin.
Pääosa saamastani aineistosta kirjoitetaan
siis uudelleen. Eräitä poikkeuksellisen valmiita juttuja ja virkatyönä Rannikkotykistökoululla teetettäviä lukuunottamatta uudelleenkirjoituksen tekee päätoimittaja. Joskus tuo ”toimittaminen” koetaan erinomaisen jutun huononnuksena – onneksi hyvin harvoin.

Enemmän kuvia!
”Kuvat ne tekevät lehdestä houkuttelevan ja
kivan lukuelämyksen!” Tämän neuvon samoin
kuin ”Hankkinet juttuun sopivia...” jne. saan aika ”mukavan” usein. Jutun tullessa viime tingassa tai sen jälkeen, ei aina osaa innostua...
Erinomaisen tyytyväinen olenkin jokaiseen
juttuun, jota seuraa useampia kuvia kuin voin
kohtuudellakaan käyttää (kuvateksteineen;
edes ketkä kuvassa ovat). Miksi useita kuvia?
Sattuma, että useampaa juttua seuraa kutakin vain kättelykuva, kolme sotilasta asennos-
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sa tms., ei hra Murphyn lain voimassa ollessa
ole suinkaan mahdottomuus – elävöitä sitten
tekstiä kuvilla! Se ”toimittaminen” merkitsee
kuvien kohdalla valintaa ja rajaamista, jossain
määrin käytettävän kuvakoon pohdiskeluakin.

Tarvitsen hieman aikaa
Ellette ole täysin varma lähettämänne jutun
tms. ”vuorenvarmasta” painatusvalmiudesta,
toivon aineistonne mahdollisimman pian. Edellisen numeron ilmestyminen voisi olla signaali.
Amerikkalainen hra Bell keksi puhelimen.
Käyttäkäämme sen moderneja sovelluksia nykyistä useammin – suuntaan ja toiseen. Erityisesti silloin, kun kirjoitelman valmistuminen
uhkaa jäädä viime tinkaan.

Lehdenteon loppusuora
Kun aineisto jonkinmoisella aikataululla sitten
on Suomen Miehen Kari-herrojen hoteissa, ollaan jo aika pitkällä. Päätoimittajan sanavalinnatkin siivoutuvat stressikäyrän laskun myötä.
Ensimmäinen luonnos lehdeksi on jännittävänpuoleinen kokemus. Täyttyykö lehti edes
suurin piirtein vai onko karsittava. Tätä varten
tulisi aina olla täytetavaraa. No, päätoimittajaltahan sellainen syntyy. Oma jännitysmomenttinsa on luonnollisesti myös ilmoitusmateriaalin kertymä, näkyyhän siinä rahan riittävyys –
laskuthan lankeavat maksuun aikanaan.
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Edellä mainittu hra Murphy väijyy mielellään lehdenteon joka vaiheessa – ja pikku pikatilanteita riittää... Postituksen lähdettyä käyntiin alkaa jo helpottaa.

Mukavia kokemuksia
Jos aloitetaan rahapuolesta, siihenhän lehti
kaatuu jos on kaataakseen. Ilmoitushankkija,
rouva Kaarina Salo on vallitsevassakin tilanteessa onnistunut pitämään lehden ainakin
auttavasti kuivilla. Tietysti yhteistoiminnassa
toimintaamme tukevien ilmoittajien kanssa!
Kust.Oy Suomen Mies on hoitanut leiviskänsä ”hyvin tyydyttävästi”, kuten tavataan
sanoa. Alkukankeudesta lienemme puolin ja
toisin päässeet. Toimitussihteeri Kari Nyströmin ammattitaito on hänen stressaavasta työtahdistaan – Rannikon Puolustaja ei ole hänen
päätyönsä! – huolimatta erinomaisesti lehtemme tasoa kohottanut, puhumattakaan käsityön ja ajan säästöistä.
Jos tässä ja tämän numeron muissa jutuissa vähän päivitellään kirjoitusaktiviteetin puutetta, niin hyvinhän tässä on vuosi (viimeiset
45 numeroa) mennyt! Monipuolinen on kirjoittajien kirjo – erittäinkin ansaitsevat kiitoksen
n.s. pyytämättä kirjoittavat Ove Enqvist, Asko Heilala, Teuvo Rönkkönen, Uolevi Tirronen, jne. (tuotteliaimmat mainitakseni). Pyynnöstäni ja lupauksestaan huolimatta laistaneita on tietysti jokunen, muttei lehteä kaatavasti kuitenkaan.

Lukijakunta vaikuttamaan
Ellei päätoimittajalle tule virikkeitä, se näkyy
lehdessä – tai miestä vaihdetaan. Jokainen lukija voi vaikuttaa merkittävästi Rannikon Puolustajan sisältöön ja ”ilmeeseen”.
Helpoin tapa on antaa vihje raportoimisen
arvoisesta tapahtumasta tai aiheesta/asiasta, joka muuten kiinnostaa. Vihjettä parantaa olennaisesti tieto sopivasta kirjoittajasta
(ilmianna kylmästi!), ellei oma kynä toimi. On
nimittäin ilmikäynyt, ettei päätoimittajan kor-
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vaan kulje tietoa edes kaikista niistä, jopa valtakunnallista ja/tai sotahistoriallista merkitystäkin omaavista tapahtumista, joista ”kaikki
muut tietävät”.
Esimerkki: Edellinen rt-tarkastaja sai pyyhkeet, kun ei mitenkään huomioinut erästä merkittävää veteraanitapahtumaa. No, kukaan ei
ollut suvainnut hänelle siitä kertoa, kun ”pvkomentajaa myöten kaikki tiesivät”...
Ja, kuten aktiivisten kohdalla on tapahtunutkin, tarjoa juttu tai tarjoudu kirjoittamaan! Jos
se julkaistaan ja siitä nouseekin haloo, niin päätoimittajahan se lehden sisällöstä vastaa. Vastaa myös siitä, että jokin juttu jää julkaisematta.
Paikallisella tasolla mitättömäksi tai rutiiniluonteiseksi tms. koettava asia saattaakin
kiinnostaa laajempaa lukijakuntaa. Eli, jos kuulut tilaisuuden tms. järjestäjäportaaseen, niin
määrää tiedotusvastaava ”hoitamaan” myös
Rannikon Puolustaja.
Ja jos, ja kun on kritiikin paikka, niin anna
tulla sitäkin laatua! Yritetään ottaa opiksi ja –
tälläkin iällä – viisastua.
Heikki Niska
Ps Annan/lähetän mielelläni ohjeentapaista
niille,jotka säästääkseen työtä ”tässä päässä”
haluavat toimittaa aineistoa PC-levykkeellä tai
lasertulosteena paperilla.

”Sama”

Toimitamme taistelujärjestelmän
Suomen merivoimien uusiin
Pohjanmaa-luokan korvetteihin

Pitkä historiamme Suomen merivoimien järjestelmien
toimittajana sai juuri jatkoa. Olemme ylpeitä siitä, että Saab
valittiin toimittamaan taistelujärjestelmän Merivoimien uusiin
Pohjanmaa-luokan korvetteihin. Aikaisemmin Saab valittiin
lukuisten järjestelmien toimittajaksi myös Hamina-luokan
ohjusveneisiin. Olemme samalla kurssilla Suomen kanssa
seuraavatkin 100 vuotta.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään järjestelmien suorituskykyä
ja nostamaan niiden älykkyyden uudelle tasolle. Tämän
thinking edge -ajattelumallin ansiosta toimitamme aina
innovatiivisimpia ja tehokkaimpia tuotteita ja ratkaisuja.
Lue lisää osoitteessa saab.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa: @SaabFI.

Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedott
Miten pääset
rannikkotykistöön
Pyydä ohjeita sen sotilaspiirin
esikunnalta, johon kotipaikkasi kuuluu. Ilmoita kutsunnoissa
haluavasi ensi sijassa rannikkotykistöön.
Pyydän taas kaikkien jäsenten ja RP-lehden lukijoiden apua.
Löytyykö Teiltä jotain entisen
RtUY:n julkaisemia painotuotteita, joita ei ole mainittu RtUY/
RUY:n julkaisemassa kirjaluettelossa, joka löytyy mm. sivustolta
http://www.ruy.fi/?page_id=136

Tervehdys hyvät jäsenet!
Vuosi 2021, yhdistyksemme 88.
toimintavuosi, on käynnistynyt.
Korona rajoittaa edelleen
toimintaa. Tulet saamaan jäsentiedotteissa lisätietoja, kun yhdistystoiminta voi taas jatkua ja
tilaisuuksia järjestetään.

Yhdistyksen historiasta.
Olette saaneet jäsentiedotteista
lukea yhdistyksen julkaisemista
kirjoista.
Hallitus valtuutti minut täydentämään kirja-arkistoamme.
Sain hankituksi yhdistyksen
vuonna 1955 julkaiseman 12 sivuisen julkaisun, jota en ollut
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aiemmin nähnyt enkä edes tiennyt julkaistun. Ohessa on kuva
A5-kokoisen, lähinnä vihkosen
etu- ja takakannesta. Se alkaa
sanoilla: Tämä julkaisu kääntyy Sinun puoleesi, jolla on halua aktiivisesti osallistua maanpuolustustyöhön. Se on tarkoitettu nimenomaan Sinulle, jolla
on kykyä ja tarmoa ryhtyä upseerin vaatimaan ammattiin.
Vaikka ensimmäisessä lauseessa puhutaan upseerin ammatista, se on julkaisu, jolla on
houkuteltu varusmiespalvelukseen lähteviä nuoria hakeutumaan rannikkotykistöön. Vihkonen päättyy ohjeeseen:

Kirjoja ja jäsentuotteita
Yhdistyksen kirjavaraston inventaario on käynnissä.
Jos olet kiinnostunut, niin
myyntilistalle on löytynyt yksi uusi teos: Viimeinen, vuonna
1988 julkaistu, Rannikkotykkimies-kirjan mustakantinen kuudes (6) painos. Kirja suunnattiin
aikanaan varusmiehille ja se on
melkoinen 272 sivuinen tietopaketti. Kirjan on 10 €.
Vanhoja joukko-osastojen
historiakirjoja löytyy edelleen
10 euron hintaan pl. Hangon ja
Vaasan, joiden painos on loppuunmyyty. Nyt kirjoja on taas
sihteerin hallussa.

Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys
tiedottaa

aa
–

–

–

Edelleen löytyy
RTUY 70 vuotta, v.
2003 julkaistu juhlakirja hintaan 10 € sekä
Suomen Rannikkopuolustus 100 vuotta, vuodelta 2018 hintaan 35 €.
Myös yhdistyksen pinssejä ja solmioneuloja on
edelleen saatavilla hintaan 5 ja 10 euroa.

Mikäli olet kiinnostunut
tuotteista, ota yhteyttä sihteeriin. Kaikkiin hintoihin lisätään toimituskulut.

Yhteydenpidosta
Yhdistyksen jäsenposti lähetetään osoitteesta flomembers@floapps.com.
Muistakaa aina päivittää
yhteystietonne, niin saatte
RP-lehden oikeaan osoitteeseen ja sähköpostitiedotteet
luettavaksenne.
Terveisin yhdistyksen
sihteeri ja taloudenhoitaja
Jarmo Valtimo alias JaVa
jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi
puh. 0405647695
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1. Vuoden 2021 toiminta
Yhdistyksen hallitus on päättänyt esittää vuoden 2021 teemaksi “Vedenalainen sodankäynti”. Pääosa vuoden aikana pidettävävistä kuukausikokouksista ja Suomi Merellä -vuosijulkaisu pyritään toteuttamaan valitun teeman
sisältä.

2. Meriupseeriyhdistyk
sen sääntömääräinen
vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pyritään järjestämään Suomenlinnan upseerikerholla torstaina 22.4.
kello 17.15 alkaen. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet an-

netaan sähköpostilla lähetettävässä maaliskuun jäsentiedotteessa.

3. MY:n jäsentuotteet
Suomen Laivasto -kirjasarja
(1-3), osat erikseen 15€, koko
sarja 40€
– Uhka Lännestä -kirja, 15€
– Suojattu merenkulku elinehtonamme -kirja, 15€
– MY:n isännänviiri, 70€
– MY:n veneviiri, 22€
– MY:n jäsenpinssi, 7€
Hintoihin lisätään mahdolliset postikulut. Lisätiedot
tuotteista sihteeriltä.
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Ship Service and maintenance
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Järjestöt

Sininen Reservi

Sininen Reservi – vapaaehtoista
Antti Rautiainen

Sininen Reservi laittoi tähtäinkuvion kohdalleen strategiatilaisuudessaan 16.1.2021 ja mm. yhteistoiminta ja
MPK olivat aiheina. Tässä Meripuolustuspiirin aktiivit, joista monet ovat mukana myös Sinisen Reservin toiminnassa, koeampuvat sekä kohdentavat MPK:n uusia, Etelä-Koreasta hankittuja rynnäkkökivääreitä.

U

skon, että tästä tulee hyvä vuosi ja sellaista toivotan myös kaikille Rannikon Puolustaja-lehden lukijoille! Varsin haasteellinen vuosi 2020 on
takana ja vuoden 2021 aikana
vastaan tulee uudet karikot varmuudella eteemme. Ensimmäinen saatiin heti melkoisena lumimyräkkänä Etelä-Suomeen.
Lumet saatiin sisulla sekä taidolla syrjään ja matka jatkui.
Karikot on mahdollista kiertää ja
88

suunta korjataan uudelleen tavoitteeseen. Kun tavoite on kirkkaana mielessä, haasteista huolimatta matkasta voi nauttia.

Myös vuodessa
2020 oli hyvää
Vaikka monia tapahtumia peruttiin tai siirrettiin viime vuonna,
arjessa elämme kuten ennenkin
ja vapaaehtoisrintamallakin tapahtuu taustalla koko ajan. Yksi näistä upeista taustatöistä ja

sen lopputuloksesta on marraskuun alussa kastettu öljyntorjunta-alus Pia Elisabeth. Entinen proto-Jurmo U-601 peruskorjattiin merkittäviltä osin Sinisen Reservin jäsenyhdistyksen
Pelikaanikillan reserviläisvoimin
noin kymmenen vuoden projektin aikana ja tästä oma tekstinsä
toisaalla lehdessä.
Vaikka pandemia koettelee
edelleen meitä kaikkia, olemme
monelta osin rutinoituneet sen

Järjestöt

voimaa merellä ja rannikolla
Antti Rautiainen

pakottamiin uusiin käytänteisiin ja jopa mahdollistamiin hyviin asioihin. Etäkokoukset ovat
tulleet jäädäkseen ja töitäkin tehdään etänä. Henkilökohtaisella
tasolla moni on löytänyt pitkään
kaipaamaansa lisäaikaa kunnon
ylläpitämiseen ja jopa kohottamiseen – ainakin ulkoilua ja retkeilyä suomalaiset ovat alkaneet harrastamaan huomattavasti enemmän ja sen näkee mm.
kansallispuistoissa. Erinomainen
asia siis! Haluan uskoa, että Sinisen Reservin jäsenyhdistyksien
jäsenetkin ovat kohottaneet toimintakykyään niin reserviläisenä kuin kansalaisenakin. Asiantuntijat ovat todenneet, että digiloikka on tapahtunut nopeam-

Merivoimilta v. 2016 MPK:lle luovutettua Jurmo-lk protoa eli entistä
U-601:tä hallinnoi Pelikaanikilta ry. Monen vuoden peruskorjauksen
jälkeen siitä tuli öljyntorjunta- alus ja se kastettiin kumminsa mukaan
Pia Elisabethiksi. Alus soveltuu öljyntorjuntatehtävien lisäksi vaativaan
merenkulun koulutukseen.

min kuin se todennäköisesti olisi
tapahtunut ilman koronaa. Tässä
Antti Rautiainen

digiloikassa myös Sinisen Reservin ja sen jäsenyhdistyksien pitää
olla mukana, eikä jäädä kehityksestä jälkeen!

Strategiaa vuoteen
2030 asti

Sininen Reservi on yhdessä Meripuolustuspiirin ja Rannikkoprikaatin
kanssa aloittanut Kaakonkulman toiminnan aktivoimisen, johon liittyen järjestettiin VEH loppusyksystä Klamilassa – Mustamaalla –
Vanhakylänmaalla.
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

Sinisen Reservin hallituksen strategiatilaisuus pidettiin käytännöksi muodostuneeseen tapaan
etäkokouksena la 16.1.2021. Kokouksessa mietittiin vapaaehtoisen maanpuolustuskentän mahdollisuuksia ja haasteita kymmenen vuoden päähän sekä haettiin keinoja, joilla kykenemme
uudistumaan sekä tarjoamaan
jäsenyhdistyksillemme ja niiden
jäsenille vastinetta osallistumi89

Järjestöt

Sininen Reservi

Antti Rautiainen

toimintaan – yhdistyksien yhteistyökokous kuuluisi luonnollisesti tähän päivään.

Vuoden 2021 toimintaa

MPK:n uudet, Etelä-Koreasta ostetut kiväärit ovat puoliautomaattiaseita eli itselataavia kertatuliaseita. Niissä on paljon tuttua, mutta
mm. tähtäimien kanssa joutuu aluksi paneutumaan asiaan paremmin.

selle sekä jäsenmaksuille. Yksi näistä keinoista on lisätä toiminnallisuutta, joka kiinnostaisi nuorempia – siis alle 40-vuotiaita – jäsenehdokkaita. Toiseksi pitäisi lisätä jäsenyhdistyksien jo nyt tuottamien, erinomaisten tapahtumien tunnettuutta. Niihin kuuluvat niin merenkulku-, sukellus-, selviytymis- kuin arjen turvallisuuskoulutus, mutta myös erinomaiset
esitelmäillat, joissa aiheina on
kattavasti kokonaisturvallisuu90

den asiat, sekä retket mielenkiintoisiin kohteisiin. Yhdistysten yhteistoiminnan ja riittävän
tiedottamisen avulla nämä tarjotaan koko Sinisen Reservin jäsenistölle. Viestintä ja sen parantaminen olivat myös strategiatilaisuudessamme agendalla. Yhtenä ajatuksena esitettiin Sinisen Reservin neuvottelupäivää,
jossa jäsenyhdistyksien edustajat saisivat mahdollisuuden tutustua paremmin Sinisen Reservin ja muiden jäsenyhdistyksien

Meritaitokilpailu on muotoutunut Sinisen Reservin järjestämäksi perinteeksi ja se on tarkoitus järjestää jälleen syyskuussa. Sinisen Reservin ampumakilpailuja on nyt viisi: 10.4. /
15.5. / 21.8. / 4.9. / 25.9. ja nämä
päivämäärät kannattaa merkitä
jo allakkaan. Näitä myös käsittelemme strategiatilaisuudessamme ja mietimme, miten tunnettuutta ja osallistumisaktiviteettia saataisiin nostettua.
Merkittävimmät tapahtumat, joihin osallistumme sekä järjestelijöinä että osallistujina, ovat MPK:n Meripuolustuspiirin järjestämisvastuulla oleva Kesäyönmarssi Raaseporissa
31.7.-1.8.2021 sekä Kotkan reserviupseerikerhon vastuulla oleva ResUL:n syys- eli Tyrskyjotos
Kotkassa ja sen saaristossa 24.26.9.2021. Näihin peräänkuulutan jo tässä vaiheessa myös jäsenyhdistyksiemme aktiivista
osallistumista!
Hollannin Nijmegen-marssi
peruuntunee pandemian vuoksi myös tältä vuodelta, mutta
emme lannistu. Nuorempien reserviläisten aktivoimiseksi tehdään töitä ja tarjolla on varmuu-

Järjestöt

Antti Rautiainen

Yhteistoimintaa parhaimmillaan. Merivoimien entinen U-601, MPK:n nyt omistama ja Pelikaanikillan hallinnoima Pia Elisabeth rinnallaan Rannikkoprikaatin RIB:t odottelemassa kastetilaisuuteensa juhlaväkeä, johon kuului myös hanketta tukeneiden edustajia.

della selviytymis-, luonnonmuona- ja melontakursseja. Näiden lisäksi Sininen Reservi aloittanee
nuoremmille aktiiveille suunnatun Team Marines- ja Team Navy-kokeilut, joissa mahdollistetaan heidän osallistuminen johdetun, nousujohteisen harjoitte-

lun avulla sotilastaitokilpailuihin.
Yhdistyksemme vuosikokous on myös tarkoitus pitää
sääntöjen mukaan huhtikuun
loppuun mennessä. Pandemia
ja mahdolliset rajoitukset vaikuttanevat edelleen toteutukseen ja hallituksemme tiedot-

taa asiasta tarkemmin ajallaan.
Niin, kuin vesi muokkaa rantojemme kallioita, usko vie läpi harmaan kiven! Uskon siihen, että vuodesta 2021 tulee
parempi!

PS. Sininen Reservi ja MPK:n Meripuolustuspiiri osallistuvat elokuussa suunniteltuun isoon Balex Delta-öljyntorjuntaharjoi-

tukseen 24.-26.8.2021, josta voi
lukea seuraavan linkin kautta
https://portal.helcom.fi/meetings/RESPONSE%2028-2020-

743/Documents/12_Balex%20
Delta%202021.pdf
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Antti Rautiainen

Puheenjohtaja, Sininen Reservi ry
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Sininen Reservi

Öljyntorjuntavene Pia Elisabeth

O

n kulunut yli kymmenen vuotta siitä, kun
Pelikaanikilta päätti hankkia oman öljyntorjuntaveneensä. Tarkoituksenamme
oli voida tehostaa Pelikaanikillan jäsenistä koostuvan Merivoimien maakuntajoukon Merikuljetusjoukkueen (MERIKJ) virka-aputehtävän suorituskykyä
– merellistä öljyntorjuntaa. Pitkään kestänyt projektimme sai
arvoisensa päätöksen 6.11.2020,
kun Pelikaanikilta ry:n ja projektin johtohenkilöt, Rannikkoprikaatin komentaja kommodori
Janne Huusko ja kutsuvieraat
kokoontuivat kastetilaisuuteen
Upinniemessä. Ensimmäinen
maakuntajoukon vapaaehtoispohjalla toimiva öljyntorjuntavene sai nimekseen Pia Elisa92

beth. Alus soveltuu erinomaisesti nopeaan öljyntorjuntatoimintaan, kuten puomien laskuun
ja ankkurointiin. Alus soveltuu
myös erinomaisesti vaativaan
merenkulun koulutukseen.
Pia Elisabeth on entinen Merivoimien U-601, Jurmo -luokan
prototyyppi, jossa on sarjaveneistä poikkeavia ominaisuuk-

sia. Se on hieman lyhyempi, kapeampi ja kevyempi kuin sarjatuotantoveneet (Pituus 13,35
m, leveys 3,5 m, syväys 0,75 m,
koneet 2 x CAT 3126TA 313 kW).
Alus rakennettiin alunperin Marine Alutechin telakalla Teijossa vuonna 2000 ja se ehti palvella UUDPR:ssa, SLRTR:ssä ja SLMEPA:ssa ennen kuin se vuonna 2011 siirrettiin kestosäilytykseen Pansioon. Alus poistui Merivoimien kirjanpidosta
26.11.2016 ja siirtyi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
omistukseen 15.12.2016 ja siinä samassa aluksen hallinnointi siirtyi Pelikaanikilta ry:lle.
Peruskorjausta varten alus
siirrettiin takaisin Teijoon Marine Alutechin telakalle vuonna
2017, jossa sitä kunnostettiin ja
uudistettiin. Kunnostustyö vaati
jäseniltään paljon hikeä, hieman
tuskaa ja muutaman tipan verta-
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(U-601) on vihdoin valmis!
kin. Peruskorjaus kesti melkein
kolme vuotta, vaati yli 3,950 vapaaehtoistyötuntia ja huomattavan määrän ostettua erikoisosaamista. Alukseen investoitiin
yhteensä noin € 270,000.
Varsinainen ÖT-veneprojek
tin tarina ulottuu kuitenkin paljon kauemmas kuin Pia Elisabethin peruskunnostus. Kaikki sai
alkunsa kun vuonna 2008 perustetulle maakuntajoukollemme
MERIKJ:lle annettiin virka-aputehtäväksi merellinen öljyntorjunta. Virka-aputoimintaa tukemaan MERIKJ:n jäsenet perustivat Pelikaanikilta ry:n 19.11.2009,
joka sittemmin rekisteröitiin
yleishyödylliseksi yhdistykseksi
(2012). Pelikaanikillan tärkeimmäksi tavoitteeksi jo vuonna
2010 sovittiin E-luokan öljyntorjuntaveneen hankinta ja miehistön kouluttaminen ÖT-tehtäviin.
Ensimmäiset viisi vuotta kuluivat tavoitteiden, teknisten
vaatimusten ja toimintasuunnitelman laadintaan, tiedotukseen sekä rahoituksen hankintaan. Ensimmäinen merkittävä rahoituspäätös saatiin syyskuussa 2012, jolloin Hartwall Capital Oy Ab (sittemmin August
Ludvig Hartwallin säätiö) lahjoitti € 100.000,-. Tämän jälkeen
usea taho liittyi tukijoiden joukkoon, joko rahallisesti, materiRannikon Puolustaja 1 | 2021

aalisesti tai muilla tavoin.
MERIKJ Pelikaanit ovat kartuttaneet ÖT-kokemusta vuodesta 2012 osallistumalla ja osittain myös itse suunnittelemalla
viranomaisharjoituksia. Takana
on 11 harjoitusta, joista kaksi oli
valtakunnallisia ja yksi kansainvälinen suurharjoitus Balex Delta 2012. MERIKJ Pelikaanit tullaan jälleen käskemään osallistumaan kansainväliseen Balex
Delta -öljyntorjuntaharjoitukseen 24.-26.8.2021, johon pyritään ottamaan mukaan U-601
Pia Elisabeth. Näin päästäisiin
testaamaan Pia Elisabeth siinä tehtävässä, johon se on kunnostettu. https://portal.helcom.

fi/meetings/RESPONSE%20282020-743/Documents/12_Balex%20Delta%202021.pdf
Pia Elisabethin peruskunnostustyö ja maakuntajoukon
MRIKJ:n sinnikäs toiminta kiteytyy hyvin joukkueemme motossa; ”Sic enim res procedit - Näin
se homma etenee”.
Seppo Vihersaari
Pelikaanikilta ry

Kilta koostuu Merivoimien kouluttamista merenkulun reserviläisistä, jotka ovat Merivoimien
maakuntajoukon eli Rannikkoprikaatin Merikuljetusjoukkueen
jäseniä. Lisää tietoa www.sininenreservi.fi.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Merikuljetukset keskeinen osa S
rannikkotykistökilta ry:n toimin

M/S Kuivasaari ja sen sisarusalus M/S Lavansaari esittelemässä merireserviläisten toimintaa Turussa.

S

uomenlinnan rannikkotykistökilta ry toimii Uudenmaan
rannikon edustan saarikohteilla
sulakauden aikana. Saaristossa
toteutettujen kurssien, retkivii94

konloppujen ja talkootoiminnan
järjestäminen edellyttää mahdollisuutta siirtää ihmisiä ja kalustoa ulkosaaristossa sijaitseville kohteille sekä alusten käyttöä

ajoharjoitteluun. Tässä tehtävässä killan on mahdollista hyödyntää neljää alusta: M/S Kuivasaarta ja Ahven 5-venettä sekä kahta
Master-venettä.

Järjestöt

uomenlinnan
taa saaristossa
Markus Aarnio

Kirsi Kostamo

M/S Kuivasaari mahdollistaa Suomenlinnan rannikkotykistökillan toiminnan ulkosaariston kohteissa kuten Kuivasaaressa. Kuvassa alus
toisessa ’kotisatamassaan’ Kuivasaaren koillisrannalla sijaitsevassa
suojaisessa merenlahdessa.

Aluskalusto
MPK hallinnoi ja myöntää käyttöoikeudet Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n halussa
olevalle M/S Kuivasaarelle. LinRannikon Puolustaja 1 | 2021

nakevene M/S Kuivasaari valmistui Uudenkaupungin telakalta 80-luvun alussa ja sitä käytettiin puolustusvoimissa vuoteen
2014 asti, minkä jälkeen se siirtyi MPK:lle. Alus on 13 metriä pitkä ja 4,5 metriä leveä, soveltuen
rungon ominaisuuksiltaan hyvin liikkumiseen ulkosaaristossa. M/S Kuivasaari on varustettu Valmet 612 moottorilla, jonka
tuottamalla 275 hevosvoimalla
normaali ajonopeus on yhdeksän solmua (maksiminopeus 13
solmua). MS Kuivasaasta yhtenä sen päälliköistä ajava Matti Hiltunen toteaa, että alus so-

veltuu killan käyttöön erinomaisesti, sillä kotimaiseen teknologiaan perustuvat tekniset ratkaisut ovat helppo huoltaa ja alus
on polttoaineen käytöltään taloudellinen. M/S Kuivasaarella
voidaan kuljettaa 28 henkilöä.
Ahven 5-vene siirtyi killan
omistukseen puolustusvoimilta
vuonna 2007. Alus on 10,5 metriä
pitkä ja 3 metriä leveä. Voimanlähteenä toimii suomalainen
Valmet 611 moottori, jonka teho
on 165 hv ja ajonopeus 8 solmua.
Ahven 5 on varusteltu M/S Kuivasaaren tavoin nykyaikaisella navigointivälineistöllä. Se kykenee
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Kristiina Slotte

merikuljetuksissa. Nykyinen
aluskalusto mahdollistaa killan
toiminnan Suomenlahden saaristossa. Suomenlinnan rannikkotykistökillan alukset osallistuvat vuosittain erilaisiin killan
omiin tapahtumiin, kuten Kuivasaaren opastus- ja talkooviikonloppuihin liittyviin kuljetustehtäviin, MPK ry:n kursseihin ja
erilaisiin edustustehtäviin. Normaalivuosina ajotunteja kertyy
noin kaksisataa, riippuen merellisen toiminnan ja kuljetustarpeiden määrästä.
Killan omistama Ahven 5 veneen kotisatama on Santahaminassa. Alus
soveltuu myös hyvin ulkosaariston vaativiin olosuhteisiin, vaikka onkin
M/S Kuivasaarta pienempi kooltaan.

Koulutusta merellä
liikkumiseen

kuljettamaan kerralla 12 henkilöä ulkosaariston vaativissa olosuhteissa. Käytännössä aluksen
pienempi koko kuitenkin tekee
sen alttiimmaksi aallokon vaikutuksille, joten haastavammissa

Suomenlinnan rannikkotykistökillan alusten liikennöinti edellyttää aluksen päälliköiltä vähintään Rannikkolaivurin tutkintoa tai Sotilasveneenkuljettajan
kirjaa, sekä luonnollisesti aluksen tyyppikoulutuksen. Aluksen

olosuhteissa kilta tukeutuu M/S
Kuivasaareen.

Kaluston käyttö
Takavuosina kilta tukeutui voimakkaasti puolustusvoimiin

Superior Knowledge in

Marine Electrical Installations

Tel: +358 2 444 11
www.ab-marinel..

Konsantie 30, 21260 Raisio
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Kristiina Slotte

Linnakevene M/S Kuivasaaren kevätkunnostus Upinniemen varuskunnassa. Aluksen ulkopinnat,
sisäosat ja tekniikka huolletaan vuosittain ennen vesillelaskua.

päällikön lisäksi ajossa on aina
mukana vähintään yksi kansimies, jonka tehtävänä on avustaa päällikköä aluksen ajoon
liittyvissä tehtävissä. Kilta järjestää käytännönläheisiä kansimieskursseja, joiden tavoitteena on kouluttaa killan käytössä
oleville aluksille osaavaa henkilöstöä. Kursseilla käydään läpi pääkohtia liittyen esimerkiksi aluksen turvallisuuteen, merimiestaitoon, merenkulkuun sekä ensiapuun. Aluksen tyyppikoulutukseen olennaisesti liitRannikon Puolustaja 1 | 2021

tyy myös ja aluksen käyttöön ja
huoltoon liittyviä kokonaisuuksia sekä ajoharjoittelua.
M/S Kuivasaaren ajot liittyvät
pääsääntöisesti MPK:n kurssitoimintaan, ajokoulutukseen, Rannikkotykistökillan tarpeisiin sekä
muihin tilattuihin tukitoimintoihin. Vuonna 2020 M/S Kuivasaari
on osallistunut sekä killan Kuivasaarella järjestetyn talkootoiminnan edellyttämiin kuljetustehtäviin että eri tyyppisille kursseille,
muun muassa MPK:n selviytymiskurssille Hankoniemen edustalla

Russarössä viime elokuussa.
Alusta käytetään myös merivoimien kertausharjoituksissa muutamia kertoja vuodessa.
Runsaista ajotilauksista johtuen olisi erittäin toivottavaa
saada miehistökoulutukseen
uusia vapaaehtoisia toiminnan
varmistamiseksi. Tai jos muuten
merenkulku ja merellinen ympäristö kiinnostaa niin tervetuloa
mukaan mielenkiintoisen harrastuksen pariin.
Kirsi Kostamo
Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Yhdistyksen päättyneestä toimin
Kenneth Lind

4.6. seppeleenlaskijat ja taustalla osa puhallinorkesterin kvintetistä.

Vuosikokouksesta
Yhdistyksen keväinen vuosikokous, joka piti pitää 14.3, jouduttiin peruuttamaan. Syksyllä kokoontumisrajoitusten hieman
lievennettyä, saatiin kokous pidetyksi 26.9. hieman väljemmissä tiloissa, Hangon kaupungintalon lämpiössä. Kokoukseen
osallistui 29 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Valtimo ja varapuheenjohtajana Kimmo Mäkipeska. Myös hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla. Keijo Suominen, Kaarle Lange ja Tero Viitala jatkavat toisen vuoden ja
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
valittiin Hannu Kekkonen, Ilkka
Kosonen ja Pirjo Lange. Varajäseniksi valittiin Oiva Lyytikäinen
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ja uutena Arto Vapaavuori.
Kapteeniluutnantti Kim Juup
toi kokoukseen Suomenlinnan
rannikkorykmentin terveiset ja
kertoi Russarön käytöstä. Päättyvä vuosi oli jo yhdeksäs (9),
kun Suomenlinnan rannikkorykmentti on toiminut yhdistyksen
yhteistyökumppanina.
Kaarle Lange

Tulliniemen 1.8. kiinnitetty
muistolaatta.

4.6. puolustusvoimain
lippujuhlan vietto
Puolustusvoimain lippujuhlaa
vietettiin 17. kertaa yhdessä
hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Yhdistys laski
seppeleen Hangon sankarihaudoille. Seppelepartioon kuuluivat prikaatikenraali Asko Kilpinen, sotainvalidi Holger Tötterman ja yhdistyksen puheenjohtaja. Paikalla oli hankolaisten
maanpuolustusyhdistysten ja
muutaman kansalaisjärjestön
liput. Lippulinnaa johti majuri
evp. Oiva Lyytikäinen kantaen
itse Suomen lippua.
Alussa Hangon puhallinorkesterin kvintetti soitti Goethen hymnin. Sen jälkeen Hangon suomalaisen seurakunnan
kirkkoherra, Johannes Tikka,
piti lyhyen kaksikielisen kenttähartauden. Seppeleenlaskun jälkeen kuulimme pätkän Hangon
marssia, joka on Hangon Rannikkopatteriston kunniamarssi.
Sankarihaudoilta siirryttiin
Neljän Tuulen Tuvalle, jossa nautittiin perinteiset ”Marskin kahvit”. Olimme kahvilan kesän ensimmäiset asiakkaat, koska koronan takia paikka avattiin vasta juhlapäivänä. Kahvila oli joutunut vähentämään asiakaspaikkojaan, mutta meidän pieni
joukkomme mahtui sisään.

Järjestöt

tavuodesta 2020
Kirsti Nykänen

1.8. perinnepäivä
1.8. tuli kuluneeksi 99 vuotta
Hangon Rannikkopatteriston
perustamisesta. Yhdistys on aina
juhlistanut päivää laskemalla aamulla seppeleen Hangon sankarihaudoilla ja sen jälkeen on siirrytty Russaröön jatkamaan päivän juhlistamista. Vuonna 2011 ja
2016 juhlittiin mantereen puolella, kun täyteen tuli 90 ja 95 vuotta. Tänä vuonna ei päästy Russaröön koronan takia.
Seppeleenlaskutilaisuudesta saatiin kuitenkin juhlallinen
tilaisuus, vaikka Dragsvikin perinnesoittokunta ei ollut paikalle. Musiikista vastasi puhallinsoitintrio, jossa soittivat Into
Johansson, Veli-Matti Pihlaja ja
Christer Vuorinen. Lippulinnan
kärjessä liehui Suomen lippu,
jota seurasi perinnelippumme
sekä Hangon maanpuolustusyhdistysten, Hankoniemen Kar-

Kuva 1.8.2019 Troolisatamasta. Jäsenet odottamassa nousua alukseen.

jalaisten ja Hangon Suomalaisen
Kerhon liput.
Maija Saario, Hangon suomenkielisen seurakunnan kappalainen, piti kaksikielisen hartaushetken.
Seppelepartioon kuuluivat
Sotainvalidien veljesliiton Hangon osaston edustaja, sotainJarmo Valtimo

6.12.2020 kivimiehet Hannu Kekkonen ja Ari Hyttinen
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

validi Holger Tötterman ja Suomenlinnan rannikkorykmentin edustaja, luutnantti Teemu
Pelttari, sekä seppeleen laskijana yhdistyksen puheenjohtaja.
Seppeleenlaskun jälkeen
päivää jatkettiin toisella juhlallisella tilaisuudella. Hangon Tulliniemeen, merivartioaseman
läheiseen kallioon, kiinnitettiin
laatta alueella sijainneen 100
TK-patterin muistoksi. Laatan
kiinnittäminen liittyi Rannikkotykistösäätiön ja Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen yhteistyöhankkeen, jossa rannikkotykistön entisille toimipaikoille
kiinnitetään muistolaatta.
Tilaisuudesta on puheenjohtajan kirjoitus, ”Hankoniemellä tapahtuu”, 3/2020 Rannikon
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Puolustaja-lehdessä. Jos sinulla ei ole paperilehteä, voit lukea kirjoituksen sivustolta: http://www.rannikonpuolustaja.
fi/lehtiarkisto/

Hangon kaupungin
järjestämät pienimuotoiset
seppeleenlaskutilaisuudet
27.04. Kansallisena veteraanipäivänä laskettiin seppele sekä
sankarihaudoilla että Veteraanikivellä. Patteriston perinnelippu
oli lippulinnassa ja puheenjohtaja seppelepartiossa.
Myös Kaatuneitten muistopäivänä, 20.5, järjestettiin seppeleenlasku, johon osallistuttiin
samalla panoksella.
Itsenäisyyspäivän, 6.12, seppeleenlaskussa oli mukana perinnelippumme.
Kaikkiin em. kaupungin johtamiin tilaisuuksiin, yhdistyksemme kokosi lippulinnan ja
Hannu Kekkonen organisoi kunniavartiomiehet, joista yhdistyksemme käyttää nimeä ”kivimiehet”.
Dragsvikin perinnesoittokunta ei koronan takia voinut tulla
paikalle juhlistamaan tilaisuuksia, mikä teki niistä karumpia.
Hangossa on ollut pitkä perinne, että jouluaattona sankarihaudoilla on ollut kunniavartio klo 16.00 -18.00. Neljä maan-
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puolustusyhdistystä järjesti vartiomiehet. 2000-luvulla jäi Hangon Päällystöyhdistys pois, kun
yhdistys lakkautettiin, joten nykyään kunniavartio poistuu jo klo
17.30. Perinneyhdistyksemme on
vahvasti mukana, sillä viime jouluna kaikki kuusi (6) kunniavartiomiestä olivat myös yhdistyksen jäseniä. Hangon Reserviläisiä edustivat Jouko Parviainen
ja Hannu Varis, Reserviupseerikerhoa Jörgen Fromholz ja Ilkka Kosonen ja Upseerikerhoa Oiva Lyytikäinen ja Jarmo Valtimo.

Yhdistyksen jäsenmäärästä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli
31.12.2020 348 henkilöä. Varsinaisia jäseniä oli 332. Sen lisäksi
yhdistyksellä on 14 ainaisjäsentä
ja kannattava ainaisjäsen, Kimmo Mäkipeska, sekä kunniajäsenemme, Veikko-Olavi Eronen.

Muut asiat
Yhdistyksemme liittyi vuoden
2019 alusta Rannikon Puolustaja-lehden yhdistystilaajaksi. Lehden tilasi ensimmäisenä vuotena 46 henkilö. Viime
vuonna jo 59 jäsentämme tilasi
lehden ja nyt on määrä noussut
jo ainakin 67 henkilöön. Tilaajien nouseva määrä lisää painetta yhdistyksen hallitukselle, jotta se huolehtii, että lehteen lä-

Tulevan juhlajulkaisun kansi on
sama kuin 90 v julkaisujen kansi. Vain luvut muuttuvat 100 v ja
1921-2021.

hetetään kirjoituksia yhdistyksen tapahtumista.

Ja tärkein asia viimeiseksi
Kaikille Hangon Rannikkopatteriston ystäville! Huomioikaa,
että kuluvana vuonna, sunnuntaina 1.8.2021, tulee kuluneeksi 100 vuotta HanRPston perustamisesta. Päivän ohjelmaan
kuuluu varmasti lipunnosto
klo 08.00, seppeleenlasku Hangon sankarihaudoilla ja iltajuhla Hangon Casinolla. Lisäksi yhdistys julkaisee historiikin ”Hangon Rannikkopatteriston perustamisesta 100 vuotta”.
Jarmo Valtimo

Järjestöt

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Suorituskykyä harjoituksessa

T

yöurani aikana olen harjoitellut erinäisissä luolissa
täällä rannikolla, luonut tilannekuvaa ja välittänyt sitä korkealle
raadille seinän toiselle puolelle.
Tiesin, että keltaiset hyökkäävät
tai uhkaavat hyökätä, mutta me
siniset emme antaneet koskaan
periksi. Tämän työn vastapainoksi ryhdyin vihreäksi sisareksi.
En ole pahemmin käyttänyt harjoitustarjontaa hyväkseni tai osallistunut koulutuksiin tässä vapaaehtoisessa harrastuksessani. Asun edelleen varuskunnassa, pistäydyn melkein
päivittäin Sotilaskodissa katsomassa tarvitaanko apukäsiä. Ja
tarpeen tullen lähetän sotilaskotiautomme Unelman harjoitusjoukkojen iloksi. Olen harrastanut muiden harjoituksissa, myyntiluukun sisäpuolelta
asiat näyttävät toisilta. Vaikka
korona hieman hillitsikin reservin harjoituksia, pääsimme silti muutamaan osallistumaan.
Ilahduttavaa oli, että tilaajina
oli myös muita joukko-osastoja
kuin omamme.
Unettavan tavanomainen
tilanne: reserviläisosasto. Vahvuus 30, eivät saa mennä sotilaskotiin, Unelma siis parkkiin
kodin läheisyyteen. Otanpa mukaan uuden sisaren, pääsee rauRannikon Puolustaja 1 | 2021

hallisessa tilanteessa harjoittelemaan kassan käyttöä. Asiakasjono on valmiina ennen kuin
auto saadaan asemoitua. Kiire on tavaton, heidän kuljetuksensa lähtee juuri. Huhkimme
kahden hikipäin, en ehdi neuvoa kaverilleni mitään, kunhan
tässä nyt myyskennellään. Ihan
oudon näköistä porukkaa, tuon
kouluttajan olen kyllä joskus tavannut, ei ole meikäläisiä. Ei tämä ollut meidät tilannut joukko. Selviäähän se, varuskunnassa on useampia harjoituksia menossa. Sitten luukulle ilmestyy
tutumpia kasvoja. Jätän kaverini yksin autoon ohjein, että kyllä sinä näit, mitä minä sen kassan kanssa tein. Käytä taskulaskinta, jos pelottaa. Juoksen pihan poikki sodeen hakemaan

täydennystä. Kahvia, munkkeja, karkkeja… Nyt olemme päässeet jo kaksinkertaiseen ilmoitetusta vahvuudesta. Yhtäkkiä
luukulle tupsahtaa vielä kolmatta porukkaa, jotka ovat saaneet
soden kahviliput ja ohi kulkiessaan hyödyntävät ne. Kipaisenpa taas täydennyksellä. Hups
vaan ja äkkiä kaikki on ohi, tunnissa lähes sata asiakasta. Jokaisen kanssa ehdimme kuulumiset vaihtaa ja toivottaa hyvät
jatkot. Kahlaamme tyhjien pahvilaatikoiden meressä.
Toisen joukko-osaston maakuntajoukkojen harjoitus pidetään alueellamme Hangon Täktomissa. Kiva, että alueen länsilaidallakin tapahtuu. Jopa kahtena päivänä peräkkäin. Tässäkin hyödynnetään tilannetta ja
101
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houkutellaan paikallisia sisaria
mukaan. Ensimmäisenä iltana
on puhetta, että joskus viemme harjoitusjoukoille pitsaakin metsään. Saamme pyynnön tehdä niin huomenna. Tätä
en ikinä uskonut näkeväni: pitsalaatikoiden jono autolta metsässä piileskeleville teltoille. On
aikoihin eletty.
Varuskunta on sisarille tuttu, tiedämme missä erinimiset
102

laiturit ovat, miten leipomolle mennään, missä on Kaken
paja. Jokainen polkukin on nimetty mutta ei niitä nimiä kukaan käytä. Niinpä Tupalahdentien takia piti autoon hankkia varuskunnan tiekartta. Mutta sitä
pitkin ajelimme rantaan tutulle
laiturille, mihin oli juuri rantautumassa reserviläisosasto på
svenska. Nuoria kavereita, naamat partaa myöten vihreinä, oli-

vat olleet viikon saarissa taistelemassa, tuoksuivat pesemättömältä mereltä. Koko illan kuvana on silmiini piirtynyt täysin vihreä tyylikäs nuori maastopukuinen soturi reppu selässä ja kivääri rinnalla roikkumassa. Vasemmassa kädessä kuivamuonapussi, jossa olevaa massaa hän sekoitteli muovilusikalla. Epäuskoinen ilme silmissään
hän katseli, kuinka kaveri osti

Järjestöt

viisi pitsanpuolikasta, jokainen
eri sorttia.
Lopuksi tosi kertomus poikkeusoloharjoituksesta. Ulkopuolinen joukko-osasto oli täällä harjoituksissa. Unelma tilattiin, varsinaista paikkaa ei kerrottu. ”Teidät noudetaan ja saatetaan Korsumäentien portilta”. Selvä. Tuntia ennen kuin auto ilmoittautui sodella katkesivat varuskunnasta sähköt. Vettä satoi niin että riitti. En ollut itse lähdössä keikalle mutta ajattelin käydä katsomassa voinko
auttaa. Sodessa varalyhdyt olivat käytössä, sekä henkilökunnalla että asiakkailla oli otsalamput. Kahviahan ei tässä tilanteessa pystynyt keittämään.
Kassajärjestelmä ei toiminut.
Mutta kauppa kävi, yksi huuteli
hintoja kassahenkilölle, joka taskulaskimella ynnäili. Vanhanaikainen maksupääte toimii omilla akuillaan. Laivamiehet jaksoivat huomautella, ettei aluksilla
tunneta sanaa sähkökatko.
Auton pakkaaminen oli varsin eksoottista, lastauslaiturimme on avointa tilaa. Onneksi jokainen sisar tuntee soden, käsikopelolla tavaroiden löytäminen on kyllä haasteellista. Ladattujen hätävalojen teho alkoi
hiipua. Lohdutin reissuun lähteviä sisaria, että teillä on kyllä
Rannikon Puolustaja 1 | 2021

valoa ja lämpöä, Unelma jaksaa
rouskuttaa. Koska kahvia ei ollut
otimme siis mukaan kahvinkeittimen, kahvia ja vettä. Jälkeenpäin kuulin, etteivät ehtineet
kahvia keitellä. Asiakkaat olivat
tyytyväisiä mehuihin ja limsoihin. Kertoivat, että keikka oli ollut eksoottinen. Vaikka autossa on sateelta suojaava markiisi myyntiluukun yläpuolella, niin
tuuli pyöritti veden vuorenvarmasti sisään. Arvaan, että tunnelma on ollut korkealla. Näissä
tilanteissa on parasta tyytyväinen asiakas. Heitä onneksi riittää. Vaikeusastetta lisää liejuinen maasto, johon ei Unelmalla mielellään uppoa. Työnnettäväksi se on aika raskas. Varau-

dumme aina ilmoitettuun vahvuuteen ynnä bonukset päälle.
Kesken keikkaa tulevat ”voittehan te vielä käydä tuolla” ja ”siellä on vain viisikymmentä”, ne
tuovat elämään maustetta. Sekä tietenkin keikan litimärkien
tavaroiden purku ja kuivatus.
Tästä kaikesta on kyse, tavallinen tehtävä voi muuttua
suorituskykyä vaativaksi harjoitukseksi. Siitä suoriudutaan
usein ihan kansakoulupohjalta
ja hyvällä fiiliksellä. Jos et tiedä tunnussanaa niin taikasana
”munkkikahvi” avaa portit. Kokeiltu on!
Liisa Lottanen
RSKY
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Laivaston Sukeltajakillan harjoit

L

aivaston Sukeltajakillan harjoitusviikonloppu Upinniemessä toteutettiin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kyseessä oli reservin sukeltajien
kolmas suunniteltu harjoitus
vuodelle 2020, mutta koronan
takia tämä oli ensimmäinen, joka
saatiin pidettyä. Hieman toistakymmentä sukeltajaa kokoontui
Upinniemen portille perjantaina
2.10.2020 lounasaikaan. Ajankuvaan tyypillisenä ilmiönä ja turvallisuutta noudattaen osallistujille jaettiin ensimmäiseksi maskit päähän. Samalla käytiin turvallisuussuunnitelma läpi koronan osalta. Kukaan ei halua tuo104

da varuskuntaan viruksia.
Sukeltajakoulun kouluttaja
yliluutnantti Eskelinen oli tuttuun tapaan ryhmänjohtajana
puolustusvoimien puolelta, ja
harjoitusta veti killan puolelta
reservin kapteeniluutnantti Härmä. Varuskunnassa ei liikuta siviilivaatteissa viikonlopun aikana, joten ensimmäinen rasti oli
luonnollisesti varusvarastolla
käynti. Tämä onkin paikka, jossa aina vanhat muistot heräävät.
Osa muistelee viimeaikaisia kertauksia, osa omaa varusmiesaikansa ensimmäistä päivää. Vuodet vierivät, ja aikoinaan tunnemyrskyyn verrattavissa oleva

varusteiden kuittaus on rento ja
hauska tapahtuma. Viimeistään
tässä kohtaa inttijutut lentävät
ja porukka kertoo kilpaa muistojaan!
Seuraavana ohjelmassa oli
käynti sukellusasemalla. Saimme perehdytyksen jo aiemmista
kertauksista kaikille tuttuun kalustoon. Kaasujentäyttö, huoltotilat, venekalusto ja turvallisuusasiat käytiin tarkasti läpi.
Lounas pidettiin kenttämuonituksena koronatilanteen vuoksi. Mikäs sitä auringonpaisteessa olikaan ulkona syödessä, kun
Upinniemen keittiö oli tehnyt
maittavat eväät. Lounaan yhtey-
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ukset Upinniemessä
Matti Anttila

dessä riitti aikaa vielä laittaa sukellusvarusteet valmiiksi iltapäivän sukellusta valmistellessa.
Ennen sukelluksia kävimme
ampumassa. Upinniemessä on
moderni ammuntasimulaattori,
jossa voi harjoitella rynnäkkökiväärin käyttöä laajakankaalle
laseraseella. Järjestelmä antaa
lahjomattoman tarkkaa palautetta ammunnoista, aina aseenkäytöstä ennen laukaisua jälkipitoon saakka. Ja tietenkin osumatarkkuudesta. Nykyaikaisilla
laitteilla on mielekästä harjoitella, vaikka tällä kertaa ruudintuoksua emme kokeneetkaan.
Varsinainen kenttäammunta oliRannikon Puolustaja 1 | 2021
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si kuulunut vuoden alkupuoliskon harjoituksiin, jotka peruuntuivat viruspandemian vuoksi.

Sukellustoiminta
Ensimmäisen päivän sukelluskohteeksi valikoitui sään mukaisesti Salmö II ”Amatus” -niminen hylky. Kyseessä on noin
parikymmentämetrinen puuhylky, joka makaa pohjarinteessä noin 20 metrin syvyydessä,
pari merimailia Porkkalanniemen kärjestä etelään. Sukeltajat olivat jakaantuneet kolmeen
venekuntaan, joista sukellukset
tehtiin pienissä tiimeissä. Hylyn
tutkimisen ohella saimme hyvää

harjoitusta viikonlopulle ennustetun nousevan tuulen varalle.
Ensimmäisen päivän iltaan
kuului vielä majoittuminen kasarmilla. Meitä varten oli yhdestä varuskunnan kasarmista eristetty oma tila, jossa emme sekoittuisi varusmiesten tai muun
henkilökunnan kesken. Kaikki
paikat oli desinfioitu ennen saapumistamme, ja näin tehtäisiin
myös lähtiessämme. Koronatilanne näkyi kaikessa. Varuskuntaruokala ja sotilaskoti oli aluetta, jonne ryhmällämme ei ollut
asiaa. Ei myöskään Sukeltajakoulun kasarmille. Varusmiesten
koulutustoiminnan turvaamisek105
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Matti Anttila

si oli tehty kaikki mahdollinen.
Lauantaipäivä valkeni kuulaana mutta tuulisena syysaamuna. Ennustettu merisää piti
paikkansa, ja tuulet sekä aallonkorkeus oli kasvavassa suunnassa. Tämä luonnollisesti aiheutti huomioita sukellustoiminnalle. Vaikka merivoimilla on valmius toimia kaikissa keleissä,
reserviläisten kiltaharjoituksissa säätä seurataan mielekkään
toiminnan mahdollistamiseksi.
Harjoitustamme johtanut Härmä löysi meille sopivan sääikkunan aamupäivälle Mäkiluodon edustalle uponneelle saksalaiselle M451-raivaajalle. Kyseessä on alkuvuodesta 1944 uponnut 775 tonnin alus. Laivan pituus oli 65 metriä, mutta se on
sittemmin kärsinyt ruosteesta
ja osiensa romahtamisesta vuo106

sikymmenten saatossa. Hylky
on silti edelleen vaikuttava näky, ja monelle varusmiessukeltajalle siitä on tullut sukellusuran ensimmäinen sotahylkykoh
de. Näin kävi myös allekirjoittaneelle vuonna 1995 raivaajasukeltajakurssilla.
Lauantaina pidimme ensimmäisen sukelluksen jälkeen
tuumaustauon säästä ja tulevista sukelluksista. Asia on itseasiassa aivan identtinen siviilisukeltamisen kanssa. Meri sanelee viimeisen sanan, ja turvallisuus on tärkeintä. Lounaan jälkeen valitsimme kohteeksi Vega-nimisen puulaivan hylyn. Kyseessä on noin satavuotias hylky
jyhkeine tammilankkuineen 25
metrin syvyydessä Porkkalanniemen länsipuolella. Alus on
reilut 20 metriä pitkä ja tarjoaa

muutamia mielenkiintoisia ajankuvasta kertovia yksityiskohtia.
Vega jäi sittemmin viikonlopun viimeiseksi sukelluskohteeksi. Merisää oli mitä oli, ja
sunnuntaille luvattu aallonkorkeus sai ryhmämme tekemään päätöksen peruuttaa koko sunnuntain harjoitustoiminnan. Söimme vielä yhden kenttämuonituksen ja suoritimme
majoituksen purkamisen sekä
varusteiden palautuksen vielä
lauantai-iltana.
Harjoituksesta jäi silti hyvä fiilis, vaikka viimeinen sukelluspäivä peruuntui. Säätilalle ei voi mitään, ja merenkulussa sekä sukeltamisessa säätä pitää kunnioittaa. Pitkästä aikaa
pääsimme tapaamaan toisiamme, sukeltamaan ja harjoittelemaan Upinniemessä! Koronan
aikaansaamat alkuvuoden peruutukset olivat ymmärrettäviä
mutta harmillisia. Tällä porukalla on aina mielekästä sukeltaa.
Tiimin jäsenet ovat yhtä vedenalaista veljeskuntaa ja juttu luistaa. Turvallisuushakuisuus paistaa kaikessa tekemisessä. Lämmin kiitos Sukeltajakoululle, Laivaston Sukeltajakillalle ja harjoituksen osallistujille hienosta
syysviikonlopusta merellä!
Matti Anttila
res.pursimies, SukK 69
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Turun Laivastokillan toimintaa!
Henry Jalava

Killan jouluaaton kunniavartiossa paadella Petri Jalava ja Rami
Kuustonen.

T

urun Laivastokilta suoritti itsenäisyyspäivän aamun seppeleen laskun yhdessä Rannikkolaivaston kanssa Laivaston ristille
Naantalissa. Tilaisuus oli rajoitettuna ohjelmana, eikä lippuja koronatilanteesta johtuen nyt paikalla myöskään ollut. Killan seppeelen laskivat pj Jarmo Holm ja
hallituksen jäsen Juho Angervo.
Kiltamme perinteinen joulupäivällinen jäi viime vuonna pitämättä tunnetuista seikoista johtuen. Toivottavasti alkanut vuosi
normalisoi tämänkin perinteen.
Jouluaaton kunniavartiotehtävä kuitenkin suoritettiin perinteisesti, huomioiden kuitenkin
järjestäytymisessä ja vaihdossa
turvalliset olosuhteet. SankariRannikon Puolustaja 1 | 2021

Henry Jalava

ristillä tehtävää olivat suorittamassa Jarmo Holm, Seppo Kaila,
Rami Kuustonen ja Petri Jalava.
Rannikkolaivaston Pansion tukikohdassa varusmiesten
joulukuun kotiutustilaisuudet
järjestettiin turvallisuussyistä
yksiköiden kesken. Aselajiin
liittyvät killat ovat olleet viime
kertoina mukana kotiutuksessa
vain hengessä, koska paikalla,
varuskunta-alueella ei ole voitu
osallistua. Varusmiesten palkitseminen suoritettiin taas kerran
välikäsin, lähettämällä palkinto
ja kunniakirja Pansioon. Turun
Laivastokillan palkittavana tällä kerralla Pansion kotiutustilaisuudessa oli kersantti Miro Kallio yksiköstään 6. pintatorjuntalaivueen 2. miinaviirikkö. Kotiutuvalle kersantille luovutettiin
kunniakirja ja laadukas termospullo luovutuskilvellä.
Tulevia tapahtumia saattaa
olla ainakin kevätkaudella hyvin
rajoitetusti, jos ollenkaan.
Maaliskuussa, tilanteen salliessa, kokoonnumme mm. talvisodan päättymisen muistotilaisuuteen Itsenäisyyden kivellä ja toukokuussa vuorossa on
kaatuneiden muistopäivän seppeleen lasku Naantalin muistoristillä. Muistakaa Sinisen Reservin mahdollisuuksien mukaan
käynnistyvät ampumakilpailut!
Niistä löytyy tietoja osoitteesta

Kunniavartiossa sankariristillä
Jarmo Holm ja Seppo Kaila.

www.sininenreservi.fi.
Kevään ja alkukesän syntymäpäiväsankareitamme ovat:
80 vuotta Pentti Nurmi 18.5., 75
v. Pentti Siltanen 16.4. ja Ilmo
Onninen 14.6., 70 v. Jari Junttila
29.5. ja Aulis Meri 9.6. Parhaimmat onnentoivotukset kaikille
päivänsankareillemme!
Seuratkaa ilmoitteluja retkistä ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, sähköposti-jäsente
dotteissa ja killan päivitetyillä nettisivuilla: www.turunlaivastokilta.net ja killan FB-sivulla. Seuratkaa myös ampumatapahtumien ajankohtia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.
Seppo Kaila
Killan tiedottaja

107

Järjestöt

Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan vu

K

illan viimevuoden toiminta on ollut keväästä lähtien
rajoitusten vuoksi hyvin vähäistä. Kuukausitapaamisia ei alkuvuoden 2020 jälkeen enää voitu jatkaa. Retkitoimintaa ei ole
ollut mahdollista järjestää, ei
myöskään hyvin suosittua syysjuhlaa. Kevät- ja syyskokoukset
kuitenkin pidettiin rajoitusten
mukaisissa rajoissa.
Syyskokouksessa 16. 11.
nuijittiin muutoksia hallituskokoonpanoon. Mika Koivunen jätti työntäyteiset puheenjohtajavuodet ja nuijan varteen kokous
valitsi hallituksessa työmyyränä tunnetun kiltamestari Heikki Pohjanvirran. Killan rahastonhoitajan tehtäviä monet monituiset ahkerat vuodet hoitanut Jukka Kulo halusi myös jäädä hallitustyöstä pois tässä kokouksessa. Suuret kiitokset molemmille isosta työpanoksesta
killan hyväksi! Tässä tilanteessa
kokonaan uusina jäseninä hallitukseen kokous valitsi Mika Lehtisen ja Jarmo Holmin. Molemmat tunnettuja kiltaveljiä. Kokouspaikkana oli nyt Hakasali Patterinhaassa. Poikkeuksellinen kokouspaikan valinta johtui koronapandemian johdosta
Heikkilän poissulkemisesta ulkopuoliselta toiminnalta. Hyvän kokousesitelmänkin saimme järjestymään. Sen tuli Me108

rivoimien tutkimuskeskuksesta
meille esittämään Sari Penttinen aiheenaan Meritaistelukeskus ja merivoimien tutkimuksen
kenttä. Mielenkiintoista!
Kiltamme suoritti kahdella
ryhmällä perinteisen jouluaaton kunniavartiovuoronsa Unikankareella ja Sankariristillä.
Unikankareella seisoivat Heikki
Kanervamäki, Hannu Aaltonen
ja Arto Heinonen. Sankariristin
vartiossa olivat Petri Leppäkoski, Siri Järvinen, Tapio Hirvonen
ja Jouko Laiho.
Kilta käynnistää totuttuja päätoimiaan kevät-kesäkaudella, mikäli koronapandemia
hellittää ja rajotteista voidaan

pikku hiljaa alkaa luopumaan.
Odottamassa on viime keväältä
peruuntunut täysin valmis matkasuunnitelma Ahvenanmaalle
ja nopeasti voidaan myös käynnistää suosittu ostosmatkailukin. Kuukausitapaamiset käynnistyvät myös uudestaan kokoontumisrajoitusten hellittäessä. Tätä tammikuun puolivälin
kohdalla kirjoitettaessa ei äskenmainituille toiminnoille vielä
kovin kirkasta valoa kuitenkaan
ole taivaanrannassa. Astukaamme alkaneeseen vuoteen kuitenkin optimistisin mielin!
Kuten aikaisemminkin jo on
ollut täällä puhetta, killan hallituksen toimesta jatkuu 60-vuoSeppo Kaila

Mika Koivunen luovutti vuoden viimeisen hallituksen kokouksen päätteeksi puheenjohtajan nuijan syyskokouksessa puheenjohtajaksi vaitulle Heikki Pohjanvirralle. Mika sai läksiäiseksi kousan, uusien haasteiden siivittäjäksi.
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odenvaihdetta!
Mika Koivunen

Hallituksen järjestäytymiskokous Portsan kortteliravintola Arvossa. Vasemmalta: Hannu Aaltonen, Jarmo
Holm, Jukka Lasorla, Mika Lehtinen, Heikki Pohjanvirta (pj), Seppo Kaila, Antti Suna, Veli-Pekka Nyberg ja
Heikki Kanervamäki.

tishistoriikin aineiston keruu ja
kirjoittaminen. Kiltamme historian tallentamiseen kirjana
voi osallistua lähettämällä kuvia killan menneistä tapahtumista. Kuvia ja niiden tietoja voi
lähettää tiedottajalle; tiedottaja@turunrtkilta.fi, tai ottamalla
yhteyttä samalla sähköpostilla,
jolloin voidaan sopia miten pa-
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perikuvia saadaan lainaksi skannausta varten.
Kilta jatkaa hyvin alkanutta
tapahtumien sp-tiedottamista
ryhmäjakeluna niille, jotka ovat
killalle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Perinteiset postijakelut ja kiltapalstatiedottamiset
toimivat jatkossakin. Seuratkaa
ilmoitteluja kiltamme retkistä

ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, jäsentiedotteissa 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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Yhteinen julkaisumme

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Matti Honkala
Sihteeri Pirjo-Liisa Arpalahti
pirjoliisa.arpalahti@gmail.com

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

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

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Piispankatu 11 as 23, 49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen@elisanet.fi

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

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

Laivaston veteraanit

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Puheenjohtaja Seppo Grönroos
soegronroos@gmail.com

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

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

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja
Kommodori Jukka Anteroinen
Sihteeri
Kapteeniluutnantti Jukka Rannikko
045 841 3070
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
Majajaosto komentaja Pasi Puoskari

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

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

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

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

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

Laivaston kilta

Pohjanlahden Merivartiokilta

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

Puheenjohtaja Timo Häyhä
timo.hayha@gmail.com
www.merivartiokilta.fi

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
040 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi
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Rannikkotykistön
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 Vantaa
02 998 00, 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Petri Käyhkö
PL 102, 00141 Helsinki
petri.kayhko@kotikone.fi

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kurt Kokko
040 571 6411
kurt@kokot.fi

Rannikkotykistön
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Johanna Pakola
Pryssinkatu 13 as 29
20320 Turku
+358 40 588 4231
johanna.pakola@gmail.com
www.rannikkotykisto.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Juha Kilpi
asiamies Heikki-Ilari Hirvonen
asiamies.rt-saatio@elisanet.fi

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

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

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

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

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA
050 5561825, antti@rautiainen.fi
Sihteeri Kai Kaksonen
050 545 5421
kai.kaksonen@gmail.com

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

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

Rannikon Puolustajan teemat
2/2021

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus

3/2021

Merivoimien johtamiskulttuuri
ja johtaminen tulevaisuudessa

4/2021

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

1/2022

Meripuolustuksen SA-logistiikka,
logistiset ketjut ja huoltovarmuus

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

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

Suomi Merellä -säätiö
Asiamies ja sihteeri Jyrki Myllyperkiö
050 5520244,
sihteeri@suomimerellä.fi

www.rannikonpuolustaja.fi

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 A, 21100 Naantali
040 0524253
jarmo.holm@turunlaivastokilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Pohjanvirta
Itäinen Rantakatu 48-50
H 249, 20810 Turku
040 5198155
puheenjohtaja@turunrtkilta.fi

Turun Rannikkotykistö
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Pasi Kataja
Vimpankuja 11, 20540 Turku
rtperinne@gmail.com,
www.turrtr.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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Patria vuodesta
1921
Sata vuotta on vahva perusta yhdessä tekemiselle ja menestymiselle.
Se on perusta turvalliselle tulevaisuudelle.
Tutustu sataan tarinaan osoitteessa
patriagroup.com

