uolusti

;en a i u n i ;

leiilehti

иго 2/2009

OM»®
Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
Päätoimittaja

Tilaushinnat vuodelle 2009

Kai Masalin
puh
09-351 040
fax
09-351 04400
gsm
040-511 1851
e-mail kai.masalin@plusterveys.fi

Yksittäiset kestotilaajat 20 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten yhteisöjen
jäsentilaukset 8 euroa/vuosikerta.

Toimitus
Toimituspäällikkö Auli Aho
auli.aho@mil.fi
Ove Enqvist, historia ja kirjallisuus
enqvist@oktanet.fi
Anja Räisänen, yhdistykset
anja.raisanen@kolumbus.fi
Seppo Alanko, taitto
seppo.alanko@riimunkantaja.eom

Toimituksen osoite
(postitettavat aineistot)

Osoitteenmuutokset ja tilaukset
Rauni Jääskeläinen
Näätäkuja 3 BIO, 01480 Vantaa
puh
0 4 0 7 2 3 5838
e-mail rauni.jaaskelainen@
rannikonpuolustaja.fi

lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Priimus Paino Oy, Loimaa

Ilmoitusmyynti

Kai Masalin
Jollaksentie 30,00850 Helsinki

Ilpo Pitkänen Oy
puh 09-586 8300, fax 09-586 83099

Toimitusneuvosto

Julkaisija

Aulis Minkkinen, RtUY pj.
Markus Aarnio, MY
Tied.pääll. Annele Apajakari, MERIVE
Lars Eklund, Helsingin Laivastokilta
Arno Hakkarainen, Sininen Reservi ry
Kimmo Kinos, Rt-kerho Johtorengas
Viljo Lehtonen, Rannikkojääkärikilta
Henrik Nysten, RtUY
Tatu Vartiainen, RtOU

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry
Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat
kirjoittajien

Kirjeenvaihtajat
Tiedottaja Auli Aho MERISK
Tiedottaja Ulpu Honkasalo, MERIVMATL
Kaptl Seppo Järvinen, SMMEPA
Ltn Leo Puhakka, U U D P R
Tiedottaja Sari Salmi, SLMEPA
Komkapt Jussi Suomalainen, K O T R A N N P
Tiedottaja Karita Yli-Sikkilä, SMMEPA

Aikakauslehtien
liiton jäsenlehti
ISSN 1239-0445

^ P

Kansi^
Naisten merimiestaidon palkitut;
Terhi Pyyhtiä-Sassi voitti
merimiestaitokilpailun Kuva: Joni Sjöberg

Rannikon Puolustaja 2009
3/2009 aineistopäivä 21.8.
Ilmestyy viikolla 40.
4/2009 aineistopäivä 23.10.

Ilmestyy viikolla 50.

52. vuosikerta • 2/2009
RANNIKON PUOLUSTAJA 3/2009 ilmestyy viikolla 40.
Teemana Suomen energiahuolto tulevaisuudessa
- kansallinen energiavarmuus
— kaasuputki Itämeressä

- Venäjä ja energia
- Eurooppa ja energia

Lehden aineistopäivä on 21.8.2009 mennessä. Tekstit sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina (muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai
digikuvina (digikuvat tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien minimiresoluutio on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

Esimies !
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uolustusvoimien henkilöstön
ja asevelvollisten fyysisen toimintakyvyn kehittäminen perustuu lakiin puolustusvoimista sekä
puolustusministeriön asetukseen, jossa
puolustusvoimien tehtäväksi on annettu kehittää sekä ylläpitää henkilöstönsä ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa sekä työhyvinvointia. Puolustusvoimien
liikunnallisen toiminnan päämäärä on
turvata fyysisesti toimintakykyinen, aktiivisesti liikuntaa harrastava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö poikkeusolojen sekä rauhanajan tarvetta varten. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi tarvittava sotilaiden psyykkinen, eettinen ja
sosiaalinen toimintakyky luodaan kasvatuksen ja koulutuksen avulla ja se ylläpidetään tuottamalla henkilöstölle riittävät hyvinvointipalvelut ja toimintakykyä tukeva asiantuntijaverkosto. Viime
vuosien tapahtumat, kuten esimerkiksi
ongelmat Nokian kaupungin vesihuollossa, ovat osoittaneet hyvinvointipalvelujen kasvaneen merkityksen. Kansalaisten kriisinsietokyky on laskenut hyvinvoinnin lisääntyessä.
Kansalaisten toimintakyvystä laaditut tutkimukset ja raportit viittaavat
siihen, että edessä on haasteellisia vuosia. Niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin fyysiseen, psyykkiseen, eettiseen ja
sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät
ongelmat näyttävät lisääntyvän. Varusmiespalvelusaika on nuorison varttumiskehityksessä viimeinen mahdollisuus
vaikuttaa kollektiivisesti väestön terveys- ja liikuntakäyttäytymiseen. Mielekkäällä ja monipuolisella koulutuksella
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Kannusta kaveri kuntoon"

vaikutetaan myönteisesti reserviin siirtyvien nuorten aikuisten maanpuolustustahtoon, sekä liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen. Puolustusvoimilla onkin siten tärkeä kansalaiskasvatuksellinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa.
On hyvä muistaa, että liikunta on
yksi ihmisen perustoiminnoista, ja liikkumiskyky on laadukkaan elämän perusedellytys. Riittävä määrä suunnitelmallista liikuntaa osana fyysisesti aktiivista
elämäntapaa on, terveellisten ravintotottumusten ohella, elimistön rakenteiden
ja elintoimintojen kannalta välttämätöntä. Liikkumattomuus onkin yksi suurimmista riskitekijöistä terveydelle. Fyysisen
aktiivisuuden vaikutukset verenkiertoelimistön terveyteen ovat kiistattomia.
Huono kestävyyskunto johtuu suurelta
osin fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan
vähäisestä määrästä. WHO:n terveysraporttien mukaan kuolleisuus ja sairastuvuus johtuvat suurelta osin muutamasta
merkittävästä riskitekijästä, joita ovat eitarttuvien tautien osalta korkea verenpaine, korkea kolesteroli, riittämätön hedelmien ja vihannesten syöminen, lihavuus, vähäinen liikunta sekä tupakointi.
Lähivuosina ns. suuret ikäluokat
saavuttavat eläkeiän. Samalla kilpailu työkykyisistä ja työssään jaksavista
osaajista kovenee. Työpaikan valintaperusteeksi, palkkauksen ohella, noussevat työnantajan tarjoamat muut etuudet kuten liikuntamyönteinen työilmapiiri sekä työhyvinvointia edistävä toiminta. Työnantajan liikunnallinen imago ja laadukas työkykyä ylläpitävä toi-

minta osaltaan edistävät potentiaalisen
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henkilöstön rekrytointia ja sitoutumista
puolustusvoimiin työnantajana. Työkyvyn ylläpidolla ja terveellä, laadukkaalla henkilökohtaisella elämällä on siten
suuri merkitys Suomen kansantaloudelle sekä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tässä työssä on esimiesten rooli
ja esimerkki tärkeää. Omalla esimerkillä sekä ulkoisella olemuksella rakennetaan myönteinen ja liikunnallinen kuva maanpuolustuksesta ja puolustusvoimista. Esimiestoiminnalla ja johtamistaidolla on ratkaiseva merkitys työyhteisön työilmapiiriin sekä oman henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tutkimusten mukaan liikunnallisesti aktiivinen ja hyväkuntoinen työntekijä jaksaa työssään paremmin, hänen
motivaationsa työhön on korkeampi, ja

hänellä on vähemmän sairauspoissaoloja
kuin huonompikuntoisella sekä liikunnallisesti passiivisilla työntekijällä. Taito johtaa ihmisiä ja oma esimerkki korostuvat myös liikuntamyönteisen työilmapiirin luomisessa. Esimiehillä on
siten vastuu työpaikkansa ja joukkonsa
fyysisestä, psyykkisestä, eettisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä.
Toivon, että tämän Rannikon puolustaja-lehden teema sekä Puolustusvoimien vuoden 2009 liikuntateema "Kannusta Kaveri Kuntoon" -kannustaa lukijoita harrastamaan aktiivisesti liikuntaa sekä huolehtimaan omasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista. Liikunta 011
investointi tulevaisuuteen.
•
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Kenraaliluutnantti Ari Puheloinen
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Uutisia

Vuoden kiltalehti 2008

- Rannikon Puolustaja
Hyvät otsikot

-

Erittäin hyvin toteutettu MPKL:n

Lukemista pitkäksi aikaa, lähes
kirja

Viestii lehdenteon ammattitaidosta
-

Vaikka ei lukeudu varsinaiseksi

vuoden teemaa

kiltalehdeksi, lehdessä on kuiten-

Jälleen k e r r a n sisällöltään m o -

kin aina kiltalehden verran palsta-

nipuolisin, laaja-alainen teeman

tilaa killoille

puitteissa

-

Mukana mukavia pikkutarinoita

Hieno ulkoasu (edelleen voidaan

-

Kompakti koko = kokonsa puo-

verrata Valittuihin Paloihin)

lesta helppo lukea vaikka veneessä!

Lähestyy jo tieteellistä julkaisua ja
poikkeaa sen vuoksi edukseen

Kolme eniten pisteitä

Taitossa hyvä kuvien käyttö, laa-

Sopivasti uutisia ja ajankohtaisar-

saanutta kriteeriä

dukkaat kuvat

tikkeleita

-

Juttujen pituus sopiva

Mainoksille jätetty tilaa ja upotet-

Mielenkiintoiset j a l a a d u k k a a t

tu hyvin aiheen alle

asiantuntija-artikkelit kiinnostavat

Kattava ja selkeä sisällysluettelo

myös kohderyhmän ulkopuolisia

Sisällön selkeä jaottelu

Sisällön monipuolisuus ja kiinnostavuus (32/35)

-

Tietomäärä ja sen hyödyllisyys lukijalle (31/35)

-

MPKL:n vuoden teeman toteutus
(31/35)

Ohjeita ja toivomuksia kirjoittajille
1.

taa yleensä, että digitaalikame-

tä painovalmiiksi originaaliksi.

kamääriä. jos haluat lehden pöy-

ralla käytät suurta kuvakokoa ja

Vältä kuvien niputtamista teks-

dällesi luvattuna ilmestymisajan-

suurta resoluutiota.

titiedostoihin

Kirjoita tekstisi suorasanainen

tekstinä ja kuvat kuvina.

Noudata aineistolle annettuja ai-

kohtana.
2.

4.

Älä rakenna Wordilla valmiita

N o u d a t a aineistolle asetettu-

osa (leipäteksti) ilman rivinvaih-

ja teknisiä vaatimuksia. Jos et

tonäppäintä tai tavutuksia. Ero-

taittoja. Niitä ei saa sellaisenaan

tunne niitä, tai on kysyttävää,

ta otsikot, ingressi, väliotsikot ja

taitto-ohjelmiin. Luonnoksiksi

kappaleet kappalevälillä.

ne käyvät. Muista silloin liittää al-

ota yhteyttä ennen lähettämistä.
Yleiset ohjeet on lehden sivulla 2.

5.

Saat toimitukselta lisäksi kaiken
3.

7.

mieluiten tekstit

Kirjoita leipätekstin loppuun ku-

kuperäiset elementit (kuvat, logot

vatekstit, joiden alussa kuvien nu-

yms.) mukaan.

sen avun. jonka osaamme antaa.

merot tai nimet. Kirjoita käsikir-

Huolehdi erityisesti, että valoku-

joitukseen kaikki se. mitä haluat

vat sähköisessä muodossa täyttävät resoluutioltaan painotyön vaatimuksen 300 dpi. Tämä tarkoit-

6.

Kiitos yhteistyöhalustasi, odo-

painetuksi.

tamme seuraavaa aineistopäivää. Ja

Älä paketoi aineistoasi pdf-muo-

se on aika pian.

toon. ellet ole tarkoittanut si-

KM jaSA

Päätoimittaja

KIITOS, KIITOS, KIITOS SUOMI, sanoi Wilson

R

annikon Puolustaja on jälleen valittu parhaaksi kiltalehdeksi. Palkitseminen taisi olla seitsemäs lehden
historiassa ja viides kerta peräkkäin. Nytkö kehua
retostan? Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuli, sanoi toimitusneuvoston puheenjohtaja. Nöyrä työ palkitaan, sanoi ystäväni meripuolustuksen saralta. Tuntuuko hyvältä? Kyllä, hetken,
ja sitten alkaa ahdistaa. Seuraava harrastuksena väännettävä
lehti kaatuu taas syliin. Ja tasosta pitäisi pitää kiinni. Ja lehden budjetista.
Alkaa lähestyä se vuosi, jonka jälkeen tämä hauskuus osaltani loppuu. Ja etsikkoaika on alkanut. Toivottavasti.
Edellä oleva ei ole voihkintaa, pelkkää realismia. Lehti ansaitsee vetreän jatkajan. Ja vielä olisi muutakin tekemistä. Jos Luoja suo.
Kiitos sanoi Wilson, kun lensi helpottuneena pihalle. Kiitos kaikille kolumnipalstani lukijoille, erityisesti niille, jotka
ovat mielensä pahoittaneet. Se koira älähtää, johon kalikka
kalahtaa, sanoo sananlasku. Olen taas saanut palautetta, joka
kertoo, että lauseita on luettu.
Päätoimittajan tehtävä on ajatella ääneen, sanoa myös ruma sana, niin kuin se on. Välittää kentän ja viiteryhmänsä tuntoja ja ongelmina koettuja asioita, jotta asioita myös pysähdyttäisiin ajattelemaan ja vuoropuhelua syntyisi. Onko kirjoittaja
aina oikeassa, besserwisser? Tuskinpa vaan. Mutta kun on väärässä, niin häntä pitää oikaista. Lehdessä ja julkisesti. Varsin
paljon minua harmittaa keskustelun puuttuminen. Päätoimittajakautenani en ole saanut ainoatakaan kirjettä päätoimittajalle. Tuskin ollaan aina samaa mieltä, mutta vaietaan lävistys kuoliaaksi. Onhan varsinkin nuoren ihmisen parempi harrastaa mielipiteenvaihtoa vain siten, että se vaihtuu esimiehen
mielipiteeksi. Mutta avoimuus ei ole suomalainen hyve. MOT.
Mutta myönteisenä palautteena otan sen, että RUL:n jäsenkyselystä löysin samoja kysymyksiä, joita esitin mm. RUL:n
puheenjohtajalle viimevuotisessa haastattelussa (RP 3/08). Jäsenten mielipiteistä on johdon hyvä tietää, mutta vastuullisen
johdon pitäisi sitä myös uskaltaa ohjata. Pitäisihän johtajilla
olla enemmän tietoa ja ymmärrystä. Mutta toisaaltahan me
tiedämme, miten pienellä järjellä tätä maailmaa hallitaan. Ja
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usein vain johtajien hyväksi. Lahjomalla, disinformaatiolla,
voimalla ja terrorillakin tarvittaessa. Kuten kuvassa olevan
näköispainoksen esikuva. Se lyhyempi.
*

Tämä lehti on uuden kumppanuussopimuksen puitteissa tehty järjestyksessä toinen lehti. Vuoden ensimmäinen
"Huolto"paketti oli omasta mielestäni upea. Komentaja Jussi Jokinen ja kirjoittajat olivat tehneet hienoa työtä ja suurella
sydämellä. Joku jo naljaili muiden tekevän lehtiä, RP:n julkaisevan kirjoja. Mutta yhtään en raaskinut jättää pois.
Tämä uusikin lehti on sisällöltään varsin tukeva. Kiitos
myötävaikuttaneelle teemapäätoimittajalle, komentaja Ismo
Koskiselle Merivoimien esikunnasta. Olen käynyt kirjoittajien kanssa keskusteluja tiivistämisen tarpeesta. Tämä lama kun
ei ole suosiollinen kirjojen kustantamiselle. Ilmoitustulot ovat
ymmärrettävästi, mutta reilusti pudonneet, ja tukijoidenkin
mahdollisuudet ovat vastaavasti rajoittuneet. Yhtälö on ikävä
eli nykytermein haasteellinen.
*

Kaksi hienoa merimiestä siirtyy eläkkeelle kesän aikana. Eräs
aikakausi päättyy. Kiitän amiraali Juhani Kaskealaa ja vara-amiraali Hans Holmströmiä lehdelle antamastanne tuesta
kaikkien näiden vuosien mittaan.
Meriupseeriveljet Jussi ja Hasse! Myötäisiä tuulia!
Kai

•
Masalin
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Merivaurioista korvauksia

T

urun hovioikeus määräsi meri-

väärinkäsityksestä aiheutuneen tilan-

kyneet sinisävyiset vilkkuvat valot me-

oikeudellisesti j a kansainväli-

teen takia hänet jätettiin tuomitsemat-

renpinnassa. Lautan potkurit käännet-

sestikin merkittävässä oikeus-

ta rangaistukseen.

jutussa tieliikelaitos Destian maksa-

tiin pakille, mutta kun jarrutus näytti

Juttua merivoimien puolesta alus-

epäonnistuvan, koneet sammutettiin j a

maan puolustusvoimille vahingonkor-

ta asti hoitaneen sotilaslakimies Jouni

lautalta yritettiin saada VHF-yhteys toi-

vausta merivauriosta 210 000 euroa se-

Honkalan mielestä juttu on merkittävä

seen alukseen. Lautta liukui kello 1.52

kä 7 500 euroa oikeudenkäyntikuluja.

ja harvinainen. Tanskan korkeimmassa

raivauskaluston päälle ja raivaajan kaa-

Nauvon ja Korppoon välillä liiken-

oikeudessa olleeseen seismisen kaapelin

pelit kietoutuivat lautan molempien pot-

nöivä tieliikelaitoksen lautta Prostvik 1

hinausjuttuun tätä miinanraivausta ei

kurien ympärille.

ajoi marraskuussa 2005 yöllä Prostvikin

voida verrata, sillä kansainvälisten me-

Raivaajan päällikkö oli ollut jo ai-

edustan salmessa kulkeneen merivoimien

riteiden sääntöjen nimenomaisten mää-

emmin yöllä yhteydessä maantielautan

raivaaja-aluksen kaluston päälle. Kal-

räysten mukaan miinanraivaus on suo-

päällikköön puhelimitse ja kertonut suo-

lista elektroniikkaa sisältävä miinan-

jatussa erityisasemassa. Miinanraivauk-

ritettavasta raivauksesta. Päällikkö oli

raivaajan raivauskaapeli ja hinauskaa-

sella tähdätään merten rauhaan ja väyli-

omasta mielestään sanonut selkeästi, et-

peli vaurioituivat.

en turvallisuuteen. Miinanraivaus kuu-

tä alus hinasi 600-metristä kaapelia ja

Hovioikeuden m u k a a n lauttava-

luu puolustusvoimien jatkuviin tehtäviin

ettei raivaajan perän puolelle saa tulla

rustamo on korvausvelvollinen lautan

ja Itämeren pohjassa miinoja ja räjähtei-

kesken raivauksen.

päällikön laiminlyönnin vuoksi. Lau-

tä riittää viime sotien jäljiltä.

Vain vähän suomea puhuva lautan

tan päällikkö tuomittiin hyvän meri-

Vielä käräjäoikeudessa merivoimat

päällikkö oli käräjäoikeuden mukaan

miestaidon laiminlyönnistä, mutta osin

oli tuomittu häviämään korvausjuttu ja

käsittänyt asian väärin eikä ymmärtänyt

maksamaan lähes 11 000 euroa Destian

aluksen hinaavan raivauskalustoa. Hovi-

oikeudenkäyntikuluja, mutta hovioike-

oikeudessa vastaaja katsoi, ettei hän pel-

udessa päätös muuttui.

kästään lautan tutkan avulla voinut ha-

Merivoimat uusii
merivalvonnan
tutkakalustoa

vaita hinattavaa kalustoa ja vaati syytetMerkkivalot tunnettava

tä ja korvauskannetta hylättäväksi.

Prostvik I -lautan kaksihenkinen mie-

M i i n a n r a i v a a j a oli meriteiden

histö oli yöllä lepäämässä, kun harjoi-

sääntöjen mukaisesti käyttänyt aluk-

erivoimat korvaa uusil-

tuksessa olleelta raivaaja Kuha 26:lta

sen mastossa kolmion muodossa olevia

la

merivalvontatutkilla

soitettiin j a tehtiin ilmoitus piakkoin

miinanraivausvaloja j a lisäksi raivaus-

1970-luvulla hankitun FI-

tapahtuvasta ohikulusta ja raivauksesta.

kaluston äärimitat oli merkitty neljäl-

M

KA-tutkakaluston, joka on tullut elinkaarensa päähän.
Uudet tutkat toimittaa Navielektro

K o r p p o o n rannassa ollut maan-

lä vilkkuvalla valkoisella valolla. Nämä

tielautta sai ohituksen aikaan autosta

valot on kaikkien alusten päälliköiden

kyytipyynnön ja se lähti hakemaan yli-

tunnettava.

vietävää. Lautan ollessa salmen puolivä-

Kun miinanraivaajan raivausmerk-

Hankkeen arvo on 1,5 miljoonaa eu-

lissä sen päällikköjä tähystäjä havaitsi-

kivalot palavat, on muiden aluksien py-

r o a j a hanke ajoittuu vuosille 2009-2010.

vat pohjoisesta etelään lautan ohi kul-

syteltävä tuhannen metrin etäisyydellä;

Tutkia hyödyntävät kaikki merival-

kevan laivan kulkuvalot j a saman tien

lähemmäksi tulo on vaarallista.

Ky Kaarinasta.

vontaan osallistuvat viranomaiset.
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•

30-50 metrin päässä lautan edessä nä-

•

Merivoimat tiedottaa

Merellinen yhteistyö palkittiin

T

urvallisuus- ja puolustusasiain
komitea myönsi vuoden 2008
Timanttiteko-palkinnon merellisten viranomaistoimijoiden M E TO-yhteistyölle, jonka keskeiset toimijat ovat Merenkulkulaitos, Rajavartiolaitos ja Merivoimat.
Palkinto jaettiin Suomen Erillisverkot Oy:n järjestämässä VIRVE-päivässä maaliskuussa.
Huomionosoituksen tavoitteena on
tukea yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) strategiasta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa, myöntämällä
tunnustus strategian tavoitteita edistäneestä esimerkillisestä toiminnasta. Palkinnon myöntämisen perusteina arvioitiin muun muassa esitetyn tahon tai toiminnan merkitystä väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuudelle sekä moninaista hyödynnettävyyttä poikkihallinnollisesti. Lisäksi toiminnan tai sen
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tulosten pitäisi säästää kustannuksia sekä olla monistettavissa ja innovatiivisia.
METO-yhteistyö on toiminut nykyisenkaltaisena aktiivisena verkostona
jo yli 10 vuotta. Se on saanut aikaan merkittävää parannusta merellisen toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen
sekä merenkulun turvallisuuteen. Huomattavaa on, että METO-yhteistyölle ei
ole edelleenkään varsinaista säädöspohjaa, vaan toimeliaisuus ja yhteishenki
ovat jatkuvasti pohjautuneet kolmen viranomaistahon oma-aloitteiseen ja esimerkilliseen aktiivisuuteen.
Yhteistyöllä on ollut runsaasti muitakin positiivisia tuloksia. METO-yhteistyön kautta merellisen turvallisuuden kehitykseen on pystytty Suomessa osoittamaan toiminnan edellyttämät resurssit.
On myös kyetty yhdistämään useita näkökulmia ja tarpeita, jolloin järjestelmien ja toimintatapojen hyödyt on kyetty
maksimoimaan. Suomalaisesta meritur-

vallisuudesta onkin tullut kansainvälisesti vertaillen erittäin korkeatasoista.
Merellisten viranomaisten välisten rajaaitojen madaltuminen ja jopa puuttuminen on mahdollistanut monipuolisen ja
joustavan viranomaisyhteistyön, joka on
jalkautunut usein suoraan merenkulkijoiden palvelun ja turvallisuuden hyväksi.
Toimivaa METO-yhteistyömallia
on sen ainutlaatuisuuden takia esitelty
aktiivisesti ja hyvällä menestyksellä Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Esimerkiksi EU:n rajaturvallisuusvirasto
FRONTEX on käyttänyt METO-yhteistyötä mallina luodessaan Euroopan eteläisten rajojen merivalvontayhteistyötä.
Palkinnon myöntää vuosittain Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Ministeriöt voivat tehdä
esityksiä palkinnon saajasta omalta hallinnon alaltaan ja Huoltovarmuuskeskus
elinkeinoelämän yrityksistä.
•
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Uutisia

Erkko Kajander valittim viimeiselle
puheenjohtajakaudelleen

M

aanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokokouksessa
Kouvolan Upseerikerholla lauantaina 25.4. liittovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2010-2011 valittiin teollisuusneuvos Erkko Kajander.
Kesäkuussa 60 vuotta täyttävä Kajander on ilmoittanut, että alkava puheenjohtajakausi jää hänen viimeisekseen.
Kajander on toiminut MPKL:n puheenjohtajana vuodesta 1998.
Vuoden Kiltalehden kunniakirja
ja palkintolautanen myönnettiin Rannikon Puolustaja -lehdelle, joka on meripuolustuksen ammatti-ja jäsenlehti sekä MPKL:oon kuuluvien rannikkoalu•
een kiltojen jäsenlehti.
Teksti ja kuvat:

Inga-Katriina Heinonen, MPKL ry

Lehden toimitusneuvoston jäsen, Helsingin

Maanpuolustuskiltojen liitto valitsi vuoden

Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund, otti

kiltalaiseksi oululaisen Väinö Heikkalan,

vastaan kunniakirjan ja palkintolautasen.

59, joka totesi kiitospuheessaan nimityksen hivelen kiltaveljen sisintä. "Perinteet
velvoittavat minut vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kiltatoimintaan ", Heikkala
totesi. (Kuvassa vasemmalla Väinö Heikkala,
oikealla Erkko Kajander.)

MPKL:n kiltojen välisen kuntokilpailun voitto
menijo ties monetta kertaa peräkkäin Turkuun
PST-Panssarintorjuntakiltaan. 30-vuotias
Onnin Pytty luovutettiin nyt lopullisesti kiltaan
ja sen vastaanotti killan puheenjohtaja Paavo
Pelttari. "Meille killassa kuntoliikunta on
yhteinen asia eikä ikä ole sille esteenä", Pelttari
korosti liikunnan tärke)'ttäja mahdollisuuksia
kaikissa ikäluokissa
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Vuoden killan palkinto meni Päijät-Hämeeseen Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry:lle.
Nuorelle killalle voitto oli jo toinen. Killan puheenjohtaja Marko Patrakka totesi, että killan saama
tunnustus vetää miehen hiukan hiljaiseksi. "On hienoa johtaa tällaista kiltaa. Olemme Suomessa
nuori kilta, jossa on mukana paljon nuoren polven kiltalaisia. Kovasti tehdään ja siitä saatu huomionosoitus tottakai lämmittää mieltä ja kannustaa eteenpäin ", Patrakka totesi. Kuvassa Erkko
Kajander ojentaa Marko Patrakalle vuoden killan kiertopokaalin.

MILjazz huipentuu taas
Heikkilässä

Upseerikoulutusta
230 vuotta

K
M

ILjazz -kiertue kiertää jälleen kesällä ympäri Suomea
ja huipentuu lauantaina 29.
elokuuta Turussa Heikkilän historiallisella
kasarmialueella. Luvassa on korkeatasoista viihdettä ja mukaansatempaavaa menoa
ainutlaatuisissa puitteissa; kasarmialuehan
on normaalisti suljettu yleisöltä.
Tapahtumassa esiintyvät Laivaston
Soittokunta solistinaan Inga Söder, Ilmavoimien Big Band solistinaan Antti
Lipponen, Miles Ahead - Savon Sotilassoittokunta solistinaan Mikko Suhonen
sekä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta solistinaan Veeti Kallio.

Ensimmäinen esiintyjä kapuaa lavalle kello 18 ja musisointi jatkuu aina
iltahämyyn saakka.
Kesäinen musiikkipiknik on koko perheen tapahtuma, jonne voi tuoda
oman piknik-varustuksen eväskoreineen
ja retkihuopineen. Turun Sotilaskotisisaret myyvät virvokkeita ja tuttuun sotilaskotitapaan myös munkkeja.
Tervetuloa nauttimaan loppukesän
illasta ja mukavasta musiikista!
MILjazzista löytyy lisätietoja nettisivulta www.miljazz.fi. Merivoimien Esikunnassa tiedusteluihin vastaa tiedottaja Minna Suominen p. 0299 301831. •

adettikoulu juhli perinnepäivänään 20.3.2009 suomalaisen upseeri-koulutuksen
230-vuotista taivalta. Samalla kunnioitettiin vuonna 1919 aloittaneen itsenäisen Suomen Kadettikoulun perustamista, josta tuli kuluneeksi 90 vuotta.
Juhlapäivän paraatin vastaanotti puolustusvoimain komentaja, amiraali
Juhani Kaskeala. Paraatin jälkeisellä vastaanotolla julkaistiin kadettiperinteistä
kertova kirja "Kestävää Koristaa Kunnia"
ja Kadettikuoron levy "Siis te sankarit".
Suomalaisen upseerikoulutuksen
voidaan katsoa virallisesti alkaneen
vuonna 1779. Upseerikoulutuksen lähtölaukauksena pidetään Yrjö-Maunu
Sprengtportenin kirjallista anomusta
Kustaa III:lle 20.3.1779 perustaa Suomeen pysyvä sotakoulu. (KM)
•

Puolustusvoimien puhelinnumerot vaihtuivat

P

uolustusvoimat otti käyttöön
uuden, valtakunnallisen puhelinvaihteen huhtikuun alussa.
Kaikki puolustusvoimien yksiköt tavoittaa tästä lähtien samasta vaihteen numerosta 0299 800.
Puolustusvoimien työntekijöihin
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

voi nyt ottaa yhteyden myös tekstiviestitse, sillä 0299-alkuiset numerot ovat
gsm-liittymiä. Soittaminen näihin numeroihin maksaa normaalin paikallisverkkomaksun verran.
Uudet puhelinnumerot ovat tehtäväkohtaisia, eli siirtyessään uusiin teh-

täviin työntekijä jättää puhelimensa
SIM-kortteineen pöydälle odottamaan
seuraajaa.
Muutoksen yhteydessä on luovuttu
vanhasta 181-alkuisesta numeroinnista.

•

Auli Aho
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Teemana Toimintakyky

Toimintakyky:
sotilaspedagogiikan ydintä etsimässä

S

otilaspedagogiikka on monitieteellinen tutkimus- ja koulutusala, joka keskittyy erityisesti asevoimissa tapahtuvaan puolustusta ja turvallisuutta koskeva koulutukseen ja kasvatukseen. Käsite "asevoimat" kattaa puolustusvoimien ohella myös muut aseistetut turvallisuuden
edistämiseen suuntautuneet organisaatiot. Kuitenkin koko toimintaympäristö on muuntunut erittäin paljon, mikä
näkyy tarkasteltaessa esimerkiksi puolisotilaallisten poliisivoimien tai yksityisten, kaupallisesti toimivien sotilasfirmojen toimintojen laajentumista. Tällainen
väistämättä muuntaa samalla myös käsitteellistä perustaa.
Ymmärtääksemme sotilaspedagogiikan luonnetta paremmin on syytä tarkastella hivenen myös pedagogiikan käsitettä. Antiikissa "paidagogos"
tarkoitti luotettavaa orjaa, jolla oli vastuullaan nuorten miesten kasvattaminen ja ohjaaminen hyvään elämään. Pedagogiikka ei tarkoittanut vain lasten tai
nuorten miesten kasvatusta, vaan laajempaa ajatusta ihmisenä kasvamisesta, mikä näkyy myös kreikkalaisille tärkeässä
paideian käsitteessä. Tällainen laajempi
ihmisyyteen kasvaminen liittyy olennaisella tavalla yleiseen antiikin ajattelun
teleologisuuteen. Siten kasvatus liittyy
tiettyyn käsitykseen ihmisestä ja kasvatuksesta nimenomaan kehittymiseen ihmisenä. Tämä ei edellytä, että taustalla
oleva ihmiskäsitys olisi eksplisiittisesti
muotoiltu. Itse asiassa antiikin kreikkalaiseen pedagogiseen ajatteluun liittyy
12

nimenomaan pyrkimys problematisoida
ja eksplikoida ihmisen ideaalia.
Sotilaspedagogiikassa perustavia,
praktista toimintaa orientoivia käsitteitä ovat mm. turvallisuus ja sotiluus. Nämä käsitteet ovat sekä arkisia että teoreettisesti perustavia käsitteitä, joiden
merkitykset ovat historiallisesti muuntuvia. Sotilaspedagogiikassa eräs tärkeä tutkimuslinja on tällaisten perustavien käsitteiden tutkimus. Toimintakyvyn käsite on ehkä keskeisin sotiluutta
karakterisoiva käsite. Siten toimintakyvyn käsite on yksi sotilaspedagogiikan
keskeisimmistä käsitteistä.
Toimintakyvyn käsitteen avulla tarkoituksena ei ole etsiä sotiluuden
määritelmää antamalla sotiluuden riittävät ja välttämättömät ehdot. Pikemminkin tarkoituksena on luonnehtia sotilaallista toimintaa ja käytäntöä, toimivaa sotiluutta. Tämä tapahtuu antamalla tutkimukselle sen edellyttämä käsitteellinen perusta (ontologia), mutta
samalla myös toiminnan ja käytännön
orientaatio (metodologia). Toimintakyvyn käsite viittaa potentiaaliseen toimintaan - toteutettavissa olevaan toimintaan. Näin toimintakyky ei ole jotain valmista tai loppuun saatettua,
vaan kyvykkyyttä toimia erilaisissa tilanteissa. Siten, tietyssä mielessä, sotilas
ei ole toimintakykyinen, vaan toteuttaa
ja ilmentää toimintakykyään tosiasiallisessa toiminnassaan.
Toimintakyvyn käsitteen avulla pyritään luonnehtimaan tiettyä ideaalista
sotilaan toimintaa, sotilaan erinomai-

suutta - kykyä hyvään toimintaan sekä
sotilaana että ihmisenä. Hyvä toiminta
ei ole vain virheiden välttämistä, vaan
vastuullista toimintaa sotilaana ja ihmisenä. Erinomaisuus tässä yhteydessä
ei viittaa vain tekniseen hyvyyteen, vaan
myös sosiaaliseen ja eettiseen hyvyyteen.
Toimintakyvyn käsite kytkee toiminnan
eri aspektit yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi; toimintakykyinen sotilas pystyy
valitsemaan mahdollisista toiminnoista
hyvän ja hyväksyttävän.
Toimintakyvyn tutkimus ei ole vain
teoreettista pohdiskelua sotiluuden käsitteellisistä vivahteista. Teoreettinen,
käsitteellinen tarkastelu toimii sotiluuden paremman ymmärtämisen ja sotilaana toimimisen välineenä. Näin teorian ja
käytännön yhteys tulee keskeiseksi asiaksi sotilaspedagogiikassa. Tällainen
lähestymistapa kytkee sotilaspedagogiikan osaksi sekä klassista länsimaista humanistista että clausevvizilaista sotatieteellistä traditiota.
Clausewitz kuvaa hienolla tavalla
teorian ja käytännön välistä monimutkaista suhdetta todetessaan, että "teoria
muuttuu suunnattoman paljon vaikeammaksi heti kun se saa kosketuksen henkisten suureiden kenttään". Teorian ja käytännön välisen suhteen monimutkaisuus
ei pelkisty joihinkin tiettyihin näkökulmiin, vaan se on yhä uudelleen ja yhä uusissa tilanteissa eksplikoitava. Tässä suhteessa sotilaspedagogiikassa tuleekin
pyrkiä paitsi yhtenäiseen luonnehdintaan
toimintakyvyn käsitteestä, myös tarkastella toimintaky vykkyyden konkreettista
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sosi-

aalipäällikkönä Pää-

teknilli-

Henkilöstötuki
puolustusvoimissa

esikunnan

henkilöstö-

osastolla.

ilmenemistä eri toimintaympäristöissä maalla, merellä ja ilmassa.
Tällainen lähestymiskulma on sekä käytännöllisesti että teoreettisesti mitä haastavin. Tällainen mahdollistaa hedelmällisen sotatieteellisen kysymyksenasettelun kytkien teorian ja käytännön
hedelmällisellä tavalla toisiinsa. Tällainen tilanne muistuttaa sitä, mitä Popper
tarkoitti sanoessaan, että "aitojen filosofisten ongelmien juuret ovat aina filosofian ulkopuolella ja ne kuolevat, jos juuret lahoavat".
Valatilaisuus. Kuva: SLMEPA /Puolustusvoimat.

O

n ollut merkille pantavaa, että alokasajan päättävät valajuhlat ovat olleet varusmiehille ja heidän läheisilleen kasvavassa
määrin tärkeä maanpuolustustapahtuma. Sotilasvalassa/juhlallisessa vakuutuksessa nuori lupaa olla asetovereitaan
kohtaan suora ja auttavainen. Tilaisuuksia seuraavilla perheenjäsenillä ja ystävillä on puolestaan vahva odotus, että
puolustusvoimat pitää kaikissa oloissa
huolta varusmiesten hyvinvoinnista.
Puolustusvoimien uuden henkilöstötukijärjestelmän perusajatuksena 011
osaltaan luoda uskottavuutta sotilaiden
ja kotiväen keskuuteen kantamalla laajasti vastuu varusmiehistä, reserviläisistä, palkatusta henkilöstöstä, sotilaslaitoksissa opiskelevista ja kriisinhallintahenkilöstöstä sekä heidän perheistään.
Tavoitteena on operatiivisen joukon
suorituskyvyn nostaminen, toiminta- ja
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taistelukestävyyden ylläpitäminen, taistelujen tai traumaattisten tilanteiden jälkeisistä henkilöstön tukitoimista huolehtiminen sekä joukon omasta toiminnasta johtuvien henkilöstötappioiden välttäminen.
Uuden henkilöstötukijärjestelmän
lähtölaukauksena voidaan pitää HENKI
03 -harjoitusta, jossa puolustusvoimien
erityisosaamista (kirkollinen työ, sotilassosiaalityö, sotilaspsykologia ja -sosiologia, sotilaslääketiede, kriisiviestintä, työ- ja palvelusturvallisuus) tarkasteltiin osana henkilöstöalan yhteistä toimintatapamallia. Vuonna 2004 hyväksyttiin ohje "Henkilöstötuki puolustusvoimissa".
Vuosina 2005-2007 edellä mainittu henkilöstötuen perusajatus oli myös
taustalla, kun suunniteltiin puolustusvoimien uutta johtamis- ja hallintojärjestelmää. Henkilöstöalalla integroitiin
rauhan ajan ja sodan ajan toimintatapa13

malli yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa oli
kolme "putkea":
1. henkilöstövoimavarojen johtaminen - sodan ajan henkilöstö-ja palvelussuhdeasiat
2. henkilöstön osaamisen kehittäminen - sodan ajan koulutusjärjestelmä
3.

henkilöstön toimintakyky - sodan
ajan henkilöstötuki ja psykologinen puolustus.

Puolustusvoimien organisaatiomallissa (1.1.2008 alkaen) henkilöstötuki on tärkeä osa henkilöstöjohtamista sekä siihen liittyvää laajaa sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi kansankirkkojen, kuntien, alueviranomaisten kanssa ja eri järjestöjen kanssa. Tässä lehdessä kuvataan tarkemmin Merivoimien
henkilöstötuen monipuolista toimintatapamallia ja sen osa-alueita.
Puolustusvoimien integroidulla
henkilöstötukimallilla on jo saavutettu hyviä tuloksia. Omaa henkilöstötukimalliamme rakennettaessa otettiin
mallia Yhdysvaltojen, Englannin, Israelin sekä Norjan, Tanskan ja Hollannin
tukijärjestelmien parhaista puolista kui-

Kuva: SLMEPA /Puolustusvoimat.

tenkin niin, että Suomen mallissa huomioitiin asevelvollisuusarmeijan erityispiirteet ja pohjoismainen julkisten palvelujen keskeinen rooli tuen antamisessa. Nyt suomalainen malli kestää kansainvälisen vertailun.
Lisäksi henkilöstötuki on nivoutunut osaksi puolustusvoimien henkilöstöalan valmiussuunnittelua lähtien operaatiotaidon henkisen ulottuvuuden tavoitteista (yksilön ja joukon motivaatio,
vakaumus, sitoutuminen) yhteiskunnan

KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI

henkisen kriisinsietokyvyn kasvattamiseen ja psykologiseen puolustukseen varautumiseen.
Puolustusvoimien henkilöstöalalla
on nyt tehostunut kyky vastata linjaorganisaation tukena onnettomuuksien, erityistilanteiden, tapaturmien ja toimintahäiriöiden aiheuttamiin oman henkilöstön tukitarpeisiin moniammatillisen
tukiryhmätoiminnan kautta.
•

KESKI-SUOMEN ILMAILUMUSEO
FINNISH AIR FORCE MUSEUM
Avoinna päivittäin:
1.6. -15.8. (pl. Juhannus) klo 1 0 - 2 0 .
16.8. - 31.5. (pl Jouluviikko ja 31.11 klo 11-17.

Kauppakaari 4, Kerava
Puh. (09) 2 7 4 7930

S u o m a l a i s e n ilmailun historiaa mielenkiintoisella tavalla.
N ä k e m i s t ä k o k o perheelle.
K o e D r a k e n - j a MIG-21 b i s - h ä v l t t ä j ä n o h j a a m o .
N ä y t t e l y s s ä 28 konetyyppiä 1 9 1 0 - l u v u l t a nykypäivään.
Esillä m y ö s l e n t o m o o t t o r e i t a ja -varusteita
sekä yli 4 0 0 pienoismallia.

y

" U u t u u d e t " : B r e w s t e r ja B l e n h e l m Mk IV

Asianajotoimisto Lindell Oy
Turku - Helsinki
www.asianajotoimistolindell.fi
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17 km Jyväskylästä 4-tietä pohjoiseen
Tikkakoskenne
125
FIN.11160
TIKKAKOSKI
Puh: (014) 375 2125
www.k-sllmallumuseo.fi
E-mall:
keskl-suomen.llmallumuseo@kolumbus.fl

Teemana Toimintakyky

Liisa

Henkilöstötuki
merivoimissa

H

enkilöstötukijärjestelmäl-

Eränen

Liisa Eränen
sosiaaiipääilikkö
Vakioi.tri

Henkilöstöalan toimintatapamalli

lä tarkoitetaan organisoitua
toimintaa, jolla edistetään

ja tuetaan yksittäisen sotilaan ja siviilin

SODAN
AIKA

fyysistä, henkistä, sosiaalista ja eettistä
toimintakykyä. Henkilöstötuki toimin-

Tilannekuva

tana ei suinkaan ole uusi ilmiö, vaan sitä

Toimintamalli

on eri tavoin toteutettu siviilielämässä
ja puolustusvoimissakin jo pitkään. Ar-

Tietojärjestelmät

meijassa tarve on noussut esiin erityisesti sodan aikana j a sen jälkeen. Tuki on
toteutettu eri tavoin: esimiesten tai ver-

RAUHAN
AIKA

taisten tarjoamana rohkaisuna, kannustuksena ja henkisenä tukena. Jatkosodan
jälkeen tukitoimia tarjottiin organisoi-

Johtaminen
Rekrytointi
Palveiussuht ehdot
Palkitseminen
Tehtävä ja
urasuunnittelu

Osaamisen
kehittäminen
Osaamisen
johtaminen

Yksilön psyykkinen,
fyysinen,
sosiaalinen ja
eettinen toimintakyky
Sosiaalistaloudelliset tekijät

Kuva 1.

dusti veteraaneille ja heidän perheilleen.
Näistä ajoista elintaso on noussut huo-

serviläiset ja palkattu sotilas- ja siviili-

Sosiaaliala

mattavasti, samoin yhteiskunnan tarjo-

henkilökunta. Henkilöstöalan toimin-

Sosiaalialassa ja -työssä voidaan erottaa

amat terveydenhoito-ja sosiaalipalvelut.

tatapamallissa (ks. kuva 1.) henkilöstö-

rakenteellinen, yhteisöllinen j a yksilö-

Kansalaisten odotukset yhteiskunnalle

tuki sijoittuu toimintakyvyn ylläpitä-

kohtainen sosiaalityö. Rakenteellinen

ja työnantajalle ovat myös kasvaneet.

misen osioon. Tavoitteena on taata jou-

sosiaalityö on ensisijaisesti ehkäisevää

Lainsäädäntö edellyttää yhteiskunnan

kon toiminta-ja taistelukestävyys tarjo-

toimintaa, jossa yhteiskunnan tai orga-

ja työnantajan huolehtivan kansalaisis-

amalla riittävät palvelut sekä huolehti-

nisaation rakenteita ja toimintamalleja

ta ja työntekijöistä eri tavalla kuin vii-

malla traumaattisten tilanteiden jälkei-

luotaessa j a kehitettäessä huomioidaan

me vuosisadan puolivälissä ennen hyvin-

sistä henkilöstön tukitoimista.

näiden sosiaaliset vaikutukset. Näin voi-

vointiyhteiskunnan kehittymistä.

Henkilöstötuen toimijoihin kuu-

daan kehittää malleja sellaisiksi, että ne

luvat sosiaaliala, kirkollinen ala, työ-

tukevat ihmisten sosiaalista hyvinvoin-

Tavoitteena toiminta- ja

suojelu, terveydenhuolto j a viestintä.

tia ja minimoivat syntyviä haittoja. Hy-

taistelukyky

Näiden yhteistoiminnan haasteena on

vin yleisellä tasolla tähän kuuluu esimer-

Henkilöstötukea voidaan tarkastella

se, että kullakin on oma näkökulman-

kiksi työelämän kehittäminen sellaisek-

olemassa olevien rakenteiden, organi-

sa asioihin, toiminta-alueensa j a teh-

si, että se antaa mahdollisuuden perhe-

saation, tarpeiden tai palveluiden näkö-

tävänsä. Osa on yhteisiä ja päällekkäi-

elämään, riittävään lepoon ja vapaa-ai-

kulmasta - rauhan ja sodan ajan olosuh-

siä, osa erillisiä ja toisistaan riippumat-

kaan. Puolustusvoimat on perinteisesti

teissa. Rauhan aikana voidaan erikseen

tomia. Tässä tarkastelen sosiaalialaa ja

toiminut vahvasti tällä alueella kehittä-

tarkastella ns. normaalioloja, rakenne-

henkilöstötukea yhteisiltä osin. Uuden-

mällä varuskunta-alueita asuinympäris-

muutoksia, rauhanturvaamistehtäviä ja

maan Prikaatin artikkelissa on kuvattu

töinä, tarjoamalla palvelussuhdeasunto-

onnettomuuksia tai muita kriittisiä ti-

tarkemmin käytännön yhteistoimintaa

ja ja huomioimalla myös perheenjäsenet

lanteita. Kohteena ovat varusmiehet, re-

joukko-osastotasolla.

sosiaalitoimikunta-ja sittemmin hyvin-

Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9
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tekijä muuton onnistumisessa oli työsuhdeasuntojen järjestyminen Turusta,
läheltä tulevaa esikunnan toimipaikkaa.
Pieniä asuntoja oli valitettavan vähän,
mutta reppurien asumisongelma r a t kaistiin muuttamalla isompia huoneistoja soluasunnoiksi. Työsuhdeasunnoissa asuessaan henkilöstöllä on ollut mahdollisuus etsiä rauhassa itselleen sopivaa
omistusasuntoa. Muuton jälkeen on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja virkistystilaisuuksia, j a harrastus- j a liikuntamahdollisuuksia on kehitetty. Kyselyn
perusteella muutto näyttää onnistuneen
varsin hyvin. Osa henkilöstöstä j a hei-

Kuva:SLMEPAIPuohistusvowwt.

dän perheistään kokee muuton parantavointitoimikuntatyössä. Samoin työhy-

tukitoimien suunnittelusta ja toteutta-

neen heidän elämänlaatuaan, mutta tie-

vinvointi j a työolosuhteiden ja työelä-

misesta. Yksilökohtaista sosiaalityötä,

tenkään kaikkien kohdalla näin ei ole

män kehittäminen tapahtuvat paljol-

kohteena varusmiehet, tekevät ensisijai-

tapahtunut. Vaikeaa muutto näyttää ol-

ti rakenteellisen sosiaalityön keinoin.

sesti sosiaalikuraattorit. Palvelut ovat

leen erityisesti teini-ikäisille lapsille ja

Näillä alueilla toki työsuojelulla ja kir-

myös palkatun henkilöstönkin käytet-

yksin, ilman perhettä muuttaneille si-

kollisella alalla on merkittävä panoksen-

tävissä, mutta kysyntä on selvästi vähäi-

viilityöntekijöille, jotka tuntevat itsen-

sa huolehtimalla työolosuhteiden turval-

sempää kuin varusmiehillä. Neuvonta-

sä yksinäisiksi uudella paikkakunnalla.

lisuudesta ja vaikuttamalla työilmapii-

vastuuhenkilöt ja sosiaalialan ja kirkol-

Siten tukitoimien kehittämiselle ja koh-

riin mm. eettisen kasvatuksen keinoin.

lisen alan työntekijät ovat tarjonneet

dentamiselle on edelleen tarvetta. Mah-

tarvittaessa mahdollisuuksia yksilölli-

dollisuus ulkopuoliseen kriisiterapiaan

siin keskusteluihin.

tarvittaessa on yksi kehittämiskohde.

telun vaikutuksia hyvinvointiin purjeh-

Case Turku

Kriisityö

duksella. Laivapalvelun päivystysvuoro-

Merivoimien esikunnan Turkuun siirron

Traumaattisten tilanteiden varalta puo-

jen aikatauluilla voidaan merkittävästi

yhteydessä tehtiin ennakkoon suunnitel-

lustusvoimissa on 90-luvulla kehitetty

vaikuttaa varusmiesten ja henkilökun-

ma toteutettavista tukitoimista usean

tukiryhmäjärjestelmä suunnittelemaan

nan terveydentilaan, hyvinvointiin j a

vuoden ajalle. Turun kaupungin kans-

ja organisoimaan tukitoimia kuole-

Kenttärovasti Jukka Helin kuvaa
omassa artikkelissaan (sivu 27) tarkemmin työjaksojen j a päivystysten jaksot-

toimintakykyyn, kun ne huomioidaan

sa tehtiin yhteistyötä jo suunnitteluvai-

mantapauksien ja onnettomuuksien yh-

suunnitteluvaiheessa eikä vasta sitten,

heesta alkaen. Henkilöstöä, joka ei voi-

teydessä.

kun haittoja on ilmennyt.

nut muuttaa Helsingistä Turkuun siir-

Tukiryhmää johtaa joukko-osaston

Puolustusvoimissa on tapahtunut

ron yhteydessä, tuettiin ja autettiin uusi-

komentaja, joka kriisitilanteessa kutsuu

lukuisia rakenteellisia muutoksia, jot-

en työpaikkojen löytämisessä puolustus-

tukiryhmän koolle. Ryhmässä ovat edus-

ka ovat asettaneet haasteita niin orga-

hallinnon piiristä Helsingissä. Muuttoa

tettuina henkilöstöala, joka vastaa hen-

nisaatiolle, työntekijöille kuin heidän

suunnittelevalle henkilökunnalle per-

kilöstöhallinnollisista toimenpiteistä se-

perheenjäsenilleen. Näiden rakenne-

heineen järjestettiin tutustumiskäynte-

kä kriisityön ammattilaiset, terveyden-

muutosten haittojen lieventämiseksi on

jä Turkuun, missä heille esiteltiin Turun

huolto- sosiaali-ja kirkollinen ala.

suunniteltu ja järjestetty mittavia tuki-

seudun asumismahdollisuuksia, työlli-

K r i i s i r y h m ä n tehtäviä

toimia ja luotu tukiryhmä-ja neuvonta-

syystilannetta, kouluja j a kulttuuri- j a

akuutissa vaiheessa on arvioida krii-

vastuuhenkilöorganisaatio vastaamaan

harrastusmahdollisuuksia. Keskeinen

siavun tarve j a kriisiryhmän omien re-
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kriisin

surssien riittävyys niin määrällisten

nen. Puolustusvoimissa keskeinen tavoi-

työn menetelmät. Näin varmistetaan oi-

kuin osaamisresurssien osalta, huoleh-

te on palvelusturvallisuuden ylläpitämi-

keusturvakysymykset. Jos jollakulla al-

tia välittömästä psyykkisestä ensiavusta

nen varmistamalla kaikkien toiminta-

tistuneista ilmenee myöhemmin tilan-

niin, että sitä on tarjolla riittävästi ja et-

kyvyn säilyminen.

teen aiheuttamia oireita/ongelmia, voi

tä se on kattavaa sekä toteuttaa selviyty-

Kriisityö perustuu traumaattisen

organisaatio tehdyn arvion, lausunnon

mistä tukevat varhaiset kriisi-interventi-

t a p a h t u m a n jälkeisen psyykkisen so-

ja tukitoimien perusteella osoittaa, että

ot kohdistuen perheisiin, laajennettuihin

peutumisprosessin ja sen vaiheiden tun-

altistuneet ovat saaneet asianmukaista,

perheisiin sekä varusmies-, työ- ja mui-

temiseen. Siinä tuetaan, vahvistetaan ja

ammattihenkilön antamaa apua. Näin

hin yhteisöihin. Edelleen tulee tunnis-

tehostetaan ihmisen mielessä kullakin

varmistetaan se, että organisaatiota ei

taa jatkoavun tarpeessa olevat ja ohjata

hetkellä tapahtuvaa luonnollista pro-

voida syyttää hoidon laiminlyönnistä tai

heidät palveluihin ja välittää tieto krii-

sessia. Vaiheet poikkeavat olennaisesti

siitä, että tarjottu apu ei ole ollut asian-

siavun tarpeesta onnettomuuden uhrien

toisistaan ja eri kriisityön menetelmillä

mukaista j a riittävän koulutuksen saa-

kotipaikkakuntien terveyskeskuksiin ja

ja sopeutumisprosessin eri vaiheissa on

neen ammattihenkilön antamaa. (Laki

kriisiryhmille. Kirkon henkisen huollon

mahdollista tavoittaa ja käsitellä psyy-

sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-

tehtäviä ovat yksilö-, perhe- j a ryhmä-

ken eri tasoilla olevia ilmiöitä.

tön kelpoisuudesta (L272/2005), Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä

muotoinen kriisityö, surutyön tukemi-

Puolustusvoimissa on tärkeää huo-

nen, rituaaliset palvelut eli kirkolliset

mioida olemassa oleva lainsäädäntö j a

toimitukset ja sielunhoidolliset palvelut.

valtiollinen ohjeistus myös kriisityön

Tukiryhmien jäseniä on koulutet-

osalta ja varmistaa, että säädöksiä nou-

Psyykkisen sopeutumisprosessin

tu säännöllisesti joka toinen vuosi pidet-

datetaan näiltäkin osin. Jokaisen onnet-

vaiheet ja interventiomuodot

tävissä yhteisissä koulutustilaisuuksis-

tomuus-ja uhkatilanteen jälkeen on var-

Psyykkinen sokki on suojareaktio äkil-

sa. Lisäksi on järjestetty varuskunta- ja

mistettava, että sosiaali- tai terveyden-

listä järkytystä vastaan akuutissa vai-

joukko-osastokohtaisia koulutuksia. Kun

huollon ammattihenkilö tapaa altistu-

heessa. Tuota suojareaktiota ei pidä

kriittisiä tilanteita on merivoimissa viime

neet henkilökohtaisesti. Hän tekee arvi-

murtaa ja oikea tukimuoto tuossa vai-

vuosina ollut vain muutamia, ammattitai-

on altistuneiden psyykkisestä tilasta ja

heessa on psyykkinen ensiapu, joka on

to ja työn organisointi vaativat vielä hio-

kirjoittaa siitä lausunnon, jossa huomioi

pitkälti puhdasta supportiota, johon

mista, jotta kaikkien merivoimien krii-

erityisesti riskialttiit henkilöt/ryhmät.

voidaan liittää psykologinen purku de-

siryhmien kohdalla saavutetaan riittävä

Arvion perusteella hän laatii tukisuun-

fusingin muodossa, jolloin ei vielä lähde-

toimintavalmius. Siviilisektorin ja kan-

nitelman ja valitsee käytettävät kriisi-

tä prosessoimaan tunnereaktioita. Siir-

28.6.1994/559.)

sainvälisten kokemusten perusteella krii-

ryttäessä sokkivaiheesta reaktiovaihee-

sityön toimintamallia ja valmiutta kui-

seen, tunnereaktiot nousevat luontaisesti

tenkin kehitetään jatkuvasti.

pintaan ja silloin on oikea aika psykologiselle interventiolle kuten debriefingil-

Kriisityö yksittäisten traumaat-

le ja myös tunnereaktioiden käsittelylle.

tisten tilanteiden yhteydessä

Reaktiovaiheen psykologinen tarkoitus

Akuutti kriisityö on ehkäisevää työtä,

on tapahtuneen merkityksen tiedostami-

jossa varhaisella interventiolla pyritään

nen ja todellisuuden kohtaaminen ja vä-

torjumaan j a lievittämään traumaatti-

hittäinen hyväksyminen. Tässä vaiheessa

sen tapahtuman aiheuttamaa psyykkis-

huomioidaan perhe- ja muut luonnolli-

tä stressiä, edistämään tapahtuman pro-

set ryhmät, joiden tarjoama sosiaalinen

sessointia ja siten ehkäisemään psyykkis-

tuki pyritään myös aktivoimaan. Krii-

ten traumojen kehittymistä. Tavoittee-

sin työstämis- ja käsittelyvaihe voi kes-

na on inhimillisen kärsimyksen vähen-

tää pitkään, kuukausia. Vaiheen tarkoi-

täminen, työ- ja toimintakyvyn edistä-

tus on saada vähittäin etäisyyttä tapah-

minen ja sairauspoissaolojen vähentämiRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9
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tuneeseen j a pystyä jatkamaan elämää.
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PUOLUSTUSVOIMIEN HENKILÖSTÖTUEN TOIMIJOIDEN ROOLIT
OPERAATIOSSA/MISSIOSSA (ennen,aikana,jälkeen)

nen oikeus. Kun nämä ikäluokat reserviläisinä lähtevät rauhanturvaamistehtäviin he - ja heidän läheisensä - odotta-

V~\
'—'

SOTILASPSYKOLOGIA
-Johdon konsultaatiotuki
-Mielialatutkimukset
-Kumppanuuksien hallinta
SOTILAS LÄÄKINTÄ
HUOLTO
- Lääkinnällinen
pelastustoiminta
- Kenttälääkintä
-Kumppanuuksien hallinta
SOTILASSOSIAALITYÖ
- Sosiaaliturvaneuvonta
- Tukiryhmätoiminta
-Kumppanuuksien hallinta

FFIH

Y~)

KIRKOLLINEN TYÖ
-Julistus, opetus ja
sielunhoito
-Kaatuneiden huoltoja
omaisten henkinen tuki
-Kumppanuuksien hallinta
KRIISIVIESTINTÄ
- Maanpuolustustahdon ylläpito
-Johdon viestintätuki
-Kumppanuuksien hallinta

Työ- ja palveluturvallisuus
[

S TYÖ- JA PALVELUSTURVALLISUUS

vat, että puolustusvoimat todellakin pitää huolen omistaan myös kriisitilanteissa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin. Tähän odotukseen meidän on
vastattava.
Rauhanturvaamistehtävissä henkilöstötuki muodostuu kansainvälisesti jo
vuosia käytössä olleen Z- mallin (ks. kuva 2.) mukaan. Psykososiaaliset tekijät
tulee huomioida jo komennukselle lähtevän henkilöstön valintavaiheessa. Valinnassa on huomioitava henkilöstön soveltuvuus tehtäviin ja heidän sen hetkinen tilanteensa. On huomioitava mm. se,

Kuva 2.

että ihmiset helposti kuvittelevat voivanTyöstämis-ja käsittelyvaiheen interven-

muotoinen kriisityö, surutyön tukemi-

sa paeta yksityiselämän kriisejä komen-

tion osalta tarvearvio tulee tehdä var-

nen, rituaaliset palvelut eli kirkolliset

nukselle, vaikka todellisuudessa olemas-

haisen intervention perusteella. Työstä-

toimitukset ja sielunhoidolliset palvelut.

sa olevat kriisit pahenevat komennuksen
aikana ja ovat riskitekijä komennuksen

misvaiheen tukimuotoja ovat kriisi- j a
traumaterapiat sekä johdettu vertais-

Tukitoimet rauhanturvaamis-

aikaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn

tukitoiminta. Ammatillisesti johdettua

tehtävien yhteydessä

kannalta. Koulutukseen tulee sisältyä ai-

vertaistukea on Suomessa kehitetty Aa-

Merivoimien osalta uudenlaisen haas-

nakin esimiestehtävissä toimiville riittä-

sian tsunami-katastrofin jälkeen SPR:n

teen muodostaa lähitulevaisuudessa tie-

västi tietoa tavallisista psyykkisistä re-

dossa oleva osallistuminen NBG:n (Nor-

aktioista kriisitilanteissa, psyykkisestä

kriisin

dic Battle Group) toimintaan. Rauhan-

ensiavusta ja muista tukitoimista akuu-

akuutissa vaiheessa on arvioida krii-

turvaamistehtävät ovat viime vuosina

tissa kriisissä. Perhevalmennuksen tuli-

psykologiryhmän toiminnassa.
K r i i s i r y h m ä n tehtäviä

siavun tarve ja kriisiryhmän omien re-

tapahtuneet entistä levottomammilla

si sisältyä koulutukseen siten, että niin

surssien riittävyys niin määrällisten

alueilla, ja siten lisänneet suomalaisten

komennukselle lähtevä kuin kotimaa-

kuin osaamisresurssien osalta, huoleh-

rauhanturvaajien riskiä joutua mukaan

han jäävä puolisokin tietäisi, millaisia

tia välittömästä psyykkisestä ensiavusta

erilaisiin kriittisiin ja traumaattisiin ta-

vaiheita komennuksen aikana perheessä

niin, että sitä on tarjolla riittävästi ja et-

pahtumiin. Siten henkilöstötuen riittä-

ja parisuhteessa tavallisesti esiintyy eron

tä se on kattavaa sekä toteuttaa selviyty-

vyys erityisesti rauhanturvaamisope-

aikana. Näin voidaan lievittää sopeutu-

mistä tukevat varhaiset kriisi-interventi-

raatioita ajatellen on noussut tärkeäm-

mista eron parisuhteessa aiheuttamiin

ot kohdistuen perheisiin, laajennettuihin

mäksi. Samanaikaisesti kriisituen saa-

muutoksiin ja ongelmiinkin.

perheisiin sekä varusmies-, työ- ja mui-

tavuus siviiliyhteiskunnassa tapahtuvi-

Komennuksen aikana perhe tar-

hin yhteisöihin. Edelleen tulee tunnis-

en traumaattisten tilanteiden yhteydessä

vitsee tietoa tapahtumista j a olosuh-

taa jatkoavun tarpeessa olevat ja ohjata

on kasvanut merkittävästi. Estonian up-

teista komennusalueella ja tukea kriit-

heidät palveluihin ja välittää tieto krii-

poamisen jälkeen itsensä läpi lyönyt krii-

tisten tapahtumien yhteydessä. Samoin

siavun tarpeesta onnettomuuden uhrien

sityö onnettomuuksien yhteydessä alkaa

komennusalueella on oltava valmius

kotipaikkakuntien terveyskeskuksiin ja

nuoremmille sukupolville olla lähes it-

järjestää vähintäänkin psyykkistä ensi-

kriisiryhmille. Kirkon henkisen huollon

sestään selvyys. Nuoremmat ikäpolvet

apua kriittisten tilanteiden jälkeen. Tä-

tehtäviä ovat yksilö-, perhe- j a ryhmä-

katsovat kriisituen olevan subjektiivi-

mä varmistuu parhaiten siten, että jokai-
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sa. Kartoituksen yhteydessä voimakkaasti reagoivat voidaan ohjata välittömästi asianmukaisen tuen piiriin.
Komennukselta kotiutumisen yhteyteen kuuluu myös purkutilaisuus, jossa
käydään läpi komennuksen aikaisia tapahtumia ja kokemuksia, sekä valmennetaan kotiin paluuseen liittyviin reaktioihin niin komennukselta palaavia kuin
heidän läheisiäänkin.
Henkilöstötuki vaatii
panostusta
Poikkeusolosuunnittelun lähtökohtana
on nykyisin se, että organisaatio ei perusteiltaan muutu siirryttäessä rauhan
ajasta sodan oloihin, vaan organisaatiota täydennetään tarvittavilta osin. Perustana on siten hyvä normaaliolojen
valmius niin organisaation, koulutuksen, asiantuntemuksen kuin kokemuksenkin osalta.
Yllä olevan mukaisesti järjestettynä voidaan varmistaa kattava kriisituki merivoimien joukoille ja henkilöstölle erilaisissa olosuhteissa. Perusvalmius
tällaiseen kriisitukeen on olemassa, mut-
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ta se vaatii toki edelleen koulutusta, resessa komennukselle lähtevässä joukossa

kastukseen tulee sisällyttää kartoitus

sursseja ja jatkosuunnittelua, jotta t o -

on kriisityön asiantuntemusta omaavaa

komennuksen aikaisista kriittisistä ta-

sitilanteessa kykenemme toimimaan si-

henkilöstöä. Ammattimainen kriisituki

pahtumista sekä niiden aiheuttamista

ten, että jokainen palveluksessa akuut-

erityisesti merivoimien liikkuville jou-

psyykkisistä reaktioista. Näin voidaan

tiin kriisiin joutuva saa tarvitsemansa

koille on parhaiten järjestettävissä luo-

taata se, että mahdollisesti myöhemmin

ammattimaisen tuen.

malla ns. liikkuva kriisiryhmä, jolla on

viiveellä ilmenevät reaktiot voidaan yh-

ammattitaito j a valmius lähteä komen-

distää komennuksen aikaisiin tapahtu-

(Lankinen, S.ym. 2006.)
tukija palvelut

|
Psykososiaalinen

suuronnettomuudessa.

nusalueelle tarjoamaan tarvittaessa am-

miin. Jälkikäteen on muuten mahdoton-

Asiantuntijatyöryhmän

mattimaista kriisitukea.

ta osoittaa psyykkisten reaktioiden yh-

Sosiaali-ja terveysministeriö, Selvityksiä,

Komennuksen jälkeen kotiutta-

teyttä komennukseen ja saada tarvitta-

misen yhteyteen kuuluvaan terveystar-

vaa hoitoa tämän järjestelmän puitteis-

muistio.

SÄKYLÄN METSÄTYÖ
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Lena

Boström-Bretag

VTK Lena Boström-Bretag
toimii

sosiaalikuraattorina

Uudenmaan

Prikaatissa.

Uudenmaan prikaatin malli

U

udenmaan Prikaatissa on jo
muutaman vuoden ajan toiminut epävirallinen, mutta
erittäin käyttökelpoinen elin: henkilöstöhuoltoryhmä(personalvärdsgruppen).
Ryhmän ydinjoukko koostuu työterveyshoitajasta, papista, kuraattorista sekä henkilöstötoimiston edustajasta.
Tarvittaessa tiimiin voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita.
Henkilöstöhuoltoryhmä kokoontuu
muutaman kerran vuodessa pohtimaan
yleisellä tasolla työhyvinvointiin, tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen, työoloihin, päihdetyöhön jne. liittyviä asioita.
Ryhmän tärkein tehtävä on kuitenkin käytännön interventio. Jos esimer-

kiksi työterveyshoitajan vastaanotolle ilmestyy asiakas, jonka elämäntilanne vaatii useampia auttajia ja tukijoita,
hoitaja kertoo henkilöstöhuoltoryhmän
kokoonpanosta ja sen mahdollisuuksista auttaa. Samalla hoitaja kysyy asiakkaalta, löytyykö kyseisestä ryhmästä sellainen henkilö, jonka asiakas hyväksyisi
mukaan hoitotiimiin.
Lähtökohtana on aina asiakkaan
tahto ja tarve, mutta käytännön työssä auttajat ovat kokeneet olonsa turvalliseksi koska he tietävät, että useamman
asiantuntijan mielipiteet on huomioitu.
Voi sanoa, että kyseessä on eräänlainen
työnohjausmuoto. Asiakkaan esimiehille
voi myös helpompi perustella erilaisia tu-

kitoimia ja järjestelyitä, kun selvitystyön
takana on moniammatillinen ryhmä.
Mielestämme tämän mallin valtti
on sen mutkattomuus. Ei ole virallisia
suunnitelmia, ei pöytäkirjoja eikä raportointia, vaan ruohonjuuritason työtä kanssaihmisen auttamiseksi.
Mallimme toimii hyvin ainakin
henkilöstömäärältään suhteellisen pienessä joukossa.
Toiminnastamme on tiedotettu johtoryhmän kokouksessa, hyvinvointitoimikunnan pöytäkirjoissa sekä omassa
Draka Nytt- tiedotteessamme. Uusille työntekijöille kerrotaan ryhmän olemassaolosta viimeistään tulotarkastuksen yhteydessä.
•
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Tuula

Sosiaalikuraattorit osana
varusmiesten arkea

Nummela

Tuula Nummela toimii
sosiaalikuraattorina
Suomenlahden
Meripuolustusalueella
Upinniemessä.

Tykkimies Juho Junkkari on astunut va-

me auttamaan ja tukemaan varusmiehiä,

rusmiespalvelukseen heinäkuussa 2008ja

jotta heidän varusmiespalveluksensa suo-

suorittaa yhdeksän kuukauden palvelustaan

rittaminen ja siviilipuolen asiansa saatai-

Suomenlahden Meripuolustusalueella
Upinniemessä. "Näin sosiaalikuraattoreiden

siin tasapainoon. Tapaamiset varusmies-

yhteystiedot yksikköni ilmoitustaululta. Otin

ten kanssa tapahtuvat pääsääntöisesti

yhteyttä heihin opiskeluasioihin liittyen.

kasarmialueella. Tämän lisäksi me ku-

Mielestäni on hyvä, että jos varusmiehillä on

raattorit tapaamme mahdollisuuksiem-

huolia, niin heillä on mahdollisuus päästä

me mukaan taistelevia joukkoja myös

avautumaan niistä. Itselleni 011 jäänyt käyn-

maasto-olosuhteissa tai vaikka aluksella.

neistä hyvä mieli."Kuva: Lari Marsalo

Leirillä ollessa asioihin saattaa tulla erilaisia näkökulmia ja vastuuntunto

arusmiespalveluksen suorit-

V

komppanian päällikkö, lähiesimiehet ja

asioiden hoitamiseen kasvaa. Vartiossa

taminen herättää monenlai-

varusmiestoverit, muodostamme yksit-

seistessä tai kipinävuoroa suorittaessa

sia tunteita niin nuorissa mie-

täisiä paloja. Porttien ulkopuolella toi-

maksamaton lasku tai viikonlopun rii-

hissä kuin vapaaehtoisina palvelukseen

mivat viranomaiset ja muut yhteistyöta-

ta tyttö/poikaystävän kanssa saattaa al-

astuvissa naisissa. Palvelukseen astuvat

hot muodostavat usein oman osansa tä-

kaa painaa mieltä. On tärkeää, että va-

huomaavat pian sen tosiasian, että sivii-

hän yksittäisen miehen tai naisen palape-

rusmies tulee kuulluksi, oli se sitten ku-

limaailma ja armeijamaailma ovat kak-

liin. Se, että saadaan kokonaisuus hah-

raattori, pappi tai oman yksikön edusta-

motettua j a palat kohdalleen on usein

ja, joka maastossa tai kasarmilla on tätä

moniammatillista yhteistyötä eri taho-

taistelijaa vastassa.

si eri asiaa.
On monia asioita, joihin ei siviilielämässä koskaan törmää. On aikaisia aa-

jen kanssa.

Sosiaalikuraattoreina teemme tii-

Isolle joukolle varusmiehiä kuraat-

vistä yhteistyötä perusyksiköiden kans-

jestystä, tarkasti ohjeistettua pukeutu-

torit ovat taustatukena, joiden olemas-

sa. Varusmies tulee usein omatoimises-

mista, tiiviitä päiväohjelmia, nukkumis-

saolo tiedetään, mutta konkreettiseen

ti tai vaihtoehtoisesti perusyksikön lä-

ta 10-12 hengen tuvissa ja yksityisyys on

tukeen tai apuun ei ole tarvetta. Nämä

hettämänä sosiaalikuraattoreiden pu-

vähäistä. Se, miten varusmiehet sopeutu-

nuoret voivat hyvin ja ovat hoitaneet asi-

heille. Asiakaskäynti on saatettu varata

vat tähän isoon muutokseen ei aina onnis-

ansa mallikkaasti j o ennen palvelukseen

etukäteen tai sitten varusmies tulee vain

tu omin voimin, vaan avuksi tulevat usein

astumista tai omatoimisesti palveluksen

ovesta sisään kysymään, onko aikaa ta-

henkilöstötukisektorin ihmiset.

muherätyksiä, sotilaallista kuria ja jär-

aikana. Joukossa on kuitenkin aina myös

paamiselle. Tarvittaessa olemme sosiaa-

Sosiaalikuraattorin työ varusmies-

niitä kavereita, joiden henkinen hyvin-

likeskuksesta käsin yhdessä varusmiehen

ten parissa keskittyy usein sosiaalisten,

vointi rakoilee tai elämänhallinnan val-

kanssa yhteydessä hänen omaan perus-

taloudellisten, opinto-, työ- j a asunto-

miudet ovat vielä kehittymässä.

yksikköönsä huolien j a murheiden selvittämistä varten. Meidän kaikkien ta-

asioiden hoitoon. Varusmiesten asioiden hoitamista voi toisinaan verrata pa-

Kuulolla ollaan

lapelin tekemiseen. Varusmies itse on se

Armeijan j a siviilimaailman kohdates-

tyy keskittymään täysipainoisesti varus-

isoin p a l a j a me muut, kuraattorit, pap-

sa esiin nousee asioita, jotka täytyy ker-

miespalveluksensa suorittamiseen.

pi, terveydenhuollon ammattilaiset,

toa jollekulle. Kuraattorin työssä pyrim-

Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

voite on varusmiehen e t u j a että hän pys•
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Esimies- ja vuorovaikutusvalmennus
Kotkan Rannikkopataljoonassa

E

simies-ja vuorovaikutusvalmennus käynnistyi Kotkan Rannikkopataljoonassa vuonna 2006.
Puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan vuonna 2005 kirjattu missio: Luoda
puolustusvoimien tarpeisiin soveltuva esimies- ja vuorovaikutusvalmennusjärjestelmä, joka tukee eri henkilöstöryhmien
työyhteisötasolla tapahtuvaa toimintaa,
oli konkretisoitunut. Vuonna 2006 osallistui Kotkan Rannikkopataljoonasta
ensimmäinen henkilö Pääesikunnan järjestämään esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen valmentajavalmennukseen.
Ensimmäinen valmennuserä käynnistettiin vuoden 2007 alussa, johtoryhmän sekä aliupseerikoulun henkilöstölle.
Esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksessa tavoitteena on parantaa ja tukea valmennettavien yksilöllisiä esimiesja alaistaitoja sekä toimintaa työyhteisössä. Kehittymisen apuna käytetään
syväjohtamisen mallia. Syväjohtamisen
mallin mukaisesti palautteen kautta saa-

tavan henkilökohtaisen profiilin myötä
voidaan kehittymisen tarpeet yksilöidä
ja kohdentaa siten, että valmennuksessa
olevilla henkilöillä on mahdollisuus itsensä kehittämiseen niillä osa-alueilla,
jotka tarvitsevat kehittämistä.
Syväjohtamisen mallin perusrakenteet ovat transformationaalisen johtamisen tutkimuksessa. Transformationaalisen johtamisen perusajatuksena on, että johtaja tunnistaa ja ottaa huomioon
alaisen tarpeita ja vaatimuksia. Johtaja pyrkii tunnistamaan alaisten motiivit, tyydyttämään korkeamman tason
tarpeita ja sitouttamaan alaisensa. Tästä lähtökohdasta valmennettavat ottavat todellisen haasteen vastaan aloittaessaan valmennuksen, joskin kaikissa
meissä on näitä piirteitä ainakin jonkin
verran jo ennen valmennusta.
Valmennuksen toteuttamisessa
Kotkan Rannikkopataljoonassa on lähdetty ajatuksesta, että laatu korvaa määrän. Valmennuksessa on tällä hetkellä

neljä valmennusryhmää, joissa on yhteensä neljännes pataljoonan palkatusta henkilöstöstä. Valmennusryhmissä on
henkilöstöä kaikista henkilöstöryhmistä aina komentajasta kersanttiin ja sihteereihin. Jokaisessa valmennusryhmässä on viidestä kymmeneen valmennettavaa. Pienissä valmennusryhmissä pystytään keskittymään henkilökohtaisesti
kaikkien valmennettavien tarpeisiin ja
oppimistavoitteisiin. Myös palaute, jonka jokainen valmennettava valmennuksen aikana kerää omasta työyhteisöstään
syväjohtamisen profiilin muodossa, avataan henkilökohtaisessa keskustelussa.
Valmennuksen aikana on havaittu, että
henkilökunta todella kaipaa palautetta
myös omasta toiminnastaan työyhteisössä, sekä kaipaa tietoa ja konkreettisia välineitä kehittymisen tiellä.
Teoria pitää pystyä valmennuksessa saamaan käytännön toteuttamisen
kautta koko organisaation hyödyksi.
Esimies-ja vuorovaikutusvalmennus on
prosessi, jossa valmentajajohtoisesti käydään noin vuoden kestävä viisipäiväinen
valmennusohjelma. Tämän jälkeen vuosittain valmennusryhmät kokoontuvat
keräämänsä palautteen äärelle ja keskustelevat ja avaavat palautteensa.
Ensimmäisenä valmennuspäivänä
luodaan perusteet valmennukselle. Päivän aikana käsitellään organisaatiota ja
sen rakennetta, oppimis-ja johtamisteorioiden perusteita sekä omaa työpaikan
toimintaympäristöä.

(Kuva Päivi Ropponen)
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Toisen valmennuspäivän keskeinen
sisältö on syväjohtamisen teorian ym-

Samit

Rautio

Yliluutnantti Samu Rautio toimii
Kirkonmaan linnakkeen
Kotkan

varapäällikkönä

Rannikkopatuljoonassa.

Samu Rautio on valmentajana esimies- ja
vuorovaikutusvalmennuksessa

Esimies- ja vuamvaikutusvalmemmkseen

osallistujia.

märtämisessä. Valmennuspäivän aikana saadaan myös perusteet oman työyhteisöanalyysin tekemisestä sekä oman
johtajaprofiilia varten kerättävän palautteen käsittelystä. Toisen ja kolmannen valmennuspäivän välillä valmennettavat keräävät itsestään palautteen syväjohtamisen mallin mukaisesti sekä laativat työyhteisöanalyysin, jossa analysoidaan omaa työyhteisöä sekä siellä vallitsevia vuorovaikutussuhteita.
Kolmantena valmennuspäivänä käsitellään palautteen perusteella tehdyn profiilin tulkintaa, jotta valmennuksessa olevalla henkilöllä on valmius itse tulkita saamaansa palautetta. Lisäksi päivän aikana
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

(Kuva Samu

Rautio)

aloitetaan oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen. Suunnitelman tavoitteena on asettaa itselleen suunta mitä kohti tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa edetään ja kehitytään.
Neljäntenä valmennuspäivänä käsitellään arvoja johtamisessa. Tämän valmennuspäivän jälkeen on hieman pidempi tauko valmennuksessa. Ennen viidettä valmennuspäivää kerätään palaute
omasta työyhteisöstä uudelleen ja viidentenä valmennuspäivänä kerrataan opittua ja puretaan saatu palaute. Palautteen
avulla voimme seurata kehittymistämme
sekä tarvittaessa määrittää uusia tavoitteita kehittymisellemme.

Kotkan Rannikkopataljoonan henkilökunta on ollut innolla mukana esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksessa.
Valmennuksessa mukana olevien henkilöiden antaman palautteen perusteella kaikki ovat erittäin motivoituneesti
mukana kehittämässä itseään. Palautekyselyn keskiarvo oli 4,5 viisiportaisella asteikolla. Uskon, että esimies- ja
vuorovaikutusvalmennus on vaikuttanut koko pataljoonan työpisteissä positiivisesti. Positiivisuuden henkeä onkin
syytä viedä viestikapulan lailla eteenpäin kaikilla tahoilla, sillä "tyhjän saa
•
pyytämättäkin".
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Ensimmäiset tuntoni

A

loittaessani esimies- ja vuo-

rakentaminen j a suorituskyvyn käyttö

ta ideoita ja ottaa heidät mukaan ongel-

rovaikutuskoulutuksen pe-

toteutuvat joukkoyksikössä. Asian kä-

man ratkaisuun. Silloin alaiset alkavat

rehtymällä etukäteen jaet-

sittelyä helpotti alustuksen pitäminen

ajatella itsenäisesti. Sotilasjohtaja koh-

tuun aineistoon, tuli vääjäämättä mie-

joukossa, joka asevelvollisille annetun

taa alaisensa aina yksilöinä. Hänen tu-

leeni ensimmäisenä, että asia tuntui ko-

koulutuksen lisäksi kehittää vuosittai-

lee havaita jokaisen yksilölliset tarpeet

vin tutulta, minähän olen toiminut eri

sella toiminnallaan sodan ajan suoritus-

oppia, kasvaa ja kehittyä. Se tekee soti-

johtajatehtävissä puolustusvoimissa j o

kykyä omalla vastuualueellaan.

lasjohtajasta eräänlaisen valmentajan.

yli kaksikymmentä vuotta! Vanhat pe-

Toiseksi jouduin perehtymään syvä-

Hän ottaa alaisensa koko kykypotenti-

rusasiat, kuten alaisista huolehtiminen,

johtamisen käsitteisiin. Ihmisten johta-

aalin käyttöön. Palaute on tällöin kaksi-

luottamus ja johtajan esimerkillisyys...

minen nojaa neljään kulmakiveen: jou-

suuntaista ja vuorovaikutus yksilöllistä.

nämä perusasiat on j o useaan kertaan

kon ja johtajan väliseen luottamukseen,

Kolmanneksi havaitsin selkeän pa-

opiskeltu! Ajatuksen siitä, että asioil-

johtajan inspiroivaan tapaan motivoi-

rannuksen aikaisempaan johtajakoulu-

la on vain uudet nimet, olin kuullut ai-

da alaisiaan, alaisten älylliseen stimu-

tukseen. Esimies- j a vuorovaikutusval-

kaisemmin myös usean kollegan suusta.

lointiin sekä alaisen yksilölliseen koh-

mennus ohjeiden mukaan toteutettuna

Päätin kuitenkin mennä rohkeasti mu-

taamiseen. Osin tuttuja, mutta samalla

dokumentoi asiat selkeästi. Koulutuk-

kaan heti ensimmäisen ryhmään. Olihan

hyvin teoreettista.. .miten minun tuli-

sessa kerätään oma johtajaprofiili, joka

uuden mallin mukainen esimies-ja vuo-

si ottaa ne huomioon omassa johtamis-

analysoidaan yhdessä ja sen perusteella

rovaikutusvalmennus käsketty toteut-

toiminnassani tai yleisesti, kun seuraan

laaditaan kehittymissuunnitelma. Sa-

taa koko puolustusvoimissa Pääesikun-

alaisiani tai asevelvollisten koulutusta?

malla kehitettiin myös työyhteisöä yhtei-

nan käskyllä, kouluttajat olivat saaneet

Luottamus syntyy siten, että johtaja tar-

sellä arvioinnilla ja miettimällä toimen-

asiaan valmennusta, ja uusia johtajia oli

joaa alaisilleen käyttäytymismallin. Hän

piteitä työyhteisömme kehittämiseksi.

kasvamassa joukossani. Lisäksi herä-

luottaa alaisiinsa ja kunnioittaa heitä se-

Koulutus antoi siten malleja sekä oman

si uteliaisuus siitä, mitä koulutus antaa

kä heidän osaamistaan. Johtaja asettaa

että yhteisön vuorovaikutustaitojen ke-

muissa kuin sotilasjohtaja-asemissa ole-

alaisten tarpeet omiensa edelle. Tällöin

hittämiseksi. Ensimmäisen ryhmän myö-

valle henkilöstölle.

joukon tehtävät koetaan yhteisiksi. Ins-

tä huomattiin myös, että kiinnostus kou-

piroivasti motivoiva johtaja saa alaisen-

lutukseen lisääntyi ja koko työyhteisöä

sa oma-aloitteisesti löytämään palvelus-

saatiin sitoutettua systemaattisen jatko-

koulutuksesta

tehtävistään uusia piirteitä j a haastei-

koulutukseen.

Ensimmäisenä pääsin myös itse osallis-

ta. Hän saa alaiset mukaan miettimään

tumaan koulutukseen, joka alkaa ko-

joukon yhteisiä koulutustavoitteita, jol-

Olenko sitten kehittynyt

mentajan alustuksella puolustusvoimis-

loin alaiset sitoutuvat niihin. Se kasvat-

johtajana, tai oppinut vuoro-

ta. Mitä kertoa henkilöstölle, josta pää-

taa ryhmäkiinteyttä, jolloin yhteinen

vaikutuksesta jotain uutta?

osa on ollut alalla vuosia, osa jopa yhtä

etu menee yksilön edun edelle. Älyllises-

Esimies-ja vuorovaikutusvalmennus on

kauan kuin minä itse. Valitsin oman lä-

ti stimuloiva johtaja tukee alaistensa in-

opettanut minua avoimuuteen asioiden

hestymiskulman puolustusvoimien toi-

novatiivisuutta ja luovuutta. Hän aset-

käsittelyssä. Olenhan yhdessä muiden

minnoista. Laadin esitykseni siten, että

taa vanhat perusolettamukset kyseen-

kanssa alustuksissa j a ryhmäkeskuste-

kerroin miten puolustusvoimien päätoi-

alaisiksi j a hakee ongelmiin uusia rat-

luissa ottanut kantaa puolustusvoimis-

minnot, kehittäminen, suorituskyvyn

kaisuvaihtoehtoja. Hän pyytää alaisil-

ta toimintaympäristönä, esittänyt mie-

Muutamia havaintoja
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Juha

Patlaspuro

Komentaja Juha Pattaspuro toimi
Kotkan

Rannikkopataljoonan

komentajana 1.3.2009 asti.

lipiteeni oppimis- ja johtamistavoista
sekä -teorioista, innostuneesti keskustellut syväjohtamisesta, arvoista, omista havainnoista ja kokemuksista. Lisäksi
olen laatinut itselleni kehittämispäätöksen, jonka olen vielä kertonut sekä alaisilleni että esimiehelleni.
Valmennuksessa on tullut kerrattua perusasioita oppimisen kautta. Hyvä johtaminen vaatii johtajalta ainakin
kahta asiaa. Hänen sotilaallisten ja so-

siaalisten taitojensa on oltava korkealla
tasolla. Hänen on myös kyettävä hallitsemaan ajankäyttönsä siten, että hänellä
on aikaa alaisilleen. Ja sen lisäksi hänen
on oltava esimerkillinen.
Ihmisten johtaminen on taitolaji,
ainakin jos on uskominen niihin lukuisiin viime vuosina mediassa esitettyihin
ongelmatapauksiin työpaikoilla. Syväjohtamisen mallin neljä kulmakiveä antavat hyvän mallin lähestyä ihmisten

johtamista. Mallista on oppimista sekä johtajille että alaiselle - missä osakokonaisuudessa minulla olisi parannettavaa? Johtamisen kolme tasoa yhtyvät sotilasjohtajuudessa yhdeksi kokonaisuudeksi. Sotilasorganisaatio, sen rutiinit ja
niiden hyväksikäyttö ovat kaiken perusta. Sen yläpuolella on johtajan ammattitaito eli taktinen ja taistelutekninen
osaaminen. Mutta vasta ihmisten johtaminen saa tulosta aikaan.

PORTofT
URKU
F : N L A N D
Turun Satama on tärkeä tavaraja henkilöliikenteen keskus, jossa
liikkuvien ihmisten, rahdin sekä
ympäristön turvallisuus on osa
Sataman laadukasta palvelua.
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Pitkäjaksoisen meripalveluksen vaikutt
- näkökulmia kriisinhallintaoperaation

M

valmisteluun

maamme on päättänyt lähettää aluksen

mistaa riittävällä tukeutumisorganisaa-

oman maailmansa. Se on

kansainväliseen kriisinhallintaoperaa-

tiolla, jonka näkyvin osa on kriisinhal-

sotilaselämää, jota leimaa

tioon, kuuden viikon aikajänteen sijaan

lintatehtävissä ollut kansallinen huolto-

sama kurinalaisuus ja hierarkisuus kuin

puhutaan kuudesta kuukaudesta vierail-

elin (National Support Element, NSE).

missä tahansa sotilasyhteisössä, mut-

la vesillä. Siirtyminen toimialueelle voi

Henkilöstön toimintakyky vaikut-

ta sotilasmerenkulun ikiaikaiset lait j a

viedä kuukauden, paluumatka toisen.

taa suoraan siihen, millaiseksi aluksen

käytännöt antavat sille oman leimansa.

Väliin mahtuu neljän kuukauden jakso

operatiivinen suorituskyky muodostuu.

Vuosisataiset perinteet elävät sota-aluk-

olosuhteissa, joissa suomalaiset meriso-

Professori J. Toiskallion mukaan toi-

sella niin merellä kuin satamassakin.

eripalvelus

muodostaa

tilaat eivät ennen ole palvelleet. Edessä

mintakyky on valmiutta toimia luovas-

Suomalaiset sota-alukset operoivat

on uusia henkilöstön toimintakykyyn

ti, kehittävästija vastuullisesti tehtävissä,

tavallisesti vain lyhyitä aikoja merellä.

kohdistuvia haasteita, joihin merivoi-

tilanteissa ja vuorovaikutusjärjestelmissä,

Tyypillistä on, että muutaman päivän

mat joutuu vastaamaan. Vanhat opit ei-

joille ovat ominaisia muutokset, epävar-

purjehduksen jälkeen kiinnitytään lai-

vät välttämättä päde.

muus, ainutlaatuisuus, kompleksisuus,
arvo-ongelmat ja henkilökohtaisen vas-

turiin kotisatamassa tai muutoin tutusToimintakyvyn käsite

tuun otto. Tämä kuulostaa melkoisesti

demmän huolto- ja täydennyskäynnin

Kansainväliseen operaatioon lähetettä-

merivoimien mahdolliselta kriisinhal-

jälkeen ollaan taas valmiita lähtemään

vän aluksen operatiivinen suorituskyky

lintaoperaatiolta, jossa suomalainen

uudelleen merelle.

on saatettava tehtävän edellyttämälle ta-

sota-alus toimii osana monikansallista

Suomalaisen sotilasmerenkulun ko-

solle ja kyettävä pitämään riittävän kor-

taisteluosastoa, kaiken aikaa valmiina

kemus pitkistä purjehduksista on viime

keana koko operaation ajan. Tämä mer-

torjumaan esimerkiksi merirosvojen ai-

vuosina perustunut koulutuspurjehduk-

kitsee aluksen korjaamista, varustamis-

heuttaman yllättävän j a epäsymmetri-

siin ja miinalaivojen Mariner-harjoituk-

ta ja huoltamista sekä henkilöstön kou-

sen uhkan.

siin osallistumisiin. Nuo purjehdukset

luttamista kohtaamaan operaation haas-

Toiskallio jakaa ihmisen toiminta-

kestävät yleensä noin kuusi viikkoa. Kun

teet. Huoltoja henkilöstöasiat pitää var-

kyvyn neljään eri osa-alueeseen: fyysi-

sa tukeutumispaikassa. Lyhyen tai pi-

seen, psyykkiseen, eettiseen j a sosiaaliseen. Fyysistä toimintakykyä arvioidaan
maavoimien kriisinhallintaoperaatioihin lähteviltä lääkärintarkastuksen lisäksi 12 minuutin juoksutestillä, henkistä toimintakykyä puolustusvoimissa arvioidaan muun muassa persoonallisuustesteillä.
Eettistä ja sosiaalista toimintakykyä on viime aikoina tutkittu monikansallisissa tutkimushankkeissa. Helsingin Yliopistossa tarkastettiin suomalaisen rauhanturvaamisen juhlavuonna
Kuva: Toimintakyvyn osa-alueet ja vaikutus operatiiviseen suorituskykyyn
26

2006 TT Timo Ryhäsen väitöstutkimus,

Jukka

?nkilöstön toimintakykyyn

Helin

Kenttärovasti
Jukka Helin
toimii merivoimien
pappina

Hgaar m i p S

joka kosketteli Bosnia-Hertsegovinas-

sa. Yleisesti tiedetään, että hyvä fyysinen

lä esitellyistä toimintakyvyn osa-alueis-

sa palvelleiden rauhanturvaajien eettis-

toimintakyky edesauttaa myös henkisis-

ta niitä kahta, joita sotilasyhteisössä ei

tä sensitiivisyyttä (lahjakkuutta). Puo-

sä ponnisteluissa. Kun merisotilas on li-

yleensä tunneta erityisen hyvin.

lustusvoimissa seurataan organisaation

säksi eettisesti j a sosiaalisesti kyvykäs,

sosiaalista toimintakykyä säännöllises-

hän antaa arvokkaan panoksensa koko

Eettinen toimintakyky

ti muun muassa työilmapiirikyselyllä.

aluksen operatiiviselle suorituskyvyl-

käsitteenä

le kulloisessakin toimintaympäristössä.

Sanalla etiikka on kreikankielessä kak-

Kuvaan seuraavassa lyhyesti edel-

si kantasanaa, jotka kuvaavat käytäntöä

Ihmisen toimintakyvyn eri osaalueet ovat kiinteästi sidoksissa toisiinRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9
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ja sen takana olevaa mielen rakennetta.
Ethos merkitsee yleistä tapaa tai
tottumusta eli yhteisesti omaksuttua
käytäntöä. Se tarkoittaa niitä periaatteita, joiden mukaisesti sosiaalisissa yhteyksissä käyttäydytään. Meripalveluksessa on oma eettinen koodistonsa, joka
ohjaa käyttäytymistä niin aluksella kuin
vierassatamissakin. Helpoimmin havaittavia signaaleja tästä ovat esimerkiksi
juhlaliputus vierassatamassa tai karkealla pillillä vihelletty tervehdys toista sota-alusta sivuutettaessa. Meripalveluksessa ei myöskään nousta seisomaan esimiehen saapuessa sisään - merenkulussa se voisi tuottaa arvaamatonta harmia.
Ethikös viittaa ulkonaisia tapoja
syvemmälle, sellaiseen, mikä on tekemisissä ihmisen luonteen j a mielenlaadun kanssa. Kullakin meistä on yleensä viidenteen ikävuoteen mennessä opittu käyttäytymisen peruskoodista, joka
on iskostunut sisimpäämme lähtemättömästi. Kotikasvatuksen, päivähoidon
ja lapsuudenystävien parissa opittu koodisto heijastaa niitä eettisiä periaatteita,
jotka ohjaavat käyttäytymistämme pääsääntöisesti koko elämämme ajan. Tälle
pohjalle rakennetaan yksittäisen merisotilaan ja koko henkilöstön eettinen toimintakyky myös kriisinhallintaoperaa-

näkökulmasta. Kriisinhallintaoperaati-

tua sosiaalisista rooleista sekä kykyä toi-

tiossa vierailla vesillä.

on valmistautuessa tämä tuskin riittää.

mia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä.

Viime kädessä yksittäisen meriso-

Sosiaalinen toimintakyky voidaan

erillinen oppiaine, vaan se on perintei-

Sotilasopetuksessa etiikka ei ole

tilaan eettinen toimintakyky saatetaan

jakaa karkeasti kahteen ulottuvuuteen,

sesti kytketty johtajakoulutuksen osaksi.

mitata sen sekunnin aikana, jona hän

reaktiiviseen ja aktiiviseen toimintaan:

Tämä merkitsee, että etiikkaa pohditaan

joutuu tekemään päätöksen elämästä ja

ensimmäinen viittaa kykyymme reagoi-

ennen muuta ihmisten johtamisen näkö-

kuolemasta ja elämään tuon päätöksen-

da muiden toimintaan vuorovaikutus-

kulmasta j a että miehistöön kuuluvat

sä kanssa lopun ikäänsä.

suhteissamme, toinen taas kykyymme

niukasti etiikan piiriin liittyvää opetus-

Sosiaalinen toimintakyky

ristössämme. Opimme yleensä muutta-

ta. Kirkollisen työn alokasoppitunneil-

käsitteenä

maan käyttäytymistämme erilaisten so-

la pohditaan sodankäynnin etiikkaa yh-

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ih-

siaalisten tilanteiden vaatimalla tavalla.

den oppitunnin verran, ja jotkut erityis-

misen edellytyksiä suoriutua elämässä

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työ-

ryhmät kuten sotilaspoliisit sivuavat so-

toisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen toi-

matkan aikana sujuvasti siirrymme yk-

dan oikeussääntöjä Geneven sopimusten

mintakyky ilmaisee yksilön kykyä suoriu-

sityisroolistamme perheenjäsenenä työ-

ovat varusmiesaikanaan saaneet sangen
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toimia aktiivisesti sosiaalisessa ympä-

rooliimme työpaikallemme.

ti-Suomen monimuotoisesta arkitodel-

Suunnittelu, rekrytointi

Mitä pidempään toimimme vain yh-

lisuudesta etenee sitä nopeammin mitä

ja koulutusvaihe

dessä sosiaalisessa ympäristössä j a yh-

huonommat yhteydenpitomahdollisuu-

Merelliseen kriisinhallintaoperaatioon

dessä roolissa, sitä haasteellisemmaksi

det läheisiin ovat.

rekrytoitavan sotilaan on oltava fyysi-

käy sopeutumisemme tavalliseen arkeen,

Pitkä palvelus tässä aluksen todel-

sesti riittävän hyvässä kunnossa. Maa-

jossa harjoitamme päivittäin kykyämme

lisuudessa muokkaa merisotilaan miel-

voimien operaatioihin valittavien edel-

reagoida muiden toimintaan erilaisissa

tä. Palautuminen arkielämään j a sen

lytetään juoksevan 12 minuutin juoksu-

sosiaalisissa tilanteissa ja kykyämme toi-

vaihteleviin rooleihin Suomessa ei käy

testissä vähintään 2400 metriä. Testi on

mia aktiivisina aloitteentekijöinä omaa

itsestään. Parhaimmillaan puolen vuo-

karsiva. Luultavasti testiraja tulee ole-

elämäämme koskevissa asioissa.

den operaatiosta palaavan kotiutumi-

maan samankaltainen myös merioperaa-

nen kaipaa vähäisiä vinkkejä j a opas-

tioon valittavilla.

Pitkän meripalveluksen

tusta oikeaan suuntaan. Vaikeuksia tu-

Suomalainen yhteiskunta on maa-

haasteita toimintakyvylle

lee monelle, ja ne näkyvät ensimmäisek-

ilman tasa-arvoisimpia. Eräänä tämän

Miinalaiva on työympäristönä tiivis - sil-

si kyvyttömyytenä tarttua kotimaan ar-

tasa-arvon ilmentymänä laivan päällik-

ti eri henkilöstöryhmät elävät ja toimi-

jen vaatimaan työhön: kauppalistan laa-

kökin on aloittanut sotilasuransa alok-

vat jo tilaratkaisujen vuoksi varsin eril-

timinen voi tuottaa suuria vaikeuksia,

kaana. Tasa-arvo sotilasyhteisössä tar-

lään. T ä m ä näkyy konkreettisimmin

perhe-elämän perusrutiinit ovat ongel-

koittaa, että arvomerkkien ja tehtävien
eritasoisuudesta huolimatta jokainen

majoittumisessa, ruokailussa j a vapaa-

mallisia. Pahimmillaan kotimaan todel-

ajalla: kullakin henkilöstöryhmällä on

lisuus voi operaatiosta palanneen mieles-

on ihmisenä samanarvoinen: sotilasva-

omat skanssinsa, hyttinsä j a messinsä.

sä vääristyä siksi vihamieliseksi ympä-

lan hengen mukaisesti esimiehen on tun-

Mitä pidempi purjehdus on, sitä vaati-

ristöksi, jota hän tarkkaili valmiina rea-

nettava alaisensa, hankittava tietoa hei-

vampi on haaste välttää henkilöstöryh-

goimaan uhkaaviin signaaleihin. Tällai-

dän toiveistaan j a oltava heille hyvä ja
kannustava esimerkki. Näin rakenne-

mien eriytyminen j a säilyttää aluksen

sen rauhanturvaajan yritys ottaa paik-

henkilöstön yhteishenki - tunne siitä,

kansa perheessä ja työelämässä vaatii jo

taan luottamusta esimiehen j a alaisten

että ollaan "samassa veneessä".

muutakin kuin pientä opastusta.

välillä - ja sitä kautta joukon sosiaalista toimintakykyä.

Sotalaiva asettaa merisotilaan so-

Edellä kuvatuista syistä on tärke-

siaaliselle toimintakyvylle omat eri-

ää madaltaa kriisinhallinta-ja kotimaan

tyishaasteensa erityisesti pitkäaikaises-

todellisuuden välistä kuilua kaikin mah-

rekrytoinnin aloittamista on tärkeää

sa toiminnassa. Toimintaympäristö on

dollisin keinoin.

vahvistaa palvelussuhteen ehdot. Tämä

samankaltainen takavuosien klassisissa

Hyvissä ajoin ennen henkilöstön

tarkoittaa sitä, että palkkaukseen, päi-

YK-operaatioissa. Niissä joukkueen ver-

Toimintakyvyn eri osa-alueiden

värahaan, palvelusvapaisiin j a muihin

ran rauhanturvaajia toimi omassa tuki-

tukeminen merellisessä kriisin-

etuisuuksiin liittyvistä asioista tehdään

kohdassaan ja oli vain rajoitetusti yhte-

hallintaoperaatiossa

tarvittavat päätökset. Suomalaisten

ydessä muihin rauhanturvaajiin tai ym-

Merivoimien sosiaalipäällikkö, V T T

rauhanturvaajien palvelussuhteen eh-

päröivään paikallisyhteisöön.

Liisa Eränen on omassa artikkelissaan

dot ovat olleet viimeksi kuluneen vuosi-

Arki muodostuu tutuksi rutiiniksi

kuvannut niitä niin sanottuja psykososi-

kymmenen aikana olleet kansainvälisesti

tutussa pienoismaailmassa, jossa ruoka

aalisia tukitoimia, joilla tuetaan rau-

vertaillen hyvät, mutta palkka on tehnyt

tulee ajallaan, jossa pyykit saa puhtaak-

hanturvaajan toimintakykyä kansainvä-

tästä poikkeuksen.

si pienellä vaivalla, jossa sauna on lähes

lisen operaation eri vaiheissa suunnitte-

N u o r i sukupolvemme on maail-

aina lämmin j a päivän ohjelma tark-

lusta ja rekrytoinnista aina kotiinpaluun

man koulutetuinta. Myös henkilöstön

kaan määritelty. Ulkopuolinen todelli-

jälkiseurantaan. Kertauksen välttämi-

toimintakyky hyötyy tästä: edellytykset

suus erityisesti operaatioalueen vihamie-

seksi koskettelen näistä toimista vain

ymmärtää omaan toimintakykyyn vai-

lisessä ympäristössä muodostaa tuolle

muutamia ja keskityn sellaisiin seikkoi-

kuttavien tekijöiden merkitys on keski-

tutulle ja turvalliselle pienoismaailmal-

hin, jotka on syytä huomata kriisinhal-

määrin hyvää tasoa. Lisäksi tarjolla on

le jyrkän kontrastin. Etääntyminen ko-

lintaoperaatiota suunnitellessa.

henkilöstöä, joilla on kyky tukea palve-
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lustovereitaan eettisesti ja sosiaalisesti.
Tämä edesauttaa muun muassa tukihenkilötoiminnan organisoimista.
Operaatioon valmistavaan koulutukseen pitää sisällyttää paitsi fyysistä, myös psyykkistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa ainesta.
Perustiedot niin kriittisten tilanteiden
aiheuttaman kuin pitkäaikaisen stressin hallinnasta auttavat itsessään selviämään operaation aiheuttamasta kuormituksesta.
Kullakin operaatiolla on kansainvälisesti hyväksytyt käyttäytymissääntönsä. Näissä määritellään muun muassa alkoholinkäyttöä ja kanssakäymistä
operaatioalueen väestön kanssa. Merivoimien valmistautuessa ensimmäiseen
kansainväliseen operaatioonsa on syytä
huomata, että molemmissa asioissa sään30

nöt poikkeavat voimakkaasti muun muassa koulutuspurjehduksen vierassatamakäyttäytymisestä. Henkilöstön on
hyvä olla tietoinen operaatiossa vallitsevista käyttäytymissäännöistä jo rekrytointivaiheessa.
Palvelusvapailla ja niiden rytmityksellä on suuri merkitys operaatioalueen ja kotimaan todellisuuden lähentämisessä toisiinsa. Libanonin UNIFILoperaation suomalaisten rauhanturvaajien parissa 1990-luvun alkupuolella tehdyn tutkimuksen pohjalta luotiin
malli palvelusvapaajärjestelmälle, joka
otettiin ensi kerran käyttöön Kosovon
NATO-johtoisen KFOR-operaation alkaessa kesällä 1999. Keskimäärin viiden viikon palveluksen jälkeen rauhanturvaaja viettää viikon mittaisen palvelusvapaan. Afganistanin ISAF-operaati-

ossa vastaava rytmitys on kuusi viikkoa
palveluksessa ja kaksi viikkoa vapaalla.
Lento kotimaahan ja takaisin toimialueelle ovat maksuttomia.
Valtio ei tarjoa tätä etuisuutta hyvää hyvyyttään, vaan pyrkiäkseen varmistamaan rauhanturvaajan sosiaalisen
toimintakyvyn niin operaation aikana
kuin sen jälkeen. Yhteys kotimaan todellisuuteen, perheeseen ja muihin läheisiin
säilyy. Säännöllinen vierailu kotimaassa säästää myös ikäviltä ja peruuttamattomilta yllätyksiltä, joita muutoin voisi
seurata. Käyttäytymissääntöjä uhmaavasta lähemmästä kanssakäymisestä toimialueen paikallisväestön kanssa saattaa langeta kallis lasku. Joidenkin muiden maiden tekemistä raskaista virheistä
kannattaa ottaa opiksi, pitää henkilöstö
terveenä ja perheet ehjinä.

Jos rauhanturvaajan perhe voi huo-

lisiin tarpeisiin myös palvelemista hen-

mistamiseksi on tarpeen miehittää alus

nosti, hänen toimintakykynsä heikke-

gellisiä tarpeita silmällä pitäen. Sotilas-

vähintään kolmella vahdilla ja mitoittaa

nee. Siksi kriisinhallintaoperaatioon

papit ovat kriisinhallintaoperaatioissa

koulutus ja hälytysharjoitukset siten, et-

osallistuvan merisotilaan läheisiä kan-

julistuksen, opetuksen j a sielunhoidon

tä kukin vahti saa riittävän levon. Kii-

nattaa tukea. Tuki on syytä aloittaa j o

(luottamukselliset keskustelut) keinoin

vas, pitkäkestoinen toiminta vaarantaa

koulutusvaiheessa, sitä kannattaa jatkaa

tarjonneet rakennusaineita niin henki-

palvelusturvallisuuden ja vaikuttaa voi-

koko operaatiovaiheen ajan ja tukea li-

sen kantin kuin eettisen kestävyyden ko-

makkaan heikentävästi niin yksittäisen

säksi perheen arjen alkamista operaati-

hentamiseen. Heillä on tehtävä palvella

merisotilaan kuin koko aluksen suorituskykyyn. Nämä järjestelyt eivät pois-

on päätyttyä. Perhetuen eri muodot on

kaikkia kriisinhallintajoukon jäseniä

koeteltu naapurimaissamme Ruotsissa ja

riippumatta siitä, mihin uskonnolliseen

ta tarvetta järjestää palvelusvapaita ai-

Virossa. Perhetuen tavoite on madaltaa

yhteisöön nämä kuuluvat tai ovat kuu-

emmissa kansainvälisissä operaatioissa
välttämättömäksi havaitulla tavalla.

muuria kotimaan todellisuuden ja ope-

lumatta. Merivoimien mahdollisen ope-

raation välillä sekä lisätä rauhanturvaa-

raation kokoonpanoon on suunniteltu

jan ja hänen läheistensä ymmärtämystä

sotilaspappi.

Kotiutuminen

operaation aiheuttamista haasteista per-

Pitkäaikainen poissaolo kotimaas-

Onnistuneesti toteutettu kriisinhallinta-

he-elämälle ja muille läheisille ihmissuh-

ta ja läheisten parista, jatkuva valmiu-

operaatio on merellisen mission välita-

teille. Tavoitteeseen pyritään muun mu-

den ylläpito ja mahdollinen uhka omaa

voite. Päätavoite on saada niin alus kuin

assa alueellisissa perhetapaamisissa, joi-

turvallisuutta kohtaan aiheuttavat stres-

sen henkilöstö turvallisesti takaisin ko-

ta pidetään operaation alla, sen aikana

siä. Pitkäaikaisen stressin hoidossa itse-

tisatamaan ja saada saatu oppi kotimaan

ja kotiutumisen yhteydessä.

hoito on hyvin tärkeää. Sen perustyö-

puolustuksen käyttöön.

kaluihin kuuluu huolehtia riittävästä ja

Tämän varmistamiseksi henkilös-

Operaatiovaihe

monipuolisesta ravinnosta sekä levosta.

töä ja perheitä pitää valmistaa kotiinpa-

On helppoa ymmärtää, että miinalaival-

Muonituksen suunnitteluja toteutus on

luuseen sekä hoitaa jälkiseuranta kun-

la palvelevan henkilön fyysiseen toimin-

ammattitaitoisissa käsissä, j a ravinnon

nialla. Pääesikunta on vastikään anta-

takykyyn pitää kiinnittää erityistä huo-

saanti näin turvattu. Levosta voi muo-

nut jälkiseurantaa koskevan ohjeen, jota

miota. Kunnon ja liikkuvuuden ylläpi-

dostua kriittinen tekijä.

Porin Prikaati alkaa Sotilaslääketieteen

to pitkällä purjehduksella edellyttää,

Unen tarve on yksilöllinen. Osa

keskuksen tuella toteuttaa maavoimajoh-

että miinakannella voi käydä polkemas-

nukkuu korkeintaan kuusi tuntia yössä,

toisissa operaatioissa tämän vuoden ai-

sa kuntopyörää, juoksemassa matolla

osa tarvitsee vähintään yhdeksän tun-

kana. Sama jälkiseurantavelvoite koskee

ja soutamassa soutulaitteella. Huolto-

tia unta. Valtaosalla unentarve on sil-

myös kansainvälistä merioperaatiota.

käynnillä satamassa henkilöstöä on hy-

tä väliltä, seitsemästä kahdeksaan tun-

vä innostaa lenkkeilyyn ja muuhun sel-

tia. Moni nukkuu vähemmän kuin hä-

laiseen liikkumiseen, joka ei ole mahdol-

nen unentarpeensa edellyttäisi. Riittä-

Puolustusvoimissa on monissa yhteyk-

lista merellä.

mätön uni laskee mielialaa, ja pienikin

sissä korostettu henkilöstöä sen suurim-

Kohti merioperaatiota

Henkisen toimintakyvyn edistämi-

päivittäinen univaje heikentää päivit-

pana voimavarana. Merivoimat valmis-

seksi henkilöstölle on tarjottava älylli-

täistä suorituskykyä. Kokonaan valvo-

tautuu parasta aikaa toteuttamaan kan-

siä haasteita. Muun muassa tästä syystä

tun yön jälkeen aivojen kuntoa voi ver-

sainvälisen operaation niukoilla henki-

kansainvälisissä operaatioissa on tapana

rata promillen humalatilaan: suoritus-

löstöresursseillaan. On tärkeä varmis-

pitää yllä jatkuvaa ja monipuolista kou-

kyky on normaalia heikompi, ihminen

taa, että nuo niukat resurssit saadaan

lutusta. Suomalaiset ovat perinteisesti

ärtyy helposti ja on altis tapaturmille.

entistä osaavampina j a toimintakykyi-

olleet lukijakansaa, j a lukuharrastusta

Levon turvaamiseksi vahtijärjeste-

sempinä takaisin kotimaan puolustuk-

on edistetty rauhanturvaoperaatioissa

lyillä on huomattava merkitys. Suoma-

sen käyttöön, kun kriisinhallintaope-

pitämällä yllä kirjastoa.

laisilla sota-aluksilla on perinteisesti

raatio on menestyksekkäästi ohi.

Henkinen toimintakyky edellyttää

käytössä kahdesta neljään vahtia. Pitkä-

paitsi vastaamista rauhanturvaajan älyl-

kestoisen operaation onnistumisen var-

Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9
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"Keskeyttäjien armeija", maa
tiivinen ja asiantunteva panos on ollut
myös merkittävä tuki käytännön kehitystyössä.

Alikersantti Mäki seuraa cooper-testin alkupuhuttelua bluetooth-yhteydellä.

P

uolustusvoimain komentajan
tehtävät elokuussa vastaanottava kenraaliluutnantti Ari
Puheloinen totesi tammikuussa Helsingin Sanomien haastattelussa, että varusmiesten fyysinen kunto on haaste puolustusvoimille. Tilanne edellyttää yhä
parempaa osaamista puolustusvoimien
koulutusorganisaatiolta ja tähän haetaan tukea tieteellisestä tutkimuksesta
ja tekniikasta.
Vuonna 2004 aloitettiin silloisen
Kainuun Prikaatin komentajan, kenraali Seppo Toivosen, aloitteesta peruskoulutuskauden kuormituksen tutkiminen. Jo viisi vuotta sitten oli varusmiesten fyysisten valmiuksien heikkeneminen tunnistettu ja huoli palveluksessa selviämisestä suuri. Tämän päivän
tilanne ja uutisoinnit edelleen kasvavasta keskeyttämisprosentista kertovat hy32

vin, että kehitystyö aloitettiin tärkeään
aikaan. Ratkaisuja näihin haasteisiin
on jo saatu aikaiseksi. Tutkimustyötä
Kainuun Prikaatissa on jatkettu vuodesta 2004 asti ja samalla kehitetty keinoja varusmiespalveluksen yksilöllisen
kuormituksen hallintaan. Tälläkin hetkellä Pohjois-Suomen Viestipataljoonan
1. Viestikomppaniassa on meneillään kokeilu, jossa teknisiä apulaitteita hyödyntäen säädellään päivittäisen koulutuksen
kuormittavuutta. Tieteellisen ja luotettavan tiedon saavuttamiseksi, on kehitystyössä jatkuvasti ollut mukana myös
tämän kirjoittaja, joka valmistelee väitöskirjaansa fyysisestä kuormittumisesta. Lisäksi tutkimus- j a kehitystyössä
ovat alusta asti olleet myös mukana Polar Electron fysiologisen tutkimusryhmän jäsenet sekä Tracker Security. Näiden innokkaiden reserviläisten innova-

Länsimaisen elintavan yleistyttyä ovat samankaltaiset haasteet nuorten laskeneeseen kuntoon liittyen havaittu myös Suomen ulkopuolella. Ilmiön vaikutuksia varusmieskoulutuksessa
on arvioitu esimerkiksi loukkaantumismäärän ja sairauspoissaolojen muodossa. Niiden jatkuvalla lisääntymisellä on
kiistatta ikäviä seurauksia varusmieskoulutukseen ja pahimmillaan tilanne
voi johtaa palveluksen keskeytymiseen.
Vaikka tämä haasteellinen tilanne on
tiedostettu jo vuosia, ei kuitenkaan voimavaroja ole vielä keskitetty riittävästi
siihen, miten yksittäinen taistelija saadaan pysymään terveenä ja palveluskelpoisena fyysisestä lähtötasostaan huolimatta. Suurin yksittäinen ponnistus
tähän mennessä on USA:n tutkijoiden
tuottama loukkaantumisriskin arviointiohjelma, josta tuleva alokas voi laskea
ennustettavuuden loukkaantumisriskistään varusmiespalveluksessa.
Kainuun Prikaatissa aloitetun kehitystyön lähtökohta on alusta asti ollut toisenlainen. Tärkeimmäksi lähtötekijäksi on nostettu yksilön kuormittuminen, jota säätelemällä voidaan edistää
hyvinvointia ja ehkäistä ylikuormittumista. Lisäksi ylikuormittumisen ehkäisemisellä voi olla vähentävä vaikutus
keskeyttämisten määrään. Optimaalisesti suunniteltuna varusmiespalvelus tarjoaa hyvän harjoituskuorman nuorille
aikuisille. Vaikutukset voivat olla myös
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Huovinen

ketieteellisessä tiedekunnassa.

kauaskantoisempia ja yhteiskunnallises-

Lukuisten, vuosien varrella tehty-

vittäin. Tähän haasteeseen on mallissa

ti merkittäviä, jos fyysinen työkyky on

jen kuormitusmittausten perusteella on

vastattu sykkeeseen ja matkaan liittyväl-

noussut tai palautettu varusmiespalve-

kokeilussa olevassa mallissa luotu suun-

lä yksinkertaisella tietokoneohjelmistol-

luksen aikana.

nitteluohjelma, joka p a l v e l u t a p a h t u -

la. Osa varusmiehistä pitää yllään jatku-

man koodin j a ajallisen keston perus-

vasti lähetintä, joka siirtää syke- ja paik-

Mitä keinoja on olemassa haas-

teella laskee valmiiksi kuormituksen ta-

katiedon suoraan tietokone-ohjelmaan.

teeseen vastattaessa

sojoukkueittain. Eli automaattinen las-

Ohjelma laskee automaattisesti yksilöi-

Viiden vuoden kehitystyön seuraukse-

kuri, joka normaali suunnitteluproses-

den fyysisen kuormituksen ja ilmoittaa

na on syntynyt malli, jonka kokeilu on

sin ohessa (Excel) laskee fyysisen kuor-

sen vihreällä, keltaisella tai punaisella

käynnissä Pohjois-Suomen Viestipatal-

mituksen ja piirtää siitä päivittäisen, vii-

värillä. Vihreä kertoo, että henkilö on

joonan l.Viestikomppaniassa. Jatkuvan

koittaisen ja kuukausittaisen kuorman.

palautunut; keltainen kertoo, että hen-

kokeilun ja kehitystyön seurauksena ovat

"Laskuri näyttäisi toimivan ja helpottaa

kilö ei ole vielä palautunut, mutta pys-

hyviksi osoittautuneet menetelmät jää-

huomattavasti suunnittelua. Sitä pääsee

tyy työskentelemään kehitty västi; punai-

neet käyttöön ja uusien kehittely jatku-

todenteolla kokeilemaan ensi kesän saa-

nen kertoo, että henkilö on rasittunut ja

nut. Aiemmin yksittäisiä käyttöön otet-

pumiserälle" toteaa 1. Viestikomppani-

vaatisi lepoa, ei suositella kuormitusta.

tuja menetelmiä ovat olleet esimerkik-

an saapumiseränjohtaja luutnantti Jar-

Ohjelman käyttäjinä ovat kyseisessä mal-

si tasojoukkuehaastattelu tulopäivänä,

no Rissanen.

lissa toimineet innokkaat varusmiesjoh-

tarkempi viikko-ohjelmien valmennuk-

tajat, jotka raportoivat koulutuspäivi-

sellinen suunnittelu, siirtymiset tarvitta-

Päivittäinen kuormitusseuranta

en kuormittavuudesta kouluttajille. Ali-

essa ajoneuvoin, koulutustavan valinta,

Koulutuksen kuormitussuunnittelun li-

kersantti Mäen mielestä "tämän kaltai-

raskaan koulutustapahtuman ajallisen

säksi on myös tärkeää, että suunnitel-

nen toiminta on ollut piristävä lisä muun

keston säätely ja valmentajakurssi ali-

man toteutumista voidaan seurata päi-

päivittäisen johtamisen ohessa. Ja alokkaat ovat olleet innokkaina kysymässä

upseerioppilaille.

esimerkiksi cooper-testin tarkempaa paKuormituslaskuri suunnitteluun

lautetta" Mäki jatkaa. Tämän sovelluk-

Käytännön koulutuksessa kuormitus-

sen avulla viikkojen kuormitusrakennet-

ta voi siis helposti säädellä koulutta-

ta on erittäin helppoa seurata. Lisäksi

jan tekemien valintojen mukaan. Haas-

lähettimien avulla saaduista tiedoista

te on kuitenkin siinä, miten kuormitus-

voidaan analysoida yleistä terveydenti-

ta voi arvioida ja säädellä. Eri kuntata-

laa. "Liikennevalot näyttävät toimivan

son omaavien varusmiesten hetkellisen

ja nyt on vain kouluttajien kanssa yhdes-

ja/tai viikoittaisen kuormituksen arvioi-

sä opeteltava hyödyntämään tämä mah-

minen omaan pohdintaan turvautuen on

dollisuus" toteaa luutnantti Rissanen.

lähes mahdotonta. Juuri tähän asiaan on
tieteellisen tutkimuksen j a kehitystyön

Reaaliaikainen kuormitusseuranta

kautta kehitetty teknisiä apuvälineitä,

Joissain tapauksissa j o pelkästään yk-

joita esimerkiksi saapumiserän johtaja
voi käyttää jo suunnitteluvaiheessaan.
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

sittäinen koulutuspäivä voi muodostua
Cooper-testi Kainuun Pallohallissa.

erittäin kuormittavaksi j a voi olla tar33

koituksenmukaista keskeyttää se. Kysei-

miserää, jolloin voimme käytännössä so-

sä kokeiluissa olemme havainneet, että

sessä mallissa kouluttaja voi seurata etä-

veltaa tasojoukkeille uusia viikko-ohjel-

varusmiehet sitoutuvat yhteisen tavoit-

nä, reaaliaikaisesti esimerkiksi maasto-

mia. Lisäksi jatkamme laitevalmistajien

teen eteen tehtävään työhön ja ovat ai-

harjoituksen etenemistä. Syke- j a paik-

kanssa kokeilua, jolla pyrimme ennalta-

dosti kiinnostuneita omasta fyysisestä

katieto siirtyvät siis tietoliikenneyhte-

ehkäisemään ylikuormittumista j a sai-

kuormittumisestaan. T ä m ä n o n jopa

yksien kautta ohjelmaan, jossa ne näh-

rastumisia palveluksen aikana", toteaa

havaittu vähentävän varuskuntasairaa-

dään kuvaruudulla. Samalla ohjelma

l.Viestikomppanian päällikkö yliluut-

laan hakeutumista ja nostavan palvelus-

laskee yksilöiden kuormitusta. Tämän

nantti Pekka Huovinen.

motivaatiota. Näin ollen onkin mietittä-

avulla voi esimerkiksi yksikön päällik-

vä löytääkö itsestään sormella osoittajan

kö keventää alempikuntoisten joukku-

"Keskeyttäjien armeija",

een taisteluharjoituspäivää, jos hän ha-

vain jos sen sallimme

vaitsee kesken päivän heidän kuormittu-

Yhteiskunnallinen muutos ja tiedollis-

velvollisuuteen perustuvalla järjestel-

van huomattavasti enemmän kuin mui-

ten taitojen korostuminen yhteiskunnas-

mällä voi olla myös monia positiivisia

den joukkueiden. Kyseisen sovelluksen

sa pärjäämisessä ovat vaikuttaneet nega-

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Parhail-

uudet mahdollisuudet tarjoavat myös

tiivisesti fyysiseen aktiivisuuteen usean

laan järjestelmä antaa tulevaisuudessa-

esimerkiksi liikuntakoulutukseen piris-

henkilön kohdalla. Varusmiesten koh-

kin monelle nuorelle mahdollisuuden

tävän lisän, kun reaaliaikaiset pelaajien

dalla nämä muutokset näkyvät entistä

osoittaa yhteiskuntakelpoisuutensa j a

sykkeet voidaan heijastaa seinälle. Sovel-

suurempina sosiaalisen ympäristön ja

rohkeutta kantaa vastuuta hyvinvoin-

luksen turvallisuutta lisäävä ominaisuus

elintapojen muutoksina palvelukseen as-

nistaan ja lähimmäisistään. Meillä suo-

korostuu esimerkiksi ampumakenttäalu-

tuttaessa. Tämän seurauksena voi varus-

malaisilla sotilailla on velvollisuus tehdä

eella liikuttaessa.

miespalveluksen keskeyttäminen olla ai-

parhaamme reservin armeijamme puo-

vai peiliin katsojan.
On edelleen muistettava, että ase-

"Kuormituksen seurannassa ollaan

na vain suuremman joukon ratkaisu. On

lesta ja yrittää kaikkemme, että sen mää-

nyt menty iso harppaus eteenpäin. Meillä

kuitenkin tärkeää tietää, että yhteistyöl-

rällinen j a fyysinen vahvuus olisi mah-

on jo kaikki tarvittava tieto varusmies-

lä ja aidolla sitoumuksella tehdyn kehi-

dollisimman suuri.

ten kuormittumisesta ja seuraavaksi laa-

tystyön kautta näihinkin asioihin on ole-

dimme viikko-ohjelmat sopiviksi eri ta-

massa ratkaisuja.
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A rtikkeli on julkaistu Sotilasaikauslehdessä

sojoukkueille. Opetettava sisältö viik-

Tietotaidon korostuminen yhteis-

ko-ohjelmissa on kaikille sama, mutta

kunnassa näkyy varusmiehissä myös

suurin ero syntyy fyysisen kuormituksen

positiivisena ilmiönä. Heidän kykynsä

tiin liittyen artikkelin Varusmiesten kunto sekä

rytmittämisessä kaikille sopivaksi. Odo-

oppia j a omaksua uusia asioita on hy-

palveluksen keskeytyminen SAL 312008.

tan jo innolla ensi kesää ja uutta saapu-

vä. Kuormituksen seurantaan liittyvis-

3/2009.
Jukka Huovinen on kirjoittanut samaan projek-
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Merivoimien sotilashenkilöstön
fyysisen kunnon kehitys 2005-2007

Jukka

Jortikka

nii merivoimien
,oim
mim
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Jortikka
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U

liikuntapäällikkönä.

Merisotakoulusta käydään lenkillä historiallisessa ympäristössä. Hyvä fyysinen kunto luo pohjan myös psyykkiselle kestävyydelle. Kuva: Puolustusvoimat.

M

erivoimissa on viime vuosina kehitetty henkilöstön
fyysistä kuntoa. Liikuntakasvatus- ja terveydenhuoltohenkilöstön
tarkoitus on saavuttaa kriisitilanteissa
vaadittava merisotilaiden toimintakyky
ja samalla ennaltaehkäistä kansansairauksien, kuten sydän- verisuonitautien ja
tyypin 2 diabeteksen syntymistä.
Merivoimien 1264 merisotilasta tekivät vuonna 2005 kestävyys- ja lihaskuntotestin ja saavuttivat henkilökohtaisen kuntoindeksin keskiarvoksi 3,5 eli
tyydyttävän tuloksen. Vuoden 2006 testeissä 1209 merisotilasta saavutti kunRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

toindeksin keskiarvoksi tyydyttävän
tuloksen 3,6. Tarkastelujakson viimeisenä vuotena 2007 positiivinen kehitys
jatkui edelleen. Merisotilaat saavuttivat
indeksin keskiarvoksi tyydyttävän tuloksen 3,7.
Samalla tarkastelujaksolla merisotilaiden painoindeksi laski 26,9:stä
26,3:een. Arvot viittaavat lievään ylipainoon arvosanan ollessa kuitenkin hyvä.
Merivoimien sotilashenkilöstön
fyysinen kunto on kehittynyt merkittävästi tarkastelujakson aikana. Merkillepantavaa on, että heikon tuloksen saavuttaneiden sotilashenkilöiden osuus

on vähentynyt. Osuus on nyt yli puolet
pienempi kuin tarkastelujakson alussa.
Suoraviivainen kehitys olisi tarkoittanut sitä, että välttävän tuloksen saaneiden prosentuaalinen osuus olisi kasvanut
samassa suhteessa kuin heikot tulokset
ovat parantuneet. Näin ei ole kuitenkaan
tapahtunut, koska parannusta on tapahtunut myös välttävän tuloksen saavuttaneiden merisotilaiden keskuudessa.
Mielestäni tämä on merkittävin
menestystekijä merivoimien sotilashenkilöstön fyysisen kunnon kehityksessä
tarkastelujaksolla. Kriisiajan toimintakyvyn ja kansanterveyden kannalta on
35

kilöstön ollessa jatkuvassa rasitustilassa väsymystila tulee nopeammin, mi-

HKI 2 0 0 5 - 2 0 0 6 - 2 0 0 7
2005

kä heikentää psyykkistä paineensieto-

2006

2007

kykyä. Kiistatta on todettu, että liikuntaa harrastamattomilla henkilöil-

40%

lä on huomattavasti heikompi paineen30%

sietokyky pitkäkestoisessa rasituksessa

20%

psyykkinen ja fyysinen kunto ennaltaeh-

kuin liikuntaa harrastavilla. Usein hyvä

10%
0%

käisee stressiä, ja liikunta auttaa laukai-

t i l l i
Heikko

Välttävä Tyydyttävä

Hyvä

semaan stressitiloja. Näin taistelijat pysynevät toimintakuntoisena pidempään.
Erinomainen

Kansainväliset vaatimukset
Pohjoismaisten liikuntakasvatusupseerien neuvottelupäivillä tutustuin Tanskan

Kaaviosta näkyy mm. kuinka heikkojen osuus on 2005-2007pudonnut merkittävästi, noin viiteen

maavoimien fyysisen kunnon vaatimuk-

prosenttiin, ja välttävien osuus noussut 22,1 prosenttiin. Ennomaisen tuloksen saaneita oli v. 2007jo

siin. Kansainvälisiin tehtäviin lähtevien

16,3 % kaikista testin suorittaneista merisotilaista.

osalta oleellinen ero on se, että vaatimukset ovat Suomessa kevyemmät kuin muualla Pohjoismaissa. Esimerkiksi Coope-

tärkeää, että riskiryhmässä olevat heik-

aluksilla, esikunnissa ja eri päätelaitteil-

kokuntoiset taistelijat kohentavat kun-

la on ympärivuorokautinen suoritusky-

rin testin hyväksytty tulosraja on Suo-

tonsa vähintäänkin tyydyttävälle tasol-

ky. Tämä voi tarkoittaa sitä, että laittei-

messa 2300 m, kun Tanskan erikoisjouk-

le. Samalla on huolehdittava siitä, että

den käyttäjät saavat entistä vähemmän

kojen vaatimus on 3200 m, ja muilla tais-

kiitettävässä kunnossa olevat merisoti-

lepoaikaa.

televilla joukoilla 3000 m. Tanskan huol-

laat ylläpitävät huipputuloksensa.

Henkilöstömäärän supistuessa j a

tojoukoilta ja esikuntatehtävissä olevilta

Kuntoindeksien parantumisen seu-

joukkojen suorituskyvyn kasvaessa me-

taistelijoilta vaaditaan 2800 metrin tu-

rauksena olisi voinut ajatella, että myös

risotilaiden fyysisten ja henkisten voima-

los. Mielenkiintoisena lisävaatimuksena

painoindeksin keskiarvo olisi laskenut

varojen merkitys korostuu. Suoriutuak-

erikoisjoukoilla oli se, että taistelijan tu-

huomattavasti. Suuressa osassa merivoi-

seen tehtävistään henkilöstöllä on olta-

lee painaa vähintään 75 kg. Vähimmäis-

mien joukoista kävi näin. Toisaalta vain

va hyvä fyysinen kunto, joka luo pohjan

painoraja perustuu Tanskan puolustus-

Tutkimuslaitoksen j a Materiaalilaitok-

myös psyykkiselle kestävyydelle.

voimien tutkimukseen siitä, että kanta-

sen henkilöstön painoindeksi on laske-

Aluspalvelus on rasittavaa. Merellä

nut merkittävästi. Kaikkiaan merivoi-

liiketekijät vaikuttavat kaikkiin ilman-

mien painoindeksin keskiarvon putoami-

minen vaativissa fyysisissä olosuhteissa
vaati riittävästi lihasvoimaa.

suuntiin liikkeen ollessa samalla kallis-

Yhdysvaltojen merivoimilla fyysi-

nen on merkittävä kun tiedetään, että Suo-

tuvaa ja keinuvaa. Liikkeestä johtuva ra-

sen k u n n o n testit ovat laajat. Ne sisäl-

men väestön ylipaino lisääntyy vuosittain.

situs voi jatkua vuorokausia aiheuttaen

tävät juoksu-, lihaskunto- j a uintites-

merisotilaille jatkuvia lihasjännitystilo-

tin. Suoritukset tehdään kolme kertaa

Merivoimien fyysisen

ja sekä pahoinvointia. Haastavaksi tilan-

kahden vuoden aikana. Mikäli testeistä

kunnon vaatimukset

teen tekee se, että henkilöstö on sidottu

ei pääse läpi, tehdään henkilökohtainen

Merisotilaiden fyysisen kunnon merki-

aluksen toimintaan ja lepohetkiä ei ole.

kunto-ohjelma ja annetaan tulosten pa-

taistelijat

rantamismahdollisuus kahden kuukau-

en ja pienenevien yksikkötyyppien myö-

kamppailevat esimerkiksi väsymystä j a

den kuluessa. Kahden epäonnistuneen

tä. Tekninen kehittyminen toisaalta li-

kylmää vastaan päiviä kestävissä fyysi-

testin jälkeen taistelija siirretään mui-

sää työskentelyaikoja, koska esimerkiksi

sesti vaativissa sotaharjoituksissa. Hen-

hin tehtäviin.

tys korostuu kehittyvien asejärjestelmi-
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Rannikkojoukoissa

Olen useita kertoja kuullut arvoste-

tävistään hyvin, huolehtien samalla fyy-

teinen kuva puolustusvoimien suoritus-

lua puolustusvoimiemme fyysisen kun-

sisestä kunnostaan. Urheileminen ja työ-

kyvystä ja osaamisesta esimerkiksi kan-

non testitavoista. Testien on sanottu

tehtävistä suoriutuminen sekä perheen

sainvälisten kilpailujen järjestäjänä.

suosivan kestävyysurheilijoita. Edellä

kanssa yhdessäolo vaativat yksilöltä vah-

kuvaamani perusteella puolustusvoimi-

vaa sitoutumista kaikkiin osa-alueisiin.

Kilpailusääntöjen

noudattami-

nen, reilun pelin henki sekä pyrkimys

en kuntotestaus on mielestäni kansain-

Merivoimat tukee osana puolus-

parhaimpaan suoritukseen luovat poh-

välisesti katsottuna erinomainen. Meillä

tusvoimia valtakunnallista kilpailu- j a

jan henkisten ja fyysisten ominaisuuksi-

testataan lihas-ja juoksukunnon lisäksi

valmennustoimintaa kansallisen ja kan-

en myönteiselle kehittämiselle sekä eet-

taitolajeja kuten ammuntaa j a suunnis-

sainvälisen sotilasurheilun kautta. Kil-

tiselle kasvatukselle. Puolustusvoimien

tusta sekä kestävyyslajeja kuten pitkä-

pa- ja huippu-urheilu tukee sotilaskou-

tulosjohtamisessa kilpaurheilu on näh-

kestoista marssia (pyöräily-, hiihto- j a

lutusta. Kansainvälisille kilpakentille

tävä keinoksi, jolla edistetään maanpuo-

jalkamarssia).

ulottuvana urheilu vahvistaa kansallis-

lustusta ja kansanterveyttä.

ta itsetuntoa sekä maanpuolustustahtoa.

Viimeisimpänä merivoimien kil-

Puolustusvoimien kilpaurheilu edis-

pailu-urheilun ilonhetkenä koin Uuden-

Menestyvät merivoimien urheilijat ku-

tää eri henkilöstöryhmien fyysistä toi-

maan Prikaatin hiihtojoukkueen menes-

vaavat parhaiten suomalaisia merisoti-

mintakykyä, liikunnan harrastusta sekä

tyksen tänä vuonna hiihdon sotilaiden

laita. He ovat tärkeä osa sotilasurheilu-

antaa virikkeitä terveiden elämäntapojen

SM-kilpailuissa Sodankylässä. Jääkäri-

Merivoimien edustusurheilu

perinnettä, jota puolustusvoimissa ar-

vaalimiseen. Kilpaurheilu vahvistaa jou-

prikaatin järjestämissä kilpailuissa luut-

vostetaan. Suomen merivoimat 011 hen-

kon yhteishenkeä sekä kehittää merisoti-

nantti Vesa Oksasen valmentama jouk-

kilöstölukumäärältään pieni, ja Meri 5

laalta vaadittavia ominaisuuksia.

kue taisteli Uudenmaan Prikaatin hie-

-ottelun ja merivoimien purjehtijoiden

Kansainvälisen sotilasurheilulii-

nosti kolmanneksi varusmiesten viesti-

joukkueet ovat pieniä. Suppeasta har-

ton CISM:n kilpailutoiminnan päämää-

hiihdossa. Mitali oli historiallisesti me-

rastajapohjasta huolimatta urheilijat

ränä on eri asevoimien ja sotilasurheili-

rivoimien ensimmäinen varusmiesten

ovat saavuttaneet menestystä j a näky-

joiden välisen yhteistyön kehittäminen

viestihiihdossa. Mitalin arvoa nostaa

vyyttä kansainvälisesti. Suomalaisten

sekä sotilaiden fyysisen toimintakyvyn,

muun muassa se, että Tykistöprikaati

kunnia on se, että he ovat myös ammat-

koulutuksen ja sotilastaitojen edistämi-

satsasi kaiken panoksen viestihiihtoon

tikuntansa parhaimmistoa. He suoriu-

nen. Kansainvälisen kilpailutoiminnan

ja loppusuoralla Uudenmaan Prikaatin

tuvat päivittäisistä työ- j a opiskeluteh-

tavoitteena on lisäksi mm. antaa myön-

jääkäri Sebastian Österholm selätti oppilas Petri Penttilän Tykistöprikaatista.
Kilpailun kolme parasta olivat Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Urheilukoulu j a
Uudenmaan Prikaati. Uudenmaan Prikaatin joukkueessa hiihtivät hiihtojärjestyksessä jääkäri Ville Oksanen, jääkäri Janne Pettersson ja ankkurina jääkäri Sebastian Österholm. Onnittelut!
Mielestäni merivoimien fyysisen
k u n n o n perusasiat ovat nyt kunnossa. Ammattitaitoisten liikuntamiesten
kanssa alamme kehittää seuraavaksi
kestävyyskuntoa. Merivoimien vuoden
2009 teesi "Kestävyyskunto kunniaan"

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailuissa Uudenmaan Prikaati tuli tänä vuonna varusmiesten viestihiih-

on perusteltu.

•

dossa kolmanneksi. Mitali oli ensimmäinen varusmiesten viestihiihtomitali merivoimien historiassa.
Kuva: Puolustusvoimat.
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Teemana Toimintakyky

Meriottelun vuosi 2008
Vuosi 2008 toi jälleen menestystä. Jo totuttu kultakanta meri-5-ottelun MMkilpailuissa sai jatkoa ja pitkästä aikaa MM-purjehduksesta voitettu mitali
maistui mannalle.

P

uolustusvoimien - ja samalla merivoimien, unohtamatta myöskään merivartiostojen
urheilijoiden panosta - edustusurheilujoukkueen kausi 2008 oli jälleen kerran
paitsi aktiivinen, niin myös menestyksekäs. Poikamme ja tyttömme ovat edustaneet maatamme upeasti ja näkyvästi
kansainvälisillä kilpakentillä ja pärjänneet mainiosti amatööreinä osin ammattilaisten joukossa. Taas on luotu positiivista Suomi-kuvaa ja uskottavuutta sotaväkemme toimintakykyyn.
Meriotteluunhan kuuluu 2 lajia;
Meri-5-ottelu ja purjehdus. MM-kilpailut käydään nykyään erikseen, mutta
Pohjoismaiden mestaruudet ratkotaan
yksissä kisoissa. Ohessa lyhyt katsaus
vuoden 2008 kisoihin ja joukkueemme
saavutuksiin.
Meriottelun XXV PM-kilpailut,
18. - 24.6.2008, Karlskrona, Ruotsi
Laivastoperinteitä pursuava Karlskrona Ruotsin eteläkulmassa toimi jälleen
PM-kilpailujen näyttämönä. Kaupungissa on vuosikymmenten varrella järjestetty myös useamman kerran Meri-5-ottelun MM-kilpailuja, joista isännät ovat
tahkonneet voittoja. Kisat saatiin vietyä
läpi normaaleissa alkukesän säissä; oli
aurinkoa ja tuulta. Lisää kansainvälistä väriä toivat ottelussa kisan ulkopuo38

lella kilpailleet Saksa, Puola ja Kroatia.
PM-kisojen kilpailulajit ovat Meri-5-ottelu ja purjehdus. Suomen joukkue toimi lähivuosina totuttuun tyyliin
ja otti neljä jaossa olleista kuudesta kultamitalista. Ja vähän muutakin.

tää. Suomen saavuttama joukkuekulta oli järjestyksessään jo kymmenes peräkkäinen, eli taktiikka-asiat osaamme
hyvin. Yksilökilpailussa paras venekuntamme voitti tällä kertaa, ja toinenkin
oli pronssilla.
PURJEHDUS / JOUKKUEKILPAILU:
1. Suomi 5 voittoa
2. Ruotsi 4 voittoa
3. Norja 2 voittoa
4. Tanska 1 voitto.

Purjehdus
Purjehduskisaan kukin maa lähettää
kolme kappaletta kolmimiehisiä joukkueita, jotka ajavat kaksi erillistä kilpailua: maa maata vastaan käytävän joukkuekilpailun sekä erikseen venekohtaisen kilpailun. Molempiin osallistuu siten 12 venekuntaa.
Kilpailu suoritettiin tällä kertaa
Yngling-luokalla, joka oli kilpailuluokkana myös Pekingin olympialaisissa. PM-kisojen veneet olivat vanhoja ja
eritasoisia, mitä tasoitettiin arpomalla
veneet etukäteen valituissa kolmen ryhmissä kullekin maalle. Näin veneitä ei
tarvinnut vaihtaa venekuntien kesken
regatan aikana. Tosin vaihtaminen olisi voinut tasoittaa venekohtaisia eroja.
Maa-maata-vastaan käydyssä joukkuekisassa Suomen venekunnat kisasivat jälleen omalla tasollaan voittaen jokaisen vastustajansa kahteen kertaan,
paitsi viimeisessä lähdössä sattui "työtapaturma" eli tappio Ruotsille. Tosin
osa ajetuista kilpailuista oli paljon tasaväkisempiä kuin lopputuloksesta näyt-

PURJEHDUS / VENEKOHTAINEN
KILPAILU:
1. Sami Tamminen, Aleksi Lehtonen,
Kalle Pantsu 6p
2.
3.

9.

Pål Bratbak, Petter Aursnes, Anders Johansen, Norja 13 p
Janne Salmela, Kim Westman, Henri Koski, Suomi 18 p
Suomi III, 37 p.

MERI-5-OTTELU -naisille kultaa,
miehille harjoitusta
Meri-5-otteluun kuuluu viisi erillistä lajia, joiden pisteet lasketaan yhteen, ja
näin ratkaistaan sekä henkilökohtaiset
että joukkuemestaruudet. PM-kisoissa lajit kisataan kolmessa päivässä. Lajit ovat esterata, pelastusuinti, merimiestaitokilpailu, esteuinti ja amfibiomaastojuoksu. Jokaiseen lajiin kilpailijat lähetetään aikaisempien tulostensa mukaisessa
käänteisessä järjestyksessä, jolloin parhaat starttaavat viimeisinä. Näin kisajännitys säilyy loppuun asti. Suomen mies-

Tute

Vanhamäki

Komentaja
Tate Vanhamäki
Chief of Mission
Navy Sports

Purjehdus. Kilpailua merellä. Kuva:Satma Barth.

joukkueessa on käynnissä sukupolvenvaihdos, joten tulokset pitää nähdä sitä
taustaa vasten. Tyttömme taas painoivat
omalla tasollaan ja jälki on sen mukaista. Lisäksi lajin kuusinkertainen MMvoittaja, Sami Sorri, oli loukkaantumisen vuoksi poissa kuvioista koko kauden.
Suomen naiset lunastivat odotukset
ja ottelivat tasaisesti koko sarjansa. SaiRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

ma Ratasvuori paranteli jälleen ennätyksiään. Terhi Pyyhtiä-Sassin kilpaileminen
oli hieman epävarmaa ensimmäisen lajin
aamuun asti, mutta kun kipeä nilkka teipattiin hyvin, niin hän puolusti PM-kultaansa voitokkaasti. Samalla tytöt nappasivat PM-joukkuekullan, mikä muuten
on ensimmäinen kerta kisojen historiassa.
Miesten esteratakilpailussa sattui

suomalaisille lukuisia epäonnistumisia
ja sakkotili alkoi karttua pelottavasti.
Toisaalta aloittelijoille sattuu aina virheitä, mikä kuuluu lajin kuvaan. Vasta
kokemus tuo tarvittavan suoritusvarmuuden. Siitä miesten ottelu jatkui kyllä paremmissa merkeissä, sillä uinneissa
ja merimiestaidossa pärjättiin hyvin ja
noustiin hänniltä pois. Lopunperin voi39

daan todeta, että PM-kisat sparrasivat

pallon MM-kilpailuihin. Kroatialaiset

nousu meille kuuluville sijoille alkoi.

joukkuetta hyvin osoittamalla mitä pi-

halusivat todellakin järjestää urheilijoil-

Pelastusuintikilpailu onnistui joukku-

tää vielä parantaa ennen MM-kilpailuja.

le hyvät kisat, joten kyllä kilpailut sujui-

eeltamme hyvin ja omia ennätyksiä teh-

vat kohtuullisesti. Toinen piirre kisoissa

tiin. Miehissä kilpailun taso oli huima ja

MERI-5-OTTELU, miehet

oli kuumuus, sillä armoton helle rasit-

Marko Koisi näytti, että uinneissa kul-

1.

Marcus Danielsson, Ruotsi, 6037 p

ti kaikkia myös yöaikaan. Monenlaisia

kee kovaa: seitsemäs sija heltisi vain 1,3

2.

Lars Ekman, Ruotsi, 6012 p

viilennyskeinoja tulikin kehiteltyä olo-

sekuntia voittajasta.

3.

Jesper Levander, Ruotsi, 5954 p

jen tekemiseksi hieman siedettäviksi....

Esteuintikilpailu eteni suomalais-

Ensimmäisenä käyty laji, esterata-

ten osalta samoissa merkeissä kuin aa-

Marko Koisi, Suomi, 5661 p

kilpailu, käytiin lähes Sahara-tyyppises-

mupäivän kilpailu, hyviä suorituksia

13. Joni Sjöberg, Suomi, 5483 p

sä hiekkamyrskyssä, mutta kuumaa oli

solkenaan j a useita omia ennätyksiä.

11. Petri Sassi, Suomi, 5564 p

silti. Terhi Pyyhtiä-Sassi aloitti urak-

Koisi ui räpylöillä neljänneksi j a Ter-

15. Aleksi Korkea-aho, Suomi, 5296 p

kansa pienellä epävarmuudella, mutta

hi piti johtopaikkansa kolmen lajin jäl-

19. Kristian Meismaa, Suomi, 4770 p.

voitti ja sai hyvät pisteet. Miehissä este-

keen. Muuten Suomen naisjoukkue oli

rata alkoi jälleen parilla sakolla pituus-

uintien jälkeen mitalissa kiinni ja mies-

MERI-5-OTTELU,

hypyssä ja muutenkin tahmeasti, joten

joukkuekin noussut kolme pykälää.

miehet joukkuekilpailu:

joukkueena olimme jossain sijalla 10.
Kirittävää siis jäi jatkoon.

9.

1.

Ruotsi 29098 p

2.

Norja 28714 p

3.

Suomi 26654 p

4.

Tanska 15864 p.

Terhi Pyyhtiä-Sassi, Suomi, 5762 p

2.

Carolina Nordvall, Ruotsi, 5427 p

3.

Wenche Rydning, Norja, 5397 p

6.

Saima Ratasvuori, Suomi, 5152 p.

nessä kelissä ja helle oli ankara. Lajis-

Toisen kilpailupäivän uinnit on-

sa tapahtui taas sille tyypillisesti paljon

nistuivat meiltä mainiosti j a odotettu

erilaisia virheitä, sakkoja jouduttiin ja-

UblM

MERI-5-OTTELU, naiset
1.

Merimiestaitokilpailu käytiin tyy-

MERI-5-OTTELU,
naiset joukkuekilpailu:
1.

Suomi 10914 p

2.

Ruotsi 10713 p

3.

Norja 10263 p.

Meri-5-ottelun MM-kilpailut 12.
-20.7.2008, Split, Kroatia
Kilpailut olivat järjestyksessä lajin 45.
MM-kisat. T ä n ä k i n vuonna kisoihin
osallistui 14 kansakuntaa ja sata urheilijaa kaikista maanosista, Australiaa lukuunottamatta. Isännät olivat ottaneet
isännyystehtävän lyhyellä varoitusajalla,
sillä Etelä-Afrikka perui vuoden 2008

Purjehdus. Suomi-vene palaamassa kilpailusta. Ylil Henri Koski, Itn Kim Westman, Itn Sami

kisa-isännyytensä vedoten 2010 jalka-

Tamminen, kuva: Sanna Barth.
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Meri-5-ottelu. Terhi Pyyhtiä-Sassi voitti myös amfibiojuoksun. Kuva: Joni Sjöberg.

kamaan ja tunteet kävivät välillä kuumina. Paitsi Suomi-leirissä, joka näytti merimiestaitokisassa parasta osaamistaan ja paranteli sijoituksiaan ennen viimeistä lajia. Terhi ja Saima paransivat
ennätyksiään ja Terhi voitti naisten kisan. Tytöt nousivat joukkueena toiseksi. Terhin piikkipaikka kokonaiskisassa
oli vahvistunut entisestään. Lisäksi huomattiin jälkiviisaasti, että "kolmiottelussa uinnit ja merimiestaito" olisi Marko Koisi ollut maailman paras. Mutta lajeja on viisi ja juoksunkin täytyy kulkea,
jos mielii maestroksi.
Amfibiomaastojuoksu juostiin hirmuisessa helteessä, kuten myös 2005, kun
kisattiin Splitissä. Teknisesti suomalaisten
ammunta, melonta ja kranaatinheitto sujuivat hyvin, mutta juoksuvauhdissa on pojillamme parantamisen tarvetta. Hellekin
kyllä hyydytti vauhtia. Naisissa venäläiset
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

osoittivat juoksuvoimansa sijoilla kaksi neljä ja nappasivat joukkuekullan. Neljä
naista saavutti juoksussa yli 900 pistettä,
mutta Terhi ei jättänyt mitään sattuman
varaan, vaan taisteli voiton myös ampumajuoksussa ja varmisti komeasti uransa kolmannen mestaruuden.
Palkintojenjaossa kelpasi jälleen
olla suomalainen, k u n Terhi pokkasi kultaa ja tytöt joukkueena pronssia.
Kisan virallisten päättäjäisten ja loppubanketin jälkeen urheilijat ja kisaorganisaatiota kokoontui illanviettoon ja viilentymään ulkoilmabaariin uima-altaalle Tapahtuma huipentui pimeässä yössä
joukolla tehtyihin hyppyihin 10 metrin
hyppytornin ylimmältä tasanteelta.
Seuraava päivä oli ns. friendship
day. Isännät ajoivat vieraansa komealla
sotalaivalla tutustumaan läheiseen Bracin saareen, missä uitiin, pelattiin lento-

palloa, laskettiin vesiliukumäkiä ja jotkut surffasivatkin. CISM:n tunnuslause
"Friendship Through Sport" oli jälleen
osoittanut vahvuutensa.
Lopputuloksia / miehet:
1. MatthiasWesemann, Saksa, 6081 p
2. Stefan Körmer, Saksa, 6057 p
3. Reidar Anmarkrud, Norja, 6049 p
32. Petri Sassi, 5672 p
34. Joni Sjöberg, 5666 p
42. Aleksi Korkea-aho, 5538 p
45. Marko Koisi, 5493 p.
Lopputuloksia / naiset:
1. Terhi Pyyhtiä-Sassi, Suomi, 6082 p
2. Marina Kolesnikova, Venäjä, 5926 p
3. Camilla Ianke, Norja, 5895 p
12. Saima Ratasvuori, Suomi, 5395 p.

41

Miesten joukkuekilpailu:

glingin vauhti on herkkä paitsi oikeille

möhlimiseen, sen jälkeen asiat alkoivat

1.

Saksa 24.063 p

trimmeille niin myös miehistön painolle;

sujua. Mutta epätasaisen "startin" jäl-

2.

Norja 23.730 p

Suomi-miehistökin oli noin kuusi kiloa

keen Suomi-vene purjehti suvereenisti

3.

Ruotsi 23.562 p

ylipainoinen, mutta siis lähellä optimia.

muilta karkuun.

8.

Suomi, 22.369 p.

Kilpailut käytiin erittäin nopeasti

Tällä tasolla kisatessa ei pitäisi sor-

vaihtelevissa sää-ja tuulioloissa, sillä vii-

tua hyvän olon tunteeseen, mutta jotain

kon aikana alueelle majoittunut matala-

kuitenkin tapahtui, sillä seuraavana aa-

Naisten joukkuekilpailu:

paine kierrätti loputtomasti uusia tuuli-

muna samalla veneellä tuli tulokseksi romahdus, sija 11. Se suunniteltiin jätettävän

1.

Venäjä 11.750 p

ja saderintamia kilpailijoiden "riemuk-

2.

Norja 11.665 p

si". Laitevauriota sattui ja useampi vene

pois loppupisteistä, mutta kuitenkin jäl-

3.

Suomi 11.477 p.

upposi täytyttyään kovassa aallokossa.

jelle oli jäämässä vain yksi mahdollisuus

Kaikkiaan purjehdittiin 11 lähtöä neljän

epäonnistua, sekin vain, jos kaikki kisa-

Purjehduksen MM 17.- 22.8.2008,

päivän aikana. Lopputuloksissa kuiten-

päivät kyetään ajamaan. Siis katastrofaa-

Sönderborg, Tanska

kin laskettiin pois kaksi huonointa läh-

linen alku ja tarve koota itsensä äkkiä.

Tanska isännöi purjehduksen sotilaiden

töä. Joka kisaa varten vaihdettiin venet-

Seuraava lähtö onnistui j o koh-

42. maailmanmestaruuskilpailut Ete-

tä, joten venekohtaiset erot, joita todel-

tuullisesti j a toi kisaamista kärjen mu-

lä-Tanskassa lähellä Saksan rajaa, mut-

lakin oli, tasoittuivat regatan kuluessa.

kana, sijoitus kolmas. Päivän viimeinen

ta Itämeren puolella. Osaaottavia vene-

Suomesta mukaan vuokrattu ku-

purjehdus päättyi sijaan kuusi. Toivo eli

kuntia oli 21 j a kaukaisimmat tulivat

miveneemme osoittautui elintärkeäksi,

taas, kun sijoitus oli neljäs koko Heetissä.

Etelä-Afrikasta, Intiasta ja Brasiliasta.

kun tiimiä ohjeistettiin merellä, trim-

Toisena päivänä alkoivat erityisen haas-

Ensimmäistä kertaa naiset ajoivat oman

mejä säädettiin ja vauhtia haettiin ennen

tavat kelit j a suomalaisten nousu. Päi-

kilpailunsa, mutta osallistuivat silti myös

startteja j a niiden väleillä. Ja yhtä tär-

vän eka lähtö oli hyvä ja toi kakkostilan,

avoimeen eli miesten kisaan. Ja vaikut-

keiksi osoittautuivat hyvät sadevehkeet,

mutta toinen taas kehnonlainen varsin-

tivat avoimen kisan mitalien jakoonkin,

sillä vettä riitti päin näköä koko ajan, se-

kin startin osalta. Nimenomaan startit

sillä kovat Ukrainan ja Ranskan naisten

kä taivaalta, että pärskettä merestä.

olivatkin sitten koko regatan ajan suo-

venekunnat olivat, paitsi ammattilaisia,

Valmistautumispäivän säätöjen j a

malaisten suurin haaste. Päivän kolmas

niin olympiamitalisteja menneiltä vuosil-

kokeilujen jälkeen ajettiin yksi harjoitus-

startti onnistui sitten hyvin ja tulokse-

ta. Ja muitakin olympia-, MM- yms mita-

lähtö kevyessä kelissä ja kauniissa sääs-

na oli heti lähdön voitto, jolloin noustiin

listeja miehistöissä vilisi, ynnä Americas

sä. Kisojen tuomariston töppäily jäi on-

yhteispisteissä toiseksi, sillä tuossa vai-

Cup kipparia jne, kokemusta lukuisista

neksi tuon harjoituskisan starttaamisen

heessa sai poistaa laskuista yhden huo-

eri venetyypeistä. Kisan taso oli siis kova.
Mutta kyllä Suomenkin j o u k k u eesta kokemusta ja osaamista löytyy yhtä lailla: Suomen joukkueen muodostivat, valmentajana komkapt Erkki Heinonen, sekä karsinnoista joukkueeseen
valitut: gasteina ylil Henri Koski j a ltn
Kim Westman ja perämiehenä ltn Sami
Tamminen. Joukkueen johtajana toimi
allekirjoittanut. Venekunnan tavoitteena oli MM-mitali ja kyllä se voittokin oli
mielessä.
Veneenä oli meille tuttu olympialuokka Yngling ja miehistöä normaalisti

Purjehdus. Matkanjohtaja kom Tat e Vanhanen, valmentaja komkapt Erkki Heinonen, ylil Henri

kolme sopivan painoista urheilijaa. Yn-

Koski, ltn Kim Westman. (Perämies Sami Tamminen puuttuu kuvasta). Kuva: Sanna Barth.
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Meri-5-ottelu. Naisten pronssimitalistit ja valmentaja, kaptl Jukka Jortikka. Kuva: Joni Sjöberg.

non sijoituksen. Kuitenkin erot kärkiryhmässä olivat erittäin pieniä.
Kolmas kisapäivä purjehdittiin kovassa kelissä. Kaksi lähtöä onnistuivat
hyvin, mutta viimeisestä tuli taas pommi. Kuitenkin asetelmat kokonaiskilpailussa säilyivät muuten paitsi, että Venäjä alkoi päästä karkuun muilta. Mutta
yhdeksän lähdön jälkeen oltiin yhä kiinni mitalissa, joten viimeisen päivän eka
startti olikin taas varaa sössiä ja antaa
muille etumatkaa... Näin siis kävi ja
saatiinpahan kisa jännittäväksi. Spinnupuomi irtosi sata metriä ennen maalia,
purje lakosi ja kaksi venettä painoi ohi.
Seuraavassa lähdössä saatiin taas
onnistuminen ja oltiin kokonaiskisassa
taas toisena, kun kaksi huonointa lähtöä
sai laskea pois. Tämä toinen lähtö ajettiin iltapäivällä taas oikein kovassa kelissä, ja joitain laitevaurioitakin sattui,
Rannikon Puolustaja 2 | 2 0 0 9 183

sekä yksi loukkaantuminen eräässä veneessä spinnupuomin katkettua. Loukkaantuneen evakuointi kesti sitten niin
kauan että 12. lähtö jäi ajamatta, ja tulokset 11 lähdön jälkeen muodostuivat
lopputuloksiksi. Hopeamitalit matkasivat siis Suomeen ja maistuivat makealle
seitsemän vuoden mitalittoman jakson
jälkeen, jolloin on kyllä oltu usein neljänsiä! Kaikkiaan saavutettu mitali oli
CISM-MM-kisoista kautta aikain viides.
Nyt on yksi kulta (2001) sekä kahdesti
hopeaa ja pronssia.
Lopputuloksia:
1. Venäjä 18 p
2.

Suomi 35 p

3.
4.
5.
6.

Ukraina 36,5 p
Ranska 41,2 p
Italia 44 p
Saksa 44,7p.

Suomen joukkueen jäsenet kilpailevat ja menestyvät jatkuvasti eri luokissa ja maissa eri tasoilla, mikä valmentaa heitä samalla sotilastasoihin. Lisäksi merivoimat myi 2006 pois vanhat kilpaveneet ja hankki rahoilla joukkueellemme Melges 24 -kilpaveneen. Uusi vene on hyvin tärkeä valmentauduttaessa
yhä kovenevassa kilpailussa. Sillä on kisattu 2007 ja 2008 Suomessa ja EM-kilpailuissa Saksassa.
•

Pohjakunnan

Kyläkirja 1

Alpo Lomitti
Klamilan Seutu ry., Klamila 2003,285

sivua

A

tukselle sijaintinsa johdosta lähellä maan
tulevaa itärajaa. Klamilan nykyisen pienvenesataman alueelle tukeutui muun muassa moottoritorpedoveneemme ja niiden
emälaiva. Lisäksi alue oli tärkeä etappi
monelle itäisen Suomenlahden rannikkolinnakkeelle. Mantereen puolelle rakennettiin Sydänkylään 152/45 Canet-patteri, jonka asemat ovat vielä hyväkuntoisina nähtävissä maastossa. Mustamaan linnake toimi vielä jatkosodan jälkeen vuosina 1945-1949 miehitettynä linnakkeena, ja on edelleen puolustusvoimien käytössä. Hieman kauempana sijaitsee UlkoTammion entinen linnake, joka tänä päivänä toimii ulkoilualueena, jossa museoitu 152/45 Canet-tykki muistuttaa saaren
menneisyydestä.

Klamilan seutu oli viime sodissa
merkittävä alue meri-ja rannikkopuolus-

Kirjan julkaisija, Klamilan Seutu
ry, on vireä kyläyhdistys, joka aktiivisesti pitää Klamilan seudun historiaa esillä. Yhdistys on muun muassa hankkinut oman kylätuvan, josta saa ostaa esimerkiksi aluetta koskevaa kirjallisuutta.
Yhdistys on myös pystyttänyt uudestaan
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rOMJAION
l NAN
K.YLAKJRJA I

ina silloin tulee vastaan kirja,
joka ei varsinaisesti käsittele
meri- tai rannikkopuolustusta, mutta jossa niiden käsittelyyn on annettu paljon palstatilaa syystä tai toisesta. Tällainen kirja on Alpo Lommin kirjoittama Pohjakunnan Kyläkirja 1, joka
käsittelee Klamilan seudun luontoa, asutusta ja elinkeinoja.

alueella sotien aikana olleen Pöylinmäen ilmavalvontatornin, jonka huipulta
on hieno näköala seudulle ja sen saaristoon. Tornista näkyy jopa 37 kilometrin
päässä sijaitseva sotien aikana kovia kokenut pieni Somerin saari.
Kirjassa käsitellään aluetta talvi- ja
jatkosodassa 17 sivulla. Mustamaalle ja
sen historialle on lisäksi omistettu 10 sivua. Lisäksi alueen vaiheita ja niiden liittymistä meri-ja rannikkopuolustukseen tulee esille monessa muussa luvussa ja alaluvussa. Tiedot perustuvat sekä kirjallisuuteen että paikallisten ihmisten haastatteluihin, joita on haastateltu yli 30. Teos on
runsaasti kuvitettu. Jos aihe kiinnostaa,
teos kannattaa hankkia kotikirjastoon.
Kirjaa voi tiedustella kustantajalta
tai kirjoittajalta:
http://www.klamila.fi/
klamilanseutu@pp. inet.fi
puhlfax05

3573103

alpo. lommi@haminanetti.fi
Ove Enqvist

Huomio
Sotilaan käsikirja 2009
Kustannusosakeyhtiö

P

Suomen Mies, ISBN 978-952-9872-54-1,

erinteinen Huomio julkaisu on
jälleen tullut jäsenetuna suurelle reserviläisjoukolle. Kirjanenhan on tarjonnut kuluneina vuosina paljon hyödyllistä käytännön tietoa
aktiiville maanpuolustajalle.
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Tallinna 2009

Tänä vuonna päätoimittaja Arto
Puikki on koonnut enimmältään aiemmin Helsingin Reservin Sanomista julkaistuista omista artikkeleistaan tietopaketin NATO asioihin keskittyen. Paljon mielenkiintoista "nice-to-know" tie-

Big Business in Russia
The Putilov Company in late Imperial Russia, 1868-1917
Jonathan A. Grant
University of Pittsburgh Press, 1999.

M

elkein kaikki Suomen rannikkotykit, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta, ovat alun perin tulleet Venäjältä
vuonna 1917 tai sen jälkeen. Vaikka venäjäksi on 1990-luvusta alkaen julkaistu
jonkin verran kirjallisuutta eri tykkimalleista, ei länsimaisilla kielillä ole oikeastaan julkaistu mitään, varsinkaan kokonaisia tykkitehtaita koskevia teoksia.
Kun etsin internetistä tietoa venäjän eri tykkitehtaista, törmäsin yllättäen otsikossa mainittuun teokseen, johon
en aikaisemmin ollut tutustunut. Yritin
selvittää onko teos vielä kaupan, ja huomasin, että sitä oli saatavissa muutamista kirjakaupoista hyvin erilaisin ehdoin
ja erihintaisena. Päätin tarkistaa saatavuuden kustantajan kotisivuilta ja selvisi, että teos on luettavissa (ja jopa haluttaessa tulostettavissa) digitaalisessa
muodossa suoraan internetistä!
Teos esittelee Nikolai Putilovin luomaa jättiyritystä, joka monen muun sen
aikaisen venäläisen terästehtaan tavoin

aloitti tuottamalla lähinnä rautatiekiskoja ja siirtyen vähitellen vaativimpiin
tuotteisiin ja osittain asetuotantoon.
Tehdas sai alkunsa, kun sotilaskoulutuksen saanut Putilov vuonna 1868 osti valtion omistaman vuonna 1789 perustetun
rautaruukin ja ryhtyi sitä kehittämään.
Kuten niin monella muullakin 1800-luvun loppupuolella perustetulla venäläisellä terästehtaalla, Putilovin tehtailla
oli vaikeutensa, muun muassa suhdanteiden, kilpailijoiden ja ennen kaikkea
sotilashallinnon ailahtelevan hankintapolitiikan takia. Tehdas meni itse asiassa vararikkoon vuonna 1880, eli samana
vuonna, kun Nikolai Putilov kuoli. Uusien omistajien hallussa yhtiö kuitenkin
nousi uudestaan ja oli vuonna 1900 Venäjän suurin yksityinen yritys ja maan tärkein puolustustarvikkeita tuottava firma.
Kirjan käsittelee Putilovin yritystä lähinnä taloudelliselta näkökannalta, mutta yrityksen tuotanto ja tuotteet ovat tärkeässä osassa. Putilov omisti myös Suomessa kolme rautaruukkia,

jotka tuottivat raaka-ainetta Pietarissa sijaitsevia tuotantolaitoksia varten.
Kirja tuo myös esille Venäjän muut, rannikkotykistölle ehkä tutummat tykkitehtaat kuten Obuhov, Perm, Pietarin Metallitehdas ja Nikolajev. Yhteistyö ulkomaisten tehtaiden kanssa oli tärkeässä
asemassa Venäjän sen ajan aseteollisuudessa, joten sellaiset firmat kuten Canet,
Schneider, Krupp, Vickers ja Bethlehem
Steel tulevat esille kirjassa osittain kilpailijoina, osittain yhteistyökumppaneina.
Kirja on luettavissa seuraavasta internet-osoitteesta:
http:lldigitul.library.pitt.edulplpittpressl

toa ja jo myös Suomessa käyttöönotettuja asioita.
Ottamatta kantaa siihen, onko valittu teema NATO kannanotto vai, en
kuitenkaan ollut kovin viehättynyt sivulle 30 taulukkoon jääneestä harkitRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

semattomasta maakoodista, jonka mukaan koodi 57 on NATO koodina "ryssät". Huonoa harkintaa, huumorista puhumattakaan.
(KM)

Jos haluaa hankkia painetun kirjan, kannattaa Internetistä katsoa kirjaa monesta eri paikasta, koska hinta ja
toimitusehdot vaihtelevat noin 45 eurosta 150 euroon! Eräillä kaupoilla tuote on
varastossa, kun taas eräät kaupat varoittavat pitkästä toimitusajasta.
Ove Enqvist
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Itään vai länteen? Venäjän
Venäjän imperiumin

vaihtoehdot

paluu

Alpo Juntunen

VENÄJÄN IMPERIUMIN PALUU

Alpo Juntunen

M

aanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen
erikoistutkija, dosentti Alpo Juntunen julkaisi vuonna 2003
Venäjän geopolitiikkaa koskevan kirjan
"Itään vai länteen? Venäjän vaihtoehdot
" ja nyt maaliskuun alussa 2009 "Venäjän imperiumin paluu", joka on suoranaista jatkoa edelliselle kirjalle. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen poliittiset
ja taloudelliset muutokset Venäjällä ovat
olleet nopeita ja sen vuoksi 011 ollut aivan
erinomaista, että Venäjän kehitystä 011
pystytty seuraamaan lähes reaaliajassa.
Jälkimmäinen kirja kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen tuottamaan j ulkaisusarjaan, joka
muodostaa korkeatasoisen tietopaketin
ja antaa ajankohtaisiin keskustelukysymyksiin välttämätöntä taustatietoa niin
poliitikoille kuin muillekin asiaa tutkiville ja seuraaville. Yleisesti ottaen Stra46

tegian laitoksen omien sekä sen kanssa
läheisesti toimivien tutkijoiden panos
on ollut merkittävä avaamaan strategista näkökulmaa, joka on tutkimusalana
paitsi vaikea, myös varsin pienen tutkijajoukon kiinnostuksen kohde. Etenkin
geopoliittisen alan tutkijoiden määrä on
valitettavan rajallinen. Sen vuoksi on todella tervetullutta, että Alpo Juntunen
on kirjoittanut lyhyellä aikavälillä kaksi Venäjän nopeasti muuttuvaa tilannetta valottavaa kirjaa.
Molempien kirjojen erityinen ansio
mielestäni on, että teosten lähdeaineisto on huomattavassa määrin venäläistä
sekä se, että tarkastelukulma on teoriapohjainen eikä niinkään vallanpitäjien
aikaansaannosten kautta lähestyvä. Ensin mainittu kirja valottaa Venäjän kehitystä ohjaavia geopoliittisia teorioita
ja selventää niiden toteutumista. Tämä
avaa lukijan huomaamaan Venäjän pitkäjänteiset tavoitteet ja suoranaiset lainalaisuudet niihin pyrittäessä. Kirjoittajan mukaan jo Iivana IV:n ajoista lähtien Venäjän kohtalonkysymyksinä ovat
olleet yhteydet meriin ja samalla lännettyminen, jotka ovat johtaneet vastakkainasetteluun lännen kanssa. Sen seurauksena Venäjä 011 vetäytynyt itään ja
ajoittain eristäytynyt. Venäjä on pyrkinyt luomaan suojavyöhykkeitä sekä kilpaillut poliittisesta vallasta niin eurooppalaisten kuin varsinkin viime vuosikymmeninä amerikkalaisten kanssa.
Vaikka Alpo Juntunen ei näekään Venäjää tänä päivänä uhkana, hän loppuvirk-

keessä Itään vai länteen? Venäjän vaihtoehdot - kirjassaan toteaa sotilaallisesti
liittoutumattoman Suomen aseman olevan harmaalla vyöhykkeellä, joka tarjoaa Venäjälle politikoinnin mahdollisuuksia. Siihen on helppo yhtyä.
Uudessa, Venäjän imperiumin paluu - kirjassaan hän on tarkastellut Venäjää laaja-alaisesti paneutuen maan
alueeseen, väestöön ja historiaan, joiden
kautta on pyritty välittämään lukijalle
historian jänteeseen perustuva kuva tämän hetken tilanteesta. Tuoreinta antia
ovat demokratian kehittymisen ja vallan
lähteiden tarkastelu, taloudellinen kehittyminen sekä Venäjän sotilaallisen voiman tutkiminen osana globaalista viitekehystä. Venäjän nykyisen politiikan tarkastelukulma tässä viimeksi julkaistussa
kirjassa ei ole länsimainen, vaan tässäkin
on pyritty venäläisten lähteiden kautta
löytämään vastauksia Venäjän poliittisiin ja imperiaalisiin valintoihin ja pohdintaan muodostuuko politiikan suuntauksen seurauksena uhkaa sen reuna-alueille, Suomi mukaan lukien.
Venäjän alueen tarkastelun kautta Alpo Juntunen paneutuu täsmällisin
luvuin niin raaka-aineiden saantiin, väestön kehityskulkuun kuin sotilaallisiin
näkökulmiin. Ne antavat selkeän viitekehyksen Venäjän mahdollisuuksista saavuttaa uudelleen sen tavoittelema suurvalta-asema ja selkiinnyttää, miten se kokoaa siihen tarvittavia voimavaroja.
Demokratian kehittymistä on seurattu eri vaalitulosten kautta. Ne piir-

Gummerus Kustannus Oy, Ajatus Kirjat. Jyväskylä 2003,348

Maanpuolustuskorkeakoulu,

Strategian laitos. Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia No 25. Edita Prima Oy, Helsinki2009.162

tävät lukijalleen kuvan Neuvostoliiton
romahtamisen aiheuttamasta sekavasta
poliittisesta tilanteesta. Myös on huomattava, että vaihe on kestänyt yllättävän kauan. Voidaan syystä puhua venäläisestä demokratiasta vallan keskittyessä Putinin kaudella keskusjohdolle. Kirjassa valaistaan myös keskusjohtoisen valtapolitiikan muita tavoitteita,
joihin pyritään energiapolitiikan avulla
pitämällä se kansallisessa omistuksessa.
Energiateollisuuden strategiasta todetaan, että pääpaino on viennissä: "Lähivuosina energian vienti tulee olemaan
avainasemassa kehitettäessä kansantalou t t a p a samalla luodaan edellytykset Venäjän vahvalle poliittiselle asemalle maailman yhteisössä." Mielestäni virkkeen
sanomaa voidaan perustellusti tarkastella myös aivan viimeaikaisten energiaa koskevien tapahtumien kontekstissa.
Energiavarojen ollessa keskeisessä roolissa Venäjän politiikassa syntyy
lukijalle tahattomasti tarve tarkastella lähemmin kirjassa esitettyjä venäläislähteisiin perustuvia lukuja. Erityisesti silmääni osui öljyn tuotantohinta
barrelilta. Länsimaisissa lähteissä ja eri
esitelmissä Venäjän sanotaan joutuvan
maksamaan öljyn tuotantohintana jopa
55-65 US dollaria barrelilta, kun taas
venäläiset lähteet tässä kirjassa mainitsevat tuotantohinnaksi 15 US dollaria
barrelilta. Tähän ilmeiseen ristiriitaan
olisin toivonut kirjoittajan kommenttia.
Hintaeron taloudellinen vaikutus Venäjän kansantalouteen on erittäin merkitRannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

tävä, jos länsimaiset tiedot ovat oikeita
maailman markkinahinnan ollessa nykyisen laman aikana noin 40-50 US dollaria barrelilta.
Ansiokkaana pidän myös kirjan
viimeistä lukua, jossa tarkastellaan Venäjää maailmanyhteisössä. Kirjaan on
ehtinyt myös Georgian kriisin vaikutusten tarkastelu sekä Venäjän tavoitteet toimia maailmapolitiikan yhtenä
napana. Varsin perusteellisesti on myös
tarkasteltu Baltian aluetta ja Venäjän ja
Valko-Venäjän sekä Ukrainan suhteita. Suhtautuminen Euroopan Unioniin
tapahtuu yksittäisten valtioiden kautta,
koska EU ei ole sotilaallisesti eikä poliittisesti riittävän yhtenäinen; se ei ole imperiumi, kuten kirjoittaja toteaa. EU:n
painottaessa politiikassaan pehmeitä arvoja on ymmärrettävää, että Venäjä katsoo ihmisoikeusasioihin ja demokratiaan osoittelun olevan enemmän sen sisäisiin asioihin puuttumista.
Loppupäätelmänä kirjoittaja toteaa, että katsojan näkökulmasta riippuu,
onko Venäjä uhka muulle maailmalle vai
ei. Baltian, Ukrainan ja Georgian esimerkkien valossa Venäjä on toiminut
imperialistisesti. Venäjällä asiaan suhtaudutaan tietenkin toisin. Se merkitsee kuitenkin, että Suomen kaltaisessa
maassa seurataan huolella Venäjän reaktioita maailman eri kriisipesäkkeissä sekä oman rajamme tuntumassa. Dosentti Alpo Juntunen päättää tuoreimman kirjansa: "Pienen maan on huolehdittava taloudestaan, sisäpoliittisesta ta-

sivua. ISBN

sivua. ISBN

951-20-6447-2

978-951-25-1980-4

sapainostaan ja harjoitettava pitkäjänteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Sen on myös käytettävä hyväkseen liittoutumisen mahdollisuuksia ja huolehdittava uskottavasta puolustuksesta."
Siinä on harkittua sanomaa.
Molempien kirjojen erittäin runsas
venäläisten lähteiden käyttö saattaisi pahimmillaan johtaa yksipuoliseen ja venäläistä näkökulmaa suosivaan käsittelyyn. Kun kielitaitoni ei riitä venäläisen
lähdekirjallisuuden tarkasteluun, niin
on pitäydyttävä syntyneeseen vaikutelmaan. Mielestäni kirjat on tehty kokeneen tutkijan etiikalla ja vaikutelmaksi jää erittäin tasapuolinen tarkastelu.
Runsas lähteiden käyttö ja huolellinen
kirjaaminen merkitsee myös, että kirjoista on alun alkaen haluttu tehdä jopa
oppikirjaksi soveltuvia.
Odotamme mielenkiinnolla seuraavia Strategian laitoksen korkeatasoisia
teoksia.
Ossi

Kettunen
eversti evp.
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Tapahtumia
Vesa

Tuominen

Komentaja

Kuulumisia Kaakonkulmalta
- Kotkan Rannikkopataljoonan komentaja vaihtui

Vesa Tuominen
toimii Kotkan
Rannikkopataijoonan
komentajana

Ensivaikutelmat ja odotukset
uutena komentajana
Ensivaikutelma on ollut todella hieno!
Itäisen Suomenlahden toimintaympäristö on erittäin upea. Minulla oli mahdollisuus käydä heti maaliskuun alussa
talvisessa Haapasaaressa, jossa tapasin
myös saarelaisia ja vaihdettiin kuulumisia yhteisellä venekyydillä Kotkaan.
Olen j o reilun kuukauden aikana
Komentaja Vesa Tuominen pitää ensimmäistä puhettaan Kotkan Rannikkopataijoonan henkilöstölle,

huomannut, että pataljoonalla on hyvät

varusmiehille ja kutsuvieraille. Kuva: Päivi Ropponen.

suhteet alueen maanpuolustus- ja veteraanijärjestöihin sekä muihin sidosryh-

K

reserviupseerikurssin tykkilinjalle. Ke-

miin. Kymenlaaksossa on myös vahva

komentaja vaihtui maalis-

sävänrikkiaika Russarössä ja alokkaiden

maanpuolustustahto. Yhteistyö Reser-

kuun alussa. Komentaja Juha

kouluttaminen Säkylässä antoivat pohjaa

viupseerikoulun kanssa toimii luonte-

Pallaspuro luovutti pataljoonan komen-

kadettikoululle, josta valmistuin vuon-

vasti, j a koulun antama tuki pataljoo-

tajan tehtävät komentaja Vesa Tuomisel-

na 1989 kurssilta 73. Palvelin Hangossa

nalle on ensiarvoisen tärkeää. Pataljoo-

otkan Rannikkopataijoonan

le. Vaihtoparaati pidettiin aurinkoisessa

myös kadettikoulun jälkeen eri tehtävis-

nalla on mielestäni selkeät mutta myös

talvisäässä Reserviupseerikoulun lippu-

sä, opetusupseerina ja yksikön päällik-

erittäin vaativat tehtävät osana Suomen-

kentällä pataljoonan henkilöstön ja run-

könä. Esiupseerikurssin ja yleisesikun-

lahden Meripuolustusaluetta. Odotan

saslukuisen kutsuvierasjoukon läsnä ol-

taupseerikurssin kävin merivoimalinjal-

myös luottavaisin mielin tulevia syksyn

lessa. Komentaja Juha Pallaspuro kiitti

la 1996 - 1998. Hangon Rannikkopatte-

harjoituksia, jossa pääsemme kehittä-

pataljoonan henkilöstöä yhteistyöstä ja

riston lisäksi olen palvellut Suomenlah-

mään pataljoonan suorituskykyä yhdes-

jaksamisesta vuoden 2007 organisaatio-

den Meripuolustusalueella, Maanpuo-

sä reserviläisten kanssa. Erityisen hieno-

uudistuksen toimeenpanossa. Komentaja

lustuskorkeakoululla ja Pääesikunnassa.

na asiana koen sen, että maakuntayksi-

Vesa Tuominen otti komentajan tehtävät

Haminaan tulen Tuusulasta. Perhee-

kön kehittäminen on edennyt pataljoo-

ja tulevat haasteet luottavaisena vastaan

seen kuuluu vaimoja viidettä luokkaa käy-

nassa hyvin ja joukko on toiminut aktii-

sekä esitti tervehdyksensä pataljoonan

vä poika. Luonnossa liikkuminen on ol-

visesti eri harjoituksissa.

henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

lut aina lähellä sydäntäni. Metsästystä olen

Haluan vielä erityisesti kiittää edel-

harrastanut nuoruudesta alkaen ja kalas-

täjääni, komentaja Juha Pallaspuroa sii-

Kuka olet ja mistä tulet?

telen myös jonkin verran, vaikkakin Tuu-

tä arvokkaasta työstä, jota hän teki tääl-

Aloitin varusmiespalveluksen Hangon

sulanjärven kuhasaaliit ovat viimevuosina

lä pataljoonan toiminnan kehittämises-

Rannikkopatteriston alokkaana Porin

jääneet aika pieniksi. Pidän myös moni-

säpä yhteistyöstä eri sidosryhmien kans-

Prikaatissa helmikuussa 1985. Säkylästä

puolisesta perusliikunnasta, jonka lajikir-

sa - kiitos Juha! Toivotan sinulle suotui-

matka jatkui Hästö-Busön luonnonkau-

joon kuuluu hiihtoa, retkiluistelua, pyö-

sia tuulia Merivoimien Esikuntaan ja hy-

niille linnakesaarelle aliupseerikouluun

räilyä ja lenkkeilyä. Yhdessä pojan kanssa

vää kesää kaikille lukijoille.

ja myöhemmin Rannikkotykistökoulun

harrastetaan myös suunnistusta.
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Merikadettitanssiaiset jälleen
Merisotakoulun omissa tiloissa

M

erikadettitanssiaiset ovat
Merisotakoulun johtajan
ja Merikadetit ry:n isännöimä vuotuinen iltapukujuhla, joka
järjestettiin tänä vuonna 4. huhtikuuta.
Tapahtuma toimii avajaisina niin laivastojoukkojen purjehduskaudelle kuin
myös rannikkojoukkojen läpi kesän kestävälle tiiviille harjoitusjaksolle. Juhlavieraina tanssiaisissa oli merikadettien
lisäksi merivoimien korkeinta johtoa,
edustajia ylioppilaskunnan eri osakunnista sekä pohjoismaisia merikadetteja.
Tämänvuotisten tanssiaisten yhteyteen
osui myös pohjoismaisten merisotakoulujen johtajien vierailu.

Tanssiaiset pidettiin Merisotakoulun uusitussa Perinneaulassa. Kuva: Kaarlo Bang.

Merisotakoulun päärakennuksen
remontin valmistuttua juhla voitiin järjestää kahden vuoden tauon jälkeen koulun omissa tiloissa. Tanssiaisten pääjärjestely vastuussa oli 76. merikadettikurs-

si, jolla oli apuna innokasta työvoimaa
nuoremmilta kursseilta. Tanssiaisviikolla olikin tanssiaistoimikunnan puheenjohtajan ominaisuudessa hieno todeta,

kuinka kolmen merikadettikurssin mittavalla työpanoksella koko koulu koki
muodonmuutoksen arkisesta opinahjosta arvokkaaksi juhlatilaksi.
Juhlaillallisen ohjelmaan kuului
muun muassa merivoimien komentajan
vara-amiraali Hans Holmströmin juhlapuhe sekä komeita merimiesveisuja. Lisäksi iltaan kuului jo perinteeksi muodostuneet opetusneuvos Ake Blomqvistin vanhat tanssit. Kivikaleerin vanha
kivilattia sai kestää tanssikenkien pauketta myös Kaartin varusmiessoittokunnan tahdissa. Sitkeimmillä juhlijoilla ilta jatkui aina silliaamiaiseen saakka.
Merikadetit ry kiittää järjestelytoimiin osallistuneita henkilöitä sekä juhlijoita hienosta illasta!
•
Kadetti Jukka Rannikko
Merikadetit ry:n varapuheenjohtaja

Amiraali Holmström johtamassa onnittelijoiden joukkoa. Kuva: Santi Hynönen.
Rannikon Puolustaja 2 | 2 0 0 9
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"Viipurinlahti kesällä - 44" dokumenl
Projektin päämääränä oli taloudellista
Viipurinlahden torjunta- taisteluista

voittoa tavoittelematta

kesällä

tehdä

1944 dokumenttielokuva,

joka kertoo jälkipolville Neuvostoliiton tavoitteista Karjalan kannaksella ja Viipurinlahdella, taisteluihin osallistuneista joukoista ja taistelujen
tuloksesta."Viipurinlahti kesällä -44" on viimeinen viiden dokumenttieloku-

Hyper- Graph Oy:n kanssa. Tavoite saavutettiin lokakuussa 2007, jolloin sopimus astui voimaan. Tuotanto on tapahtunut yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa.
Projektin talous

van sarjassa, joka kertoo kesän 1944 taisteluista, joissa Neuvostoliiton suurhyökkäys torjuttiin. Suomi pelastui miehitykseltä ja säilytti itsenäisyytensä.
Dokumentti on kunnianosoitus taisteluihin osallistuneille veteraaneille.

P

rojektin ja sen johtoryhmän
puheenjohtajana ja kokoavana vetäjänä toimi prikaatikenraali Asko Kilpinen, 1.varapuheenjohtajana kommodori Tapio Maijala (esiintyy myös näyttelijänä) ja 2. varapuheenjohtajana Eero Sivunen Suomenlinnan
Rannikkotykistökillasta. Johtoryhmän
erittäin ansiokkaana sihteerinä oli Timo Elolähde.

kaan DVD ei tule julkiseen myyntiin.
KAVA laskutti jo 8 euroa/sekuntti filmiin sisältyvästi arkistomateriaalista.
Projektin ensimmäinen johtoryhmän kokous pidettiin Kruunuhaan Maneesissa, Maanpuolustuskurssien tiloissa marraskuussa 2006. Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ry:n vuosikokous
talvella 2007 valtuutti killan hallituksen
allekirjoittamaan tuotantosopimuksen

Projektin rahoitus hankittiin säätiöiltä, yhtiöiltä, yhdistyksiltä ja monilta
yksityisiltäkin, josta suuri kiitos! Projekti vietiin TV-version ja DVD - produktion osalta loppuun kustannusarvion puitteissa. Suurin talousarvion ulkopuolinen ja varsin yllättävä kustannus koostui KAVA:n laskuttamasta dokumenttimateriaalista. Lisäkuluja syntyi myös ruotsinkielisestä käännöksestä
ja tekstityksestä sekä tietokoneohjelma/
multivisioaineiston valmistelusta Nylands Brigadia (Uudenmaan Prikaati)
varten - yhteensä noin 18.000 €. Pro-

Dokumenttielokuva perustuu
eversti Matti Koskimaan käsikirjoitukseen. Ohjaaja Aarno Unkila (HyperGraph Oy) teki videokäsikirjoituksen ja
vastasi kokonaisuuden koostamisesta sekä kuvauksista.
Elokuvan lyhyt versio (57 min) esitettiin TV l:ssä 3.6.2008. Pitkä DVD
- versio (84 min) valmistui elokuussa
2008. DVD:tä valmistettiin 6000 kpl.
Noin 3000 kpl jaettiin Opetushallituksen tukemana korvauksetta Suomen
kouluille. Loput on jaettu Puolustusvoimille, projektin tukijoille, johtoryhmän jäsenille sekä tuottajalle Suomenlinnan Rannikko tykistökillalle. Suomen
Kansallisen Audiovisuaalisen Arkiston,
KAVA:n kanssa tehdyn sopimuksen mu50

PrikaatikenraaliAsko Kilpinen ja eversti Matti Koskimaa vastaanottivat Suomenlinnan
Rannikkotykistökillan standaardin Hans-Peter Rekolalta (oikealla). Kuva: Kai Masalin.

okuvaprojekti päätöksessään
jektin kokonaiskustannukset olivat yli
150 000 euroa.
Projektin toteutus
Kaikki suunnitellut veteraanien haastattelut Helsingissä sekä Viipurinlahden ja
Kivisillansalmen taistelupaikoilla tehtiin keväällä 2007. Dokumenttia varten
haastateltiin kahtatoista Viipurinlahdella taistellutta veteraania. Kuvaukset Viipurinlahdella vietiin läpi toukokuun lopussa 2007. Kuvaukset Suomessa tapahtuivat kesällä 2007. Alkuperäi-

Projektin päätöstilaisuus pidettiin 29.4.Dragsvikissä Uudenmaan Prikaatin upseerikerholla.

set dokumentit ovat mustavalkoisia. Ke-

Mukana oli lähes koko joukko dokumentissa esiintyvistä haastatelluista veteraaneista. Kuvassa

sällä 2007 tehdyt kuvaukset ovat värillisiä. Käsikirjoituksen ja tuotannon edel-

vasemmalta silloinen luutnantit Erik Malm, Odd Wagerja Göran Westerlund, Lauri Viikko, vänrikit
Jaakko Kontio ja Paavo Teikari sekä tykkimies Kaarlo Martikainen. Kuva: Eero Sivunen.

lyttämä kuvamateriaali on projektiryh-

pio Partanen (ent RannJP:n komentaja)

Produktion aineisto on teknillisesti

män hallussa.

yhdessä Vasa Kustjägarbataljonin ko-

valmisteltu siten, että se voidaan luovut-

Rannikkojääkärikillan hallitus hy-

mentajan kanssa. Tuottaja tulee toden-

taa Nylands Brigadille / Rannikkojää-

väksyi Killan osallistumisen projektiin.

näköisesti olemaan Nylands Brigad ja/tai

kärikillalle ruotsinkieliseen tietokone-

Puheenjohtaja Aarne Krogerus edusti

Rannikkojääkärikilta. Nämä vastaavat

ohjelmaan perustuvan perinne- j a kou-

Rannikkojääkärikiltaa johtoryhmässä.

myös multivisioversion rahoituksesta.

lutusversion työstämistä varten. Nylands

Rannikkojääkärien asiantuntijana joh-

Brigad ja Rannikkojääkärikilta sopivat

toryhmässä olivat eversti Tapio Parta-

Yhteenveto

"Viipurinlahti kesällä - 4 4 " projektin

nen j a eversti M a r t t i Kuivala. Molem-

"Viipurinlahti kesällä -44" dokument-

johtoryhmän ja Suomenlinnan Rannik-

mat ovat palvelleet R a n n i k k o j ä ä k ä r i -

tiprojekti eteni tehdyn työsuunnitelman

kotykistökillan kanssa, ketkä edusta-

pataljoonassa. Vasa Kustjägarbataljo-

ja kustannusarvion puitteissa. Aiemmat

vat johtoryhmää perinne- j a koulutus-

nin komentaja, komentaja Olavi Jantu-

Kannaksen j a Ilomantsin taisteluja ku-

version tuotantoryhmässä. Materiaalin

nen on osallistunut asiantuntijana johto-

vaavat produktiot (4 kpl) ovat saaneet

luovutuksesta ja käytöstä tehdään eril-

ryhmän työhön alkaen 1.2.2008.

Puolustusvoimien dokumenttiaineiston

linen sopimus, joka jää Suomenlinnan

Projektia varten kuvatusta ja arkis-

käyttöönsä korvauksetta. Puolustusvoi-

Rannikkotykistökillan sekä multivisi-

toista saadusta materiaalista tehdään on

mat luovutti aineiston KAVA:lle erikseen

on tuottajan haltuun.

tarkoitus tehdä rannikkojääkärien ruot-

tehdyllä sopimuksella vuonna 2006. So-

sinkielinen perinne- ja koulutusmultivi-

pimus antoi KAVA:lle yksinoikeuden

Johtoryhmä kiittää haastateltuja veteraaneja, tuo-

sio "Teikari 44". Tälle työlle ei ole ase-

kaikkiin sodanaikaisiin dokumenttifil-

tannon taloudellisia tukijoita ja tuotantoon osallis-

tettu aikarajaa. Multivisiossa käytetään

meihin. KAVA tuli neuvotteluissa vas-

DVD-version materiaalia.Versio tuote-

taan luopuen lisenssivaatimuksista tuo-

tielokuva on valmistunut ja luovutettu Puolustus-

taan tietokoneohjelma- /multivisio-muo-

tettua DVD:tä kohti. Venäläinen aineis-

voimille sekä Opetushallituksen tukemana Suomen

dossa. Käsikirjoituksen laatii eversti Ta-

to saatiin Yleisradion arkistosta.
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Eero Sivunen, Kai Masalin

tuneita henkilöitä. Viides ja viimeinen kesän 1944
ratkaisevista torjuntataisteluista kertova dokument-

kouluille lähihistoriamme opetusta varten.
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Suomenlinnan Upseerikerho 9
koko ajan. Valitettavasti mitään kirjallista materiaalia kerhon elämästä Venäjän vallan ajalta ei ole löytynyt. Mahdollisesti sellaista on Pietarin arkistoissa.
Viaporista kerhosta
Suomenlinnan Upseeriklubiksi

Kerhon puheenjohtaja, komentaja Matti Nykänen vastaanotti iahjasamovaarm prikaatikenraali A sko
Kilpiseltä. Vasemmalla rouva Oili Kilpinen. Kuva: Pentti Jänkälä.

Suomenlinnan Upseerikerho vietti 20.3.2009 90. vuosipäiväänsä iltapäivävastaanoton ja iltajuhlan merkeissä. Kerhon historia on hienoja tulevaisuus haasteellinen.

S

uomenlinnalla on hyvin kansainvälinen historia. Ranskalaiset antoivat ruotsalaisille rahaa,
jotta he rakentaisivat Suomeen linnoituksen Venäjää vastaan. Niinpä saarilla on
paljon jälkiä sekä ruotsalaisesta että venäläisestä arkkitehtuurista ja kulttuurista.
"Aateliskerho"
Venäjän liitettyä Suomen suuriruhtinaskunnakseen pystytettiin Suomenlinnan
Upseerikerhon nykyisen rakennuksen
paikalle, 1760-luvulla rakennetun bastioni Bielkeen kuuluneen taitetun kurttiinin päälle, vuonna 1812 pieni puinen
rakennus, johon saaren venäläinen hienosto kokoontui vapaa-aikanaan. Sitä
kutsuttiin Aateliskerhoksi. Krimin so52

dan aikana vuonna 1855 englantilaisranskalainen laivasto kohdisti Suomenlinnaan ankaraa laivatykistötulta ja saarilla syntyi paljon tuhoa. Pahiten kärsi
saaren hallinnollinen keskus Susisaarella nykyisen Ehrensvärd-museon seudulla. Keskus siirrettiin Iso-Mustasaarelle.
Näihin järjestelyihin liittyen syntyi tarve
perustaa saaren varuskunnan upseereille uudet tilat vapaa-ajan viettoa varten.
Vanhaa puurakennusta ei enää pidetty
tarpeeksi turvallisena. Niinpä se purettiin ja rakennettiin nykyinen rakennus,
jossa on luonnonkivestä ja tiilistä tehdyt
paksut seinät. Se valmistui vuonna 1876
ja siitä tuli erinomainen upseerikerho.
Se on Suomen vanhin upseerikerhorakennus ja se on ollut samassa käytössä

Viaporin linnoituksen jouduttua suomalaisille keväällä 1918 ottivat ensimmäiset
perustetut rannikkotykistöjoukot käyttöönsä myös venäläisen upseerikerhorakennuksen. 7. - 13.5.1918 perustetun
Suomenlinnan Linnoitustykistön upseerien keskuudessa virisi heti alkuvaiheissa
ajatus koota päällystö "yhteisen lipun alle, oman upseeriklubin piiriin". Joukkoosaston nimi vaihtui 16.9.1918 Suomenlinnan Rannikkotykistöpataljoonaksi.
Upseerit tarvitsivat tilan, jossa voisivat

Kerhomestari, 60- 70-luvun vaihteessa, eversti
Ossi Kettunen iltajuhlassa. Kuva: Kai Masalin.
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uotta
viettää vapaa-aikaa ja rentoutua. Kesän
kuluessa oli ajatusta upseerien keskuudessa edelleen kypsytelty. Niinpä SlRtPat antoi käskyn perustaa entiseen venäläisten upseerien klubihuoneistoon niin
sanottu lukusali ja määräsi, että "siellä
piti olla kaikki tarvittavat sanakirjat,
päiväkäskyt sekä tykistön laskuun tilattavat jokapäiväiset ja aikakauslehdet".
Upseeriklubin perustaminen virallisesti lienee ollut edellytyksenä muonan,
siivoustarvikkeiden, muun materiaalin ja
ennen muuta työvoiman palkkaamiseksi.
Tykkimiestyövoiman käyttö lienee ollut
itsestään selvä asia. Upseeriklubi-nimitys
oli yleistynyt käytössä jo vuoden 1918 syksyyn mennessä, mutta ensimmäiset merkit upseeriklubin virallistamisesta näkyvät SIRtPatin vaate- ja varusvaraston
journaalimerkinnöistä helmikuulta 1919,
joissa upseeriklubille on kirjattu varastomääräyksiä erilaisen materiaalin toimit-

Kerhon sisäänkäynti.

tamiseksi. Maaliskuun lopulla 1919 on
klubilla puhelinsanomien mukaan pidet-

27.12.1919 vartiopataljoonan upseeris-

seerit asuivat tähän aikaan vasta perus-

ty merkittävä juhlatilaisuus. Siitä ja So-

ton kokous, jossa säännöt hy-

tetuilla upseeriklubeilla. Paitsi että ker-

ta-arkistossa säilyneiden puhelinsanomi-

väksyttiin vähäisin muutoksin

hon emäntä huolehti majoitustiloista,

en perusteella on pääteltävissä, että ky-

29.12.1919 Suomenlinnan Upseeriklubin

seessä on hyvinkin voinut olla klubin pe-

yleinen kokous, jossa sen sään-

rit palvelivat Helsingin edustan saarissa

rustamisjuhla. Kerhon säännöt saatettiin

nöt lopullisesti hyväksyttiin.

sijaitsevilla linnakkeilla, mutta kävivät

asianmukaiseen järjestykseen joulukuus-

hän myös laittoi ruokaa. Monet upsee-

säännöllisesti klubilla. Klubia käytettiin

sa 1919. Seuraavaa tiukantuntuista aika-

RT1:n Upseerikerho

myös kokouksiin, opiskeluun ja juhlati-

taulua noudatettiin todennäköisesti va-

Kerhotoiminta oli myös sotien aikana

laisuuksiin. Rannikkotykistörykmentti

rainhoitovuoden vaihtumisen takia:

käynnissä keskeytyksittä. Itse kerhotoi-

oli klubin ylläpitäjä, mutta saarella oli

23.12.1919 upseerikokouksen päätös lä-

minta jatkui "sotaväsymyksestä" huolimat-

myös laivastoasema, Merisotakoulu, il-

hettää säännöt tarkastettaviksi

ta pääpiirtein ensimmäisten kolmen vuosi-

mavoimien lentue sekä ilmatorjuntapa-

24.12.1919 sääntöehdotus saapui Helsin-

kymmenen aikana omaksutuin periaattein.

taljoona. Jäsenmäärässä ei tapahtunut

gin vartiopataljoonan komenta-

Koska oli yleinen asuntopula, kaik-

dramaattisia muutoksia johtuen siitä, et-

kien Suomen varuskuntien poikamiesup-

tä kerho pidettiin tiukasti RT 1 :n Upsee-

jalle tarkastettavaksi
Rannikon Puolustaja 2 | 2 0 0 9
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viitenä päivänä viikossa, poikkeuksena
kesäkuukaudet, jolloin se on auki kolmena päivänä viikossa. Samassa kerroksessa on tilausravintola, jonka juhlasalissa
ja kabineteissa järjestetään runsaasti erilaisia tilaisuuksia. Tilaajina voivat olla
mm. puolustusvoimiin kuuluvat laitokset ja eri joukko-osastot sekä ministeriöt. Yksittäiset jäsenet voivat järjestää
perhejuhlia, kuten häätilaisuuksia sekä
kokouksia. Toisessa kerroksessa sijaitsevat mm. laivaston, rannikkotykistön ja
ilmatorjunnan perinnehuoneet sekä opetustiloja. Pohjakerroksessa on olutbaari
Kristiina Slotte luovutti rykmentin nimikkokukin standaardin. Kuva: Pentti Jänkälä.

eli pub sekä saunaosasto.
Kerhoravintolalla oli vuonna 2008

rikerhona, joksi nimi oli vakiintunut ja

javartiolaitoksen palveluksessa olevia ja

varhain. "Muilla ei ollut asiaa taloon".

kaikkiaan 224 tilausta, joihin osallistui

eläkkeelle siirtyneitä upseereja. Myös re-

6982 henkilöä eli keskimäärin 31 henki-

Kerhon nykyiset säännöt rekiste-

servin upseerit voivat liittyä reserviläis-

löä tilausta kohden. Ravintola oli avoin-

röitiin vuonna 1957 yhdistysrekisteriin,

jäseniksi. Jäseneksi ei pääse ilman johto-

na 235 päivänä. Ottaen huomioon yksit-

mutta niitä on sen jälkeen muutamaan

kunnan hyväksymää hakemusta. Jäseniä

täisten jäsenten vierailut kerhoravinto-

otteeseen päivitetty.

on yhteensä noin 800. Jäsenistöstä kaksi

lassa, olutkellarissa ja saunassa voidaan

kolmannesta on reserviupseereita ja on ai-

arvioida kerholle tehdyn noin 10 0 0 0

Suomenlinna Upseerikerho

van selvää, ettei kerhon toiminta olisi mah-

käyntiä.

nykypäivässä

dollista nykyisessä laajuudessaan ilman tä-

Toisen maailmansodan jälkeen monet

tä reserviupseereitten osuutta.

yksiköt lopetettiin tai siirrettiin muual-

Kolmannessa kerroksessa sijaitseva

le. Upseerikerhoa sai silloin käyttää vain

baari on avoinna iltaisin ympäri vuoden

M
Kerhon puheenjohtaja kom
Johtokunnan jäsen reskapt

SlRtPat:n ja sittemmin RT l:n sekä myöhemmin myös l.ErRtPston upseeristo.
Kun l.ErRtPsto siirtyi Vaasaan ja RT 1
1970-luvulla Santahaminaan, puolustusvoimien laitoksista vain Merisotakoulu
jäi Suomenlinnaan. Kaikki saaret paitsi
Pikku-Mustasaari, missä Merisotakoulu sijaitsee, siirtyivät puolustusvoimilta
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä edelleen Senaattikiinteistöjen haltuun. Saarella asuvista 850 henkilöistä suurin osa on
siviilejä, mutta monissa asunnoissa asuu
edelleen puolustusvoimien palveluksessa
olevia. Kerhon toiminta muuttui ratkaisevasti, kun saarten omistus muuttui. Varsinaisiksi jäseniksi alettiin ottaa kaikki-

Juhlavastaanoton iloisia herroja. Oikealta eversti Juhani Niska, kommodorit Timo Junttila ja

en puolustushaarojen ja aselajien sekä Ra-

Henrik Nysten sekä eversti Ossi Kettunen. Kuva: Pentti Jänkälä.
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Vielä Suomenlinnan
sotilaskodeista

R

annikon Puolustajassa 4/2008
ja 1/2009 oli kuvauksia Suomenlinnan uudesta sotilaskodista. Samassa kerrattiin myös Suomenlinnan vanhempien sotilaskotien vaiheita. Koska kuvauksissa on hieman oikaistu jaRP:ssä 1/2009 olleesta kirjoituksesta saa jopa virheellisen kuvan Suomenlinnan ensimmäisestä sotilaskodista, kuvaan seuraavassa lyhyesti Suomenlinnan
ensimmäisen sotilaskodin historian.

Jo vuoden 1919 lopulla R a n nikkotykistörykmentti l:n komentaja eversti Arno Almqvist lausui Helsingin Sotilaskotiyhdistykselle toivomuksen, että se perustaisi sotilaskodin
Suomenlinnaankin, ja yhdistys asettui heti myönteiselle kannalle. Ei edes
huoneistokysymys tuottanut vaikeuksia, sillä Suomenlinnassa ehdotettiin
siihen entistä kahvilaa, joka sijaitsi sotasaalisviranomaisten alaisuudessa olevassa talossa, jonka omistaja oli "joku
venäläinen". Tarkempaa ei tiedetty. Ehtona käyttöönotolle oli, että yhdistyksen
oli itse korjattava huoneisto, joka oli
melkein asumiskelvottomassa kunnossa.
Koska sotaministeriöstä oli luvattu valo ja lämpö sekä valtion töissä olevien

Ensimmäinen sotilaskotirakennus tänään.
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

Kahvila Linnanportti 1980-luvun alussa.

maalarien työ ilmaiseksi, tarjous päätettiin ottaa vastaan. Asiassa toimittiin nopeasti, silläjo 15.4.1920 sotilaskoti vihittiin juhlallisuudella, johon oli kutsuttu
tasavallan presidentti perheineen sekä
ylintä sotilaspäällystöä. Sotilaskoti oli
koristeltu värikkäin lipuin ja kukkalaittein. Suomenlinnan tykeillä ammuttiin
laukaukset juhlan kunniaksi.
Ensimmäisestä sotilaskodista tuli lyhytaikainen, sillä talolle ilmaantui
omistaja. Talon (nykyinen C 15, ennen
Kozlovin talona ja Linnanporttina tunnettu) omisti elokuuhun vuonna 1922
saakka Nikon Kozlov, joka myi sen majuri Gustav Poppiuksen rouvalle, joka
vaati sitä omana itselleen. Rouva Poppius perusti taloon sittemmin Kahvila
Linnanportin. Sodanjälkeisten aikojen
sekavat olot ja hämmentyneet omistusoikeudet tekivät tällaisenkin tapauksen
mahdolliseksi.

Yhdistys, jonka oli siirrettävä sotilaskotinsa pois, hajotutti edelliseen "kotiinsa" suurilla kustannuksilla rakentamansa leivinuunin ja päätti muuttaa
uuteen "kotiin" (silloinen talo C III 71,
nykyisin jo purettu C 47), jonka sotaministeriö lupasi edellisen asemesta asettaa
sen käytettäväksi. Rakennus, johon kodin
oli siirryttävä, oli kaksikerroksinen puutalo, jota oli aikoinaan käytetty kouluna
upseerien lapsille ja sijaitsi Paraatikentän
laidalla. Vaikka uuteen kotiin muutettiin
jo vuoden 1922 lopulla, niin sen vihkiäiset olivat vasta 21.1.1923. Kyseessä siis ei
ollut suinkaan Suomenlinnan ensimmäinen vaan toinen sotilaskoti.
Tarkempia tietoja Suomenlinnan sotilaskodista löytyy muun muassa teoksesta Enqvist - Härö: Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlinnan Itsenäisyysajan vaiheet, Helsinki 1998.
•
Teksti ja kuvat: Ove Enqvist
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Julia

Joutsi

Laivaston leijonalippu 90 vuotta
Ensimmäinen virallinen purjehduskauden avaus 1.5.1919

I

tsenäisen Suomen ensimmäinen laivasto muodostettiin vuoden 1918
aikana venäläisten tänne jättämistä
aluksista. Päävoimat eli Rannikkolaivue
aloitti toimintansa vuoden 1918 syksyllä käsittäen kaksi vartioristelijää (tykkivenettä) , yhdeksän torpedovenettä sekä
yhden miinalaivan. Nämä alukset saatiin
käyttökuntoon yksitellen heinäkuun ja
marraskuun väisenä aikana ja siten ensimmäisenä toimintavuotena ei ollut yhteistä virallista purjehduskauden avausta. Vuoden 1918 aikana laivasto käytti
valtiolippua (siniristilippua ilman vaa-
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kunaa ja kielekkeitä).
Vuodenvaihteessa 1918-19 laivasto
asetettiin talvehtimaan Sotasatamassa
Helsingin Katajanokalla.
Suurin osa aluksista oli talven aikana kiinnitettyinä nk. lämpöponttooneihin, eli höyrykattiloilla varustettuihin
proomuihin. Tämä mahdollisti aluksissa asumisen sekä huoltotyöt talvella siten että omat höyrykattilat voitiin pitää
sammutettuina. Torpedoveneet S 1,S2,
S 3, S 4 ja S 6 talvehtivat lämpöponttooni VP l:ssä sekä torpedoveneet C 1, C 2,
C 3 ja C 4 VP 2:ssa. V P 2:ssa oli lisäk-

si kiinnitettynä torpedovene S 5, mutta
tämä alus oli vielä kylmillään, ja otettiin käyttöön vasta kesällä 1919. Lämpöponttoonien jatkeena oli nk. Torpedolaituri. Tässä laiturissa talvehtivat tykkivene Giljak, jota ei koskaan otettu Suomen laivaston käyttöön sekä miinalaiva
M1, jonka omat höyrykattilat olivat koko talven lämmitettyinä.
Sotasataman alueella talvehtivat lisäksi vartioristeilijät Matti Kurki, Turunmaa ja Karjala kukin omassa lämpöponttoonissaan. Näiden alusten tarkempi talvehtimispaikka ei ole tiedossa.

f

i

SI vuonna 1919.

Huhtikuun aikana Rannikkolaivue

kauteen. Alusten omia kattiloita alettiin

suorittaa. Kuukauden kahtena viimei-

alkoi valmistautua tulevaan purjehdus-

lämmittää j a tarvittavia korjaustoimia

senä päivänä alettiin valmistautua pur-

Alukset 1.5.1919
Nimi
Matti Kurki ex Voevoda
Karjala ex Filin
Turunmaa ex Orlan
M 1 ex Voin 1936 Louhi
S 1 ex Rjanyi
S 2 ex Prozorlivyi
S 3 ex Poslushnyi
S 4 ex Ryezvvi
S 6 ex No. 212
C l ex No. 215
C 2 ex No. 222
C 3 ex No. 218
C 4 ex No. 216
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Valmist.

Tyyppi

Lpp./Pit./Nop

Aseistus 1.5.1919

1892
1918
1918
1916
1900
1899
1898
1899
1902
1903
1903
1903
1903

Vart.Rist

420t/60m/19s
340t/50m/15s

4-47mm
2-75mm

"

Miinal.
Torp.vene

y>

500t/50m/12s
250t/58m/27s

"
"
"

260t/61m/27s
250t/58m/27s
240t/52m/24s
150t/45m/29s
"

"
"

2-47mm
2-75mm/l-380mm tp
"

"

n

??

it
"

3-47mm/2-380mm tp
2-47mm/2-380mm t p
"
"

"

Viimeinen käyttövuosi/ Poisto
1927/myyty 1950
1951/myyty 1952
1951/myyty 1952
1945/uponnut 1945
1925/uponnut 1943
1925/uponnut 1925
1920/luovutettu N L 1922
1920/luovutettu NL 1922
1919/luovutettu N L 1922
1919/ uponnut 1919
1919/uponnut 1919
1919 uponnut 1919
1919/myyty 1920
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Päälliköt ja vahvuudet 1.5.1919
Alus

Päällikkö

Matti Kurki
Karjala
Turunmaa
Ml
SI
S2
S3
S4
S6
Cl
C2
C3
C4

res. kaptltn Y. Roos
res. kaptltn S. Hollming
merikapt. A. Troberg
merikapt. K. Gustavsson
merikapt. G. Herbert
res.kaptltn V.Siemssen
merikapt. J.Holst
merikapt. N. Grönhagen
merikapt. T. Lehtinen
res.ltn.. E. Eriksson
res.ltn. B. Brandt
merikapt. K. Bredström
merikapt. P. Henriksson

Ups.
(mukaani.
päällikkö)
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tietovinkki 1

Kansiups.

Oy Grani

Aliups. Miehiä
2
1

-

1

1
2
3

-

2
2
2
2
1

28
26
29
16
18
22
25
21
18
18
11
7
14

A

nton von Alfthan perusti Oy

G r a n i t Ab:n vuonna 1886.

Firma valmisti alussa katukiviä, mutta siitä tuli ennen pitkää kivialan suurin yritys. Kun venäläiset ryhtyivät linnoittamaan Suomenlahden rannikkoa ennen ensimmäistä maailmansotaa, heräsi kysyntä uudelle tuotteelle - murske- eli makadam-kivelle be-

ja Matti Kurki ampui 21 kunnialauka-

tonitöitä varten. Keväällä 1914 tehtiin

toonien kannet sekä alusten skanssit sii-

usta. Tilaisuus päättyi klo 14:00, jolloin

suurehko sopimus linnakkeiden raken-

vottiin ja Matti Kurki hinattiin poijuun

miehistöt laskettiin lomalle.

tajain kanssa. Ensimmäisen maailman-

jehdukauden avaukseen. Lämpöpont-

Valitettavasti tästä historiallisesta

sodan puhjettua tapahtui ensiksi seisah-

Toukokuun ensimmäisen päivän

tilaisuudesta ei ole löytynyt yhtään va-

dus tuotannossa. Siviilituotteiden ky-

aamuna miehistöt järjestäytyivät alusten

lokuvaa. On mahdollista, että paikalla

synnän vähetessä tuotannossa siirryt-

kansille ja siviiliasuiset konemestarit ko-

ei ole ollut kutsuttuina tiedotusvälinei-

tiin kuitenkin pian linnoittamisen kal-

mennettiin kannen alle seremonian ajak-

den edustajia, sillä Helsingin Sanomien

lionlouhimis-ja rakennustöihin. Ensim-

si, tosin päälliköistäkin kahdeksan oli

ja Hufvudstadsbladetin uutiset aiheesta

mäinen suuri ja tuottava työ tällä alalla

vielä tässä vaiheessa vailla sotilasarvoa.

olivat lähes sanatarkasti samoja, j a pe-

oli louhimis- jabetonityö Russarössä, jo-

Kello 07:45 laivaston vt. päällikkö

rustunevat puolustusvoimien antamaan

ka voitiin johtaa Hangosta käsin. Yhti-

kommodori von Bonsdorffja Rannikko-

tiedoitteeseen. Piirros sivulla 56 alusten

öllä oli töissä noin 1000 miestä j a toi-

laivueen päällikkö komentaja Höckert

sijainneista 1.5. on rekonstruoitu alus-

mistot sekä Turussa että Maarianhami-

ottivat vastaan kutsuvieraat. Paikalle

ten konepäiväkirjojen sekä lämpöpont-

nassa. Liikevaihdosta 79-85 % saatiin

olivat saapuneet Valtionhoitaja, ken-

toonien raporttien perusteella. Tapahtu-

linnoitustöistä.

raali Mannerheim, pääministeri Cast-

mapaikan kohdalla on tänään Katajano-

ren, yleisesikunnan päällikkö kenr. Ig-

kan jäänmurtajalaituri.

sataman edustalle.

Lähteet:

Kello 08:00 Rannilckolaivueen yh-

Helsingin Sanomat 2.5.1919

deksän torpedovenettä, kolme vartioris-

Hufvudstadsbladet 2.5.1919

tiin valmistamaan sankaripatsaita. Vuodesta 1919 alkaen tuotantoa kasvoi taas.
Kun itsenäisen Suomen rannikkotykistöä ryhdyttiin rakentamaan, työhön

teilijää sekä yksi miinalaiva nostivat ensi kertaa kielekkeisen leijonalipun vas-

Kansallisarkisto:

taperustetun Laivaston Soittokunnan

Alusten kone- ja laivapäiväkirjat 1919

soittaessa Porilaisten Marssin. Marssin

Rannikkolaivueen päiväkäskyt 1919

jälkeen Valtionhoitaja tutustui aluksiin.

Puolustusminsteriö, Meriosasto 1

Tämän jälkeen soitettiin Maamme-laulu

Laivaston Esikunta 1
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ki. Hautapatsaiden kysyntä kasvoi huomattavasti ja uutena tuotteena ryhdyt-

natius, sotaministeri kenr. Walden ja armeijan komentaja kenr. Wilkman.

•

Sodan jälkeen liikevaihto ensin las-

ryhdyttiin varovaisesti, koska varoja ei
ollut tarpeeksi, mutta elokuussa 1919
valtioneuvosto myönsi sotaministeriölle lisää varoja ja työhön saatiin vauhtia.
Ongelmana oli kuitenkin töiden johdon
järjestämien, ja lopulta päätettiin antaa
työ yksityiselle yritykselle. Urakoitsi-

Ove

Enqvist

On tapana puhua tietovinkeistä, kun kerrotaan lyhyesti jostakin asiasta ja mistä siitä saa lisää tietoa. Rannikkotykistössä
liikkuu paljon sellaisia tarinoita, joiden todenperäisyydestä ja alkuperästä ei voi olla aivan varma. Pyrin sen takia aika
ajon antamaan meri-ja rannikkohistoriallisia tietovinkkejä niille, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Ensimmäiseksi julkaisen hieman tietoa Oy Granit Ab:sta, jolla oli tärkeä asema sekä Pietari Suuren merilinnoituksen että itsenäisen Suomen
rannikkotykistön rakentamisessa.
jaksi valittiin Oy Granit Ab, joka aloitti
työn 1.9.1919. Yhtiö oli edullisin kuudesta yrityksestä ja sillä oli runsaasti kokemusta rannikon linnoittamisesta jo Venäjän vallan ajalta.
Rakentaminen oli kuitenkin tehotonta erityisesti talvella, jolloin esimerkiksi betonitöitä ei voitu tehdä. Rannikkopuolustuksen päällikkö alkoi ankarasti arvostella Oy Granit Ab:n toimintaa, joka puolestaan syytti Sotaministeriön Insinööriosastoa töiden viivästymisestä. Molemmin puolin lienee ollut
puutteita.

dittu suojeluskuntatodistus poliittisesta
luotettavuudesta sekä alueen yleiset levottomat olosuhteet. Rannikkotykistörykmentti 3:11a ei ollut oikeutta valvoa
töitä, joten virallinen virkatie kulki Oy
Granit Ab:sta sotaministeriöön ja sieltä
takaisin joukko-osastoon. Vuosien 1920
ja 1921 tarkastuksissa tuli usein esille,
että olosuhteet huomioon ottaen työ oli
usein kohtuullisen hyvää, mutta lopputulos ajoittain heikkoa, esimerkiksi Sotaministeriön Insinööriosaston toimittaman materiaalin tai piirustusten sekä
olosuhteiden vuoksi.

Oy Granit Ab:n tehtäväksi annettiin myös kasarmien, henkilökunnan
asuntojen, laiturien ja teiden rakentaminen Laatokan saarille. Vaikeutena
oli puutteellisten suunnitelmien lisäksi muun muassa ajoittainen luottamuspula rakentajien ja sotilaspäällystön välillä, karut olosuhteet, työvoiman heikko saatavuus, kaikilta työmiehiltä vaa-

Granitilla oli 1930-luvulla noin
400 työntekijöitä. Yhtiö toimi Hangossa vuoteen 1940 asti louhien kiveä Kuningatarvuoresta (Drottningberget, Itäsataman vieressä kaupungin keskustassa) ja läheisellä Märaskäristä. Granitilla
oli lisäksi louhimoita eri puolilla maata.
1940-luvun alussa niitä oli 24 kpl. Hangon jälkeen päätoimipaikaksi tuli Sa-

M M
f
lp-
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lo. Helsingissä yhtiön valmistamia julkisivuja ovat mm. rautatieaseman, Kalevan, Sokoksen, Suomi-yhtiön, Pörssin
ja PYP:n taloissa. Muistomerkkejä tehtiin lukuisia.
1965 yrityksen koko liiketoiminta myytiin Oy Kullgrens Enka Granit
Ab:lle, jonka ruotsalainen emoyhtiö meni konkurssiin vuonna 1977. Vanhasta
yhtiöstä oli pian jäljellä enää tyhjä kuori,
joka poistettiin kaupparekisteristä vuonna 1980. Vuonna 1981 uusi yhtiö siirtyi
ruotsalaisen AKF Granit AB:n omistukseen ja nimeksi tuli AKF Granit Oy Ab,
joka meni konkurssiin 1995.
•
Lisätietoa:
http:llwww.porssitieto.filyhtiotllisaal.
html#oy granit ab, 7.5.2008
L. Karsten: Osakeyhtiö Granit 18861936. Helsinki 1936. 97 s.
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Jaakko Tikka
Jaakko Tikka
työskentelee
Fontin Marinumin
toimitusjohtajana

Museoaikakin on osa
alusten elinjaksoa
Tämä artikkeli oli ajateltu jo edelliseen huoltoteemanumeroon, mutta kun ei
valitettavasti mahtunut. Nyt se kuitenkin hienolla tavalla jatkaa ja laventaa
elinkaariajattelua! (päätoimittaja)

M

useoiduiksi hyväksytyt
alukset jatkavat elämäänsä museossa ja välittävät
kulttuuriperintöään museovieraille mielenkiintoisina ja aitoina kokoelmien osina. Merikeskus Forum Marinumin vahvuus ja ainutlaatuisuus perustuu osaltaan juuri kansainvälisestikin verraten
mittavaan museolaivastoon. Sota-alukset ovat merkittävä osa tätä laivastosta.
Veneiden ja laivojen säilyttäminen mu-

seossa vaatii kuitenkin paljon resursseja: tiloja, olosuhteiden optimointia, jatkuvaa kunnossapitoa ja ylläpitotoimia
sekä tutkimusta. Tämä kaikki edellyttää osaamista ja rahaa.
Museotoimintaan kuuluu, että
kulttuuriperintöä välitetään jälkipolville aitoja esineitä hyväksi käyttäen.
On ehdottomasti tärkeätä, että tietty
osa käytössä ollutta esineistöä säilytetään alkuperäisen käyttötarkoituksen

Moottoritorpedovene Taisto 3:n risteilymoottorien telegrafi Kuva: Pekka Paasio 13.2.2007.
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ja tarpeen päätyttyäkin. Päätös aluksen museoinnista ja museon kokoelmiin
ottamisesta on kauaskantoinen ja siksi
myös merkittävä. Museoinnin seurannaisvaikutusten vuoksi säilyttämispäätöksen tulee olla erittäin harkittu. Museoitavan aluksen tulisi ennen museointia olla myös kaikilta osin täydellinen.
Siitä ei saisi poistaa käytössä olleita laitteita tai edes järjestelmien osia. Säilyttämisen helpottamiseksi siihen ehkä joudutaan tekemään pienehköjä muutoksia
kuten sokeoimaan pohjakaivoja, lisäämään sinkkejä ja maalaamaan normaalia kestävämpiä maalikerroksia. Näitä
toimenpiteitä voitaisiin kutsua ennalta
ehkäiseväksi konservoinniksi, jonka tavoitteena on aikaansaada paremmat säilyvyysolosuhteet.
Alusten käytöstä poistamiseen tulee kuitenkin aina liittää huolellinen ja
kattava dokumentointi. Esine tai alus ilman tietosisältöä ei ole kovinkaan arvokas kokoelmien osa. Vasta hyvin tehdyn
dokumentoinnin perusteella alusta voidaan kunnolla esitellä museoyleisölle ja
sen historiaa voidaan tutkia. Dokumenttien perusteella voidaan rakentaa esimerkiksi näyttelyitä ja esittää aluksen
käyttöhistoriaa ja tarinaa jälkipolville.
Hyvä dokumentointi voi olla myös vaihtoehto aluksen museoinnille. Dokumentoinnista tulisi huolehtia myös siinä tapauksessa, että alus joko romutetaan tai

Merikeskus Forum Marinum Aurajoen itärannalta kuvattuna. Etualalla, oikealla koululaiva Suomen Joutsen, poliisivene, jokilautta Pikku/iiri, museoitu
satama/tinaaja s/s Vetäjä Vja aivan vasemmalla miinalaiva Keihässalmija sen takana tykkivene Karjala. Oikealla olevassa tiilirakennuksessa ovat Forum
Marinumin pysyvät näyttelyt, mm. merivoimien historiasta kertova näyttelyjä kahvila-ravintola Daphne. Vasemmalla olevassa valkoisessa rakennuksessa
ovat museon vaihtuvat näyttelyt. Kuva: Pekka Paasio 25.6.2008.

myydään muualle.
Alusten kohdalla tulee vielä harkittavaksi säilytetäänkö niitä alkuperäisessä elementissään vedessä, ja pidetäänkö
se jopa kulkukannalla, vai voidaanko
alusta mieluummin esitellä telakassa tai
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kuivalla maalla. Ratkaisuun vaikuttaa
aina aluksen luonne ja käyttöhistoria,
mutta myös se, kuinka hyvin museoidun
aluksen säilyvyys voidaan taata.
Ehkä nämä edellä esiin tuodut
haasteet ovat myös sellaisia, että ne tu-

lisi ottaa huomioon jo uudishankkeita
suunniteltaessa. Pidemmälle vietynä kysymys kuuluu: tulisiko museoaika ja sen
mukanaan tuomat haasteet ottaa huomioon aluksen kokonaisvaltaisen elinjakson suunnittelussa?
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Laivat ja veneet museossa
Laivojen ja veneiden säilyttäminen mu-

mentit. Nykyisin historiallisia aluksia

tettäväksi. Erityisiä toimenpiteitä vaa-

seokohteina on hyvin vaativa tehtävä.

halutaan myös sijoittaa aitoon satama-

ditaan yleensä aluksen lämmitys-ja säh-

Tässä artikkelissa tuodaan esiin muuta-

tai telakkaympäristöön.

köjärjestelmiin. Laivat on suunniteltu it-

mia kokemuksia, mielikuvia ja ajatuksia

Veneiden j a laivojen säilyttäminen

senäisiksi omin koneistoin toimiviksi ja

asiasta. Forum Marinumin museoalus-

museossa vaatii paljon resursseja: tilaa,

kun koneistot jäävät pois käytöstä täytyy

laivasto on huomattavan suuri, joten lai-

rahaa ja eri alojen asiantuntemusta se-

järjestelmiä muuttaa. Esimerkiksi Suo-

vojen ja veneiden säilyttämiseen ja esillä

kä tutkimusta. Valinnoissa tulee aina

men Joutsen ja tykkivene Karjala on kyt-

pitämiseen liittyviä kysymyksiä joudu-

ottaa huomioon sekä laivan historia et-

ketty kaukolämpöverkkoon. Miinalaiva

taan miettimään jatkuvasti.

tä säilytysolosuhteet. Museo ympäristö-

Keihässalmessa on öljylämmitys. Lisäksi

Vanhasta, j o aktiivikautensa päät-

nä vaikuttaa siihen millaisia ratkaisuja

isommissa aluksissa pitää vielä järjestää

täneestä laivasta tulee museoalus valin-

on mahdollista tehdä ja mitkä niistä ovat

vedensaanti ja viemäröinti niin, että ne

nan kautta. Alukselle annetaan museo-

laivan kannalta parhaita.

toimivat laiturissa.

toriallisen arvon perusteella. Suomessa

Museoalukset

säilyttämään samoja materiaaleja j a

aluksia ovat säilyttäneet merihistorial-

Forum Marinumissa

menetelmiä kuin laivaa rakennettaessa

liset museot sekä Sotamuseo ja Savon-

F o r u m Marinumin museoaluslaivasto

on käytetty. Tiettyjä menetelmiä on kui-

linnan maakuntamuseo. Kansallisesti

on monipuolinen, siihen kuuluu isoja

tenkin nykyisin lähes mahdotonta käyt-

merkittävien alusten säilyttämisestä voi-

paikallaan pysyviä vedessä säilytettäviä

tää, jolloin joudutaan tekemään perus-

daan myös päättää opetusministeriössä

aluksia: fregatti Suomen Joutsen (1902),

teltuja kompromisseja. Esimerkiksi Suo-

tai puolustusministeriössä. Tällöin käy-

parkkilaiva Sigyn (1887), tykkivene

men Joutsen on rakennettu niittaamalla,

tännön asioiden hoitaminen annetaan

Karjala (1968) ja miinalaiva Keihässal-

mutta nykyisin tätä tekniikkaa ei enää

kansalliselle merimuseolle tai jollekin

mi (1957). Moottoritorpedovene Taisto

telakoilla käytetä. Ulkomailla on mu-

muulle museoammatillisesti hoidetulle

3 ja moottoritykkivene Nuoli 8 ovat kui-

seoaluksia korjattu myös niittaamalla,

museolle. Kun säilytyspäätös tehdään,

villa säilytettävistä aluksista suurimpia.

mutta Suomessa osaamista ei ole helposti

otetaan myös taloudellinen, tieteellinen

Lisäksi on useita pieniä purjehduskun-

saatavilla ja se on kallista, joten on pää-

ja eettinen vastuu aluksesta.

toisia aluksia sekä laaja venekokoelma.

dytty siihen että korjauksia suoritetaan

alusstatus museoarvon j a kulttuurihis-

Huollossa j a ylläpidossa pyritään

ainakin toistaiseksi hitsaamalla.

Useissa maissa historiallisesti arvo-

F o r u m Marinumissa yhtenä peri-

kas laiva rinnastetaan kulttuurihistori-

aatteena on säilyttää aluksia mahdolli-

allisesti merkittävään rakennukseen tai

suuksien mukaan vesillä. Tällöin aluk-

Erikoinen esine vaatii

muistomerkkiin. Laivoja voidaan taval-

set pysyvät paremmassa kunnossa. Kaik-

erityisosaamista

laan pitää rakennuksina, ne ovat moni-

kien teknisten järjestelmien pitäminen

Säilytettävien alusten kriteerejä pohdit-

mutkaisia puusta tai metallista valmis-

toimintakuntoisena ei ole mahdollista.

tiin Suomessa 1980-luvulla. Laivamu-

tettuja rakennelmia. Ne ovat paitsi kul-

Toisinaan aluksiin täytyy tehdä myös

seotoimikunnan mietinnössä vuonna

ku- ja kuljetusvälineitä myös sosiaalisia

pieniä muutoksia niiden säilymisen var-

1989 esitettiin kriteereitä museoitavil-

ja kulttuurisia yhteisöjä, työpaikkoja ja

mistamiseksi. Suuri ero säilyttämisessä

le aluksille. Niitä olivat alusten merki-

asuntoja. Monet alukset ovat suuriko-

ja kunnostamisessa on siinä, että pide-

tys ja käyttö sekä omistus, sillä yhteisö-

koisia ja hallitsevia ympäristössään, ai-

täänkö alus käyttökunnossa purjehdus-

jen alukset ovat suunnitelmallisten kor-

van kuten rakennukset tai suuret monu-

kelpoisena vai jääkö se laiturissa säily-

jaus- j a museointitoimenpiteiden kan-
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Mikko Meronen
tutkija FM,
merivoimien historia

naita edullisemmassa asemassa kuin yksityisten omistamat. Lisäksi kriteerinä
pidettiin edustavuutta, miten kiinnostava alus on merenkulun ja vesiliikenteen
historian kannalta. Toimikunnan kriteereihin kuuluivat myös alkuperäisyys
ja ainutlaatuisuus. Museoaluksen perustehtävä on omalta osaltaan tuottaa tietoa menneen ajan todellisuudesta. Laivamuseotoimikunta esitti muutamia kansallisesti merkittäviä aluksia museoitavaksi ja joitakin jo museoituna olleita
aluksia peruskorjattaviksi. Nykyisistä
Forum Marinumin aluksista esillä olivat tuolloin parkki Sigynin korjaustarve
sekä fregatti Suomen Joutsenen ja moottoritorpedovene Taisto 3:n museointi.
Laivat ja veneet ovat museaalisesti
erikoisia kohteita. Jokainen alus on yksilöjä ratkaisut on tehtävä tapauskohtaisesti. Niiden säilyttäminen sekä huoltoja
konservointi on erittäin haastavaa. Laivat ja veneet ovat suuria ja usein teknisesti monimutkaisia. Yksityiskohtaisia
tietoja laivoissa käytetyistä työmenetelmistä ja materiaaleista saattaa olla vaikea löytää. Lisäksi ulkona ja vedessä säilytettävät alukset ovat alttiina vaativille
ja kuluttaville olosuhteille. Vesi, lumi ja
jää ovat elementtejä, jotka täytyy ottaa
huomioon. Rakennusmateriaalit vaikuttavat paljon alusten säilyttämiseen. Puuja teräsalusten säilyttämisessä ja huollossa on suuria eroja.
Usein museoalan ammattilaisen
täytyy luottaa teknisen alan asiantuntijoiden osaamiseen. On kuitenkin tärkeää koota kattavasti useita mielipiteitä
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

Anna Meronen
tutkija, FM,
Forum Marinum

Moottoritorpedovene Taisto 3:n avo-ohjaamo ja keula. Kuva: Pekka Paasio 13.2.2007.

päätöksenteon tueksi. Käytännössä on
huomattu miten tärkeää ja hedelmällistä
hyvä yhteistyö on. Vanhojen työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta tarvitaan jatkuvasti. Asioita joudutaan usein
opettelemaan uudelleen. Tällöin teknisen alan ammattilaisten ja museotutkijoiden yhteistyö on erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Tutkijoiden keräämät
tiedot materiaaleista ja työmenetelmistä
voidaan yhdistää käytännön kokemuksen kanssa.

ment of the Interior, National Park Service, National Maritime Initiative). Standardissa muun muassa suositellaan, että
alus tulisi saattaa käyttöön. Joko vanhaan käyttöön tai siirtää uuteen käyttöön, joka vaatii mahdollisimman vähän
muutoksia. Alusta määrittävät piirteet
tulisi säilyttää, eikä siitä pitäisi poistaa historiallisia materiaaleja tai tiloja.
Koska alus kuvaa omaa aikaansa, siihen ei tulisi tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jollaisia siinä ei ole ollut.

Forum Marinumissa on viimeksi
moottoritorpedovene Taisto 3:n kunnostushankkeessa haettu käyttökelpoisia periaatteita museoalusten huoltoon
ja kunnostukseen.
Kunnostuksen suunnitteluun sovellettiin Yhdysvaltain sisäministeriön
standardeja historiallisten alusten säilyttämiselle (Standards for Historic Vessel Preservation Projects, U.S. Depart63

Laivaston hylkäämät
— museon hoivaamat

Nuoli tammikuussa 2009. Kuva: Titta Löppönen, 21.1.2009

F

orum Marinumin vastuulla ovat
mm. tykkivene Karjala, miinalaiva Keihässalmi, moottoritykkivene Nuoli 8 ja moottoritorpedovene Taisto 3 aseineen ja irtaimistoineen.

Alukset pyritään pitämään samassa
kunnossa kuin ne olivat luovutushetkellä, siis mm. maalaustöissä käytetään samoja työtapoja kuin ennenkin on käytetty. Taisto 3 on entisöityjä palautettu likimain sellaiseksi, kun se oli vuonna 1944.
Sään ja korroosion aiheuttama rasitus työllistää siten, että miinalaiva Keihässalmi vaatii puolitoista ja tykkivene Karjala yhden miestyövuoden pysyäkseen ennallaan. Lisäksi sähköjohdot,
64

-kytkimet, -rasiat, sulakkeet ja läpiviennit vaativat jatkuvaa uusimista. Esimerkiksi Keihässalmessa on Forum Marinumin aikana uusittu osa sähköpäätauluista, maasähkön sulakkeet, 3 valaisinta, kytkimien posliinisia sisäosia kymmenittäin ja joitakin kaapeleita. Lisäksi
lähes kaikki alkuperäiset rasiat ja valaisimet on avattu, puhdistettuja koottu uudelleen. Nykyään sulakkeet pysyvät päällä eikä häiriöitä juuri esiinny. Ratkaisevan tärkeää oli kuitenkin lämmityksen
ja tuuletuksen järkeistäminen; öljylämmitykseen siirtymisen ja polttimen uusimisen jälkeen ylläpitokulut sekä luotettavuus ovat olleet hyvällä tolalla. Yhdis-

timme vain vanhat päivätankit toisiinsa
ja vedimme sieltä suoran linjan polttimelle sekä täyttöputken kansivarastoon, joten systeemi on yhtä yksinkertainen kuin
missä tahansa omakotitalossa.
Tykkivene Karjalan alumiinirakenteet tuovat oman hankaluutensa maalipinnan hilseilyn vuoksi. Voimakas lämpötilojen vaihtelu etenkin keväisin aiheuttaa maalipinnan hilseilyä joka näyttää
pahalta. Siirryimme siksi käyttämään
naamiomaalin sijasta normaalia teollisuusmaalla sävytettynä ja pastalla paksunnettuna, jolloin tarttuvuus ja sitkeys
paranivat. Kuitenkin laivaa on maalattava jatkuvasti ja työ ei lopu koskaan jo-

Pekka Mattila
huoltomestari,
Forum Marinum

ten pitää vain yrittää käyttää työtunnit
mahdollisimman tehokkaasti.
Tykkien kunnossapito sujuu välitöinä. Kesäisin voidaan huoltaa tykkejä rajaamalla esimerkiksi keulakansi yleisöltä. Koska tykkejä ei enää koskaan käytetä ja ne ovat kävijöiden suurimman mielenkiinnon kohteita, on rasvaus korvattu
Tonkinois-lakkauksella ja kaikki on lukittu paikalleen. Käyttämättömyys kyllä alkaa jo näkyä ja kosteuden vaikutus tuntua,
kun kaiken pitää olla peittelemättä myös
sateella museon aukioloaikoina. Alusten
miehittämättömyys aiheuttaa aina yllätysten vaaran, joten alituinen tarkisteluja
vaurioiden etsiminen on ainoa tapa ennakoida korroosio-ja hapertumisongelmia.
Taisto 3 ja Nuoli 8 ovat rannalla pysyvästi pukeillaan. Tilapäisesti telttahalliin sijoitettu Taisto voi hyvin, eikä vaa-

Moottoritykkivene Nuoli 8 on tuotu Forum Marimtmiin. Alusta siirretään säilytyspaikalle.
Kuva: Pekka Paasio 30.5.2007.

di juuri muuta kuin vähän pölyjen pyyhkimistä silloin tällöin. Sen sijaan Nuoli
on alttiina sään vaikutuksille kaikin tä-

Moottoritykkivene Nuoli 8 Saaristomeren Meripuolustusalueen tukikohdassa Paasiossa. Etualalla
vasemmalla kommodori Jaakko Tikka ja oikealla Forum Marinumin toimitusjohtaja Seppo Sarelius.

voin ja oirehtiikin viikoittain. Milloin
vuotaa vettä sisään, sähköt pettävät,
peitteet menevät myrskyn mukana tai
aurinko kuivattaa liikaa puurunkoista
alusta. Kuivilla oleva alus on huomattavasti työläämpi ja vaikeampi hoivattava kuin oikeassa elementissään kelluva laiva. Joki tasaa lämmönvaihtelua ja
estää tuulta käymästä kimppuun täydellä voimalla. Toivottavasti lopullinen sijoituspaikka selviää pian; Nuolikin pääsee suojaan suunniteltuun venekatokseen
viettämään eläkepäiviään.
Kaikkiin näihin aluksiin myös
meille on museoaikana syntynyt persoonallinen suhde, jonka voi jakaa kohdattaessa vanhoja käyttäjiä. Alukset elävät
nyt toista aikaa ja niiden käyttötarkoitus on muuttunut, mutta niillä on oma
arvonsa edelleen.
•

Kuva: Pekka Paasio 24.5.2007.
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Baltic Fort Route
EU-seminaari Loviisassa

12.2.2009
den edustajia osallistunut hankkeeseen.
Loviisaan olikin sen takia kutsuttu lähinnä mahdollisten uusien osallistujamaiden edustajia.
Esionia

Sweden

Lithuania

Belarus

Poland
nary
Ukiame

Czech Republic

Edellisen hankkeen esittämät linnoituskierrokset keskittyvät Etelä-Itämeren alueelle (O. Enqvist)

E

U:n johtama Interrerg-hanke
"Baltic Culture and Tourism
Fortresses" eli lyhyesti Baltic
Fortress Route (BFR) päättyi vuonna
2007. Vaikka hanke tuotti suuren määrän selvityksiä, esitteitä ja muuta materiaalia, lopputulos osoitti kuitenkin, että hanketta olisi tarkoituksenmukaista
jatkaa. Jatkoa varten järjestetään tietty
määrä valmistelukokouksia, joista yksi
pidettiin Loviisassa 12.2.2009 Loviisan
kaupungin isännöimänä.
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Vuosina 2005-2007 toteutetun
BFR-hankkeen lopputuloksessa oli muutamia suuria puutteita. Yksi oli se, että
vaikka nimessä oli sana Itämeri - Baltichankkeen toimenpiteet koskivat lähinnä
Itämeren alueen eteläosissa olevia linnoituksia ja linnakkeita. Suomen kannalta
tärkeät linnat ja linnoitukset, jotka liittyvät Ruotsin, Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin ja käytyihin sotiin, jäivät
hankeen ulkopuolelle. Syy tähän puutteeseen oli osittain se, ettei näiden mai-

Suomesta ei toistaiseksi ole löytynyt sopivaa yhteistyöpartneria, jonka
velvollisuuksiin kuuluisi mm. hankeen
rahoitukseen osallistuminen ja Suomen
kokonaisvastuun kantaminen. Mahdollisia partnereita voisivat olla esimerkiksi Metsähallitus, Museovirasto tai jopa Suomenlinnan hoitokunta. Museoviraston edustaja osallistui kokouksessa,
ja Metsähallitus oli välikäden kautta ilmoittanut, että olisi todennäköisesti lähdössä mukaan hankkeeseen. Suomenlinnan hoitokunta valitettavasti loisti poissaolollaan. Allekirjoittanut oli saanut
kutsun osallistua "Suomen rannikkotykistön" edustajana. Suomessa toimivat
rannikkotykistön perinteitä ylläpitävät
aatteelliset yhteisöt kuten Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta voisivat jatkossa
toimia alihankkijoina ja asiantuntijoina
Suomen vastuulliselle hankepartnerille
tai -partnereille.
Seminaarissa käytiin monipuolisesti läpi edellistä hanketta ja sen tuloksia
sekä esiteltiin vuonna 2010 mahdollisesti
alkavan uuden hankeen suunnitelmia ja
tehtäviä. Linnoja ja linnoituksia tarkasteltaisiin sekä aikakausiin sidottuna että alueellisina kokonaisuuksina. Suomen
rannikkopuolustuksen kannalta tärkeitä aikakausia olisivat sekä Ruotsin vallan että Venäjän vallan aika, ja tärkeitä alueita Pietari Suuren merilinnoitus, joka olikin yksi suunnitelluista uu-

Baltic Fort Route

sista alueista. Hieman hankalaksi koettiin tehty päätös siitä, että käsittelyaika
loppuu toiseen maailmansotaan, jolloin
Pohjoismaissa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen koettu voimakas rannikkotykistön alasajo jää käsittelyn ulkopuolelle. EU:ssa on kuitenkin olemassa toinen kylmän sodan hanke, johon
ei rannikkotykistö kuitenkaan ennakkotietojen mukaan sopisi mukaan kuin
korkeintaan esimerkiksi Porkkalan
vuokra-alueen osana.
Uudessa hankkeessa olisi mukana
monta ja monenlaisia partnereita. Hankeen vetämisestä vastaisi johtava partneri, lead partner, joksi esitetään Kostryn kaupunkia Puolassa. Eräät yliopistot
vastaisivat hankkeen tieteellisyydestä.
Hanke jakaantuisi karkeasti muutamaan
kokonaisuuteen. Tieteellisillä tutkimuksilla ja selvityksillä luotaisiin hankkeelle
pohja. Aiheita käsiteltäisiin ja kehitettäisiin tieteellisessä konferensseissa. Näiden
vaiheiden tuloksena luotaisiin kohteista
kattava tietokanta. Tietokannan suun-

Kansainvälinen Ihmoitusyleisö kuuntelemassa
Loviisan kaupunginjohtajan tervehdystä
(O. Enqvist)
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Seminaarin puheenjohtajat Hartmut Rötlerja Hans-Rudolf Neumann (0. Enqvist)

nittelijaksi on valittu Kaunaksen yliopisto. Lopuksi luotaisiin linnoitus/linnakekierroksien ja - alueiden toiminnan kehittämiseen tähtäävä ohjelma.
Uudelle hankkeelle on pyritty keksimään mieleenpainuva nimi. Toistaiseksi on käytetty nimeä Rising Landscape,
jolla on pyritty tuomaan esille linnoitusten ja linnakkeiden monipuolisuutta ja
vaikutusta ympäristöön. Kyseessä ei ole
vain linnoitusmuurit ja kasematit, vaan
linnoitusten ja linnakkeiden vaikutus
ympäröivään maisemaan ja yhteisöön
on ollut paljon suurempi. Nimikysymys
kuitenkin on tuottanut ongelmia, koska
esitetty nimi on ymmärretty eri tavalla
eri maissa, eikä siitä välttämättä selviä
että kyse on linnoituksista ja linnakkeista. Erilaisia iskulauseita kuten Feel the
History, Sunken Empires ja Secret Areas kehitellään.

Loviisan jälkeen hankeanomuksen
valmistelu jatkuu syksyyn 2009 saakka.
Keväällä 2009 tarkennetaan hankeen
yksityiskohdat mahdollisten osallistujien kanssa, ja kesällä pidetään vielä tarvittavat lisäkokoukset. Elokuussa pitäisi anomuksen luonnoksen valmistua, ja
syyskuussa hiotaan vielä yksityiskohtia
partnereiden kanssa ennen anomuksen
jättöä. Päätös hankeen mahdollisesta
toteuttamisesta tehtäneen vuodenvaihteessa 2009-2010.
Jos hanke hyväksytään EU:ssa ja
Suomesta löytyy vastuullinen partneri tai partnereita, rannikkotykistömme
kunniakkaiden perinteiden säilyminen
ja niistä kertominen toivottavasti siirtyy
"EU-aikaan".
•
Ove Enqvist
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Itäisen Uudenmaan
rannikkotykistön perinne elää
tyttämään 152 mm:n Canet-patteria, ja
Gäddbergsön saareen Lehtisen pohjoispuolelle rakennettiin betoninen tulenjohtotorni. Lehtisen vieressä olevaan
Boistön saari sai myös vastaavanlaisen
rannikkotykistön tulenjohtotornin. Jatkosodan jälkeen Lehtinen on pääosin
toiminut vartiolinnakkeena.

4f X

Boistön kunnostettu merivartioasema.

P

ääkaupunkiseudun ja itärajan välinen rannikkotykistö
on jäänyt aika tuntemattomaksi verrattuna muiden alueiden rannikkopuolustukseen. Alueeseen ryhdyttiin kunnolla satsaamaan vasta juuri ennen talvisotaa, mutta jatkosodan aikana
alueeseen ei juurikaan satsattu resursseja rintaman siirtyessä idemmäksi. Jatkosodan jälkeen itäisen Uudenmaan rannikkotykistön ryhmitykseen on kuulunut Pirttisaari-Vaarlahti-Glosholmen
-kokonaisuus ja idempänä Lehtisistä ja
Orrengrundista sekä niihin liittyvästä
Boistöstä muodosta kokonaisuus.
Idempi kokonaisuus on ilmeisesti
tuntemattomampi näistä kahdesta. Eri
merelliset viranomaiset - luotsit, merivartijat ja rannikkotykistö - ovat hieman paikkoja vaihtaen toimineet Lehtisissä, Boistössä ja Orrengrundissa osittain jo suhteellisen kauan. Luotsit asuivat Lehtisissä jo 1800-luvulla peräti kahdessa kylässä. Kun luotsilaitos ennen en68

Merivartijat ovat nyt siirtyneet
pois Boistöstä j a Lehtisen linnake on
lakkautettu. Molemmille saarille haettiin aikoinaan uutta käyttöä, ja tavoitteisiin ollaan nyt pääsemässä. Merivartiosto muutti Boistöstä Kotkaan 1994
simmäistä maailmansotaa venäläistet- ja jäi miehittämään saarta vain tilapäisesti. Suomen Meripelastusseura ryhtyi
tiin ja suuri osa suomalaisista luotseista
isännöimään saaren alataloa 1997 j a
irtisanoutui, joutuivat he siirtämään tasaaren käyttö tuntui vakiintuvan. Mutlonsa Lehtisistä mantereen puolelle, josta taas muutettiin: meripelastusseura
sa osa taloista edelleen on pystyssä Sölähti Boistön saarelta 2006 ja siirsi kouderbyn kylässä.
lutustoimintansa Bägaskäriin. JouluSekä luotsit että merivartijat ovat
kuussa 2007 Oy Boistö Ab osti saaren
toimineet myös Boistön saaressa. Talvivaltion Senaatti-kiinteistöt Oy:ltä. Saasodan aattona Lehtisiin ryhdyttiin pysren hankinnan, kunnostuksen ja käytön
rahoittaa yksityisessä omistuksessa oleva Oy Boistö Ab. Nyt alkoi ilmeisen pysyvä vaihe saaren käytössä ja kehittämisessä. Rakennukset ja satama on entisöity perinteitä kunnioittaen. Saari tarjoaa
korkealaatuiset majoituspalvelut, ateriat
ja kokouspalvelut 5-27 hengelle. Omistaja lupaa kunnioittavansa kestäviä poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia arvoja ja niiden
yhteensovittamista. Heidän teknisten
ratkaisujen luvataan olevan ekologisia
Boistöän tulenjohtoasemasta on hyvä näkyvyysja kustannustehokkaita.
Suomenlahdelle.

Noin 23 km Loviisasta kaakkoon

Lehtisen kasarmi odottaa tulevaa käyttöä

sijaitseva Lehtinen toimi aina vuoteen
2004 asti siviileille suljettuna rannikkotykistön tukikohtana. Sen jälkeen ryhmä
nuoria yrittäjiä vuokrasi saaren metsähallitukselta 20 vuodeksi. Vuonna 2005
he kunnostivat saaren ensimmäisen kohteen, ja syksyllä 2006 saari avattiin asiakkaille. Vähitellen saaren palveluja on
lisätty, ja myös liikuntarajoitteiset on

otettu huomioon. Saaressa on kokoustiloja, saunoja ja majoitustiloja erikokoisille ryhmille muutamasta henkilöstä jopa yli 40 hengen kokoustarpeisiin.
Saaren isännät tarjoavat monipuolisia ja räätälöityjä merellisiä ulkoiluohjelmia erilaisten ja -kokoisten ryhmien
tarpeisiin rannikkotykistön historiaa
unohtamatta. Saaressa on edelleen yk-

si kokonainen 152/50 Tampella-tykki ja
toinen tyhjä tykkiasema. Lisäksi saaren
keskikohtaa hallitsee linnakkeen puinen
kasarmi, joka odottaa tulevaa käyttöä.
Tykkihalliin on rakennettu iso monikäyttötila jossa on modernit kokousvälineet, ja maanalaiseen keskiö-ja komentotilaan ollaan kunnostamassa intiimimpää viinikellari-typpistä ruokailutilaa.
Tarkempia tietoja kuvatuista kohteista ja niiden palveluista löytyy seuraavista lähteistä:
•
Lars Illman: Söderby - i storm och stiltje.
En berättelse om en lotsby och havet
därutanför (1999).
http://mw.boisto.fi/

(isäntä Pekka Haka-

va, GSM +358 40 502 3184, pekka.
hakava(at)boisto.fi)
http://www.linnakesaah.fi/

(Lauri Se-

lenius + 5 5 S 45 11 36 763, lauri.
selenius(at) linnakesaari.fi)
Teksti ja kuvat: Ove Enqvist
Lehtisen monitoimitilaan mahtuu isompikin ryhmä.
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Järjestöt

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Kunnon vuosi" Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
vuoden 2009 teema
ka. Osassa kodeista on tarjolla lisäksi "kunnon pizza" ja salaatteja. Näitä
myös kampanjoidaan näkyvästi.
Tarkoituksena on myös hyödyntää VARU -projektin yhteydessä
Kajaanin ja Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksissä saatuja hyviä kokemuksia ja ottaa käyttöön soveltuvin
osin raportin suosituksen mukaiset
raaka-aineet.
Yhdistyksen hallitus on lähettänyt
joukko-osastoille kirjeen, jossa se pyytää ajatuksia ja ideoita "Kunnon vuoden" käytännön toteuttamiseen edellä
mainittujen ravintoon liittyvien muutosten lisäksi. Ajatuksena on ollut mm.
lahjoittaa palkintoja erilaisiin kilpailuihin. Myös heikompikuntoisia, jotka eniten parantavat suorituksiaan kannustetaan jatkamaan kuntoilun parissa. Yhdistys voisi kustantaa esim. tutustumisia
eri liikunta-ja urheilulajeihin. Odotamme innokkaasti saavamme ehdotuksia.
Upinniemen "Kunnon eväät"vitriinissä.

Y

iime aikoina on toistuvasti ollut
julkisuudessa esillä varusmiestemme huono palveluskunto ja erityisesti painon nousu. Rannikkosotilaskotiyhdistys ry haluaa omalta osaltaan
tukea puolustusvoimia varusmiesten
palveluskunnon kohottamisessa.
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
työskentelee merivoimien varusmiesten parissa koko rannikolla Kotkasta
Raumalle. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 on teemaksi
otettu "Kunnon vuosi". Tavoitteenam-
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me on osallistua varusmiesten kunnon
kohentamiseen, vapaaehtoisten sisartemme kunnon ja viihtyvyyden edistämiseen sekä palkatun henkilökuntamme hyvinvoinnin parantamiseen.
Sotilaskotiemme vitriineissä on
viikosta 13 alkaen "Kunnon eväät"
-osio, jossa tarjolla on varusmiehen
kukkarolle sopivia terveyttä edistäviä,
kuitupitoisia, vähärasvaisia ja kasvispitoisia tuotteita. Niitä ovat mm. rouhesämpylät, kokojyväpatonki, timanttimoniviljaleipä ja täysjyvärullaries-

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
"Kunnon vuosi" ei kohdistu pelkästään
varusmiehiin. Yhdistys järjestää myös
jäsenilleen ja henkilökunnalleen aiheeseen liittyviä tapahtumia. Lokakuussa on yhteinen Meritytön kaamospäivä
teemalla hemmottelua-hikeä-hömppää
eli jokaiselle jotakin ikään ja kuntoon
katsomatta. Lisäksi jokaisen seitsemästä paikallisosastosta on toivottu vähintään yhdessä sisarillassaan käsittelevän
Kunnon vuosi-teemaa tavalla tai toisella. Paikallisosastot voivat myös itse järjestää omalle joukko-osastolleen
tapahtumia ja palkita ansioituneita

Kesäretkiä ja
sotilaskotimunkkeja

Y

leisöretket Kuivasaaren linnakkeelle jatkuvat ensi kesänä seuraavina viikonloppuina: 13.-14.6., 1819.7., 1.-2.8. ja 29.-30.8. Retkistä vastaa
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä
on saaressa sotilaskoti retkien aikana.
Lisätietoja www.ihalines.fi

Jani Tanskanen "Kunnon eväät"ostoksilla.

varusmiehiä. Isosaaren linnakkeella
ovatkin jo nuoret sisaret vetäneet viikonloppuisin kuntopiiriä varusmiehille. Yhdistyksen henkilökunnan toivotaan osallistuvan lokakuun tapahtumaan. Heidän osaltaan teemavuosi
alkoi oikeastaan jo viime vuonna, kun
yhdistys hankki heille uudet työjalkineet 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
"Kunnon vuosi" on yhdistyksen tämän vuoden teema, mutta ensi vuonna ei palata entiseen vaan jatketaan terveellisemmän tarjonnan kehittämistä sekä kannustetaan tuleviakin varusmiehiä kunnon kohotukseen.

Myös Russarön linnake avautuu
yleisölle rajoitetusti. Hangon kaupunki järjestää sinne retkiä, joista tarkemmat tiedot löytyvät Hangon kotisivuilta kohdasta matkailu. Sielläkin
Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä on
retkeläisille kahvia tarjolla. Hangon
edustalla sijaitsevalla Russarön saarella merta vartioi vuonna 1862 valmistunut kivimajakka, jota kutsutaan
myös nimillä Hangon silmä tai Hankoniemen silmä. Majakka on tiilirunkoinen, kahdeksankulmainen ja viisikerroksinen, ja yksi Suomen vanhimpia säilyneitä majakoita.
Sotilaskotityöstä yhdeksänkymmenen vuoden varrelta kertova näyttely avataan 30.5 kello 17 Hauholla Ho-

Myös Rannikkosotilaskotiyhdistystä lähellä oleva Anna-Liisa Rewellin säätiö, jonka tarkoituksena on nimenomaan tukea merivoimissa palvelevien varusmiesten vapaa-ajan viihtyvyyttä, osallistuu "Kunnon vuosi" teemavuoteen tukemalla hankkeita taloudellisesti.

TILASKC

Tervetuloa Kuivasaaren sotilaskotiin!

vinkartanossa. Näyttely: Onneksi on
sode - ikinuori sotilaskoti on avoinna 3 viikkoa.
Avajaisissa viihdyttävät soittajat
Panssarisoittokunnasta ja tarjolla on
sodemunkkeja Ilona -myyntiautosta.
Hovinkartanossa on samanaikaisesti avoinna kymmenkunta eri näyttelyä. Vieraat voivat virkistäytyä Hovinkartanon kahvilassa joka on avoinna päivittäin kello 12-17. Lounasta on
tarjolla 14.6 lähtien sunnuntaisin. Hovinkartanossa kesäteatteria, aiheena
Eino Leinon kesästö Kukkialla Runoilijan kesä, esittää Hauhon Näyttämötaiteen Harrastajat. Lisätietoja www.
Niskavuori.fijawww.Hovinkartano.fi

Kimtopiiri.
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Rannikkotykistön

perinneyhdistys
Ehdotettu
kompetenssimerkki.

2009 jatkuu hyväksi havaittua mallia käyttäen. Toimikauden suurimpana hankkeena tulee olemaan linnake-elämän perinteiden taltiointi yhdessä Helsingin Yliopiston kanssa ja Suomen kulttuurirahaston myöntämällä
tuella. Myös rannikkopuolustuksesta
muistuttavien laattojen kiinnittäminen jatkuu, kuten muutkin hankkeet
resurssien sallimissa rajoissa.

Vuosikokouksen osallistujat matkalla merimiinamuseoon, vasemmalta Jarmo Valtimo, Lauri
Pohjanvirta, Johanna Pakola ja oppaana toiminut Eero Auvinen. Kuva:Ove Enqvist.

Jäseneksi liittyminen sujuu maksamalla jäsen- eli tukimaksun, 10 euroa, yhdistyksen tilille Nordea 157230379024. Tarkempia tietoja toiminnasta
antavat allekirjoittaneet.
Puheenjohtaja Ove Enqvist
040 5524136,

R

annikkotykistön perinneyhdistys piti vuosikokouksensa Forum
Marinumissa Turussa 18. huhtikuuta.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa
Ove Enqvist. Vanha hallitus valittiin
melkein kokonaan uudestaan.

siin, joihin jäsenet yleensä kutsutaan.
Yhdistyksen toiminta vuonna

Vuosikokouksen lisäksi tutustuttiin merikeskus Forum Marinumiin sekä Turussa sijaitsevaan merimiinamuseoon, jossa erinomaisena
oppaana toimi Eero Auvinen.
Yhdistys ei järjestä jäsenille varsinaista muuta toimintaa kuin mielekästä toimintaa rannikkotykistön perinteiden vaalimisessa ja tallentamisessa
joko hallituksen jäsenenä tai hallitusta
tukien. Jäsenet voivat osallistua lähinnä vuosikokouksen yhteydessä järjestettävään retkeen tai vast. Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin, kuten merivoimien valatilaisuuk72

Osa museoit tiloista. Kuva:Ove Enqvist.

enqvist@oktanet.ji

Sihteeri Anu Vuorinen
040 5025926,

vuorinen.anu@gmail.com

Rannikkoupseeriyhdistys

RUY:n vuosikokous 15.4.2009

Vuosikokouksen pätevänäpuheenjohtajana
toimi Merisotakoulun apulaisjohtaja,
komentaja Matti Eskola.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti
Merisotakoulun johtajan, kommodori
Henrik Nystenin jatkamaan yhdistyksen
puheejohtajana.

Suomen Jääkärimuseo

NORRFIBER

Jääkärintie 80, 62420 KORTESJÄRVI
Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00
Muulloin sopimuksen mukaan.

Telakkatoimintaa ja venekorjaukset
Alholmintie 6 2
6 8 6 0 0 PIETARSAARI
www.norrfiber.fi

S u o m e n Jääkäriliikkeen
synnystä, toiminnasta
ja historiasta kertova
näyttely.
Puh. 06 2412 9S41,040

8667 048

www.kauhava.fi
suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi

Rannikon Puolustaja 11 2009
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Meriupseeriyhdistys
Vuosikokouksessa päätettyä

Jyrki Myllyperkiö, kapteeniluutnantti

na 10.9. kello 17.30. Suomeen palataan

Yhdistyksen

Mika Raunu, kapteeniluutnantti Kim-

Finnlinesin Star-luokan aluksella, joka

mo Ahvonen.

on Helsingissä maanantaiaamuna 14.9.

vuosikokouksessa

15.4.2009 Merisotakoulussa oli paikalla 40 jäsentä. Kokouksen puheen-

kello 06.45. Arvioitu matkan hinta jä-

johtajaksi valittiin Eero Karhuvaara,

Tapahtumia:

senille on n. 400 euroa. Lentomatkasta

sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri

Keskiviikkona 26.8. vierailu Vuosaa-

johtuen osallistujamäärä on rajoitettu

Marko Varama.

ren satamaan ja tutustuminen Aker

44 henkilöön. Matkan tutustumiskoh-

Artic Technologyn toimintaan. Il-

teet esitellään Saksan suurlähetystös-

moittautumiset sihteerille 12.8.2009

sä Helsingissä erikseen ilmoitettavana

mennessä. Tarkempi ohjelma ilmoite-

aikana. Sitovat ilmoittautumiset yhdis-

Vuoden 2009 teema on "Meriyhteyksien turvaaminen"
Hallitus 2009:
Puheenjohtaja k o m m o d o r i Markus

tyksen sihteerille sähköpostitse tai kir-

taan myöhemmin.
Yhdistyksen syysmatka Saksaan

Aarnio. Varapuheenjohtaja komenta-

10.-14.9.2009. Meriupseeriyhdistyksen

ja Simo Laine.

syysmatkan 2009 aiheena on tutustu-

Hallituksen jäsenet: komentaja

minen Saksan Merivoimiin. Pääkohtei-

Mauri Väänänen, komentajakapteeni

na ovat Kielin ja Flensburgin sotilas-

Kaarle Wikström, komentajakaptee-

kohteet. Menomatka tehdään lentäen

ni Kristian Isherg, kapteeniluutnantti

Helsingistä Hampuriin, lähtö torstai-

jeitse 31.7.2009 mennessä.
Hyvää kesää ja vettä kölin alle!
Sihteerin vhtmstiedot:

Marko Varama
Laivastokatu 1 b, 00160 HELSINKI
Puhelin: (09)

66894016

sähköposti: varama@upseeriliitto.fi

Rannikkojääkärikilta

Teikarin päivä

R
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a n n i k k o j ä ä k ä r i e n p e r i n n e p ä i v ä ä eli T e i k a r i n

seen 2 9 . 6 . 2 0 0 9 mennessä Vaasan R a n n i k k o j ä ä k ä r i -

p ä i v ä ä vietetään t ä n ä v u o n n a m a a n a n t a i n a 6.

p a t a l j o o n a n e s i k u n t a a n p u h . 019-181 4202.

h e i n ä k u u t a D r a g s v i k i s s ä . P ä i v ä n t a r k k a o h j e l m a ei

R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n e d u s t a j a t käyvät k u n -

ole vielä t ä t ä kirjoitettaessa selvillä, m u t t a linja-auto

n i a k ä y n n i l l ä U p i n n i e m e n v a r u s k u n n a n alueella si-

tilaisuuteen lähtee Helsingistä klo 9.00 R a u t a t i e n t o -

jaitsevalla Teikarin kivellä a a m u l l a ennen siirtymistä

r i n tilausliikennepysäkiltä, entisen R a v i n t o l a F e n -

D r a g s v i k i i n . Jos h a l u a t osallistua t ä h ä n vierailuun,

n i a n edestä. Tilaisuudesta on p a l u u k u l j e t u s s a m a a n

niin i l m o i t t a u t u m i s e t k i l l a n p u h e e n j o h t a j a l l e A a r n e

paikkaan. Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen

K r o g e r u k s e l l e 29.6.2009 mennessä j o k o p u h . 0 4 0 -

kulkulupien järjestämiseksi j a linja-autokuljetuk-

5451426 tai email a a r n e . k r o g e r u s @ n u r m i j a r v i . f i .

Hangon Rannikkopatteriston

Perinneyhdistys

Vuosikokous Hangossa 14.3.2009

P

erinneyhdistyksen kymmenes vuosikokous pidettiin Hangossa jo tu-

tuksi käyneessä paikassa Haagapuiston
koululla. Kokousväkeä oli ilahduttavan
runsaasti, yli neljäkymmentä henkeä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen majuri evp Veikko-Olavi Eronen ja varapuheenjohtajaksi edelleen komentaja evp Jarmo Valtimo. Hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi: jäsenet Ulf Bergen, Pirjo Lange,

Retkeläisiä Vaarlahden kannella matkalla Hästö-Busöön kesällä2008.

Airi Lasanen, Reino Merikukka, Risto Muuro, Kimmo Mäkipeska ja vara-

(88 vuotta HanRPston perustamisesta),

johdosta järjestetään 30.11. muistohetki

jäsenet Kari Aarva, Oiva Lyytikäinen.

jolloin voidaan taas tavata entisiä pat-

Hangon kirkossa ja seppeleenlasku vete-

Vuosikokouksen lopuksi Pork-

teristolaisia, toimintamme tukijoita,

raanikivellä yhteistoiminnassa Hangon

kalan Rannikkopataljoonan pataljoo-

yhteistyökumppaneita j a tutustua yh-

kaupungin, Suomenlahden Meripuolus-

naupseeri, komkapt Jyrki Ahonen ker-

distyksen uusiin jäseniin sekä verestää

tusalueen, seurakuntien sekä maanpuo-

toi Suomenlahden Meripuolustusalueen

muistoja vuosien varrelta. Päivä tullaan

lustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

toiminnoista ja harjoituksista Hanko-

aloittamaan perinteisellä seppeleenlas-

Hankoahan talvisota koski kovastikin,

niemellä erityisesti kevään ja kesän aika-

kulla sankarihaudoilla, jonka jälkeen

kun Hanko, Hankoniemi Lappohjaan

na. Patteristossa koko sotilasuransa ajan

siirrytään Russarön linnakkeelle pe-

asti sekä linnakkeet Russarö ja Hästö-

palvellut sotilasmestari evp Erkki Ku-

rinnepäivän viettoon. Puolustusvoi-

Busö, jouduttiin vuokraamaan Neuvos-

ronen luovutti yhdistykselle tekemän-

main lippujuhlapäivänä, Suomen mar-

toliitolle 30 vuodeksi rauhansopimuksen

sä tutkimuksen Russarön kiinteistöistä

salkka Mannerheimin syntymäpäivänä

mukaan. Vuokra-aikaa kesti kuitenkin

ja muistiinpanonsa vuosien varrelta eri

4.6. on yhteinen seppeleenlasku Pork-

vain 23.3.1940 - 2.12.1941, jolloin neu-

tapahtumista Russarössä 1960-luvulla.

kalan Rannikkopataljoonan ja hanko-

vostosotilaat poistuivat Hangosta.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjosi jä-

laisten maanpuolustusyhdistysten kans-

senistölleen sämpylä-ja kakkukahvit.

sa Hangon sankarihaudoilla. Jäsenretki

Kiitokset

Myöhemmin pidetyssä järjestäyty-

tehdään tänä vuonna kesäkuun alussa

Perinneyhdistys kiittää Hangon kau-

miskokouksessa sihteeriksi valittiin Airi

Örön linnakkeelle, joka aikoinaan kuu-

pungin johtoa, Suomenlahden Meripuolustusaluetta, Porkkalan Rannik-

Lasanen ja jäsenrekisterin pitäjäksi Pir-

lui Hangon Rannikkopatteriston vas-

jo Lange sekä hallituksen ulkopuolelta

tuualueeseen, Hangossa j a lähipaik-

kopataljoonaa sekä kaikkia yrityksiä

rahastonhoitajaksi Jyrki Alaluusua.

kakunnilla on vielä paljon henkilöitä,

ja yksityishenkilöitä, jotka olitte taas

jotka ovat tuona aikana palvelleet Örön

tukemassa toimintaamme kuluneen

Yhdistyksen tämän

linnakkeella, niin varusmiehenä kuin

vuoden aikana sekä kaikkia eri tapah-

vuoden toiminnasta

henkilökuntaan kuuluneena.

tumissa mukana olleita jäseniään.

Vuoden tärkein tapahtuma on patte-

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70

riston perinnepäivän viettäminen 1.8.

vuotta talvisodan alkamisesta, jonka

Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

Puheenjohtaja

Veikko-Olavi Eronen

perinneyhilislys@hotimil.com
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Sininen Reservi

Sininen Reservi ry kuulumisia
kokouksen puheenjohtajaksi Pohjanlahden Merivartiokillan pj:n Hannu
Walliuksen, joka sujuvalla otteella vei
kokouksen läpi.
Kokouksessa tehtiin mm. henkilövalinnat. Jäsenyhdistysten yksimielinen esitys puheenjohtajaksi oli allekirjoittanut. Tulin myös valituksi, josta kiitän teitä kaikkia. Yritän edelleenkin olla tämän luottamuksenne arvoinen. Hallituksen kokoonpano on sivulla 78. Muita päätösasioita oli mm. kuluvan toimintasuunnitelma, jonka painopistealueina ovat:
Lippueamiraali Erkki Uitti piti kokousesitelmän aiheesta "Rajavartiolaitoksen merelliset tehtä-

Järjestöyhteistyö ml sisäinen
koulutus

vät". Kuva:Arno Hakkarainen.

S

ininen Reservi ry:n vuosikokous
pidettiin 18.4.2009 Vaasan upseerikerholla. Paikalle oli saapunut n. 30
kokousvierasta eri jäsenyhdistyksistä.
Asialistalla oli normaalit vuosikokousasiat, jotka saatiin juohevasti vietyä läpi.
Avatessaan kokouksen pj Arno
Hakkarainen toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja lyhyesti valotti
menneen vuoden tapahtumia. Avauksen jälkeen Rajavartiolaitoksen henkilöstöpäällikkö, lippueamiraali Erkki
Uitti, piti kokousesitelmän aiheesta
"Rajavartiolaitoksen merelliset tehtävät". Mielenkiintoisen ja monipuolisen
esityksen asioista löytyi muutamia erityisen mielenkiintoisia yhteisen tekemisen mahdollisuuksia mm. öljyntorjunta. Aiheesta keskusteltiin kokouksen jälkeen vilkkaasti ja tuotiin esiin
mm. Vaasassa voimassa oleva käytän-
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tö jonka mukaan Sinisen Reservin toimijat miehittävät miehittävät pelastuslaitoksen aluskalustoa.
Lippueamiraali Uitin esitelmän
jälkeen Sininen Reservi ry:n pj kutsui

-

alueellinen yhteistyö (tapaamiset,
vierailut)

-

jäsenyhdistysten alueellisen
yhteistyön tehostaminen
(yhteysupseerit)

Pohjanmaan Sotilasläänin tervehdyksen toi eversti JormaAherto. Kuva. Seppo Vihersaaari

-

kansainvälinen yhteistyö (yhtey-

kilta pyrkii edistämään j a tukemaan

det veljesjärjestöihin lähialueilla)

ruotsinkielistä maapuolustustyötä j a
koulutusta. Sininen Reservi ry omalta

Reserviläiskoulutuksen

osaltaan edes auttaa omien resurssien-

kehittäminen ja resursointi

sa puitteissa Nylands Brigads Gilletiä

-

yhteistyö Maanpuolustuskoulu-

näissä tavoitteissa. Toukokuun puoles-

tusyhdistyksen kanssa (kurssitoi-

sa välissä pidetyssä Gyltön Lyyli-har-

minnan kehittäminen)

joituksessa oli muutamalla kurssilla,

koulutuskaluston tarpeen

mm. rannikkojääkäri-kurssilla, ryh-

seuraaminen

mä sekä suomen- että ruotsinkielellä.

-

ruotsinkielisen koulutuksen
tukeminen

Vuosipäivä etukäteen
Kokouksen jälkeen kokoonnuttiin viet-

Jäsenistön henkinen ja

tämään Sininen reservi ry:n vuosipäi-

fyysinen hyvinvointi

vää. Järjestäjien taholta ajateltiin lyödä

Pirkko-Liisa Murtomäelle luovutettiin

-

pyritään edistämään jäsenistön

kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja juhlia

erittäin pitkästä ja pyyteettömästä työstä

henkistä ja fyysistä hyvinvointia

vuosipäivää vuosikokouksen yhteydes-

kiitokseksi Sininen Reservi ry :n standaari.

sä, varsinainen vuosipäivähän on vasta

Kuva: Seppo Vihersaari.

Tiedottaminen

17.5. Runsas joukko, niin kokousväkeä

-

jatketaan www.meripuolustus.fi

kuin paikallisia toimijoita täyttikin

Eversti Aherton tervehdyksen jäl-

-sivuston kehittämistä.

Vaasan Sotilaskodin pöydät. Pohjan-

keen oli vuorossa palkitsemiset. Sini-

aktivoidaan yhdistyksiä hyödyntä-

maan Sotilasläänin komentaja Eversti

nen Reservi ry:n puheenjohtaja, yhdes-

mään Sininen Reservi ry:n inter-

Jorma Aherto toi läänin tervehdyksen

sä Vaasan Meripuolustustaidon Kehit-

net-sivujen tapahtumakalenteria

juhlaan. Tervehdyksessään hän kiitteli

tämisyhdistys ry:n puheenjohtajan Jor-

hyviä yhteistyösuhteita Sinisen Reser-

ma Kuntsin kanssa, suoritti seuraavat

-

Koulutus j a sen tukeminen oli

vin kenttään j a toi julki toiveen siitä,

myös yksi edellisen vuoden painopis-

että tämä sujuva yhteistyö jatkuisi.

palkitsemiset:
-

tealueista. Erityisesti maakuntajouk-

Pirkko-Liisa Murtomäki,
Sininen Reservi ry:n standaari

kojen koulutus on ollut selkeästi vo-

-

lyymeiltään nousevaa. Näissäkin kou-

Sininen Reservi ry:n ansiomitalit:
lippueamiraali Erkki Uitti ja

lutuksissa Sinisen Reservin aktiiveil-

Rannikkojääkärikillan

la on ollut merkittävä rooli. Kuluvan

pj Aarne Krogerus

vuoden yksi isoista mahdollisuuksista,

-

ja samalla myös haasteista, on ruotsinkielinen koulutus. Sininen Reservi ry:n

-

jäsenjärjestö, Nylands Brigads Gil-

Paikalle oli saapunut reilut JO edustajaa

let, hyväksyttiin viime vuoden lopul-

Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistyksistä.

la MPK:n jäseneksi. Tässä roolissaan

Kuva: Hannu Wallius
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Sininen Reservi ry:n iso plaketti,
Veijo Järvinen
Sininen Reservi ry:n pieni
plaketti, Vaasan Osuuspankki

-

1. lk:n Merireserviläisristi,
Timo Lehto
77
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Palkitsemisten jälkeen oli ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja vapaata seurustelua. Kiitos niin järjestäjille kuin Vaasan Sotilaskodille lämminhenkisestä juhlahetkestä!

Merivoimien vuosipäivä
Kotkassa
Kuten aiemmin on jo ilmoitettu, niin
merivoimien vuosipäivää juhlitaan
9.7.2009 Kotkassa. Sininen Reservi ry

Vuosikokouksessa 18.4.2009 valittu Sininen Reservi ry:n hallitus. Ilmoitettu yhdistys on kunkin henkilön "kotiyhdistys":
Puheenjohtaja:
Arno Hakkarainen

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Hallitus:
Lars Eklund
Antti Jäntti
Tapio Riikonen
Ari Falkenberg
Keijo Karimäki
Eero Karuvaara
Jarmo Holm
Kimmo Kinos
Timo Koukku
Mauno Hintsala
Aarne Krogerus
Anja Räisänen
Seppo Heinonen

S

0

Näe multimediaesitys
m m m t i e jatkosotaan

Viimevuotiseen tapaan yhdistysalukset osallistuvat katselmukseen. Siirtyminen Kotkaan tapahtuu meripuolustuspiirin kursseina, jotka on avattu MPK:n kurssijärjestelmään. Päivän
aikana tarvitaan apuja niin aamunkatselmuksessa kuin esittelyteltassa. Myös
näitä tapahtumia varten on perustettu
oma kurssi: "Iltajuhla".
Sininen Reservi ry on painattanut erän logollamme varustettuja veneviirejä. Näitä voi tiedustella
alustyöryhmän pj:ltä Antti Jäntiltä,
antti.jantti@gmail.com tai puhelimitse 050 390 1358.

Helsingin Laivastokilta
Helsingin Reservimeriupseerit ry
Kymen Laivastokilta
Kymenlaakson Rannikonpuolustajain kilta ry
Laivaston sukeltajakilta
Merireserviläiset ry
Naantalin reservinaliupseerit
RT-kerho Johtorengas
Pohjanlahden Laivastokilta ry
Merenkurkun kilta
Rannikkojääkärikilta ry
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
Tampereen Reserviläiset ry meriosasto

SUOMEI
TYKISTÖMUSEO

on mukana aamun katselmuksesta asti. Järjestämämme iltajuhla pidetään
Puuvene-keskuksen tiloissa klo 19 alkaen. Kutsu on toisaalla tässä lehdessä.

Haluan osaltani toivottaa Teille
kaikille myötäisiä tuulia ja aurinkoisia päiviä tulevalle kesälle, Kotkassa
tavataan!
Arno

Hakkarainen

U U S I ILME KOTIISI
m ABLOY*
P A I N I K K E I L L A JA P I N T A H E L O I L L A

(it
»

j

a

(t

TURVA-ALAN PALVELUA JO YLI 50-VUOTTA

Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna
tel. (03) 682 4600 www.tykistomuseo.fi
Avoinna: päivittäin klo 10.00-18.00
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TURUN
LUKKO

RYKMENTINTIE 2 , TURKU
A R K . KLO 8 - 1 7
PUH. (02) 2 7 4

1700

WWW.TURUNLUKKO.FI

vuosipäivää vietetään tänä
vuonna Kotkassa

Sininen Reservi ry järjestää

Iltajuhlan Puuvenekeskuksessa Kotkassa
torstaina 9.7.2009klo 19.00-24.00
Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja

lee maksaa 30.6. mennessä tilille Nordea

väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-

219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mai-

ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi

nitkaa lisätiedoissa osallistujien nimet, pu-

seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-

helinnumero ja sähköposti.

dellä tanssin pyörteissä, sään salliessa jopa
laiturilla nauttien kesästä ja merellisestä
miljööstä.
Ruokaisan buffetin hinta on 28 euroa. Buffetkortti sisältää noutopöydän ruokajuomineen ja kahveineen.
Asu on vierailupuku tai t u m m a p u k u .

Lisätiedot:
Ari Falkenberg
ari.falkenberg@gmail.com
0500 552 564 tai
Arno Hakkarainen
arno.hakkarainen@gmail.com
p u h 050 383 5486

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-

sähköpostitse Anja Räisäselle osoitteeseen

vetulleiksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat.

anja.raisanen@kolumbus.fi tai puhelimitse
050 307 2663 (iltaisin). Buffeekortti tu-

TAVATAAN PUUVENEKESKUKSESSA!

Järjestöt

Suomenlinnan

Rannikkotykistökilta
(Hasse) Rekola. Muutkin j o h t o k u n nan jäsenet valittiin uudelle kaudelle.
Kiltamme entinen talouden-ja jäsenrekisterin hoitaja Viljo Markkanen kutsuttiin killan kunniajäseneksi.
Kuivasaaren yleisöretket
Ensi kesänä järjestetään jälleen "suurelle yleisölle" tarkoitettuja maksullisia yleisöretkiä Kuivasaaren linnakkeelle. Meidän killallamme on päävastuu retkien järjestelyistä. Yhteistyökumppaneita ovat aiempien vuosien
tapaan IHA-Lines Oy, Suomenlinnan
Rannikkorykmentti ja Rannikkosotilaskotiyhdistys.
Retkiviikonloput ovat 13-14.6,
1 8 - 1 9 . 7 , 1 - 2 . 8 ja 2 9 - 3 0 . 8 . Hinnat ja
retken kesto tarkentuvat myöhemmin.
Matkat lähtevät klo I l j a 14 Merisatamasta ravintola Caruselin luota, joka
on Laivurinkadun ja Sirpalesaaren välissä. Saaressa on sotilaskoti.
Järvö ja Kajanus
Järvön harjoitusalueelle Porkkalan
edustan saarelle on rakennettu hirsihuvila laitureineen. Alueen palveluita pääsevät killan jäsenten lisäksi käyttämään
myös muut Suomenlahden Meripuolus-

Talkootöitä tiedossa. Kuva: Suomenlinnan Rt-kilta.

tusalueen vastuualueella olevien Sininen

Killan vuosikokous oli

17.3.2009

Suomenlinnan upseerikerholla.

QA

:sistaan rauhanturvaamisoperaatiossa

Reservi ry:n jäsenjärjestöjen henkilöjä-

Kosovossa.

senet. Käyttö edellyttää kertaluonteisen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin

Kokous hyväksyi vuosikertomuk-

liittymismaksun ja vuotuisen venemak-

Eero Sivunen, j a kokoukseen osallis-

isen ja tilinpäätöksen vuodelta 2008 se-

sun maksamista. Lisätietoja Järvöstä an-

tui peräti 34 kiltamme jäsentä. Ennen

kä toimintasuunnitelman j a talousar-

tavat Matti Hiltunen ja Jaana Kiverä.

kokouksen avaamista killan puheen-

vion alkaneelle vuodelle 2009. Killan

Robert Kajanuksen saunaa Upin-

johtaja Hasse Rekola kertoi kokemuk-

puheenjohtajana jatkaa Hans-Peter

niemessä ovat tervetulleita käyttämään

killan jäsenten lisäksi myös yritykset
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat.
Yrityksille, yhdistyksille j a muille yhteisöille hinta on 500 euroa. Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien
yksiköille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. Kiltalaisten perhesaunamaksu on 70 euroa. Hinnat ovat kertamaksuja. Kajanuksen saunan hoitaja on Mauri Harju, jolta saa lisätietoja mm. varaustilanteesta ja kulkulupamenettelystä.
Viipurinlahti-dvd
Kilta on tuottanut Viipurinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-esi-

Pöytä katettuna Kajanuksen saunalla (kuva: Suomenlinnan Rt-kilta)

tyksen. Sen keskeisin osa on noin tunYhteystietoja

nin mittainen dokumenttielokuva, jo-

bert Kajanuksen sauna j a huvila sekä

ka perustuu eversti evp Matti Koski-

Vallisaari j a Kuninkaansaari. Niiden

Hasse Rekola (puheenjohtaja)

maan k i r j a a n j a käsikirjoitukseen.

kaikkien hinta on 3,50 euroa + pos-

gsm 0400426 951, hasse.rekola@elisanet.fi

Elokuva esitettiin televisiossa kesä-

tikulut. Lisäksi myydään Ove Enqvis-

Timo Elolähde (tiedotus)

kuun 2008 alussa. Levyllä on myös li-

tin kirjaa Itsenäisen Suomen Rannik-

gsm 040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi

sämateriaalia, mm. karttoja ja veteraa-

kotykit 1918-1998 j a Markus Manni-

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja)

nien haastatteluista osia, joita ei sisäl-

sen teosta Viapori, Merilinnoitus en-

gsm 0400 443 749

lytetty elokuvaan. Dvd:n hinta on 28

simmäisessä maailmansodassa 1914-

Matti Hiltunen (Järvön isäntä)

euroa (postikuluineen) ja sitä voi tila-

1918. Kummankin hinta on 12 euroa

gsm 0500 507 990

ta Kristiina Slottelta.

+ postikulut.

matti.hiltunen7@luukku.com

Kirjallisuutta

Killan www-sivut

(Kuivasaaren yritys- ja yhteisävierailut)

Kristiina Slottelta voi tilata viittä Ove

Killalla on Internet-kotisivut osoit-

gsm 040 755 4261

Enqvistin kirjoittamaa historiikkia:

teessa http://www. rt-kilta. net/

Martti Holma

Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, R o -

Timo Elolähde

martti.holma@welho.com
Jaana Kiverä (Järvön emäntä)
gsm.040 705 4251, kivera@elisanet.fi

n

Kristiina Slotte (kirjamyynti)

R A U M A N SATAMA
PORT OF RAUMA

gsm 050 525 0022
kristiina_slotte@yahoo. com

Hakunintie 1 9 , 2 6 1 0 0 RAUMA - Puh. (02) 834 4712 - Fax (02) 822 6369
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Järjestöt

Turun
Rannikkotykistökilta
14.2. olleessa vuosikokouksessa valit-

Elokuu

tiin killan puheenjohtajaksi uudelleen

Yritysvierailu

24.12. Jouluaaton kun-

Mahdollinen Saaren-

niavartiot Sankariristillä

Heikki Arasto. Hallituksen jäseninä

maanmatka.

ja Vapaussodan muisto-

jatkavat uudelleen valitut erovuoros-

Matka m/s Lilyllä Turun

merkillä Unikankareella.

sa olleet Heikki Kanervamäki, Mikael

saaristossa.

Kaskelo, Arto Heinonen. Uutena jäse-

Syyskuu

nenä hallitukseen valittiin Jukka Kulo.

Ulkoilupäivä Reilassa,

jäsenkirjeellä sekä killan muilla tie-

Yritysvierailu.

dotuskanavilla.

Ei erovuoroisina jatkavat Monica Mo-

Lokakuu

lin, Simo Hangelin, Veijo Sillanpää ja

Marraskuu 14.11. Killan syysjuhla,

Risto Siivonen.

Näistä ilmoitetaan tarkemmin

mm. saunominen.

Kilta toivottaa Rannikon Puolus-

Suomalainen Pohja.

tajille merellistä kesää sekä muistut-

6.12. Itsenäisyyspäivän

taa jäseniään osallistumaan toiminta-

Toimintasuunnitelma 2009

seppeleenlasku Itsenäi-

suunnitelman aktiviteetteihin!

Kesäkuu

syydenkivellä

Joulukuu
13.-14.6. Viipurinmatka

Heinäkuu Mahdollinen matka.

Tiedottaja Mikael Kaskelo

Ostosmatka Tallinnaan.

Turun Laivastokilta
Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät
25. - 26.7.2009 Naantalissa
Tervetuloa viettämään valtakunnallisia laivastokiltapäi-

Ilmoittautumiset 22.6.09 mennessä ja lisätiedot:

viä aurinkoiseen Naantaliin lauantaina 25.7.2009.

Jarmo Holm puh 0400 524 253

Päivien ohjelma alkaa 25.7.09 ilmoittautumisella
klo 10:30 - 11:00 Naantalin Kylpylässä. Päivän ohjel-

Helena Korpi puh 040 707 6003

massa on mm. seppeleen lasku, lounas, teollisuusvierailu,

tai sähköposti hilkka. korpi@gmail. com.

kylpyläosaston käyttöjä iltajuhla Naantalin Kylpylässä.

Tervetuloa!

Tarkempi ohjelma lähetetään paikalliskilloille heti
ohjelman varmistuttua.
Osanottomaksu on 30 euroa, joka sisältää päivän
ohjelman ja ruokailut. Majoitus joko Naantalin Kylpylässä tai osallistujan valitsemassa paikassa.
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tai sähköposti jarmo.holm@dnainternet.net

Turun Laivastokilta ry
Hallitus

Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys 20 vuotta

V

iime vuonna tuli kuluneeksi 20
vuotta R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l -

joonan Perinneyhdistyksen perustamisesta. Vuosijuhla järjestettiin marraskuun lopulla perinneyhdistyksen
syntysijoilla, Upinniemessä.
Päivä alkoi vuosikokouksen merkeissä elokuvasalissa. Kokous sujui rutiinilla ja yhdistys sai jälleen toimihenkilöt uudelle toimikaudelle. Vuosikokous hyväksyi yhdistykselle myös yhden kunniajäsenen.
Yhdistyksen sääntöjen m u k a a n
kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, j o k a huomattavalla tavalla o n

Yhdistyksen tuore kunniajäsen Aimo Laaksonen (vasemmalla) sekäpuheenjohtaja Ilja

edistänyt yhdistyksen tarkoituksen to-

Hakanpää (kuva Tapani Flyktman)

teuttamista tai jolle se muutoin haluaa
osoittaa erityistä kunnioitusta.

minta-ajatuksesta ja toiminnasta. Hän

Iltajuhla pidettiin päällystöker-

Yhdistys sai siis uuden kunnia-

toimii myös järjestön toiminnanjohtaja-

holla. Puheenjohtajan tervetuliaispu-

jäsenen, kapteeniluutnantti evp Aimo

na. CMI:n on perustanut vuonna 2000

heen j a alkumaljojen jälkeen pääsim-

Laaksosen. Vuosia kestänyt työpanos

presidentti Martti Ahtisaari.

me nauttimaan maukkaasta illallisesta.

tunnustettiin kunniamaininnoin.

Vuosikokouksen jälkeen oli so-

Yhdistyksen juhlapuheen piti eversti-

Kokousten yhteydessä jäsenistöl-

tilaskodissa tarjolla kokouskahvit j a

luutnantti evp Ilkka Öhman, jota juhla-

lä on yleensä mahdollisuus tutustua jo-

pientä purtavaa. Ystävällinen ilmapii-

vieraat hiljentyivät kuulemaan suurella

honkin mielenkiintoiseen kohteeseen

ri sekä perinteisesti maukkaat tuotteet

mielenkiinnolla. Ilta sujui leppoisasti.

tai kuulla ajankohtaista asiaa maan-

oli Sotilaskodin tavaramerkki tälläkin

Valokuva-albumi yhdistyksen perusta-

puolustukseen liittyen. Tälläkin ker-

kertaa. Päivän aikana jäsenistöllä oli

miskokouksesta sekä kuvissa esiintyvi-

taa aihe oli erittäin mielenkiintoinen

myös mahdollisuus käydä virkistäyty-

en henkilöiden nuorekkaat kasvot he-

ja ajankohtainen.

mässä äskettäin peruskorjatussa kun-

rättivät myös runsaasti keskustelua.

Eversti evp Kalle Liesinen esitelmöi

totalossa, sekä tutustua Merikappelis-

Puheensorina sekoittui orkesterin ryt-

kansainvälisestä kriisinhallinnasta sekä

sa esillä olevaan "kaatuneiden tie ko-

meihin ja hilpeä tunnelma täytti salin.

Crisis Management Initiative (CMI) toi-

tiin" näyttelyyn.

Ilta muuttui yöksi ja oli aika päättää juhlat. 20 vuotta yhdistyksen historiaa oli juhlittu ja jälleen oli suoriu-

HTiTTO

H Rolls-Royce
G3H1

www.rolls-royce.com

<

duttu menestyksekkäästi menneestä
vuodesta. Kiitos kaikille, jotka olitte
mukana.
Marko Erkkilä
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Järjestöt

Helsingin Miinanraivaajakilta ry
J J

Meidän poikamme merellä",
toteesi Helsingin Miinanraivaajakillan puheenjohtaja
Erik Erwes saadessaan käsinsä Uuden Suonien lehtiartikkelin vuodelta
1968, joka kertoo raivaajaveljestämme Harry Fransmanista:
Suomen Meripelastusseuran kunniakirjan pelastustoimista Itämerellä
sai suomalainen moottorialus Brita
pelastettuaan puolalaisen moottorilaivan Wroclawin 28-henkisen miehistön. Pelastaminen tapahtui huhtikuun
ö.päivänä, ja perjantaina ml.Brita tuli Mäntyluotoon ensi kerran tapahtuman jälkeen. Aluksen kapteeni Harry
Fransman kertoi, että pelastustyö oli
melko jännittävä, ja vaik-

ka ml. Brita joutui tapahtuman takia
pidentämään matkaansa, oli miehistö reippaasti mukana pelastustoimissa. Suurimpana vaikeutena oli merellä ollut myrskyjä kova merenkäynti.
Brita oli matkalla Suomesta Gotlantiin lastausta varten, kun perjantai-iltana huhtikuun 5.päivänä kello
22 tuli laivalle hätäsanoma Maarianhaminan rannikkoradion kautta. Sanomassa kerrottiin, että puolalainen
moottorilaiva Wroclaw oli merihädässä Vilsandin majakan luona Saarenmaan länsipuolella. Brita oli sanoman saadessa noin 16 meripeninkulman päässä Wroclawista ja Britan kurssi suunnattiin kohti Vilsandia.Britan ollessa 12 me-

Varaa p a i k k a s i HETI!
Puolustusvoimat on mukana
Turun Messuilla 2 0 . - 2 4 . 8 . 2 0 0 9 .
Puolustusvoimien osaston yhteyteen on varattu tilaa myös
killoille, veteraanijärjestöille ja vapaaehtoista maanpuolustusta tekeville yhdistyksille.
Varaa paikkasi 18.6.2009 mennessä puhelinnumerosta
0299 311 163 tai sähköpostitse hanna.virkkunen@mil.fi.
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ripeninkulman päässä pelastettavasta aluksesta havaittiin Britan tutkassa kaikuja, ja Britan kapteeni havaitsi
hätäraketteja ammuttavan.
Me menimme suoraan kohti paikka, mistä raketit lähtivät. Merenkäynti oli hyvin ankara, joten meidän piti olla vähän varovaisia edetessämme.
Muutenkin paikka oli vähän kiusallinen, olihan Wroclawkin siellä jäänyt
karille, kertoili kapteeni Fransman.
Kymmentä minuuttia vailla yksi
yöllä nähtiin Britalta kaksi pelastusvenettä, jotka olivat jättäneet merihädässä olleen aluksen. Pelastusveneissä
oli koko laivan miehistö, myös laivan
kapteeni. Brita ajoi varovaisesti pelastusveneiden luo, ja 28 miestä autettiin
laivaan. Puoli kahden maissa oli koko
puolalaisen aluksen miehistö autettu
Britaan. Kaikki olivat hyvässä kunnossa, mutta silti heillä oli kova nälkä. Mahtavat annokset ruokaa ja kuuma juotavaa annettiin pelastetuille.
Brita otti yhteyden varustamoon,
josta annettiin määräys muuttaa määräpaikka Hankoon Gotlannin sijasta.
Puolalaisen aluksen kapteeni otti yhteyden omaan varustamoonsa sekä toiseen
puolalaiseen alukseen, joka oli itämerellä lähinnä Britaa. Tämä toinen puolalainen alus, Kapitan Kanski, ilmoitti ottavansa Wroclawin miehistön haltuunsa.
Kapitan Kanski ja Brita hakivat Saarenmaan rannikolta suojaisen
lahden, ja miehet siirrettiin Kapitan
Kanskiin kello 6 lauantaiaamuna. Brita jatkoi edelleen matkaansa Hankoon

varustamon ohjeiden mukaan. Suomen Meripuolustusseuran kunniakirjan Brita otti vastaan perjantaina 26.
päivänä huhtikuuta järjestetyssä tilaisuudessa Helsingissä. Aikaisemmin ei
vastaavanlaista kunniakirjaa ei ole ollut Britalla, jonka kapteenina Harry
Fransman on ollut nelisen vuotta. Kunniakirjan tekstin sisältö on seuraava:
"Suomen Meripuolustusseuran kunniakirja ml. Britan kapteenille, upseereille ja miehistölle heidän toimistaan
28 hengen pelastamisessa karille joutuneesta puolalaisesta aluksesta Wroclawista Pohjois-Itämerellä Venäjän rannalla huhtikuun ö.päivänä 1968".
"Tuollaisen tapahtuman jälkeen
on tietysti hyvä mieli, vaikka toimintahetkellä eivät tunnelmat ole ollenkaan

Suomalaisalus Brita, joka on noussut urho/aivojen luokkaa pelastettuaan puolalaisaluksesta
lukuisia ihmisiä, on saapunut kotimaahan. Suomen Meripelastusseura luovutti alukseen kiinnitettävän kunniakirjan perjantaina. Kuvassamme vasemmalla laivan päällikkö Harry Fransman,
merikapteeni Per Hjelt meripelastusseurasta ja varustamon edustaja Bengt Sandström.

juhlalliset, kun ajatellaan vain sen hetken töitä toisten auttamiseksi. Työt jatkuvat ihan entiseen tapaan. Lastaamme
parhaillaan Mäntyluodosta paperipuu-

Kilpailukutsu
K

ilpailussa ratkaistaan Reserviläisurheiluliiton merimestaruus. Kilpailu käydään nelihenkisin
joukkuein. Kilpailu on MPK:n lisäkurssi. Kilpailu on samalla karsintakilpailu pohjoismaisiin reserviupseerien merimestaruuskilpailuihin 2010.
Kilpailu sisältää päivä- ja yönavigointia, viestitystä, merimiestaitotehtäviä, maasto-osuuden j a ammuntaa. Kilpailussa noudatetaan
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ta, jonka viemme Ruotsiin. Lähdemme
Mäntyluodosta maanantaina."
Erik Erwes

Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailut Helsingissä 4.-5.9.2009

ResULn merimestaruuskilpailujen
sääntöjä v.2006.
Osallistumismaksu 50 C/kilpailujoukkue.

tietoineen. Ilmoittautuneet joukkueet saavat esikäskyn noin kuukautta
ennen kilpailua.
Kilpailun järjestäjä hankkii kilpailussa tarvittavat veneet.

Ilmoittautuminen 15.6.2009 mennessä Erik Westerinen, erik.westerinen@
hrmu.fi, puhelin 040-358 0588. Ilmoittauduttaessa ilmoitetaan joukkueen
nimi ja yhdistys, jota joukkue edustaa, joukkueenjäsenet tehtävineen sekä joukkueen yhteyshenkilö yhteys-

Tiedustelut:
Erik Westerinen,
erik.westerinen@hrmu.fi
puhelin 040-358 0588
Tervetuloa,

Helsingin Reservimeriupseerit

ry
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Merivariiskuntalainen

Loveboat:
m/s Merivoimat
- rakkautta ensi silmäyksellä?

Meillä varuskunnassa juodaan sotilasmaitoa.
Siviilimuksu näkisi tässä vain lehmäkuosin,
mutta varuskuntalaismuksupa virkkoi nähdessään purkin jo ennen turnausta, että: "Isi,
anna sotilasmaitoa!"Maanpuolustustahtoa jo
lehmänmaidosta...

S i i t ä on jo yli 20 vuotta aikaa,
kun ensi kerran kohtasimme. Silloin en voinut käsittää,
kuinka intohimoinen suhde siitä myöhemmin syntyisikään. Aluksi kai olisi
voitu puhua salarakkaasta, mutta nykyisin tämä suhde on jo niin ilmeinen,
että mitä sitä turhaan enää sakillakaan.
Toivottavasti en tuota teille pettymystä,
kun kyse ei olekaan hänestä, vaan siitä,
eli Upinniemestä.
Kävin ensimmäisen kerran Upinniemessä keväällä 1980-luvun lopulla,
kun veljelläni oli sotilasvala Helsingin
Laivastoasemalla. Olin tuolloin nuori
lukiolaistyttö - ja voitte vain kuvitella,
kuinka upeat "maisemat" minua miellyttivät. Liekö jotain jäänyt siis itämään,
kun seitsemän vuotta sitten löysin itseni
merisotilaan puolisona porttien paremmalta puolelta.

Samoihin aikoihin sain myös työpaikan varuskunnasta. Vuosien saatossa olen huomannut, ettemme suinkaan
ole olleet ainoa pariskunta merivoimissa, puolustusvoimista puhumattakaan. Mistään prosenttiluvuista en tiedä, mutta pariskuntia on paljon. Joskus lempi on leimahtanut työpaikalla.
Vuosien työtoveruuden jälkeen kumppani on tullut jo tutuksi, eikä luurankojakaan luulisi kaapista löytyvän. Selväksi
on myös tullut minkälaisen työn kanssa tuleva kumppani on jo entuudestaan
tiukassa liitossa. Pitkien merireissujen,
leirien tai muuten vaan työn vaativuuden
ei pitäisi enää siinä vaiheessa tulla yllätyksenä. Eipä se rakkaus ole siis katsonut
ikää, ammattia tai sotilasarvoa, kun se
on kohdalle osunut.
Rakkautta, tosin haikeaa, olin todistamassa ystäväni ja ex-kollegani Tainan kanssa, kun olimme seuraamassa
miinalaiva Pohjanmaan lähtöä koulutuspurjehdukselle juuri ennen vappua.
Kaartin Soittokunnan musiikki viritteli merellisiin tunnelmiin ja lämpimiä halauksia ja poispyyhittyjä kyyneleitä näki

Epomare Oy
Perämiehenkatu 11
20810 TURKU

P. 02-274 9640
F. 02-235 1499

www.epomare.fi
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Helsingin kauppatorin edustalla. Vaikkei oma siippani tuolla aluksella palvelekaan, niin myötähaikeutta tunsin puolisoiden ja erityisesti lasten puolesta. Puolisoille kuuden viikon ero on pitkä aika
ja koettelemus, mutta lapsille vanhemman pitkä poissaolo voi tuntua melkein
ikuisuudelta.
Rakkautta ei aina olekaan ilmassa,
sillä pitkät poissaolot tai muuten vaan
jatkuva reissaaminen koettelee parisuhteiden kestävyyttä. Aika monen liitto on ajautunut karikolle. Syitä on varmaan monia, mutta kaikissa liitoissa yhtälö mies+merivoimat+nainen ei toimi
ja joku kolmesta saa lemput. Onkin ilo
nähdä eläkeikäisiä kapiaisia, jotka yhä
vain ovat ensimmäisessä liitossaan. Onnistumisen mahdollisuudet ovat siis olemassa, eikä lemmenlaivan ole pakko karahtaa kiville. Liekö niin, että se rakkaus kestää, jota on ensin vähän koeteltu.
Suotuisia tuulia kaikkiin merellisiin liittoihin!
Johanna

Lahtinen

merimruskuntalainen

UNIFERM OY
Aleksanterinkatu 17, 00100 HELSINKI
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262
www.uniferm.fi

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa

Kristian

iinantorjunta-alushankkeen
kuulumisia Italiasta ja vähän
muualtakin

Isberg

Komentajakapteeni
Kristian Isberg palvelee Merivoimien Esikunnan Materiaaliosastolla
Hankesektorin johtajana
sekä MITO-hankepäällikkönä

Näkymä 1. aluksen

peräkanneltaAUVIROV-hangariin.

T

Tavoitteet ja käyttötarkoitus

-tuhoamiseen merivoimilla jo käytössä

on päivittää Miinantorjunta-

Sopimus kolmen monikäyttöisen MITO-

olevan kosketus- ja heräteraivauskyvyn

alushankkeen (MITO) kuulu-

aluksen toimittamisesta merivoimille

lisäksi. Kolmen aluksen suorituskyvyil-

miset. Artikkelissa kerrataan hankkeen

solmittiin italialaisen Intermarine tela-

lä parannetaan merivoimien operatiivis-

perustietoja, tarkastellaan rakennusvai-

kan kanssa marraskuussa 2006. MITO-

ta miinantorjuntakykyä, jolla varmen-

hetta sekä käynnistynyttä järjestelmä-ja

alusten lisäksi toimitukseen kuuluu Mii-

netaan valtakunnallisesti tärkeät meri-

laiva-alan koulutusta. MITO-alusten lai-

nasodankäynnin keskus (Mine Warfare

yhteydet ja -kuljetukset sekä toimintava-

va-alan perustiedot ovat luettavissa Ran-

Data Centre, MWDC) sekä laaja vara-

pauden kannalta kriittiset alueet. Lisäk-

nikon Puolustaja 4/2007:stä. Rannikon

osapaketti vuosien 2010 ja 2012 välillä.

si tavoitteena on kehittää merivoimien

Puolustajassa 4/ 2009 on tarkoitus kes-

MITO-hankkeen tavoitteena on luoda

kykyä osallistua kansainväliseen meri-

kittyä MITO-alusten taistelujärjestel-

merivoimille uutta miinantorjuntaky-

voimatoimintaan muun muassa Euroo-

män kokonaisuuteen.

kyä, jolla kyetään miinanetsintään j a

pan alueella. Rakennettavien MITO-

ämän artikkelin tarkoituksena

Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9
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Laminoinnista valmistunuttapääkantta käännetään kiinnitettäväksi 2. aluksen runkoon.

alusten käyttötarkoituksia ovat 1) poh-

myös Italiassa työskentelevät neljä ra-

Henkilöstön sitoutuneisuus nä-

jankartoitus, 2) väylästöjen ja satama-

kennusvalvojaa. Rakennusvalvojat edus-

kyy myös hankehenkilöstön ulkopuolelta tulevassa käyttäjä- ja ylläpitohen-

alueiden olosuhde- ja lähdetietokanto-

tavat merkittävien alojen, kuten kansi-,

jen ylläpitäminen, 3) miinantorjunta-

kone-, sähkö- j a telealan erikoisasian-

kilöstössä. Jo nyt rakennusvaiheen ai-

operaatiot sekä 4) alueellisen koskemat-

tuntijuutta aina kaksi vuotta kerral-

kana ensimmäisen aluksen henkilös-

tomuuden valvonta ja turvaaminen.

laan. Kahdella valvojalla on ulkomaan

tö j a huolto-organisaation henkilöstöä

komennuksen ajan perhe mukanaan.
Sitoutunut henkilöstö rakentaa,

koulutetaan alihankkijoiden kursseilla

MITO-alusten rakentaminen on

mm. edellä mainituissa maissa. Yksis-

valvoo ja opiskelee

jaettu osaprojekteihin, joita ovat taistelu-

tään tämän vuoden aikana sopimuksen

Hankkeen suomalaisen organisaation

järjestelmä-, laivatekninen ja ILS (Integ-

mukaista koulutusta järjestetään laiva-

ydin on tällä hetkellä Merivoimien Esi-

rated Logistic S u p p o r t ) - eli elinjakson

ja taistelujärjestelmien osalta yli 2000

kunnan materiaaliosaston hankesekto-

tuen projekti. Taistelujärjestelmäprojek-

vuorokautta. Kurssit ovat ainutkertai-

ri. MITO-hankepäälliköllä on apunaan

ti sisältää vielä erikseen MWDC.n han-

sia ja niiden sisältö jalkautetaan seuraa-

teknisen päällikön ja hankesihteerin li-

kinnan. Italialaisen päätoimittajan eli

ville miehistöille Suomessa. Oma haas-

säksi joukko osaprojektien päälliköitä ja

ns. Prime:n johdolla osaprojekteissa teh-

teensa henkilöstölle tulee olemaan myös

asiantuntijoita yli koko merivoimien or-

dään yhteistyötä monien alihankkijoina

mielenkiintoiset tehdas-, satama-ja me-

ganisaation. Merivoimien Esikunnan li-

toimivien kotimaisten ja ulkomaalaisten

rikokeiden vaiheet. Satama- j a meriko-

säksi merivoimien joukko-osastot ja lai-

yritysten kanssa. Eri järjestelmien toimit-

keet, ja niitä seuraava miehistön Fami-

tokset ovat sitoutuneet hankkeeseen eri

tajina on muun muassa saksalaisia, italia-

liarisation Training, tullaan järjestä-

alojen asiantuntijahenkilöstön ja tehtä-

laisia, norjalaisia, ruotsalaisia sekä yh-

mään Välimerellä kahden- kolmen kuu-

vien kautta. Keskeisessä roolissa ovat

dysvaltalaisia alihankkijoita.

kauden mittaisena, ennen alusten luovu-
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tusta merivoimille ja edelleen Saaristomeren Meripuolustusalueelle.

se lavetin, eli aluksen käytettävyys varmistaa vain minimoimalla sen herätteet
ja kehittää aluksen j a sen järjestelmien

Kehittyneet alukset valmistuvat
kokeneen telakan halleissa
Intermarine telakan voitto MITO-alus-

shokinkestävyyttä.
Edellä mainittujen osaprojektien
osalta vuoden 2008 syksy, talvi ja kevät

ten tarjouskilpailussa vuonna 2006 ei ol-

2009 ovat olleet hyvin kiireisiä käsittäen

lut sattumaa. Maailman sotilastelakoil-

järjestelmien määrittelyvaiheen sekä tek-

la tiedetään, että MITO-aluksen rungon

nisen-ja käyttöliittymäsuunnittelun de-

valmistaminen käyttötarkoitukseensa

taljivaiheen. Eri laitteiden ja järjestelmi-

Toinen alus seuraa tuotantolinjas-

soveltuvaksi on toiseksi vaikeinta he-

en tehdaskokeet ovat jo alkaneet ja jatku-

sa muutaman kuukauden ensimmäisen

Piirroskuva valmiista aluksesta.

ti sukellusveneen rungon rakentamisen

vat tiiviinä vuoden 2009 aikana. Saman-

perässä. Tätä artikkelia kirjoitettaes-

jälkeen. Intermarine on kehittänyt tieto-

aikaisesti itse alukset valmistuvat Inter-

sa aluksen pääkansi on nostettu rungon

taitoaan MITO-aluksissa jo noin 30 vuo-

marinen telakkahalleissa kovaa vauhtia.

päälle j a laminoitu kiinni viimeistään

den ajan. Telakan MITO-konseptin en-

Ensimmäinen alus, jonka suunni-

lehden tultua painosta ulos. Pääkannen

simmäiset alukset valmistuivat vuonna

teltu luovutus merivoimille ajoittuu lop-

jälkeen kokonaisuuteen liitetään kansi-

1985, jonka jälkeen niitä on rakennettu

puvuoteen 2010, on varusteluvaiheessa.

rakenteet ja viimeisenä ohjaamo.

seitsemälle maalle yhteensä 41 kappalet-

Aluksen runko ja pääkansi muodostavat

Kolmannen aluksen laminointi-

ta. Lähtökohtana jokaisen aluksen koh-

shokin kestävän kokonaisuuden, jonka

prosessi jatkuu vielä muutamia kuukau-

dalla on ollut aina konsepti, jonka jär-

sisään asennetaan parhaillaan muun mu-

sia, jonka jälkeen itse runko irrotetaan

jestelmien on kyettävä toimimaan mii-

assa pääkoneita, pumppuja, kaapelointia

muotistaan ja viimeistellään muun mu-

nantorjuntatehtävissä miinavaarallisen

sekä muita laiva-alan järjestelmiä. Alus-

assa läpivientien j a konepetien osalta.

alueen läheisyydessä tai jopa miinaken-

luokan mielenkiintoista Voith-Schneider

Tämän jälkeen kolmas, eli vuonna 2012

tän sisällä. Vaikka uusin teknologia mii-

propulsiojärjestelmää voi ihmetellä aluk-

luovutettava alus, seuraa rakennusvai-

nantorjunnassa on mahdollistanut etsin-

sen pohjan alla, kölin takana. Erityisen

heissa kahta ensimmäistä sisaralustaan.

tä- j a tuhoamisoperaatioiden toteutta-

hiljainen ja hyvät manooveerausominai-

misen itse oletettujen miinoitteiden ul-

suudet mahdollistava propulsiojärjestel-

Merkittävä hanke-etappi

kopuolelta mm. AUV:den (Autonomius

mä koostuu pyörivään kiekkoon liitetyis-

kesäkuussa 2009 - maassa

Underwater Vehicle) ja ROV:ien (Remo-

tä peräsinlavoista, jotka kiekon pyöriessä

maan tavalla

te Operated Vehicle) avulla, voidaan it-

muuttavat lapakulmiaan vinhaan tahtiin.

Jo sopimusta solmittaessa merivoimat
päätti noudattaa italialaista laivanrakennusperinnettä tietyissä etapeissa,
kotimaisia perinteitä unohtamatta. Yksi merkittävä "milestone" tulee olemaan
16.6.2009, jolloin ensimmäinen alus
kastetaan vesillelaskun yhteydessä. Viime vuosina Suomessa rakennetuissa merivoimien aluksissahan kaste on toteutettu usein vasta luovutuksen yhteydessä.
Kasteen ajankohdan suhteen italialaisen perinteen noudattaminen kertoo
koko hankkeen yhdestä kulmakivestä.
On osattava katsoa "hieman oman laatikon ulkopuolellekin" - omia perintei-

Rakennusvalvojat ihailemassa Voith Schneider-propulsion asennusta.
Rannikon Puolustaja 11 2 0 0 9

tä ja vahvuuksia unohtamatta.
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Sinisen Reservin Säätiö

V
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Yhteinen
julkaisumme

Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
e-mail: pekka.takki@srs.fi

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkojääkärikilta

Puheenjohtaja Henrik Nysten
GSM 0400 887 849
e-raail: henrik.nysten@mil.fi

Puheenjohtaja Aarne Krogerus
Ukonhauentie 2 D 36,02170 Espoo
GSM 040 545 1426
e-m: aarne.krogerus@edu.nunnijarvi.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Timo Junttila, GSM 040 750 2348
e-mail: timo.junttila@mil.fi
Asiamies Jukka Leikos
Pääesikunta
PL 919,00131 Helsinki
02 998 00
e-mail: asiamies.rtsaatio@elisanet.fi

Merivoimat
Tiedotuspäällikkö Annele Apajakari
Merivoimien Esikunta
PL 58,20811 Turku
e-mail: annele.apajakari@mil.fi

Meri upseeriyhd istys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10
02400 Kirkkonummi
Puh 02 998 00, GSM 040-513 0999
e-mail: markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 1 1 B 2 5
01600 VANTAA
Puh 02 998 00
GSM 0400-959370
e-mail: tatu.vartiainen@mil.fi
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Rannikkojääkäripataljoonan
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ilja Hakanpää
Nissintie 23,02780 Espoo
GSM 040 728 8272
e-mail: ilja.hakanpaa@mil.fi

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20,10900 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh (019) 248 1163
e-mail: veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 Turku
GSM 050 465 9309
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi

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

Rannikon Puolustajain kilta

Helsingin Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
e-mail: larseklund@kolumbus.fi

Kymenlaakson
Rannikonpuolustajain kilta

Turun Laivastokilta

Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

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

Suomenlinnan rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6,02180 Espoo
GSM 0400 426 951
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37,20320 Turku
GSM 0400 559 828
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

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

Helsingin Reservimeriupseerit
www.hrmu.fi
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2 , 0 3 3 0 0 Otalampi
GSM 050 512 3364
sarni.linnermo@welho.com

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Turun Rannikkotykistökilta

Helsingin Miinanraivaajakilta

Puheenjohtaja Eija Paananen
Tehtaankatu 8 C 54,00140 Helsinki
GSM 050 300 9819
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi

Puheenjohtaja Heikki Arasto
Santtionranta 5,23960 Santtio
GSM 0 4 1 4 7 2 0 6 0 2
e-mail heikki@arasto.fi

Puheenjohtaja Erik Erwes
Mannerheimintie 57 A 7,00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
e-mail: erwes@erwes.com

RT-kerhojohtorengas

Rannikkotykistön perinneyhdistys

Laivaston Sukeltajakilta

Puheenjohtaja Kare Vartiainen
Jupperinmetsä 5,02730 Espoo
GSM 0400 694 538
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi

Puheenjohtaja Ove Enqist
Hevoshaantie 9 D 6,01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
e-mail: enqvist@oktanet.li

Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Sininen Reservi ry

Turun Reservimeriupseerit

Puheenjohtaja Arno Hakkarainen
Helenankuja 4,01400 Vantaa
GSM 050 383 5486
e-mail: arno.hakkarainen@tieturi.fi

Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3,20100 Turku
GSM 0400 520 620
e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustaja 2009

Tapahtumakalenteri 2009
22.-25.06. Lastenleiri Järvössä (1/09 sivu
117)

10.-14.09.

Meriupseeriyhdistyksen jäsenmatka Kieliin (sivu 74)

13.-14.06.

Turun Rannikkotykistökillan
matka Viipuriin (sivu 82)

24.10.

Meripuolustuspäivä Turussa (1/09
sivu 111)

09.07

Merivoimien vuosipäivä ja iltajuhla Kotkassa (sivu 79)

03.-05.11.

Barettiraarssi (1/09 sivu 125)

14.11.

25.-26.07.

Valtakunnalliset laivastokiltapäivät Naantalissa (sivu 82)

Turun Rannikkotykistökillan
syysjuhla Suomalaisella Pohjalla
(sivu 82)

26.08.

Meriupseeriyhdistyksen tutustuminen Vuosaaren satamaan ym
(sivu 74)

06.12.

Turun Rannikkotykistökillan
matka Tallinnaan (sivu 82)

04.-05.09. ResULin merimestaruuskilpailut
Helsingissä (sivu 85)

Yleisöretket Kuivasaaren linnakkeelle,
sivut 71 ja 80.

3/2009

Teemana Suomen energiahuolto
tulevaisuudessa
- kansallinen energiavarmuus
- Venäjä ja energia
- kaasuputki Itämeressä
- Eurooppa ja energia

4/2009

Teemana Pinnan alla
- vedenalainen valvonta
ja uhkakuvat
- miinat ja miinantorjunta
- sukeltajat, valiojoukko
ja sen käyttö

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

Seuraa lehtemme kotisivuilta merivoimien
ja eri yhdistysten tiedotteita:

www.rannikonpuolustaja.fi

^International
Oy International Paint Ab

Vierumäki on Suomen johtava liikunta-, koulutus-ja vapaa-ajankeskus. Ympäri vuoden
tänne kokoontuvat eri yhteisöt, yritykset,
urheilujohtajat, nuoret, perheet, huippuurheilijat sekä liikunta-alan opiskelijat.

Malmarintie 20, 01300 VANTAA
Puh. 0207 501 501
Fax. 0207 501 507
www.international-marine.com

Vierumäki tarjoaa huippuolosuhteet sekä
monipuolisia elämyksiä ja haasteita harjoitteluun. Olemme mukana huolehtimassa myös
Merivoimien hyvästä kunnosta.

Laiva- ja korroosionestomaalit

y VIERUMÄKI
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Volvo Penta tarjoaa täydellisen valikoiman generaattoripaketteja satama-, hätä-, sekä jatkuvaan käyttöön.
Ne on varustettu juuri oikean kokoisella generaattorilla sekä
äärettömän luotettavalla valvontajärjestelmällä. Generaattoripaketit
sopivat kaikkeen käyttöön 6 2 - 1 4 6 0 kWe tehoalueella. Voimanlähteenä tietenkin luotettavat Marine Commercial Volvo Pentan ja
Mitsubishin tuoteperheet.

Kartanomäenkatu 4, PL 2
32200 LOIMAA
puh. (02) 7626 000

Myllynkivenkuja 4, PL 29
01620 VANTAA
puh. 0400 239 569, 050 5670 739

www.priimuspaino.fi

