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Vaali vapauttasi.
Hanki liikkuva
laajakaista.
Hanki Soneran liikkuva laajakaista,
niin pääset kannettavallasi nettiin
kaikkialla, missä kännykkä kuuluu.
Saat liikkuvan laajakaistasi esim.
kiinteällä kuukausimaksulla tai tuntihinnoittelulla. Tutustu eri vaihtoehtoihin Soneran nettisivuilla«!
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KUN MERIVOIMIEN ESIKUNTA MUUTTI HELSINGISTÄ T U R K U U N
h e n k i l ö k u n t a a odottivat täysin saneeratut t o i m i t i l a t upeassa tsaarinaikaisessa r a k e n n u k s e s s a .
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www.iskuinterior.fi.
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MERIPUOLUSTUKSEN
KENTTÄ 2 0 0 9

S

uomi on saari, joka on lähes täysin riippuvainen häiriöttömästä ulkomaankaupasta. Noin 90% tuonnistamme ja viennistämme kulkee meritse, emmekä ole edes
energiamme suhteen omavaraisia.
On siten yksiselitteisen selvää, että meriteidemme tulee
pysyä auki kaikissa olosuhteissa. Viime vuosina on myös Suomenlahden liikenne ja merkitys kansainvälisenä kuljetusväylänä kasvanut ja kasvaa voimakkaasti. Venäjän öljynvienti laivoilla nyt, ja maakaasun vienti putkessa tulevaisuudessa, vaikuttavat voimakkaasti maamme merelliseen asemaan ja rantojemme puhtauteen. Elämme erään maailman vilkkaimman, valitettavasti myös erään saastuneimman, vesireitin varrella.
Itämeri lahtineen on tässäkin suhteessa yhteinen asiamme.
Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen kaikkea
alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen ammattitaitoinen
henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun ohjaus, jäänmurto ja
öljyntorjuntavalmius ovat perustekijöitä. Mutta tämän päivän
maailmassa terrorin uhka, merirosvous, valtioiden erimielisyydet ja ympäristövahingot ovat jokapäiväistä elämää.
Täällä Euroopan pohjoiskolkassa olemme useimmilta uhkilta viime vuosikymmeninä toistaiseksi varjeltuneet. Onhan
rauhantilaa kestänyt nyt toisen maailmansodan päättymisestä
yli 60 vuotta.
Rauhan ja rauhallisen merenkulun säilyminen ei kuitenkaan ole, eikä ole ollut itsestäänselvyys. Sen turvaaminen
vaatii valppautta ja varautumista kriiseihin. Harjaantumista ja
kouluttautumista poikkeusoloihin, mutta samalla osaamista
merellä ja rannikoilla, hyvissä ja huonoissa keleissä.
Meriteiden turvaaminen on meripuolustuksemme keskeisin tehtävä.
Tämä meripuolustuksen lehden, Rannikon Puolustajan,
erikoisnumero antaa kuvan merellisestä maanpuolustuksesta,
ja sen laajasta vapaaehtoistoiminnasta. Se kertoo merivoimien
joukko-osastoista ja antaa myös ennakkotietoa merivoimissa

asevelvollisuuttaan suorittamaan saapuville varusmiehille ja
heidän perheilleen ja ystävilleen.
Vapaaehtoisen meripuolustuksen yhteinen tunnus on
SININEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tarjolla ja
tapahtuu valtava määrä vapaaehtoista kansalaistoimintaa
meripuolustuksen hyväksi.
Sininen Reservi ry:n jäseninä on 29 yhdistystä edustaen
yli 6000 henkeä maan eri osissa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen tarjoaa
jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle mahdollisuuden merihenkiseen koulutukseen ja harrastukseen.
Ja yhdistyksistä on helppo löytää itselle sopiva "harrastuskoti" samanhenkisessä joukossa.
Tämän jo kuudetta kertaa ilmestyvän erikoisnumeron on
kustantanut Sinisen Reservin Säätiö. Osoitan erityisen kiitoksen ilmoittajillemme ja painotyön tehneelle TS-yhtymälle,
joiden tuki on tehnyt tämän julkaisun tekemisen mahdolliseksi. He ovat jälleen pyyteettömästi meripuolustuksen
asialla.
Kiitokset myös työmme tukijoille, merivoimille, Rajavartiolaitokselle ja alan henkilöstöjärjestöille, työtovereillemme
isänmaan asialla.
Tervetuloa mukaan tukemaan ja toimimaan. "Navigare
necesse est"!
Kai Masalin
Päätoimittaja, komentajakapteeni res
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Merivoimien komentaja,
Vara-amiraali Hans Holmström

TURVALLISUUS
JA PUOLUSTUS
POLIITTINEN
SELONTEKO

2009
V

altioneuvosto julkaisi 23.tammikuuta uusimman turvallisuus-ja
puolustuspoliittisen selonteon. Kirjoitushetkellä selonteon käsittely on eduskunnassa
vielä kesken ja siten selonteon
edellyttämiä muutoksia tai selvitystehtäviä ei ole vielä puolustushallinnossa pantu toimeen.
Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että selonteko ei anna mitään
uutta voimassaoleviin linjauksiin
merivoimien tehtävistä, mutta
toisaalta vahvistaa puolustushaaramme kehittämisen yhteisesti sovittujen suuntalinjojen
mukaisesti.

Turvallisuuskehitys
merivoimien toimintaalueella
Uudessa selonteossa turvallisuuskehitykseen vaikuttavina
tekijöinä kuvataan ensin maailmantalous, seuraavaksi teknologia ja kolmanneksi kriisit ja konfliktit. Selonteon mukaan Euroopan unionin ja Naton laajene-

minen sekä Venäjän poliittinen
muutos ovat vakiinnuttaneet
oloja Suomen lähialueilla. Siitä
huolimatta, erityisesti Itämeren alueella, jännitteet etenkin
Baltian maiden ja Venäjän sekä
Puolan ja Venäjän välillä ovat
olemassa.
Venäjän strategiset intressit
Itämerellä ovat Pietarin alueen
ja Itämeren kuljetusreittien turvaaminen. Venäjä on ilmoittanut
vahvistavansa Itämeren laivastoaan ja sille on tärkeää turvata
sen ulkomaankaupan käyttämät
reitit ja kasvupotentiaali Itämerellä. Venäjän öljynviennistä
noin 40 % kuljetetaan Itämeren
kautta. Suunnitellun kaasuputken myötä Suomenlahden pohjukasta tulisi Venäjälle strategisesti entistä tärkeämpi alue.
Euroopan unionin laajentuminen on korostanut Itämeri-ylv
teistyön merkitystä. Itämeristrategian ja EU-ohjelmien avulla
unioni pyrkii vahvistamaan Itämeren alueen ympäristön, kaupan, liikenteen ja sosiaalisten
yhteyksien syntymistä sekä alu
een vakautta.
Pohjoismaat ovat yhdessä

tiivistämässä uiko-, turvallisuus
ja puolustuspoliittista yhteistyötään. Ne myös selvittävät, miten
vahvistaa ja sopeuttaa alueellisia
yhteistyösopimuksia Itämeren
piirissä. Käytännön esimerkkinä
tästä on jo tänä vuonna Suomen
ja Ruotsin välillä aloitetun merivalvontayhteistyön laajeneminen Itämeren alueella.

Mihin uhkiin ja miten
merivoimien on
varauduttava?
Selonteon mukaan Suomi varautuu torjumaan maahan kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen. Muun
muassa väestöön ja yhteiskuntien elintärkeisiin toimintoihin,
kuten energiaan, talouteen ja
logistiikkaan liittyvät intressit
voivat aiheuttaa maamme lähialueillakin ristiriitoja, jotka saattavat ääritapauksissa koskettaa
sotilaallisesti myös Suomea. Sotilaallisen voiman käyttöjä sillä
uhkaaminen niiden yhteydessä
on mahdollista.
Merivoimat valmistautuu
edellä mainittuihin uhkiin merellä siten, että ylläpidettävä
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puolustuskykyjä kulloisenkin tilanteen mukainen puolustusvalmiutemme tekevät jo ennalta arvioiden sotilaalliset toimet maatamme vastaan kannattamattomiksi. Puolustuskykyjä -valmius
mitoitetaan siten, että tehtävät
ovat toteutettavissa tilannekehityksen mukaisesti.
Merivoimien on pystyttävä
tarjoamaan erityisosaamistaan
muun yhteiskunnan käyttöön
myös laaja-alaisiin turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyssä ja niihin varautumisessa. Esimerkkeinä tällaisista uhkista voivat olla
mm tietoverkkohyökkäykset,
raaka-aine- ja energiatoimitusten vaikeutuminen sekä ympäristöön liittyvät kysymykset.

Merivoimien
suorituskyky ja
sen kehittäminen
Meripuolustuksella turvataan
yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät meriyhteydet avomereltä alkaen ilma-, pinta-ja
vedenalaista uhkaa vastaan ja
torjutaan mereltä suuntautuvat
hyökkäykset.
Merivoimat valmistautuu
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käyttämään kriisitilanteiden hallintaan ensisijaisesti meri- puolustuksen operatiivisia yksiköitä.
Normaalioloissa toimintavalmiina olevien johtoportaiden lisäksi
valmiutta kohotettaessa perustetaan tarvittavat rannikkoalueet. Operatiivisilla joukoilla luodaan puolustuksen painopiste ja
niiden käytöllä pyritään ratkaisemaan taistelu. Keskeisimpiä merivoimien sodan ajan joukkoja
2010-luvulla ovat ohjuslaivueet,
miinantorjuntalaivueet, miinalaivat, meritorjuntaohjuspatterit ja
rannikkojääkäripataljoonat.
Tällä hetkellä merivoimien
sodan ajan joukkojen vahvuus
on 30 000, koko puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden ollessa 350 000. Selonteko ei määritä
sodan ajan joukkojen vahvuutta ensi vuosikymmen lopussa,
mutta linjaa, että sodan ajan
joukkojen määrää vähennetään
pitkällä aikavälillä ottaen huomioon turvallisuusympäristössä
tapahtuvat muutokset, käytössä olevat resurssit, ikäluokkien
pieneneminen sekä materiaalin
vanheneminen.
Meripuolustuksen kehittämi-

sen painopisteenä on yhteiskunnan elintärkeiden meriyhteyksien turvaaminen. Meripuolustuksen torjuntakyky ylläpidetään
siirtymällä kiinteistä liikkuviin
järjestelmiin. Selontekokaudella
jatketaan miinantorjuntakyvyn
kehittämistä ja vuoteen 2012
mennessä valmistuu kansainvälisesti yhteensopiva miinantorjuntalaivue. Tähän jaksoon
ajoittuu myös vedenalaisen valvontakyvyn kehittäminen. Tilannetietoisuutta ja viranomaisyhteistoimintaa kehitetään kansallisesti ja kansainvälisesti. Rannikkojoukkojen suojaavaa varustusta sekä liikkumis-ja tulitukikykyä
kehitetään. Merivoimien kykyjä
osallistua kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään.
Merivoimilla on keula vakaasti kohti uutta vuosikymmentä!

Amer Sports on maailman johtava urheiluvälineyhtiö,
jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx.
Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä,
urheilusuoritusta parantavia tuotteita
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat
monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo
kaikilla tärkeillä markkinoilla.
Amer Sports Oyj
Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki
puh. [09) 725 7800, faksi: (09) 791 385
amer.communicationsOamersports.com
www.amersports.com

ia
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Yhteyshenkilömme:
Tommy Ilmoni,
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä,
puh. (09) 7257 8233, 040 592 9006,
tommy.ilmoniHamersports.com

Isossa talossa on tilaa kasvaa j a kehittyä, myös kansainvälisesti.
Tule t e k e m ä ä n innostavaa ja m o t i v o i v a a t y ö t ä asiakkaiden
a r v o s t a m i e n t u o t t e i d e n ja p a l v e l u i d e n parissa.
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Netistä

-10%
Ota maailmalle mukaan
If Matkavakuutus.
Jos matkasi syystä tai toisesta peruuntuu, keskeytyy tai myöhästyy, silloin on hyvä olla mukana
kattava vakuutus. Kun otat If Matkavakuutuksen
kätevästi osoitteesta if.fi, saat sen ensimmäiseksi
vuodeksi 10 % edullisemmin.

M IDMW,

www.if.fi

r.ik.

Puh. 010 19 19 19
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MERIVOIMIEN TEHTÄVÄT
Vastaa valtakunnallisesta merivalvonnasta ja meritiedustelusta
Turvaa valtakunnan alueellisen koskemattomuuden merialueella tarvittaessa voimakeinoja käyttäen yhteistoiminnassa ilmavoimien ja
rajavartiolaitoksen kanssa
Vastaa valtakunnan meriyhteyksien turvaamisesta ja johtaa meriliikenteen suojaamisen
Torjuu merialueen kautta suuntautuvat hyökkäykset yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen ja rajavartiolaitoksen kanssa
Pitää yllä korkeaa valmiutta, kehittää merivoimien taktiikkaa ja taisteluvälineitä sekä vastaa niiden huollosta
Kouluttaa merivoimien tarvitseman henkilöstön ja tukee vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
Antaa lain edellyttämää virka-apua muille viranomaisille
Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön

MERIVOIMIEN ORGANISAATIO
MERIVOIMIEN KOMENTAJA
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MERIVOIMIEN
JOHTO
1 . 8 . 2 0 0 9 *

Merivoimien komentaja
kontra-amiraali
Juha Rannikko

') Lehti on painettu ennen puolustusvoimien lippujuhlan päivää 4.6.2009.
Tiedot on päivitetty painohetken tietojen mukaan.

70

Saaristomeren
Meripuolustusalueen
komentaja
kommodori
Tapio Maijala

Saaristomeren
Meripuolustusalueen
esikuntapäällikkö
komentaja
Pentti Niskanen

Merivoimien
Materiaalilaitoksen
johtaja
kommodori
Heikki Mahlamäki

Merivoimien
Materiaalilaitoksen
osastopäällikkö
komentaja
Juha Jäppilä

Uudenmaan Prikaatin
komentaja
kommodori
Anders Gardberg

Uudenmaan Prikaatin
esikuntapäällikkö
komentaja
Lauri Helaniemi
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Merivoimien
esikuntapäällikkö
lippueamiraali
Veli-Jukka Pennala
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Merivoimien
operaatiopäällikkö
kommodori
Kimmo Kotilainen

Merivoimien
henkilöstöpäällikkö
kommodori
Dan Wilén

Merivoimien
huoltopäällikkö
kommodori
Heikki Rauhala

Suomenlahden
Meripuolustusalueen
komentaja
kommodori
Timo Junttila

Suomenlahden
Meripuolustusalueen
esikuntapäällikkö
komentaja
Mika Martikainen

johtaja
insinööriommodori
Pekka Kannari

Merivoimien
Tutkimuslaitoksen
apulaisjohtaja
komentaja
Taisto Vanhamäki

Merisotakoulun
johtaja
kommodori
Henrik Nysten

Merisotakoulun
apulaisjohtaja
komentaja
Matti Eskola

• Merivoimien
Esikunnan peruskorjattu rakennus Turussa.

• Eira Oksanen
viihtyy valoisassa työhuoneessaan Heikkilän
perinteikkäällä
kasarmialueella.

M

erivoimat on vahva merialueidemme ja rannikkomme
turvaaja, yksi puolustusvoimien kolmesta puolustushaarasta. Merivoimien
komentajana aloittaa 1.7.2009
kontra-amiraali Juha Rannikko,

joka siirtyy tehtävään puolustusvoimien sotatalouspäällikön
paikalta ja joka on edellisen kerran palvellut merivoimissa huoltopäällikkönä.
Merivoimien päätehtäviä
ovat kansallinen puolustus, tuki
muille viranomaisille ja osallistu-

minen kansainvälisiin kriisinhallinta tehtäviin.
Merivoimien toimintaa johtaa merivoimien komentaja, ja
työtä tehdään Merivoimien Esikunnassa sekä kuudessa joukkoosastossa ja laitoksessa. Saaristomeren ja Suomenlahden Meripuolustusalueet, Uudenmaan
Prikaati, Merisotakoulu, Merivoimien Tutkimuslaitos ja Merivoimien Materiaalilaitos työllistävät
kaikkiaan noin 2000 upseeria,
erikois-, opisto-ja aliupseeria
sekä siviiliä. Työtehtäviä löytyy
aluksen päälliköstä sukeltajaan,
insinööristä arkistonhoitajaan ja
varusmieskouluttajasta lakimieheen.
Merivoimissa palvelee vuosittain noin 4000 varusmiestä.
Varusmiesten alokaskoulutusta
annetaan Suomenlahden Meripuolustusalueella Upinniemessä, Helsingissä ja Kotkassa sekä
Tammisaaressa Uudenmaan
Prikaatissa, joka on maamme
ainoa ruotsinkielistä varusmieskoulutusta antava joukko-osasto. Jatkokoulutusta on tarjolla

r>r>

RANNIKON PUOLUSTAJA

• Patrick Hakalaxin esitystä seuraamassa Vesa
Tiira, Anne-Marie
Haavistoja Jouni
Pulkkinen.
• Esikunnan
ylemmille "kansille" johtava portaikko

myös Saaristomeren Meripuolustusalueella Turussa ja Merisotakoulussa Suomenlinnassa Helsingissä.
Merivoimiin kuuluu sekä rannikkojoukkoja että laivastojoukkoja. Rannikkojoukkojen kalustoa ovat muun muassa liikkuvat
meritorjuntaohjuspatterit, rannikko-ohjuskomppaniat ja kiinteät rannikkotykit. Merivoimien
taistelualuksista keskeisimpiä
ovat ohjusveneet, miinalaivat ja
miinantorjuntayksiköt.

Esikunta asettunut
Turkuun
Merivoimien Esikunta muutti joulukuussa 2007 Helsingistä
Turkuun valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus-ja puolustuspoliittisen selonteon linjauksen mukaisesti. Turussa esikunta
työskentelee historiallisella Heikkilän kasarmialueella. Alueen
upea päärakennus modernisoitiin perusteellisesti nykypäivän
tarpeita vastaaviksi työtiloiksi,
mutta historiaa kunnioittaen.
Kasarmialueella ovat toimineet vuosikymmenten aikana
muun muassa Porin Prikaati,
Turun llmatorjuntapatteristo,
Turun Rannikkorykmentin esikunta, Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti ja Turun ja
Porin sotilasläänin esikunta. Nyt
tiloissa työskentelee noin 300
2B/2009

henkilöä, joista reilu puolet merivoimien esikuntalaisia, loput
muun muassa Puolustusvoimien
Rakennuslaitoksen ja VarsinaisSuomen aluetoimiston väkeä.
Merivoimien Esikuntaa johtaa esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala.
Esikuntapäällikön alaisuudessa
toimivat apulaisesikuntapäälliköt: henkilöstöpäällikkö, operaatiopäällikkö ja huoltopäällikkö.
Esikunnassa työskentelee noin
180 henkilöä.
Itsenäisen Suomen merivoimat, samoin kuin koko puolustusvoimat, täytti 90 vuotta viime
vuonna. Juhlavuosi huipentui
itsenäisyyspäivän valtakunnalliseen paraatiin Turussa. Järjestelyistä vastasi merivoimat, ja
tapahtuma onnistui huikeasti;
Aurajoen partaat ja Forum Marinumin kenttä täyttyivät katselmuksen, kalustonäyttelyn ja
ohimarssin seuraajista.
Merivoimien vuosipäivää 9.
heinäkuuta vietetään tänä vuonna Kotkassa. Elokuun viimeisenä
lauantaina taas kokoonnutaan
Turun Heikkilään kasarmialueelle nauttimaan MILJazzista;
kaikelle kansalle suunnattu ulkoilmakonsertti järjestetään nyt
toista kertaa Turussa.
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S

uomenlahden Meripuolustusalue (SLMEPA), jonka päätukikohta sijaitsee
Kirkkonummella Upinniemen varuskunnassa, vastaa
osaltaan pääkaupunkiseudun ja
koko Suomenlahden merellisestä turvallisuudesta aina Hankoniemeltä Kotkaan. Valmiusyhtymän päivittäisessä toiminnassa
korostuu merialueiden valvonta
ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen sekä joukkojen
kouluttaminen. Virka-apu muille viranomaisille sekä kansainväliset tehtävät ovat tärkeä osa
meripuolustusalueen monipuolista tehtäväkenttää. Valmiusyhtymänä joukko on valmiudessa

24 tuntia vuoden jokaisena päivänä.
Suomenlahden Meripuolustusalueen eri työpisteissä palvelee yli 700 palkattua henkilöä
ja vuosittain 2400 varusmiestä.
Merivoimien suomenkielinen
alokaskoulutus on keskitetty
juuri SLMEPA:lle. Varusmiespalvelukseen astutaan joko Upinniemen varuskuntaan tai linnakesaarille Isosaareen ja Kirkonmaalle.
Merellinen osaaminen on
Suomenlahden Meripuolustusalueen vankka selkäranka, joka
selkeästi tukee merivoimien
keskittymistä merelliseen toimintaympäristöönsä. On kulu-

Tunnuslauseemme on "MERELLE VAHVA

M BORA550 Rannikkotutkaa käytetään meritilannekuvan täydentämiseen

HAMINA
KOTKA
O
KIRKONMAA
O
ISOSAARI
HANKO
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Komentaja

Varuskuntatoimisto

Esikunta

Porkkalan
Rannikkopataljoona

7. Ohjuslaivue

Merivoimien
Koulutuskeskus

Suomenlinnan
Ränni kkory kmentti

Kotkan
Rannikkopataljoona

Huoltokeskus

Miinalaiva
Pohjanmaa

Ohjusviirikkö

Tukikohtakomppania

Aliupseerikoulu

Isosaaren
linnake

Kirkonmaan
linnake

Materiaalikeskus

Miinaviirikkö

Vartioviirikkö

Kuljetusviirikkö

1. komppania

Ohjuspatteri

Ohjuspatteri

Upinniemen
korjaamo

Upinniemen
Merivalvontakeskus

2. komppania

Kuljetuskeskus

3. komppania

Sairaala

4. komppania

Muonituskeskus

Sukeltajakoulu

Erikoistoimintaosasto

SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE
VIESTINTÄ

nut jo kymmenen vuotta siitä,
kun maamme laivasto-ja rannikkojoukot liitettiin yhtenäisiksi
merivoimiksi. Meri toimintaympäristönä ja siihen liittyvä monipuolinen erityisosaaminen olivat
keskeinen voimien yhdistämisen
perusta. Merellisestä osaamisesta ja sen myötä merellisen
puolustuskyvyn tuottamisesta
tulee tänään ja tulevaisuudessa
meripuolustusalueen olemassaolon oikeutus, sekä erinomainen
pohja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle
(YETT).
Kukin seitsemästä SLMEPA joukkoyksiköstä tarkastelee
merellistä osaamista omasta
näkökulmastaan. Siinä missä
aluksin operoiville laivastojoukoille, laivueillemme, on toiminta merellä itsestään selvää, tulee
myös rannikkojoukoissa kehittää
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merellisiä osaamisalueita. Esimerkkinä yhdestä merellisestä
joukkotyypistä on meritiedustelijat, joiden koulutus on selkeästi rannikkojoukkojen vastuulla.
Meritiedustelukomppaniaa käytetään meri-, saaristo-, ilma-ja
maa-alueiden valvontaan, merija maatulenjohtoon, maalinosoituksiin, saaristotiedusteluun,
väylävalvontaan ja erikoisjoukkojen toiminnan paljastamiseen.
Sen toimintatavoissa korostuu
salaaminen ja itsenäinen liikkumiskyky saaristossa. Tehtävä
edellyttää meritiedustelijoilta
kykyä liikkua ja taistella vaativissa meriolosuhteissa.
Aliupseeriston rekrytointi,
opistoupseerien osaamisen siirtäminen aliupseeristolle, sekä
koulutus hyvin monialaisiin tehtäviin tulee vaatimaan joukkoosastolta huomattavia ponnis-

tuksia tulevina vuosina. Aktiivinen rekrytointi on jo nyt alkanut
tuottaa hyvää tulosta, kiinnostusta aliupseerin tehtäviimme
ja merelliseen koulutukseen on
löytynyt ja huomattava määrä
tehtäviä on jo saatu täytettyä.
Kehityksen myötä on aliupseeristosta tulossa vuoteen 2010
mennessä Meripuolustusalueen
suurin henkilöstöryhmä.
Kokonaan uuden ulottuvuuden ja elementin toimintaan
tuo sodan ajan kokoonpanoihin
kuuluvien maakuntajoukkojen
koulutus. Maakuntajoukkotoiminnan alku ja aktiivinen yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin
kanssa vaikuttaa erittäin lupaavalta.
Suomenlahden Meripuolustusalueen tunnuslause on "Merelle vahva".

W

• Vilkkuviestitystä.
• Vuosipäivät ja
muut juhlat tarjoavat tilaisuuden pukeutua perinteiseen
laivaston univormuun.
• Pelastusharjoitukset ovat osa
laivastojoukkojen
koulutusta.

S

aaristomeren Meripuolustusalue on merellinen
valmiusyhtymä, jonka
erityispiirteisiin kuuluvat korkea valmius ja suuri torjuntakykyjo rauhan aikana. Sen
tehtäviä ovat merivalvonta ja
alueellisen koskemattomuuden
turvaaminen. Valvontaa suoritetaan sekä kiinteillä järjestelmillä
että aluksilla. Keskeisimpiä teh-

täviä ovat myös mereltä suuntautuvan uhan torjuminen sekä
meriliikenteen suojaaminen osana yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamista. Lisäksi
meripuolustusalue vastaa joukkotuotannosta kouluttamalla
omat joukkonsa, jotka se tarvittaessa myös perustaa sodan aikaa varten. Tiivis viranomaisyhteistoiminta ja valmistautumi-

r>r>

RANNIKON PUOLUSTAJA

«munin

Modernisoitu miinalaiva Hämeenmaa ja Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneet ovat osa
Saaristomeren Meripuolustusalu
een kalustoa.

nen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ovat meripuolustusalueen arkea.
Saaristomeren Meripuolustusaluetta johtaa meripuolustusalueen komentaja. Esikuntaan
kuuluvat operatiivisen osaston
lisäksi huolto-osastoja henkilöstöosasto. Tilannekeskus kokoaa
tilannekuvaa Torniosta Hankoon
ulottuvalta alueelta 24 tuntia
vuorokaudessa.
Organisaatioon kuuluu kolme joukkoyksikköä, jotka ovat
4. Miinalaivue, 6. Ohjuslaivue
sekä Turun Rannikkopataljoona. Omat yksikkönsä muodostavat lisäksi Huoltokeskus ja Laivaston Soittokunta.

Modernisoituvat laivueet
Laivueissa tärkeintä kalustoa
ovat Hämeenmaa-luokan miina-

laivat, Rauma-luokan ohjusveneet sekä Kuha-\uokar\ heräteraivaajat. Molemmat miinalaivat
ovat läpikäyneet suuren modernisointiprosessin, jossa aluksille
on luotu entistä parempi kyky
meriliikenteen suojaamiseen ja
kansainvälisiin tehtäviin.
Miinalaivueeseen kuuluu
myös etsintäalus Kampela 3, jolla
toteutettavat testaus-ja koejaksot ovat keskeisessä asemassa luotaessa valmiuksia uusille
miinantorjunta-aluksille. Ensimmäistä uutta miinantorjuntaalusta rakennetaan parhaillaan
Italiassa ja se valmistuu vuonna
2010.
Myös ohjuslaivueessa puhaltavat uudistuksen tuulet. Rauma-luokan ohjusveneet valmistautuvat peruskorjaukseen, mikä
parantaa niiden toimintakykyä

Merikomppaniasta, Sotilaspoliisikomppaniasta, Kuljetusviiriköstä, Gyltön linnakkeesta ja
Ohjuspatterista. Merikomppania vastaa meripuolustusalueen
aliupseerikursseista, joita on tarjolla niin laivasto- kuin rannikkojoukoillekin. Pataljoonalle kuuluu myös alustarkastusosaston
koulutus. Miinalaivojen ohella se
on toinen meripuolustusalueen

kansainvälisiin tehtäviin valmistautuva yksikkö.
Saaristomeren Meripuolustusalue osallistuu aktiivisesti
harjoitustoimintaan monilla tasoilla niin omilla kuin kansainvälisilläkin vesillä. Meripuolustusalueen vuosittaisista harjoituksista suurimpia ovat alkukesällä
ja loppusyksyllä pidettävät meripuolustusharjoitukset. Turun

• Sotilaspoliisit
ojentautuvat muodossa.
• Kuha-luokan
aluksilla varusmiehet saavat monipuolista koulutusta
miinaraivaustehtävistä.
• Rauma-luokan
ohjusvene laituriin
kiinnittyneenä.
• Miinat odottamassa lastausta miinalautta Pansioon.
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• Meripuolustusalueella saa koulutusta alustarkastusosasto, joka
valmistautuu myös
kansainvälisiin tehtäviin.
saariston sydämessä sijaitseva
Gyltön linnakesaari kuuluu varuskuntaan ja tarjoaa monipuoliset harjoittelumahdollisuudet
niin rannikko- kuin laivastojoukkojen toiminnalle ympäri vuoden.
Kansainväliseen toimintaan
sisältyy koulutuksen ja harjoitusten lisäksi kahdenvälistä yhteistyötahosta hyvänä esimerkkinä

• Sotilaspoliisit
harjoittelemassa
epäilyttävän henkilön kiinniottoa.

13
2B/2009

• Jurmo-luokan
joukkojenkuljetusvene on rantautunut saareen.
• Modernisoitu
miinalaiva Hämeenmaa merellä.

on meritilannekuvan välittäminen Suomen ja Ruotsin välillä.
Kansainvälisistä harjoituksista
keskeisimpiä tänä vuonna ovat
Baltops 09 sekä Loyal Manner, joihin laivueet osallistuvat.

Laivasto-ja rannikkojoukkojen perinteikäs
tukikohta
Saaristomeren Meripuolustusalue juhli viime vuonna kymmenettä toimintavuottaan. Nykyisen organisaatiomuodon pohja
luotiin 1.7.1998 yhdistämällä
Saaristomeren Laivasto ja Turun
Rannikkorykmentti. Nämä kaksi
elementtiä - laivasto-ja rannikkojoukot - muodostavat vankan
perustan meripuolustusalueen
r>r>

RANNIKON PUOLUSTAJA

toiminnalle tänäkin päivänä.
Päätukikohta on Pansiossa,
joka sijaitsee vain noin kahdeksan kilometrin päässä Turun
keskustasta. Varuskunta-alueelta
löytyy kätevästi oma harjoitusalue sekä hyviä liikunta-ja ajanviettomahdollisuuksia myös
vapaa-ajalla. Merenrannalla sijaitsevan, Koivuluotoa kiertävän
kuntoradan varrelta löytyy lihaskuntovälineitä, vaikka kuntoa
voi toki kohottaa myös sisätilojen kuntosaleissa. Kasarmissa sijaitsee Pansion Sotilaskoti, jossa
aika hujahtaa virvokkeiden ja
eri alojen lehtien, internetin tai
vaikka biljardin parissa. Aivan sotilaskodin vierestä löytyvät myös
Merisotilastoimikunnan tilat.
2 B / 2 0 0 9 13

• Kuha-luokan raivaaja miinanräjäytystehtävissä.
• Modernisoitu
miinalaiva Uusimaa
merellä.
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två truppenheter samt underhållscentralen. Truppenheterna
är Vasa Kustjägarbataljon och
Ekenäs Kustbataljon. Under den
senare sorterar Amfibieskolan
som även ger internationell utbildning.

N

ylands Brigads viktigaste uppgift är att
som en del av marinen
utbilda trupper främst
för krävande kustförhållanden.
Brigaden har beredskap att stöda andra myndigheter både i
skärgården och på kusten i olika
handräckningsuppgifter även
när det gäller röjning av krigstida ammunition och bekämpning av miljöskador. Nylands
Brigad upprätthåller därtill beredskap att delta i internationella marina operationer med en
kustjägarenhet.
Nylands Brigad är det enda
truppförbandet i vårt land som
ger beväringsutbildning på
svenska. Dess rekryteringsområde är de svenskspråkiga områdena i Finland, från Österbotten till Östra Nyland. Nylands
Brigad är alltså ett av de få "riksomfattande" truppförbanden.
Nylands Brigad är ett aktivt,
utvecklingsinriktat utbildningscenter som specialiserat sig på
amfibieverksamhet. De trupper
som brigaden utbildar verkar i
gränssnittet mellan fastland och
hav.
Brigadens garnisonsområde
ligger i Dragsvik, 90 km sydväst
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om Helsingfors. Garnisonen ligger ett stenkast från Ekenäs centrum, den administrativa centralorten i den nya staden Raseborg som grundades 1.1.2009.
I Nylands Brigad tjänstgör i
medeltal tusen beväringar, av
vilka ca en procent är kvinnor.
Truppförbandet sysselsätter ca
210 personer. Av dem är knappt
40 civila.

Brigaden utbildar
kusttrupper
Nylands Brigad utbildar bl.a.
kustjägare, granatkastarmän,
pionjärer, militärpoliser, robotmän, chaufförer och båtförare.
Därtill ges utbildning för många
specialuppgifter, såsom eldlednings-, signal- och mätuppgifter
samt sjukvårds- och underhållsuppgifter.
Många unga män och kvinnor får en gedigen ledarutbildning under beväringstiden och
den fungerar även utanför försvarsmakten. En del av utbildningen räknas till godo i samband
med studierna och senare i arbetslivet.
Nylands Brigad leds av
brigadkommendören. Till organisationen hör staben och

Den internationella utbildningsinriktningen
ger beredskap för krishanteringsuppdrag.
Nylands Brigad ansvarar för utbildningen av en internationell
kustjägarenhet, ATU (Amphibious Task Unit). Till ATU-enhetens
utbildning hör spaning, övervakning och efterspaning särskilt på kusten, i skärgården och
inom hamnområden.
Utbildningsspråket är svenska och engelska. Deltagandet
i utbildningen är frivilligt och
baserar sig på ansökan.
Internationellt samarbete
övas vid gemensamma övningar
bl.a. med svenska truppförband.
ATU utbildas enligt linjedragningarna i 2004 års säkerhets- och
försvarspolitiska redogörelse
särskilt för krishanteringsuppdrag.
Nylands Brigad utbildar soldater och trupper för verksamhet i kustförhållanden. Den
mångsidiga kustnära utbildningen intresserar även finskspråkiga beväringar. Brigaden erbjuder intressanta uppgifter och
utmaningar inom många olika
delområden.

U

udenmaan Prikaatin
päätehtävä on osana
merivoimia kouluttaa
joukkoja toimintaan
etenkin vaativissa rannikko-olosuhteissa. Prikaatilla on valmius
tukea muita viranomaisia sekä
saaristossa että rannikolla erilaisissa virka-aputehtävissä myös
sodanajan räjähteiden raivaamisessa ja ympäristövahinkojen torjunnassa. Prikaati ylläpitää lisäksi
valmiutta kansainvälisiin merellisiin operaatiohin rannikkojääkäriyksiköllä.
Uudenmaan Prikaatii on
maamme ainoa joukko-osasto,
joka antaa varusmieskoulutusta
ruotsiksi. Sen rekrytointialue kattaa koko ruotsinkielisen Suomen
Pohjanmaalta aina itäiselle Uudellemaalle. Prikaati on siis yksi
maamme harvoista "valtakunnallisista" joukko-osastoista.
Uudenmaan Prikaati on aktiivinen ja kehityshakuinen amfibiotoimintaan suuntautunut
koulutuskeskus. Prikaatin kouluttamien joukkojen toimintaTalue
sijaitsee mantereen ja meren rajapinnassa.
Prikaatin varuskunta-alue
sijaitsee Dragsvikissä, 90 km Helsingistä lounaaseen. Varuskunta
on kivenheiton etäisyydellä Tammisaaren keskustasta, joka on

1.1.2009 perustetun uuden Raaseporin kaupungin hallinnollinen
keskustaajama.
Uudenmaan Prikaatissa on
keskimäärin tuhat varusmiestä,
joista noin prosentti on naisia.
Joukko-osasto työllistää noin 210
henkilöä. Heistä vajaa 40 on siviilejä.

Prikaati kouluttaa
rannikkojoukkoja
Uudenmaan Prikaati kouluttaa
mm. rannikkojääkäreitä, kranaatinheitinmiehiä, pioneereja, sotilaspoliiseja, ohjusmiehiä, kuljettajia ja veneenkuljettajia. Lisäksi
annetaan koulutusta moniin erikoistehtäviin, kuten tulenjohto-,
viesti-ja mittaustehtäviin sekä
sairaanhoito-ja huoltotehtäviin.
Moni nuori mies ja nainen saa
varusmiesaikanaan perusteellisen johtajakoulutuksen, joka
toimii myös puolustusvoimien
ulkopuolella. Osa koulutuksesta
lasketaan ansioksi opintojen yhteydessä ja myöhemmin työelämässä.
Uudenmaan Prikaatia johtaa
prikaatin komentaja. Organisaation kuuluu esikunta sekä kaksi
joukkoyksikköä ja huoltokeskus.
Joukkoyksiköt ovat Vaasan Rannikkojääkäripataljoona ja Tammisaaren Rannikopataljoona.

Viimeksi mainitun alaisuudessa
toimii myös kansainvälistä koulutusta antava Amfibiokoulu.

Kansainvälinen koulutussuunta antaa valmiuksia
kriisinhallintatehtäviin
Uudenmaan Prikaati vastaa kansainvälisen rannikkojääkäriyksikön, ATU:n eli Amphibious Task
Unitin koulutuksesta. ATU-yksikön koulutukseen kuuluu tiedustelua, valvontaa ja etsintää
etenkin rannikolla, saaristossa ja
satama-alueilla.
Koulutuskielinä ovat ruotsi ja
englanti. Osallistuminen kursseillle on vapaaehtoista ja perustuu
hakemukseen.
Kansainvälistä yhteistyötä
harjoitellaan yhteisissä harjoituksissa mm. ruotsalaisten joukkoosastojen kanssa. ATU koulutetaan valtioneuvoston vuoden
2004 turvallisuus-ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitettyjen linjausten mukaisesti erityisesti kriisinhallintatehtäviin.
Uudenmaan Prikaati kouluttaa sotilaita ja joukkoja toimintaan rannikko-olosuhteissa.
Rannikonläheinen monipuolinen
koulutus kiinnostaa myös suomenkielisiä varusmiehiä. Prikaati
tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä
ja haasteita monilla eri osa-alueitla.
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MATERIA
IIFAIITIQS

• Teknikko Pekka
Kiuru, luutnantti
Seppo Rautakoski
ja elektroniikkamestari Kari Virtanen Elektroniikkakorjaamolla.

M

erivoimien Materiaalilaitos johtaa merivoimien erikoishuollon järjestelyjä kaikissa valmiustiloissa ja luo tekniset edellytykset merivoimien
perustettavien joukkojen varustamiselle sekä taistelukelpoisuuden ylläpitämiselle. Laitos ohjaa
merivoimien joukko-osastojen
merivoimien erikoismateriaalin
huoltotoimintaa. Kunnossapidon ja täydennysten palvelut
tuotetaan materiaalin koko elinjaksolle itse tai kumppanuuksia
hyväksikäyttäen. Laitoksen toiminnalla luodaan osaltaan tekniset edellytykset merivoimien
valmiusyhtymien operatiiviselle
toiminnalle.
Materiaalilaitoksen strategiana on pysyä ja kehittyä ammattitaitoisen ja motivoituneen
henkilöstön avulla asiakkaiden
arvostamaksi asiantuntijaorganisaatioksi, joka hallitsee ko-

konaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla merivoimien materiaalin elinjakson materiaalin
hankinnasta ylläpidon ja varastoinnin kautta materiaalin poistoon asti.
Merivoimien materiaalin
kunnossapidon järjestelyt ovat
merkittävän muutoksen ja kehitystyön kohteena. Materiaalin
huolto-ja korjaustoiminnassa
siirrytään koko puolustusvoimissa 2-tasoiseen kunnossapitojärjestelmään. "Vanhat" A, B, C ja
D-tason huoltotyöt tarkastetaan
ja jaetaan edelleen 1-tasolletai
2-tasolle kuuluviksi kunnossapitotöiksi. Suunnittelussa työnjaon karkeana rajana on vanha Bja C-tason huollon välinen raja.
Joukon itsensä kenttäolosuhteissa tai varastointi-ja koulutustiloissa suorittama kunnossapito
sisältyy 1-tason töihin. 2-tason
kunnossapitotöihin luetaan taas
erikoisosaamista ja -välineistöä

vaativat huoltotyöt, jotka tehdään Merivoimien Materiaalilaitoksen toimipisteissä tai teollisuudessa koti-ja ulkomailla.
Merivoimien käytössä olevan materiaalin kunnossapitotöiden tasojen yksityiskohtainen määrittäminen tehdään
yhteistoiminnassa MERIVErn ja
merivoimien joukko-osastojen
sekä MAAVMATL:n huoltorykmenttien kanssa. Merivoimien
hallussa olevan puolustushaarayhteisen materiaalin kunnossapito on jo siirtynyt vuoden 2009
alusta maavoimien strategiselle
kumppanille Millog Oy:lle, joka
vastaa myös erikseen sovituista
merivoimien erikoismateriaalin
vaativista 2-tason kunnossapitotöistä. Merivoimien kunnossapidon järjestelyjen sekä 2-tasoisen
kunnossapitojärjestelmän suunnittelu laite-ja järjestelmätasolle
sekä käyttöönotto vuoden 2010
kuluessa tulee olemaan yksi
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kuluvan vuoden haastavimpia
tehtäviä kunnossapidon eri yksiköissä.
Merivoimien Materiaalilaitoksella työskentelee 214 henkilöä,
joista 2/3 on siviilitehtäviä. Laitosta johtaa kommodori Heikki
Mahlamäki. Laitoksen toiminnot
ovat jakaantuneet neljään eri
toimipisteeseen:
Hallinto-osasto sijaitsee Turussa Artukaisissa. Merivoimien
Materiaalilaitoksen esikuntana
Hallinto-osasto suunnittelee,
valmistelee ja johtaa laitokselle
määriteltyjen tehtävien ja tavoitteiden toteutuksen.
Hallinto-osasto johtaa ja
suunnittelee merivoimamateriaalin ylläpitoa ja varastointia
sekä tukee Merivoimien Materiaalilaitoksen muiden osien toimintaa vastaamalla henkilöstö-,
talous-ja huoltoasioiden hoidosta sekä laitoksen operatiivisista asioista.
Hallinto-osasto hankkii pääosan merivoimien tarvitsemista
varaosista sekä huolto-ja korjauspalveluista. Hallinto-osasto
toimii merivoimien käytössä
olevaa materiaalia ylläpitäessään
kiinteässä yhteistyössä niin kotimaisen kuin ulkomaisen puolustusväline-ja muun teollisuuden
kanssa.
Elektroniikkakorjaamo on
Turussa Pansiossa toimiva merivoimien ylimmän tason korjaamo, joka tuottaa elektronisten
järjestelmien sekä ase-ja omasuojajärjestelmien kunnossapito-ja asiantuntijapalveluja. Korjaamolla on käytössä ISO 9001 ja
AQAP 2110 mukaisesti sertifioitu

laatujärjestelmä. Toiminnan periaatteena on koko elinjakson
kattava kunnossapito käsittäen
suunnittelun, huoltotoimenpiteet, raportoinnin, seurannan ja
analysoinnin. Korjaamon työskentely on suurelta osin aluksilla, asemilla ja linnakkeilla tapahtuvaa huoltotoimintaa. Muita
korjaamon suorittamia tehtäviä
ovat asiantuntijatehtävät merivoimien hankintaprojekteissa,
elinjaksosuunnittelun ja huoltojärjestelmien kehittäminen sekä
varaosamateriaalin määrittely
ja hankintojen tekninen valmistelu. Lisäksi korjaamon tietopalveluryhmä vastaa merivoimien
teknisen dokumentoinnin hallinnasta ja ohjekirjapalvelusta.
Korjaamolla työskentelee noin
90 henkilöä. Henkilöstöstä 75
% on siviilejä ja 25 % on erikoisupseereja ja opistoupseereja.
Siviileistä asentajia on 70 % ja
loput ovat insinöörejä, teknikkoja, varastonhoitajia sekä toimistosihteerejä.
Kemiön Varikko-osasto sijaitsee Kemiön saarella, n 80 kilometrin päässä Turusta. Henkilökuntaa alueella on noin 70.
Kemiön Varikko-osaston tehtävänä on Merivoimien erikoismateriaalin huoltoja kunnossapito. Päätuotteet ovat miinojen,
ohjusten ja räjähtävän materiaalin elinkaaren aikainen tarkastus
ja huolto sekä materiaalin varastointi ja loppukäsittely.
Varikko-osastolla varastoidaan myös perustettaville joukoille tulevaa muuta räjähtävää
ja joukkokohtaista materiaalia.
Varastointi tapahtuu niin luolissa

kuin maanpäällisissä varastoissa.
Varastointiolosuhteet ovat hyvät
johtuen sijainnista ja modernista
turvallisuustekniikasta.
Varikko-osaston alueella on
satama ja neljä laituria, joihin
kaikki merivoimien alukset voivat kiinnittyä ja joissa voi lastata
ja purkaa materiaalia.
Kemiön Varikko-osaston kokoonpanoon kuuluu Ohjushuoltola, Miinahuoltola, Materiaaliosastoja Toimisto.
Merivoimien Keskusvarasto toimii Turussa Pansiossa ja se
tuottaa palveluja kaikille merivoimien joukko-osastoille. Keskusvaraston päätehtäviä ovat
varastomateriaalin vastaanotto,
varastointi ja jakaminen käyttäjille, maalilennokkitoiminnan
suunnittelu, toteutus ja huolto.
Keskusvaraston toimintaa ohjaavat Materiaalilaitoksen johtaja
ja hallinto-osaston eri toimialat.
Toiminnallisesti keskusvarasto
jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: toimisto, materiaaliala ja
lennokkiryhmä.

• Miinan elektroniikkaa huoltamassa asentaja Harri
Raita.

• Varastonhoitaja
Pertti Lanki jakamassa materiaalia
Merivoimien Keskusvarastolla.
• Pohjamiinan
latausosan huoltotyössä asentaja
Niklas Friman Miinahuoltolassa.
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Tutkimusja koetoimintaa

• Tutkimusalus
Geomaria käytetään mm. merenpohjan kartoitukseen liittyvissä tehtävissä. Kuva Ove
Enqvist.

• SAM räjäytys:
Kauko-ohjattavan
akustis-magneettisen raivaimen
testaus

tsenäisen Suomen merivoimien tutkimustoiminnan voidaan katsoa alkaneen, kun
Helsingin Sotasatama aloitti
toimintansa Katajanokalla 1918.
Vuosien saatossa tutkimuksen
painopiste ja intensiteetti ovat
vaihdelleet meripuolustuksen organisaation ja tarpeen mukaan.
Merivoimien ja rannikkotykistön
yhdistyessä 1. heinäkuuta 1998
myös Merivoimien Tutkimuslaitos (MERIVTL) itsenäistyi merivoimien komentajan alaiseksi
joukko-osastoksi. Tänään laitos
toimii kahdella paikkakunnalla:
johto, hallinto sekä tutkimus-ja
kehittämisosasto Espoon Kilossa
sekä mittaus-ja koetoimintaosasto Turun Pansiossa.
Merivoimien Tutkimuslaitos
on runsaan 50 hengen väellään

merivoimien pienin joukko-osasto. Yksi laitoksen erikoisuuksia
on, ettei se anna varusmieskoulutusta. Siitä huolimatta laitokselta
vaaditaan melkein kaikkia samoja
toimintoja kuin muilta merivoimien joukko-osastoilta. Nykyjärjestely on todettu toimivaksi ja
merivoimien kokonaistavoitteita
varsin hyvin palvelevaksi. Laitos
on toimintansa alusta alkaen ollut puolustusvoimissa edelläkävijä verkottuneen ja tukitoiminnat
ulkoistavan toimintamallin soveltamisessa. Merivoimien komentaja onkin merivoimien rakennemuutokseen liittyen selvästi
päättänyt, että tutkimuslaitosta
kehitetään itsenäisenä joukkoosastona, joka toimii kahdella
paikkakunnalla.

Merivoimien kehittämisen erikoistarpeisiin perustettu Merivoimien Tutkimuslaitos tuntee
merellisen toimintaympäristön,
hallitsee teknisen kehittämisprosessin, tukee merivoimien
kehittämisohjelmia ja materiaalihankkeita sekä tukee operatiivista toimintaa erikoisosaamisellaan.
Mittaus- ja koetoimintaosasto (MK-osasto) tukeutuu
toiminnassaan Saaristomeren
Meripuolustusalueeseen. Osaston toiminnan täyttää avovesikaudella merivoimien materiaalihankkeisiin liittyvä merellinen
koetoiminta sekä alusten herätemittaukset Skinnarvikin mittausasemalla, Pansion yksikkömittaradalla ja koetoiminta-alus
Iskulla. Pääosa koetoiminnasta
tehdään Merivoimien esikunnan
ja joukko-osastojen toimeksiannoista.
Tutkimus-ja kehittämisosasto (TK-osasto) on vuosien varrella
käyttänyt merellisessä toiminnassaan erilaisia aluksia yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja valtion laitosten kanssa.
Kiinteä yhteistoimintaratkaisu
syntyi 2001, kun merivoimat ja
Geologian Tutkimuskeskus allekirjoittivat sopimuksen hankkia
yhteinen tutkimusalus tutkimuslaitteineen. Uusi hydrograafinen
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tutkimusalus sai kasteessa 16.
joulukuuta 2003 nimen Geomari.
Kesä 2004 kului pääosin koeajoihin ja laiteasennuksiin ja 2005
käynnistettiin varsinainen tutkimustoiminta.
2001 tehtiin sopimus meritorjuntaohjus 85:n (MTO-85) modernisoinnista. Laitoksen molemmat
osastot ovat olleet aktiivisesti
mukana hankkeessa, joka huipentui kesällä 2005 suoritettuun
modernisoidun järjestelmän koeammuntaan. Samaan aikaan toteutettiin kansallisesti mittavana
tutkimus-ja kehittämishankkeena uuden merimiinan (M2000,
nyk. PM-2004) määrittely, testaus
ja tuotteistaminen. Merivoimien
esikunnan johtaman hankkeen
kehittämisvastuu merivoimissa
on ollut MK-osaston miinasektorilla, joka on toteuttanut hankkeen yhdessä suomalaisen teollisuuden ja tiedeyhteisön kanssa.
Ensimmäisen sarjan hankinta on
jo tehty Patria ASL:n kanssa 2004
tehdyn sopimuksen perusteella.
Tutkimuslaitos on myös osallistunut Laivue2000:n sekä modernisoidun Hämeenmaa-luokan
järjestelmien määrittelyyn, valintaan ja hankintaan. Kyseessä on
ollut lähinnä passiiviset ja aktiiviset harhamaalijärjestelmät sekä
erilaisten herätteiden hallinta.
Laivueen muodostavien Haminaluokan ohjusveneiden vastaanottokokeisiin ja käyttöönottoon
liittyen on myös toteutettu alus-
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ten herätteiden mittaukset.
Vedenalaisen valvonnan sektorilla on jatkettu olevien järjestelmien kehittämistä edelleen
tavoitteena vedenalaisen akustiikan, signaalinkäsittelyn ja herätteiden hallinta. Vedenalaisen valvonnan koulutustuki muille joukko-osastoille on edelleen runsasta. Kiinteän valvontajärjestelmän
(PFA) toimitusten rinnalla käynnistettiin toimenpiteet siirrettävän uravalvontajärjestelmän
(SURA) hankkimiseksi. Passiivinen
SURA täydentää kiinteitä järjestelmiä, on laskettavissa nykyisistä
aluksista, on nopea ottaa käyttöön ja tiedonsiirto aluksille tai
maa-asemalle on mahdollista.
Järjestelmädemonstraatiot on
toteutettuja koetoiminta jatkuu
kesällä 2009.
Pohjakartoituksen päätehtävänä on tuottaa merivoimien
operatiivisen suunnittelun ja päätöksenteon sekä alusyksiköiden
tarvitsemat merenpohjan syvyys-ja laatukartat. Uusi Geomari
-alus palvelee pääosin tätä tarkoitusta. Tarkat pohjanlaatukartat ovat uusilla atk-sovelluksilla
muokattavissa merivoimien tarvitsemaan muotoon samalla kun
vanhemmilla järjestelmillä luotua
dataa voidaan yhdistää lopputuotteisiin.
Merivoimien lähivuosien
suurin hanke on kolmen uuden
miinantorjunta-aluksen hankinta.
MERIVTL on osallistunut uuden
MITO-aluksen määrittelyyn ja tarjousten arviointiin. MITO-järjestelmien evaluointi sekä ulkomaisten alusten käyttämien järjestelmien kokeet ovat olleet laitoksen
MK-osaston vastuulla. Myös monet muut laitoksen tutkimukset
liittyvät tähän hankkeeseen.
MERIVTL on käynnistänyt
MITO-hankkeeseen kuuluvan
miinasodankäynnin tietokeskuksen (MWDC = Mine VVarfare
Data Center) perustamisen alaisuuteensa. Järjestelmäkoulutus
painottuu vuodelle 2009 ja laiteasennukset tehdään loppuvuodesta. MWDC tukee valmistuttuaan uusien MITO-alusten sekä
kaikkien alusyksiköiden toimintaa miinasodankäynnin tietojen
sekä paikkatietoaineistojen kokoajana ja jakelijana.
Merivoimien esikunnan siirryttyä Turkuun siirrettiin Me-

rivoimien laiva-alan tutkimus
MERIVTL:lle Espooseen. Sektorin
suurin työllistäjä tulevina vuosina tulee olemaan Merivoimien
seuraava uusi alushanke, monitoimialus 2020 (MTA 2020), johon liittyvät esitutkimukset ovat
käynnissä.
Laitoksen asiantuntijat osallistuvat kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön omilla teknologiavastuualueillaan puolustusvoimien edustajina. Vuoteen
2005 asti tämä tapahtui WEAG:n
ns. CEPA-ryhmien puitteissa,
mutta 2005 alusta toiminta siirtyi uuden EU:n puolustusviraston
(EDA) tutkimusorganisaation alle.
Lisäksi laitoksella on kiinteät yhteistoimintasuhteet mm. Ruotsin
FMV:nja FOI-sekä Norjan FFI-ja
Saksan VVTD-71 tutkimuslaitosten kanssa.

Lopuksi
Merivoimien Tutkimuslaitoksen
toteuttama suoraan merivoimien
kehittämisohjelmia palveleva
tekninen ja luonnontieteellinen
tutkimustoiminta tehdään kiinteässä yhteistyössä Merivoimien
esikunnan osastojen sekä Merivoimien Materiaalilaitoksen ja
merivoimien muiden joukkoosastojen kanssa. Tämä kansainvälisestikin poikkeuksellinen
toimintamalli varmistaa sen, että
tutkitaan oikeita asioita ja tulokset saadaan kehittämisohjelmien
käyttöön ilman viiveitä. Tämä ei
ole mahdollista ellei merellistä
toimintaympäristöämme ja merisotaan liittyviä erityisteknologioita hallita merivoimissa. Tämä hallinta sekä sitä tukevan kansallisen
ja kansainvälisen yhteistoimintaverkoston luominen ja ylläpito on
pitkälti Merivoimien Tutkimuslaitoksen vastuulla.
Laitoksen tutkimus-ja kehitystoiminnalla sekä mittaus-ja
koetoiminnalla ja ammattitaidon
jatkuvalla kehittämisellä luodaan perusteita Merivoiminen
pitkäjänteiselle kehittämiselle
yhä kansainvälisemmässä maailmassa.
Komentaja Taisto Vanhamäki
Apulaisjohtaja

• Barra-sonopoijukoe Porkkalan
vesillä

M

erisotakoulu on merivoimien komentajan alainen sotilasopetuslaitos, jossa
koulutetaan puolustusvoimien
palkattua henkilöstöä, merikadetteja, varusmiehiä merivoimien reserviupseereiksi sekä reserviläisiä kertausharjoituksissa
ja vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Koulun päämääränä on kouluttaa henkilöstö, joka kykenee
täyttämään merivoimien tehtävät tiedollisesti, psyykkisesti,
fyysisesti ja asenteellisesti. Lisäksi Merisotakoulu tutkii ja kehittää meri-ja rannikkosodankäyntiä koko merivoimia ajatellen.

Nykyaikaista opetusta
historiallisessa
linnoituksessa
Vuonna 1930 perustettu Merisotakoulu sijaitsee Helsingin edustalla Suomenlinnan merilinnoituksessa. Merisotilaskoulutus alkoi linnoituksessa jo 1700-luvun
puolivälissä, jolloin perustettiin
Saaristolaivasto.
Nykyisin Merisotakoulu on
merivoimien komentajan alainen puolustushaara-, aselaji-ja
toimialakoulu, jossa opiskelee
vuosittain noin 250 henkilöä.
Henkilökunta koostuu yhteensä
yhdeksästäkymmenestä upseerista ja siviilistä.
Merisotakoulun muodostavat koulun johtaja, esikunta ja
joukkoyksikkönä Merisotakoulun Koulutuskeskus sekä kolme
erillistä perusyksikköä: Korkeakoulu-, Reserviupseeri-ja Täydennyskoulutusosasto. Valmiutta kohotettaessa Merisotakoulu perustaa Merivoimien Täydennyskoulutuskeskuksen merivoimien sa-koulutusyksiköksi.

Upseerikoulutus

• Merivoimien henkilöstön täydennyskoulutusta: kranaatinheitinryhmä ampuu suora-ammuntaa Russarössä
elokuussa 2008. Luodolla näkyy sirpalekranaatin räjähdys. Kuva: Janne Hartikainen.

Merivoimien upseerien peruskoulutus annetaan Korkeakouluosastolla. Merikadetit opiskelevat laivasto-, rannikkojoukko-ja
johtamisjärjestelmälinjoilla. Laivastolinjan mukana opiskelee
merivartiolinja, josta henkilöt
valmistuvat Rajavartiolaitoksen
tehtäviin.
Kadetit suorittavat ensin kolmevuotiset sotatieteiden kandidaatin opinnot, minkä jälkeen
he syventävät osaamistaan työelämässä noin kolmen vuoden

ajan. Kadetit toimivat tällöin
merivoimien joukko-osastoissa
joukkueenjohtajan, aselajiupseerin tai merenkulku-upseerin
tehtävissä.
Työelämävaiheen jälkeen
kadetit voivat jatkaa opintojaan
sotatieteiden maisteriksi. Opinnot kestävät kaksi vuotta. Kaikille valmistuneille upseereille
taataan työpaikka. Iskukykyiset
joukot, vaihteleva työympäristö
sekä kansainvälinen toiminta takaavat, että merivoimien upseerin työ on monipuolista ja mielenkiintoista.

Reserviupseerikoulutus
Merisotakoulu kouluttaa varusmiehiä kaksi kertaa vuodessa
järjestettävällä reserviupseerikurssilla. Linjavaihtoehtoja on
neljä: laivasto-, meritiedustelu-,
merivalvonta- ja johtamisjärjestelmälinja. Kurssin aikana oppilaat osallistuvat Merisotakoulun
rannikkotaisteluharjoitukseen,
jossa he kouluttautuvat erilaisissa laivasto-ja rannikkojoukkojen
johtajatehtävissä.
Laivastolinjalta valmistuneilla reservin upseereilla on pienen
aluksen ohjailuun vaadittavat
merenkululliset ja merimiestaidolliset perustiedot ja -taidot.
Merivalvonta-ja meritiedustelulinjoilta valmistuneet reservin upseerit hallitsevat koulutuslinjansa mukaisen joukon
johtamisen taistelussa rannikon
erityisolosuhteissa.
Johtamisjärjestelmälinja kouluttaa reservin upseereita tietotekniikkakeskuksien sodan ajan
tarpeisiin sekä alusyksiköiden
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viestijärjestelmien ja taistelujohtokeskuksien erityisosaajiksi.

Merivoimien täydennyskoulutus
Merisotakoulun Täydennyskoulutusosasto vastaa merivoimien palkatun henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Osasto
kouluttaa kaikkia merivoimien
henkilöstöryhmiä sotilaista siviileihin, ja kurssien pituudet vaihtelevat päivästä pariin vuoteen.
Täydennyskoulutuksessa on käytössä monipuoliset keinot henkilöstön osaamisen kehittämiseen:
opetus on monimuotoistettu, eli
se sisältää luokkaopetusta, itseopiskelua, ryhmätöitä ja verkkoopiskelua.
Merisotakoulussa opetetaan
niitä asioita ja kokonaisuuksia,
jotka merivoimat näkee tärkeäksi. Täydennyskoulutuksen kurssit
perustuvat pääosin eri joukkoosastoilta kartoitettuihin koulutustarpeisiin tai merivoimien
kehittämisohjelmiin.

• Merenkulkukoulutuksessa käytetään Fabian Wrede -luokan aluksia, joita Merisotakoululla on kolme. Fabian Wrede on ensimmäinen nimenomaan saaristo-ja rannikkomerenkulun koulutukseen rakennettu alusluokka. Kuva: Liisa-Lotta Wirmaneva

Merisotakoulussa a n n e t t a v a m e r e n k u l k u k o u l u t u s täyttää Kansainvälisen
Merenkulkujärjestön IMO:n asettamat vaatimukset aina vahtiperämiehen ja vahtikonemestarin tasoille asti. Merenkulkulaitos auditoi Merisotakoulussa annettavan koulutuksen ensimmäisen kerran vuonna 1999. Sen jälkeen koulutus on auditoitu uudelleen
vuosina 2002 ja 2008. Merenkulkualan kansipuolen koulutusta annetaan varusmiespalvelustaan suorittaville laivastolinjan reserviupseerioppilaille, perusopintojaan suorittaville laivasto-, merivartio- ja johtamisjärjestelmälinjan kadeteille sekä Täydennyskoulutusosastolla opiskeleville merenkulkualan aliupseereille.

Miifi^laiva Pohjanmaa Suomenlinnan
edustalla lähdössä koulutuspurjehduksel
le huhtikuussa 2008. Jokavuotisella, noin
kuusiviikkoisella koulutusptfijehduksella on
mukana kadetteja, aliupseereita ja varusmiehiä. Vuoden 2008 reitti kulki Hampurista Casablancaan ja sieltä Portsmouthiin.
Kuva: Oscar Lindell

2 B / 2 0 0 9 13

• Automaattiset
rajatarkastukset
ovat jo käytössä
Hesinki-Vantaalla.
(Kuva P Lehtinen)

uomenlahden merivartioston toimintaympäristö on kaksijakoinen.
Toisaalla ovat perinteiset
merelliset tehtävät ja toisaalla
lähinnä lentoasemaympäristössä tapahtuvat tehtävät. Yleistäen
voidaan sanoa, että merialueella Suomenlahden merivartiosto
toimii yleisviranomaisena kaikissa oloissa ja olosuhteissa. Lentoasemalla tehtävät painottuvat
rajaturvallisuuden ylläpitoon ja
siihen liittyvään rikostorjuntaan.

Schengenin alueen
laajeneminen näkyy
Merivartioston merellisessä toimintaympäristössä muutostarvetta ovat viimeaikoina luoneet
ainakin Baltian Schengenin soveltamisen alkaminen, Itämeren
kaasuputkihanke ja entisestään
lisääntyvä kauppa-alusliikenne.
Baltian Schengen-jäsenyyden myötä rajatarkastukset me-

rivartioasemilla käytännöllisesti
katsoen loppuivat, tarkastuksia
tehdään entiseen verrattuna
vähäisessä määrin Venäjän liikenteessä. Tämä mahdollistaa
nyt olemassa olevilla resursseilla
merivartioston läsnäolon lisäämisen partioinnilla. Merivartioasemaverkko harvenee, kun
Orrengrundin merivartioasema
lakkautetaan 2010 ja Pirttisaaren ja Glosholmenin merivartioasemien toiminnot keskitetään
perustettavalle Emäsalon merivartioasemalle. Samanaikaisesti partiovenekalustoa uusitaan
siten, että käytännössä kaikki
tarvittavat viranomaistoimet
voidaan tehdä partiossa veneestä käsin. Uusi venekalusto mahdollistaa myös pidemmät partiot. Samanaikaisesti hallintoa
kehitetään siten, että merivartioasemilla voidaan keskittyä operatiivisen perussuoritteen tuottamiseen Hallinto, "paperityöt",

tehdään keskitetysti muutamissa toimipisteissä. Kaiken tämän
tavoitteena on läsnäolon ja sitä
kautta turvallisuuden lisääntyminen merialueella. Entiseen tapaan partiointia täydennetään ja
painopisteitä luodaan laivaluokan aluspartioinnilla sekä ilmaaluspartioinnilla.
Ulompana merellä valvonnalle ja partioinnille uusi haaste
on Itämeren kaasuputkihanke.
Kaasuputken rakentamiseen
liittyen Suomenlahdella liikkuu
monenlaisia aluksia erilaisilla
statuksilla; kaupallisia aluksia
ja valtionaluksiksi luokiteltavia.
Tämä on haaste alueellisen koskemattomuuden valvonnalle.
Muut haasteet liittyvät kaasuputken osalta meripelastukseen
ja öljyntorjuntaan. Kaasuputken
rakentaminen on huomioitava
myös näistä näkökulmista.
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M e r i - j a lentoliikenne
kasvaa edelleen
Vanhat, jo totutut haasteet ovat
edelleen olemassa. Keskisellä
Suomenlahdella on alusliikenteen risteysalue, jossa matkustaja-alukset liikkuvat pohjois-etelä
suunnassa ja Venäjälle liikennöivät tankkerit itä-länsisuunnassa.
Öljytankkereiden määrä kasvaa
voimakkaasti Venäjän avatessa
uusia öljysatamia Suomenlahden
ohjukkaan. Toisaalta talouden
taantuma ei ole merkittävästi
vähentänyt matkustaja-alusliikennetta. Kesäaikana liikennevirtoihin yhdistyy vielä runsas huvialusliikenne Viron suuntaan. Huvialusliikenne ei enää kanavoidu
rajanylistyspaikkoina toimivien
merivartioasemien kautta, vaan
on "villimpää" koska rajatarkastuksia ei enää ole.
Merivartioston vastuulle kuuluu myös Suomen suurin kansainvälinen rajanylityspaikka,
Helsinki-Vantaan lentoasema.
Helsinki-Vantaalla konkretisoituu Suomen asema EU:n ulkorajan vartijana. Luonteenomaista
lentoasemalle on kauko-ldän
liikenteen jatkuva kasvaminen,
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johon liittyy syöttöliikenne muualle Eurooppaan. Tehdessämme
rajatarkastuksia huolehdimme
osaltamme koko Euroopan rajaturvallisuudesta.

Häkki heilahtaa
yhä useammin
Rajavartiolaitoksen tutkintavastuulle kuuluvista rikosasioista
koko valtakunnassa otetaan esitutkintaan valtaosa juuri lentoliikenteeseen liittyen. Nuo ydinalueen rikosasiat liittyvät laittomaan maahantuloon, laittoman
maahantulon järjestämiseen,
näihin liittyvään ihmiskauppaan
sekä väärennettyihin matkustusasiakirjoihin. Rajavartiolaitos
aloitti esitutkintatoiminnan nykyisessä laajuudessaan vuoden
2005 syyskuun alusta lukien.
Kuluneen kolmen vuoden aikana on käynyt selväksi laittoman
rajat ylittävän rikollisuuden monialainen ja järjestäytynyt luonne. Lisääntyvät liikennemäärät
eivät näyttäisi vähentävän haasteita tällä sektorilla.
Merialueella rikostorjunta on
keskittynyt veneliikenteeseen
liittyvien rikosasioiden esitutkintaan. Itäisellä merirajalla tulee

kuitenkin tutkintaan edelleen
niitä perinteisiä luvattomia rajanylityksiä, kuten totuttu termi
kuului -nykyisin rikosnimike on
valtionrajarikos. Merialueen rikostorjunnallinen erityispiirre
liittyy öljypäästöjen tutkintaan,
joihin myös aktiivisesti osallistutaan sekä valvonnalla, että esitutkintaa tukemalla.

Koulutuksellisesta
haasteesta selvitty hyvin
Summaten voidaan todeta, että
Suomessa ei liene yhtään viranomaista, jonka toimiala yleisviranomaisluontoinen siten, että
tehtävien tai toimivaltuuksien
piiriin kuuluisi yhtä monta toisistaan luonteeltaan eroavaa tehtävää. Tämä asettaa erityisiä laatuvaatimuksia henkilöstölle ja sen
koulutukselle, mutta toisaalta
pitää merivartioston ja sen henkilöstön dynaamisena ja joustavana viranomaisena vastaamaan
erilaisiin haasteisiin -kaikissa
oloissa ja tiivistä yhteistyötä korostaen.
Meritoimiston päällikkö
Komentajakapteeni
Petteri Partanen

• "Meripelastus ja
avustukset työllistävät ympärivuoden.
Kuvassa tarkastetaan ajelehtivaa jollaa Porkkalan selällä
maaliskuussa tänä
vuonna" (Kuva vartiolentolaivue)

rajavartiolaitos

• Tursas-luokan ulkovartiolaiva. Kuva
Rajavartiolaitos

Kirjoittaja, komentajakapteeni
Mikko Salo on Länsi-Suomen merivartioston henkilöstöä
ja toimii vartiostossa meriturvallisuusvastuuhenkilönä
sekä työturvallisuuspäällikkönä.
Työpaikkana on
vartioston esikunta
Turussa.

j A \
lusturvallisuus on
| Li \ käsite, jolla merilais| I—i \ sa tarkoitetaan lailla
I I \ i säänneltyä aluksen
merikelpoisuutta sekä aluksen
turvallista käyttöä ja turvalliseen
käyttöön liittyviä johtamisjärjestelyjä. Käsitteeseen sisältyy
myös laivaisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäiseminen.
Jotta tämä alusturvallisuus
ei olisi pelkkä käsite, vaan konkreettinen asia, niin alusturvallisuuden valvonnasta on myös
laki, jossa tätä valvoville viranomaisille annetaan oikeuksia
suorittaa aluksiin kohdistuvia
valvontatoimenpiteitä. Näiden
asioiden kokonaishallinnalla
voidaan ehkäistä tehokkaimmin
onnettomuuksien syntymistä.
Onnettomuustutkintakeskuksen
tutkintaan ottamissaan merion-

nettomuustapahtumissa ovat
tutkijat mm. todenneet, että
alusliikenteen alusturvallisuutta
voidaan parantaa kehittämällä
turvallisuusjohtamisjärjestelmiä
tai turvasuunnitelmia. Tutkijat
ovat esittäneet loppuraporteissaan, että pienemmissä ja varsinkin matkustajia kuljettavissa
aluksissa sovellettaisiin myös
turvallisuusjohtamisjärjestelmän
perusteita.
Lähes kaikissa vesikulkuneuvoja koskevissa laissa on alussa
todettu, että laki ei koske tai sitä
ei sovelleta Puolustusvoimien
eikä Rajavartiolaitoksen aluksiin
tai sitä sovelletaan vain soveltuvin osin. Osittain näistä syistä
sekä alusturvallisuuden varmistamiseksi sekä Puolustusvoimat
että Rajavartiolaitos ovat ohjeistaneet omat säännöksensä,
jotta laitoksien harjoittama merenkulun turvallisuus olisi korke-

alla tasolla. Näillä kummallakin
viranomaisella ohjeistus pyrkii
noudattamaan mahdollisimman
tarkkaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Poikkeamiset lainsäädännöstä johtuvat suurelta
osin laitosten aluksilleen asettamista operatiivisista tehtävistä ja
niiden aiheuttamista vaatimuksista.
Rajavartiolaitos on merellinen turvallisuusviranomainen ja
vastaa meripelastuslain mukaan
meripelastustoimen järjestämisestä. Siihen liittyen laitos suorittaa etsintä ja pelastustoimintaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että kyseisiin tehtäviin pitää
olla sopivaa kalustoa riittävästi
riippumatta siitä, onko tapahtuma avomerellä vai syvällä saaristossa tai mihin vuoden aikaan
tapahtuma sattuu. Toisaalta
Rajavartiolaitoksen muut tehtävät vaativat aluskalustoa, lär>r>
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hinnä pienempiä veneitä, myös
maavartiostoihin. Laitoksella on
käytössään n. 200 kpl aluksia
pienimmistä moottoriveneistä
laivoihin, joita on 6 kpl. Alukset ovat jakautuneet siten, että
merivartiostoilla on käytössään
70% kalustosta. Edellä mainittu
alusten suuri määrä ja mitä moninaisimmat tehtävät hyvinkin
vaihtelevissa olosuhteissa asettavat suuret haasteet meriturvallisuustyön onnistumiselle.
Rajavartiolaitoksessa alusturvallisuus määritellään laitoksen
omassa meriturvallisuusjärjestelmässä,joka uusittiin kokonaan
vuonna 2007. Meriturvallisuus
on kokonaisuus, joka alkaa alusten rakentamisen suunnittelusta
ja jatkuu alusten käytössä monen eri osaalueen kautta. Näitä
osaalueita ovat alusten katsas-
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tustoiminta, alusten varustelu,
miehistöön, sen pätevyyteen
ja koulutukseen liittyvät seikat,
alaan liittyvän ohjeistuksen ja
määräysten laadinta sekä johtaminen unohtamatta kuitenkaan
työturvallisuutta ja yleensäkään
turvallisuuskulttuuria. Tämän
kokonaisuuden hallinta on tehokkain tapa ehkäistä onnettomuuksien syntymistä.
Rajavartiolaitoksessa merellinen turvallisuusajattelu perustuu ennalta ehkäisevään organisatoriseen turvallisuusmalliin.
Perusajatuksena on havaita ja
ehkäistä piileviä riskejä, jotka kehittyessään voisivat johtaa onnettomuuksiin. Myös läheltä piti
tilanteet pyritään kirjaamaan ja
analysoimaan, sekä merivauriot
tutkimaan siten, että niistä saatujen opetusten kautta voidaan

• Uusi PV-luokan
partiovene. Kuva
Rajavartiolaitos

• RV-luokan vartiovene. Kuva Rajavartiolaitos

jatkuvasti parantaa turvallisuuden tasoa.

Meriturvallisuusjärjestelmän rakenne
Meriturvallisuusjärjestelmä sisältää määräyksiä, jotka ovat
toisiaan tukevia ja täydentäviä.
Ne käsittelevät merellisen toiminnan teknisiä, operatiivisia
sekä johtamiseen ja hallintoon
liittyviä osaalueita eli suojauksia. Niihin kuuluvat lisäksi myös
^

määräykset koulutuksesta, työskentelytavoista sekä toiminnasta erikoistilanteissa, kuten esim.
merivauriotapauksissa. Kuvassa
meriturvallisuusjärjestelmän perusajatus. Määräyksiä noudatetaan myös sisävesialueilla siten
kuin siitä on määräyksiin kirjattu.
Turvallisuuden kokonaishallinta on Rajavartiolaitoksen
esikuntaan määrätyn meriturvallisuusjohtajan vastuulla. Hän
vastaa myös laitoksen turvalli-

suojauksen k e h , , ^ .
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• Meriturvallisuusjärjestelmän rakenne

suusorganisaation pätevyydestä. Hänellä on apunaan kussakin hallintoyksikössä määrätty
meriturvallisuusvastuuhenkilö.
Näiden henkilöiden tehtävänä
on käsitellä osaltaan poikkeamaraportteja, tehdä tapahtumista
havaintoja ja niistä analyyseja sekä tätä kautta tehdä myös
meriturvallisuutta parantavia
esityksiä. Hallintoyksiköissä meriturvallisuuden vastuuhenkilöt
esittelevät tämän alan asiat suoraan yksikkönsä eli vartiostonsa
komentajalle. Meriturvallisuusjohtaja on meriturvallisuutta
käsittelevissä asioissa taasen
suoraan laitoksen apulaispäällikön alaisuudessa, jolle hän myös
esittelee ratkaisuja vaativat asiat.
Jos itse meriturvallisuusjärjestelmään halutaan muutoksia, niin
tehtävät muutokset hyväksyy
Rajavartiolaitoksen päällikkö.
Toimeenpanovaltaa ei meriturvallisuusjohtajalla eikä hallintoyksiköiden meriturvallisuuden
vastuuhenkilöillä ole, eivätkä
meriturvallisuuden vastuuhenkilöt saa myöskään toimia aluskatsastajina. Tällä osaltaan estetään
jääviyskysymykset.
Alusten katsastustoiminta
on järjestetty siten, että alukset katsastetaan vuosittain sekä
toiminnalliselta että tekniseltä
osaltaan. Kummallakin osaalueella on omat alansa asiantuntijat katsastajina. Peruskatsastukset, jotka ovat huomattavasti
tarkemmat, tehdään kuuden
vuoden välein. Laivoilla on lisäksi osaalueita, joiden katsastukset
suoritetaan laitoksen tilaamina
ulkopuolisin voimin. Tällaisia
asioita ovat esimerkiksi radio ja
nostolaitteet. Hyväksyttyjen katsastusten pohjalta vartiostojen
komentajat määräävät alukset
purjehdukseen.

M y ö h e m m i n käyttöön
otettavat suojaukset

Poikkeama

Toiminnan yhteydessä tapahtuneiden poikkeamaraporttien
kirjaamista ja käsittelyä varten
sekä meriturvallisuuden hallinnan tukemiseksi on Rajavartiolaitoksella käytössään turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä
(TURVA). Sitä voivat käyttää kaikki Rajavartiolaitoksessa työssä
olevat henkilöt laitoksen omilla
intranetsivuilla. Tietojärjestelr>r>
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mään syötetään kaikki läheltä
piti ja onnettomuustilanteet
sekä sattuneet tapaturmat.
Järjestelmän ominaisuuksiin
kuuluu, että kaikki vastuulliset
henkilöt saavat tiedon yhtä aikaa. Tämä mahdollistaa nopean
puuttumisen sekä reagoimisen
ja tieto hallintoyksiköstä toiseen
kulkee viiveettä. Esimerkiksi
aluksille sattuneissa teknisissä
vioissa tämä on ratkaisevaa lisävaurioiden ehkäisemiseksi.
Tämä myös mahdollistaa
suojausten välittömän valtakunnallisen kehittämisen. Järjestelmään syötetyt tapauskohtaiset
tiedot toimivat perustana tapahtumien analysoinnille ja tutkinnalle. Tapaukseen dokumentoidaan myös tapahtumien tutkinnan vastuuhenkilöt ja asian käsittelyn vaihe sekä eteneminen.
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Tietojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu, että asian kirjaavan tai asiaa kommentoivan
esimiehen ei tarvitse lähettää
raporttia eteenpäin, vaan tallennuksen jälkeen asia siirtyy automaattisesti seuraavalle käsittelijälle ja lopuksi meriturvallisuusasioissa vastuuhenkilön esittelemänä vartioston komentajalle,
joka tekee pääsääntöisesti asiassa päätöksen. Merivauriotapauksissa, vaurion vakavuuden
perusteella, päätöksen teko voi
siirtyä eteenpäin ylemmille tasoille. Järjestelmä mahdollistaa
myös lausuntojen pyynnöt sähköisesti laitoksen henkilökuntaan kuuluvilta.
TURVA -järjestelmään kirjattujen raporttien perusteella ja
niiden pohjalta hallintoyksiköiden meriturvallisuusvastuuhen-

kilöt laativat vuosittain vartiostojensa meriturvallisuuskatsaukset, joissa analysoidaan edellisen vuoden meriturvallisuus
tilannetta ja tehdään johtopäätöksiä suojausten kehittämisestä. Näiden katsausten perusteella meriturvallisuusjohtaja laatii
Rajavartiolaitoksen meriturvallisuuskatsauksen.

• AV-luokan partiovene. Kuva Rajavartiolaitos

Lopuksi
Alusturvallisuuteen merilain
mukaan kuuluva aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen
ehkäiseminen on myös otettu
Rajavartiolaitoksessa erityisen
huomion kohteeksi. Toisaalta
toimiminen merkittävässä roolissa aluksista tapahtuneiden
öljypäästöjen tutkinnassa sekä
myös oman aluskaluston saattaminen sellaiseen kuntoon, että
laitoksen alukset eivät laske mitään vesiä Itämereen.
Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusjärjestelmä on tärkeä ja
oleellinen osa laitoksen alusturvallisuutta. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa Rajavartiolaitoksen vesikulkuneuvojen turvallinen käyttö. Tavoitteena on
lisäksi täyttää työturvallisuuslaissa säädetyt velvollisuudet työturvallisuuden järjestämisestä.
Laitoksen henkilöstön onnistunut meriturvallisuustyö ylläpitää
Rajavartiolaitoksen harjoittaman
merenkulun turvallisuuden korkealla ja muihin ammattimerenkulkijoihin verrattavalla tasolla.

Lähteet:
• Merilaki 15.7.1994/674
• Laki aluksista aiheutuvan y m p ä r i s t ö n pilaantumisen ehkäisemisestä
16.3.1979/300
• Laki alusturvallisuuden valvonnasta
17.3.1995/370
•

Meripelastuslaki

30.11.2001/1145
•

Rajavartiolaki

15.7.2005/578
•

Rajavartiolaitoksen

meriturvallisuusjärjestelmä, RVLPAKC.19
•

Onnettomuustutkin-

takeskuksen (OTK) useat
tutkintaraportit
• Haastattelu: komkapt
Juha Savisaari, Merivoimien esikunnan merenkuluntarkastaja

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ

S

inisen Reservin Säätiön
tarkoituksena on tukea ja
kehittää meripuolustuksen reserviä ja sen toimintaa, vaalia sen perinteitä ja
tallentaa sen historiaa, herättää
yleistä kiinnostusta meripuolustusta kohtaan, edistää yleistä
mielenkiintoa sekä ammatillisia
että vapaa-ajan merellisiä toimintoja kohtaan ja tukea edellä
mainittuja toimintoihin kohdistuvaa historian tutkimusta.
Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla meripuolustuksen
piirissä toimivia vapaaehtoisen
maanpuolustustyön yhdistyksiä
sekä tarvittaessa muutakin meripuolustusta, mm. myöntämällä apurahoja säätiön tarkoitusta
palveleviin tutkimushankkeisiin,
historiaselvityksiin ja tiedotustoimintaan. Säätiö tukee taloudellisesti merenkulkukilpailutoimintaa, meripelastustaidon ja
ympäristönsuojelun harrastusta
ym. näihin verrattavaa merenkulkuun liittyvää toimintaa ja
perinteen keräystä ja säilyttämistä. Säätiö voi julkaista lehteä
sekä hankkia ja omistaa aluksia.

Säätiön tämän hetken toiminnan painopisteenä on Sininen Reservi ry:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnan taloudellinen tukeminen.

Historia
Säätiö perustettiin v. 1959 reservin Meriupseerien Merisäätiönä, jonka tehtävänä oli harjoitusaluksen ylläpitoja käyttö
Helsingin Reserviupseeripiirin
meriosaston jäsenistölle. Säätiö hankki tähän tarkoitukseen
my Saukko -nimisen moottoriveneen. Saukon ikääntyessä se
myytiin v. 1972 ja ryhdyttiin uuden aluksen hankintaan. Säätiön
nimi muutettiin Reserviläisten
Merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen
toiminta-alue kattoi myös Helsingin Reservialiupseerien meriosaston. Loppuvuonna 1973
säätiö hankki uudeksi harjoitusalukseksi my Vesikon. Tämä alus
toimi harjoitusaluksena vuoteen 1999.
Kun koulutusalus Vesikko v.
1999 myytiin vanhentuneena,
saatiin sen tilalle koulualukseksi

merivoimien käytöstä poistettu R-luokan vartiovene Röyttä
keväällä 2000. Röytän toiminta
oli aktiivista, ja sillä järjestettiin erilaista koulutusta vuosina
2000-2004 yli 1000 koulutusvuorokautta. Alukseen on Sinisen Reservin lippulaivana tutustunut arviolta 15.000 henkilöä
sen ollessa vierailuilla rannikkoSuomen eri satamissa. Röyttä
jäi pois käytöstä keväällä 2005.
Koulutustoiminnan luonteen ja
uusien järjestelyjen vuoksi uuden aluksen hankinta ei ollut
enää tarkoituksenmukaista.
Kun Sininen Reservi muodostettiin aluksi rekisteröimättömänä, ja sittemmin rekisteröitynä,
29 meripuolustusyhdistyksen
yhteistoimintaorganisaationa,
säätiön toiminta laajeni vuodesta 1996 alkaen valtakunnalliseksi. Tällöin säätiö sai nykyisen nimensä Sinisen Reservin Säätiö.

Hallinto
Sinisen Reservin Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja
hallitus. Valtuuskunta valvoo ja
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SINISEN RESERVIN SAATION VALTUUSKUNTA
29.3.2009 alkaen

tukee säätiön toimintaa. Se kokoontuu vuosittain viimeistään
huhtikuussa, jolloin se käsittelee
edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, siitä johtuvat toimenpiteet, vahvistaa valtuuskunnan jäsenten lukumäärän ja valitsee heidät. Valtuuskunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä säätiön hallituksen
varajäsenineen. Valtuuskunnan
puheenjohtajana on pääkonsuli
Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajina toimitusjohtaja Keijo
Ketonen ja vuorineuvos Matti
Honkala.
Säätiön varsinaista hallintoa
hoitaa valtuuskunnan vuosittain
valitsema hallitus, johon kuuluu
kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja tarvittavat hallintoelimet, sihteerin ja
taloudenhoitajan.

Johtaja
Hall. puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Vuorineuvos
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Fil.tri
Pääkonsuli
Vara-amiraali
Vuorineuvos
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Merenkulkuneuvos
Toimitusjohtaja
Varatuomari
Hall. puheenjohtaja
Hall. puheenjohtaja
Mentor
Vuorineuvos
Vuorineuvos
Toimitusjohtaja
Teollisuusneuvos
Toimitusjohtaja
Vuorineuvos

Jussi Aarnio
Mika Anttonen
Jan-Martin Börman
Jorma Eloranta
Peter Fagernäs
Ilkka Hallavo
Ilkka Herlin
Kai Hietarinta
Hans Holmström
Matti Honkala
Keijo Ketonen
Yrjö Kopra
Antti Lagerroos
Martin Landtman
Matti Lounasmeri
Juha Nurminen
Gustav Nyberg
Risto Pouttu
Juha Rantanen
Jaakko Rauramo
Esa Rautalinko
Hannu Roine
Roger Talermo
Jukka Viinanen

Palkkiyhtymä Oy
Stl Oy
Oy Veho Group Ab
Metso Oyj
Hermitage & Co Oy
Sampo Pankki Oyj
Wip Asset Management Oy
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Merivoimat
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
TS-yhtymä
Alexander Group Oy
VVärtsilä Oyj
STX Finland Cruise Oy
John Nurminen Oy
Aspo Oyj
Pouttu Oy
Outokumpu Oyj
Sanoma Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
Amer-yhtymä Oyj

Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajat
toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala.
Valtuuskunnan sihteeri on varatuomari Pekka Niemi.

SINISEN RESERVIN SAATION HALLITUS
24.3.2009 alkaen
Varsinaiset jäsenet:
Toimitusjohtaja Christian Elfving, pj
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala
Lääkintöneuvos Kai Masalin
Kommodori evp. Aslak Saviranta
Senior partner Matti Kaskeala
Toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen, varapj

• Valtuuskunnan kokouksessa palkittiin merivoimien komentajan, varaamiraali Hans Holmströmin myöntämällä Sinisen Reservin ansioristillä
(oikealta) vara-amiraali Sakari Visa,
toimitusjohtaja Jan-Martin Börman,
hallituksen puheenjohtaja Gustav
Nyberg ja vara-amiraali Esko llli. Vasemmalta ristien luovuttajat Hans
Holmström ja valtuuskunnan puheenjohtaja Kai Hietarinta.
Kuvat: Kai Masalin
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Varajäsenet:
Puheenjohtaja Eija Paananen
Kommodori Markus Aarnio
KTL Tapio Riikonen
Fil.tri Jouko Mäki
Asianajaja Pekka Takki
Meriosaston päällikkö Jorma Kuntsi

YHTEYSTIEDOT
Säätiön asiamies
Asianajaja Pekka Takki

040-554 5443
pekka.takki@srs.fi

http://www.sininenreservi.fi/

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ
RANN I KKO TYKISTÖSÄÄTIÖN
VALTUUSKUNNAN
KOKOONPANO
eversti Juhani A. Niska
varatuomari Timo Kivi-Koskinen
toimitusjohtaja Seppo Riitamaa

R

annikkotykistösäätiö
jatkaa toimintaansa
perustajiensa viitoittamalla tiellä tänäkin
päivänä. Säätiön tarkoituksena
on perinteiden vaaliminen ja
rannikkojoukkojen piirissä ta-

pahtuvan kehitystyön edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö palkitsee ja
tukee taloudellisesti rannikkojoukkoihin liittyvää tutkimusja kehitystyötä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee talou-

toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara
lippueamiraali HannoStrang
puheenjohtaja Eija Paajanen
toimitusjohtaja Eero Sivunen
varatuomari Christer Anteli
prikaatikenraali Asko Kilpinen
kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä
toimitusjohtaja Kjell Forsén
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila
kommodori Stig-Göran Grönberg
kontra-amiraali Pertti Malmberg
toimitusjohtaja Olli Katava
opetusneuvos Pentti Jänkälä
toimitusjohtaja Matti Julin
myyntipäällikkö Markku Rouhe
toimitusjohtaja Heikki Kapanen
eversti Risto Sinkkonen
toimitusjohtaja Kari Tarkiainen

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet:
kommodori Timo Junttila, SLMEPA
kommodori Henrik Nysten, RUY
toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto, Johtorengas
talousjohtaja Jouni Grönroos, SLRT-kilta
kommodori Timo Saastamoinen, PE
kapteeniluutnantti Jari Andersson, RTOU
Säätiön asiamiehenä toimii
komentajakapteeni Jukka Leikos
Pääesikunta, PL 919,00131 HELSINKI
puh.0299800
asiamies.rtsaatio@elisanet.fi
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dellisesti rannikkojoukkoihin
liittyvää julkaisu-, koulutus-,
valistus-ja viihdytystoimintaa. Säätiön talous on vakaalla
pohjalla ja korko-ja osinkotuottojen avulla kyetään kattamaan vuotuinen toiminta.

Viime vuosina on säätiö
kyennyt tukemaan sääntöjensä mukaista toimintaa noin
20 000 eurolla vuosittain. Säätiön tuki on kohdistunut stipendien lisäksi rannikkopuolustuksen piirissä toimivien
yhdistysten toiminnan tukemiseen sekä perinteiden ja
historian taltiointiin liittyvään
julkaisu-ja tutkimustoimintaan. Suurimmat yksittäiset
hankkeet ovat olleet Rannikkotykistön perinneyhdistyksen
muistolaattahanke sekä Viipurinlahden torjuntataisteluista
kertovan dokumenttiprojektin
tukeminen.
Säätiön toimintaa valvoo
valtuuskunta, johon kuuluu 21
jäsentä. Jäsenet ovat rannikkopuolustuksen piirissä ja yhteiskuntaelämässä merkittävässä
asemassa olevia taustavaikuttajia. Valtuuskunta kokoontuu
kerran vuodessa vuosikokoukseen käsitelläkseen päättyneen toimintakauden sekä
valitakseen säätiön hallituksen
tulevalle toimintakaudelle.
Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu kuusi
jäsentä sekä kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen
jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta kolmeksi vuodeksi
kerrallaan siten, että joka vuosi
kaksi jäsentä on erovuorossa.
Rannikkotykistösäätiö elää
aselajissa tapahtuvien muutosten mukana tukien sekä
historiaan jäävien asioiden
taltiointia että uusien ideoiden
rohkeaa etsintää. Säätiöllä on
paikkansa vakavaraisena, pitkäjänteisenä rannikkopuolustuksen taustatukijana.
Jukka Leikos
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Eläkkeellä tulosi pienenevät. Älä huolestu,
vaan selvitä tulevan eläkkeesi taso ja t u t u s t u
erilaisiin ratkaisuihin, joilla voit kohentaa sitä.
^ Varaa aika konttoriin.
Ajanvaraus puh. 0 1 0 0 4 0 0 0 ma-pe klo 9 - 1 8
(pvm/mpm) tai www.sampopankki.fi/aika

Sampo

MERIPUOLUSTUSPIIRIstä
on tullut merivoimien merkittävä kumppani
Iita harjoituksessa on 8 eri kurssia mm. Saaristotaidot naisille
jatkokurssi. Sinisen Reservin ja
kiltojen ampumakilpailut (rk)
toteutetaan 12.9.2009 Raasissa.
Kaikki nämä harjoitukset toteutetaan merivoimien merkittävällä tuella.

Aluksia mukana

eripuolustuspiirin
molemmat koulutus-ja tukiyksiköt
Saaristomeren
Meripuolustusosasto Pansiossa
ja Suomenlahden Meripuolustusosasto Upinniemessä ovat
täydessä vauhdissa. Yhteinen
tulostavoite vuodelle 2009 on
160 kurssia ja 2000 kurssilaista. Kymmenen prosentin nousu
edellisvuoteen johtuu mm siitä,
että merivoimat kaksinkertaisti
tilaamiensa kurssien määrän neljäänkymmeneen. Tämä on piirille luottamuksen osoitus, mutta
myös suuri haaste: Osaavat kouluttajat on löydettävä ja valmennettava.
Merivoimien koulutusalan
henkilöstö on kiitettävällä tavalla paneutunut vapaaehtoisen
meripuolustuksen käyttömahdollisuuksiin reservin koulutuksessa. Merivoimat järjestää Meripuolustuspiirillle kouluttajakursseja ja pyytää siltä kouluttajia
merivoimien kertaus-ja VEH-harjoituksiin ja rakenteilla olevaan
taistelukoulutusyksikköön. Esim
huhtikuussa pidetyn rannikkojääkäreiden ja syyskuussa pidettävän merenkulkukouluttajien

MPK-kouluttajakurssin kykyjä
voidaan hyödyntää sekä merivoimien että MPK:n kursseilla.
Homma on lähtenyt hoitumaan .

Merellisiä kursseja
Suomenlahden Meripuolustusosaston merkittävimpiä kursseja
loppuvuonna ovat Koulutusregatta 2009 heinäkuussa, jolloin
purjehditaan pienaluksilla ItäSuomenlahdella. Regatta huipentuu merivoimien vuosipäivän katselmukseen 09.07.2009
Kotkassa. Mustamaa-harjoitus
22. elokuuta toteutetaan sotahistoriallisena retkenä. Naisten
Turvaa saaristossa harjoitus pidetään Kuivasaaressa 4-6. syyskuuta.
Saaristomeren- Pohjanlahden alueen perinteisessä Merivalvonta-2009 harjoituksessa
14.-16. elokuuta väylävalvonnan
ja pelastautumisen harjoittelun
lisäksi mm. etsitään Virpiniemen
edustalla mereen pudonnutta
lentäjää. Harjoitukseen osallistuu myös llmapuolustuspiiri. Koko harjoitusta tukee myös
Länsi-Suomen Merivartiosto.
Yhteisharjoitus - IITA järjestetään Gyltössä 09.-11. lokakuuta.

Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistysten alukset ovat ilahduttavasti osallistuneet kursseihin ja ovat
edelleen tervetulleita mm edellä
mainituille kursseille, jotka pyritään järjestämään vuosittain
paikkaa vaihdellen. Aluksista
tehdään jokaista kurssia varten
käyttösopimus ja sovitaan polttoainetuesta. Samalla todetaan
alusten ja sen kuljettajien merikelpoisuus-ja vakuutusasiat.
Aluskannan kasvamisesta
on hyvä toivo: Merivoimien Esikunta ilmoitti maaliskuussa, että
poistettavien pienalusten osalta
on edelleen voimassa periaate,
jonka mukaan vapaaehtoiset
meripuolustusjärjestöt voivat
tehdä niistä ostotarjouksia. Sininen Reservi ry kokoaa tarjoukset
ja laatii niistä puoltojärjestyksen,
johon Meripuolustuspiirin päällikkö antaa lausuntonsa.

Öljyntorjuntavalmiudet
kehittyvät
Suomenlahden Meripuolustusosaston alan erikoismiehet pitivät maaliskuussa öljyntorjunnan
kouluttajakurssin 30 hengelle,
joukossa ilahduttava määrä naisia. Meripuolustuspiirillä on nyt
kykyä järjestää öt-teoriakursseja
esim maakuntajoukoille tai halukkaille kansalaisille, Käytännön
harjoituksiinkin on kyky, mutta
kalusto on lainattava muualta.
Operatiivisesti piirillä on valmius osallistua tuhannen miehen
öt-joukon johto-, huolto-ja kuljetustehtäviin saaristossa. Avomerellä tapahtuvaan öljyntorjuntaan osallistumisesta on keskusteltu merivoimien, SYKE:n ja
Finstashipin kanssa. Merivoimat
on luvannut ottaa meripuolusr>r>
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Maanpuolustuskoulutus
Meripuolustuspiiri

Meripuolusl
kursseista. Tohiilnti
Virolahdelta Toruit
Painopiste
kurutit

tuspiirin huomioon virka-apuvalmiutensa suunnittelussa ja ao
harjoituksissa.

Meripuolustuspiiri antaa
mrrrnkulkukoulutusta Ja allbcn Hill« l i
ajoharjoitusta koncalukslila.
I.Isiksi harjoitellaan mm ölj\ nlorjiinlaa.
hillitnsiapua Ja turtalllita liikkumilta
v tiJIU.
k u r w j a JirjntrtUn im il» naisille.

Vastuuta tulee vaatimukset kasvavat siviilikouluttajia
tarvitaan

www.muk).IVnn.Tlpuolusluspllrl
nulll ni.Unina inpkvll

Meripuolustuspiirin kurssitarjonta
on nähtävissä nettiosoitteessa
www.mpky.fi/meripuolustuspiiri
Lisätietoja:
matti.makinen@mpky.fi gsm 040 - 592 6173
matti.ketola@mpky.fi, gsm 0 4 0 0 - 328 097,
Saaristomeri-Pohjanlahti
sakari@saikku.fi, gsm 040 - 515 3 3 3 2 ,
Suomenlahti

MPK:n uusi julkishallinnollinen
asema on näkynyt Meripuolustuspiirissä piristysruiskeena
etenkin sotilaallisilla ja sotilaallisia valmiutta palvelevilla kursseilla. Se on tuonut uusia vaatimuksia kouluttajien tiedoille,
taidoille ja taustalle. Myös fyysinen kunto on tarvittaessa osoitettava.
Meripuolustuspiirin on kuitenkin muistettava myös kansalaisten maanpuolustustahtoa ylläpitävä siviilikoulutus. Se
on piirin toinen ajankohtainen
haaste, johon mm naiset ovat
osallistumisellaan hyvin vastanneet
Matti Mäkinen
piiripäällikkö

JOHN NURMINEN
J D H N

N U R M I N E N
N

. J O H N

A V I 5

John Nurminen-konserniin kuuluva John
Nurminen Navis Qy jatkaa John Nurmisen merellistä perinnettä. Yhtiö on Suomen johtava laivanselvityspalveluja tarjoava yritys. Se edustaa suuria kansainvälisiä |a kotimaisia varustamoita sekä
rahtaajia ja tarjoaa korkealaatuisia laivanselvityspalveluja ja -ratkaisuja vuoden ympäri 2 4 / 7 . John Nurminen Naviksen erikoisosaamiseen kuuluvat öljyjä kemikaali-, linjaliikenne-, kuivalasti- sekä
risteilyalusten laivanselvitykset. Osaava
ja ammattitaitoinen henkilöstö takaa asiakkaille joustavan ia laadukkaan palvelun
vuorokauden ajasta riippumatta.
John Nurminen Navis Qy
Pasilankatu 2, 0 0 2 4 0 Helsinki
puh. 0 1 0 5 4 5 0 6 6
www.johnnurminennavis.com

N L ] R I V I I N I E : INI
R E A L T Y

John Nurminen Oyn liiketoimintayksikkö John Nurminen Realty harjoittaa
kiinteistösijoitustoimintaa
mm.
Helsingin
Vuosaaren
satamassa.
John Nurminen Oy
Pasilankatu 2, 0 0 2 4 0 Helsinki
puh. 0 1 0 5 4 5 0 5 5
www.johnnurminen.com

J D H N

N U R M I N E N

P R I M A
John Nurminen Prima Oyn päätoimiala
on taidelogistiikka, jota täydentää vuonna 2 0 0 1 aloitettu taideteosten konservointipalvelu. Yhtiön toimistot sijaitsevat
Vantaalla ja Moskovassa. Toiminta-aluetta on koko maailma.
John N u r m i n e n Prima Oy
PL 1 6 0 , 0 1 3 0 1 Vantaa
puh. 0 1 0 5 4 5 0 4 4
www.johnnurminenprima.com
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N U R M I N E N

M A R I N

Es»

John Nurminen Marine Oy on erikoistunut veneilijöiden ja merenkulkijoiden palvelemiseen. Valikoimissa on merikarttoja ja purjehdusoppaita kaikille maailman
merille, veneilyelektroniikkaa, navigaattor e j a ja lahjatavaroita.
John Nurminen Marine Oy
Heikkiläntie 8. 0 0 2 1 0 Helsinki
puh. 0 9 6 8 2 3 1 8 0
www.johnnurminenmarine.com

l
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SININEN RESERVI ry

YHTEYSTIEDOT:

Lippuryhmä Turussa merivoimien vuosipäivänä 9.7.2008

S

inisen Reservin alkusanat
lausuttiin vuonna 1993
pidetyssä kokouksessa,
jossa Helsingin Laivastokilta ry, Helsingin Reservin
Merialiupseerit ry ja Helsingin
Reservimeriupseerit ry päättivät
kehittää Helsingissä toimivien
merellisten reserviläisjärjestöjen
yhteistoimintaa.
Samaan aikoihin virisi puolustusvoimissa tavoite myötävaikuttaa suurempien järjestökokonaisuuksien syntyyn
molemminpuolisen toiminnan
tehostamiseksi, jolloin merivoimien komentaja Sakari Visa
käski järjestöjen johtoa Merisotakouluun kertausharjoitukseen
toimintaa ja järjestörakennetta
suunnittelemaan. Tuloksena oli,
että vuonna 1995 ryhdyttiin silr>r>

loisen Reserviläisten Merisäätiön
pohjalle rakentamaan yhteistyöorganisaatiota, josta sittemmin
jalostui Sininen Reservi ry säätiön palatessa tukijan rooliinsa
Sinisen Reservin Säätiönä.
Sininen Reservi ry:n perustivat 17.5.1997 seuraavat rekisteröidyt yhdistykset: Helsingin
Laivastokilta ry, Helsingin Reservimeriupseerit ry, Helsingin Merireserviläiset ry, Kymen Laivastokilta ry, Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, Turun Laivastokilta ry,
Turun Rannikkotykistökilta ry ja
Turun Reservimeriupseerit ry.
Kun puolustusvoimien organisaatiomuutos 1.7.1998
muodosti rannikko-ja laivastojoukoista nykyiset merivoimat,
myös vapaaehtoisella puolella
reserviläisten organisaatiot yh-

distettiin. Tämä yhdistäminen,
joka sujui ripeästi ja kivuitta, toteutettiin sekä koulutusorganisaatioissa että järjestökentässä.
Mukana yhdistyksessä on rannikko-ja laivastojoukkoja edustavia maanpuolustusyhdistyksiä,
mukaan lukien Rannikkosotilaskotiyhdistys.

Tänään
Sininen Reservi ry on valtakunnallinen katto-ja yhteistoimintajärjestö, joka edustaa koko meripuolustuksen vapaaehtoiskenttää. Sen 29 jäsenyhdistyksellä
on yhteensä lähes 7000 jäsentä.
Valtakunnallisena kattojärjestönä Sininen Reservi ry edistää
jäsenyhdistysten verkottumista,
yhteistyötä ja toimintamahdollisuuksia muodostaen erään kes-

Sininen Reservi ry
www.meripuolustusi.fi

Puheenjohtaja
Arno Hakkarainen
050 383 5486
arno.hakkarainen@
gmail.com
Sihteeri Tiina Slotte
050 525 0022,
sihteeri@
sininenreservi.fi
Tiedottaja Anja Räisänen
050 307 2663,
anja.raisanen@
kolumbus.fi
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• Ampumakoulutusta
keisistä yhteistyökumppanuuksista merivoimien kanssa edistettäessä maamme meripuolustuksen kokonaisuutta.
Sininen Reservi ry:n keskeinen ominaispiirre on, toiminnan
valtakunnallisen luonteen lisäk-

si, yhteistoiminnan perustuminen koko merelliseen vapaaehtoiskenttään ilman sotilasarvokoulutus-, sukupuoli-tai muita
rajauksia. Siksi se on puolustushaaraan liittyvän vapaaehtoistoiminnan yhteinen valtakunnal-

SININEN RESERVI ry:n
jäsenyhdistykset
1.3.2009:
Helsingin Laivastokilta ry,
Helsingin Miinanraivaajakilta ry,
Helsingin Reservimeriupseerit ry,
Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat ry,
Kymen Laivastokilta ry,
Kymenlaakson Rannikonpuolustajain Kilta ry,
Laivaston Sukeltajakilta ry,
Merenkurkun Kilta ry,
Merireserviläiset ry,
Naantalin Reservinaliupseerit ry:n Meriosasto,
Naantalin Reserviupseerit ry,
Nylands Brigads Gille rf,
Pohjanlahden Laivastokilta ry,
Pohjanlahden Merivartioilta ry,
Rannikkojääkärikilta ry,
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry,
RT-kerho Johtorengas ry,

linen nimittäjä ja siinä valtakunnallisesti ainutlaatuinen maanpuolustusyhteisö.
Sininen Reservi ry:n vuosittaisia valtakunnallisia tapahtumia vuosikokouksen lisäksi ovat
mm merivoimien vuosipäivänä

Saaristomeren Merivartiokilta ry,
Selkämeren Rannikkokilta ry,
Suomenlahden Merivartiokilta ry,
Suomenlinnan Rannikkotykistökin ry,
Tampereen Reserviupseerit ry:n Meriosasto,
Tampereen Reserviläiset ry:n Meriosasto,
Turun Laivastokilta ry,
Turun Rannikkotykistökilta ry,
Turun Reservimeriupseerit ry,
Turun Sotilaspoliisilta ry,
Vaasan meripuolustustaidon
kehittämisyhdistys ry ja
Vaasan Merireserviläiset ry
Sininen Reservi toimijoineen on meripuolustukselleen tapa osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön; se on harrastus, josta
voi olla ylpeä.
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• Mukana messuilla

• Tiedontasausta
meripuolustuspäivänä

järjestettävät merivoimatanssiaiset ja meripuolustuspäivä.
Alueellisesti jäsenyhdistykset
järjestävät luentotilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja jouluillallis-/
lounas-tilaisuuksia. Myös ampumatoiminta on aktiivista sekä

valtakunnallisten mestaruuskilpailujen että paikallisesti jäsenyhdistysten välisten ampumakilpailujen merkeissä. Kaikenlainen
yhteistyö on tärkeä kantava voima kaikkien tapahtumien järjestämisessä.

Yhteistyötä
Sininen Reservi ry tekee tiivistä
yhteistyötä muiden valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen
kanssa. Koulutustoimintaansa Sininen Reservi ry toteuttaa Maan-

r>r>
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puolustuskoulutusyhdistyksen
Meripuolustuspiirin puitteissa.
Sininen Reservi ry on edustettuna mm. merivoimien reservin neuvottelukunnassa sekä
MPK:n hallinnossa.
Sininen Reservi ry toimii kiinteässä yhteistyössä merivoimien
ja Rajavartiolaitoksen merivartiostojen kanssa. Yhdistyksen
toimintaa ovat taloudellisesti
tukeneet ansiokkaalla tavalla
Sinisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösäätiö sekä monet
muut tahot.
Sininen Reservi toimintoineen tarjoaa mielenkiintoisen
harrastuksen ja antaa oivallisen
tilaisuuden saada hyödyllistä
tietoa maamme rannikko-ja
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saaristoalueista sekä meripuolustuksesta.
Sininen Reservi ry:llä on käytössään omistamansa johto-ja
varastokontit sekä VHF-radiopuhelinverkko. Yhdistys palkitsee
hyvin palvelleita varusmiehiä,
aktiivisia jäseniä ja sidosryhmien
edustajia.

Huomenna
Yhdistys jatkaa toimintaansa
merellä ja rannikolla jäsenyhdistystensä tukemana osana
kehittyvää kokonaismaanpuolustusta.
Merivoimien maakuntajoukkojen koulutus on päässyt
hyvään vauhtiin. Vuoden 2007
aikana rekrytoitiin joukot niin,

että varsinainen toiminta pääsi
alkuun heti vuoden 2008 alussa. Tämän vuoden aikana jatketaan joukkojen kouluttamista.
Sininen Reservi ry:llä sekä sen
jäsenyhdistyksillä on merkittävä
rooli maakuntajoukkojen muodostamisessa. Yksittäiset jäsenet
muodostavat sen potentiaalin,
josta merivoimien maakuntajoukkojen runko muodostuu.
Yli kymmenvuotinen historia
sekä eteenpäin pyrkivä asenne
takaavat hyvät toimintaedellytykset Sininen Reservi ry:lle
myös tulevaisuudessa.
Tule mukaan! Ota yhteyttä
oman alueesi yhdistykseen!

• Yhdistysalukset
joukon jatkona vuosipäivän katselmuksessa.

SININEN RESERVI RY:N JÄSENJÄRJESTÖT

1. Kotipaikka; 2. Jäsenmäärä; 3. Yhteystiedot; 4. Jäsenyysehdot

H E L S I N G I N LAIVASTOKILTA RY

K Y M E N LAIVASTOKILTA RY

1. Helsinki
2. n. 350
3. Lars Eklund
GSM 050 552 2756
larseklund@kolumbus.fi
4. Maanpuolustustahtoiset, merivoimissa palvelleet laivastohenkiset ihmiset
arvoon tai sukupuoleen katsomatta.
Killan hallitus hyväksyy jäseneksi

1. Hamina
2.101
3. Timo Seppälä
Sahra n katu 5
48770 Karhula
GSM 0400 464 922
timo.seppala@kymp.net
4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneet

KYMENLAAKSON RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA RY
HELSINGIN M I I N A N RAIVAAJAKILTA RY
1. Helsinki
2. 114
3. Erik Ervves
GSM 0400 503 099
erwes@erwes.com
4. Merelliset miinanraivaajat ja muut
asiata kiinnostuneet

H E L S I N G I N RESERVIMERIUPSEERIT RY

1. Kotka
2. 140
3. Esa Terviö
Kotilotie 6,48310 KOTKA
GSM 044 0837846
esa.tervio@luukku.com
4. Suomen kansalainen, sukupuoleen
katsomatta, myös perheenjäsenet.
Killan johtokunta hyväksyy uudet jäsenet

LAIVASTON
SUKELTAJAKILTA RY
1. Helsinki

1. Helsinki
2.174
3. Sami Linnemo,
GSM 050 512 3364
hallitus@hrmu.fi
www.hrmu.fi
4. Merisotakoulun laivastolinjan käyneet
tai muut merihenkiset reserviupseerit.

2. 210

3. Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500-207815
keijokar@saunalahti.fi
4. Suoritettu puolustusvoimien sotilassukeltajakurssi

M E R E N K U R K U N KILTA RY
KESKIPOHJANMAAN
M E R I P U O L U S T A J A T RY
I.Kokkola
2.20
3. Risto Pouttu
GSM 050 553 8128
risto.pouttu@kotinet.com
4. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

1. Vaasa
2. 35
3. ThorGuss
Merenkurkun Kilta ry
PL 136,65101 Vaasa
thorguss@hotmail.com
4. Jokainen Suomen kansalainen sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta

RANNIKON PUOLUSTAJA

MERIRESERVILAISET RY
SJÖRESERVISTER RF

POHJANLAHDEN
LAIVASTOKILTA RY

1.
2.
3.
4.

1. Vaasa
2. 148
3. Teuvo Roden
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi
4. Meripuolustuksen reserviläiset ja
kantahenkilökunta, mutta myös muut
reserviläiset, jotka hyväksyvät killan
toimintaperiaatteet. Myös naiset tervetulleita.

Helsinki, toiminta-alue Rannikko-Suomi
Noin 110 + 2 yhteisöjäsentä
merireservilaiset@helresp.fi
Täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka
johtokunta hyväksyy. Varusmiespalvelus
tai sen suorittaminen merivoimissa ei ole
vaatimuksena. Osastoja voidaan perustaa
muille paikkakunnille ja yhteisöjäseniä voidaan ottaa. Lisätietoja omilta nettisivuilta:
www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset

NAANTALIN RESERVIALIUPSEERIT
RY
1. Naantali
2. 69
3. Juha Ovaska yhd.siht.
GSM 040 7153168
juha.ovaska@naantali.fi
4. Jäseneksi voi liittyä aliupseerin arvon
omaava reserviläinen. Tiedustelut liittymi
sestä yhdistyksen sihteeriltä.

NAANTALIN RESERVIUPSEERIT RY
1. Naantali
2. 96
3. www.naantalinreservinupseerit.net
Tomi Hoppela
GSM 044 588 6588
4. Reservin upseerin koulutuksen saanut
henkilö voi liittyä jäseneksi soittamalla
yhdistyksen sihteerille tai jättämällä jäsenhakemuksen verkon kautta RUL:in jäsentietolomakkeella. Jäsenhakemuksen "Lisätietoja" -kohtaan maininta Naantalin Reserviupseerit ry:stä. Yhdistykseen liittyminen
ei edellytä Naantalissa asumista.

NYLANDS BRIGADS GILLE RF
1. Ekenäs/Tammisaari
2. 1 500
3. Lars-Erik Fagerström
GSM 0400 312 299
lars-erik.fagerstrom@dnainternet.net
www.nylbr.fi/nbg/
4. Nylands Brigads Gille rf.s uppgift är att på
olika sätt främja och stöda Nylands Brigad
och dess beväringar. Likaledes ingår främjandet av det frivilliga försvarsarbetet och
försvarsandan samt vårdandet av de finlandssvenska försvarstraditionerna.
Yhdistyksen tehtävä on tukea ja auttaa Uudenmaan Prikaatia ja siellä palvelevia varusmiehiä. Myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja puolustushengen edesauttaminen sekä suomenruotsalaisten puolustusperinteiden vaaliminen kuuluvat tehtäviin.

POHJANLAHDEN
MERIVARTIOKILTA RY
BOTTNISKA VIKENS
SJÖBEVAKNINGS GILLE RF
1. Vaasa
2. 60
3. Pertti Pörsti
GSM 0400663 263
pertti.porsti@puv.fi
www.merivartiokilta.fi
4. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä jokainen Rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva, kantahenkilökuntaan tai henkilöstöön kuulunut
tai reserviläinen sekä henkilö, joka
hyväksyy killan tarkoituksen ja jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kiltaan voi päästä kannattajajäseneksi
myös henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka killan hallitus sellaiseksi hyväksyy.

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA RY
1. Helsinki
2. 320
3. Aarne Krogerus,
Ukkohauentie 2 D 36,
02170 Espoo,
GSM 040 545 1426,
aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi
www.mpkl.fi/ Rannikkojääkärikilta ry
4. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa
tai edeltävissä joukko-osastoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

SININEN RESERVI RY:N JÄSENJÄRJESTÖT

1. Kotipaikka; 2. Jäsenmäärä; 3. Yhteystiedot; 4. Jäsenyysehdot

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS RY
1. Helsinki.
Paikallisosastot:
Kyminlinna (Kotka)
Loviisa
Suomenlinna (Helsinki)
Hanko
Upinniemi
Turku
Selkämeri (Rauma)
2. 374
3. yhteydenotot@rannikkosotilaskotiyhdistys.fi
www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi
4. Sotilaskotityöstä kiinnostunut Suomen kansalainen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Suomenlahden
Merivartiokilta
SUOMENLAHDEN
MERIVARTIOKILTA RY
1. Helsinki
2. 65
3. Timo Mäkiö,
GSM 050 532 5154
timo.makio@kolumbus.fi,
www.mpkl.fi/suomenlahdenmerivartiokilta
4. Avoin kaikille Suomen kansalaisille

SUOMENLINNAN
R A N N I K K O T Y K I S T Ö I L T Ä RY
RT-KERHO J O H T O R E N G A S RY
1. Helsinki
2. 130
3. Kare Vartiainen
Jupperinmetsä 5,02730 Espoo
GSM 0400-694538
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi
4. Rannikkojoukoissa varusmiehenä tai
reserviläisenä palvellut reservin up
seeri.

SAARISTOMEREN
MERIVARTIOSTON
KILTA

SAARISTOMEREN
M E R I V A R T I O S T O N KILTA RY
1. Turku
2. 270
3. Mikael Kaskelo
Venekuja 4 as 4,21160 Merimasku
e-mail .puheenjohtaja@smmvk.fi
www.smmvk.fi
4. Suomen kansalainen

SELKÄMEREN
RANNIKKOKILTA RY
1. Rauma
2. 56
3. Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25,
26100 Rauma
Puh koti (02) 8227 201,
työ (02) 8228 270 gsm 040 510 5547
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

1. Helsinki
2. 550
3. Hasse Rekola
GSM 0400-426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net
4. jäseniksi voivat liittyä kaikki
Suomen kansalaiset, mutta suurin
osa jäsenistä on rannikkotykistössä
palvelleita.

TAMPEREEN^
^RESERVILÄISET
T A M P E R E E N RESERVILÄISET
RY:N M E R I O S A S T O
1. Tampere
2. n. 260
3. Seppo Heinonen
GSM 0400 339 772
sk.heinonen@kolumbus.fi
4. Varusmiespalveluksen suorittanut,
reserviin kuuluva tai sen ikärajan
ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen
johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai
kannattajajäsenenä myös henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy.

RANNIKON PUOLUSTAJA

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT
RY:N MERIOSASTO

VAASAN
MERIRESERVILÄISET RY

1. Tampere
2. 39
3. Tampereen Reserviupseerit ry
tamru@tampereenreserviupseerit.fi
toimisto p. 03-212 7957
4. TAMRUn jäsen, joka on osoittanut
kiinnostusta ja harrastusta merenkulkuun ja hyväksyy meriosaston tarkoituksen ja toimintaohjeen ja jonka
osaston johtoryhmä jäseneksi hyväksyy

1. Vaasa
2. n. 30
3. Seppo Kiljo
GSM 040 511 5319
4. 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy

TURUN LAIVASTOKILTA RY

VAASAN
MERIPUOLUSTUSTAIDON
KEHITTÄMISYHDISTYS RY

1. Turku
2. 230
3. Reino Varinovvski
GSM 0400 559 828
reino.varinowski@turunlaivastokilta.
net
www.turunlaivastokilta.net
4. Merellisestä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneet miehet
ja naiset ovat tervetulleita.

1. Vaasa
2. 25
3. Jorma Kuntsi
GSM 040 577 7723
jorma.kuntsi@gmail.com
4. Henkilö joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt ja jolla on
vähintään kotimaan liikenteen laivurin pätevyys. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

TURUN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY
1. Turku
2. n. 300
3. Heikki Arasto
GSM 041 4720 602
heikki@arasto.fi
4. Jäseneksi voi liittyä jokainen rannikonpuolustuksesta kiinnostunut
ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon
katsomatta.

TURUN
RESERVIMERIUPSEERIT RY
I.Turku
2.120

3. Paul-Erik Lindström
GSM 0400 740 016
paul-erik.lindstrom@turunreservimeriupseerit.fi
4. Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet reserviupseerit
Turun seudulta. Jäseneksi haluavan
on siis oltava reserviupseeri - sen sijaan asepalveluksen suorittamispaikalla ei ole merkitystä. Ratkaisevaa
on merihenkisyys.

HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry
Laivastoperinteen ylläpitäjä
YHTEYSTIEDOT

Helsingin silakkamarkkinoilla,
tehden toimintansa tunnetuksi
suurelle yleisölle. Kilta palkitsee
muistoristillä jokaisesta kotiutuserästä muutamia hyvin palvelleita merisotilaita Upinniemen varuskunnassa.

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

Tiedotusta ja
yhteistoimintaa

Sihteeri
Sami Muranen
Venteläntie 22
08500 Lohja
050 4440126
sami.muranen@
dnainternet.net

•

Ms Kilstar

H

elsingin Laivastokilta
on laivastossa, merivoimissa ja merivartiostossa palvelleitten
ja palvelevien jäsentensä perinteen ylläpitäjä ja yhdistäjä. Kilta
täytti vuonna 2009 30 vuotta.
Kilta kannustaa vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön ja ylläpitää merihenkistä maanpuolustustahtoa jakaen keskuudessaan
meriaiheista tietoa ja merivoimissa tapahtuvaa kehitystä ja
yksilöuutisia. Kilta on kaikkien
merihenkisten kansalaisten yhteisö, jossa matruusista amiraaliin ovat kaikki yhdenvertaisia
kiltaveljiä ja sisaria. Helsingin
Laivastokilta jatkaa vuonna 1960
perustetun Laivaston Veteraanit
järjestön toimintaa ja perinnet-

tä. Jäseniä on lähes 500 merihenkistä kiltalaista

Toimintaa
Jäsenille tarkoitetut esitelmätilaisuudet, tutustumiskäynnit ja
matkat ovat osa toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita ja
niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Pääpaino on kuitenkin maanpuolustukseen ja
merivoimiin liittyvät kohteet ja
asiat. Ammuntaa harrastaville on
oma ryhmänsä. Veneilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita m/s
Kilstarin miehistöön ja kesäisiin
harjoitusajoihin. Killan jäsenet
voivat myös osallistua MPKSuomenlahden meripuolustusosaston koulutukseen. Syksyisin
on kilta myynyt hernerokkaa
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Killan perusarvot
Maanpuolustustahto
Laivaston perinne
Merivoimat
Yhteistyöhalu ja tahto
Kiltaveljeys
Jos tunnet nämä arvot omiksesi,
tervetuloa Helsingin Laivastokiltaan.
Lars Eklund

Fingrid Oyj v a s t a a Suomen päävoimansiirtoverkosta.
Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, tehokkuus, ympäristön huomioon ottaminen sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme, maanomistajien
ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita v a a tivan tehtävämme hoidossa.

valtakunnassa
: *

Killan jäsenet saavat jäsenetuna oman lehden Ankkurinapin
sekä Rannikon Puolustaja -lehden. Näissä lehdissä tiedotetaan
myös yhteisistä tapahtumista.
Kilta on Sininen Reservi ry:n
jäsen ja killan edustaja on sen
hallituksessa. Kilta kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon sekä
Helsingin kiltapiiriin.

mu

FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki.
Puhelin 030 395 5000. www.fingrid.fi

r>r>
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HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry
YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Erik Erwes
Mannerheimintie 57 A 7
00250 Helsinki
0400 503 099
www.erwes.com/
miinanraivaajakilta
Miinanraivaajakillan
jäsenet kokoontuvat jok
kuukauden toisena tiista
na ravintola White Lady.c
sä klo 13.00.

M

erivoimat saivat
aselevon tultua
mahdottomalta
tuntuvan tehtävän. Valvontakomissio määräsi
26.11.1944 perustettavaksi Miinanraivaajalaivaston. Merivoimien komentaja antoikin perustamiskäskyn 29.11.1944.
Tämä tarkoitti: nuorukaiset
miinanraivaajiksi Ahvenanmereltä Viipurinlahdelle. Teimme
vaarallista työtä niin hyvin, että
kun kauppamerenkulku alkoi, ei
yhtään alusta tuhoutunut. Olimme siitä ylpeitä. Olimme myös
ylpeitä, että joukossamme oli
ollut nuori luutnantti, nykyisin
kenraali Jaakko Valtanen. Hän on
viimeinen sotakokemusta omaava puolustusvoimien komentaja. Raivausajaksi vaikeiden neuvottelujen jälkeen Valvontakomission kanssa sovittiin vuodet
1945-1950. Miinoja oli laskettu
yhteensä 60 000, joista tuhosimme ja raivasimme n. 10 000.
Pääasiallinen raivaus kohdistui
vuosiin 1946-1947. Raivaukseen
osallistui 205 laivaa, pikkupurtiloista Suomen Joutseneen.
Miesvahvuus oli 2200. Heistä 28
menehtyi ja 35 haavoittui.
Miinanraivaajista ei puhuttu eikä tiedetty lähes mitään 50
vuoteen, kunnes Turun Miinanraivaajat heräsivät 1990-luvulla,
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mikä johti myös Helsingin Miinanraivaajakillan perustamiseen
21.3.1997. Killalla on ollut tarkoitus tehdä tunnetuksi merimiinanraivausta niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Siinä olemme mielestämme onnistuneet.
Joulukuussa 1999 eduskunnan
päätöksellä merimiinanraivaajista tuli rintamaveteraaneja.
Helsinki-päivänä 12.6.2004
paljastettiin miinanraivauksen
muistomerkki Laivastopuistoon
Katajanokalle. Muistomerkki
pystytettiin yhteistyössä Suomenlahden Meripuolustusalueen kanssa ja luovutettiin Helsingin kaupungille.
Kymmenen vuoden aikana olemme tehneet lukemattomia tutustumismatkoja niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuonna 2001 Miinanraivaajakilta matkusti Pietariin ja
Kronstadtiin. Osanottajia oli 47
matruusista kenraaliin. Vuonna 2003 matkustimme Pariisiin.
Meidät oli kutsuttu kunnioittamaan tilaisuutta, joka tapahtui
Tuntemattoman sotilaan haudalla. Puheenjohtaja ja Pariisissa
asuva miinanraivaaja Valto Laitinen saivat kunnian laskea ensimmäisenä kukkalaitteen haudalle
ja kirjoittivat nimensä kultaiseen
vieraskirjaan, joka on arkistoitu
Pariisissa sijaitsevaan sotamuseoon. Vuonna 2004 miinanraivaajat "valtasivat" Normandian. Halusimme kunnioittaa sotilaiden
muistoa, jotka olivat vapauttamassa Eurooppaa. Vuosi oli erityisesti tärkeä; maihinnoususta
oli kulunut 60 vuotta.

• Helsingin Katajanokalla Laivastopuistossa sijaitseva
miinanraivauksen
muistomerkki.
Vasemmalta Pentti Laakso, Matti Alanko, Erkki
Juurinen, Kullervo Lehtonen, Åke
Utriainen, Erik Erwes, Kaarlo Valtonen, Kauno Lehtonen ja Aarre Lindqvist.

• Ranskassa tuntemattoman sotilaan haudalla kunnianosoitukseen
osallistuneita, eturivissä vasemmalta Erik Leskinen,
Erik Erwes, Aarre
Lindqvist ja Veikko
Mehto. Erweksen
ja Linqvistin välissä
Pariisissa vuodesta
1958 lähtien asunut
säveltäjä-muusikko
Valto Laitinen.

HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT ry

A

lkujaan vuonna 1947
Katajanokan Upseerikerholla perustettu
Helsingin Reservimeriupseeriton Merisotakoulun laivastolinjan käyneiden reserviupseerien aselajiyhdistys. Olemme
noin 160 jäsenen voimin aktiivinen toimija pääkaupunkiseudun
merihenkisten reserviupseerien
yhdyssiteenä. Jäsenistöömme
kuuluu myös joitain muiden
aselajien merihenkisiä reservin
upseereita. Vaikka toimimmekin
ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, jäsenistössämme on edustettuna koko maa.
Järjestämme koulutuksia,
toimintapäiviä, erilaisia esitelmiä sekä vierailuita merellisiin
yrityksiin, organisaatioihin ja
tapahtumiin. Aktiivijäsenemme
ovat omien kurssiemme lisäksi
kouluttamassa monissa merivoimien harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kursseilla. Osallistumme vuosittain merikilpailuihin, joista parhaat pääsevät joka toinen vuosi
järjestettäviin Pohjoismaisiin
mestaruuskisoihin. Vaalimme
meriupseeriperinteitä virallisissa
tapahtumissa, mutta myös kevyemmin erilaisten juhlien merkeissä.
Yhdistyksellämme on purjevene, jolla järjestämme käytännön merellistä koulutusta
Helsingin vesillä, osallistumme
kilpailuihin ja edustamme yhdistystä rannikon purjehduksilla.
Yhdistyksen H-veneellä purjehduskausi aloitetaan yleensä
huhti - toukokuulla kevätkunnostuksella. Riki on ollut yleensä
trimmissä toukokuun lopussa.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita purjehduksille. Pyrimme
kouluttamaan kaikki halukkaat
purjehdustaitoisiksi. Vene on
käytettävissä myös omatoimiseen purjehdukseen kaikille
jäsenille, jotka ovat osoittaneet
taitonsa toimia veneen kipparina. Viikonloppu-ja iltapurjeh-

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Sami Linnermo
050 5123364
sami.linnermo@
hrmu.fi

Jäsensihteeri
Mika Palasto
0400 704 680
mika.palasto@hrmu.fi
www.hrmu.fi
hallitus@hrmu.fi
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duksista voi sopia etukäteen
alusupseerin kanssa.
Helsingin Reservimeriupseerit ry järjestää ohjatut ammuntavuorot joka toinen viikonloppu
Töölöntorin ampumaradalla.
Olemme mahdollistaneet
ammuntaharrastuksen myös
niille yhdistyksen jäsenille, joilla ei ole omaa asetta. Tarjoamme yhdistyksemme jäsenistölle
käyttöön 22. kaliiperin pienoispistoolit, kuulosuojaimet, suojalasit sekä 50 patruunaa per ammuntavuoro ilman erilliskustannusta. Yhdistyksen jäsenet pääsevät erikseen sovittaessa kokeilemaan myös isompi kaliiperisia
käsiaseita. Ampujien aktiivisuus
on ollut selvästi nousussa viimeisen puolen vuoden aikana.
HRMU:n ampumaupseerit pitävät ammuntavuorot aina ohjatusti, turvallisuus ensisijalla. Tulevaisuudessa pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään
myös kivääriammuntoja sekä

soveltavaa reserviläisammuntaa
(SRA). HRMU:n jäsenistö osallistuu mahdollisuuksien mukaan
erilaisiin ammuntakilpailuihin tai
kilpailuihin joissa ammunta on
yhtenä osa-alueena, kuten merimestaruuskilpailut.
Jäsenyys avaa sinulle oman
toimintamme lisäksi pääsyn
Maanpuolustuskoulutuksen
sekä Sinisen Reservin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä mahdollisesti merivoimien harjoituksiin.
Jäsenmaksuumme sisältyy
Reserviupseeriliiton ja Helsingin
Reserviupseeripiirin jäsenmaksut ja saat Reserviläinen, Helsingin Reservin Sanomat sekä Rannikon Puolustaja -lehdet kotiisi.
Alle 27-vuotiaiden jäsenmaksu
on huomattavasti alennettu.
Voit tutustua yhdistykseemme ja toimintaamme lähemmin
netissä osoitteessa www.hrmu.fi.
Tervetuloa mukaan!

RANNIKON PUOLUSTAJA

KYMEN LAIVASTO KILTA ry

K

ymen Laivastokillan, alkujaan Laivaston Killan
Kymen osaston, perustava kokous pidettiin
toukokuun 7. päivänä 1964. Kilta
saavuttaa siten tänä vuonna 45
vuoden iän. Runsaan 40 vuoden
aikana on killan lokikirjaan ehtinyt kertyä jo paljon erilaisia merkintöjä.
Killan toiminta-alue kattaa
Hamina-Kotka-alueen ympäristöineen aina valtakunnan itärajalle, mutta ulottuu käytännössä
myös syvälle sisämaahan.
Killan nimi olisi valtakunnallisen pääkillan alkuperäisen nimen
tavoin voinut olla Laivaston veteraanit, koska lähes kaikilla perustavan kokouksen osanottajilla oli
yhteisiä muistoja sodan ajan palveluksesta laivaston riveissä.
Nyttemmin jäsenistömme rakenne on ymmärrettävästi muuttunut. Vastikään varusmiespalveluksensa päättäneitä on noin
sadan kiltalaisen jäsenistössämme suhteellisen vähän, vaikka
killalla onkin tapana ottaa yhteys
varusmiespalveluksesta vapautuviin nuoriin. Yhteydenotto johtaa
myönteiseen tulokseen yleensä
vasta muutaman vuoden kuluttua. Lieneekö suhtautuminen
omaan palvelusaikaan selkiytynyt ja reipas merimieshenki taas
maistuu.
Kymen Laivastokilta pitää aktiivista yhteyttä veljesjärjestöihinsä mm. valtakunnallisen yhteistyöjärjestön, Laivaston Kilta ry:n
välityksellä.

Kiltamme on Sininen Reservi
ry:n perustajajäsen. Vajaan kolmenkymmenen merihenkisen
reserviläisjärjestön Sininen Reservi onkin lähinnä koulutusorganisaatiosta muodostunut oivalliseksi foorumiksi seurata koko
meripuolustuksen kentän kehittymistä.
Erityisesti henkilösuhteet eri
puolille Suomea ovat tärkeitä.
Killan jäsenilleen tilaama Rannikon Puolustaja-julkaisu lujittaa
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
pitää myös ajan tasalla merivoimien arjesta ja juhlasta.
Kymen Laivastokilta tukee
monin tavoin Meripuolustuspiirin
täkäläisen alueellisen koulutusorganisaation, Meri-Karjalan meriosaston toimintaa.
Virikkeellistä meininkiä on siis
tarjolla joka lähtöön.
Kilta pitää kiinteää yhteyttä
toiminta-alueensa joukko-osastoihin. Erityinen paino on Kotkan
Rannikkopataljoonan ja Haminan
Reserviupseerikoulun kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Unohtamatta
tietenkään Suomenlahden Meripuolustusaluetta, jonka merkitys
toiminnassamme on tasaisessa
kasvussa.
Yhteistoiminta alueemme
muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa on tiivistä. Kymen Laivastokilta muodostaa täkäläisen
rannikkopuolustajakillan kanssa
Sinisen Reservin alaosaston, Meri-Karjalan alueen. Myös sotiemme veteraanien tukitoimintaan
osallistutaan.

Kiltamme vuotuisen toiminnan runkona ovat omat kokoukset, tutustumisretket ja osallistuminen pääkillan toimintaan.
Olemme vuosien saatossa junailleet mm. pohjoismaisia laivastokiltapäiviä ja erilaisia valtakunnallisia tapahtumia. Viime vuoden
erääksi kohokohdaksi muodostui
eittämättä kiltamme järjestämä
viides valtakunnallinen laivastonkiltapäivä elokuun alussa. Tänä
vuonna vietetään merivoimien
vuosipäivää heinäkuussa Kotkassa Ruotsinsalmen taistelualueen
tuntumassa.
Merivoimista kotiutuvien tai
tietyn koulutusvaiheen läpäisseiden varusmiesten muistaminen
ja erilaisissa yhteyksissä omasta
toiminnastamme tiedottaminen
ovat killan mieluista perustyötä.
Kymen Laivastokillan alueella ei ole suurta laivastoasemaa,
mutta sitäkin enemmän merellisiä perinteitä ja toimintaa.
Laivastotaustaisten ohella
lausumme kiltaamme tervetulleiksi kaikki, jotka jakavat yhteisen harrastuksemme mereen
sekä vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Tilaa on toki niin
viime sotiemme sukellusveneveteraaneille kuin aloitteleville
merenkyntäjille aselajitaustaan
katsomatta.
Tervetuloa mukaan I
Tapio Riikonen

• Laivastokiltapäivien juhlallinen avaus Haminassa ja osanottajia kiltaristeilyllä
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YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Tapio Riikonen
Vesi katu 10
49400 Hamina
050 540 5417
tapio.riikonen
@haminetti.net

Sihteeri
Timo Seppälä
Sahrankatu 5
48770 Karhula
0400464 922
timo.seppala
@kymp.net

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry

YHTEYSTIEDOT:
Puheenjohtaja
Keijo Karimäki
0500 207 815
keijokar
@saunalahti.fi

Sotilassukeltajakurssit:
Petri Härmä
040 8684012
www.laivastonsukeltajakilta.fi

• Käskynjako
ennen sukellustehtävää. Kuva Jussi
Kojamo

• Hiki vuotaa
allasharjoituksissa.
Kuva Pekka Simula

L

aivaston Sukeltajakilta
ry toimii kaikkien sotilassukeltajien yhdistäjänä.
Kiltamme on perustettu
vuonna 1985. Jäsenmäärämme
on vuosittain noin 210. Sotilas-

arvoltamme jäsenet ovat matruusista esiupseeriin saakka.
Mukana on sukeltajia vastikään
kurssin käyneistä jo reservistä
poistettuihin senioreihin. Kaikki merivoimien sukeltajakoulun
suorittaneet ovat tervetulleita
mukaan toimintaan!
Jokavuotiseen toimintaan
kuuluu ympäri vuoden järjestettävät, hallinnollisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) alaisuudessa järjestetyt
sotilassukeltajakurssit. Nämä
viikonlopun mittaiset kurssit
pitävät sisällään reservin sotilassukeltajan sukellustaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Kurssit
sisältävät myös tukitehtäviä seniorijäsenillemme. Mukana on
aina sekä nuorempaa että vanhempaa väkeä. Ikäjakaumasta
kertoo se että samassa tapahtumassa voi olla sukeltajia sekä
Sukeltajakurssi 1:ltä että viimeksi
pidetyltä kurssilta. Toimintaa on
siis tarjolla kaikille jäsenille!
Killan vuosiohjelmaan kuuluu kahdesta kolmeen sotilassukeltajakurssia sekä syksyllä

ja kevättalvella järjestettävät
koulutuspäivät. Näiden lisäksi
järjestetään myös muuta toimintaa kuten ammuntaa ja kesäretkiä Jussarön kiltatuvalle. Löydät killan järjestämät kurssit ja
voit ilmoittautua niille mukaan
MPKRY:n sivuilla www.mpkry.fi
(Meripuolustuspiiri). Sukeltajakilta on Sininen Reservi ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja
Helsingin Kiltapiiri ry:n jäsen.
Killan puheenjohtajana on
toiminut vuodesta 2000 lähtien Keijo Karimäki. Varapuheenjohtajana toimii Kalle Ström ja
rahastonhoitajana Kari Moisio.
Petri Härmä johtaa sukelluskurssitoimintaa MPKRY:n kursseilla.
Killalla on myös perinnekiltatupa
Jussarön saarella.
Sotilassukeltaja, Tervetuloa
sukeltajakillan jäseneksi ikään tai
sotilasarvoon katsomatta!
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry
YHTEYSTIEDOT
VAASA
Puheenjohtaja
Teuvo Roden
0500 665 413
teuvo.roden
@netikka.fi

Sihteeri
Matti O. Vironmäki
0400 317 1012
matti.vironmaki@
netikka.fi

. Kiltalaisia köydenvetokisassa
Pohjanmaan mie
histöä vastaan.

Pohjanlahden Laivastokilta ry on
toiminut 27 vuotta. Toimintaalue on laaja, Kristiinankaupungista Ouluun. Killalla on kaksi
osastoa, Vaasa ja Oulu. Aktiivista toimintaa on myös Suupohjan
alueella. Killan jäsenmäärä oli
vuodenvaihteessa 148 henkeä.
Pohjanlahden Laivastoiltaan voi liittyä jäseneksi merivoimissa tai merivartiojoukoissa
palvellut henkilö ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta sekä jokainen toiminnasta kiinnostunut, joka hyväksyy
killan tarkoituksen ja toimintatavat.
Killan tarkoituksena on pitää
yhteyttä merivoimien joukkoosastoihin ja merivartiojoukkoihin, järjestää kokous-ja esitelmätilaisuuksia sekä juhlatilaisuuksia, harjoittaa julkaisu-ja
tiedotustoimintaa sekä ylläpitää
maanpuolustushenkeä ja syventää tietoisuutta isänmaan
historiasta. Killan lippu vihittiin
15.4.1989 ja oma kiltaristi perustettiin vuonna 2006.
Killan toiminnan runkona
ovat kuukausittain tapahtuvat
kokoontumiset. Oululaiset kokoontuvat lisäksi joka kuukau2 B / 2 0 0 9 13

den 1. torstaina suunnittelupalaveriin. Nykyään kilta on suuressa
määrin perinneyhdistys, joka
mm. vaalii laivaston ja merivartioston perinteitä. Ohjelmassa
on esitelmäiltoja, tutustumisia
eri yrityksiin, yhteisiä matkoja, osallistumisia kotimaisille ja
pohjoismaisille kiltapäiville ym.
Vaasassa suoritetaan kesäisin
perinteinen purjehdus Merivartioston aluksella, oululaisilla taas
on perinteinen jäänmurtajavierailu. Historian siipien havinaan
kuullaan Kuhmon talvisodan
taistelualueisiin tutustuttaessa
heinäkuussa. Vaasassa syyskausi
alkaa Suomen suurimman sotalaivan, miinalaiva Pohjanmaan
vierailulla kummikaupungissaan
Vaasassa. Perinteisiin kuuluu kilpailu killan ja laivan joukkueiden
välillä.
Killan jäsenmaksu on 23€,ja
jäsenetuihin kuuluu mm. laadukas meripuolustuksen ammattija jäsenlehti Rannikon Puolustaja (4 nr/vuosi) ja MPKL:n Maanpuolustaja-lehti. Jäsenet saavat
myös vähintään kahdesti vuodessa jäsenkirjeen. Myös Pohjanmaan Maanpuolustaja -lehteä
on jaossa killan tilaisuuksissa

Pohjanlahden Laivastokillalla on kaksi venettä, Linda (YT-20
-luokka) Kristiinankaupungissa
ja Ahven-luokan koulutusalus,
Maria Vaasassa. Alukset osallistuvat Meripuolustuspiirin Meriosaston kertausharjoituksiin
myös tulevana kesänä.
Kiltaan voi liittyä jäseneksi
ottamalla yhteyttä alla oleviin
numeroihin, tai tulostamalla
jäseneksi liittymiskaavakkeen
killan internetsivulta.

Suupohjan
yhdyshenkilö
Antero Honkasalo
040 848 4053
laivastokilta.suupohja@gmail.com

OULU
Yhdyshenkilö
Esko Pekama
040 516 1220
esko.pekama
@dnainternet.net
www.mpkl.fi /linkki
Pohjanmaa

• Kilta-alus Maria Vaasan Vaskiluodossa.
Kuvat Erkki Lehtimäki ja Teuvo Roden

RÄNNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri

'HTEYSTIEDOT:
lannikkojääkärikilta r.y.
L 273
i0101 HELSINKI
/ww.mpkl.fi/
annikkojääkärikilta ry

uheenjohtaja
varne Krogerus,
Ikkohauentie 2 D 36
2170 ESPOO,
40 545 1426

R

annikkojääkärikilta on
perustettu 7.11.1965 ja
sen kotipaikka on Helsinki, mutta toiminta-alueena on koko Suomi. Turussa toimii
14.6.1968 perustettu LounaisSuomen paikallisosasto.
Teikarin taistelujen veteraanit kuuluvat kiltaan omana Teikarin Taistelijat -nimisenä osastonaan.
Kilta on Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n ja Sininen Reservi
r.y:n jäsen.

JÄSENYYS

{annikkojääkärikilta
.y:n tehtävänä on
edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä
jakaa maanpuolustustietoutta
kasvattaa maanpuolustustahtoa
vaalia Teikarin Taistelijoiden perinteitä
edistää varusmiesten viihtyvyyttä
toimia jäsentensä
yhdyssiteenä

Rannikkojääkärikillan jäseneksi voi
päästä jokainen Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa tai sitä
edeltävissä joukko-osastoissa
palveleva tai palvellut Suomen
kansalainen, jonka killan hallitus
jäseneksi hyväksyy. Rannikkojääkärijoukkojen kertausharjoituksiin sijoitetut reserviläiset
voivat myös päästä killan jäseniksi.

JÄSENEDUT
Killan jäsenmaksua vastaan saa
jokainen jäsen:
- kiltatiedotteet
- Rannikon Puolustaja -lehden
- Reserviläinen-lehden kiltanumerot
- vuokrata Upinniemessä sijaitsevaa killan saunamajaa edulliseen jäsenhintaan
- osallistua killan järjestämiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin
- osallistua killalle kohdistettuihin Maanpuolustuskoulutus
r.y:n koulutustapahtumiin

KILLAN TUNNUKSET
Rannikkojääkärien tunnus on
vihreä baretti, johon on kiinnitetty merikotkan päätä esittävä
kokardi. Vihreä baretti on merijalkaväen erikoiskoulutuksen
saaneen valiosotilaan kansainvälinen tunnus. Kotkanpääkokardilla varustettu vihreä baretti

on sotilasvaruste, jota voidaan
kantaa vain rannikkojääkärijoukkojen kertausharjoituksissa ja muissa sotilas-ja virkapukuohjesäännön mukaisissa tilaisuuksissa muun sotilasvarustuksen kanssa.
Sotilaskokardilla olevan vihreän baretin käyttöoikeuden
myöntää Uudenmaan Prikaatin
komentaja.
Killan oma tunnus on puolustusvoimien tornikuvion päällä
oleva kotka n pää. Tätä tunnusta
voi jokainen kiltalainen kantaa
joko rintamerkkinä tai barettikokardina.
Killan jäsenyys oikeuttaa kantamaan vihreää barettia tornikuviollisella kotkanpää-kokardilla.

heidensä sekä ystäviensä vapaaajanviettokeskus. Saunamaja sijaitsee luonnonkauniilla paikalla,
meren välittömässä läheisyydessä, Upinniemen varuskunta-alueella. Saunamaja voidaan vuokrata myös killan ulkopuolisille
Suomen kansalaisille ja yrityksille. Tarkemmat tiedot löytyvät
Rannikon Puolustaja -lehdestä
tai www.mpkl.fi/rannikkojääkärikiltä ry.

Rannikkojääkärikillalla on myytävänä erilaisia rannikkojääkäriaiheisia tuotteita. Tarkemmat
tiedot löytyvät Rannikon Puolustaja -lehdestä tai www.mpkl.
fi/rannikkojääkärikilta ry.

KILLAN SAUNAMAJA

Aarne Krogerus

MYYNTIARTIKKELIT

Rannikkojääkärikillan saunamaja
on killan jäsenten ja heidän per-
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KUSTJÄGARGILLET r.f.
En gång kustjägare - alltid kustjägare

relse godkänner honom/henne
som medlem.
Sådana reservister, som är
placerade i kustjägartruppernas
repetitionsövningar, kan också
bli medlemmar i gillet.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Mot gillets medlemsavgift får
varje medlem:
- information från gillet
- tidningen Rannikon Puolustaja
gillesnumren av tidningen
Reserviläinen
- för förmånligt medlemspris
hyra gillestugan med bastu i
Obbnäs
- delta i evenemang och aktiviteter som gillet arrangerar
- delta i utbildningsevenemang som Försvarsutbildningen r.f. erbjuder gillet
-

GILLETS KÄNNETECKEN

Xustjägargillet grundades den 7.11.1965 med
| \
hemort i Helsingfors,
I
\ m e n med hela Finland
som verksamhetsområde. Sydvästra Finlands lokalavdelning,
som grundades den 14.6.1968 är
verksam i Åbo.
Teikari-stridernas veteraner
hör till gillet med en egen avdelning under namnet Teikarikämparna.
Gillet är medlem i Försvarsgillenas förbund r.f. och i Blå Reserven r.f.

MEDLEMSKAP
Varje finsk medborgare som
tjänstgör eller har tjänstgjort i
Vasa Kustjägarbataljon eller i någon av bataljonens föregångartruppförband kan bli medlem i
Kustjägargillet, om gillets sty-
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Kustjägarnas kännetecken är
den gröna baretten. Kustjägarkokarden föreställer ett huvud
av en havsörn som fästs i baretten. Den gröna baretten är
den internationella symbolen
för en elitsoldat som har fått
marininfanteriutbildning. Den
gröna baretten med havsörnskokard är en militär persedel
som kan bäras med annan militärutrustning bara vid kustjägartruppernas repetitionsövningar och vid andra tillfällen
som följer uniformsreglemente.
Rätten att använda den gröna
baretten med militärkokard beviljas av kommendören för Nylands Brigad.
Gillets egen symbol är örnhuvud på försvarsmaktens tornmönster. Denna symbol kan
bäras av varje gillesmedlem som
antingen bröstmärke eller barettkokard.
Gillets medlemskap berättigar en att bära den gröna baret-

ten jämteörnhuvudskokard på
tornmönster.

GILLESTUGAN
MED BASTU
Kustjägargillets stuga är en fritidsanläggning för gillets medlemmar och deras familjer och
vänner. Gillestugan ligger på en
naturskön plats, i havets omedelbara närhet, på Obbnäs garnisonsområde. Stugan kan också
hyras av finska medborgare och
företag som inte är medlemmar
i gillet. Närmare upplysningar
finns i tidningen Rannikon Puolustaja eller www.mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry.

FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR
Kustjägargillet säljer olika produkter med kustjägarmotiv.
Närmare upplysningar finns i
tidningen Rannikon Puolustaja
eller www.mpkl.fi/rannikkojääkärikilta ry.
Aarne Krogerus

KONTAKTUPPGIFTER:
Kustjägargillet r.f.
PB 273
00101 HELSINGFORS
www.mpkl.fi/
rannikkojääkärikilta ry

Ordförande
Aarne Krogerus,
Gammelgäddsvägen 2 D 36,
02170 ESBO
040 545 1426

Kustjägargillet r.f.
har som uppgift att:
- främja det frivilliga försvarsarbetet
- sprida försvarskunskap
- främja försvarsandan
- vårda Teikarikämparnas traditioner
- främja beväringarnas trivsel
- fungera som kontaktlänk mellan
sina medlemmar

RAN NIKKOSOTILASKOTIYH DISTYS ry

YHTEYSTIETOJA
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
Katajanokankatu 4 D 27
00160 Helsinki
puh. 09 630 148

Puheenjohtaja
Eija Paananen,
050 5414949
eija.paananen@taloverkot.fi
www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi

R

annikkosotilaskotiyhdistys ry työskentelee Merivoimissa palvelevien
varusmiesten ja reservin
kertausharjoituksiin osallistuvien sekä vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa olevien
henkilöiden vapaa-ajan viihtyvyyden lisäämiseksi ja myönteisten maanpuolustusasenteiden
lujittamiseksi.
Yhdistyksen tavoitteena on
myös lisätä jäsenistönsä maanpuolustusvalmiutta niin, että
selviydyttäisiin puolustusvoimien kanssa solmitun yhteistoi-

mintasopimuksen edellyttämistä poikkeusolotehtävistä. Poikkeusolotoimintaa harjoitellaan
sotaharjoitusten yhteydessä.
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kotipaikka on Helsinki, jossa
sijaitsee yhdistyksen toimisto,
mutta toimialuetta on koko rannikko Kotkasta Raumalle. Yhdistys on yksi maamme vanhimmista sotilaskotiyhdistyksistä,
perustettu 3.11.1918. Varsinainen
sotilaskotityö tehdään seitsemässä paikallisosastossa, joita
ovat Kyminlinna, Loviisa, Suomenlinna, Upinniemi, Hanko,
Turku ja Selkämeri.

"Kunnon vuosi 2009"
Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 on teemaksi otettu "Kunnon vuosi".
Tavoitteenamme on osallistua
varusmiesten kunnon kohentamiseen, vapaaehtoisten sisartemme kunnon ja viihtyvyyden
edistämiseen sekä palkatun
henkilökuntamme hyvinvoinnin
parantamiseen.
Tarjoamme jäsenillemme
monipuolista toimintaa sekä
maissa että merellä.

SOTILASKOTI
r>r>
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R

t-kerho Johtorengas ry
on Reserviupseeriliittoon (RUL)ja sen Helsingin piiriin kuuluva reserviupseerikerho. Johtorengas
perustettiin vuonna 1937 ja se
on maamme vanhin aselajipohjainen reserviupseerikerho. Jäseneksi pääsyn edellytyksenä on
sekä reserviupseerin arvo että
varusmiespalvelus tai kertausharjoitukset rannikkojoukoissa.
Vaikka kerhon toiminta keskittyy
Uudellemaalle, on kerhon jäseneksi liittyminen mahdollista
muuallakin asuville. Johtorenkaan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 130 henkilöä.
Johtorenkaan tavoitteena on
ohjata ja tukea jäsentensä toimintaa reserviupseereina sekä
järjestää jäsenistön upseeritaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa. 1990-luvun alkuvuosista
alkaen tätä työtä ja päämäärää
on toteutettu myös vapaaehtoi2 B / 2 0 0 9 13

sen maanpuolustuskoulutuksen
puitteissa. Johtorengas on hallituksensa ja aktiivijäsenistönsä
voimin ollut alusta asti mukana
luomassa ja kehittämässä nykyisen Meripuolustuspiirin Suomenlahden Koulutus-ja tukiyksikön (SLMERIPOS) toimintaa ja
koulutusta.
Koulutustoiminnan lisäksi
Johtorengas järjestää vuosittaisen ampumatapahtuman, jossa kisaillaan muutamastakin eri
kiertopalkinnosta. Vanhimman
pistooliammuntakisan, "Johtorenkaan ja RR1:n upseereiden
pistoolitaisteluammunnan",
juuret ulottuvatkin aina kerhon
perustamisvuosiin asti. Nyt kun
Töölöntorinkadun ampumarata
on kunnossa, on myös harjoittelu näihin kisoihin vireää. Erilaisia retkiä ja esitelmätilaisuuksia
kerho toteuttaa yksin tai yhteistyössä muiden veljesyhdistysten
kanssa. Erittäin suosittu ranni-

kon toimijoita yhdistävä tapahtuma on myös loppukesäisin
järjestettävä RT-golf. Ennen joulua kokoonnutaan perinteiselle joulupuurolle Suomenlinnan
upseerikerholle.
Jos olet kiinnostunut reipashenkisestä reserviupseeritoiminnasta merellisissä rannikkooloissamme, niin liity mukaan
Johtorenkaaseen. Kerhon jäsenetuihin kuuluu kolme lehteä:
Reserviläinen, Helsingin Reservin Sanomat ja Rannikon Puolustaja sekä kaikki RUL:n tarjoamat
jäsenedut.
Ajantasaista tietoa Johtorenkaasta löytyy web-sivuiltamme
osoitteesta www.johtorengas.
com.
Sieltä on myös linkki ohjeineen RUL:n sivuille (www.rul.fi)
jäseneksi liittymistä varten.
Kare Vartiainen

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA ry

HTEYSTIEDOT
uheenjohtaja
auno Setälä
avenvalajanvahe 4 C 25
6100 Rauma
3ti 02 822 7201
40 510 5547
auno.setala
>kolumbus.fi

ihteeri
avo Sarmet
olhantie 132
6510 Rauma
3ti 02 822 5575
40 562 8182
avo.sarmet@
nainternet.net

S

elkämeren Rannikkokilta ry on perustettu Raumalla 17.03.1992 Turun
Rannikkotykistökillan
alaosastona, jollaisena toimittiin
aina vuoteen 1995 asti. Alkuvuodet osoittivat, että yhteyden
pitäminen Turkuun pääkiltaan
sekä osallistuminen järjestettävään toimintaan oli tavattoman
vaikeaa pelkästään jo etäisyyden takia ja vaikeutta lisäsi vielä monin verroin tiedonkulku
pääkillan ja alaosaston välillä.
Näin syntyi ajatus itsenäistyä,
joka tapahtui 24.08.2005. Yhdistysrekisteriin kilta on merkitty
02.10.1996 kotipaikkakuntana
Rauma.
Killan jäsenistö koostuu sekä
miehistä että naisista ja ilahduttavaa on todeta, että myös muille paikkakunnille muuttaneet
ovat edelleen halunneet pysyä
kiltamme jäseninä. Vuoden 2008
lopulla killan jäsenmäärä oli 60,
eli vuosien saatossa jäsenmäärä
on pysynyt kutakuinkin samana.
Kilta on perustettu aselaji-ja
joukko-osastokiltana, jonka perinnejoukko-osasto oli silloinen
Turun Rannikkotykistörykmentti, myöhemmin Turun Rannikkopatteristo. Erityisenä tavoitteena
oli - ja on edelleen - Kuuskajaskarin linnakkeen kunniakkaiden
perinteiden vaaliminen kuuluisassa "Kuuskajaskari" hengessä.
Puolustusvoimien organisaatiouudistusten myötä varusmieskoulutus linnakkeella lopetettiin 1996 ja vuonna 2000
syksyllä tehdyllä kauppakirjalla
linnakesaari siirtyi takaisin Rauman kaupungin omistukseen.
Tuolloin muutoin tyhjennetyllä
linnakkeella oli vielä 4 kpl 152/50
T tykkiä omissa asemissaan ja
ampumakuntoisina.
Kaupungin miettiessä saaren
tulevaa käyttöä mm. matkailusaarena kiltamme teki aloitteen
kaupungille, että kaupunki tekisi
aloitteen edelleen puolustusvoimille siitä, että tykit voisivat

jäädä paikoilleen ja että 2.tykkiä ei deaktivoitaisi, jolloin sitä
voitaisiin hyödyntää monin eri
tarkoituksiin mm. saaren esittelykierroksen vetonaulana, ns. saluuttilaukauksiin erilaisina juhlapäivinä ja että tykin yhteydessä
oleva kantalinnoite jäisi käyttökuntoon.
Puolustusvoimat suostui
kaupungin esitykseen killan toivomalla tavalla, josta kaupunki
ja kiltamme ovat tänä päivänä
todella ylpeitä. Tykkiä on hyödynnetty jo monta kertaa ampumalla ns. saluuttilaukauksia,
joista ensimmäinen 27.07.2001
kaupungin ja killan järjestämässä "virallisessa linnakkeen luovutustilaisuudessa puolustusvoimilta kaupungille" ja mm.
kansallisen veteraanipäivän yhteydessä.
Kilta lupautui myös omalta osaltaan yhdessä kaupungin
kanssa huolehtimaan tykin ja
linnoitteen kunnosta jatkossa.
Puolustusvoimien myötämielisellä suhtautumisella olemme
myös pystyneet hankkimaan
takaisin jo evakuoidun tykkikohtaisen kaluston, sekä raskaan
keskiön kaluston, joita käytetään
nyt esittelytarkoitukseen.
Rauman kaupunki on alusta
alkaen suhtautunut myötämieli-

•

•

Kuuskajaskarin kiltamaja.

sesti killan hankkeisiin, josta hyvänä osoituksena on, että vuonna 2003 kaupunki tarjosi killalle
ja Saaristomeren Merivartioston
kilta ry:n Rauman veneryhmälle
mahdollisuutta vuokrata ja kunnostaa saarelta entinen päällikön asunto kiltojen tarpeiden
mukaiseen käyttöön. Hienon
monivuotisen talkooyhteistyön
tuloksena voitiin uuteen kukoistukseen kunnostetun rakennuksen - j o k a sai nimekseen
"kiltamaja" - vihkiäiset pitää
24.05.2008. Kiltamajaa voidaan
nyt pitää tukikohtana saarella
ja hyödyntää monin eri tavoin
kiltojen toiminnassa, jäsenistön
vapaa-ajan viettopaikkana sekä
esim. vapaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
Puheenjohtaja Tauno Setälä

Kuuskajaskarin 152 / 50 T 2.tykki takaapäin nähtynä
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SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry
YHTEYSTIETOJA:
Puheenjohtaja
Hasse Rekola
0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi

Tiedotus:
Timo Elolähde
040 8304097
timo.elolahde@ytv.fi
www.rt-kilta.net/

K

ilta on perustettu 1962
eli takana on jo 46 toimintavuotta. Killan kotipaikka on Helsinki ja sen
jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomen kansalaiset, mutta suurin
osa jäsenistä on rannikkotykistössä palvelleita. Rannikkotykistörykmentti 2:n (RTR 2) eli Keltaisen Rykmentin veteraanit ovat
killan kunniajäseniä. Killan kokonaisjäsenmäärä on noin 550.

Toiminta
Kilta on tunnettu rakennus-ja
entisöintitöistään, joihin kuuluvat mm. Kuivasaaren linnakkeen
305-millinen kaksoistykkitorni
ja runsaasti muuta rannikkotykistöä. Kilta on järjestänyt vuodesta 2000 ohjattuja yleisöretkiä
Kuivasaareen. Muita kohteita
ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas Robert Kajanuksen sauna
Upinniemessä ja Järvön harjoitusalueelle Porkkalan edustan
saarelle rakennettu hirsihuvila
laitureineen. Uusimpana kohteena on merivoimilta ostettu
ja kunnostettu Ahven-luokan
vene.
Järvön palveluita pääsevät
killan jäsenten lisäksi käyttämään myös muut Suomenlahden Meripuolustusalueen vas2 B / 2 0 0 9 13

tuualueella olevien Sininen Reservi ry:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Käyttö edellyttää
kertaluonteisen liittymismaksun
ja vuotuisen venemaksun maksamista. Monena kesänä on
järjestetty lastenleiri juhannuksen jälkeen. Lisätietoja Järvöstä
antavat Matti Hiltunen ja Jaana
Kiverä.
Kajanuksen saunaa ovat
tervetulleita käyttämään killan
jäsenten lisäksi myös yritykset
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yhdistyksille
ja muille yhteisöille hinta on 500
euroa. Ei-kiltalaisten perheille,
puolustusvoimien yksiköille ja
muille sidosryhmille hinta on
120 euroa. Kiltalaisten perhesaunamaksu on 70 euroa kerta..

vasaari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin
kirjan hinta on 3,50 euroa. Ove
Enqvist: Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998, ja Markus
Manninen Viapori, Merilinnoitus
ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918. 12 euroa. Kristian Lehtonen "Tyrskyjä, terästä,
tekniikkaa", itsenäisen Suomen
meripuolustuksen tekninen tutkimus-, kehitys-ja koetoiminta,
35 euroa. Hintoihin lisätään postikulut.

• AT-S kaasuttaa
Kuivasaaressa. Kuva
Martti Holma

Myyntituotteita
DVD: Kilta on tuottanut dvdesityksen Viipurinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 1944. Sen
keskeisin osa on noin tunnin
mittainen dokumenttielokuva,
joka perustuu eversti evp Matti
Koskimaan kirjaan ja käsikirjoitukseen. Levyllä on myös lisämateriaalia, mm. karttoja ja veteraanien haastatteluja. Hinta 28
euroa (postikuluineen).
Kirjat: Ove Enqvist: Järvö, Kui-

Kajanuksen sauna. Kuva Eero Sivunen

YHTEYSTIETOJA
Puheenjohtaja
Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37
20320 TURKU
0400 559 828
reino.varinowski@
turunlaivastokilta.net

Sihteeri
Eino Kostian
Vuorikatu 3 a A 20
20100 TURKU
040 565 3355
eino.kostian@
turunlaivastokilta.net

Jäsensihteeri
Jouko Andström
Virnakuja 6 as 5
21200 RAISIO
p. 040 586 6814.
jouko.andstrom@
turunlaivastokilta.net.

•

Skinnarvikin Eräseuran järjestämän pilkkikilpailun voittajat Vilho Komulainen ja Reino Varinowski.

T

lirun Laivastokilta ry
on perustettu 9.2.1964.
Johtotähtenä oli silloin:
"Maanpuolustusasia ja
oikea merimieshenki elähdyttäköön meitä tehdessämme
kiltatyötä, jotta kaikki se, mitä
teemme koituisi isänmaamme

• Kuvassa kokousväkeä kevätkokouksessa Naantalin
Kylpylässä 24.2.09

parhaaksi." Tämä lause toimii
vieläkin hyvin. Toiminta noudattelee edelleen samoja hyväksi
havaittuja linjoja. Toimintaan
kuuluu varsinaisten kokousten
ja veljesiltojen lisäksi tutustumistilaisuudet, kilpailut ja retket,
Jäsenmäärä on noussut perustamisvuoden 48:sta 230 jäseneen.
Nykyisin Turun Laivastokilta
ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä
myös merihenkisiä naispuolisia
jäseniä.
Kokousten lisäksi toimintasuunnitelmassa on tänä vuonna
jäsenristeily, kalastuskilpailu
ja tutustumisretki. Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. osallistumme seppeleenlaskuun Naantalissa.
Turun Laivastokilta ry osallistuu vuoden aikana mm. Sinisen
Reservin järjestämiin ampumakilpailuihin, joissa jäsenemme
ovat menestyneet hyvin niin
joukkueena kuin yksilösuorituksina. Puheenjohtaja on perinteisesti käynyt palkitsemassa
plaketilla varusmiesten kotiuttamistilaisuuksissa ansiokkaasti

palvelleen varusmiehen joka
ikäluokasta.
Tämän vuoden merkittävin
tapahtuma on Turun Laivastokilta ry:n isännöimä valtakunnallinen laivastokiltapäivä
25.7.09 Naantalissa. Tilaisuuteen
odotetaan runsasta osallistujamäärää Pohjanlahden, Kymen
ja Helsingin Laivastokilloista.
Samaan aikaan ovat Turussa
nähtävissä Tall Ships' Racen upeat purjealukset.
Turun Laivastokilta ry tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan Rannikon Puolustaja
-lehdessä ja Turun Sanomien
keskiviikkoisin ilmestyvässä Treffi-liitteessä. Killan toiminnasta
voi lukea myös nettisivuiltamme
www.turunlaivastokilta.net. Samasta osoitteesta löytyvät myös
liittymisohjeet jäseneksi liittymistä varten. Jäsenmaksuksi
on vahvistettu 20 euroa/vuosi.
Jäsenillä on mahdollisuus
hankkia Turun Laivastokilta ry:n
sinivalkoinen kunniamerkkien
tavoin kannettava kiltaristi.
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry

T

lirun Rannikkotykistökilta ry on perustettu 1962
hoitamaan yhteistyötä
rannikon puolustuksesta kiinnostuneiden ja nykyisen
Saaristomeren Meripuolustusalueen (jonka organisaatiossa
kummijoukko-yksikkö on) välille.
Noin 300 jäseninen kilta toimii
kummijoukko-osastonsa varusmiesten ja henkilöstön hyväksi
mm. osallistumalla varusmiesten
palkitsemisiin killan plaketilla
sekä ylentämistilaisuuksiin kotiuttamisiin.
Toiminnallisina elementteinä killalla on koti-ja ulkomaan
retkien ja matkojen järjestäminen ja tutustumiskäyntien tekeminen niin sotilaallisiin, kuin
muihinkin kohteisiin (mm. kovapanosammunnat ja toimintanäytökset). Jokavuotiseen
ohjelmistoon kuuluu myös killan järjestämät, kaikille avoimet
syysjuhlat.
Kilta säilyttää perinnettä
mm. osallistumalla vanhojen
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rannikkotykkien entisöimisprojekteihin.
Tiedotusvälineinä jäsenistölle killan tapahtumista on Rannikon Puolustaja -lehti, jäsentiedote sekä Turun Sanomien kiltapalsta.
Jäseneksi voi liittyä jokainen
rannikonpuolustuksesta kiinnostunut ikään, sukupuoleen tai
sotilasarvoon katsomatta.

Killan tärkein yhteistyökumppani on Saaristomeren Meripuolustusalue. Kilta osallistuu
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n
kautta maanpuolustustyöhön.
Kilta on myös osallisena Sinisen
Reservi ry:n ja Rannikon Puolustajain Kilta ry:n toiminnassa.
Kattojärjestönä killalla on Maanpuolustuskiltojen liitto ry.

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja:
Heikki Arasto
Santtionranta 5
23960 Santtio
041 4720 602
heikki@arasto.fi

Sihteeri:
Simo Hangelin
Aunelantie 13
20210 Turku
040 5361 140
rausimo@jippii.fi

Tiedottaja:
Mikael Kaskelo
Särkän rantatie 4 as 4
21160 Merimasku
040-5222 840
mikael@kaskelo.com

•
•

Kuvassa 2008 vuosikokouksen esitelmä.
Kuvassa 2007 syysjuhlan väkeä.

TURUN RESERVIMERIUPSEERIT ry

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Heikki Laiho
e-mail:heikki.laiho@
turunreservimeriupseerit.fi

Jäsensihteeri
Paul-Erik Lindström

0400 740 016
paul-erik.lindstrom@
turunreservimeriupseerit.fi
www.meriupseerit.fi

V

uodesta 1982 itsenäisenä yhdistyksenä toiminut Turun Reservimeriupseerit ry on seuraaja
vuonna 1957 perustetulle Turun
Reserviupseerikerhon Meriosastolle. Jäsenmäärämme on noin
120.
Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet reserviupseerit Turun
seudulta. Tarkoituksenamme on
toimia sekä merivoimissa palvelleiden, että muuten merellisistä
toiminnoista kiinnostuneiden
reserviupseerien yhdyssiteenä.
Jäseneksi haluavan on siis oltava
reserviupseeri - sen sijaan ase-

palveluksen suorittamispaikalla
ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on
merihenkisyys.
Yhdistyksen toimintaan kuuluvat esitelmä-ja tutustumistilaisuudet, retket, meri-ja muihin
reserviläiskilpailuihin osallistuminen sekä käytännön merenkulkuun liittyviin tapahtumiin
osallistuminen. Merikilpailuissa
yhdistyksemme on saavuttanut
menestystä niin SM- kuin PMtasolla, ja osallistuu aktiivisesti
kilpailujen järjestelyihin. Toimintaa järjestetään yhdessä muiden
alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten sekä muiden
merellisesti suuntautuneiden
maanpuolustushenkisten yhdis-

tysten kanssa. Yhdistyksemme
jäsenet ovat olleet aktiivisesti
mukana myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa sekä merivoimien maakuntajoukoissa. Kahdesti vuodessa
palkitsemme varusmiespalveluksensa hyvin suorittaneita aliluutnantteja upseerikokelaiden
ylentämistilaisuudessa.
Maksamalla jäsenmaksumme tulee samalla Reserviupseeriliiton jäseneksi ja saa Reserviläinen-, Parivartio-ja Rannikon
Puolustaja -lehdet.
Yhdistykseemme voi tutustua tarkemmin kotisivuillamme
www.meriupseerit.fi, jossa voi
myös liittyä jäseneksi.

r>r>

RANNIKON PUOLUSTAJA

metso
Expect results

Fortum

RANNIKKO-

Puheenjohtaja
kommodori
Henrik Nysten

varapuheenjohtaja
komentaja
Heikki Rauhala
sihteeri

•R

komentajakapteeni
Kari Salin

R

annikkotykistön Upseeriyhdistys ry (RtUY), tuleva RUY, on perustettu
5.12.1933, joten yhdistys
täytti viime vuonna 75 vuotta.
Uusi nimi kuvaa toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia
ja vastaa entistäkin paremmin
yhdistyksen nykyistä ja tulevaa
toimintaa.
Yhdistyksen merkittävin yhteistyökumppani on Meriupseeriyhdistys ry (MY), molempien
yhdistysten edustaessa nykyisissä merivoimissa palvelevia upseereita. Toimintavuoden aikana
järjestetään yhdessä mm. yhteisiä jäsenretkiä, samanaikaiset
vuosikokoukset yhteisine iltapaloineen, seminaari ja yhteinen esitelmätilaisuus. Valmistuvat kadetit kutsutaan yhteiseen
Miekkajuhlaan. Yhteistoimintaa
jatketaan jo vakiintuneilla tavoilla luonnollisesti myös RT-kerho
Johtorenkaan, Rannikkotykistön

Opistoupseerit ry:n, Rannikkotykistösäätiön ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kanssa.
Toiminnan perusajatuksena
on ollut perustamisesta lähtien
ylläpitää ja kehittää rannikolla
toimivien upseereiden ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta.
Yhdistyksen sääntömääräisenä
tarkoituksena on mm. yhdistää
jäsenensä lujaksi ja itsenäiseksi
upseerikunnaksi kehittämällä ja
kasvattamalla sen keskuudessa
isänmaallisuutta, uskollisuutta
sekä muita sotilashyveitä. Yhdistys edistää jäsentensä yleis-ja
ammattisivistystä, meripuolustuksen kehittämistä sekä vaalii
rannikkotykistön ja -joukkojen
perinteitä. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsenilleen
kokouksia, luentoja, esitelmäja juhlatilaisuuksia, jäsenretkiä
sekä harjoittaa merkittävää julkaisutoimintaa.

m

m i

Keväisin järjestettävässä
vuosikokouksessa jäsenistön on
mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin yhdistyksen tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Yhdistyksen hallitus valitaan
vuosikokouksessa, johon kuuluu vähintään esiupseerin arvoinen puheenjohtaja ja 10-16
jäsentä. Hallituksessa on oltava
edustus kustakin rannikkojoukkokoulutusta antavasta joukkoosastosta tai joukkoyksiköstä,
Merivoimien Esikunnasta, Rannikkotykistökerho Johtorengas
ry:stä sekä evp-upseereista. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut hallituksen jäsenet
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitusten jäsenten valinnassa
on pyritty alueelliseen kattavuuteen siten, että jäseniksi valitaan
Turun alueelta, Tammisaaresta,
Upinniemestä, Santahaminasta tai Isosaaresta ja Kotkasta tai
Haminasta sekä siten, että myös
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Pääesikunnassa ja Merisotakoulussa palvelevat jäsenet olisivat
edustettuina hallituksessa.
Julkaisutoiminnasta on esimerkkinä mm. tämä kädessäsi
oleva Meripuolustuksen Kenttä
2009-lehti, joka julkaistaan Rannikon Puolustaja -lehden tukemana. Vuodesta 1957 säännöllisesti julkaistu ja nykyisin neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä Rannikon Puolustaja on rannikko-ja
meripuolustuksen merkittävin ja
pitkäaikaisin ammatti-ja jäsenlehti, jonka tilaajina ovat lähes
kaikki meripuolustusta lähellä
olevat järjestöt ja viranomaiset.
Lehden levikki on 4800 kappaletta ja se on palkittu lukuisia
kertoja eri yhteyksissä. Rannikon Puolustaja -lehden Internetsivut löytyvät osoitteesta www.
rannikonpuolustaja.fi, joka takaa entistäkin ajantasaisemman
tiedotusväylän niin lehdelle kuin
useille yhdistyksille. Lehti on

2 B / 2 0 0 9 13

Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen.
Vuosikymmenten saatossa yhdistys on julkaissut myös lukuisia
aselajin vuosikirjoja, juhlavuosikirjoja, rannikkotykkimieskirjoja
ja historiikkeja, joista viimeisimpänä kaikkien itsenäisten rannikkotykistöjoukko-osastojen

historiikit.
Jäsenretkillä on vuosien saatossa tutustuttu lukuisiin meripuolustuksen kohteisiin mm. Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Kotimaassa retket ovat suuntautuneet lähinnä merkittäviin ja mielenkiintoisiin sotahistoriallisiin
kohteisiin. Retket ovat koonneet
useita kadettikursseja yhteen siten, että nuorimmat osallistujat
ovat olleet vielä koulun penkillä
olevia kadetteja ja kokeneimmat
kunnioitettuja sotaveteraaneja.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä puolustusvoimissa vakinaisessa palveluksessa oleva upseeri tai erikoisupseeri sekä näiden
lisäksi evp-upseeri tai reserviupseeri. Edellä mainittujen on voitava katsoa kuuluvan rannikkojoukkoihin. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kaikki
rannikkotykistö- eli nykyisin rannikkojoukkolinjoilla palvelevat
kadetit kutsutaan yhdistyksen
jäseniksi Miekkajuhlassa, joka on
järjestetty vuodesta 1963 lähtien
RT 1:n eli Suomenlinnan Upseerikerholla. Yhdistyksellä on lähes
350 jäsentä.
Jarmo Valtimo

MERIUPSEERIYHDISTYS ry
eriupseeriyhdistys
ry on yksi Suomen
vanhimmista aatteellisista upseeriyhdistyksistä. Yhdistys perustettiin
syksyllä vuonna 1923.
Itsenäisen Suomen laivasto syntyi kesällä 1918. Laivastolle, kuten puolustusvoimille
yleensäkin, antoi itsenäisyyden
alkutaipaleella leimansa suuri

kirjavuus. Erityisesti päällystö oli
rakenteeltaan ja koulutukseltaan
epäyhtenäistä. Osa oli saanut
koulutuksensa keisarillisessa Venäjän laivastossa, osa oli laivastoon siirtyneitä merikapteeneita, ja vähitellen oli myös itsenäisessä Suomessa koulutuksensa
saaneita. Eroavaisuuksia korosti
lisäksi kielellinen kirjavuus, sillä
suomen ja ruotsin kielen lisäksi

venäjän kielikin oli epävirallisessa käytössä.
Yhteishengen ja ammatillisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen oli vaikeata kanssakäymisen jäädessä palveluksen
ulkopuolella varsin vähäiseksi.
Suuri yleisö haluttiin myös saada kiinnostumaan syntymässä
olevasta laivastosta. Tällaisessa
tilanteessa ajatus meriupseerien
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oman yhdistyksen perustamisesta oli mitä luonnollisin. Toiveen kypsyminen toteutumisen
asteelle kesti kuitenkin noin viisi
vuotta. Varsinainen perustamiskokous pidettiin 24.10.1923 Helsingissä.
Meriupseeriyhdistys toimii
edelleen suomalaisten meriupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä valtakunnan meripuolustuksen ja
muun merellisen turvallisuuden
edistämiseksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. järjestämällä vuosittain 5-7 kuukausikokousta, jotka toteutetaan
erilaisina vierailuina tai esitelmätilaisuuksina. Tilaisuuksien
esitelmöitsijät ovat alansa asian-

äsenmatkalla syyskuussa 2006 tutustuttiin Riikaan.
Jäseniä osallistui suositulle
matkalle täysi bussilastininen.

tuntijoita ja -taitajia. Aiheet myötäilevät vuosittain päätettävää
teemaa. Vuoden 2009 teema on
"Meriyhteyksien turvaaminen".
Yhdistys pyrkii kehittämään
vakinaisessa palveluksessa olevien jäsentensä ammattitaitoa
sekä koko jäsenistön yleissivistystä tekemällä jäsenmatkoja
lähialueille. Vuoden 2006 matka
tehtiin Riikaan Latviaan, 2007
Murmanskiin Venäjälle, 2008
kohteena oli Ruotsi. Tämän vuoden syysmatka tehdään Kieliin
Saksaan.
Yhdistys järjestää jäsenilleen
virkistystoimintaa, mm. ampumakilpailuja ja retkiä merellisiin
kohteisiin. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden merenkulullisten
ja meripuolustuksen alan järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä
harrastaa julkaisutoimintaa.
Sääntöjen mukaan Meriupseeriyhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi voi päästä yhdistyksen
hallituksen hyväksymänä:
a) vakinaisessa palveluksessa
oleva meriupseeri tai meripuolustustehtävissä palveleva päällystöön kuuluva viran- tai toimenhaltija ja
b) reserviin kuuluva meriupseeri

Jäseniä on tällä hetkellä noin
600, joista aktiivipalveluksessa
olevia noin puolet. Jäsenistössä on upseereita aliluutnantista
amiraaliin.
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittaisen
jäsenmaksun tai kertamaksulla
ainaisjäsenmaksun. Varsinainen
jäsenen, joka on kuulunut yhdistykseen vähintään 25 vuotta
ja täyttänyt 60 vuotta, vapautetaan jäsenmaksuista.
Hallitus toimii yhdistyksen
lakisääteisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Yhdistys julkaisee vuosittain
Suomi Merellä -julkaisua, joka
toimii yhdistyksen vuosikirjana.
Tämän lisäksi yhdistyksellä on
jäsentuotteita sekä useita merisotilaallisia julkaisuja. Näistä voi
tiedustella tarkemmin yhdistyksen sihteeriltä.
Marko Varama
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• Meriupseeriyhdistyksen vuosikirja
ilmestyy joka vuosi. Se sisältää useita
mielenkiintoisia artikkeleita meripuolustuksen tulevaisuuden kehitysnäkymistä, nykyisestä tilanteesta sekä tuo
tietoa myös historiasta.

YHTEYSTIEDOT:
Puheenjohtaja
Markus Aarnio
Brontie 2 as. 10
02400 Kirkkonummi

Sihteeri
Marko Varama
Laivastokatu 1 b
00160 Helsinki
(09)6689 4016
varama@upseeriliitto.fi

V

YHTEYSTIETOJA:
Puheenjohtaja
Tatu Vartiainen
SLMEPA/HENKOS
0299220330

Sihteeri
Jukka Savijoki
SLMEPA/HENKOS
0299321211

72

tionna 1986 perustettu,
virassa olevista ja jo reserviin siirtyneistä ammattisotilaista muodostuva Rannikkotykistön Opistoupseerit ry elää nykyään historiansa
aktiivisinta aikaa. Tämä saattaa
tuntua äkkiseltään oudolta - lakkautetuinhan rannikkotykistö
itsenäisenä aselajina vuonna
1998, jonka jälkeen kiinteän rannikkopuolustuksen elementtejä
on järjestelmällisesti vähennetty
Suomen rannikoilla ja saaristossa.
Perinteisten rannikkotykkimiesten palveluspaikkojen laittaessa
kerta kerran jälkeen lapun luukulle, voidaan puhua jo perustellusti
suuresta rakennemuutoksesta
puolustusvoimissa. Kun siis samaan aikaan rakennemuutoksen
kolhaisemien opistoupseerien
oma yhdistys menestyy ja kerää
aktiivisia jäseniä yhteisiin tilai-

suuksissa, voisi jopa luulla, että
kyseessä on katkerien sotilaiden
yhteenliittymä.
Voin vakuuttaa, että näin ei
asia ole. Koviltakin tuntuneet
rakennemuutoksen asiat on
otettu yhdistyksemme piirissä
maltillisesti ja tulevaisuuteen
uskoen. Työmme tarkoitus puolustusvoimissa ei ole kadonnut,
painotukset vain ovat muuttuneet. Jäsenistämme suurin osa
on siirtynyt linnakkeilta muihin tehtäviin, yleensä virallisen
vaativuusluokituksen kannalta
entistä vaativampiin. Uskoisin
rt-opistoupseerin virkauran kestävän hyvin vertailun merellä
palvelevan opistoupseeriveljen
kanssa. Toki palveluspaikkakunnan vaihtuminen kouraisee sotilastakin ja hänen perhettään,
mutta ajan kanssa uuteen tilanteeseen tottuu.

Rannikkotykkimieshenkeä
Muuttuvassa maailmassa yksi
asia on säilynyt vahvana: rannikkotykkimieshenki. Tämän hengen vaaliminen onkin Rannikkotykistön Opistoupseerien keskeisimpiä tehtäviä. Toteutamme
rannikkotykistön kunniakkaiden
perinteiden vaalimista yhteisissä tilaisuuksissamme, Rannikon
Puolustaja -lehden kautta sekä
toimimalla aktiivisesti meripuolustuksen kentän yhtenä osana.
Yhteisistä tilaisuuksistamme
haluan mainita keväisin ja syksyisin järjestettävät jatkokoulutustilaisuudet, joiden pitopaikka
on vaihdellut perinteisistä linnakekohteista ja esikunnista Itämeren aaltojen ja yritysvierailujen
kautta Sörnäisten vankilan kaltereiden taakse. Lentokoneessa
tilaisuutta ei ole vielä pidetty,
mutta valikoiman ollessa näinkin

RANNIKON PUOLUSTAJA

runsas, uskon tämän olevan vain
ajan kysymys.
Rekisteröitynä yhdistyksenä
jatkokoulutustilaisuudet ovat
samalla tarjonneet erinomaisen
mahdollisuuden järjestää sääntömääräiset kokouksemme: kun
väki on muutenkin koolla, pieni
annos yhdistysbyrokratiaa sallitaan.
Viime vuosina toimintaamme
on laajennettu sidosryhmiemme suuntaan kesäretkiemme
merkeissä. Mielenkiintoisiin - siviileille jopa ainutlaatuisiin - kohteisiin tehdyt vierailut ovat vuosi
vuodelta koonneet yhä suuremman joukon yhteen viettämään
kesäistä päivää. Viime vuonna
retkemme tehtiin kahden päivän
taktiikalla Gyltön linnakkeelle
täyden bussilastin voimin. Kesän
2009 kesäretki järjestetään Niini-

salon varuskuntaan perinteisin
kuvioin: mukaan pääsevät myös
perheenjäsenet ja tuttavat.
Yhdistyksemme jo reserviin
siirtyneet herrat muodostavat
aktiivisen evp-jäsenten joukon,
joka saa "uusia" jäseniä vuosittain. Evp-jäseneksi kutsutaan
perinteisin menoin evp-jäsenten
omassa tilaisuudessa, joka järjestettäneen tänä vuonna kesäretken yhteydessä. "Vanhojen"
herrojen pumpun kokoontuessa,
saman pöydän ääressä on usein
vuosikymmeniä aselajimme elävää historiaa. Kun nämä herrat
rupeavat muistelemaan, aika kuluu kuin siivillä.

Yhdistyksen jäsenet
Rannikkotykistön Opistoupseerit
ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki opisto- tai toimiupseerikou-

lutuksen saaneet sotilaat, jotka
ovat joko saamansa koulutuksen
tai muun palvelushistoriansa
kautta kytköksissä rannikkotykistö-tai rannikkojoukkoihin.
Jäsenmaksumme on vuonna
2009 vain 18 euroa, erillistä liittymismaksua ei ole. Lisätietoja
liittymishalukkaille antavat puheenjohtaja ja sihteeri, joiden
yhteystiedot löydät tämän esittelyaineiston yhteydestä.
Yhdistyksenä seisomme ylpeinä aselajimme hienosta menneisyydestä - muutosten tuulien
keskelläkin - kaikkia merivoimien
piirissä toimivia kunnioittaen ja
arvostaen. Toivotamme kaikille
meripuolustukseen osallistuville
menestystä ja myötäisiä tuulia.
Tatu Vartiainen, puheenjohtaja

7MK

RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS ry KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING rf
YHTEYSTIETOJA:
Puheenjohtaja
Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6
01200 Vantaa
09 668 253
040 552 4136
enqvist@
oktanet.fi
Sihteeri
Anu Vuorinen
SLRR, PL 5
00861 Helsinki
040-502 59 26
09 181 45448
vuorinen.anu@
gmail.com

• Yhteistoiminta alueellisten ja paikallisten perinneyhdistys
kanssa on tiivistä. Kotkan Rannikkoalueen
perinneyhdistyksen
puheenjohtaja Teemu
Leivo Mustamaan linnakkeella esittelemässä talvi-ja jatkosodan
tapahtumia itäisellä
Suomenlahdella (O.
Enqvist).
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annikkotykistön Perinneyhdistys ry perustettiin 4.4.1979 kenraaliluutnantti Alpo Kantolan, sittemmin yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, ja silloin elossa
olevien rannikkotykistön kaikkien viiden kenraalin ollessa läsnä. Yhdistyksen, jonka kotipaikka on Helsinki mutta toimialue
koko Suomen valtakunnan alue,
ensimmäiseksi keskeiseksi tehtäväksi päätettiin aselajin tukisäätiön perustamisen edellyttämän
taloudellisen peruspääoman
hankkiminen.
Säätiön peruspääoma saatiin
puolessa vuodessa kootuksi ja
Rannikkotykistösäätiö - Kustartilleristiftelsen merkittiin rekisteriin 17.10.1979. Se on siitä alkaen ollut sääntöjensä mukaisesti
keskeinen tukiyhteisö rannikkopuolustuksen piirissä toimiville

yhteisöille ja yksityisille.
Ensitehtävänsä suoritettuaan
yhdistys vietti hiljaiseloa. Rannikkotykistön Perinneyhdistys
r.y. tiedosti kuitenkin "sosiaalisen
tilauksen" ja päätti vuosikokouksessaan 2001 jatkaa keskeytettynä ollutta toimintaansa ottaen
perinnetyö päätoimiseksi tehtäväkseen.
Ote yhdistyksen sääntöjen
2.§:stä:
"... tarkoituksena on innostaa
vaalimaan rannikkotykistöaselajin ja rannikkojoukkojen sekä
yhteisöjen perinteitä ja siihen
liittyen tukea niiden piirissä tapahtuvaa tutkimus-, keruu-, tiedotus-ja kehittämistoimintaa, jonka
tarkoituksena on yleisen maanpuolustushengen ja erityisesti
rannikkopuolustuksellisen ajattelun ylläpitoa sekä kehittämistä
osana meripuolustusta [...] pyrkii

aloitteellisesti ja innoittavasti saamaan asianomaiset viranomaiset
sekä erityisesti rannikolla toimivat
maanpuolustusyhteisöt toimiin
yhdistyksen tarkoitusta palvelevien hankkeiden edistämiseksi ja
aikaansaamiseksi..."
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan erilaisin hankkein. Tällä
hetkellä tärkeimmät hankkeet
ovat rannikkotykistön linnakeelämän ja tykkikoulutuksen taltioiminen mahdollisimman monipuolisesti ennen perinteiden
häviämistä, mottona "Tämän
päivän elämä on huomisen historiaa."
Tehtävänsä yhdistys suorittaa hallituksen vuosittain määrittämän painopisteen mukaisesti. Vuoden 2008 suoritettiin
varusmieskoulutuksen videointi
ja aloitettiin uusi perinnekertomusten kerääminen sekä linna-

RANNIKON PUOLUSTAJA

taan siellä toimineita miehiä ja
naisia. Paljastustilaisuus liitetään,
mikäli mahdollista, johonkin
paikkakunnalla järjestettävään
muuhun juhlavaan tilaisuuteen.
Toiminta tapahtuu yhteistoiminnassa paikallisten rannikkotykistön perinneyhdistysten ja
muiden yhteisöjen kanssa. Rannikkotykistösäätiö rs. tukee hanketta. Laatta-esityksiä otetaan
vastaan läpi vuoden.
Rannikkolinnakkeista on luovuttu yksi toisensa jälkeen. Aina
ei uusi omistaja ole pystynyt
"pitämään huolta" saamistaan
alueista. Luovutettujen ja mahdollisesti luovutettavien rannikkolinnakkeiden ja niiden perinteiden säilyttämiseksi yhdistys
osallistuu erilaisiin muiden yhteisöjen järjestämiin hankkeisiin,

jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusperiä.
Rannikkotykistön Perinneyhdistyksellä ei liene koskaan ollut
suurempaa sosiaalista tilausta
tai väkeviä haasteita kuin juuri
näinä aikoina! Kaikille kiinnostuneille löytyy mielekkäitä tehtäviä rannikkotykistön perinteiden
vaalimisessa. Uudet ja entiset
jäsenet: Muist(i/a)ttehan maksaa
vuotuisen tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 euroa yhdistyksen tilille
157230-379024. Muistakaa myös
aina kirjoittaa nimi-ja yhteystietonne, sähköpostiosoite ml.
pankkisiirtolomakkeen tiedoksiosaan.
Puheenjohtaja,
ST, komentaja evp. Ove Enqvist

• Muistolaattojen
kiinnittäminen on
yksi yhdistyksen
johtamista hankkeista. Kuvassa kiinnitetään muistolaattaa Jungfruskärin 152 mm tykkiin
(O. Enqvist)

keinventointi. Vaikka keräys varsinaisesti päättyy keväällä 2009,
yhdistys ottaa jatkuvasti vastaan
rannikkotykistöön liittyviä kirjoituksia.
Linnake-elämän taltiointi jatkuu yllä kuvattujen menetelmin
vuonna 2009, ja samalla alkaa
Suomen kulttuurirahaston ja
Helsingin Yliopiston tuella linnake-elämän nykydokumentointi.
Kerätty materiaali taltioidaan
tutkijoita ja mahdollisesti myöhemmin laadittavaa julkaisua
varten.
Yhdistys alotti jo vuonna
2005 hankkeen varustaa sellaiset paikat, jossa rannikkotykistö
on toiminut mutta toiminta on
lopetettu, muistolaatoilla. Toiminnalla informoidaan alueella
liikkuvia itsenäisen Suomen rannikkotykistön toiminnasta alueella tai paikalla sekä kunnioite-
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON
PERINNEYHDISTYS ry
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• Yhteysalus "Vaarlahti" tuo vuoden
2008 perinnepäivän
viettäjiä Russaröön.
KUVA-AHTI

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Veikko-Olavi Eronen

040 824 8679
Varapuheenjohtaja
Jarmo Valtimo

040 564 7695,
Yhdistyksen e-mail:
perinneyhdistys®
hotmail.com
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angon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry on
perustettu 19.5.1999,
jolloin pidettiin yhdistyksen
perustamiskokous Esikunta-ja
Huoltopatterin tiloissa. Yhdistys
on rekisteröity 17.4.2000. Tänä
keväänä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta yhdistyksen perustamisesta.
Yhdistyksen tarkoituksena
on Hangon Rannikkopatteriston
ja sen edeltäjä joukko-osastojen
perinteiden vaaliminen ja kehittäminen sekä Hangon Rannikkopatteristossa palvelleiden
yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä maanpuolustushengen
ylläpitoja kehittäminen Hangossa toisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset ja kannattavat jäsenet
sekä ainais-ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Hangon
Rannikkopatteristossa palkattuun henkilökuntaan kuulunut
henkilö perheenjäsenineen sekä
maanpuolustuksesta ja yhdistyksen toimintaperiaatteista
kiinnostunut henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteistoimintasuhteessa
patteristoon ollut henkilö tai
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys on jäsenmäärältään
suurin maanpuolustusyhdistys
Hangossa nuoruudestaan huolimatta. Hankolaiset ja myös
lähipaikkakuntalaiset jopa Salonseudulta asti ovat tunteneet
kiinnostusta Perinneyhdistystä
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kohtaan. Vuoden 2008 lopulla jäsenmäärä oli 400 henkeä.
Vuonna 2005 ylitettiin 300 jäsenen määrä.

Tukijat
Kuluneiden vuosien aikana parisenkymmentä yritystä ovat
tukeneet yhdistyksen toimintaa
kannattavina jäseninä. Kannattaviin jäseniin kuuluu myös yhteisöinä Hangon Sotaveteraanit
ry ja Sotainvalidien Veljesliiton
Hangon osasto rf ja kannattavina ainaisjäseninä Hangon Siivous ja Huolto Oy (Reijo ja Soili
Karhapää) sekä yksityishenkilönä kapt res Kimmo Mäkipeska.
Hangon kaupunki on tukenut
alusta alkaen yhdistyksen toimintaa raha-avustuksilla ja antamalla kaupungin tiloja yhdistyksen käyttöön veloituksetta.
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Patteriston perinnepäivä
Perinneyhdistyksen vuosittainen suurin tapahtuma on Patteriston perinnepäivän järjestäminen ensimmäinen elokuuta. Kun
Hangon Rannikkopatteristo lakkautettiin 31.12.2002, niin vuodesta 2003 alkaen perinnepäivä
on järjestetty yhdessä Suomenlahden Meripataljoonan ja vuodesta 2007 (pataljoonan nimenmuutoksen johdosta) Porkkalan
Rannikkopataljoonan ja Russarön linnakkeen henkilöstön
kanssa. Päätapahtumapaikkana
on ollut Russarön linnake.

Jäsenretket
Yhdistys on järjestänyt jäsenistölleen perheenjäsenineen retket Hämeenlinnaan, Rosalan
viikinkikylään, Örön ja Hästö-Busön linnakkeille sekä Jussaröön.
Hästö-Busössä ja Jussarössä on
käyty yhdessä Hangon Suomalaisen Kerhon kanssa. Tulevana
kesänä on tarkoitus tehdä uudelleen retki Örön linnakkeelle.
Edellisellä kerralla (2007) Örön
retki sai valtavan suosion, johtuen suureksi osaksi siitä, että jäsenistössä on hyvin paljon henkilöitä, jotka ovat aikanaan palvelleet siellä joko henkilökuntaan
kuuluneena tai varusmiehenä.

Muut tapahtumat ja toiminta
1.8.2006 tuli kuluneeksi 85 vuotta Hangon Rannikkopatteriston
perustamisesta. Juhlapäivänä
paljastettiin HanRPston muistolaatta kaupungintalon seinässä.
85-vuotisjuhla pidettiin Hangon
Casinolla. Juhlapäivää vietettiin
yhteistoiminnassa Suomenlahden Meripuolustusalueen, Suomenlahden Meripataljoonan ja
Hangon kaupungin kanssa.
28.6.2006 paljastettiin rannikkotykistön muistolaatat Stora

Krokössä ja Bolaxissa yhteistoiminnasssa Turun Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen
kanssa. Em. saaret ovat aikanaan
kuuluneet sekä Hangon että
Turun joukko-osastojen vastuualueeseen.
25.5.2007 paljastettiin HanRPston muistolaatta Jussarön
merivartioasemalla.
Vuosikokoukset on keväästä 2006 alkaen pidetty Hangon
kaupungissa, alkuun pidettiin
Russarön linnakkeella.
Yhdistyksen tämän vuoden
toimintasuunnitelmassa on jäsenretken ja perinnepäivän lisäksi mm. Hangossa järjestettäviin seppeleenlaskutilaisuuksiin
osallistuminen, Kansallisena
Veteraanipäivänä, Kaatuneitten
muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä. Puolustusvoimain Lippujuhlapäivänä ja Patteriston
perinnepäivänä seppeleenlaskutilaisuudet järjestää Perinneyhdistys. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta talvisodan alkamisesta, jonka johdosta järjestetään 30.11. muistohetki Hangon
kirkossa ja seppleenlasku veteraanikivellä yhteistoiminnassa
Hangon kaupungin, Suomenlahden Meripuolustusalueen, seurakuntien sekä maanpuolustusja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Hankoahan talvisota koski kovastikin, kun Hanko (Hankoniemi Lappohjaan asti sekä linnakkeet Russaröja Hästö-Busö) jouduttiin vuokraamaan Neuvostoliitolle 30 vuodeksi rauhansopimuksen mukaan, vuorka-aikaa
kesti kuitenkin vain 23.3.1940
-2.12.1941, kun neuvostosotilaat
poistuivat Hangosta.
Yhdistyksellä on alusta asti
ollut yhteenkuuluvuuden symboolina perinnekolikko, joka jaetaan jäsenelle kahden vuoden
jäsenyydestä. Kolikko velvoitetaan pitämään aina mukana,
siihen liittyy tiettyjä vaatimuk-

sia. Ensimmäiset kolikot jaettiin
jäsenistölle perinnpäivänä 2000.
Perinnekolikkoa jaetaan myös
tammialustaan kiinnitettynä yhdistyksen toimintaa tukeneille
tai yhdistyksen hyväksi tehdystä
arvokkasta työstä.
Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi yhdistyksellä on itsellään seuraavia myyntituotteita;
HanRPston historiikki, solmionpidin, mansettinapit, pinssi, sekä
collegepusero, t-paita, lippis ja
solmio. Tarkempia tietoja saa yhdistyksen hallituksen jäseniltä.
Veikko-Olavi Eronen

• Seppeleenlasku Hangon sankarihaudoilla perinnepäivänä, vasemmalta Hangon Sotainvalidit Holger Tötterman, puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen, PORKRP:n
komentaja komentaja Pekka Varjonen. KUVA-AHTI
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RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN
PERINNEYHDISTYS ry

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja:
Ilja Hakanpää

040 728 8272
ilja.hakanpää@mil.fi

• Kuva kesältä 2007 jolloin Ryynäri ll:n kummi Iiris Hakanpää
paljasti veneen nimilaatan. Toimitusta avusti Aimo Laaksonen.
(Kuvat Tapani Flyktman)

Y

hdistyksen tarkoituksena
on Rannikkojääkäripataljoonan perinteiden ja
historiallisten muistojen
vaaliminen. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi.
Toiminnan-ja perinteiden
ylläpitämiseksi yhdistys osallistuu vuosittain rannikkojääkärien
muisto- ja juhlatilaisuuksiin Kirkkonummella ja Tammisaaressa.
Lisäksi yhdistys on toteuttanut
matkoja mm. historiallisille kohteille kuten Viipurinlahdelle.
Myös Jukolan viesti on sisältynyt
useana vuotena yhdistyksen toimintakalenteriin.
Kokousten yhteydessä jäsenistöllä on yleensä mahdollisuus
tutustua johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen tai kuulla ajankohtaista asiaa maanpuolustukseen liittyen.

Vuosi 2008 oli yhdistykselle
juhlavuosi, sillä yhdistyksen perustamisesta.
tuli kuluneeksi 20 vuotta.
Vuosikokous ja iltajuhla pidettiin
perinneyhdistyksen alkulähteillä
Upinniemessä
Perinneyhdistys ylläpitää
Upinniemessä Ramsön saarella
perinteikästä "Johtola"- rakennusta, joka on osittain yhdistyksen jäsenten virkistyskäytössä.

Jäseniä yhdistyksessä on 128
ja uudeksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki maanpuolustushenkiset henkilöt, jotka toiminnallaan tukee yhdistyksen tarkoitusperiä.
Marko Erkkilä

• Kesäinen
kuva Ramsön
majalta joka
odottaa talkooväkeä 16.5.2009
kesäkauden
kunnostustöihin.
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HS Kirjat - laatu lukemista itselle tai lahjaksi.

PEKKA ELOMAA, JOUNI K. KEMPPAINEN

ILKKA MALMBERG

Paha maisema

Tuntemattomat sotilaat

Suomen sisällissodassa kuoli tai katosi yli 35 0 0 0 ihmistä.
Heistä 10 000 surmattiin muualla kuin taisteluissa. Valokuvaaja
Pekka Elomaa on etsinyt ja kuvannut surmapaikkoja- pahoja
maisemia-yli kymmenen vuoden ajan. Synkissä kuvissa näkyy,
mitä murhapaikoilla on nyt. Toimittaja Jouni K. Kemppainen on
kirjoittanut surmattujen ihmisten kohtaloita tarinoiksi.

Mitä voimme tietää vänrikki Koskelan
konekiväärijoukkueen kokoonpanosta?
Oliko Koskela sittenkään parempi johtaja
kuin Lammio? Oliko Rokka julma?
Tuntemattomat sotilaat on käsikirja Väinö
Linnan Tuntemattoman sotilaan lukijalle.

Ovh.
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