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The Biofore Company U P J V t 

B I O F O R E K A S V A A 

I N N O V A A T I O I S T A . 

Kun bioteollisuuden innovaatiot yhdistetään 
metsäteollisuuden perinteeseen neuvokkaalla 
tavalla, luodaan uutta l i iketoimintaa. 

Esimerkkejä löytyy jo useita. 

Pitkälle kehitetyistä biopolttoaineista 
biokomposiitteihin ja nanokuituihin. 

Lue niistä lisää osoitteessa 
www.upmbiofore.com. 

U P M - T h e Biofore Company 
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa 
uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. 
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Suomi on saari, joka on lähes täysin riippuvainen häiri-
öttömästä ulkomaankaupasta. Noin 90% tuonnistam-
me 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 Suo-
menlahden liikenne ja merkitys kansainvälisenä kuljetusväylä-
nä kasvanut ja kasvaa voimakkaasti. Venäjän jatkuvasti kasva-
va öljynvienti laivoilla nyt, ja maakaasun vienti putkessa tule-
vaisuudessa, vaikuttavat voimakkaasti maamme merelliseen 
asemaan ja rantojemme puhtauteen. Elämme erään maailman 
vilkkaimman, valitettavasti myös erään saastuneimman, vesi-
reitin varrella. Itämeri lahtineen on tässäkin suhteessa yhtei-
nen asiamme. 

Merikuljetustemme häiriöttömyys perustuu ennen kaikkea 
alan ammattilaisten työhön. Kauppalaivojen ammattitaitoi-
nen henkilöstö, hyvä kalusto, merenkulun ohjaus, jäänmurto 
ja öljyntorjuntavalmius ovat perustekijöitä. Mutta tämän päi-
vän maailmassa terrorin uhka, merirosvous, valtioiden erimie-
lisyydet ja ympäristövahingot ovat jokapäiväistä elämää, myös 
Itämeren piirissä, kuten olemme saaneet kokea. 

Täällä Euroopan pohjoiskolkassa olemme useimmilta uh-
kilta viime vuosikymmeninä toistaiseksi varjeltuneet. Onhan 
rauhantilaa kestänyt nyt toisen maailmansodan päättymisestä 
65 vuotta. 

Rauhan ja rauhallisen merenkulun säilyminen ei kuiten-
kaan 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 keskei-
sin 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 SI-
NINEN RESERVI, jonka lipun ja symbolin alla on tarjolla ja ta-
pahtuu valtava määrä vapaaehtoista kansalaistoimintaa meri-
puolustuksen hyväksi. 

Sininen Reservi ry:n jäseninä on 30 yhdistystä edustaen 
lähes 7000 henkeä maan eri osissa. Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Meripuolustuspiiri paikallisosastoineen tarjoaa 
jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle mah-
dollisuuden merihenkiseen koulutukseen ja harrastukseen. Ja 
yhdistyksistä on helppo löytää itselle sopiva "harrastuskoti" 
samanhenkisessä joukossa. 

Tämän jo seitsemättä kertaa ilmestyvän erikoisnumeron 
on kustantanut Sinisen Reservin Säätiö. Osoitan erityisen kii-
toksen ilmoittajillemme ja painotyön tehneelle TS-yhtymälle, 
joiden tuki on tehnyt tämän julkaisun tekemisen mahdollisek-
si. He ovat jälleen pyyteettömästi meripuolustuksen asialla. 

Kiitän myös työmme tukijoita ja yhteistyökumppaneita 
näiden vuosien ajalta, merivoimia, Rajavartiolaitosta ja alan 
henkilöstöjärjestöjä, työtovereitani isänmaan asialla. 

Tervetuloa mukaan tukemaan ja toimimaan. "Navigare ne-
cesse est"! 
Kai Masalin 
Päätoimittaja 2004-2010 
Komentajakapteeni res 
Lääkintöneuvos 
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m 
Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen sidosryhmien yhtei-
nen äänenkannattaja, joka tavoittaa 24:n merellisen maanpuolustusyhdis-
tyksen yli 5000 lukijaa neljä kertaa vuodessa. Lehti tulee mm. yli tuhannelle 
merivoimien palveluksessa olevalle henkilölle. Se on myös varusmiesten ja 
henkilökunnan luettavissa rannikon sotilaskodeissa ja merivoimien joukois-
sa. Lehteä jaetaan myös erilaisissa meripuolustuksen rekrytointi- ja markki-
nointitilaisuuksissa, mm. puolustusvoimain harjoituksissa. 

Lehti julkaisee sekä meripuolustusta koskevia artikkeleita ja kertoo me-
ripuolustuksellisten järjestöjen toiminnasta. Merivoimat on lehden keskei-
nen yhteistyökumppani. B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen si-
vumäärä on keskimäärin yli 100 sivua. 

Vuosittain julkaistaan myös tämä erikoisnumero, joka on kädessäsi. 
Rannikon Puolustaja tarjoaa yhdistyksille ja yrityksille mahdollisuuden 

kertoa vähintään 6000:lle kiinnostuneelle meripuolustuksen ystävälle ja 
toimijalle itsestään ja omasta toiminnastaan. 

Tervetuloa ilmoittajaksi, lehden tilaajaksi ja aineiston tuottajaksi - yh-
teisen asian puolesta 

Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistykset voivat tilata lehden jä-
senilleen jäsenhintaan 9 euroa vuosikerta. Yksittäiselle tilaajalle lehden 
vuosikerran hinta on 22 euroa. 

Kustantaja 
Rannikkoupseeriyhdistys ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen vastuun. 
Rannikon Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 

Ilmoitusmyynti 
Ilpo Pitkänen Oy, Pääskylänkatu 5, 00500 Helsinki, puh. (09) 58 68 300. 

Toimituskunta 
Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna on toimitus- ja kirjeenvaihtajakun-
ta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä sidosryhmiä. Toimituskunnan jäsenet 
huolehtivat ensisijaisesti aktiivitoimittajina siitä, että heidän taustayhteisönsä 
saa lehdessä mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Keskeistä on uutisointi yk-
sikön /järjestön tapahtumista ja toiminnasta. 

Kai Masalin 
Päätoimittaja 
gsm: 040 5111 851 
kai.masalin@plusterveys.fi 
www.rannikonpuolustaja.fi 

Finland 
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MERIPUOLUSTAJAT, 
loitin vuosi sitten me-
rivoimien komentaja 
na ja arvioin puhees-
sani ottavani vastaan 

edeltäjältäni vahvasti kansain-
välistyneen ja nykyaikaisen 
puolustushaaran. Kulunut vuo-
si on osoittanut sen todeksi ja 
erityisesti kansainväliset tehtä-
vät tulevat olemaan esillä myös 
tänä vuonna. 

Päätoimintamme merel-
lä jää usein ilman huomiota, 
vaikka merivoimat on selviy-
tynyt kuluneen vuoden aika-
na päätehtävänsä, sotilaallisen 
puolustuksen, toteuttamisesta 
hyvin. Sen olen voinut henki-
lökohtaisesta todeta kaikkiin 
joukko-osastoihin suuntautu-
neiden tarkastusteni yhteydes-
sä. Perusasiat ovat merivoimis-
sa kunnossa. Viranomaisyhteis-
työkin on toteutettu jo vakiin-
tuneella mallikkaalla tavalla. 
Julkisuutta on sen sijaan saanut 
merivoimien kolmas tehtävä, 
osallistuminen kansainväliseen 
kriisinhallintaan. Viime vuonna 
tehtyjen esitysten ja valmiste-

lujen pohjalta miinalaiva Poh-
janmaa on käytettävissä osallis-
tumaan ATALANTA-operaatioon 
vuoden 2011 alusta, jos ylipääl-
likkö hallituksen esityksestä niin 
päättää. Merivoimien kannalta 
päätös tarvitaan jo tänä kesä-
nä, jotta ehdimme rekrytoida ja 
kouluttaa henkilöstöä yhdessä 
sekä tehdä alukselle tarvittavat 
huoltotelakoinnit. Samanaikai-
sesti merivoimat on rekrytoinut 
henkilöstön ja aloittanut komp-
panian vahvuisen jalkaväkiyksi-
kön kouluttamisen osaksi Poh-
joismaista taisteluosastoa. Lisäk-
si on Suomesta ollut esikuntaup-
seereita Ruotsin Enköpingissä 
rakentamassa taisteluosaston 
johtamisvalmiutta jo viime vuo-
den syksystä alkaen. Jalkavä-
kiyksikön kansallinen koulutus 
Tammisaaressa painottuu kesän 
jälkeen harjoituksiin ja syksyn 
myötä koulutus laajennetaan 
koko taisteluosaston yhteisiksi 
harjoituksiksi, pääsääntöisesti 
Ruotsissa. Pohjoismaisen taiste-
luosaston tulee olla ensi vuoden 
alusta kesäkuun loppuun saakka 

valmiina osallistumaan Euroo-
pan Unionin kriisinhallintaope-
raatioon. 

Merivoimien kriisinhallinta-
valmiuksien luominen on me-
rivoimien tärkein kansallinen 
tavoite myös Northern Coasts 
2010 -harjoituksessa. Harjoituk-
sen toimeenpano toiminta-alu-
eellamme ja siihen liittyvät ta-
pahtumat sekä osaharjoitukset 
mahdollistavat laajalti henkilös-
tömme harjaantumista kansain-
väliseen yhteistoimintaan har-
joitusorganisaation eri tasoilla. 
Suunnitelman mukaan NOCO 
10 -harjoitukseen on syyskuussa 
osallistumassa 13 maata, lähes 
60 pinta-alusta, kaksi sukellus-
venettä sekä noin 20 erilaista 
ilma-alusta. 

Toivotan hyvää kesää kaikille 
lukijoille 

24.5.2010 

Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali 
Juha Rannikko 
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J O H N N U R M I N E N 

JOHN NURMINEN 
N A V I 5 

John Nurminen -konserniin kuuluva John 
Nurminen Navis Oy jatkaa John Nurmi-
sen merellistä perinnettä. Yhtiö on Suo-
men johtava laivanselvityspalveluja tar-
joava yritys. Se edustaa suuria kansain-
välisiä ja kotimaisia varustamoita sekä 
rahtaajia ja tarjoaa korkealaatuisia lai-
vanselvityspalveluja ja -ratkaisuia vuo-
den ympäri 2 4 / 7 . John Nurminen Na-
viksen erikoisosaamiseen kuuluvat öljy-
jä kemikaali-, linjaliikenne-, kuivalasti-sekä 
risteilyalusten laivanselvitykset. Osaava 
ja ammattitaitoinen henkilöstö takaa asi-
akkaille joustavan ja laadukkaan palvelun 
vuorokauden ajasta riippumatta. 

John Nurminen Navis Oy 
Pasilankatu 2, 0 0 2 4 0 Helsinki 
puh. 0 1 0 5 4 5 8 8 0 0 
www.johnnurminennavis.com 

JOHN NURMINEN 
R E A L T Y 

JOHN NURMINEN 

Ruostumattomat soundit tarjoaa 
Outokumpu. 
Kun katsot ympärillesi, näet ruostumatonta terästä. Metallia, joka 
kestää korroosiota, on kaunis ja hygieeninen sekä sataprosenttisesti 
kierrätettävää. Ruostumaton teräs on tämän päivän ja huomisen 
metalli - jopa musiikki-instrumenteissa. 

Tämä ainutlaatuinen materiaali yhdistettynä asiantuntemukseen 
ja vastuullisuuteen ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä ovat 
O u t o k u m m u n vahvuuksia. 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumat-
toman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan 
kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme 
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja 
palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti 
kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka 
on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. 
www.outokumpu.com 

Ota maailmalle mukaan 
If Matkavakuutus. 

Jos matkasi syystä tai 
toisesta peruuntuu, kes-
keytyy tai myöhästyy, 
silloin on hyvä olla mu-
kana kattava vakuutus. 
Kun otat If Matkavakuu-
tuksen kätevästi osoit-
teesta if.fi, saat sen en-
simmäiseksi vuodeksi 
10 % edull isemmin. 

John Nurminen Prima 0y:n päätoimiala 
on taidelogistiikka, jota täydentää vuon-
na 2 0 0 1 aloitettu taideteosten konser-
vointipalvelu. Yhtiön toimistot sijaitsevat 
Vantaalla ja Moskovassa. Toiminta-aluet-
ta on koko maailma. 

John Nurminen Oy:n liiketoimintayk-
sikkö John Nurminen Realty harjoit-
taa ki inteistösi jo i tustoimintaa mm. 
Helsingin Vuosaaren satamassa. 

John Nurminen Oy 
Pasilankatu 2, 0 0 2 4 0 Helsinki 
puh. 0 1 0 5 4 5 8 0 0 0 
www.johnnurminen.com 

JOHN NURMINEN 
P R I M A 

John Nurminen Prima Oy 
PL 160, 0 1 3 0 1 Vantaa 
puh. 0 1 0 5 4 5 8 2 0 0 
www.johnnurminenprima.com 

John Nurminen Marine Oy on erikoistu-
nut veneilijöiden ja merenkulkijoiden pal-
velemiseen. Valikoimissa on merikartto-
ja ja purjehdusoppaita kaikille maailman 
merille, veneilyelektroniikkaa, navigaatto-
reita 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.iohnnurminenmarine.com 

http://www.johnnurminennavis.com
http://www.outokumpu.com
http://www.johnnurminen.com
http://www.johnnurminenprima.com
http://www.iohnnurminenmarine.com


MERIVOIMIEN TEHTÄVÄT 
Vastaa valtakunnallisesta merivalvonnasta ja meritiedustelusta 

Turvaa valtakunnan alueellisen koskemattomuuden merialueella tar-
vittaessa voimakeinoja käyttäen yhteistoiminnassa ilmavoimien ja 
rajavartiolaitoksen kanssa 

Vastaa valtakunnan meriyhteyksien turvaamisesta ja johtaa merilii-
kenteen suojaamisen 

Torjuu merialueen kautta suuntautuvat hyökkäykset yhteistoimin-
nassa muiden puolustushaarojen ja rajavartiolaitoksen kanssa 

Pitää yllä korkeaa valmiutta, kehittää merivoimien taktiikkaa ja tais-
teluvälineitä sekä vastaa niiden huollosta 

Kouluttaa merivoimien tarvitseman henkilöstön ja tukee vapaaeh-
toista maanpuolustuskoulutusta 

Antaa lain edellyttämää virka-apua muille viranomaisille 

Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 

MERIVOIMIEN ORGANISAATIO 

MERIVOIMIEN KOMENTAJA 
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Merivoimien komentaja 
vara-amiraali 
Juha Rannikko 

Uudenmaan Prikaatin 
esikuntapäällikkö 
kommodori 
Juha Vauhkonen 

MERIVOIMIEN 
JOHTO 

1 . 6 . 2 0 1 0 * 

Merivoimien 
Materiaalilaitoksen 
johtaja 
kommodori 
Heikki Mahlamäki 

Uudenmaan Prikaatin 
komentaja 
kommodori 
Anders Gardberg 

') T i e d o t vas taavat t i l a n n e t t a e n n e n 
lehden pa inoon menoa. 

Merivoimien 
Materiaalilaitoksen 
osastopäällikkö 
komentaja 
Juha Jäppilä 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
komentaja 
kommodori 
Tapio Maijala 

Saaristomeren 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö 
komentaja 
Pentti Niskanen 
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Merivoimien 
esikuntapäällikkö 
lippueamiraali 
Veli-Jukka Pennala 

Merivoimien 
operaatiopäällikkö 
kommodori 
Kimmo Kotilainen 

Merivoimien 
henkilöstöpäällikkö 
kommodori 
Dan Wilén 

Merivoimien 
huoltopäällikkö 
kommodori 
Heikki Rauhala 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
komentaja 
kommodori 
Timo Junttila 

Suomenlahden 
Meripuolustusalueen 
esikuntapäällikkö 
kommodori 
Mika Martikainen 

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
apulaisjohtaja 
komentaja 
Taisto Vanhamäki 

Merisotakoulun 
apulaisjohtaja 
komentaja 
Juha Harjunpää 

Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen 
johtaja 
insinöörikommodori 
Pekka Kannari 

Merisotakoulun 
johtaja 
kommodori 
Henrik Nysten 



I 

Merivoimat on vah-
va merialueidem-
me ja rannikkom-
me turvaaja, yksi 

puolustusvoimien kolmesta 
itsenäisestä puolustushaarasta. 
Merivoimien komentajana aloit-

ti 1.7.2009 kontra-amiraali Juha 
Rannikko, joka on aikaisemmin 
työskennellyt muun muassa 
puolustusvoimien huoltopäällik-
könä ja sotatalouspäällikkönä. 

Merivoimien tehtäviä ovat 
kansallinen puolustus, muille vi-

ranomaisille annettava tuki sekä 
osallistuminen kansainväliseen 
kriisinhallintaan. 

Merivoimien Esikunta on 
merivoimien johtoesikunta, joka 
ohjaa työskentelyä kuudessa 
joukko-osastossa ja laitoksessa. 
Saaristomeren ja Suomenlah-
den Meripuolustusalueet, Uu-
denmaan Prikaati, Merisotakou-
lu, Merivoimien Tutkimuslaitos 
ja Merivoimien Materiaalilaitos 
työllistävät kaikkiaan noin 2000 
upseeria, erikois-, opisto-ja ali-
upseeria sekä siviiliä. Työtehtäviä 
löytyy aluksen päälliköstä sukel-
tajaan, insinööristä arkistonhoi-
tajaan ja varusmieskouluttajasta 
lakimieheen. 

Merivoimissa palvelee vuo-
sittain noin 4000 varusmiestä. 
Varusmiesten alokaskoulutusta 
annetaan Suomenlahden Meri-
puolustusalueella Upinniemes-
sä, Isosaaressa ja Kotkassa sekä 
puolustusvoimien ainoassa ruot-
sinkielisessä joukko-osastossa 
Uudenmaan Prikaatissa Raase-
porissa. Jatkokoulutusta anne-
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• Merivoimien 
Esikunnan pe-
ruskorjattu ra-
kennus Turussa. 

• Eira Oksanen 
viihtyy valoisas-
sa työhuonees-
saan Heikkilän 
perinteikkäällä 
kasarmialueella. 



taan myös Saaristomeren Meri-
puolustusalueella Turussa ja Me-
risotakoulussa Suomenlinnassa 
Helsingissä. 

Merivoimiin kuuluu sekä ran-
nikkojoukkoja että laivastoyksi-
köitä. Rannikkojoukkojen kalus-
toa ovat muun muassa liikkuvat 
meritorjuntaohjuspatteritja kiin-
teät rannikkotykit. Merivoimien 
taistelualuksista keskeisimpiä 
ovat ohjusveneet, miinalaivat ja 
miinantorjuntayksiköt. 

Esikunta asettunut 
Turkuun 
Merivoimien Esikunta muut-
ti joulukuussa 2007 Helsingistä 
Turkuun valtioneuvoston vuo-
den 2004 turvallisuus-ja puolus-
tuspoliittisen selonteon linjauk-
sen mukaisesti. 

Turussa esikunta työsken-
telee historiallisella Heikkilän 
kasarmialueella. Alueen upea 
päärakennus modernisoitiin pe-
rusteellisesti nykypäivän tarpei-
ta vastaaviksi työtiloiksi, mutta 
historiaa kunnioittaen. 

Kasarmialueella ovat toimi-
neet vuosikymmenten aikana 
muun muassa Porin Prikaati, 
Turun llmatorjuntapatteristo, 

Turun Rannikkorykmentin esi-
kunta, Varsinais-Suomen Ilma-
torjuntarykmentti ja Turun ja 
Porin sotilasläänin esikunta. Nyt 
tiloissa työskentelee noin 300 
henkilöä, joista reilu puolet me-
rivoimien esikuntalaisia, loput 
muun muassa Puolustusvoimien 
Rakennuslaitoksen ja Varsinais-
Suomen aluetoimiston väkeä. 

Merivoimien Esikuntaa joh-
taa esikuntapäällikkö, lippu-
eamiraali Veli-Jukka Pennala. 
Esikuntapäällikön alaisuudessa 
toimivat apulaisesikuntapäälli-
köt: henkilöstöpäällikkö, operaa-
tiopäällikkö ja huoltopäällikkö. 
Esikunnassa työskentelee noin 
190 henkilöä. 

Merivoimien vuosipäivää 9. 
heinäkuuta vietetään tänä vuon-
na Helsingissä Merisotakoulun 
historiallisissa puitteissa Suo-
menlinnassa. Elokuun viimeise-
nä lauantaina 28.8. taas kokoon-
nutaan nauttimaan MILjazzista 
normaalisti yleisöltä suljetulle 
Heikkilän kasarmialueelle; ilmai-
nen kaikelle kansalle suunnattu 
ulkoilmakonsertti järjestetään jo 
kolmatta kertaa Turussa. 

• Patrick Haka-
laxin esitystä 
seuraamassa Vesa 
Tiira, Anne-Marie 
Haavistoja Jouni 
Pulkkinen. 

• Esikunnan 
ylemmille "kan 
sille" johtava por-
taikko 
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MERELLE VAHVAT 
MERIPUOLUSTUKSEN 
OSAAJAT 

Sotilasvala Kotkassa 

SUOMENLAHDEN 
& M ERI PUOLUSTUSALUE 

Suomenlahden Meripuo-
lustusalue (SLMEPA), jon-
ka päätukikohta sijaitsee 
Kirkkonummella Upin-

niemen varuskunnassa, vastaa 
osaltaan pääkaupunkiseudun ja 
koko Suomenlahden merellises-
tä turvallisuudesta aina Hanko-
niemeltä Kotkaan. Valmiusyhty-
män päivittäisessä toiminnassa 
korostuu merialueiden valvonta 
ja alueellisen koskemattomuu-

Markus Anjala heittää käsikra-
naatin 

den turvaaminen sekä joukkojen 
kouluttaminen. Virka-apu muil-
le viranomaisille sekä kansain-
väliset tehtävät ovat tärkeä osa 
meripuolustusalueen monipuo-
lista tehtäväkenttää. Valmiusyh-
tymänä joukko on valmiudessa 
24 tuntia vuoden jokaisena päi-
vänä. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen eri työpisteissä pal-
velee yli 700 palkattua henkilöä 
ja vuosittain 2400 varusmiestä. 
Merivoimien suomenkielinen 
alokaskoulutus on keskitetty 
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juuri SLMEPA:lle. Varusmiespal-
velukseen astutaan joko Upin-
niemen varuskuntaan tai linna-
kesaarille Isosaareen ja Kirkon-
maalle. 

Merellinen osaaminen on 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen vankka selkäranka, joka 
selkeästi tukee merivoimien kes 
kittymistä merelliseen toimin-
taympäristöönsä. On kulunut jo 
yli kymmenen vuotta siitä, kun 
maamme laivasto-ja rannik-
kojoukot liitettiin yhtenäisiksi 
merivoimiksi. Meri toimintaym-
päristönä ja siihen liittyvä moni-

puolinen erityisosaaminen olivat 
keskeinen voimien yhdistämisen 
perusta. Merellisestä osaami-
sesta ja sen myötä merellisen 
puolustuskyvyn tuottamisesta 
tulee tänään ja tulevaisuudessa 
meripuolustusalueen olemassa-
olon oikeutus, sekä erinomainen 
pohja yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamiselle 
(YETT). 

Kukin seitsemästä SLME-
PA joukkoyksiköstä tarkastelee 
merellistä osaamista omasta 
näkökulmastaan. Siinä missä 
aluksin operoiville laivastojou-

• Ohjusvene Tornio 

• Saaristomarssilla 

OSCAR LINDELL 



koille, laivueillemme, on toimin-
ta merellä itsestään selvää, tulee 
myös rannikkojoukoissa kehittää 
merellisiä osaamisalueita. Esi-
merkkinä yhdestä merellisestä 
joukkotyypistä on meritieduste-
lijat, joiden koulutus on selkeäs-
ti rannikkojoukkojen vastuulla. 
Meritiedustelukomppaniaa käy-
tetään meri-, saaristo-, ilma-ja 

maa-alueiden valvontaan, meri-
ja maatulenjohtoon, maalinosoi-
tuksiin, saaristotiedusteluun, 
väylävalvontaan ja erikoisjouk-
kojen toiminnan paljastamiseen. 
Sen toimintatavoissa korostuu 
salaaminen ja itsenäinen liik-
kumiskyky saaristossa. Tehtävä 
edellyttää meritiedustelijoilta 
kykyä liikkua ja taistella vaativis-

sa meriolosuhteissa. 
Aliupseeriston rekrytointi, 

opistoupseerien osaamisen siir-
täminen aliupseeristolle, sekä 
koulutus hyvin monialaisiin teh-
täviin tulee vaatimaan joukko-
osastolta huomattavia ponnis-
tuksia tulevina vuosina. Aktiivi-
nen rekrytointi on jo nyt alkanut 
tuottaa hyvää tulosta, kiinnos-

Meritiedustelija Kotkassa Sukeltajat 
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OSCAR LINDELL 

tusta aliupseerin tehtäviimme 
ja merelliseen koulutukseen on 
löytynyt ja huomattava määrä 
tehtäviä on jo saatu täytettyä. 
Kehityksen myötä on aliupsee-
ristosta kasvanut Meripuolustus-
alueen suurin henkilöstöryhmä. 

Kokonaan uuden ulottuvuu-
den ja elementin toimintaan 
tuo sodan ajan kokoonpanoihin 

kuuluvien maakuntajoukkojen 
koulutus. Maakuntajoukkotoi-
minnan alkuja aktiivinen yhteis-
työ Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Meripuolustuspiirin 
kanssa vaikuttaa erittäin lupaa-
valta. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen tunnuslause on "Me-
relle vahva". 
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• Vilkkuviestitystä. 

• Pelastusharjoi-
tukset ovat osa 
laivastojoukkojen 
koulutusta. 

s 
aaristomeren Meripuo-
lustusalue on merellinen 
valmiusyhtymä, jonka 
erityispiirteisiin kuulu-

vat korkea valmius ja suuri tor-
juntakyky jo rauhan aikana. Sen 
tehtäviä ovat merivalvonta ja 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen. Valvontaa suorite-
taan sekä kiinteillä järjestelmillä 
että aluksilla. Keskeisimpiä teh-
täviä ovat myös mereltä suun-
tautuvan uhan torjuminen sekä 

meriliikenteen suojaaminen osa-
na yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamista. Lisäksi 
meripuolustusalue vastaa jouk-
kotuotannosta kouluttamalla 
omat joukkonsa, jotka se tarvit-
taessa myös perustaa sodan ai-
kaa varten. Tiivis viranomaisyh-
teistoiminta ja valmistautumi-
nen kansainvälisiin kriisinhallin-
tatehtäviin ovat meripuolustus-
alueen arkea. 

Saaristomeren Meripuolus-
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Modernisoitu miinalaiva Hä-
meenmaa ja Jurmo-luokan jouk-
kojenkuljetusveneet ovat osa 
Saaristomeren Meripuolustusalu 
een kalustoa. 

tusaluetta johtaa meripuolustus-
alueen komentaja. Esikuntaan 
kuuluvat operatiivisen osaston 
lisäksi huolto-osastoja henkilös-
töosasto. Tilannekeskus kokoaa 
tilannekuvaa Torniosta Hankoon 
ulottuvalta alueelta 24 tuntia 
vuorokaudessa. 

Organisaatioon kuuluu kol-
me joukkoyksikköä, jotka ovat 
4. Miinalaivue, 6. Ohjuslaivue 
sekä Turun Rannikkopataljoo-
na. Omat yksikkönsä muodosta-
vat lisäksi Huoltokeskus ja Lai-
vaston Soittokunta. 

Modernisoituvat laivueet 
Laivueissa tärkeintä kalustoa 
ovat Hämeenmaa-luokan miina-
laivat, Rauma-luokan ohjusve-
neet sekä Kuha-luokan heräte-
raivaajat. Molemmat miinalaivat 
ovat läpikäyneet suuren moder-
nisointiprosessin, jossa aluksille 

on luotu entistä parempi kyky 
meriliikenteen suojaamiseen ja 
kansainvälisiin tehtäviin. 

Miinalaivueeseen kuuluu 
myös etsintäalus Kampela 3, jolla 
toteutettavat testaus-ja koejak-
sot ovat keskeisessä asemas-
sa luotaessa valmiuksia uusille 
miinantorjunta-aluksille. Ensim-
mäistä uutta miinantorjunta-
alusta rakennetaan parhaillaan 
Italiassa ja se valmistuu vuoden 
2011 alkupuolella. 

Myös ohjuslaivueessa puhal-
tavat uudistuksen tuulet. Rau-
ma-luokan ohjusveneet valmis-
tautuvat peruskorjaukseen, mikä 
parantaa niiden toimintakykyä 
tulevaisuuden vaatimustason 
mukaiseksi. 

Varusmiehille laivueet tarjoa-
vat moninaisia tehtäviä erilaises-
sa palvelusympäristössä. 

Koulutus mukana 
kehityksessä 
Turun Rannikkopataljoona on 
meripuolustusalueen uusin ja 
suurin joukkoyksikkö, joka toimii 
laajalla alueella Turussa ja saaris-
tossa. Sen päätehtäviä ovat val-
vonta, vartiointi, varusmiesten 
ja reserviläisten koulutus sekä 
sodan ajan joukkojen tuottami-
nen. Lisäksi pataljoona tuottaa 
meritilannekuvaa ja vastaa osal-
taan pintatorjunnasta ohjus-
patterilla. Pataljoonaan kuuluu 
myös Itämeren tehokkaimpaan 
öljyntorjuntakalustoon kuuluva 
alus Halli, joka on kuluvan vuo-
den aikana peruskorjauksesta 
palatessaan entistä toimintaky-
kyisempi. 

Turun Rannikkopataljoona 
koostuu viidestä perusyksiköstä: 
Merikomppaniasta, Sotilaspo-
liisikomppaniasta, Kuljetusvii-
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riköstä, Gyltön linnakkeesta ja 
Ohjuspatterista. Merikomppa-
nia vastaa meripuolustusalueen 
aliupseerikursseista, joita on tar-
jolla niin laivasto- kuin rannikko-
joukoillekin. Pataljoonalle kuu-
luu myös alustarkastusosaston 
koulutus. Miinalaivojen ohella se 
on toinen meripuolustusalueen 
kansainvälisiin tehtäviin valmis-
tautuva yksikkö. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalue osallistuu aktiivisesti har-
joitustoimintaan monilla tasoilla 
niin omilla kuin kansainvälisillä-
kin vesillä. Meripuolustusalueen 
vuosittaisista harjoituksista suu-
rimpia ovat alkukesällä ja loppu-
syksyllä pidettävät meripuolus-
tusharjoitukset. Turun saariston 
sydämessä sijaitsevat Örön ja 
Gyltön linnakesaaret kuuluvat 

• Vuosipäivät ja 
muut juhlat tarjoa-
vat tilaisuuden pu-
keutua perinteiseen 
laivaston univor-
muun. 

• Sotilaspoliisit 
ojentautuvat muo-
dossa. 

• Kuha-luokan 
aluksilla varusmie-
het saavat moni-
puolista koulutusta 
miinaraivaustehtä-
vistä. 

• Rauma-luokan 
ohjusvene laituriin 
kiinnittyneenä. 
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varuskuntaan ja tarjoavat moni-
puoliset harjoittelumahdollisuu-
det niin rannikko- kuin laivasto-
joukkojen toiminnalle ympäri 
vuoden. 

Kansainväliseen toimintaan 
sisältyy koulutuksen ja harjoitus-
ten lisäksi kahdenvälistä yhteis-
työtä, josta hyvänä esimerkkinä 
on meritilannekuvan välittämi-
nen Suomen ja Ruotsin välillä. 

• Meripuolustus-
alueella saa kou-
lutusta alustar-
kastusosasto, joka 
valmistautuu myös 
kansainvälisiin teh-
täviin. 

• Sotilaspoliisit 
harjoittelemassa 
epäilyttävän henki-
lön kiinniottoa. 

• Miinat odotta-
massa lastausta mii-
nalautta Pansioon. 
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• Jurmo-luokan 
joukkojenkuljetus-
vene on rantautu-
nut saareen. 

• Modernisoitu 
miinalaiva Hämeen-
maa merellä. 

Kansainvälisistä harjoituksista 
keskeisin on tänä vuonna Nort-
hern Coasts 10-harjoitus, johon 
laivueet osallistuvat. 

Laivasto-ja rannikko-
joukkojen perinteikäs 
tukikohta 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueen perustamisesta tuli viime 
vuonna kuluneeksi 70 vuotta. 
Nykyisen organisaatiomuodon 
pohja luotiin 1.7.1998 yhdistä-
mällä Saaristomeren Laivastoja 
Turun Rannikkorykmentti. Nämä 
kaksi elementtiä - laivasto-ja 
rannikkojoukot - muodostavat 
vankan perustan meripuolus-
tusalueen toiminnalle tänäkin 
päivänä. 
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Päätukikohta on Pansiossa, 
joka sijaitsee vain noin kahdek-
san kilometrin päässä Turun 
keskustasta. Varuskunta-alueelta 
löytyy kätevästi oma harjoitus-
alue sekä hyviä liikunta-ja ajan-
viettomahdollisuuksia myös 
vapaa-ajalla. Merenrannalla si-
jaitsevan, Koivuluotoa kiertävän 
kuntoradan varrelta löytyy lihas-
kuntovälineitä, vaikka kuntoa 
voi toki kohottaa myös sisätilo-
jen kuntosaleissa. Kasarmissa si-
jaitsee Pansion Sotilaskoti, jossa 
aika hujahtaa virvokkeiden ja 
eri alojen lehtien, internetin tai 
vaikka biljardin parissa. Aivan so-
tilaskodin vierestä löytyvät myös 
Merisotilastoimikunnan tilat. 

• Kuha-luokan rai-
vaaja miinanräjäy-
tystehtävissä. 

• Modernisoitu 
miinalaiva Uusimaa 
merellä. 



'/7 
? » MMM&IO) 

FOTON TRUPPFÖRBANDETS BILDARKIV 

RANNIKON PUOLUSTAJA 



signal- och mätuppgifter samt 
sjukvärds- och underhällsupp-
gifter. 

Nylands Brigad leds av bri-
gadkommendören. Till organisa-
tionen hör staben, två truppen-
heter och Nordic Battlegroups 
finska kontingent samt under-
hållscentralen. Truppenheterna 
är Vasa Kustjägarbataljon och 
Ekenäs Kustbataljon. Under den 
senare sorterar Amfibieskolan 
som även ger internationell ut-
bildning. 

Den internationella 
utbildningen ger 
beredskap för kris-
hanteringsuppdrag 
Nylands Brigad ansvarar för ut-
bildningen av en internationell 
kustjägarenhet, ATU (Amphi-
bious Task Unit). Till ATU-enhe-
tens utbildning hör spaning, 
övervakning och efterspaning 
särskilt på kusten, i skärgärden 
och inom hamnområden. Ut-
bildningsspråken är svenska och 
engelska. Deltagandet i utbild-
ningen är frivilligt och baserar 
sig på ansökan. 

Internationellt samarbete 
övas vid gemensamma övningar 
bl.a. med svenska truppförband. 
ATU utbildas särskilt för krishan-
teringsuppdrag. 

År 2010 ansvarar brigaden 
dessutom för utbildningen av en 
finsk kontingent för Nordic Batt-
legroup. Truppen består av 200 
soldater som underförstå hal-
våret år 2011 står redo att rycka 
ut i krishanteringsuppdrag inom 
EU:s snabbinsatsstyrkor. 

Nylands Brigad är det 
enda truppförbandet i 
vårt land som ger be-
väringsutbildning på 

svenska. Dess rekryteringsområ-
de är de svenskspråkiga områ-
dena i Finland, från Österbotten 
till Östra Nyland. 

Nylands Brigads viktigas-
te uppgift är att som en del av 
marinen utbilda rörliga trupper 
främst för krävande kustförhäl-
landen. 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 be-
kämpning av miljöskador. Ny-
lands Brigad upprätthåller därtill 
beredskap att delta i internatio-
nella marina operationer med 
en kustjägarenhet. 

Brigadens garnisonsområ-
de ligger i Dragsvik, 90 km syd 
väst om Helsingfors. Garnisonen 
ligger i Ekenäs, som är centralort 
för den nya staden Raseborg 
som grundades 1.1.2009 

Vid Nylands Brigad tjänstgör 
i medeltal tusen beväringar, av 
vilka ca en procent är kvinnor. 
Truppförbandet sysselsätter ca 
220 personer. Av dem är knappt 
40 civila. 

Brigaden utbildar 
kusttrupper 
Nylands Brigad utbildar bl.a. 
kustjägare, granatkastarmän, 
pionjärer, militärpoliser, chauf-
förer och båtförare. Därtill ges 
utbildning för många speci-
aluppgifter, såsom eldlednings-, 
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KUVAT JOUKKO-OSASTON KUVA-ARKISTO 

Uudenmaan Prikaati on 
maamme ainoa jouk-
ko-osasto, joka antaa 
varusmieskoulutusta 

ruotsiksi. Sen rekrytointialue kat-
taa Suomen ruotsinkieliset alu-
eet Pohjanmaalta aina itäiselle 
Uudellemaalle. 

Uudenmaan Prikaatin pää-
tehtävä on osana merivoimia 
kouluttaa joukkoja toimintaan 
etenkin vaativissa rannikko-olo-
suhteissa. Prikaatilla on valmius 
tukea muita viranomaisia sekä 
saaristossa että rannikolla erilai-
sissa virka-aputehtävissä myös 

sodanajan räjähteiden raivaa-
misessa ja ympäristövahinkojen 
torjunnassa. Prikaati ylläpitää 
lisäksi valmiutta kansainvälisiin 
merellisiin operaatioihin rannik-
kojääkäriyksiköllä. 

Prikaatin varuskunta-alue si-
jaitsee Dragsvikissä, 90 km Hel-
singistä lounaaseen. Varuskun-
ta on Tammisaaressa, joka on 
1.1.2009 perustetun Raaseporin 
kaupungin keskustaajama. 

Uudenmaan Prikaatissa on 
keskimäärin tuhat varusmiestä, 
joista noin prosentti on naisia. 
Joukko-osasto työllistää noin 

220 henkilöä. Heistä vajaat 40 
on siviilejä. 

Uudenmaan Prikaati kou-
luttaa rannikkojoukkoja 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
mm. rannikkojääkäreitä, kranaa-
tinheitinmiehiä, pioneereja, so-
tilaspoliiseja, kuljettajia ja ve-
neenkuljettajia. Lisäksi annetaan 
koulutusta moniin erikoistehtä-
viin, kuten tulenjohto-, viesti-ja 
mittaustehtäviin sekä sairaan-
hoito- ja huoltotehtäviin. 

Uudenmaan Prikaatia johtaa 
prikaatin komentaja. Organisaa-
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tion kuuluu esikunta, kaksi jouk-
koyksikköä ja Nordic Battlegrou-
pin Suomen saapumiserä sekä 
huoltokeskus. Joukkoyksiköt 
ovat Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoona ja Tammisaaren Ran-
nikkopataljoona. Viimeksi mai-
nitun alaisuudessa toimii myös 
kansainvälistä koulutusta antava 
Amfibiokoulu. 

Kansainvälinen koulutus-
suunta antaa valmiuksia 
kriisinhallintatehtäviin 
Uudenmaan Prikaati vastaa kan-
sainvälisen rannikkojääkäriyksi-

kön, ATU:n eli Amphibious Task 
Unit -yksikön koulutuksesta. 
ATU-koulutukseen kuuluu tie-
dustelua, valvontaa ja etsintää 
etenkin rannikolla, saaristossa ja 
satama-alueilla. Koulutuskieliä 
ovat ruotsi ja englanti. Osallis-
tuminen kursseille on vapaaeh-
toista ja hakemusperusteista. 

Kansainvälistä yhteistyötä 
harjoitellaan yhdessä mm. ruot-
salaisten joukko-osastojen kans-
sa. ATU-yksikkö koulutetaan eri-
tyisesti kriisinhallintatehtäviin. 

Uudenmaan Prikaati koulut-
taa vuonna 2010 Nordic Batt-

legroupin suomalaisen yksikön. 
Suomen yksikköön kuuluu 200 
sotilasta, joilla on vuoden 2011 
ensimmäisen puolivuotiskauden 
ajan valmius kriisinhallintateh-
täviin EU:n nopean toiminnan 
joukoissa. 
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• Ilmatorjuntaoh-
jus IT02004 lastaus 
miinalaiva Uusi-
maalle. M erivoimien Materiaa-

lilaitos johtaa meri-
voimien erikoishuol-
lon järjestelyjä kai-

kissa valmiustiloissa ja luo tek-
niset edellytykset merivoimien 
perustettavien joukkojen varus-
tamiselle sekä taistelukelpoisuu-
den ylläpitämiselle. Laitos ohjaa 
merivoimien joukko-osastojen 
merivoimien erikoismateriaalin 
huoltotoimintaa. Kunnossapi-
don ja täydennysten palvelut 
tuotetaan materiaalin koko elin-
jaksolle itse tai kumppanuuksia 
hyväksikäyttäen. Laitoksen toi-
minnalla luodaan osaltaan tek-
niset edellytykset merivoimien 
valmiusyhtymien operatiiviselle 
toiminnalle. 

Materiaalin huolto-ja kor-
jaustoiminnassa myös merivoi-
mat on siirtymässä 2-tasoiseen 
kunnossapitojärjestelmään. 
Joukko-osaston kenttäolosuh-
teissa tai varastointi-ja koulu-
tustiloissa tekemä kunnossapito 
sisältyy 1-tason töihin. 2-tason 
kunnossapitotöihin luetaan taas 
erikoisosaamista ja -välineistöä 

vaativat huoltotyöt, jotka teh-
dään Merivoimien Materiaalilai-
toksen toimipisteissä tai teolli-
suudessa koti-ja ulkomailla. 

Merivoimien hallussa olevan 
puolustushaarayhteisen materi-
aalin kunnossapito on jo siirty-
nyt vuoden 2009 alusta maavoi-
mien strategiselle kumppanille 
Millog Oy:lle. Merivoimien eri-
koismateriaalin kunnossapidon 
järjestelyt ja 2-tasoisen kunnos-
sapitojärjestelmän suunnittelu 
laite-ja järjestelmätasolle sekä 
käyttöönotto vuoden 2010 ku-
luessa tulevat olemaan kuluvan 
vuoden haastavimpia tehtäviä 
kunnossapidon eri yksiköissä. 

Keskeisiä vuoden 2010 tehtä-
viä on myös valmistautuminen 
Italiassa rakennettavien miinan-
torjunta-alusten vastaanottoon 
ja tulevaan kunnossapitoon. 
Myös Rauma-luokan peruskor-
jaushanke tulee työllistämään 
laitoksen asiantuntijoita kuluvan 
vuoden loppupuolella, jolloin 
ensimmäisen peruskorjaukseen 
menevän aluksen odotetaan siir-
tyvän telakalle. Puolustusvoimi-

en toiminnanohjauksen tietojär-
jestelmän PV SAP kehittämiseen 
osallistuminen sekajärjestelmän 
uusien toiminnallisuuksien käyt-
töönotto tulee vaikuttamaan 
kaikkien laitoksella palvelevien 
työhön. 

Materiaalilaitoksen strate-
giana on edelleen kehittyä am-
mattitaitoisen ja motivoituneen 
henkilöstön avulla asiakkaiden 
arvostamaksi asiantuntijaorga-
nisaatioksi, joka hallitsee koko-
naistaloudellisesti edullisimmal-
la tavalla merivoimien materiaa-
lin hankinnan, ylläpidon ja va-
rastoinnin materiaalin poistoon 
asti. 

Merivoimien Materiaalilai-
toksella työskentelee 209 hen-
kilöä, joista 2/3 on siviilitehtä-
viä. Laitosta johtaa kommodori 
Heikki Mahlamäki. Laitoksen 
toiminnot ovat jakaantuneet 
neljään eri toimipisteeseen: 

Hallinto-osasto sijaitsee 
Turussa Artukaisissa. Se toimii 
Merivoimien Materiaalilaitok-
sen esikuntana. Hallinto-osaston 
yhteydessä toimii myös laitok-
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sen teknillinen johto. Hallinto-
osasto johtaa ja suunnittelee 
merivoimamateriaalin ylläpitoa 
ja varastointia sekä tukee Meri-
voimien Materiaalilaitoksen mui-
den osien toimintaa vastaamalla 
laitoksen henkilöstö-, talous-ja 
huoltoasioiden hoidosta sekä 
laitoksen operatiivisista asiois-
ta. Hallinto-osasto hankkii pää-
osan merivoimien tarvitsemista 
varaosista sekä huolto-ja kor-
jauspalveluista. Hallinto-osasto 
toimii merivoimien käytössä 
olevaa materiaalia ylläpitäessään 
kiinteässä yhteistyössä niin koti-
maisen kuin ulkomaisen puolus-
tusväline-ja muun teollisuuden 
kanssa. Hallinto-osastolla työs-
kentelee n. 50 henkilöä erilaisis-
sa asiantuntijatehtävissä. 

Elektroniikkakorjaamo 
sijaitsee Turussa, Pansiossa. Se 
tuottaa kilpailukykyisesti elekt-
ronisten järjestelmien sekä 
ase-ja omasuojajärjestelmien 
kunnossapito-ja asiantuntija-
palveluja. Toiminnan periaattee-
na on koko elinjakson kattava 
merivoimien erikoismateriaalin 
kunnossapito käsittäen suun-
nittelun, huoltotoimenpiteet, 
raportoinnin, seurannan ja ana-
lysoinnin. Korjaamon työskente-
ly on suurelta osin aluksilla, ase-
milla ja linnakkeilla tapahtuvaa 

• Varastonhoitaja Veli-Matti 
Karanen Merivoimien Keskus-
varastolta siirtämässä aluksen 
maalinosoitustutkaa varastoon. 

• Teknikko GregerThomander 
tekee huoltotöitä meritorjunta-
ohjus MT085m:lle. 
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huoltotoimintaa. Lisääntynyt 
kansainvälinen yhteistyö asettaa 
moninaisia vaateita henkilöstön 
osaamiselle, siksi tietotaidon yl-
läpitäminen vaatii jatkuvaa kou-
luttautumista. Korjaamolla on 
käytössä ISO 9001 ja AQAP 2110 
mukaisesti sertifioitu toiminnan-
ohjausjärjestelmä. Korjaamolla 
työskentelee noin 90 henkilöä. 

Kemiön Varikko-osasto si-
jaitsee Kemiön saarella Skinnar-
vikissa, noin 80 kilometrin pääs-
sä Turusta. Kemiön Varikko-
osasto vastaa omalta osaltaan 
merivoimien taisteluvälineiden 
pitämisestä toimintakuntoisena 
ja luovutusvalmiina huoltosuun-
nitelmien sekä materiaalille an-
nettujen valmiusvelvoitteiden 
mukaisesti. Kemiön Varikko-
osasto osallistuu sekä miina-
että ohjusasejärjestelmien kehit-
tämis-ja modifiointihankkeisiin. 
Kemiön Varikko-osasto huolehtii 
myös merivoimien erikoismate-
riaalin varastoinnista ja loppukä-
sittelystä. Erityinen paino asete-
taan toiminnalliselle ja alueelli-
selle turvallisuudelle, yhteisten 
resurssien hyödyntämiseen sekä 
ympäristösuunnittelulle. Meri-
voimien yhtenä tukikohtana ja 
satamana varikko-osasto osal-
listuu myös alusten harjoitustoi-
mintaan. 

Kemiön Varikko-osastoon 
kuuluu neljä eri toimialaa: Mate-
riaaliosasto, Miinahuoltola, Oh-
jushuoltola sekä toimisto. Kemi-
ön Varikko-osastolla työskente-
lee noin 50 henkilöä, joista pää-
osa on siviilejä. Henkilöstöstä n. 
60 % on ruotsinkielisiä. 

Merivoimien Keskusvaras-
to toimii Turun Pansiossa ja se 
tuottaa palveluja kaikille meri-
voimien joukko-osastoille. Meri-
voimien Keskusvarasto toteuttaa 
merivoimien teknisen materiaa-
lin varastotoimintoja sekä maa-
lilennokkitoiminnan. Toiminnal-
lisesti Keskusvarasto jakautuu 
kolmeen osa-alueeseen. Toimis-
to suorittaa Keskusvaraston hal-
linnolliset tehtävät, materiaalin 
hankintatoimen, varalaitteiden 
huollot ja korjaukset. 

Materiaaliala on henkilös-
töltään suurin ja se hallinnoi 
valtaosaa Keskusvaraston mate-
riaalista. Maalilennokkiryhmä 
suorittaa merivoimien maali-
lennokkitoiminnan ilmavoimien 
tyyppihyväksytyllä miehittä-
mättömillä maalilennokeilla 
tuottaen palveluja merivoimien 
joukko-osastoille. 

Keskusvarastolla työskente-
lee 16 henkilöä. 

• Ohjusinsinööri Jon-
ny Kalsson ja ohjus-
asentaja Jan-Peter 
Silander meritorjun-
taohjus MT085m läh-
tömoottorin asennus-
töissä. 



• Tutkimusalus 
Geomaria käyte-
tään mm. meren-
pohjan kartoituk-
seen liittyvissä teh-
tävissä. Kuva Ove 
Enqvist. 

M 

• SURAn, eli siirret-
tävän uravalvonta-
järjestelmän koetoi-
minta jatkuu. 

erivoimien Tutki-
muslaitos (MERIVTL) 
itsenäistyi 1.7.1998 
merivoimien ko-

mentajan alaiseksi joukko-
osastoksi. Tänään laitos toimii 
kahdella paikkakunnalla: johto, 
hallinto sekä tutkimus-ja kehit-
tämisosasto Espoon Kilossa sekä 
mittaus-ja koetoimintaosasto 
Turun Pansiossa. 

Merivoimien Tutkimuslaitos 
on runsaan 50 hengen väellään 
merivoimien pienin joukko-
osasto eikä se anna varusmies-
koulutusta. Siitä huolimatta lai-
tokselta vaaditaan melkein kaik-
kia samoja toimintoja kuin muil-
ta merivoimien joukko-osas-
toilta. Nykyjärjestely on todettu 
toimivaksi ja merivoimien koko-
naistavoitteita varsin hyvin pal-
velevaksi. Laitos on toimintansa 
alusta alkaen ollut puolustusvoi-
missa edelläkävijä verkottuneen 
ja tukitoiminnat ulkoistavan toi-
mintamallin soveltamisessa. 

Tutkimus-ja 
koetoimintaa 
Merivoimien kehittämisen eri-
koistarpeisiin perustettu Meri-
voimien Tutkimuslaitos tuntee 
merellisen toimintaympäristön, 
hallitsee teknisen kehittämispro-
sessin, tukee merivoimien kehit-
tämisohjelmia ja materiaalihank-
keita sekä tukee operatiivista 
toimintaa erikoisosaamisellaan. 

Mittaus-ja koetoiminta-
osasto (MK-osasto) tukeutuu 
toiminnassaan Saaristomeren 
Meripuolustusalueeseen. Osas-
ton toiminnan täyttää avovesi-
kaudella merivoimien materiaa-
lihankkeisiin liittyvä merellinen 
koetoiminta sekä alusten heräte-
mittaukset Kemiön mittausase-
malla, Pansion yksikkömittara-
dalla ja koetoiminta-alus Iskulla. 
Pääosa koetoiminnasta tehdään 
Merivoimien esikunnan ja jouk-
ko-osastojen toimeksiannoista. 

Tutkimus-ja kehittämis-
osasto (TK-osasto) on vuosien 
varrella käyttänyt merellisessä 
toiminnassaan erilaisia aluksia 
yhteistoiminnassa muiden vi-
ranomaisten ja valtion laitosten 
kanssa. Kiinteä yhteistoiminta-
ratkaisu syntyi 2001, kun Meri-
voimat ja Geologian Tutkimus-
keskus allekirjoittivat sopimuk-
sen hankkia yhteinen tutkimus-
alus tutkimuslaitteineen. Uusi 
hydrograafinen tutkimusalus sai 
kasteessa 16. joulukuuta 2003 
nimen Geomari. Kesä 2004 kului 
pääosin koeajoihin ja laiteasen-
nuksiin ja 2005 käynnistettiin 
varsinainen tutkimustoiminta. 

2001 tehtiin sopimus me-
ritorjuntaohjus 85:n (MTO-85) 
modernisoinnista. Laitoksen 

molemmat osastot ovat olleet 
aktiivisesti mukana hankkeessa, 
joka huipentui kesällä 2005 suo-
ritettuun modernisoidun järjes-
telmän koeammuntaan. Samaan 
aikaan toteutetti in kansallisesti 
mittavana tutkimus-ja kehit-
tämishankkeena uuden meri-
miinan (M2000, nyk. PM-2004) 
määrittely, testaus ja tuotteista-
minen. Merivoimien esikunnan 
johtaman hankkeen kehittämis-
vastuu merivoimissa on ollut 
MK-osaston miinasektorilla, joka 
on toteuttanut hankkeen yhdes-
sä suomalaisen teollisuuden ja 
tiedeyhteisön kanssa. Ensimmäi-
sen sarjan hankinta on jo tehty 
Patria ASL:n kanssa 2004 tehdyn 
sopimuksen perusteella. 

Tutkimuslaitos on myös osal-
listunut Laivue 2000:n sekä mo-
dernisoidun Hämeenmaa-luo-
kan järjestelmien määrittelyyn, 
valintaan ja hankintaan. Kysees-
sä on ollut lähinnä passiiviset ja 
aktiiviset harhamaalijärjestelmät 
sekä erilaisten herätteiden hal-
linta. Laivueen muodostavien 
Hamina-luokan ohjusveneiden 
(ja myös prototyypiksi jääneen 
ilmatyynyalus Tuulen) vastaan-
ottokokeisiin ja käyttöönottoon 
liittyen on myös toteutettu alus-
ten herätteiden mittaukset. 

Vedenalaisen valvonnan sek-
torilla on jatkettu olevien järjes-
telmien kehittämistä edelleen 
tavoitteena vedenalaisen akus-
tiikan, signaalinkäsittelyn ja he-
rätteiden hallinta. Vedenalaisen 
valvonnan koulutustuki muille 
joukko-osastoille on edelleen 
runsasta. Kiinteän valvontajärjes-
telmän (PFA) toimitusten rinnalla 
käynnistettiin toimenpiteet siir-
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rettävän uravalvontajärjestelmän 
(SURA) hankkimiseksi. Passiivi-
nen SURA täydentää kiinteitä 
järjestelmiä, on laskettavissa 
nykyisistä aluksista, on nopea 
ottaa käyttöön ja tiedonsiirto 
aluksille tai maa-asemalle on 
mahdollista. Järjestelmän proto-
tyyppi on testattu ja koetoimin-
ta jatkuu kesällä 2010. 

Pohjakartoituksen pääteh-
tävänä on tuottaa merivoimien 
operatiivisen suunnittelun ja 
päätöksenteon sekä alusyksiköi-
den tarvitsemat merenpohjan 
syvyys-ja laatukartat. Uusi Geo-
mari-alus palvelee pääosin tätä 
tarkoitusta. Tarkat pohjanlaatu-
kartat ovat uusilla atk-sovelluk-
silla muokattavissa merivoimien 
tarvitsemaan muotoon samalla 
kun vanhemmilla järjestelmillä 
luotua dataa voidaan yhdistää 
lopputuotteisiin. 

Merivoimien lähivuosien 
suurin hanke on kolmen uuden 
miinantorjunta-aluksen hankin-
ta. MERIVTL on osallistunut uu-
den 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 tut-
kimukset liittyvät tähän hank-
keeseen. Jatkossa osallistutaan 
alusten vastaanottokokeisiin. 

MERIVTL on käynnistänyt 
MITO-hankkeeseen kuuluvan 
miinasodankäynnin tietokeskuk-
sen (MWDC = Mine Warfare Data 
Center) perustamisen, mutta 
jatkossa yksikkö siirretään Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen 
johtoon. Järjestelmäkoulutus on 
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pääosin suoritettuja laiteasen-
nukset tehdään kesällä. MWDC 
tukee valmistuttuaan uusien 
MITO-alusten sekä kaikkien alus-
yksiköiden toimintaa miinaso-
dankäynnin tietojen sekä paik-
katietoaineistojen kokoajana ja 
jakelijana. 

Merivoimien laiva-alan tutki-
muksen suurin työllistäjä tulevi-
na vuosina tulee olemaan Meri-
voimien seuraava uusi alushan-
ke, taistelualus 2020 (MTA 2020), 
johon liittyvät esitutkimukset 
ovat käynnissä. Näihin liittyen 
suoritetaan kesäisin näyttäviä 
taistelunkestävyyskokeita käy-
töstä poistetuilla ohjusveneillä 
Helsinki ja Turku. Kokeet teh-
dään osin kansallisesti ja osin 
yhteistyössä Saksan ja USA:n lai-
vastojen kanssa. 

Laitoksen asiantuntijat osal-
listuvat kansainväliseen tutki-
musyhteistyöhön omilla tekno-
logiavastuualueillaan puolus-
tusvoimien edustajina. Vuoteen 
2005 asti tämä tapahtui WEAG:n 
ns. CEPA-ryhmien puitteissa, 
mutta 2005 alusta toiminta siir-
tyi uuden EU:n puolustusviras-
ton (EDA) tutkimusorganisaation 
alle. Lisäksi laitoksella on kiin-
teät yhteistoimintasuhteet mm. 
Ruotsin FMV:n ja FOI-sekä Nor-
jan FFI-ja Saksan VVTD-71 -tutki-
muslaitosten kanssa. 

Lopuksi 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
toteuttama suoraan merivoi-
mien kehittämisohjelmia palve-
leva tekninen ja luonnontieteel-
linen tutkimustoiminta tehdään 
kiinteässä yhteistyössä Merivoi-
mien esikunnan osastojen sekä 

Merivoimien Materiaalilaitoksen 
ja merivoimien muiden joukko-
osastojen kanssa. Tämä kansain-
välisestikin poikkeuksellinen 
toimintamalli varmistaa sen, että 
tutkitaan oikeita asioita ja tulok-
set saadaan kehittämisohjelmi-
en käyttöön ilman viiveitä. Tämä 
ei ole mahdollista ellei merellistä 
toimintaympäristöämme ja me-
risotaan liittyviä erityisteknolo-
gioita hallita merivoimissa. Tämä 
hallinta sekä sitä tukevan kan-
sallisen ja kansainvälisen yhteis-
toimintaverkoston luominen ja 
ylläpito on pitkälti Merivoimien 
Tutkimuslaitoksen vastuulla. 

Laitoksen tutkimus-ja kehi-
tystoiminnalla sekä mittaus-ja 
koetoiminnalla ja ammattitaidon 
jatkuvalla kehittämisellä luo-
daan perusteita Merivoiminen 
pitkäjänteiselle kehittämiselle 
yhä kansainvälisemmässä ja tek-
nistyvämmässä maailmassa. 

• Helsinki-luokan 
ohjusvene Turku 
osallistuu taistelun-
kestävyyskokeisiin. 

• Telemetria-an-
tennia pystytetään 
ohjusammunnassa. 
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Vuonna 2010 pyöreitä 
vuosia täyttävässä Me-
risotakoulussa koulu-
tetaan merikadetteja, 

merivoimien reserviupseereja, 
puolustusvoimien palkattua 
henkilöstöä sekä reserviläisiä 
kertaus-ja vapaaehtoisissa har-
joituksissa. 

Nykyaikaista 
opetusta 
historiallisessa 
linnoituksessa 
Vuonna 1930 perustettu Meriso-
takoulu sijaitsee Helsingin edus-
talla Suomenlinnan merilinnoi-
tuksessa. Merisotilaskoulutus al-
koi linnoituksessa jo 1700-luvun 
puolivälissä, jolloin perustettiin 
Saaristolaivasto. Tätä Augustin 
Ehrensvärdin komentamaa lai-
vastoa varten alettiin kouluttaa 
laivapoikia vuonna 1756. 

Merisotakoulu perustettiin 
vuonna 1930 Kadettikoulun en-
tisestä meripuolustusosastosta, 
Haminan Reserviupseerikoulun 
entisestä rannikkotykistölinjasta 
sekä Meripuolustuksen entises-
tä Kapitulanttikoulusta. 

Koulu toimi alussa hajallaan 
Katajanokalla ja Suomenlinnan 
Länsi-Mustasaarella, kunnes 
tammikuussa 1936 kaikki osas-
tot pääsivät muuttamaan Pikku-
Mustasaarelle peruskorjattuun 
koulurakennukseen, nykyiseen 
Merisotakoulun päärakennuk-
seen. 

Ensimmäiset kolmekymmen-
tä vuotta Merisotakoulu koulutti 
päällystöä sekä laivastolle että 
rannikkotykistölle. Kuusikym-

mentäluvun jälkipuoliskolla ran-
nikkotykistön päällystökoulutus 
siirtyi Santahaminaan peruste-
tulle Rannikkotykistökoululle. 
Näin jatkui aina vuoteen 1998, 
jolloin Merisotakouluja Rannik-
kotykistökoulu liitettiin yhteen. 

Nykyisin Merisotakoulussa 
opiskelee vuosittain noin 250 
henkilöä. Henkilökunta koostuu 
yhteensä hieman alle yhdek-
sästäkymmenestä upseerista ja 
siviilistä. 

Upseerikoulutus 
Upseerikoulutukseen valitut 
kadetit suorittavat ensin kolmi-
vuotiset sotatieteiden kandidaa-
tin opinnot. Merisotakoulussa 
kadetit opiskelevat laivasto-, 
rannikkojoukko- ja johtamisjär-
jestelmälinjoilla. Laivastolinjan 
mukana opiskelee merivartio-
linja, josta henkilöt valmistuvat 
Rajavartiolaitoksen tehtäviin. 

Kandidaattiopintojen jäl-
keen kadetit syventävät osaa-
mistaan työelämässä noin nel-
jän vuoden ajan. Kadetit toimi-
vat tällöin merivoimien joukko-
osastoissa joukkueenjohtajan, 
aselajiupseerin tai merenkulku-
upseerin tehtävissä. 

Työelämävaiheen jälkeen 
kadetit voivat jatkaa opintojaan 
sotatieteiden maisteriksi. Opin-
not kestävät kaksi vuotta. 

Reserviupseerikoulutus 
Merisotakoulu kouluttaa varus-
miehiä kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävällä reserviupseeri-
kurssilla. Kurssi kestää 14 viik-
koa, ja linjoja on neljä: laivasto-, 

ka Naskali 

• Merenkulkukoulutuksessa käytetään Fabian Wrede 
-luokan aluksia, joita Merisotakoululla on kolme. Wrede 
on ensimmäinen nimenomaan saaristo-ja rannikkome-
renkulun koulutukseen rakennettu alusluokka. Kuva: 
Auli Aho 

• Kuusiviikkoinen 
koulutuspurjehdus 
on tärkeä osa ka-
dettien koulutusta. 
Jokakeväisellä pur-
jehduksella koulu-
tetaan kadettien 
lisäksi aliupseereita, 
varusmiehiä ja sekä 
aluksen että Meri-
sotakoulun palkat-
tua sotilashenkilös-
töä. Kuva: liro-Pek-

• RANNIKON PUOLUSTAJA 



meritiedustelu-, merivalvonta-
ja johtamisjärjestelmälinja. 

Laivastolinjan reserviupsee-
rit saavat pienen aluksen ohjai-
luun vaadittavat merenkululliset 
ja merimiestaidolliset perustie-
dot ja -taidot. 

Merivalvonta-ja meritiedus-
telulinjoilta valmistuvat reser-
vin upseerit johtavat taistelussa 
linjansa mukaista joukkoa ranni-
kon erityisolosuhteissa. 

Johtamisjärjestelmälinja 
kouluttaa reservin upseereita 
tietotekniikkakeskuksien sodan 
ajan tarpeisiin sekä alusyksiköi-
den viestijärjestelmien ja taiste-
lujohtokeskuksien erityisosaa-
jiksi. 

Reserviupseerikurssin aikana 
oppilaat osallistuvat Merisota-
koulun rannikkotaisteluharjoi-
tukseen, jossa he kouluttautu-
vat erilaisissa laivasto-ja rannik-
kojoukkojen johtajatehtävissä. 

Merivoimien 
täydennyskoulutus 
Merisotakoulu vastaa merivoi-
mien palkatun henkilöstön täy-
dennyskoulutuksesta. 

Koulutamme kaikkia meri-

voimien henkilöstöryhmiä soti-
laista siviileihin, ja kurssien pi-
tuudet vaihtelevat päivästä pa-
riin vuoteen. Kursseille voi tulla 
opiskelijoita myös muista puo-
lustushaaroista sekä Rajavartio-
laitoksesta. 

Koulutuksessa käytetään 
monipuolisia keinoja henkilös-
tön osaamisen kehittämiseen: 
opetus on monimuotoistettu, 
eli se sisältää luokkaopetusta, it-

seopiskelua, ryhmätöitä ja verk-
ko-opiskelua. 

Merisotakoulussa opetetaan 
niitä asioita ja kokonaisuuksia, 
jotka merivoimat näkee tär-
keäksi. Täydennyskoulutuksen 
kurssit perustuvat pääosin eri 
joukko-osastoilta kartoitettuihin 
koulutustarpeisiin tai merivoi-
mien kehittämisohjelmiin. 

• Merisotakoulu on 
luonnollinen osa Suo-
menlinnan perinteikäs-
tä ympäristöä. Koulu 
toimii samassa linnoi-
tuksessa, jossa perus-
tetti in Suomen ensim-
mäinen saaristolaivasto 
ja aloitettiin laivapoi-
kakoulutus 1700-luvun 
puolivälissä. Kuva: Joo-
nas Hokka 

Suomi isännöi Pohjoismaisia 
merikadettipäiviä 2010 

Pohjoismaiset merikadettipäivät on merikadet-
tien urheilu-, seminaari-ja laivastovierailuta-
pahtuma, joka pidetään tänä vuonna Helsingis-
sä ja Suomenlinnassa. 

5.-8. elokuuta järjestettävään tapahtumaan 
osallistuu noin 500 merisotilasta, merikadettia 
ja meriupseeria. Tapahtuman johtaa Merisota-
koulunjohtaja kommodori Henrik Nysten. 

Ensimmäinen Nordic Cadet Meeting 
(NOCA) pidetti in Ruotsissa Lysekilissä vuon-
na 1948. Suomi on osallistunut päiville varsi-
naisesti vuodesta 1967 alkaen. Suomi on ollut 
isäntänä kymmenen kertaa, edellisen kerran 
Oulussa vuonna 2006. 

Tapahtuman viralliset Internet-sivut ovat 
osoitteessa http://tietokannat.mil.fi/noca2010/. 

• Pohjoismaisten meri-
kadettipäivien logo 2010 

http://tietokannat.mil.fi/noca2010/


• Merivartiosto-
jen uusinta kalus-
toa, ensimmäinen 
vene uusien par-
tioveneiden sar-
jasta, valmistettu 
Suomessa. 

änsi-Suomen ja Suomen-
lahden merivartiostot ovat 
osa sisäasiainministeriön 

JZIalaisuudessa toimivaa Raja-
vartiolaitosta. Valtakunnan si-
säisen turvallisuusjärjestelmän 
osana merivartiostot vastaavat 
Rajavartiolaitokselle säädetyistä 
tehtävistä toimialueillaan, jotka 
kattavat Suomen koko merialu-
een ja talousvyöhykkeen. Meri-
vartiostojen toimialue ulottuu 
siis rannikolla karkeasti itärajalta 
Tornion pohjoispuolelle Ahve-

nanmaan maakunta mukaan 
lukien. 

Merivartiostojen toimintaa 
johtavat vartiostojen komenta-
jat apunaan Turussa ja Helsin-
gissä sijaitsevat esikunnat. Kuusi 
merivartioaluetta merivartioase-
mineen sekä kuusi vartiolaivaa 
ja Helsingin rajatarkastusosasto 
sekä rikostorjuntayksiköt vastaa-
vat merivartiostolle kuuluvien 
tehtävien käytännön toteutta-
misesta. Merivartiostoissa palve-
lee noin 900 henkilöä. Rajavar-

tiolaitoksen Vartiolentolaivue 
tukee merivartiostoja ilma-alus-
kalustolla. 

Merivartiosto tuottaa 
turvallisuuspalveluja 

Ydintoiminnot 
• rajavalvonta 
• rajatarkastukset 
• rikostorjunta 
• merialueen turvallisuus 
• meripelastustoimen johto 
• merellisen ympäristön suojelu 
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• kansainvälinen yhteistyö 
• maanpuolustus 
Kaikissa tehtävissä toimitaan Ra-
javartiolaitoksen arvojen - am-
mattitaito, luotettavuus ja yh-
teistyökyky - mukaisesti. 

Rajatarkastus 
Suomenlahden merivartioston 
Helsingin rajatarkastusosasto 
vastaa Helsinki-Vantaan lento-
aseman, Helsinki-Hernesaaren 
helikopteriliikenteen sekä Hel-
sinki-Malmin lentoaseman raja-
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tarkastuksista ja rajavalvonnas-
ta. Huvialusten kansainväliset 
rajanylityspaikat ovat Haapasaa-
ren, Hangon, Maarianhaminan 
ja Suomenlinnan merivartioase-
mat sekä Santio. 

Merivartiostojen tekemiä 
rajatarkastuksia oli vuonna 2009 
noin 3,9 miljoonaa. EU:n laajen-
tuminen sekä sisäisen turval-
lisuuden haasteet muuttavat 
lähitulevaisuuden rajatarkastus-
toiminnan tehtäväkenttää. Näi-
hin ja nopeasti muuttuviin tilan-

teisiin on valmistauduttu mm. 
tiivistämällä kansainvälistä yh-
teydenpitoa, uusimalla rajatar-
kastus-ja rajavalvontatekniikkaa 
sekä ennen kaikkea ylläpitämällä 
henkilöstön korkeaa ammatti-
taitoa. 

Rikostorjunta 
Rajat ylittävän rikollisuuden tor-
junta lukeutuu Rajavartiolaitok-
sen ydintoimintoihin. Rajavar-
tiolaitoksella on esitutkintalaissa 
tarkoitettuna esitutkintaviran-
omaisena valtuudet toimittaa 
esitutkinta, mikäli epäilty rikos 
kuuluu Rajavartiolaitoksen toi-
mivallan piiriin. Tutkittaviin ri-
koksiin lukeutuvat muun mu-
assa ihmiskauppa, laittoman 
maahantulon järjestämisrikok-
set, valtionrajarikokset, ratti- ja 
vesiliikennejuopumukset, vää-
rennysrikokset, kalastus-ja met-
sästysrikokset sekä luonnonsuo-
jelurikokset. Merivartiostoissa 
rikosten torjuntaan ja tutkintaan 
liittyvistä tehtävistä vastaavat 
rikostorjuntayksiköt ja mm. me-
rivartiostojen sukeltajat on kou-
lutettu vedenalaiseen rikospaik-
katutkintaan. 

Meripelastus 
turvana vesillä 
Länsi-Suomen merivartiostoja 
Suomenlahden merivartiosto 
huolehtivat meripelastusloh-

• Uisko on yksi 
merivartiostojen 
ulkovartiolaivoista 



• Kotimaista suun-
nittelua edustava 
jääkulkuneuvo 
palvelee vaikeissa 
kelirikko-olosuh-
teissa. 

koillaan meripelastustoimen 
suunnittelusta, kehittämisestä 
ja valvonnasta samoin kuin me-
ripelastustoimeen osallistuvien 
viranomaisten ja vapaaehtoisten 
toiminnan yhteensovittamises-
ta. Rajavartiolaitoksen tehtävänä 
on johtaa ja suorittaa etsintä-ja 
pelastustoimintaa sekä antaa 
meripelastustoimeen liittyvää 
koulutusta. Näitä tehtäviä mo-
lemmat merivartiostot toteutta-
vat alueillaan. 

Länsi-Suomen merivartios-
ton esikunnan yhteydessä Turus-
sa toimii meripelastuskeskus ja 
Vaasassa meripelastuslohkokes-
kus. Suomenlahden merivartios-
ton esikunnan yhteydessä toimii 
Helsingin meripelastuslohkokes-
kus. Meripelastuskeskus on Suo-
men meripelastustoimen valta-
kunnallinen johtokeskus ja kan-
sainvälinen yhteyspiste. Kaikkien 
keskusten tehtävänä on ylläpitää 
jatkuvaa johtamis-ja viestitys-
valmiutta sekä vaaratilanteessa 
vastata etsintä-ja pelastustoi-
mien johtamisesta alueillaan. 

Suomen meripelastustoimen 
vastuualueella sattuu vuosittain 
noin 1500 erilaista meripelas-

tustapahtumaa, joissa annetaan 
apua noin 6000 ihmiselle. Lisäk-
si vartiostot osallistuvat yleisen 
pelastustoimen tehtäviin, sai-
raankuljetuksiin ja maa-alueilla 
kadonneiden etsintöihin yh-
teensä vuosittain noin 900 tapa-
uksessa. 

Merellisen 
ympäristön suojelu 
Merivartiostojen yksiköt ja Varti-
olentolaivueen ilma-alukset aina 
partioidessaan valvovat me-
rialuetta erityisesti havaitakseen 
mahdolliset ympäristövahingot. 
Havainnoista ilmoitetaan välittö-
mästi vahinkojen torjunta viran-
omaisille, jotta tarpeelliset tor-
juntatyöt kyetään aloittamaan 
viivytyksettä. Merivartiostojen 
aluksilla on myös omaa kykyä 
öljyntorjuntaan ja osa kykenee 
toimimaan myös kemikaalion-
nettomuustilanteissa. Laittomi-
en alusöljypäästöjen tapauksissa 
merivartiostot suorittavat ta-
pausten tutkinnan ja laissa sää-
detty merivartioston virkamies 
voi määrätä hallinnollisen öljy-
päästömaksun. Merivartiostojen 
tutkinta tuottaa myös tutkinta-

materiaalia poliisin tekemään 
esitutkintaan rikosten selvittämi-
seksi ja syyllisten saattamiseksi 
oikeuteen. 

Yhteistyö on 
tehokkuuden edellytys 
Tehtävien tehokas suorittami-
nen edellyttää, että Rajavartio-
laitos toimii kiinteässä yhteis-
työssä eri viranomaisten, erityi-
sesti poliisin, tullin, Liikennevi-
raston, Liikenteen turvallisuus-
viraston, Suomen ympäristökes-
kuksen ja merivoimien kanssa. 

Merivartiostojen henkilöstöä 
on pysyvästi sijoitettuna työteh-
täviin ulkomaille mm. Viroon, 
Kiinaan ja Puolaan (EU:n raja-
turvallisuusvirasto Frontexiin). 
Lisäksi merivartiostojen rajatur-
vallisuuden ammattilaiset osal-
listuvat useisiin EU:n sisäisiin 
rajaturvallisuutta parantaviin 
operaatioihin vuosittain. 

Meripelastustehtävissä yh-
teistyö käsittää kaikki meripe-
lastusviranomaiset ja meripe-
lastustoimen vapaaehtoiset 
yhdistykset. Rajavartiolaitoksella 
on toimivat yhteydet kaikkien 
Itämeren rantavaltioiden kanssa 
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ja Läns i -Suomen mer iva r t ios to 
t o i m i i Suomen kansall isena yh -
teysp is teenä I t ämerenma iden 
ra javalvontayhte is työssä. 

Turvana merellä 
vuodesta 1930 
Mer i va r t i o i nn in katsotaan alka-
neen Suomessa 1.6.1930, j o l l o in 
s isäasia inminister iön alaisuu-
teen peruste tus ta Mer ivar t io la i -
toksesta a n n e t t u asetus tu l i vo i -
maan. Tä rke immät a lkuva iheen 
teh tävä t o l iva t mer ia lueen var t i -
o in t i ja a lkoho l in salakul je tuksen 
es täminen . 

Ennen sotaa Mer ivar t io la i tos 
suor i t t i t ehos te t t ua mer i ra jo jen 
var t io in t ia ja osal l istui so t iem-
m e aikana m a a m m e puo lus ta-
miseen osana mer ipuo lus tus ta . 
Sot ien jä lkeen Mer ivar t io la i tos 
l i i te t t i in Rajavart io la i tokseen. 
Vuonna 2010 Mer i va r t i o to im in ta 
täy t tää 80 vuo t ta . 

• Nopeakulku is ia 
v a r t i o m o o t t o r i -
vene i tä käyte t t i in 
mer ivar t io inn is -
sa vuodes ta 1934. 
VMV:t palvel ivat 
myös sodan aikana 
mer ia lueen p u o -
lustuksessa. 

MERIVARTIOSTOJEN YHTEYSTIEDOT 
Länsi-Suomen merivartioston esikunta 
PL 16 (Eerikinkatu 40-42) 
20101 TURKU 
Puhelin 071 872 7000 (vaihde) 
Faksi 071 872 7009 
vp.lsmv@raja.fi  
etunimi.sukunimi@raja.fi 

Turun merivartioalue 
Linnankatu 45, 20100 TURKU 
Puh. 071 872 7100 

Nauvon merivartioasema 
Pärnäinen, Länsi-Turunmaa 

Hiittisten merivartioasema 
Stormnäsintie; KEMIÖNSAARI 

Turun valvontaryhmä 
Pikisaarentie 5, TURKU 

Rauman merivartioasema 
Satamakatu 22 c, RAUMA 

Porin merivartioasema 
Kallontie 12, PORI 

Susiluodon merivartioasema 
Susiluodontie 433, KUSTAVI 

Ahvenanmaan merivartioalue 
Luotsivuori, PL 59, 
22101 MAARIANHAMINA 
Puh. 071 872 7200 

Maarianhaminan merivartioasema 
Luotsivuori, MAARIANHAMINA 

Kökarin merivartioasema, KÖKAR 

Enskärin merivartioasema, ECKERÖ 

Oulun merivartioalue 
Mustakarintie, 90820 KELLO 
Puh. 071 872 7400 

Virpiniemen merivartioasema 
Mustakarintie, Kello, HAUKIPUDAS 

Kemin merivartioasema 
Sairaalakatu 2, KEMI 

Kalajoen merivartioasema 
Merivartiontie 72, Rahja, KALAJOKI 

Vaasan merivartioalue 
Niemeläntie 34,65100 VAASA 
Puh. 071 872 7300 

Vallgrundin merivartioasema 
Sundbädantie 61, Etelä-Vallgrund, MUSTASAARI 

Kokkolan merivartioasema 
Märaskärintie 111, Öja, Kokkola 

Kaskisten merivartioasema 
Satamatalo, Kaskisten syväsatama, KASKINEN 

Vartiolaivat 
Tursas, Uisko, Telkkä ja Tiira 
PL 16, 20101 TURKU 

Suomenlahden merivartioston esikunta 
PL 150 (Laivastokatu 20) 
00161 HELSINKI 
Puhelin 071 872 6000 (vaihde) 
Faksi 071 872 6009 
vp.slmv@raja.fi 
etunimi.sukunimi@raja.fi 

Helsingin rajatarkastusosasto 
PL 12,01531 VANTAA 
Puhelin 071 872 6600 
Faksi 071 872 6609 

Helsingin merivartioalue 
Tulliniemi 10 A, 02480 KIRKKONUMMI 
Puhelin 071 872 6350 

Suomenlinnan merivartioasema 
C 25, HELSINKI 

Porkkalan merivartioasema 
Tulliniemi 10 A, KIRKKONUMMI 

Jussarön merivartioasema 
RAASEPORI 

Hangon merivartioasema 
Vapaasataman portt i , HANKO 

Kotkan merivartioalue 
Pookinmäki, 48130 KOTKA 
Puhelin 071 872 6100 
Pirttisaaren merivartioasema 
KALKKIRANTA 

Glosholmenin merivartioasema 
Söderby 70 K, SUURPELLINKI 

Kotkan merivartioasema 
Pookinmäki, KOTKA 

Haapasaaren merivartioasema 
KOTKA 

Hurpun merivartioasema 
Hurpuntie 420, VIROLAHTI 

Vartiolaivat 
Merikarhu ja Tavi 
PL 150,00161 HELSINKI 
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SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 

Sinisen Reservin Säätiön 
tarkoituksena on tukea ja 
kehittää meripuolustuk-
sen reserviä ja sen toi-

mintaa, vaalia sen perinteitä ja 
tallentaa sen historiaa, herättää 
yleistä kiinnostusta meripuo-
lustusta kohtaan, edistää yleistä 
mielenkiintoa sekä ammatillisia 
että vapaa-ajan merellisiä toi-
mintoja kohtaan ja tukea edellä 
mainittuja toimintoihin kohdis-
tuvaa historian tutkimusta. 

Tarkoitustaan säätiö toteut-
taa tukemalla meripuolustuksen 
piirissä toimivia vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön yhdistyksiä 
sekä tarvittaessa muutakin me-
ripuolustusta, mm. myöntämäl-
lä apurahoja säätiön tarkoitusta 
palveleviin tutkimushankkeisiin, 
historiaselvityksiin ja tiedotus-
toimintaan. Säätiö tukee talou-
dellisesti merenkulkukilpailutoi-
mintaa, meripelastustaidon ja 
ympäristönsuojelun harrastusta 
ym. näihin verrattavaa meren-
kulkuun liittyvää toimintaa ja 
perinteen keräystä ja säilyttä-
mistä. Säätiö voi julkaista lehteä 
sekä hankkia ja omistaa aluksia. 

Säätiön tämän hetken toi-
minnan painopisteenä on Sini-
nen Reservi ry:n ja sen jäsenyh-
distysten toiminnan taloudelli-
nen tukeminen. 

Historia 
Säätiö perustettiin v. 1959 re-
servin Meriupseerien Merisää-
tiönä, jonka tehtävänä oli har-
joitusaluksen ylläpitoja käyttö 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
meriosaston jäsenistölle. Sää-
tiö hankki tähän tarkoitukseen 
my Saukko -nimisen moottori-
veneen. Saukon ikääntyessä se 
myytiin v. 1972 ja ryhdytti in uu-
den aluksen hankintaan. Säätiön 
nimi muutetti in Reserviläisten 
Merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen 
toiminta-alue kattoi myös Hel-
singin Reservialiupseerien me-
riosaston. Loppuvuonna 1973 
säätiö hankki uudeksi harjoitus-
alukseksi my Vesikon. Tämä alus 
toimi harjoitusaluksena vuo-
teen 1999. 

Kun koulutusalus Vesikko v. 
1999 myytiin vanhentuneena, 
saatiin sen tilalle koulualukseksi 
merivoimien käytöstä poistet-

tu R-luokan vartiovene Röyttä 
keväällä 2000. Röytän toiminta 
oli aktiivista, ja sillä järjestet-
tiin erilaista koulutusta vuosina 
2000-2004 yli 1000 koulutus-
vuorokautta. Alukseen on Sini-
sen Reservin lippulaivana tutus-
tunut arviolta 15.000 henkilöä 
sen ollessa vierailuilla rannikko-
Suomen eri satamissa. Röyttä 
jäi pois käytöstä keväällä 2005. 
Koulutustoiminnan luonteen ja 
uusien järjestelyjen vuoksi uu-
den aluksen hankinta ei ollut 
enää tarkoituksenmukaista. 

Kun Sininen Reservi muodos-
tettiin aluksi rekisteröimättömä-
nä, ja sittemmin rekisteröitynä, 
nyt 30 meripuolustusyhdistyk-
sen yhteistoimintaorganisaa-
tiona, säätiön toiminta laajeni 
vuodesta 1996 alkaen valtakun-
nalliseksi. Tällöin säätiö sai ny-
kyisen nimensä Sinisen Reservin 
Säätiö. Säätiö täytti 14.10.2009 
50 vuotta. 

Hallinto 
Sinisen Reservin Säätiön hallin-
toelimiä ovat valtuuskunta ja 
hallitus. Valtuuskunta valvoo ja KUVA: TEL 
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tukee säätiön toimintaa. Se ko-
koontuu vuosittain viimeistään 
huhtikuussa, jolloin se käsittelee 
edellisen kalenterivuoden toi-
mintakertomuksen, siitä johtu-
vat toimenpiteet, vahvistaa val-
tuuskunnan jäsenten lukumää-
rän ja valitsee heidät. Valtuus-
kunta valitsee itselleen puheen-
johtajan ja kaksi varapuheen-
johtajaa sekä säätiön hallituksen 
varajäsenineen. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana on pääkonsuli 
Kai Hietarinta ja varapuheen-
johtajina toimitusjohtaja Keijo 
Ketonen ja vuorineuvos Matti 
Honkala. 

Säätiön varsinaista hallintoa 
hoitaa valtuuskunnan vuosittain 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
kuusi jäsentä ja kuusi henkilö-
kohtaista varajäsentä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan vuodek-
si kerrallaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ja tarvitta-
vat hallintoelimet, sihteerin ja 
taloudenhoitajan. 

SINISEN RESERVIN SAATION VALTUUSKUNTA 
20.4.2010 alkaen 

Johtaja Jussi Aarnio Palkkiyhtymä Oy 
Hall. puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy 
Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman Oy Veho Group Ab 
Vuorineuvos Jorma Eloranta Metso Oyj 
Toimitusjohtaja Peter Fagernäs Hermitage & Co Oy 
Toimitusjohtaja Ilkka Hallavo Sampo Pankki Oyj 
Fil.tri Ilkka Herlin Wip Asset Management Oy 
Pääkonsuli Kai Hietarinta Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Vuorineuvos Matti Honkala Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä 
Toimitusjohtaja Yrjö Kopra Alexander Group Oy 
Merenkulkuneuvos Antti Lagerroos VVärtsilä Oyj 
Toimitusjohtaja Martin Landtman STX Finland Cruise Oy 
Varatuomari Matti Lounasmeri 
Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Cargotec Corporation 
Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen Oy 
Hall. puheenjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj 
Vara-amiraali Juha Rannikko Merivoimat 
Vuorineuvos Juha Rantanen Outokumpu Oyj 
Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma Oyj 
Toimitusjohtaja Esa Rautalinko TeliaSonera Finland Oyj 
Teollisuusneuvos Hannu Roine 
Toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj 
Vuorineuvos Jukka Viinanen 

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 
20.4.2010 alkaen 

w ^ Va ra 

Varsinaiset jäsenet: 
Toimitusjohtaja Christian Elfving, pj 
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala 
Lääkintöneuvos Kai Masalin 
Kommodori evp. Aslak Saviranta 
Senior partner Pekka Jaatinen 

Varajäsenet: 
Sotilaskotisisar Eija Paananen 
Kommodori Markus Aarnio 
KTL Tapio Riikonen 
Fil.tri Jouko Mäki 
Asianajaja Pekka Takki 

Toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen, varapj Meriosaston päällikkö Jorma Kuntsi 

• Valtuuskunnan jäseniä kokoukses-
sa. Kuvissa keskellä valtuuskunnan 
puheenjohtaja pääkonsuli Kai Hieta-
rinta ja oikealla kokouksessa esitel-
möinyt merivoimien komentaja vara-
amiraali Juha Rannikko. 
Kuvat: Aslak Saviranta 

YHTEYSTIEDOT 

Säätiön asiamies 
Asianajaja Pekka Takki 
040-554 5443 
pekka.takki@srs.fi 

http://www.sininenreservi.fi/ 
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RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 

RANN I KKO -
TYKISTÖSÄÄTIÖN 

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 
kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 

kommodori Timo Junttila, SLMEPA 
kommodori Henrik Nysten, RUY 
toimitusjohtaja Kare Vartiainen, Johtorengas 
talousjohtaja Jouni Grönroos, SLRT-kilta 
komentaja Juha Kilpi, PE 
kapteeniluutnantti Jari Andersson, RTOU 

Säätiön asiamiehenä toimii 
komentajakapteeni Jukka Leikos 
Pääesikunta, PL 919,00131 HELSINKI 
puh. 0299800 

asiamies.rtsaatio@elisanet.fi 

KOKOONPANO 

eversti Juhani A. Niska 
varatuomari Timo Kivi-Koskinen 
toimitusjohtaja Seppo Riitamaa 
toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara 
lippueamiraali HannoStrang 
sotilaskotisisar 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 Matt i Julin 
myyntipäällikkö Markku Rouhe 
toimitusjohtaja Heikki Kapanen 
eversti Risto Sinkkonen 
toimitusjohtaja Kari Tarkiainen 

Rannikkotykistösäätiö 
jatkaa toimintaansa 
perustajiensa viitoit-
tamalla tiellä tänäkin 

päivänä. Säätiön tarkoituksena 
on perinteiden vaaliminen ja 
rannikkojoukkojen piirissä ta-
pahtuvan kehitystyön edistä-
minen. Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi säätiö palkitsee ja 
tukee taloudellisesti rannikko-
joukkoihin liittyvää tutkimus-
ja kehitystyötä sekä opiske-

lua. Lisäksi säätiö tukee talou-
dellisesti rannikkojoukkoihin 
liittyvää julkaisu-, koulutus-, 
valistus-ja viihdytystoimin-
taa. Säätiön talous on vakaalla 
pohjalla ja korko-ja osinko-
tuottojen avulla kyetään katta-
maan vuotuinen toiminta. 

Viime vuosina on säätiö 
kyennyt tukemaan sääntöjen-
sä mukaista toimintaa noin 
20000 eurolla vuosittain. Sää-
tiön tuki on kohdistunut sti-
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® 
Maailma 

tarvitsee esikuvia 

www.mercedes-benz.fi  
www.veho.fi Mercedes-Benz 

pendien lisäksi rannikkopuo-
lustuksen piirissä toimivien 
yhdistysten toiminnan tukemi-
seen sekä perinteiden ja histo-
rian taltiointiin liittyvään jul-
kaisu-ja tutkimustoimintaan. 
Suurimmat yksittäiset hank-
keet ovat olleet Rannikkoty-
kistön perinneyhdistyksen 
muistolaattahanke sekä Viipu-
rinlahden torjuntataisteluista 
kertovan dokumenttiprojektin 
tukeminen. 

Säätiön toimintaa valvoo 
valtuuskunta, johon kuuluu 21 
jäsentä. Jäsenet ovat rannikko-
puolustuksen piirissä ja yhteis-
kuntaelämässä merkittävässä 
asemassa olevia taustavaikutta-
jia. Valtuuskunta kokoontuu ker-
ran vuodessa vuosikokoukseen 
käsitelläkseen päättyneen toi-
mintakauden sekä valitakseen 
säätiön hallituksen tulevalle toi-
mintakaudelle. 

Säätiön omaisuutta ja asioi-
ta hoitaa ja sitä edustaa sääti-
ön hallitus, johon kuuluu kuusi 
jäsentä sekä kuusi henkilökoh-

taista varajäsentä. Hallituksen 
jäsenet valitsee säätiön valtuus-
kunta kolmeksi vuodeksi kerral-
laan siten, että joka vuosi kaksi 
jäsentä on erovuorossa. 

Rannikkotykistösäätiö elää 
aselajissa tapahtuvien muutos-
ten mukana tukien sekä histori-
aan jäävien asioiden taltiointia 
että uusien ideoiden rohkeaa 
etsintää. Säätiöllä on paikkansa 
vakavaraisena, pitkäjänteisenä 
rannikkopuolustuksen taustatu-
kijana. 

Jukka Leikos 
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Jokainen brändimme on alansa huippu 
Aspo on monialayhtiö, j o k a omistaa ja kehittää markkinoi-

den vahvimpia yritysbrändejä. Leipurin palvelee elintarvike-

teoll isuutta, Telko to imi t taa teol l isuuden tarvitsemia 

muoveja ja kemikaaleja, ESL Shipping huolehtii energia-

alan ja teol l isuuden merikul jetuksista ja Kaukomarkkinat 

keskit tyy elektroni ikan ja teol l isuuskoneiden kauppaan. 

www.aspo.fi 

Kaikki yr i tyksemme toimivat erikoisosaamista vaativilla 

l i iketoiminta-alueil la j a niillä on keskeinen asema asiakkai-

densa arvoketjuissa. Se tekee Asposta tasapainoisen 

kokonaisuuden ja antaa meille useita mahdol l isuuksia 

hyötyä Itämeren alueen kasvusta. 

ft ASPO 
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Virolahdelta Tornioon! 
www.mpky.fi/meripuolustuspiiri 

Turvaa vesillä. Meripuolustuksen tietoja, taitoja, valmiuksia - ja elämyksiä. 
Meripuolustuspiir i vastaa MPK:n merell isistä kursseista ja toiminta-alue kattaa koko rannikon Virolahdelta Tornioon. Koulutuksen 
painopiste on la ivasto- ja rannikkojoukkotoimintaa palvelevissa soti laall isissa ja sotilaall ista valmiutta palvelevissa kursseissa. 
Siviil ikursseille osal l istuminen ei edellytä a ika isempaa merivoimien tuntemusta. 

Turval l isuuden tietoja ja taitoja arkipäivään sekä poikkeusoloihin. . . Tervetuloa mukaan monipuol iseen toimintaan! 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Meripuolustuspiiri, PL 58, FI-20811 TURKU 
Käyntiosoite: Rykmentintie 15, Heikkilän kasarmi 
Puhelin 0207 56 9066, email: meripuolustuspiiri@mpky.fi  
www.mpky.fi/meripuolustuspiiri 

M Maanpuolustuskoulutus 
Meripuolustuspiiri 

http://www.mpky.fi/meripuolustuspiiri
mailto:meripuolustuspiiri@mpky.fi
http://www.mpky.fi/meripuolustuspiiri


^ SININEN RESERVI ry 
4 » 

Lippuryhmä Turussa merivoimien vuosipäivänä 9.7.2008 

Sinisen Reservin alkusanat 
lausuttiin vuonna 1993 
pidetyssä kokouksessa, 
jossa Helsingin Laivasto-

kilta ry, Helsingin Merireservi-
läiset ry ja Helsingin Reservime-
riupseerit ry päättivät kehittää 
Helsingissä toimivien merellis-
ten reserviläisjärjestöjen yhteis-
toimintaa. Toiminta jatkui aktiivi-
sen yhteistyön merkeissä ja me-
rivoimien komentajan, amiraali 
Sakari Visan linjattua merivoi-
mien kantaa hankkeeseen vuon-
na 1995, aloitettiin neuvottelut 
yhdistysten kesken tavoitteena 
perustaa Sininen Reservi ry. 

Sininen Reservi ry:n perus-
tivat 17.5.1997 seuraavat rekis-
teröidyt yhdistykset: Helsingin 
Laivastokilta ry, Helsingin Reser-

vimeriupseerit ry, Helsingin Me-
rireserviläiset ry, Kymen Laivas-
tokilta ry, Rannikkosotilaskotiyh-
distys ry, Turun Laivastokilta ry, 
Turun Rannikkotykistökilta ry ja 
Turun Reservimeriupseerit ry. 

Kun puolustusvoimien or-
ganisaatiomuutos 1.7.1998 
muodosti rannikko-ja laivasto-
joukoista nykyiset merivoimat, 
myös vapaaehtoisella puolella 
reserviläisten organisaatiot yh-
distettiin. Tämä yhdistäminen, 
joka sujui ripeästi ja kivuitta, to-
teutettiin sekä koulutusorgani-
saatioissa että järjestökentässä. 
Mukana yhdistyksessä on ran-
nikko-ja laivastojoukkoja edus-
tavia maanpuolustusyhdistyksiä, 
mukaan lukien Rannikkosotilas-
kotiyhdistys. 

YHTEYSTIEDOT: 

Sininen Reservi ry 
www.meripuolustusi . f i 

Puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen 
050 383 5486 
arno.hakkarainen@ 
gmai l .com 

Sihteeri Tiina Slotte 
050 525 0022, 
sihteeri@ 
sininenreservi.fi 

Tiedottaja Anja Räisänen 
050 307 2663, 
anja.raisanen@ 
kolumbus.fi 
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• Ampuma-
koulutusta 

Tänään 
Sininen Reservi ry on valtakun-
nallinen katto-ja yhteistoiminta-
järjestö, joka edustaa koko meri-
puolustuksen vapaaehtoiskent-
tää. Sen 30 jäsenyhdistyksellä 

on yhteensä lähes 7000 jäsentä, 
Valtakunnallisena kattojärjes-
tönä Sininen Reservi ry edistää 
jäsenyhdistysten verkottumis-
ta, yhteistyötä ja toimintamah-
dollisuuksia muodostaen erään 

keskeisistä yhteistyökumppa-
nuuksista merivoimien kanssa 
edistettäessä maamme meri-
puolustuksen kokonaisuutta. 

Sininen Reservi ry:n kes-
keinen ominaispiirre on, sen 

SININEN RESERVI ry:n 
jäsenyhdistykset 
1.3.2010: 
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, 
Miinanraivaajakilta ry, (Turku) 
Naantalin Reservinaliupseerit ry:n Meriosasto, 
Naantalin Reserviupseerit ry, 
Nylands Brigads Gille rf, 
Pohjanlahden Laivastokilta ry, 
Pohjanlahden Merivartiokilta ry, 
Rannikkojääkärikilta ry, 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry, 
RT-kerho Johtorengas ry, 
Saaristomeren Merivartiokilta ry, 

Selkämeren Rannikkokilta ry, 
Suomenlahden Merivartiokilta ry, 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 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 meripuolus-
tukselleen tapa osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön; se on harrastus, josta 
voi olla ylpeä. 



JSTIISPI 

• Mukana mes 
suilla 

• Yhdistysalukset 
joukon jatkona vuo 
sipäivän katselmuk-
sessa. 

toiminnan valtakunnallisen 
luonteen lisäksi, yhteistoimin-
nan perustuminen koko merelli-
seen vapaaehtoiskenttään ilman 
sotilasarvo- koulutus-, sukupuo-
li- tai muita rajauksia. Siksi se 
on puolustushaaraan liittyvän 
vapaaehtoistoiminnan yhteinen 
valtakunnallinen nimittäjä ja sii-

nä valtakunnallisesti ainutlaatui-
nen maanpuolustusyhteisö. 

Vuosittaisia valtakunnalli-
sia tapahtumia vuosikokouksen 
lisäksi ovat mm. merivoimien 
vuosipäivänä järjestettävät Me-
rivoimatanssiaiset ja Meripuo-
lustuspäivä. Alueellisesti jäsen-
yhdistykset järjestävät luentoti-

laisuuksia, tutustumiskäyntejä ja 
jouluillallis-/lounas-tilaisuuksia. 
Myös ampumatoiminta on ak-
tiivista, sekä valtakunnallisten 
mestaruuskilpailujen, että pai-
kallisesti jäsenyhdistysten vä-
listen ampumakilpailujen mer-
keissä. Kaikenlainen yhteistyö on 
tärkeä kantava voima kaikkien 

RANNIKON PUOLUSTAJA 



tapahtumien järjestämisessä. 
Sininen Reservi ry on edus-

tettuna mm. merivoimien reser-
vin neuvottelukunnassa sekä 
MPK:n hallinnossa. 

Yhteistyötä 
Sininen Reservi ry toimii kiinte-
ässä yhteistyössä merivoimien, 
Rajavartiolaitoksen merivartios-
tojen sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Meripuolus-
tuspiirin ja muiden valtakunnal-
listen maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Yhdistyksen toimintaa 
ovat taloudellisesti tukeneet an-
siokkaalla tavalla Sinisen Reser-
vin Säätiö ja Rannikkotykistösää-
tiö sekä monet muut tahot. 

Sininen Reservi ry yhdistää 
meripuolustuksen piirissä toimiv-
ia maanpuolustusyhdistyksiä ja 
toimii yhteistyössä merivoim-

ien ja merivartiostojen kanssa. 
Sininen Reservi toimintoineen 
tarjoaa mielenkiintoisen harras-
tuksen ja antaa oivallisen tilaisu-
uden saada hyödyllistä tietoa 
maamme rannikko-ja saaristoal-
ueista sekä meripuolustuksesta. 
Yhdistys palkitsee hyvin palvel-
leita varusmiehiä, aktiivisia jäse-
niä ja sidosryhmien edustajia. 

Yhdistyksellä on käytössään 
omistamansa johto- ja varasto-
kontit sekä VHF-radiopuhelin-
verkko, joita käytetään koulu-
tus-ja harjoitustoiminnan tuke-
miseen mm. Meripuolustuspiirin 
koulutuksessa. 

Huomenna 
Yhdistys jatkaa toimintaansa 
merellä ja rannikolla jäsenyhdis-
tystensä tukemana osana kehit-
tyvää kokonaismaanpuolustus-

ta. Merivoimien maakuntajouk-
kojen toiminta ja koulutus on 
päässyt hyvään vauhtiin. 

Sininen Reservi ry:llä sekä 
sen jäsenyhdistyksillä on mer-
kittävä rooli maakuntajoukkojen 
muodostamisessa. Yksittäiset 
jäsenet muodostavat sen poten-
tiaalin josta merivoimien maa-
kuntajoukkojen runko muodos-
tuu. MPK:n Meripuolustuspiirin 
KOTU-yksiköt tarjoavat myös 
osaltaan monipuolistaja miele-
kästä tomintaa 

Yli kymmenvuotinen historia 
sekä eteenpäin pyrkivä asenne 
takaavat hyvät toimintaedel-
lytykset Sininen Reservi ry:lle 
myös tulevaisuudessa. 

Tule mukaan! Ota yhteyttä 
oman alueesi yhdistykseen! 

• Tiedontasausta 
meripuolustuspäi-
vänä 2009. 
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SININEN RESERVI RY:N JÄSENJÄRJESTÖT 1. Kotipaikka; 2. Jäsenmäärä; 3. Yhteystiedot; 4. Jäsenyysehdot 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 

Helsinki 
2. n. 350 
3. Lars Eklund 

GSM 050 552 2756 
larseklund@kolumbus.fi 

4. Maanpuolustustahtoiset, merivoimis-
sa palvelleet laivastohenkiset ihmiset 
arvoon tai sukupuoleen katsomatta. 
Killan hallitus hyväksyy jäseneksi 

HELSINGIN MIINAN-
RAIVAAJAA LTA RY 

1. Helsinki 
2. 119 
3. Erik Ervves 

GSM 0400 503 099 
erwes@erwes.com 

4. Merelliset miinanraivaajat ja muut asi-
asta kiinnostuneet 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 

1. Hamina 
2.101 
3. Timo Seppälä 

timo.seppala@kymp.net 
4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta 

kiinnostuneet 

KYMENLAAKSON RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA RY 

1. Kotka 
2. 140 
3. Esa Terviö 

GSM 044 0837846 
esa.tervio@luukku.com 

4. Suomen kansalainen, sukupuoleen 
katsomatta, myös perheenjäsenet. 
Killan johtokunta hyväksyy uudet jä-
senet 

HELSINGIN RESERVI-
MERIUPSEERIT RY 

1. Helsinki 
2.174 
3. Sami Linnermo, 

GSM 050 512 3364 
sami.linnermo@lvi-linnermo.com 

4. Merisotakoulun laivastolinjan käyneet 
tai muut merihenkiset reserviupseerit. 

LAIVASTON 
SUKELTAJAKILTA RY 

Helsinki 
210 
Keijo Karimäki 
GSM 0500 207815 
keijokar@saunalahti.fi  

4. Suoritettu puolustusvoimien sotilas-
sukeltajakurssi 

KESKIPOHJANMAAN 
MERIPUOLUSTAJAT RY 

1. Kokkola 
2.22 
3. Risto Pouttu 

GSM 050 553 8128 
risto.pouttu@kotinet.com 

4. Merellisestä vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneet 

MERENKURKUN KILTA RY 

1. Vaasa 
2. 35 
3. ThorGuss 

Merenkurkun Kilta ry 
PL 136,65101 Vaasa 
thorguss@hotmail.com 

4. Suomen kansalaiset sukupuoleen ja 
sotilasarvoon katsomatta 
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MERIRESERVILAISET RY 
SJÖRESERVISTER RF 
1. Helsinki, toiminta-alue Rannikko-Suomi 
2. Noin 110 + 2 yhteisöjäsentä 
3. Tatu Korhonen 

GSM 045 267 5452 
tatu.p.korhonen@gmail.com 

4. Täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka 
johtokunta hyväksyy. Varusmiespalvelus tai 
sen suorittaminen merivoimissa ei ole vaa-
timuksena. Osastoja voidaan perustaa muil-
le 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 040 715 3168 
juha.ovaska@naantali.fi 

4. Jäseneksi voi liittyä aliupseerin arvon omaa-
va reserviläinen. Tiedustelut liittymisestä 
yhdistyksen sihteeriltä. 

NAANTALIN RESERVIUPSEERIT RY 
1. Naantali 
2. 96 
3. www.naantalinreservinupseerit.net  

Tomi Hoppela 
GSM 044 588 6588 

4. Reservin upseerin koulutuksen saanut hen-
kilö voi liittyä jäseneksi soittamalla yhdis-
tyksen sihteerille tai jättämällä jäsenhake-
muksen verkon kautta RUL:in jäsentietolo-
makkeella. Jäsenhakemuksen "Lisätietoja" 
-kohtaan maininta Naantalin Reserviupsee-
rit ry:stä. Yhdistykseen li ittyminen ei edelly-
tä Naantalissa asumista. 

NYLANDS BRIGADS GILLE RF 
1. Ekenäs/Tammisaari 
2. 1 600 
3. Lars-Erik Fagerström 

GSM 0400 312 299 
medlemssekr@nylandsbrigadsgille.fi  
www.nylandsbrigadsgille.fi 

4. Nylands Brigads Gille rf.s uppgift är att på 
olika sätt främja och stöda Nylands Brigad 
och dess beväringar. Likaledes ingår främ-
jandet av det frivilliga försvarsarbetet och 
försvarsandan samt vårdandet av de fin-
landssvenska försvarstraditionerna. 

Yhdistyksen tehtävä on tukea ja auttaa Uuden-
maan Prikaatia ja siellä palvelevia varusmie-
hiä. Myös vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn ja puolustushengen edesauttaminen 
sekä suomenruotsalaisten puolustusperin-
teiden vaaliminen kuuluvat tehtäviin. 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 
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 ter-
vetulleita. 

POHJANLAHDEN 
MERIVARTIOKILTA RY 
BOTTNISKA VIKENS 
SJÖBEVAKNINGS GILLE RF 
1. Vaasa 
2. n. 60 
3. Hannu VVallius 

GSM 0400 132888 
pertti.porsti@puv.fi  
hannu.wallius@pp.inet.fi 

4. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan 
hyväksyä jokainen Rajavartiolaitoksen 
henkilöstöön kuuluva tai kuulunut tai 
RVL:ssä varusmiespalveluksensa suo-
rittanuttai rajajoukkoihin sijoitettu-
resrviläinen sekä henkilö, joka hyväk-
syy killan tarkoituksen ja jonka killan 
hallitus jäseneksi hyväksyy. Kiltaan 
voi päästä kannattajajäseneksi myös 
henkilö tai oikeustoimikelpoinen yh-
teisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 
tarkoitusta ja toimintaa ja jonka killan 
hallitus sellaiseksi hyväksyy. 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA RY 
1. Helsinki 
2. 320 
3. Aarne Krogerus 

GSM 040 545 1426 
aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi  
www.mpkl.f i/ Rannikkojääkärikilta ry 

4. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonassa 
tai edeltävissä joukko-osastoissa pal-
vellut tai palveleva Suomen kansalai-
nen, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. 
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RANNIKKOSOTILASKOTIYHDIS-
TYSRY 
1. Helsinki. 

Paikallisosastot: 
Kyminlinna (Kotka) 
Loviisa 
Suomenlinna (Helsinki) 
Hanko 
Upinniemi 
Turku 
Selkämeri (Rauma) 

2. 368 
3. yhteydenotot@rannikkosotilaskotiyh-

distys.fi 
www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi 

4. Sotilaskotityöstä kiinnostunut Suo-
men kansalainen, jonka hallitus hy-
väksyy jäseneksi. 

RT-KERHO JOHTORENGAS RY 
1. Helsinki 
2. 134 
3. Kare Vartiainen 

GSM 0400 694 538 
kare.vartiainen@blickle.fi 

4. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 
rannikkojoukoissa varusmiehenä tai 
reserviläisenä palvelleet (reservin) up-
seerit. 

Suomenlahden 
Merivartio kilta 

SUOMENLAHDEN 
MERIVARTIOKILTA RY 

1. Helsinki 
2. 65 
3. Timo Mäkiö, 

GSM 050 532 5154 
timo.makio@kolumbus.fi, 
www.mpkl.fi/suomenlahdenmerivar- 
tiokilta 

4. Avoin kaikille Suomen kansalaisille 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA RY 

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. 

KILTA 

SAARISTOMEREN 
MERIVARTIOSTON 

SAARISTOMEREN 
MERIVARTIOSTON KILTA RY 
1. Turku 
2. 270 
3. Hannu Lehtonen 

puheenjohtaja@smmvk.fi  
www.smmvk.fi 

4. Suomen kansalainen 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA RY 
1. Rauma 
2. 56 
3. Tauno Setälä 

GSM 040 510 5547 
e mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

TAMPEREEN^ 
^RESERVILÄISET M 

TAMPEREEN RESERVILÄISET 
RY:N MERIOSASTO 

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. Yh-
distykseen voi päästä lahjoittaja- tai 
kannattajajäsenenä myös henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johto-
kunta sellaiseksi hyväksyy. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

http://www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi
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http://www.mpkl.fi/suomenlahdenmerivar-
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TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT 
RY:N MERIOSASTO 

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 merenkul-
kuun ja hyväksyy meriosaston tar-
koituksen ja toimintaohjeen ja jonka 
osaston johtoryhmä jäseneksi hyväk-
syy 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 

1. Turku 
2. 230 
3. Reino Varinovvski 

GSM 044 282 2145 
reino.varinowski@turunlaivastokilta. 
n et 
www.turunlaivastokilta.net 

4. Merellisestä vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta kiinnostuneet miehet 
ja naiset ovat tervetulleita. 

TURUN 
RA N NIK KOT YKISTÖ Kl LTA RY 
1. Turku 
2. n. 300 
3. Heikki Arasto 

GSM 041 4720 602 
heikki@arasto.fi 

4. Jäseneksi voi liittyä jokainen ran-
nikonpuolustuksesta kiinnostunut 
ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon 
katsomatta. 

TURUN 
RESERVIMERIUPSEERIT RY 
1. Turku 
2.120 
3. Paul-Erik Lindström 

GSM 0400 740 016 
paul-erik.lindstrom@turunreservimeriupse< 
rit.fi 

4. Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisesi 
ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostu 
neet reserviupseerit Turun seudulta. Jäse-
neksi haluavan on siis oltava reserviupseer 
- sen sijaan asepalveluksen suorittamispai 
kalla ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on mer 
henkisyys. 

VAASAN 
MERIRESERVILÄISET RY 

1. Vaasa 
2. n. 30 
3. Seppo Kiljo 

GSM 040 511 5319 
4. 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalai-

nen, jonka johtokunta hyväksyy. 

VAASAN 
MERIPUOLUSTUSTAIDON 
KEHITTÄMISYHDISTYS RY 

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 laivu-
rin pätevyys. Jäsenet hyväksyy hake-
muksesta yhdistyksen hallitus. 

metso 

Expect results 
on asiakaslupauksemme ja strategiamme kiteytys. Se on metsolaisia globaalisti 

yhdistävä asenne: teh tävämme on tuot taa tuloksia asiakkaillemme auttamalla 

heitä saavuttamaan tavoitteensa kestävällä tavalla. 

www.metso.com 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
Laivastoperinteen ylläpitäjä 

<"*' a 

M * . : S fr 

YHTEYSTIEDOT 

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

• Ms Kilstar 

Helsingin Laivastokilta 
on laivastossa, meri-
voimissa ja merivar-
tiostossa palvelleitten 

ja palvelevien sotilasperinteen 
ylläpitäjä ja yhdistäjä. Kilta kan-
nustaa vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön ja ylläpitää 
merihenkistä maanpuolustus-
tahtoa, jakaen keskuudessaan 
meriaiheista tietoa, kertoen me-
rivoimissa tapahtuvasta kehi-
tyksestä ja henkilökuulumisia. 
Kilta on kaikkien merihenkisten 
kansalaisten yhteisö, jossa mat-
ruusista amiraaliin ovat kaikki 
yhdenvertaisia kiltaveljiä ja -sisa-
ria. Helsingin Laivastokilta, joka 
täytti viime vuonna 30 vuotta, 
jatkaa vuonna 1960 perustetun 
Laivaston Veteraanit-järjestön 
toimintaa ja perinnettä. Jäseniä 
on lähes 500 merihenkistä kilta-
laista. 

Toimintaa 
Jäsenille tarkoitetut kokoukset, 
esitelmätilaisuudet, tutustumis-
käynnit ja matkat ovat osa toi-
mintaa, johon kaikki ovat terve-
tulleita, ja niitä järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan. Painopis-
teenä ovat kuitenkin maanpuo-
lustukseen ja merivoimiin liitty-
vät kohteet ja asiat. 

Ammuntaa harrastaville on 
oma ryhmänsä. Veneilystä kiin-
nostuneet ovat tervetulleita m/s 
Kilstarin miehistöön ja kesäisiin 
harjoitusajoihin. Killan jäsenet 

voivat myös osallistua MPK-Suo-
menlahden Meripuolustusosas-
ton koulutukseen.Kilta osallis-
tuu säännöllisesti järjestettäviin 
pohjoismaisiin Laivastokiltapäi-
viin, pitäen näin yllä yhteispoh-
joismaista kiltavelitoimintaa. 

Syksyisin on kilta myynyt 
hernerokkaa Helsingin silakka-
markkinoilla tehden toimintaan-
sa tunnetuksi suurelle yleisölle. 
Kilta palkitsee muistoristillä jo-
kaisesta kotiutuserästä hyvin 
palvelleita merisotilaita Upin-
niemen varuskunnassa, ja Me-
risotakoulun jokaiselta kurssilta 
valitaan yksi palkittava reserviin 
siirtyvä meriupseeri. 

Tiedotusta ja 
yhteistoimintaa 
Kilta julkaisee omaa lehteä, Ank-
kurinappia, jonka kiltalaiset saa-
vat jäsenetuna kaksi kertaa vuo-
dessa, kuten myös Rannikon 
Puolustaja -lehden. Näissä leh-
dissä ilmoitetaan yhteisistä ta-
pahtumista ja julkaistaan kiltalai-
sia kiinnostavia laivastoaiheisia 
artikkeleita. Kilta kuuluu valta-
kunnalliseen Maanpuolustuskil-
tojen liittoon sekä Etelä-Suomen 
kiltapiiriin. Sillä on edustus Lai-
vaston Killassa sekä Sininen Re-
servi ry:ssä. Suomenlahden Me-
ripuolustusalue ja Merisotakoulu 
ovat tärkeimmät alueelliset yh-
teistyökumppanit merivoimissa, 
ja Rajavartiolaitoksessa Suomen-
lahden Merivartiosto. 

Toiminta rahoitetaan jäsen-
maksulla, jonka suuruudeksi kil-
lan syyskokous päätti 30 euroa 
vuodelle 2010. Lisäksi kilta myy 
kiltatuotteita kuten solmiota, 
veneviiriä, jäsen- ja lakkimerkkiä. 
Näyttävän killan ansioristin saa 
lunastaa kahden vuoden jäse-
nyyden jälkeen. 

Killan perusarvot 
Maanpuolustustahto 
Laivaston perinnettä 
Merivoimat 
Yhteistyöhaluja tahto 
Kiltaveljeys 
Tunnusta väriä ja liity merihenki-
seen joukkoon. Jos olet laivasto-
ja merivoimahenkinen maan-
puolustaja ja haluat toimia killan 
arvojen mukaan samoin ajatte-
levien reilujen kiltalaisten kans-
sa, olet tervetullut mukaan. 
Ota yhteyttä! 

Lars Eklund 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 



HELSINGIN MIINANRAIVAAJAKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 

Erik Erwes 
Mannerheimint ie 57 A 7 
00250 Helsinki 

0400 503 099 

www.e rwes .com/  
miinanraivaajakilta 

Miinanraivaajakaan 
jäsenet kokoontuvat joka 
kuukauden toisena tiistai-
na ravintola White Ladys-
sä klo 13.00. 

Valvontakomissio vaati 
syksyllä 1944, että kevät-
kaudesta 1945 Suomella 
olisi 200 raivausalusta 

viiden vuoden aikana raivaa-
massa Suomenlahteen laskettu-
ja miinoja. Samanaikaisesti osa 
parhaimmista aluksista oli jo 
luovutettu sotakorvauksena, jo-
ten suurin osa kokoon saaduista 
aluksista olivat vanhoja, osa sisä-
vesihinaajia. Alusten miehistöt, 
noin 2000 miestä, olivat sentään 
nuoria varusmiehiä. 

Työ oli vaarallista ja tuott i 
tappioita. Sen tähden miinan-
raivaajaveteraanit ovat saaneet 
kenraali Adolf Ehrnroothin aloit-
teesta samat edut kuin rintama-
veteraaneilla. Suomenlahteen 
oli laskettu 60 000 miinaa, ja 
Suomenlahti oli siis tiheimmin 
miinoitettuja vesialueita maail-
massa. Viiden purjehduskauden 
aikana raivattiin Suomenlahden 
merialueet kolmasti, ja yli 10000 
merimiinaa tuhotti in. Talvella jää 
auttoi raivaajia, mutta talvella 
myös ajomiinojen määrä lisään-
tyi. Kaikesta huolimatta huolelli-
sesti suoritettu raivaus onnistui: 
yhtään kauppalaivaa ei uponnut 
raivatuilla merialueilla miinojen 
takia. 

Pitkiä raivauspäiviä ilman 
lomia ja sodanjälkeinen heik-
ko muonitus olivat nuorten rai-
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vaajien arkea. Vasta 90-luvulla 
perustettiin miinanraivauskil-
lat, Helsingin Miinanraivaaja-
kilta 1997 Turun killan jälkeen. 
Vuonna 2004 paljastettiin mii-
nanraivauksen muistomerkki 
Katajanokalla. Yläkuvassa Hel-
singin miinanraivausveteraanit 
muistomerkin luona maissa ja 
alakuvassa muistomerkin luona 
viime vuonna oman raivaajan 
kannella. 

Killalla on tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina kel-
lo 13 White Lady -ravintolassa 
Mannerheimintien loppupäässä. 
Ohjelmassa on tavallisesti esi-
telmä tai vastaava, ja päälle syö-
dään lounastaja keskustellaan. 
Killan tapaamisissa on yleensä 
esitelmöitsijä, joko kiltalainen tai 
kutsuttu. Aiheet ovat maanpuo-
lustushenkisiä, ja taso on ollut 
korkealaatuinen kuten lista vie-
raista osoittaa: 

Kesäkuukausina ei järjestetä 
tapaamisia, mutta monet jäse-
nistämme kokoontuvat silloinkin 
kuukauden toisena tiistaina Whi-
te Ladyn terassille, erityisesti, jos 
sää on miellyttävä. Kesällä killan 
nuorimmat jäsenet järjestävät 
risteilyjä sodanaikaisella Kuha-5-
miinanraivaajalla ja silloin vierail-
laan Katajanokan raivausmuisto-
merkin luona mereltä käsin. 

Vuosien varrella kilta on jär-
jestänyt vierailuja eri kohteissa 
Suomessa ja ulkomailla. Keväällä 
2010 on suunnitteilla käynti Suo-
mipoikien luona Tartossa. 

Helsingin Miinanraivaajakil-
lalla on 119 jäsentä, joista neljä 
liittyi vuonna 2009. Jäseneksi 
voi liittyä raivaajaveteraani tai 
muu henkilö, joka on kiinnostu-
nut vaalimaan raivaustoiminnan 
muistoa. 

• Veteraaniraivaa-
ja Kuha 5 

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund, 
puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jaakko Valtanen, 
puolustusvoimien entinen komentaja, amiraali Jan Klenberg, 
päätoimittaja Kai Masalin, esitelmöi aiheesta "Viipurin viimeiset päivät", 
professori Antti Saarialho aiheesta "Miksi Suomea ei miehitetty 1944", 
Pilven Veikkojen pj. lääkintäneuvos Olli Kivioja kertoi sotalentäjistä, 
kenraali Ermej Kanninen kertoi tulevasta Mannerheim-elokuvasta, 
komentajakapteeni Mika Raunun aihe oli "Arktisen alueen merkitys", 
kapteeniluutnantti Patrik Säilä kertoi kansainvälisistä erikoisjoukoista, 
Lauluveikkojen Four Fats vi ihdytt i joululounaallamme 2009, jne. 

http://www.erwes.com/


YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Sami L innermo 
050 5123364 
sami.l innermo@ 
lvi- l innermo.com 

HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

Alkujaan vuonna 1947 
Katajanokan Upsee-
rikerholla perustettu 
Helsingin Reservime-

riupseerit on Merisotakoulun lai-
vastolinjan käyneiden reserviup-
seerien aselajiyhdistys. Olemme 
noin 160 jäsenen voimin aktiivi-
nen toimija pääkaupunkiseudun 
merihenkisten reserviupseerien 
yhdyssiteenä. Jäsenistöömme 
kuuluu myös joitain muiden 
aselajien merihenkisiä reservin 
upseereita. Vaikka toimimmekin 
ensisijaisesti pääkaupunkiseu-
dulla, jäsenistössämme on edus-
tettuna koko maa. 

Järjestämme koulutuksia, 
toimintapäiviä, erilaisia esitel-
miä sekä vierailuita merellisiin 
yrityksiin, organisaatioihin ja 
tapahtumiin. Aktiivijäsenemme 
ovat omien kurssiemme lisäksi 
kouluttamassa monissa meri-
voimien harjoituksissa ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
kursseilla. Osallistumme vuosit-
tain merikilpailuihin, joista par-
haat pääsevät joka toinen vuosi 
järjestettäviin Pohjoismaisiin 
mestaruuskisoihin. Vaalimme 
meriupseeriperinteitä virallisissa 
tapahtumissa, mutta myös ke-
vyemmin erilaisten juhlien mer-
keissä. 

Yhdistyksellämme on pur-
jevene, jolla järjestämme käy-
tännön merellistä koulutusta 
Helsingin vesillä, osallistumme 
kilpailuihin ja edustamme yhdis-
tystä rannikon purjehduksilla. 

Yhdistyksen H-veneellä pur-
jehduskausi aloitetaan yleensä 
huhti - toukokuulla kevätkun-
nostuksella. Riki on ollut yleensä 
trimmissä toukokuun lopussa. 

Kaikki jäsenet ovat tervetul-
leita purjehduksille. Pyrimme 
kouluttamaan kaikki halukkaat 
purjehdustaitoisiksi. Vene on 
käytettävissä myös omatoimi-
seen purjehdukseen kaikille 
jäsenille, jotka ovat osoittaneet 
taitonsa toimia veneen kippa-
rina. Viikonloppu-ja iltapurjeh-

duksista voi sopia etukäteen 
alusupseerin kanssa. 

Helsingin Reservimeriupsee-
rit ry järjestää ohjatut ammunta-
vuorot joka toinen viikonloppu 
Töölöntorin ampumaradalla. 

Olemme mahdollistaneet 
ammuntaharrastuksen myös 
niille yhdistyksen jäsenille, joil-
la ei ole omaa asetta. Tarjoam-
me yhdistyksemme jäsenistölle 
käyttöön 22. kaliiperin pienois-
pistoolit, kuulosuojaimet, suoja-
lasit sekä 50 patruunaa per am-
muntavuoro ilman erilliskustan-
nusta. Yhdistyksen jäsenet pää-
sevät erikseen sovittaessa kokei-
lemaan myös isompi kaliiperisia 
käsiaseita. Ampujien aktiivisuus 
on ollut selvästi nousussa viimei-
sen puolen vuoden aikana. 

HRMU:n ampumaupseerit pi-
tävät ammuntavuorot aina ohja-
tusti, turvallisuus ensisijalla. Tu-
levaisuudessa pyrimme mahdol-
lisuuksien mukaan järjestämään 
myös kivääriammuntoja sekä 

soveltavaa reserviläisammuntaa 
(SRA). HRMU:n jäsenistö osallis-
tuu mahdollisuuksien mukaan 
erilaisiin ammuntakilpailuihin tai 
kilpailuihin joissa ammunta on 
yhtenä osa-alueena, kuten meri-
mestaruuskilpailut. 

Jäsenyys avaa sinulle oman 
toimintamme lisäksi pääsyn 
Maanpuolustuskoulutuksen 
sekä Sinisen Reservin tapahtu-
miin ja koulutuksiin sekä mah-
dollisesti merivoimien harjoi-
tuksiin. 

Jäsenmaksuumme sisältyy 
Reserviupseeriliiton ja Helsingin 
Reserviupseeripiirin jäsenmak-
sut ja saat Reserviläinen, Helsin-
gin Reservin Sanomat sekä Ran-
nikon Puolustaja - lehdet kotiisi. 
Alle 27-vuotiaiden jäsenmaksu 
on huomattavasti alennettu. 

Tervetuloa mukaan! 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 



KYMEN LAIVASTOKILTA ry 

• Laivastokiltapäivien juhlallinen avaus Haminassa ja osanottajia kiltaristeilyllä 
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Kymen Laivastokillan, al-
kujaan Laivaston Killan 
Kymen osaston, perus-
tava kokous pidetti in 

toukokuun 7. päivänä 1964. Run-
saan 45 vuoden ajan on killan 
lokikirjaan ehtinyt siten kertyä 
merkintöjä. 

Killan toimialue kattaa Ha-
mina-Kotka -alueen ympäristöi-
neen aina valtakunnan itärajalle, 
mutta se ulottuu käytännössä 
myös syvälle sisämaahan. 

Kiltamme nimi olisi valtakun-
nallisen pääkillan alkuperäisen 
nimen tavoin voinut olla Lai-
vaston veteraanit, koska lähes 
kaikilla perustavan kokouksen 
osanottajilla oli yhteisiä muistoja 
sodan ajan palveluksesta laivas-
ton riveissä. 

Nyttemmin jäsenistömme 
rakenne on ymmärrettävästi 
muuttunut. Vastikään varus-
miespalveluksensa päättäneitä 
on noin sadan kiltalaisen jäsenis-
tössämme melko vähän, vaikka 
killalla onkin tapana ottaa yhte-
ys varusmiespalveluksesta va-
pautuviin nuoriin. Yhteydenotto 
johtaa myönteiseen tulokseen 
yleensä vasta muutaman vuo-
den kuluttua. Lieneekö suhtau-
tuminen omaan palvelusaikaan 
selkiytynyt, ja reipas merimies-
henki tuntuu taas mieluisalta. 

Kymen Laivastokilta pitää 
aktiivista yhteyttä veljesjärjestöi-
hinsä mm. valtakunnallisen yh-
teistyöjärjestön, Laivaston Kilta 
ry:n välityksellä. Pääkilta perus-

tetti in vuonna 1960. 
Kiltamme on Sininen Reservi 

ry:n perustajajäsen. Vajaan kol-
menkymmenen merihenkisen 
reserviläisjärjestön muodosta-
ma Sininen Reservi onkin muo-
dostunut oivalliseksi foorumiksi 
seurata koko meripuolustuksen 
kentän kehittymistä. 

Erityisesti henkilösuhteet eri 
puolille Suomea ovat tärkeitä. 
Killan jäsenilleen tilaama Ranni-
kon Puolustaja-julkaisu lujittaa 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta 
ja pitää hyvin myös ajan tasalla 
merivoimien arjesta ja juhlasta. 

Kymen Laivastokilta tukee 
Meripuolustuspiirin täkäläisen 
alueellisen koulutusorganisaa-
tion, Meri-Karjalan meriosaston 
toimintaa. 

Virikkeellistä meininkiä on 
siis tarjolla joka lähtöön. 

Kilta pitää kiinteä yhteyttä 
toimialueensa joukko-osastoi-
hin. Erityinen paino on Kotkan 
Rannikkopataljoonan ja Reser-
viupseerikoulun kanssa tehtä-
vällä yhteistyöllä. Unohtamatta 
tietenkään Suomenlahden Meri-
puolustusaluetta. 

Yhteistoiminta alueemme 
muiden maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa on tiivistä. Kymen Lai-
vastokilta muodostaa täkäläisen 
Kymenlaakson Rannikonpuolus-
tajakillan kanssa Sinisen Reser-
vin alaosaston 

Kiltamme vuotuisen toimin-
nan runkona ovat omat kokouk-
set, tutustumisretket ja osallis-

tuminen pääkillan toimintaan. 
Olemme vuosien kuluessa juna-
illeet mm. pohjoismaisia laivas-
tonkiltapäiviä ja vastaavia valta-
kunnallisia tapahtumia. 

Tänä vuonna pidetään poh-
joismaiset laivastonkiltapäivät 
kesällä Raaseporissa. 

Merivoimista kotiutuvien tai 
tietyn koulutusvaiheen läpäis-
seiden varusmiesten muista-
minen ja erilaisissa yhteyksissä 
omasta toiminnastamme tiedot-
taminen on killan mieluista pe-
rustyötä. 

Kymen Laivastokillan alueel-
la ei ole suurta laivastoasemaa, 
mutta sitäkin enemmän merelli-
siä perinteitä ja toimintaa. 

Merivoimataustaisten ohella 
lausumme kiltaamme tervetul-
leiksi kaikki, jotka jakavat yhtei-
sen harrastuksemme mereen ja 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön. 

Tervetuloa ! 

Tapio Riikonen 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Tapio Riikonen 
Vesikatu 10 
49400 Hamina 
050 540 5417 
tapio.r i ikonen 
@haminett i .net 

Sihteeri 
T imo Seppälä 
Sahrankatu 5 
48770 Karhula 
0400 464 922 
t imo.seppala 
@kymp.net 



LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja/ 
jäsenasiat 
Keijo Karimäki 
0500 207 815 
keijokar 
@saunalahti.fi 

Sotilassukeltaja-
kurssit: 
Petri Härmä 
040 8684012 

www.laivastonsukel-
tajakilta.fi 

• Onnistunut 
räjäytys? 

• Agan riisuminen 
ja pukeminen 
"pöntössä" 

• Taistelijat laiturilla. Kuvat Mikko Auromaa 

Laivaston Sukeltajakilta 
ry toimii kaikkien sotilas-
sukeltajien yhdistäjänä. 
Kiltamme on perustettu 

vuonna 1985. Jäsenmäärämme 
on vuosittain noin 210. Sotilas-
arvoltamme jäsenet ovat mat-
ruusista esiupseeriin saakka. 
Mukana on sukeltajia vastikään 
kurssin käyneistä jo reservistä 
poistettuihin senioreihin. Kaik-
ki merivoimien sukeltajakoulun 
suorittaneet ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan! 

Jokavuotiseen toimintaan 
kuuluu ympäri vuoden järjes-
tettävät, hallinnollisesti Maan-
puolustuskoulutus yhdistyksen 
(MPKY) alaisuudessa järjestetyt 
sotilassukeltajakurssit. Nämä 
viikonlopun mittaiset kurssit 
pitävät sisällään reservin sotilas-
sukeltajan sukellustaidon ylläpi-
tämistä ja kehittämistä. Kurssit 
sisältävät myös tukitehtäviä se-
niorijäsenillemme. Mukana on 
aina sekä nuorempaa että van-
hempaa väkeä. Ikäjakaumasta 
kertoo se että samassa tapah-
tumassa voi olla sukeltajia sekä 
Sukeltajakurssi 1:ltä että viimeksi 
pidetyltä kurssilta. Toimintaa on 
siis tarjolla kaikille jäsenille! 

Killan vuosiohjelmaan kuu-
luu 2-3 sotilassukeltajakurssia, 
sekä syksyllä ja kevättalvella 
järjestettävät koulutuspäivät. 
Näiden lisäksi järjestetään myös 
muuta toimintaa kuten ammun-
taa ja kesäretkiä Jussarön kilta-
tuvalle. Löydät killan järjestämät 
kurssit ja voit ilmoittautua niille 
mukaan MPK:n sivuilla www. 
mpky.fi (Meripuolustuspiiri). 
Sukeltajakilta on Sininen Reser-
vi ry:n, Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry:n ja Helsingin Kiltapiiri 
ry:n jäsen. 

Killan puheenjohtajana on 
toiminut vuodesta 2000 lähti-
en Keijo Karimäki. Varapuheen-
johtajana toimii Kalle Ström ja 
rahastonhoitajana Kari Moisio. 
Muut hallituksen jäsenet ovat: 
Mikko Auromaa, Juhani Tuomi-
nen, Tony Eichholtz, Tatu Par-
tanen ja Jouko Nurkkala. Petri 
Härmä johtaa sukelluskurssitoi-
mintaa MPKRY:n kursseilla. Ko-
tisivumme löytyy osoitteesta: 
www.laivastonsukeltajakilta.fi. 
Killalla on myös perinnekiltatupa 
Jussarön saarella. 

Sotilassukeltaja, Tervetuloa 
sukeltajakillan jäseneksi ikään tai 
sotilasarvoon katsomatta! 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 

http://www.laivastonsukeltajakilta.fi


POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

VAASA 
Puheenjohtaja 
Teuvo Roden 
0500 665 413 
teuvo.roden 
@netikka.fi 

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

Pohjanlahden Laivasto-
kilta ry on toiminut 28 
vuotta. Toiminta-alue on 
laaja, Kristiinankaupun-

gista Ouluun, Killalla on kaksi 
osastoa, Vaasan ja Oulun osas-
tot. Aktiivista toimintaa on myös 
Suupohjan alueella. Killan jäsen-
määrä oli vuodenvaihteessa 156 
henkeä. 

Killan tarkoituksena on pitää 
yhteyttä merivoimien joukko-
osastoihin ja merivartiojoukkoi-
hin, ylläpitää maanpuolustus-
henkeä ja syventää tietoisuutta 
myös isänmaan historiasta, jär-
jestää kokous-ja esitelmätilai-
suuksia sekä juhlatilaisuuksia, 
harjoittaa julkaisu-ja tiedotus-
toimintaa, sekä jakaa huomion-
osoituksia killan tarkoitusta edis-
täville henkilöille ja yhteisöille. 

Killan lippu vihittiin 15.4.1989 
ja oma kiltaristi perustettiin 
vuonna 2006. Se on jäsenten 
yhteinen tunnus ja hankittavissa 
yhden vuoden jäsenyyden jäl-
keen. Siitä on tehty myös ansio-
ristimuunnos, joka myönnetään 
ansioituneille kiltalaisille. 

Pohjanlahden Laivastokilta 
ry on Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton, Sininen Reservi ry:n ja Vaa-
san Kiltapiiri ry:n jäsen. Oulun 
osasto kuuluu Oulun Kiltapiiriin. 
Vaasan ja Oulun alueilla toimi-

taan yhteistyössä muiden merel-
listen kiltojen kanssa. 

Killan toiminnan runkona 
ovat kuukausittain tapahtu-
vat kokoontumiset. Oululaiset 
kokoontuvat lisäksi joka kuu-
kauden 1. torstaina yhteiseen 
suunnittelupalaveriin. Kuukausi-
tapahtumat ovat esitelmäiltoja, 
tutustumisia eri yrityksiin, yhtei-
siä matkoja, osallistumisia koti-
maisille ja pohjoismaisille kilta-
päiville ym. Vaasassa suoritetaan 
kesäisin perinteinen purjehdus 
Merivartioston aluksella, oulu-
laisilla taas on perinteinen jään-
murtajavierailu. Vaasassa syys-
kausi alkaa Suomen suurimman 
sotalaivan, miinalaiva Pohjan-
maan, vierailulla kummikaupun-
gissaan Vaasassa. Perinteisiin 
kuuluu kilpailu killan ja laivan 
joukkueiden välillä. 

Killan jäsenmaksu on kulu-
vana vuonna 23 €. Jäsenetuihin 
kuuluu mm. laadukas jäsenlehti 
Rannikon Puolustaja (4 nr/vuosi). 
Merivoimissa palvelleille (laivas-
to, rannikkotykistö, rannikko-
jääkärit) lehti muodostaa laajan 
tietopaketin, jossa voi seurata 
oman aselajinsa kehitystä ja 
siten pysyä mukana ajassa. Jä-
senet saavat vähintään kahdes-
ti vuodessa jäsenkirjeen. Myös 
Pohjanmaan Maanpuolustaja 

-lehteä on jaossa killan tilaisuuk-
sissa ja MPKL:n Maanpuolusta-
ja -lehti kolahtaa postiluukusta 
säännöllisesti. 

Killan jäsenet voivat myös 
hakeutua Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Meripuolus-
tuspiirin Vaasan meriosaston 
kursseihin ja harjoituksiin. Killal-
la on kaksi venettä, Linda (YT-20 
-luokka), Kristiinankaupungissa 
ja Ahven -luokan koulutusalus, 
Maria, Vaasassa. Alukset osallis-
tuvat Meripuolustuspiirin Meri-
osaston harjoituksiin myös tule-
vana kesänä. 

Kiltaan voi liittyä merivoimis-
sa tai merivartiojoukoissa palvel-
lut henkilö ikään, sukupuoleen 
tai sotilasarvoon katsomatta, 
sekä jokainen toiminnasta kiin-
nostunut, joka hyväksyy killan 
tarkoituksen ja toimintatavat. 
Ota yhteyttä tai tulosta liittymis-
kaavake; www.mpkl.fi /Pohjan-
maa. 

Suupohjan 
yhdyshenkilö 
Antero Honkasalo 
040 848 4053 
laivastokilta.suu-
pohja@gmail.com 

OULU 
Yhdyshenkilö 
Esko Pekama 
040 516 1220 
esko.pekama 
@d nainternet.net 
w w w . m p k l . f i / l i n kk i 
Pohjanmaa 

• Kiltalaisia Pohjan-
maan maakunta-ar-
kiston konservointi-
huoneessa tutustu-
miskäynnillä. Oikealla 
arkistonjohtaja Arja 
Rantanen. 

• Miinalaiva Pohjan-
maa kiinnittymässä 
Vaasan sisäsatamaan 
syyskuussa 2009. 
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RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA ry 
Kerran rannikkojääkäri - aina rannikkojääkäri 

YHTEYSTIEDOT: 

Rannikkojääkärikilta r.y. 
PL 273 
00101 HELSINKI 

www.mpk l . f i /  
rannikkojääkärikilta ry 

Puheenjohtaja 
Aarne Krogerus, 
Ukkohauent ie 2 D 36 
02170 ESPOO, 
040 545 1426 

Rannikkojääkärikilta 
r.y:n tehtävänä on 
- edistää vapaaeh-

toista maanpuolus-
tustyötä 

- jakaa maanpuolus-
tustietoutta 

- kasvattaa maan-
puolustustahtoa 

- vaalia Teikarin Tais-
telijoiden perinteitä 

- edistää varusmies-
ten viihtyvyyttä 

- toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä 

Teikarin päivän taistelunäytös 

Rannikkojääkärikilta on 
perustettu 7.11.1965 ja 
sen kotipaikka on Helsin-
ki, mutta toiminta-aluee-

na on koko Suomi. Turussa toimii 
14.6.1968 perustettu Lounais-
Suomen paikallisosasto. 

Teikarin taistelujen veteraa-
nit kuuluvat kiltaan omana Tei-
karin Taistelijat -nimisenä osas-
tonaan. 

Kilta on Maanpuolustuskilto-
jen liitto r.y:n ja Sininen Reservi 
r.y:n jäsen. 

JÄSENYYS 
Rannikkojääkärikillan jäseneksi voi 
päästä jokainen Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonassa tai sitä 
edeltävissä joukko-osastoissa 
palveleva tai palvellut Suomen 
kansalainen, jonka killan hallitus 
jäseneksi hyväksyy. Rannikko-
jääkärijoukkojen kertausharjoi-
tuksiin sijoitetut reserviläiset 
voivat myös päästä killan jäse-
niksi. 

JÄSENEDUT 
Killan jäsenmaksua vastaan saa 
jokainen jäsen: 
- kiltatiedotteet 
- Rannikon Puolustaja-lehden 
- Reserviläinen -lehden kilta-

numerot 
- vuokrata Upinniemessä sijait-

sevaa killan saunamajaa edul-
liseen jäsenhintaan 

- osallistua killan järjestämiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin 

- osallistua killalle kohdistettui-
hin Maanpuolustuskoulutus 
r.y:n koulutustapahtumiin 

KILLAN TUNNUKSET 
Rannikkojääkärien tunnus on 
vihreä baretti, johon on kiinni-
tetty merikotkan päätä esittävä 
kokardi. Vihreä baretti on me-
rijalkaväen erikoiskoulutuksen 
saaneen valiosotilaan kansain-
välinen tunnus. Kotkanpääko-
kardilla varustettu vihreä baretti 

on sotilasvaruste, jota voidaan 
kantaa vain rannikkojääkäri-
joukkojen kertausharjoituksis-
sa ja muissa sotilas-ja virkapu-
kuohjesäännön mukaisissa tilai-
suuksissa muun sotilasvarustuk-
sen kanssa. 

Sotilaskokardilla olevan vih-
reän baretin käyttöoikeuden 
myöntää Uudenmaan Prikaatin 
komentaja. 

Killan oma tunnus on puo-
lustusvoimien tornikuvion päällä 
oleva kotkanpää.Tätä tunnusta 
voi jokainen kiltalainen kantaa 
joko rintamerkkinä tai barettiko-
kardina. 

Killan jäsenyys oikeuttaa kan-
tamaan vihreää barettia torniku-
viollisella kotkanpää-kokardilla. 

KILLAN SAUNAMAJA 
Rannikkojääkärikillan saunamaja 

on killan jäsenten ja heidän per-
heidensä sekä ystäviensä vapaa-
ajanviettokeskus. Saunamaja si-
jaitsee luonnonkauniilla paikalla, 
meren välittömässä läheisyydes-
sä, Upinniemen varuskunta-alu-
eella. Saunamaja voidaan vuok-
rata myös killan ulkopuolisille 
Suomen kansalaisille ja yrityk-
sille. Tarkemmat t iedot löytyvät 
Rannikon Puolustaja -lehdestä 
tai www.mpkl.fi/rannikkojää-
kärikiltä ry. 

MYYNTIARTIKKELIT 
Rannikkojääkärikillalla on myy-
tävänä erilaisia rannikkojääkä-
riaiheisia tuotteita. Tarkemmat 
tiedot löytyvät Rannikon Puo-
lustaja -lehdestä tai www.mpkl. 
fi/rannikkojääkärikilta ry. 

Aarne Krogerus 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 

http://www.mpkl.fi/
http://www.mpkl.fi/rannikkoj%c3%a4%c3%a4-
http://www.mpkl


KUSTJÄGARGILLET r.f. 
En gång kustjägare - alltid kustjägare 

• Rannikkojääkärikillan jäsenillä on ainoina ulkopuolisina mahdolli-
suus osallistua VAARANNJP:n Barettimarssiin. 

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 aktivi-
teter som gillet arrangerar 

- delta i utbildningseve-
nemang som Försvarsut-
bildningen r.f. erbjuder gillet 

GILLETS KÄNNETECKEN 
Kustjägarnas kännetecken är 
den gröna baretten. Kustjägar-
kokarden föreställer ett huvud 
av en havsörn som fästs i ba-
retten. Den gröna baretten är 
den internationella symbolen 
för en elitsoldat som har fått 
marininfanteriutbildning. Den 
gröna baretten med havsörns-
kokard är en militär persedel 
som kan bäras med annan mi-
litärutrustning bara vid kustjä-
gartruppernas repetitionsöv-
ningar och vid andra tillfällen 
som följer uniformsreglemente. 
Rätten att använda den gröna 
baretten med militärkokard be-
viljas av kommendören för Ny-
lands Brigad. 

Gillets egen symbol är örn-
huvud på försvarsmaktens torn-
mönster. Denna symbol kan 
bäras av varje gillesmedlem som 
antingen bröstmärke eller baret-
tkokard. 

Gillets medlemskap berätti-
gar en att bära den gröna baret-
ten jämteörnhuvudskokard på 
tornmönster. 

kust jägargi l let grunda-
\ / des den 7.11.1965 med 
[ \ hemort i Helsingfors, 
I \ m e n med hela Finland 

som verksamhetsområde. Syd-
västra Finlands lokalavdelning, 
som grundades den 14.6.1968 är 
verksam i Åbo. 

Teikari-stridernas veteraner 
hör till gillet med en egen avdel-
ning under namnet Teikarikäm-
parna. 

Gillet är medlem i Försvars-
gillenas förbund r.f. och i Blå Re-
serven r.f. 

MEDLEMSKAP 
Varje finsk medborgare som 
tjänstgör eller har tjänstgjort i 
Vasa Kustjägarbataljon eller i nå-
gon av bataljonens föregångart-
ruppförband kan bli medlem i 
Kustjägargillet, om gillets sty-
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GILLESTUGAN 
MED BASTU 
Kustjägargillets stuga är en fri-
tidsanläggning för gillets med-
lemmar och deras familjer och 
vänner. Gillestugan ligger på en 
naturskön plats, i havets ome-
delbara närhet, på Obbnäs gar-
nisonsområde. Stugan kan också 
hyras av finska medborgare och 
företag som inte är medlemmar 
i gillet. Närmare upplysningar 
finns i t idningen Rannikon Puo-
lustaja eller www.mpkl.fi/ran- 
nikkojääkärikilta ry. 

FÖRSÄLJNINGS-
ARTIKLAR 
Kustjägargillet säljer olika pro-
dukter med kustjägarmotiv. 
Närmare upplysningar finns i 
t idningen Rannikon Puolustaja 
eller www.mpkl.fi/rannikkojää-
kärikilta ry. 

Aarne Krogerus 
Kuvat Antti Rautiainen 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Kustjägargillet r.f. 
PB 273 
00101 HELSINGFORS 

www.mpk l . f i /  

rannikkojääkärikilta ry 

Ordförande 
Aarne Krogerus, 

Gammelgädds-

vägen 2 D 36, 

02170 ESBO 

040 545 1426 

Kustjägargillet r.f. 
har som uppgift att: 
- främja det frivilli-

ga försvarsarbetet 
- sprida försvars-

kunskap 
- främja försvarsan-

dan 
- vårda Teikarikäm-

parnas traditioner 
- främja bevärin-

garnas trivsel 
- fungera som kon-

taktlänk mellan 
sina medlemmar 

http://www.mpkl.fi/ran-
http://www.mpkl.fi/rannikkoj%c3%a4%c3%a4-
http://www.mpkl.fi/


RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS ry 

YHTEYSTIETOJA 

Rannikkosotilaskoti-
yhdistys ry 
Katajanokankatu 4 D 27 
00160 Helsinki 
puh. 09 630 148 
yhteydenotot@ 
rannikkosotilaskoti 
yhdistys.fi 

Puheenjohtaja 
Anne Kärki 
041 467 9290 
anne.m.karki@luukku. 
co m 

www.rannikkosoti las-
kotiyhdistys.fi 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry työskentelee Me-
rivoimissa palvelevien varusmiesten ja reservin 
kertausharjoituksiin osallistuvien sekä vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa olevi-

en henkilöiden vapaa-ajan viihtyvyyden lisäämiseksi ja 
myönteisten maanpuolustusasenteiden lujittamiseksi. 
Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä jäsenistönsä 
maanpuolustusvalmiutta niin, että selviydyttäisiin puo-
lustusvoimien kanssa solmitun yhteistoimintasopimuk-
sen edellyttämistä poikkeusolotehtävistä. Poikkeusolo-
toimintaa harjoitellaan sotaharjoitusten yhteydessä. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kotipaikka on Hel-
sinki, jossa sijaitsee yhdistyksen toimisto, mutta toi-
mialuetta on koko rannikko Kotkasta Raumalle. Yhdis-
tys on yksi maamme vanhimmista sotilaskotiyhdistyk-
sistä, perustettu 3.11.1918. Varsinainen sotilaskotityö 
tehdään seitsemässä paikallisosastossa, joita ovat Ky-
minlinna, Loviisa, Suomenlinna, Upinniemi, Hanko, Tur-
ku ja Selkämeri. 

"Kunnon vuosi" 
-teema jatkuu 
Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 oli 
teemaksi otettu "Kunnon vuosi". Vuoden saaman erit-
täin myönteisen vastaanoton vuoksi päätettiin jatkaa 
samalla teemalla myös vuonna 2010. Tavoitteenamme 
on tukea puolustusvoimia varusmiesten kunnon ko-
hentamisessa, vapaaehtoisten sisartemme kunnon ja 
viihtyvyyden edistäminen sekä palkatun henkilökun-
tamme hyvinvoinnin parantaminen. 

Tarjoamme jäsenillemme monipuolista toimintaa 
sekä maissa että merellä. 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 

• Sotilaskoti trak-
torin lavalla 

Sotilaskoti ve-
neessä 



YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Kare Vartiainen 
0400 694 538 
kare.vartiainen@blickle.fi 

www.johtorengas.com 

* f » 
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Rt-kerho Johtorengas ry 
on Reserviupseeriliit-
toon (RUL) ja sen Helsin-
gin piiriin kuuluva re-

serviupseerikerho. Johtorengas 
perustettiin vuonna 1937 ja se 
on maamme vanhin aselajipoh-
jainen reserviupseerikerho. Jäse-
neksi pääsyn edellytyksenä on 
sekä reserviupseerin arvo että 
varusmiespalvelus tai kertaus-
harjoitukset rannikkojoukoissa. 
Vaikka kerhon toiminta keskittyy 
Uudellemaalle, on kerhon jä-
seneksi liittyminen mahdollista 
muuallakin asuville. Johtoren-
kaan jäsenmäärä on tällä hetkel-
lä 134 henkilöä. 

Johtorenkaan tavoitteena on 
ohjata ja tukea jäsentensä toi-
mintaa reserviupseereina sekä 
järjestää jäsenistön upseeritai-
toja ylläpitävää ja edistävää toi-
mintaa. 1990-luvun alkuvuosista 
alkaen tätä työtä ja päämäärää 
on toteutettu myös vapaaehtoi-
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sen maanpuolustuskoulutuksen 
puitteissa. Johtorengas on hal-
lituksensa ja aktiivijäsenistönsä 
voimin ollut alusta asti mukana 
luomassa ja kehittämässä nykyi-
sen MPK:n Meripuolustuspiirin 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston (SLMERIPOS) toimintaa 
ja koulutusta. 

Säännöllisten ampumavuo-
rojen lisäksi Johtorengas järjes-
tää vuosittaisia ampumatapah-
tumia, joissa kisaillaan muuta-
mastakin eri kiertopalkinnosta. 
Vanhimman pistooliammunta-
kisan, "Johtorenkaan ja RR1:n 
upseereiden pistoolitaisteluam-
munnan", juuret ulottuvatkin 
aina kerhon perustamisvuosiin 
asti. Erilaisia retkiä ja esitelmä-
tilaisuuksia kerho toteuttaa 
yksin tai yhteistyössä muiden 
veljesyhdistysten kanssa. Erit-
täin suosittu rannikon toimijoita 
yhdistävä tapahtuma on myös 
loppukesäisin järjestettävä RT-

golf. Ennen joulua kokoonnu-
taan perinteiselle joulupuurolle 
Suomenlinnan upseerikerholle. 

Jos olet kiinnostunut reipas-
henkisestä reserviupseeritoi-
minnasta merellisissä rannikko-
oloissamme, niin liity mukaan 
Johtorenkaaseen. Kerhon jä-
senetuihin kuuluu 3 lehteä: Re-
serviläinen, Helsingin Reservin 
Sanomat ja Rannikon Puolustaja 
sekä kaikki RUL:n tarjoamat jä-
senedut. 

Ajantasaista tietoa Johtoren-
kaasta löytyy web-sivuiltamme 
osoitteesta: www.johtorengas. 
com. 

Sieltä on myös linkki ohjei-
neen RUL:n sivuille (www.rul.fi) 
jäseneksi liittymistä varten. Voit 
myös ottaa yhteyttä puheenjoh-
tajaan. 

Kare Vartiainen 

mailto:kare.vartiainen@blickle.fi
http://www.johtorengas.com
http://www.johtorengas
http://www.rul.fi


SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA ry 

Kuuskajaskarin perinnelin-
nakkkeella joka palautui Rau-
man kaupungin omistukseen 
vuonna 2000 ja toimii nykyisin 
matkailusaarena vaihtui yrittäjä 
kesällä 2009, jonka myötä myös 
saaren ja siellä olevan rakennus-
kannan käyttö erilaisiin matkai-
lua ja turismia yleensä palvele-
viin tapahtumiin ja muihin toi-
mintoihin toivotaan nyt lisäänty-
vän ja monipuolistuvan. 

Hyvänä esimerkkinä uudesta 
aluevaltauksesta on kesällä 2009 
linnakesaarella järjestetty kesä-
teatteritoiminta. Erittäin hyvin 
ympäristöönsä soveltuva teatte-
rikappale Rykmentin Murheen-
kryyni meni täysille katsomoille 
koko kesän ajan. 

Jo edellisen saarella toimi-
neen yrittäjän ja killan välillä 
oli hyvää yhteistoimintaa jota 
voitiin hyödyntää mm. linnake-
saaren sotilaskäytössä olleen 
historian esittelykierroksilla ja 
erityisesti myös 2.tykin ja sen 
linnoitteen esittelyissä sekä ns. 
saluuttilaukausten ampumisessa 
erilaisten yhteisöjen pyynnöstä 
näiden vieraillessa linnakesaa-
rella. 

Kesän 2009 aikana killan 
tykkiryhmä sai näyttää taas tyk-
kimiestaitojaan kahdelle saarel-
la vierailleelle ryhmälle, jotka 
koulutuspäiviensä yhteydessä 
halusivat nähdä ja kuulla miltä 
tuntuu kun hieman isommalla 
aseella ammutaan. Voimatori-
ketjun (paikallisten itsenäisten 
energiayhtiöiden yhteenliitty-
mä) eri puolilta Suomea oleva 
henkilöstö halusi myös, että 
heistä koulutetaan yhdessä yös-
sä tykkimiehiä ja naisia, jotka 
voisivat tuon laukauksen sitten 
suorittaa. Sotilaallinen puoli to-
teutui kuitenkin vain sotilaalli-
seen vastaanottoon ja kasarmille 
majoittamiseen sekä seuraavana 
aamuna suoritettuun sotilaal-
liseen herätykseen ja aamutoi-
miin, joka sitten kruunattiin tyk-
kiryhmän suorittamaan ja ohei-
sessa kuvassakin näkyvään on-
nistuneeseen vesilaukaukseen. 
Tilaisuuden onnistumisesta ker-
too ehkä parhaiten osallistujien 
kommentit "unohtumattomia 
elämyksiä" joka tietysti on paras 
kiitos killan tykkiryhmälle. 

Puheenjohtaja Tauno Setälä 

?HTEYSTIEDOT 

'uheenjohtaja 
auno Setälä 
•avenvalajanvahe 4 C 25 
16100 Rauma 
:oti 02 822 7201 
140 510 5547 
auno.setala 
skolumbus.f i 

iihteeri 
iavo Sarmet 
tolhantie 132 
16510 Rauma 
:oti 02 822 5575 
140 562 8182 
avo.sarmet@ 
lnainternet.net 

• Voimatorstai 2009 elkämeren Rannikkokil-
^ ^ ta ry:n ja Saaristomeren 

| Merivartioston kilta ry:n 
Rauman veneryhmän 

Kuuskajaskarin perinnelinnak-
keella oleva kiltamaja on valmis-
tuttuaan ollut jäsenten käytössä 
vapaa-ajan viettopaikkana ja 
tukikohtana saarella erilaisten 
tapahtumien järjestelyjen yhte-
ydessä. Ilahduttavaa on todeta, 
että tehty monivuotinen talkoo-
työ kantaa nyt kaunista hedel-
mää jäsenistön otettua kiltama-
jan suoman monipuolisen käy-
tön omakseen. Majan kunnossa-
pitoja erilaiset käyttöön liittyvät 
parannustyöt kuitenkin jatkuvat 
edelleen, joista mainittakoon 
i lmalämpöpumpun hankinta ja 
asennus kesän 2009 aikana. 

• Saluutti 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Hasse Rekola 
0400 426 951 
hasse.rekola@elisa-
net.fi 

Tiedotus: 
T imo Elolähde 
040 830 4097 
t imo.elolahde@hsl.fi 

www.r t -k i l ta .net / 

Kilta on perustettu 1962 
eli syksyllä 2010 tulee ku-
luneeksi 48 vuotta killan 
perustamisesta. Killan 

kotipaikka on Helsinki ja sen jä-
seniksi voivat liittyä kaikki Suo-
men kansalaiset, mutta suurin 
osa jäsenistä on rannikkotykis-
tössä palvelleita. Rannikkotykis-
törykmentti 2:n (RTR 2) eli Keltai-
sen Rykmentin veteraanit ovat 
killan kunniajäseniä. Killan koko-
naisjäsenmäärä on noin 550. 

Toiminta 
Kilta on tunnettu rakennus-ja 
entisöintitöistään, joihin kuulu-
vat mm. Kuivasaaren linnakkeen 
305-millinen kaksoistykkitorni 
ja runsaasti muuta rannikkoty-
kistöä. Kilta on järjestänyt vuo-
desta 2000 ohjattuja yleisöretkiä 
Kuivasaareen. Muita kohteita 
ovat kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas Robert Kajanuksen sauna 
Upinniemessä ja Järvön harjoi-
tusalueelle Porkkalan edustan 
saarelle rakennettu hirsihuvila 
laitureineen. Uusimpana koh-
teena on merivoimilta ostettu 
ja kunnostettu Ahven-luokan 
vene. 

Järvön palveluita pääsevät 
killan jäsenten lisäksi käyttä-
mään myös muut Suomenlah-
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den Meripuolustusalueen vas-
tuualueella olevien Sininen Re-
servi ry:n jäsenjärjestöjen hen-
kilöjäsenet. Käyttö edellyttää 
kertaluonteisen liittymismaksun 
ja vuotuisen venemaksun mak-
samista. Monena kesänä on 
järjestetty lastenleiri juhannuk-
sen jälkeen. Lisätietoja Järvöstä 
antavat Matti Hiltunen ja Jaana 
Kiverä. 

Kajanuksen saunaa ovat 
tervetulleita käyttämään killan 
jäsenten lisäksi myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tar-
vitsijat. Yrityksille, yhdistyksille 
ja muille yhteisöille hinta on 500 
euroa. Ei-kiltalaisten perheille, 
puolustusvoimien yksiköille ja 
muille sidosryhmille hinta on 
120 euroa. Kiltalaisten perhesau-
namaksu on 70 euroa kerta.. 

Myyntituotteita 
DVD: Kilta on tuottanut dvd-
esityksen Viipurinlahden ratkai-
sutaisteluista kesällä 1944. Sen 
keskeisin osa on noin tunnin 
mittainen dokumenttielokuva, 
joka perustuu eversti evp Matti 
Koskimaan kirjaan ja käsikirjoi-
tukseen. Levyllä on myös lisäma-
teriaalia, mm. karttoja ja vete-
raanien haastatteluja. Hinta 28 
euroa (postikuluineen). 

Kirjat: Ove Enqvist: Järvö, 
Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä 
Vallisaari ja Kuninkaansaari. Kun-
kin kirjan hinta on 3,50 euroa. 
Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen 
Rannikkotykit 1918-1998, ja 
Markus Manninen Viapori, Me-
rilinnoitus ensimmäisessä maa-
ilmansodassa 1914-1918. 12 
euroa. Kristian Lehtonen "Tyrs-
kyjä, terästä, tekniikkaa", itsenäi-
sen Suomen meripuolustuksen 
tekninen tutkimus-, kehitys-ja 
koetoiminta, 20 euroa. Hintoihin 
lisätään postikulut. 

• Lasten leiri Järv-
össä. 

• Ahven 5 Kuiva-
saaren laiturissa 
maalattuna Sinisen 
Reservin väreihin. 

mailto:timo.elolahde@hsl.fi
http://www.rt-kilta.net/


TURUN LAIVASTOKILTA ry 

YHTEYSTIETOJA 

Puheenjohtaja 
Reino Varinovvski 
044 282 2145 
reino.varinowski@ 
turunlaivastokilta.net 

Sihteeri 
Eino Kostian 
040 565 3355 
eino.kostian@ 
turunlaivastokilta.net 

Jäsensihteeri 
Jouko Andst röm 
040 586 6814 
jouko.andstrom@ 
turunlaivastokilta.net. 

• Kiväärikisa käynnissä Raasin ampumaradalla. 

Tlirun Laivastokilta ry on 
perustettu 9.2.1964. Jä-
senmäärä on noussut 
perustamisvuoden 48:sta 

232 jäseneen. Jäseniksi ovat ter-
vetulleita merellisestä vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksessa 
kiinnostuneet miehet ja naiset. 

Toimintaan kuuluu varsinais-
ten kokousten lisäksi osallistu-
minen ampuma-ja kalastuskil-
pailuihin, tutustumistilaisuudet 
ja retket. Yhtenä merkittävänä 
tapahtumana on seppeleenlasku 
Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. 
Naantalissa. 

Puheenjohtaja käy perintei-
sesti varusmiesten kotiuttamis-
tilaisuuksissa palkitsemassa yh-
distyksen plaketilla ansiokkaasti 
palvelleen varusmiehen joka 
ikäluokasta. 

Pohjoismainen yhteistyö on 
vahvasti mukana toiminnassam-
me. Tämän vuoden merkittävin 
tapahtuma on XV Pohjoismaiset 
laivastokiltapäivät Raaseporissa 
20. - 22.6.2010. Osallistujia on tu-
lossa Ruotsista, Norjasta ja Tans-
kasta. Valmistelut monipuolisen 

ohjelman läpiviemiseksi on aloi-
tettu hyvissä ajoin viime vuoden 
puolella. 

Turun Laivastokilta ry tie-
dottaa toiminnastaan ja tapah-
tumistaan Rannikon Puolustaja 
-lehdessä ja Turun Sanomien 
keskiviikkoisin ilmestyvässä Tref-
fi-liitteessä. Killan toiminnasta 
voi lukea myös nettisivuiltam-
me www.turunlaivastokilta.net. 
Samasta osoitteesta löytyvät 
myös liittymisohjeet jäseneksi 
liittymistä varten. Jäsenmaksuk-
si on vahvistettu 20 euroa/vuosi. 
Jäsenmaksuun sisältyy 4 kertaa 
vuodessa ilmestyvä meripuo-
lustuksen ammatti-ja jäsenlehti 
Rannikon Puolustaja. 

Jäsenillä on mahdollisuus 
hankkia itselleen Turun Laivas-
tokilta ry:n sinivalkoinen kun-
niamerkkien tavoin kannettava 
kilta risti ja jäsenpinssi. 

Turun Laivastokilta ry on jä-
senenä Sininen Reservi ry:ssä ja 
Varsinais-Suomen kiltapiiri ry:ssä, 
joten jäsenillämme on mahdol-
lisuus osallistua myös em. yhdis-
tysten järjestämiin tapahtumiin 

• Kuvassa Turun Laivastokilta 
ry:n puheenjohtaja Reino Va-
rinowski ja hallituksen jäsen 
Kalervo Ylistö mitaleineen 

• RANNIKON PUOLUSTAJA 

http://www.turunlaivastokilta.net


TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

YHTEYSTIEDOT 

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

Sihteeri: 
Simo Hangelin 
Aunelant ie 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 

Tl irun Rannikkotykistökilta 
ry on perustettu vuon-
na 1962 hoitamaan yh-
teistyötä rannikon puo-

lustuksesta kiinnostuneiden ja 
nykyisen Saaristomeren Meri-
puolustusalueen (jonka organi-
saatiossa kummijoukko-yksikkö 
Turun Rannikkopataljoona on) 
välille. Noin 230 -jäseninen kilta 
toimii kummijoukko-yksikkön-
sä varusmiesten ja henkilöstön 
hyväksi mm. osallistumalla va-
rusmiesten palkitsemisiin killan 
plaketilla sekä ylentämistilai-
suuksiin ja kotiuttamisiin. Killan 
kotipaikka on Turku. 

Toiminnallisina elementtei-
nä killalla on koti-ja ulkomaan 
retkien ja matkojen järjestämi-
nen ja tutustumiskäyntien te-
keminen niin sotilaallisiin, kuin 
muihinkin kohteisiin (mm. ko-
vapanosammunnat ja toimin-
tanäytökset). Jokavuotiseen 
ohjelmistoon kuuluu myös kil-
lan järjestämät, kaikille avoimet 
syysjuhlat. 

Kilta on säilyttänyt perinnet-

tä esim. osallistumalla vanhojen 
rannikkotykkien entisöimispro-
jekteihin. 

Tiedotusvälineinä jäsenistöl-
le killan tapahtumista on Ran-
nikon Puolustaja -lehti, killan 
jäsentiedotteet, Turun Sanomi-
en Treffi-liitteen kiltapalsta sekä 
www.turuntori.com -> kiltatoi-
minta. Killan kotisivu on www. 
mpkl.fi/turunrtkilta 

Jäseneksi voi liittyä jokainen 
rannikonpuolustuksesta kiin-

nostunut ikään, sukupuoleen tai 
sotilasarvoon katsomatta. 

Killan tärkein yhteistyökump-
pani on Saaristomeren Meri-
puolustusalue. Kilta osallistuu 
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry:n 
kautta maanpuolustustyöhön. 
Kilta on myös osallisena Sinisen 
Reservi ry:n ja Rannikon Puo-
lustajain Kilta ry:n toiminnassa. 
Kattojärjestönä killalla on Maan-
puolustuskiltojen liitto ry. 

• Kuvassa 2008 vuosikokouksen esitelmä. 
• Kuvassa 2007 syysjuhlan väkeä. 
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K E S I TURUN RESERVIMERIUPSEERIT ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Heikki Laiho 

e-mail:heikki.laiho@ 

turunreservi-

meriupseerit.fi 

Jäsensihteeri 
Paul-Erik Lindström 

0400 740 016 
paul-erik.l indstrom@ 

turunreservimer iup-

seerit.fi 

www.meriupseeri t . f i 

Vliodesta 1982 itsenäisenä 
yhdistyksenä toiminut 
Turun Reservimeriupsee-
rit ry on seuraaja vuonna 

1957 perustetulle Turun Reser-
viupseerikerhon Meriosastolle. 
Jäsenmäärämme on noin 120. 

Yhdistyksemme kokoaa pii-
riinsä merellisestä ja merisoti-
laallisesta toiminnasta kiinnos-
tuneet reserviupseerit Turun 
seudulta. Tarkoituksenamme on 
toimia sekä merivoimissa palvel-
leiden, että muuten merellisistä 
toiminnoista kiinnostuneiden 
reserviupseerien yhdyssiteenä. 
Jäseneksi haluavan on siis oltava 
reserviupseeri - sen sijaan ase-
palveluksen suorittamispaikalla 

•Uk 
£ 

ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on 
merihenkisyys. 

Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat esitelmä-ja tutustumisti-
laisuudet, retket, meri-ja muihin 
reserviläiskilpailuihin osallistu-
minen sekä käytännön meren-
kulkuun liittyviin tapahtumiin 
osallistuminen. Merikilpailuissa 
yhdistyksemme on saavuttanut 
menestystä niin SM- kuin PM-
tasolla, ja osallistuu aktiivisesti 
kilpailujen järjestelyihin. Toimin-
taa järjestetään yhdessä muiden 
alueella toimivien reserviupsee-
riyhdistysten sekä muiden me-
rellisesti suuntautuneiden maan-
puolustushenkisten yhdistysten 
kanssa. Yhdistyksemme jäsenet 

ovat olleet aktiivisesti muka-
na myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) toiminnas-
sa sekä merivoimien maakun-
tajoukoissa. Kahdesti vuodessa 
palkitsemme varusmiespalveluk-
sensa hyvin suorittaneita aliluut-
nantteja upseerikokelaiden ylen-
tämistilaisuudessa. 

Maksamalla jäsenmaksum-
me tulee samalla Reserviupsee-
riliiton jäseneksi ja saa Reservi-
Iäinen-, Parivartio-ja Rannikon 
Puolustaja -lehdet. 

Yhdistykseemme voi tutus-
tua tarkemmin kotisivuillamme 
www.meriupseerit.fi, jossa voi 
myös liittyä jäseneksi. 

vMTt? 

2009 
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UUDENMAAN PRIKAATIN KILTA ry 
NYLANDS BRIGADS GILLE rf 

• — 

Nylands Brigads Gille 
rf är Finlands störs-
ta truppförbandsgille 
med ca 1600 medlem-

mar. Gillet har 10 lokalavdelnin-
gar, från nordligaste Österbot-
ten till Östra Nyland samt en i 
Sverige. Även Gillesartilleristerna 
har lokalavdelningsstatus. 

Gillets lokalavdelningar ar-
rangerar regelbundet resor, stu-
diebesök och föredrag till vilka 
alla gillemedlemmar är välkom-
na. Gillet arrangerar även årligen 
en resa till Karelen där man be-

söker både historiska krigsskå-
deplatser men även museer och 
andra sevärdheter. År 2010 går 
resan i Mannerheims fotspår och 
dess tema är Mannerheim i St 
Petersburg. 

Gillet stöder aktivt Nylands 
Brigad, dess beväringar och ut-
bildare med stipendier. Till Gil-
lets uppgift hör även att främjan 
det frivilliga försvarsarbetet och 
försvarsandan samt att vårda de 
finlandssvenska försvarstraditio-
nerna. 

Nylands Brigads truppför-

bandstidning Fanbäraren är 
även Gillets medlemstidning 
och Gillet syns även med en 
egen hemsida på adress www. 
nylandsbrigadsgille.fi och Gillet 
är även aktiv på Facebook. 

Gillet är aktiv medlem i 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK - Försvarsutbildningsföre-
ningen, och medverkar tillsam-
mans med dem i den frivilliga 
försvarsutbildningen tex genom 
att arrangera årligen återkom-
mande säkerhetskurser för gym-
nasister. 

KONTAKTUPPGIFTER 
YHTEYSTIEDOT 

Ordförande 
Lars-Erik Fagerström 

0400 312 299 

medlemssekr@ 

nylandsbrigadsgille.fi 

www.nylandsbr igads-

gille.fi 

Uudenmaan Prikaatin 
Kilta on Suomen suu-
rin joukko-osastokilta 
ja sen tärkein tehtävä 

on Uudenmaan Prikaatin ja sen 
varusmiesten ja kouluttajien 
tukeminen. Myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tuke-
minen ja suomenruotsalaisten 
puolustusperinteiden vaalimi-
nen on Killalle tärkeää. Killassa 
on n 1600 jäsentä kymmenessä 
paikallisosastossa, pohjoispoh-

janmaalta Itä-Uusimaahan sekä 
myös yksi osasto Ruotsissa. 

Kilta ja sen paikallisosastot 
järjestävät vuosittain matkoja, 
vierailuja ja esitelmätilaisuuksia 
johon kaikki killan jäsenet ovat 
tervetulleita. Vuosittain järjeste-
tään yksi matka Karjalaan missä 
tutustutaan historiallisiin kohtiin, 
tänä vuonna kuljetaan Manner-
heimin jalanjäljillä ja matkan tee-
ma on Mannerheim Pietarissa. 

Uudenmaan Prikaatin jouk-

ko-osastolehti Fanbäraren on 
myös Killan jäsenlehti ja Killalla 
on myös oma kotisivusto www. 
nylandsbrigadsgille.fi ja sillä on 
myös oma ryhmä Facebookissa. 

Kilta on aktiivinen jäsen sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksessä (MPK) että Sininen Re-
servi ry:ssä ja järjestää mm. vuo-
sittain lukiolaisille tarkoitettua 
turvallisuuskurssia. 
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RANNIKKO-
UPSEERIYHDISTYS ry 

Puheenjohtaja 
kommodor i 
Henrik Nysten 
0400 887 849 
henrik.nysten@mil.fi 

sihteeri 
komentaja evp 
Jarmo Valt imo 
040 564 7695 
jarmo.valt imo@ 
rannikonpuolustaja.f i 

• "Suljettujen 
saarten konversio ja 
uusiokäyttö" -se-
minaari Merisota-
koulussa 25.3.2010. 
Kuva Ove Enqvist 

R: annikkoupseeriyhdis-
tys RUY ry on perustettu 
5.12.1933. Yhdistys vaih-

Ltoi viime vuonna nimen-
sä ja nykyinen nimi Rannikkoup-
seeriyhdistys (RUY) rekisteröitiin 
virallisesti käyttöön 13.8.2009. 
Yhdistys ei nimennyt vuodel-
le 2010 erillistä teemaa, mutta 
toimintaa jatketaan perinteiseen 
tapaan. 

Toimintavuoden aikana jär-
jestettiin 23.-26.4.2010 jäsen-
retki Moskovaan ja kevätretki 
27.5.2010 Isosaaren linnakkeelle 
yhdessä Meriupseeriyhdistyksen 
kanssa. Yhdistysten (RUY ja MY) 
vuosikokoukset pidettiin Upin-
niemessä 15.4.2010. Merisota-
koululla järjestettiin 25.3.2010 
"Suljettujen saarten konversio ja 
uusiokäyttö"-seminaari ja mar-
raskuussa järjestetään jo perin-
teeksi muodostunut syksyinen 
yhteinen esitelmätilaisuus MY:n 
kanssa. 

Yhteistoimintaa jatketaan jo 
vakiintuneilla tavoilla RT-kerho 

Johtorenkaan, Rannikkotykistön 
Opistoupseerit ry:n, Rannikkoty-
kistösäätiön ja Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen kanssa. 

Toiminnan perusajatuksena 
on ollut perustamisesta lähtien 
ylläpitää ja kehittää rannikolla 
toimivien upseereiden ammat-
titaitoa ja yhteenkuuluvuutta. 
Yhdistyksen sääntömääräisenä 
tarkoituksena on mm. yhdistää 
jäsenensä lujaksi ja itsenäiseksi 
upseerikunnaksi kehittämällä ja 
kasvattamalla sen keskuudessa 
isänmaallisuutta, uskollisuutta 
sekä muita sotilashyveitä. Yhdis-
tys edistää jäsentensä yleis-ja 
ammattisivistystä, meripuolus-
tuksen kehittämistä sekä vaalii 
rannikkotykistön ja -joukkojen 
perinteitä. Rannikkoupseeriyh-
distys toteuttaa tarkoitustaan 
järjestämällä jäsenilleen koko-
uksia, luentoja, esitelmä-ja juh-
latilaisuuksia, jäsenretkiä sekä 
harjoittaa merkittävää julkaisu-
toimintaa. 

Keväisin järjestettävässä vuo-

sikokouksessa jäsenistöllä on 
mahdollisuus vaikuttaa ja saa-
da äänensä kuuluviin yhdistyk-
sen tärkeitä päätöksiä tehtäes-
sä. Yhdistyksen hallitus valitaan 
vuosikokouksessa, johon kuuluu 
vähintään esiupseerin arvoinen 
puheenjohtaja ja 10-16 jäsentä. 
Hallituksessa on oltava edustus 
kustakin rannikkojoukkokoulu-
tusta antavasta joukko-osastosta 
tai joukkoyksiköstä, Merivoi-
mien Esikunnasta, Rannikkoty-
kistökerho Johtorenkaasta sekä 
evp-upseereista. Puheenjohtaja 
valitaan vuodeksi ja muut halli-
tuksen jäsenet kahdeksi vuodek-
si kerrallaan. Hallitusten jäsenten 
valinnassa on pyritty alueelli-
seen kattavuuteen siten, että 
jäseniksi valitaan Turun alueelta, 
Tammisaaresta, Upinniemestä, 
Santahaminasta tai Isosaaresta 
ja Kotkasta tai Haminasta sekä 
siten, että myös Pääesikunnassa 
ja Merisotakoulussa palvelevat 
jäsenet olisivat edustettuina hal-
lituksessa. Yhdistyksen puheen-
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johtajana on kommodori Henrik 
Nysten, varapuheenjohtajana 
on kommodori Heikki Rauhala ja 
sihteerinä toimii komentaja evp 
Jarmo Valtimo. 

Julkaisutoiminnasta on esi-
merkkinä mm. tämä kädessäsi 
oleva Meripuolustuksen Kenttä 
2010 -lehti, joka julkaistaan Ran-
nikon Puolustaja -lehden tuke-
mana. Vuodesta 1957 säännöl-
lisesti julkaistu ja nykyisin neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvä Ran-
nikon Puolustaja on rannikko-ja 
meripuolustuksen merkittävin ja 
pitkäaikaisin ammatti- ja jäsen-
lehti, jonka tilaajina ovat lähes 
kaikki meripuolustusta lähellä 
olevat järjestöt ja viranomaiset. 
Lehden levikki on n. 5000 kap-
paletta ja se on palkittu lukuisia 
kertoja eri yhteyksissä. Rannikon 
Puolustaja -lehden Internet-sivut 
löytyvät osoitteesta www. ran-
nikonpuolustaja.fi, joka takaa 
entistäkin ajantasaisemman tie-
dotusväylän niin lehdelle kuin 
useille yhdistyksille. Lehti on Ai-
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kakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 
Vuosikymmenten saatossa 

yhdistys on julkaissut myös lu-
kuisia aselajin vuosikirjoja, juhla-
vuosikirjoja, rannikkotykkimies-
kirjoja ja historiikkeja, joista vii-

meisimpänä kaikkien itsenäisten 
rannikkotykistöjoukko-osastojen 
historiikit. 

Jäsenretkillä on vuosien saa-
tossa tutustuttu lukuisiin meri-
puolustuksen kohteisiin mm. Ve-
näjällä, Virossa ja Ruotsissa. Ko-
timaassa retket ovat suuntautu-
neet lähinnä merkittäviin ja mie-
lenkiintoisiin 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 vakinai-
sessa palveluksessa oleva upsee-
ri tai erikoisupseeri sekä näiden 
lisäksi evp-upseeri tai reserviup-
seeri. Edellä mainittujen on voi-
tava katsoa kuuluvan rannikko-
joukkoihin. Jäsenyyden hyväk-
syy yhdistyksen hallitus. Kaikki 
rannikkotykistö- eli nykyisin ran-
nikkojoukkolinjoilla palvelevat 
kadetit kutsutaan yhdistyksen 
jäseniksi Miekkajuhlassa, joka on 
järjestetty vuodesta 1963 lähtien 
RT 1:n eli Suomenlinnan Upsee-
rikerholla. Yhdistyksellä on hie-
man yli 320 jäsentä. 
Jarmo Valtimo 

• Entinen Hangon 
rautatietykki "Suu-
ren Isänmaallisen 
Sodan" museossa 
Moskovassa. Kuva 
Kaarle Lange 



MERIUPSEERIYHDISTYS ry 
d A 

m 
eriupseeriyhdistys 
ry on yksi Suomen 

I vanhimmista aat-
I teellisistä upseeriyh-

distyksistä. Yhdistys perustettiin 
syksyllä vuonna 1923. 

Itsenäisen Suomen laivas-
to syntyi kesällä 1918. Laivas-
tolle, kuten puolustusvoimille 
yleensäkin, antoi itsenäisyyden 
alkutaipaleella leimansa suuri 

kirjavuus. Erityisesti päällystö oli 
rakenteeltaan ja koulutukseltaan 
epäyhtenäistä. Osa oli saanut 
koulutuksensa keisarillisessa Ve-
näjän laivastossa, osa oli laivas-
toon siirtyneitä merikapteeneita 
ja vähitellen oli myös itsenäi-
sessä Suomessa koulutuksensa 
saaneita. Eroavaisuuksia korosti 
lisäksi kielellinen kirjavuus, sillä 
suomen ja ruotsin kielen lisäksi 

venäjän kielikin oli epävirallises-
sa käytössä. 

Yhteishengen ja ammatil-
lisen yhteenkuuluvuuden saa-
vuttaminen oli vaikeata kanssa-
käymisen jäädessä palveluksen 
ulkopuolella varsin vähäiseksi. 
Suuri yleisö haluttiin myös saa-
da kiinnostumaan syntymässä 
olevasta laivastosta. Tällaisessa 
tilanteessa ajatus meriupseerien 
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YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Markus Aarnio 
Brontie 2 as. 10 
02400 Kirkkonummi 

Sihteeri 
Marko Varama 
Laivastokatu 1 b 
00160 Helsinki 
(09)6689 4016 
varama@upseeril i i t to.f i 
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• Meriupseeriyhdistyksen vuosikirja 
ilmestyy joka vuosi. Se sisältää useita 
mielenkiintoisia artikkeleita meripuo-
lustuksen tulevaisuuden kehitysnäky-
mistä, nykyisestä tilanteesta sekä tuo 
tietoa myös historiasta. 

S U O M I M E R E L L Ä 
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äsenmatkalla syyskuus-
sa 2006 tutustutti in Riikaan. 
Jäseniä osallistui suositulle 
matkalle täysi bussilastilli-
nen. 

oman yhdistyksen perustami-
sesta oli mitä luonnollisin. Toi-
veen kypsyminen toteutumisen 
asteelle kesti kuitenkin noin viisi 
vuotta. Varsinainen perustamis-
kokous pidettiin 24.10.1923 Hel-
singissä. 

Meriupseeriyhdistys toimii 
edelleen suomalaisten meriup-
seerien aatteellisena ja toimin-
nallisena yhdyssiteenä sekä 
toimii valtakunnan meripuolus-
tuksen ja muun merellisen tur-
vallisuuden edistämiseksi. Yhdis-
tys toteuttaa tarkoitustaan mm. 
järjestämällä vuosittain 5-7 kuu-
kausikokousta, jotka toteutetaan 
erilaisina vierailuina tai esitelmä-
tilaisuuksina. Tilaisuuksien esitel-
möitsijät ovat alansa asiantunti-

joita ja -taitajia. Aiheet myötäile-
vät vuosittain päätettävän tee-
man mukaisesti. Vuoden 2010 
teemana on "Merelliset uhat". 

Yhdistys pyrkii kehittämään 
vakinaisessa palveluksessa ole-
vien jäsentensä ammattitaitoa 
sekä koko jäsenistön yleissivis-
tystä tekemällä jäsenmatkoja 
lähialueille. Vuonna 2006 matka 
tehtiin Riikaan Latviaan, 2007 
Murmanskiin Venäjälle, 2008 
kohteena oli Ruotsi, 2009 mat-
ka tehtiin Kieliin Saksaan. Tänä 
vuonna on suunniteltu matkaa 
Laatokalle/Karjalan kannakselle. 

Yhdistys järjestää jäsenilleen 
virkistystoimintaa mm. ampu-
makilpailuja ja retkiä merellisiin 
kohteisiin. Yhdistys tekee yhteis-
työtä muiden merenkulullisten 
ja meripuolustuksen alan järjes-
töjen ja yhdistysten kanssa sekä 
harrastaa julkaisutoimintaa. 

Sääntöjen mukaan Meriup-
seeriyhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voi päästä yhdistyksen 
hallituksen hyväksymänä: 

a) vakinaisessa palveluksessa 
oleva meriupseeri tai meripuo-
lustustehtävissä palveleva pääl-
lystöön kuuluva viran- tai toi-
menhaltija ja 

b) reserviin kuuluva meriup-
seeri 

Jäseniä on tällä hetkellä noin 
600, joista aktiivipalveluksessa 
olevia noin puolet. Jäsenistös-
sä on upseereita aliluutnantista 
amiraaliin. 

Varsinaiset jäsenet suoritta-
vat yhdistykselle vuosittaisen 
jäsenmaksun tai kertamaksulla 
ainaisjäsenmaksun. Varsinainen 
jäsenen, joka on kuulunut yh-
distykseen vähintään 25 vuotta 
ja täyttänyt 60 vuotta, vapaute-
taan jäsenmaksuista. 

Hallitus toimii yhdistyksen 
lakisääteisenä edustajana. Halli-
tukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi jä-
sentä. 

Yhdistys julkaisee vuosittain 
Suomi Merellä -julkaisua, joka 
toimii yhdistyksen vuosikirjana. 
Tämän lisäksi yhdistyksellä on 
jäsentuotteita sekä useita meri-
sotilaallisia julkaisuja. Näistä voi 
tiedustella tarkemmin yhdistyk-
sen sihteeriltä. 
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Vuonna 1986 perustettu, 
virassa olevista ja jo re-
serviin siirtyneistä am-
mattisotilaista muodos-

tuva Rannikkotykistön Opistoup-
seerit ry elää nykyään historiansa 
aktiivisinta aikaa. Tämä saattaa 
tuntua äkkiseltään oudolta - lak-
kautetuinhan rannikkotykistö 
itsenäisenä aselajina vuonna 
1998, jonka jälkeen kiinteän ran-
nikkopuolustuksen elementtejä 
on järjestelmällisesti vähennetty 
Suomen rannikoilla ja saaristos-
sa. Perinteisten rannikkotykki-
miesten palveluspaikkojen lait-
taessa kerta kerran jälkeen lapun 
luukulle, voidaan puhua jo pe-
rustellusti suuresta rakennemuu-
toksesta puolustusvoimissa. Kun 
siis samaan aikaan rakennemuu-
toksen kolhaisemien opistoup-
seerien oma yhdistys menestyy 
ja kerää aktiivisia jäseniä yhteisiin 
tilaisuuksiinsa, voisi jopa luulla, 
että kyseessä on katkerien soti-

laiden yhteenliittymä. 
Voin vakuuttaa, että näin ei 

asia ole. Koviltakin tuntuneet ra-
kennemuutoksen asiat on otettu 
yhdistyksemme piirissä maltilli-
sesti ja tulevaisuuteen uskoen. 
Työmme tarkoitus puolustusvoi-
missa ei ole kadonnut, painotuk-
set vain ovat muuttuneet. Jäse-
nistämme suurin osa on siirtynyt 
linnakkeilta muihin tehtäviin, 
yleensä virallisen vaativuusluo-
kituksen kannalta entistä vaa-
tivampiin. Uskoisin rannikkoty-
kistökoulutetun opistoupseerin 
virkauran kestävän hyvin vertai-
lun merellä palvelevan opistoup-
seeriveljen kanssa. Toki palve-
luspaikkakunnan vaihtuminen 
kouraisee sotilastakin ja hänen 
perhettään, mutta ajan kanssa 
uuteen tilanteeseen tottuu. 

Rannikkotykkimies-
henkeä 
Muuttuvassa maailmassa yksi 

asia on säilynyt vahvana: rannik-
kotykkimieshenki. Tämän hen-
gen vaaliminen onkin Rannikko-
tykistön Opistoupseerien kes-
keisimpiä tehtäviä. Toteutamme 
rannikkotykistön kunniakkaiden 
perinteiden vaalimista yhteisis-
sä tilaisuuksissamme, Rannikon 
Puolustaja -lehden kautta sekä 
toimimalla aktiivisesti meripuo-
lustuksen kentän yhtenä osana. 

Yhteisistä tilaisuuksistamme 
haluan mainita keväisin ja syksyi-
sin järjestettävät jatkokoulutus-
tilaisuudet, joiden pitopaikka on 
vaihdellut perinteisistä linnake-
kohteista ja esikunnista Itämeren 
aaltojen ja yritysvierailujen kaut-
ta Sörnäisten vankilan kalterei-
den taakse. Viime syksyn vierai-
lumme suuntautui Finnairin len-
tokoulutuskeskukseen erilaisine 
simulaattoreineen. Keväällä puo-
lestaan kapusimme vallan por-
taat aina eduskuntataloon asti. 
Korostettakoon, että vierailu-

YHTEYSTIETOJA: 

Puheenjohtaja 
Tatu Vartiainen 
SLMEPA/HENKOS 
0299220330 

Sihteeri 
Jukka Savijoki 
SLMEPA/HENKOS 
0299321211 
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kohteidemme ovet ovat sellaisia, 
että ne tavallisesti pitävät ovensa 
suljettuina tai eivät ainakaan yh-
distyksemme kokemissa laajuuk-
sissa ulkopuolisille avaudu. 

Rekisteröitynä yhdistykse-
nä jatkokoulutustilaisuudet ovat 
samalla tarjonneet erinomaisen 
mahdollisuuden järjestää sään-
tömääräiset kokouksemme: kun 
väki on muutenkin koolla, pieni 
annos yhdistysbyrokratiaa salli-
taan. 

Viime vuosina toimintaamme 
on laajennettu sidosryhmiem-
me suuntaan kesäretkiemme 
merkeissä. Mielenkiintoisiin - si-
viileille jopa ainutlaatuisiin - koh-
teisiin tehdyt vierailut ovat vuosi 
vuodelta koonneet yhä suurem-
man joukon yhteen viettämään 
kesäistä päivää. Tutuiksi ovat 
tulleet niin Bengtskärin majak-
ka kuin Haapasaari itäisellä Suo-
menlahdella. Unohtaa ei sovi 

myöskään Gyltön linnaketta luo-
lakasarmeineen tai viime kesän 
retkeämme Niinisalon varuskun-
taan. Kesän 2010 ohjelmassa on 
elokuussa retki Ahvenanmaalle 
- melkein ulkomaille. 

Yhdistyksemme jo reserviin 
siirtyneet herrat muodostavat 
aktiivisen evp-jäsenten joukon, 
joka saa "uusia" jäseniä vuosit-
tain. Evp-jäseneksi kutsutaan 
perinteisin menoin evp-jäsenten 
omassa tilaisuudessa, joka jär-
jestettäneen tänä vuonna kesä-
retken yhteydessä. "Vanhojen" 
herrojen pumpun kokoontuessa, 
saman pöydän ääressä on usein 
vuosikymmeniä aselajimme elä-
vää historiaa. Kun nämä herrat 
rupeavat muistelemaan, aika ku-
luu kuin siivillä. 

Yhdistyksen jäsenet 
Rannikkotykistön Opistoupseerit 
ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki 

opisto- tai toimiupseerikoulutuk-
sen saaneet sotilaat, jotka ovat 
joko saamansa koulutuksen tai 
muun palvelushistoriansa kautta 
kytköksissä rannikkotykistö- tai 
rannikkojoukkoihin. Jäsenmak-
summe on vuonna 2010 vain 19 
euroa, erillistä liittymismaksua 
ei ole. Lisätietoja liittymishaluk-
kaille antavat puheenjohtaja ja 
sihteeri, joiden yhteystiedot löy-
dät tämän esittelyaineiston yh-
teydestä. 

Yhdistyksenä seisomme yl-
peinä aselajimme hienosta men-
neisyydestä - muutosten tuulien 
keskelläkin - kaikkia merivoi-
mien piirissä toimivia kunnioit-
taen ja arvostaen. Toivotamme 
kaikille meripuolustukseen osal-
listuville menestystä ja myötäisiä 
tuulia. 

Tatu Vartiainen, puheenjohtaja 



RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS ry -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING rf 

Anu Vuorinen 
SLRR, PL 5 
00861 Helsinki 
040-502 59 26 
09 181 45448 
vuorinen.anu@ 
gmai l .com 

• Helsingin Yliopiston 
kansatieteen kenttä-
kurssin opiskelijat ha-
vainnoimassa päivän 
avausta Isosaaren lin-
nakkeella (O Enqvist). 
• Pikkukuvassa kent-
täkurssin opiskelijat 
haastattelemassa 
linnakkeen asukkaita 
(O Enqvist). 

Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry perustet-
tiin 4.4.1979 silloin elossa 
olevien rannikkotykistön 

kaikkien kenraalin ollessa läsnä. 
Yhdistyksen, jonka kotipaikka on 
Helsinki mutta toimialue koko 
Suomen valtakunnan alue, en-
simmäiseksi keskeiseksi tehtä-
väksi päätettiin aselajin tukisää-
tiön perustamisen edellyttämän 
taloudellisen peruspääoman 
hankkiminen. 

Säätiön peruspääoma saatiin 
puolessa vuodessa kootuksi ja 
Rannikkotykistösäätiö - Kustartil-
leristiftelsen merkittiin rekisteriin 
17.10.1979. Se on siitä alkaen ollut 
sääntöjensä mukaisesti keskei-
nen tukiyhteisö rannikkopuolus-
tuksen piirissä toimiville yhtei-
söille ja yksityisille. 

Ensitehtävänsä suoritettuaan 
yhdistys vietti hiljaiseloa. Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistys 
r.y. tiedosti kuitenkin "sosiaalisen 

tilauksen" ja päätti vuosikokouk-
sessaan 2001 jatkaa keskeytet-
tynä ollutta toimintaansa ottaen 
perinnetyö päätoimiseksi tehtä-
väkseen. 

Ote yhdistyksen sääntöjen 
2.§:stä: 

"... tarkoituksena on innostaa 
vaalimaan rannikkotykistöase-
lajin ja rannikkojoukkojen sekä 
yhteisöjen perinteitä ja siihen liit-
tyen tukea niiden piirissä tapah-
tuvaa tutkimus-, keruu-, tiedo-
tus-ja kehittämistoimintaa, jonka 
tarkoituksena on yleisen maan-
puolustushengen ja erityisesti 
rannikkopuolustuksellisen ajat-
telun ylläpitoa sekä kehittämistä 
osana meripuolustusta [...] pyrkii 
aloitteellisesti ja innoittavasti saa-
maan asianomaiset viranomaiset 
sekä erityisesti rannikolla toi-
mivat maanpuolustusyhteisöt 
toimiin yhdistyksen tarkoitusta 
palvelevien hankkeiden edistä-
miseksi ja aikaansaamiseksi..." 

Yhdistys toteuttaa tarkoitus-
taan erilaisin hankkein. Tällä het-
kellä tärkeimmät hankkeet ovat 
rannikkotykistön linnake-elämän 
taltioiminen mahdollisimman 
monipuolisesti ennen perintei-
den häviämistä, mottona "Tä-
män päivän elämä on huomisen 
historiaa." 

Tehtävänsä yhdistys suorittaa 
hallituksen vuosittain määrittä-
män painopisteen mukaisesti. 
Vuonna 2009 kerättiin perinne-
kertomuksia, jatkettiin linnakein-
ventointia ja suoritettiin yhdessä 
Helsingin Yliopiston kansatieteen 
oppisuunnan kanssa linnake-elä-
män nykydokumentointi Isosaa-
ren linnakkeella. Yhdistys ottaa 
jatkuvasti vastaan rannikkotykis-
töön liittyviä kirjoituksia. 

Linnake-elämän ja sen perin-
teiden taltiointi jatkuu vuonna 
2010 monen muun hankkeen 
ohella. Kerätty materiaali taltioi-
daan tutkijoita ja mahdollisesti 
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laadittavia julkaisuja varten. 
Yhdistys aloitti jo vuonna 

2005 hankkeen varustaa sellai-
set paikat, jossa rannikkotykistö 
on toiminut, muistolaatoilla. Toi-
minnalla informoidaan alueella 
liikkuvia itsenäisen Suomen ran-
nikkotykistön toiminnasta alueel-
la tai paikalla sekä kunnioitetaan 
siellä toimineita miehiä ja naisia. 
Paljastustilaisuus liitetään, mikä-
li mahdollista, johonkin paikka-
kunnalla järjestettävään muuhun 
juhlavaan tilaisuuteen. Toiminta 
tapahtuu yhteistoiminnassa pai-
kallisten rannikkotykistön perin-
neyhdistysten ja muiden yhteisö-
jen kanssa. Rannikkotykistösäätiö 
rs. tukee hanketta. Laatta-esityk-
siä otetaan vastaan läpi vuoden. 

Rannikkolinnakkeista on 
luovuttu yksi toisensa jälkeen. 

Luovutettujen ja mahdollisesti 
luovutettavien rannikkolinnak-
keiden ja niiden perinteiden säi-
lyttämiseksi yhdistys osallistuu 
erilaisiin muiden yhteisöjen jär-
jestämiin hankkeisiin, jotka tuke-
vat yhdistyksen tarkoitusperiä. 

Rannikkotykistön Perinneyh-
distyksellä ei liene koskaan ollut 
suurempaa sosiaalista tilausta tai 
väkeviä haasteita kuin juuri näinä 
aikoina! Kaikille kiinnostuneille 
löytyy mielekkäitä tehtäviä ran-
nikkotykistön perinteiden vaali-
misessa. Uudet ja entiset jäsenet, 
muistakaa maksaa vuotuisen 
tuki- eli jäsenmaksunne 10,00 
euroa yhdistyksen tilille 157230-
379024. Muistakaa myös aina 
kirjoittaa nimi-ja yhteystietonne, 
sähköpostiosoite ml. pankkisiir-
tolomakkeen tiedoksi-osaan. 

Puheenjohtaja, 
ST, komentaja evp. Ove Enqvist 

Suomen Rannikkotykistc 
toimi tällä 

saarella vuosina 
1939-1997 

Rannikkotykistosaatio rs. 

• Komentaja Pasi Rantakari paljastaa 
muistolaatan Isokarin linnakkeella 
kesällä 2009. (O Enqvist) 

"Cl. H. 
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• Yhteysalus "Vaar-
lahti" tuo vuoden 
2008 perinnepäivän 
viettäjiä Russaröön. 
KUVA-AHTI 

YHTEYSTIEDOT 

Puheen joh ta ja 
Veikko-Olavi Eronen 
040 824 8679 

Varapuheen joh ta ja 
Jarmo Val t imo 
040 564 7695, 

Yhdistyksen e-mail: 
perinneyhdistys«® 
hotmai l .com 

Hangon Rannikkopat-
teriston Perinneyhdis-
tys ry on perustettu 
19.5.1999, jolloin pidet-

tiin yhdistyksen perustamisko-
kous Esikunta-ja Huoltopatterin 
tiloissa. Yhdistys on rekisteröity 
17.4.2000. Tänä keväänä tulee 
kuluneeksi yksitoista vuotta yh-
distyksen perustamisesta. 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on Hangon Rannikkopatteriston 
ja sen edeltäjä joukko-osastojen 
perinteiden vaaliminen ja ke-
hittäminen sekä Hangon Ran-
nikkopatteristossa palvelleiden 
yhteenkuuluvuuden lujittami-
nen sekä maanpuolustushengen 
ylläpitoja kehittäminen Hangos-
sa toisten maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa. 

Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan 
hyväksyä jokainen Hangon Ran-

nikkopatteristossa palkattuun 
henkilökuntaan kuulunut hen-
kilö perheenjäsenineen sekä 
maanpuolustuksesta ja yhdis-
tyksen toimintaperiaatteista 
kiinnostunut henkilö. Kannat-
tavaksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä yhteistoimintasuhteessa 
patteristoon ollut henkilö tai 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdis-
tyksen toimintaa. Jäsenmäärä 
on 406 henkeä. 

Patteriston perinnepäivä 
Perinneyhdistyksen vuosittainen 
suurin tapahtuma on Patteriston 
perinnepäivän järjestäminen en-
simmäinen elokuuta. Kun Han-
gon Rannikkopatteristo lakkau-
tettiin 31.12.2002, niin vuodesta 
2003 alkaen perinnepäivä on jär-
jestetty yhdessä Suomenlahden 
Meripataljoonan ja vuodesta 
2007 (pataljoonan nimenmuu-
toksen johdosta) Porkkalan Ran-

nikkopataljoonan ja Russarön 
linnakkeen henkilöstön kanssa. 
Päätapahtumapaikkana on ollut 
Russarön linnake. 

Jäsenretket 
Yhdistys on järjestänyt jäsenis-
tölleen perheenjäsenineen ret-
ket Hämeenlinnaan, Rosalan 
viikinkikylään, Örön ja Hästö-Bu-
sön linnakkeille sekä Jussaröön. 
Tulevana kesänä on tarkoitus 
tehdä retki nyt toistamiseen Vii-
kinkikylään kesän alussa. Tämän 
vuoden toimintasuunnitelmassa 
on jäsenretken ja perinnepäivän 
1.8. lisäksi mm. Hangossa jär-
jestettäviin seppeleenlaskutilai-
suuksiin osallistuminen Kansal-
lisena Veteraanipäivänä, Kaatu-
neitten muistopäivänä ja Itsenäi-
syyspäivänä. Puolustusvoimain 
Lippujuhlapäivänä ja Patteriston 
perinnepäivänä seppeleenlasku-
tilaisuudet järjestää Perinneyh-
distys. 
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Yhdistyksellä on alusta asti ollut yhteenkuuluvuuden 
symbolina perinnekolikko, joka jaetaan jäsenelle kahden 
vuoden jäsenyydestä. Kolikko velvoitetaan pitämään aina 
mukana, siihen liittyy tiettyjä vaatimuksia. Ensimmäiset 
kolikot jaettiin jäsenistölle perinnpäivänä 2000. Perinne-
kolikkoa jaetaan myös tammialustaan kiinnitettynä yhdis-
tyksen toimintaa tukeneille tai yhdistyksen hyväksi teh-
dystä 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. 

LAIVASTON 
KILTA ry 

Laivaston Kilta ry on neljän 
alueellisen laivastokillan 
kattojärjestöjä yhteistyö-
elin. Tässä ominaisuudes-

sa Laivaston Kilta pitää yhteyttä 
Merivoimien sekä Rajavartiolai-
toksen raja-ja meriosaston joh-
toon, Maanpuolustuskiltojen liit-
to ry:een, Sininen Reservi ry:een, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seen ja pohjoismaisiin veljesjär-
jestöihin. Toiminnassa korostuu 
paikalliskiltojen osuus yhteyden-
pidossa oman alueensa merivoi-
mien eri joukko-osastoihin ja mui-
hin merellisiin toimijoihin 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja 
Olavi Niskanen 
050 465 9309 
olavi.niskanen@ 
gmai l .com 

Sihteeri 
Eino Kostian 
040 565 3355 
eino.kostian@ 
hotmai l .com 
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JOKA KOLMAS LAIVA 
MAAILMASSA 
KULKEE WÄRTSILÄN VOIMALLA. 
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Eläkepäivät kaikilla, 
Kissanpäivät yksillä 

Rakenna eläkepäivistäsi lokoisat Kissanpäivät. 
Tule käymään, niin kerromme lisää pitkäaikais-
säästämisen uusista verotehokkaista 
mahdollisuuksista. 

Lisätietoja saat osoitteesta www.sampopankki.fi  
tai Sampo Pankin konttorista. 

http://www.sampopankki.fi


RÄNNI KKOJÄlKARI PATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS ry 

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: 
Ilja Ha ka n pää 
040 728 8272 
ilja.hakanpää@mil.fi 

Kuva kesältä 2007 jolloin Ryy-
näri ll:n kummi Iiris Hakanpää 
paljasti veneen nimilaatan. Toi-
mitusta avusti Aimo Laaksonen. 
(Kuvat Tapani Flyktman) 

Yhdistyksen tarkoituksena 
on Rannikkojääkäripa-
taljoonan perinteiden ja 
historiallisten muistojen 

vaaliminen. Yhdistyksen koti-
paikka on Kirkkonummi. 

Toiminnan-ja perinteiden 
ylläpitämiseksi yhdistys osallis-
tuu vuosittain rannikkojääkärien 
muisto-ja juhlatilaisuuksiin Kirk-
konummella ja Tammisaaressa. 
Lisäksi yhdistys on toteuttanut 
matkoja mm. historiallisille koh-
teille kuten Viipurinlahdelle. 
Myös Jukolan viesti on sisältynyt 
useana vuotena yhdistyksen toi-
mintakalenteriin. 

Kokousten yhteydessä jäse-
nistöllä on yleensä mahdollisuus 
tutustua johonkin mielenkiintoi-
seen kohteeseen tai kuulla ajan-
kohtaista asiaa maanpuolustuk-
seen liittyen. 

Vuosi 2008 oli yhdistykselle 
juhlavuosi, sillä yhdistyksen pe-
rustamisesta tuli kuluneeksi 20 
vuotta. Vuosikokous ja iltajuhla 
pidettiin perinneyhdistyksen al-
kulähteillä Upinniemessä 

Perinneyhdistys ylläpitää 
Upinniemessä Ramsön saarella 
perinteikästä "Johtola"- raken-
nusta, joka on osittain yhdistyk-
sen jäsenten virkistyskäytössä. 

Jäseniä yhdistyksessä on 128 
ja uudeksi jäseniksi ovat terve-
tulleita kaikki maanpuolustus-
henkiset henkilöt, jotka toimin-
nallaan tukee yhdistyksen tar-
koitusperiä. 

Marko Erkkilä 

• Kesäinen 
kuva Ramsön 
majalta joka 
odottaa talkoo-
väkeä 16.5.2009 
kesäkauden 
kunnostustöi-
hin. 
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T S - Y h t y m ä 

TURUN SANOMAT • SALON SEUDUN SANOMAT OY 

UUDENKAUPUNGIN SANOMAT OY • SALON ALUERADIO OY 

TURUN TIETOKUVA OY • TURUN KAAPELITELEVISIO OY 

TURUN TIETOTARJONTA OY • TURUN PAIKALLISRADIO OY 

LUOVIA OY • HANSAPRINT OY • POLYTYPOS OY 


