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P

uolustusvoimat uudistaa varusmieskoulutusta ja asevelvollisuuden käytäntöjä Koulutus 2020
-ohjelmalla.
Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan sekä koulutusmenetelmiä. Asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta reserviläiseksi pyritään kehittämään
mahdollisimman sujuvaksi.
Rannikonpuolustajan 4/2020
teema, ”Merivoimien kokemuksia
koulutus 2020:sta”, päätettiin toimitusneuvostossa vuoden 2019
lokakuussa. Siinä vaiheessa pohdittiin, ehditäänkö kokemuksia
saada riittävästi. Niitä saatiin.
Lehdessä kuvataan koulutusjärjestelmää ja toteutettua
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koulutusta kattaen varusmieskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen. Erityisesti tarkoitus oli kerätä kokemuksia, positiiviset ja negatiiviset asiat, sekä esittää kehitettävät kohteet.
Kenraalimajuri Sonnisen
haastattelu avaa lehden alussa
keskeisiä taustoja ja kokemuksia
koulutusuudistuksesta ylätasolla. Sonnisen mukaan ”voidaan
todeta, että kysymys oli erityisesti pedagogisesta muutoksesta. Oli otettava huomioon koulutettavien lähtökohdat, oppimiskyky ja mukautettava ne uusiin
opetusmenetelmiin”.
Mielenkiintoisen lisän tuovat merivoimien kokemusperäiset kärkiosaajien artikkelit.
Merisotakoulun ja Rannikkolaivaston kokeilut avaavat koulutusuudistusta ja sen tavoitteita
hienolla tavalla.
Kirjoitusten perusteella voidaan todeta, että hyvään suuntaan ollaan menossa. Tavoitteena ollut vaikuttava ja kustannustehokas koulutus, joka
vastaa tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin, on
toteutumassa vähintään hyvin.
Tehokkaasta ja tavoitteellisesta koulutuksesta saavat hyödyn
sekä puolustusjärjestelmä että
yksilö.

Perusajatuksessa modernien oppimisnäkemysten mukaisesti koulutettavalle annetaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Harjoittelua tehostetaan ja saavutettuja oppimistuloksia mitataan systemaattisesti. Tekeminen on aina
keskiössä.
Koulutus 2020 -ohjelman
konseptia on testattu kahden
vuoden ajan erilaisilla kokeiluilla, joita on toteutettu joukko-osastoissa eri puolilla Suomea. Valtakunnallinen pilotointi aloitettiin kaikissa Puolustusvoimien joukko-osastoissa saapumiserästä 1/20. Kokeiluilla
tunnistetut parhaat käytänteet
päätyvät osaksi varsinaista Koulutus 2020 -ohjelmaa. Koulutus
2020 -ohjelma on osa Puolustusvoimien jatkuvaa toimintojen kehittämistä. Uudistetut kokemuksiin perustuvat normit astuvat voimaan 1.1.2021 alkaen.
Oikeaan suuntaan olemme
siis menossa. Perinteisen urheiluviisauden mukaan, ”jolsei treeneis, ei peliskään”, osuma ratkaisee edelleen.
Rannikon puolustaja toivottaa lukijoille rauhallista joulua ja
terveempää uutta vuotta.
Janne Herrala
Päätoimittaja
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Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Teema

Janne Herrala
Päätoimittaja, komentaja Janne Herrala

Koulutuspäällikön kokemuksia
koulutus 2020 -ohjelmasta
Kenraalimajuri Jukka Sonnista voidaan perustellusti pitää Koulutus 2020 -ohjelman
pääarkkitehtina. Rannikon Puolustaja haastatteli koulutuspäällikköä RP -lehteen
4/2020. Haastattelun aiheena oli kokemuksia Koulutus 2020 -ohjelmasta.
Herra kenraali,
Mitkä ovat Koulutus 2020
-ohjelman ”juuret” ja mihin
Koulutus 2020 -ohjelma
perustuu?
Mitkä olivat ohjelman
kehittämisen liikkeelle
panevat voimat ja perussyyt?
Kenraali Sonninen aloittaa kertaamalla koulutusuudistuksen
historiaa ja lähtökohtia. 2010-luvun puolivälissä havaittiin, että edellisestä uudistuksesta on
kulunut lähes 20 vuotta. Monet asiat olivat perusteellisesti
muuttuneet.
Keskeisiä tekijöitä olivat
muun muassa 90-luvun lopussa puolustusvoimissa kehitetyt
ja käyttöön otetut monimuotokoulutus ja syvä johtaminen ja
niistä saadut kokemukset. Myös
kylmän sodan päättymisellä oli
suuria vaikutuksia koulutuksen
valmiusperusteisuuteen. ”Koulutukselle oli enemmän tilaa”,
Sonninen pohtii. Uudet havainnot ja kokemukset loivat perus8

tan koulutusuudistukselle.
”Tiesimme kyllä, että silloinen koulutusjärjestelmä toimii,
mutta säätövaraa oli”. Sonninen
korostaa koulutettavien lähtökohtien huomioon ottamista.
Nykyaikaisen varusmiehen ja
reserviläisen lähtökohdat olivat täysin erilaiset kuin 20 vuotta sitten. Esimerkiksi peruskoulutustaso, tietoteknisen osaamisen taso ja kulturellinen kompetenssi olivat hyvät.
”Voidaan todeta, että kysymys oli erityisesti pedagogisesta muutoksesta. Oli otettava huomioon koulutettavien lähtökohdat, oppimiskyky ja mukautettava ne uusiin opetusmenetelmiin”.
Esimerkkinä Sonninen korostaa
käsitettä ”käänteinen luokka”.
Perusajatuksena oli antaa koulutettavalle mahdollisuus itseoppimiseen ja orientoitumiseen. Menetelmässä korostuvat erilaisten
simulaattoreiden merkitys, opetuskeskustelut ja palautteen nopeus. Kaikessa on aina kuitenkin
tekeminen keskiössä.
Oppimiskäsitys ja oppimisen

ehdot oli tunnistettava. Toistoilla oli keskeinen merkitys kaikessa tekemisessä. Monet asiat tehtiin kokeilukulttuuriperusteisesti. Palaute muodosti oppimisen
ytimen. Sonninen toi esille myös
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn (taistelijan mieli ja taistelijan keho), mikä oli tuotava koulutukseen käytännön tasolle.
Erityisesti Sonninen korosti taistelijan mielen kouluttamisen haasteellisuutta käytännössä. ”Se vaatii kouluttajalta erityisiä pedagogisia taitoja; kykyä
ajatella ja keskustella vaikeista
eettisistä ja moraalisista asioista”, koulutuspäällikkö tiivistää.
”Ohjelman ratkaisevat ja tärkeimmät tekijät tunnistettiin ja
ohjelman ydinajatus muodostettiin näillä perusteilla”, Sonninen
kiteyttää. Koulutus 2020 -ohjelman uudistetut normit astuvat
voimaan 1.1.2021 alkaen. Ne betonoivat vuonna 2017 aloitetun
ideoinnin, 2018 tehtyjen kokeilujen, vuosien 2019-2020 aikana
toteutettujen pilotointien keskeiset tulokset ja opit.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Mitkä ovat tähän mennessä
Koulutus 2020 -ohjelman
positiivisimmat ja
negatiivisimmat kokemukset?
Miten ohjelmaa voidaan vielä
kehittää edelleen?
Kenraalimajuri Sonninen mainitsee positiivisena kokemuksena eksperimentoinnin. Alkuvaikeuksien jälkeen saatiin laaja-alaisesti erittäin positiivisia
kokemuksia. Esimerkkeinä käyvät PVMoodlen ja verkko-oppimisen valjastaminen koulutukseen välineenä ja menetelmänä.
Toimivia pilottiratkaisuja toteutettiin muun muassa Rannikkoprikaatissa ja Ilmasotakoulussa.
Voidaan myös todeta, että
viimeaikaiset positiiviset tulokset varusmiesten loppukyselyistä ovat ainakin osittain seurausta koulutusuudistuksen kokonaisuudesta.
”Negatiiviset kokemukset
voidaan tiivistää erilaisiin viiveisiin ja niiden aiheuttamiin seurauksiin. Alkuvaiheen kitka johtui osittain ihmisten asenteista,
ymmärryksen ja ajanhallinnan
puutteista sekä uudistukseen
liittyvien materiaalitoimitusten
viivästyksistä”, Sonninen toteaa.
Kehittäminen on dokumentoitu uusiin 1.1.2021 voimaan tuleviin normeihin. Kehitys toteutuu kokemusten ja jatkuvan parantamisen perusajatuksen mukaisesti. Yhtenä kehittämiskohteena Sonninen mainitsee osaamiskeskusajattelun ja osaamis-
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keskusten roolin koulutuksen
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Ohjelman rakentamiseen on
mennyt kokonaisuudessaan aikaa ja resursseja riittävästi. Erilaiset hankinnat ovat toteutuneet kehittämisohjelmien kautta, joten ohjelmaan käytettyjä
rahallisia resursseja ei suoraan
seurattu osana koulutusohjel-

man kehittämistä. Ohjelmaan
käytetty aika (2017-2020) ideoinnista kokeilujen ja pilotoinnin
kautta osaksi uutta käytäntöä
alkaa olla päätöksessään. Tuleva vuosi 2021 on uusien normien
sisällön jalkauttamisen aika. Tulevaisuus vaikuttaa hyvältä.
Lopuksi. Kiitos haastattelusta, herra kenraali. Onnea ja menestystä reserviin.
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Teema

Hannu Roponen, Mikko Simenius ja Nicolás Kalvi
Komentaja Hannu Roponen palvelee Merisotakoulun
koulutuskeskuksen johtajana
Kapteeniluutnantti Mikko Simenius palvelee Merisotakoulun
Reserviupseeriosaston johtajana
Luutnantti Nicolás Kalvi palvelee (komennettu) Merisotakoulun
Reserviupseeriosastolla laivastolinjan johtajana

Koulutus 2020
Merivoimien
reserviupseeri
kurssilla
Merivoimien reserviupseerikurssin kestoa, opetuksen
sisältöä, koulutusmenetelmiä ja opintosuuntia on ke
hitetty vastaamaan Koulutus 2020-ohjelman mukaisia
tavoitteita. Kurssin pituuden ohella näkyvin muutos on
ollut taistelukeskusopintosuunnan koulutuksen aloit
taminen. Reserviupseerikurssin taistelukeskuskoulu
tus on luonteeltaan kokeilu, josta on nyt ensimmäiset
tulokset käytettävissä. Tulokset ovat myönteisiä ja ko
kemukset rohkaisevia.

M

erivoimiin palvelukseen astuvista varusmiehistä noin kymmenen prosenttia koulutetaan
reservinupseereiksi. Kolmannes
Merivoimien reserviupseereista koulutetaan Merivoimien reserviupseerikurssilla Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja loput Maavoimien kursseilla Maasotakoulun Reserviupseerikoulussa Haminassa. Merivoimien
kursseilla koulutetaan kaikki
10

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen ta

laivastokoulutettavat sekä osa
rannikkojoukkojen reserviupseereista. Kurssi toimeenpannaan kahdesti vuodessa noin
40 upseerioppilaan vahvuudella kurssia kohden.
Koulutusohjelma 2020 on
luotu tukemaan varusmieskoulutuksen volyymiltään suurinta puolustushaaraa, maavoimia
silmällä pitäen ja vaatii vielä paljon työtä soveltuakseen merivoimien reserviupseerikoulu-

tuksen tarpeisiin. Koulutusohjelman perusajatus on sovellettavissa Merivoimien reserviupseerikurssille, mutta eriytyvän
koulutuksen sisällöntuottamiseen ei erillistä resurssia ole ollut. Jokainen linja ja opintosuunta vaatii vielä yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Merivoimien reserviupseerikurssilla on kaksi huomattavasti toisistaan eroavaa linjaa: laivasto- ja rannikkojoukkolinja.

tarkastus keväältä 2020. Reserviupseerikurssi 177 tarkastuksen kohteena.

Laivastolinjalla koulutetaan johtaja- ja kouluttajakoulutuksen
sekä taktiikan opintojen lisäksi aluksen ohjailuun vaadittavat
perustiedot ja -taidot niin merenkulussa kuin merimiestaidossa.
Linja jakaantuu KO20-ohjelman
myötä merenkulku- ja taistelukeskusopintosuuntiin. Rannikkojoukkolinja on puolestaan jaettu
merivalvonnan ja meritiedustelun opintosuuntiin. Tiedustelijat
koulutetaan tiedusteluryhmän
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

johtamiseen ja jalan suoritettavan tiedustelun eri lajeihin rannikolla ja saaristossa.
Merivalvontaopintosuunta
jakautuu kahteen koulutushaaraan, merivalvonta ja rannikkotutka. Koulutuksessa keskitytään merivalvontaryhmän johtamiseen ja merivalvonnan toteutukseen sekä opiskellaan tulenjohtamista. Osa merivalvojista erikoistuu rannikkotutkaryhmän johtamiseen ja rannikko-

Merisotakoulu

tutkan käyttöön.
Kurssin pituutta on arvioitu ja kokeiltu osana KO20:n toteuttamista. Kesto on vaihdellut 14 ja 16 viikon välillä. Lopputuloksena on ollut, että pidempi
kurssi antaa paremmat valmiudet kokelaana toimiseen, mutta toisaalta lyhentää arvokasta
johtajakautta. Lisäksi merivoimien joukko-osastojen kannalta on tärkeää, että maavoimien
ja merivoimien reserviupseeri11
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Merisotakoulu

Merisotakoulu ruk177 oppilas

Laivastolinjan upseerioppilaat simulaatioluokassa opiskelemassa laivan ohjaamista.

kurssit ovat kestoltaan samanmittaisia. Tästä syystä kurssin
pituudeksi vakiinnutetaan vuoden 2021 ensimmäisestä saapumiserästä alkaen 14 viikkoa.

Uusvanhan äärellä ja
paluu juurille eli oppimaan
oppimisen, opettamisen
oppiminen
Koulutusuudistus on tuonut mukanaan uusia näkökulmia, menetelmiä ja paluun oppijakeskeiseen opetukseen. Kokonaisuudessa on tunnistettavissa paljon
hyvää ja osin tuttua, jossa muutos itsessään ei ole tarkoitus,
vaan paremmat oppimistulokset.
Uudistus tuntuu tutulta, koska osa menettelyistä on ollut jo
olemassa pienillä, mutta toteutukseltaan kalliilla erikoisaloilla. ”Pieni” on jatkuvasti turvautunut neuvokkuuteen, jatkuvasti teknistyvämmässä ja haastavammassa taistelukentän toi12

mintaympäristössä. Tämä on
lisännyt jatkuvaa tarvetta ajan
ja resurssien tehokkaammalle
käytölle.
Koulutusuudistuksen keskeisimmät sisällöt ovat olleet
Merisotakoulun erityispiirteiden
takia jo vuosia olemassa. Koulutusta tai koulutuksen uusimista
ei ole aina ajallisten, maantieteellisten tai kustannusresurssien suhteen ollut mahdollista
toteuttaa oikeassa ympäristössä. Merenkulun koulutusta ei
ole ollut mahdollista lisätä ajovuorokausina tai rannikkotykistön tulenjohdon harjoitteita lisätä ammuntojen laukausmäärien
tai tulitehtävien osalta.
Simulaattoreissa harjoitellaan ohjauksen lisäksi navigoimista ja käskynjakoa. Kuvassa
Puolustusvoimain komentaja tarkastuskäynnillään keväällä 2020.

Rannikon Puolustaja 4 | 2020
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Merisotakoulu koulutuksen
maantieteellisine rajoitteineen ja
merivoimien reserviupseerikoulutus haastavine koulutuskokonaisuuksineen on pakottanut aina kouluttamisen luovaan ja neuvokkaaseen toteuttamiseen.
Koulutusohjelma 2020 on
muodostanut tuen jo aikaisemmin nähdyille ja osin toteutetuille hankkeille, kuten merenkulun-, merivalvonnan ja meriammuntojen simulaattoriympäristöille.
Matka digitaalisessa oppimisympäristössä on aluillaan.
Matkalla tullaan hyödyntämään asevelvollista aktivoivaa
verkko-opetusta ja simulointeja. PVmoodleen on luotu runsaasti materiaalia. Materiaali ei
kuitenkaan kaikilta osin sovellu puolustushaaran ja koulutusjakson tarpeisiin. On otettava huomioon volyymin merkittävät erot niin koulutusjaksojen
kuin puolustushaarojen välillä. Merivoimat ja Merisotakoulu
ovat tässä kehityksessä hyvässä vauhdissa.
Toimintakyky on tuotu mukaan koulutuskokonaisuuteen.
Toimintakyvyllä tarkoitetaan
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista
ja eettistä toimintakykyä. Laivastolinja ja rannikkojoukkolinja toimivat varsin erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten toimintakyvyn osa-alueiden vaatimusten piirissä. Konsepti on luotu maavoimia silmällä pitäen ja on asettanut kouluttajat haasteiden eteen luomaan
toimintakykykonseptia tyhjästä
merenkulku- ja taistelukeskusopintosuunnille.
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Tehtävä: aloita
taistelukeskuskoulutus
Merivoimien esikunta antoi marraskuussa 2018 kaikille joukko-osastoille yksilöidyt vaatimukset KO20-ohjelman kokeiluista. Merisotakoulun tehtäväksi tuli toteuttaa taistelukeskusopintosuunnan koulutuskokeilu.
Kokeilussa reserviupseerikurssin
laivastolinja jaettiin merenkulkusekä taistelukeskusopintosuuntiin ja kokeilu aloitettiin Merivoimien reserviupseerikurssilla 177
kevään 2020 aikana. Lisäksi merivoimien reserviupseerikurssin toteutusta ja sisältöä tuli yhdenmukaistaa maavoimien kurssin kanssa, puolustushaaran erityispiirteet kuitenkin säilyttäen.
Taistelukeskusopintosuunnan kokeilun päämääränä oli hakea uusia muotoja Merivoimien
laivastojoukkojen reserviupseerikoulutukseen, lisätä laivastojoukkojen reservinupseereiden
käytettävyyttä aluksella ja täydentää taistelualusten keskussekä johtamisjärjestelmäalan
henkilöstöä. Kokeilussa tuli selvittää, vastaako uudistettu koulutus paremmin kokelaiden tehtäviä ja reserviläisten urapolkuja ja toisaalta, tehostuuko samalla laivastolinjan merenkulkuopintosuunnan merenkulun
koulutus.
Taistelukeskusopintosuunnan opetussisältö muodostettiin yhdessä Rannikkolaivaston
kanssa. Tarkoituksena oli luoda
reserviupseerikoulutukseen rakenne, joka sisältäisi perusteet
taistelualuksen toiminnasta ja
keskuksessa olevien järjestelmien käytöstä. Tehtävä oli haasta-

Kurssin päättyessä juhlallisiin perinteisiin kul

va. Opetustavoitteiden mukaan
taistelukeskusopintosuunnalla koulutettu upseerikokelas
muun muassa osaa Merileijonan
peruskäytön, tuntee aluksen
taistelun liittyvät perusteet ja
tietää taistelualuksen asejärjestelmien ja valvontasensoreiden
suorituskyvyn. Lisäksi aluspalvelukseen liittyen kokelas osaa
aluspalveluksen turvallisuus- ja
työturvallisuusmääräykset, tietää aluksen merenkululliset perusperiaatteet ja rajoitteet toi-

luu seppeleen lasku Merisotakoulun sankaritauluille.

minnalle keskuksen näkökulmasta sekä tuntee erikoisalansa reserviupseeritehtävät sodan
ajan laivastoyksiköissä.
Taistelukeskusopintosuunnan koulutuksen rakenne koostuu laivastolinjan yhteisistä sekä
opintosuuntakohtaisista eriytyvistä opinnoista. Linja- ja opintosuuntakohtaisia opintoja täydentää kurssin kaikille yhteiset
opinnot. Laivastolinjan yhteiset opinnot muodostuvat kahden viikon perusopinnoista siRannikon Puolustaja 4 | 2020

sältäen merenkulun sekä aluksen taistelun ja taistelukeskustoiminnan perusteet. Tätä täydentää viikon mittainen aselajitaktiikan jakso, jonka painopiste on aluksen taistelu. Taistelukeskusopintosuunnan eriytyvät
opinnot muodostuvat sensori-,
johtamisjärjestelmä- ja asejärjestelmätekniikan opinnoista
ja taistelukeskustyöskentelystä
sekä käytännön harjoittelujaksosta. Eriytyvien opintojen pituus on kahdesta kolmeen viik-

koa ja harjoittelujakson pituus
kaksi viikkoa. Käytännön harjoittelujakso toteutetaan Rannikkolaivaston taistelualuksilla.
Koulutuksen toteutussuunnittelussa todettiin, että opetettavien asioiden määrä on suuri
ja tavoitteet kunnianhimoisia.
Tärkeimmäksi oppisisällöksi
määritettiin, että kurssin jälkeen
kokelas on tyyppi- tai jatkokoulutettavissa aluksella tarpeen
mukaisiin taistelukeskusoperaattorin tehtäviin.
15

Taistelukeskuksen alusharjoittelujakso
lähestyy loppuaan.

Kokemukset
koulutusohjelmasta 2020
Pienessä ja erikoisalasidonnaisessa joukossa on aina toteutunut kärkikouluttaja- ja osaamiskeskusajattelu.
Koulutusuudistus 2020 on

Merisotakoulu ruk177 oppilas

pukenut sanoiksi digitalisaation,
simulaattoreiden ja verkko-opetuksen tuomat mahdollisuudet
koulutuksen tueksi. Koulutuksessa haasteena voi olla avoin
suhtautuminen uuden kokeilemiseen ja tutusta ja turvallisesta

Satama- ja laivanrakennuskomponentit

www.epomare.ﬁ
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luopumiseen. Uuden koulutuskulttuurin luominen ja jäsentyminen ottaa oman aikansa.
Taistelukeskusopintosuunnan kokeilun tavoitteena oli selvittää, miten taistelukeskusopintosuunnan koulutusta ja kokelaiden tehtäviä sekä reservinupseereiden urapolkuja voidaan kehittää. Lisäksi tarkoituksena oli tehostaa merenkulkuopintosuunnalla opiskelevien
merenkulkukoulutusta.
Kokemukset ensimmäisen
kurssin taistelukeskusopintosuunnan toteutuksesta ovat
myönteisiä. Huolellinen suunnittelu ja Rannikkolaivaston tuki mahdollisti keskeisimpien tavoitteiden saavuttamisen.
Kokeilua vaikeutti kurssin
aikana vallinnut korona-tilanne, joka aiheutti opintosuunnan
koulutuksen suunnitteluun ja
osin toteutukseen liittyen epävarmuutta. Kokeilu kyettiin kuitenkin toteuttamaan epidemian
aiheuttamista rajoitteista huolimatta suunnitelman mukaisesti.
Kokeilu voidaan todeta onnistuneeksi ja tehtävä suoritetuksi. Kurssi antaa valmiuksia
johtajakaudelle sekä reserviin.
Kurssin opetustavoitteiden saavuttamista voidaankin arvioida
ensimmäistä kertaa lopullisesti
vasta kokelaskauden päätyttyä.
Ensimmäisen kurssin toteutus
ja saavutetut tulokset sekä arvioinnin ulottaminen myös johtajakauteen mahdollistivat taistelukeskusopintosuunnan koulutuksen jatkamisen – marraskuussa
alkavalla kurssilla koulutetaan
reservinupseereita myös taistelukeskusopintosuunnalla.

Kansipäivä – kastliinan heitto.
Markus Lundmark
Yliluutnantti Markus Lundmark

Koulutus 2020

Rannikkolaivaston varusmieskou
Tässä kirjoituksessa esitellään kokemuksia Rannikkolaivaston aluspalvelukseen
koulutettavien varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten
kahdesta keskeisimmästä yhteisestä koulutuskokonaisuudesta. Asiaa on tarkasteltu
pääsääntöisesti kurssinjohtajan näkökulmasta.

18

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

sä kirjoituksessa ennen kaikkea
laivastolle ominaisten valmiustehtävien jatkuvan toteuttamisen edellyttämiin koulutuksellisiin ratkaisuihin sekä haasteisiin
niiden toteuttamisessa. Rannikkolaivastossa koulutetaan varusmiehiä myös esimerkiksi sotilaspoliisien ja huollon miehistötehtäviin samaan tapaan kuin
muissakin joukko-osastoissa
hyvin samankaltaisella jaksottelulla ja sisällöllä, mutta nämä
koulutusryhmät rajataan tämän
kirjoituksen ulkopuolelle.

Koulutuksen rytmitys
valmiuden ehdoilla

ulutuksessa

V

aikka koronaviruksen rajoittamiseen tähtäävät
toimenpiteet vaikuttavat myös Rannikkolaivaston
koulutukseen, keskitytään täsRannikon Puolustaja 4 | 2020

Laivastojoukkojen varusmiesten palveluksen rytmitys noudattaa yleisiä puolustusvoimallisia ohjeita ja määräyksiä. Koulutushaarajakso aloitetaan valtakunnallisen aikataulun mukaisesti palvelusviikolla seitsemän. Aluspalveluksessa toimintaa kuitenkin määrittää voimakkaasti valmius. Koska Rannikkolaivaston täytyy ainoana laivastoyhtymänä miehittää valmiusaluksia vuoden jokaisena päivänä, päättyy aluspalvelukseen
koulutettavien koulutushaarajakso jo noin palvelusviikon 11
keskiviikkona edellisen saapumiserän yhdeksän kuukautta
palvelleiden varusmiesten kotiutuessa. Tätä lyhyempi koulutushaarajakso ei olisi mahdollista, koska matruuseille ei olisi riittävästi majoitustilaa aluksilla. Pidempi jakso taas aiheuttaisi valmiuteen aleneman, jota
ei voida hyväksyä. Varusmiehillä on tärkeä rooli paitsi alusten
valmiuteen liittyvien tehtävien

toimeenpanossa, myös alusten
meriturvallisuuden ylläpidossa. Koulutushaarajakson päämääränä on antaa yhtenäisellä
koulutuksella riittävä osaaminen turvallisen meripalveluksen aloittamiseen yli kymmenellä toisistaan tehtäviltään, kalustoltaan ja henkilöstöltään merkittävästi eroavalle alusluokalla
lukuisissa eri tehtävissä.
Koulutushaarajakson lyhyemmän keston seurauksena
laivastoaliupseerikurssi aloitetaan jo palvelusviikon 11 puolessa välissä. Valittujen oppilaiden siirtäminen viikoksi aluksille ei olisi mielekästä, koska varsinaista koulutusta ei voitaisi
järjestää siirtojen lomassa kovinkaan tehokkaasti. Koulutus
ei olisi myöskään sisällöltään ja
kestoltaan tasalaatuista, koska
osa aluksista on aina merellä.
Laivastoaliupseerikurssin yhteiskoulutusjakson pituus määräytyy reserviupseerikurssin alkamisen mukaan ja on nykyisellään noin seitsemän viikkoa. Tästä noin viisi viikkoa käytetään
johtamistaidon, koulutustaidon
ja toimintakyvyn perus- ja jatkokursseihin. Kaksi viikkoa koulutetaan linjakohtaisesti eriytyvät
perusteet taistelukeskus-, kansi-, kone- ja radistilinjoille. Aliupseerikurssin toinen jakso koulutetaan hajautetusti aluksilla alusluokka- sekä tehtäväkohtaisesti
kurssinjohtajan ohjauksessa.

Pedagogiikka edellä:
laadukkaita toistoja
tehokkaasti
Koulutushaarajakson keskeisimpiä pedagogisia valintoja ovat ol19
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leet monimuoto-opetus, kouluttajan valmentava ote ja taitojen
kehittäminen toistokoulutuksella. Vaikka edellinen virke onkin lähes suora lainaus Pääesikunnan koulutusosaston päällikön, kenraalimajuri Jukka Sonnisen haastattelusta Kylkiraudan numerossa 3/2020, se lähinnä alleviivaa ajatusta siitä, että
Koulutus 2020 ei ole sen enempää vain hieno kokoelma tärkeilevää jargonia kuin täysin mullistava oppimisen iäksi muuttava oivalluskaan. Lähinnä kyse on
nykyaikaisen oppimiskäsityksen
ja modernien välineiden tuomisesta mukaan oikeissa paikoissa
tehostamaan koulutusta.
Koulutuksen toteutuksessa
kurssimuotoisuus ja modulaarisuus ovat laivastojoukoille välttämättömiä. Keskeisimpiä syitä tähän on kouluttajien käytön tehostaminen. Koska vakituista henkilökuntaa noin 200
matruusin koulutushaarajakson sekä 70 oppilaan aliupseerikurssin yhteiskoulutusjaksoa
varten on käytännössä kurssinjohtaja ja yksi linjanjohtaja, perustetaan kursseja varten sinänsä laivastolle hyvin tyypillinen
tehtäväorganisaatio. Eri koulutusaiheita kuten kansityöskentelyä, palontorjuntaa, vauriontorjuntaa ja lääkintää kouluttamaan komennetaan kärkiosaa-

Koulutuksen jaksottelu.
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jia pääsääntöisesti valmiustehtäviä suorittavista alusyksiköistä. Kärkiosaajat ovat kokemukseni mukaan yleensä myös kokeneimpia ja taitavimpia kouluttajia. Luonnollisesti juuri näillä
kokeneilla osaajilla on pätevyyksiä ja osaamista, jota kaivataan
jatkuvasti operatiivisten tehtävien suorittamiseen. Koska
myöskään samat alukset eivät
voi olla henkilöstön jaksamisen
takia jokaista juhannusta ja joulua valmiudessa, ovat kouluttavan henkilöstön vakioiminen ja
jatkuvuudesta huolehtiminen
toistuvia haasteita.
Esimerkkinä keskeisestä
oppimistapahtumasta voidaan
pitää vaikkapa päivän kestävää vuodontorjuntakoulutusta.
Päivä voidaan aloittaa lyhyellä
orientaatiolla esimerkiksi hypotermia-opetuspaketin videomateriaalilla. Itse koulutuksessa
aloitetaan yksittäisten suoritteiden ja yksittäisten välineiden kouluttamisesta, mistä siirrytään asteittain soveltaviin kokonaissuorituksiin. Tärkeää on
saada mahdollisimman paljon
laadukkaita toistoja, jotta riittävä taso saavutetaan. Karkeasti merikontin kokoisessa maalle sijoitetussa vuodontorjuntasimulaattorissa voidaan simuloida hyvin erilaisia vaurioita sekä
paikata niitä noin ryhmän kokoi-

Pelastautumiskoulutus.

sella osastolla todenmukaisilla
välineillä veden noustessa. Näin
ollen kerrallaan koulutuksessa
ei voi olla joukkuetta enempää,
jotta oheiskoulutus on edelleen
järkevää ja koko päivä on tehokas. Tästä johtuen joukkueiden
kierrättäminen moduulikoulutuksessa on tehokkain tapa jär-

jestää koulutus siten, että kouluttajat ovat moduulilla aina samat, vain oppijat vaihtuvat. Tällöin koulutus on yhdenmukaista ja laadukasta, eikä useat kouluttajat tee päällekkäistä työtä
suunnittelussa ja valmistelussa.

Perusteet yhteisesti harjaantuminen hajautetusti
Laivastoaliupseerikurssin sisältö on räätälöity niin alusyksiköiden tarpeen kuin pedagogisten
ratkaisujen perusteella. Yksittäisellä aluksella saattaa olla yhdestä kuuteen oppilasta. Nämä
oppilaat ovat yleensä vielä usein
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

jakautuneet kolmelle tai neljälle eri linjalle. Meripalveluksessa
vahtia kellon ympäri ajettaessa
ei ole mielekästä kouluttaa yhdelle oppilaalle kahden ja puolen metrin merkitsevässä aallonkorkeudessa kello 03.15 ryhmäytymisen eri vaiheiden teoriaa. Yhteiskoulutusjaksolla on
huomattavasti paremmat edellytykset käyttää johtajakoulutusohjelman ja Koulutus 2020
-ohjelman hengessä monimuotoisia oppimismenetelmiä. Ryhmäkeskustelut ja case-harjoitteet voidaan toteuttaa laadukkaammin kasarmilla ”laborato-

rio-olosuhteissa”. Yhteiskoulutusjaksolla opetetaan perusteet
joukon johtamisesta ja kouluttamisesta. Aluksella sen sijaan
koulutetaan linjan mukaiset
merisotilaalliset tehtävät sekä
harjaannutaan johtamisessa ja
kouluttamisessa. Palvelusviikolla 19 oppilaat aloittavat samaa
saapumiserää olevien matruusien johtamisen aluksilla: formingin, stormingin, normingin
ja performingin toteuttamisen
käytännössä soisi olevan ainakin auttavasti jo hallussa.
Tästä päätöksestä seuraa, että käytännössä AU1- ja
21
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AU2-jaksojen Y-vaiheiden sisältö koulutetaan lähes kokonaan
palvelusviikoilla 11-16. Johtamisen, kouluttamisen ja toimintakyvyn peruskurssi toki koulutetaan muuallakin tässä vaiheessa, mutta arvioni mukaan laivaston erityispiirteistä johtuen
myös johtamistaidon ja koulutustaidon jatkokurssien kouluttaminen pääosiltaan yhteiskoulutusjaksolla johtaa parhaaseen
lopputulokseen. Esimerkiksi
sulkeisten ja liikuntakoulutuksien oppilasharjoitusten pitäminen kootusti tarkoittaa, että arvostelu ja koulutus ovat yhtämittaiset. Lisäksi yksittäinen
oppilas näkee useamman koulutuksen, osallistuu niiden arvosteluun ja on näin ollen valmiimpi astumaan saappaisiinsa

aluksella. Välillisesti tästä seuraa myös yhteensovittamisen
haasteita esimerkiksi Merisotakoulun reserviupseerikurssin
kanssa, mutta näitäkin luonnollisesti työstetään yhdessä hyvässä hengessä.

Koulutus 2020 - työsarkaa
uuden edessä
Keskeisimpiä haasteita näiden
kurssien toimeenpanossa ja
Koulutus 2020 -ohjelman käyttöönotossa on Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristön
sekä kuva- ja mediapankin täysimääräinen hyödyntäminen.
Koska Rannikkolaivasto on ainoa laivastoyhtymä, ei koulutusmateriaalia vain laivastoa
koskeviin koulutuksiin ole juuri
saatavilla ulkopuolelta. Laivas-

ton omat resurssit koulutuksen
kehittämiseen esimerkiksi mik
roelokuvien tuotannon osalta
ovat hyvin rajalliset. Verkko-oppimisympäristön osalta viikko-ohjelmatoiminnallisuuden
riittävä osaaminen käytön aloittamiseen koulutushaarajakson
ja laivastoaliupseerikurssin toimeenpanevassa perusyksikössä ollaan tätä kirjoitettaessa lokakuun lopulla saavuttamassa.
Parhaiden käytänteiden ja soveltuvimpien hyödyntämiskohteiden löytäminen vienee oman
aikansa ja jalostunee seuraavien saapumiserien aikana. Valtakunnallista kehitystyötä ja palautteita muilta joukoilta luonnollisesti seurataan, jottei jokaista pyörää tarvitsisi keksiä
itse alusta asti.
Koulutus 2020 myötä aloitetuista uusista kokonaisuuksista
sotilaan fyysisen toimintakyvyn
kehittämiseen tähtäävän Taistelijan kehon ja henkisen kestävyyden kehittämiseen tähtäävän Taistelijan mielen toimeenpaneminen onnistuvat yhteis-

Oikaisu
RP 3/2020 kirjoituksessa
Hankoniemellä tapahtuu oli pari asiavirhettä.
Turun Rannikkorykmentin Perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja
on kommodori Pasi Rantakari.
Kaikki kirjoituksen
kuvat olivat Kaarle Langen ottamia.
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Suojapalvelukoulutus.

koulutusjaksoilla hyvin. Voimapainotteisempi kunto-ohjelma
on muutenkin laivapalvelusta
ajatellen varsin perusteltu: aluksen juokseminen päästä päähän
60 kertaa 12 minuutin aikana ei
ole yhtä tärkeää kuin satakiloisen sotilaan evakuoiminen jyrkkiä portaita ylös savusukellusvarustuksessa. Aluspalveluksessa sen sijaan taistelijan kehon
osalta tehdään mitä pystytään.
Aluksilla ei yleensä ole kovinkaan hyvät harjoittelumahdollisuudet välineiden, tilojen tai palautumisen osalta. Alusyksiköiden liikuntakoulutus keskittyy
rantaviikoille, joita parhaimmillaan 150 vuorokautta vuodessa
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

meripalveluksessa olevalle alukselle ei liian montaa jää: samoilla viikoilla täytyy hoitaa sekä palautuminen että aluksen ja sen
järjestelmien huollot.
Rannikkolaivasto ei anna
lainkaan alokaskoulutusta. Näin
ollen valintoihin ja varusmiehiin
liittyvän tiedon eheänä välittymisen merkitys korostuu. Johtajavalinnat ja miehistön linjavalinnat tehdään jo melko pian
koulutushaarajakson alkamisen
jälkeen, eikä matruuseja voida
oppia jakson aikana tuntemaan
aukottomasti. Tällöin valintojen oikeellisuuden ja osuvuuden
varmistamiseksi kaiken mahdollisen ennakkotiedon hyödyntä-

minen on välttämätöntä. Parhaiden menettelytapojen ja kanavien käyttöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alokaskoulutusta antavan Rannikkoprikaatin kanssa, mutta myös valtakunnalliset edistysaskeleet otetaan ilolla vastaan.
Kaikkiaan Koulutus 2020
-ohjelman periaatteiden toimeenpano on Rannikkolaivaston keskeisimpien koulutuskokonaisuuksien osalta hyvällä tilalla matkalla oikeaan suuntaan.
Koulutuksen kehittämistä jatketaan laivastolliset näkökulmat ja
erityispiirteet lähtökohtana tehokkaammaksi; omat resurssit
huomioon ottaen.
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Teema

Antti Pulli
Kapteeniluutnantti Antti Pulli, Rannikkoprikaatin esikunta,
Henkilöstöosasto / Koulutusala

Merivoimien kokemuksia
koulutus 2020
Tarina kokeilujoukko-osaston arjesta
Koulutustapahtuma, osaamiskeskus, harjoitus, harjoite, oppimisympäristö... KO2020.
Kesällä joukkueen johtaja hämmästelee, mitä ihmettä, kun hän oli aloittamassa joukku
eellensa ensimmäistä harjoitusta käsikranaatista kasarmin lähistöllä sijaitsevassa met
sikössä. Käsikranaatteja ei ole kuin yksi laatikko, 20 kpl, koska muut joukkueet olivat jo
tyhjentäneet varaston edellisenä päivänä.

A

amulla varusmiehet olivat lukeneet sotilaan käsikirjasta käsikranaattia
koskevat sivut. Näin siksi, kun oli
aiemmin jollain kurssilla kerrottu, että siitä on hyötyä kun ensimmäisen kerran opitaan jotain uutta - pitäisi aiheesta olla
jonkinlainen käsitys. Nyt pitäisi päästä jo treenaamaan, koska aikaa ei ollut kuin tunti. Tunnin kuluttua kaikki olivat perehtyneet yleisiin ominaisuuksiin,
laittaneet tuotteen heittokuntoon, irrottaneet sokan ja heittäneet ensimmäiset 10 heittoa pituutta ja tarkkuutta. Kokonaissuorituksia 10 – oispa ollut aikaa
enemmän.
Syksyllä joukkueen johtaja osallistuu seuraavan saapumiserän koulutusta koskevaan,
joukko-osaston esikunnan järjestämään, koulutuspäivään.
Siellä hän kuulee, kun joku ken24

raali kertoo koulutusmuutoksesta. Tilaisuuden jälkeen päällikkö määrää opettelemaan PVMOODLE:n käytön, ”kun sä oot
vähän nuorempi ja varmaan tajuut näistä” -periaatteella. Seuraavan saapumiserän koulutuksen tueksi joku työryhmä oli
tehnyt materiaalia käsikranaatin
osalta valmiiksi PVMOODLE:een.
Joukkueen johtaja katsoi materiaalit läpi, ppt-esitys, mikroelokuva. Hän ohjeisti ryhmänjohtajat pitämään tietoiskun tuvittain aamupalan jälkeen. Mikroelokuvasta joukkueen johtajalle tuli mieleen tilanne, kun
piti vaihtaa lapsen kännykkään
näyttö. Oli ostanut välineet ja
tehnyt työn itse YOUTUBE- videon ja keskioluen avulla - vielä
toimii. Harjoitus alkoi samassa
paikassa kuin edellisellä saapumiserällä. Joukko-osaston koulutuspäivällä oli päädytty siihen,

että varuskuntaan rakennetaan
vakioharjoituspaikka rastia varten. Paikka oli sama, missä joukkueen johtaja oli jo useamman
erän ajan harjoitellut. Nyt saatiin kuitenkin aikaiseksi se, että voidaan harjoitella heittoa ja
suojautumista erilaisissa tuliasemissa. Joukkueen johtaja ei
näyttänyt enää esimerkkisuoritusta, vaan käski suoraan: ”heittokuntoon laita”! Käsikranaattilaatikotkin jäivät varastoon, koska tietoisku piti sisällään kranaattien jaon 2/taistelija ja niiden kuljetuspaikan taisteluvarustuksessa. Harjoitusvälineitä
oli riittävästi, koska muut joukkueet pitivät samanaikaisesti muita kurssiin liittyviä harjoituksia tai harjoitteita, kuten oli
viikko-ohjelmassa lukenut. Harjoitus saatiin päätökseen, joukkueen johtaja oli ottanut harjoitukseen mukaan lisää sovellet-

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

tua harjoitusta, mutta myhäili
tyytyväisenä kun heittoja oli tullut kaikille 40 kpl ja suurimmalla osalla oli hikipisaroita otsalla. Nopean kyselyn jälkeen varusmiehet arvelivat , että voisivat lähteä heittämään turvallisin
mielin kovan, vaikka seuraavana päivänä. ”No malttakaa vielä. Se tulee tapahtumaan koulutushaarajaksolla Rannikkosotilasharjoitus ykkösessä”.
Ruokatauolla päällikkö kiroili erään joukkueen johtajan kanssa muutoksista: ”ei ne esikunnista tule tänne kouluttamaan,
miksi nyt pitäisi jotain tehostaa
ja muuttaa”. Toisen joukkueen
johtaja kehui, että hän oli pitänyt
aamupäivällä ihan perinteisen ja
toimivan käsikranaattiharjoituksen. Vanha kunnon pahvitaulu,
jossa yleiset ominaisuudet. Jonosta heitettiin ja ihan varmaan
kaikki oli heittänyt käsikranaatin
ainakin kerran. Päällikkö oli jatkanut: ”että eihän tässä ole mitään järkeä kun johonkin nettiin
laitetaan asioita, ihan kun ne nyt

niitä sieltä katsois ja kuka niitä
nyt sitten kerkeää valvomaan”.
Joukkueen johtaja kuului joukko-osaston vati-osastoon ja jatkoi: ”sitä paitsi mun nimeä ei ainakaan mihinkään nettiin laiteta”. Keskustelun keskeytti yksikössä pitkään palvellut kouluttaja. Hän oli aloittanut koulutushaarajakson ja erikoiskoulutusjakson sähköisten viikko-ohjelmien tekemisen edellisellä viikolla ja oli harmitellut, että ihan
kaikkia käskyjä ja koulutuksia
ei kerkeä lukemaan ja osallistumaan. Hän toimi myös joukko-osaston kärkiosaajana meritiedustelussa, joten velvoitteita
oli tehdä myös aineistoja, joita
käytetään muissa perusyksiköissä ja Merisotakoulun reserviupseerikurssilla. Keskustelu jatkui

kouluttajan kertoessa, miten hänen aikanaan koulutus on muuttunut ja näkee KO2020 muutoksessa vain hyviä puolia. Joukkueen johtaja ei osallistunut keskusteluun, vaan jäi miettimään,
miten seuraavalla kerralla kehittäisi harjoitustaan. Ainakin seuraavana koulutuspäivänä hänen
oli käsketty opettamaan, miten
harjoitus kannattaa ”vetää”, koska joukko-osaston komentaja oli
nähnyt harjoituksen ja todennut
jotain jostain LL/LI:stä ja hyvien
käytänteiden jakamisesta.
Tarina on kuvitteellinen, mutta
samalla otos tilanteita KO2020
kokeilussa mukana olleen joukko-osaston arjesta. ”Äksiisi” ei
häviä bittiavaruuteen.

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän
hinaajan kalustolla
Itämeren alueella.
www.raumacata.ﬁ
raumacata@raumacata.ﬁ
Tel. (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA
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Ville Vänskä

Rannikkolohkon tiedonantoja

Jumala taivaassa
– päällikkö laivassa
”Ja heistä tulee kapteeneja. Ja sitten heidät eristetään komentosilloille. Ja jos he eivät ole hulluja ennen sitä, heistä tulee hulluja viimeistään silloin. Ja kaikkein hulluimmista tulee amiraaleja.” (George Bernard Shaw)

Kommodori David Marquetin rohkea ihmiskoe nosti ydinsukellusvene USS Santa Fe:n huonomaineisesta palveluspaikasta esimerkilliseksi ensilinjan taistelualukseksi. Tämä kirja on suositeltavaa luettavaa kenelle tahansa ihmisten johtajalle!

I

ngressi toivon mukaan koukutti sinut lukemaan kolumnin loppuun! Erilaisten organisaatioiden johtamiskulttuuria on tutkittu niin meillä
kuin maailmallakin. Everstiluutnantti Teemu Hokkanen tutki
26

vuonna 2011 organisaatiokulttuuria puolustusvoimissa. Hän
päätyi merivoimien osalta loppupäätelmään, että merivoimien johtamiskulttuurin näkyvin ominaisuus on komentajakeskeisyys, joka toisinaan luokitellaan jäykkyydeksi. Hokkasen
mukaan tämä johtuu laivastoperinteestä, jossa aluksen päällikkö on vastuussa kaikesta ja johtaa yksinvaltiudella alustaan;
”Historiallinen laivan kapteenin
kontrollia korostava merivoimaperinne elää vahvana merivoimien toiminnassa. Merivoimissa
organisaation johto on toistaiseksi ollut laivapalvelustaustan
omaavia henkilöitä, joten koulutuksessa ja laivapalveluksessa opitut toimintamallit siirtyvät organisaation toimintamalleihin.” Aluspalveluksesta siirrytään iän ja kokemuksen karttuessa esikunta- ja komentajatehtäviin, mutta aluksen päällikön
roolista on vaikea päästää irti
ja johtaminen merivoimissa voi
näyttäytyä ulospäin korostetun
komentajakeskeiseltä.
Maailmassa, jossa palvotaan

tehokkuutta ja tuottavuutta, komentajakeskeistä johtamiskulttuuria ei juuri arvosteta. Keskusjohtoisuus koetaan kontrolloivaksi ja toimintaa rajoittavaksi.
Everstiluutnantti Hokkasen tutkimuksen mukaan komentajakeskeisyyteen merivoimissa liittyy myönteisiä ja kielteisiä tuntemuksia; ”Positiiviset vaikutukset liittyvät organisaation johdon
tietoisuuteen siitä, mitä merivoimissa tapahtuu. Pieniksi koettujenkin asioiden päättäminen merivoimien johdossa antaa varmuutta toimeenpanolle, koska
niillä on johdon tuki takana. Toisaalta päätöksenteon aikajänne
venyy, koska asioita käsitellään
monessa portaassa. Erityisen negatiiviseksi vaikutukseksi keskusjohtoisuudessa koettiin sen sitova luonne. Se vähentää organisaation oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta.”
Yhdysvaltain laivastossa
muun muassa ydinsukellusveneen päällikkönä palvellut kommodori David L. Marquet julkaisi muutama vuosi sitten kirjan
”Turn the Ship Around!”, joka on

Wikimedia Commons

sekä muistelmateos että eräänlainen johtamisopin käsikirja.
Pätevä ja kannuksensa ansainnut kommodori Marquet nimitettiin hieman yllättäen Los Angeles -luokan ydinsukellusvene
USS Santa Fe:n päälliköksi. USS
Santa Fe:llä oli maine laivaston
huonoimpiin kuuluvana aluksena. Alus oli saanut toistuvasti valmiustarkastuksissa huonot
arvosanat, aluksen miehistöä
vaivasi ponnettomuus ja henkinen pahoinvointi.
Siirron aiheuttamasta järkytyksestä toivuttuaan kommodori Marguet ryhtyi tutkijan
mielenkiinnolla kartoittamaan,
mistä USS Santa Fe:n ongelmat
johtuivat? Perusasiat aluksella
olivat sinänsä kunnossa, mutta
miehistö oli passiivista, aloitekyvytöntä ja koko aluksen toiminta keskittyi virheiden välttelyyn tai jo tehtyjen virheiden
piilotteluun. Marquet päätyi tulokseen, että laivaston hierarkkinen ja komentajakeskeinen
organisaatiokulttuuri aiheutti suurimman osan ongelmista.
Vaihtuvat aluksen päälliköt olivat yrittäneet johtaa 135 hengen miehistöä, yli miljardin dollarin alusta ja sen kaikkia keskeisiä toimintoja yksinvaltaisesti. Tehtävä oli mahdoton jo
pelkästään osaamisen näkökulmasta ja aiheutti tarpeettomia
ajallisia viiveitä sekä passivoi
miehistöä. Uusi päällikkö tarttui härkää sarvista ja alkoi kääntää USS Santa Fe:n kurssia aste
kerrallaan.
Ensimmäisiä suuria muutoksia, joita David Marquet teki
päällikkökaudellaan oli sukelRannikon Puolustaja 4 | 2020

Amiraali Horatio Nelson ratkaisi johtamisen ongelman tehtävätaktiikalla, joka nyttemmin tunnetaan Nelsonin kosketuksena. Nelsonin kosketuksen peruselementit olivat 1. Yksinkertainen taisteluajatus ja sen
tunteminen 2. Alaisten motivointi 3. Luottamuksen rakentaminen.

lusveneen osastopäälliköiden
vastuuttaminen omien osastoidensa toiminnoista. Monien yritysten ja erehdysten kautta tämä tehtävätaktisen johtamisen
soveltaminen laivastoon alkoi
kantaa hedelmää. Kun joku toi
ongelman päällikölle ratkaistavaksi, tämä pidättäytyi kiusauksesta antaa toimintaohje ennen
kuin oli ensin huolellisesti kuun-

nellut alaisensa yleensä asiantuntemukseen perustuvan ratkaisuvaihtoehdon. Toinen toimenpide oli menetetyn ammatti- ja aselajiylpeyden rakentaminen vahvistamalla me-henkeä.
Kolmantena muutosaskeleena
uusi päällikkö lisäsi aluksen sisäistä kommunikointia palvelusturvallisuuden ja osaamisen lisäämiseksi. Neljäntenä toimen27

piteenä miehistölle luotiin osaamispolut, joiden tarkoitus oli lisätä ammatillista osaamista ja
kasvattaa miehistöä alati vaativampiin tehtäviin. Kuvaten pitkä
tarina lyhyesti, niin USS Santa Fe
nousi kaikilla mittareilla pahnan
pohjimmaisesta Yhdysvaltojen
merivoimien parhaimmistoon.
Edellisestä Rannikon puolustajan numerosta saimme lukea, että merivoimat on uuden
edessä, jossa toimintatapoja tulee muuttaa merivoimien tehtävien muuttuessa yhä monimuotoisemmiksi. Mielenkiintoisessa
artikkelisarjassa käsiteltiin merivoimien tulevaa suorituskykyloikkaa ja muutosta alkaneella vuosikymmenellä. Yksi osaalue jäi vähemmälle huomiol-

le, ja se on johtaminen. Nyt voisi
olla hyvä hetki tarkastella kriittisesti omaa johtamiskulttuuriamme ja olisiko siinä tilaa tehtäväjohtamiselle organisaation
jokaisella tasolla?
Komentajakeskeisyyden
vastavoimaksi mielletään usein
tehtävätaktiikka tai tehtäväjohtaminen (Auftragstaktik, Mission
Command). Yksinkertaistettuna tehtäväjohtamisella tarkoitetaan tehtävän käskemistä puuttumatta siihen, kuinka
tehtävä tulee toteuttaa. Alaisille annetaan haluttu loppuasetelma (haluttu tavoite), ja nämä
saavat itse päättää ”miten tehtävän toteutan”. Tehtäväjohtamisen toimivuus edellyttää ehdotonta sekä molemminpuo-

lista esimiehen ja alaisen välistä luottamusta. Tehtäväjohtamisella karsitaan päätöksenteon hitautta, johtamisen kitkaa
ja varmistetaan uusien taistelun aikana avautuvien mahdollisuuksien hyväksikäyttö. Päätöksen tekee taistelun aikana se,
jolla on paras tieto oman joukon
todellisesta vallitsevasta suorituskyvystä, tehokkaimmasta
käyttötavasta ja jolla on todennäköisesti myös paras taktisen
tasan tilannekuva.
Tehtäväjohtamisen laaja soveltaminen voisi olla se menestystekijä, jolla tulevista huippuluokan järjestelmistä ulosmitataan merivoimissa kaikkein parhaat tehot!

Lisää aiheesta:
–
–

Teemu Hokkanen: Organisaatiokulttuuri puolustusvoimissa (2011), https://www.doria.fi/
handle/10024/74233
David L. Marquet: Turn the Ship Around!, ISBN: 9781591846406
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Tapahtumat
Karo Hämäläinen

Henrik Nysten
Henrik Nysten, Meripuolustuspiirin päällikkö

Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
toimintatapa merivoimissa
Vuoden 2021 alusta voimaan astuneiden vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan
lain (VMP-laki) muutosten myötä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen eräät
toimintatavat muuttuivat. Puolustusvoimat ei enää tilaa koulutusta MPK:lta, vaan
vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus toteutetaan, joko puolustusvoimien vapaaeh
toisena harjoituksena (VEH), tai MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevana (SOTVA)
kurssina. Osa SOTVA-kursseista ovat osallistujille ilmaisia.

M

PK:n SOTVA-koulutuksessa on mahdollista
käyttää kaikkea puo-
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lustusvoimien materiaalia. Puolustusvoimat järjestää toiminnan
valvonnan harkintansa mukaan.

SOTVA-koulutuksen lisäksi MPK toimeenpanee tutustumistoimintaa (ei asevelvollisil29
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le) ja tiedotus- ja valistuskoulutusta sekä, kuten aikaisemminkin, kansalaisten yleistä turvallisuutta kehittävää ja viranomaisia tukevaa varautumis- ja turvallisuus eli VARTU-koulutusta.
Ampuminen puolustusvoimien aseilla ei ole MPK:n kursseilla mahdollista. MPK:n, valtioneuvoston asetuksen perusteella toteutettavaa, ”omaa” ampumatoimintaa ja ammunnan johtajien koulutusta sen sijaan kehitetään.
MPK:n järjestämän SOTVA
koulutuksen tavoitteena on kehittää reserviläisten yksilöosaamista ja kokonaisvaltaista suorituskykyä. Puolustusvoimien järjestämissä vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kertausharjoituksissa keskitytään ensisijaisesti
joukkojen toimintaan.
Uuden VMP-konseptin ajatus on, että vapaaehtoinen kou30

lutuspanos, sotilaallisen koulutuksen osalta, kohdennetaan
selkeästi puolustusvoimien paikallisjoukkoihin.
Samalla kun kohderyhmää
ja tavoitteita selkeytettiin, ohjattiin myös merkittävästi lisävoimavaroja vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen. Puolustusvoimissa on nyt 42 tehtävää
(VMP-upseerit), joissa pääosa
työajasta käytetään vapaaehtoisen maanpuolustuksen edistämiseen, siis suunnitteluun ja valvontaan. MPK:n uudet valmiuspäälliköt muodostavat VMP-upseerien työparit. MPK:n valtionapu nousee yli 4M€:oon.
Lakimuutoksilla määritetty uusi VMP-konsepti on laadittu maavoimien näkökulmasta ja
siltä osin asetelma onkin selkeä.
MPK:n maanpuolustuspiireille
on annettu merkittävä vastuu
paikallisjoukkojen, erityisesti

maakuntajoukkojen, rekrytoinnista ja niihin sijoitettujen reserviläisten koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä.
Maavoimien paikallisjoukkojen tehtäväkenttä monipuolistuu ja muuttuu entistä vaativammaksi taistelutehtävien
myötä. Tämä asettaa kasvavia
vaatimuksia myös MPK:n koulutuskyvylle. Koulutus toteutetaan pääosin viimeistelyä vaille olevien MPK:n SOTVA-koulutusohjelmien mukaisesti. Verkko-opetusta hyödynnetään aikaisempaa tehokkaammin.
Maavoimat järjestää MPK:n
toimijoille VEH- ja KH-muotoista, aselajisidonnaista kouluttajakoulutusta, joka antaa heille valmiudet ja pätevyyden toimia kouluttajina, paitsi SOTVA-kursseilla, myös vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kertausharjoituksissa. Tähän koulutuk-

seen osallistuvat, tarpeen mukaan, myös MERIPP:n sitoutuneet toimijat. MPK järjestää itse yleistä kouluttajakoulutusta.
Merivoimissa tilanne on toinen. Merivoimissa ei ole nimettyjä paikallisjoukkoja eikä MERIPP:n toiminnalle ole löydettävissä
uuden VMP-konseptin mukaista yhtä selkeää kohderyhmää
kuin maavoimissa. Lisäksi merivoimien maakuntajoukot käsittävät hyvin erilaisia joukkoja sekä koon, että luonteen suhteen.
Tähän asti merivoimien joukko-osastot ovat hyvin itsenäisesti määritelleet, omalta osaltaan, MERIPP:n SOTVA-kurssien
kohderyhmät ja tavoitteet. MERIVE ei ole ohjannut koulutuksen suuntaamista tai sisältöä.
Työnjako on muotoutunut joukko-osastojen rauhan ajan koulutustehtävien perusteella.

Mikä on oikea toimintatapa
merivoimissa jatkossa?
Puolustushallinto on nyt panostanut voimakkaasti vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja kohtuudella on voitava
odottaa, että panostus, myös
merivoimissa, tuottaa aikaisempaa parempaa tulosta. Lyhyellä
tähtäimellä on voitava odottaa
tarkoituksenmukaisemmin kohdennettua, korkealaatuista koulutusta. Aluksi koulutuksen volyymi pienenee, tilatun koulutuksen jäätyä pois, mutta pidemmällä tähtäimellä myös koulutuksen määrän tulisi kasvaa. Kun
samaan aikaan puolustusvoimat
pyrkii lisäämään vapaaehtoisten
harjoitusten määrää, muodostuu
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rekrytoinnista haasteellista.
Lyhyellä tähtäimellä MERIPP:n SOTVA-koulutuksen kohderyhmäksi tulee valita sellaiset
reserviläiset, joiden osaamisen
kehittymisestä on selkeää hyötyä merivoimille ja samalla koulutus on sellaista, jota MERIPP:llä jo nyt on kyky toimeenpanna.
Pidemmällä tähtäimellä voidaan yhdessä kehittää MERIPP:lle juuri sitä osaamista, jota merivoimat tarvitsee. Merivoimien
ja MPK:n meripuolustuspiirin yhteistoimintaa on, tästäkin syystä, suunniteltava ylivuotisesti,
usean vuoden tähtäimellä.
Koulutuksen järjestämisen
kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että SOTVA-koulutuksen
piirissä olevia joukkoja rajattaisiin. Keskittyminen olennaiseen
yleensä kannattaa.
Vaikka merivoimissa ei pai-

kallisjoukkoja ole, niin vain paikallisesti tai alueellisesti käytettäviä joukkoja kyllä sisältyy merivoimien sa-vahvuuteen. Nämä voisivat muodostaa luontevan MERIPP:n SOTVA-koulutuksen kohderyhmän. Esimerkkejä tällaisista joukoista ovat meritiedusteluyksiköt, erilliset rannikkojääkäriyksiköt, suojausyksiköt,
huoltoyksiköt, krh-yksiköt, esikuntiin sijoitettava henkilöstö ja
ottoaluskuljettajat. Muitakin ryhmiä luultavasti on löydettävissä.
Myös reserviläisten kokonaissuorituskyvyn mittaaminen
ja kehittäminen on jatkossa MPK:lle luontainen tehtävä.
Merivoimilla ja MPK:n meripuolustuspiirillä on nyt yhteinen
vastuu siitä, että uusi VMP-konsepti ja siihen sijoitetut voimavarat tuottavat lisäarvoa odotetulla tavalla.
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Tapahtumat

Hannu Roponen
Komentaja Hannu Roponen palvelee
Merisotakoulun koulutuskeskuksen johtajana

Merisotakoulussa
keskusteltiin
merisodankäynnin
kehityksestä
Merisotakoulu toteutti osana koulun 90-vuotisjuhla
vuoden tapahtumia merisodankäynnin muutosta käsi
telleen seminaarin webinaarina. Toteutettu seminaa
ri oli laatuaan ensimmäinen ja se muodostaa alun ensi
vuonna jatkettavalle seminaarisarjalle.
Seminaarissa luotiin katsaus Itämeren alueen erityis
piirteisiin ja merisodankäynnin muutostekijöihin sekä
alustusten että paneelikeskustelun puitteissa. Itämeren
alueen tilannetta on mielenkiintoista tarkastella sotatai
dollisella ja toisaalta sotateknisellä perspektiivillä - mitä
muutostekijöitä Itämeren alueen sotilaallisessa kehityk
sessä on ollut ja miten eri maiden puolustusratkaisut
eroavat toisistaan? Toisaalta, mitä teknologisia läpimur
toja tai käyttöönottoon liittyviä trendejä voidaan nähdä?
Keskustelua on syytä jatkaa.
Merisotakoulun juhla
seminaarin toteuttaminen
Itämeren alueen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi 2010-luvulla. Keskeisin syy
on ollut vuonna 2014 käynnistynyt Ukrainan kriisi, joka lisäsi Venäjän sotilaallista läsnäoloa Suomen lähialueella, myös Itäme32

Merisotakoulu ilmasta kuvattuna keväällä 20

rellä. Kriisin jälkeen alueen yleinen turvallisuustilanne on säilynyt vähintäänkin jännittyneenä. Tästä lähtökohdasta johtuen
Merisotakoulun juhlaseminaarissa paneuduttiin Itämeren turvallisuustilanteeseen ja sen geopoliittiseen merkitykseen merisodankäynnin näkökulmasta. Se-

minaarin teemana oli Merisodankäynnin muutos Itämeren
alueella.
Seminaari toteutettiin kahtena eri paneelikeskusteluna, joista toinen tarkasteli teemaa sotataidon näkökulmasta ja toinen
sotatekniikan näkökulmasta.
Kummassakin paneelissa oli kol-

Merisotakoulu

020.

me alustusta, joiden perusteella
käytiin moderaattorin johtama
paneelikeskustelu. Seminaarin
alustukset ja keskustelu käytiin
englanniksi. Keskustelu oli ajoittain vilkasta ja syvensi alustuksissa esitettyjä näkökantoja.
Ensimmäisen teeman alustajina toimivat komentaja Pasi
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

Puoskari ja kapteeni Oscar Lassenius Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Åbo Akademin
dosentti Kenneth Gustavsson.
Alustuksissa käsiteltiin suomalaista ja ruotsalaista näkökulmaa Itämeren alueen puolustukseen sekä tarkasteltiin Ahvenanmaan alueen erityisasemaa.

Keskustelua johti moderaattori
komentajakapteeni Simon Källman. Jälkimmäisen paneelin
alustivat insinöörikomentajakapteeni Mikko Viljainen ja insinöörikomentaja Markku Kujala Merisotakoulun Meritaistelukeskuksesta sekä toimitusjohtaja Henrik Kriisa Miraya AB:sta.
33
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Ensimmäisen paneelikeskustelun alustaja oli komentaja Pasi Puoskari.

Moderaattorina toimi kommodori Petteri Kuosmanen.
Seminaarin ensimmäisen
teeman havaintoina todettiin
Itämeren alueen merkityksen
kasvu sekä kaupallisessa käytössä että sotilaallisesti. Tätä
korostaa lännen lisääntynyt yhteistyö ja Venäjän sotilaallisen
aktiviteetin lisääntyminen. Itämeren alueelle heijastuu myös
globaali mielenkiinto Arktiseen

alueeseen ja mahdollinen koillisväylän lisääntyvä kaupallinen
käyttö. Ahvenanmaa muodostaa jatkossakin geopoliittisen
erityispiirteen. Sotatekniikan
näkökulmasta todettiin teknologiset kehitystrendit: autonomian lisääntyminen sekä pienet, parviälyyn kykenevät järjestelmät ja niiden hyödynnettävyys sekä asejärjestelmien ulottuvuuden ja nopeuden kasvu. Li-

säksi tiedonkäsittelykapasiteetin kasvu ja päätöksenteon tukeminen vaikuttavat asejärjestelmien käyttöön ja reagointi- ja
vasteaikojen supistumiseen.
Seminaarin osallistujien
määrää jouduttiin vallitsevan
COVID19-tilanteen johdosta rajoittamaan, mutta seminaari oli seurattavissa reaaliajassa Zoom-videopalvelun kautta.
Lisäksi seminaarista tuotettiin

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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Merisotakoulu

Yleisön määrä seminaaritilassa oli rajattu minimiin. Merivoimien komentaja kontra-amiraali
Jori Harju (oikealla) ja Merisotakoulun johtaja kommodori Juhapekka Rautava (vasemmalla) olivat
seuraamassa seminaaria paikan päällä.

editoitu tallenne, jota voidaan
hyödyntää esimerkiksi opetuskäytössä. Tallenne on katseltavissa Puolustusvoimien kuva- ja
mediapankissa. Merisotakoulu
sai videopalveluiden käytöstä
ja tämän tyyppisen seminaarin
toteuttamista arvokasta kokemusta, joka voidaan hyödyntää
jatkossa aiempaa paremmin.
Seminaari toteutettiin ensimmäistä kertaa. Jo seminaarin valmistelun yhteydessä virisi
kuitenkin ajatus juhlaseminaariin laajentamisesta seminaarisarjaksi - tällöin Merisotakoulu
toteuttaisi ajankohtaiseen merisodankäynnin aiheeseen tai
teemaan painottuvan seminaaRannikon Puolustaja 4 | 2020

rin vuosittain. Teemat voisivat
vaihdella ase- ja informaatioteknologian kehityksestä sotilaspedagogiikkaan.
Tärkeää on, että meripuo-

lustukseen liittyen jaetaan tietoa ja käydään keskustelua. Jatkossa seminaaria voisi hyödyntää koko merivoimien keskustelufoorumina.

Merenkulun koulutusta
Tutkintokoulutukset, kurssit ja ilmoittautumiset:

www.aboamare.fi
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Tapahtumat

Mika Kuutti
Mika Kuutti, varapuheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Meritaitokilpailu 2020
Sinisen Reservin Meritaitokilpailu jatkaa vuonna 1953 reserviupseerien ja aliupsee
rien aloittamaa sekä Reserviläisurheiluliiton jatkamaa perinnettä. Kuluvan vuoden
kilpailu järjestettiin Suomenlinnassa Merisotakoululla lauantaina 12.9.2020. MPK:n
Meripuolustuspiirin kurssina toteutettu tapahtuma jouduttiin vallitsevan tilanteen
vuoksi lyhentämään yhden päivän mittaiseksi.

K

ilpailuun oli ilmoittautunut neljä joukkuetta,
mutta sairastapauksien
ja peruutusten vuoksi kaksi joukkuetta jäi pois. Viime hetkessä onnistuttiin kuitenkin muodostamaan kolmas yhteisjoukkue. Kilpailuun osallistui kaksi
joukkuetta Nylands Brigads Gille rf:stä. Yhteisjoukkueen muodostivat Linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisö; Helsingin
Reservimeriupseerit, Merireser-

viläiset ja Pelikaanikilta. Kilpailijoiden joukossa oli ilahduttavasti myös ensikertalaisia.

Kilpailun kulku ja tehtävät
Kilpailutehtävät ovat reserviläisten merisotilaallisiin taitoihin ja merenkulkuun liittyviä.
Kilpailua on myös ajanmukaistettu tuomalla mukaan esimerkiksi meri-VHF radioliikennöintiin ja tutkan käyttämiseen liittyviä tehtäviä. Kilpailuun kuului

myös ensiapuun, ammuntaan,
reittisuunnitteluun, merenkulkutehtäviin aluksella ja hätämerkinantoon liittyvää toimintaa. Tehtävät koostuivat käytännön rastityöskentelystä sekä kirjallisista tehtäväsuoritteista.
Kilpailualuksina käytettiin jo
aikaisempien kertojen tapaan
MPK:n Kuivasaari- ja Lavansaari-linnakeveneitä. Merenkulkutehtävän osana joukkueiden tuli valmistella kirjallisen reittiseMika Kuutti
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Mika Kuutti

losteen pohjalta reitti meriosuudella käytettävälle kartalle. Tämä esiteltiin reittitarkastelussa
meriosuuden valvojalle ja ajettiin kilpasuorituksena linnakeveneellä merellä. Joukkueen ollessa aluksella, tuli samalla suorittaa myös paikanmääritys- ja
merimiestaitotehtäviä. Maissa
joukkueet suorittivat eri aiheisiin liittyviä rastitehtäviä.
Voidaan ajatella, että nämä
suoritettavat tehtävät olisivat lähellä kertausharjoitukseen käsketyn ottoaluksen miehistön kalustoon tutustumista ja ensimmäiseen tehtävään harjaantumista.

Yhteisjoukkueen voimin
voittoon
Tiiviin kilpailupäivän lopuksi
voittajaksi nousi Lavansaaren
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

käyttäjäyhteisön joukkue (HRMU Marko Vuorinen, Merireserviläiset Tommi Jalo ja Pelikaanikilta Visa Jokelainen). Pinkki
joukkue (Bernt Ehrnrooth, Derek
Breitenstein, Mark Lindholm)
tuli toiselle ja Sininen joukkue
(Tom Degerlund, Patrik Hertsberg, Stefan Brandt) kolmannelle sijalle. Lisäksi Marko Vuorinen
palkittiin parhaasta henkilökohtaisesta ampumatuloksesta.
Kilpailun toteuttamisessa
huomioitiin sekä Puolustusvoimien että MPK:n COVID19-ohjeistukset. Sisätiloissa käytettiin maskia annetun ohjeistuksen mukaisesti ja noudatettiin
hyvää käsihygieniaa. Lisäksi sisätiloissa liikkuminen ja koulutustilojen käyttäminen oli rajoitettu minimiin.

Kiitos erinomaisten yhteistyökumppanien; Merisotakoulun, Leijona Cateringin ravintola Hilman ja MPK:n sekä Meripuolustuspiirin, tapahtuman toteuttaminen oli joustavaa. Tärkeä ja korvaamaton työpanos
toteutettiin myös suunnitteluryhmän ja kouluttajien toimesta. Suuri kiitos kaikille!
Vuoden 2021 kilpailun tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin Sinisen Reservin nettisivuilla, www.sininenreservi.fi.
Kannustamme jo nyt mahdollisimman montaa jäsenyhdistystämme muodostamaan joukkueen, sekä aloittamaan harjoittelun hyvissä ajoin ensi vuotta ajatellen. Lisätietoja sähköpostitse:
meritaitokilpailu@sininenreservi.fi
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Tapahtumat
Väljästi istumaan aseteltua kokousyleisöä oli paikalla ymmärrettävästi poikkeuksellisen vähän.

Petri Parviainen

Auvo Viita-aho
Puheenjohtaja, Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseerit
vuosikokouksessa
Rannikkoupseeriyhdistyksen vuosikokous pidetään normaalisti maalis-huhtikuussa,
mutta virustilanteen takia joutui RUY monien muiden yhdistysten tapaan siirtämään
kokouksensa syksylle.

S

ääntömääräinen vuosikokous pidettiin lopulta 24.9.2020 Suomenlinnan upseerikerholla. Paikalle saatiin 14 jäsentä. Kokousta
valittiin johtamaan jo tehtävässään rutinoitunut kapteeni res
Kimmo Mäkipeska.
Kokouksessa vietettiin hiljainen hetki joukostamme vuonna 2019 poismenneitä jäseniä,
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everstiluutnantti Risto Kurtto,
komentaja Hans-Peter Rekola
ja everstiluutnantti Markku Järvi, muistaen.

Uusi hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin nykyinen puheenjohtaja, kommodori evp Auvo Viita-aho. Hallituksen osalta pyritään aina kattamaan kaikki ran-

nikkoupseerien palveluspaikat ja siinä onnistuttiin tälläkin
kertaa hyvin. Merivoimien joukko-osastoista (meriupseeripainotteisessa) Rannikkolaivastossa tosin palvelee ainakin yksi yhdistyksen jäsen. Sen sijaan
Logistiikkalaitoksessa jäseniä
on useampiakin, joten otettakoon se huomioon seuraavia
hallituksia koottaessa. Tälläkin

kertaa hallituksen esitys uudesta kokoonpanosta sai paikalla
olleen jäsenistön kannatuksen.
Kahden vuoden säännöllä
hallituksessa jatkavat kapteeniluutnantti Jussi Ahokas (Rannikkoprikaati), luutnantti Jani
Jokinen (Uudenmaan Prikaati), komentaja evp Petri Parviainen, komentaja Petri Pääkkönen (Rannikkoprikaati), komentaja Kari Salin (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) ja komentaja
evp Jarmo Valtimo.
Vanhoista hallituksen erovuoroisista jatkamaan valittiin
komentaja evp Ove Enqvist, majuri res Kare Vartiainen (RT-Johtorengas) ja luutnantti Jaakko Vilander (Rannikkoprikaati).
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin kommodori evp Olavi Jantunen, komentaja Hannu Roponen (Merisotakoulu) ja kapteeniluutnantti Ilkka Soininen (Merivoimien esikunta).

Ville Vänskä palkittiin kokouksessa RP-lehden
Vuoden kirjoittajana.

aloitettiin normaalisti kokouksen viivästymisestä huolimatta. kokoushetkellä 25 jäsentä
oli enää maksamatta jäsenmaksuaan. Ja peräänantamattoman
sihteerimme tuntien, näitä huomautetaan vielä syksyn mittaan
useamman kerran. Kiitos siitä.

Talous on tasapainossa

Kirjoittajia palkittiin

Yhdistyksemme on suhteellisen
vakavarainen, mutta on syytäkin, sillä korkeatasoisen Rannikon Puolustaja -lehden kustantaminen on arvokasta ja tulopuoli herkkää ilmoitustulojen heilahteluille. Yhdistyksen
tilinpäätös olikin viime vuonna 6 989,09 euroa alijäämäinen.
Alijäämästä oli RP-lehden osuus
4 922,53 euroa, kun ilmoitustulot eivät yltäneet normaalille
tasolle. Myös lehden tilaustulot
ovat viime vuosina laskeneet.
Yhdistyksen jäsenmaksu
päätettiin pitää entisellään (23
euroa). Jäsenmaksujen perintä

Rannikon Puolustaja-lehti jakaa
stipendejä (á 500 euroa) parhaille kirjoittajille. Vuoden 2019 kirjoittajaksi valittiin komentaja
Ville Vänskä vahvasta kokonaispanoksesta vuoden 2019 lehtiin. Ville tunnetaan myös rannikkotykistöstä modernisti kirjoittavana tietokirjailijana. Vuoden teemakirjoittajina palkittiin
kommodori Janne Huusko ja komentaja Anssi Munkki. Pitkälti
näiden herrojen ansiosta Rannikon Puolustajan numerosta
3/2019 ”Rannikkojoukkojen taistelu” saatiin aikaiseksi ansiokas
kokonaisuus.
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Petri Parviainen

Yhdistyksen toiminta
vuonna 2020
Toimintasuunnitelma vuodelle
2020 hyväksyttiin tässä erikoisessa tilanteessa perin jälkijättöisesti. Suunnitelman mukaisesti yhdistys olisi mm. matkustanut keväällä Moskovaan seuraamaan Voiton päivän paraatijuhlallisuuksia. Matka jouduttiin luonnollisesti perumaan.
Jatkossakin toimintasuunnitelmiin sisällytettävä kotimaan jäsenretki, tällä kertaa Rysäkarille suunniteltu, jouduttiin sekin perumaan. Toivottavasti ensi vuonna retkeily ja yhdessäolo
jo edes hieman normalisoituu.
Syksyn yhteiskokouskin (RUYMY) joudutaan marraskuulta
perumaan, mutta jospa tammikuussa päästään kuulemaan perinteinen Merivoimien komentajan info vaikkapa sitten webinaarin muodossa.
Otetaan varovaisesti ja pysytään terveinä!
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Historia

Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp

Historian unohtamat – Suomen itsenäisyyden
alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Kapteeni Jaakko
Vilhelm Latikka
Jaakko Latikka oli niitä harvoja rannikkotykistöupseereja, jotka olivat saaneet jääkäri
koulutuksen Saksassa. Hän syntyi 11.6.1898 Ylihärmässä, ja toimi kansakoulun jälkeen
räätälinoppilaana Kauhavalla. Hän liittyi Kuninkaalliseen Preussin Jääkäripataljoona
27:ään 3.3.1916, jossa hän mm. otti osaa Saksan itärintamalla taisteluihin Misse-joen
asemasodassa ja Riianlahden rannikkoasemissa sekä Aa-joen talvitaisteluissa.

H

än astui Suomen armeijan palvelukseen
11. helmikuuta 1918
ylennettynä aliupseeriksi ja saapui Suomeen (Vaasaan) 25. helmikuuta 1918 jääkärien pääjoukon mukana. Hänet sijoitettiin
Suomen valkoiseen armeijaan
joukkueen varajohtajaksi, jossa tehtävässä hän otti osaa vapaussodan taisteluihin Tampe-

reella ja Viipurissa. Vapaussodan jälkeen hän toimi koulutusaliupseerina 3. Jääkärirykmentissä.
Armeijasta hän erosi 18. helmikuuta 1919 ja työskenteli mm.
puukkoseppänä Kauhavalla.
Hän astui kuitenkin uudelleen
armeijan palvelukseen 1. joulukuuta 1921 ja hänet sijoitettiin Rannikkotykistörykmentti

3:een, missä hän toimi vääpelinä eri pattereissa.
Latikka suoritti Reserviupseerikoulun vuonna 1926 ja yksityisesti seitsemännen luokan
Helsingin suomalaisessa lyseossa vuonna 1927. Kadettikoulun erikoiskurssin hän kävi vuosina 1927–1928 sekä Radiopataljoonan viestiupseerikurssin
vuonna 1929. Viestiupseerikurs-

www.volvopenta.com
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sin meripuolustusjakson Merisotakoulussa hän suoritti vuonna
1933 ja rannikkotykistöupseerien asekurssin vuonna 1933 sekä Taistelukoulun joukkueenjohtajakurssin vuosina 1934–1935.
Upseeriksi ylennettynä Latikka palveli nuorempana upseerina Mantsin linnakkeella ja
15. syyskuuta 1930 lähtien Valamon Niikkanassa. Hän hoiti viransijaisena Rannikkotykistörykmentti 3:n viestiupseerin tehtäviä 7. tammikuuta – 12.
maaliskuuta 1931 välisen ajan.
Hänet määrättiin 22. lokakuuta 1931 alkaen Kelpän patterin
ja 16. joulukuuta 1932 alkaen
Ristisaaren patterin päälliköksi.
Sen jälkeen hänet nimitettiin 1.
lokakuuta 1933 joukko-osaston
Merikomppanian koulutusupseeriksi. Koulutusupseerina hän
toimi aina vuoteen 1937 saakka,
jonka jälkeen hänet komennettiin samaan tehtävään 2. Patteristoon.
Talvisotaan hän osallistui raskaan patterin päällikkönä Laatokan Meripuolustuksen
Mantsin linnakkeella. Välirauhan aikana hän oli Rannikkotykistörykmentti 1:n käytössä ja
myöhemmin patterin päällikkönä Linnoitustykistöpatteristo
5:ssä. Jatkosodan syttyessä hän
oli aluksi samassa tehtävässä,
mutta komennettiin myöhemmin Rannikkotykistörykmentti
13:n 1. patteriston komentajaksi. Vuonna 1942 hänet siirrettiin
Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin käyttöön, kunnes vuonna 1943 hänet siirrettiin Jalkaväenkoulutuskeskus 3:een, missä
hän palveli sodan loppuun.

Ove Enqvistin arkisto

Latikka siirtyi reserviin
vuonna 1944 ja kuoli 17. joulukuuta 1956.

Sotilasarvot
Aliupseeri 11.2.1918, varavääpeli 3.5.1918, vääpeli 28.5., vänrikki
19.2.1929, luutnantti 30.4.1931
ja kapteeni vuonna 1939.

Anna Latikka antaa
tulikomennon
Kapteeni Latikka oli talvisodan
alussa Mantsin patterin päällik-

könä. Eräänä iltana tuli Mantsin
kirkon tornin tähystäjältä puhelimitse ilmoitus, että maantiellä
Uudessakylässä näkyy valoja. Ilmoituksen otti vastaan kapteeni Latikka, mutta sen kuuli myös
vieressä ollut vaimo Anna Latikka, joka intoutui tästä vallan tavattomasti, löi nyrkkinsä pöytään
ja sanoi: ”Nyt ammutaan Jaska,
perkele!” Ja tietysti Canet-putket soivat, kun todellinen päällikkö oli niin päättänyt.

Arkistojen helmiä 4/1989

Rannikkojääkärikoulutus
Kunniakkaat perinteet ja lähes jatkuvat
koulutus-järjestelmän muutokset

S

uomalaisen rannikkojalkaväen kirjattu historia alkaa vuodesta 1187, jolloin
karjalaiset merisissit ryöstivät Tukholman luoteispuolella Mälarjärven rannalla Sigtunan kaupungin. Nykyisin, 802 vuotta myöhemmin, kaupungin väkiluku on edelleen varsin vähäinen. Siitä, miten nämä joukot oli koulutettu, ei ole tietoja.
Talvisodan rannikkojalkaväkeen kuuluivat
rannikkolinnakkeiden suojaosastot, rannikkolohkoille alistetut ja merivoimien perustamat
jalkaväkipataljoonat. Ne taistelivat ilman erikoiskoulutuksella kehitettyjä taitoja ja tehtävien edellyttämää erikoisvarustusta.
Ensimmäiset rannikkopuolustukseen koulutetut torjuntayksiköt perustettiin välirauhan
aikana. Jatkosodan alettua perustettiin ja koulutettiin pikaisesti rannikkoiskukomppanioita
ja rannikkopataljoonia. Rauhan ajan rannikkojalkaväen koulutus alkoi tammikuussa 1953 RT
l:n Rannikkopataljoonassa. Vuonna 1960 Rannikkopataljoona siirtyi portaittain Upinniemeen ja aloitti siellä toimintansa itsenäisenä
Rannikkojääkäripataljoonana. Vuonna 1979
pataljoona muuttui pääasiassa rannikkojää-

kärijohtajia kouluttavaksi erikoisjoukoksi.
Tämä rannikkojääkärikoulutuksen kolmas vaihe on päättynyt ja ensi vuoden
alusta alkaen koulutuksesta vastaa Uudenmaan Prikaati.
Koulutusta tarkasteltaessa avainkysymyksiä ovat:
– millainen sodan kuva ja uhka-arvio
toisaalta ja millainen omien joukkojemme
käyttöperiaate, organisaatio ja varustus
toisaalta on eri aikoina ollut koulutuksen
perustana
–

millaisia päämääriä on koulutukselle
asetettu

–

miten koulutus on suunniteltu ja
toteutettu

–

onko päämäärät saavutettu

Nyt käytettävissä olevan tilan puitteissa
voidaan näihin kysymyksiin antaa vain pääpiirteisiä vastauksia.

Perinteet
Talvisodan kokemusten ja Hangon vuokra-alueen laajenemisuhan perusteella perustettiin välirauhan aikana torjuntayksiköitä rannikkolinnakkeiden ja saarten puolustamiseksi. Jatkosodan alkaessa Merivoimien esikunnan käskyllä perustettiin heinäkuussa 1941
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14 rannikkoiskukomppaniaa rannikkopuolustuksen hyökkäysvoimaksi. Yksiköt organisoitiin syksyyn mennessä rannikkopataljooniksi
Hangon rintamalle ja itäiselle Suomenlahdelle. Esimerkkinä mainittakoon 4. Rannikkoiskukomppanian 7 viikon koulutusjakson toteuttaminen Hiittisen saaristossa heinä-elokuussa
1941. Suullisesti saadun perusteen mukaan piti
oppia veneiden käyttö ja perehtyä ”puskataisteluun”. Koulutuksen toteutus perustui komppanian päällikön ratsumestari Dan von Weissenbergin talvisodan kokemuksiin ja arvioihin
tulevista tehtävistä.
Koulutuksen painopiste oli ase- ja ampumakoulutuksessa sekä räjäytysharjoituksissa,
joita oli yhteensä 9 päivää. Keskeisiä aiheita olivat lisäksi vesistökoulutus, siis kalastajaveneiden kuormaus ja rantautuminen niistä, hyökkäys- ja puolustustaistelu, tiedustelu sekä taistelu- ja veneammunnat.
Lisäksi suunnistettiin, harjoiteltiin hyökkäystä asutulla alueella, tehtiin estetöitä sekä
huollettiin veneitä ja materiaalia.
Koulutusvaiheessa osallistui komppaniasta Bengtskärin taisteluun luutnantti Kaikkosen
johtama joukkue. Se löi rannikkotykistön sekä meri- ja ilmavoimien tukemana sekä yhdessä niiden kanssa majakkasaareen maihinnousseen vihollisosaston 26.7. runsaan kahden viikon koulutuksen jälkeen.
Edellä kuvattu edustaa todennäköisesti jatkosodan alkuvaiheen rannikkojalkaväen
lähes parasta koulutusosastoa.
Rannikkojalkaväki kävi ankarimmat taistelunsa Viipurinlahdella Teikarissa ja Melansaaressa 1.–5.7.1944. Kesä-heinäkuun vaihteessa Viipurin koillispuolella Talin–Ihantalan taisteluissa torjuttuun suurhyökkäykseen liittyen,
yritti Kronstadin meripuolustusalue 1.7. Teikarin valtausta vahvennetulla pataljoonalla. Aluksi menestystä saavuttanut pataljoona tuhottiin
neljän rannikkojalkaväkiyksikön taistelulla.
4.7. aamulla aloitti 59. Armeijan kärkidivisioona rykmentin voimin tykistön sekä ilma- ja
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merivoimien tukemana maihinnousun Teikariin ja Melansaareen. Noin puolet Teikarista ja
Melansaaren kaakkoisosan vallannut rykmentti lyötiin RTR 22:n reservien ja saarten puolustajien vastahyökkäyksin 5.7. klo 09.00 mennessä. Noin tuntia myöhemmin hyökkäsi tuore vahvennettu rykmentti Teikariin. Saarista
luovuttiin iltapäivällä.
Linnoittamattomat saaret menetettiin,
mutta 59. Armeijan maihinnousu Viipurinlahden länsirannalle epäonnistui. Painopistesuunnan merellinen sivusta suojattiin. Talin–
Ihantalan taistelijoiden selustaan suunnattu
uhka kyettiin torjumaan.
Teikarissa ja Melansaaressa taisteli kaikkiaan 9 rannikkojalkaväkikomppaniaa ja kaksi pikaisesti koottua osastoa. Kahdeksan yksiköistä oli perustettu vain kahdesta viikosta
viikkoon ennen Teikarin ensimmäistä taistelua. Useimpien yksiköiden henkilöstö oli aiemmin palvelut torjuntakomppanioissa. Pääosalla yksiöiden henkilöstöstä oli sotakokemusta,
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mutta rannikkojalkaväkikoulutusta vain viikosta kahteen viikkoon. Esimerkiksi aseiden käyttötaito oli puutteellista.
Koulutukselliset puutteet sekä vähäinen
valmisteluaika paljastuivat puolustusvalmistelujen laiminlyönteinä, yhteistoiminnan ongelmina, johtosuhteiden sekavuutena, lukuisina kriiseinä taistelujen eri vaiheissa ja varsin
suurina tappioina.
Teikarin taistelujen hyvä lopputulos perustui muutamien hyvien johtajien, taitavien joukkueiden, ryhmien ja rohkeiden avaintaistelijoiden panokseen.

Rannikkopataljoona
Jatkosodan jälkeen rannikkojalkaväen koulutuksessa oli katkos. Sodanajan kokoonpanoihin sisältyi kuitenkin rannikkopataljoonia ja
rannikkolinnakkeiden lähitorjuntajoukkueita.
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Näihin tarvittiin saariston olosuhteisiin tottuneita jalkaväkikoulutetuja reserviläisiä.
Varusmieskoulutus käynnistyi tammikuussa 1953 Rannikkotykistörykmentti l:n, nykyisen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin,
Rannikkopataljoonassa. Koulutuksen käynnistämisen johti pataljoonan komentaja majuri
Toivo Knuuttila.
Vuonna 1956 komentaja määritti koulutuksen päämäärän seuraavasti. Varusmiehille
tuli antaa niin täydellinen rannikkojoukkojen
koulutus, että joukot pystyvät kaikissa olosuhteissa suorittamaan rannikko- ja saaristo-olosuhteissa taistelussa esiintyvät erikoistehtävät. Näistä tärkeimpinä nähtiin linnakkeen tai
muun keskeisen kohteen puolustus sekä ylimenohyökkäys.
Pataljoonan pääosa koulutettiin Miessaaressa Espoon edustalla. Saari tarjosi ahtaat

ja talvisin kalseat majoitustilat, mutta erityisesti hyvät ampumakoulutus- ja ammunta-
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paikat. Myös Suomenlinnassa sijaitsevan jääkärikomppanian taistelukoulutus järjestettiin
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pääosin Miessaaressa. Alokas-, viesti- ja venekoulutuksessa tukeuduttiin rykmentin esikuntapatteriin. Ryhmänjohtajat koulutettiin
noin kymmenessä eri aliupseerikoulussa. Reserviupseerien pääosa koulutettiin Merisotakoulun torjuntalinjalla.
Vuodesta 56 alkaen harjoituksia pidettiin yhä enemmän Mäkiluodon–Upinniemen
alueella. Rannikkojalkaväen erikoiskoulutusta
vesillä, jäillä ja linnakkeilla annettiin noin kolmannes erikoiskoulutuksen tuntimäärästä. Vesistökoulutusjaksolla oli käytettävissä aluksi
3–4 kalastajavenettä, vuodesta 1956 kalustovene ja muutama syöksyvene sekä ensimmäiset uiskot vuodesta 1958.
Olosuhteiden ankeudesta ja kalustopuutteista huolimatta Rannikkopataljoonasta siirtyi noin 2500 hyvää rannikkojalkaväkimiestä
ja johtajaa pääasiassa rannikkosotilaspiirien
reserviin.
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Koulutuksen ohessa ja sitä tukien kehitettiin koulutusmenetelmiä ja kalustoa.
Tuloksista tärkeimpinä mainittakoon
–

”Maihinnousuohje” ja koulutusohjelmat

–

ampumamenetelmät
jalkaväen aseilla veneistä

–

kuljetus-ja yhteysveneiden käyttötaito

–

merisyöksyvene eli uisko

–

railosilta ja

–

kalustovene eli keveiden ajoneuvojen,
raskaiden aseiden ja huollon kuljetusalus

Rannikkopataljoonassa tehdyn taktiikan,
kaluston ja koulutuksen kehitystyön tulosten
pohjalta oli varsin heppoa muuttua vuodesta
1960 Rannikkojääkäripataljoonaksi.

Rannikkojääkäripataljoona
Periaatepäätös Rannikkojääkäripataljoonan
perustamisesta itsenäiseksi 2. divisioonan
alaiseksi joukko-osastoksi, sijaintipaikkana
Porkkala, tehtiin 29.11.1958. Lopullisen päätöksen siirtoaikatauluineen allekirjoitti puolustusvoimain komentaja 28.4.1960.
Päätöksen perustelujen mukaan pataljoonan tehtävänä on uudentyyppisiin sodan ajan
rannikkopataljooniin sijoitettavien reserviläisten kouluttaminen. Tuon ajan doktriinin mukaan rannikkoja puolustavat prikaatit ryhmitettiin pääosin rantaviivan tuntumassa olevaan armeijakunnan puolustusasemaan ja
osa pataljoonista selusta-asemaan noin 10–
15 km taaemmas. Jotta aktiiviseen taisteluun
kyettäisiin myös saaristossa, sisällytettiin sodan ajan kokoonpanoihin 1962 rannikkojääkäripataljoonia (esik, ek, 4xjk, kvkrhk, venek
ja hk). Näiden henkilöstö tuli kouluttaa Upinniemessä.
Koulutustavoitteista ei alkuvaiheessa ollut kirjallisia käskyjä. Everstiluutnantti Knuuttila määritteli rannikkojääkärien tehtävät 1962
seuraavasti
–

saaren valtaus

–

itsenäisesti toteutettu
maihinnousuhyökkäys

–

maihinnousuhyökkäys suuremman
joukon ensimmäisenä portaana

–

tilapäinen puolustus

–

viivytys ja sissitoiminta saaristossa

–

tavanomaiset jääkärijoukon tehtävät
maarintamalla.

Tehtäviä voidaan pitää oivallisesti määriteltyinä. Jälkiviisaasti luettelon voisi lisätä vastahyökkäyksen linnakkeelle. Etäisyyttä rannikkotykistöön pidettiin myöhemminkin myös
siksi, että piti ”varoa joutumasta rannikko-
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Rannikkojääkärikomentajia vuosipäiväparaatissa Upinniemessä 3.7.1987. Vasemmalta: Juha
Engström, Toivo Knuuttila, Henrik Anttila, Niilo
Lappalainen ja Antti Juutilainen.

linnakkeita puolustavaksi varusväeksi” kuten
eräs hyökkäyksellisyyttä korostanut komentaja asian ilmaisi. Koulutusolosuhteet Upinniemessä olivat alusta alkaen varsin hyvät. Oma
saaristo ja merialueet sopivat hyvin vesistö
koulutukseen ja taisteluammuntoihin. Jääkärikoulutukseen oli ennen asutuksen lisääntymistä myös siviilialueilla hyvin tilaa.
Perusvesistökoulutus annettiin aluksi kahden viikon ja vuodesta 1964 vähintään viikon
mittaisena. Uiskoja oli keskimäärin käytettävissä noin 1 1/2 komppanian tarve eli 13–15 kpl
ja lisäksi oli 1–2 kalustosvenettä. Perusvesistökoulutusta täydennettiin sovelletuissa harjoituksissa. Niistä mainittakoon
–

vakioharjoitukseksi muodostunut
pataljoonan tiukasti aikatauluun
sidottu maihinnousuhyökkäys
Upinniemestä Inkoon satamien
alueelle. Sieltä hyökkäystä jatkettiin
yleensä Karjaan suuntaan Uudenmaan
Prikaatin puolustaessa tai viivyttäessä
”vihollisena”.

–

talvinen jäähiihto ja sissiharjoitus Inkoon
saaristossa

47

–

maihinnousuharjoitukset keltaisena
merijalkaväkenä kaikissa suurissa
60-luvulla rantamaalla pidetyissä
sotaharjoituksissa.

Lisäksi vuosittain järjestettiin keskimäärin
10 näytöstä vierailuihin liittyen. Yleensä harjoitukset ja näytökset onnistuivat hyvin. Mainittakoon, että 17.9.1963 Syndalenissa Yhdysvaltojen asevoimien esikuntapäällikölle pidetyn
näytöksen jälkeen puolustusvoimain komentaja lupasi vihreän baretin rannikkojääkärien
päähineeksi.
Uhkakuvan muuttuessa 60-luvun lopulla
yllätyshyökkäykseksi sekä alueellisen puolustusjärjestelmän ja -taistelun myötä rannikkojääkäripataljoonat poistettiin 1970 sodan ajan
joukkojen luettelosta. Muutos vaikutti pataljoonassa vesistökoulutusta supistavasti. Erikoiskoulutuskauden ja aliupseerikurssin tuntimäärä oli vain n. 15. Myös sovelletut vesistöharjoitukset vähenivät. Sotaharjoituksiin osallistuttiin jääkäripataljoonana. Yhteistoiminta
merivoimien kanssa supistui kaluston huoltoon ja yhteydet rannikkotykistöön katkesivat lähes tyystin. Koulutustarkastuksissa ja
sotaharjoituksissa pataljoona sai lähes poikkeuksetta kiitosta taistelu- ja ampumataidosta. Moitteita saatiin siisteydestä, sisäjärjestyksestä ja käyttäytymisestä.
Pataljoonasta siirtyi 60–70 luvulla pääasiassa rannikkosotilaspiirien reserviin noin
17000 sotilasta.
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Erikoisjoukkovaihe
Vuonna 1974 pääesikunnassa laaditun maavoimien rauhan ajan organisaation tarkistussuunnitelman mukaan Rannikkojääkäripataljoona
piti lakkauttaa. Pääesikunnan komento-osaston päällikön eversti Erkki Rannikon ideoima
rannikkojääkärijohtajien koulutusjärjestelmä
kuitenkin toteutettiin.
Pataljoonan tehtäväksi tuli kouluttaa varusmiehistä joukkueen- ja ryhmänjohtajia sekä erikoismiehiä rannikon jalkaväkijoukkoihin. Rannikkojoukkojen sodanajan organisaation muutoksen jälkeen tehtävä täsmentyi. Tuli
kouluttaa johtajat ja erikoismiehet ensisijaisesti rannikkojääkäri-ja tiedusteluyksiköihin. Koulutettavien tuli sopia myös linnake-, kranaatinheitin- ja torjuntakomppanioihin. Yksiköiden
miehistön pääosa päätettiin kouluttaa sodan
ajan tehtäviin kertausharjoituksissa.
Rannikkojääkärikoulun oppilaat valittiin
vapaaehtoisista. Pääsykokeissa n. 130 parhaiten menestynyttä eli 30–40 % hakijoista hyväksyttiin koulutukseen. Keskiverto 80-luvun
rannikkojääkäri on testattu, varsin älykäs, johtajaksi sopiva, painetta sietävä, terve, fyysisesti kestävä, hyvän uimataidon omaava, rannikolta kotoisin oleva ylioppilas.
Lokakuussa alkanut peruskoulutus sekä
aliupseerikurssilla suoritettu ryhmänjohtajien koulutus poikkesi muiden jalkaväkijoukkojen opetuksesta vain vähän. Tosin siihen sisältyi mm. pelastautuminen jäistä ja rannikkojääkärikomppanian hyökkäys talvella.

Ryhmänjohtajien varsinainen rannikkojääkärikoulutus alkoi toukokuun alussa ja kokelaiden koulutus kuukautta myöhemmin. Noin
kahden viikon perusvesistökoulutuksen jälkeen alkoi sovellettujen harjoitusten sarja, joka päättyi noin viikko ennen kotiuttamista.
Harjoitukset toteutettiin rannikkojääkäreiden kriisiajan todellisessa toimintamaastossa
ja niiden aiheet olivat seuraavat
–

–

rannikkojääkärikomppanian
vastahyökkäys rannikkotykistön
yhteisleirin osana
koulutus- ja ylimenohyökkäysharjoitukset
Virolahdella, Helsingin edustalla ja
Lappohja–Busö alueella yhdessä
kyseisten alueiden rannikkotykistöja jalkaväkijoukko-osastojen
sekä Rannikkotykistökoulun ja
Reserviupseerikoulun kanssa
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–

noin kolme viikkoa ampumaleirejä,
joiden ohjelmiin sisältyivät jalkaväen
kaikkien keveiden ja ohjuksia
lukuunottamatta myös raskaiden aseiden
sekä keveiden ilmatorjuntatykkien ja
rannikkotykistön tornikanuunoiden
käsittely ja ammuntoja. Ampumaleirien
taisteluammuntojen lisäksi ainakin
yksi vastahyökkäys linnakkeelle
toteutettiin taisteluammuntana.

–

kahden viikon kouluttajakoulutusjakso
Laivastokoulun alokkaiden peruskoulutuskauden loppuvaiheeseen liittyen

–

kaksi viikkoa sissiharjoitusta,
joista toinen liittyi merivoimien
tukeutumisharjoitukseen

–

viikko linnoituskoulutusta, johon
sisältyi mm. pesäkkeen rakentaminen
betoni-ja teräselementeistä
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–

kuntokilpailuja ja näytöksiä sekä
noin kaksi viikkoa niinsanottua
varuskuntapalvelusta.

Koulutustuloksia ovat ulkopuoliset mitanneet 80-luvulla mm. koulutustarkastuksissa,
sotaharjoituksissa, jalkaväkileirin koulutustasokilpailussa ja näytöksissä. Poikkeuksetta taso on todettu vähintään hyväksi. Parhaan palautteen 80-luvun rannikkojääkärit ovat antaneet kouluttajilleen kertausharjoituksissa.
Niissä on todettu johtajien koulutus- ja johtamistaidon sekä venemiesten merenkulkutaitojen riittävän itsenäisiin vaativiin tehtäviin. Vaikka rannikkojääkärikomppanioiden miehistö on
saanut varusmieskoulutuksen useissa aselajeissa, on harjoituksen jälkeen poikkeuksetta
kotiutettu taitava, tehtäviinsä pystyvä ja hyvähenkinen komppania.
Valitun varusmiesaineksen lisäksi on 80-luvulla ollut muitakin koulutustuloksia edistäviä
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tekijöitä. Kadettikoulusta siirtyi Rannikkojääkäripataljoonaan opinnoissaan erittäin hyvin
menestyneitä upseereita. Toimiupseerikunta täydentyi pääasiassa Rannikkojääkärikoulun omilla korkeatasoisilla kasvateilla. Meri- ja
huoltouisko, uudet kanootit, hyvä talvivarustus, modernit taistelu- ja tiedusteluvälineet,
merenkulun turvallisuutta lisännyt välineistö, tiivis taktillinen ja koulutusteknillinen yhteistyö rannikkotykistöaselajin ja merivoimien
kanssa ja Helsingin Laivastoaseman huollollinen tuki mainittakoon myönteisinä seikkoina.
Pataljoonasta siirtyi 80-luvulla rannikkosotilaspiirien reserviin noin 1200 pystyvää
joukkueen- ja ryhmänjohtajaa sekä noin 270
ammattitaitoista merenkulkijaa ja noin 6–700
huoltomiestä. Upinniemen näkökulmasta uskomaton 27.6.1988 tehty päätös lopetti pataljoonan toiminnan. Rannikkojalkaväen sekä
-jääkäreiden koulutustehtävä siirtyy 1.1.1990
alkaen Uudenmaan Prikaatille. Yleisen rationa-

lisointitavoitteen lisäksi päätöstä perusteltiin
koulutuksen laajentamisella ja miehistökoulutuksen uudelleen käynnistämisellä.

1990 alkava vaihe
Koulutuksen ylimenokauden toimenpiteiden
ja 90-luvun koulutuksen suunnittelu alkoi pääesikunnan antamin perustein ja käskystä yli
vuosi sitten. Etelä-Suomen sotilasläänin johdolla suunnitteluun osallistuivat Uudenmaan
Prikaati ja Rannikkojääkäripataljoona. Suunnitelmassa otettiin huomioon mm. perinneasiat
ja kiltojen toiminta.
Puolustusvoimain johto hyväksyi suunnitelman 7. huhtikuuta 1989.
Suunnitelman mukaan koulutus annetaan
Uudenmaan Prikaatin jääkäripataljoonassa,
jonka nimi 1.1.1990 alkaen on Vaasan Rannikkojääkäripataljoona. Koulutussuhdelaskelma
perustuu luonnollisesti sodan ajan joukkojen
henkilöstötarpeeseen. Varsinaiset rannikkojääkärit, tiedustelijat ja venemiehet koulutetaan 1. jääkärikomppaniassa. Koulutettavat
komppaniaan valitaan jokaisesta Uudenmaan
Prikaatin saapumiserästä halukkuuden ja ominaisuuksien perusteella. Yksikön erikoiskoulutuksesta noin 70–80 % on rannikkojääkärikoulutusta ja loput jääkärikoulutusta.
2. jääkärikomppaniassa erikoiskoulutuksesta rannikkojalkaväkikoulutusta on noin 20–
30 % ja 70–80 % jääkärikoulutusta. Kranaatinheitin-, viesti-, panssarintorjunta- ja huoltomiehet sekä pioneerit koulutetaan siten, että
heidät voidaan sijoittaa sekä rannikkojalkaväen yksiköihin että jääkäripataljooniin ja -prikaateihin. Aliupseerikoulun rannikkojääkärilinja vastaa ryhmänjohtajien peruskoulutuksesta ja reservinupseerioppilaat koulutetaan
RUK:ssa.
Siirtyminen 5/2 koulutusjärjestelmään vaikuttaa myös rannikkojalkaväen koulutusjärjestelyihin. Miehistöstä parillisten vuosien toinen saapumiserä saa käytännössä vain talvi-
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sen rannikkojääkärikoulutuksen. Venemiehiä
koulutetaan kah-den vuoden jaksossa vain kolmesta saapumiserästä ja kahden saapumiserän kokelaiden vesistökoulutus jää lähes pelkästään Aliupseerikurssin I jakson varaan.
Sovellettuja harjoituksia pidetään 80-luvun
kokemusten pohjalta ja esimerkkien mukaisesti yhdessä rannikkotykistön joukko-osastojen kanssa. Tärkeimmiksi harjoitusalueiksi
muodostuvat Upinniemi, Jussarö, Hästö–Busö ja Lappohja.
Kuluneen vuoden aikana on Rannikkojääkäripataljoonan ja Uudenmaan Prikaatin toimin valmennettu tulevia rannikkojääkärien
kouluttajia tehtäviinsä. Taktillisia perusteita
on opiskeltu Rannikkotykistökoulun ja Hangon
Rannikkotykistöpatteriston tukemana. Taistelutekniikkaan ja rannikkojääkärikoulutukseen
on perehdytty eri harjoituksissa yhteensä noin
yhdeksän viikon ajan. Ensi vuosikymmenen
koulutussuunnitelmat laaditaan Uudenmaan
Prikaatissa tämän vuoden loppuun mennessä.
Samaan päivään mennessä valmistunee Rannikkojääkäripataljoonan laatima jalkaväen tarkastajan koulutusohje ”Rannikkojääkärikomppanian taistelu”.
Ongelmitta ei koulutus Tammisaaressa
kuitenkaan käynnisty. Prikaatin merenkulku- ja konehenkilöstön koulutus on ylimenokaudella jäänyt riittämättömäksi. Ainakin ensi vuonna prikaati tarvitsee venemiesten koulutuksessa naapureidensa apua. Pääasiassa
Syndaleniin sijoitettavien rakenteiden rahoituksesta on vuoden 1990 budjetissa vain murto-osa. Nyt näyttää sille, että Upinniemen laituria, uiskotalasta sekä majoitus- ja opetustiloja tarvitaan vielä 4–5 vuoden ajan.
Prikaatille siirtynyt vesistökalusto on kuluneen vuosikymmenen ajan palvellut tyydyttävästi vahvennetun komppanian koulutusta
ja sovellettuja harjoituksia. Prikaatin tarpeisiin
kalusto on riittämätön. Uiskokaluston iän, kunnon ja merikelpoisuuden perusteella voidaan
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todeta ensi tilassa tarvittavan noin 10 uiskoa
lisää. 90-luvun loppupuolella on nykyiset uiskot korvattava uusilla. Ilmeisesti nyt kehitteillä
oleva rannikkouisko sopii ominaisuuksiltaan ja
hinnaltaan parhaiten tulevien vuosikymmenien rannikkojääkäreiden perusveneeksi.
Ongelmista huolimatta Uudenmaan Prikaatin henkilöstön ammattitaito ja aktiivinen
asenne tulevat käsitykseni mukaan tuottamaan rannikkopuolustukselle riittävän, tehtävistään selviytyvän sekä iskukykyisen että
puolustuksellisen jalkaväen.
Lopuksi todettakoon, että rannikkojääkäreiden koulutus on kaikissa vaiheissaan perustunut sodan ajan joukkojen reserviläistarpeeseen!
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Ehdotus rannikkojääkärin hihamerkiksi.
Värit RT:n mukaan,
punainen ja musta.

Laadullisesti parhaaseen tulokseen
on päästy tähän mennessä 1980-luvulla tiiviissä yhteistoiminnassa
muiden rannikkojoukkojen kanssa. Kuluneella vuosikymmenellä on panostettu kansainvälisen suuntauksen mukaisesti myös erikoisjoukkojen toimintojen edellyttämien taitojen
omaksumiseen.
Martti Kuivala
Everstiluutnantti

Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
Tervehdys hyvät jäsenet!

Yhteydenpidosta:

Vuosi 2020, yhdistyksemme 87.
toimintavuosi, lähestyy jo loppuaan.
Korona on rajoittanut kaikkea toimintaa, joten mitään tilaisuuksia ei ole suunniteltu vuoden lopuksi ja pahalta näyttää,
että vuosi 2021 alkaa samoissa
merkeissä.
Saimme kuitenkin pidetyksi
sääntömääräisen vuosikokouksemme 24.9.2020 Suomenlinnan
Upseerikerholla. Kokouksesta on
erillinen kirjoitus tässä lehdessä.

Yhdistyksen jäsenposti lähetetään osoitteesta flomembers@
floapps.com.
On ilmennyt, että osalla jäsenistä posti menee suoraan
roskapostikansioon, koska vastaanottava palvelin tulkitsee
postin roskapostiksi. Tee tarvittavat ”temput” koneellasi, jotta
postisi tulee perille.
Muistakaa myös päivittää yhteystietonne, niin saatte RP-lehden oikeaan osoittee-

seen ja sähköpostitiedotteet luettavaksenne.
Terveisin yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja Jarmo
Valtimo alias JaVa
jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi
puh. 0405647695

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
toivottaa jäsenilleen
Rauhallista Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta!

Jäsentuotteita ja kirjoja:
Yhdistyksen pinssejä ja solmioneuloja on saatavilla hintaan 5
ja 10 euroa.
Vanhoja joukko-osastojen
historiakirjoja löytyy edelleen 10
euron hintaan pl. Hangon ja Vaasan, joiden painos on loppuunmyyty. Samoin löytyy
– RTUY 70 vuotta, v. 2003 julkaistu juhlakirja hintaan 10
€ sekä
– Suomen Rannikkopuolustus 100 vuotta, vuodelta
2018 hintaan 35 €. (Huom.
Viime lehdessä oli väärä
hinta)
Mikäli olet kiinnostunut
tuotteista, ota yhteyttä sihteeriin. Kaikkiin hintoihin lisätään
toimituskulut.
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

Antennien ja antennitarvikkeiden sekä
mastorakenteiden ja asennustarvikkeiden
suunnittelu, valmistus ja myynti.

Antenniasennukset, mastotyöt ja huollot
RF-kaapelit, liittimet ja tarvikkeet
Radomit ja sääsuojat
EN 1090-mukaiset teräs- ja alumiinirakenteet
Aerial Oy
PL 22
Pietolankatu 9 A
04410 JÄRVENPÄÄ

Puh. 09 279 0120
Fax. 09 291 0210
www.aerial.fi
aerial@aerial.fi
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Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
Puheenjohtajalta

A

rvoisat Meriupseeriyhdistyksen jäsenet,
Elokuun lopussa järjestetty
Meriupseeriyhdistyksen vuosikokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Rannikkolaivaston komentaja,
kommodori Jukka Anteroinen
ja varapuheenjohtajaksi Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksessa sektorinjohtajana toimiva komentaja Iiiro Penttilä.
Yhdistys kiittää edellistä yhdistyksen puheenjohtajaa, kommodori Veli-Petteri Valkamoa ja
muita tehtävistään pois siirtyneitä yhdistyksen luottamushenkilöitä yhdistyksen eteen
tekemästään työstä.
Uusi hallitus on järjestäytynyt ja työ yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi jatkuu
vuosikokouksessa hyväksytyllä

tavalla ja esitetyin toimintamuodoin. Vallitseva korona-tilanne
on vaikuttanut kuitenkin voimakkaasti mahdollisuuksiin järjestää
kokouksia fyysisinä tapaamisina.
Hallitus selvittää parhaillaan
vaihtoehtoisia tapoja järjestää
kokouksia. Tiedotamme tulevista kokouksista ja niiden järjestelyistä tarkemmin jäsenkirjeissä.
Yhdistyksen hallitus on jäsenistöä kuultuaan valinnut vuoden jäseneksi yhdistyksen pitkäaikaisen majan hoitajan, komentaja Pasi Puoskarin.
Parhaimmat onnittelut komentaja Puoskarille. Hän on tänä vuonna myös luopunut tehtävästään ja luovuttanut sen seuraajalleen, komentaja evp Mikko Saariselle.
Yhdistys katsoo luottavaisesti tulevaan arjen haasteista
huolimatta.
Toivotan kaikille yhdistyk-

Ship Service and maintenance

w w w. l a i v a k o n e . f i

sen jäsenille hyvää joulua sekä
terveyttä ja menestystä tulevalle vuodelle.
Jukka Anteroinen

Kommodori

MY:n jäsenmaksut
Laskut kuluvan vuoden jäsenmaksuista on postitettu kirjeitse. Olethan yhteydessä sihteereihin, mikäli et ole laskua vastaanottanut! Vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksut säilyivät ennallaan:
– Amir/kom 40€
– Komkapt/ltn 30€
– Evp/res 30€
– Kad -€
Maksathan jäsenmaksun
laskussa näkyvälle tilille ja muistat käyttää viitenumeroa.

MY:n jäsentuotteet
Suomen Laivasto -kirjasarja (13), osat erikseen 15€, koko sarja 40€
– Uhka Lännestä -kirja, 15€
– Suojattu merenkulku
elinehtonamme -kirja, 15€
– MY:n isännänviiri, 70€
– MY:n Veneviiri, 22€
– MY-Jäsenpinssi, 7€
Hintoihin lisätään mahdolliset postikulut. Lisätiedot tuotteista sihteeriltä.
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
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Rannikkojääkärikilta ja
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Puheenjohtajan kynästä
Tervehdys kaikille rannikkojääkäreille ja lehden lukijoille!

T

ätä kirjoittaessa yhdistys valmistautuu kevät- ja
syyskokouksiin, jotka pidetään
25.11. Killan toiminta on ollut
tänä vuonna valitettavasti melko vähäistä, mutta tälle lienee
ymmärrystä jäsenistössä. Ensi
vuonna sitten…

Killan maja
Majan kausi päätyi lokakuuhun
ja nyt maja on asetettu talviteloille odottamaan kevään saapumista ja majatalkoita. Lämmin kiitos Jorma Tiuralle, joka
on majaisäntänä pitänyt huolta
majasta. Kiitos myös niille muutamille, jotka ehtivät käyttää
majaa rajoitusten niin sallittua.

Tuleva vuosi

Petri Käyhkö

van vuoden kevätkokouksen, joka on tärkeä, jos syyskokoukselle esitetyt sääntömuutokset etenevät toiseen käsittelyyn ja tulevat hyväksytyksi. Sääntömuutoksista enemmän seuraavassa
Rannikon puolustajassa.

Tiedottaminen
Kilta viestii sähköpostilla ja Facebook-sivuston kautta. Muista pitää yhteystietosi päivitettynä!

Haluatko osallistua
enemmän?
Haluatko osallistua järjestelyihin, toimintaan tai muuten vain
auttaa aika ajoin? Ehkä sinulla
on ajatuksia uudesta tekemisestä? Älä jää tuleen makaamaan,
vaan ota yhteyttä!

Pitäkää huolta itsestänne ja
läheisistänne! Voimaa ja jaksamista
En gång Kustjägare – Alltid
Kustjägare I Kerran Rannikkojääkäri – aina Rannikkojääkäri
Petri Käyhkö
Puheenjohtaja, Rannikkojääkärikilta

Vuoden 2021 toimintaan vaikuttaa keskeisesti meneillä olevan
koronapandemian tilanne. Hallitus suunnittelee toiminnan normaalivuoden mukaisesti, mutta
varautuu siihen, että epidemiatilanteen rajoitukset eivät mahdollista suunniteltua toimintaa.
Tiedostamme, että vallalla oleva epidemia tulee vaikuttamaan
tapahtumiin ja toimintaamme
vielä ensi keväänä, kesänä ja
mahdollisesti vielä syksyllä.
Nostan esille erikseen tuleRannikon Puolustaja 4 | 2020
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Sininen Reservi

Merisotilaat eivät aaltoja säikähdä
Antti Rautiainen

Tall Ships Race 2021 on jälleen Turussa ja Sinisen Reservin yhteysupseeriviirikkö on mukana auttamassa.

Meripuolustuspäivä jäi
kasvomaskien taakse…
Tätä tekstiä kirjoitettaessa Sinisen Reservin ja Merivoimien yhdessä järjestämä kutsuvierasseminaari ja Meripuolustuspäi56

vä piti olla päätöksessään. Jälleen kerran kaikkeen vaikuttanut pandemia vei voiton ja päivän anniksi jäi komentajan tervehdys reserville somekanavien kautta.

Meripuolustuspäivä on jo parikymmentä vuotta koonnut noin
100 hengen kutsuvierasjoukon,
johon kuuluu Merivoimien johto
ja eri joukko-osastojen edustajat
aina kadetteihin saakka, Sinisen
Reservin johto sekä kaikkien sen
jäsenyhdistysten edustajat, Merivoimien ja reserviläisten työtä tukevat eri säätiöt sekä laaja joukko Merivoimien ja reserviläisten
sidosryhmiä. Seminaaripäivä sisältää tyypillisesti Merivoimien ja
Sinisen Reservin tilannekatsaukset sekä esitykset ajankohtaisesta, meripuolustuksellisesti merkittävästä teemasta. Viime vuodet päivän teemaa on valaistu
eri näkökulmista, jonka jälkeen
alustajat ovat keskustelleet sekä vastailleet yleisön kysymyksiin paneelissa. Sinisen Reservin
järjestämä vastaanotto päättää
päivän, jossa verkostoituminen,
yhteistyö ja tiedon jakaminen
ovat johtotähtiä. Haluan uskoa,
että ensi vuonna tämä jälleen toteutuu!

…mutta jotain on tehtykin
Pandemian toinen aalto vyöryy ja vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa pinnalla on pysytty mm. etäkokouksilla, webinaareilla ja verkkotuetulla opetuksella. Kesän paremman jakson aikana Sinisen Reservin Meritaitokilpailu saatiin järjestettyä

Järjestöt

ä
MPK:n Meripuolustuspiirin kurssina erittäin onnistuneesti, poikkeuksellisesti kylläkin yksipäiväisenä. Sinisen Reservin 3. ampumapäivä Raasissa toteutettiin
myös suunnitellusti. Linnakeveneet ja jäsenyhdistyksien omat
veneet ovat olleet vaihdellen vesillä, Pelikaanikillan öljyntorjunta-Jurmo eli U-601 on vihdoin vesillä ja kastettaneen vielä ennen
talvea. Meripuolustuspiirin muitakin kursseja on järjestetty kesän sekä syksyn aikana ja Sinisen
Reservin aktiivit ovat olleet mukana näitä toteuttamassa. Linnakeveneiden uudelleen järjestelyissä m/s Halkokari on siirtynyt Ouluun ja m/s Sommarö siirretään Upinniemeen telakoitavaksi. Se tullee operoimaan jatkossa Hangon alueella. Kaakonkulmalla on valmisteltu toiminnan aktivoimista ja lokakuun lopulla järjestetään RPR:n toimesta vapaehtoinen harjoitus.

Myötäaallokossa ja
-tuulessa
Tätä tekstiä kirjoitettaessa Suomen lippu on liehunut juhlistaen
YK-päivää. Tämän lehden ilmestyessä Suomen itsenäisyyttä
juhlistaen siniristilippu on nostettu jälleen salkoon. Aalto kerrallaan ”myräkkä” taittuu ja kun
aallot hiipuvat, vauhtia lisätään.
Pääsemme jälleen tekemään ilRannikon Puolustaja 4 | 2020

Mika Kuutti

Sinisen Reservin ansioituneille aktiiveille komkapt res Reima
Mäkeläiselle (SVR R), komkapt res Ilkka Tiihoselle (SL R) ja ylil res
Seppo Vihersaarelle (SVR ar) luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämät huomionosoitukset Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tiloissa
Katajanokalla 4.6.2020. Vastaavanlaisessa tilaisuudessa viikolla 50 luovutetaan Sinisen Reservin ansioristit komdri Janne Huuskolle, kaptl
Janne Larjavalle ja pursim res Pertti Pörstille sekä Sinisen Reservin ansiomitalit Kari Niskaselle ja Jaakko Paukkuselle.

man rajoituksia vapaaehtoista
maanpuolustustyötä ja rakentamaan entistä parempaa kokonaisturvallisuutta!
Toivomme, että itsenäisyyspäivä on ollut lukijoillemme juhlavan antoisa ja onnittelemme
lämpimästi kaikkia ylennyksen
tai huomionosoituksen saaneita. Huomionosoitukset ja ylennykset ovat osoitus merkittävästä panoksesta isänmaan hyväksi sekä erinomaisesti tehdys-

tä vapaaehtoisesta työstä!
Haluan esittää kiitoksen tästä vuodesta niin Sinisen Reservin jäsenyhdistyksien jäsenille,
Merivoimille, merivartiostoille
kuin muillekin yhteistyökumppaneillemme ja toivottaa kaikille rauhallisen antoisaa joulunpyhien aikaa sekä menestyksekästä tulevaa vuotta 2021!
Antti Rautiainen
puheenjohtaja, Sininen Reservi ry
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Syysretki
Sakari Kouti

Tuulisen päivän upeita tyrskyjä.

S

uomenlinnan Rannikkotykistökilta teki 13.9 syysretken hallinoimaansa Järvön
saareen. Yleensä saaressa viettää kesää lähinnä ne kiltalaiset,
joilla on oma vene. Nyt oli mahdollista päästä saareen tutustumaan myös veneettömien kiltalaisten. Samalla varmaan jollekin myös selvisi, että tästä upeasta saaresta olisi mahdollista
päästä nauttimaan kesällä, vaikka ei itse omistakaan venettä.
Saareen voi tulla esim viikoksi
päivystäjäksi. Saa asua kiltama58

Finn Lyckoberg

Hoitokunnan puheenjohtaja
Mika Pyyskänen.

jassa, saunoa ja nauttia saareen
upeasta luonnosta, merestä, au-

ringosta. Samalla toimii isännän
apulaisena. Upea kokemus!
Mukaan retkelle oli ilmoittautunut alun perin vajaa 20 henkeä.
Muutama jäi pois sairastumisen
johdosta. Saareen piti alun perin kulkea killan linnakeveneellä.
Mutta päivää ennen retkeä linnakeveneen päällikkö loukkasi polvensa ja joutui perumaan osallistumisensa. Matka taittuikin sitten Porkkala Marinen rannasta kahdella kiltalaisten isolla veneellä. Rannassa jaettiin halukkaille kasvomaskit, jotta saatiin
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Kristiina Slotte

retkestä koronaturvallinen.
Ilma oli aurinkoinen. Koko kesä oli ollut aika rauhallista tuulta, mutta nyt retkipäivänä tuulikin sitten koko kesän edestä.
Retkeläiset saareen toivotti
tervetulleeksi killan puheenjohtajan (allekirjoittaneen) lisäksi Järvön hoitokunnan puheenjohtaja Mika Pyyskänen ja Järvön isäntä Ari Orpana. Poikien
johdolla sitten siirryttiin kiltamajalle, josta maukkaan järvöläisten valmistaman keittolounaan jälkeen lähdettiin tutustumaan saareen. Mika Pyyskänen kertoili vähän saaren historiasta ja nykypäivästä. Retkeläiset ihastelivat kauniita rantakallioita, upeita näkymiä ja hyvin hoidettuja rakennuksia. Kiltamaja oli juuri saanut talkoil-

Puheenjohtaja ja killan saunaan tutustuminen

la uuden katon. Meri näytti voimansa mahtavina aaltoina etelärannalla. Löytyi saaresta vähän sieniä ja marjojakin kotiin
Kristiina Slotte

vietäväksi. Saarikierroksen jälkeen jäi vielä aikaa saunomiseen
ja itsekseen saaressa kuljeskeluun. Usealla oli kamera mukana ja rannan mahtavat vaahtopäät houkuttelivat kuvaamaan.
Hieno retkipäivä päättyi takaisin mantereelle Porkkala Marinen venesatamaan.
Suurkiitos järvöläisille järjestelyistä!
Kristiina Slotte
Killan puheenjohtaja

Kristiina Slotte kirjoitti myös
Suomenlinnan Rannikkotykistö
killan artikkelin Rannikon Puo
lustajan nro 3/2020 sivuilla 64-69.
Järvön isännän, Ari Orpanan, salainen puutarha.
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

59

Järjestöt

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Järvön tapahtumia kesällä 2020
Mika Pyyskänen

Jan Kansanaho

Jan Kansanaho

Poijukettinkejä sukeltamassa
Pasi Latva-Käyrä, veneessä tukitoiminnoissa Jan Kansanaho ja
Ari Orpana

K

evät 2020 alkoi Suomenlinnan rannikkotykistökillan
hallinnoimalla saarella, Järvössä, Covid-19 aiheuttamien ongelmien ja rajoitusten johdosta
sekavissa tunnelmissa. Selvää
oli että suosittu lasten kesäleiri
joudutaan peruttamaan, mutta
myös muita toimenpiteitä tilojen
käytön suhteen jouduttiin hoitokunnassa miettimään. Kevään
osalta päätettiinkin laittaa yhteiset tilat, kuten Kilta maja, sauna
ja muutamia muita tiloja käyttökieltoon. Sairaana saarelle saapuminen kiellettiin ja turvavälejä
suositeltiin kaikessa tekemisessä.
Kevään myötä rajoituksia kuitenkin pystyttiin lieventämään ja
60

Tony Grönroos ja Ari Orpana frisbeegolf koria asentamassa. Tony myös
vastasi kattoremontin suunnittelusta.

saarella päästiin viettämään melko normaalia kesäkautta.
Talven aikana oli voimakkaat
talvimyrskyt pyyhkineet saarten
yli ja aiheuttaneet vahinkoja satama-alueella. Tämän johdosta
päälaiturin kiinnitys ketjuja jouduttiin uusimaan, kääntynyt lai-

turi oikaisemaan ja useamman
poijun ketjut vaihtamaan sukeltamalla.
Samaan aikaan pidettiin kevättalkoot saarta siivoillen, grillikatoksen muoviset ikkunat
vaihdettiin uusiin ja tulevaisuuden lasten leirejä varten saareen
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Jan Kansanaho

Jan Kansanaho

Tuija Tienhaara ja Mika Pyyskänen
kantamassa katto tarvikkeita.

asennettiin frisbee golfrata.
Juhannusta ja kesää saatiin
saarella viettää Covid tilanteesta huolimatta melko normaalisti kävijämäärän ollessa erittäin
korkea pitkin kautta.
Pieniä talkoo ja kunnostustöitä sekä polttopuita tehtiin
melkein joka viikonloppu.
Edellisen vuoden syksyllä,
Kilta-majan katon puhdistuksen yhteydessä oli havaittu katon kunnossa vaurioita, jotka
hoitamatta olisivat saattaneet
aiheuttaa mökille vakavia vaurioita. Tämän johdosta Järvön
hoitokunta aloitti katon kunnostuksen suunnittelemisen.
Suunnitelmat saatiin valmiiksi ja katto päätettiin uusia
loppukesästä 2020. Projekti alkoi tarvittavien asioiden, kuten uudet pellit ja kattoruoteet
ja rakennustelineiden saareen
tuomisella. Kantamista oli palRannikon Puolustaja 4 | 2020

Ville Sainio ja Jan Kansanaho viemässä roskia mantereelle.

jon joka kuitenkin hoitui hyvällä talkoohengellä.
Myös katon varsinainen kunnostus tehtiin talkootyönä kolmen viikonlopun aikana.
Katon uusimisen jälkeen on
Kiltamaja erittäin hyvässä kunnossa ja kestää varmasti seuraavat 30 vuotta ilman isoja remontteja.
13.9. Kilta järjesti kiltalaisille
tutustumisretken saareen. Mukana oli toistakymmentä kiltalaista. Ms Kuivasaarella suunniteltu kuljetus valitettavasti peruuntui loukkaantumisen johdosta, mutta kävijät saatiin saarelle ja takaisin kiltalaisten omilla veneillä.
Tarjolla saaressa maittava
keittolounas kierros saaressa ja

saunomismahdollisuus.
Syksyyn mahtui vielä kauden virallinen päätös, Venetsialaiset jonka yhteydessä pidettiin saarella vielä syystalkoot.
Talkoiden yhteydessä saarelta
kunnostettiin erilaisia kävelysiltoja ja vuosien aikana kertynyttä roskaa vietiin pois.
Järvössä kausi jatkuu vielä
jäiden tuloon saakka, vaikkakin
tilat on jo laitettu talvikuntoon
ja kävijämäärä on pienentynyt
veneiden noustessa talvisäilytykseen.
Nyt on talven hyvä tulla, tilojen ollessa kunnossa. Kesäkautta 2021 odottaen!
Jan Kansanaho

61

Järjestöt

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Vuosi 2020 Kaakonkulmalla
Aapo Tokkola

Vuosikokouksen osallistujia.

K

otkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry piti vuosikokouksensa Haminassa 3.3. juuri ennen laaja-alaisen koronaepidemian alkamista. Kumppanuustalo Hilman tiloissa pidetyssä kokouksessa oli paikalla 30 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana oli jo perinteisesti
Jussi Suomalainen ja kokous vietiin läpi juohean tehokkaasti Jussin johdolla. Heti kokouksen jälkeen siirryimme ajassa 80 vuotta taaksepäin ja Pertti Huhtanen
piti mielenkiintoisen esitelmän
”Jäähyökkäys Suursaaresta Kotkan suuntaan ja Lavansaaresta
Virolahdelle maaliskuussa 1940”.
Koronatilanne paheni ja niinpä jouduimme melko pian ko62

kouksen jälkeen toteamaan, että hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ei kyetä noudattamaan.

Hallitus teki päätökset toiminnan sopeuttamisesta ja niinpä
kevääksi suunniteltu Virolahden
retki ja elokuulle suunniteltu Karjalan kannaksen retki jouduttiin
perumaan. Perinnepäivää ja samalla Merivoimien vuosipäivää
vietettiin 9.7. Varissaaressa pienimuotoisesti, mutta juhlallisesti,
yhteistyössä Rannikkoprikaatin,
Sinisen Reservin ja Meripuolustuspiirin edustajien kanssa. Heinäkuulle oli suunniteltu myös ns.
”Kyminlinna-päivä”. Tarkoitus oli
kutsua kaikki Kotkan Rannikkopataljoonassa ja sen edeltäjäjoukoissa palkattuna palvelleet yhteiseen tapahtumaan Kyminlinnan historialliselle alueelle. Tämänkin tilaisuuden luonnetta
jouduttiin muuttamaan ja niinAapo Tokkola

Tutustumisretki alkamassa, oppaamme Ari Vihreäluoto äärimmäisenä
vasemmalla.
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Aapo Tokkola

... ja sitten kahville.

pä elokuun lopulla kokoonnuttiin Kyminlinnan alueelle vain
oman jäsenistön voimin. Paikalle
tuli sateisesta säästä huolimatta
50 henkilöä. Aluksi kerrattiin linnoituksen historiaa ja muisteltiin menneitä kiertämällä linnoituksen sisällä Ari Vihreäluodon
opastuksella. Muistelot jatkuivat
kierroksen jälkeen retkikahvien
merkeissä, jotka talousryhmämme oli järjestänyt Kyminlinnan
kesäteatterin kahvioon.
Koska varsinaiset tapahtuvat ovat jääneet vähemmälle,
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

olemme yrittäneet aktivoida jäsenistöä järjestämällä ”perinnetalkoot”. Tarkoitus on saada kuvia, kirjoituksia, esityksiä yms.
joukkomme ja yhdistyksemme
arjesta ja juhlasta. Aktivoitumista on ollut havaittavissa, mutta
odotamme vielä loppukiriä vuodenvaihteeseen mennessä.
Juuri tätä juttua kirjoitettaessa olemme koostamassa vastauksia Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen antamiin tehtäviin rannikkotykistöön liittyvien
muistomerkkien ja muistolaat-

tojen kartoittamisesta omalta alueeltamme. Samalla alamme kääntää katseita jo tulevalle vuodelle, jota toivottavasti ei
korona hallitse yhtä paljon kuin
kuluvaa vuotta. Perinneyhdistyksen hallituksen puolesta haluan kiittää jäsenistöä, yhteistyökumppaneita ja lehden lukijoita sekä toivottaa turvallista ja
rauhaisaa loppuvuotta sekä parempaa vuotta 2021!
Aapo Tokkola
Kotkan Rannikkoalueen
Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja
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Laivaston Sukeltajakilta

Avartaa se – matkailu – ja syventä
Jouko Moisala

Sotilassukeltajaa siis kiinnostavat miinat! Jörgen Engroos selvittää
tämän miinan saloja.

N

äin korona- aikana on suositeltu kotimaan matkailua, jos nyt on siis ihan pakko
matkailla. Laivaston Sukeltajakiltakin oli näin pakotettu luopumaan suunnitellusta matkasta Ruotsiin ja Karlskronaan. Kotimaan länsirannikonmatkastakin oli luovuttava. Sen sijaan lyhytmatka Hangon kautta Turkuun keräsi lähes 20 kiltalaista
viikonloppuna 10.–11.10. 2020

Rintamamuseo
Ehkä avartaminen ja syventäminen voivat olla tietyissä tilanteissa synonyymejä! Lauan64

taiaamuna kiltalaisten ryhmä
kokoontui Hangon Rintamamuseon pysäköintialueella, iskuetäisyyden päässä itse museosta.
On todennäköistä, että
useilla osallistujilla ei oikeastaan ollut etukäteistietoa odotettavasta. Jos näin oli, niin jatkon anti oli todella positiivinen
yllätys.
Museon johtaja itse, komentaja Jörgen Engroos, otti ryhmän komentoonsa ja lähes kolmen tunnin jatko sujui nopeasti.
Kun opas tietää ja tuntee asiansa kuulija viihtyy. Huonokuuloisen ei tarvinnut korviaan höris-

tää ja sekin lisää viihtyvyyttä ja
halua kuulla lisää.
Kolmen tunnin ajan museon
johtajana komentaja Engroos
siirsi Hangon rintaman tietoa,
tapahtumia ja toimintaa kuulijoilleen mahtavan paketin.
Hieno opastus päättyi Harpaskogin linjan entisöityyn
bunkkeriin. Täällä kiinnostava
opastus päättyi bunkkerin ammuntatoiminnasta tehtyyn ääni- ja savuinstallaatioon. ”Elävää historiaa”!
Hangon rintama! Harparskogin linja! Aika vähän tunnettu!
Onhan ollut tiedossa, että ajettaessa Hankoon tien varrella on
jälkiä linnoitteista. Rintamamuseokin on tienvarressa ohitettu,
ehkä hieman hidastaen, mutta
ei pysähtyen.
Kolmen tunnin vierailun aikana saadun tiedon lisäksi jäi
päällimmäiseksi ajatukseksi hiljainen ihmettely. Tänään pieneenkin maanrakennustyöhön
tarvitaan raskaita koneita. Talvisodan jälkeen samanaikaisesti Salpalinjan rakentamisen
kanssa rakennettiin tämä puolustuslinja senaikaisilla välineillä ja koneilla. Hankoniemellä linja on viisi kilometriä pitkä, mutta sen kokonaispituus on noin 40
kilometriä. Linnoitettujen siulojen ulottuessa kauas Hankonie-
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ää kotimaan historian tietoakin
Jouko Moisala

Koko Ryhmä kokoontuneena Suomen Joutsenen takakannella antoisan kiertokäynnin jälkeen.

mestä länteen ja itään maalle ja
saarille. Linnoite olisi ollut tehokas este hyökkäykselle Hankoniemen vuokra-alueelta maahan, mutta varsinaiseen tarkoitukseensa sitä ei tarvittu.

Hanko
Ennen Turkuun lähtöä pyörähdettiin Hangon kautta ja kiltalaisille viimesyksyisestä PuolanBaltian matkasta tuttu Aleksander Ichchenko kertoili Hangon
varhaisesta historiasta ja käytti
ryhmää Hangon museossa, jossa
tutustuttiin Hangon alueen tunnetuimpiin vanhoihin hylkyihin.
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

Turkuun
Turussa ryhmä majoittui ennestään tuttuun Bore-laivaan ja iltaruokailun jälkeen painui levolle valmistautumaan seuraavaan
päivään.
Turun osalta tämä korona teki omat tepposensa. Sukellusmuseoon tutustuminen jäi vai
virtuaaliseksi eikä TYKS:n painekammiosta saatu sitäkään.
Kauniina, aurinkoisena päivänä saatiin kuitenkin Merikeskus Forum Marinumista hyvä
opastus Suomen Joutsenelle,
oma kierto itse Forum Marinumissa.

Viimeinen tutustumiskohde
oli Turun pääpaloasema. Sukeltajat saivat hyvän tutustumisen
tämän päivän pelastussukeltajien työhön ja työvälineisiin. Yhtä kiinnostava oli opastettu kierto laitoksen Palomuseoon. Yksi
kolmesta, muut Helsingissä ja
Tampereella.
Hieno viikonloppu! Mutta
onhan se matkailukin aika raskasta, jos kohta avartaa ja syventää!
Jouko Moisala
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Poikkeuksellinen vuosi 2020 sotil
Sirpa Holma

Merisotakoulun avoimien ovien päivänä Suomenlinnassa alkusyksystä oli myös yleisöllä mahdollisuus nauttia sotilaskodin palveluista.

K

un Rannikkosotilaskotiyhdistys piti vuosikokouksensa Kotkassa 8.3. Olimme jo
kuulleet uutisia koronaviruksesta, joka levisi kaukana Kiinassa
ja kaukaiseen Lappiinkin oli tullut lomailemaan tartunnan saanut kiinalaisturisti. Emme kui66

tenkaan pitäneet tilannetta niin
vakavana, että vuosikokous olisi pitänyt siirtää.
Vuosikokouksen ja juhlan
järjestelyt oli jo tehty ja kokouskutsut lähetetty, juhlan esiintyjät ja tarjoilut tilattu. Samalla
oli tarkoitus viettää vuosikoko-

usta emännöineen Kyminlinnan
paikallisosaston 70-vuotisjuhlaa
ja sisarellisessa hengessä myös
naistenpäivää. Vuosikokous pidettiin normaalisti ja juhlakin onnistui hyvin eikä kukaan sairastunut. Samaan aikaan Helsingissä
pidetyssä naistenpäivän konser-
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laskotitoiminnassa
Sirpa Holma

tissa olivat jo monet ihmiset yleisön joukossa saaneet tartunnan.
Koronavirus alkoi levitä nopeasti ja varuskunnissa reagoitiin tietenkin heti voimakkain rajoituksin, mikä vaikutti välittömästi sotilaskotien toimintaan.
Ohjeita, määräyksiä ja rajoituksia tuli sekä hallituksen että puolustusvoimien taholta. Olimme
yhtäkkiä joutuneet poikkeusoloihin. Vaikka monet jäsenistä
olivat osallistuneet poikkeusolokoulutuksiin ja opittua oli harjoiteltu isoissa sotaharjoituksissa, oli tämä tilanne erilainen ja
täysin odottamaton. Sotilaskotiliitto antoi toimintaohjeita yhdistyksille ja tarjosi jopa taloudellista apua.

Sotilaskotipalvelut
sopeuttaen
Eri varuskunnissa saattoivat
määräykset poiketa jonkin verran toisistaan olosuhteista riippuen.
Varusmiehet pääsivät käymään sotilaskodeissa porrastetusti pienissä ryhmissä. Osa oli
metsässä, osa lomilla. Myös osa
henkilökunnasta siirtyi etätöihin.
Pian oli sotilaskodeissa päiväsaikaan niin hiljaista, ettei niitä kannattanut pitää auki kokopäiväisesti. Varusmiehet joutuivat välillä niin kauaksi sotilaskoRannikon Puolustaja 4 | 2020

Vihreä sisar Minna ja nallet.

dista, ettei heillä ollut mahdollisuutta päästä sinne.
Sotilaskotiautomme Unelma pakattiin täyteen ja vietiin
sotilaskotipalvelut sinne, missä sotilaat olivat, olivat he sitten metsässä tai auttamassa
poliisia rajaliikenteen valvonnassa Uudenmaan läänin olles-

sa suljettuna. Aikaisemmin vapaaehtoiset sisaret olivat hoitaneet autokeikat. Virustilanteen
muuttuessa ja varuskunta-alueiden sulkeuduttua palkattu henkilökunta hoiti myynnin sotilaskotiautosta.
Upinniemen sotilaskodin
henkilökunta suhtautui muu67
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

siin. Suunnitteilla on myös koulutus- ja virkistyspäivä. Yhdistyksen talous on kestänyt tämän vaikean ajan paremmin
kuin odotimme. Henkilökunta
on osaavaa ja joustavaa, tilaukset on tehty myynnin mukaan ja
kulut pidetty kurissa. Valitettavasti emme keväällä kokonaan
välttyneet lomautuksilta, mutta
vuosilomajärjestelyjen ansiosta
lomautuksista ei tullut pitkiä.

Vapaaehtoisilla vaikeinta
Sotilaskotiauton jonossa turvavälit kunnossa!

toksiin ja uusiin tehtäviin erittäin joustavasti. Autokeikat olivat myös heille uusi kokemus.
Sotilaskotiauton valikoimaa monipuolistettiin ja sieltä sai ostaa
pizzaakin.
Pansion sotilaskodista toimitettiin varusmiehille tilausten mukaan sodekasseja niin
maastoon kuin laivoillekin, mistä saimme erityiskiitoksen Rannikkolaivaston komentajalta. Virustilanteen hiljensin myös Merisotakoulun sotilaskodin toimintaa. Varusmiesten liikkuminen alueella oli hyvin rajoitettua. Monipuolistimme sotilaskodin tuotevalikoimaa sekä
hankimme erilaisia pelejä vapaa-ajalla käytettäväksi. Han68

kimme lisäksi Suomenlinnan
paikallisosaston ja Anna-Liisa
Rewellin säätiön avustuksella
sotilaskotiin uuden sohvaryhmän. Lisäämme sisustuksellisin
elementein sotilaskodin toimivuutta ja viihtyisyyttä.
Olemme hankkineet Upinniemeen, Pansioon ja laivoille
urheilu- ja harrastusvälineitä varusmiesten toivelistan mukaan.
Hankintoihin on saatu avustusta
paikallisosastoilta ja Anna-Liisa
Rewellin säätiöltä. Upinniemen
sotilaskotiin on tilattu uusi, tehokas pizzauuni, joka nyt voidaan rauhallisena aikana asentaa paikoilleen. Olemme panostaneet henkilökunnan taloudellisesti ajanmukaisiin työvälinei-

Vapaaehtoistyötä tekevälle jäsenistöllemme tämä aika on varmasti ollut vaikeinta. Vapaaehtoisia työllistäneet tapahtumat,
kuten läheistenpäivät ja kotiutusjuhlat, jäivät pois, valapäivät
toteutettiin ilman omaisia. Kokoontuminen oli rajoitettua ja yli
70-vuotiaat määrättiin omaehtoiseen karanteeniin. Sisariltoja
ei pidetty, mutta yhteyksiä ylläpidettiin sähköpostilla, sisarkirjeillä ja puhelimitse. Kesällä olot
jonkin verran vapautuivat tiuketakseen taas syksyllä uudelleen.
Kesän aikana vapaaehtoiset sisaret pääsivät kuitenkin jonkin
verran autokeikoille. Merisotakoulun sotilaskotia pidettiin
poikkeuksellisesti auki läpi kesän myös kodinhoitajan loman
aikana. Merisotakoululla oli syksyn alkaessa avoimien ovien päi-
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Sotilaskotiliiton kevät- ja syyskokoukseen Oulussa Rannikkosotilaskoti
yhdistyksen edustajina osallistuivat Sirpa Holma ja Maritta Sariola.
Kokouksessa noudatettiin tiukkoja hygienia- ja suojatoimia. Ensimmäistä
kertaa oli mahdollisuus osallistua myös valtakirjalla tai etänä.

vät, jolloin yleisökin sai nauttia
sotilaskodin antimista ulos katetusta sotilaskotiteltasta. Suuret tapahtumat kuten Merivoimien vuosipäivä Raumalla peruttiin. Merivoimien vuosipäivän sotilaskotipalvelut suunniteltiin toteutettavan yhteistyönä Selkämeren, Turun ja Upinniemen paikallisosaston kesken,
myös Säkylän sotilaskotiyhdisRannikon Puolustaja 4 | 2020

tyksestä luvattiin apua. Suunnittelutyö oli jo hyvässä vauhdissa, kun tieto tilaisuuden peruuntumisesta tuli. Suunnitelmia voidaan kuitenkin käyttää
hyväksi ensi vuonna, kun Merivoimien vuosipäivä järjestetään
Raumalla. Loppukesällä toteutettiin joitakin leirejä ja saaristovierailuja. Sisariltoja alettiin
varovasti pitää, mutta korona-

tilanteen taas syksyllä uudestaan pahennuttua peruuntuivat
perinteiset konsertit, myyjäiset
ja kahvitukset. Vallitsevan tilanteen johdosta yhdistyksen hallitus päätti peruuttaa myös vuosipäivämme vastaanoton. Vapaaehtoisille suunnattuja koulutustilaisuuksia on jouduttu siirtämään ensi vuoden puolelle toivoen, että silloin on parempi tilanne. Tilaisuuksien ja koulutusten peruuntuminen ja siirtyminen on harmillista, koska olemme saaneet tilanteesta huolimatta monia uusia jäseniä ja
heille pitäisi tarjota toimintaa.
Toisaalta valtiovallan määräämien rajoitusten ansiosta meillä on koronan leviämisen suhteen parempi tilanne kuin monissa muissa maissa.
Elämme kuitenkin odottaen
paluuta normaalitilanteeseen
ottaen poikkeusolot oppimisen
ja kokemuksen kannalta. Toivotaan, että tästä ei tule uusi normaali. Jos tulee, sitten on vain
taas sopeuduttava tilanteeseen
ja toimittava sen mukaan. On sitä yli sadan vuoden sotilaskotitoiminnan aikana pahemmastakin selvitty!
Maritta Sariola
puheenjohtaja
Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan syys

K

iltamme loppukesän ja
syyskauden toimet jäivät
kuluneena vuonna vähiin. Mokoma syykin on kaikkien tiedossa.
Kuukausitapaamisia emme voineet syyskauden alettua uudelleen käynnistää, eikä kiltamestarimme voinut epävarmuustekijöistä johtuen sopia kenenkään puhujan kanssa esiintymisistä. Hekalla on kuitenkin tunnetusti laaja verkosto valtakunnan huippunimiä, joten kun ns.
tästä selvitään, niin kyllä lähtee!
Killan syyskokous oli myös
siirrettävä keväältä elokuun 24.
päivälle, jolloin pystyimme taas
kokoontumaan väljästi sijoittuneina Heikkilän sotilaskodin
isoon pääsaliin. Tässä elokuisessa kevätkokouksessa oli tilanteesta riippumatta kuitenkin
riittävästi jäseniä paikalla, joten
saimme tehtyä päätökseen kaikki sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Marraskuulle Heikkilän sotilaskotiin sovittu syyskokous piti siirtää muualle pidettäväksi,
koska Heikkilässä tartuntariskien minimoimiseksi kaikki toiminta rajoitettiin vain Puolustusvoimien omaan toimintaan. Tämä
on tilanteesta johtuen enemmän
kuin ymmärrettävää, olihan Pansion tukikohdan eristäminen ulkopuolisilta tapahtunut jo paljon
aikaisemmin, jolloin kiltahallitus70

ten kokoukset siirrettiin nyt suljettuun Heikkilään.
Olimme jo tehneet syysjuhlan järjestelyt valmiiksi myös
Heikkilään, kun tieto tuli, ettemme voi käyttää sitä tilaa. Myös
tässä tilaisuudessa aikaisemmin tuttu Sirkkalan Upseerikerho oli poissuljettu, koska se oli
otettu yliopistokäyttöön. Kerhoa siellä ei enää ole. Maanpuolustuskiltojen kannalta määrätyt ajat alkavat olemaan auttamattomasti ohi. Enää ei ole Laivaston kerhoa, Toimiupseerikerhoa, Upseerikerhoa. Meriupseerikerho Pansiossa taitaa olla naftaliinissa, eikä ole käytännössä
käytettävissämme. Aselajiperinteitä esitteleviä ja niitä kunnioittavia tiloja alkaa olemaan yhä
vähemmän. Mahtavaan Merisotakoulun saunan ei myöskään
ole ”purjehduskauden” avausSeppo Kaila

Killan puheenjohtaja Mika
Koivunenn ojentaa killan standaarin ansioituneelle kiltaveli
Jaakko Savirannalle.

ja lopetuslöylyihin nyt toistaiseksi koronapandemian vuoksi asiaa. Tallinnan ostosmatka
unohdettaneen myös tältä vuodelta ja katsomme miten ensi
vuosi pyörähtää käymään. Varusmiesten kotiutustilaisuuksiin Upinniemessä ja Pansiossa
osallistuimme tänä vuonna etänä, lähettämällä terveisemme ja
palkittujen kunniakirjoja palkintoineen välikäsien kautta varusmiehille. Toivottavasti tämä uusi
normaali loivenee ensi keväänä,
jotta pääsemme elvyyttämään
toimintaa jäsenistöllemme!
Olkaa kuulolla! – Tulevista
kuulutellaan tarpeen ilmaantuessa tiedotteilla sähköpostilla ja perinteisellä postilla sähköpostittomille, sekä TS-kiltapalstalla.
Kuten aikaisemminkin jo on
ilmoitettu, killan hallituksen toimesta on meneillään 60-vuotis
historiikin aineiston keruu, johon voi osallistua lähettämällä
kuvia killan menneistä tapahtumista. Kuvia ja niiden tärkeitä tietoja voi jokainen lähettää tiedottajalle; tiedottaja@turunrtkilta.
fi, tai ottamalla yhteyttä samalla sähköpostilla, jolloin voidaan
sopia miten paperikuvia saadaan
lainaksi skannausta varten.
Kilta jatkaa hyvin alkanutta sp-tiedottamista ryhmäjakeluna niille, jotka ovat killalle
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stoimet!
Seppo Kaila

Kevätkokousväkeä poikkeuksellisesti elokuisessa Heikkilän sotilaskodissa. Mikael Kaskelo äärimmäisenä oikealla, toimi kevätkokouksen puheenjohtajana.

sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Perinteiset postijakelut
ja kiltapalstatiedottamiset toimivat jatkossakin. Seuratkaa il-

moitteluja TS:n kiltapalstalla,
jäsentiedotteissa ja killan FB-sivulla: facebook.com/groups/
turunrtkilta. Seuratkaa tarjon-

taa myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sivuilla:
www.mpk.fi.
Seppo Kaila

Killan tiedottaja

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
Rannikon Puolustaja 4 | 2020
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!
Rami Kuustonen

Sinisen Reservin ampumapäivä 3 Raasissa 5.9. Osa ampumaryhmästä, ampuma-asento maaten.

T

urun Laivastokillan syyskokous päätettiin pidettäväksi Forum Marinumin kokoustiloissa, koska Heikkilän sotilaskoti rajattiin koronariskin vuoksi vain Puolustusvoimien omaan
toimintaan. Killan muu toiminta on ollut katkolla hallituksen
loppuvuoden kokouksia lukuun
ottamatta. Rannikkolaivaston
Pansion tukikohdan varusmiesten kotiutustilaisuuksien palkitsemiset kilta suoritti syyskaudellakin etänä. Toivottavasti
ensi vuonna tilanne paranee ja
pääsisimme tässäkin normaaliin
toimintamalliin.
Sinisen Reservin ampumapäivä 3 järjestettiin Raasissa 5.9.
Ammunnan johtajana toimi kiltamme ampumavastaava Rami
Kuustonen ja killan jäsenistä kilpaan osallistui tällä kerralla vain
72

Juha Ovaska, sijoittuen pistesijoille. Onnittelemme Juhaa kuitenkin hienosta kitaedustamisesta! Kemiössä järjestettiin
3.10. kalastuskilpailu, johon jäsenistöstämme osallistuivat
ampumista innokaammin. Kalasaaliista olivat kilpailemassa
Vilho Komulainen (4.sija), Jussi Leistén (8.), Reino Varinowski (11.), Hannu Risteli (15.), Mauri Iljin (16.), Alpo Leistén (20.) ja
Ville Leistén (23.). Killan tarkoitus oli järjestää syksyllä jäsenten väliset pistooliampumakilpailut jollakin soveltuvalla ampumaradalla. Kilpailua ei kuitenkaan päästy järjestämään.
Huomioikaa mahdollisesti ja tilanteesta riippuen järjestetävät
Sinisen Reservin kevään ampumakilpailut! Niiden mahdollisista toteutumisista ja niihin ilmoit-

tautumisiin voi käydä ajantaiset
tiedot bongaamassa osoitteessa: www.sininenreservi.fi/toiminta/tapahtumakalenteri/.
Alkuvuoden syntymäpäiväsankareitamme ovat: 75 vuotta.
Matti Ketola 18.1. ja Eljo Aalto
25.1., 60 v. Rainer Öhman 21.3.
Parhaimmat onnentoivotukset
kaikille päivänsankareillemme!
Seuratkaa ilmoitteluja retkistä ja tapahtumista TS:n kiltapalstalla, sähköposti-jäsentedotteissa ja killan päivitetyillä nettisivuilla: www.turunlaivastokilta.net ja killan FB-sivulla. Seuratkaa myös ampumatapahtumien ajankohtia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.
Seppo Kaila
Killan tiedottaja
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Perinteiden vaalimista
Kai Lindegren

Kuvien katselua Heikkilän sotilaskodissa.

R

ajallisia ovat olleet perinneyhdistyksemme osallistuttavat tapahtumat tänä vuonna. Toisaalta lähes kaikkeen vaikuttavan vitsauksen vaikutukset ovat toki olleet tämänlaiselle
yhdistykselle hieman vähäisempiä kuin toimintatavoiltaan useisiin yhteisiin tapahtumiin tottuneilla yhdistyksillä. Silti toimintasuunnitelmaan kirjattujen ja jo
osin valmisteltujenkin tilaisuuksien peruuntumiset ovat olleet
harmillisia.
Yhtä tapahtumaa ei kuitenkaan unohdettu; perinnepäivää. 81 vuotta sitten perustettiin Turun Lohko, kyseinen päivä 10.9. oli perinnejoukko-osastomme vuosipäivä ja sitä kautta myös yhdistyksemme perinnepäivä. Heikkilän sotilaskodin
isossa salissa, turvasuositukset
Rannikon Puolustaja 4 | 2020

huomioiden, järjestimme tilaisuuden jossa kakkukahvien kera katselimme skannattuja vanhoja valokuvia menneiltä vuosilta. Kuvien katselu, henkilöiden sekä paikkojen tunnistaminen koettiin mukavaksi tapahtumaksi, eikä lainkaan niin kiduttavaksi kuin joskus tuttavien lomakuvien katselu. Henkilöiden
tunnistamiseen vuosien takaisista kuvista toi lisähaastetta se,
että useimmilla oli kuvissa vielä
hiukset ja vartalotkin näyttivät
muuttaneen muotoaan.
Yhdistyksemme tarkoitusperien mukainen muistojen ja
perinteiden taltiointi on ollut ja
on merkittävä osa toimintaamme. Siksi hankkeemme yhdistyksen hallussa olevan melko
mittavan valokuva-aineiston digitoimiseksi on koettu tärkeäk-

si. Hanke on saatu alulle, siitä
maistiaisia saatiin edellä mainitussa tilaisuudessa. Vielä on paljon kuitenkin tehtävää ja myös
tuen tarvetta, jotta hanke etenisi ja kuva-aineisto saataisiin säilymään ja paremmin hyödynnettävään muotoon.
Pasi Kataja
puheenjohtaja

Kuvia esittelemässä puheenjohtaja Pasi Kataja, koneenkäyttäjänä yhdistyksen sihteeri Ari
Ahomäki.
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Yhteinen julkaisumme

Hangon Rannikkopatteriston
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
jarmo.valtimo@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Laivaston veteraanit

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Puheenjohtaja Seppo Grönroos
soegronroos@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Laivaston kilta

Pohjanlahden Merivartiokilta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rannikon Puolustajan teemat
1/2021

Harjoitustoiminnalla suorituskykyä
(Reservin koulutuksen kehittäminen)

2/2021

Merivoimien vaikuttamisen kokonaisuus

3/2021

Merivoimien johtamiskulttuuri
ja johtaminen tulevaisuudessa

4/2021

Merivoimien uhkakuvat tulevaisuudessa

1/2022

Meripuolustuksen SA-logistiikka,
logistiset ketjut ja huoltovarmuus

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

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

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

Turun Laivastokilta

www.rannikonpuolustaja.fi

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

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

Palveluksessa maalla ja merellä

Turun Rannikkotykistö
rykmentin Perinneyhdistys ry

Navigointi- ja
kommunikointilaitteet

Puheenjohtaja Pasi Kataja
Vimpankuja 11, 20540 Turku
rtperinne@gmail.com,
www.turrtr.fi

Konehuonelaitteet
Integroidut palo- ja
kaasuilmoitinjärjestelmät

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

Säiliömittaus- ja
lastausvarret teollisuudelle

Marine Solutions
Turvavalaistusjärjestelmät

Vaasan Rannikkopatteriston
perinneyhdistys

Poistumisopasteet,
turva- ja yhdistelmävalot

Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Harri Kevari
harri.kevari@mil.fi

Erikoiselektroniikka
puolustusvoimille

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

millog.fi
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