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Pääkirjoitus

koulutusta kattaen varusmies-
koulutuksen, täydennyskoulu-
tuksen ja vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen. Erityi-
sesti tarkoitus oli kerätä koke-
muksia, positiiviset ja negatiivi-
set asiat, sekä esittää kehitettä-
vät kohteet.

Kenraalimajuri Sonnisen 
haas tattelu avaa lehden alussa 
keskeisiä taustoja ja kokemuksia 
koulutus uudistuksesta ylätasol-
la. Sonnisen mukaan ”voidaan 
todeta, että kysymys oli erityi-
sesti pedagogisesta muutokses-
ta. Oli otettava huomioon koulu-
tettavien lähtökohdat, oppimis-
kyky ja mukautettava ne uusiin 
opetusmenetelmiin”.

Mielenkiintoisen lisän tuo-
vat merivoimien kokemuspe-
räiset kärkiosaajien artikkelit. 
Merisotakoulun ja Rannikkolai-
vaston kokeilut avaavat koulu-
tusuudistusta ja sen tavoitteita 
hienolla tavalla.

Kirjoitusten perusteella voi-
daan todeta, että hyvään suun-
taan ollaan menossa. Tavoit-
teena ollut vaikuttava ja kus-
tannustehokas koulutus, joka 
vastaa tulevaisuuden turvalli-
suusympäristön haasteisiin, on 
toteutumassa vähintään hyvin. 
Tehokkaasta ja tavoitteellises-
ta koulutuksesta saavat hyödyn 
sekä puolustusjärjestelmä että 
yksilö.

Perusajatuksessa moder-
nien oppimisnäkemysten mu-
kaisesti koulutettavalle anne-
taan enemmän vastuuta omas-
ta oppimisestaan. Koulutukses-
sa hyödynnetään nykyaikais-
ta teknologiaa. Harjoittelua te-
hostetaan ja saavutettuja op-
pimistuloksia mitataan syste-
maattisesti. Tekeminen on aina 
keskiössä.

Koulutus 2020 -ohjelman 
konseptia on testattu kahden 
vuoden ajan erilaisilla kokei-
luilla, joita on toteutettu jouk-
ko-osastoissa eri puolilla Suo-
mea. Valtakunnallinen pilotoin-
ti aloitettiin kaikissa Puolustus-
voimien joukko-osastoissa saa-
pumiserästä 1/20. Kokeiluilla 
tunnistetut parhaat käytänteet 
päätyvät osaksi varsinaista Kou-
lutus 2020 -ohjelmaa. Koulutus 
2020 -ohjelma on osa Puolus-
tusvoimien jatkuvaa toiminto-
jen kehittämistä. Uudistetut ko-
kemuksiin perustuvat normit as-
tuvat voimaan 1.1.2021 alkaen.

Oikeaan suuntaan olemme 
siis menossa. Perinteisen urhei-
luviisauden mukaan, ”jolsei tree-
neis, ei peliskään”, osuma ratkai-
see edelleen.

Rannikon puolustaja toivot-
taa lukijoille rauhallista joulua ja 
terveempää uutta vuotta.

Janne Herrala
Päätoimittaja

P uolustusvoimat uudis-
taa varusmieskoulu-
tusta ja asevelvollisuu-

den käytäntöjä Koulutus 2020 
-ohjelmalla.

Koulutus 2020 -ohjelmal-
la kehitetään kutsuntajärjes-
telmää, palvelusvalintoja, kou-
lutusjärjestelmää kokonaisuu-
dessaan sekä koulutusmenetel-
miä. Asevelvollisen koulutuspol-
kua kutsunnanalaisesta reser-
viläiseksi pyritään kehittämään 
mahdollisimman sujuvaksi.

Rannikonpuolustajan 4/2020 
teema, ”Merivoimien kokemuksia 
koulutus 2020:sta”, päätettiin toi-
mitusneuvostossa vuoden 2019 
lokakuussa. Siinä vaiheessa poh-
dittiin, ehditäänkö kokemuksia 
saada riittävästi. Niitä saatiin.

Lehdessä kuvataan koulu-
tusjärjestelmää ja toteutettua 

Tekeminen keskiöön 
uusilla menetelmillä
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Muistutus 
lehden 
kestotilaajille!

MUISTATHAN: Rannikon 
Puolustajan tilauksesi 
jatkuu automaattisesti 
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Saat alkuvuodesta 
2021 ennen, ensimmäi-
sen lehden ilmestymis-
tä, 24 euron tilausmak-
sun, jonka maksamalla 
eräpäivään mennessä 
tilauksesi jatkuu.

Päätoimittaja
Janne Herrala
Janne.Herrala@mil.fi
Kaikki sähköiset aineistot 
pyydetään lähettämään 
osoitteeseen:
toimitus@rannikonpuolustaja.fi

Toimitus
Toimitussihteeri
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Markus Malila 
markus.malila@mil.fi
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Toimituksen osoite 
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Tilaushinnat vuodelle 2021
Yksittäiset kestotilaajat 24 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen jäsentilaukset  
10 euroa/vuosikerta.

Osoitteenmuutokset 
ja tilaukset
Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 Hanko
puh 040 564 7695
e-mail jarmo.valtimo@ 
 rannikonpuolustaja.fi

Lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Grano Oy, Vaasa

Ilmoitusmyynti
Tmi Johanna Pelto
040 9030141
johanna@johannapelto.fi

Julkaisija
Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
Aikakauslehtien liiton jäsenlehti

Kansi
Kuva:  
Karo Hämäläinen.

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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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 ker-
taamalla koulutusuudistuksen 
historiaa ja lähtökohtia. 2010-lu-
vun puolivälissä havaittiin, et-
tä edellisestä uudistuksesta on 
kulunut lähes 20 vuotta. Mo-
net asiat olivat perusteellisesti 
muuttuneet. 

Keskeisiä tekijöitä olivat 
muun muassa 90-luvun lopus-
sa puolustusvoimissa kehitetyt 
ja käyttöön otetut monimuoto-
koulutus ja syvä johtaminen ja 
niistä saadut kokemukset. Myös 
kylmän sodan päättymisellä oli 
suuria vaikutuksia koulutuksen 
valmiusperusteisuuteen. ”Kou-
lutukselle oli enemmän tilaa”, 
Sonninen pohtii. Uudet havain-
not ja kokemukset loivat perus-

tan koulutusuudistukselle.
”Tiesimme kyllä, että silloi-

nen koulutusjärjestelmä toimii, 
mutta säätövaraa oli”. Sonninen 
korostaa koulutettavien lähtö-
kohtien huomioon ottamista. 
Nykyaikaisen varusmiehen ja 
reserviläisen lähtökohdat oli-
vat täysin erilaiset kuin 20 vuot-
ta sitten. Esimerkiksi peruskou-
lutustaso, tietoteknisen osaami-
sen taso ja kulturellinen kompe-
tenssi olivat hyvät.

”Voidaan todeta, että kysy-
mys oli erityisesti pedagogises-
ta muutoksesta. Oli otettava huo-
mioon koulutettavien lähtökoh-
dat, oppimiskyky ja mukautetta-
va ne uusiin opetusmenetelmiin”. 
Esimerkkinä Sonninen korostaa 
käsitettä ”käänteinen luokka”. 
Perusajatuksena oli antaa koulu-
tettavalle mahdollisuus itseoppi-
miseen ja orientoitumiseen. Me-
netelmässä korostuvat erilaisten 
simulaattoreiden merkitys, ope-
tuskeskustelut ja palautteen no-
peus. Kaikessa on aina kuitenkin 
tekeminen keskiössä.

Oppimiskäsitys ja oppimisen 

ehdot oli tunnistettava. Toistoil-
la oli keskeinen merkitys kaikes-
sa tekemisessä. Monet asiat teh-
tiin kokeilukulttuuriperusteises-
ti. Palaute muodosti oppimisen 
ytimen. Sonninen toi esille myös 
kokonaisvaltaisen toimintaky-
vyn (taistelijan mieli ja taisteli-
jan keho), mikä oli tuotava kou-
lutukseen käytännön tasolle. 

Erityisesti Sonninen koros-
ti taistelijan mielen kouluttami-
sen haasteellisuutta käytännös-
sä. ”Se vaatii kouluttajalta eri-
tyisiä pedagogisia taitoja; kykyä 
ajatella ja keskustella vaikeista 
eettisistä ja moraalisista asiois-
ta”, koulutuspäällikkö tiivistää.

 ”Ohjelman ratkaisevat ja tär-
keimmät tekijät tunnistettiin ja 
ohjelman ydinajatus muodostet-
tiin näillä perusteilla”, Sonninen 
kiteyttää. Koulutus 2020 -ohjel-
man uudistetut normit astuvat 
voimaan 1.1.2021 alkaen. Ne be-
tonoivat vuonna 2017 aloitetun 
ideoinnin, 2018 tehtyjen kokei-
lujen, vuosien 2019-2020 aikana 
toteutettujen pilotointien kes-
keiset tulokset ja opit.

Koulutuspäällikön kokemuksia 
koulutus 2020 -ohjelmasta

Janne Herrala
Päätoimittaja, komentaja Janne Herrala

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.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Teem
a



9Rannikon Puolustaja   4 | 2020

Mitkä ovat tähän mennessä 
Koulutus 2020 -ohjelman 
positiivisimmat ja 
negatiivisimmat kokemukset?

Miten ohjelmaa voidaan vielä 
kehittää edelleen?

Kenraalimajuri Sonninen mai-
nitsee positiivisena kokemuk-
sena eksperimentoinnin. Alku-
vaikeuksien jälkeen saatiin laa-
ja-alaisesti erittäin positiivisia 
kokemuksia. Esimerkkeinä käy-
vät PVMoodlen ja verkko-oppi-
misen valjastaminen koulutuk-
seen välineenä ja menetelmänä. 
Toimivia pilottiratkaisuja toteu-
tettiin muun muassa Rannikko-
prikaatissa ja Ilmasotakoulussa.

Voidaan myös todeta, että 
viimeaikaiset positiiviset tulok-
set varusmiesten loppukyse-
lyistä ovat ainakin osittain seu-
rausta koulutusuudistuksen ko-
konaisuudesta.

”Negatiiviset kokemukset 
voidaan tiivistää erilaisiin viivei-
siin ja niiden aiheuttamiin seu-
rauksiin. Alkuvaiheen kitka joh-
tui osittain ihmisten asenteista, 
ymmärryksen ja ajanhallinnan 
puutteista sekä uudistukseen 
liittyvien materiaalitoimitusten 
viivästyksistä”, Sonninen toteaa. 

Kehittäminen on dokumen-
toitu uusiin 1.1.2021 voimaan tu-
leviin normeihin. Kehitys toteu-
tuu kokemusten ja jatkuvan pa-
rantamisen perusajatuksen mu-
kaisesti. Yhtenä kehittämiskoh-
teena Sonninen mainitsee osaa-
miskeskusajattelun ja osaamis-

keskusten roolin koulutuksen 
suunnittelussa ja kehittämises-
sä.

Ohjelman rakentamiseen on 
mennyt kokonaisuudessaan ai-
kaa ja resursseja riittävästi. Eri-
laiset hankinnat ovat toteutu-
neet kehittämisohjelmien kaut-
ta, joten ohjelmaan käytettyjä 
rahallisia resursseja ei suoraan 
seurattu osana koulutusohjel-

man kehittämistä. Ohjelmaan 
käytetty aika (2017-2020) ide-
oinnista kokeilujen ja pilotoinnin 
kautta osaksi uutta käytäntöä 
alkaa olla päätöksessään. Tule-
va vuosi 2021 on uusien normien 
sisällön jalkauttamisen aika. Tu-
levaisuus vaikuttaa hyvältä.

Lopuksi. Kiitos haastattelus-
ta, herra kenraali. Onnea ja me-
nestystä reserviin.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta
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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.

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

Teem
a

M erivoimiin palveluk-
seen astuvista varus-
miehistä noin kym-

menen prosenttia koulutetaan 
reservinupseereiksi. Kolmannes 
Merivoimien reserviupseereis-
ta koulutetaan Merivoimien re-
serviupseerikurssilla Merisota-
koulussa Suomenlinnassa ja lo-
put Maavoimien kursseilla Maa-
sotakoulun Reserviupseerikou-
lussa Haminassa. Merivoimien 
kursseilla koulutetaan kaikki 

laivastokoulutettavat sekä osa 
rannikkojoukkojen reserviup-
seereista. Kurssi toimeenpan-
naan kahdesti vuodessa noin 
40 upseerioppilaan vahvuudel-
la kurssia kohden. 

Koulutusohjelma 2020 on 
luotu tukemaan varusmieskou-
lutuksen volyymiltään suurin-
ta puolustushaaraa, maavoimia 
silmällä pitäen ja vaatii vielä pal-
jon työtä soveltuakseen meri-
voimien reserviupseerikoulu-

tuksen tarpeisiin. Koulutusoh-
jelman perusajatus on sovellet-
tavissa Merivoimien reserviup-
seerikurssille, mutta eriytyvän 
koulutuksen sisällöntuottami-
seen ei erillistä resurssia ole ol-
lut. Jokainen linja ja opintosuun-
ta vaatii vielä yksityiskohtaisem-
paa suunnittelua.

Merivoimien reserviupseeri-
kurssilla on kaksi huomattavas-
ti toisistaan eroavaa linjaa: lai-
vasto- ja rannikkojoukkolinja. 

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen tarkastus keväältä 2020. Reserviupseerikurssi 177 tarkastuksen kohteena.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta
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johtamiseen ja jalan suoritetta-
van tiedustelun eri lajeihin ran-
nikolla ja saaristossa. 

Merivalvontaopintosuunta 
jakautuu kahteen koulutushaa-
raan, merivalvonta ja rannikko-
tutka. Koulutuksessa keskity-
tään merivalvontaryhmän joh-
tamiseen ja merivalvonnan to-
teutukseen sekä opiskellaan tu-
lenjohtamista. Osa merivalvojis-
ta erikoistuu rannikkotutkaryh-
män johtamiseen ja rannikko-

tutkan käyttöön.
Kurssin pituutta on arvioi-

tu ja kokeiltu osana KO20:n to-
teuttamista. Kesto on vaihdel-
lut 14 ja 16 viikon välillä. Loppu-
tuloksena on ollut, että pidempi 
kurssi antaa paremmat valmiu-
det kokelaana toimiseen, mut-
ta toisaalta lyhentää arvokasta 
johtajakautta. Lisäksi merivoi-
mien joukko-osastojen kannal-
ta on tärkeää, että maavoimien 
ja merivoimien reserviupseeri-

Laivastolinjalla koulutetaan joh-
taja- ja kouluttajakoulutuksen 
sekä taktiikan opintojen lisäk-
si aluksen ohjailuun vaadittavat 
perustiedot ja -taidot niin meren-
kulussa kuin merimiestaidossa. 
Linja jakaantuu KO20-ohjelman 
myötä merenkulku- ja taistelu-
keskusopintosuuntiin. Rannikko-
joukkolinja on puolestaan jaettu 
merivalvonnan ja meritieduste-
lun opintosuuntiin. Tiedustelijat 
koulutetaan tiedusteluryhmän 

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen tarkastus keväältä 2020. Reserviupseerikurssi 177 tarkastuksen kohteena. meriSotaKoulu
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kurssit ovat kestoltaan saman-
mittaisia. Tästä syystä kurssin 
pituudeksi vakiinnutetaan vuo-
den 2021 ensimmäisestä saapu-
miserästä alkaen 14 viikkoa.

Uusvanhan äärellä ja 
paluu juurille eli oppimaan 
oppimisen, opettamisen 
oppiminen
Koulutusuudistus on tuonut mu-
kanaan uusia näkökulmia, me-
netelmiä ja paluun oppijakeskei-
seen opetukseen. Kokonaisuu-
dessa on tunnistettavissa paljon 
hyvää ja osin tuttua, jossa muu-
tos itsessään ei ole tarkoitus, 
vaan paremmat oppimistulokset. 

Uudistus tuntuu tutulta, kos-
ka osa menettelyistä on ollut jo 
olemassa pienillä, mutta toteu-
tukseltaan kalliilla erikoisaloil-
la. ”Pieni” on jatkuvasti turvau-
tunut neuvokkuuteen, jatkuvas-
ti teknistyvämmässä ja haasta-
vammassa taistelukentän toi-

mintaympäristössä. Tämä on 
lisännyt jatkuvaa tarvetta ajan 
ja resurssien tehokkaammalle 
käytölle.

Koulutusuudistuksen kes-
keisimmät sisällöt ovat olleet 
Merisotakoulun erityispiirteiden 
takia jo vuosia olemassa. Koulu-
tusta tai koulutuksen uusimista 
ei ole aina ajallisten, maantie-
teellisten tai kustannusresurs-
sien suhteen ollut mahdollista 
toteuttaa oikeassa ympäristös-
sä. Merenkulun koulutusta ei 
ole ollut mahdollista lisätä ajo-
vuorokausina tai rannikkotykis-
tön tulenjohdon harjoitteita lisä-
tä ammuntojen laukausmäärien 
tai tulitehtävien osalta.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Laivastolinjan upseerioppilaat simulaatioluokassa opiskelemassa lai-
van ohjaamista.

Simulaattoreissa harjoitel-
laan ohjauksen lisäksi navigoi-
mista ja käskynjakoa. Kuvassa 
Puolustusvoimain komenta-
ja tarkastuskäynnillään kevääl-
lä 2020.
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va. Opetustavoitteiden mukaan 
taistelukeskusopintosuunnal-
la koulutettu upseerikokelas 
muun muassa osaa Merileijonan 
peruskäytön, tuntee aluksen 
taistelun liittyvät perusteet ja 
tietää taistelualuksen asejärjes-
telmien ja valvontasensoreiden 
suorituskyvyn. Lisäksi aluspal-
velukseen liittyen kokelas osaa 
aluspalveluksen turvallisuus- ja 
työturvallisuusmääräykset, tie-
tää aluksen merenkululliset pe-
rusperiaatteet ja rajoitteet toi-

Merisotakoulu koulutuksen 
maantieteellisine rajoitteineen ja 
merivoimien reserviupseerikou-
lutus haastavine koulutuskoko-
naisuuksineen on pakottanut ai-
na kouluttamisen luovaan ja neu-
vokkaaseen toteuttamiseen. 

Koulutusohjelma 2020 on 
muodostanut tuen jo aikaisem-
min nähdyille ja osin toteute-
tuille hankkeille, kuten meren-
kulun-, merivalvonnan ja me-
riammuntojen simulaattoriym-
päristöille. 

Matka digitaalisessa oppi-
misympäristössä on aluillaan. 
Matkalla tullaan hyödyntä-
mään asevelvollista aktivoivaa 
verkko-opetusta ja simulointe-
ja.  PVmoodleen on luotu run-
saasti materiaalia. Materiaali ei 
kuitenkaan kaikilta osin sovel-
lu puolustushaaran ja koulu-
tusjakson tarpeisiin. On otetta-
va huomioon volyymin merkit-
tävät erot niin koulutusjaksojen 
kuin puolustushaarojen välil-
lä. Merivoimat ja Merisotakoulu 
ovat tässä kehityksessä hyväs-
sä vauhdissa.

Toimintakyky on tuotu mu-
kaan koulutuskokonaisuuteen. 
Toimintakyvyllä tarkoitetaan 
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista 
ja eettistä toimintakykyä. Lai-
vastolinja ja rannikkojoukkolin-
ja toimivat varsin erilaisissa toi-
mintaympäristöissä ja erilais-
ten toimintakyvyn osa-aluei-
den vaatimusten piirissä. Kon-
septi on luotu maavoimia silmäl-
lä pitäen ja on asettanut koulut-
tajat haasteiden eteen luomaan 
toimintakykykonseptia tyhjästä 
merenkulku- ja taistelukeskuso-
pintosuunnille.

Tehtävä: aloita 
taistelukeskuskoulutus
Merivoimien esikunta antoi mar-
raskuussa 2018 kaikille jouk-
ko-osastoille yksilöidyt vaati-
mukset KO20-ohjelman kokei-
luista. Merisotakoulun tehtäväk-
si tuli toteuttaa taistelukeskuso-
pintosuunnan koulutuskokeilu. 
Kokeilussa reserviupseerikurssin 
laivastolinja jaettiin merenkulku- 
sekä taistelukeskusopintosuun-
tiin ja kokeilu aloitettiin  Merivoi-
mien reserviupseerikurssilla 177 
kevään 2020 aikana. Lisäksi me-
rivoimien reserviupseerikurs-
sin toteutusta ja sisältöä tuli yh-
denmukaistaa maavoimien kurs-
sin kanssa, puolustushaaran eri-
tyispiirteet kuitenkin säilyttäen.

Taistelukeskusopintosuun-
nan kokeilun päämääränä oli ha-
kea uusia muotoja Merivoimien 
laivastojoukkojen reserviupsee-
rikoulutukseen, lisätä laivasto-
joukkojen reservinupseereiden 
käytettävyyttä aluksella ja täy-
dentää taistelualusten keskus- 
sekä johtamisjärjestelmäalan 
henkilöstöä. Kokeilussa tuli sel-
vittää, vastaako uudistettu kou-
lutus paremmin kokelaiden teh-
täviä ja reserviläisten urapolku-
ja ja toisaalta, tehostuuko sa-
malla laivastolinjan merenkul-
kuopintosuunnan merenkulun 
koulutus. 

Taistelukeskusopintosuun-
nan opetussisältö muodostet-
tiin yhdessä Rannikkolaivaston 
kanssa. Tarkoituksena oli luoda 
reserviupseerikoulutukseen ra-
kenne, joka sisältäisi perusteet 
taistelualuksen toiminnasta ja 
keskuksessa olevien järjestelmi-
en käytöstä. Tehtävä oli haasta-

Kurssin päättyessä juhlallisiin perinteisiin kuluu seppeleen lasku Merisotakoulun sankaritauluille.

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta
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minnalle keskuksen näkökul-
masta sekä tuntee erikoisalan-
sa reserviupseeritehtävät sodan 
ajan laivastoyksiköissä. 

Taistelukeskusopintosuun-
nan koulutuksen rakenne koos-
tuu laivastolinjan yhteisistä sekä 
opintosuuntakohtaisista eriyty-
vistä opinnoista. Linja- ja opin-
tosuuntakohtaisia opintoja täy-
dentää kurssin kaikille yhteiset 
opinnot. Laivastolinjan yhtei-
set opinnot muodostuvat kah-
den viikon perusopinnoista si-

sältäen merenkulun sekä aluk-
sen taistelun ja taistelukeskus-
toiminnan perusteet. Tätä täy-
dentää viikon mittainen aselaji-
taktiikan jakso, jonka painopis-
te on aluksen taistelu. Taistelu-
keskusopintosuunnan eriytyvät 
opinnot muodostuvat sensori-, 
johtamisjärjestelmä- ja asejär-
jestelmätekniikan opinnoista 
ja taistelukeskustyöskentelystä 
sekä käytännön harjoittelujak-
sosta. Eriytyvien opintojen pi-
tuus on kahdesta kolmeen viik-

koa ja harjoittelujakson pituus 
kaksi viikkoa. Käytännön har-
joittelujakso toteutetaan Ran-
nikkolaivaston taistelualuksilla. 

Koulutuksen toteutussuun-
nittelussa todettiin, että opetet-
tavien asioiden määrä on suuri 
ja tavoitteet kunnianhimoisia. 
Tärkeimmäksi oppisisällöksi 
määritettiin, että kurssin jälkeen 
kokelas on tyyppi- tai jatkokou-
lutettavissa aluksella tarpeen 
mukaisiin taistelukeskusope-
raattorin tehtäviin. 

Kurssin päättyessä juhlallisiin perinteisiin kuluu seppeleen lasku Merisotakoulun sankaritauluille.
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Kokemukset 
koulutusohjelmasta 2020
Pienessä ja erikoisalasidonnai-
sessa joukossa on aina toteutu-
nut kärkikouluttaja- ja osaamis-
keskusajattelu. 

Koulutusuudistus 2020 on 

pukenut sanoiksi digitalisaation, 
simulaattoreiden ja verkko-ope-
tuksen tuomat mahdollisuudet 
koulutuksen tueksi. Koulutuk-
sessa haasteena voi olla avoin 
suhtautuminen uuden kokeile-
miseen ja tutusta ja turvallisesta 

luopumiseen. Uuden koulutus-
kulttuurin luominen ja jäsenty-
minen ottaa oman aikansa.

Taistelukeskusopintosuun-
nan kokeilun tavoitteena oli sel-
vittää, miten taistelukeskuso-
pintosuunnan koulutusta ja ko-
kelaiden tehtäviä sekä reservi-
nupseereiden urapolkuja voi-
daan kehittää. Lisäksi tarkoi-
tuksena oli tehostaa merenkul-
kuopintosuunnalla opiskelevien 
merenkulkukoulutusta.

Kokemukset ensimmäisen 
kurssin taistelukeskusopin-
tosuunnan toteutuksesta ovat 
myönteisiä. Huolellinen suun-
nittelu ja Rannikkolaivaston tu-
ki mahdollisti keskeisimpien ta-
voitteiden saavuttamisen.

Kokeilua vaikeutti kurssin 
aikana vallinnut korona-tilan-
ne, joka aiheutti opintosuunnan 
koulutuksen suunnitteluun ja 
osin toteutukseen liittyen epä-
varmuutta. Kokeilu kyettiin kui-
tenkin toteuttamaan epidemian 
aiheuttamista rajoitteista huoli-
matta suunnitelman mukaisesti. 

Kokeilu voidaan todeta on-
nistuneeksi ja tehtävä suorite-
tuksi. Kurssi antaa valmiuksia 
johtajakaudelle sekä reserviin. 
Kurssin opetustavoitteiden saa-
vuttamista voidaankin arvioida 
ensimmäistä kertaa lopullisesti 
vasta kokelaskauden päätyttyä. 
Ensimmäisen kurssin toteutus 
ja saavutetut tulokset sekä arvi-
oinnin ulottaminen myös johtaja-
kauteen mahdollistivat taistelu-
keskusopintosuunnan koulutuk-
sen jatkamisen – marraskuussa 
alkavalla kurssilla koulutetaan 
reservinupseereita myös taiste-
lukeskusopintosuunnalla. 

Taistelukeskuksen alusharjoittelujakso 
lähestyy loppuaan.

meriSotaKoulu ruK177 oppilaS

Satama- ja laivanrakennus-
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Koulutus 2020
Rannikko laivaston varusmies koulutuksessa
Tässä kirjoituksessa esitellään kokemuksia Rannikkolaivaston aluspalvelukseen 
koulutettavien varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten 
kahdesta keskeisimmästä yhteisestä koulutuskokonaisuudesta. Asiaa on tarkasteltu 
pääsääntöisesti kurssinjohtajan näkökulmasta.

Markus Lundmark
Yliluutnantti Markus Lundmark 

Kansipäivä – kastliinan heitto.
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sä kirjoituksessa ennen kaikkea 
laivastolle ominaisten valmius-
tehtävien jatkuvan toteuttami-
sen edellyttämiin koulutukselli-
siin ratkaisuihin sekä haasteisiin 
niiden toteuttamisessa. Rannik-
kolaivastossa koulutetaan va-
rusmiehiä myös esimerkiksi so-
tilaspoliisien ja huollon miehis-
tötehtäviin samaan tapaan kuin 
muissakin joukko-osastoissa 
hyvin samankaltaisella jaksot-
telulla ja sisällöllä, mutta nämä 
koulutusryhmät rajataan tämän 
kirjoituksen ulkopuolelle.

Koulutuksen rytmitys 
valmiuden ehdoilla
Laivastojoukkojen varusmies-
ten palveluksen rytmitys nou-
dattaa yleisiä puolustusvoimal-
lisia ohjeita ja määräyksiä. Kou-
lutushaarajakso aloitetaan val-
takunnallisen aikataulun mu-
kaisesti palvelusviikolla seitse-
män. Aluspalveluksessa toimin-
taa kuitenkin määrittää voimak-
kaasti valmius. Koska Rannikko-
laivaston täytyy ainoana laivas-
toyhtymänä miehittää valmiu-
saluksia vuoden jokaisena päi-
vänä, päättyy aluspalvelukseen 
koulutettavien koulutushaara-
jakso jo noin palvelusviikon 11 
keskiviikkona edellisen saapu-
miserän yhdeksän kuukautta 
palvelleiden varusmiesten ko-
tiutuessa. Tätä lyhyempi koulu-
tushaarajakso ei olisi mahdol-
lista, koska matruuseille ei oli-
si riittävästi majoitustilaa aluk-
silla. Pidempi jakso taas aiheut-
taisi valmiuteen aleneman, jota 
ei voida hyväksyä. Varusmiehil-
lä on tärkeä rooli paitsi alusten 
valmiuteen liittyvien tehtävien 

toimeenpanossa, myös alusten 
meriturvallisuuden ylläpidos-
sa. Koulutushaarajakson pää-
määränä on antaa yhtenäisellä 
koulutuksella riittävä osaami-
nen turvallisen meripalveluk-
sen aloittamiseen yli kymmenel-
lä toisistaan tehtäviltään, kalus-
toltaan ja henkilöstöltään mer-
kittävästi eroavalle alusluokalla 
lukuisissa eri tehtävissä.

Koulutushaarajakson ly-
hyemmän keston seurauksena 
laivastoaliupseerikurssi aloite-
taan jo palvelusviikon 11 puo-
lessa välissä. Valittujen oppilai-
den siirtäminen viikoksi aluksil-
le ei olisi mielekästä, koska var-
sinaista koulutusta ei voitaisi 
järjestää siirtojen lomassa ko-
vinkaan tehokkaasti. Koulutus 
ei olisi myöskään sisällöltään ja 
kestoltaan tasalaatuista, koska 
osa aluksista on aina merellä. 

Laivastoaliupseerikurssin yh-
teiskoulutusjakson pituus mää-
räytyy reserviupseerikurssin al-
kamisen mukaan ja on nykyisel-
lään noin seitsemän viikkoa. Täs-
tä noin viisi viikkoa käytetään 
johtamistaidon, koulutustaidon 
ja toimintakyvyn perus- ja jatko-
kursseihin. Kaksi viikkoa koulu-
tetaan linjakohtaisesti eriytyvät 
perusteet taistelukeskus-, kan-
si-, kone- ja radistilinjoille. Aliup-
seerikurssin toinen jakso koulu-
tetaan hajautetusti aluksilla alus-
luokka- sekä tehtäväkohtaisesti 
kurssinjohtajan ohjauksessa.

Pedagogiikka edellä: 
laadukkaita toistoja 
tehokkaasti
Koulutushaarajakson keskeisim-
piä pedagogisia valintoja ovat ol-

Koulutus 2020
Rannikko laivaston varusmies koulutuksessa

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

V aikka koronaviruksen ra-
joittamiseen tähtäävät 
toimenpiteet vaikutta-

vat myös Rannikkolaivaston 
koulutukseen, keskitytään täs-

Markus Lundmark
Yliluutnantti Markus Lundmark 
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leet monimuoto-opetus, koulut-
tajan valmentava ote ja taitojen 
kehittäminen toistokoulutuk-
sella. Vaikka edellinen virke on-
kin lähes suora lainaus Pääesi-
kunnan koulutusosaston päälli-
kön, kenraalimajuri Jukka Son-
nisen haastattelusta Kylkirau-
dan numerossa 3/2020, se lähin-
nä alleviivaa ajatusta siitä, että 
Koulutus 2020 ei ole sen enem-
pää vain hieno kokoelma tärkei-
levää jargonia kuin täysin mul-
listava oppimisen iäksi muutta-
va oivalluskaan. Lähinnä kyse on 
nykyaikaisen oppimiskäsityksen 
ja modernien välineiden tuomi-
sesta mukaan oikeissa paikoissa 
tehostamaan koulutusta. 

Koulutuksen toteutuksessa 
kurssimuotoisuus ja modulaari-
suus ovat laivastojoukoille vält-
tämättömiä. Keskeisimpiä syi-
tä tähän on kouluttajien käy-
tön tehostaminen. Koska vaki-
tuista henkilökuntaa noin 200 
matruusin koulutushaarajak-
son sekä 70 oppilaan aliupsee-
rikurssin yhteiskoulutusjaksoa 
varten on käytännössä kurssin-
johtaja ja yksi linjanjohtaja, pe-
rustetaan kursseja varten sinän-
sä laivastolle hyvin tyypillinen 
tehtäväorganisaatio. Eri koulu-
tusaiheita kuten kansityösken-
telyä, palontorjuntaa, vaurion-
torjuntaa ja lääkintää koulutta-
maan komennetaan kärkiosaa-

jia pääsääntöisesti valmiusteh-
täviä suorittavista alusyksiköis-
tä. Kärkiosaajat ovat kokemuk-
seni mukaan yleensä myös ko-
keneimpia ja taitavimpia koulut-
tajia. Luonnollisesti juuri näillä 
kokeneilla osaajilla on pätevyyk-
siä ja osaamista, jota kaivataan 
jatkuvasti operatiivisten teh-
tävien suorittamiseen. Koska 
myöskään samat alukset eivät 
voi olla henkilöstön jaksamisen 
takia jokaista juhannusta ja jou-
lua valmiudessa, ovat koulutta-
van henkilöstön vakioiminen ja 
jatkuvuudesta huolehtiminen 
toistuvia haasteita.

Esimerkkinä keskeisestä 
oppimistapahtumasta voidaan 
pitää vaikkapa päivän kestä-
vää vuodontorjuntakoulutusta. 
Päivä voidaan aloittaa lyhyellä 
orientaatiolla esimerkiksi hypo-
termia-opetuspaketin videoma-
teriaalilla. Itse koulutuksessa 
aloitetaan yksittäisten suorit-
teiden ja yksittäisten välinei-
den kouluttamisesta, mistä siir-
rytään asteittain soveltaviin ko-
konaissuorituksiin. Tärkeää on 
saada mahdollisimman paljon 
laadukkaita toistoja, jotta riittä-
vä taso saavutetaan. Karkeas-
ti merikontin kokoisessa maal-
le sijoitetussa vuodontorjuntasi-
mulaattorissa voidaan simuloi-
da hyvin erilaisia vaurioita sekä 
paikata niitä noin ryhmän kokoi-

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

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Pelastautumiskoulutus.

Koulutuksen jaksottelu.
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jestää koulutus siten, että kou-
luttajat ovat moduulilla aina sa-
mat, vain oppijat vaihtuvat. Täl-
löin koulutus on yhdenmukais-
ta ja laadukasta, eikä useat kou-
luttajat tee päällekkäistä työtä 
suunnittelussa ja valmistelussa.

Perusteet yhteisesti - 
harjaantuminen hajautetusti
Laivastoaliupseerikurssin sisäl-
tö on räätälöity niin alusyksiköi-
den tarpeen kuin pedagogisten 
ratkaisujen perusteella. Yksittäi-
sellä aluksella saattaa olla yh-
destä kuuteen oppilasta. Nämä 
oppilaat ovat yleensä vielä usein 

jakautuneet kolmelle tai neljäl-
le eri linjalle. Meripalveluksessa 
vahtia kellon ympäri ajettaessa 
ei ole mielekästä kouluttaa yh-
delle oppilaalle kahden ja puo-
len metrin merkitsevässä aal-
lonkorkeudessa kello 03.15 ryh-
mäytymisen eri vaiheiden teo-
riaa. Yhteiskoulutusjaksolla on 
huomattavasti paremmat edel-
lytykset käyttää johtajakoulu-
tusohjelman ja Koulutus 2020 
-ohjelman hengessä monimuo-
toisia oppimismenetelmiä. Ryh-
mäkeskustelut ja case-harjoit-
teet voidaan toteuttaa laaduk-
kaammin kasarmilla ”laborato-

rio-olosuhteissa”. Yhteiskoulu-
tusjaksolla opetetaan perusteet 
joukon johtamisesta ja koulut-
tamisesta. Aluksella sen sijaan 
koulutetaan linjan mukaiset 
merisotilaalliset tehtävät sekä 
harjaannutaan johtamisessa ja 
kouluttamisessa. Palvelusviikol-
la 19 oppilaat aloittavat samaa 
saapumiserää olevien matruu-
sien johtamisen aluksilla: for-
mingin, stormingin, normingin 
ja performingin toteuttamisen 
käytännössä soisi olevan aina-
kin auttavasti jo hallussa.

Tästä päätöksestä seu-
raa, että käytännössä AU1- ja 

Pelastautumiskoulutus.
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AU2-jaksojen Y-vaiheiden sisäl-
tö koulutetaan lähes kokonaan 
palvelusviikoilla 11-16. Johtami-
sen, kouluttamisen ja toiminta-
kyvyn peruskurssi toki koulute-
taan muuallakin tässä vaihees-
sa, mutta arvioni mukaan lai-
vaston erityispiirteistä johtuen 
myös johtamistaidon ja koulu-
tustaidon jatkokurssien koulut-
taminen pääosiltaan yhteiskou-
lutusjaksolla johtaa parhaaseen 
lopputulokseen. Esimerkiksi 
sulkeisten ja liikuntakoulutuk-
sien oppilasharjoitusten pitä-
minen kootusti tarkoittaa, et-
tä arvostelu ja koulutus ovat yh-
tämittaiset. Lisäksi yksittäinen 
oppilas näkee useamman kou-
lutuksen, osallistuu niiden ar-
vosteluun ja on näin ollen val-
miimpi astumaan saappaisiinsa 

aluksella. Välillisesti tästä seu-
raa myös yhteensovittamisen 
haasteita esimerkiksi Meriso-
takoulun reserviupseerikurssin 
kanssa, mutta näitäkin luonnol-
lisesti työstetään yhdessä hy-
vässä hengessä.

Koulutus 2020 - työsarkaa 
uuden edessä
Keskeisimpiä haasteita näiden 
kurssien toimeenpanossa ja 
Koulutus 2020 -ohjelman käyt-
töönotossa on Puolustusvoimi-
en verkko-oppimisympäristön 
sekä kuva- ja mediapankin täy-
simääräinen hyödyntäminen. 
Koska Rannikkolaivasto on ai-
noa laivastoyhtymä, ei koulu-
tusmateriaalia vain laivastoa 
koskeviin koulutuksiin ole juuri 
saatavilla ulkopuolelta. Laivas-

ton omat resurssit koulutuksen 
kehittämiseen esimerkiksi mik-
roelokuvien tuotannon osalta 
ovat hyvin rajalliset. Verkko-op-
pimisympäristön osalta viik-
ko-ohjelmatoiminnallisuuden 
riittävä osaaminen käytön aloit-
tamiseen koulutushaarajakson 
ja laivastoaliupseerikurssin toi-
meenpanevassa perusyksikös-
sä ollaan tätä kirjoitettaessa lo-
kakuun lopulla saavuttamassa. 
Parhaiden käytänteiden ja so-
veltuvimpien hyödyntämiskoh-
teiden löytäminen vienee oman 
aikansa ja jalostunee seuraavi-
en saapumiserien aikana. Valta-
kunnallista kehitystyötä ja pa-
lautteita muilta joukoilta luon-
nollisesti seurataan, jottei jo-
kaista pyörää tarvitsisi keksiä 
itse alusta asti.

Koulutus 2020 myötä aloite-
tuista uusista kokonaisuuksista 
sotilaan fyysisen toimintakyvyn 
kehittämiseen tähtäävän Tais-
telijan kehon ja henkisen kestä-
vyyden kehittämiseen tähtää-
vän Taistelijan mielen toimeen-
paneminen onnistuvat yhteis-

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

Oikaisu
RP 3/2020 kirjoituksessa 
Hankoniemellä tapah-
tuu oli pari asiavirhettä.

Turun Rannikkoryk-
mentin Perinneyhdistyk-
sen vara puheenjohtaja 
on kommodori Pasi Ran-
takari.

Kaikki kirjoituksen 
kuvat olivat Kaarle Lan-
gen ottamia.
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koulutusjaksoilla hyvin. Voima-
painotteisempi kunto-ohjelma 
on muutenkin laivapalvelusta 
ajatellen varsin perusteltu: aluk-
sen juokseminen päästä päähän 
60 kertaa 12 minuutin aikana ei 
ole yhtä tärkeää kuin satakiloi-
sen sotilaan evakuoiminen jyrk-
kiä portaita ylös savusukellusva-
rustuksessa. Aluspalvelukses-
sa sen sijaan taistelijan kehon 
osalta tehdään mitä pystytään. 
Aluksilla ei yleensä ole kovin-
kaan hyvät harjoittelumahdolli-
suudet välineiden, tilojen tai pa-
lautumisen osalta. Alusyksiköi-
den liikuntakoulutus keskittyy 
rantaviikoille, joita parhaimmil-
laan 150 vuorokautta vuodessa 

meripalveluksessa olevalle aluk-
selle ei liian montaa jää: samoil-
la viikoilla täytyy hoitaa sekä pa-
lautuminen että aluksen ja sen 
järjestelmien huollot.

Rannikkolaivasto ei anna 
lainkaan alokaskoulutusta. Näin 
ollen valintoihin ja varusmiehiin 
liittyvän tiedon eheänä välitty-
misen merkitys korostuu. Joh-
tajavalinnat ja miehistön linja-
valinnat tehdään jo melko pian 
koulutushaarajakson alkamisen 
jälkeen, eikä matruuseja voida 
oppia jakson aikana tuntemaan 
aukottomasti. Tällöin valinto-
jen oikeellisuuden ja osuvuuden 
varmistamiseksi kaiken mahdol-
lisen ennakkotiedon hyödyntä-

minen on välttämätöntä. Par-
haiden menettelytapojen ja ka-
navien käyttöä kehitetään jatku-
vasti yhteistyössä alokaskoulu-
tusta antavan Rannikkoprikaa-
tin kanssa, mutta myös valta-
kunnalliset edistysaskeleet ote-
taan ilolla vastaan.

Kaikkiaan Koulutus 2020 
-ohjelman periaatteiden toi-
meenpano on Rannikkolaivas-
ton keskeisimpien koulutusko-
konaisuuksien osalta hyvällä ti-
lalla matkalla oikeaan suuntaan. 
Koulutuksen kehittämistä jatke-
taan laivastolliset näkökulmat ja 
erityispiirteet lähtökohtana te-
hokkaammaksi; omat resurssit 
huomioon ottaen.

Suojapalvelukoulutus.
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A amulla varusmiehet oli-
vat lukeneet sotilaan kä-
sikirjasta käsikranaattia 

koskevat sivut. Näin siksi, kun oli 
aiemmin jollain kurssilla kerrot-
tu, että siitä on hyötyä kun en-
simmäisen kerran opitaan jo-
tain uutta - pitäisi aiheesta olla 
jonkinlainen käsitys. Nyt pitäi-
si päästä jo treenaamaan, kos-
ka aikaa ei ollut kuin tunti. Tun-
nin kuluttua kaikki olivat pereh-
tyneet yleisiin ominaisuuksiin, 
laittaneet tuotteen heittokun-
toon, irrottaneet sokan ja heittä-
neet ensimmäiset 10 heittoa pi-
tuutta ja tarkkuutta. Kokonais-
suorituksia 10 – oispa ollut aikaa 
enemmän.

Syksyllä joukkueen johta-
ja osallistuu seuraavan saapu-
miserän koulutusta koskevaan, 
joukko-osaston esikunnan jär-
jestämään, koulutuspäivään. 
Siellä hän kuulee, kun joku ken-

raali kertoo koulutusmuutok-
sesta. Tilaisuuden jälkeen pääl-
likkö määrää opettelemaan PV-
MOODLE:n käytön, ”kun sä oot 
vähän nuorempi ja varmaan ta-
juut näistä” -periaatteella. Seu-
raavan saapumiserän koulu-
tuksen tueksi joku työryhmä oli 
tehnyt materiaalia käsikranaatin 
osalta valmiiksi PVMOODLE:een. 
Joukkueen johtaja katsoi mate-
riaalit läpi, ppt-esitys, mikroelo-
kuva. Hän ohjeisti ryhmänjoh-
tajat pitämään tietoiskun tu-
vittain aamupalan jälkeen. Mi-
kroelokuvasta joukkueen joh-
tajalle tuli mieleen tilanne, kun 
piti vaihtaa lapsen kännykkään 
näyttö. Oli ostanut välineet ja 
tehnyt työn itse YOUTUBE- vi-
deon ja keskioluen avulla - vielä 
toimii. Harjoitus alkoi samassa 
paikassa kuin edellisellä saapu-
miserällä. Joukko-osaston kou-
lutuspäivällä oli päädytty siihen, 

että varuskuntaan rakennetaan 
vakioharjoituspaikka rastia var-
ten. Paikka oli sama, missä jouk-
kueen johtaja oli jo useamman 
erän ajan harjoitellut. Nyt saa-
tiin kuitenkin aikaiseksi se, et-
tä voidaan harjoitella heittoa ja 
suojautumista erilaisissa tulia-
semissa. Joukkueen johtaja ei 
näyttänyt enää esimerkkisuori-
tusta, vaan käski suoraan: ”heit-
tokuntoon laita”! Käsikranaatti-
laatikotkin jäivät varastoon, kos-
ka tietoisku piti sisällään kra-
naattien jaon 2/taistelija ja nii-
den kuljetuspaikan taisteluva-
rustuksessa. Harjoitusvälineitä 
oli riittävästi, koska muut jouk-
kueet pitivät samanaikaises-
ti muita kurssiin liittyviä harjoi-
tuksia tai harjoitteita, kuten oli 
viikko-ohjelmassa lukenut. Har-
joitus saatiin päätökseen, jouk-
kueen johtaja oli ottanut harjoi-
tukseen mukaan lisää sovellet-

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. 

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

Teem
a

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta
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tua harjoitusta, mutta myhäili 
tyytyväisenä kun heittoja oli tul-
lut kaikille 40 kpl ja suurimmal-
la osalla oli hikipisaroita otsal-
la. Nopean kyselyn jälkeen va-
rusmiehet arvelivat , että voisi-
vat lähteä heittämään turvallisin 
mielin kovan, vaikka seuraava-
na päivänä. ”No malttakaa vie-
lä. Se tulee tapahtumaan koulu-
tushaarajaksolla Rannikkosoti-
lasharjoitus ykkösessä”. 

Ruokatauolla päällikkö kiroi-
li erään joukkueen johtajan kans-
sa muutoksista: ”ei ne esikun-
nista tule tänne kouluttamaan, 
miksi nyt pitäisi jotain tehostaa 
ja muuttaa”. Toisen joukkueen 
johtaja kehui, että hän oli pitänyt 
aamupäivällä ihan perinteisen ja 
toimivan käsikranaattiharjoituk-
sen. Vanha kunnon pahvitaulu, 
jossa yleiset ominaisuudet. Jo-
nosta heitettiin ja ihan varmaan 
kaikki oli heittänyt käsikranaatin 
ainakin kerran. Päällikkö oli jat-
kanut: ”että eihän tässä ole mi-
tään järkeä kun johonkin nettiin 
laitetaan asioita, ihan kun ne nyt 

niitä sieltä katsois ja kuka niitä 
nyt sitten kerkeää valvomaan”. 
Joukkueen johtaja kuului jouk-
ko-osaston vati-osastoon ja jat-
koi: ”sitä paitsi mun nimeä ei ai-
nakaan mihinkään nettiin laite-
ta”. Keskustelun keskeytti yksi-
kössä pitkään palvellut koulut-
taja. Hän oli aloittanut koulutus-
haarajakson ja erikoiskoulutus-
jakson sähköisten viikko-ohjel-
mien tekemisen edellisellä vii-
kolla ja oli harmitellut, että ihan 
kaikkia käskyjä ja koulutuksia 
ei kerkeä lukemaan ja osallis-
tumaan. Hän toimi myös jouk-
ko-osaston kärkiosaajana meri-
tiedustelussa, joten velvoitteita 
oli tehdä myös aineistoja, joita 
käytetään muissa perusyksiköis-
sä ja Merisotakoulun reserviup-
seerikurssilla. Keskustelu jatkui 

kouluttajan kertoessa, miten hä-
nen aikanaan koulutus on muut-
tunut ja näkee KO2020 muutok-
sessa vain hyviä puolia. Joukku-
een johtaja ei osallistunut kes-
kusteluun, vaan jäi miettimään, 
miten seuraavalla kerralla kehit-
täisi harjoitustaan. Ainakin seu-
raavana koulutuspäivänä hänen 
oli käsketty opettamaan, miten 
harjoitus kannattaa ”vetää”, kos-
ka 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 jouk-
ko-osaston arjesta. ”Äksiisi” ei 
häviä bittiavaruuteen. 

Merivoimien kokemuksia koulutus 2020:sta

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 VänskäRannikkolohkon tiedonantoja ”Ja heistä tulee kapteeneja. Ja sitten heidät eristetään komentosilloille. Ja jos he eivät ole hul-
luja ennen sitä, heistä tulee hulluja viimeistään silloin. Ja kaikkein hulluimmista tulee amiraa-
leja.” (George Bernard Shaw)

Jumala taivaassa 
– päällikkö laivassa

I ngressi toivon mukaan kou-
kutti sinut lukemaan ko-
lumnin loppuun! Erilais-

ten organisaatioiden johtamis-
kulttuuria on tutkittu niin meillä 
kuin maailmallakin. Everstiluut-
nantti Teemu Hokkanen tutki 

vuonna 2011 organisaatiokult-
tuuria puolustusvoimissa. Hän 
päätyi merivoimien osalta lop-
pupäätelmään, että merivoi-
mien johtamiskulttuurin näky-
vin ominaisuus on komentaja-
keskeisyys, joka toisinaan luoki-
tellaan jäykkyydeksi. Hokkasen 
mukaan tämä johtuu laivastope-
rinteestä, jossa aluksen päällik-
kö on vastuussa kaikesta ja joh-
taa yksinvaltiudella alustaan; 
”Historiallinen laivan kapteenin 
kontrollia korostava merivoima-
perinne elää vahvana merivoi-
mien toiminnassa. Merivoimissa 
organisaation johto on toistai-
seksi ollut laivapalvelustaustan 
omaavia henkilöitä, joten kou-
lutuksessa ja laivapalvelukses-
sa opitut toimintamallit siirty-
vät organisaation toimintamal-
leihin.” Aluspalveluksesta siirry-
tään iän ja kokemuksen karttu-
essa esikunta- ja komentajateh-
täviin, mutta aluksen päällikön 
roolista on vaikea päästää irti 
ja johtaminen merivoimissa voi 
näyttäytyä ulospäin korostetun 
komentajakeskeiseltä.

Maailmassa, jossa palvotaan 

tehokkuutta ja tuottavuutta, ko-
mentajakeskeistä johtamiskult-
tuuria ei juuri arvosteta. Keskus-
johtoisuus koetaan kontrolloi-
vaksi ja toimintaa rajoittavaksi. 
Everstiluutnantti Hokkasen tut-
kimuksen mukaan komentaja-
keskeisyyteen merivoimissa liit-
tyy myönteisiä ja kielteisiä tun-
temuksia; ”Positiiviset vaikutuk-
set liittyvät organisaation johdon 
tietoisuuteen siitä, mitä merivoi-
missa tapahtuu. Pieniksi koettu-
jenkin asioiden päättäminen me-
rivoimien johdossa antaa var-
muutta toimeenpanolle, koska 
niillä on johdon tuki takana. Toi-
saalta päätöksenteon aikajänne 
venyy, koska asioita käsitellään 
monessa portaassa. Erityisen ne-
gatiiviseksi vaikutukseksi keskus-
johtoisuudessa koettiin sen sito-
va luonne. Se vähentää organi-
saation oma-aloitteisuutta ja in-
novatiivisuutta.”

Yhdysvaltain laivastossa 
muun muassa ydinsukellusve-
neen päällikkönä palvellut kom-
modori David L. Marquet julkai-
si muutama vuosi sitten kirjan 
”Turn the Ship Around!”, joka on 

Kommodori David Marquetin roh-
kea ihmiskoe nosti ydinsukellus-
vene USS Santa Fe:n huonomai-
neisesta palveluspaikasta esi-
merkilliseksi ensilinjan taiste-
lualukseksi. Tämä kirja on suosi-
teltavaa luettavaa kenelle tahan-
sa ihmisten johtajalle!
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sekä muistelmateos että erään-
lainen johtamisopin käsikirja. 
Pätevä ja kannuksensa ansain-
nut kommodori Marquet nimi-
tettiin hieman yllättäen Los An-
geles -luokan ydinsukellusvene 
USS Santa Fe:n päälliköksi. USS 
Santa Fe:llä oli maine laivaston 
huonoimpiin kuuluvana aluk-
sena. Alus oli saanut toistuvas-
ti valmiustarkastuksissa huonot 
arvosanat, aluksen miehistöä 
vaivasi ponnettomuus ja henki-
nen pahoinvointi.

Siirron aiheuttamasta jär-
kytyksestä toivuttuaan kom-
modori Marguet ryhtyi tutkijan 
mielenkiinnolla kartoittamaan, 
mistä USS Santa Fe:n ongelmat 
johtuivat? Perusasiat aluksella 
olivat sinänsä kunnossa, mutta 
miehistö oli passiivista, aloite-
kyvytöntä ja koko aluksen toi-
minta keskittyi virheiden vält-
telyyn tai jo tehtyjen virheiden 
piilotteluun. Marquet päätyi tu-
lokseen, että laivaston hierark-
kinen ja komentajakeskeinen 
organisaatiokulttuuri aiheut-
ti suurimman osan ongelmista. 
Vaihtuvat aluksen päälliköt oli-
vat yrittäneet johtaa 135 hen-
gen miehistöä, yli miljardin dol-
larin alusta ja sen kaikkia kes-
keisiä toimintoja yksinvaltai-
sesti. Tehtävä oli mahdoton jo 
pelkästään osaamisen näkökul-
masta ja aiheutti tarpeettomia 
ajallisia viiveitä sekä passivoi 
miehistöä. Uusi päällikkö tart-
tui härkää sarvista ja alkoi kään-
tää USS Santa Fe:n kurssia aste 
kerrallaan.

Ensimmäisiä suuria muu-
toksia, joita David Marquet teki 
päällikkökaudellaan oli sukel-

lusveneen osastopäälliköiden 
vastuuttaminen omien osastoi-
densa toiminnoista. Monien yri-
tysten ja erehdysten kautta tä-
mä tehtävätaktisen johtamisen 
soveltaminen laivastoon alkoi 
kantaa hedelmää. Kun joku toi 
ongelman päällikölle ratkaista-
vaksi, tämä pidättäytyi kiusauk-
sesta antaa toimintaohje ennen 
kuin oli ensin huolellisesti kuun-

nellut alaisensa yleensä asian-
tuntemukseen perustuvan rat-
kaisuvaihtoehdon. Toinen toi-
menpide oli menetetyn ammat-
ti- ja aselajiylpeyden rakentami-
nen vahvistamalla me-henkeä. 
Kolmantena muutosaskeleena 
uusi päällikkö lisäsi aluksen si-
säistä kommunikointia palvelus-
turvallisuuden ja osaamisen li-
säämiseksi. Neljäntenä toimen-

Amiraali Horatio Nelson ratkaisi johtamisen ongelman tehtävätaktii-
kalla, joka nyttemmin tunnetaan Nelsonin kosketuksena. Nelsonin kos-
ketuksen peruselementit olivat 1. Yksinkertainen taisteluajatus ja sen 
tunteminen 2. Alaisten motivointi 3. Luottamuksen rakentaminen.

WiKimedia CommonS
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Lisää aiheesta: 
 – Teemu Hokkanen: Organisaatiokulttuuri puolustusvoimissa (2011), https://www.doria.fi/

handle/10024/74233
 – David L. Marquet: Turn the Ship Around!, ISBN: 9781591846406

piteenä miehistölle luotiin osaa-
mispolut, joiden tarkoitus oli li-
sätä ammatillista osaamista ja 
kasvattaa miehistöä alati vaati-
vampiin tehtäviin. Kuvaten pitkä 
tarina lyhyesti, niin USS Santa Fe 
nousi kaikilla mittareilla pahnan 
pohjimmaisesta Yhdysvaltojen 
merivoimien parhaimmistoon.

Edellisestä Rannikon puo-
lustajan numerosta saimme lu-
kea, että merivoimat on uuden 
edessä, jossa toimintatapoja tu-
lee muuttaa merivoimien tehtä-
vien muuttuessa yhä monimuo-
toisemmiksi. Mielenkiintoisessa 
artikkelisarjassa käsiteltiin me-
rivoimien tulevaa suorituskyky-
loikkaa ja muutosta alkaneel-
la vuosikymmenellä. Yksi osa-
alue jäi vähemmälle huomiol-

le, ja se on johtaminen. Nyt voisi 
olla hyvä hetki tarkastella kriit-
tisesti omaa johtamiskulttuu-
riamme ja olisiko siinä tilaa teh-
täväjohtamiselle organisaation 
jokaisella tasolla? 

Komentajakeskeisyyden 
vastavoimaksi mielletään usein 
tehtävätaktiikka tai tehtäväjoh-
taminen (Auftragstaktik, Mission 
Command). Yksinkertaistet-
tuna tehtäväjohtamisella tar-
koitetaan tehtävän käskemis-
tä puuttumatta siihen, kuinka 
tehtävä tulee toteuttaa. Alaisil-
le annetaan haluttu loppuase-
telma (haluttu tavoite), ja nämä 
saavat itse päättää ”miten teh-
tävän toteutan”. Tehtäväjohta-
misen toimivuus edellyttää eh-
dotonta sekä molemminpuo-

lista esimiehen ja alaisen välis-
tä luottamusta. Tehtäväjohta-
misella karsitaan päätöksente-
on hitautta, johtamisen kitkaa 
ja varmistetaan uusien taiste-
lun aikana avautuvien mahdol-
lisuuksien hyväksikäyttö. Pää-
töksen tekee taistelun aikana se, 
jolla on paras tieto oman joukon 
todellisesta vallitsevasta suori-
tuskyvystä, tehokkaimmasta 
käyttötavasta ja jolla on toden-
näköisesti myös paras taktisen 
tasan tilannekuva. 

Tehtäväjohtamisen laaja so-
veltaminen voisi olla se menes-
tystekijä, jolla tulevista huippu-
luokan järjestelmistä ulosmita-
taan merivoimissa kaikkein par-
haat tehot!

Konsantie 30, 21260 Raisio

Superior Knowledge in
Marine Electrical Installations

www.ab-marinel..
Tel: +358 2 444 11
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M PK:n SOTVA-koulutuk-
sessa on mahdollista 
käyttää kaikkea puo-

lustusvoimien materiaalia. Puo-
lustusvoimat järjestää toiminnan 
valvonnan harkintansa mukaan.

SOTVA-koulutuksen lisäk-
si MPK toimeenpanee tutustu-
mistoimintaa (ei asevelvollisil-

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
toimintatapa merivoimissa

Henrik Nysten
Henrik Nysten, Meripuolustuspiirin päällikkö

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.

Karo Hämäläinen

Tapahtum
at
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le) ja tiedotus- ja valistuskoulu-
tusta sekä, kuten aikaisemmin-
kin, kansalaisten yleistä turval-
lisuutta kehittävää ja viranomai-
sia tukevaa varautumis- ja tur-
vallisuus eli VARTU-koulutusta.

Ampuminen puolustusvoi-
mien aseilla ei ole MPK:n kurs-
seilla mahdollista. MPK:n, valtio-
neuvoston asetuksen perusteel-
la toteutettavaa, ”omaa” ampu-
matoimintaa ja ammunnan joh-
tajien koulutusta sen sijaan ke-
hitetään.

MPK:n järjestämän SOTVA 
koulutuksen tavoitteena on ke-
hittää reserviläisten yksilöosaa-
mista ja kokonaisvaltaista suori-
tuskykyä. Puolustusvoimien jär-
jestämissä vapaaehtoisissa har-
joituksissa ja kertausharjoituk-
sissa keskitytään ensisijaisesti 
joukkojen toimintaan.

Uuden VMP-konseptin aja-
tus on, että vapaaehtoinen kou-

lutuspanos, sotilaallisen koulu-
tuksen osalta, kohdennetaan 
selkeästi puolustusvoimien pai-
kallisjoukkoihin. 

Samalla kun kohderyhmää 
ja tavoitteita selkeytettiin, oh-
jattiin myös merkittävästi lisä-
voimavaroja vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Puolus-
tusvoimissa on nyt 42 tehtävää 
(VMP-upseerit), joissa pääosa 
työajasta käytetään vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen edistä-
miseen, siis suunnitteluun ja val-
vontaan. MPK:n uudet valmius-
päälliköt muodostavat VMP-up-
seerien työparit. MPK:n valtio-
napu nousee yli 4M€:oon.

Lakimuutoksilla määritet-
ty uusi VMP-konsepti on laadit-
tu maavoimien näkökulmasta ja 
siltä osin asetelma onkin selkeä. 
MPK:n maanpuolustuspiireille 
on annettu merkittävä vastuu 
paikallisjoukkojen, erityisesti 

maakuntajoukkojen, rekrytoin-
nista ja niihin sijoitettujen reser-
viläisten koulutuksen suunnitte-
lusta ja järjestämisestä. 

Maavoimien paikallisjouk-
kojen tehtäväkenttä monipuo-
listuu ja muuttuu entistä vaa-
tivammaksi taistelutehtävien 
myötä. Tämä asettaa kasvavia 
vaatimuksia myös MPK:n kou-
lutuskyvylle. Koulutus toteute-
taan pääosin viimeistelyä vail-
le olevien MPK:n SOTVA-koulu-
tusohjelmien mukaisesti. Verk-
ko-opetusta hyödynnetään ai-
kaisempaa tehokkaammin. 

Maavoimat järjestää MPK:n 
toimijoille VEH- ja KH-muotois-
ta, aselajisidonnaista koulutta-
jakoulutusta, joka antaa heil-
le valmiudet ja pätevyyden toi-
mia kouluttajina, paitsi SOT-
VA-kursseilla, myös vapaaehtoi-
sissa harjoituksissa ja kertaus-
harjoituksissa. Tähän koulutuk-

Karo Hämäläinen
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seen osallistuvat, tarpeen mu-
kaan, myös MERIPP:n sitoutu-
neet toimijat. MPK järjestää it-
se yleistä kouluttajakoulutusta.

Merivoimissa tilanne on toi-
nen. Merivoimissa ei ole nimet-
tyjä paikallisjoukkoja eikä MERIP-
P:n toiminnalle ole löydettävissä 
uuden VMP-konseptin mukais-
ta yhtä selkeää kohderyhmää 
kuin maavoimissa. Lisäksi meri-
voimien maakuntajoukot käsit-
tävät hyvin erilaisia joukkoja se-
kä koon, että luonteen suhteen. 
Tähän asti merivoimien jouk-
ko-osastot ovat hyvin itsenäi-
sesti määritelleet, omalta osal-
taan, MERIPP:n SOTVA-kurssien 
kohderyhmät ja tavoitteet. ME-
RIVE ei ole ohjannut koulutuk-
sen suuntaamista tai sisältöä. 
Työnjako on muotoutunut jouk-
ko-osastojen rauhan ajan koulu-
tustehtävien perusteella.

Mikä on oikea toimintatapa 
merivoimissa jatkossa? 
Puolustushallinto on nyt panos-
tanut voimakkaasti vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskoulutuk-
seen ja kohtuudella on voitava 
odottaa, että panostus, myös 
merivoimissa, tuottaa aikaisem-
paa parempaa tulosta. Lyhyellä 
tähtäimellä on voitava odottaa 
tarkoituksenmukaisemmin koh-
dennettua, korkealaatuista kou-
lutusta. Aluksi koulutuksen vo-
lyymi pienenee, tilatun koulu-
tuksen jäätyä pois, mutta pidem-
mällä tähtäimellä myös koulu-
tuksen määrän tulisi kasvaa. Kun 
samaan aikaan puolustusvoimat 
pyrkii lisäämään vapaaehtoisten 
harjoitusten määrää, muodostuu 

rekrytoinnista haasteellista.
Lyhyellä tähtäimellä MERIP-

P:n SOTVA-koulutuksen kohde-
ryhmäksi tulee valita sellaiset 
reserviläiset, joiden osaamisen 
kehittymisestä on selkeää hyö-
tyä merivoimille ja samalla kou-
lutus on sellaista, jota MERIPP:l-
lä jo nyt on kyky toimeenpanna.

Pidemmällä tähtäimellä voi-
daan yhdessä kehittää MERIPP:l-
le juuri sitä osaamista, jota me-
rivoimat tarvitsee. Merivoimien 
ja MPK:n meripuolustuspiirin yh-
teistoimintaa on, tästäkin syys-
tä, suunniteltava ylivuotisesti, 
usean vuoden tähtäimellä.

Koulutuksen järjestämisen 
kannalta olisi tarkoituksenmu-
kaista, että SOTVA-koulutuksen 
piirissä olevia joukkoja rajattai-
siin. Keskittyminen olennaiseen 
yleensä kannattaa.

Vaikka merivoimissa ei pai-

kallisjoukkoja ole, niin vain pai-
kallisesti tai alueellisesti käytet-
täviä joukkoja kyllä sisältyy me-
rivoimien sa-vahvuuteen. Nä-
mä voisivat muodostaa luonte-
van MERIPP:n SOTVA-koulutuk-
sen kohderyhmän. Esimerkke-
jä tällaisista joukoista ovat meri-
tiedusteluyksiköt, erilliset rannik-
kojääkäriyksiköt, suojausyksiköt, 
huoltoyksiköt, krh-yksiköt, esi-
kuntiin sijoitettava henkilöstö ja 
ottoaluskuljettajat. Muitakin ryh-
miä luultavasti on löydettävissä. 

Myös reserviläisten koko-
naissuorituskyvyn mittaaminen 
ja kehittäminen on jatkossa MP-
K:lle luontainen tehtävä.

Merivoimilla ja MPK:n meri-
puolustuspiirillä on nyt yhteinen 
vastuu siitä, että uusi VMP-kon-
septi ja siihen sijoitetut voimava-
rat tuottavat lisäarvoa odotetul-
la tavalla.

Karo Hämäläinen
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Merisotakoulussa 
keskusteltiin 
merisodankäynnin 
kehityksestä

Hannu Roponen
Komentaja Hannu Roponen palvelee 
Merisotakoulun koulutuskeskuksen johtajana

Merisotakoulu ilmasta kuvattuna keväällä 2020.

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 turvallisuusym-
päristö on muuttunut merkittä-
västi 2010-luvulla. Keskeisin syy 
on ollut vuonna 2014 käynnisty-
nyt Ukrainan kriisi, joka lisäsi Ve-
näjän sotilaallista läsnäoloa Suo-
men lähialueella, myös Itäme-

rellä. Kriisin jälkeen alueen ylei-
nen turvallisuustilanne on säi-
lynyt vähintäänkin jännittynee-
nä. Tästä lähtökohdasta johtuen 
Merisotakoulun juhlaseminaaris-
sa paneuduttiin Itämeren turval-
lisuustilanteeseen ja sen geopo-
liittiseen merkitykseen meriso-
dankäynnin näkökulmasta. Se-

minaarin teemana oli Meriso-
dankäynnin muutos Itämeren 
alueella. 

Seminaari toteutettiin kahte-
na eri paneelikeskusteluna, jois-
ta toinen tarkasteli teemaa sota-
taidon näkökulmasta ja toinen 
sotatekniikan näkökulmasta. 
Kummassakin paneelissa oli kol-
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me alustusta, joiden perusteella 
käytiin moderaattorin johtama 
paneelikeskustelu. Seminaarin 
alustukset ja keskustelu käytiin 
englanniksi. Keskustelu oli ajoit-
tain vilkasta ja syvensi alustuk-
sissa esitettyjä näkökantoja. 

Ensimmäisen teeman alus-
tajina toimivat komentaja Pasi 

Puoskari ja kapteeni Oscar Las-
senius Maanpuolustuskorkea-
koulusta sekä Åbo Akademin 
dosentti Kenneth Gustavsson. 
Alustuksissa käsiteltiin suoma-
laista ja ruotsalaista näkökul-
maa Itämeren alueen puolus-
tukseen sekä tarkasteltiin Ahve-
nanmaan alueen erityisasemaa. 

Keskustelua johti moderaattori 
komentajakapteeni Simon Käll-
man. Jälkimmäisen paneelin 
alustivat insinöörikomentaja-
kapteeni Mikko Viljainen ja in-
sinöörikomentaja Markku Kuja-
la Merisotakoulun Meritaistelu-
keskuksesta sekä toimitusjoh-
taja Henrik Kriisa Miraya AB:sta. 

Merisotakoulu ilmasta kuvattuna keväällä 2020. meriSotaKoulu
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Moderaattorina toimi kommo-
dori Petteri Kuosmanen. 

Seminaarin ensimmäisen 
teeman havaintoina todettiin 
Itämeren alueen merkityksen 
kasvu sekä kaupallisessa käy-
tössä että sotilaallisesti. Tätä 
korostaa lännen lisääntynyt yh-
teistyö ja Venäjän sotilaallisen 
aktiviteetin lisääntyminen. Itä-
meren alueelle heijastuu myös 
globaali mielenkiinto Arktiseen 

alueeseen ja mahdollinen koil-
lisväylän lisääntyvä kaupallinen 
käyttö. Ahvenanmaa muodos-
taa jatkossakin geopoliittisen 
erityispiirteen. Sotatekniikan 
näkökulmasta todettiin tekno-
logiset kehitystrendit: autono-
mian lisääntyminen sekä pie-
net, parviälyyn kykenevät jär-
jestelmät ja niiden hyödynnettä-
vyys sekä asejärjestelmien ulot-
tuvuuden ja nopeuden kasvu. Li-

Ensimmäisen paneelikeskustelun alustaja oli komentaja Pasi Puoskari. meriSotaKoulu

säksi tiedonkäsittelykapasitee-
tin kasvu ja päätöksenteon tu-
keminen vaikuttavat asejärjes-
telmien käyttöön ja reagointi- ja 
vasteaikojen supistumiseen.

Seminaarin osallistujien 
määrää jouduttiin vallitsevan 
COVID19-tilanteen johdosta ra-
joittamaan, mutta seminaa-
ri oli seurattavissa reaaliajas-
sa Zoom-videopalvelun kautta. 
Lisäksi seminaarista tuotettiin 

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti
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meriSotaKouluYleisön 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 opetus-
käytössä. Tallenne on katselta-
vissa Puolustusvoimien kuva- ja 
mediapankissa. Merisotakoulu 
sai videopalveluiden käytöstä 
ja tämän tyyppisen seminaarin 
toteuttamista arvokasta koke-
musta, joka voidaan hyödyntää 
jatkossa aiempaa paremmin.

Seminaari toteutettiin en-
simmäistä kertaa. Jo seminaa-
rin valmistelun yhteydessä virisi 
kuitenkin ajatus juhlaseminaa-
riin laajentamisesta seminaari-
sarjaksi - tällöin Merisotakoulu 
toteuttaisi ajankohtaiseen me-
risodankäynnin aiheeseen tai 
teemaan painottuvan seminaa-

Tutkintokoulutukset, kurssit ja ilmoittautumiset:

Merenkulun koulutusta

www.aboamare.fi

rin vuosittain. Teemat voisivat 
vaihdella ase- ja informaatiotek-
nologian kehityksestä sotilaspe-
dagogiikkaan. 

Tärkeää on, että meripuo-

lustukseen liittyen jaetaan tie-
toa ja käydään keskustelua. Jat-
kossa seminaaria voisi hyödyn-
tää koko merivoimien keskuste-
lufoorumina.
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K ilpailuun oli ilmoittau-
tunut neljä joukkuetta, 
mutta sairastapauksien 

ja peruutusten vuoksi kaksi jouk-
kuetta jäi pois.  Viime hetkes-
sä onnistuttiin kuitenkin muo-
dostamaan kolmas yhteisjouk-
kue. Kilpailuun osallistui kaksi 
joukkuetta Nylands Brigads Gil-
le rf:stä. Yhteisjoukkueen muo-
dostivat Linnakevene Lavansaa-
ren käyttäjäyhteisö; Helsingin 
Reservimeriupseerit, Merireser-

viläiset ja Pelikaanikilta. Kilpai-
lijoiden joukossa oli ilahdutta-
vasti myös ensikertalaisia.

Kilpailun kulku ja tehtävät
Kilpailutehtävät ovat reservi-
läisten merisotilaallisiin taitoi-
hin ja merenkulkuun liittyviä. 
Kilpailua on myös ajanmukais-
tettu tuomalla mukaan esimer-
kiksi meri-VHF radioliikennöin-
tiin ja tutkan käyttämiseen  liit-
tyviä tehtäviä. Kilpailuun kuului 

myös ensiapuun, ammuntaan, 
reittisuunnitteluun, merenkul-
kutehtäviin aluksella ja hätä-
merkinantoon liittyvää toimin-
taa. Tehtävät koostuivat käytän-
nön rastityöskentelystä sekä kir-
jallisista tehtäväsuoritteista. 

Kilpailualuksina käytettiin jo 
aikaisempien kertojen tapaan 
MPK:n Kuivasaari- ja Lavansaa-
ri-linnakeveneitä. Merenkulku-
tehtävän osana joukkueiden tu-
li valmistella kirjallisen reittise-

Mika Kuutti 
Mika Kuutti, varapuheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Meritaitokilpailu 2020

miKa Kuutti

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. 

Tapahtum
at
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losteen pohjalta reitti meriosuu-
della käytettävälle kartalle. Tä-
mä esiteltiin reittitarkastelussa 
meriosuuden valvojalle ja ajet-
tiin kilpasuorituksena linnake-
veneellä merellä. Joukkueen ol-
lessa aluksella, tuli samalla suo-
rittaa myös paikanmääritys- ja 
merimiestaitotehtäviä. Maissa 
joukkueet suorittivat eri aihei-
siin liittyviä rastitehtäviä. 

Voidaan ajatella, että nämä 
suoritettavat tehtävät olisivat lä-
hellä kertausharjoitukseen käske-
tyn ottoaluksen miehistön kalus-
toon tutustumista ja ensimmäi-
seen tehtävään harjaantumista.

Yhteisjoukkueen voimin 
voittoon
Tiiviin kilpailupäivän lopuksi 
voittajaksi nousi Lavansaaren 

käyttäjäyhteisön joukkue (HR-
MU Marko Vuorinen, Merireser-
viläiset Tommi Jalo ja Pelikaa-
nikilta Visa Jokelainen). Pinkki 
joukkue (Bernt Ehrnrooth, Derek 
Breitenstein, Mark Lindholm) 
tuli toiselle ja Sininen joukkue 
(Tom Degerlund, Patrik Herts-
berg, Stefan Brandt) kolmannel-
le sijalle. Lisäksi Marko Vuorinen 
palkittiin parhaasta henkilökoh-
taisesta ampumatuloksesta. 

Kilpailun toteuttamisessa 
huomioitiin sekä Puolustusvoi-
mien että MPK:n COVID19-oh-
jeistukset. Sisätiloissa käytet-
tiin maskia annetun ohjeistuk-
sen mukaisesti ja noudatettiin 
hyvää käsihygieniaa. Lisäksi si-
sätiloissa liikkuminen ja koulu-
tustilojen käyttäminen oli rajoi-
tettu minimiin. 

Kiitos erinomaisten yh-
teistyökumppanien; Merisota-
koulun, Leijona Cateringin ravin-
tola Hilman ja MPK:n sekä Meri-
puolustuspiirin, tapahtuman to-
teuttaminen oli joustavaa. Tär-
keä ja korvaamaton työpanos 
toteutettiin myös suunnittelu-
ryhmän ja kouluttajien toimes-
ta. Suuri kiitos kaikille!

Vuoden 2021 kilpailun tar-
kemmat tiedot julkaistaan myö-
hemmin Sinisen Reservin netti-
sivuilla, www.sininenreservi.fi. 
Kannustamme jo nyt mahdolli-
simman montaa jäsenyhdistys-
tämme muodostamaan joukku-
een, sekä aloittamaan harjoitte-
lun hyvissä ajoin ensi vuotta aja-
tellen. Lisätietoja sähköpostitse: 
meritaitokilpailu@sininenreser-
vi.fi 

miKa Kuutti
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S ääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin lopul-
ta 24.9.2020 Suomen-

linnan upseerikerholla. Paikal-
le saatiin 14 jäsentä. Kokousta 
valittiin johtamaan jo tehtäväs-
sään rutinoitunut kapteeni res 
Kimmo Mäkipeska.

Kokouksessa vietettiin hiljai-
nen hetki joukostamme vuon-
na 2019 poismenneitä jäseniä, 

everstiluutnantti Risto Kurtto, 
komentaja Hans-Peter Rekola 
ja everstiluutnantti Markku Jär-
vi, muistaen.

Uusi hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin nykyinen puheenjoh-
taja, kommodori evp Auvo Vii-
ta-aho. Hallituksen osalta pyri-
tään aina kattamaan kaikki ran-

nikkoupseerien palveluspai-
kat ja siinä onnistuttiin tälläkin 
kertaa hyvin. Merivoimien jouk-
ko-osastoista (meriupseeripai-
notteisessa) Rannikkolaivas-
tossa tosin palvelee ainakin yk-
si yhdistyksen jäsen. Sen sijaan 
Logistiikkalaitoksessa jäseniä 
on useampiakin, joten otetta-
koon se huomioon seuraavia 
hallituksia koottaessa. Tälläkin 

Rannikkoupseerit 
vuosikokouksessa

Auvo Viita-aho
Puheenjohtaja, Rannikkoupseeriyhdistys

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

Väljästi istumaan aseteltua kokousyleisöä oli paikalla ymmärrettävästi poikkeuksellisen vähän.

Tapahtum
at

petri parviainen
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kertaa hallituksen esitys uudes-
ta kokoonpanosta sai paikalla 
olleen jäsenistön kannatuksen.

Kahden vuoden säännöllä 
hallituksessa jatkavat kaptee-
niluutnantti Jussi Ahokas (Ran-
nikkoprikaati), luutnantti Jani 
Jokinen (Uudenmaan Prikaa-
ti), komentaja evp Petri Parvi-
ainen, komentaja Petri Pääkkö-
nen (Rannikkoprikaati), komen-
taja Kari Salin (Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitos) ja komentaja 
evp Jarmo Valtimo.

Vanhoista hallituksen ero-
vuoroisista jatkamaan valittiin 
komentaja evp Ove Enqvist, ma-
juri res Kare Vartiainen (RT-Joh-
torengas) ja luutnantti Jaak-
ko Vilander (Rannikkoprikaati). 
Uusiksi hallituksen jäseniksi va-
littiin kommodori evp Olavi Jan-
tunen, komentaja Hannu Ropo-
nen (Merisotakoulu) ja kapteeni-
luutnantti Ilkka Soininen (Meri-
voimien esikunta).

Talous on tasapainossa
Yhdistyksemme on suhteellisen 
vakavarainen, mutta on syytä-
kin, sillä korkeatasoisen Ran-
nikon Puolustaja -lehden kus-
tantaminen on arvokasta ja tu-
lopuoli herkkää ilmoitustulo-
jen heilahteluille. Yhdistyksen 
tilinpäätös olikin viime vuon-
na 6 989,09 euroa alijäämäinen. 
Alijäämästä oli RP-lehden osuus 
4 922,53 euroa, kun ilmoitustu-
lot eivät yltäneet normaalille 
tasolle. Myös lehden tilaustulot 
ovat viime vuosina laskeneet.

Yhdistyksen jäsenmaksu 
päätettiin pitää entisellään (23 
euroa). Jäsenmaksujen perintä 

aloitettiin normaalisti kokouk-
sen viivästymisestä huolimat-
ta. kokoushetkellä 25 jäsentä 
oli enää maksamatta jäsenmak-
suaan. Ja peräänantamattoman 
sihteerimme tuntien, näitä huo-
mautetaan vielä syksyn mittaan 
useamman kerran. Kiitos siitä.

Kirjoittajia palkittiin
Rannikon Puolustaja-lehti jakaa 
stipendejä (á 500 euroa) parhail-
le kirjoittajille. Vuoden 2019 kir-
joittajaksi valittiin komentaja 
Ville Vänskä vahvasta kokonais-
panoksesta vuoden 2019 leh-
tiin. Ville tunnetaan myös ran-
nikkotykistöstä modernisti kir-
joittavana tietokirjailijana. Vuo-
den teemakirjoittajina palkittiin 
kommodori Janne Huusko ja ko-
mentaja Anssi Munkki. Pitkälti 
näiden herrojen ansiosta Ran-
nikon Puolustajan numerosta 
3/2019 ”Rannikkojoukkojen tais-
telu” saatiin aikaiseksi ansiokas 
kokonaisuus.

Yhdistyksen toiminta 
vuonna 2020
Toimintasuunnitelma vuodelle 
2020 hyväksyttiin tässä erikoi-
sessa tilanteessa perin jälkijät-
töisesti. Suunnitelman mukai-
sesti yhdistys olisi mm. matkus-
tanut keväällä Moskovaan seu-
raamaan Voiton päivän paraa-
tijuhlallisuuksia. Matka joudut-
tiin luonnollisesti perumaan. 
Jatkossakin toimintasuunnitel-
miin sisällytettävä kotimaan jä-
senretki, tällä kertaa Rysäka-
rille suunniteltu, jouduttiin se-
kin perumaan. Toivottavasti en-
si vuonna retkeily ja yhdessäolo 
jo edes hieman normalisoituu. 
Syksyn yhteiskokouskin (RUY-
MY) joudutaan marraskuulta 
perumaan, mutta jospa tammi-
kuussa päästään kuulemaan pe-
rinteinen Merivoimien komen-
tajan info vaikkapa sitten webi-
naarin muodossa.

Otetaan varovaisesti ja pysy-
tään terveinä!

Ville Vänskä palkittiin kokouksessa RP-lehden 
Vuoden kirjoittajana.

Väljästi istumaan aseteltua kokousyleisöä oli paikalla ymmärrettävästi poikkeuksellisen vähän.

petri parviainen
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H än astui Suomen ar-
meijan palvelukseen 
11. helmikuuta 1918 

ylennettynä aliupseeriksi ja saa-
pui Suomeen (Vaasaan) 25. hel-
mikuuta 1918 jääkärien pääjou-
kon mukana. Hänet sijoitettiin 
Suomen valkoiseen armeijaan 
joukkueen varajohtajaksi, jos-
sa tehtävässä hän otti osaa va-
paussodan taisteluihin Tampe-

Historian unohtamat – Suomen itsenäisyyden 
alkuaikojen rannikkotykistöupseerit

Kapteeni Jaakko 
Vilhelm Latikka

reella ja Viipurissa. Vapausso-
dan jälkeen hän toimi koulutus-
aliupseerina 3. Jääkärirykmen-
tissä. 

Armeijasta hän erosi 18. hel-
mikuuta 1919 ja työskenteli mm. 
puukkoseppänä Kauhavalla. 
Hän astui kuitenkin uudelleen 
armeijan palvelukseen 1. jou-
lukuuta 1921 ja hänet sijoitet-
tiin Rannikkotykistörykmentti 

3:een, missä hän toimi vääpeli-
nä eri pattereissa.

Latikka suoritti Reserviup-
seerikoulun vuonna 1926 ja yk-
sityisesti seitsemännen luokan 
Helsingin suomalaisessa lyse-
ossa vuonna 1927. Kadettikou-
lun erikoiskurssin hän kävi vuo-
sina 1927–1928 sekä Radiopa-
taljoonan viestiupseerikurssin 
vuonna 1929. Viestiupseerikurs-

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.

Ove Enqvist
ST, ye-komentaja evp

H
istoria

www.volvopenta.com



sin meripuolustusjakson Meriso-
takoulussa hän suoritti vuonna 
1933 ja rannikkotykistöupsee-
rien asekurssin vuonna 1933 se-
kä Taistelukoulun joukkueenjoh-
tajakurssin vuosina 1934–1935.

Upseeriksi ylennettynä La-
tikka palveli nuorempana up-
seerina Mantsin linnakkeella ja 
15. syyskuuta 1930 lähtien Va-
lamon Niikkanassa. Hän hoi-
ti viransijaisena Rannikkotykis-
törykmentti 3:n viestiupsee-
rin tehtäviä 7. tammikuuta – 12. 
maaliskuuta 1931 välisen ajan. 
Hänet määrättiin 22. lokakuu-
ta 1931 alkaen Kelpän patterin 
ja 16. joulukuuta 1932 alkaen 
Ristisaaren patterin päälliköksi. 
Sen jälkeen hänet nimitettiin 1. 
lokakuuta 1933 joukko-osaston 
Merikomppanian koulutusup-
seeriksi. Koulutusupseerina hän 
toimi aina vuoteen 1937 saakka, 
jonka jälkeen hänet komennet-
tiin samaan tehtävään 2. Patte-
ristoon.

Talvisotaan hän osallis-
tui raskaan patterin päällikkö-
nä Laatokan Meripuolustuksen 
Mantsin linnakkeella. Välirau-
han aikana hän oli Rannikkoty-
kistörykmentti 1:n käytössä ja 
myöhemmin patterin päällikkö-
nä Linnoitustykistöpatteristo 
5:ssä. Jatkosodan syttyessä hän 
oli aluksi samassa tehtävässä, 
mutta komennettiin myöhem-
min Rannikkotykistörykmentti 
13:n 1. patteriston komentajak-
si. Vuonna 1942 hänet siirrettiin 
Itä-Suomenlahden Rannikkopri-
kaatin käyttöön, kunnes vuon-
na 1943 hänet siirrettiin Jalkavä-
enkoulutuskeskus 3:een, missä 
hän palveli sodan loppuun.

Latikka siirtyi reserviin 
vuonna 1944 ja kuoli 17. joulu-
kuuta 1956.

Sotilasarvot 
Aliupseeri 11.2.1918, varavääpe-
li 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 puhe-
limitse ilmoitus, että maantiellä 
Uudessakylässä näkyy valoja. Il-
moituksen otti vastaan kaptee-
ni Latikka, mutta sen kuuli myös 
vieressä ollut vaimo Anna Latik-
ka, joka intoutui tästä vallan ta-
vattomasti, löi nyrkkinsä pöytään 
ja sanoi: ”Nyt ammutaan Jaska, 
perkele!”  Ja tietysti Canet-put-
ket soivat, kun todellinen pääl-
likkö oli niin päättänyt.

ove enqviStin arKiSto
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Arkistojen helmiä 4/1989

S uomalaisen rannikkojalkaväen kirjat-
tu historia alkaa vuodesta 1187, jolloin 
karjalaiset merisissit ryöstivät Tukhol-

man luoteispuolella Mälarjärven rannalla Sig-
tunan kaupungin. Nykyisin, 802 vuotta myö-
hemmin, kaupungin väkiluku on edelleen var-
sin vähäinen. Siitä, miten nämä joukot oli kou-
lutettu, ei ole tietoja.

Talvisodan rannikkojalkaväkeen kuuluivat 
rannikkolinnakkeiden suojaosastot, rannikko-
lohkoille alistetut ja merivoimien perustamat 
jalkaväkipataljoonat. Ne taistelivat ilman eri-
koiskoulutuksella kehitettyjä taitoja ja tehtä-
vien edellyttämää erikoisvarustusta.

Ensimmäiset rannikkopuolustukseen kou-
lutetut torjuntayksiköt perustettiin välirauhan 
aikana. Jatkosodan alettua perustettiin ja kou-
lutettiin pikaisesti rannikkoiskukomppanioita 
ja rannikkopataljoonia. Rauhan ajan rannikko-
jalkaväen koulutus alkoi tammikuussa 1953 RT 
l:n Rannikkopataljoonassa. Vuonna 1960 Ran-
nikkopataljoona siirtyi portaittain Upinnie-
meen ja aloitti siellä toimintansa itsenäisenä 
Rannikkojääkäripataljoonana. Vuonna 1979 
pataljoona muuttui pääasiassa rannikkojää-

kärijohtajia koulutta-
vaksi erikoisjoukoksi. 
Tämä rannikkojää-
kärikoulutuksen kol-
mas vaihe on päät-
tynyt ja ensi vuoden 
alusta alkaen koulu-
tuksesta vastaa Uu-
denmaan Prikaati.

Koulutusta tarkasteltaessa avainkysymyk-
siä 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 pää-
piirteisiä vastauksia.

Perinteet
Talvisodan kokemusten ja Hangon vuok-
ra-alueen laajenemisuhan perusteella perus-
tettiin välirauhan aikana torjuntayksiköitä ran-
nikkolinnakkeiden ja saarten puolustamisek-
si. Jatkosodan alkaessa Merivoimien esikun-
nan käskyllä perustettiin heinäkuussa 1941 

Rannikkojääkärikoulutus
Kunniakkaat perinteet ja lähes jatkuvat 
koulutus-järjestelmän muutokset
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14 rannikkoiskukomppaniaa rannikkopuolus-
tuksen hyökkäysvoimaksi. Yksiköt organisoi-
tiin syksyyn mennessä rannikkopataljooniksi 
Hangon rintamalle ja itäiselle Suomenlahdel-
le. Esimerkkinä mainittakoon 4. Rannikkoisku-
komppanian 7 viikon koulutusjakson toteut-
taminen Hiittisen saaristossa heinä-elokuussa 
1941. Suullisesti saadun perusteen mukaan piti 
oppia veneiden käyttö ja perehtyä ”puskatais-
teluun”. Koulutuksen toteutus perustui komp-
panian päällikön ratsumestari Dan von Weis-
senbergin talvisodan kokemuksiin ja arvioihin 
tulevista tehtävistä.

Koulutuksen painopiste oli ase- ja ampu-
makoulutuksessa sekä räjäytysharjoituksissa, 
joita oli yhteensä 9 päivää. Keskeisiä aiheita oli-
vat lisäksi vesistökoulutus, siis kalastajavenei-
den kuormaus ja rantautuminen niistä, hyök-
käys- ja puolustustaistelu, tiedustelu sekä tais-
telu- ja veneammunnat.

Lisäksi suunnistettiin, harjoiteltiin hyök-
käystä asutulla alueella, tehtiin estetöitä sekä 
huollettiin veneitä ja materiaalia.

Koulutusvaiheessa osallistui komppanias-
ta Bengtskärin taisteluun luutnantti Kaikkosen 
johtama joukkue. Se löi rannikkotykistön se-
kä meri- ja ilmavoimien tukemana sekä yhdes-
sä niiden kanssa majakkasaareen maihinnous-
seen vihollisosaston 26.7. runsaan kahden vii-
kon koulutuksen jälkeen.

Edellä kuvattu edustaa todennäköises-
ti jatkosodan alkuvaiheen rannikkojalkaväen 
lähes parasta koulutusosastoa.

Rannikkojalkaväki kävi ankarimmat taiste-
lunsa Viipurinlahdella Teikarissa ja Melansaa-
ressa 1.–5.7.1944. Kesä-heinäkuun vaihtees-
sa Viipurin koillispuolella Talin–Ihantalan tais-
teluissa torjuttuun suurhyökkäykseen liittyen, 
yritti Kronstadin meripuolustusalue 1.7. Teika-
rin valtausta vahvennetulla pataljoonalla. Aluk-
si menestystä saavuttanut pataljoona tuhottiin 
neljän rannikkojalkaväkiyksikön taistelulla.

4.7. aamulla aloitti 59. Armeijan kärkidivisi-
oona rykmentin voimin tykistön sekä ilma- ja 

merivoimien tukemana maihinnousun Teika-
riin ja Melansaareen. Noin puolet Teikarista ja 
Melansaaren kaakkoisosan vallannut rykment-
ti lyötiin RTR 22:n reservien ja saarten puolus-
tajien vastahyökkäyksin 5.7. klo 09.00 men-
nessä. Noin tuntia myöhemmin hyökkäsi tuo-
re vahvennettu rykmentti Teikariin. Saarista 
luovuttiin iltapäivällä.

Linnoittamattomat saaret menetettiin, 
mutta 59. Armeijan maihinnousu Viipurinlah-
den länsirannalle epäonnistui. Painopiste-
suunnan merellinen sivusta suojattiin. Talin–
Ihantalan taistelijoiden selustaan suunnattu 
uhka kyettiin torjumaan.

Teikarissa ja Melansaaressa taisteli kaik-
kiaan 9 rannikkojalkaväkikomppaniaa ja kak-
si pikaisesti koottua osastoa. Kahdeksan yk-
siköistä oli perustettu vain kahdesta viikosta 
viikkoon ennen Teikarin ensimmäistä taiste-
lua. Useimpien yksiköiden henkilöstö oli aiem-
min palvelut torjuntakomppanioissa. Pääosal-
la yksiöiden henkilöstöstä oli sotakokemusta, 
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mutta rannikkojalkaväkikoulutusta vain viikos-
ta kahteen viikkoon. Esimerkiksi aseiden käyt-
tötaito oli puutteellista.

Koulutukselliset puutteet sekä vähäinen 
valmisteluaika paljastuivat puolustusvalmis-
telujen laiminlyönteinä, yhteistoiminnan on-
gelmina, johtosuhteiden sekavuutena, lukui-
sina kriiseinä taistelujen eri vaiheissa ja varsin 
suurina tappioina.

Teikarin taistelujen hyvä lopputulos perus-
tui muutamien hyvien johtajien, taitavien jouk-
kueiden, ryhmien ja rohkeiden avaintaistelijoi-
den panokseen.

Rannikkopataljoona
Jatkosodan jälkeen rannikkojalkaväen koulu-
tuksessa oli katkos. Sodanajan kokoonpanoi-
hin sisältyi kuitenkin rannikkopataljoonia ja 
rannikkolinnakkeiden lähitorjuntajoukkueita. 

Näihin tarvittiin saariston olosuhteisiin tottu-
neita jalkaväkikoulutetuja reserviläisiä.

Varusmieskoulutus käynnistyi tammikuus-
sa 1953 Rannikkotykistörykmentti l:n, nykyi-
sen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin, 
Rannikkopataljoonassa. Koulutuksen käynnis-
tämisen johti pataljoonan komentaja majuri 
Toivo Knuuttila.

Vuonna 1956 komentaja määritti koulu-
tuksen päämäärän seuraavasti. Varusmiehille 
tuli antaa niin täydellinen rannikkojoukkojen 
koulutus, että joukot pystyvät kaikissa olosuh-
teissa suorittamaan rannikko- ja saaristo-olo-
suhteissa taistelussa esiintyvät erikoistehtä-
vät. Näistä tärkeimpinä nähtiin linnakkeen tai 
muun keskeisen kohteen puolustus sekä yli-
menohyökkäys.

Pataljoonan pääosa koulutettiin Miessaa-
ressa Espoon edustalla. Saari tarjosi ahtaat 
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ja talvisin kalseat majoitustilat, mutta erityi-
sesti hyvät ampumakoulutus- ja ammunta-

paikat. Myös Suomenlinnassa sijaitsevan jää-
kärikomppanian taistelukoulutus järjestettiin 
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pääosin Miessaaressa. Alokas-, viesti- ja ve-
nekoulutuksessa tukeuduttiin rykmentin esi-
kuntapatteriin. Ryhmänjohtajat koulutettiin 
noin kymmenessä eri aliupseerikoulussa. Re-
serviupseerien pääosa koulutettiin Merisota-
koulun torjuntalinjalla.

Vuodesta 56 alkaen harjoituksia pidet-
tiin yhä enemmän Mäkiluodon–Upinniemen 
alueella. Rannikkojalkaväen erikoiskoulutusta 
vesillä, jäillä ja linnakkeilla annettiin noin kol-
mannes erikoiskoulutuksen tuntimäärästä. Ve-
sistökoulutusjaksolla oli käytettävissä aluksi 
3–4 kalastajavenettä, vuodesta 1956 kalusto-
vene ja muutama syöksyvene sekä ensimmäi-
set uiskot vuodesta 1958.

Olosuhteiden ankeudesta ja kalustopuut-
teista huolimatta Rannikkopataljoonasta siir-
tyi noin 2500 hyvää rannikkojalkaväkimiestä 
ja johtajaa pääasiassa rannikkosotilaspiirien 
reserviin.

Koulutuksen ohessa ja sitä tukien kehitet-
tiin 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.
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Rannikkojääkäripataljoona
Periaatepäätös Rannikkojääkäripataljoonan 
perustamisesta itsenäiseksi 2. divisioonan 
alaiseksi joukko-osastoksi, sijaintipaikkana 
Porkkala, tehtiin 29.11.1958. Lopullisen pää-
töksen siirtoaikatauluineen allekirjoitti puo-
lustusvoimain komentaja 28.4.1960.

Päätöksen perustelujen mukaan pataljoo-
nan tehtävänä on uudentyyppisiin sodan ajan 
rannikkopataljooniin sijoitettavien reserviläis-
ten kouluttaminen. Tuon ajan doktriinin mu-
kaan rannikkoja puolustavat prikaatit ryhmi-
tettiin pääosin rantaviivan tuntumassa ole-
vaan armeijakunnan puolustusasemaan ja 
osa pataljoonista selusta-asemaan noin 10–
15 km taaemmas. Jotta aktiiviseen taisteluun 
kyettäisiin myös saaristossa, sisällytettiin so-
dan ajan kokoonpanoihin 1962 rannikkojää-
käripataljoonia (esik, ek, 4xjk, kvkrhk, venek 
ja hk). Näiden henkilöstö tuli kouluttaa Upin-
niemessä.

Koulutustavoitteista ei alkuvaiheessa ol-
lut kirjallisia käskyjä. Everstiluutnantti Knuut-
tila 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 määri-
teltyinä. Jälkiviisaasti luettelon voisi lisätä vas-
tahyökkäyksen linnakkeelle. Etäisyyttä rannik-
kotykistöön pidettiin myöhemminkin myös 
siksi, että piti ”varoa joutumasta rannikko-

linnakkeita puolustavaksi varusväeksi” kuten 
eräs hyökkäyksellisyyttä korostanut komen-
taja asian ilmaisi. Koulutusolosuhteet Upinnie-
messä olivat alusta alkaen varsin hyvät. Oma 
saaristo ja merialueet sopivat hyvin vesistö 
koulutukseen ja taisteluammuntoihin. Jääkä-
rikoulutukseen oli ennen asutuksen lisäänty-
mistä myös siviilialueilla hyvin tilaa.

Perusvesistökoulutus annettiin aluksi kah-
den viikon ja vuodesta 1964 vähintään viikon 
mittaisena. Uiskoja oli keskimäärin käytettä-
vissä noin 1 1/2 komppanian tarve eli 13–15 kpl 
ja lisäksi oli 1–2 kalustosvenettä. Perusvesistö-
koulutusta täydennettiin sovelletuissa harjoi-
tuksissa. 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

Rannikkojääkärikomentajia vuosipäiväparaa-
tissa Upinniemessä 3.7.1987. Vasemmalta: Juha 
Engström, Toivo Knuuttila, Henrik Anttila, Niilo 
Lappalainen ja Antti Juutilainen.



48

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

Lisäksi vuosittain järjestettiin keskimäärin 
10 näytöstä vierailuihin liittyen. Yleensä harjoi-
tukset ja näytökset onnistuivat hyvin. Mainit-
takoon, että 17.9.1963 Syndalenissa Yhdysval-
tojen asevoimien esikuntapäällikölle pidetyn 
näytöksen jälkeen puolustusvoimain komen-
taja lupasi vihreän baretin rannikkojääkärien 
päähineeksi.

Uhkakuvan muuttuessa 60-luvun lopulla 
yllätyshyökkäykseksi sekä alueellisen puolus-
tusjärjestelmän ja -taistelun myötä rannikko-
jääkäripataljoonat poistettiin 1970 sodan ajan 
joukkojen luet telosta. Muutos vaikutti patal-
joonassa vesistökoulutusta supistavasti. Eri-
koiskoulutuskauden ja aliupseerikurssin tun-
timäärä oli vain n. 15. Myös sovelletut vesistö-
harjoitukset vähenivät. Sotaharjoituksiin osal-
listuttiin jääkäripataljoonana. Yhteistoiminta 
merivoimien kanssa supistui kaluston huol-
toon ja yhteydet rannikkotykistöön katkesi-
vat lähes tyystin. Koulutustarkastuksissa ja 
sotaharjoituksissa pataljoona sai lähes poik-
keuksetta kiitosta taistelu- ja ampumataidos-
ta. Moitteita saatiin siisteydestä, sisäjärjestyk-
sestä ja käyttäytymisestä.

Pataljoonasta siirtyi 60–70 luvulla pää-
asiassa rannikkosotilaspiirien reserviin noin 
17000 sotilasta.

Erikoisjoukkovaihe

Vuonna 1974 pääesikunnassa laaditun maavoi-
mien rauhan ajan organisaation tarkistussuun-
nitelman mukaan Rannikkojääkäripataljoona 
piti lakkauttaa. Pääesikunnan komento-osas-
ton päällikön eversti Erkki Rannikon ideoima 
rannikkojääkärijohtajien koulutusjärjestelmä 
kuitenkin toteutettiin.

Pataljoonan tehtäväksi tuli kouluttaa va-
rusmiehistä joukkueen- ja ryhmänjohtajia se-
kä erikoismiehiä rannikon jalkaväkijoukkoi-
hin. Rannikkojoukkojen sodanajan organisaa-
tion muutoksen jälkeen tehtävä täsmentyi. Tuli 
kouluttaa johtajat ja erikoismiehet ensisijaises-
ti rannikkojääkäri-ja tiedusteluyksiköihin. Kou-
lutettavien tuli sopia myös linnake-, kranaatin-
heitin- ja torjuntakomppanioihin. Yksiköiden 
miehistön pääosa päätettiin kouluttaa sodan 
ajan tehtäviin kertausharjoituksissa.

Rannikkojääkärikoulun oppilaat valittiin 
vapaaehtoisista. Pääsykokeissa n. 130 parhai-
ten menestynyttä eli 30–40 % hakijoista hy-
väksyttiin koulutukseen. Keskiverto 80-luvun 
rannikkojääkäri on testattu, varsin älykäs, joh-
tajaksi sopiva, painetta sietävä, terve, fyysises-
ti kestävä, hyvän uimataidon omaava, ranni-
kolta kotoisin oleva ylioppilas.

Lokakuussa alkanut peruskoulutus sekä 
aliupseerikurssilla suoritettu ryhmänjohta-
jien koulutus poikkesi muiden jalkaväkijouk-
kojen opetuksesta vain vähän. Tosin siihen si-
sältyi mm. pelastautuminen jäistä ja rannikko-
jääkärikomppanian hyökkäys talvella.
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Ryhmänjohtajien varsinainen rannikkojää-
kärikoulutus alkoi toukokuun alussa ja koke-
laiden koulutus kuukautta myöhemmin. Noin 
kahden viikon perusvesistökoulutuksen jäl-
keen alkoi sovellettujen harjoitusten sarja, jo-
ka päättyi noin viikko ennen kotiuttamista.

Harjoitukset toteutettiin rannikkojääkärei-
den 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 rannikkotykistö- 
ja jalkaväkijoukko-osastojen 
sekä Rannikkotykistökoulun ja 
Reserviupseerikoulun kanssa

 – 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 peruskoulu-
tuskauden 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 mitan-
neet 80-luvulla mm. koulutustarkastuksissa, 
sotaharjoituksissa, jalkaväkileirin koulutusta-
sokilpailussa ja näytöksissä. Poikkeuksetta ta-
so on todettu vähintään hyväksi. Parhaan pa-
lautteen 80-luvun rannikkojääkärit ovat an-
taneet kouluttajilleen kertausharjoituksissa. 
Niissä on todettu johtajien koulutus- ja johta-
mistaidon sekä venemiesten merenkulkutaito-
jen riittävän itsenäisiin vaativiin tehtäviin. Vaik-
ka rannikkojääkärikomppanioiden miehistö on 
saanut varusmieskoulutuksen useissa asela-
jeissa, on harjoituksen jälkeen poikkeuksetta 
kotiutettu taitava, tehtäviinsä pystyvä ja hyvä-
henkinen komppania.

Valitun varusmiesaineksen lisäksi on 80-lu-
vulla ollut muitakin koulutustuloksia edistäviä 

tekijöitä. Kadettikoulusta siirtyi Rannikkojää-
käripataljoonaan opinnoissaan erittäin hyvin 
menestyneitä upseereita. Toimiupseerikun-
ta täydentyi pääasiassa Rannikkojääkärikou-
lun omilla korkeatasoisilla kasvateilla. Meri- ja 
huoltouisko, uudet kanootit, hyvä talvivarus-
tus, modernit taistelu- ja tiedusteluvälineet, 
merenkulun turvallisuutta lisännyt välineis-
tö, tiivis taktillinen ja koulutusteknillinen yh-
teistyö rannikkotykistöaselajin ja merivoimien 
kanssa ja Helsingin Laivastoaseman huollolli-
nen tuki mainittakoon myönteisinä seikkoina.

Pataljoonasta siirtyi 80-luvulla rannik-
kosotilaspiirien reserviin noin 1200 pystyvää 
joukkueen- ja ryhmänjohtajaa sekä noin 270 
ammattitaitoista merenkulkijaa ja noin 6–700 
huoltomiestä. Upinniemen näkökulmasta us-
komaton 27.6.1988 tehty päätös lopetti patal-
joonan toiminnan. Rannikkojalkaväen sekä 
-jääkäreiden koulutustehtävä siirtyy 1.1.1990 
alkaen Uudenmaan Prikaatille. Yleisen rationa-
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lisointitavoitteen lisäksi päätöstä perusteltiin 
koulutuksen laajentamisella ja miehistökoulu-
tuksen uudelleen käynnistämisellä.

1990 alkava vaihe
Koulutuksen ylimenokauden toimenpiteiden 
ja 90-luvun koulutuksen suunnittelu alkoi pää-
esikunnan antamin perustein ja käskystä yli 
vuosi sitten. Etelä-Suomen sotilasläänin joh-
dolla suunnitteluun osallistuivat Uudenmaan 
Prikaati ja Rannikkojääkäripataljoona. Suunni-
telmassa otettiin huomioon mm. perinneasiat 
ja kiltojen toiminta.

Puolustusvoimain johto hyväksyi suunni-
telman 7. huhtikuuta 1989.

Suunnitelman mukaan koulutus annetaan 
Uudenmaan Prikaatin jääkäripataljoonassa, 
jonka nimi 1.1.1990 alkaen on Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoona. Koulutussuhdelaskelma 
perustuu luonnollisesti sodan ajan joukkojen 
henkilöstötarpeeseen. Varsinaiset rannikko-
jääkärit, tiedustelijat ja venemiehet koulute-
taan 1. jääkärikomppaniassa. Koulutettavat 
komppaniaan valitaan jokaisesta Uudenmaan 
Prikaatin saapumiserästä halukkuuden ja omi-
naisuuksien perusteella. Yksikön erikoiskoulu-
tuksesta noin 70–80 % on rannikkojääkärikou-
lutusta ja loput jääkärikoulutusta.

2. jääkärikomppaniassa erikoiskoulutuk-
sesta rannikkojalkaväkikoulutusta on noin 20–
30 % ja 70–80 % jääkärikoulutusta. Kranaatin-
heitin-, viesti-, panssarintorjunta- ja huolto-
miehet sekä pioneerit koulutetaan siten, että 
heidät voidaan sijoittaa sekä rannikkojalkavä-
en yksiköihin että jääkäripataljooniin ja -pri-
kaateihin. Aliupseerikoulun rannikkojääkäri-
linja vastaa ryhmänjohtajien peruskoulutuk-
sesta ja reservinupseerioppilaat koulutetaan 
RUK:ssa.

Siirtyminen 5/2 koulutusjärjestelmään vai-
kuttaa myös rannikkojalkaväen koulutusjär-
jestelyihin. Miehistöstä parillisten vuosien toi-
nen saapumiserä saa käytännössä vain talvi-

sen rannikkojääkärikoulutuksen. Venemiehiä 
koulutetaan kah-den vuoden jaksossa vain kol-
mesta saapumiserästä ja kahden saapumise-
rän kokelaiden vesistökoulutus jää lähes pel-
kästään Aliupseerikurssin I jakson varaan.

Sovellettuja harjoituksia pidetään 80-luvun 
kokemusten pohjalta ja esimerkkien mukai-
sesti yhdessä rannikkotykistön joukko-osas-
tojen kanssa. Tärkeimmiksi harjoitusalueiksi 
muodostuvat Upinniemi, Jussarö, Hästö–Bu-
sö ja Lappohja.

Kuluneen vuoden aikana on Rannikkojää-
käripataljoonan ja Uudenmaan Prikaatin toi-
min valmennettu tulevia rannikkojääkärien 
kouluttajia tehtäviinsä. Taktillisia perusteita 
on opiskeltu Rannikkotykistökoulun ja Hangon 
Rannikkotykistöpatteriston tukemana. Taiste-
lutekniikkaan 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 Ran-
nikkojääkäripataljoonan laatima jalkaväen tar-
kastajan koulutusohje ”Rannikkojääkärikomp-
panian taistelu”.

Ongelmitta ei koulutus Tammisaaressa 
kuitenkaan käynnisty. Prikaatin merenkul-
ku- ja konehenkilöstön koulutus on ylimeno-
kaudella jäänyt riittämättömäksi. Ainakin en-
si vuonna prikaati tarvitsee venemiesten kou-
lutuksessa naapureidensa apua. Pääasiassa 
Syndaleniin sijoitettavien rakenteiden rahoi-
tuksesta on vuoden 1990 budjetissa vain mur-
to-osa. Nyt näyttää sille, että Upinniemen lai-
turia, uiskotalasta sekä majoitus- ja opetusti-
loja tarvitaan vielä 4–5 vuoden ajan.

Prikaatille siirtynyt vesistökalusto on ku-
luneen vuosikymmenen ajan palvellut tyydyt-
tävästi vahvennetun komppanian koulutusta 
ja sovellettuja harjoituksia. Prikaatin tarpeisiin 
kalusto on riittämätön. Uiskokaluston iän, kun-
non ja merikelpoisuuden perusteella voidaan 
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todeta ensi tilassa tarvittavan noin 10 uiskoa 
lisää. 90-luvun loppupuolella on nykyiset uis-
kot korvattava uusilla. Ilmeisesti nyt kehitteillä 
oleva rannikkouisko sopii ominaisuuksiltaan ja 
hinnaltaan parhaiten tulevien vuosikymmeni-
en rannikkojääkäreiden perusveneeksi.

Ongelmista huolimatta Uudenmaan Pri-
kaatin henkilöstön ammattitaito ja aktiivinen 
asenne tulevat käsitykseni mukaan tuotta-
maan rannikkopuolustukselle riittävän, teh-
tävistään selviytyvän sekä iskukykyisen että 
puolustuksellisen jalkaväen.

Lopuksi todettakoon, että rannikkojääkä-
reiden koulutus on kaikissa vaiheissaan perus-
tunut sodan ajan joukkojen reserviläistarpee-
seen!

Laadullisesti par-
haaseen tulokseen 
on päästy tähän men-
nessä 1980-luvulla tiiviissä yhteistoiminnassa 
muiden rannikkojoukkojen kanssa. Kuluneel-
la vuosikymmenellä on panostettu kansain-
välisen suuntauksen mukaisesti myös erikois-
joukkojen toimintojen edellyttämien taitojen 
omaksumiseen.

Martti Kuivala
Everstiluutnantti

Ehdotus rannikkojää-
kärin hihamerkiksi. 
Värit RT:n mukaan, 
punainen ja musta.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys tiedottaa
Tervehdys hyvät jäsenet!
Vuosi 2020, yhdistyksemme 87. 
toimintavuosi, lähestyy jo lop-
puaan.

Korona on rajoittanut kaik-
kea toimintaa, joten mitään ti-
laisuuksia ei ole suunniteltu vuo-
den lopuksi ja pahalta näyttää, 
että vuosi 2021 alkaa samoissa 
merkeissä.

Saimme kuitenkin pidetyksi 
sääntömääräisen vuosikokouk-
semme 24.9.2020 Suomenlinnan 
Upseerikerholla. Kokouksesta on 
erillinen kirjoitus tässä lehdessä.

Jäsentuotteita ja kirjoja:
Yhdistyksen pinssejä ja solmio-
neuloja on saatavilla hintaan 5 
ja 10 euroa. 

Vanhoja joukko-osastojen 
historiakirjoja löytyy edelleen 10 
euron hintaan pl. Hangon ja Vaa-
san, joiden painos on loppuun-
myyty. Samoin löytyy 

 – RTUY 70 vuotta, v. 2003 jul-
kaistu juhlakirja hintaan 10 
€ sekä

 – Suomen Rannikkopuolus-
tus 100 vuotta, vuodelta 
2018 hintaan 35 €. (Huom. 
Viime lehdessä oli väärä 
hinta)

Mikäli olet kiinnostunut 
tuotteista, ota yhteyttä sihtee-
riin. Kaikkiin hintoihin lisätään 
toimituskulut.

Yhteydenpidosta:
Yhdistyksen jäsenposti lähete-
tään osoitteesta flomembers@
floapps.com.

On ilmennyt, että osalla jä-
senistä posti menee suoraan 
roskapostikansioon, koska vas-
taanottava palvelin tulkitsee 
postin roskapostiksi. Tee tarvit-
tavat ”temput” koneellasi, jotta 
postisi tulee perille.

Muistakaa myös päivit-
tää yhteystietonne, niin saat-
te RP-lehden oikeaan osoittee-

seen ja sähköpostitiedotteet lu-
ettavaksenne.

Terveisin yhdistyksen sih-
teeri ja taloudenhoitaja Jarmo 
Valtimo alias JaVa

jarmo.valtimo@ 
rannikonpuolustaja.fi

puh. 0405647695

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry 
toivottaa jäsenilleen

Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Antenniasennukset, mastotyöt ja huollot

RF-kaapelit, liittimet ja tarvikkeet

Radomit ja sääsuojat

EN 1090-mukaiset teräs- ja alumiinirakenteet

Antennien ja antennitarvikkeiden sekä

mastorakenteiden ja asennustarvikkeiden

suunnittelu, valmistus ja myynti.

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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Puheenjohtajalta

A rvoisat Meriupseeriyhdis-
tyksen jäsenet,

Elokuun lopussa järjestetty 
Meriupseeriyhdistyksen vuosi-
kokous valitsi yhdistykselle uu-
den hallituksen. Yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin 
Rannikkolaivaston komentaja, 
kommodori Jukka Anteroinen 
ja varapuheenjohtajaksi Puolus-
tusvoimien Logistiikkalaitokses-
sa sektorinjohtajana toimiva ko-
mentaja Iiiro Penttilä.

Yhdistys kiittää edellistä yh-
distyksen puheenjohtajaa, kom-
modori Veli-Petteri Valkamoa ja 
muita tehtävistään pois siirty-
neitä yhdistyksen luottamus-
henkilöitä yhdistyksen eteen 
tekemästään työstä.

Uusi hallitus on järjestäyty-
nyt ja työ yhdistyksen tarkoitus-
perien toteuttamiseksi jatkuu 
vuosikokouksessa hyväksytyllä 

tavalla ja esitetyin toimintamuo-
doin.  Vallitseva korona-tilanne 
on vaikuttanut kuitenkin voimak-
kaasti mahdollisuuksiin järjestää 
kokouksia fyysisinä tapaamisina.

Hallitus selvittää parhaillaan 
vaihtoehtoisia tapoja järjestää 
kokouksia. Tiedotamme tulevis-
ta kokouksista ja niiden järjeste-
lyistä tarkemmin jäsenkirjeissä.

Yhdistyksen hallitus on jäse-
nistöä kuultuaan valinnut vuo-
den jäseneksi yhdistyksen pit-
käaikaisen majan hoitajan, ko-
mentaja Pasi Puoskarin.

Parhaimmat onnittelut ko-
mentaja Puoskarille. Hän on tä-
nä vuonna myös luopunut tehtä-
västään ja luovuttanut sen seu-
raajalleen, komentaja evp Mik-
ko Saariselle.

Yhdistys katsoo luottavai-
sesti tulevaan arjen haasteista 
huolimatta.

Toivotan kaikille yhdistyk-

sen jäsenille hyvää joulua sekä 
terveyttä ja menestystä tuleval-
le vuodelle.

Jukka Anteroinen
Kommodori

MY:n jäsenmaksut

Laskut kuluvan vuoden jäsen-
maksuista on postitettu kirjeit-
se. Olethan yhteydessä sihtee-
reihin, mikäli et ole laskua vas-
taanottanut! Vuosikokoukses-
sa päätetyt jäsenmaksut säilyi-
vät ennallaan:

 – Amir/kom 40€
 – Komkapt/ltn 30€
 – Evp/res 30€
 – Kad -€

Maksathan jäsenmaksun 
laskussa näkyvälle tilille ja muis-
tat käyttää viitenumeroa.

MY:n jäsentuotteet
Suomen Laivasto -kirjasarja (1-
3), osat erikseen 15€, koko sar-
ja 40€

 – Uhka Lännestä -kirja, 15€
 – Suojattu merenkulku  

elinehtonamme -kirja, 15€
 – MY:n isännänviiri, 70€
 – MY:n Veneviiri, 22€
 – MY-Jäsenpinssi, 7€

Hintoihin lisätään mahdolli-
set postikulut. Lisätiedot tuot-
teista sihteeriltä.

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

Meriupseeriyhdistys tiedottaa

Meriupseeriyhdistys

www. la ivakone. f i

Ship Service and maintenance
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Puheenjohtajan kynästä
Tervehdys kaikille rannikkojääkäreille ja lehden lukijoille!

Rannikkojääkärikilta ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

T ätä kirjoittaessa yhdis-
tys valmistautuu kevät- ja 

syyskokouksiin, jotka pidetään 
25.11. Killan toiminta on ollut 
tänä vuonna valitettavasti mel-
ko vähäistä, mutta tälle lienee 
ymmärrystä jäsenistössä. Ensi 
vuonna sitten…

Killan maja
Majan kausi päätyi lokakuuhun 
ja nyt maja on asetettu talvite-
loille odottamaan kevään saa-
pumista ja majatalkoita. Läm-
min kiitos Jorma Tiuralle, joka 
on majaisäntänä pitänyt huolta 
majasta. Kiitos myös niille muu-
tamille, jotka ehtivät käyttää 
majaa rajoitusten niin sallittua.

Tuleva vuosi
Vuoden 2021 toimintaan vaikut-
taa keskeisesti meneillä olevan 
koronapandemian tilanne. Halli-
tus suunnittelee toiminnan nor-
maalivuoden mukaisesti, mutta 
varautuu siihen, että epidemia-
tilanteen rajoitukset eivät mah-
dollista suunniteltua toimintaa. 
Tiedostamme, että vallalla ole-
va epidemia tulee vaikuttamaan 
tapahtumiin ja toimintaamme 
vielä ensi keväänä, kesänä ja 
mahdollisesti vielä syksyllä. 

Nostan esille erikseen tule-

van vuoden kevätkokouksen, jo-
ka on tärkeä, jos syyskokouksel-
le esitetyt sääntömuutokset ete-
nevät toiseen käsittelyyn ja tu-
levat hyväksytyksi. Sääntömuu-
toksista enemmän seuraavassa 
Rannikon puolustajassa. 

Tiedottaminen 
Kilta viestii sähköpostilla ja Face-
book-sivuston kautta. Muista pi-
tää yhteystietosi päivitettynä!

Haluatko osallistua 
enemmän?
Haluatko osallistua järjestelyi-
hin, toimintaan tai muuten vain 
auttaa aika ajoin? Ehkä sinulla 
on ajatuksia uudesta tekemises-
tä? Älä jää tuleen makaamaan, 
vaan ota yhteyttä! 

Pitäkää huolta itsestänne ja 
läheisistänne! Voimaa ja jaksa-
mista 

En gång Kustjägare – Alltid 
Kustjägare I Kerran Rannikkojää-
käri – aina Rannikkojääkäri

Petri Käyhkö
Puheenjohtaja, Rannikkojääkärikilta

petri KäyHKö
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Meripuolustuspäivä jäi 
kasvomaskien taakse…
Tätä tekstiä kirjoitettaessa Sini-
sen Reservin ja Merivoimien yh-
dessä järjestämä kutsuvieras-
seminaari ja Meripuolustuspäi-

vä piti olla päätöksessään. Jäl-
leen kerran kaikkeen vaikutta-
nut pandemia vei voiton ja päi-
vän anniksi jäi komentajan ter-
vehdys reserville somekanavi-
en kautta.

Meripuolustuspäivä on jo pa-
rikymmentä 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, Meri-
voimien ja reserviläisten työtä tu-
kevat eri säätiöt sekä laaja jouk-
ko Merivoimien ja reserviläisten 
sidosryhmiä. Seminaaripäivä si-
sältää tyypillisesti Merivoimien ja 
Sinisen Reservin tilannekatsauk-
set sekä esitykset ajankohtaises-
ta, meripuolustuksellisesti mer-
kittävästä teemasta. Viime vuo-
det päivän teemaa on valaistu 
eri näkökulmista, jonka jälkeen 
alustajat ovat keskustelleet se-
kä vastailleet yleisön kysymyk-
siin paneelissa. Sinisen Reservin 
järjestämä vastaanotto päättää 
päivän, jossa verkostoituminen, 
yhteistyö ja tiedon jakaminen 
ovat johtotähtiä. Haluan uskoa, 
että ensi vuonna tämä jälleen to-
teutuu!

…mutta jotain on tehtykin
Pandemian toinen aalto vyö-
ryy ja vapaaehtoisessa maan-
puolustuksessa pinnalla on py-
sytty mm. etäkokouksilla, webi-
naareilla ja verkkotuetulla ope-
tuksella. Kesän paremman jak-
son aikana Sinisen Reservin Me-
ritaitokilpailu saatiin järjestettyä 

Sininen Reservi

Merisotilaat eivät aaltoja säikähdä

Tall Ships Race 2021 on jälleen Turussa ja Sinisen Reservin yhteysup-
seeriviirikkö on mukana auttamassa.

antti rautiainen
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MPK:n Meripuolustuspiirin kurs-
sina erittäin onnistuneesti, poik-
keuksellisesti kylläkin yksipäi-
väisenä. Sinisen Reservin 3. am-
pumapäivä Raasissa toteutettiin 
myös suunnitellusti. Linnakeve-
neet ja jäsenyhdistyksien omat 
veneet ovat olleet vaihdellen ve-
sillä, Pelikaanikillan öljyntorjun-
ta-Jurmo eli U-601 on vihdoin ve-
sillä ja kastettaneen vielä ennen 
talvea. Meripuolustuspiirin mui-
takin kursseja on järjestetty ke-
sän sekä syksyn aikana ja Sinisen 
Reservin aktiivit ovat olleet mu-
kana näitä toteuttamassa. Lin-
nakeveneiden uudelleen järjes-
telyissä m/s Halkokari on siirty-
nyt Ouluun ja m/s Sommarö siir-
retään Upinniemeen telakoita-
vaksi. Se tullee operoimaan jat-
kossa Hangon alueella. Kaakon-
kulmalla on valmisteltu toimin-
nan aktivoimista ja lokakuun lo-
pulla järjestetään RPR:n toimes-
ta vapaehtoinen harjoitus.

Myötäaallokossa ja 
tuulessa
Tätä tekstiä kirjoitettaessa Suo-
men lippu on liehunut juhlistaen 
YK-päivää. Tämän lehden ilmes-
tyessä Suomen itsenäisyyttä 
juhlistaen siniristilippu on nos-
tettu jälleen salkoon. Aalto ker-
rallaan ”myräkkä” taittuu ja kun 
aallot hiipuvat, vauhtia lisätään. 
Pääsemme jälleen tekemään il-

man rajoituksia vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä ja raken-
tamaan entistä parempaa ko-
konaisturvallisuutta!

Toivomme, että itsenäisyys-
päivä on ollut lukijoillemme juh-
lavan antoisa ja onnittelemme 
lämpimästi kaikkia ylennyksen 
tai huomionosoituksen saanei-
ta. Huomionosoitukset ja ylen-
nykset ovat osoitus merkittä-
västä panoksesta isänmaan hy-
väksi sekä erinomaisesti tehdys-

tä vapaaehtoisesta työstä!
Haluan esittää kiitoksen täs-

tä vuodesta niin Sinisen Reser-
vin jäsenyhdistyksien jäsenille, 
Merivoimille, merivartiostoille 
kuin muillekin yhteistyökump-
paneillemme ja toivottaa kaikil-
le rauhallisen antoisaa joulunpy-
hien aikaa sekä menestyksekäs-
tä tulevaa vuotta 2021!

Antti Rautiainen
puheenjohtaja, Sininen Reservi ry

Sininen Reservi

Merisotilaat eivät aaltoja säikähdä

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 myön-
tämät huomionosoitukset Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tiloissa 
Katajanokalla 4.6.2020. Vastaavanlaisessa tilaisuudessa viikolla 50 luo-
vutetaan Sinisen Reservin ansioristit komdri Janne Huuskolle, kaptl 
Janne Larjavalle ja pursim res Pertti Pörstille sekä Sinisen Reservin an-
siomitalit Kari Niskaselle ja Jaakko Paukkuselle.

miKa Kuutti
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Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta teki 13.9 syys-

retken hallinoimaansa Järvön 
saareen. Yleensä saaressa viet-
tää kesää lähinnä ne kiltalaiset, 
joilla on oma vene. Nyt oli mah-
dollista päästä saareen tutustu-
maan myös veneettömien kilta-
laisten. Samalla varmaan jolle-
kin myös selvisi, että tästä upe-
asta saaresta olisi mahdollista 
päästä nauttimaan kesällä, vaik-
ka ei itse omistakaan venettä. 
Saareen voi tulla esim viikoksi 
päivystäjäksi. Saa asua kiltama-

ringosta. Samalla toimii isännän 
apulaisena. Upea kokemus!

Mukaan retkelle oli ilmoittau-
tunut alun perin vajaa 20 henkeä. 
Muutama jäi pois sairastumisen 
johdosta. Saareen piti alun pe-
rin kulkea killan linnakeveneellä. 
Mutta päivää ennen retkeä linna-
keveneen päällikkö loukkasi pol-
vensa ja joutui perumaan osallis-
tumisensa. Matka taittuikin sit-
ten Porkkala Marinen rannas-
ta kahdella kiltalaisten isolla ve-
neellä. Rannassa jaettiin haluk-
kaille kasvomaskit, jotta saatiin 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Syysretki
SaKari Kouti

Tuulisen päivän upeita tyrskyjä.

Hoitokunnan puheenjohtaja  
Mika Pyyskänen.

Finn lyCKoberg

jassa, saunoa ja nauttia saareen 
upeasta luonnosta, merestä, au-
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retkestä koronaturvallinen.
Ilma oli aurinkoinen. Koko ke-

sä oli ollut aika rauhallista tuul-
ta, mutta nyt retkipäivänä tuuli-
kin sitten koko kesän edestä. 

Retkeläiset saareen toivotti 
tervetulleeksi killan puheenjoh-
tajan (allekirjoittaneen) lisäk-
si Järvön hoitokunnan puheen-
johtaja Mika Pyyskänen ja Jär-
vön isäntä Ari Orpana. Poikien 
johdolla sitten siirryttiin kilta-
majalle, josta maukkaan järvö-
läisten valmistaman keittolou-
naan jälkeen lähdettiin tutus-
tumaan saareen. Mika Pyyskä-
nen kertoili vähän saaren his-
toriasta ja nykypäivästä. Retke-
läiset ihastelivat kauniita ranta-
kallioita, upeita näkymiä ja hy-
vin hoidettuja rakennuksia. Kil-
tamaja oli juuri saanut talkoil-

vietäväksi. Saarikierroksen jäl-
keen jäi vielä aikaa saunomiseen 
ja itsekseen saaressa kuljeske-
luun. Usealla oli kamera muka-
na ja rannan mahtavat vaahto-
päät houkuttelivat kuvaamaan. 

Hieno retkipäivä päät-
tyi takaisin mantereelle Pork-
kala Marinen venesatamaan.                                                                  
Suurkiitos järvöläisille järjeste-
lyistä!

Kristiina Slotte
Killan puheenjohtaja

Kristiina Slotte kirjoitti myös 
Suomenlinnan Rannikko tykistö-
killan artikkelin Rannikon Puo-
lustajan nro 3/2020 sivuilla 64-69.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Järvön isännän, Ari Orpanan, salainen puutarha.

Puheenjohtaja ja killan saunaan tutustuminen

KriStiina Slotte

KriStiina Slotte

la uuden katon.  Meri näytti voi-
mansa mahtavina aaltoina ete-
lärannalla. Löytyi saaresta vä-
hän sieniä ja marjojakin kotiin 
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K evät 2020 alkoi Suomenlin-
nan rannikkotykistökillan 

hallinnoimalla saarella, Järvös-
sä, Covid-19 aiheuttamien on-
gelmien ja rajoitusten johdosta 
sekavissa tunnelmissa. Selvää 
oli että suosittu lasten kesäleiri 
joudutaan peruttamaan, mutta 
myös muita toimenpiteitä tilojen 
käytön suhteen jouduttiin hoito-
kunnassa miettimään. Kevään 
osalta päätettiinkin laittaa yhtei-
set tilat, kuten Kilta maja, sauna 
ja muutamia muita tiloja käyttö-
kieltoon. Sairaana saarelle saa-
puminen kiellettiin ja turvavälejä 
suositeltiin kaikessa tekemisessä.

Kevään myötä rajoituksia kui-
tenkin pystyttiin lieventämään ja 

saarella päästiin viettämään mel-
ko normaalia kesäkautta. 

Talven aikana oli voimakkaat 
talvimyrskyt pyyhkineet saarten 
yli ja aiheuttaneet vahinkoja sa-
tama-alueella. Tämän johdosta 
päälaiturin kiinnitys ketjuja jou-
duttiin uusimaan, kääntynyt lai-

turi oikaisemaan ja useamman 
poijun ketjut vaihtamaan sukel-
tamalla.

Samaan aikaan pidettiin ke-
vättalkoot saarta siivoillen, gril-
likatoksen muoviset ikkunat 
vaihdettiin uusiin ja tulevaisuu-
den lasten leirejä varten saareen 

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

Järvön tapahtumia kesällä 2020

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

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

miKa pyySKänen Jan KanSanaHo Jan KanSanaHo
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Ville Sainio ja Jan Kansanaho viemässä roskia mantereelle.

Tuija Tienhaara ja Mika Pyyskänen 
kantamassa katto tarvikkeita.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

asennettiin frisbee golfrata.
Juhannusta ja kesää saatiin 

saarella viettää Covid tilantees-
ta huolimatta melko normaalis-
ti kävijämäärän ollessa erittäin 
korkea pitkin kautta.

Pieniä talkoo ja kunnostus-
töitä sekä polttopuita tehtiin 
melkein joka viikonloppu.

Edellisen vuoden syksyllä, 
Kilta-majan katon puhdistuk-
sen yhteydessä oli havaittu ka-
ton kunnossa vaurioita, jotka 
hoitamatta olisivat saattaneet 
aiheuttaa mökille vakavia vau-
rioita. Tämän johdosta Järvön 
hoitokunta aloitti katon kunnos-
tuksen suunnittelemisen. 

Suunnitelmat saatiin val-
miiksi ja katto päätettiin uusia 
loppukesästä 2020. Projekti al-
koi tarvittavien asioiden, ku-
ten uudet pellit ja kattoruoteet 
ja rakennustelineiden saareen 
tuomisella. Kantamista oli pal-

saunomismahdollisuus.
Syksyyn mahtui vielä kau-

den virallinen päätös, Venetsia-
laiset jonka yhteydessä pidet-
tiin saarella vielä syystalkoot. 
Talkoiden yhteydessä saarelta 
kunnostettiin erilaisia kävelysil-
toja ja vuosien aikana kertynyt-
tä roskaa vietiin pois.

Järvössä kausi jatkuu vielä 
jäiden tuloon saakka, vaikkakin 
tilat on jo laitettu talvikuntoon 
ja kävijämäärä on pienentynyt 
veneiden noustessa talvisäily-
tykseen.

Nyt on talven hyvä tulla, tilo-
jen ollessa kunnossa. Kesäkaut-
ta 2021 odottaen!

Jan Kansanaho

jon joka kuitenkin hoitui hyväl-
lä talkoohengellä.

Myös katon varsinainen kun-
nostus tehtiin talkootyönä kol-
men viikonlopun aikana.

Katon uusimisen jälkeen on 
Kiltamaja erittäin hyvässä kun-
nossa ja kestää varmasti seu-
raavat 30 vuotta ilman isoja re-
montteja.

13.9. Kilta järjesti kiltalaisille 
tutustumisretken saareen. Mu-
kana oli toistakymmentä kilta-
laista. Ms Kuivasaarella suunni-
teltu kuljetus valitettavasti pe-
ruuntui loukkaantumisen joh-
dosta, mutta kävijät saatiin saa-
relle ja takaisin kiltalaisten omil-
la veneillä.

Tarjolla saaressa maittava 
keittolounas kierros saaressa ja 

Jan KanSanaHo Jan KanSanaHo
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Hallitus teki päätökset toimin-
nan sopeuttamisesta ja niinpä 
kevääksi suunniteltu Virolahden 
retki ja elokuulle suunniteltu Kar-
jalan kannaksen retki jouduttiin 
perumaan. Perinnepäivää ja sa-
malla Merivoimien vuosipäivää 
vietettiin 9.7. Varissaaressa pieni-
muotoisesti, mutta juhlallisesti, 
yhteistyössä Rannikkoprikaatin, 
Sinisen Reservin ja Meripuolus-
tuspiirin edustajien kanssa. Hei-
näkuulle oli suunniteltu myös ns. 
”Kyminlinna-päivä”. Tarkoitus oli 
kutsua kaikki Kotkan Rannikko-
pataljoonassa ja sen edeltäjäjou-
koissa palkattuna palvelleet yh-
teiseen tapahtumaan Kyminlin-
nan historialliselle alueelle. Tä-
mänkin tilaisuuden luonnetta 
jouduttiin muuttamaan ja niin-

Vuosi 2020 Kaakonkulmalla

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Kotkan Rannikkoalueen Pe-
rinneyhdistys ry piti vuosi-

kokouksensa Haminassa 3.3. juu-
ri ennen laaja-alaisen koronaepi-
demian alkamista. Kumppanuus-
talo Hilman tiloissa pidetyssä ko-
kouksessa oli paikalla 30 yhdis-
tyksen jäsentä. Kokouksen pu-
heenjohtajana oli jo perinteisesti 
Jussi Suomalainen ja kokous vie-
tiin läpi juohean tehokkaasti Jus-
sin johdolla. Heti kokouksen jäl-
keen siirryimme ajassa 80 vuot-
ta taaksepäin ja Pertti Huhtanen 
piti mielenkiintoisen esitelmän 
”Jäähyökkäys Suursaaresta Kot-
kan suuntaan ja Lavansaaresta 
Virolahdelle maaliskuussa 1940”.

Koronatilanne paheni ja niin-
pä jouduimme melko pian ko-

kouksen jälkeen toteamaan, et-
tä hyväksyttyä toimintasuunni-
telmaa ei kyetä noudattamaan. 

Vuosikokouksen osallistujia.

Tutustumisretki alkamassa, oppaamme Ari Vihreäluoto äärimmäisenä 
vasemmalla.

aapo toKKola

aapo toKKola
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pä elokuun lopulla kokoonnut-
tiin Kyminlinnan alueelle vain 
oman jäsenistön voimin. Paikalle 
tuli sateisesta säästä huolimatta 
50 henkilöä. Aluksi kerrattiin lin-
noituksen historiaa ja muistel-
tiin menneitä kiertämällä linnoi-
tuksen sisällä Ari Vihreäluodon 
opastuksella. Muistelot jatkuivat 
kierroksen jälkeen retkikahvien 
merkeissä, jotka talousryhmäm-
me oli järjestänyt Kyminlinnan 
kesäteatterin kahvioon.

Koska varsinaiset tapahtu-
vat ovat jääneet vähemmälle, 

olemme yrittäneet aktivoida jä-
senistöä järjestämällä ”perinne-
talkoot”. Tarkoitus on saada ku-
via, kirjoituksia, esityksiä yms. 
joukkomme ja yhdistyksemme 
arjesta ja juhlasta. Aktivoitumis-
ta on ollut havaittavissa, mutta 
odotamme vielä loppukiriä vuo-
denvaihteeseen mennessä.

Juuri tätä juttua kirjoitetta-
essa olemme koostamassa vas-
tauksia Rannikkotykistön Perin-
neyhdistyksen antamiin tehtä-
viin rannikkotykistöön liittyvien 
muistomerkkien ja muistolaat-

tojen kartoittamisesta omal-
ta alueeltamme. Samalla alam-
me kääntää katseita jo tuleval-
le vuodelle, jota toivottavasti ei 
korona hallitse yhtä paljon kuin 
kuluvaa vuotta. Perinneyhdis-
tyksen hallituksen puolesta ha-
luan kiittää jäsenistöä, yhteis-
työkumppaneita ja lehden luki-
joita sekä toivottaa turvallista ja 
rauhaisaa loppuvuotta sekä pa-
rempaa vuotta 2021!

Aapo Tokkola
Kotkan Rannikkoalueen 

Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja

Vuosi 2020 Kaakonkulmalla

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

... ja sitten kahville.

aapo toKKola
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taiaamuna kiltalaisten ryhmä 
kokoontui Hangon Rintamamu-
seon pysäköintialueella, iskue-
täisyyden päässä itse museosta. 

On todennäköistä, että 
useilla osallistujilla ei oikeas-
taan ollut etukäteistietoa odo-
tettavasta. Jos näin oli, niin jat-
kon anti oli todella positiivinen 
yllätys.

Museon johtaja itse, komen-
taja Jörgen Engroos, otti ryh-
män komentoonsa ja lähes kol-
men tunnin jatko sujui nopeasti. 
Kun opas tietää ja tuntee asian-
sa kuulija viihtyy. Huonokuuloi-
sen 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 kuuli-
joilleen mahtavan paketin. 

Hieno opastus päättyi Har-
paskogin linjan entisöityyn 
bunkkeriin. Täällä kiinnostava 
opastus päättyi bunkkerin am-
muntatoiminnasta tehtyyn ää-
ni- ja savuinstallaatioon. ”Elä-
vää historiaa”!

Hangon rintama!  Harpars-
kogin linja! Aika vähän tunnettu! 
Onhan ollut tiedossa, että ajet-
taessa Hankoon tien varrella on 
jälkiä linnoitteista. Rintamamu-
seokin on tienvarressa ohitettu, 
ehkä hieman hidastaen, mutta 
ei pysähtyen.

Kolmen tunnin vierailun ai-
kana saadun tiedon lisäksi jäi 
päällimmäiseksi ajatukseksi hil-
jainen ihmettely. Tänään pie-
neenkin maanrakennustyöhön 
tarvitaan raskaita koneita. Tal-
visodan jälkeen samanaikai-
sesti Salpalinjan rakentamisen 
kanssa rakennettiin tämä puo-
lustuslinja senaikaisilla välineil-
lä ja koneilla. Hankoniemellä lin-
ja on viisi kilometriä pitkä, mut-
ta sen kokonaispituus on noin 40 
kilometriä. Linnoitettujen siulo-
jen ulottuessa kauas Hankonie-

Laivaston Sukeltajakilta

Avartaa se – matkailu – ja syventää kotimaan historian tietoakin

N äin korona- aikana on suo-
siteltu kotimaan matkai-

lua, jos nyt on siis ihan pakko 
matkailla. Laivaston Sukeltaja-
kiltakin oli näin pakotettu luo-
pumaan suunnitellusta matkas-
ta Ruotsiin ja Karlskronaan. Ko-
timaan länsirannikonmatkasta-
kin oli luovuttava. Sen sijaan ly-
hytmatka Hangon kautta Tur-
kuun keräsi lähes 20 kiltalaista 
viikonloppuna 10.–11.10. 2020

Rintamamuseo
Ehkä avartaminen ja syventä-
minen voivat olla tietyissä ti-
lanteissa synonyymejä! Lauan-

Jouko Moisala

JouKo moiSala

Sotilassukeltajaa siis kiinnostavat miinat! Jörgen Engroos selvittää 
tämän miinan saloja.
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mestä länteen ja itään maalle ja 
saarille. Linnoite olisi ollut teho-
kas este hyökkäykselle Hanko-
niemen vuokra-alueelta maa-
han, mutta varsinaiseen tarkoi-
tukseensa sitä ei tarvittu.

Hanko
Ennen Turkuun lähtöä pyöräh-
dettiin Hangon kautta ja kilta-
laisille viimesyksyisestä Puolan- 
Baltian matkasta tuttu Aleksan-
der Ichchenko kertoili Hangon 
varhaisesta historiasta ja käytti 
ryhmää Hangon museossa, jossa 
tutustuttiin Hangon alueen tun-
netuimpiin vanhoihin hylkyihin. 

Turkuun
Turussa ryhmä majoittui ennes-
tään tuttuun Bore-laivaan ja il-
taruokailun jälkeen painui levol-
le valmistautumaan seuraavaan 
päivään.

Turun osalta tämä korona te-
ki omat tepposensa. Sukellus-
museoon tutustuminen jäi vai 
virtuaaliseksi eikä TYKS:n pai-
nekammiosta saatu sitäkään.

Kauniina, aurinkoisena päi-
vänä saatiin kuitenkin Merikes-
kus Forum Marinumista hyvä 
opastus Suomen Joutsenelle, 
oma kierto itse Forum Marinu-
missa.

Viimeinen tutustumiskohde 
oli Turun pääpaloasema. Sukel-
tajat saivat hyvän tutustumisen 
tämän päivän pelastussukelta-
jien työhön ja työvälineisiin. Yh-
tä kiinnostava oli opastettu kier-
to laitoksen Palomuseoon. Yksi 
kolmesta, muut Helsingissä ja 
Tampereella.

Hieno viikonloppu! Mutta 
onhan se matkailukin aika ras-
kasta, jos kohta avartaa ja sy-
ventää!

Jouko Moisala

Laivaston Sukeltajakilta

Avartaa se – matkailu – ja syventää kotimaan historian tietoakin
JouKo moiSala

Koko Ryhmä kokoontuneena Suomen Joutsenen takakannella antoisan kiertokäynnin jälkeen.
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Kun Rannikkosotilaskotiyh-
distys piti vuosikokouk-

sensa Kotkassa 8.3.  Olimme jo 
kuulleet uutisia koronavirukses-
ta, joka levisi kaukana Kiinassa 
ja kaukaiseen Lappiinkin oli tul-
lut lomailemaan tartunnan saa-
nut kiinalaisturisti. Emme kui-

Poikkeuksellinen vuosi 2020 sotilaskotitoiminnassa

tenkaan pitäneet tilannetta niin 
vakavana, että vuosikokous oli-
si pitänyt siirtää. 

Vuosikokouksen ja juhlan 
järjestelyt oli jo tehty ja koko-
uskutsut lähetetty, juhlan esiin-
tyjät ja tarjoilut tilattu. Samalla 
oli tarkoitus viettää vuosikoko-

usta emännöineen Kyminlinnan 
paikallisosaston 70-vuotisjuhlaa 
ja sisarellisessa hengessä myös 
naistenpäivää. Vuosikokous pi-
dettiin normaalisti ja juhlakin on-
nistui hyvin eikä kukaan sairastu-
nut. Samaan aikaan Helsingissä 
pidetyssä naistenpäivän konser-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Merisotakoulun avoimien ovien päivänä Suomenlinnassa alkusyksystä oli myös yleisöllä mahdollisuus naut-
tia sotilaskodin palveluista. 

Sirpa Holma 
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Poikkeuksellinen vuosi 2020 sotilaskotitoiminnassa
tissa olivat jo monet ihmiset ylei-
sön joukossa saaneet tartunnan. 

Koronavirus alkoi levitä no-
peasti ja varuskunnissa reagoi-
tiin tietenkin heti voimakkain ra-
joituksin, mikä vaikutti välittö-
mästi sotilaskotien toimintaan. 
Ohjeita, määräyksiä ja rajoituk-
sia tuli sekä hallituksen että puo-
lustusvoimien taholta. Olimme 
yhtäkkiä joutuneet poikkeuso-
loihin. Vaikka monet jäsenistä 
olivat osallistuneet poikkeuso-
lokoulutuksiin ja opittua oli har-
joiteltu isoissa sotaharjoituksis-
sa, oli tämä tilanne erilainen ja 
täysin odottamaton. Sotilasko-
tiliitto antoi toimintaohjeita yh-
distyksille ja tarjosi jopa talou-
dellista apua.

Sotilaskotipalvelut 
sopeuttaen
Eri varuskunnissa saattoivat 
määräykset poiketa jonkin ver-
ran toisistaan olosuhteista riip-
puen.

Varusmiehet pääsivät käy-
mään sotilaskodeissa porraste-
tusti pienissä ryhmissä. Osa oli 
metsässä, osa lomilla. Myös osa 
henkilökunnasta siirtyi etätöihin.

Pian oli sotilaskodeissa päi-
väsaikaan niin hiljaista, ettei nii-
tä kannattanut pitää auki koko-
päiväisesti. Varusmiehet joutui-
vat välillä niin kauaksi sotilasko-

dista, ettei heillä ollut mahdolli-
suutta päästä sinne. 

Sotilaskotiautomme Unel-
ma pakattiin täyteen ja vietiin 
sotilaskotipalvelut sinne, mis-
sä sotilaat olivat, olivat he sit-
ten metsässä tai auttamassa 
poliisia rajaliikenteen valvon-
nassa Uudenmaan läänin olles-

sa suljettuna. Aikaisemmin va-
paaehtoiset sisaret olivat hoita-
neet autokeikat. Virustilanteen 
muuttuessa ja varuskunta-aluei-
den sulkeuduttua palkattu hen-
kilökunta hoiti myynnin sotilas-
kotiautosta. 

Upinniemen sotilaskodin 
henkilökunta suhtautui muu-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Vihreä sisar Minna ja nallet.

Sirpa Holma 
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toksiin ja uusiin tehtäviin erit-
täin joustavasti. Autokeikat oli-
vat myös heille uusi kokemus. 
Sotilaskotiauton valikoimaa mo-
nipuolistettiin ja sieltä sai ostaa 
pizzaakin. 

Pansion sotilaskodista toi-
mitettiin varusmiehille tilaus-
ten mukaan sodekasseja niin 
maastoon kuin laivoillekin, mis-
tä saimme erityiskiitoksen Ran-
nikkolaivaston komentajalta. Vi-
rustilanteen hiljensin myös Me-
risotakoulun sotilaskodin toi-
mintaa. Varusmiesten liikku-
minen alueella oli hyvin rajoi-
tettua. Monipuolistimme soti-
laskodin tuotevalikoimaa sekä 
hankimme erilaisia pelejä va-
paa-ajalla käytettäväksi. Han-

kimme lisäksi Suomenlinnan 
paikallisosaston ja Anna-Liisa 
Rewellin säätiön avustuksella 
sotilaskotiin uuden sohvaryh-
män. Lisäämme sisustuksellisin 
elementein sotilaskodin toimi-
vuutta ja viihtyisyyttä. 

Olemme hankkineet Upin-
niemeen, Pansioon ja laivoille 
urheilu- ja harrastusvälineitä va-
rusmiesten toivelistan mukaan. 
Hankintoihin on saatu avustusta 
paikallisosastoilta ja Anna-Liisa 
Rewellin säätiöltä. Upinniemen 
sotilaskotiin on tilattu uusi, te-
hokas pizzauuni, joka nyt voi-
daan rauhallisena aikana asen-
taa paikoilleen. Olemme panos-
taneet henkilökunnan taloudel-
lisesti ajanmukaisiin työvälinei-

siin.  Suunnitteilla on myös kou-
lutus- ja virkistyspäivä. Yhdis-
tyksen talous on kestänyt tä-
män vaikean ajan paremmin 
kuin odotimme. Henkilökunta 
on osaavaa ja joustavaa, tilauk-
set on tehty myynnin mukaan ja 
kulut pidetty kurissa. Valitetta-
vasti emme keväällä kokonaan 
välttyneet lomautuksilta, mutta 
vuosilomajärjestelyjen ansiosta 
lomautuksista ei tullut pitkiä.

Vapaaehtoisilla vaikeinta
Vapaaehtoistyötä tekevälle jäse-
nistöllemme tämä aika on var-
masti ollut vaikeinta. Vapaaeh-
toisia työllistäneet tapahtumat, 
kuten läheistenpäivät ja kotiu-
tusjuhlat, jäivät pois, valapäivät 
toteutettiin ilman omaisia. Ko-
koontuminen oli rajoitettua ja yli 
70-vuotiaat määrättiin omaeh-
toiseen karanteeniin. Sisariltoja 
ei pidetty, mutta yhteyksiä yllä-
pidettiin sähköpostilla, sisarkir-
jeillä ja puhelimitse. Kesällä olot 
jonkin verran vapautuivat tiuke-
takseen taas syksyllä uudelleen. 
Kesän aikana vapaaehtoiset si-
saret pääsivät kuitenkin  jonkin 
verran autokeikoille. Meriso-
takoulun sotilaskotia pidettiin  
poikkeuksellisesti auki läpi ke-
sän myös kodinhoitajan loman 
aikana. Merisotakoululla oli syk-
syn alkaessa avoimien ovien päi-

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Sotilaskotiauton jonossa turvavälit kunnossa! 
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Sotilaskotiliiton kevät- ja syyskokoukseen Oulussa Rannikkosotilas koti-
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 ka-
tetusta sotilaskotiteltasta. Suu-
ret tapahtumat kuten Merivoi-
mien vuosipäivä Raumalla pe-
ruttiin. Merivoimien vuosipäi-
vän sotilaskotipalvelut suunni-
teltiin toteutettavan yhteistyö-
nä Selkämeren, Turun ja Upin-
niemen paikallisosaston kesken, 
myös Säkylän sotilaskotiyhdis-

tyksestä luvattiin apua. Suun-
nittelutyö oli jo hyvässä vauh-
dissa, kun tieto tilaisuuden pe-
ruuntumisesta tuli. Suunnitel-
mia voidaan kuitenkin käyttää 
hyväksi ensi vuonna, kun Meri-
voimien vuosipäivä järjestetään 
Raumalla. Loppukesällä toteu-
tettiin joitakin leirejä ja saaris-
tovierailuja. Sisariltoja alettiin 
varovasti pitää, mutta korona-

tilanteen taas syksyllä uudes-
taan pahennuttua peruuntuivat 
perinteiset konsertit, myyjäiset 
ja kahvitukset. Vallitsevan tilan-
teen johdosta yhdistyksen halli-
tus päätti peruuttaa myös vuosi-
päivämme vastaanoton. Vapaa-
ehtoisille suunnattuja koulutus-
tilaisuuksia on jouduttu siirtä-
mään ensi vuoden puolelle toi-
voen, että silloin on parempi ti-
lanne. Tilaisuuksien ja koulutus-
ten peruuntuminen ja siirtymi-
nen on harmillista, koska olem-
me saaneet tilanteesta huoli-
matta monia uusia jäseniä ja 
heille pitäisi tarjota toimintaa. 
Toisaalta valtiovallan määrää-
mien rajoitusten ansiosta meil-
lä on koronan leviämisen suh-
teen parempi tilanne kuin mo-
nissa muissa maissa.

Elämme kuitenkin odottaen 
paluuta normaalitilanteeseen 
ottaen poikkeusolot oppimisen 
ja kokemuksen kannalta. Toivo-
taan, että tästä ei tule uusi nor-
maali. Jos tulee, sitten on vain 
taas sopeuduttava tilanteeseen 
ja toimittava sen mukaan. On si-
tä yli sadan vuoden sotilaskoti-
toiminnan aikana pahemmasta-
kin selvitty!

Maritta Sariola
puheenjohtaja

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan syystoimet!

K iltamme loppukesän ja 
syyskauden toimet jäivät 

kuluneena vuonna vähiin. Moko-
ma syykin on kaikkien tiedossa. 
Kuukausitapaamisia emme voi-
neet syyskauden alettua uudel-
leen käynnistää, eikä kiltames-
tarimme voinut epävarmuus-
tekijöistä johtuen sopia kenen-
kään puhujan kanssa esiintymi-
sistä. Hekalla on kuitenkin tun-
netusti laaja verkosto valtakun-
nan huippunimiä, joten kun ns. 
tästä selvitään, niin kyllä lähtee!

Killan syyskokous oli myös 
siirrettävä keväältä elokuun 24. 
päivälle, jolloin pystyimme taas 
kokoontumaan väljästi sijoit-
tuneina Heikkilän sotilaskodin 
isoon pääsaliin. Tässä elokui-
sessa kevätkokouksessa oli ti-
lanteesta riippumatta kuitenkin 
riittävästi jäseniä paikalla, joten 
saimme tehtyä päätökseen kaik-
ki sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Marraskuulle Heikkilän soti-
laskotiin sovittu syyskokous pi-
ti siirtää muualle pidettäväksi, 
koska Heikkilässä tartuntariski-
en minimoimiseksi kaikki toimin-
ta rajoitettiin vain Puolustusvoi-
mien omaan toimintaan. Tämä 
on tilanteesta johtuen enemmän 
kuin ymmärrettävää, olihan Pan-
sion tukikohdan eristäminen ul-
kopuolisilta tapahtunut jo paljon 
aikaisemmin, jolloin kiltahallitus-

ten kokoukset siirrettiin nyt sul-
jettuun Heikkilään.

Olimme jo tehneet syysjuh-
lan järjestelyt valmiiksi myös 
Heikkilään, kun tieto tuli, ettem-
me voi käyttää sitä tilaa. Myös 
tässä tilaisuudessa aikaisem-
min tuttu Sirkkalan Upseeriker-
ho oli poissuljettu, koska se oli 
otettu yliopistokäyttöön. Ker-
hoa siellä ei enää ole. Maanpuo-
lustuskiltojen kannalta määrä-
tyt ajat alkavat olemaan autta-
mattomasti ohi. Enää ei ole Lai-
vaston kerhoa, Toimiupseeriker-
hoa, Upseerikerhoa. Meriupsee-
rikerho Pansiossa taitaa olla naf-
taliinissa, eikä ole käytännössä 
käytettävissämme. Aselajiperin-
teitä esitteleviä ja niitä kunnioit-
tavia tiloja alkaa olemaan yhä 
vähemmän. Mahtavaan Meriso-
takoulun saunan ei myöskään 
ole ”purjehduskauden” avaus- 

ja lopetuslöylyihin nyt toistai-
seksi koronapandemian vuok-
si asiaa. Tallinnan ostosmatka 
unohdettaneen myös tältä vuo-
delta ja katsomme miten ensi 
vuosi pyörähtää käymään. Va-
rusmiesten kotiutustilaisuuk-
siin Upinniemessä ja Pansiossa 
osallistuimme tänä vuonna etä-
nä, lähettämällä terveisemme ja 
palkittujen kunniakirjoja palkin-
toineen välikäsien kautta varus-
miehille. Toivottavasti tämä uusi 
normaali loivenee ensi keväänä, 
jotta pääsemme elvyyttämään 
toimintaa jäsenistöllemme!

Olkaa kuulolla! – Tulevista 
kuulutellaan tarpeen ilmaan-
tuessa tiedotteilla sähköpostil-
la ja perinteisellä postilla säh-
köpostittomille, sekä TS-kilta-
palstalla.

Kuten aikaisemminkin jo on 
ilmoitettu, killan hallituksen toi-
mesta on meneillään 60-vuotis-
historiikin aineiston keruu, jo-
hon voi osallistua lähettämällä 
kuvia killan menneistä tapahtu-
mista. Kuvia ja niiden tärkeitä tie-
toja voi jokainen lähettää tiedot-
tajalle; tiedottaja@turunrtkilta.
fi, tai ottamalla yhteyttä samal-
la sähköpostilla, jolloin voidaan 
sopia miten paperikuvia saadaan 
lainaksi skannausta varten.

Kilta jatkaa hyvin alkanut-
ta sp-tiedottamista ryhmäja-
keluna niille, jotka ovat killalle 

Seppo Kaila

Killan puheenjohtaja Mika 
Koivunenn ojentaa killan stan-
daarin ansioituneelle kiltaveli 
Jaakko Savirannalle.
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökillan syystoimet!

sähköpostiosoitteensa ilmoit-
taneet. Perinteiset postijakelut 
ja kiltapalstatiedottamiset toi-
mivat jatkossakin. Seuratkaa il-

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

taa myös Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) sivuilla: 
www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Kevätkokousväkeä poikkeuksellisesti elokuisessa Heikkilän sotilaskodissa. Mikael Kaskelo äärimmäisenä oi-
kealla, toimi kevätkokouksen puheenjohtajana.

Seppo Kaila

Vanhat Rannikon Puolustaja -lehdet ovat  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Turun Laivastokilta

Turun Laivastokillan toimintaa!

Turun Laivastokillan syysko-
kous päätettiin pidettäväk-

si Forum Marinumin kokousti-
loissa, koska Heikkilän sotilas-
koti rajattiin koronariskin vuok-
si vain Puolustusvoimien omaan 
toimintaan. Killan muu toimin-
ta on ollut katkolla hallituksen 
loppuvuoden kokouksia lukuun 
ottamatta. Rannikkolaivaston 
Pansion tukikohdan varusmies-
ten kotiutustilaisuuksien palkit-
semiset kilta suoritti syyskau-
dellakin etänä. Toivottavasti 
ensi vuonna tilanne paranee ja 
pääsisimme tässäkin normaaliin 
toimintamalliin. 

Sinisen Reservin ampuma-
päivä 3 järjestettiin Raasissa 5.9. 
Ammunnan johtajana toimi kil-
tamme ampumavastaava Rami 
Kuustonen ja killan jäsenistä kil-
paan osallistui tällä kerralla vain 

Juha Ovaska, sijoittuen pistesi-
joille. Onnittelemme Juhaa kui-
tenkin hienosta kitaedustami-
sesta! Kemiössä järjestettiin 
3.10. kalastuskilpailu, johon jä-
senistöstämme osallistuivat 
ampumista innokaammin. Ka-
lasaaliista olivat kilpailemassa 
Vilho Komulainen (4.sija), Jus-
si Leistén (8.), Reino Varinows-
ki (11.), Hannu Risteli (15.), Mau-
ri Iljin (16.), Alpo Leistén (20.) ja 
Ville Leistén (23.). Killan tarkoi-
tus oli järjestää syksyllä jäsen-
ten väliset pistooliampumakil-
pailut jollakin soveltuvalla am-
pumaradalla. Kilpailua ei kui-
tenkaan päästy järjestämään. 
Huomioikaa mahdollisesti ja ti-
lanteesta riippuen järjestetävät 
Sinisen Reservin kevään ampu-
makilpailut! Niiden mahdollisis-
ta toteutumisista ja niihin ilmoit-

tautumisiin voi käydä ajantaiset 
tiedot bongaamassa osoittees-
sa: www.sininenreservi.fi/toi-
minta/tapahtumakalenteri/.

Alkuvuoden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 75 vuotta. 
Matti Ketola 18.1. ja Eljo Aalto 
25.1., 60 v. Rainer Öhman 21.3. 
Parhaimmat onnentoivotukset 
kaikille päivänsankareillemme!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-
kistä ja tapahtumista TS:n kil-
tapalstalla, sähköposti-jäsent-
edotteissa ja killan päivitetyil-
lä nettisivuilla: www.turunlai-
vastokilta.net ja killan FB-sivul-
la. Seuratkaa myös ampuma-
tapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

rami KuuStonen

Sinisen Reservin ampumapäivä 3 Raasissa 5.9. Osa ampumaryhmästä, ampuma-asento maaten.
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si. Hanke on saatu alulle, siitä 
maistiaisia saatiin edellä maini-
tussa tilaisuudessa. Vielä on pal-
jon kuitenkin tehtävää ja myös 
tuen tarvetta, jotta hanke eteni-
si ja kuva-aineisto saataisiin säi-
lymään ja paremmin hyödyn-
nettävään muotoon. 

Pasi Kataja
puheenjohtaja

Perinteiden vaalimista

R ajallisia ovat olleet perin-
neyhdistyksemme osallis-

tuttavat tapahtumat tänä vuon-
na. Toisaalta lähes kaikkeen vai-
kuttavan vitsauksen vaikutuk-
set ovat toki olleet tämänlaiselle 
yhdistykselle hieman vähäisem-
piä kuin toimintatavoiltaan usei-
siin yhteisiin tapahtumiin tottu-
neilla yhdistyksillä. Silti toimin-
tasuunnitelmaan kirjattujen ja jo 
osin valmisteltujenkin tilaisuuk-
sien peruuntumiset ovat olleet 
harmillisia.

Yhtä tapahtumaa ei kuiten-
kaan unohdettu; perinnepäi-
vää. 81 vuotta sitten perustet-
tiin Turun Lohko, kyseinen päi-
vä 10.9. oli perinnejoukko-osas-
tomme vuosipäivä ja sitä kaut-
ta myös yhdistyksemme perin-
nepäivä. Heikkilän sotilaskodin 
isossa salissa, turvasuositukset 

huomioiden, järjestimme tilai-
suuden jossa kakkukahvien ke-
ra katselimme skannattuja van-
hoja valokuvia menneiltä vuo-
silta. Kuvien katselu, henkilöi-
den sekä paikkojen tunnistami-
nen koettiin mukavaksi tapahtu-
maksi, eikä lainkaan niin kidut-
tavaksi kuin joskus tuttavien lo-
makuvien katselu. Henkilöiden 
tunnistamiseen vuosien takai-
sista kuvista toi lisähaastetta se, 
että useimmilla oli kuvissa vielä 
hiukset ja vartalotkin näyttivät 
muuttaneen muotoaan.

Yhdistyksemme tarkoitus-
perien mukainen muistojen ja 
perinteiden taltiointi on ollut ja 
on merkittävä osa toimintaam-
me. Siksi hankkeemme yhdis-
tyksen hallussa olevan melko 
mittavan valokuva-aineiston di-
gitoimiseksi on koettu tärkeäk-

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Kuvien katselua Heikkilän sotilaskodissa.

Kuvia esittelemässä puheenjoh-
taja Pasi Kataja, koneenkäyt-
täjänä yhdistyksen sihteeri Ari 
Ahomäki.

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

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Tapani Korhonen
Olofsborg 13 A, 10710 Snappertuna
040 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi 
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Laivaston veteraanit
Puheenjohtaja Seppo Grönroos
soegronroos@gmail.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

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

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 Vantaa
02 998 00, 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

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

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

Rannikkojääkäri pataljoonan 
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

Rannikkoupseeri yhdistys
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

Yhteinen julkaisum
m

e



75Rannikon Puolustaja   4 | 2020

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

www.rannikonpuolustaja.fi

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

atmarine.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
kommunikointilaitteet

Konehuonelaitteet

Integroidut palo- ja 
kaasuilmoitinjärjestelmät

Säiliömittaus- ja 
lastausvarret teollisuudelle

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisopasteet,  
turva- ja yhdistelmävalot

Erikoiselektroniikka 
puolustusvoimille

Marine Solutions

Rannikon Puolustaja1- 2020-atmarine.indd   1 20.12.2019   9.26

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

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin 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

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

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

Turun Laivastokilta
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

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Pasi Kataja
Vimpankuja 11, 20540 Turku
rtperinne@gmail.com,
www.turrtr.fi

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

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



Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 
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