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Pääkirjoitus

T ämän numeron teema 
on aina merkitykselli-
nen ”Merivoimien joh-

tamiskulttuuri ja johtaminen 
tulevaisuudessa”. Teeman tar-
koitus on antaa lukijoille moni-
tahoinen kokonaiskuva johtami-
sesta ja sen eri ulottuvuuksista. 
Tähän lehteen valikoitui kirjoit-
tajiksi asiantuntijoita johtami-
sen eri tasoilta ja toimintaym-
päristöistä. Suuret kiitokset kir-
joittajille.

Harri Gustafsberg suosit-
telee artikkelissaan ”Tilanneta-
ju johtamisessa” perehtymään 
tilannetajun käsitteeseen ja 
analysoimaan sitä omassa toi-
mintaympäristössä sekä pohti-
maan, mitä tämä tarkoittaa joh-
tajan kannalta ja miten paran-

nan omaa päätöksentekoani.
Kari Aapro & Veli-Mat-

ti Kemppilä toteavat kirjoituk-
sessaan ”Tulevaisuuden johta-
jien kouluttaminen, opettaminen 
ja harjoittaminen”, että johtajak-
si ei kehitytä pelkästään koulun 
penkillä ja opiskelemalla. Joh-
tajaksi kehittymisen olennai-
nen osa on käytännön harjaan-
tuminen poikkeusolojen tehtä-
viin sotilasorganisaation kaikil-
la tasoilla. Oma kehittyminen al-
kaa itsensä likoon laittamisesta 
johtajana, halusta oppia ja har-
jaantua, valmiudesta ottaa vas-
taan palautetta ja kyvystä oppia 
tekemistään virheistä.

Pekka Hietakangas tarkas-
telee artikkelissaan, millaista 
johtamista LV2020 suoritusky-
ky edellyttää. Artikkelissa arvi-
oidaan Laivue 2020 -hankkeen 
alusten erityispiirteitä johtami-
sen näkökulmasta. Mitä johta-
jan tulisi huomioida johtaessaan 
Pohjanmaa-luokan korveteista 
muodostuvaa alusosastoa ja toi-
saalta, mitä yksittäisen aluksen 
omien toimintojen johtamisessa 
on huomioitava?

Veli Pihlaja tarkastelee 
mallinnusta ja simulointia me-
rioperaatioiden johtamisen tu-
kena tulevaisuudessa. Tutkit-

tuun tietoon perustuvalla me-
rioperaatioiden mallinnuksella 
ja simuloinnilla annetaan joukon 
komentajalle vastauksia siihen, 
miten hänen käytössään olevia 
suorituskykyjä käytetään opti-
maalisesti eri tilanteissa. 

”Johtamisen opit kentällä” 
-artikkelin kirjoittaja työsken-
telee Puolustusvoimien erikois-
joukoissa taistelusukeltajana. 
Hänen mielestään tulevaisuu-
den johtajilla tulisi kaikilla tasoil-
la olla kyky avustaa oppimista ja 
muutosta. Se vaatii jatkuvia pa-
lautesyklejä, joissa toimintaa ar-
vioidaan rehellisesti jälkikäteen.

Kirjoittajat ovat onnistuneet 
artikkeleissaan kuvaamaan joh-
tamisen tulevaisuutta seikkape-
räisesti ja kiinnostavalla taval-
la. Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että johtaminen tulevaisuu-
dessa on osin uutta ja osin pe-
rinteistä.

Jouni Virtaharju on väitöskir-
jassaan (MPKK) tarkastellut joh-
tajuuden (Leadership) paradig-
mojen muutosta. Hänen johto-
päätöksissään todetaan, että 
uudet johtamisen ismit ja mal-
lit eivät enää seuraa toisiaan ja 
poista jotakin vallinnutta mal-
lia vanhaksi, vaan kaikki vanhat 

Johtaminen tulevaisuudessa 
on osin uutta ja osin perinteistä
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ja uudet johtajuuden mallit ovat 
käyttökelpoisia riippuen johta-
misen toimintaympäristöstä ja 
organisaation osaamisen ja val-
miuksien tasosta. Johtamisesta 
on tullut enemmänkin yhdessä 
koko organisaation yhteinen toi-
menpide ja johtajaa, johdettavia 
ja itse johtamista on usein vai-
kea erottaa toisistaan.

Lopuksi: Tämä on minun 
päätoimittajakauteni viimei-
nen lehti. Jään vuoden vaihtu-
essa eläkkeelle, joten vastuu 
on hyvä siirtää ajankohtaisen ja 
ajantasaisen sotilastiedon kan-
nalta komentaja Mikko Laakko-
selle. Toivotan Mikolle onnea ja 
menestystä tässä mielenkiin-
toisessa ja haastavassa tehtä-
vässä. Samalla haluan kiittää 
kaikkia vuosien 2018-2021 aika-
na kirjoittaneita asiantuntijoita, 
muita lehden tekijöitä ja erityi-
sesti lukijoita.

Hyvää syksyä,
Janne Herrala

Päätoimittaja
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” Rannikkotykkimiehen 
mallikappale on lähte-
nyt”, totesi Esko ”Esu” 

Haapalan entinen esimies suru-
viestin kuultuaan. 

Tässä lauseessa kiteytyy 
kaikki.

Esko syntyi poliisin poikana 
Teuvalla. Vaikka hän vietti vii-
meiset 40 vuotta Helsingissä, 
niin Pohjanmaa ja pohjalaisuus 
ei Eskosta lähtenyt.

Sotilasura alkoi varusmies-
palvelun jälkeen kesäkersantti-
na Vaasan Rannikkopatteristos-
sa vuonna 1976.

Rannikkotykistökoulussa 
suoritetun Päällystöopiston en-
simmäisen vaiheen jälkeen hän 
palasi vielä joksikin aikaa Vaa-
saan, kunnes anoi siirron Ran-
nikkotykistökoululle.

Eikä vähäisimpänä syynä ol-
lut Santahaminasta löytynyt tu-
leva vaimo Marja-Liisa, jonka 
kanssa hän sittemmin jakoi kaik-
ki loppuelämänsä vuodet.

Jo uran alkuvaiheessa tuli 
selväksi, että Esu oli ennen kaik-
kea tekijä- eikä lukumies.

Hänen aivan ilmiömäinen 
muistinsa olisi mahdollistanut 
opiskelun vaikka miten pitkälle, 
mutta Esua kiinnosti paljon enem-
män koneet ja laitteet. Mitä rasvai-
sempi homma, sitä parempi.

Niinpä hän uudelleenkoulut-
tautui jo 80-luvun alussa taiste-

luvälinepuolelle.
Tvällärinä hän sitten palve-

likin ensin Rannikkotykistökou-
lulla Santahaminassa ja sittem-
min Suomenlinnan Rannikko-
rykmentissä Isosaaressa aina 
reserviin siirtymiseensä asti.

Mutta Esu ei ollut ”kuka ta-
hansa” ammattisotilas. Hän oli 
ihminen isolla iillä.

Ja tuo ominaisuus toi hänel-
le laajan ystäväpiirin.

Esko oli ylivertainen tarinan-
kertoja, hyvä kuuntelija ja läm-
min ystävä.

Hän loi ympärilleen positiivi-
suuden ilmapiirin.

Missään nimessä hän ei silti 
ollut ”joo, joo - mies”, mielipiteet 
olivat toisinaan hyvinkin jyrkkiä.

Mutta samalla hän muistutti, 
että kaikkien kanssa pitää ”tul-
la juttuun”.

Ja hän tuli.
Esko oli myös tavattoman 

avulias. Ehkä liikaakin, ainakin 
jossain vaiheessa perhe olisi eh-
kä halunnut nähdä isän useam-
min kotona kuin remppaamas-
sa jonkun autoa tai rakennusta.

Työelämässä tämä taas nä-
kyi niin, että Esu osallistui kai-
kenlaiseen työnkuvaansa kuu-
lumattomaan.

Erityisesti, jos siihen liittyi 
koneiden käyttö.

Varmasti monille santaha-
minalaisille on piirtynyt muistiin 

kuva varsin kookkaasta Esusta 
lumitöissä, ahtautuneena pie-
noistraktorin ohjaamoon. Toi-
sinaan myös uskollinen ystävä 
Kessu-koira oli mahdutettu mu-
kaan koppiin.

Vaikka Esu useimmiten näh-
tiinkin rasvaisissa työhaalareis-
sa ja kintaat kädessä, hän arvosti 
sotilaallisuutta ja omaa ammatti-
aan. Isänmaallisuus ja perinteet 
oli hänellä syvällä sydämessä.

Tavattoman sosiaalinen 
luonne ja avuliaisuus ajoi hänet 
mukaan monenlaiseen yhdis-
tystoimintaan.

Päällystöyhdistystoimin-
nan lisäksi Esu toimi aktiivisesti 
myös mm. Huoltoaliupseereissa 
ja Rannikkotykistön Opistoup-
seeriyhdistyksessä.

Ehtipä hän istua myös Hel-
singin käräjäoikeudessa lauta-
miehenä.

Ennen kaikkea aktiiviseen 
toimintaan kerholla  liittyi myös 
lieveilmiöitä, jotka hän itsekin 
hyvin tunnisti.

Esko oli jo varusmiesajoista 
enemmän tai vähemmän ylipai-
noinen, mutta sisulla hän selvitti 
kaikki testit ja kurssien vaatimat 
raskaatkin suoritukset.

Esu tiesi koko aikuiselämän-
sä ajan, että keho olisi kaivan-
nut enemmän liikuntaa ja vä-
hemmän alkoholia, mutta hän 
teki tietoiset elämäntapavalin-

Yliluutnantti Esko Haapala              1955-2021
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tansa ja eli niiden kanssa sovus-
sa loppuun asti.

Elinkaaren loppupäässä oli 
monenlaista vaivaa, mutta silti 
lähtö tuli lopulta nopeasti ja yl-
lättäen.

Esun lähtö jätti suuren au-
kon vaimon, kahden tyttären ja 
lastenlasten elämään.

Mutta se jätti aukon myös 
meidän ystävien elämään.

Esu oli mies, joka antoi 

enemmän kuin otti.
Ja hänellä oli myös harvi-

nainen taito kiittää niitä ihmi-
siä, jotka olivat hänelle tärkeitä.

Meillä kaikilla Eskon tunte-
neilla on varmasti ”oma Esum-
me”.

Miehellä oli tuhansia tarinoita 
ja miehestä on niitä yhtä paljon.

Eskon loppuun asti valtaval-
la muistitietomäärällä täytetty 
pää sisälsi myös lukemattomia, 

jostain syntyneitä sloganeita, is-
kulauseita, joita hän viljeli vuo-
sikymmenestä toiseen ja joiden 
olen huomannut vähitellen le-
vinneen pitkin rannikkoa.

Kun emme kerran enää 
muuta voi, käyttäkäämme yh-
tä tällaista:

”Lähtö hyväksytty. Totoluu-
kut suljetaan.” 

Hannu Keppola
Kurssiveli 

Yliluutnantti Esko Haapala              1955-2021

Esko Reserviin siirtymisen 
jälkeen vuonna 2007.

Hannu KeppoLaHannu KeppoLa

Esko Haapala toimi tykkilinjan kouluttajana vuonna 1981  
Rannikko tykistö koulun Reseviupseeriosastolla.
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T ilannetaju on tietoisuu-
den taso, joka ottaa 
kantaa itsessä synty-

viin mentaalisiin ja kognitiivisiin 
prosesseihin, se kerää tietois-
ten ja tiedostamattomien me-
kanismien välityksellä ympäris-
töstä sitä oleellista informaatio-
ta, joka muodostaa ymmärrystä 
hetkessä, suhteessa jo olemas-
sa olevaan tietoon ja senhetki-
siin tavoitteisiin. Tilannetaju on 
päätöksenteon esiaste. Tilanne-
tietoisuus on kapeampi järjes-
telmä, kuin tilannekuva, mutta 
keskeisen tärkeä elementti kir-
kastamaan tilannekuvaa. 

Johtamisella on kaksi pää-
funktioita; ymmärtäminen ja 
vaikuttaminen. Tilannetaju on 
operatiivisen ja strategisen joh-
tamisen yksi keskeisin taito. Sil-
lä muodostetaan ja ylläpide-
tään ymmärrystä. Johtaminen 
on sosiaalista vuorovaikutus-
ta ja emotionaalista älykyyttä, 
jonka avulla pyritään vaikutta-
maan toimijoihin siten, että jo-

kin päämäärä saavutetaan. Joh-
taminen syntyy halusta vaikut-
taa toisiin ja se syvenee kyvystä 
vaikuttaa toisiin. Operatiivisissa 
tilanteissa esimerkillä johtami-
nen vaativissa tilanteissa ei ole 
vaihtoehto, se on elinehto. Val-
mentajan ja johtajuuden suurin 
yksittäinen vipu on vuoria vavi-
suttava usko onnistumisesta ja 
paremmasta tulevaisuudesta.

Strategia on kyky nähdä pit-
källe, sitä mitä ei vielä ole. Stra-
tegian toteutuminen edellyttää 
operatiivista toimintaa, jota oh-
jaa aina tavalla tai toisella kult-
tuuri. Toimintaa ohjaava kult-
tuuri syntyy monesta tekijästä, 
mutta johtajuudella on siihen 
merkittävä rooli. Tämän päivän 
johtajuus ei ole sitä, että johtaja 
tietää kaiken – se on liian naiivi 
ajatus nopeasti muuttuvan mo-
dernin maailman käsityksestä. 
Todellinen johtajuus on kasva-
mista ulos naiiviudesta. Johta-
misella saadaan parhaimmas-
sa tapauksessa ryhmän tiedot, 

kokemus ja luovuus strategian 
käyttöön tehokkaasti. Strategia 
kantaa tai kaatuu kohtalon het-
kissä, tilaisuuksissa, joita ympä-
ristö tuo eteen tai johon strate-
gian suunnitelman mukaisesti 
pyritään. Näissä hetkissä tilan-
netaju ratkaisee. 

Operaatiot tarkoittavat ylei-
sesti sitä, että toimijat operoivat 
niin sanotussa rikkaassa ympä-
ristössä. Rikas ympäristö ei vält-
tämättä tarjoa monta toimin-
nan vaihtoehtoa, mutta päätök-
set ja toiminta voi johtaa kohta-
lokkaisiin seurauksiin, seurauk-
siin, joita ei tulevaisuudessa voi-
da muuttaa tai korjata. Esimer-
kiksi panttivangit pitää saada 
asunnosta ulos. Tavoite on yksi-
kertainen, mutta toimintavaih-
toehtoja ja taktiikoita on monia. 

Tutkimukset ovat ositta-
neet, että paineenalaiset tehtä-
vät, joissa yksilö altistuu akuutin 
stressin mekanismille, ovat omi-
aan heikentämään päätöksen-
tekokykyä. Akuutti stressi syn-

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa

Teem
a

Tilannetaju johtamisessa

Harri Gustafsberg
Harri Gustafsberg on henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori. 
Hänen kokemuksellinen taustansa on poikkeuksellinen. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö 
Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Harri 
havahtui Karhuryhmän muiden jäsenten kanssa siihen, että vaikka yksiköllä oli poikkeuksellisen 
suuri motivaatio olla ammatissaan parhaita, ja he harjoittelivat fyysisiä ja taktisia taitoja, 
tehtävillä tapahtui silti virheitä. Syy oli ääritilanteiden aiheuttama voimakas stressi.

Käsittelen tässä artikkelissa tilannetajua ja johtamista yleisellä tasolla. Aloitetaan 
molempien termien määrittelyllä. Tilannetaju on tietoisuuden, ymmärryksen (älyk-
kyys ja kokemus) ja ympäristön informaation suhde tavoitteeseen joka ohjaa tietois-
ta päätöksentekoa ja valintoja.
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tyy mielen tulkinnan välityksel-
lä. Jokin tilanne tai olosuhde ai-
heuttaa uhkaa, epämiellyttävää 
tai vaikeaa kognitiivista ja emo-
tionaalista vastetta. Akuutin 
stressin keskeisin seuraus on ti-
lannetajun heikkeneminen ja si-
tä myötä päätösten laadun heik-
keneminen. Aivot ovat selviyty-
miskoneisto, joka pyrkii ennus-
tamaan lähitulevaisuutta sel-
viytymisen näkökohdasta, näin 
ollen akuutissa stressissä aivo-
jen kyky käsitellä informaatiota 
muuttuu. Olemme tutkimuksis-
sa havainneet, että jopa konk-
reettisen vaaran informaatio on 
vaikeaa käsitellä aivoille, mikä-
li se on jo ehdollistunut toiseen 

ratkaisumalliin. Suomeksi; mi-
käli olet lukkiutunut todennä-
köisimpään uhkaan ja tilanteen 
aikana havainnoit muutosta, et 
välttämättä ymmärrä sitä vas-
ta kun tilanteen jälkeen, jolloin 
usein on jo liian myöhäistä.

Voi myös käydä niin, että 
akuutti stressi parantaa suori-
tuskykyä merkittävästi, mikäli 
resurssien ja vaatimusten suh-
de ei ole kovin suuressa epätasa-
painossa. Stressi on kehon jänni-
tystila, josta syntyy vireystila ja 
joka parhaimmillaan tukee suo-
ritusta. Tutkimukset ovat myös 
osoittaneet, että akuuttia stres-
siä voi opetella hallitsemaan, ti-
lannetajua parantamaan ja tä-

män myötä koko toiminnan ja 
seurausten ketjua. Yksinkertai-
nen ympäristö sen sijaan voi tar-
jota valtavan määrän mahdolli-
suuksia, joka voi puolestaan hal-
vaannuttaa päätöksentekoa, se-
kä ohjata omia odotuksia niin, 
että on valinta mikä tahansa, se 
ei tuota tyydytystä. ”Olisin voi-
nut valita paremmin”.

Johtaja, suosittelen pereh-
tymään tilannetajun käsittee-
seen ja analysoimaan sitä omas-
sa toimintaympäristössä, mitä 
tämä tarkoittaa minulle ja mi-
ten parannan omaa päätöksen-
tekoa!

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

millog.fi
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O lemme siirtyneet ai-
kakaudelle, jossa mo-
nimutkaisten kriisien 

luonnetta leimaa yhdistelmä-
uhkat, kompleksisuus ja vihe-
liäisesti ratkaistavat ongelmat 
(Wicked Problems). 

Rittel ja Webber määrittele-
vät viheliäsen ongelman (Wic-
ked Problems) ominaisuuksia 
kymmenen eri ominaisuuden 
avulla, jotka ovat siis kesyjen on-
gelmien vastakohtia: 1) Viheliäi-
sellä ongelmalla ei ole selkeää ja 
täsmällistä määritelmää. 2) Vi-
heliäisillä ongelmilla ei ole lopul-
lisia ratkaisuja. 3) Viheliäisten on-
gelmien ratkaisut ovat hyviä tai 
huonoja, mutta ei oikein tai vää-
rin. 4) Viheliäisten ongelmien rat-
kaisujen arviointiin ei ole olemas-
sa välitöntä ja parasta tapaa. 5) 
Viheliäisten ongelmien ratkaisu-
yritykset ovat ainutkertaisia, ei-
vätkä ne salli yritys ja erehdys 

-oppimista. Jokainen ratkaisu-
yritys siis muuttaa myös itse on-
gelmaa. 6) Viheliäisillä ongelmilla 
ei ole olemassa selkeästi kuvat-
tavaa määrää ratkaisuvaihtoeh-
toja, tai selkeästi määriteltäviä 
operaatiolinjoja, joilla ongelma 
ratkaistaan. 7) Jokainen viheliäi-
nen ongelma on ainutlaatuinen. 
8) Jokaista viheliäistä ongelmaa 
voi pitää toisen ongelman oiree-
na. 9) Viheliäisen ongelman tuo-
mat ristiriidat voidaan esittää 
useilla eri tavoilla. Ongelman 
tarkasteluun valittu näkökul-
ma määrittelee myös ratkaisun 
suuntautumisen. 10) Suunnitte-
lijalla ei ole oikeutta olla vääräs-
sä (ts. yhteiskunnan virheensie-
tokykyä ei ole).1

Kompleksisten/viheliäisten 
ongelmien ratkaiseminen on 
vaikeaa, koska perinteiset toi-
mintatavat eivät enää välttä-
mättä toimi, vaan tarvitaan ti-

lanteisiin sovellettuja uuden 
tyyppisiä ratkaisuja tai yhdistel-
märatkaisuja. Ongelmia ei pys-
tytä ratkaisemaan itsenäisesti, 
vaan tarvitaan asiantuntijoiden 
tukea, kumppanuuksia, kykyä 
ratkaista kumppanien välisiä 
ristiriitoja ja kykyä luoda perin-
teiset toiminnan rajat ylittävää 
yhteistyötä uusia toimintatapo-
ja. Tähän suuntaan kehittyväs-
sä maailmassa johtajuus ei voi 
enää perustua pelkästään ko-
mentajakeskeiseen ongelmien 
ratkaisemiseen ja päätöksente-
koon. Johtaja tai joukon komen-
taja on yhä riippuvaisempi ym-
pärillään olevista asiantuntijois-
ta ja verkostoista päätöksente-
on tukena. 

Johtamisen kannalta kehi-
tys edellyttää erityisesti strate-
gisella ja operatiivisella tasol-
la kykyä johtaa aiempaa laa-
jempia ja monisyisempiä ongel-

Kari Aapro ja Veli-Matti Kemppilä
KOM Kari Aapro, johtamisen ja sotilaspdagogiikan laitoksen pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu.

EVL Veli-Matti Kemppilä, johtamisen opetusryhmän johtaja, Johtamisen ja sotilaspdagogiikan laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu.

Tulevaisuuden johtajien 
kouluttaminen, opettaminen 
ja harjoittaminen
Valtaosa tulevaisuuden trendejä ja kehitystä arvioivista tutkimuksista kuvaavat krii-
sien ja sotien kehittyvän tulevaisuudessa yhä kompleksisemmiksi, epävakaammik-
si ja vaikeammin ennakoitaviksi. Yhteiskuntamme turvallisuuteen vaikuttavien muu-
tostekijöiden ja yleisten kehitystrendien muutos on yhä moniulotteisempaa, verkot-
tuneempaa ja keskinäisriippuvaisempaa.

Teem
a
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mia erilaisella toimintatempol-
la yhä laajempien sidosryhmien 
kesken. Tämä edellyttää erilais-
ten johtamisympäristöjen, toi-
mintakulttuurien tuntemista ja 
uuden tyyppistä johtajuutta ja 
johtajayhteistyötä. Komplek-
sisten tilanteiden johtamises-
sa korostuu operationaalinen, 
luova ja mahdollistava johta-
juus. Kompleksisten tilantei-
den tuomia haasteita ja johta-
mista ei tule kuitenkaan sekoit-
taa taktisen tason johtamiseen 
ja toimintaan. Kompleksiset joh-
tamistilanteet tulee ratkaista or-
ganisaatiossa strategisella-ope-
ratiivisella tasolla ja suunnitella 
tilanteen edellyttämät vasta-
toimet sarjaksi koordinoituja, 
synkronoituja ja yhteistoimin-
nassa toteutettuja hajautettuja 
vastatoimia. Tehtävän toteutta-
miseen tulee jättää alaiselle riit-
tävästi toiminnan vapautta teh-
tävätaktiikan ja tehtäväjohta-
misen periaatteita noudattaen 
ja mahdollistaa tehtävän toteut-
taminen tarjoamalla johdetta-
valle yksikölle tehtävän toteut-
tamista tukevaa tilannekuvaa ja 
resursseja.

Tehtävätaktiikan mukaisesti 
toimittaessa kaikkea toimintaa 
yhteen liimaava tekijä on toimin-
ta-ajatus tai operaation taistelu-
ajatus ja sen läpikotainen tunte-
minen, joka luo alaisille edelly-
tykset jatkaa tehtävän toteut-
tamista operaation ”hengessä”, 
vaikka johtamisyhteydet kat-
keaisivat.

Toinen ulottuvuus, joka 
muuttaa tulevaisuudessa joh-
tamista on yleinen teknologi-
nen kehitys sekä digitalisaation 

ja tekoälyn liittyminen osaksi 
sotilaallista päätöksentekoa tu-
kevia tietojärjestelmiä. Digita-
lisaatio mahdollistaa myös uu-
denlaisten johtamismenetelmi-
en käytön sekä tavan organi-
soida toimintaa. Johtajien tu-
lee hallita tulevaisuudessa yhä 
paremmin johtamista tukevien 
tietojärjestelmien käyttö ja kye-
tä hyödyntämään järjestelmi-
en tuottamaa tietoa inhimilli-
sen päätöksenteon tukena sekä 
strategisen, operatiivisen ja tak-
tisen sotilaallisen menestyksen 
mahdollistajana. Johtajien tulee 
kyetä mukauttamaan toiminta-
tapojaan ketterästi ja nopeasti 
muuttuviin toimintaympäristöi-
hin teknologisten järjestelmien 
tukemana. Johtajien tulee tun-
nistaa teknologian tarjoamat 
uudet mahdollisuudet ja kyetä 
avoimesti ja ennakkoluulotto-
masti testaamaan uuden tyyp-
pisiä johtamismalleja ja toimin-
tatapoja oman toimintansa or-
ganisoimiseksi ja toiminnan te-

hostamiseksi. Kehitettäessä 
johtamismalleja tulee tiedos-
taa, että uusien toimintatapo-
jen käyttöönotto ja omaksumi-
nen osaksi organisaatiokulttu-
ria on haasteellista ja muutos-
ten läpivienti ja vaikuttavuuden 
syntyminen vaatii aikaa organi-
saatiossa. 

Edellä kuvatusta toimin-
taympäristön muutoksista huo-
limatta sotilaallisessa toimin-
nassa korostuu edelleen kuri-
nalaisuus, tehtävän täyttämi-
sen ehdottomuus ja konkreetti-
nen riski tappioista. Johtajan on 
pystyttävä johtamaan joukkon-
sa epäselvissä tilanteissa teh-
täviin siten, että annettu tehtä-
vä täytetään korkeista riskeistä 
huolimatta. 

Sotilasjohtamisen lopullinen 
tehokkuus mitataan taistelussa, 
jossa teknisestä kehityksestä ja 
erilaisista johtamista tukevista 
järjestelmistä huolimatta toimin-
nan keskiössä on sotilasjohtajan 
toimintakyky. Tämä edellyttää 

Operaation johtamisen periaatteet2.

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa
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tulevaisuudessa entistä enem-
män panostusta johtajavalintoi-
hin ja johtajakoulutukseen. 

Nykyaikainen taistelukent-
tä on vaativa ja moniulotteinen 
toimintaympäristö, jossa me-
nestyksellinen johtaminen on 
haastava tehtävä niin tuoreel-
le kuin kokeneellekin johtajalle. 
Verrattuna viime sotavuosiin, 
hyvän johtamisen periaatteet 
ilmenevät kokemusten perus-
teella kuitenkin samankaltaisi-
na. Yksiselitteistä vastausta ky-
symykseen - ”millainen on hyvä 
johtaja taistelussa?” - on vaikea 
löytää, sillä johtamisen ulottu-
vuudet ovat aina tilanneriippu-
vaisia. Yleisesti voidaan kuiten-
kin löytää menetelmiä, keinoja 
ja luonteenpiirteitä, joiden tasa-
painoinen tavoittelu tukee tais-
telun johtamista ja mahdollistaa 
johtajana kehittymisen.

Taistelussa joukon ja johta-
jan kokonaisvaltainen toiminta-
kyky ja ammattitaito ovat kes-
keisiä joukon selviytymisen ja 
menestymisen kannalta. Joh-
tajan on ensin kyettävä hallit-
semaan itsensä, jotta voi johtaa 
alaisiaan. Menestyksekäs johta-

ja valmistaa itsensä ja joukkon-
sa henkisesti, fyysisesti, sosiaa-
lisesti ja moraalisesti/eettisesti 
taisteluun jo hyvissä ajoin har-
joittelemalla ennen kuin jouk-
ko aloittaa varsinaisen taistelun. 

Tuntemalla toimintaval-
tuutensa ja -oikeutensa, toi-
mintaympäristön, vihollisen ja 
oman joukon suorituskyvyn, 
johtaja kykenee tekemään oi-
keanlaisia ratkaisuja taistelus-
sa ja kontrolloimaan joukon toi-
mintaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Taistelun aikana yksin-
kertaisten ratkaisujen hyödyn-

täminen sekä rohkea esimer-
killä johtaminen nousevat edel-
leen avaintekijöiksi. Vastuun ja-
kaminen (tehtäväjohtaminen ja 
tehtävätaktiikka) mahdollista-
vat johtajan toiminnanvapau-
den ja keskittymisen oleelliseen.  

Ihmisten johtamiseen liit-
tyvät taidot (Leadership) ovat 
ratkaisevassa asemassa luotta-
muksen rakentamisessa kaikil-
la tasoilla sotilasorganisaatos-
sa. Johtajan vuorovaikutustai-
dot ovat keskeisessä asemas-
sa alaisten halukkuuteen seura-
ta johtajaa ja suorittaa käsket-
ty tehtävä kuolemanvaaran si-
sältävissä tehtävissä. Mahdol-
listen pelkotilojen ja tunteiden 
avoin käsittely sekä alaisista 
huolehtiminen ovat tärkeitä te-
kijöitä varsinkin ennen- ja jäl-
keen taistelun. Asioiden johta-
miseen (Management) liittyvät 
taidot korostuvat ihmisten joh-
tamisen rinnalla etenkin suunni-
teltaessa toimintaa strategisel-
la ja operatiivisella tasolla (laa-
jojen asiakokonaisuuksien ja ko-
konaisuuden hallinta). 

Tarkoituksenmukainen ja tehokas inhimillinen kontrolli3.

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa
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Ship Service and maintenance

Legal

Meaningful human control is required to 
prevent violation of international humanitarian 
law and to maintain accountability of military 
action (in both physical and information 
environments).

Moral/ethical

Meaningful human control provides the moral 
and ethical dimension to military 
decision-making and military action (in both 
physical and information environments).

Enabler of performance/efectiveness

Effective human control (human involvement 
in decision-making) is an enabler of improved 
operational outcomes.

Enabler of risk reduction

Effective human control (human involvement 
in decision-making) reduces risk of 
undesirable outcomes.
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Hyvin johdettu ja koulutettu 
sotajoukko toimii kuin erinomai-
sesti öljytty koneisto. Se käyttää 
sulavasti ja tehokkaasti perus-
taistelumenetelmiä ja kykenee 
tilanteen vaatiessa soveltamaan 
niitä. Alaiset osaavat ennakoida 
joukon tehtävän mukaan toi-
minnan, jakavat oma-aloittei-
sesti merkittävät tilanneilmoi-
tukset ja kykenevät itsenäiseen 
toimintaan. Tarvittaessa jou-
kon alijohtajat kykenevät saat-
tamaan tehtävän loppuun as-
ti ilman joukon varsinaista joh-
tajaa. Tähän päästään järjestel-
mällisen harjoittelun, harjaan-
tumisen ja tehtäväjohtamisen 
kautta.

Hyvä johtaja hallitsee käy-
tännön keinojen hyödyntämi-
sen taistelun eri vaiheissa:

 – Ennen taistelua johtaja 
mahdollistaa joukon 

valmistautumisen 
taisteluun esikäskyillä ja 
selkeällä käskyllä.

 – Taistelun aikana johtaja ar-
vioi jatkuvasti tilannetta 
käskeäkseen selkeästi tär-
keimmät toimeenpantavat 
asiat, jättäen kuitenkin alai-
sille toimintavapautta.

 – Taistelun jälkeen johtaja 
johtaa jälkitoimet, joiden 
tavoitteena on taistelu-
kyvyn palauttaminen ja 
kehittyminen.

Hyvä johtaja kykenee avoi-
men vuorovaikutuksen avulla 
tunnistamaan joukon toiminta-
kyvyn lisäksi myös omat vah-
vuutensa ja kehittämiskohteen-
sa. Johtajan tulee kehittää it-
seään sekä joukkoaan taistelus-
ta seuraavaan. Johtamisen peri-
aatteiden tavoittelussa on muis-

tettava tasapainon säilyttämi-
nen, sillä tavoitteellinen vuoro-
vaikutus (johtaminen) on aina ti-
lanneriippuvaista. 

Edellä esitetyn perusteel-
la voidaan todeta, että tehok-
kaaseen vuorovaikutukseen 
pyrkiminen sekä määrätietoi-
nen johtamisprosessin keino-
jen hyödyntäminen edesautta-
vat menestyksekkään taistelun 
johtamisessa. Johtajaksi ei ke-
hitytä pelkästään koulun pen-
killä ja opiskelemalla. Johtajak-
si kehittymisen olennainen osa 
on käytännön harjaantuminen 
poikkeusolojen tehtäviin sotila-
sorganisaation kaikilla tasoilla. 
Oma kehittyminen alkaa itsen-
sä likoon laittamisesta johtaja-
na, halusta oppia ja harjaantua, 
valmiudesta ottaa vastaan pa-
lautetta ja kyvystä oppia teke-
mistään virheistä.

Viitteet:
1. Rittel & Webber (2010) s. 161-166
2. Future Leadership, Multinational Capability Development Campaign (MCDC) program com-

munity of interest, December 2020, https://wss.apan.org/public/MCDCpub/default.aspx
3. Future Leadership, Multinational Capability Development Campaign (MCDC) program com-

munity of interest, December 2020, https://wss.apan.org/public/MCDCpub/default.aspx

Lähteet:
 – Future Leadership, Multinational Capability Development Campaign (MCDC) program com-

munity of interest, December 2020, https://wss.apan.org/public/MCDCpub/default.aspx
 – Johtajan käsikirja 2012, Puolustusvoimat
 – Johtajan käsikirja 2022 (luonnos), Puolustusvoimat. 
 – Helsingin sanomat 18.3.2021. Torstai-liitteen artikkeli: Työelämä tarvitsee moniosaajia
 – Rittel Horst & Melvin Webber, Dilemmas in the General theory of Planning, Policy Sciences 

4, https://doi.org/10.1007/BF01405730, 1973.
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P ohjanmaa-luokan kor-
vetin henkilöstö koos-
tuu noin 40 palkatusta 

sotilashenkilöstä ja noin 30 va-
rusmiehestä. Pohjanmaa-luo-
kan kokoisen aluksen päällikkö 
läheisimpine alaisineen omaa 
vankan kokemuksen aluspalve-
luksesta. Merivoimien määrit-
tämät henkilöstön osaamisvaa-
timukset antavat hyvän perus-
tan sille, millaisella kokemuk-
sella tehtävässä lähtökohtaises-
ti toimitaan (rakentuu kirjaimen 
T, Training osana). Kun aluksel-
le, siis sen päällikölle, annetaan 
tehtäviä, voidaan olettaa hänen 
osaamispohjan vastaavan teh-

tävien vaativuutta. Edelleen, 
alukselle annetut tehtävät tyy-
pillisesti pureksitaan päällikön 
ja hänen läheisimpien alaisten 
yhteistyöllä. Mitä monitahoi-
sempi tehtävä on, sitä laaja-alai-
semmin tehtävän erittely täytyy 
tehdä. 

Päällikkö vastaa aluksen 
tehtävistä ja hyödyntää omaa 
asiantuntijoista koostuvaa hen-
kilöstöään parhaiden kykyjen-
sä mukaan. Tyypillisesti tehtä-
vää tarkastellaan ensin I-upsee-
rin ja konepäällikön kanssa, joi-
den tärkein anti on tuoda päälli-
kölle tehtävän edellyttämä hen-
kilöstön ja logistiikan näkökul-

ma. Tässä ensivaiheen tarkas-
telussa saadaan käsitys keskei-
simmistä reunaehdoista -  millai-
seen valmiuden ylläpitoon hen-
kilöstö riittää ja kuinka monesti 
alus on tehtävän aikana täyden-
nettävä, mitä siirtymisten aika-
na ja itse tehtävässä merenku-
lulta on odotettavissa. Tehtävän 
operatiiviset vaatimukset ja toi-
minta-alueen analysointi teh-
dään tyypillisesti samanaikai-
sesti operaatioupseerin kans-
sa. Pohjanmaa-luokan vahvuus 
onkin juuri edellä esitetyn melko 
tavanomaisen ”Command grou-
pin” lähtökohtainen kokemusta-
so. Omilla kotivesillä operoitaes-

Pekka Hietakangas
Kirjoittaja KOMKAPT Pekka Hietakangas, MERIVE M5 Hankesektori, LV2020 hankepäällikkö

Millaista johtamista LV2020 
suorituskyky edellyttää
Laivue 2020 hankkeen myötä moni asia Merivoimissa muuttuu tai vähintään päi-
vittyy. Käyttöönottoprojektin vastuulla on varmistaa DOTLPFI kokonaisuuden tar-
kistaminen (M rakentuu materiaaliprojektissa) Puolustusvoimien näkökulmasta. 
Kirjainyhdistelmän L, Leadership, jää hankkeista kertovissa artikkeleissa usein pie-
nemmälle huomiolle. Johtajuus yhtenä erillisenä ratkaisunäkökulman tekijänä on 
vaikea kirjoitettava, mutta yritetään. Artikkelissa arvioidaan Laivue 2020 hankkeen 
alusten erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta. Mitä johtajan tulisi huomioida joh-
taessaan Pohjanmaa-luokan korveteista muodostuvaa alusosastoa ja toisaalta, mitä 
yksittäisen aluksen  omien toimintojen johtamisessa on huomioitava. Artikkelissa 
ei syvennytä johtamisen teknisiin ratkaisuihin vaan enemmänkin johtamisen syvim-
pään olemukseen Laivapalvelusoppaan, aluspalveluksen johtamisen käsikirjan kaut-
ta. Laivapalvelusopas (LPO20) on osa laivue 2020 käyttöönottoprojektin D kirjainta, 
Doctrine. Yhtä hyvin se voisi olla osa L kirjaintakin.
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sa lähtökohtaisesti kaikki on tut-
tua ja helpompaa. Itämeren al-
taassa, esimerkiksi kansainvä-
lisissä harjoituksissa, tehtävän 
erittely vaatii aluksen johto-
henkilöstöltä jo hieman enem-
män. Merialueet ja huoltosa-
tamat voivat olla ainakin osal-
le tuntemattomia ja kunnossa-
pito on jo hieman kauempana. 
Normaalioloissa kovin testi ko-
ko johtohenkilöstön osaami-
selle, ainakin logistiikan ja hen-
kilöstön osalta, on Merisota-
koulun vuosittainen koulutus-
purjehdus, jonka tarkoitukse-
na on koulutettavien henkilös-
töryhmien lisäksi harjaannuttaa 
aluksen johtohenkilöstöä pitkä-
kestoisen yhtäjaksoisen, noin 6 
viikon operaation toteuttami-
sessa. Koulutuspurjehdus yksin 
logistisena operaationa jo vaatii 
huolellisen suunnittelun.    

Käytettävissä olevan yhtei-
sen aivopääoman yhteenlasket-
tu meripalvelukokemus voi hel-
posti olla vuosikymmeniä sisäl-
täen satoja erilaisia harjoituksia 
vaativissakin olosuhteissa. Pääl-
likkö läheisimpien alaistensa 
kanssa voi muodostaa nopeasti-
kin toimivan sabluunan. Toimin-
taperiaatteen rakenneosat lok-
sahtelevat paikalleen aiempien 
kokemusten kautta ja matkan 
aikana tulevat yllätykset koke-
nut joukko ratkoo rutiinilla. Hy-
vin valmistautunutta kokenutta 
joukkoa on vaikea yllättää. Tä-
mä johtaa siihen, että merel-
lä vaativimmat tehtävät anne-
taan tyypillisesti suuremmil-
le aluksille – niillä on paras ka-
lustollinen ja pääsääntöisesti 
myös osaamispohjainen kyky 

vastata tarpeeseen, myös tilan-
teessa jossa toiminta edellyttää 
useamman yksikön toiminnan 
koordinointia tai yhteensovit-
tamista.  

Useamman aluksen osastos-
sa suora käskyvalta jakautuu sa-
malla logiikalla. Lähtökohtaises-
ti se johtaa, jolla on siihen par-
haat edellytykset. Tilanteessa, 
jossa edellytetään nopeaa or-
ganisoitumista ja toiminnan ri-
peää aloittamista, toiminnan 
aloittamisen johtovastuut ovat 
selvät. Alusten päälliköt merel-
lä tietävät keskinäisen virka-
ikänsä ja vanhimman päällikön 
velvollisuus on ottaa johtovas-
tuu itselleen tilanteessa, jossa 
johtosuhdetta ei yhteisen esi-

miehen toimesta ole vielä eh-
ditty virallisesti käskeä. Tämä 
pätee niin normaalioloissa kuin 
myös poikkeusoloissa. Esimer-
kiksi merellä tapahtuvassa on-
nettomuudessa tai vieraan val-
tion sukellusvenehavainnossa 
omilla vesillä, vanhin päällikkö 
ei voi jäädä odottamaan täydel-
lisiä ohjeita rannasta. Toiminta 
on aloitettava välittömästi ja en-
simmäiset tehtävät muille pääl-
liköille on annettava, niitä kyllä 
ehditään sitten myöhemmin tar-
kentaa. Kyky tämänkaltaiseen 
johtajuuteen (kommentti, täs-
sä aletaan jo kosketella käsitet-
tä ”Leadership”) ei synny muu-
toin kuin kokemuksen ja harjoit-
telun kautta.   

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa
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Yllä oleva kirjaus on uudesta 
Laivapalvelusopas 2020 (LPO20) 
luonnoksesta, ja se kuvaa hyvin 
komentajan ja aluksen päällikön 
rajapintaa. Taistelualus suori-
tuskykyisenä järjestelmien jär-
jestelmänä vaatii erilaista johta-
misotetta kuin muunlaiset yksi-
köt. Tehtävän optimaalinen to-
teuttaminen vaatii aiemmin ku-
vattua yhteisen kokemuspoh-
jan asettamista yhteiseen käyt-
töön - tämä mahdollistaa opti-
moinnin. Osaston komentaja ei 
voi optimoida yksittäisen aluk-
sen tai alusten suorituskykyä, 
sen voivat tehdä vain päälliköt. 
Se, mihin komentajien kaikes-
sa johtamistoiminnassaan tulisi 
pyrkiä, on osoittaa komentajan 
toiminta-ajatus erilaisissa tilan-
teissa ja harjoituksissa. Se an-
taa perusteet yhteiselle tehtä-
vätaktiikalle. Laivapalvelusop-
paan päivittäminen osana Lai-
vue 2020 hankkeen käyttöön-
ottoa on vain pieni osa kokonai-
suutta, mutta kuvaa sitä, kuinka 
materiaalissa tapahtuva suori-
tuskykymuutos vaikuttaa myös 
yhteiseen toimintakulttuuriim-
me – myös johtajuuteen. 

Laivapalvelusopas antaa 
vankan pohjan myös aluksen si-
säiseen toimintaan mahdollis-
taen johtamisen. Voisikin tode-
ta, että se on erityisesti alusjoh-
tamisen käsikirja. Kunkin aluk-
sen henkilöistä koostuva teh-
täväkokoonpano määrittelee 
lopulta sen viitekehyksen, jos-

sa johtamistoimintaa harjoite-
taan. Johtaminen on kerroksit-
taista ja kaiken johtamisen tär-
kein päämäärä on se, että alus 
kykenee parhaalla mahdolli-
sella tavalla täyttämään tehtä-
vänsä. Johtamisen lähtökohta 
on, että johtaja tietää työkalut 
(ja osaa niitä käyttää) joita hä-
nellä on käytössään. Pohjan-
maa-luokan korvetilla päällikkö 
päättää aluksella ylläpidettävän 

valmiustilan tehtävän ja uhkan 
mukaisesti. 

Valmiustilat ovat ennakoi-
van johtamisen tärkein työkalu. 
Valmiustila koostuu henkilöstö-
jaosta, aluksen rakenteellisesta 
sulkutilasta ja laitevalmiudes-
ta (kuva alla). Kun nämä kolme 
valmiuden osatekijää on taiste-
luohjeen mukaisesti toteutettu, 
saa päällikkö ilmoituksen esi-
merkiksi ”Aluksella taisteluval-
mius, sukellusveneentorjuntaja-
ko”. Valmiustilaa säädetään ti-
lanteen salliessa alempaan, tor-
juntavalmiuteen tai merivalmiu-
teen. Tällä mekanismilla pääl-
likkö mahdollistaa tehtävän 
toteutumisen, säätelee val-
miutta uhkan mukaisesti ja sa-
malla varmistaa aluksen kyvyn 
pitkäkestoiseen operointiin. 
Aluksen taistelujakojen idea on 
optimoida yksi toiminto hetkel-
lisesti muiden yläpuolelle ko-
ko henkilöstön voimin, ei suin-
kaan unohtaa muita aselajitoi-
mintoja. Kaikkiin taistelujakoi-
hin muun muassa kuuluvat kes-
keisimmät omasuojatoiminnot 
ja suojapalvelun sekä lääkintä-
kyvyn ensivaste. Merivalmiu-

Toimintojen monipuolisuus on ominaista sekä yksittäisen aluksen että alusosaston toiminnal-
le. Hyviä tuloksia voidaan saavuttaa vain laitteiden, järjestelmien ja kokonaisten alusosastojen 
ja niitä käyttävien henkilöiden saumattomalla yhteistoiminnalla. Komentajien ja päälliköiden 
tulee valvoa, että heidän alaisensa kaikissa olosuhteissa toimivat annettujen käskyjen ja ohjei-
den mukaisesti. Heidän tulee luoda yksikköönsä sellainen palvelushenki, että jokainen ymmär-
tää suoritustensa merkityksen kokonaistoiminnan kannalta. Komentajien tulee luoda kulttuu-
ri, jossa päälliköt kykenevät tarvittaessa itsenäisesti ja vajain perustein täyttämään saa-
mansa tehtävät.

Kuva 1; LPO2020 luonnos, Luku II ”Komentaja ja päällikkö”, kohta 41.
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dessa, esimerkiksi perusjaos-
sa, Pohjanmaa-luokan korvet-
ti kykenee valvomaan ympäris-
tönsä ja käyttämään osaa ase-
järjestelmistään, ei kuitenkaan 
kaikkia yhdenaikaisesti, eikä sii-
hen ole edes tarve. Merivalmius 
mahdollistaa kattavan tilanne-
kuvan ja erityisesti ennakoivan 
valmiudensäätelyn, mahdollis-
taen samalla henkilöstön täysi-
määräisen levon ja siten pitkä-
kestoisen toiminnan. 

Valmiudensäätelyn logiik-
ka taistelualuksella ei näin ol-
len eroa juuri muistakaan tais-
teluyksiköistä, olivat ne sitten 
maalla, ilmassa tai kyberulot-
tuvuudessa. Ei puolustukseen 
ryhmittynyt pataljoonakaan ko-
ko aikaa voi olla poteroissaan ei-

kä mekanisoitu taisteluosasto 
jatkuvasti hyökkää.  Samoin il-
masota mitä suurimmassa mää-
rin perustuu tarkoituksenmu-
kaiseen valmiudensäätelyyn, 
koska terävin keihäänkärki ky-
kenee operoimaan taisteluval-
miina vain tuntiluokkaa.

Taistelualuksen ylivertai-
suus ja kuolevaisuus järjestel-
mien järjestelmänä perustuu-
kin tämän lainalaisuuden ym-
märtämiseen ja tehokkaaseen 
hyödyntämiseen. Hyvin harjoi-
tellut osaava joukko kykenee 
saamaan taistelualuslavetistaan 
kaiken irti - ja vieläpä verrattain 
nopeasti. Muutos liikkeessä ole-
van aluksen signaaliympäristös-
sä voi edellyttää ennakoivaa val-
miuden tehostamista tai toimin-

nan suuntaamista uudella taval-
la. Keskeisintä on siis pysyä riit-
tävällä tavalla valppaana ja hyö-
dyntää koko aluksen ja sen hen-
kilöstön potentiaali oikein ja oi-
kea-aikaisesti.

Pohjanmaa-luokan korve-
tin johtamisessa, niin komenta-
jan kuin aluksen päällikön näkö-
kulmasta, korostuvat siis osaa-
misen ja oikean valmiuden te-
hokas hyödyntäminen. Jätä yk-
sityiskohtien miettiminen yksi-
tyiskohtien ammattilaisille. Älä 
väsytä sotilaita pitämällä hei-
tä kaikkia tuijottamassa tyhjää 
merta. Kaikki taistelevat parem-
min, kun voivat luottaa siihen, 
että esimies osaa kertoa milloin 
ammattilaista tarvitaan.

Kuva 2; LPO2020 luonnos, liite 2 aluksen valmiuden säätely. 
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T utkittuun tietoon perus-
tuvalla merioperaatioi-
den mallinnuksella ja 

simuloinnilla annetaan joukon 
komentajalle vastauksia siihen, 
miten hänen käytössään olevia 
suorituskykyjä käytetään opti-
maalisesti eri tilanteissa. 

Mallinnus ja simulointi 
analysointityökaluina
Mallinnuksella tarkoitetaan jon-
kin ilmiön kuvaamista jollain 
muulla tavalla kuin sillä itsel-
lään. Mallintamisella pyritään 
saamaan tietoa todellisuudesta 
nopeammin ja pienemmin kus-
tannuksin kuin varsinaista ilmiö-
tä tutkimalla. Tietokoneiden las-
kentakapasiteetin kasvu mah-
dollistaa entistä monimutkai-
sempien ja useita muuttujia si-
sältävien ilmiöiden mallintami-
sen erilaisilla ohjelmistoilla.

Simuloinnista on kyse, kun 

Veli Pihlaja
Komentajakapteeni Veli Pihlaja. Kirjoittaja palvelee sektorin johtajana 
Merivoimien esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.

todellisuutta pyritään jäljitte-
lemään keinotekoisesti niin hy-
vin kuin mahdollista. Kuten mal-
lintamisessa, myös simuloinnil-
la pyritään saamaan tietoa hal-
vemmalla, nopeammin ja tur-
vallisemmin kuin varsinaista 
tapahtumaa tutkimalla. Tieto-
koneiden suorituskyvyn kasvu 
mahdollistaa yhä laajempien ja 
enemmän yksityiskohtia sisältä-
vien simulointien toteutuksen.

Mallinnus ja simulointi ovat 
keskeisiä operaatioanalyyttisiä 
menetelmiä, joilla pyritään tuke-
maan operatiivista suunnittelua 
ja komentajien päätöksentekoa. 
Taistelukentän ilmiöitä voidaan 
mallintaa kaikilla sodankäyn-
nin tasoilla sekä ulottuvuuk-
sissa (maa, meri, ilma, kyber ja 
avaruus). Taisteluteknisellä ta-
solla voidaan mallintaa esimer-
kiksi yksittäisen asejärjestelmän 
vaikutusta kohteessa, sensorin 

suorituskykyä tai kenttäradio-
järjestelmän kantamaa erilaisis-
sa toimintaympäristöissä. Tak-
tisella tasalla voidaan mallintaa 
esimerkiksi laivasto- tai rannik-
kojoukkojen taisteluosastojen 
käyttöä erilaisissa skenaariois-
sa huomioiden vaihtuvat teh-
tävät, olosuhteet ja uhkaympä-
ristöt. Mallinnusta ja simuloin-
tia hyödynnetään operatiivisen 
toiminnan lisäksi myös Merivoi-
mien hankkeiden tukemisessa 
sekä tutkimus- ja kehittämis-
tehtävien toteutuksessa.

Tietokoneohjelmistoilla to-
teutettuna mallinnuksella ja si-
muloinnilla pystytään arvioi-
maan entistä suurempi määrä 
ja entistä monimutkaisempia ti-
lanteita. Operaatioiden ja taiste-
luiden simulointiin on olemassa 
lukuisia yleisesti saatavilla ole-
via eri tasoisia kaupallisia ohjel-
mistoja. Taistelun mallinnuksen 

Mallinnus ja simulointi 
merioperaatioiden johtamisen 
tukena tulevaisuudessa
Sodankäynti kehittyy yhä kiivastempoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Opera tii vi-
sessa johtamisessa tilanneymmärryksen muodostaminen ja päätöksenteko tulee siten 
olla nopeaa, mutta kuitenkin kaikki tilanteeseen oleellisesti vaikuttavat tekijät huomi-
oivaa. Yksityiskohtia on yleensä niin paljon, että niitä kaikkia on mahdotonta hallita.

Teem
a

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa
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ja simuloinnin tuloksia on luon-
tevaa hyödyntää taisteluteknis-
ten tarkastelujen lisäksi opera-
tiivisessa suunnittelussa sekä 
testattaessa operatiivisia suun-
nitelmia ja toimintavaihtoehtoja 
sotapelaamalla. 

Taistelun mallinnus ja 
simulointi
Mallinnus on aina yksinkertaistus 
todellisuudesta. Jotta simuloin-
tiin ja mallinnukseen käytettävil-
lä tietokoneohjelmistoilla saata-
vat tulokset ovat luotettavia, tu-
lee ohjelmistojen käyttämien pa-
rametrien olla ajantasaisia ja fysi-
kaalisten mallien perustua tutkit-
tuun tietoon. Luotettavan taiste-
lun simuloinnin yksi edellytys on 
mahdollisuus itse tuottaa käytet-
tävään ohjelmistoon tietokanta, 
josta ohjelmisto hakee käytettä-
vät parametrit joko staattisesti 
(ennen simuloinnin alkua) tai dy-

naamisesti (tilanteen mukaan si-
mulaation ollessa käynnissä). Täl-
laisia parametreja ovat esimer-
kiksi aseiden, sensorien ja lavet-
tien tekniset ominaisuudet sekä 
näiden toimintaa ja vuorovaiku-
tusta kuvaavat fysikaaliset mallit. 
Lisäksi tietokantaan voidaan tal-
lentaa osajärjestelmäsimulaati-
oiden tuloksia tai laskentamalle-
ja. Käyttämällä yhteistä keskitet-
tyä tietokantaa eri tasoisilla oh-
jelmistoilla toteutetusta taistelun 
ja operaatioiden simuloinnista 
tulee yhtenevää. Simulaatio-oh-
jelmistojen ja parametritietokan-
nan muodostaman kokonaisuu-
den tulee toimia verkottuneesti 
turvaluokitellussa tietojenkäsit-
tely-ympäristössä. 

Taisteluun kuuluu myös sa-
tunnaisia elementtejä ja tapah-
tumia, joita ei voida täysin en-
nustaa. Tällaisia ovat esimer-
kiksi vastustajan päätöksen-

teko ja joukkojen toiminta. Sa-
tunnaisesti tapahtuvia ilmiöi-
tä voidaan kuitenkin tarkastel-
la tilastollisesti. Simulointi- oh-
jelmistot mahdollistavat esi-
merkiksi saman merioperaati-
on simuloinnin lukuisia kerto-
ja siten, että tekijät, joita emme 
voi ennustaa, tapahtuvat satun-
naisesti. Tällaisten Monte Carlo 
-simulaatioiden avulla voidaan 
operaatio ajaa läpi eri variaati-
oin vaikka tuhansia kertoja. Tu-
losten perusteella voidaan mää-
rittää operaatiolle toteutusta-
pa, jossa esimerkiksi odotusar-
vo omista tappioista on mahdol-
lisimman pieni tai odotusarvo 
vastustajan tappioista on mah-
dollisimman suuri. Simulaatioon 
voidaan yhdistää myös joko re-
aaliaikaiset vallitsevat sääolo-
suhteet, tilastollisesti halutun 
ajankohdan mukainen sää tai 
muita olosuhdetekijöitä.

Merioperaation simulointia kaupallisella sotapeliohjelmistolla.

Merivoimien johtamiskulttuuri  ja johtaminen tulevaisuudessa
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Mallinnusta ja simulointia 
voidaan toteuttaa etukäteen 
operaation suunnittelun tuke-
na tai vasta tapahtumien jäl-
keen taistelutekniikan ja taktii-
kan analysointina. Jälkikäteen 
laadittava taistelun rekonstruk-
tio perustuu tapahtumiin osal-
listuneiden yksiköiden taiste-
lujohtojärjestelmien dataan ja 
muihin taltioihin, jotka siirre-
tään analysoitavaksi erilliseen 
tietotekniseen analysointiym-
päristöön. Tämä mahdollistaa 
tapahtumien kulun yksityiskoh-
taisen hahmottamisen, havain-
tojen sekä johtopäätösten teke-
misen ja siten erilaisten taiste-
lutekniikkaa ja taktiikkaa kehit-
tävien suositusten antamisen. 
Käyttöön otettaessa havain-
not viedään yksiköiden taiste-
lua ohjaaviin taisteluohjeisiin, 
ohjesääntöihin ja oppaisiin tai 
poikkeusoloissa käsketään tar-
vittaessa välittömästi käyttöön. 
Datan siirron reaaliaikaisuus yk-
siköiltä analysoitavaksi on edel-
lytys sille, että analyysi saadaan 
tehtyä viiveettä ja tehdyt muu-
tokset taistelutekniikkaan voi-
daan ottaa ripeästi käyttöön.

Mallinnus ja simulointi 
johtamisen tukena
Tulevaisuudessa perinteisten 
sotilaallisten suorituskykyjen 
(joukot ja järjestelmät) tehok-
kuus kasvaa, mutta niiden lu-
kumäärä pääsääntöisesti vähe-
nee. Esimerkiksi taistelualuksia 
tai asejärjestelmiä on käytössä 

vähemmän kuin aikaisemmin. 
Näiden vähäisten mutta tehok-
kaiden suorituskykyjen käyttö ei 
voi perustua pelkästään komen-
tajan omaan ”hihalyysiin” tai ti-
lannearvioon, vaan päätöksen-
teon tueksi tarvitaan tutkittua 
tietoa ja analyysejä. Vastusta-
jaan vaikuttamisen tulee olla ai-
na optimoitua, eikä joukkoja tai 
asejärjestelmiä pidä haaskata 
turhaan. Mahdolliset virheelli-
set tai heikot toimintatavat tais-

telussa tulee havaita ja korjata 
nopeasti. Nämä toimet mahdol-
listetaan ottamalla suunnittelun 
tuen ja analysoinnin työkalut 
kiinteäksi osaksi operaatioiden 
suunnittelua ja toimeenpanoa.

Suunnittelun tuki toimii kiin-
teässä yhteistyössä esikuntien 
suunnittelukeskusten ja ope-
raatioiden komentajien kans-
sa. Suunniteltavat merioperaa-
tiot sotapelataan ja simuloidaan 
ennen toteutusta, jotta voidaan 
varmistua siitä, että voimia käy-

tetään tehokkaasti mutta talou-
dellisesti, operaation tavoitteet 
ovat saavutettavissa eikä turhia 
riskejä oteta. Näiden suunnitte-
lun työkalujen käyttö ei vapauta 
komentajaa vastuustaan, mut-
ta tuottaa tietoa hänelle päätök-
senteon perustaksi.

Merisotakoulun Meritaiste-
lukeskuksen tehtävänä on ke-
hittää operatiivisen suunnit-
telun tuen työkaluja ja tuottaa 
tutkittua tietoa päätöksente-
on tueksi. Meritaistelukeskuk-
sessa on aloitettu Merivoimien 
esikunnan ohjauksessa Merivoi-
mien toimintaympäristön mal-
lintaminen -projekti, jossa Meri-
voimille kehitetään kykyä mal-
lintaa aseiden, sensorien, lavet-
tien ja olosuhteiden vuorovai-
kutusta ja taistelua merellises-
sä toimintaympäristössä. Lisäk-
si Meritaistelukeskuksessa ke-
hitetään kykyä konseptityöhön 
ja operatiiviseen suunnitteluun 
liittyvien sotapelien järjestämi-
seen ja merioperaatioiden si-
mulointiin. Meritaistelukeskuk-
sessa palvelee erikoistehtävä-
haun kautta valittuja varusmie-
hiä tutkimusavustajan tehtäväs-
sä. Kyseiset tutkimusavustajat 
muodostavat myös poikkeuso-
lojen reserviä simulointi- ja mal-
linnustehtäviin. Pitkäjänteisellä 
työllä luodaan edellytyksiä tut-
kimus- ja kehittämistehtävien 
sekä operatiivisen johtamisen 
tuen laadukkaalle toteuttami-
selle tulevaisuudessa.
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Johtamisen opit kentältä
Ajoneuvomme pysähtyy kuljettajalleni ominaiseen tyyliin kevyellä töksäytyksellä ja vir-
nistyksellä. Hallitusti, mutta ovelasti tien laitaan jarrutetun panssariauton etupenkillä 
pyyhkäisen housuilleni läikkynyttä kahvia taisteluhanskani kämmensyrjällä.

Kirjoittaja työskentelee Puolustusvoimien erikoisjoukoissa taistelusukeltajana

K atseeni vierailee syy-
pään riemukkailla kas-
voilla. Se kertoo ristirii-

taisista, joskin hieman arvostuk-
sensekaisista tuntemuksistani tä-
män käytännönpilan huumori-
arvoa ja ennen kaikkea sen ajoi-
tusta kohtaan. Kostan. Arvostan, 
mutta kostan. 

Jalkautumisen yhteydessä 
annan katseeni keilata ympäris-
töäni ja havainnoin ahdasta rau-

niokaupunkia. Sen pöly tuntuu 
löytävän tiensä keuhkoihini, hen-
gitinpä oikeastaan kuinka huvit-
tavalla tekniikalla tahansa. Katu-
tason lisäksi myös katoilla käy ku-
hina. Nopeus, jolla vastapuolen 
taistelijat muodostavat ympäril-
lemme suojauskehän pärjännee 
valtaosalle tuntemistani länsijou-
koista, eikä se varsinaisesti lisää 
mielenrauhaani tässä poikkeuk-
sellisessa tapaamisessa. 

Odotan diskreetin osastom-
me omien suojaustoimenpitei-
den valmistumista ja saankin 
nopeasti varajohtajaltani nyök-
käyksen, joka kertoo tämän ole-
van tyytyväinen. Nyökkäystä 
säestää kuitenkin painokas kul-
makarvan kohotus, johon sisäl-
tyy huoli tilanteen kehittymises-
tä. Hän on ymmärtänyt saman 
kuin minä. Suojauskehä, jonka 
vastapuoli on rakentanut, on si-
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tä yhtä vähän kuin uuni on ka-
nanrinnalle solarium. Seisomme 
kill boxissa – nyt, jos joskus. 

Astelen tulkkimme kanssa 
kohti uusien ystäviemme vas-
taanottokomiteaa. Matkalla huo-
maan yhden katolla rennosti sei-
sovan, mutta asettaan todella 
tottuneesti käsittelevän, tumma-
piirteisen miehen katsovan mi-
nua aivan liian itsevarmasti hy-
myillen. Miehen rauhallinen kat-
se ei harhaile, vaikka käsi työntää 
juuri loppuun imetyn tupakan en-
sin maastopukuista reittä vasten, 
sitten taskusta pilkottavaan pus-
siin. Mitään ei jätetä tähän tila-
päisesti haltuun otettuun kortte-
liin, edes raunioiden roskakasoi-
hin. Lukuisat, samaa viestivät ha-
vainnot viittaavat siihen, että tä-

tä ja ennustaisi pitkittyneenä 
asenteena lyhyttä elinkaarta 
konfliktialueilla. Olimme raken-
taneet oman turvallisuutemme 
de-eskalaation ja piilotettujen 
vastatoimien varaan. Se tuntui 
päätöksiä ennalta tehdessä pe-
rustellulta, jopa ainoalta käyttö-
kelpoiselta mallilta. Ässät hihas-
sa toimivat kyllä hetkessä, jossa 
ne pelataan. Ongelma on, ettei 
vastapuoli välttämättä laske nii-
tä ennakoivasti mukaan toimin-
taasi arvioidessaan. 

Huomasin seisovani tapaa-
misessa, jossa minulle ennalta 
tuntematon taho selvästi arvioi 
kykenevänsä tuhoamaan mei-
dät ja käyttikin sitä arviota esit-
tämiensä vaatimusten tehosta-
miseen uhkauksilla. Jossain ja 

mä organisaatio on jonkun vah-
vasti ulkomaiseen tiedusteluun 
kytketyn toimijan kouluttama. 
Joitain viikkoja aiemmin reissul-
leni annettu epävirallinen mai-
noslause nousee mieleeni: tapaa 
huomisen terroristit – jo tänään.

Kyseenalaista, koska välität
Selvisimme retkeltämme ja täy-
timme meille annetut tehtävät, 
mutta tyytyväisyyteen ei ollut 
aihetta. Kohtaamamme orga-
nisaatio oli kaikkea muuta kuin 
stabiili ja heidän omasuojasuun-
nitelmassaan heijastuivat samat 
inhorealistiset skenaariot kuin 
omassamme. Jos vastapuoli 
antaa aiheen, voimankäytön on 
kuuluttava vaihtoehtojen vali-
koimaan. Muu olisi sinisilmäis-

24



joillekin tappamisen tai sillä uh-
kaamisen perusteluksi riittää ni-
mittäin se, miksi koiratkin nuo-
levat itseään. Siksi, että ne voi-
vat. Piilossa pysytelleiden, täy-
simittaisiin vastatoimiin kykene-
vien omien joukkojemme hyöty 
olisi ollut minulle parhaimmil-
laankin keskinkertainen, jos oli-
sin katsellut eduksemme lopul-
ta kääntyvää kontaktia pilven 
reunalta.

Sotilasuraani on avittanut 
kirkkaasti eniten ympäröivien 
sotilaiden luottamus minuun 
ja väitetysti nopeisiin hoksotti-
miini. Sotilasuraani ja ystävieni 
henkiä pahiten uhannut tekijä on 
puolestaan ollut se, että aloin it-
se jossain vaiheessa uskoa heitä. 
Liika usko omaan nerokkuuteen 

rapauttaa kriittisen ajattelun ja 
kriittinen ajattelu on suunnitel-
mien eheyden rakennusmateri-
aalia. Siinä suossa olen ollut sy-
vemmällä, kuin haluaisin myön-
tää. Rauniokaupungin operaa-
tio olisi ollut ihanteellinen paik-
ka rikkoa organisatorista putki-
näköämme ja aiemmin koettu-
jen tapaamisten luomaa rutiinia. 
Suunnitelmamme heikko kohta 
oli liiallinen perspektiivin kiinni-
tys siniseen, omiin joukkoihim-
me. Yksinkertainen ajatusharjoi-
tus vastustajan mahdollisuuk-
sien avaruuteen tutustumisessa 
eli Red Teamingissa olisi näyttä-
nyt, miten tilanteen riskialttius 
kasvaa, jos pidämme vahvim-
mat korttimme piilossa. 

Tulevaisuuden johtajien 

ydintaitoihin tulisi kuulua omien 
ajatusten ja suunnitelmien rutii-
ninomainen kyseenalaistami-
nen. Jos oletamme, että suun-
nittelun aikajänteet lyhene-
vät ja operaatiotempo on kor-
kea, myös suunnittelussa te-
kemiemme virheiden esiinty-
vyys kasvaa, siinä missä alttiu-
temme kognitiivisten harhojen 
haittavaikutuksillekin. Emme 
voi luottaa ylempien johtopor-
taiden toimivan aina suunnitte-
lun aivoina, koska silloin luom-
me organisaatioomme vasteen 
hitautta. Siihen meillä ei mis-
sään nimessä ole varaa. 

Opi oppimaan, jotta kehityt
Kriittisen ajattelun, josta Red 
Teaming edustaa vain yhtä kol-
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lektiiviseksi prosessiksi tuo-
tua muotoa, kytkentä suori-
tuskykyyn on laajempi. Se ei 
ole ainoastaan hetkeen sidot-
tua suunnittelun vahvistamista. 
Se toimii myös oppimisen väli-
neenä. Virheiden tekeminen on 
usein oppimisen edellytys, mut-
ta kaikkia virheitä ei tarvitse teh-
dä käytännössä – osan niistä voi 
simuloida. Organisaation kyky 
oppia ennustaakin vahvasti sen 
kykyä menestyä yli ajan. Näin 
on etenkin ympäristössä, jossa 
vastapuoli pyrkii takuulla sovit-
tamaan omia käytänteitään ele-
tyn elämän antamiin vasteisiin. 
Vahva, prosesseiltaan tehokas ja 
ammattimainen toimijakaan ei 
kestä aikaa, mikäli mukautumis-
kyky puuttuu. 

On mahdollista, ettemme 
tulevaisuuden operointiympä-
ristössä voi olettaa informaation 
kulkevan jatkuvasti leveää kais-

taa pitkin. Tiedonkulun häiriöi-
hin on valmistauduttava jo en-
nalta, sillä operatiivinen sisältö 
tulee takuulla kuormittamaan 
johtamisyhteyksiämme ja tilan-
nekuvajärjestelmiämme riittä-
västi. Kentällä tunnistetut op-
pimisen tarpeet tulee kuitenkin 
koostaa, analysoida ja ratkaista, 
mutta en haluaisi sokeasti luot-
taa keskitettyihin järjestelmiin 
tuon tietomäärän kannattelus-
sa ja uudelleen jakelussa. 

Minulla ja muilla tulevaisuu-
den johtajilla tulisi kaikilla tasoil-
la olla kyky avustaa oppimista ja 
muutosta. Se vaatii jatkuvia pa-
lautesyklejä, joissa toimintaa 
arvioidaan rehellisesti jälkikä-
teen, sekä psykologisen turval-
lisuuden ruokkimista. Yksikään 
havainto ei päädy analyysiin, jos 
sitä ei sosiaalisten tai hierarkkis-
ten aitojen yli uskalleta jakaa. 
Tässä olen tehnyt jo enemmän 

virheitä kuin ehdin enää uralla-
ni rakentaa onnistumisia.

Luota, vaikket uskaltaisi
Samalla, kun arvioimme toimin-
taamme ennalta ja takautuvas-
ti, on syytä arvioida myös har-
joittelukulttuuriamme. Johtaji-
na meidän tulisi olla itsellemme 
säälimättömiä tuon kulttuurin 
muotoilussa. Puhumme usein 
aloitteen tempaamisesta ja vas-
tapuolen OODA-loopin häiritse-
misestä kuin se olisi jokin nap-
pi, jota painetaan tarpeen tul-
len. Olemme unohtaneet, että 
vastapuoli punoo samoja juo-
nia. Milloin viimeksi olit skenaa-
riossa, jossa pelipankki sai oi-
keasti heittäytyä vaikeaksi ja 
toteuttaa omia suunnitelmiaan 
ilman, että kiiltävät komenta-
jan suitset ilmestyivät rajaa-
maan sen toimintaa? Milloin vii-
meksi joku jatkoi tilannekuvasi 
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sotkemista, kun harjoitus eteni 
aloitteen tempaamisen vaihee-
seen? Onnistumisen kokemuk-
set ovat tärkeitä, mutta valheel-
lisesti tuotetut sellaiset antavat 
meille väärää dataa. 

Emme tule omaksumaan 
tehtävätaktiikkaa sen puhtaassa 
muodossa, jos emme pakota or-
ganisaatiotamme minimoimaan 
päätöksentekoon osallistuvien 
portaiden määrää. Vajavaisen 
kokemukseni mukaan tehtä-
vätaktiikkaa voidaan toteuttaa 
kahdella tapaa. Kaikki päätök-
senteon valta aloittaa ylhäältä 
ja sitä lasketaan porras kerral-
laan tarpeen mukaan. Vaihtoeh-
toisesti kaikki se valta aloittaa 
kentältä ja sitä nostetaan tarkal-
la harkinnalla porras kerrallaan. 
Ensimmäinen johtaa ylikuormit-
tuneeseen johtoon ja vain irrele-
vanttien päätösten päätymiseen 
kentälle, kun jälkimmäinen huo-
lehtii siitä, että kukin taso päät-
tää oman ydinosaamisensa mu-
kaisista asioista. Operaatiot ete-
nevät luottamuksen nopeudella.

Ymmärrä, vaikket 
hyväksyisi
Näkemykseni johtamisesta pon-
nistavat koetusta maailmasta, 
enkä kykene siksi tarjoamaan 
viimeisteltyä totuutta tai laadu-
kasta tiedettä. Väitän kuitenkin, 
että tulevaisuuden johtajat tar-
vitsevat kykyä kyseenalaistaa 
itseään ja hereillä olevia alaisia, 
jotka tukevat tuota pyrkimystä. 
Lisäksi tarvitsemme rohkeam-
min epäonnistumisia käsittele-
vää harjoittelukulttuuria, joka 
tekee meistä yli ajan parempia. 
Ehkä hieman onnettomampia, 

mutta takuulla parempia.
Konfliktit moninapaistuvat 

kenttätasollakin ja vastustajan 
määrittely on haasteellisem-
paa kuin koskaan. Vastustajan 
laskuun toimivat ihmiset voivat 
näyttää miltä tahansa ja kantaa 
mitä tahansa ulkoisia tunnuk-
sia. Tulevaisuuden johtajilla ei si-
ten ole samaa moraalisen yksin-
kertaistamisen tuomaa selkeyt-
tä kuin aiemmin. Paha ja hyvä, 
musta ja valkoinen eivät ole ole-
massa kuin karttakuvissa. Jos 
joudumme perustelemaan voi-
mankäytön itsellemme turvau-
tumalla pelkistettyihin vihollis-
kuviin, on todennäköistä, ettem-
me näe eteemme aukeavaa maa-
ilmaa sellaisena kuin se on. Tu-
levaisuuden johtaja tarkastelee 
itseään, ympäristöään, tekemi-
siään ja kanssaihmisiään uteliai-
suudella. Tuohon uteliaisuuteen 
kuuluu kritiikkiä ja monipuolista 
tiedonkeruuta, mutta myös hy-
väksyntää ja myötätuntoa.

Karu maaseutu lipuu paksun 
ikkunan takana rauhoittavana. 
Istun mietteliäänä autossam-

me matkalla kotitukikohtaan 
ja pohdin omaa pientä rooliani 
tässä kaikessa. Kompleksisessa 
maailmassa jokainen sotilas on 
sensori ja näiden sensorien tulisi 
nyt kyetä erottelemaan harmaan 
sävyjä tehokkaammin kuin kos-
kaan. Vasta katsottuani raunioi-
den seassa pahoiksi luokiteltuja 
ihmisiä silmiin alan käsittää, et-
tä teen tilannekuvallemme mer-
kittävää haittaa, jos en pyri ym-
märtämään heitä inhimillisyy-
dessään ristiriitaisina. Haluni yk-
sinkertaistaa maailma ymmär-
rettävään muotoon on voima-
kas. Jos silti yöunieni turvaami-
seksi maalaan karttaan mustaa 
sinne, missä todellisuudessa on 
harmaata, vien ylemmiltä johto-
portailta kyvyn lyödä monien eri 
suorituskykyjen kiilaa noihin sä-
vyerojen saumoihin. 

Moottorin kierrokset laskevat 
ja auto töksähtää tutulla tavalla. 
Vasempaan käteeni siirtämästä-
ni mukista läikkyy kahvia kuljet-
tajan housuille. Havaitsen ystä-
väni reaktiosta, että olen palaut-
tanut tasapainon Voimaan.
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Ville VänskäRannikkolohkon tiedonantoja

I ltapäivälehdet ovat aika 
ajoin repineet otsikoita Ve-
näjän tuomiopäivän torpe-

Wunderwaffe
Wunderwaffe eli ihmease oli Natsi-Saksan propagandaministerin toisen maailman-
sodan lopulla lanseeraama käsite uusista ennennäkemättömän tehokkaista aseista, 
jotka kääntäisivät Saksalle tappiollisen sodan vielä voitoksi. Ihmeaseet ovat edelleen 
osa nykyaikaista sodankäyntiä. Olemattomilla tai prototyypin asteella olevilla väli-
neillä vaikutetaan kognitiivisella tasolla ja vahvistetaan sotilaallista pidäkettä.

dosta (Poseidon 2M39), hyper-
soonisesta Tsirkon-merimaa-
liohjuksesta ja muista meriso-

dankäyntiä mullistavista uusis-
ta asejärjestelmistä. On varmas-
ti totta, että Venäjä pyrkii kehit-
tämään uusia innovatiivisia ase-
järjestelmiä, joilla se kykenisi 
haastamaan Yhdysvallat liitto-
laisineen, mutta ”ihmeaseina” 
nämä järjestelmät tuskin tule-
vat merisodankäyntiä mullista-
maan. Nyrkkisääntö uusien ase-
järjestelmien kehittämisessä on 
20-25 vuotta suunnittelupöydäl-
tä operatiiviseen käyttöön. Nyt 
esimerkiksi Poseidon-torpedo 
on tullut ideoinnista testivaihee-
seen noin viidessä vuodessa, jo-
ta on pidettävä epäuskottavana.

Tuomiopäivän torpedo
Venäläistä ydinkäyttöistä Posei-
don 2M39-torpedoa on kutsut-
tu tiedotusvälineissä tuomio-
päivän torpedoksi ja maailman-
lopun aseeksi. Poseidonin kan-
tamaksi on mainittu monissa 
lähteissä 10 000 km ja toisissa 
taas ”almost unlimited range”. 
Ydinkäyttöisyys tukee tuota ”al-

SEE THE UNSEEN
Teemme näkymättömästä näkyvää. Kehitämme
korkealaatuisia pimeänäkölaitteita taistelijoiden 
suorituskyvyn sekä taistelukentän tilannetietoi-
suuden parantamiseksi.

NORDIC QUALITY FOR EXTREME CONDITIONS

www.senop.fi DEFENCE & SECURITY
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most unlimited range” näkökul-
maa. Ydinpolttoaine on riittoi-
saa ja teoriassa mahdollistaa 
miten pitkän kantaman tahan-
sa. Ongelmaksi pitkillä etäisyyk-
sillä muodostuu torpedon suun-
nistaminen.

Torpedon sukellussyvyy-
deksi on mainittu jopa 1000 
metriä. Torpedon suurella su-
kellussyvyydellä lienee pyrit-
ty vaikeuttamaan sen torjumis-
ta. Sukellussyvyys on varmaan-
kin todellisuudessa samaa luok-
kaa parhaimpien sukellusvenei-
den sukellussyvyyden kanssa 
eli noin 500 metriä. Ongelmak-
si suurten syvyyksien kanssa tu-
lee vedenpaine, joka vahingoit-

taa rakenteita ja vaikeuttaa lii-
kehtimistä. Erityisen ongelman 
suuri sukellussyvyys aiheuttaa 
torpedon suunnistuskyvylle. 
Miehittämättömien vedenalais-
ten alusten kehitystyö on jos-
sain määrin vielä alkutekijöissä, 
ja esimerkiksi niiden suunnistus-
järjestelmät eivät ole toistaisek-
si kovin luotettavia. GPS-ohjaus 
tai radio-ohjaus ei toimi eristä-
vän vesikerroksen vuoksi. Ve-
denalaisen autonomisen järjes-
telmän paikkatieto ja navigoin-
ti perustuvat joko siihen, että 
laite nousee aika ajoin pintaan 
päivittämään sijaintinsa GPS:l-
lä tai laite lähettää sukelluksis-
sa ollessaan jatkuvasti akustis-

ta ”pingausta”. Akustisen lähet-
teen avulla laite määrittää no-
peutensa ja suunnanmuutok-
sensa. Muita navigointivaihtoeh-
toja ovat magneettisen kompas-
sin käyttö, joka ei ole osoittautu-
nut kovin luotettavaksi sekä oh-
justekniikasta tuttu inertianavi-
gaatio (matkan ja kulman jatku-
va mittaaminen, kuten akusti-
sessa vaihtoehdossa).

Poseidon-torpedon taiste-
lulatausta on kuvattu ”kobolt-
tipommiksi”, jolla aikaansaa-
daan massiivinen ydinräjähdys. 
Häivetorpedo on tarkoitus ohja-
ta puolustuksen läpi esimerkik-
si Yhdysvaltojen rannikolle ja rä-
jäyttää siellä. Tämä ydinlatauk-

Kaspianmeren hirviö ja sitä seurannut pienempi A-90 Orljonok (kuvassa) olivat  
Neuvostoliiton 1960-70-luvuilla kehittämiä ihmeaseita, joiden tuli mullistaa meri sodankäynti.  
Ne jäivät prototyypeiksi, mutta pakottivat toisaalta lännen kehittämään soveltuvia vasta-aseita.

aLan WiLson via WiKimedia
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sen kuljettaminen Yhdysvalto-
jen rannikolle on aiheuttanut vä-
rinää erityisesti Yhdysvalloissa. 
Kuuban ohjuskriisi 1962 ja neu-
vostosukellusveneiden partioin-
ti Yhdysvaltojen rannikon tuntu-
massa kylmän sodan vuosina on 
jättänyt jonkinlaisen trauman 
amerikkalaisiin.

Mistään ihmeaseesta, jol-
la aloitetaan kolmas maailman-
sota, ei ole Poseidonin kohdal-
la kyse. Venäjä kehittää miehit-
tämätöntä vedenalaista järjes-
telmää, jolla on totuttuihin jär-
jestelmiin nähden huomatta-
van pitkä kantama. Torpedon 
hyötykuorma voi olla mitä ta-
hansa tiedustelujärjestelmäs-
tä ”likaiseen pommiin”. Mainit-
takoon, että Kiina ja Yhdysval-
lat ovat kehittäneet jo vuosia 
omia vastaavia järjestelmiään. 
Kiinalaiset ovat esitelleet julki-
suudessa miehittämätöntä 15 
metriä pitkää sukellusvenettä 
(projekti 912), joka on vastaus 
yhdysvaltalaisten kehittämälle 

”extra-large unmanned vehicles 
(XLUUV)” projektille. Kiinalais-
ten sukellusvene on tarkoitettu 
yhdysvaltalaisten ydinsukellus-
veneiden torjuntaan.

Tsirkon-ohjus
Venäjän ”ihmeaseisiin” kuu-
luu myös hypersooninen Tsir-
kon-ohjus, jota on povattu län-
nen sotalaivojen ja lentotuki-
alusten tuhoksi. Venäjä on vii-
me vuosina tiedottanut onnis-
tuneista koelaukaisuista Tsirko-
nilla. Neuvostoliitto kehitti aikoi-
naan myös hypersoonisia meri-
maaliohjuksia, mutta luopui 
hankkeista niiden monien on-
gelmien takia.

Ohjusten nopeutta on sinän-
sä helppo lisätä ja useat valtiot 
kehittävät hypersoonisia oh-
juksia, joiden torjuminen vas-
ta-aseella on vaikeaa. Hyper-
soonisten ohjusten torjumiseen 
on kehitetty länsimaissa muun 
muassa raidetykkiä.

Venäläisen Tsirkonin on tar-

koitus saavuttaa 5-6 Machin no-
peus ja arviolta 1000 kilomet-
rin kantama. Ohjuksella on suo-
ritettu jo vuonna 2017 onnistu-
nut testilaukaisu, joten se tullee 
operatiiviseen käyttöön seu-
raavan 10 vuoden kuluessa. Toi-
saalta on sanottu, että ensisijai-
sesti liikkuviin merimaaleihin 
räätälöidyt ohjukset eivät kulje 
yleensä yliääninopeutta, koska 
avioniikka muuttuu yliäänino-
peudessa niin huonoksi, ettei 
ohjus todennäköisesti osu maa-
liinsa. Tähän peilaten esimerkik-
si Tsirkonin arvo on ainakin tois-
taiseksi propaganda-aseena.

Maskirovkaa
Miksi Venäjä sitten syöttää avoi-
mesti tietoa kehitteillä olevis-
ta asejärjestelmistään? Venäläi-
seen sodankäyntiin kuuluu erot-
tamattomana osana maskirovka 
eli eräänlainen strategisen tasan 
harhauttaminen. Poseidon-tor-
pedo ja Tsirkon-hypersooninen 
ohjus ovat ainakin toistaisek-
si vain osa venäläistä strategis-
ta kommunikaatiota, jolla ra-
kennetaan sotilaallista pidäket-
tä kognitiivisella tasolla. Yhdys-
vallat teki vastaavaa informaa-
tiovaikuttamista kylmän sodan 
lopussa tähtien sota -kehitysoh-
jelmallaan. Tähtien sota ei ollut 
missään vaiheessa lähelläkään 
tulla operatiiviseen käyttöön, 
mutta viestittiin niin vakuutta-
vasti, että johti asevarustelun 
kiihtymiseen ja lopulta Neuvos-
toliiton konkurssiin.

Venäjä ei kykene haasta-
maan Yhdysvaltoja ja sen liitto-
laisia avomeritaistelussa, joten 
sen on kehitettävä uskottavia 

Iranin näyttävästi esittelemien kotimaisten viidennen sukupolven 
hävittäjien on arvioitu olevan puhdasta propagandaa ilman että 
niiden taustalla olisi edes todellista kehitysohjelmaa.

aLi Rafiei via WiKimedia
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uusia merisodan aseita. Perin-
teisesti Venäjä on ollut edellä-
kävijä ydinkäyttöisten sukellus-
veneiden kehittämisessä, mutta 
tälläkin osa-alueella etumatka 
on kaventunut tyypillisen aseen 
ja vasta-aseen kehityksen myö-
tä. Lisäksi Yhdysvaltojen ohjus-
puolustushanke on venäläisestä 

näkökulmasta horjuttanut mai-
den välistä ydinaseilla luotua 
kauhun tasapainoa, kun maal-
la ei ole itsellä kykyä vastaa-
van suorituskyvyn rakentami-
seen. Ohjuspuolustuksen kehi-
tyshankkeita varmasti Venäjäl-
läkin on, mutta esimerkiksi ve-
näläisten ilmatorjuntaohjusten 

suorituskyky ei ole ollut Syyrias-
sa tai syksyn 2020 Armenian ja 
Azerbaidžanin sodassa sitä mitä 
venäläiset olivat itse etukäteen 
maalailleet. Tasapainon järkky-
mistä yritetään kenties paikkoa 
näillä Poseidonin ja Tsirkonin 
kaltaisilla ihmeaseilla.

Presidentti Ronald Reaganin voimallinen panostus tähtien sota -hankkeeseen lopulta kaatoi  
Neuvostoliiton. Myöhemmissä arvioissa hankeen todellisen suorituskyvyn on todettu olleen 
informaatiovaikuttamisessa.

WiKimedia

Lisää aiheesta: 
 – Ville Vänskä: Nykyaikainen merisodankäynti, ISBN 978-951-25-3200-1, pdf-luettavissa  

www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi/julkaisut
 – www.iltalehti.fi: Venäjälle käyttöön 32 ”tuomiopäivän torpedoa” - osa sijoitetaan lähelle 

Suomea (18.1.2019)
 – www.dw.com: Putin says Russian navy will be armed with hypersonic weapons (26.7.2020)
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selviytyminen, klara sig. Viesti 
naapurille on vyizhit.

Ruotsi tarvitsee Suomea ja 
Suomi tarvitsee Ruotsia. Mailla 
on yhteinen turvallisuusintres-
si. Aloite voi tulla Ruotsista, jos 
siellä tunnustetaan kuvaama-
ni tilanne. Siis, että Ruotsin itä-
naapuri voi Ahvenanmaalta Hal-
tijatunturille olla Suomen sijasta 
Venäjä, ellei rauhantilaa ja Suo-
mea kyetä puolustamaan. Ka-
lottialueella tarvitaan kolmois-
yhteisyötä NATO-Norjan kans-
sa. Varsinainen Itämeri muo-
dostaa etelä-Ruotsille turvavyö-
hykkeen ainakin niin kauan, kun 
Baltian NATO-maat ovat itsenäi-
siä. Näin on voimapolitiikka toi-
minut sitten Pietari Suuren ja 
oikeastaan jo tuhat vuotta. USA 
on kaukana ja Pacific Rim on sil-

Hävittäjähankinnat ja 
ruutiukon maanpuolustusoppi

A inoa lähialueillamme 
suoranaisesti vaikutta-
va taho, joka on osoit-

tanut alueellisia laajentumispyr-
kimyksiä voimapolitiikkaa käyt-
täen, on Venäjä. Venäjä on suuri 
ja voimakas, velikaja i derzhava.

Suomi ja Ruotsi
Suomi ja Ruotsi eivät ole soti-
laallisesti suuria eivätkä voimak-
kaita, stora eller kraftiga. Niillä ei 
ole ei ole alueellisia laajentumis-
pyrkimyksiä. Tämän tilanneku-
van perusteella näiden maiden 
sotilaallinen turvallisuus on kes-
keisesti niitten sotilaallisten voi-
mavarojen yhdistämisessä jo 
rauhan aikana. Keskeinen nä-
kökulma on plussummaperiaat-
teella toteutettu omien maitten 
ja kansojen turva. Avainsana on 

le tärkeämpi kuin Atlantic Cros-
sing.

Taustalla olisivat maitten 
solmimat kansainväliset sopi-
mukset monipuolisine turvalau-
sekkeineen. Ruutiukon maan-
puolustusopin mukaan tämä 
yhteispuolustusperiaate toimisi 
soveltaen sekä ilmavoimien et-
tä meri- ja maavoimien toimin-
taperiaatteena. Ikuinen rauha ei 
ole näköpiirissä. Muutostilat luo-
vat pohjaa mullistuksille. Mag-
ma pulppuaa monien ruutityn-
nyrien alla.

Ilmapuolustus
Ilmapuolustus on tässä nähtävä 
yhtenä osakokonaisuutena. Se 
koostuu tiedustelu- ja valvonta-
järjestelmistä, ilmatorjunnasta 
ja torjuntahävittäjistä, miehittä-

Pertti Huhtanen
Kotka

Ainoa lähialueillamme suoranaisesti vaikuttava taho, jolla on riittävä hyökkäyspoten-
tiaali tunkeutuakseen Suomen ja Ruotsin maa- ja merialueille ja ilmatilaan, on Venäjä.

Keskustelu

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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mättömistä lentojärjestelmistä 
sekä salaamisessa ja harhautta-
misesta. Painopiste on etenkin 
määrällisesti alivoimaisissa jär-
jestelmissä siirtymässä ilmator-
juntaohjuksiin.

Seuraava hävittäjien kehi-
tysvaihe on todennäköisesti se, 
että pilottikoneita tarvitaan eh-
kä alueloukkaustehtävissä revii-
rimerkkaajina ja lentonäytöksis-
sä. Hävittäjä voi olla aseeton ja 
varustettu vain tiedustelu-, har-
hautus- ja muilla itsesuojelulait-
teilla. Droonit hoitaisivat varsi-
naisen taistelun. Tätä seuraa-
vassa vaiheessa nykyiset pilot-
tihommat hoidetaan pääosin 
maan alta, vaikka toiselta puo-

lelta maapalloa. Kyse on sodan-
käynnistä ja taistelunjohdosta, 
ei lentämisestä.

Hankittavien hävittäjien 
suorituskyky olisi harkittava 
tältä pohjalta ja tällä aikajän-
teellä. Olisi hyvä, jos nämä hä-
vittäjäominaisuudet löytyisivät 
Ruotsista tai ainakin Euroopas-
ta, mutta Super Hornetin ja EA-
18G Growlerin yhdistelmä näyt-
tää nyt sopivimmalta tähän ajat-
telumalliin. Super Hornetilla oli-
si myös helppo jatkaa nykyisten 
Hornetien osaamispohjalta se-
kä varsinaisessa toiminnassa et-
tä kokoonpanossa ja huollossa.

Ajankohtaiset hävittäjähan-
kinnat tulisi tehdä esimerkiksi si-

ten, että Ruotsi hankkisi 90 Gri-
peniä. Suomi puolestaan hank-
kisi 60 ominaisuuksiltaan Gripe-
neitä täydentävää torjuntahävit-
täjää. Lisäksi hankittaisiin vah-
va ja kattava ilmatorjunta ja sa-
toja miehittämättömiä lentojär-
jestelmiä.

Suomessa olisi koko ajan ro-
taatioperiaatteella 30 Ruotsin 
Gripeniä hajautetusti eri lento-
tukikohdissa. Ruotsissa olisi vas-
taavasti 20 Suomen torjuntahä-
vittäjää. Nämä hävittäjät olisivat 
asemamaittensa operatiivisessa 
johdossa jo rauhan aikana ja tiet-
ty osa niistä olisi aina porrastetus-
sa torjuntavalmiudessa.

atmarine.fi

Palveluksessa maalla ja merellä

Navigointi- ja 
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Integroidut palo- ja  
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Varjo
Ville Kaarnakari
Minerva 383 s.

V ähänkään sotahisto-
riasta tai ajankohtaisis-
ta geopolitiikan kriiseis-

tä kiinnostuneille voin lämpi-
mästi suositella Ville Kaarnaka-
rin mukaansa tempaavia sotat-
rillereitä, joiksi hän itse kirjoit-
tamiansa kirjoja haluaa kuvail-
la.  Tämän aikaansaavan kirjai-
lijan, pirullisen arvoituksellisen 
sotahistorian asiantuntijan tuo-
toksiin uppoutuessa aika me-
nee siivillä. Villen viimeisin teos 
on samaa sarjaa edellisten kans-
sa – kirjan aloitettuaan lukemis-
ta ei voi lopettaa. Päivät ja yöt 
sekoittuvat huomaamatta teks-
tiä ahmiessa, tuttujen tapahtu-
mien avautuessa uudella taval-
la silmien eteen. Ainoa haittate-

kijä saattaa kirjassa olla se, et-
tei kirjan lukijan perhe katso hy-
vällä sen tapahtumiin uppoutu-
vaa reserviläistä. Kaikissa luke-
missani Kaarnakarin kirjoissa 
on selvää, että hän on paneutu-
nut aiheeseensa huolella. Trille-
rit vilisevät faktaa ja sellaista tie-
toa mitä ei muualta löydy, mut-
ta myös fiktiota – kaikki sekoit-
tuvat iloisesti.

Kirjan alussa ”Aiemmin…”  
-osassa Villen teksti vei hänelle ja 
allekirjoittaneelle tuttuihin mai-
semiin Ruotsiin. Helsingin Sissi-
kerho ry, jonka puheenjohtaja-
na Villekin on ollut, lähetti 90-lu-
vun alussa monena vuonna pe-
räkkäin jäseniään Helsingin Re-
serviupseeripiirin edustajina 
Hemvärnet’in ja FBU:n (Frivilli-
ga Befälsutbildningen) kursseil-
le. Näistä yksi oli Strid i bebyg-
gelse eli asutuskeskustaistelu-
kurssi Tylebäck’in upeassa kou-
lutuskeskuksessa Halmstadis-
sa. Kun tiesi paikan, ja että Ville-
kin oli siellä ollut oppia saamas-
sa, lukemista ei voinut lopettaa.

”KRP:n rikosylitarkastaja M. 
oli poliisissa ainoa, joka tiesi Var-
jon olemassaolosta. Sen vuok-
si poliisipäällikön avaus hätkäh-
dytti. - Tilanne on sellainen, että 
tarvittaisiin Varjoa. Everstiä kyl-
mäsi. Varjon ottaminen käyt-

töön oli iso asia. Silloin täytyi 
olla tiedossa jokin erittäin mer-
kittävä valtakuntaa uhkaava 
syy.” Tiedustelupäällikön salai-
nen ase joutuu tuleen, kun Suo-
mi ajautuu sattumalta Euroop-
paa ravistelevan terroriaallon 
polttopisteeseen. Tilanne, jo-
ka aluksi näyttää poliisiasial-
ta, muuttuukin vakavaksi soti-
laalliseksi ongelmaksi. Hermoja 
raastavat tapahtumat Suomes-
sa, Euroopassa ja Lähi-idässä 
kulminoituvat Turun edustalle 
Saariston Helmeen. Kaikille tut-
tu operaatio, josta kirjassa avau-
tuu uutta tietoa.

Johan-Ville Kaarnakari on 
reservin majuri, joka on palvel-
lut rauhanturvatehtävissä Lä-
hi-idässä ja erittäin aktiivisesti 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen eri tehtävissä. Nykyinen tuot-
telias kirjailija toimi aikaisemmin 
viestinnän strategiasuunnittelija-
na ja kirjatuotantonsa lisäksi hän 
on tehnyt myös kirja-arvosteluja. 
Kaarnakari on sekä Suomen Kir-
jailijaliitto r.y.:n että Suomen Tie-
tokirjailijat ry:n jäsen. Villen kah-
dentoista vuoden aikana kirjoite-
tuista kirjoista voi lukea lisää Wi-
kipediasta https://fi.wikipedia.
org/wiki/Ville_Kaarnakari.

Antti Rautiainen
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Linnoituskaupunki
Helsinki ja Viapori 1721–1808
Seppo Aalto, Sofia Gustafsson ja Juha-Matti Granqvist
640 sivua, sidottu kluuttikansiin, Minerva Kustannus Oy, 2020

H elsingin kaupunki 
päätti vuonna 2004 
kirjoituttaa uudelleen 

kaupungin vanhimman histo-
rian. Professori Matti Klingen 
Pääkaupunki, joka ilmestyi 2012, 
käsittelee vuosia 1808–1863. Do-
sentti Seppo Aallon Sotakau-
punki (2012) ja Kruununkaupun-
ki (2015) kattavat Vahankau-
pungin ja Vironniemen vuoteen 
1721. Ajanjaksoa 1721–1808 kä-
sittelevä Linnoituskaupunki on 
suora jatko Aallon aikaisemmille 
tutkimuksille. Aikaisemmat osat 
ovat jääneet suhteellisen vähälle 
huomiolle, ja valitettavasti myös 
vallitsevan korona-tilanteen ta-
kia lokakuussa 2020 julkaistu 
teos jäi monelta huomaamatta.

Kirja kertoo Helsingin tari-
nan pikkukaupungista Ruotsin 
puolustuksen tärkeäksi osaksi. 

Kertomus alkaa raunioitunees-
ta Helsingistä 1721 ja päättyy 
lopulliseen venäläisvalloituk-
seen 1808. Suuren Pohjan so-
dan ja isonvihan jälkeen Helsin-
ki oli poltettu ja venäläisten val-
lassa. Taloudellisen kitumisen 
katkaisi odottamaton onnen-
potku: Ruotsi aloitti historiansa 
suurimman linnoitushankkeen, 
varautumisen idän kasvavaan 
uhkaan. Rakennetaan Svea-
borg, Viapori, Suomenlinna, jo-
ka on myös eurooppalaisittain 
aikansa mittavin rakennushan-
ke. Samalla Helsingistä kasvoi 
yksi merkittävimmistä sota- ja 
merenkulkukaupungeista Ruot-
sin valtakunnassa 1700-luvulla. 
Teos käsittelee Helsinkiä osana 
suurvaltapolitiikkaa, Euroopan 
sotia, kansainvälistä kauppaa ja 
kulttuurivirtauksia.

Kirjan ehkä mielenkiintoi-
simmat aiheet ovat, ainakin al-
lekirjoittaneen mielestä, ku-
vaus Sveaborgin rakentamises-
ta ja miten se vaikutti Helsin-
gin laajenemiseen ja kukoistuk-
seen. On otettava huomioon, et-
tä ei ainoastaan Helsinki hyöty-
nyt Sveaborgin rakentamisesta, 
vaan koko nykyinen pääkaupun-
kiseutu ja vielä laajempikin alue. 
Tarvittiin tiiltä ja tiiliruukke-
ja, puutavaraa ja sahoja, olutta 

ja olutpanimoita jne. jne. Esim. 
metsien hakkaaminen, kuljet-
taminen sahoille ja laivaaminen 
vaativat työvoimaa, jota hankit-
tiin myös muualta Suomesta. 
Voidaan perustellusti kysyä, oli-
siko Helsingistä tullut mitään il-
man Viaporia? Voidaan varmasti 
sanoa, ettei olisi tullut ainakaan 
sitä mikä se tänä päivänä on.

Teos on näyttävästi kuvitet-
tu pääosin aikaisemmin käyt-
tämättömin kuvin. Teos sisäl-
tää myös lähde- ja viiteluette-
lon lisäksi henkilöhakemiston 
ja paikkahakemiston. Oikeas-
taan kirjan ainoa pieni hanka-
luus on tekstin yksityiskohtai-
suus, jolloin suurten linjojen löy-
täminen saattaa paikoitellen ol-
la vaikeaa. Kirjan suuren koon 
ja painon takia sitä ei ole myös-
kään helppo lukea iltalukemise-
na sängyssä.

Voin vilpittömästi suositella 
kirjaa kaikille rannikko- ja me-
ripuolustuksesta kiinnostunei-
ta.  Hankintaa puoltaa myös kir-
jan hinta. Ainakin kirjoitushet-
kellä kirja oli yllättävän halpa. 
Esim. Adlibriksen hinta oli hie-
man päälle 25 € ja Bookyn hin-
ta saman verran.

Ove Enqvist
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M atkan ensimmäisenä 
kohteena oli pääma-
jakaupunki Mikkeli. 

Ensin pysähdyimme Maavoimi-
en esikunnassa, jossa suunnitte-
lupäälikkö eversti Jyrki Kaisan-
lahti antoi mielenkiintoisen esi-
tyksen Maavoimien valmiudes-
ta, siitä miten sitä on kehitetty ja 
tullaan kehittämään. Esityksen 
jälkeen komentaja Mika Dahl-
bo , Maavoimien merikomenta-
ja, kertoi tehtävästään Merivoi-

mien yhteysupseerina maavoi-
missa. Hän avasi konkreettises-
ti sitä, miten puolustushaarojen 
välistä yhteistyötä toteutetaan. 
Molemmat esitykset olivat eri-
tyisesti kadeteille, mutta myös 
koko yleisölle hyvin antoisia. 

Mikkelissä illastimme Mik-
kelin klubilla. Ruokailu tapah-
tui samassa huoneessa, jossa 
Mannerheim sotien aikana ruo-
kaili tarjoilijaa lainataksemme 
”noin 1816 kertaa”. Ruokalis-

talla oli marsalkan suosikkiruo-
kia. Alkupalana oli luonnollises-
ti vorschmack lampaanlihasta, 
pääruokana oli kuha valewska ja 
jälkiruokana karpalojäädykettä. 
Maistoimme piripintaan kaade-
tun Mannerheimin ryypyn, joka 
ohjeiden mukaisesti nautittiin 
”kolmella puraisulla”. Illallisella 
meillä oli hyvä tilaisuus tutusta 
vanhempiin rannikkoupseerei-
hin. Pienen lämmittelyn jälkeen 
sotajutuilla ei ollut loppua. Myös 

Mikkelissä, Karkialammella. Odotellaan ensimmäisen esityksen alkua.

ove enqvist

Kadetit ottivat osaa Rannikkoupseeriyhdistyksen jäsenmatkalle, joka suuntautui 
vallitsevasta tilanteesta johtuen kotomaahamme.

Rannikkoupseeriyhdistyksen 
jäsenmatka

Merikadettikurssi 88:n rannikko-opintosuunnan kadetitTapahtum
at
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tiukkaa, mutta hyvähenkistä 
väittelyä saatiin seurata. 

Mikkelissä vierailimme myös 
Jalkaväkimuseossa sekä sodan 
ja rauhan keskus Muistissa. Jal-
kaväkimuseo oli hyvin perintei-
nen museo, jossa kerrattiin suo-
malaisen jalkaväen sotahisto-
riaa sisällissodasta jatkosodan 
loppuun. Lisäksi erikoisnäytte-
lynä oli avattu suojeluskunta-
toiminnasta kertova osio, joka 
esitti suojeluskuntatoiminnan 
onnistumisia ja synkempiä het-
kiä. Oppaallemme tulee antaa 
erityiskiitos havainnollisesta ja 
asiantuntevasta opastuksesta!

Muisti on kesäkuussa avat-
tu keskus, jolla on perinteisis-
tä museoista poikkeava tavoite. 
Oppaan sanoin he pyrkivät edis-
tämään rauhaa esittelemällä si-

tä, miltä sota yksilöstä tuntuu. 
Museon kierros johdatti rau-
hasta poikkeustilaan ja sota-ai-
kojen niukkaan elämään niin rin-
tamalla kuin linjojen takanakin. 
Keskuksen yhteydessä on pää-
majamuseo, jossa esiteltiin niitä 
olosuhteita, joissa Puolustusvoi-
mia johdettiin sota-aikana. Mik-
kelissä siis tutustuttiin laajem-
min Mannerheimin arkeen toi-
sen maailmansodan aikana al-
kaen ruokailutilasta päättyen 
työpisteeseen. Hänen työhuo-
neensa oli kovin arkisen ja as-
keettisen näköinen.

Hämeenlinnassa pääsimme 
illastamaan Hämeen linnaan, 
jonka miljöö on todella vaikut-
tava. Linnatupa, jota on histo-
rian saatossa käytetty moni-
puolisesti tyrmänä, hevostalli-

na ja ruokailutilana, loi illallisel-
le juhlallisen tunnelman. Illalli-
sella oli jälleen mahdollisuus tu-
tustua tarkemmin matkaseuru-
eeseen, jonka tarinoista voi val-
mistuva upseeri ammentaa op-
pia paljon omalle työuralleen. 

Matkan viimeisenä päivänä 
tutustuimme Panssarimuseoon, 
jossa saimme panssarikillan ak-
tiivijäseneltä hyvin syväluotaa-
van opastuksen suomalaiseen 
panssariaselajiin. Museossa ol-
leen kaluston määrä ja laatu yl-
lättivät positiivisesti. Ymmärrys 
panssariaselajista sekä varsinkin 
sen sodanaikaisesta historiasta 
kehittyi kierroksen aikana. Täy-
tyy todeta, että pienestä on läh-
detty liikkeelle, mutta pääsään-
töisesti vähäisiä resursseja on 
osattu hyödyntää tehokkaasti.

ove enqvist

Mikkelin klubilla.
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Parolan Panssarimuseon  opas on aloittanut esittelyn.

Illallinen Hämeen linnassa on alkamassa. Keittiömestari esittelee  menua.

Toisena viimeisen päivän 
kohteena oli museo Militaria, 
joka oli näyttelyn ja materiaa-
lin puolesta käymistämme mu-
seoista kattavin. Vapaalla kier-
telyllä jokainen sai tutustua juuri 
haluamaansa osioon maamme 
sotahistoriasta, mutta yhdellä 
vierailulla ei koko museon näyt-
telyä pystynyt kokemaan. Pai-
nopiste viestiin, tykistöön ja pio-
neeriaselajiin kiinnostivat erityi-
sesti, koska ne olivat aiemmissa 
museoissa jääneet vähemmälle 
tarkastelulle. Lisäksi on mainit-
tava tykistökenraali Nenosen ja 
presidentti Rydin elämiä käsi-
telleet näyttelyt. Erityisesti Ry-
tin näyttelystä välittyi inhimil-
lisyys sekä presidentin toimen 
raskaus. 

Matkan aikana vanhempien 
upseerien mutkaton suhtautu-
minen nuorempiinsa on anta-
nut Rannikkoupseeriyhdistyk-

sestä varsin lämpimän kuvan. 
Heiltä sai hyviä vinkkejä varsin-
kin siihen, millaisella asenteel-
la tulevalle työuralle on syytä 
suunnata. Lyhyesti sen voi sum-
mata näin: kaikkea ei tarvitse 
osata, mutta on oltava valmis 

työskentelemään, oppimaan ja 
tekemään parhaansa. Tunnem-
me olomme hyvin tervetulleik-
si Rannikkoupseeriyhdistykseen 
ja odotammekin innolla seuraa-
vaa matkaa.

ove enqvist

ove enqvist
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V uosien ajan killassa on 
pohdittu, miten hiljen-
neen killan mitalin jaon 

tulevaisuus saadaan turvattua – 
onhan kyseessä virallinen kun-
niamerkki. Killan viime vuosien 
ainoa, joskin aktiivinen, toimin-
ta on ollut mitalin ja ansiolevyk-
keiden jako. 

Pohdinnan tuloksena Ran-
nikon Puolustajain kilta ja Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistys 
tekevät kapulanvaihdon. Mita-
lin myöntöoikeus siirtyy syys-
kuun 2021 alusta Rannikkotykis-
tön Perinneyhdistykselle ja kil-
ta – hiljentyneen toiminnan seu-
rauksena – puretaan. Tätä kirjoi-
tettaessa mitalin myöntöoikeus 
on jo siirtynyt perinneyhdistyk-
selle. Killan purkamiseen vaa-
dittavista kahdesta kokoukses-
ta ensimmäinen on pidetty, toi-
nen odottaa kokoontumisrajoi-
tusten lievenemistä. 

Syksystä 2021 eteenpäin 
mitalin myöntöön tulee pieniä 
muutoksia. Tärkein, eli mitalin 
kanto-oikeus virkapuvussa säi-
lyy entisellään, tämä oli molem-

Rannikon Puolustajain killan 
ansiomitalista Rannikon 
Puolustajain mitali

toimittaa sähköisellä lomak-
keella kevään haussa 15.4. ja 
syksyn haussa 15.10. mennes-
sä, jotta mitali on oikeana aika-
na oikeassa paikassa. 

Jatkossa mitalia haetaan 
sähköisellä lomakkeella, joka 
löytyy osoitteesta rannikkoty-
kisto.fi. Edellä mainitulta yhdis-
tyksen etusivulta löytyy linkki 
hakemukseen ja ohjeisiin sekä 
myöntöperusteisiin.

Myös mitalin nimeen tulee 
pienoinen muutos, eli siitä pu-
toaa sana kilta pois. Jatkossa 
mitalin virallinen nimi on Ran-
nikon puolustajain ansiomitali. 
Nimen ja myöntäjätahon muut-
tuminen eivät syö asian ydintä – 
mitali kuvastaa jatkossakin ran-
nikkopuolustuksen hyväksi teh-
tävää työtä. 

Lisätietoa asiasta saa osoit-
teesta www.rannikkotykisto.
fi sekä Rannikkotykistön Perin-
neyhdistys ry:n puheenjohta-
ja Johanna Pakolalta, 040-588 
4231 ja sähköisesti johanna.pa-
kola@gmail.com. 

Johanna Pakola
Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtaja

Rannikon Puolustajain killan ansiomitalia sekä ansiomitalia tykinputkien kera on jaet-
tu vuodesta 1992 asti. Mitalin myöntöoikeus on ollut Rannikon Puolustajain killalla.

milla osapuolilla siirtoa mietit-
täessä ensisijainen ehto. 

Mitalin myöntöpäiviksi tulee 
kaksi päivää, 4.6. ja 6.12. Näistä 
päivistä joustetaan, mikäli päi-
väksi on esittää jokin muu ajan-
kohta. Esitykset mitalista tulee 

Tapahtum
at
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H istoriallisia aluksia edus-
ti Forum Marinumiin ko-
koelmiin kuuluva yhte-

ysalus Wilhelm Carpelan. 

Wilhelm Carpelan ja 
Suomenlinna 
Matka Helsinkiin oli samalla 
matka Wilhelm Carpelanin his-

toriaan, sillä sen historia kytkey-
tyy vahvasti SUomenlinnan his-
toriaan. Alus rakennettiin Hel-
singissä, Kone ja Silta Osakeyh-
tiön telakalla Venäjän rannikko-
tykistön käyttöön vuonna 1915. 
Kartesh-nimisenä se palveli yh-
teysaluksena Suomenlinnan ve-
sillä, ja itsenäistymisen jälkeen 

se otettiin kolmen sisaraluk-
sensa kanssa puolustusvoimi-
en käyttöön. Nykyisen nimensä 
alus sai 1918. 

Nimi on viittaus Suomenlin-
nan historiaan, sillä se on saatu 
linnoituksen kommendattina 
1795-1798 toimineelta Simon 
Wilhelm Carpelanilta. 

Wilhelm Carpelan palasi 
Suomenlinnaan
Suomenlinnassa järjestettiin 21.-22.8. 2021 tapahtumaviikonloppu, jolla juhlistettiin 
Ehrensvärd-seuran satavuotista historiaa. Suomenlinnaan saapui Ruotsista korvetti 
Helsingborg ja Suomen Merivoimia edusti miinalaiva Hämeenmaa.

miKKo meRonen

Heikki Laurila
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Ennen sotia Wilhelm Carpe-
lan toimi ensin Suomenlinnan Ko-
mendanttiviraston alaisuudessa 
ja myöhemmin Rannikkotykistö-
rykmentti 1:n käytössä. Jatkoso-
dan aikana ja sen jälkeen Carpe-
lan osallistui miinanraivaukseen, 
kunnes se palasi yhteysaluksek-
si rannikkotykistön käyttöön. Se 
myytiin huvialukseksi 1977 ja Fo-
rum Marinumin kokoelmiin se lii-
tettiin vuonna 2013. 

Museolaivalla merelle
Museoinnin jälkeen Wilhelm 
Carpelanilla ei ole ajettu Aura-
joesta Naantalia kauemmas, jo-
ten matkaan valmistauduttiin 
perusteellisesti. Matkanjohtaja-
na toimi Forum Marinumin huol-
tomestari Pekka Mattila. ”Mu-
kaan otettiin riittävästi työkalu-
ja, materiaaleja sekä monipuo-
lisella osaamisella varustettu 
miehistö siltä varalta, että mat-
kan varrella tulee vastaan yllä-
tyksiä” Mattila kertoo valmis-
tautumisesta. 

Carpelanin mukana merelle 
lähti myös Forum Marinumin Lin-
nakevene, entinen L-102. Linna-
kevene toimi matkan huolto- ja 
turva-aluksena, mutta kaksikon 
liikkeet mahdollistivat uuden ja 
vanhan linnakeveneen vertailun. 
”Pituussuunnassa Carpelan kul-
kee kauniisti” Mattila kertoo. ”Se 
ei vedä vettä perässään ja Carpe-
lanin keula halkaisee aallot suju-
vasti. Sivuaallokossa se kuitenkin 
heiluu”. Linnakevene osoittautui 
puolestaan museoaluksen vasta-
kohdaksi: ”Linnakeveneen keula 
hyppii vasta-aallossa, mutta si-
vuaallossa se on Carpelania va-
kaampi”. 

Museoesineiden ajatellaan 
usein kärsivän ja kuluvan jos 
niitä käytetään. Pekka Mattilan 
mielestä tämä ei aina pidä paik-
kansa: ”Pitkällä matkalla paljas-
tui pieniä vikoja, joita ei laituris-
sa tai lyhyellä koeajolla voi huo-
mata.” Erilaisia vikoja, kuten ha-
pertuneita tiivisteitä ja reikiä oh-
jaamon katossa, löydettiin yh-
teensä 19 kappaletta. Osa kor-
jattiin matkalla, osa jäi odotta-
maan paluuta Turkuun. Mattilan 
mukaan museoaluksella ajami-
nen edesauttaa sen säilymistä. 
”Wilhelm Carpelan on matkan 
jälkeen paremmassa kunnossa 
kuin lähtiessään”. 

Tykistölahdella näytteillä 
Suomenlinnassa Wilhelm Car-
pelania esiteltiin yleisölle lauan-
taina ja sunnuntaina. Laivaa oli 
esittelemässä Forum Marinumin 
tutkija Mikko Meronen. ”Alus he-
rätti kiinnostusta ja oli oikeassa 
paikassa vanhassa toimintaym-

päristössään”. Museoinnin yh-
teydessä alukseen asennettiin 
kosketusraivauskalustoa ja tä-
nä kesänä alukselle on saatu uu-
tena lisänä deaktivoitu ilmator-
juntakonekivääri. Vieraita Wil-
helm Carpelanilla kävi noin 200. 
”Aluksen historia kertoo mm. 
miinanraivauksen historiasta, ja 
pääsimmekin esittelemään his-
toriallista raivauskalustoa mii-
nalaiva Hämeenmaan miehis-
tölle” Meronen toteaa. 

Matka Suomenlinnaan tehtiin 
Ehrensvärd-seuran kutsusta. Me-
ronen haluaakin välittää kiitok-
set hyvistä järjestelyistä. ”Mei-
dät otettiin lämpimästi vastaan 
ja Ehrensvärd-seura oli järjestä-
nyt Wilhelm Carpelanin ja Linna-
keveneen miehistölle muonitus-
ta ja ohjelmaa” Meronen kertoo. 
”Kiitos myös Merivartiostolle, jo-
ka antoi Suomenlinnan Merivar-
tioasemalta laituripaikan venei-
den käyttöön”. 

miKKo meRonen
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E nsimmäisessä nykymuo-
toisessa miekkajuhlassa 
vuonna 1963 miekalla 

palkittiin kadettikersantti Mikko 
Saarinen, joka opiskeli 33. me-
rikadettikurssin rannikkotykis-
tölinjalla. Nyt vuorossa oli meri-
kadettikurssi 88:n miekkajuhla.

Tilaisuus on aiemmin, yh-
tä kertaa lukuun ottamatta, pi-
detty Suomenlinnan Upseeri-

kerholla, jossa yhdistyksellä oli 
vuosikymmeniä omat perinneti-
lat. Puolustusvoimien tuen pois-
tuttua upseerikerholta, oli pe-
rinnetiloista luovuttava. Koska 
myös kerhon juhlasali oli varat-
tu toiseen tilaisuuteen, oli juh-
la pidettävä muualla. Selkeäk-
si vaihtoehdoksi osoittautui ra-
vintola Kiltakellari, sillä yksi kel-
larin kabineteista on suunniteltu 

koristeltavan yhdistyksen perin-
ne-esineistöllä.

Vuodesta 2006 alkaen on 
juhlava tilaisuus järjestetty yh-
teistyössä Meriupseeriyhdis-
tyksen kanssa koko merika-
dettikurssille. Tällä kertaa pa-
lattiin supistettuun kokoon-
panoon, osin toki vielä riehu-
van pandemiankin takia. Juh-
laan oli kutsuttu rannikkojouk-

Kadettien miekkajuhla ravintola      kiltakellarissa

Auvo Viita-aho ja Jarmo Valtimo

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry jatkoi 25.8.2021 jo vuonna 1963 alkanutta perin-
nettään ja jakoi kunniamiekan kohta valmistuvalle ansioituneelle kadetille.

Kadetit ja kouluttaja.
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ko-opintosuunnan kuusi kadet-
tia ja kolme maavoimalinjan ka-
dettia, jotka aloittavat palveluk-
sena Uudenmaan prikaatissa ja 
Rannikkoprikaatissa, heidän tu-
levat komentajansa, yhdistyk-
sen kunniajäsenet sekä edustus 
yhdistyksen hallituksesta. Osal-
listujia oli yhteensä 15 henkilöä.

Tilaisuuden alussa RUY:n pu-
heenjohtaja, kommodori Auvo 
Viita-aho toivotti joukon terve-
tulleeksi sekä kertoi lyhyesti il-
lan perinteestä ja kulusta. Alku-
tervehdyksen jälkeen yhdistyk-

Kadettien miekkajuhla ravintola      kiltakellarissa

Auvo Viita-aho ja Jarmo Valtimo

Kunniajäsenemme luovuttaa puheenjohtajan avustamana kunniamie-
kan kadettikersantti Lemiselle.

ove enqvist

ove enqvist
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sen kunniajäsen, prikaatiken-
raali Asko Kilpinen luovutti mie-
kan evästysten kera kadettiker-
santti Niklas Lemiselle. Kadetti-
toverit ja kouluttajat olivat to-

Juhlapöytä on katettu.

yksi hänen kiitettävistä piirteis-
tään.” Miekan vastaanoton jäl-
keen kadettikersantti Leminen 
piti oman kiitospuheensa, jossa 
muisteli mm. yhdistyksen jäsen-
matkalla vanhemmilta kollegoil-
ta saatuja elämänohjeita.

Vanhan perinteen mukai-
sesti jaettiin tilaisuudessa myös 
Rannikkosisarten säätiön sti-
pendi. Stipendin jakoi säätiön 
varapuheenjohtaja, Ulla Varjo-
la ja se myönnettiin kadettipur-
simies Simo Paajaselle. Paajasta 
luonnehdittiin mm. seuraavasti: 

denneet Lemisestä mm. seuraa-
vaa: ”Leminen vaatii paljon pait-
si joukolta myös itseltään. Poik-
keuksellisen korkea työmoraali 
ja itsevarma esiintyminen ovat 

Merihinauspalvelut ja
jäänmurto yhdeksän 
hinaajan kalustolla 
Itämeren alueella.

www.raumacata.fi
raumacata@raumacata.fi
Tel.  (02) 822 7900
Lounaisväylä 3
26820 RAUMA

ove enqvist
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Ulla Varjola stipendi puhe sai hymyn kadettipursimies Paajasen poskelle.

”Paajanen on menestynyt opin-
noissaan kiitettävästi ollen opin-
tosuunnan priimus ja merikadet-
tikurssin toiseksi paras. Hän on 
paitsi tiedoiltaan ja taidoiltaan, 
myös johtamis- ja koulutustai-
doltaan kiitettävällä tasolla.”

Palkitsemisten jälkeen yhdis-
tyksen puheenjohtaja, kommo-
dori Auvo Viita-aho, kutsui ka-
detit RUY:n jäseniksi ja jakoi yh-
distyksen sihteerin, komentaja 
Jarmo Valtimon ja kadettikurs-
sin johtajan, kapteeniluutnantti 
Jussi Ahokkaan avustamana uu-
sille jäsenille, Olli Hartikaiselle, 
Teemu Kinnarille, Arttu-Petteri 
Lehtoselle, Niklas Lemiselle, Aa-
ro Oedewaldille, Simo Paajasel-
le ja Niklas Sjöblomille yhdistyk-
sen rintamerkin ja solmioneulan 

sekä yhdistyksen vuonna 1994 
julkaiseman kirjan ”Kivilinnois-
ta karkaistuun teräkseen”. Kaik-
kien paikallaolijoiden tehtyä on-
nittelukierroksensa, jäsenmerkit 
”kiinnitettiin” nauttimalla annos 
kuivaa viskiä vanhan perinteen 
mukaisesti. 

Pääsalissa nautitulle illalli-
selle oli Kiltakellari pannut pa-
rastaan. Tarjolla oli savustet-
tua ankanrintaa salaattipedillä 
ja mustaherukkahyytelöllä, gril-
lattua naudan sisäfileetä juusto-
kermaperunoilla ja pippurikas-
tikkeella sekä limejuustokak-
kua ja marjamelbaa. Ruokailun 
lomassa kukin kadetti esitte-
li itsensä ja kertoi omista odo-
tuksistaan uran alkutaipaleella. 
Samalla komentajat pääsivät 

tutustumaan uusiin upseerei-
hinsa, joita joukoissa on jo pala-
vasti odotettu.

Lämpimän ruuan jälkeen 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
kertoi upseerinuransa ajan ta-
pahtumista korostaen sitä, että 
upseerilla on aina vastuu, mut-
ta terveen järjen käyttö on aina 
suotavaa, kun eteen tulee asioi-
ta, joihin koulutus tai ohjesään-
nöt eivät anna vastauksia.

Illallisen jälkeen tutustuttiin 
Kiltakellarin kabinetteihin, jois-
ta yksi on tarkoitus sisustaa RU-
Y:n perinne-esineistöllä. 

Miekkajuhla oli jälleen täyt-
tänyt tehtävänsä. Juhla saattoi 
yhteen Merivoimien nuoria ja jo 
kokeneempia rannikon puolus-
tajia.

ove enqvist
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kolinnaa, yhdistyksen sihteeriä 
Matti Ketolaa sekä puheenjohta-
jaa Eero Auvista. Kommodori An-
teroinen jatkoi kertomalla Meri-
voimien tehtävistä sekä perintei-

Nauvon redi merivoimien vanha ankkuripaikka – Redden vid Nagu                              flottans gamla ankkarplats

Eero Auvinen
Komentaja evp, VTT

Muistolaatan paljastus keskiviik     kona 19.5.2021 klo 12.00 
Nauvon Framnäsin rannassa

R annikkolaivaston ko-
mentaja kommodori 
Jukka Anteroinen ter-

vehti paikalla olleita: Paraisten 
Seurakuntayhtymän puheen-
johtajaa kirkkoherra Juho Kop-
peroista, seurakuntayhtymän 
kiinteistöpäällikkö Jim Karlsso-
nia, Nauvon kotiseutuyhdistyk-
sen edustajaa everstiluutnant-
ti evp. Öjvind Björkmannia, Suo-
men Joutsenen perinneyhdis-
tyksen puheenjohtajaa komen-
taja evp. Juhani Toikkaa, Pans-
sarilaivojen perinneyhdistyksen 
hallituksen jäsentä Jaakko Na-

den vaalimisen merkityksestä ja 
käski paljastaa muistolaatan.  

Kunniavartioina olleet Pans-
sarilaivojen perinneyhdistyksen 
sihteeri-rahastonhoitaja ko-
mentaja evp. Matti Ketola ja yh-
distyksen puheenjohtaja Eero 
Auvinen paljastivat muistolaa-
tan. Trumpetistin lyhyt kunnia-
soitto juhlisti tapahtumaa.

Panssarilaivojen perinneyh-
distyksen puheenjohtaja ko-
mentaja evp. VTT Eero Auvinen 
kertoi ankkuripaikan keskeisis-
tä tapahtumista. 

Yhteysupseerina toiminut 

Muistolaatan paljastamistilaisuus alkoi koko aamupäivän vallinneen rankkasateen hie-
man hellittäessä. Ohjusvene Rauma oli kunniavartiossa ohi kulkevalla väylällä. Laivaston 
soittokunnan trumpetistI, sotilasammattihenkilö Kyösti Veste puhalsi alkufanfaarin.

Kaasivuori, Nauvo.
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Nauvon redi merivoimien vanha ankkuripaikka – Redden vid Nagu                              flottans gamla ankkarplats

Eero Auvinen
Komentaja evp, VTT

Muistolaatan paljastus keskiviik     kona 19.5.2021 klo 12.00 
Nauvon Framnäsin rannassa

Turun varuskunnan komendan-
tin apulainen ylipursimies Jarno 
Kuivala johdatteli tilaisuuteen 
koronasäännösten mukaisesti 
kutsutut 10 henkilöä uimaran-
nan huoltorakennuksen terassil-
le, jossa nautittiin Pansion soti-
laskodista tuodut kahvit ja mun-
kit. Virisi vilkas keskustelu tilai-
suuden esille tuomista aiheis-
ta ja muisteltiin pienoismallien 
rakentajan Åke Sandvallin elä-
mää. Hän on rakentanut mm. 
Upinniemen varuskunnan Meri-
kappelin 2.5 m pitkän kirkkolai-
van Suomen Joutsenen ja Nau-
von kirkon votiivilaivan Aidan.

Samalla tavalla on Merivoi-
mien alusten muistoa vaalivia 
muistolaattoja tähän mennes-
sä paljastettu Suomen rannikoil-

la Oulusta Loviisaan lähes tois-
takymmentä. Panssarilaivojen 
perinneyhdistyksen rutiineihin 
tukeutuen on Varsinais-Suomen 
Liiton hankkimia Suomen sodan 
merellisiä muistolaattoja paljas-
tettu lähes saman verran.  Niis-
tä Nauvoa lähimmät ovat Kram-

pin lahdella ja Ruissalon Kuuvan 
niemessä. Kaikki muistomerkit 
on luonut kuvataiteilija Valto 
Vaalikivi Uudestakaupungista 
ja niiden kaiverrusohjelmat on 
laatinut graafikko Antti Vaalikivi.  

KIITOS KAIKILLE MUISTOLAAT-
TAHANKETTA TUKENEILLE!

Kaasivuori, Nauvo.
niKo sieppi
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T äältä johtavat myös sy-
vät väylät Hangon kaut-
ta Suomenlahdelle ja 

Utön kautta Itämerelle. Nauvon 
läpi kulkee myös suojainen mut-
ta matalampi väylä eteläiselle 
Saaristomerelle.

Airiston syvänteet ja meren-
kululle otollisen merimaaston 
ja siten myös Nauvon kirkonky-
län edustan ankkuripaikan ovat 
luoneet Fennoskandian laatan 
Nauvon rannikon suuntaiset sy-
vät repeämät ja toisaalta pohjoi-
sesta etelään työntyneet kilo-
metrejä korkeat mannerjäätiköt. 
Maan noustua viimeisen jääkau-
den jälkeen ovat alueelle saapu-
neet monessa eri vaiheessa sen 
varhaiset asukkaat. Korkeiden 
kallioiden huipuilla ovat vielä 
pronssikauden aikana alueel-
le tulleiden merenkulkijoiden 

hautaröykkiöt kertomassa näis-
tä ajoista. Jo heidän aikanaan ja 
rautakaudella Lounais-Suomen 
rannikoille tukeutui Turku-Vi-
ro-Latvia-Liettua-Puola ranni-
koilla merikauppaa käynyt ka-
levalaisen runouden synnyttä-
nyt merikansa. Heidän merikau-
pan välineinä olivat jääkausien 
Pohjanlahdelta Etelä-Itämerel-
le työntämä mäntyjen muumioi-
tunut pihka eli meripihka ja Saa-
renmaan Kaaliin n. 2000 v. eKr. 
pudonneesta rautameteoriitis-
ta työstetty rauta eli uusi Sam-
po. Idästä länteen yli Eestin len-
tänyt metsiä ja ihmisiä poltta-
nut meteoriitti oli tuonut mie-
leen suuren siivin varustetun 
sammakon kaarimaisen hypyn. 
Silloisessa sanastossa sampo 
oli sammakko.  Eesti eli aestus 
on latinakieltä ja tarkoittaa pa-

laneen maan asukasta. Meren-
kulkijat olivat tästä rautameteo-
riitin tuhoisasta lohikäärmemäi-
sestä ilmalennosta omineet pa-
kanalliseksi kulttuuriksi mielle-
tyn lohikäärmehahmoisen tun-
nuksen. He joutuivat viimeisinä 
Euroopan pakanakansoista syr-
jityksi ja pakenivat Pohjanlahtea 
ja Suomenlahtea pitkin nykyisen 
valtakunnan rajan taakse, josta 
Kalevalan merelliset runot on ai-
kanaan kerätty. Pyhä Yrjö tappoi 
lohikäärmeen! 

 Nauvo ja sen ankkuripaikan 
läheiset alueet ovat aina olleet 
läheisinä todistajina eri valtioi-
den taistellessa meren herruu-
desta Itämeren pohjoisosas-
sa. Suomalaiset taistelivat ko-
ko Pohjolaa yhdistämään pyrki-
viä tanskalaisia vastaan, ja siitä 
kertonevat merestä nousevaan 

Nauvon redi merivoimien vanha ankkuripaikka
– Redden vid Nagu flottans gamla ankkarplats

Nauvon ankkuripaikka 
ja kaukaisia merellisiä 
tapahtumia
Nauvon Prästgårdsfjärdenin pohjoispuolella ja Finnäsin niemen Koikarista koilliseen 
on merikartassa ikiaikaista rediä osoittavan ankkurin kuva. Ankkuripaikka on vallit-
sevilta tuulilta suojainen ja sen pohjan laatu takaa turvallisen ankkuroinnin. Suomelle 
on aina ollut elintärkeänä meritie Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Se kul-
kee Nauvon ankkuripaikan ohitse.

Eero Auvinen
Komentaja evp, VTT

H
istoria
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Bårnholman linnavuoreen liitty-
vät tarinat. Pietari Suuri oli 1700 
– 1721 ison vihan aikana ottanut 
koko Suomenlahden rannat hal-
tuunsa, koska sillä ei ollut Stol-
bovan rauhan 1617 jälkeen mi-
tään yhteyttä Itämereen. Hän 
valtasi Saaristomeren rannat ja 
Ahvenanmaan sekä taisteli voi-
tollisesti etenkin Hangon poh-
joispuolella Riilahdessa 1714 ja 
Ahvenanmaan Flisössä 1720 ka-
leerilaivastollaan Ruotsin meri-
voimia vastaan. Valtakunnan ra-
ja jäi vielä silloin Kotkan tienoil-
le, mutta se siirtyi seuraavan 
sodan jälkeen Kymijoen suulle. 
Ruotsi hävisi meritaistelun Kor-
poströmissä 1743, jonne kenraa-
li Keithin kaleerilaivasto siirtyi 
Turusta Nauvon ohittaen. Nau-
von ankkuripaikka ja Suomen 
rannikot olivat todistajana, kun 

Ruotsi vielä kerran Kustaa III:n 
aikana purjehti laivastoillaan 
Kotkan Ruotsinsalmeen 1789 ja 
1790 sekä iski yhteen Venäjä lai-
vaston kanssa, jolloin Turusta 
tuli linnalaivasto tukikohta. Tu-
kikohdan alueelle Linnanfältille 
pystytettiin Ruotsinsalmen tais-
telun uhreille puinen obeliski, jo-
ka oli Suomen ensimmäinen ul-
koilmaan julkisilla varoilla pys-
tytetty muistomerkki, joka ei 
ollut hautamuistomerkki, vaik-
ka sitä myöhemmin Venäjän val-
lan aikana kutsuttiinkin Amiraa-
lin haudaksi.

Ruotsi menetti Suomen, kun 
Venäjä Napoleonia tukien pyrki 
merisaarrolla estämään Ruot-
sin ja etenkin suomalaisten käy-
män merikaupan Englantiin. Tä-
män tehostamiseksi Venäjä tu-
ki Ranskaa hyökkäämällä Suo-

meen 1808.  Ruotsin laivasto kä-
vi useita taisteluita Lounais-Suo-
men rannikoilla ja Saaristome-
rellä. Nauvoa lähellä Krampis-
sa ja Turun edustalla Pukkien 
salmissa taisteltiin. Taisteluis-
sa osoitettu ruotsalais-suoma-
laisten mieskunto tuotti kui-
tenkin sen, että Venäjän keisa-
ri Aleksanteri I antoi Suomelle 
autonomisen aseman omine ta-
lousjärjestelmineen. Kristinus-
koa voitiin edelleen omitun ta-
van mukaan ylläpitää. Venäjän 
merikauppa alkoi kuitenkin ta-
loudellisesti uhata Englannin ja 
Ranskan maailmanherruutta, ja 
vuosien 1854-1855 aikana nä-
mä silloiset merivallat pyrkivät 
luhistamaan Venäjän merikau-
pan mittavalla merisaarrolla. 
Suomella oli silloin suuri kaup-
palaivasto, joka toimi Itämeren 

Riilahden taistelu 1714. museoviRasto
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lisäksi Mustalla merellä ja Alas-
kassa sekä osin myös Pohjoisel-
la jäämerellä. Venäjän autono-
misen alueen Suomen kauppa-
laivasto sekä rannikoiden asuk-
kaat torjuivat suuria tappioita 
kärsien Englannin ja Ranskan 
laivastojen merisaartoon liitty-
viä iskuja tehokkaasti. Turkuun 
ei vihollinen kyennyt Airistolla 
ja Nauvon edustalla purjehtivi-
ne sota-aluksineen tunkeutu-
maan. Kaupungin asukkaat ra-
kensivat paaluesteitä ja laskivat 
miinoitteita, joita tuki merel-
le ampuva tykistö. Tuleva nau-
volainen taidemaalari Viktor 
Axel Westerholm menetti laivu-
ri-isänsä Turkua puolustaneen 
Nobelin miinan räjähtäessä hä-
nen jaalansa Karoliinan kannel-
la. Rannalle ajautunut, ankkuris-
taan irronnut Nobelin miina oli 
tuotu alukseen ankkurin osoit-
tajaksi. Sodan päätyttyä Alek-
santeri II antoi luotettaville suo-
malaisille omat säätyvaltiopäi-
vät, oikeuden käyttää suomen-
kieltä toisena virallisena kielenä 
sekä oman postilaitoksen omine 
postimerkkeineen. Nauvon poh-
joisrannan merimaisema luo ai-
nutlaatuisia tuntemuksia jylhi-
ne silokallioineen, joiden lomis-
sa väylät risteilevät. Siitä kertoo 
myös se, että siellä kulkee Kej-
sarfarleden –  Keisarinväylä, jo-
ka on saanut nimensä siitä, et-
tä v. 1894 menehtynyt Venäjän 
keisari Aleksanteri III purjehti ke-
säisin Suomessa ja tällä alueel-
la jahdillaan Tsarevnalla suo-
malaisten rakastaman keisarin-
na Maria Fedorovnan eli Tans-
kan prinsessa Dagmarin kanssa.

Ensimmäisen maailman-

sodan aikana Saaristomeren 
alueesta ja Ahvenanmaasta 
muodostettiin merivoimien ko-
mentajan alainen Turku- Ahve-
nanmaa Saaristoasema, jolloin 
Ahvenanmaa linnoitettiin ja 
miehitettiin. Merellinen toimin-
ta Nauvon ympärillä oli vilkas-
ta. Alueella olivat jo aiemmin-
kin toimineet merenmittauslai-
vueet ja merelliset yksiköt eli 
meriekipaasit. Niistä viestii yk-
sinäinen meriekipaasin miehen 
rautaristi kirkkomaalla. Venä-
jällä tapahtui vallankumous v. 
1917, jolloin sen yksinvaltainen 
hallinto luhistui ja maasta luo-
tiin sosialistinen Neuvosto-Ve-
näjä. Tämän murroksen aikaisiin 
merkittävimpiin Nauvon kautta 
Ruotsiin paenneisiin vaikutta-
jiin kuului Vladimir Uljanov Le-
nin. Hän oli vielä 1907 joutunut 
vetäytymään Nauvon Prostvi-
kin pensionaatin alueelta nau-
volaisen Johan Wilhelm Sjöhol-
min tuella jäitse Turusta Tukhol-
maan liikennöivään Bore II mat-
kustaja-alukseen. Suomen ete-
lärannikko aina Tampereen ta-
salle asti muodostui Venäjän ja 
Suomen vallankumouksellisten 
tukialueeksi vuoden 1918 taiste-
luissa. Uudenkaupungin, Nau-
von, Kirkkonummen ja Pellin-
gin asukkaista osa ei mieltynyt 
vallankumouksen päämääriin. 
He perustivat näin vallankumo-
uksellisten ja venäläisten jouk-
kojen ja laivastojen selustaan 
pataljoonan vahvuisia joukko-
ja: Uudenkaupungin retkikun-
nan, Saariston vapaajoukon eli 
Skärgårdens Frikårenin (S.F.K), 
Sigurdskårenin ja Pellingekåre-
nin. Ne sitoivat vallankumouk-

sellisten pohjoisrintamalta pu-
naisten ja venäläisten joukko-
ja etelärannikon taisteluihin ja 
vähensivät siten merkittävästi 
näiden iskukykyä päätoiminta-
suunnalla. Kun taistelu pohjois-
rintamalla oli muutoinkin mel-
ko tasavahvaa, oli näillä joukoil-
la myös oma vaikutuksensa so-
dan lopputulokseen.

 Nauvolaisten S.F.K: n mies-
ten tuli aluksi vetäytyä pu-
naisten komppanioiden tieltä 
Iniöön, jossa S.F.K. perustettiin. 
He siirtyivät Ahvenanmaan Vår-
döseen. Siellä he saivat aseita ja 
niiden koulutuksen saksalaisel-
ta Eckerössä maihin nousseel-
ta saksalaiselta Jääkäripatal-
joona neljältätoista. Korppoon 
kartanolla, Lohmisssa, Thorak-
sessa ja Mielisssä tapahtunei-
den taistelujen myötä punaiset 
komppaniat vetäytyivät Paraisil-
le ja sieltä edelleen Lounais-Suo-
meen. S.F.K. oli 9. - 12.4.1918 tu-
keutunut Nauvon kirkonkylään 
mm. Framnäsiin ja keskustan 
rakennuksiin. Joukon johtaja-
na ollut luutnantti O. Wahlroos 
oli täällä luovuttanut päällikkyy-
den ruotsalaiselle kreiville luut-
nantti C. A. Ehrensvärdille. Hän 
asui silloin vieläkin rannassa 
olevassa vanhassa apteekissa. 
Nauvolaiset hautasivat kaatu-
neet JP 14:n miehet ja punaiset 
joukkohautoihin kirkkomaalle. 
S.F.K: n marssi jatkui kelirikon jo 
vaikeuttaessa etenemistä Parai-
sille ja Turkuun, jossa se oli 17.4. 
ensimmäinen valkoisten joukko. 
Saksalaisen JP 14:n joukot oli jo 
aiemmin laivattu Korppoosta 
Tammisaareen. Saaristotaiste-
luissa mm. punaisten jäänmur-
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taja Murtaja ja matkustajalai-
va Dragsfjärd vallattiin Nauvon 
eteläpuolella. Airistolle vetäy-
tyneet venäläiset alukset eva-
kuoitiin Tallinnaan, ja Nauvon-
kin edustalla toiminut tykkive-
ne Bobr oli itsenäisen Viron lai-
vaston ensimmäinen sota-alus.  
Nauvon Pensariin perustettiin 
suojeluskuntanuorten leiri. Siel-
lä on myös Saariston Vapaajou-
kon muistomerkki.

Itsenäisen Suomen 
laivaston varautuminen 
sotatoimiin ja Nauvon redi
Suomi jatkoi autonomisen ase-
mansa antamin rutiinein nyt 
itsenäisenä valtiona. Saksaa 
muistettiin hyvällä, sillä se oli 
antanut 1918 taisteluihin kes-
keisesti vaikuttaneille nuorille 
miehille sotilaskoulutuksen Sak-
sassa sekä tukenut sotilaallisesti 
maata sen itsenäisyystaisteluis-
sa. Suomen puolustusvoimien 
keskeisissä tehtävissä olivat en-
nen talvisotaa juuri nämä jääkä-
rit. Hyvistä merellisistä suhteis-
ta kertoivat useat laivastovierai-
lut sekä se, että Saksa tuki Suo-
men laivaston uusien sota-alus-
ten rakentamista. 

Turussa vieraili ennen so-
tia mm. purjekoululaiva fregat-
ti Niobe. Se oli paluumatkallaan 
ankkuroitunut Nauvon redille. 
Aluksen miehistö siirtyi kirkko-
maalle, jossa laskettiin S.F.K: n 
rinnalla Korppoossa ja Nauvos-
sa taistelleen saksalaisen JP 
14:n joukkohaudalle seppele. 
Matka jatkui Hangon kautta ko-
timaahan. Niobe kaatui voimak-
kaassa tuulenpuuskassa Feh-
marbeltissä v. 1935, ja suuri osa 

miehistöstä hukkui.
Nauvon redi aluksineen oli 

tullut talvisodan alussa perus-
tetun Turun Laivastoaseman 
huoltotehtävien tärkeäksi koh-
dealueeksi. Siellä oleva merel-
linen voima saattoi nopeim-
min suuntautua Ahvenanmaal-
le sekä Hankoon, jonne uskot-
tiin hyökkääjän maihinnousu-
jen kohdistuvan. Sieltä oli myös 
luonnikasta siirtyä Utön kaut-
ta Itämerelle. Etenkin Ahvenan-
maan haltuunotto olisi heti lo-

pettanut Suomelle elinehto-
na jo silloin olleen meriliiken-
teen länteen ja etenkin Ruot-
siin. Suomen kansantalous olisi 
siten kyetty luhistamaan meri-
saarrolla. Sotien aikana tätä me-
ritietä käyttäen saatiin aseita ja 
huoltoon liittyvää materiaalia 
itärintaman taisteluihin, koska 
niitä ei ollut mahdollista hank-
kia rauhan aikana. Vuoden 1918 
sodan kahtia repimän maan ra-
kentaminen yhtenäiseksi Suo-
meksi oli vaatinut mittavat mää-

Skärgårdens frikårin muistomerkki Pensarissa. YKsitYisKoKoeLma
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rät varoja tähän tehtävään eivät-
kä päättäjät edes uskoneet so-
dan syttyvän. 

Vasta sotien jälkeisissä epä-
varmoissa oloissa on piirretty 
kartta Turun tukikohdan rajois-
ta. Siinä Pansio, Naantali, Airisto, 
Parainen, Stor Mälön vedenotto-
paikka sekä etenkin Nauvon ank-
kuripaikka olivat niitä kohteita, 
jonne liikkuvan laivaston huol-
to oli suunnattu ja jossa alukset 
saattoivat koestaa laitteitaan se-
kä mahdollisesti myös talvehtia. 

 Talvisodan ja sitä 
edeltäneen ajan 
ankkuripaikka
Neuvostoliitto oli nähnyt Sak-
san päämäärät jo Hitlerin kirjas-
ta Mein Kampf - Taisteluni, jois-

sa elintilaa hankittaisiin idästä. 
Sitä ei hämännyt 23.8.1939 teh-
ty Molotov-Ribbentrop hyök-
käämättömyys-sopimus, jolloin 
Saksa voisi selustaiskua pelkää-
mättä hyökätä länteen, ja NL 
saisi vastineeksi vallata Puolan 
Baltian ja Suomen. Suomalaiset 
päättäjät eivät olleet ennen sotia 
uskoneet NL:n iskevän Suomeen 
eivätkä myöntäneet varoja soti-
lashankintoihin. Kuitenkin edus-
kunta hyväksyi vuonna 1927 lai-
vastolain, jota oli saatu tuke-
maan tai jopa painostamaan 
eri kansalaisjärjestöt ja etenkin 
maata kattavat merenkulkupiirit 
sekä sitä varten perustettu Lai-
vastoliitto. Hankintoihin sisältyi 
kaksi uivaa rannikkotykistölin-
naketta ja ilmatorjuntapatteris-

toa, monitoria eli panssaritykki-
venettä sekä kolme isoa sukel-
lusvenettä ja yksi pieni Laatokal-
le tarkoitettu sukellusvene sekä 
neljä moottoritorpedovenettä. 
Sukellusveneitten emälaivana 
toimi etenkin alussa koululaiva 
Suomen Joutsen ja myöhemmin 
tätä varten valmistunut jäänsär-
kijä Sisu. Sotilaspastori Björk-
lund - sittemmin kenttäpiispa ja 
sotilaspastori Kansanaho – sit-
temmin Tampereen piispa ker-
toivat Nauvon redillä olevien 
alusten miehille ikiaikojen Juma-
lasta. Björklund on vihkinyt isäni 
ja äitini sekä myös kastanut alle-
kirjoittaneen.

Nauvon redillä olivat sodan 
jo uhatessa muiden alusten li-
säksi panssarilaivat ja osa sukel-

Panssarilaiva Ilmarinen, uiva rannikkolinnake.
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lusveneistä tukeutuneina Suo-
men Joutseneen. Alueelta olisi 
ollut mahdollista siirtyä nopeas-
ti maihinnousukohteisiin Ahve-
nanmaalle ja Hankoon sekä suo-
jata kauppameriliikennettä Tu-
rusta Ruotsiin. Stalin oli hyvin 
tietoinen tehokkaista panssari-
laivoista, ja hän oli jo ennen so-
taa neuvottelija Jartsevia Suo-
meen ohjatessaan todennut, 
että tehokkaat ja mahdollisen 
maihinnousun torjunnassa ve-
näläisille osatappioita varmaan-
kin tuottavien panssarilaivojen 
Väinämöisen ja Ilmarisen nimet 
tulevat Suomen kansalliseepok-
sesta Kalevalasta.

Stalinin tuntemat ja strategi-
siksi kohteiksi luokitellut pans-
sarilaivat olisi pitänyt heti sodan 

ensimmäisenä päivänä tuhota 
Neuvostoliiton laivaston ja sen 
ilmavoimien iskuilla. Siksi jo so-
dan alun hetkillä tuli tietää mis-
sä nämä kohteet olisivat. Tämän 
tiedon tuottamiseen oli määrät-
ty sittemmin sotien aikana mo-
neen kertaan kunnostautunut 
laivaston ilmavoimien 57 AP:n 
1. Eskaaderin päällikkö kaptee-
ni Vasili I. Rakov. Hänen johdol-
laan kaksi SB -pommikonetta 
lensivät syvälle Saaristomerel-
le 26.10 1939 rauhan vielä val-
litessa ja löysivät Nauvon ank-
kuripaikalla olevat panssarilai-
vat, Suomen Joutsenen kyljes-
sään sukellusveneet sekä tykki-
veneitten lisäksi muita pienem-
piä sota-aluksia. Alukset siirtyi-
vät heti kohti Hankoa ja tukeu-
tuivat Högsårassa Kejsarham-
nin (Keisarin sataman) alueelle.

NL:n ilmavoimat pyrkivät he-
ti sodan ensimmäisenä päivänä 
tuhoamaan panssarilaivat Hö-
gsårassa, jolloin  jo alustavan 
tiedustelun suorittaneet kolme 
pommikonetta pudottivat pom-
minsa kohti aluksia. Pommit 
menivät kuitenkin ohi, ja aluk-
set poistuivat alueelta, jonne oli 
tulossa kahdeksan pommiko-
netta tuhotakseen panssarilai-
vat. Alukset ehtivät siten poistua 
alueelta ja sukellusveneet sekä 
Suomen Joutsen palasivat jäl-
leen Nauvon redille jatkaen sit-
temmin matkaansa Ahvenan-
maalle. Kirjoittajan isä, joka 
palveli panssarilaiva Ilmarisel-
la, oli saanut käskyn viedä Suo-
men Joutsenen Nauvoon. Noi-
den 8 pommikoneen varamaa-
lina olivat Helsingin länsiosassa 
olleet merivoimien muut aluk-

set. Pommitus aiheutti suurta 
tuhoa pääkaupungissa ja eten-
kin ihmishenkien menetys oli 
suurinta koko talvisodan aikana. 

Talvisodan aikana panssari-
laivat suojasivat meriliikennet-
tä Turku – Tukholma meriväyläl-
lä sekä toimivat vuoden 1940 ai-
kana Turun sataman suojana il-
mapommituksia vastaan. Aluk-
set olivat kalustoltaan parhaat 
Turun ilmatorjuntayksiköt il-
mavoimien ohella. Näissä tor-
juntataisteluissa tuhoutui usei-
ta vihollisen pommikoneita. Lä-
himmät niistä iskeytyivät maa-
han Lill-Mälössä, Kakskerrassa 
ja Nauvon Prostvikin läheisyy-
dessä. Viimeksi mainitusta ker-
too vaatimaton mäntyyn kiinni-
tetty peltinen muistolaatta.

 Panssarilaivat olivat ko-
ko sodan ajan olleet strategi-
sia pommituskohteita. Jos kaik-
ki panssarilaivoihin kohdenne-
tut 218 pommikoneen ja 111 hä-
vittäjän iskut ja niiden pudotta-
mat tuhatkunta pommia sekä 
tykki- ja konekiväärituli olisikin 
kohdistettu jäärailoissa kulke-
viin aseistettuihin jäänmurta-
jiin ja kauppa-aluksiin olisi Suo-
men täydellinen ja tuhoisa me-
risaarto jopa voinut onnistua vi-
holliselta.

Jatkosodan aika
Sukellusveneet ja niiden emälai-
vana toimineet Suomen Joutsen 
ja jäänmurtaja Sisu tukeutuivat 
myös jatkosodassa aika ajoin 
Nauvoon. Panssarilaivat suoja-
sivat ilmatorjuntatykistöllään 
sodan alkuvuosina Turku – Tuk-
holma väylällä kulkevia kaup-
pa-aluksia ja Ahvenanmaan mie-

sa-Kuva viLHo Heinämies
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Suomen Joutsen varasto- ja tukialuksena 1941.
sa-Kuva

hitysjoukkojen kuljetuksia.
Erikoisen lisän Nauvon poh-

joisrantojen saarten rannat sai-
vat jatkosodan alussa, kun Suo-
menlahden suuta miinoitta-
maan valmistautuneet suu-
ret saksalaiset matkustajalai-
vat miinalasteineen kiinnittäy-
tyivät Keisarinväylän partai-
den jyrkkiin kallioseinämiin läh-
töasemiinsa. Kirjoittajan isä oli 
tykkiveneellään alueella tehtä-
vänään alusten päällystön opas-
taminen saariston väylästöihin. 
Eräs saksalainen sukellusvene 
vietti vuoden 1941 juhannusta 
Stor Mälön vedenottopaikan lai-
turissa. Siellä vastikään valmis-
tunut nykyinen ravintolaraken-
nus toimi saksalaisten sodassa 
haavoittuneiden toipilaskotina. 

Rauhan aika
Lill-Nagun pohjoisrannalla toi-
minut telakka on suorittanut 
pieneten sota-alusten huoltoon 

liittyviä telakointeja, ja sen poh-
joisen sataman aallonmurtajak-
si ja laituriksi on upotettu van-
ha purjelaiva Eläköön. Nauvon 
kirkkomaalla ovat vuoden 1918 
sodista kertovat saksalaisen JP 
14:n ja punaisten joukkohaudat 
sekä Suomen viime sotien san-
karivainajien muistomerkki ja 
sanakarihaudat. Aivan venesa-
taman rannassa sijaitsee sota-
veteraanien muistoa vaaliva iso 
paasi. Pienoismallien kuuluisan 
rakentajan Åke Sandvallin muis-
toa ja Nauvon merenkulun his-
toriaa vaalii lähellä rantaa ole-
va Nauvon merenkulkutalo. Åke 
Sandvall on rakentanut merivoi-
mien alusten pienoismalleja ja 
Suomen Joutsenen 2,5 m pitkän 
pienoismallin, joka on kirkkolai-
vana Upinniemen Merikappelis-
sa. Olin nuoruudessani raivaa-
jan päällikkönä, kun sain mää-
räyksen viedä merivoimien ko-
mentajan, amiraali Jouko Pirho-

sen, Åke Sandvallin laituriin Fin-
byssä. Amiraali tilasi silloin Jout-
senen pienoismallin. Myös Nau-
von Pyhälle Olaville pyhitetyssä 
kirkossa on Sandvallin valmista-
ma Rönnskärissä haaksirikkou-
tuneen purjealuksen Aidan pie-
noismalli. Hän aloitti pienois-
mallien rakentamisen vapaa-ai-
koinaan palvellessaan miinan-
raivaajalla. Hän on myös tehnyt 
Kuha-luokan heräteraivaajan 
pienoismallin. Kuha 22 on toi-
miessani aikanaan viirikön pääl-
likkönä nimetty Paraisten kum-
milaivaksi ja sen nimi on maalat-
tu Stor Mälön rantatörmään.

 Nauvo on ollut suuren lai-
vanvarustamon Engshipin ko-
tipaikkana. Varustamon johta-
ja, merenkulkuneuvos Kaj Eng-
blom ja hänen puolisonsa Ani-
ta ovat monin tavoin vaalineet 
Nauvon merenkulun historiaa. 
Näihin hankkeisiin kuuluu mm. 
Nauvon merenkulkutalo ja siinä 
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toimiva Nauvon merenkulkumu-
seo sekä Håkan Sandvallin muis-
toa kunnioittava näyttely. Nau-
von vierasvenesatama on ollut 
allekirjoittaneen ja 6.5.2020 au-
to-onnettomuudessa meneh-
tyneen purjehduskumppanin ja 
puolison mielestä mieleisimpiä 
satamia yli 30 vuotta kestänei-
den purjehdusten aikana Suo-
men, Ruotsin ja Viron rannikoilla.

Nauvon redille tukeutuneet 
merivoimien alukset ovat tur-
vanneet toiminnallaan Suomel-
le elintärkeän kauppameriliiken-
teen länteen. Sota-aluksia nä-
kyy edelleen Nauvoa ympäröi-
vällä väylästöllä. Erään rauhan 
aikana pidetyn merisotaharjoi-
tuksen alukset ankkuroivat lä-
heisen Haverön luoteisrannal-
le, jossa harjoituksessa mukana 
olleet kokoontuivat esikunta-
laivalle tarkasteleman sotahar-
joituksessa saatuja kokemuk-
sia. Nauvon kirkkomaalla on 
mereen jääneiden muistopaa-
si. Redillä olleiden Merivoimien 
alusten miehistä osa on talvi- ja 
jatkosodassa sekä myös sodas-
sa Saksaa vastaan ja miinanrai-
vauskaudella saaneet hautansa 
mereen. Siitä kertoo Naantalis-
sa olevan muistoristin kunnia-
muurissa olevat 403 miehen ni-
met. Panssarilaiva Ilmarinen tu-
houtui 13.9.1941 Suomenlahden 
suulla miinaräjähdyksessä. Meri 
vaati 271 miestä.  Pohjanlahdel-
la on Kiilin kalasataman rannal-
la ankkuri ja muistolaatta, jos-
sa teksti muistuttaa meren tär-
keydestä Suomelle ja sen vaati-
mista uhreista: ”Havet ger föda 
tar liv”.

Raisiossa 6.5.2021
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Raivaajalla 1950-luvulla

Yrjö KärkäsH
istoria

S itten seurasivat perus-
kurssit Lappeenrannas-
sa ja Merisotakoulussa. 

Siellä minut koulutettiin tykkia-
liupseeriksi. Merisotakoulun jäl-
keen kunnostelin laivojen tulen-
johtolaitteet kuntoon, ja touko-
kuun alussa menin raivaaja Pu-
runpäälle, joka oli sijoituksena-
ni. Olin kyllä käynyt tulenjohto-
laitteiden merkeissä ”Puupäil-
lä” monta kertaa, ja edellisenä 
kesänä mennyt yhden mukana 
Turusta Obbnäsiin em. laittei-
den korjausmatkalla. Alustyyp-
pi ei siis ollut aivan vieras. Mut-
ta nyt olin aluksen henkilökun-
taan kuuluvana.

Purunpäällä oli yliluutnant-
ti Iivanainen päällikkönä, luut-
nantti Menna förstinä ja ylipur-
simies Pajunen konepäällikkö-
nä. Siinä oli aluksen terävä pää. 
Muita oli niin paljon kuin punkan 
paikkoja oli käytettävissä. Näitä 
olivat pursimies Hukka puosu-
na, pursimies Ikonen vanhem-
pana tykkialiupseerina, ylipur-
simies Hyppönen radistina, pur-
simies Leino tutka-aliupseerina, 
kersantti Jouhki talousaliupsee-
rina, kersantti Bäckström näkö-
viestialiupseerina ja ylikersant-

ti Ruuskanen merenkulkualiup-
seerina. Itse olin nuorempa-
na tykkialiupseerina. Konehuo-
neessa olivat vielä ylikersantti 
Kahila ja kersantti Penttinen. Li-
säksi laivalla majaili viirikön yli-
konemestari sotilasmestari Sa-
muli. Silloin ei ollut pulaa mie-
histä, vaan joka tehtävään löytyi 
tekijä. Varusmiesten ja värvätty-

jen lukumäärää en enää muista. 
Niitäkin oli tarpeeksi. Puupäät 
eli Katanpää, Purunpää, Tam-
menpää ja Vahterpää olivat sil-
loin viimeistä kesää kaikki ajos-
sa. Ruotsinsalmi oli tietysti suu-
rin ja kaunein.

Tehtävänäni oli olla Ikosen 
apuna asepuolen asioissa. Tais-
teluhälytyksessä oli paikkana 

Tulin laivastoon 14.2.1954. Olin ensin värvättynä pari vuotta ja 1.12.1955 sain 
va-kersantin toimen, joka muuttui vakinaiseksi kolmen kuukauden kuluttua.
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perän 4o mm:n johto, kiinnitys- 
ja ankkurointihälytyksessä oli 
keulakannella Hukan kanssa, 
merivahdissa vuorottelin Leinon 
kanssa laivapäiväkirjan pidossa 
ja ohjailijan apuna. Yleensä oh-
jaamo oli päivisin vapaana ole-
van kantahenkilöstön seurus-
telutilana. En muista, että pääl-
likkö olisi koskaan ajanut ohjaa-
mosta pois liikaa väkeä. Kau-
niilla ilmalla laivaa ajettiin sillal-
ta josta oli ohjaamoon puheput-
kiyhteys. Silloin ohjaamossa oli-
vat yleensä vain laivapäiväkirja 
pitäjä ja ruorimies.

Asunnot olivat pääkannella 
perästä alkaen: upseeriosasto 
kolmelle, joita olivat vain pääl-
likkö ja försti. Sitten oli keittiö, 
miehistömessi ja mestariosasto 
jossa asuivat Samuli ja Pajunen. 
Keulakannen alla olivat aliup-
seerien ja miehistän pesuhuo-
ne ja WC-tilat. Lisäksi oli aivan 
keulassa pieni hytti jossa Hukka 
ja Jouhki majailivat. Sitten siel-
tä oli portaat aliupseerimessiin. 
Siellä majaili kahdeksan aliup-
seeria. Sen keulapuolella oli 
ammusvarasto. Aliupseerimes-
sin peräpuolella oli miehistö-
skanssi ja kaksi konehuonetta. 
Konehuoneita oli kaksi sen ta-
kia, että alus oli tehty magneet-
tiraivaajaksi ja sen generaattori 
ja kone olivat omassa konehuo-
neessa. Varsinaiset pääkoneet 
olivat takimmaisessa konehuo-
neessa. Raivausgeneraattoria 
pyörittänyt kone oli samanlai-
nen pääkoneiden kanssa, joten 
konemiehillä oli varakone (vara-
osat) mukana. Alun perin konei-
ta oli voitu hoitaa ohjaamosta, 
mutta kun raivaajat olivat Suo-

meen tuotua pari talvea siviili-
majoituksessa, niin arvaa vain 
mitä sieltä evakuoitiin. Nyt oli 
käytettävissä vain puheputki ja 
soittokello. Ja tietysti se vanha 
tekniikan ihme: telegrammi.

Sitten oli vielä se tärkein, ni-
mittäin laivan aseistus. Olihan 
se Suomen laivaston tärkein 
alustyyppi. Keulakannella oli 75 

mm:n Obuhov. Se oli valmistet-
tu joskus vuosisadan vaihtees-
sa. Se oli kierrelukkoinen käsin 
ladattava patruunalaukauksia 
ampuva tykki. Peräkannella oli 
40 mm:n käsisuunnattava Bo-
fors. Sen varmasti kaikki laivas-
tossa ja rannikkotykistössä pal-
velleet tuntevat. Komentosillan 
takana, radio- ja merenkulku-

Purunpään miehistö -58.
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hytin päällä oli kaksi Madsenia, 
joiden tykkisillat olivat alaslas-
kettavat. Niillä voi ampua ympä-
ri horisontin, kun vain muisti va-
roa mastoa. Taisteluhälytyksis-
sä Ikonen oli keulatykillä, minä 
perässä ja Madseneilla oli johta-
jana muistaakseni Jouhki.

Läksimme heti kun kaikkien 
hälytyspaikat olivat selvillä, Lök-
holman ankkuripaikalle alusta 
kunnostamaan, ts. maalaamaan 
ja harjoittelemaan laivaelämän 
aakkosia. Eräänä yönä, kun Pu-
runpää oli päivystävänä aluk-
sena, ts. sen radio oli koko ajan 
kuuntelulla ja minä olin vahti-
päällikkönä, saimme sanoman, 
joka piti välittää viirikön muil-
le aluksille. Koetin ensin saada 

vilkulla Katanpään kansivah-
din hereille, mutta kun se ei on-
nistunut, otin käyttöön ison va-
lonheittimen. Sain antaa monta 
kertaa koodia: SIIRTYKÄÄ LÄHI-
RADIOLLE, ennen kuin joku siel-
lä heräsi. Annoin sitten sen sa-
noman. Muitten alusten kanssa 
ei ollut mitään ongelmia. Lök-
holmasta tulimme Turkuun, Au-
rajokeen. Sinne kokoontui koko 
laivasto, sillä se oli jonkinlainen 
PR-tapahtuma. Laivat olivat ylei-
sölle avoimina. Huomiota kiin-
nitti kun nelikymppiset miehet 
kypärät päässä suuntailivat tyk-
kejä. Monet varmasti verestivät 
sodanaikaisia muistoja. Eihän 
siitä ollut aikaa kuin 12 vuotta. 
Varsinkin sisimpänä olevan aluk-

sen kansivahdin piti pitää huol-
ta, että kukaan ei mennyt laitu-
rille kypärä päässään. Kun ylei-
sö oli poistunut, laivaväellä ko-
va homma kerätä kypärät ja pa-
lauttaa ne oikeaan alukseen ja 
oikeaan paikkaan.

Sunnuntai-iltana läksim-
me ulos Utön kautta. Olin vah-
dissa kun tulimme avomerel-
le. Siellä oli vanhaa maininkia. 
Klo 24 alkoi vapaavahti ja me-
nin alas nukkumaan. En ehtinyt 
kauaakaan nukkua kun heräsin 
pahoinvointiin. Ehdin kuitenkin 
vessaan oksentamaan. Olinhan 
sairastunut ikivanhaan meritau-
tiin. Pari kertaa piti vielä käydä 
oksentamassa, ennen kuin pi-
ti mennä taas vahtiin. Kannel-

Laivaston 40-vuotispäivä 9.7.1958. sa-Kuva 1174-58
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la muuten voin hyvin, mutta olo 
oli muuten hontelo, sen yön jäl-
keen ja ruokahalua ei ollut yh-
tään. Menimme sitten avomer-
ta pitkin Upinniemeen, jonne tu-
limme puolenpäivän maissa.

En muista missä vaihees-
sa toin polkupyörän tullessani 
Obbnäsiin. Säilytin sitä rannas-
sa laiturin vieressä. Vapaa-ai-
kana kiertelin sen avulla ympä-
ri Obbnäsia (myöhemmin Upin-
niemi) ja Kirkkonummea. Oli-
han se ollut Suomalaisilla vas-
ta toista vuotta, joten venäläis-
ten jäljet olivat hyvin näkyvissä. 
Otin sieltä jonkin verran valoku-
via, mutta silloisella peiliheijas-
tuskamerallani niitä kuvia tai-
si tulla korkeintaan kaksi rullal-
lista. Kun vuosilomani elokuus-
sa jatkui opiskelulla teknillisessä 
koulussa, vein sen pyörän pois 
lomalle mennessäni.

Obbnäsista ajoimme Helsin-
kiin. Siellä kiinnitimme Kauppa-
hallin eteen. Ylös vedettiin suuri 
paraati, eli kaikki viestiliput ”kui-
vumaan”. Olihan Puolustusvoi-
main lippujuhla. Koska oli liik-
keellä huhuja joistakin levotto-
muuksista kaupungilla, oli lai-
voilla tehostettu valmius. Se tar-
koitti sitä, että kansivahdilla ja 
vahtipäälliköllä olivat konepis-
toolit helposti saatavilla.

Onneksi niitä ei tarvittu. 
Muista en tiedä, mutta olin seu-
raamassa Puolustusvoimain 
40-vuotisjuhlaohimarssia Kekko-
sen kanssa Suurkirkon portailla. 
Vain pienellä erolla. Kekkonen oli 
kai kolmannella portaalla ja mi-
nä ylimmällä. Väkeä oli runsaasti 
portailla ja katujen vierillä. Illalla 
ajoimme takaisin Obbnäsiin.

Kivellä käynti
Joskus heinäkuussa ajoimme 
Högsårasta Taalintehtaalle, ko-
ko viirikkö peräkanaa. Järjestys 
oli tavanmukainen. Katanpää 
johtoaluksena edessä, Purun-
pää seuraavana ja sitten Tam-
menpää ja Vahterpää. Erään väy-
län jatkeella oli karttaan merkit-
ty kivi, jossa piti tehdä 90 asteen 
käännös. Uusi väylä oli merkitty 
linjatauluilla. Toinen tauluista oli 
pensaiden peitossa ja tuli näky-
viin vasta kun linja oli jo kiinni.

Olin lounaan jälkeen vapaa-
vahdissa punkassa, kuulin ja 
tunsin kun koneet alkoivat ve-
tää taakse. Hyppäsin punkas-
ta pois ja aloin vetää kenkiä jal-
kaan, arvellen tulevan kiinnitys- 
tai ankkurointihälytyksen, en-
hän tiennyt mitään missä olim-
me. En ehtinyt saada toista ken-
kää jalkaani, kun tunsin keulan 
nousevan ylöspäin ja kuulin ko-
lahduksen keulasta minusta n. 
3-4 metrin päästä. Koska olin yk-
sin messissä, niin kuuntelin het-
ken, että kuuluuko sisään vir-
taavan veden kohinaa. Kun mi-
tään sellaista ei kuulunut, lai-
toin kengät kunnolla jalkaani ja 
läksin ylös kannelle. Iskukohta 
oli ammusvaraston kohdalla ja 
kun sen pilssi peilattiin, niin siel-
lä ei ollut vettä. Katanpäältä heti 
kysyttiin, että kuka oli ohjailija-
na. Förstin onneksi päällikkö it-
se oli ohjailijana. Katanpäältä oli 
seurattu tuloamme ja olivat ol-
leet varmoja kivelle ajosta. Nä-
kivät sitten keulan kohoamises-
ta, että niin siinä sitten kävikin.

Ajoimme sitten hiljaa Han-
koon, ja sinne tuli seuraavana 
aamuna sukeltaja, joka tutki 

pohjan. Ainoa näkyvä vaurio oli 
haljennut kölitukki, joka ei hai-
tannut loppukesän ajoja. Se kui-
tenkin oli ollut yhtenä syynä Pu-
runpään poistamiseksi käytös-
tä. Kesä 1958 jäi sille siis viimei-
seksi purjehduskaudeksi.

En tiedä, kuka sen laivan 
sitten osti. Muistelen kuullee-
ni, että siitä aiottiin tehdä hiek-
kaproomu. Joku vuosi myöhem-
min se oli Aurajoessa riisuttuna 
perusteellisesti, vain runko jäl-
jellä kuin pohjaventtiili oli pettä-
nyt ja alus oli uponnut yön aika-
na. Vielä 1970- luvulla sen run-
gon jätteet olivat kuulemma ol-
leet Nauvon telakan lähellä.

Samana kesänä Purunpää 
oli vähällä ajaa kiville Hangon lä-
hellä. Se oli aurinkoinen iltapäi-
vä, kun olimme yksin liikkeellä 
Turusta Hankoon päin. Olimme 
kääntyneet Hangon länsipuo-
lella etelään päin olevalle väy-
lälle. Päällikkö ajoi komentosil-
lalta ja luovutti ohjailun förstille, 
mennen itse vapaavahtia viettä-
mään. Olimme ajaneet sitä väy-
lää jonkun minuutin, kun förs-
ti antoi ruorikomennon kään-
tymisestä vasempaan. Olin oh-
jaamossa laivapäiväkirjan pi-
täjänä ja minusta se kääntymi-
nen oli liian aikaista. En ollut ai-
van varma, vaan aloin tarkista-
maan paikkaa kartasta. En eh-
tinyt oikaista förstiä kun pääl-
likkö ryntäsi ohjaamoon ja veti 
heti täydet taakse. Kun alus sit-
ten pysähtyi, niin näkyi edessä 
n. 75 m. päässä kun aallot löivät 
kivien ylitse. Täydellä vauhdilla 
olisimme menneet sinne perus-
teellisesti. Päällikkö oli jäänyt 
vielä kannelle keskustelemaan, 
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ja kun huomasin kääntymisen 
väärässä kohdassa, olin heti 
lähtenyt ohjaamoa kohti. Van-
hemmat aliupseerit kertoivat, 
että eivät he koskaan ole näh-
neet Iivanaisen liikkuneen niin 
nopeasti. Miten asiaa puitiin up-
seeriosastossa niin se ei kuulu-
nut toisille.

Laivaelämää
Kerran kun olimme ankkurissa, 
Leinon Topi oli vahtipäällikkönä, 
ja hän meni tarkastamaan vah-
teja aamuyöstä. Kansivahti oli 
nukkumassa savupiipun kupeel-
la, siltavahti löytyi ohjaamosta 
nukkumassa ja konevahtikin oli 
konehuoneessa täydessä unes-
sa. Herätteli vahdit ja meni pääl-
likön puheille. Heräsimme siihen 
kun hän tuli alas ja kertoi hetken 
kuluttua tulevan taisteluhälytyk-
sen, mutta se ei koske kantahen-
kilökuntaa, kertoen myös syyn 
siihen. Summerin soidessa alkoi 
kuulua kenkien kopinaa ja sen 
jälkeen oli hiljaista. Leino ilmoit-
ti miehille syyn siihen yölliseen 
hälytykseen ja he joutuivat ole-
maan klo kuuteen saakka siellä 
taisteluasemissa. Muuta rangais-
tusta muistaakseni nukkuneille 
vahdeille ei tullut. Tovereilta var-
masti tuli kuittauksia riittävästi.

Laivaston vuosipäivänä hei-
näkuun 9. oli laivaston 40-vuo-
tisjuhla. Eteläsatamassa laivoil-
la oli yleisöesittelyjä ja väkeä kä-
vi runsaasti. ”Suuri” laivastopa-
raati oli Harmajan väylällä. Siinä 
oli mukana kaikki käytössä ole-
vat laivat. Ne ajoivat peräkanaa 
kuin köyhän talon porsaat ja Kek-
konen itse otti sen vastaan jään-
murtaja Voiman kannelta. Sii-

tä paraatista otetun valokuvan 
olen nähnyt monessa julkaisus-
sa. Purunpää on niissä etualal-
la. Minä olen siinä komeasti nä-
kyvissä Purunpään keula kannel-
la ”Toisena oikealta”. Eihän siitä 
kuvasta ketään tunne, mutta kun 
muistaa paikkansa niin…

Heinäkuussa Purunpää jou-
tui viikoksi Rauman edustalle, 
jossa suoritettiin jotain veden-
alaisia räjäytyksiä. Purunpää oli 
mittausaluksena. Laivalle tuli 
Merivoimien esikunnan ”harras-

telijain aitasta”, eli koeosastos-
ta kaksi miestä mittauksia suo-
rittamaan. Rauman edustalla oli 
kova tuuli ja aallokko sen mukai-
nen. Aallot olivat 1…1,5 m. Kan-
nella pystyi olemaan hyvin ja 
syömäänkin siellä. Alas ei kui-
tenkaan ollut menemistä. Mo-
nelle ei ruoka kuitenkaan oikein 
maistunut. Ilma oli lämmin ja au-
rinko paistoi. Laivan keinunta oli 
ajoittain 25…35 astetta.

Aamulla päällikön piti ot-
taa jostakin syystä penisillii-
niä, ja hän olikin sille allerginen. 
Hän meni sairaalaan käymään 
ja kun kokeilla oli kiire, läksim-

me merelle förstin johdolla. Siel-
lä meni kaikki hyvin, mutta sata-
maan tulo oli hankalaa. Hän yrit-
ti ajaa laivan laituriin keula edel-
lä. Kun keula oli laiturissa kiinni, 
yritti hän ajaa perän kiinni laitu-
riin. Silloin keula irtosi laiturista. 
Olimme kuin varis tervatulla sil-
lalla. Laiturilla ei ollut ketään ot-
tamassa köysiä vastaan. Viimein 
kun keula oli sopivasti, pudot-
tauduin keulakannelta laituril-
le. Nyt saatiin köysi kiinni laitu-
riin ja laiva ei enää päässyt kar-
kaamaan. Kaikkein helposti kiin-
nitys olisi onnistunut, kun keu-
la oli laiturissa kiinni. Tuuli olisi 
painanut aluksen laituriin. Tuu-
li oli mereltä päin, ei voimakas, 
mutta viidessä minuutissa olisi 
laiva ollut laiturissa kokonaan 
kiinni.

Kohta kiinnityksen jälkeen 
päällikkö tuli laivalle. Hän oli 
förstille hurjana moisesta yrit-
teliäisyydestä. Hän oli ollut vas-
tapäätä olevalla pursiseuran ra-
vintolassa. Siellä oli ollut jouk-
ko kaupungin silmää tekeviä, ja 
ne olivat naureskelleet meidän 
kiinnitysyrityksiä. Iivanainen ei 
kehdannut tunnustaa, että hän 
oli sen laivan päällikkö, vaikka 
hän oli virkapuvussa.

Maissa liikuttiin yleensä ai-
na virkapuvussa. Minulla ei ol-
lut edes mukana siviilipukua. 
Virkapuku oli silloin paljon käy-
tetty asuste. Laivallakin sitä käy-
tettiin vahdissa ollessa, ja vain 
jos oli kyse likaisesta työstä ve-
dettiin työpuku tai haalarit pääl-
le. Konemestarit ajoivat yleen-
sä vahtiakin kavaijipuku pääl-
lä. Sen arvaa millaiseksi se tuli 
parissa viikossa likaisessa kone-

Purunpää oli 
mittausaluksena. 

Laivalle tuli 
Merivoimien 

esikunnan 
”harrastelijain aitasta”, 
eli koeosastosta kaksi 

miestä mittauksia 
suorittamaan.
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huoneessa. Silloin ei ajettu vah-
tia puhtaassa tauluhuoneessa. 
Työpuku oli tehty mittojen mu-
kaan harmaasta armeijan kesä-
pukukankaasta,

Venäläiset tekivät laivasto-
vierailun Helsinkiin yhden ristei-
lijän ja kahden hävittäjän voimin. 
Oli sovittu, että meitä menee sin-
ne 40 miestä, mutta kun kokoon-
nuimme laiturille, niin meitä oli-
kin 60. Jakaannuimme sitten 
eri aluksille. Purunpään poruk-
ka meni eräälle hävittäjälle. Me-
nimme mestarimessiin perätor-
nin alle. Tarjottavaa oli runsaas-
ti joka makuun. Kielivaikeuksia 
vain pyrki tulemaan, mutta alko-

holi kummasti auttaa siihen.
Meidän alukset oli kiinni-

tetty Lauttasaaren sillan pie-
leen. Seuraavana aamuna kun 
piti lähteä Obbnäsiin, niin Ka-
tanpään päällikkö ei pystynyt 
ajamaan ollenkaan. Katanpään 
försti oli kai lomalla, joten lip-
pueupseerin piti tulla ajamaan 
Katanpään Obbnäsiin.

Helsingissä ollessamme oli 
tavanmukainen illanistujais-
paikkana ravintola Espilä. Yleen-
sä oli yksi pöydällinen, mut-
ta joskus täyttyi kolmekin pöy-
tää. Upseerit ja aliupseerit oli-
vat yleensä samassa pöydässä. 
Ilta kului syöden ja juoden, se-

kä ohjelmaa seuraten (strippa-
usta). Ahkerimmat kävivät myös 
tanssilattialla.

Niin kului kesä ja elokuun al-
kupäivinä läksin virkavapaan tur-
vin opiskelemaan Helsingin Tek-
nillisessä Koulussa, josta sitten 
aikanaan valmistuin sähkötek-
nikoksi. Teknikon tointa jouduin 
sitten odottamaan melkein kak-
si vuotta. Ehdin sinä aikana jo 
hakeutumaan kahteen muuhun 
paikkaan, ja kun se tuli tiedoksi 
Merivoimien Esikunnassa, niin se 
todennäköisesti edesauttoi tek-
nikon toimen saamisessa.

Purupäät ja Ruotsinsalmi. sa-Kuva, meRivoimat
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Saarenpään linnakkeelle
Tiemme vei Koiviston Saaren-
pään linnakkeelle vuonna 1943, 
olin 17-vuotias.  Ryssä aloitti 
suurhyökkäyksen 9.6.1944 Kar-
jalankannaksella. Venäjän lai-
vasto tuli 40 laivalla 12 km:n 
päähän Saarenpäästä ja aloit-
ti tykistökeskityksen klo 7-17 
joka päivä. Meillä oli kolme kpl 
10 tuuman tykkiä ja kuusi Ca-
net-tykkiä. Sitten se aloitti aal-
topommituksen 15 minuutin vä-
lein, ja kolmantena päivänä sai 
yhdelle tykille täysosuman klo 
16.00. Siinä paloi 32 miestä.

Venäjän laivoista tuli kumive-
neellä seitsemän miestä saareen, 
joka on 18 km pitkä. Ulkoranta oli 
kahden miehen vartion varassa. 
Vartiovuorossa oli Säkkijärven 
Nisalahdesta Toivo Äyräväinen. 
Toivo huomasi rannalla liikettä 
ja sanoi kaverille; ” Juokse teke-
mään hälytys!” Hän jäi yksin ko-

nepistoolin kanssa ja huuteli ko-
mentosanoja ja ampui rantaki-
vikkoon yksin. Ryssät olivat peit-
täneet kumiveneen kivikkoon.

Tuli hälytys rantaan. Ryssät 
olivat kovia poikia. Heitettiin 

käsikranaatteja, ammuimme 
ja huusimme; ”Antautukaa!” Ei 
vastausta. Luutnantti Helsingis-
tä huusi, että lopetetaan tulitus. 
Silloin reunimmainen mies huu-
si; ”Ainakin yksi ryssä on elos-
sa!” Luti nousi ison kiven päälle, 
silloin venäläinen ampui häntä. 
Sen jälkeen pani käsikranaatin 
oman rinnan alle ja kuoli. Luut-
nantti kysyi paarilta; ”Onko mi-
nun pistooli vyöllä? Antakaa se 
minulle!” Ei annettu, mutta hän 
kuoli paarilla.

Kasarmi oli tyhjennetty mie-
histä, katolla oli nelipiippuinen 
urkukonekivääri. Siellä oli vain 
yksi mies, menin katsomaan 
häntä. Pojat sanoivat; se on ko-
va poika, ruuankin veivät sille, 
ei tullut alas. Siellä oli hiekkasä-
keistä tehty pesäke. Kun olin ka-
tolla, kaksi venäläistä hävittäjä-
laivaa lähti 12 km:n päästä tule-
maan kohti Saarenpään linna-

Ensio Mäkisen jatkosota-
muistoja rannikkotykistöstä

Ensio ”Enska” Mäkinen, joka oli kotoisin Viipurinlahden saaristosta, eli viimeiset vuo-
tensa kalastajana Suomenlinnassa, jossa hän tuli monelle linnoituksen asukkaalle ja 
turistille tutuksi, kun hän myi kalaa saaren rannassa. Keväällä 2004, Enskan jo olles-
sa kovin sairas, hän kirjoitti ylös muistonsa rannikkotykistöstä, lähinnä Saarenpään 
linnakkeesta, jatkosodan loppuvaiheessa. Enska oli 17-vuotias astuessaan palveluk-
seen Koiviston Saarenpään linnakkeelle. Ension tytär on toimituksen pyynnöstä kir-
joittanut puhtaaksi isänsä tarinan ja antanut sen julkaistavaksi.

Ensio MäkinenH
istoria

Ensio Mäkinen 14 tai 15-vuotiaa-
na ennen talvisotaa.

mäKisten peRHeaLbumi
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ketta. Me katsottiin kun 6 tuu-
man Canet- tykit ampuivat yh-
teislaukaukset. Ensimmäiset 
laukaukset menivät yli, mutta 
toiset laukaukset osuivat eteen. 
Silloin ryssät vetivät täydessä 
vauhdissa ympäri ja panivat su-
mun koko laivaston ympärille. 
Oli ihan tyynet ilmat ja torpedo-
veneet sumuttivat aina lisää. Me 
ammuttiin kolmella 10 tuuman 
tykillä yhteislaukaukset useam-
paan kertaan, emme nähneet 
osuivatko ne sumun takia.

Maataistelukoneita oli jo-
ka päivä saaren yllä, ne lensi-
vät puiden yläpuolella. Ei kuul-
tu ennen kuin ne olivat päällä ja 
ne ampuivat konetykillä kaikkea 
mikä liikkui. Me avustettiin Kan-
naksen maarintamaa 10 tuuman 
tykeillä, kolmella. Ne kantoivat 

28 km, viimeiset laukaukset vain 
18 km. Me odotettiin ryssän mai-
hinnousua. Meille peräytyi Olli-
lasta Kannakselta 200 miestä. 
Ryssä sai vallattua Koiviston 
kauppalan. Oli kova tykistökes-
kitys ja lentopommitukset. Tuli 
iso pommi vain neljä metriä mi-
nusta, menetin tajunnan, verta 
oli tullut suusta ja korvista. Siinä 
haavoittui monta poikaa. Minut 
oli viety JSP:een. Haavoittuneita 
oli noin 30 miestä ja meidät vie-
tiin seuraavana iltana saaren toi-
seen päähän 18 km. Suomen lai-
vaston piti tulla hakemaan yöl-
lä klo 24.00, mutta Venäjän lai-
vasto esti. Siinä oltiin rannassa 
omakotitalossa ja kuusi miestä 
kuoli haavoihin. Ne vietiin puu-
liiteriin, yksi mies kysyi tuskis-
saan, saako hän laulaa virttä, 

aloitti, siihen loppui hänen tus-
kansa.

Kenttäsairaalan kautta hen-
kilötäydennyskeskukseen
Seuraavana yönä klo 12 tuli Suo-
men tykkivene hakemaan. Ko-
mento oli, että kaikki paarit kan-
nelle jos upottavat, sillä matkaa 
oli Säkkijärven Ristiniemeen 25 
km, hyvin kuitenkin selvittiin 
maihin. Siellä oli vastassa ambu-
lanssilinja-auto, joka vei Säkki-
järvelle kenttäsairaalaan, olim-
me siellä kaksi vuorokautta. Sit-
ten meidät vietiin Lahden sota-
sairaalaan, joka muistaakseni si-
jaitsi ammattikoulussa.

Sieltä siirryttiin Pieksämäen 
henkilötäydennyskeskukseen, 
se oli elokuvateatteri. Kun läh-
dimme Lahdesta junalla, toinen 

Saarenpään lyhyt historia.

teuvo RönKKönen Rt 2 1918-1940
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sotilas oli korpraali Helin Kot-
kasta, joka lähti metsäkaartiin, 
komennustodistus oli hänel-
lä. Se osti Lahdesta kaksi pul-
loa Vaakuna-viinaa ja tuli huma-
laan. Pyysin komennuspaperin 
minulle, sillä junassa sotapolii-
sit tarkasti sotilaiden paperit. 
Se kaveri pyysi minua myös Sai-
maan saareen, hän ei paperia 
tarvinnut.

Pieksämäellä minua kuulus-
teltiin kaksi päivää. Sanoin, et-
tä se oli humalassa, joten otin 
paperit, komentotodistuksen 
häneltä pois. Sanoin vain etten 
tiedä millä asemalla hän hävi-
si, en ole kuullut miehestä sen 
koommin.

Teikarin taistelun kautta 
Pukkion linnakkeelle
Pieksämäeltä matkustimme ju-
nalla Haminaan ja autolla Säkki-
järven Vilaniemeen, Teikarin tais-
teluun, sieltä takaisin esikuntaan 
Säkkijärven kirkolle saunaan 
yöksi. Oli valvottu kaksi vuoro-
kautta, lämpimässä saunassa 
saatiin lepoa. Siellä oli myös Nie-

men Unto, naapurin poika. Siel-
tä meitä vietiin Virolahden Hur-
punniemeen, jossa oli rannas-
sa avonainen kalastusvene. Ky-
syimme mihin viet meitä, kuski 
sanoi Pukkion saareen, siellä oli 
kova ryssän ilmapommitus, seit-
semän miestä haavoittui pahas-
ti. Me asuimme yhdeksän mie-
hen teltassa itäkärjessä.

Meidät määrättiin viestitoi-
mistoon, josta seurattiin Venä-

jän laivaston liikkeitä Suomen-
lahdella. Satuin olemaan vuo-
rossa yöllä kun tuli hälytys. Meil-
lä oli kolme torpedovenettä laitu-
rissa, salasanamme kuului; suu-
rinta nopeutta käyttäen suunta-
na Suursaari. Minä vein sanoman 
torpedoveneille ja ne lähtivät he-
ti. Olivat kolme päivää Suursaa-
ren vesillä. Kapteeni Elo Kotkas-
ta kertoi, että he ajoivat täyttä 
vauhtia, ei tiedetty mitä oli me-
nossa. Kun Suursaari alkoi nä-
kyä, siellä oli Saksan laivasto ja 
Venäjän laivasto. Sitten tuli ra-
dion kautta tieto että Saksa on 
vihollinen ja Venäjä aseveli. Sak-
salaiset vaativat suomalaisia an-
tautumaan, ne olivat Kotkasta 
lähtiessä miinoittaneet väylän 
koko matkan. Suomalaiset vas-
tasivat sakuille, että jos nouset-
te maihin, me avaamme tulen, 
ne yrittivät. Suomalaiset upotti-
vat maihinnousualukset ja venä-
läiset upottivat osan ja osa pääsi 
pakenemaan. Yhden yön aikana 
vaihtui aseveli viholliseksi.

Sotaveteraani Enska myy kaloja Suomenlinnassa 
1980-luvulla.

Saarenpään tykkiasemaan on kiinnitetty muistolaatta.

ove enqvist

ove enqvist
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Vihdon aselepo ja kotiutus
Me katsoimme kiikarilla kun rys-
sät kävi aamupuurolla Narvissa. 
Virolahdella oli 120 vapaaehtois-
ta, joita koulutettiin valtaamaan 
Teikarin saari takaisin. Se oli ve-
rinen taistelu, siinä kaatui 300 
suomalaista miestä. Sitten tu-
li aselepo, me jouduimme luo-
vuttamaan saaren Venäjälle. Me 
purimme kuparisähköjohdot ja 
kaadoimme pylväät ihan maan 
tasalle ja sammalta päälle ettei 
ryssä näe, luulee, ettei sähkö-
johtoja ole ollutkaan.

Meidät haettiin takaisin 
mantereelle, Hurpunniemeen, 
Virolahden vanhaan pappilaan, 
siellä oli esikunta. Kun esitin 
paperin, kirjurina oli Äyräväi-

sen Eevert, siskoni miehen Su-
lon veli. Sulo menehtyi veljen-
sä laittamaan miinaan Suur-
saaressa 1943. Sulo Äyräväinen 
haudattiin Säkkijärven sanka-
rihautaan. Eevert sanoi minul-
le; ” Oletko sinäkin vielä hengis-
sä?”. Eevert kirjoitti esikunnas-
sa komennustodistuksen kolme 
eri kertaa Virolahden ja Helsin-
gin välille. Seitsemän kertaa so-
tapoliisit tarkasti paperit ja hy-
vin selvisin joka reissun. Perjan-
tai-iltana läksin ja sunnuntai-il-
tana takaisin.

Elna-siskoni asui Mikonka-
dulla Helsingissä. Hän homma-
si 6-8 pulloa vaakunaviinaa. Oli 
aina juhlat, Eevert, Niemen Un-
to ja Tuiskun Jaakko haettiin ai-

na juhliin. Sitten kapteeni kysyi, 
onko ajokorttia? Minä kävin Kot-
kassa. Isäni sai Viipurin maaher-
ra Mannerilta erikoisluvan, se oli 
1942. Ensin oli Haminassa hä-
käpönttökurssit viikon. Sitten 
ajoin Virolahden ja Haminan vä-
liä kenttäpostia ja lomalaisia. 
Sitten vanhoja miehiä alettiin 
kotiuttaa.

Enska oli juuri täyttänyt 20 
vuotta kun hänet kotiutettiin 
16.12.1945.

Toimitus, väliotsikot ja kuvitus 

Ove Enqvist

Tekstissä olevia epäselviä kohtia 
on muokattu, mutta mahdollisia 
asiavirheitä ei ole tarkastettu.
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Arkistojen helmiä 3/2001

O ttaessani juuri vastaan merivoimien 
komentajan tehtävät on luonnollista 
tarkastella, missä tänä päivänä men-

nään ja miltä tulevaisuus näyttää. Viime vuosi-
kymmenien aikana merivoimien toimintaa on 
leimannut pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja 
jatkuva kehitys. Sen tuloksena olemmekin voi-
neet hyvin säilyttää suorituskykymme valtion-
talouden vaikeista vuosista huolimatta.

Kaikkia osa-alueita on kehitetty; koulutus-
järjestelmää niin kantahenkilökunnan kuin 
varusmiestenkin osalta, sotavarustusta, tuki-
kohtia ja huoltojärjestelmää. Valtioneuvoston 
turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko 
vuodelta 1997 linjasi hyvin selkeästi merivoi-
mien kehittämistä. Sitä seuranneessa raken-
nemuutoksessa merivoimat ja merivoimien 
rooli muuttui merkittävästi. Meripuolustuk-
sen eri elementtien, laivastojoukkojen ja ran-
nikkojoukkojen, yhteenliittäminen toteutet-
tiin hyvin nopealla valmistelutyöllä. Nyt muu-
taman vuoden kokemusten jälkeen voidaan to-
deta päätösten olleen hyviä ja lopputulos on 
toimiva. Tulokseen vaikutti varmasti suures-
ti se, että molemmat osapuolet olivat työssä 
mukana rakentavassa hengessä ennakkoluu-
lottomasti luomassa itsellemme uutta, entis-
tä tehokkaampaa organisaatiota.

Kuluvan vuoden kesäkuussa julkaistu val-
tioneuvoston uusi turvallisuus ja puolustuspo-
liittinen selonteko jatkaa merivoimien kehittä-
mistä ja uudistuksia. Merivoimien materiaalisen 
kehittämisen selkeä painopiste on tärkeimmän 
aluskaluston uusimisessa ja rannikkopuolus-
tuksen liikkuvuuden parantamisessa. Kehittä-
miselle on myös lähivuosina taloudelliset edel-

lytykset. Merivoimil-
le on myönnetty vuo-
sille 2001–2006 tilaus-
valtuuksia yhteen-
sä lähes 2,5 miljardia 
markkaa. Tärkein yk-
sittäinen hanke on 
Laivue 2000. Siihen 
kuuluvilla kuudella 

aluksellahan me korvaamme käytöstä poistu-
vat Turunmaaluokan, R-luokan ja Tuima-luokan 
alukset. Uusi laivue on suuri haaste merivoimil-
le. Erityisesti uusi ilmatyynyaluskalusto mit-
taa meidän osaamisemme tasoa. Miinasodan-
käyntikykymme paranee myös entisestään. Ku-
ha-luokan peruskorjausprojekti alkaa olla lop-
pusuoralla. Kunhan saamme henkilöstön täy-
sin sisäänajettua uusiin järjestelmiin, voidaan 
katsoa miinanraivauskykymme kasvaneen 
huomattavasti. Nyt myönnetyt tilausvaltuudet 
mahdollistavat miinanetsintäkyvyn kehittämi-
sen. Suunnitelmiin sisältyy miinanetsijäaluksen 
prototyypin hankinta. Miinoituskykyämme pa-
rantaa myös lähivuosina käynnistyvä kotimai-
sen herätemiinakaluston sarjahankinta.

Nyt käytössä olevaa kalustoa myös moder-
nisoidaan. Helsinki luokan alukset peruskorja-
taan, minkä yhteydessä otetaan lisääntyvässä 
määrin huomioon niiden kyky suorittaa alu-
eellisen koskemattomuuden valvonta- ja tor-
juntatehtävää. Tämä on tärkeää, koska Turun-
maa- ja R - luokka eivät ole enää käytettävissä 
siihen tehtävään. Myös käytössä olevan meri-
torjuntaohjus 85 -järjestelmän modernisointi 
turvaa pintatorjuntakykymine säilymisen tu-
levina vuosina.

Merivoimat tänään  
ja huomenna
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Toinen painopistealue merivoimien kehittämi-
sessä on rannikkojoukkojen liikkuvuuden pa-
rantaminen. Tälläkin osa-alueella tulevaisuus 
näyttää myönteiseltä. Me uusimme rannikko-
jääkäripataljoonan koko aluskaluston, mikä 
merkitsee todella suurta harppausta eteen-
päin yksikön toiminnassa ja tehokkuudessa. 
Edelleen suunnitelmissa on kevyen rannik-
ko-ohjusyksikön sekä liikkuvan rannikkotut-
kajärjestelmän hankinnat.

Myös valvonnan, johtamisen sekä elektro-
nisen sodankäynnin järjestelmiä uusitaan.

Selonteon mukaisesti kiinteää rannikkoty-
kistöä vähennetään edelleen tulevina vuosina. 
Jo tähän mennessä useista ns. kylmistä linnak-
keista on luovuttu, mutta jatkossa vähennys 
tulee koskemaan myös valmiuslinnakkeita lä-
hinnä Hangon ja Saaristomeren alueella. Su-
pistukset ovat toki vaikeita niille henkilöille, 
joita ne koskettaa. Tämä on kuitenkin ainoa ta-
pa saada kohdennettua riittävä ammattitaitoi-
nen henkilöstö uusiin, entisiä tehokkaampiin 
yksiköihin. Päällystön koulutusjärjestelmä on 
kokonaisuudessaan suuressa muutostilassa. 
Meidän tulee nähdä asia positiivisena. Meillä 
on nyt tilaisuus itse luoda koulutussuunnitel-
mat sellaisiksi, että ne palvelevat parhaalla ta-
valla merivoimia ja tuottavat meille juuri sitä 
ammattitaitoista henkilöstöä, jota tulevaisuu-
den haasteissa tarvitsemme. Vastuu tämän tu-
loksesta on vain meillä itsellämme.

Reservin merkitys on suuri. Tämän takia on vii-
me vuosina ollut erittäin miellyttävää nähdä ja 
aistia se innostus ja tehokkuus, jolla vapaaeh-
toinen maanpuolustuskoulutus ja kaikki muu-
kin reserviläistoiminta toimii merivoimien pii-
rissä. Uskon vahvasti, että nykyjärjestelmällä, 
ehkä sitä vielä hieman hioen, saavutetaan pa-
ras niin reserviläisiä kuin myös merivoimia pal-
veleva tuotos.

Vaikkakin edellä läpikäymäni tulevaisuu-
denkuvat näyttävätkin hyvin positiivisilta, me 
emme saa tuudittautua pelkkään hyvänolon-
tunteeseen. Nyt hyväksyttyihin tilausvaltuuk-
siin sisältyvien projektien ja käynnissä olevan 
koulutusuudistuksen läpivieminen vaatii meiltä 
kaikilta suurimman mahdollisen työpanoksen. 
Todella paljon olisi myös kehittämisprojekteja, 
joita emme voi toteuttaa meille osoitetuin voi-
mavaroin. Meidän tuleekin jatkossa panostaa 
siihen suunnitteluun, joka takaa meille tasaisen, 
pitkäjänteisen kehittämisen myös nyt päättyvi-
en tilausvaltuuksien jälkeisinä vuosina.

Henkilökunnan ja reserviläisten ammatti-
taito ja motivaatio on tänään korkea. Meidän 
tulee kaikella tavalla panostaa siihen, että ne 
säilyvät korkeina myös huomenna. Vain tämä 
yhdessä asianmukaisen varustuksen kanssa 
takaa sen, että meillä tulevinakin vuosina on 
tehokas ja uskottava meripuolustus.

Merivoimien komentaja Lippueamiraali

Hans Holmström 

Konsantie 30, 21260 Raisio

Superior Knowledge in
Marine Electrical Installations

www.ab-marinel..
Tel: +358 2 444 11
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Tervehdys hyvät jäsenet!
Kevät ja kesä on mennyt edel-
leen koronaa vältellen.

Yhdistyksen jäsenmatka kui-
tenkin järjestettiin 6.- 8.8.2021. 
Voitte lukea kadettien matka-
kertomuksen tästä lehdestä.

Perinteinen kadettien miek-
kajuhla järjestettiin 24.8.2021 ja 
siitäkin löytyy kirjoitus tästä leh-
destä.

Kommodori evp Sakari Mar-
timolle myönnettiin 14.6.2020 
yhdistyksen standaari nume-
ro 60, kun hän täytti 60 vuotta.  
Saimme viimein 31.5.2021 luo-
vutetuksi standaarin Sakarille 
hallituksen kokouksen yhtey-
dessä. Ohessa kuva luovutuk-
sesta.

Komentaja evp Ove Enqvis-
tille myönnettiin vuosikoko-

uksessa 27.4.2021 yhdistyksen 
kultaisen ansiomerkki numero 
31, joka luovutettiin Ovelle jä-
senmatkalla. Ohessa kuva Mik-
kelistä, Marskin Klubilta. Ovel-
la on rinnassaan kultainen an-
siomerkki. Oven vieressä Jussi 
Ahokas.

Hyvää syksyä!
Toivotteleepi  

JaVa

Rannikkoupseeriyhdistys 
tiedottaa

jaRmo vaLtimo jaRmo vaLtimo
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Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

1. Meriupseeriyhdistyksen 
kuukausikokoukset
Yhdistyksen toimintasuunnitel-
man mukainen syyskuun ko-
kous Rajavartiolaitoksen esi-
kunnassa 9. syyskuuta joudut-
tiin perumaan vallitsevien oh-
jeiden ja rajoitusten takia.

Mikäli tilanne sallii, seuraava 
kokous järjestetään yhdistyksen 
vuosipäivän kokouksena 28. lo-
kakuuta perinteisin menoin Me-
risotakoululla.

Yhdistys valmistautuu jär-
jestämään marraskuun ko-
kouksen yhdistettynä Rannik-
koupseeriyhdistyksen kanssa 
16. marraskuuta Suomenlinnan 
upseerikerholla.

Tarkemmat tiedot ja ilmoit-
tautumisohjeet kokouksiin lähe-
tetään jäsenistölle sähköpostit-
se välitettävissä jäsentiedotteis-
sa. Jos et ole vastaanottanut tie-
dotteita hetkeen, päivitäthän 
yhteystietosi sihteerille osoit-
teeseen sihteeri@meriupseeri-
yhdistys.fi

2. 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:

Meriupseeriyhdistys tiedottaa
 – Amir/kom 40,00 €
 – Komkapt/ltn 30,00 €
 – Evp/res 30,00 €
 – Kad 0,00 €

Maksathan jäsenmaksun 
laskussa näkyvälle tilille, joka 
on muuttunut edellisvuodesta 
ja muistat käyttää viitenumeroa.

3. MY:n jäsentuotteet
 – Suomen Laivasto -kirjasarja 

(1 - 3), osat erikseen 15,00 €, 
koko sarja 40,00 €

 – Uhka Lännestä -kirja,  
15,00 €

 – Suojattu merenkulku elin-
ehtonamme -kirja, 15,00 €

 – MY:n isännänviiri, 70,00 €
 – MY:n Veneviiri, 22,00 €
 – MY:n Jäsenpinssi, 7,00 €

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

sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi
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Järjestöt

Sininen Reservi

Hallitusti haasteita haastaen           sinisen reservin voimin

Tyytyväiset selviytymiskurssin kouluttajat ja kurssilaiset palaamassa Mustamaalta Klamilan satamaan                                                              m/s Sommarön kyydissä.
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Järjestöt

Sininen Reservi

Hallitusti
Sininen Reservi ry:n huhtikuus-
sa pidetyssä vuosikokouksessa 
valittu uusi hallitus piti järjestäy-
tymiskokouksensa toukokuus-
sa. Siinä määriteltiin alue- ja toi-
mintavastaavat, valio- ja toimi-
kuntien jäsenet sekä edustajat 
eri yhteistyöelimiin. Vastuuhen-
kilöiden nimet löytyvät Sinisen 
Reservin nettisivuilta www.sini-
nenreservi.fi, ja tarkemmat yh-
teystiedot saa lähettämällä säh-
köpostia osoitteeseen info@si-
ninenreservi.fi. 

Henkilövaihdoksia on ta-
pahtunut myös Sinisen Reser-
vin yhteysupseeriviirikössä. Si-
ninen Reservi ry:n hallitus valit-
si viirikön päällikön tehtävässä 
toimineen Sami Linnermon seu-
raajaksi Henri Havulinnan, joka 
on aikaisemmin toiminut Suo-
menlahden alueen vastaavana. 
Parhaimmat kiitokset Samil-
le erinomaisesti tehdystä työs-
tä ja menestystä Henrille viiri-
kön vetäjänä. Suomenlahdella 
vastaavana aloittaa Toni Alasu-
vanto, jonka toivotamme terve-
tulleeksi yhteysupseeritoimin-
nan johtotehtäviin. Saaristome-
ren sekä Pohjanlahden alueiden 
vastaavana toimii edelleen Jan 
Wahlstein.

Hallitus käsitteli viimeisim-
mässä kokouksessaan myös kä-

Hallitusti haasteita haastaen           sinisen reservin voimin
sitettä Sininen Reservi. Se tote-
si, että virallinen nimi Sininen Re-
servi ry ja nimi ilman yhdistys-
muotoa Sininen Reservi tarkoit-
tavat molemmat itse yhdistystä, 
kun taas käsite sininen reservi – 
molemmat sanat pienellä kirjoi-
tettuna – kattaa Merivoimien ja 
merivartiostojen piirissä toimi-
vat yhdistykset ja jossain mää-
rin myös Meripuolustussäätiön. 
Määrittelyn avulla saadaan muu-
tettua hivenen kirjavaa nimeä-
miskäytäntöä yksiselitteiseksi.

Etäkokouksista on tullut vii-
meisen puolentoista vuoden ai-
kana normaalikäytäntö, ja hal-
lintomme on siirtynyt tehtyjen 
uudistusten myötä sähköiseen 
työympäristöön. Sinisen Reser-
vin talousasiatkin hoidetaan jat-
kossa sähköisen kirjanpito-oh-
jelmiston avulla. Nämä kaikki 
auttavat tekemään helpommin 
hallinnollisia asioita ja helpot-
tavat siten myös jäsenyhdistyk-
sien työtä. 

Etäkokoukset ovat myös 
mahdollistaneet helpomman 
yhteydenpidon jäsenyhdistyk-
siin, ja huhtikuussa pidetty en-
simmäinen jäseninfoilta sai jat-
koa elokuussa. Noin tunnin kes-
tävien tilaisuuksien tärkein tehtä-
vä on ylläpitää ja edistää Sinisen 
Reservin kontaktia jäsenyhdis-
tyksiinsä. Jäseninfoillat mahdol-Tyytyväiset selviytymiskurssin kouluttajat ja kurssilaiset palaamassa Mustamaalta Klamilan satamaan                                                              m/s Sommarön kyydissä.
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Järjestöt

Sininen Reservi

listavat myös mieltä askarrutta-
vista asioista kysymisen, palaut-
teen jakamisen ja yhteisöllisyy-
den luomisen. Illat ovat saaneet 
osallistuneilta kiittävää palautet-
ta. Tavoitteena on, että näitä in-
foiltoja järjestetään jatkossa usei-
ta kertoja vuodessa, noin kahden 
tai kolmen kuukauden välein.

Haasteita
Pandemiatilanne ja rajoitukset 
ovat edelleen hankaloittaneet 
vapaaehtoista meripuolustus-
toimintaa. Useita, pitkällekin 
suunniteltuja sekä aikaisemmin 
Rannikon Puolustaja -lehdes-

säkin mainostettuja tapahtu-
mia on jouduttu peruuttamaan. 
Maanpuolustustahdon ylläpitä-
misen ja kohottamisen kannal-
ta merkittävimpinä näistä pe-
ruutuksista olivat Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivän paraati 
Joensuussa ja Merivoimien vuo-
sipäivän Raumalle suunnitellut 
tapahtumat. Jälkimmäisissä Si-
nisellä Reservilläkin oli suunni-
teltuna oma osuutensa.

Kun kursseja, muita tapah-
tumia ja yhteisiä tekemisiä on 
peruttu, fyysiset tapaamiset 
ovat jääneet varsin vähälle. Har-
mi kyllä, sillä saattaa olla oma 

vaikutuksensa maanpuolustus-
harrastuksen yhteisöllisyyteen 
ja toisiin tutustumiseen. Linna-
keveneistä osa jäi laskematta 
veteen täksi purjehduskaudeksi. 
Näitä vaikutuksia pyrimme kai-
kin keinoin estämään ja muut-
tamaan tilannetta paremmaksi.

Haastaen
Sinisen Reservin hallitus on tart-
tunut ilmenneisiin kehityskoh-
teisiin ja pyrkii jatkuvasti paran-
tamaan yhdistyksen toimintaa. 
Yhteydenpitoa on kehitetty jä-
seninfoilloilla. Keväällä toteu-
tettu kolmiosainen webinaari-

Sinisen Reservin asettama kunniavartio Miinanraivaajien muistomerkillä Katajanokalla Merivoimien 
vuosipäivänä 9.7.2021. Mukana alil res Lasse Mäki ja ylik res Toni Alasuvanto sekä taustalla Suomenlahden 
Laivastokillan m/s Kilstar juhlaliputuksessa.
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Sininen Reservi

sarja toimi erittäin onnistunees-
ti myös etätilaisuutena ja sai kiit-
tävän palautteen. Jatkoa seu-
rannee syksyllä.

Lippujuhlan päivää vietettiin 
vaihtoehtoisella ohjelmalla tilai-
suuden arvokkuus turvaten. Me-
rivoimien vuosipäivää juhlistet-
tiin varsinaisen juhlapäivän ta-
pahtumien lisäksi Merellisellä 
teemaviikolla, jonka suunnitte-
luun ja menestykselliseen toteu-
tukseen Sininen Reservi osallis-
tui Merivoimien rinnalla. Teema-
viikon sosiaalisessa mediassa 
sunnuntaista perjantaihin teh-
dyt päivitykset saivat huomatta-

vasti normaalia enemmän näky-
vyyttä. Merivoimien edustajien 
kanssa yhdessä todettiin tämän 
kaltaisen yhteistyön olevan jat-
kossakin kannatettavaa.

Merivoimien vuosipäivänä 
Sinisen Reservin jäsenyhdistyk-
set osallistuivat aktiivisesti juh-
lallisuuksiin. Kotkan Varissaa-
ressa Ruotsinsalmen taistelu-
jen muistomerkille laskivat yh-
teisen seppeleen Kotkan ran-
nikkoalueen perinneyhdistys, 
Kotkan Reserviupseerikerho, 
Kymen Laivastokilta ja Rannik-
koprikaati. Helsingin Katajano-
kalla Miinanraivaajien muisto-

merkille laskivat seppeleet Sini-
nen Reservi ja Helsingin Miinan-
raivaajakilta yhdessä sekä Suo-
menlahden Laivastokilta oman-
sa. Turussa Miinanraivaajakilta 
laski seppeleen Miinanraivaa-
jien muistomerkille, ja Naanta-
lissa Turun Laivastokilta toimi 
vastaavasti Laivaston muisto-
ristillä. Raumalla Laivaston Ve-
teraanit laskivat seppeleen San-
karipatsaalle.

Poikkeuksellisesta tilantees-
ta huolimatta Sinisen Reservin 
tämän vuoden kolme ensim-
mäistä ampumakilpailua on jär-
jestetty turvallisesti ja onnistu-

Sinisen Reservin Ampumakilpailu 3:n joukkuekilpailun voittajajouk-
kue Merireserviläiset 2973 pistettä ja henkilökohtaisen kilpailun voit-
taja Jari Luostarinen 1061 pistettä. Kuvassa vas. Jukka Soini, Jari 
Luostarinen, Santeri Marttila.

antti Rautiainen antti Rautiainen
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neesti Upinniemessä. Linnake-
veneistä Lavansaari ja Sommarö 
ovat purjehtineet koko kesän ak-
tiivisesti. Uusin aluksista, öljyn-
torjuntavene Pia Elisabeth on jo-
pa korvannut Rannikkoprikaatin 

”karanteenissa” ollutta kalustoa.
MPK:n Meripuolustuspiirin 

kursseja on myös rajoituksis-
ta huolimatta pystytty järjestä-
mään. Kaakonkulman toimin-
nan aktivoimiseen liittyen Mus-

tamaalla toteutettiin onnistu-
neesti selviytymiskurssi juhan-
nusta edeltäneenä viikonlop-
puna. MPK:n kursseilla ei tiettä-
västi vieläkään ole tullut yhtään 
koronatartuntaa tai -altistumis-
ta. Näillä kursseilla Meripuolus-
tuspiirin ja Sinisen Reservin erin-
omainen yhteistyö on näyttänyt 
vahvuutensa.

Sinisen reservin voimin
Sinisen reservin yhdistykset jär-
jestivät kesällä muitakin onnis-
tuneita tilaisuuksia. Haapasaa-
ressa Puikkaripäivien avajais-
ten yhteydessä Rannikkotykis-
tön perinneyhdistys ja Kotkan 
rannikkoalueen perinneyhdis-
tys paljastivat Haapasaaren me-
rivartioaseman muistolaatan 17. 
heinäkuuta. Sinisen Reservin yh-
teysupseeriviirikkö tuki ruotsa-
laisen museo-ohjusvene Ysta-
din vierailua Hangossa 14.–16. 
elokuuta kahden yhteysupsee-
rin voimin.

Sininen Reservi osallistuu 
Merisotakoulun infopäivään 
syyskuun alussa ja esittelee toi-
mintaansa koulun henkilökun-
nalle. Perinteinen Meripuolus-
tuspäivä on tarkoitus järjestää 
yhdessä Merivoimien kanssa 
Heikkilässä lauantaina 30. loka-
kuuta. Sinisen reservin toimintaa 
on tarkoitus esitellä myös yhdes-
sä Nylands Brigads Gillen kanssa 

Meripuolustuspiirin ja Sinisen Reservin Kaakonkulman toiminnan akti-
voimiseksi jatkuivat Mustamaalla järjestetyllä selviytymiskurssilla.

www.sininenreservi.fi info@sininenreservi.fi

antti Rautiainen
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Sininen Reservi

Kokonaisturvallisuusmessuilla 
Tampereella 1.–2. lokakuuta.

Sinisen reservin toiminta-
edellytyksiä parannetaan tule-
vana syksynä yhteiskäyttöisil-
lä varasto- ja toimistokonteilla. 
Lisäksi yhdistyksen VHF-radiot 
kunnostetaan, tarpeellisilta osin 

täydennetään ja otetaan tehok-
kaasti hyötykäyttöön. Näiden 
osalta selvitystyö saatetaan lop-
puun, ja varsinkin konttien osal-
ta sijoituspaikat sekä käyttäjät 
päätetään jo ennen tämän leh-
den julkaisemista.

Näillä eväillä otamme syk-

syn, talven ja vuoden 2022, yh-
distyksen 25-vuotisjuhlavuoden 
vastaan.

Turvallisen aktiivista loppu-
vuotta toivottaen

Antti Rautiainen
Puheenjohtaja

Sininen Reservi ry

Haapasaaren muistolaatan paljastustilaisuutta 17.7.2021 kunnioitti arvovaltainen joukko, mukana mm. 
Merivoimien EP lippueamiraali Tuomas Tiilikainen, RT:n perinneRT:n perinnehdistyksen puheenjohtaja Johanna 
Pakola, MERITIEDP:n KOM komentaja Lari Pietiläinen, kapteeni evp Jaakko Leppänen ja evl evp Jukka Vaaja.

antti Rautiainen
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Entisessä elämässäni olin ta-
sopiirtäjä Helsingin Laivas-

toaseman Tasolla, lopulta ylenin 
tilannevalvojaksi Suomenlahden 
Meripuolustusalueen Merivalvon-
tajohtokeskukseen. Sitten jäin 
eläkkeelle, näin valon ja ryhdyin 
sotilaskotisisareksi Rannikkosoti-
laskotiyhdistykseen. Mutta vielä-
kin puhelimen soidessa vilkaisen 
kelloa, jotta kysyttäessä tiedän, 
milloin olen viestin saanut. Olen 
aina halunnut pitää rivit suorina, 
sarakkeet pystyssä ja laatikot pi-
nossa. Sitten tuli korona.

Rannikkoprikaati ystävälli-
sesti kutsuu meidät mukaansa 
tapahtumiin, täällä varuskun-

nassa tai sitten muualle. 2020 
piti olla monia ihania juttuja, 
Meri5-otteluita ja Merivoimien 
vuosipäivä, alokkaiden läheis-
tenpäiviä ja valoja. Piti, kuitat-
tiin punaisella lipulla ja siirret-
tiin vuodella eteenpäin. Kyllä 
2021 on jo rokotukset ja immu-
niteetit ja kaikki hoituu… Eipä 
horjuteta laatikkopinoja. 

Ensimmäiseksi ilmoitettiin, 
että juhannusviikolla varuskun-
taan ei tule yhtään kiinalaista tai 
brasilialaista Meri5-ottelijaa. Sel-
vä, ei pidetä päätösjuhlaa Soti-
laskodin merenpuoleisessa puis-
tossa. Liian eksoottista se olisi 
ollutkin. Ja suomalaiset olisivat 

kuitenkin voittaneet kaikki mita-
lit. Hieman toiveikkuutta herätti 
maastotiedustelu Raumalle Meri-
voimien vuosipäivän merkeissä. 
Kaupunkihan on kaunis kuin ka-
ramelli, sankarihautausmaa vai-
kuttava ja kaupungintalon kah-
vio Aallon koivukalustoineen – 
niin suomalaista. Ryhdyimme 
raumalaisten ja turkulaisten si-
sarten kanssa laatimaan listoja, 
laskemaan menekkiä munkeil-
le – ainakin 2000 ja kaffet päälle. 
Yhteysupseeri sai tehtäväkseen 
löytää meille Teuvakeittimet. Hy-
vä ettemme sisarille jo vuorolis-
taa laatineet. Hah. Sarakkeet vä-
hän huojahtivat.

Jotain sentään tapahtui. So-
tilaskotiautomme Unelma on 
löytänyt kutsumuksensa. Las-
kelmieni mukaan lähtöjä on ol-
lut noin joka kolmas päivä, sun-
nuntait mukaan lukien. Pääosin 
kiertelemme kasarmeilla, varus-
miehet pääsevät sodeen kuului-
sissa kohorteissa, pääsemättö-
mille viemme palvelut portaille. 
Lauantaisin käymme sotasata-
massa. Muutama mieliin painu-
nut Ritva21-harjoituksen keik-
ka, saimme Dragsvikiltä pyyn-
nön paikata kolme heidän keik-
kaansa. Okei. Unelma ja sisaret 
olivat sovittuna aikana sovitussa 
paikassa odottamassa kahvien, 
munkkien ja sämpylöiden kans-

Jäikö jotain tekemättä?
Liisa Lottanen

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Sotilaskotiauto Unelma merellä
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sa sovittua 90 hengen joukkoa. 
No show, eivät ole vielä lähte-
neetkään kotivaruskunnastaan. 
Unelma takaisin kotiin, illalla uu-
delle reissulle Syndaleniin, vah-
vuus 60. Siellä osoittautui ole-
van useampi palvelua halajava 
yksikkö, myyntitapahtumia lä-
hes kolmesataa. En vieläkään 
käsitä miten sisaret tekivät tä-
män viiden leivän ja kahden ka-
lan ihmeen. Kolmas keikka olikin 
sitten tavanomaisen tylsä.

Ritvaan liittyvä reissu Han-
gon Tulliniemeen, oli se tuulinen 
päivä. Huipuissa tuulen nopeus 
oli yli 30 m/s. Asiakkaat nojasi-
vat tuuleen pysyäkseen pystys-
sä. Meri Hangon Merivartioase-
man rannassa oli pelkkää val-
keaa kuohua. Teltat olivat leiri-
läisten mukaan jo kaikki aina-
kin kertaalleen lähteneet len-
toon. Unelma keinui tuulessa 
niin, että merisairaus melkein 
iski. Näin iloisia loppusotalaisia 
harvoin tapaa, märkää on mut-
ta mitä sitten? Pois tullessamme 
näimme purjelautailijoiden kii-
ruhtavan tyrskyiseen mereen. 
Rivit pysyivät suorassa.

Seuraava päivä Hangossa – 
täysin pläkä. Määränpäämme oli 
Russarö. Ensin yritimme Vänön 
kyytiin mutta sitten siirryimme 
isompaan kalustoon. Hylje odot-
ti meitä, kuljettaja sai ohjeet pe-

ruuttaa Unelma kannelle. ”Mi-
tä tapahtuukin niin et pysähdy 
rampilla”. Siinä piti kokeneen-
kin sisaren nielaista. Aluksen 
kippari kävi kysymässä avaam-
meko luukun, totta kai. Hetken 
kuluttua kaikui risteilylaivamai-
nen kuulutus: Sotilaskoti avoin-
na aluksen keulakannella. Rus-
sarössä parkkeerasimme saa-
ren soden viereen, se toimi ma-
joitustilana. Leppoisan aurinkoi-
sessa kesäillassa asiakkaamme 
kävivät pienissä kohorttiryp-
päissä ostoksilla, kertoivat ei-
lisestä myrskystä. Varsin posti-
korttimainen päivä.

Olisihan näitä vielä tälle vuo-
delle ollut, tapahtumia. Loviisaan 

piti mennä Sinisen Reservin ja 
RPRn kanssa, ei menty. Kirkko-
nummipäivätkin jätetään vä-
liin. Suhtaudun hyvin epäileväs-
ti Naisten Valmiusliiton Aava-har-
joitukseen Upinniemessä loka-
kuussa. Varusmiesten kotiutu-
misjuhlat kuitataan taas munkil-
la ja pillimehulla, stipendit kyllä 
luovutetaan juhlallisesti. Todella 
toivon, että me sisaret saamme 
taas kokoontua. Hartaana toi-
veenani on, että oma Merikappe-
lissa pidettävä Jouluhartaus on-
nistuisi. Sitten saisi ensi vuodelle 
rivit suoraan, sarakkeet pystyyn 
ja laatikot pinoon.

Liisa Lottanen
RSKY 

Jäikö jotain tekemättä?
Liisa Lottanen

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Sotilaskotiauto Unelma Russarössä.
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Viikonloppu alkoi perjantai-
na iltapäivällä Hangon troolisa-
tamasta. Paikalle saapui reilu 
tusina eri vuosikursseja edusta-
neita reservin sukeltajia. Erityi-
sen mukavaa oli, että mukaan 
oli löytänyt myös vastikään va-
rusmiespalveluksen päättänei-
tä. Tuoreimmat koulutukseen 
osallistujat olivat kotiutuneet 
vasta viime keväänä.

Troolisatamasta joukko 
suuntasi kurssin johtajan re-
servin kapteeniluutnantti Petri 
Härmän komennossa ja Uuden-
maan prikaatin Jurmo 606 kul-
jettamana kohti Russarötä.

Uudenmaan Prikaatin vene-
joukkue on tukenut MPK:n su-
keltajakurssien merikuljetuksia 
jo 20 vuoden ajan. Usein Jurmon 
päällikkönä on nähty varusmie-
hiä. Tällä kertaa  kuljetuksis-
ta vastasi varusmiesten sijaan 
kantahenkilökunta.  Näin mini-
moitiin riski varusmiesten koro-
na-altistukselle.

Tukea sukellustoimintaan on 
saatu myös linnakkeen kunnos-
tajilta, Russarön Järeiltä. Ryh-
mä on tukenut kurssien huol-
toa jo useampana vuonna. Tänä 
vuonna Helena Kirjavainen ja Ja-
ri Nurmi olivat mukana koko vii-
konlopun. Muonalinja oli loihdit-
tu kuntoon aina, kun sukeltajia 
rantautui mereltä.

Aurinkoa, tuulta ja historiallisia       hylkyjä

Laivaston Sukeltajakilta

Koronan jo kertaalleen siir-
tämä MPK:n Meripuolus-

tuspiirin sotilassukeltajareser-
ville kohdennettu SOTVA-kurssi 
onnistuttiin viemään läpi toisel-
la yrittämällä. Alkujaan kevääl-
le suunniteltu kurssi toteutet-
tiin Hangon edustan merialueel-
la 13. - 15.8.2021 Russarön linna-
kesaareen tukeutuen.

Viikonlopun ohjelma oli kiin-
nostava: sukellustoimintaa his-
toriallisilla hylyillä.  Sotahisto-
riallisesti merkittävin kohteista 
oli 12. tammikuuta 1945 upote-
tun miinalaiva Louhen hylky ja 
sankarihauta.

Kiitos jälleen kerran! Kulje-
tus- ja huoltotuki ovat edellytys 
koulutusten onnistuneelle to-
teuttamiselle.

Sukellustoimintaa oli viikon-

Miinalaiva Louhen ruori.

Sukeltajaa noudetaan maininkien keskeltä.

matti anttiLa
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Aurinkoa, tuulta ja historiallisia       hylkyjä

Laivaston Sukeltajakilta

lopulle suunniteltu nousujohtei-
sesti. Majoittumisen ja kaasujen 
täyttöpaikan rakentamisen jäl-
keen jakauduttiin kahteen ryh-
mään. Ensimmäinen ryhmä 

suuntasi jo iltapäivän päätteek-
si Trehålsskärin saaren tuntu-
maan niin kutsutulle Keulaku-
vahylylle. Kyseessä on 13.9.1873 
uponnut englantilainen purjea-

lus. Hylkyä 1990-luvun alkuvuo-
siin saakka koristanut keulaku-
va löytyy tällä hetkellä kuivalta 
maalta, Kotkan Merikeskus Wel-
lamosta. Selkeä ja suhteellisen 

Sukeltajaa noudetaan maininkien keskeltä.

matti anttiLa
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matala kohde oli hyvä aloitus vii-
konlopun sukelluksille.

Lauantaina herättiin au-
rinkoiseen mutta tuuliseen aa-
muun. Viikonlopun merikeli mei-
nasi laittaa suunnitelmille ka-
puloita rattaisiin. Säätiedoista 
löytyi kuitenkin avomerioperaa-
tion mahdollistava ikkuna. Ma-
talamman kohteen sijaan suun-
nattiin jo lauantaina viikonlopun 
syvimmälle sukellukselle miina-
laiva Louhelle.

Louhi upposi vuonna tammi-
kuussa 1945 Hangon eteläpuo-
lelle saksalaisen sukellusveneen 
torpedoimana noin 10 kilomet-
riä Russaröstä kaakkoon vajaan 

50 metrin syvyyteen. Aluksen 
mukana hukkui 11 suomalais-
ta merisotilasta. Hylky on san-
karihauta.

Tuulisesta säästä ja melkoi-
sesta merenkäynnistä huolimat-
ta yksi sukelluspari saatiin onnis-
tuneesti hylylle. Pari dokumentoi 
aluksen yksityiskohtia. Sukelluk-
sella otettiin kuvia hylyn tunne-
tuista pienesineistä, kuten laiva-
kellosta ja suuntimalevystä. Esi-
neiden paikkaa ja kuntoa seura-
taan hylyn koskemattomuutta 
kuvaavina indikaattoreina.

Muu porukka jatkoi harjoi-
tusta hiukan suojaisemmassa 
paikassa Russarön luoteispuo-

lella. Kohteena oli 1700–1800 
-lukujen taitteessa uponnut 
kauppa-aluksen hylky. Ankku-
rihylyksi kutsuttu alus on vielä 
toistaiseksi tunnistamaton. Sy-
vyyttä kohteella on enimmillään 
vajaa 30 metriä. Pituutta suh-
teellisen hyvin säilyneellä aluk-

Sukeltajapari dekossa.

Sukellukset turvallisesti suoritettu.

matti anttiLa

Laivaston Sukeltajakilta
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sella on reilu 20 metriä.
Sunnuntain sukellukset 

suuntautuivat Russarön saaren 
itäpuolella vanhalla panssarilai-
vojen tukeutumispaikalle. Pans-
sarilaivoista paikalla muistutta-
vat vielä laiturirakennelmien 
rauniot.

Viikonloppu oli mainio. Su-
kellustaidot kehittyivät ja sukel-
tajaryhmän yhteistoimintaa har-
joiteltiin onnistuneesti. Myös käy-
tännöt Jurmo-luokan alukselta 
sukeltamiseen hioutuivat. Yhtei-
nen sävel sekä tuttujen että aiem-
min tuntemattomien sukeltaja-

veljien kanssa löytyi saman tien. 
Mahtava reissu kesäloman päät-
teeksi. Tästä oli hyvä siirtyä lomi-
en jälkeiseen arkeen.  Ensi vuo-
den kurssilla tavataan!

Antti Ellonen
Reservin sotilasmestari

Sukeltajakurssi 62

Sukellukset turvallisesti suoritettu.

oLLi jussiLa

Laivaston Sukeltajakilta
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Historiaa
Sotaväen päällikön päiväkäskyl-
lä n:o 45 perustettiin 8.6.1921 
läntisimmän Suomenlahden 
ja Turun saariston rannikko-
puolustuksen tehostamisek-
si 1.8.1921 Turun Erillinen Pat-
teristo. Tätä päivämäärää Han-
gon Rannikkopatteristo pitää 
perustamispäivänään. Patteris-
toon kuuluivat tuolloin Russa-
rön, Örön, Utön ja Lypertön (Ka-
tanpään) patterit.

Patteristo sai 1.1.1957 ni-
men Hangon Rannikkopatteris-
to (HanRPsto), joka oli sen 14. ja 
myös viimeinen.

Kun rannikkotykistö aselaji-
na lakkautettiin ja 1.7.1998 pe-
rustettiin Suomen uudet Meri-
voimat, menetti Hangon Rannik-
kopatteristo joukko-osasto sta-
tuksensa ja siitä tuli Suomenlah-
den Meripuolustusalueen jouk-
koyksikkö. Kesällä 2001 julkis-
tettiin päätös, jonka seurauk-
sena 31.12.2002 HanRPsto lak-
kautettiin 81 vuoden ja viiden (5) 
kuukauden ikäisenä.

Perinneyhdistys
Jo ennen HanRPston lakkautta-
mista perustettiin Hangon Ran-
nikkopatteriston Perinneyhdis-

tys vaalimaan patteriston pe-
rinteitä. Virallinen perustamis-
kokous pidettiin 19.5.1999. Yh-
distyksen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin majuri 
evp Veikko-Olavi Eronen. Syk-
syllä 13.9.1999 pidettiin toinen 
kokous, jossa päätettiin rekiste-
röidä yhdistys. Kokouksen jäl-
keen laadittiin Hangon Rannik-
kopatteriston Perinneyhdistyk-
sen perustamisasiakirja, jonka 
allekirjoittivat 20.9.1999 maju-
ri evp Veikko-Olavi Eronen, ko-
mentajakapteeni Jarmo Valti-
mo ja toimistosihteeri Leena Lin-
dfors. Yhdistys rekisteröitiin vi-
rallisesti 17.4.2000.

Juhlavuoden valmisteluista
Lokakuussa 2020 aloitti perin-
neyhdistyksen hallitus juhlavuo-
den valmistelut. Itse asiassa en-
simmäinen valmistava toimen-
pide oli jo tehty kesällä 2020, 
kun ravintola Hangon Casino 
varattiin 1.8.2021 juhlaa varten.

Lokakuussa perustettiin kol-
me työryhmää: julkaisu, juhlat ja 
näyttely, joita vetivät puheen-
johtaja, Jarmo Valtimo, varapu-
heenjohtaja Kimmo Mäkipeska 
ja Pirjo Lange. Puheenjohtaja 
kuului kaikkiin työryhmiin.

Hangon Rannikkopatteriston pe      rustamisesta tuli  
1.8.2021 kuluneeksi 100 vuotta

HanRPston perustamisesta 
100 vuotta
Näyttely
Juhlavuoden juhlistaminen al-
koi 100 vuotta Hangon Rannik-
kopatteriston perustamisesta 
näyttelyllä, jonka avajaiset pi-
dettiin 20.7.2021. Ensimmäinen 
tunti oli varattu kutsuvierail-
le ja sen jälkeen näyttely avau-
tui yleisölle. Näyttely oli avoinna 
15 päivää ja vieraskirjan mukaan 
näyttelyssä kävi 256 vierasta vii-
meisen aukiolopäivän oltua 2.8. 
Pirjo Lange oli työryhmänsä ke-
ra saanut kokoon pienen mut-
ta mielenkiintoisen näyttelyn. 
Näyttelytilaksi oli vuokrattu pai-
kallisen jalkapalloseuran, Hik-
kenin, toimistotila, joka sijait-
see Hangon keskustan kävely-
kadulla. Paikka sopi täydellises-
ti näyttelytilaksi. Erään näytte-
lyvieraan puhelu tutulleen sopii 
hyvin kerrottavaksi. ”Muista ot-
taa lukulasit mukaan, kun tulet 
näyttelyyn”. Näyttelytauluissa 
oli paljon tekstiä.

Juhlapäivä 1.8.
Yhdistys oli laatinut Hangon 
kaupungin tapahtumat sivus-
tolle tiedotteen tapahtumista.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys
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Hangon Rannikkopatteriston pe      rustamisesta tuli  
1.8.2021 kuluneeksi 100 vuotta

Lipunnosto Hangon  
Casinon puistossa
Hangon Rannikkopatteriston 
Perinneyhdistys ry vaalii lak-
kautetun Hangon Rannikkopat-
teriston perinteitä. 1.8.2021 on 
perinnepäivä ja tänä vuonna tu-
lee kuluneeksi 100 patteriston 
perustamisesta. Yhdistys nos-
taa Suomen lipun Casinon edes-

sä klo 08.00 ja haluaa kunnioit-
taa perinnettä, jolloin Korkea-
vuorenkatu 13 pihalla nostet-
tiin Leijonalippu salkoon patte-
riston vuosipäivän kunniaksi.

Seppeleenlasku Hangon  
sankarihaudoilla
Patteriston vuosipäivänä, ny-
kyisenä perinnepäivänä on aina 

kunnioitettu sankarivainajia las-
kemalla seppele sankarihaudoil-
le klo 16.00. Tilaisuuden alussa 
on lyhyt kenttähartaus ja sen jäl-
keen lasketaan seppele. Drags-
vikin perinnesoittokunta vastaa 
musiikista.

Pirjo Lange ja Tero Viita-
la nostivat Suomen lipun klo 
08.00 juhlallisesti salkoon. Vali-

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Puheenjohtaja on palkinnut Oiva Lyytikäisen ja kiittää lippulinnan väkeä. Huomaa taustalla 
osa kesävieraista.

aRto nuutinen
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tettavasti hankolaiset ja turistit 
olivat ilmeisesti vielä nukkumas-
sa, sillä paikalla oli vain yhdis-
tyksen omaa väkeä ja lippulinna. 
Asiaan vaikutti ehkä se, että oli 
sunnuntai. Onneksi paikalla oli 
oman väen isäksi lähes 50-päi-
nen valkoposkihanhiparvi.

Lipunnoston jälkeen yhdis-
tyksen puheenjohtaja luki ylei-
sölle saman puheen, jonka hän 
oli pitänyt 1.8.2001, tasan 20 
vuotta sitten, HanRPston henki-
lökunnalle ja varusmiehille patte-
riston Esikunta- ja Huoltopatte-
rin pihalla, ollessaan silloin Han-
RPston komentajana. Puheen jäl-
keen palkittiin majuri evp Oiva 

Lyytikäinen Rannikon Puolusta-
jain Killan ansiomitalilla nro 695.

Iltapäivällä kokoontuivat 
juhlavieraat ja hankolainen 
maanpuolustusväki Hangon 
sankarihaudoille, jossa lasket-
tiin perinteiseen tapaan sep-
pele. Lippulinnaa, johon kuu-
lui Suomen lipun lisäksi 11 lip-
pua, johti majuri evp Oiva Lyy-
tikäinen, joka kantoi itse Suo-
men lippua. Kunniavartiossa, ki-
vimiehinä, kuten meillä on tapa-
na sanoa, seisoivat reserviläiset 
Hannu Kekkonen ja Ari Hyttinen.

Tilaisuuden alkuun Drags-
vikin Perinnesoittokunta soitti 
Gothen hymnin, jonka jälkeen 

Uudenmaan prikaatin sotilas-
pastori Markus Weckström pi-
ti lyhyen kaksikielisen hartaus-
hetken. Seppeleen laski seppe-
lepartio, johon kuuluivat sotain-
validi Holger Tötterman, perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja 
ja Suomenlinnan rannikkoryk-
mentin rykmenttiupseeri, kap-
teeniluutnantti Tuomas Alanko.

Iltajuhla alkoi Hangon Ca-
sinolla klo 17.30 ja paikalla oli 
105 henkeä sekä 20 hengen pe-
rinnesoittokunta. Yhdistyksen 
puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja vaimoineen toivottivat 
vieraat tervetulleiksi huomioi-
den koronamääräykset.

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

tapio KaLantitapio KaLanti

Perinne esineillä juhlassa palkitut.
Arto Asunto vastaanottamassa 
Hankoniemen ristiään Casinolla.
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Puheenjohtajan tervetuliais-
puheen jälkeen jaettiin paikalla 
olleille huomionosoitukset:

Hankoniemen risti saivat:
 – N:o 1375 Kiltalainen  

Jouko Ahonen
 – N:o 1376 Kiinteistönhoitaja  

Arto Asunto
 – N:o 1377 Kurssilainen  

Raimo Handolin
 – N:o 1378 Kurssilainen   

Jarmo Ilomäki

Perinnekolikon  
tammialustalla:

 – N:o 53 Pursimies   
Richard Forsblom

Perinnekolikon:
 – N:o 639 Anna-Lotta 

Wichmann

Rannikon Puolustajain Killan 
ansiomitalin:

 – N:o 693 Sotilasmestari res 
Hannu Kekkonen

 – N:o 694 Rouva Pirjo Lange

Palkitsemisten jälkeen puheen-
johtaja luki yhdistyksen saamat 
tervehdykset aloittaen Tasaval-
lan presidentin onnitteluadres-
silla.

Ohessa ote tervehdyksestä:
Hangon Rannikkopatteristo kou-
lutti varusmiehiä maanpuolus-

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

tuksen tarpeisiin aina vuoteen 
2002 asti. Patteristo ja sen pe-
rinteet ovat tärkeitä paitsi siellä 
palvelleille varusmiehille ja hen-
kilökunnalle myös koko Hangon 
seudulle. Omat muistoni palve-
lusajalta Hangon Rannikkopat-
teristosta ovat arvokkaita.”

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

Yhdistystä tervehti adressein 
myös Hankoniemen Karjalaiset, 
Rannikkotykistön Perinneyhdis-
tys ja Turun Rannikkotykistöryk-
mentin Perinneyhdistys.

Puheenjohtaja välitti myös  
Rannikkoprikaatin komentajan, 
kommodori Janne Huuskon on-
nittelut juhlivalle perinneyhdis-
tykselle ja terveiset juhlaväelle 
sekä eversti evp Torsti Lahden, 
kommodori Vesa Tuomisen ja 
luutnantti evp Juha Kettusen 
terveiset.

Illan juhlapuheen piti Forum 
Marinumin toimitusjohtaja Ta-
pio Maijala, kommodori evp. Ta-
pio Maijala aloitti oman upseeri-
nuransa vuonna 1982 Russarön 
linnakkeella.

Maijala piti mielenkiintoi-
sen esityksen museotoiminnas-
ta ja -instituutiosta osana perin-
teiden vaalimisessa sekä kertoi 
Forum Marinumista.

Esityksen jälkeen kuulimme 
Armas Maasalon Juhlamarssin 

ja sitten olikin vuorossa juhlail-
lallinen.

Pääruuan jälkeen osuudessa 
”vapaa sana, etukäteen pyyde-
tyt puheenvuorot” käytti ensim-
mäisen puheenvuoron Hangon 
kaupunginjohtaja Denis Stran-
dell välittäen kaupungin terveh-
dyksen yhdistykselle ja juhlavä-
elle. Seuraavan puheenvuoron 
käytti prikaatikenraali Asko Kil-
pinen, joka piti entisten HanRPs-
ton komentajien puheenvuoron. 
Kilpinen muistutti puheessaan 
mm. Hankoniemen tärkeydestä.

Ruokailun jälkeen perin-
nesoittokunnan aloitti soitta-
misen ja juhlayleisö pääsi tans-
simaan.

Musiikin päätyttyä puheen-
johtaja kertoi tänään julkaistus-
ta 100-vuotisteoksesta, joka oli 
satasivuinen, kun patteristokin 
täytti 100 vuotta. Hän kiitti eri-
tyisesti Rannikkotykistösääti-
ötä, jonka tuki mahdollisti jul-
kaisun painamisen ja näyttelyn 
järjestämisen sekä Hangon Ak-
tia-säätiötä, joka myös tuki jul-
kaisun kustantamista.

Puheenjohtaja kiitti juhla-
väkeä, että he olivat tulleet juh-
listamaan patteristoa ja toivotti 
kaikille hyvää kesän jatkoa. Pu-
heenvuoron jälkeen jaettiin pai-
kalla olleille jäsenille tänään jul-
kaistu juhlateos.

Jarmo Valtimo
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Yhdistyksen tapaaminen alkoi 
Sulkavalla torstaina 12.8.21 

ruokailulla, tämän jälkeen väki 
siirtyi Sulkavan reserviupseerien 
johdolla Auvilansaareen, Sarsuin-
mäen tykkipatterille. Tykkipatte-
rilla Olli Uotinen kertoi meille tyk-
kipatterin historiaa ja tutustuim-
me tykkiin. Kävimme kakkukah-
veilla Partalansaaren lomakodil-
la. Siellä Ilkka Partanen kertoi 
meille Sulkavasta ja Sulkavan re-
serviupseereista. Myös lomako-
din emäntä Arja Schenkwein ker-
toi paikan historiasta.

Sulkavan jälkeen autojen 
nokat kohti Punkaharjua ja Itä – 
Karjalan Kansanopistoa, jonka 
juuret ovat luovutetusta Karja-

lasta, Laatokan rannalta, Impi-
lahden Viipulanniemestä. Opis-
ton rehtorina toimii Vaasasta 
lähtöisin oleva opetusneuvos 
Maija Tenojoki.

Opistolla ruokailimme ja siir-
ryimme sen jälkeen yhdistyksen 
vuosikokousosioon, jota ennen 
Maija kertoi meille opiston his-
toriasta ja sen monivaiheisesta 
taipaleesta.

Vuosikokouksen avasi ja pu-
hetta johti yhdistyksen puheen-
johtaja Ilpo Kaislaniemi. Pidet-
tiin myös hiljainen hetki keskuu-
destamme poistuneiden jäsen-
ten muistoksi. Tilit ja toiminta 
ym. asiat hyväksyttiin. Hallituk-
seen uutena, Erkki Ristolaisen 

tilalle, valittiin yhdistyksen tie-
dottaja vaasalainen Kari Johan-
neksen poika Rapo.

Päätös tehtiin myös yhteis-
työstä Lahdenpohjassa olevan 
Huuhanmäen museon kanssa. 
Museolle on tarkoitus koota pie-
nimuotoinen valokuvanäyttely 
RT 3:n toiminnasta Laatokalla. 
Vuosikokouksen päätteeksi pu-
heenjohtaja sekä sihteeri luovut-
tivat yhdistyksen tuoreelle halli-
tuksen jäsenelle/ tiedottajalle yh-
distyksen pöytästandaarin. Illan 
hämärtyessä kokousväki siirtyi 
saunomaan rantasaunalle, mu-
kana saunomassa oli myös Pa-
rikkalan Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja Ossi Kalliokoski.

Perjantaina 13.8. aamu jäl-
leen valkeni meille aurinkoisena. 
Aamupalan jälkeen siirryimme 
läheiselle Metsämuseo Lustoon, 
jossa oppaan ja omin voimin tu-
tustuimme erilaisiin metsästä ja 
jätkistä kertoviin näyttelyihin. 
Seuraava etappimme oli Parik-
kala ja Tyrjän muistomerkki, mis-
sä Parikkalan Reserviupseeriker-
hon varapuheenjohtaja Jussi Tuu-
nanen kertoi Tyrjän taistelusta.

Sieltä siirryimme Laatokan 
Puolustuksen Perinneyhdistyk-
sen muistomerkille Sikoharjul-
le. Yhdistyksen puheenjohtaja Il-
po Kaislaniemi ja sihteeri Kyös-

Laatokan Puolustuksen Perinne        yhdistyksen  
kesäkokoontuminen ja vuosiko          kous 2021

Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistyksen

KaRi joHanneKsenpoiKa Rapo

Kuvassa Itä – Karjalan Kansanopiston rehtori opetusneuvos Maija 
Tenojoki kertoo vuosikokoukseen osallistujille opiston historiasta.
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ti Rantanen laskivat seppeleen 
muistomerkille. Puheenjohta-
ja puheessaan muisti Laatokan 
puolustajia ja kaikkia rintamilla 
olleita, joiden ansioista saamme 
olla seppelettä laskemassa. Si-
koharjulla keskusteltiin mahdol-
lisuudesta saada kahteen lippu-
tankoon liehumaan yhdistyksen 
viirit tai liput.

Yhteisen tapaamisen viimei-
nen etappi oli kohtaaminen Parik-
kalan kunnan edustajien kanssa.

Tapasimme kunnanjohtaja 
Vesa Huuskosen sekä vs. hallin-
tojohtaja Mirja Tuunasen. Kah-
vituksen lomassa kunnanjohta-

ja kertoi meille Parikkalan kun-
nan tilanteesta ja yhdistyksem-
me puheenjohtaja kertoi yhdis-
tyksen tilanteesta.

Saimme jo kunnan puolesta 
luvan mahdolliseen lippujen lait-
toon Sikoharjulle muistomerkin 
viereen. Parikkalan Reserviryh-
distyksen edustajat lupautuivat 
hoitamaan liputukset, jos liput /
viirit saadaan aikaiseksi.

Kiitos kaikille yhteistyökump-
paneille, tilauksien järjestäjille ja 
kesäkokoontumiseen osallistu-
jille. Ilman teidän kaikkien apua 
olisi tämänlainen hieno yhteinen 
hetki jäänyt kokematta meiltä 

osallistujilta. KIITOS!
Videokoosteita voi kat-

soa kesätapahtumasta http-
s:www.facebook.com/Laato-
kan-Puolustuksen-Perinneyh-
distys-ry-107604494390676/?-
ref=pages_you_manage

Jälkikirjoitus. Itselläni oli vie-
lä perjantaina mahdollisuus käy-
dä Saaren kirkon tornissa. Tari-
na kertoo, että sodan aikana olisi 
Mannerheim ollut Saaren kirkon-
mäellä ja tornissa katsomassa Tyr-
jän taistelujen etenemistä.

Kari Johanneksen poika Rapo
Vaasa

Laatokan Puolustuksen 
Perinneyhdistyksen tiedottaja

Laatokan Puolustuksen Perinne        yhdistyksen  
kesäkokoontuminen ja vuosiko          kous 2021

Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistyksen

iLKKa paRtanen

Sarsuinmäen tykkipatterilla Sulkavalla. Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistyksen kesäkokoontumisen osallistujia.
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H elsingin Miinanraivaajakil-
lan tarkoituksena on val-

takunnallisesti merimiinojen 
raivaukseen osallistuneiden yh-
teishengen ylläpitäminen se-
kä raivaustyön arvostuksen ko-
hentaminen. Killan jäsenistä 16 
on raivaajaveteraaneja. Killan 
perustajajäsenen ja pitkäaikai-
sen puheenjohtajan Erik Erwek-
sen nukuttua pois heinäkuussa 
2020, killassa on valmistaudut-
tu koronapandemian ja Erwek-
sen jälkeiseen aikaan. Pande-
miasta johtuen toimintaa on ol-
lut varsin vähän, mutta perintei-
nen kiltalounas järjestettiin ke-
säkuussa kevätkokouksen mer-
keissä. Matti Honkalan johtama 
hallitus oli valmistellut sääntö-
muutoksen, jolla tähdätään ket-
terämpään hallintoon. Kun ns. 
paperityöt nyt ovat mallillaan 
voimme keskittyä varsinaiseen 
toimintaan. Syksyn aikana jär-
jestetään kiltalounaat ja joulu-
lounas kantapaikassamme, ra-
vintola White Ladyssa. Lounaita 
edeltää esitys ajankohtaisesta 
aiheesta. Toivomme, että  voim-
me kokoontua turvallisesti, ro-
kotusten turvin.

Alkuvuoden tapahtumista 
pitää mainita, että Killan pitkäai-
kaiselle sihteerille, Pirjo-Liisa Ar-
palahdelle, myönnettiin Maan-

Miinanraivaajien työtä  
ei unohdeta

Helsingin Miinanraivaajakilta

puolustuskiltojen Liiton prons-
sinen ansioristi. Onnittelut Pir-
jo-Liisalle, ison kiitoksen kera! 
Kilta laski Merivoimien vuosipäi-
vänä 9.7. seppeleen, yhdessä Si-
nisen Reservin kanssa, miinan-
raivaajien muistomerkille Hel-
singin Katajanokalla. Tilaisuu-
dessa myös Suomenlahden Lai-
vastokilta muisti raivaajia sep-
peleellä. Sinisen Reservin aset-
tama kunniavartio juhlisti toi-
mitusta. 

Kilta jakaa vuosittain stipen-
dejä miina-alan kotiutuville va-

rusmiehille. Tällä halutaan pitää 
miinanraivaajien sotavuosien jäl-
keistä työtä esillä. Perinne- ja va-
listustyön merkitys tulee lisään-
tymään sitä mukaa kun aikaero 
raivaustyöhön kasvaa. Meillä on 
vastuu siitä, että miinanraivaa-
jien työtä ei unohdeta. Tekijät 
olivat nuoria, useimmat varus-
miehiä, ja raivaus oli vaarallista. 
Työn merkitys merenkululle oli 
mittaamattoman tärkeää. 

Robin G. Elfving
Helsingin Miinanraivaajakillan 

puheenjohtaja

Miinanraivaajien muistomerkillä 9.7.2021. Sinisen Reservin kunniavar-
tiossa aliluutnantti res Lasse Mäki ja ylikersantti res Toni Alasuvanto.

Robin G. eLfvinG
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Pohjanlahden Laivastokilta

Vuonna 2020 voimaan tul-
lut vesiliikennelaki toi mu-

kanaan muutoksia myös huvi-
veneilijän pätevyystodistuksiin. 
Kansainväliseen huviveneenkul-
jettajakirjan (International Cer-
tificate of Competence) saami-
seksi on vanhastaankin vaadit-
tu käytännön osaamista, nyt tä-
män todentaminen on tarkentu-
nut. Nykyään Traficom hyväksyy 
vain auditoidun veneilyjärjestön 
tai merenkulkualan oppilaitok-
sen antaman todistuksen käy-
tännön veneilyosaamisesta.

Traficom hyväksyy mm. Na-
vigaatioliiton antamat todis-
tukset käytännön osaamises-
ta. Pohjanlahden Laivastokilta 
on yhteistyössä Kaskisten Navi-
gaatioseuran kanssa järjestänyt 
kesällä 2021 sarjan käytännön 
koulutuksia, jotka läpäisemällä 
kurssilaiset saavat todistuksen 
käytännön osaamisestaan. To-
ki suurin hyöty toivottavasti on 
siitä käytännön harjoittelusta, 
mikä kurssilla on tarjolla. Kou-
lutusveneenä on Pohjanlahden 
Laivastokillan Ahven-luokan ve-
ne Maria. Killan kouluttajilla on 
myös Navigaatioliiton aukto-
risointi merenkulun opettajiksi.

Koulutus järjestetään kolme-
na päivän mittaisena osiona. Kä-
sittelyharjoituksessa tutustu-
taan veneen ohjailuun eri tilan-
teissa. Hallintalaitteisiin tutus-

tumisen jälkeen jokainen kurssi-
lainen suorittaa veneen ohjailun 
MOB-tilanteessa sekä laituriin 
ajon useampaan kertaan. Oppi-
laita rohkaistaan tutustumaan 
oman veneensä pääpropulsion 
ominaisuuksiin ja harjoittele-
maan sen hyväksikäyttöä eri ti-
lanteissa. Erityisesti korostetaan 
ettei ns. ”kippari” saa olla ainoa 
joka osaa käsitellä venettä.

Toisessa osiossa harjoitel-
laan käytännön navigointia. 
Reittitarkastelun jälkeen toteu-
tetaan suunniteltu reitti. Kurs-
silaiset huolehtivat aluksen oh-
jailusta ryhmänä, kukin riit-
tävästi teoriaa omaava toimii 
vuorollaan ohjailijana. Koulu-
tuksessa painotetaan optisen 
menetelmän ja jatkuvan tähys-
tyksen tärkeyttä. Huvivenees-

sä useamman henkilön osallis-
tuminen aluksen ohjailuun on 
usein mahdollista. Se lisää tur-
vallisuutta, kasvattaa uusia kip-
parinalkuja vaativimpiin tehtä-
viin ja on lisäksi hauskaa.

Kolmannessa osiossa ai-
heena on turvallisuus ja ympä-
ristö. Käydään läpi hätätilantei-
den selvittäminen, kuten palon-
torjunta ja vauriontorjunta sekä 
avun pyytäminen. Veneilijällä on 
myös oma vastuunsa ympäris-
töstä, mikä juuri herkän Itäme-
remme osalta on tärkeä.

Kurssilaisten määrä on kor-
keintaan kuusi, johtuen osin ko-
ronatilanteesta mutta erityises-
ti siitä, että halutaan jokaiselle 
riittävästi omakohtaista teke-
mistä.

Antero Honkasalo

Kurssilaiset väyläajoharjoituksen jälkeen. Nyt taas hymyilyttää, vaikka 
matkalla vähän keikuttikin. Marian kannella kouluttajat Aarno Ojala 
(takana) ja Antero Honkasalo.
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

K aikkien ”ystävä” Korona ei 
estänyt tällä kertaa Kotkan 

Rannikkoalueen Perinneyhdis-
tystä toteuttamasta heinäkuulle 
suunniteltuja tapahtumia. Näin 
ollen perinnepäivän vietto Viro-
lahdella ja rannikkotykistön en-
tisten toimipaikkojen muisto-
laatan paljastustilaisuus Haapa-
saaressa pystyttiin järjestämään 
suunnitellusti. Tämän lisäksi osal-
listuimme vielä Sinisen Reservin 
järjestämään seppeleenlaskuti-
laisuuten 9.7. Varissaaressa.

Perinnepäivä
Perinnepäivää juhlistettiin tällä 
kertaa jo 3.7. Virolahdella. Päi-
vän ohjelmassa oli ensimmäi-

senä tutustuminen Narvin su-
mukellon historiaan. Tämän 
Tallinnassa 1800-luvun lopul-
la valmistuneen kellon historia 
on mielenkiintoinen. Kellon en-
simmäinen ”palvelustehtävä” oli 
toimia Narvin majakan sumukel-
lona. Narvista kello siirrettiin So-
meriin v. 1942 syksyllä, jossa se 
toimi hälytyskellona. Jatkoso-
dan päätyttyä kello tuotiin Mus-
tamaan linnakkeelle, josta se 
1962 löydettiin ja kolmannen 
tehtävän kello sai v. 1966, kun 
se sijoitettiin Virolahden seura-
kuntatalolle rakennettuun kello-
tapuliin. Kellon historian lisäksi 
kuulimme myös virolahtelaisen 
Veijo Pönniön soittamat Some-

rin aikaiset hälytyssoitot: kaksi 
lyöntiä=Lavansaari ampuu, kol-
me lyöntiä=tykistöhälytys ja nel-
jä lyöntiä=taisteluhälytys.

Kellon tarkempi tarina on 
julkaistu Rannikon Puolustajas-
sa 4/2013.

”Somerista” siirryttiin sitten 
juohevasti Pyterlahden Siipiora-
vanvuorelle, jossa sijaitsi jatko-
sodan aikana ilmavalvontator-
ni.  Pyterlahden kylän miehet 
olivat rakentaneet paikalle kak-
si vuotta sitten uuden tornin, jo-
ka oli nyt kohteenamme. Sodan 
aikaisen ilmavalvonnan yleisjär-
jestelyt tulivat tutuiksi ja samal-
la kuulimme myös Pekka Suur-
pään kertomana nykyisen tornin 
syntyhistorian. Paikalla oli myös 
jatkosodan aikana Pyterlahden 
tornissa ilmavalvontaa tehnyt 
lotta Siru Hirvonen. 96 vuoden 
ikä ei painanut, kun Siru kiipesi 
kepeästi torniin ja muisteli so-
danaikaista tehtäväänsä.

Päivän kolmas kohde oli Vi-
rolahden kirkkopuistossa oleva 
Rannikon puolustajien muisto-
kivi, jonka paljastuksesta tuli 9.7. 
30 vuotta. Tuolloin vuonna 1991 
paikalla oli vielä n. 250 Itäisen 
Suomenlahden rannikonpuo-
lustajaa. Puolustusvoimain en-
tinen komentaja kenraali Jaak-
ko Valtanen suoritti paraatikat-
selmuksen ja otti vastaan ohi-
marssin sekä piti juhlapuheen. 

Kaakonkulman terveisiä

Pekka Suurpää, Peitsa Hirvonen, Siru Hirvonen.

tiina aHtosaLo
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Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

Muistokiven paljastuspuheen pi-
ti eversti Veikko Vuorela.

Tällä kertaa muistelimme 
tuota 30 vuoden takaista tilai-
suutta. Rannikkoprikaatin ja pe-
rinneyhdistyksen yhteisen sep-
peleen muistomerkille laskivat 
komentaja Lari Pietiläinen ja yh-
distyksemme varapuheenjoh-
taja Riku Pirinen. Veteraaneis-
ta paikalla olivat edellä mainit-
tu Siru Hirvonen ja joulukuus-
sa 100 vuotta täyttävä Unto Ta-
kasuo, joka palveli sotien aika-
na itäisen rannikkoalueen useil-
la saarilla.

Seppelenlaskun jälkeen oli-
kin aika siirtyä Harjun oppimis-
keskuksen alueelle, jossa mei-

tä odotti lounas ja rantasauna. 
Virolahdella kun oltiin, niin mi-
kä olisi sopinut paremmin päi-
vän teemaan kuin Meritieduste-
lupataljoonan komentajan, ko-
mentaja Lari Pietiläisen esittely 
taisteluosasto Miettisen toimin-
nasta v. 1941 kesän/alkusyksyn 
taisteluissa. Ytimekkään esityk-
sen jälkeen olikin sitten hyvä ai-
ka siirtyä päivän teeman käsit-
telyyn vapaamuotoisemmissa 
merkeissä.

Muistolaatta ja 
miinanraivaus
Miinanraivausta ja Haapasaaren 
merivalvonta-asemaan muistet-
tiin lauantaina 17.7. Haapasaa-

ressa. Kotkan Rannikkoalueen 
Perinneyhdistys ry:n järjestä-
mä tilaisuus oli yhtenä osana 
Haapasaari-seuran järjestämiä 
perinteisiä puikkaripäiviä. Päi-
vä aloitettiin lipunnostolla, jos-
sa majuri evp Jussi Suomalai-
nen perinneyhdistyksestä ja 
kapteeniluutnantti Jan Sundell 
Suomenlahden merivartiostos-
ta nostivat Suomen lipun puik-
karikuurin lipputankoon. Tä-
män jälkeen Haapasaari-seuran 
puheenjohtaja Sirpa Ollikainen 
toivotti vieraat tervetulleiksi ja 
julisti puikkaripäivät avatuiksi.

Lipunnoston jälkeen siirryt-
tiin Haapasaaren puokille, jossa 
paljastettiin rannikkotykistön 

Kaakonkulman terveisiä

Laatan paljastus.Seppeleenlaskijat Virolahti.

antti Rautiainentiina aHtosaLo
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entisten toimipaikkojen muis-
tolaatta. Haapasaaren puokissa 
toimi Haapasaaren merivalvon-
ta-asema vuosina 1960-2013. 
Paljastuspuheessa perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Aapo 
Tokkola kertoi Haapasaaren me-
rivalvonta-aseman historiasta. 
Merivalvonta-asema perustet-
tiin vuoden 1960 lopulla, kun 
siihen asti Vanhankylänmaas-
sa toimineen aseman toiminnat 

siirrettiin Haapasaareen. Kotkan 
rannikkopataljoonan lakkautta-
misen myötä myös merivalvon-
ta-aseman toiminta päättyi v. 
2013 elokuun lopulla. Paljastus-
puheen ja laatanpaljastuksen 
jälkeen komentaja Lari Pietiläi-
nen Rannikkoprikaatista välitti 
Rannikkoprikaatin komentajan 
kommodori Janne Huuskon ter-
veiset juhlaväelle.

Puokilta matka jatkui mii-

nanraivaajien muistomerkille. 
Tämän arkkitehti Aarno Ruusu-
vuoren suunnitteleman muisto-
merkin paljastuksesta tuli hei-
näkuun 30.päivä kuluneeksi 60 
vuotta. Haapasaari valikoitui 
muistomerkin paikaksi nimen-
omaan sen johdosta, että raiva-
ustyö vaati raskaimmat uhrin-
sa juuri Haapasaaren lähivesillä 
Haapasaaren-Suursaaren miina-
sulkuja raivatessa.

Merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Tuomas Tiilikainen, perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Tokkola, Pekka Tuomala, Lasse Tuomala.

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

antti Rautiainen
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Merivoimien esikuntapääl-
likkö lippueamiraali Tuomas Tii-
likainen toi tilaisuuteen merivoi-
mien terveiset. Tiilikainen kerta-
si puheessaan miinanraivauksen 
historiaa.  Suomi velvoitettiin vä-
lirauhan ehtojen mukaisesti rai-
vaamaan Suomenlahdelle laske-
tut merimiinoitteet. Tehtävä oli 
vaativa, sillä olihan Suomenlah-
teen laskettu arviolta 60 000 mii-
naa, raivausestettä/vast. Vuosi-
na 1944-1950 yli 2 000 miehen ja 
200 aluksen voimin raivattiin laa-
ja merialue Suomenlahden peru-
kasta Ahvenanmaalle asti puh-
taaksi sodan aikana lasketuista 
miinoista. Tässä työssä menet-
ti henkensä 28 miestä. Raivaaja-
laivaston työn tuloksista antanee 
parhaan todistuksen se, että rai-
vauksien päätyttyä ei aluksia ole 
tuhoutunut suomalaisten raivaa-
milla alueilla.

Tervehdyksen jälkeen oli oh-
jelmassa Merivoiminen seppe-
leenlasku muistomerkille. Sep-
peleen laskivat amiraali Tiilikai-
nen ja komentaja Pietiläinen. 
Tilaisuuden juhlallisuutta koris-
ti se, että paikalla oli haapasaa-
relainen raivaajaveteraani Lasse 
Tuomala. Hän osallistui varus-
miehenä raivaukseen keväällä 
ja kesällä vuonna 1948.

Seppeleenlaskun jälkeen 
siirryttiin puikkarikuurille kah-
vitilaisuuteen, jonka järjeste-

lyistä vastasi Haapasaari-seura. 
Tämän jälkeen perinneyhdistyk-
sen väki tutustui vielä omatoimi-
sesti saareen, kunnes oli kotiin-
lähdön aika. Merimatka kaupun-
kiin taittui nopeasti Rannikko-
prikaatin Jurmo-luokan aluksin.

Kun tämä lehti ilmestyy, on 
yhdistyksemme vuoden kol-
mas päätapahtuma jo pidet-
ty. Kyseessä on Haminan kesä-
puistossa olevan Rannikkotais-

teluiden ja niissä kaatuneiden 
sankarivainajien muistomerkin 
paljastuksen 70 v. tilaisuus 23.9. 
Tämän jälkeen on edessä vielä 
mahdollinen pikkujoulutapah-
tuma, mutta siihen palaamme 
myöhemmin. Kaakonkulman 
rannikonpuolustajien puolesta 
toivotan kaikille lehden lukijoil-
le hyvää syksyä.

Aapo Tokkola
Puheenjohtaja

Seppeleenlasku Haapasaari.

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys

antti Rautiainen
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Turun Laivastokilta

M erivoimien vuosipäivänä 
suoritettiin seppeleen-

lasku Naantalin ristillä 9.7. Meri-
voimien seppeleen laskivat Ran-
nikkolaivaston komentaja kom-
modori Jukka Anteroinen ja va-
ruskunnan komendantti kaptee-
niluutnantti Saku Heinonen. Si-
nisen Reservin seppelettä olivat 
laskemassa Turun Laivastokil-
lan puheenjohtaja Jarmo Holm 
avustajanaan killan hallitukses-
ta Petri  Jalava. Seppeleenlas-

Laivaston soittokunta herätti aamunukkujat viereisellä 
leirintäalueella!

Rannikkolaivaston komentaja kommodori Jukka Anteroinen puhuu läsnäolijoille. Turun Laivastokillan 
Jarmo Holm ja Petri Jalava sekä varuskunnan komendantti kapteeniluutnantti Saku Heinonen kuuntelevat.

seppo KaiLa
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Turun Laivastokilta

kuun osallistuivat rajoituksista 
johtuen nyt vain Merivoimat ja 
Sininen Reservi Turun Laivasto-
killan toteuttamana. Laivaston 
soittokunta saatiin onneksi pai-
kalle useilla soittajilla!

Huolellisesti valmistellut 
Merivoimien vuosipäivän juhlal-
lisuudet Raumalla jouduttiin täl-
täkin kesältä viime tinkaan peru-
maan. Tilaisuuden järjestämistä 
oli jo viime vuodelle Merivoimia 

avustamassa Turun Laivastokil-
ta ja Laivaston Veteraanit.

Syyskauden syntymäpäivä-
sankareitamme ovat: 80 vuotta 
Väinö Voutilainen 5.11. 70 v. Rei-
jo Pietiläinen 12.10. ja Antti Sil-
lanpää 23.10. 60 v. Pentti Nis-
kanen 6.10. ja Jukka Harjamä-
ki 10.11. 50 v. Petri Pulli 7.9. Par-
haimmat onnentoivotukset kai-
kille päivänsankareillemme!

Seuratkaa ilmoitteluja ret-

kistä ja tapahtumista Turun Sa-
nomien kiltapalstalla, sähkö-
posti-jäsentiedotteissa ja killan 
päivitetyillä nettisivuilla: www.
turunlaivastokilta.net ja killan 
Facebook-sivulla. Seuratkaa 
myös muiden koulutus- ja kurs-
sitapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

Kaptl Saku Heinonen, sotmest res Jarmo Holm, komdri Jukka 
Anteroinen ja alik res Petri Jalava.

Sinisen Reservin seppelettä las-
kemassa Turun Laivastokillan pj 
Jarmo Holm ja hallituksesta Petri 
Jalava.
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Turun Rannikkotykistökilta

sessa 2.8. Heikki Kanervamäki 
on pitkäaikaisin kiltamme aktii-
vijäsen,  liittyen Rannikon Puo-
lustajain Kilta Ry:n Turunmaan 
Kiltaan  jo vuonna 1971. Hän on 
varmasti killan pitkäaikaisin jä-
sensihteeri, toimien siinä tehtä-
vässä erittäin pedantisti tänä-
kin päivänä. Heikki Kanervamä-
ki täytti 10 elokuuta kunnioitet-
tavat 80 vuotta.

Killan kevätkokous pidettiin 
elokuun 2. päivänä, käsitellen 
killan sääntöjen mukaiset kevät-
kokousasiat. Ennen varsinaista 
kokousta evl evp Joni Lindeman 
kertoi johtamansa suomalaisen 
sotilasosaston toimista Afga-
nistanissa. Hieno esitys oli mie-
lenkiintoinen ja mieleenpainu-
va, joka myös herätti monenlai-
sia ajatuksia Afganistanin värik-
käästä menneisyydestä ja epä-
varmasta tulevaisuudesta! Ke-

Turun Rannikkotykistökilta ret        keilee jälleen

K ilta rohkaistui retkien to-
teuttamiseen! Ryhmä kil-

talaisia kävi laskemassa Bengt-
skärin taistelun 80. vuosipäivä-
nä oman seppeleensä kuuluisan 
majakan juurelle. Odotustilassa 
ollut Ahvenenmaan matka pää-
tettiin myös tehdä elo-syyskuun 
vaihteessa.

Heikki Kanervamäki nimet-
tiin Turun Rannikkotykistökil-
lan kunniajäseneksi! Edellinen 
kunniajäsenemme sotavete-
raani Heikki Peltonen meneh-
tyi vuonna 2019. Kanervamä-
en kunniajäseneksi kutsuminen 
julkaistiin killan kevätkokouk-

vätkokouksen yhteydessä pal-
kittiin jakamalla huomionosoi-
tuksia killan pitkäaikaisille jä-
senille heidän syntymäpäivien-
sä johdosta! Palkittavina olivat: 
Mikael Kaskelo, Jukka Kulo, Ar-
to Heinonen ja Hannu Aaltonen. 
Heikki Kanervamäen kunniajä-
senyys julkistettiin viimeisenä 
ja arvokkaimpana ilmoituksena.

Kuten alussa kerrottiin 
Bengtskärin retkestä, kiltamme 
oli ainoana kiltana laskemassa 
Bengtskärin taistelun 80. vuosi-
päivänä oman seppeleensä Me-
rivoimien juuri laskeman sep-
peleen vierelle. Delegaatioom-
me kuului toista kymmentä kil-
talaista, joista seppeleen laskun 
suorittivat puheenjohtaja Heik-
ki Pohjanvirta ja ex-puheenjoh-
taja Arto Heinonen. Mainitta-
koon vielä, että kiltamme vara-
puheenjohtaja Antti Suna kertoi 

antti suna

antti suna

Kiltamme ryhmää Bengtskärin taistelun 80-vuotispäivän seppeleen-
laskutilaisuudessa majakan juurella.

Kiltamme seppeleen lasku suo-
rittu. Ex-puheenjohtaja Arto 
Heinonen ja puheenjohtaja 
Heikki Pohjanvirta (oik).
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta ret        keilee jälleen

tilaisuudessa Bengtsärin histo-
riasta, jota kaikki saarella olleet 
lukuisat turistitkin hiljentyivät 
kuuntelemaan.

Viimevuoden kesältä pe-
ruuntunut Ahvenanmaan ret-
ki toteutui siis lopulta 30.8.–1.9. 
Oppaaksemme saimme loista-
van Ahvenanmaan tuntijan kil-
taveli Jorma Aken. Retkellä oli 
tarkoitus tutustua parkki Pom-
merniin, tavata kaupunginjoh-
taja Barbara Heinonen, tehdä 
panimotutustuminen ja käydä 
monilla historiallisilla- ja tietys-
ti sotahistoriallisilla kohteilla. 
Vuoden viimeiseen Rannikon-

puolustajan numeroon teeme 
selostuksen tästä retkestä. Ylei-
sestä- ja Viron koronatilantees-
ta riippuen olisi tarkoitus vierail-
la joulukuussa Tallinnassa. Kuu-
kausitapaamisia emme kuluval-
le syyskaudelle kuitenkaan vielä 
käynnistäneet.

Kilta jatkaa hyvin alkanutta 
tapahtumien sp-tiedottamista 
ryhmäjakeluna niille, jotka ovat 
killalle sähköpostiosoitteensa il-
moittaneet. Perinteiset postija-
kelut ja kiltapalstatiedottamiset 
toimivat myös jatkossa.

Huomioikaa Sinisen Reser-
vin mahdollisuuksien mukaan 

järjestettävät tapahtumat! Niis-
tä löytyy tietoja osoitteesta 
www.sininenreservi.fi/toimin-
ta/tapahtumakalenteri/.

Seuratkaa ilmoitteluja kil-
tamme retkistä ja tapahtumista 
Turun Sanomien kiltapalstalla, 
jäsentiedotteissa ja killan FB-si-
vulla: facebook.com/groups/tu-
runrtkilta. Seuratkaa tarjontaa 
myös muiden koulutus- ja kurs-
sitapahtumien ajankohtia Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) sivuilla: www.mpk.fi.

Seppo Kaila
Killan tiedottaja

miKa Koivunen

Killan kevätkokouksen palkitsemat Mikael Kaskelo, Jukka Kulo, Arto Heinonen, Antti Suna, Hannu Aaltonen 
ja Heikki Kanervamäki, kuvanottohetkestä alkaen killan kunniajäsen.
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Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Jarmo Valtimo
Metsäkannaksentie 32
10940 HANKO
0405647695
perinneyhdistys@hotmail.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
Ilokalliontie 11
21500 Piikkiö
+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
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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 Auvo Viita-aho
040 5066917
auvovii@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 Heikki Pohjanvirta
Itäinen Rantakatu 48-50
H 249, 20810 Turku
040 5198155
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
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Rannikon Puolustajan teemat

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.



Patria vuodesta 
1921

Sata vuotta on vahva perusta yhdessä tekemiselle ja menestymiselle. 
Se on perusta turvalliselle tulevaisuudelle. 

Tutustu sataan tarinaan osoitteessa  
patriagroup.com


