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HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA KILTAVELJET!

Tässä on vuoden 2021 ensimmäiset terveiset Sukeltajakillan hallitukselta.
Pandemia-ajasta huolimatta on pystytty pitämään sekä sukellusviikonloppu Upinniemessä ja kotimaan
kiltaretki Hankoniemelle ja Turkuun alun perin ajatellun Ruotsin matkan sijaan.
Kiltaretkestä on julkaistu Jouko Moisalan kirjoitus Rannikon Puolustajassa.
Upinniemessä jouduimme sopeutumaan kulkutaudin rajoitusten lisäksi syksyn keleihin, mistä syystä
tapahtuma muutettiin kaksipäiväiseksi. Tässä tiedotteessa on Matti Anttilan kuvillaan täydentämä
kirjoitus Öbiksen koulutustapahtumasta.
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2021 koulutuskalenteri. Laittakaa kalenteriin ja muistakaa uusi
käytäntö ilmoittautumisten aikatauluissa; ilmoittautumiset viimeistään kuukautta ennen koulutuksia ja
muita tapahtumia.
Käykää killan nettisivuilla katsomassa laadukkaita ja edullisia kiltatuotteita. Uudistuneet tuotteet ovat
olleet haluttuja ja niitä on edelleen tarjolla.

Jäsenasiat
Omat jäsentiedot
Omat MPKL ry:n rekisterissä olevat jäsentiedot voi tarkistaa kirjautumalla osoitteeseen:
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätunnus on jäsennumero (jäsennumeron löydät
jäsenmaksulomakkeen oikeasta yläreunasta) ja salasana on kotipaikkasi postinumero.
Salasana pitää ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä vaihtaa.
Huom. Jäsenlehden osoitetiedot tulee tarkistettavaksi säännöllisesti vuoden alussa ja mahdolliset
muutokset lehden toimitukseen on toimitettava 1.3.2021 mennessä.
Mikäli osoitetietoihisi tulee muutoksia tämän jälkeen, voidaan lehti kääntää uuteen osoitteesi ainoastaan
tekemällä Postiin muuttoilmoitus: www.posti.fi/muuttoilmoitus.
Tämä siitä syystä, että mikäli lehti jouduttaisiin lähettämään "manuaalisesti" kirjepostina, ylittää pelkät
lähetyskulut itse lehden painokustannukset.
Uusia jäseniä
Sukeltajakurssi 96:lta joulukuussa on liittynyt kiltaan uusia nuorisojäseniä.
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Kuolleet
Sukeltajakillan jäsen Vesa Eronen, Jyväskylä, 82 v. on kuollut 24.11.2020.

Vuosikokous
Vuosikokous varaudutaan pitämään 13.3 viruspandemian takia digi-kokouksena,
osanottomahdollisuus teams:n kautta. Paikka on vielä auki.

Sukellusviikonloppu Upinniemessä 2.-3.10.2020
Teksti ja valokuvat Matti Anttila

Laivaston Sukeltajakillan harjoitusviikonloppu Upinniemessä toteutettiin lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Kyseessä oli reservin sukeltajien kolmas suunniteltu harjoitus vuodelle 2020, mutta
koronan takia tämä oli ensimmäinen, joka saatiin pidettyä. Hieman toistakymmentä sukeltajaa kokoontui
Upinniemen portille perjantaina 2.10.2020 lounasaikaan. Ajankuvaan tyypillisenä ilmiönä ja turvallisuutta
noudattaen osallistujille jaettiin ensimmäiseksi maskit päähän. Samalla käytiin turvallisuussuunnitelma
läpi koronan osalta. Kukaan ei halua tuoda varuskuntaan viruksia.
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Sukeltajakoulun kouluttaja yliluutnantti Eskelinen oli tuttuun tapaan ryhmänjohtajana puolustusvoimien
puolelta, ja harjoitusta veti killan puolelta reservin kapteeniluutnantti Härmä. Varuskunnassa ei liikuta
siviilivaatteissa viikonlopun aikana, joten ensimmäinen rasti oli luonnollisesti varusvarastolla käynti.
Tämä onkin paikka, jossa aina vanhat muistot heräävät. Osa muistelee viimeaikaisia kertauksia, osa
omaa varusmiesaikansa ensimmäistä päivää. Vuodet vierivät, ja aikoinaan tunnemyrskyyn verrattavissa
oleva varusteiden kuittaus on rento ja hauska tapahtuma. Viimeistään tässä kohtaa inttijutut lentävät ja
porukka kertoo kilpaa muistojaan!

Seuraavana ohjelmassa oli käynti sukellusasemalla. Saimme perehdytyksen jo aiemmista kertauksista
kaikille tuttuun kalustoon. Kaasujentäyttö, huoltotilat, venekalusto ja turvallisuusasiat käytiin tarkasti läpi.
Lounas pidettiin kenttämuonituksena koronatilanteen vuoksi. Mikäs sitä auringonpaisteessa olikaan
ulkona syödessä, kun Upinniemen keittiö oli tehnyt maittavat eväät. Lounaan yhteydessä riitti aikaa vielä
laittaa sukellusvarusteet valmiiksi iltapäivän sukellusta valmistellessa.
Ennen sukelluksia kävimme ampumassa. Upinniemessä on moderni ammuntasimulaattori, jossa voi
harjoitella rynnäkkökiväärin käyttöä laajakankaalle laseraseella. Järjestelmä antaa lahjomattoman
tarkkaa palautetta ammunnoista,
aina aseenkäytöstä ennen laukaisua jälkipitoon saakka. Ja tietenkin osumatarkkuudesta. Nykyaikaisilla
laitteilla on mielekästä harjoitella, vaikka tällä kertaa ruudintuoksua emme kokeneetkaan. Varsinainen
kenttäammunta olisi kuulunut vuoden alkupuoliskon harjoituksiin, jotka peruuntuivat viruspandemian
vuoksi.
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Sukellustoiminta
Ensimmäisen päivän sukelluskohteeksi valikoitui sään mukaisesti Salmö II "Amatus” -niminen hylky.
Kyseessä on noin parikymmentämetrinen puuhylky, joka makaa pohjarinteessä noin 20 metrin
syvyydessä, pari merimailia Porkkalanniemen kärjestä etelään. Sukeltajat olivat jakaantuneet kolmeen
venekuntaan, joista sukellukset tehtiin pienissä tiimeissä. Hylyn tutkimisen ohella saimme hyvää
harjoitusta viikonlopulle ennustetun nousevan tuulen varalle.
Ensimmäisen päivän iltaan kuului vielä majoittuminen kasarmilla. Meitä varten oli yhdestä varuskunnan
kasarmista eristetty oma tila, jossa emme sekoittuisi varusmiesten tai muun henkilökunnan kesken.
Kaikki paikat oli desinfioitu ennen saapumistamme, ja näin tehtäisiin myös lähtiessämme. Koronatilanne
näkyi kaikessa. Varuskuntaruokala ja sotilaskoti oli aluetta, jonne ryhmällämme ei ollut asiaa. Ei
myöskään Sukeltajakoulun kasarmille. Varusmiesten koulutustoiminnan turvaamiseksi oli tehty kaikki
mahdollinen.
Lauantaipäivä valkeni kuulaana mutta tuulisena syysaamuna. Ennustettu merisää piti paikkansa, ja
tuulet sekä aallonkorkeus oli kasvavassa suunnassa. Tämä luonnollisesti aiheutti huomioita
sukellustoiminnalle. Vaikka merivoimilla on valmius toimia kaikissa keleissä, reserviläisten
kiltaharjoituksissa säätä seurataan mielekkään toiminnan mahdollistamiseksi. Harjoitustamme johtanut
Härmä löysi meille sopivan sääikkunan aamupäivälle Mäkiluodon edustalle uponneelle saksalaiselle
M451-raivaajalle. Kyseessä on alkuvuodesta 1944 uponnut 775 tonnin alus. Laivan pituus oli 65 metriä,
mutta se on sittemmin kärsinyt ruosteesta ja osiensa romahtamisesta vuosikymmenten saatossa. Hylky
on silti edelleen vaikuttava näky, ja monelle varusmiessukeltajalle siitä on tullut sukellusuran
ensimmäinen sotahylkykohde. Näin kävi myös allekirjoittaneelle vuonna 1995 raivaajasukeltajakurssilla.
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Lauantaina pidimme ensimmäisen sukelluksen jälkeen tuumaustauon säästä ja tulevista sukelluksista.
Asia on itseasiassa aivan identtinen siviilisukeltamisen kanssa. Meri sanelee viimeisen sanan, ja
turvallisuus on tärkeintä. Lounaan jälkeen valitsimme kohteeksi Vega-nimisen puulaivan hylyn. Kyseessä
on noin satavuotias hylky jyhkeine tammilankkuineen 25 metrin syvyydessä Porkkalanniemen
länsipuolella. Alus on reilut 20 metriä pitkä ja tarjoaa muutamia mielenkiintoisia ajankuvasta kertovia
yksityiskohtia.
Vega jäi sittemmin viikonlopun viimeiseksi sukelluskohteeksi. Merisää oli mitä oli, ja sunnuntaille luvattu
aallonkorkeus sai ryhmämme tekemään päätöksen peruuttaa koko sunnuntain harjoitustoiminnan.
Söimme vielä yhden kenttämuonituksen ja suoritimme majoituksen purkamisen sekä varusteiden
palautuksen vielä lauantai-iltana.
Harjoituksesta jäi silti hyvä fiilis, vaikka viimeinen sukelluspäivä peruuntui. Säätilalle ei voi mitään, ja
merenkulussa sekä sukeltamisessa säätä pitää kunnioittaa. Pitkästä aikaa pääsimme tapaamaan
toisiamme, sukeltamaan ja harjoittelemaan Upinniemessä! Koronan aikaansaamat alkuvuoden
peruutukset olivat ymmärrettäviä mutta harmillisia. Tällä porukalla on aina mielekästä sukeltaa. Tiimin
jäsenet ovat yhtä vedenalaista veljeskuntaa ja juttu luistaa. Turvallisuushakuisuus paistaa kaikessa
tekemisessä. Lämmin kiitos Sukeltajakoululle, Laivaston Sukeltajakillalle ja harjoituksen osallistujille
hienosta syysviikonlopusta merellä!

Matti Anttila
res.pursimies, SukK 69
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Kilta- ja muut tapahtumat kalenteriin
Katso tässä tiedotteessa liitteenä olevasta
koulutuskalenterista koulutukset ja muut
kiltatapahtumat ja niihin ilmoittautumisten
ajankohdat.

Killan kuvapankki
Sukeltajakillan kuvapankki löytyy osoitteesta:
https://laivastonsukeltajakilta.kuvat.fi/kuvat/
Salasana on ”sukeltajapassi”

Facebook-ryhmä
Killan jäseniä, jotka käyttävät facebookia,
kannustetaan liittymään kiltamme omaan
ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/36664030581
7/
Killan nettisivut
Killan nettisivut löytyvät osoitteesta:
https://mpkl.fi/jasenyhdistys/laivastonsukeltajakilta-ry/
Sivuilta löytyy tietoja killan toiminnasta, mm.
Sukeltajakillan ampumaratavuorot.
Kohdasta yhteystiedot löytyvät tiedot hallituksen
kokoonpanosta.

Kuvapankissa on kuvia kursseilta ja retkiltä jne.
eri vuosikymmeniltä.
Kiltatuotteet
Kiltatuotteiden valikoimaa on laajennettu
monipuolisemmaksi.
Kiltatuotteista ja niiden tilaamisesta löytyy tietoja
killan nettisivuilta kohdasta kiltatuotteet.
http://mpkl.fi/jasenyhdistys/laivastonsukeltajakilta-ry/
Edelleen on tilattavissa myös Vedenalainen
Veljeskunta-kirjan toinen täydennetty painos.

Koulutuskalenteri (ALUSTAVA)

MPK / Meripuolustuspiiri
Petri Härmä
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4.11.2020

SOTILASSUKELTAJAKURSSIT 2021
Kurssi

Aihe

Aika

Paikka

Tukeutuu

Kurssin johtaja

Puh

Email

Sukeltajakurssi 1

Sukelluskoulutus

21.-23.5.2021
ilm. 21.4.2021

Russarö

UUDPR
22 €

Petri Härmä

040 868 4012

petri.harma@fortum.com

Sukeltajakurssi 2

Sukelluskoulutus,
jatko

10.-12.9.2021
ilm. 10.8.2021

Upinniemi

RPR
22 €

Jukka Nurminen

040 502 4022

jukka.nurminen@abyssart.fi

Toivomme, että ilmoittaudutte kursseille internetin kautta osoitteessa www.mpk.fi, jonne teidän täytyy ensin rekisteröityä pysyviksi käyttäjiksi
Meripuolustuspiiriin. Vanhat käyttäjätunnukset ja salasanat toimivat myös uudessa järjestelmässä. Koulutuskalenteri-valikosta löydätte kurssimme
Meripuolustuspiirin alta tai hakusanalla "sukeltaja".
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MUUT MPK-KURSSIT JA KILTATAPAHTUMAT 2021
Aika

Paikka

Tukeutuu

Kurssin/tapahtuman
johtaja

Puh

Email

Sinisen Reservin ampumapäivä 1

huhtikuu 2021

Upinniemi

RPR
25 €

Jukka Soini

050 374 0994

jukka.soini@kolumbus.fi

Sinisen Reservin ampumapäivä 2

toukokuu 2021

Upinniemi

RPR
25 €

Jukka Soini

050 374 0994

jukka.soini@kolumbus.fi

Sinisen Reservin ampumapäivä 3

syyskuu 2021

Raasi

RLAIV
25 €

Rami Kuustonen

044 0824 158

baron.af.gustafs@gmail.com

Sinisen Reservin ampumapäivä 4

lokakuu 2021

Upinniemi

RPR
25 €

Jukka Soini

050 374 0994

jukka.soini@kolumbus.fi

Killan vuosikokous

13.3.2021

Kotka

Kilta

Tapani Korhonen

040 558 3194

tapanikorhonen@icloud.com

Merivoimien vuosipäivä

9.7.2021

Kurssi, tapahtuma

Kiltaretki, kotimaan kohde
päätetään vuosikokouksessa

lokakuu 2021

Sininen Reservi
Kilta

www.sininenreservi.fi

