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Kesäterveiset Sukeltajakillan hallitukselta! 

Tiedotteessa on mm. vuoden ensimmäisestä sukellusviikonlopusta Russarössä, jossa 
sukellettiin verrattain runsaan osanoton kera. Mukana oli hiljattain kurssin käyneitä reservin 
sukeltajia ja killan kokeneempaa kaartia sekä myös ei sukeltavia käsipareja toimintaa 
auttamassa.  
Asiaa mm. syksyn kiltaretkestä Kalingradiin. Huomatkaa, että ilmoittautuminen on alkanut. Siitä 
on lisää sivulla 5. 
Merivoimien vuosipäivä juhlallisuuksineen on tänä vuonna Helsingissä, tiistaina 9.7.2019. 

  

    Valokuvat Matti Anttila 

Hangon sukellusviikonloppu, Sukeltajakurssi 2: jotain uutta, jotain tuttua 

Teksti: Antti Ellonen, SukK 62  

Sukeltajakilta järjesti perinteeksi muodostuneen sukellusviikonlopun Hangon vesialueen hylyille 
24.-26.5. Oma aikataulut ovat ruuhkavuosien kurimuksessa olleet tiukat, eikä Sukeltajakillan 
reissuille ole tullut jostain syystä osallistuttua. Se virhe tuli kuitenkin taisteluparin kanssa nyt 
loppukeväästä korjattua. Reissulle ilmoittautuminen onnistui MPK ry:n portaalissa helposti. Pian 
sähköposti toi ilmoittautumisvahvistuksen ja tarkemmat osallistumisohjeet. 

Harjoituksen johtaja Petri Härmä oli hoitanut paperityöt kuntoon ja ohjelmassa oli kiinnostava 
kattaus Itämeren hylkyjä. Sukellusparin kanssa ohjelmaa puitiin jo ennakkoon läpi. Suurimman 
huomion kiinnitti mahdollisuus päästä tutustumaan miinalaiva Louhen hylkyyn, joka on 
yhdentoista suomalaisen merisotilaan sankarihauta. Mutta ei vielä mennä asioiden edelle, eikä 
Louhelle. 

Harjoitusta varten kokoonnuttiin Syndalenin sotasatamaan perjantaina iltapäivällä. Satama oli 
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uusi tuttavuus. Pienen etsimisen jälkeen oikea portti löytyi ja aukesi ”Sukeltajakilta”-
tunnussanan jälkeen. Rannassa pääjoukko oli jo kuormaamassa viikonlopun tukialusta, Jurmo 
626:sta. Mukaan lastattiin kunnioitettava määrä sukellusvarustusta, kompura ja riittävä määrä 
happea viikonlopun nitrokseja varten. Tavarat kyytiin ja kohti Russarön linnakesaarta! 

Russarössä laitettiin ripeästi täyttöasema pystyyn ja majoituttiin kasarmille. Ensimmäinen ryhmä 
alkoi välittömästi valmistautumisen reissun ensimmäiseen sukellukseen. Kohteeksi valikoitui 
saaren pohjoispuolella sijaitseva Ankkurihylky nimellä tunnettu kohde. Tuttu paikka ja kiva 
sukellus kauden alkuun.  Jälkimmäisen ryhmän sukellusten ja kaluston huollon sekä 
kaasutäyttöjen jälkeen ilta oli jo pitkällä. Reippaan päivän jälkeen uni maistui. 

Lauantaina aamusta harjoituksen johtaja haisteli tuulta. Päätettiin lähteä miinalaiva Louhen 
suuntaan. Merimarssia louhelle oli kymmenisen merimailia. Hylystä saatiin hyvä kuva Jurmon 
kaikuun ja heittopoiju heitettiin parin yliajon jälkeen tarkasti oikeaan paikkaan.  Ensimmäinen 
ryhmä valmistautui sukellukseen jo vähän levottomasti merenkäynnissä heittelehtivässä 
aluksessa.   

Tässä vaiheessa Jurmon varusmiespäällikkö teki kuitenkin vastuullisen päätöksen: Alus liikkuu 
merenkäynnissä liian rajusti, vedestä ei päästä turvallisesti ylös. Tässä ei voida nyt sukeltaa. 
Päällikön päätöstä ei kukaan kyseenalaistanut. Parempi siirtyä suojaisampaan 
sukelluspaikkaan. Historiaa huokuva paikka löytyi Russarön itäpuolelta Ilmarisen ja 
Väinämöisen tukeutumispaikan tuntumasta. Veden alla ei panssarilaivoihin liittyvää jäämistöä 
tässä paikassa ole. Hylkysukelluksen makuun kuitenkin päästiin, tukeutumispaikan tuntumaan 
on uponnut pieni teräsproomu. Sen tarkemmasta historiasta ei tätä kirjoitettaessa ole 
tietoa.  Kiva sukellus tämäkin. 

Huollon ja ruokailun jälkeen minun oli aika jättää pääjoukko ja siirtyä perhevelvoitteiden perässä 
takaisin mantereelle. Kyydin Syndaleniin liftasin yöksi sotasatamaan palaavaan 
Jurmoon.  Samaan aikaan sääennusteiden tutkiminen Russarössä jatkui. Tuuliennuste kertoi, 
että aamuyöstä kello viiden aikaan olisi muutaman tunnin tuuleton aikaikkuna. Sukellus Louhelle 
onnistuisi. Herätys klo 3:45 ja irroitus rannasta klo 4:45.  Ja näin suunnitelma myös toteutettiin.   

Sukellukset Louhelle tehtiin aamuyön ja varhaisaamun tunteina. Niiden aikana dokumentoitiin 
aluksen kuntoa ja koskemattomuutta: varmistettiin muun muassa se, että komentosillalle jäänyt 
kulmaviivain oli samassa paikassa ja samassa asennossa kuin se on ollut vuodesta 1945. 
Samoin laivakello oli paikoillaan, vaikkakin silttiin hautautuneena, vain helma näkyvissä. 
Raportti hylyn kunnosta Sotamuseolle on tekeillä, ellei ole jo postissa.  

Viikonloppu oli mainio, vaikka se minulla loppui ennen odotettua sukellusta Louhelle. 
Samanhenkisessä porukassa oli mukava olla. Yhteinen sävel aiemmin tuntemattomien 
sukeltajaveljien kanssa löytyi saman tien. Kun pää on nyt avattu, tämä reissu ei jää viimeiseksi 
Sukeltajakillan kanssa. Hyvin organisoitu toiminta, mahtava kalusto- ja huoltotuki 
Puolustusvoimilta, hyvät sukelluskaverit ja kiinnostavat kohteet. Mitään ei reissulta puuttunut.  
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Valokuvat Matti Anttila 
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 Ampumaharjoitus Russarössä 
 
Teksti: Janne Harju 

Lauantaiaamuna ykkösryhmän lähdettyä Louhen suuntaan oli kakkosryhmällä pari tuntia aikaa, 
joka oli tarkoitus käyttää ammuntoihin pistoliradalla.  
 
Kävelimme leppoisasti jutellen kohti ampumarataa, sää oli aurinkoinen ja lämpeni saaren 
sisäosiin kulkiessa. Siksi radalle päästyämme sai heittää takit pois.  
 
Kalle Seppälä ja Janne Kaasinen olivat tuoneet omat Glock- ja Hecler Koch -pistoolit sekä 
ammukset harjoitukseen, joita pääsimme nyt kokeilemaan.  
Varomääräykset läpi käytyämme saimme briiffaukset molempien aseiden aseiden käytästä.  
 
Ennen ammuntoja Kalle demosi, miltä pistoolin laukauksen ääni kuulostaa äänenvaimentajan 
kanssa kun ammuttiin ääntä nopeammalla tai ääntä hitaammalla luodilla. Jälkimäinen oli 
elokuvista tuttu napsahdus, jota ei enää tunnistanut laukaukseksi.  
 
Ammuimme tauluihin kymmeneltä metriltä vaihtaen aseita, jolloin kukin sai ampua sarjan 
molemmilla pistooleilla. Kaikkien ammuttua siistimme alueen ja palasimme takaisin kasarmille 
odottelemaan uutisia ykkösryhmän sukelluksesta.  
 

Killan ampumatoiminta  

Laivaston sukeltajakillalla on ampumaratavuoroja Upinniemen varuskunnassa. Yhdistys on 
varannut kivääriradan lauantaisin klo12-15 perinnekivääriammuntaan (killan aseet) ja 
pistooliradan keskiviikoiksi klo 16-19 (omat aseet). Kuukausittain vahvistetut ampumaratavuorot 
löytyvät killan kotisivuilta.  

Ammuntaharjoituksiin tulee ilmoittautua killan ammunnan vetäjälle kolme päivää ennen vuoroa 
seuraavasti: 
Kivääriampujat : Lasse Riikonen +358 400 647094 tai lasse.riikonen@hotmail.com 
Pistooliampujat: Lasse Pihl +358 40 7482948 tai lasse.pihl53@gmail.com. 
Harjoituksissa käytettävät ampumatarvikkeet jokainen maksaa itse, lisätietoja ammunnan 
vetäjältä. Osallistujilla tulee olla Reserviläisliiton ampumaturvavakuutus, hinta 25€/vuosi. 
Yhdistyksen on toimitettava ampumatoimintaan osallistuvista jäsenistä RYHMÄLUPAA varten 
nimiluettelo tukikohtatoimistoon, josta ilmenee sukunimi, etunimi, puhelin, sähköpostiosoite ja 
täydellinen henkilötunnus. 
 
Jäseniä, jotka haluavat käyttää ampumaratavuoroja pyydetään ilmoittamaan tietonsa 
ryhmälupaa ja ampumaturvaa varten puheenjohtajalle tapanikorhonen@icloud.com tai +358 40 
5583194. 
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Kiltaretki Kaliningradiin 4.-6.10.2019 

 

    – ilmoittautuminen käynnissä - 

  

Kertaalleen lentoaikataulut Helsinki-Gdansk-Helsinki ja matkasuunnitelma: 

 

Pe 4.10.2019 (meno HEL-GDN 08:30-09:30) 

Perjantai-iltana matka jatkuu Gdanskin Sotamuseon jälkeen bussilla Kaliningradiin, jossa 
majoitus 2 hengen huoneissa. Iltapala/illallinen. 

 

La 5.10. 

Lauantaina Kaliningradissa tutustumme Valtameri museoon ja Baltijskin kiellettyyn kaupunkiin ja 
Itämerilaivaston museoon. Paluu majoitukseen ja tutustumiskierros muihin Kaliningradin 
nähtävyyksiin. Illallinen. 

 

Su 6.10. (paluu GDN-HEL 20:05-23:05) 

Sunnuntaina lähtö paluumatkalle Gdanskiin. Lisää nähtävyyksiä Gdanskissa sekä sen 
lähialueella ennen paluulentoa. Helsinkiin saavumme klo 23:05. 

 

Lennot ja majoitukset järjestää vastuullinen matkanjärjestäjä. Paikallisohjelmasta, oppaista ja 
bussikuljetuksista vastaa kiltaretkien toimikunta. 

Lennot ja majoitukset 2 hh maksavat noin 250 €/hlö. Paikallisopas ja bussikyydit n. 150 € 
jaetaan osallistujien kesken. Kilta tukee retkeä sopivaksi katsomallaan osuudella, jolla pyritään 
varmistamaan matkabudjetti. 

Ilmoittautumiset tulee lähettää meilitse ko. toimikunnalle, kuusinen.jarmo@gmail.com. 
Osallistujamäärän perusteella killan hallitus päättää retken toteuttamisesta sekä 
paikallispalvelujen tuesta ja kustannuksista. 
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Tietoa Merivoimien vuosipäivästä 

Merivoimien vuosipäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä, tiistaina 9.7.2019.  
Näyttelyalueen paikkana on Vironaltaan ja Kauppahallin viereiset pysäköintialueet. Tarkemmat 
tiedot julkaistaan Merivoimien ja Sininen Reservin nettisivuilla. 
 
Alusparaati tapahtuu maanantaina 8.7. klo 1500. Osasto saapuu sisään Särkänsalmesta klo 
1450 ja reitti kulkee Särkänsalmesta Klippanin editse, jatkaen kaartaen Eteläsatamassa ja 
jatkaen Katajanokan editse kohti Suomenlinnaa. Paraatiin osallistuu merivoimien aluksien 
lisäksi MPK:n linnakeveneet Lavansaari ja Kuivasaari sekä M/S Killstar. 
 
Esittelyalue on avoinna yleisölle tiistaina 9.7. klo 12.00 − 15.00, Rannikkosotilaskodin 
sotilaskotiteltta klo 10.30 – 17.00. 
 
YLEISÖESITTELYT JÄRJESTETÄÄN KAIKILLA ALUKSILLA KLO 12.00–15.00 (UUSIMAA JA 
PANSIO KLO 12.00 – 13.30). 

Varusmiesyhtye soittaa Pakkahuoneenlaiturin pohjoispäässä musiikkia 9.7. klo 1100–1430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuva Merivoimat 
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Kiltatapahtumat kalenteriin 

Merivoimien vuosipäivä 8.-9.7.2019 Helsinki 
 
Sukeltajakurssi 3. Upinniemessä 6.-
8.9.2019 ilmoittautuminen viimeistään 29.8. 
 
Sinisen Reservin ampumapäivä 3, Raasi 
7.9.2019 
 
Sinisen Reservin ampumapäivä4, 
Upinniemi, pv:n kilpailu 
 
Kiltaretki Kalingradiin 4.-6.10.2019 

 
Facebook-ryhmä 
 
Killan jäseniä jotka käyttävät facebookia, 
kannustetaan liittymään kiltamme omaan 
ryhmään: 
 
https://www.facebook.com/groups/36664030
5817/ 
 
 
Killan nettisivut 
 
Killan nettisivuilta löytyy osoitteesta: 
 
https://mpkl.fi/jasenyhdistys/laivaston-
sukeltajakilta-ry/ 
 
Sivuilta löytyy tietoja killan toiminnasta ja 
kohdasta yhteystiedot tiedot mm. hallituksen 
kokoonpanosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Killan kuvapankki 
 
Kuvapankki löytyy osoitteesta: 
https://laivastonsukeltajakilta.kuvat.fi/kuvat/ 
Salasana on ”sukeltajapassi” 
Kuvapankissa on kuvia kursseilta ja 
tapahtumista eri vuosikymmeniltä. 
 
 
Kiltatuotteet 
 
Kiltatuotteiden valikoimaa ollaan 
laajentamassa monipuolisemmaksi.  
 
Kiltatuotteista ja niiden tilaamisesta löytyy 
tietoja kohdasta kiltatuotteet. 
 
Nyt on tilattavissa myös Vedenalainen 
Veljeskunta-kirjan hieno toinen painos 
hintaan 30€ / kpl. Kirjoja on rajoitettu määrä. 
 
 
Uusia jäseniä 
 
Kiltaan on liittynyt Jussi Autio, Pirkkala,  
SukK37.  

 
  


