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LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 4-2016 

Tervehdys hyvät kiltaveljet ja hyvää Itsenäisyyspäivää! 

Vuosi 2016 on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Killan talous on tasapainossa ja va-

kaalla pohjalla. Suunnitellut harjoitukset järjestettiin yhtä lukuun ottamatta ohjelman mu-

kaisesti. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen vuosikokous ja siihen liittyvä kiltatapaaminen 

sääntömuutoksen eteenpäin viemiseksi. 

Kuluneen vuoden tapahtumat 

Killan tapahtumia järjestettiin mm. Parolan panssarimuseolla, Turun vartiolentolaivueessa 

sekä harjoituksissa Ojamon kaivoksella, Upinniemessä ja Hangon Russarossä. Lisäksi 

killan joukkueet osallistuivat kahteen ammuntakisaan Säkylässä ja Upinniemessä. 

Selkeästi suurimman kiinnostuksen kohteena oli Turun kiltatapahtuma, jolle osallistui yli 30 

henkeä. Lisäksi MPK:n harjoituksissa tehtiin sukelluksia harvinaisille hylkykohteille. 

Kiltatapaaminen Turussa 22.10. 

Turun kiltatapaamisessa tutustuimme 

Vartiolentolaivueeseen, jossa saimme 

lämpimän vastaanoton sekä rutkasti tie-

toa Turun lentoyksikön toiminnasta. Meri-

pelastustehtävistä kertoi meille pintape-

lastaja Risto Leino, joka on valmistunut 

SukK kurssi no. 53:ltä. Tapaamisen yh-

teydessä tutustuimme Suomen sukellus-

venehistorian näyttelyyn Forum Ma-

rinumissa. 

Jatkona näyttelylle järjestettiin sukellusai-

heiset esitelmät Sukellusveneiden hylyt 

Suomenlahdella ja Porkkalassa (Jarmo 

Kuusinen) sekä Sotilassukeltajien vapaa-

ehtoiset harjoitukset (Petri Härmä) hotelli 

Hamburger Börsissä. Börsin iltapalalle 

osallistui 15 henkeä, joista enin osa jatkoi 

vielä päivän aiheiden syvempää käsitte-

lyä iltayöhön asti. 
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MPK:n harjoitukset 

Harjoituksia järjestettiin 3 kpl, joista en-

simmäinen vedettiin talvisissa olosuhteis-

sa Lohjalla Ojamon kaivoksella 5.3. Inno-

focuksen tiloihin tukeutuen. Avovesikau-

den avauksesta vastasi Russarön harjoi-

tus 13.-15.5., joista mainittakoon mm. 

sukellukset mil. Louhen ja psl. Palladan 

hylylle. Syksyn harjoitus puolestaan ve-

dettiin Upinniemessä 2.-4.9. missä koh-

teena uudelleen sukeltamiselle avattu ja 

A-tarvikkeista raivattu M451:n hylky Mäki-

luodon edustalla. 

 

 

 

Ampumakilpailut 

Kilpa-ammunnat (1) perinnekivääreillä järjestettiin Säkylässä, Turun Raasin ollessa re-

montissa. Syksyn toinen ammuntakilpailu (2) valtion asein ja panoksin toteutui RK-

ammuntoina suunnitellusti Upinniemessä. tapahtumassa oli ennätyksellinen osanotto, mi-

hin Sukeltajakiltakin osallistui peräti kahdella 3 hengen joukkueella. 

Vuosikokoukset 

Vuosikokous järjestettiin perinteistä poiketen Aulangolla, jonne kokoonnuttiin 13 hengen 

voimin. Ennen kokousta tutustuttiin Panssarimuseon näyttelyyn Parolassa. 

Loppukesästä kokoonnuttiin ylimääräiseen vuosikokoukseen Suomenlinnaan, jossa hy-

väksyttiin uudet säännöt ampumaseuratoiminnan aloittamiseksi. Ennen kokousta osallistu-

jat pääsivät tutustumaan juuri avattuun Vallisaareen Suomenlinnan kupeessa. 

Ampumatoiminta ja sääntömuutos 

Yhdistyksen sääntömuutosesitys on edennyt syksyn aikana ja Aluehallintovirasto on hy-

väksynyt Sukeltajakillan ampumaseuraksi. Ampumatoiminnan kehittämistä jatketaan mm. 

lisäämällä ammunnanjohtajille suunnattua koulutusta sekä hankkimalla killalle omia perin-

nekiväärejä. Ampumatoiminnan vetäjänä ja asevastaavana toimii Lasse Riikonen (puh. 

0400 647094).  

Huom. Nyt ei harrastaminen ole kiinni aseen omistamisesta! Tarkoituksena on, että killan 

jäsenet voivat osallistua ko. toimintaan killan tarjoamin asein. Lasselta voi tiedustella lisää 

ko. harrastusmahdollisuudesta. 
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Sukeltajakurssit ja ampumapäivät sekä tapahtumakalenteri 2017 

Tämän jäsenkirjeen liitteenä on tapahtu-

makalenteri 2017, jossa on tiedot MPK:n 

kursseista (sukelluskurssit ja ampuma-

päivät) sekä alustava esitys kiltatapahtu-

mista. Lisätietoja kursseista löydät 

mpk.fi/meripuolustuspiiri/koulutus, haku-

sana: sukeltaja. 

MPK:n nettisivuilta (https://www.mpk.fi/) 

löydät ohjeet miten voit ilmoittautua 

MPK:n kursseille.  

Vuosikokous 

Perinteinen vuosikokous pidetään 4.3.2017 Upinniemessä klo 16.30 harjoituksen no. 

1/2017 yhteydessä. Harjoituksen ja vuosikokousta edeltävä ohjelma ovat hieman vielä 

auki, mutta niistä tiedotetaan lähempänä ko. tapahtumaa. 

Kiltatapaaminen - Pietari 6.-8.10.2017 

Alustavan suunnitelman mukaisesti Pietrin matkalle lähdetään perjantaiaamuna Helsingis-

tä tilausbussin kyydillä. Tarkoitus on tutustua meri- ja sotamuseoihin Pietarissa ja Kron-

stadtissa. 

Matkan hinta ei ole vielä tiedossa, mutta 

se tulee olemaan kohtuuhintainen eli 

250…300 € sisältäen bussimatkat, majoi-

tus- ja oppaan palvelut. Lisäksi joudutaan 

hankkimaan ryhmäviisumi niille, joilla ei 

ole Venäjän viisumia (noin 75 €). 

Oppaana matkalla toimii suomea puhuva 

sotahistorian asiantuntija Alexander Ich-

chenko, jolla on myös laaja sukellustaus-

ta. Matkaan pääsee mukaan sopimuksen 

mukaan myös Helsingin ja Vaalimaan 

väliltä. 

 

Lisätietoa saadaan alkuvuodesta 2017 ja alustavasti voi ilmoittautua joko puheenjohtaja 

Tapani Korhoselle (040 558 3194) tai rahastonhoitaja Jarmo Kuusiselle (045 122 2263). 

https://www.mpk.fi/
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Kilpailukutsu – Jotos 2017 

Erikoisrajajääkärikilta on järjestänyt noin 

yhden vuorokauden mittaisen sotilastai-

tokilpailun (työnimi: Jotos) joka kevät vii-

meiset kolme vuotta omalle jäsenistöl-

leen. Ajattelimme kutsua keväällä 2017 

järjestettävään jotokseen yhdet vieraile-

vat partiot mukaan. Yksi partio Teiltä Lai-

vaston Sukeltajakillasta sekä yksi partio 

Lsvjk:sta. 

 

Jotos järjestetään 19-21.5.2017 Imatran 

Immolassa. Majoittuminen tapahtuu Eri-

koisrajajääkärikomppanian tiloissa, ennen 

ja jälkeen itse kilpailun. Jotos on MPK:n 

kurssina vedettävä sotilaallisia valmiuksia 

palveleva harjoitus, joka on fyysisesti 

kohtalaisen raskas ja sisältää hieman 

kurjuutta. 

 

Löytyisikö teiltä Sukeltajakillasta haluk-

kuutta lähettää yhtä partiota (4 henkilöä) 

edustamaan kiltaanne Erikoisrajajääkäri-

killan sotilastaitokilpailuun?  

Ystävällisin terveisin, 

Erikoisrajajääkärikillan puheenjohtaja  

Risto Tella 

040 5001646 

Killan nettisivut ja jäsentuotteet 

Killan kotisivut löydät osoitteesta www.mpkl.fi -> jasenyhdistykset -> laivastonsukeltajakil-

ta tai www.laivastonsukeltajakilta.fi. Sivuilla on myös esitelty jäsentuotteet. Jäsentuotteita on 

täydennetty varastoomme ja niitä ehdit vielä hyvin tilaamaan vaikka joululahjaksi. Esimer-

kiksi yhden koon fleecepipo 15 €. Jäsentuoteasioita hoitaa Jouko Askola (jou-

ko.askola@divetech.fi). 

Jäsenasiaa 

Jäsenmäärä on tällä hetkellä 235 henkilöä. Kuluvana vuonna yhdistykseen liittyi 19 ja ero-

si 5 henkilöä. Uusimpia jäseniä ovat Janne Haverinen (SukK 60) sekä koti-Suomeen pa-

lannut Jörgen Engroos (SukK 59).  

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

 

 

http://www.laivastonsukeltajakilta.fi/
mailto:Askola@divetech.fi
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Jäsenmaksut 

Vuoden 2017 jäsenmaksuista päätti vuosikokous keväällä Hämeenlinnassa seuraavaa: 

- varsinainen jäsen 20 € + Rannikon puolustaja sekä MPKL ry:n ilmoittama osuus 

(yht. 39 € vuonna 2017) 

- nuorisojäsen 0 € 

- perhejäsen 27 € + MPKL ry:n ilmoittama osuus. 

- kannatusjäsen 27 € + MPKL ry:n ilmoittama osuus. 

Vuosikokouksen jälkeen killan hallitus on saanut vahvistetut hinnat vuodelle 2017. MPKL 

on hieman nostanut jäsenmaksua ja on vuonna 2017 10 €/jäsen. Rannikon puolustaja -

lehtimaksun suuruus on puolestaan 9 €/jäsen. Jäsenmaksu näin ollen nousee 4 

€/varsinainen jäsen. 

Huom. Maanpuolustuskiltojen liitto lähettää jäsenmaksulomakkeet helmikuun alussa suo-

raan jäsenille. Jäsenmaksu pyydetään maksamaan eräpäivään mennessä ja maksettaes-

sa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa. Näin varmistat oman kiltasi toiminnan ja omi-

en jäsenetujesi säilymisen. 

Huom. Tämän jäsentiedotteen yhteydessä tulee niille jäsenille, jotka eivät ole vielä suoritta-

neet kuluvan vuoden jäsenmaksua, muistutus asiasta sekä toimintaohjeet. 

 

 

Hyvää Joulua ja alkavaa Uutta Vuotta 2017 

Laivaston sukeltajakilta ry 

Hallitus 

 

LIITTEET  Koulutus- ja tapahtumakalenteri 2017 

 



 

Koulutuskalenteri 
(ALUSTAVA)  1 (2) 

    
    

MPK / Meripuolustuspiiri 4.12.2016  

SLKA / Petri Härmä   
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SOTILASSUKELTAJAKURSSIT 2017 

 

Kurssi Aihe Aika Paikka Tukeutuu Kurssin johtaja Puh Email 

Sukeltajakurssi 1 
2010 17 12031? 

Kuntotalo, 
painekammio 

4.3.2017 
ilm. 24.2.2017 

Upinniemi 
RPR 
11 € 

Jukka Nurminen 040-502 4022 jukka.nurminen@abyssart.fi 

Sukeltajakurssi 2 
2010 17 12035? 

Sukelluskoulutus 
19.-21.5.2017 
ilm. 8.5.2017 

Russarö 
UUDPR 

22 € 
Petri Härmä 040-868 4012 petri.harma@fortum.com 

Sukeltajakurssi 3 
PV VEH 

 9.-11.6.2017 Upinniemi RLAIV Jukka Nurminen 040-502 4022 jukka.nurminen@abyssart.fi 

Sukeltajakurssi 4 
2010 17 12273? 

Sukelluskoulutus, 
jatko 

1.-3.9.2017 
ilm. 24.8.2017 

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". 

http://www.mpk.fi/
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MUUT MPK-KURSSIT JA KILTATAPAHTUMAT 2017 

 

Kurssi, tapahtuma Aika Paikka Tukeutuu Kurssin johtaja Puh Email 

Sinisen reservin ampumapäivä 1, 
perinnekivääri ja pistooli 

22.4.2017 Upinniemi 
RPR 
22 € 

Jukka Soini 050-374 0994 jukka.soini@kolumbus.fi 

Perinnekivääri- ja pistooliammunta 
Sinisen reservin jäsenjärjestöille 

2.9.2017 
Raasi tai 
Säkylä 

RLAIV Rami Kuustonen 044 0824 158 baron.af.gustafs@gmail.com 

Puolustusvoimien ampumakilpailu, 
Sinisen Reservin ampumapäivä 2, 
Rynnäkkökivääri 

16.9.2017 Upinniemi 
RPR 
22 € 

Jukka Soini 050-374 0994 jukka.soini@kolumbus.fi 

Killan vuosikokous 4.3.2017 Upinniemi Kilta Tapani Korhonen 040-558 3194 tapani.korhonen@kotikone.fi 

Jotos-kilpailu 19.-21.5.2017 Immola 
Erikois- 

jääkärikilta 
Risto Tella 040-500 1646 risto.tella@student.lut.fi 

Merivoimien vuosipäivä 7.7.2017 Vaasa MERIVE Sininen Reservi  www.sininenreservi.fi 

Kiltatapahtuma 6.-8.10.2017 Pietari Kilta Tapani Korhonen 040-558 3194 tapani.korhonen@kotikone.fi 

 
 


