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Rannikkoprikaatin tervehdys 
Rannikkoprikaatin komentaja 
Janne Huusko 
 
Kustbrigadens hälsning 
Kustbrigadens kommendör 
Janne Huusko 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät 
kirkkonummelaiset 
 
Ärade veteraner och lottor från våra krig, bästa 
Kyrkslättbor 
 
Minulla on ilo tuoda puolustusvoimien tervehdys 
tänne Suomen itsenäisyyden 104-vuotisjuhlaan. 
Käytän tilaisuutta hyväkseni kiinnittämällä 
huomionne muutamaan ajankohtaiseen asiaan. 
Tänä syksynä saimme luettavaksemme 
Valtioneuvoston puolustuspoliittisen selonteon. 
Sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen 
puolustuskyky vastaa toimintaympäristön 
vaatimuksia vuosikymmenen loppuun asti. 

 
Selonteon mukaan Suomen puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. 
Maa-, meri- ja ilmaulottuvuuksien lisäksi korostuvat kyber- ja informaatiotoiminta-ympäristöt sekä avaruus. 
Arktisten lähialueiden merkitys kasvaa. Puolustushallinto varautuu laaja-alaiseen vaikuttamiseen yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa osana kehittyvää kokonaisturvallisuuden mallia. 
 
Försvarsredogörelsen förnyar även Försvarsmaktens truppstruktur. De krigstida trupperna indelas i 
fortsättningen i operativa trupper och lokala trupper. Antalet lokala trupper ökas från och med år 2025, och 
de lokala truppernas uppgiftsfält utvidgas och kravnivån stiger. Myndighetssamarbetets betydelse och 
reservisternas roll betonas.  
 
Hyvät kuulijat, Rannikkoprikaatin komentajana olen määrittänyt joukkoni motoksi "valmius, valvonta ja 
vaativa koulutus". Mottomme ydin on kuin suoraan puolustusselonteon sivuilta. Tapahtumat esimerkiksi 
Ukrainaan liittyen ja jännitteiden kasvaminen Itämeren alueella ovat osoittaneet, että tarvitsemme lisää 
oikeassa valmiudessa olevia joukkoja ja aiempaa nopeammin palvelukseen käskettäviä reserviläisiä. 
Oikealla valmiudella tarkoitamme valmiuden joustavaa säätelyä, jota tarpeen mukaan nostetaan ja 
lasketaan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.  
 
Valmiuden kehittämisessä olemme edenneet monella rintamalla. Nostan tässä yhteydessä esimerkiksi 
uuden ja hyvin varustetun valmiusyksikön, johon rekrytoimme ensimmäiset varusmiehet kesän 
saapumiserästä. Valmiusyksikön henkilöstö saa laadukkaan koulutuksen rannikkotaisteluiden 
monipuoliseen ja vaativaan tehtäväkenttään alkaen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta päätyen 
alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen aseellisen voimankäytön keinoin. 
 
En annan av våra betydande satsningar hänför sig till landskapstrupperna och de reservister som är i 
nyckelställning med tanke på vår verksamhet och som övar sina uppgifter flera gånger per år och har 
förbundit sig att träda i tjänst med kort varsel. Våra reservister är berömvärt aktiva.  
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Tarkastaessani niin reserviläisten kuin varusmiesten harjoituksia olen toistuvasti voinut todeta yleisen 
asevelvollisuuden olevan maallemme korvaamattoman tärkeä puolustusratkaisu, joka sitouttaa meidät 
suomalaiset vahvaksi rintamaksi. Maanpuolustustahto on ratkaisevan tärkeä elementti, jonka 
taustavaikuttajana on meidän kaikkien ymmärrys ainutlaatuisen maamme puolustamisen arvosta.  
Täällä paikallisesti olen ilolla seurannut Kirkkonummen alueellisen valmiuskeskustoiminnan käynnistymistä, 
jossa yhteisöt ja kansalaiset pääsevät kunnan kanssa esimerkiksi turvaamaan alueellisesti järjestettäviä 
elintärkeitä palveluita normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. Alleviivaan myös 
henkilökohtaisen varautumisen tärkeyttä häiriötilanteisiin esimerkiksi 72 tunnin varautumissuosituksen 
mukaisesti.  
 
Hyvät naiset ja herrat, koronavirukselta suojautuminen on pakottanut meidät peruttamaan paljon 
suunniteltuja tilaisuuksia. Erityisen pahoillani olen siitä, että emme ole voineet kutsua veteraanisukupolven 
edustajia varuskuntaan vierailulle. Sodan eläneen sukupolven ja tämän päivän asevelvollisten kohtaamisten 
sijaan olemme pitäneet toistuvasti yllä rannikkopuolustuksen historiateemaa erityisesti juhlapäivien 
yhteydessä.  
 
Vi har på detta sätt fört våra veteraners och lottors arv vidare till de yngre åldersklasserna. Jag är säker på 
att dagens soldater, inspirerade av ert arbete, är redo att försvara sitt land.  
 
Eri sukupolvet eroavat toki toisistaan yhteiskunnan kehityksen myötä. Fyysinen toiminta ei ole tämän 
päivän sotilaille yhtä tuttua, kuin sotiemme veteraaneille. Toisaalta tämän päivän sodankäynnin laaja-
alaisen vaikuttamisen keinojen torjuntaan tarvitaan uudenlaista osaamista, johon yhdistettynä sotilaan 
perustaidot ja oikea asenne antaa meille mahdollisuuden kehittää asevelvollisuutta kansaamme 
yhdistävänä tekijänä vuosikymmeniksi eteenpäin. 
 
Hyvä juhlayleisö, elämme vahvasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jota Puolustusvoimat haluaa olla osaltaan 
kehittämässä. Kuten tasavallan presidentti on todennut, niin turvallisuuden laaja-alainen varmistaminen on 
tehtävä, jota emme voi muille ulkoistaa. Viimekädessä turvallisuus on meidän kaikkien suomalaisten 
yhteinen asia. Kiitos veteraanisukupolvelle itsenäisen Suomen eteen tehdystä mittaamattoman arvokkaasta 
työstä, nykysukupolvi jatkaa tätä tärkeää työtä. 
 
Jag önskar er en fin självständighetsdag, en fridfull jul och ett lyckosamt nytt år 2022. 
 
Toivotan teille hyvää itsenäisyyspäivää, rauhallista joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2022. 
 


