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kesänä liitetään Pioneerikoulu Keski-Suomen 
Rykmenttiin. Sen siirtyminen Kouvolasta Keu
ruulle tapahtuu myöhemmin. Vastaavasti lakkau
tetaan Keuruulta Keski-Suomen Viestipataljoo
na ja viestikoulutus aloitetaan Karjalan Prikaa
tin osana perustetussa Itä-Suomen Viestipatal
joonassa. Karjalan Prikaatista kehitetään valmi
usyhtymä ja Utin Jääkäri rykmenttiä laajennetaan 
siten, että se on valmis aikanaan ottamaan vas
taan uudet helikopterit ja niiden vaatiman kou
lutus- ja huoltojärjestelmän. 

Rakennemuutos on koskenut erityisen voimak
kaasti meripuolustusta. Itäisellä Maanpuolustus
alueella tämä merkitsee Kotkan Rannikkopat
teriston siirtymistä osaksi merivoimia ja nimen 
vaihtumista Kotkan Rannikkoalueeksi. 

Voimakkaan 
kehityMen vuodet 
Kotkan Rannikkopatteristo toimi viisi ja puoli 
vuotta vuoden 1993 alussa toimintansa aloitta
neen Itäisen maanpuolustusalueen alaisena. 
Tämä aika on ollut patteristossa voimakkaan 
kehityksen kautta. Koulutustulokset ovat olleet 
erinomaisia. Patterista on menestynyt loistavasti 
kilpailuammunnoissa, joissa sen todelliset ky
vyt on mitattu rannikkotykistön päätoiminnois
sa. Muiden koulutustapahtumien ohella patte
rista on osallistunut kunnialla myös maanpuo
lustusalueen urheilukilpailuihin huolimatta siitä, 
että sen harjoittelumahdollisuudet ovat olleet 
rajalliset ja varusmiesvahvuudet muita joukko
osastoja pienemmät. Patterista on viime vuosi-

Myös tarvittava lisähenkilöstö on pystytty hank
kimaan. Kehittyvään joukko-osastoon on ollut 
henkilökunnan keskuudessa halukkuutta yli pat
teriston tarpeen. Itäinen maanpuolustusalue on 
omalta osaltaan pyrkinyt siihen, että Kotkan 
Rannikkoalue siirtyy osaksi merivoimia henki
löstön ja muiden olosuhteidensa puolesta mah
dollisimman toimintakykyisenä. 

Yhteistyö jatkossakin 
kiinwiä 
Yhteistoiminta jatkuu Itäisen maanpuolustusalu
een ja Kotkan Rannikkoalueen kesken . Suo
menlahden itäosiin muodostuu uusi merivoimiin 
kuuluva Kotkan Rannikkoalue merivoimien ko
mentajan johtoon. Johtosuhdemuutosten jäl
keenkin tämä uusi yhtymä on olennaisen tär
keä osa Itäisen maanpuolustusalueen puolus
tusjärjestelmää. Operatiivisessa suunnittelussa 
yhteistyö on kiinteää. 

Koulutusalalla jatkuvat monet toimintamuodot 
entiseen tapaan. Jalkaväen aliupseerikoulutuk
sessa sekä eräiden koulutushaarojen koulutuk
sessa Itäinen maanpuolustusalue tukee Kotkan 
Rannikkoaluetta. Rannikkoalueen joukot osal
listuvat myös maanpulustusalueen ampuma- ja 
taisteluharjoituksiin. Hyöty on molemminpuoli
nen. 

Itäinen maanpuolustusalue olisi mielellään pi
tänyt voimakkaasti kehittyvän ja hyvähenkisen 
Kotkan Rannikkopatteriston omissa joukois
saan . Nyt tapahtuneet johtosuhteiden ja orga-

YHTEISTOIMINTA JATKUU 

olustusvoimissa on tapahtu
assa merkittävä rakenne

muutos. Se perustuu eduskun
nan viime vuonna hyväksymän 
turvallisuus- ja puolustuspoliit
tisen selonteon linjauksiin . Ra

kennemuutoksen aikataulu on hyvin tiukka, mikä 
on vaatinut ja vaatii edelleen valmisteluihin osal
listuvalta henkilöstöltä väsymätöntä työpanos
ta ja muutosten kohteeksi joutuneilta joustavuut
ta. 

Itäisellä Maanpuolustusalueella rakennemuutos 
merkitsi jo viime syksynä Keski-Suomen soti
lasläänin ja Keski-Suomen Rykmentin siirtymistä 
Läntisen maanpuolustusalueen johtoon. Tänä 

na menestynyt jopa maan puolustusalueen mai
neikkaammassa urheilutapahtumassa, Olter
mannin viestissä, joka vaatii ennen kaikkea hiih
tokuntoa. Koulutustulokset ja kilpailusaavutuk
set ovat olleet osoituksena patteristossa vallit
sevasta hyvästä ja yritteliäästä hengestä. 

Kotkan Rannikkoalue 
merivoimille 
mahdollisimman 
toimintakykyisenä 
Patteriston toiminnan laajenemiseen on liittynyt 
Rankin linnakkeen toiminnan aloittaminen uu
delleen . Tämä on onnistunut erinomaisesti . 

nisaatioiden tarkistukset ovat kuitenkin ymmär
rettäviä ja tarkoituksenmukaisia. 

Johtosuhteiden muutoksista huolimatta olen täy
sin vakuuttunut siitä, että yhteistoiminta Itäisen 
maanpuolustusalueen ja Kotkan Rannikkoalu
een kesken jatkuu tiivinä sekä operatiivisissa 
kysymyksissä että käytännön koulutusasioissa. 
Itäinen maanpuolustusalue tulee antamaan Kot
kan Rannikkoalueelle vastaisuudessakin kaiken 
tukensa. 

Toivotan kehittyvän joukko-osaston taitavalle 
johdolle, ammattitaitoiselle h~nkilökunnalle ja 
yritteliäille, hyvin motivoituneille varusmiehille 
mitä parhainta kesää ja menestystä tulevina 
vuosina. 

uutosten seurauksena Itä
meren strateginen paino
piste on siirtynyt Pohjois
Itämerelle. Suomen meri
puolustuksen suhteellinen 

erkitys on tämän myötä 
kasvanut. Sotilaalliset toimenpiteemme ja val-
miutemme koko Suomenlahden rannikon, pää
kaupungin ja Ahvenanmaan puolustamiseksi 
vaikuttavat myönteisesti alueen vakauteen. 

Puolustusvoimien , myös merivoimien, on kehi
tyttyvä ajan vaatimusten mukaisesti. Asevoimien 
kehitykselle Euroopassa on tyypillistä, että laa
tua ja tehokkuutta tarvitaan entistä enemmän. 
Korostetaan joukkojen suurta rauhanajan val
miutta, tulivoimaa ja liikkuvuutta - puhutaan val
miusyhtymistä. Merivoimiimme nämä luonneh
dinnat ovat aina sopineet varsin hyvin. Alueelli
sen koskemattomuutemme valvontaa ja turvaa
mista samoin kuin puolustuksemme uskotta
vuutta ja kynnysarvoa korostetaan näillä piirteil
lä. 

Merivoimat siirtyvät 
uuteen kokoonpanoon 
1.7.1998 - ikäänkuin 
BO-vuotispäiväänsä 
juhlistaen 
Eduskunnan hyväksymä hallituksen puolustus
selonteko määritti keväällä 1997 puolustusvoi
mien kehittämislinjaukset. Selonteon meripuo-

tehtävien täyttämiseksi. Samalla ne vastaavat 
jokapäiväisestä merivalvonnasta - modernin jär
jestelmämme seurannassa onkin Suomenlah
della ja Pohjois-Itämerellä joka hetki 70 - 100 
alusta. 

Uudenmaan Prikaatilla on mittava rannikkojää
kärien ja rannikkotykistöpatteristojen koulutus
tehtävä sekä merkittävät valmiusvelvoitteet. 
Merisotakoulu kouluttaa merivoimille ammatti
taitoisia johtajia. Perustettava Merivoimien Va
rikko ottaa nyt vastatakseen merivoimien erikois
ja taistelu materiaalin toimintakunnosta. Merivoi
mien Tutkimuslaitos vastaa ydinalueille pane
utuvasta tutkimuksesta, joka on edellytys sille, 
että kykenemme huolehtimaan kaiustamme 
kehittämisestä tehokkaimmalla mahdollisella ta
valla. Merivoimien esikunta jatkaa puolustushaa
ran johtoesikuntana aiemmassa, hyvin toimivas
sa kolmen osaston kokoonpanossaan. 

Merivoimien on kehitettävä myös materiaalista 
valmiuttaan suoriutuakseen tehtävistään. Uuden 
vuosituhannen alun tärkein alushanke on uuden 
taistelulaivueen saaminen poistuvan kaluston ja 
ikääntyvien Helsinki-luokan ohjusveneiden tilal
le. Vaikka päätös tästä Laivue 2000 - hankkeesta 
on vielä muutaman vuoden päässä, on sen val
mistelu asiallisesti käynnistynyt elokuussa me
rivoimille luovutettavan Rauma-2000 prototyy
pin myötä. Syksyn mittaan toteutuu myös tar
jouskierros laivueeseen suunnitellun pienem
män taistelualuksen prototyypin hankinnasta. 

Merivoimien 
komentaja 

Vara-amiraali Esko llli 

(Lippujuhlapäivänä vara-amiraaliksi 
ylennetyllä merivoimien komentajalla 

on kuvassa vielä kontra-amiraalin arvomerkit) 

UUDET MERIVOIMAT 

lustusta koskevien suositusten pohjalta on nyt 
tehty työtä hieman toista vuotta. Tulokset näky
vät: Merivoimat siirtyvät uuteen kokoonpanoon 
1.7.1998 - ikäänkuin 80-vuotispäiväänsä juhlis
taen. 

Merivoimiin tulevat kuulumaan niin laivasto- kuin 
rannikkojoukotkin . Saaristomeren ja Suomenlah
den suunnilla entiset laivastot ja rannikkoryk
mentit yhdistyvät merivoimien valmiusyhtymik
si - Meripuolustusalueiksi. Kotkan Rannikkoa
lue on itäisen Suomenlahden valmiusjoukko. 
Nämä valmiusjoukot torjuvat tarvittaessa alu
eemme koskemattomuuden loukkaukset sekä 
kouluttavat ja ylläpitävät valmiutta rannikkojou
koissaan ja taistelualusyksiköissään sodan ajan 

, 

Suunnitteilla on monia muitakin tärkeitä ensi 
vuosituhannen alun materiaalihankkeita. Yksi 
keskeisimpiä ja jo käynnistetty projekti on ran
nikon uuden tutkajärjestelmän hankinta. Valvon
takyvyn ylläpitoon liittyy myös vedenalaisten 
kuuntelujärjestelmien käynnissä oleva osittainen 
uusinta. Yksi rannikkojoukkojen tärkeimpiä 
hankkeita on uusi rannikko-ohjus. Edelleen tuli
si voida parantaa rannikkojääkärijoukkojen eri
koisvälineistöä. 

Myös merivoimien varusmieskoulutus muuttuu 
osana puolustusvoimissa tapahtuvaa kokonais
uudistusta. Vapaaehtoisen maanpuolustuskou
lutuksen saralla on niinikään ryhdytty etsimään 
uusiin merivoimiin sopivia ratkaisuja. Tässä, 

.. ' 

kuten yleensäkin, työ on tehty hyvässä ja ra
kentavassa hengessä. Siitä kaikki mukana ol
leet ansaitsevat parhaat kiitokset! 

Merivoimien 
tehtäväkenttäja 
kokonaisvahvuus kasvaa 
Merivoimien tehtäväkenttä ja kokonaisvahvuus 
kasvaa yhdistymisen myötä mittavasti. Voimme 
tervehtiä ilolla tapahtuvaa kehitystä. Uudet me
rivoimat istuvat hyvin ja entistä näkyvämmin 
puolustuksemme kokonaisuuteen. Ne ovat en
tistäkin tehokkaammat - huolehtikaamme yhdes
sä siitä, että ne myös sellaisina pysyvät ja ke-
hittyvät. 1 
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KOMENTAJAN 
KYNÄSTÄ 

VAKUSMIESKOULUruKSEN 
UUDISTUKSELLA KOHTI 
TODELLISTA TAISTEWKYKYÄ 

erivoimien valmiusjoukko
osastona 1.7.1998 toimin
tansa aloittava Kotkan 
Rannikkoalue kohtaa heti 
alkumetreillään mittavan 
haasteen. Puolustusvoi

mien koulutusuudistus lyhentää palvelukseen 
astuvan miehistön palvelusajan suurella osalla 
kahdeksasta kuuteen kuukauteen ja vastaavasti 
pidentää ryhmänjohtajilla ja upseerikokelailla 
palveluksen yhdestätoista kahteentoista kuukau
teen. 

Uudistuksessa ei 
todellakaan ole kyse vain 
palvelusaikojen 
muutt:amisesta 
Kyse on paljon syvemmälle ulottuvasta koulu
tuksen sisällöllisestä mullistuksesta. Tavoittee
na on kehittää varusmiesten suorituskyky sel
laiseksi, että he selviytyvät kahden viikon ajan 
taistelukosketuksessa ja kykenevät vielä sen 
jälkeen muutamia päiviä kestäviin ratkaisutais
teluihin. Kuvattu todellinen taistelukyky saavu
tetaan keskittymällä koulutuksessa yleissivistä
vien opintojen sijasta ase- ja ampumakoulutuk
seen, taisteluammuntoihin ja taistelukoulutuk
seen. 

Uudessa koulutusjärjestelmässä lisätään fyysi
sen rasituksen määrää huomattavasti aiempaan 
verrattuna. Laskelmien mukaan tulee varusmie
hen jokaiselle palveluspäivälle osumaan keski
määrin yli kolme tuntia fyysistä rasitusta tuotta
via koulutustapahtumia. Kuriositeettina mainit
takoon, että tämä määrä on osapuilleen sama 
kuin kansallisen tason urheiluvalmennettavilla. 

Varusmiesjohtajien uudistuva koulutus keskittyy 
aiempaa enemmän alaisia kannustavan ja val
mentavan johtamisen taitojen sisäistämiseen. 
Samalla heille tullaan antamaan huomattavasti 
aiempaa enemmän koulutusvastuuta. Palveluk
sensa jälkimmäisellä osalla nämä tulevat reser
vin johtajat valmentavat yhdessä kantahenkilö-

kunnan kanssa nuoremman saapumiserän mie
histöstä oman sodan ajan kokoonpanoon kuu
luvan joukkonsa. Lopputuloksella sopii odottaa 
paljon. Olemmehan Suomessa voineet perin
teisesti luottaa siihen, ettei kukaan tuota itsel
leen huonoa. 

Kouluttajille täysi tuki 
Kotkan Rannikkopatteristossa on sisäistetty 
alusta alkaen, ettei uudistus onnistu pelkästään 
uusia uljaita asiakirjakokoelmia monistamalla. 
Joukko-osastossa on koulutuksen sisällön ke
hittämiseen ja kouluttajien valmiuksien kehittä
miseen paneuduttu vakavasti. Kouluttajiamme 
on asian sisäistämiseksi ollut kevään mittaan 
niin puolustusvoimien kursseilla kuin myös Suo
men Urheiluopistolla tilatulla erikoiskurssilla. 
Viimemainitulla kurssilla paneuduttiin erityises
ti fyysisestä rasituksesta palautumisen ongel
miin. Näin siksi , ettemme taitamattomuuttam
me rasittaisi varusmiehiämme henkihieveriin. 

Huolellisesta valmistautumisesta huolimatta tul
taneen uudistuksessa kohtaamaan ennalta aa
vistamattomia ongelmia. Tätä tulee helpotta
maan uuteen systeemiin sisään rakennettu 
avoin palautejärjestelmä. Sen myötä saatavaa 
koulutustapahtumiin kohdistuvaa kriti ikkiä ei tule 
pelätä. Kentällä koulutustyötä tekevien on tällä 
kohtaa hyvä muistaa, että koko joukko-osaston 
henkilöstö komentajasta alkaen on tarvittaessa 
tukemassa työtänne uuden järjestelmän luomi
sessa. 

Rannikkoalue tarvitsee 
rannikkojalkaväkcii 
Kevään merkkinä olemme tottuneet kuulemaan 
radiosta tutun ilmoituksen: "Kirkonmaan linna
ke ampuu kaikkina vuorokaudenaikoina tykis
töasein sektorissa .. .". Tulevina vuosina tulee 
jalkaväkiaseistuksen rätinä korvaamaan yhä 

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

useammin rannikkotykkien paukkeen. Tämä joh
tuu yksinkertaisesti siitä, että koulutamme tule
vina vuosina aiempaa enemmän sodan ajan 
kokoonpanoihimme kuuluvia rannikkojalkaväki
joukkoja. 

Rannikkojalkaväki mm. puolustaa linnakkeiden 
rannikkotykistöpattereita, pitää hallussaan saa
riston avainkohteita ja valtaa niitä tarvittaessa 
takaisin. Rannikkojalkaväen on kyettävä liikku
maan taistelukuntonsa ylläpitäen rannikon olo
suhteissa. Näiden joukkojen tuottamisen myö
tä harjaantuu henkilöstöllemme oivallisella ta
valla taito kouluttaa rannikkotaistelijoiden perus
taitoja. Sivutuotteena tarttuu joukkoomme osaa
mista joka saattaa olla enemmän kuin tarpeen 
rannikkojoukkojen kehittyessä 2000-luvulla so
dan kuvaa vastaavalla tavalla aiempaa liikku
vimmiksi. 

Kiitos hyvistä 
suorituksista 
Patteristo osallistui toukokuussa perinteiseen 
tapaan rannikkotykistön kilpailuammuntoihin. 

Ampumaleirin aikana täysosumin tuhotut maa
lilautat ja kilpailusuorituksissa saavutetut korkeat 
pistemäärät puhuvat selkeää kieltään joukko
osaston korkeasta tykistöllisestä ammattitaidos
ta. Tietämättä kilpailun lopullista tulosta voi jo 
tässä vaiheessa todeta, ettei saavutetulla tulok
sella harmita edes toiseksi jääminen. Parhain 
kiitos tuloksen tekijöille. 

Mitä tekee rannikkotykistö kesäyönä Tuusulan 
metsissä? Osallistuu muiden reippaiden jouk
kojen rinnalla ensimmäisen kerran järjestetylle 
Kesäyön Marssille. Miehemme ja naisemme 
marssivat hienosti urakkansa loppuun asti. Upea 
suoritus, joka siivittäköön meitä kaikkia uusiin 
uskomattomiin suorituksiin. 

~ ~<121( 
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1 
rrengrund on opastanut 
majakallaan ja luotsei l
laan merenkulkijoita Itäi
sellä Suomenlahdella jo 
kauan ennen sotaväen 
vakiintumista saarelle . 

Nykypäivänä saarella eletään rintarinnan yhdes
sä merivartijoiden, luotsikutterikuljettajien ja 
sotilaiden kanssa. Merivalvonta-aseman, meri
vartioaseman ja luotsien tukiaseman päivittäi
set rutiinitoiminnat tiiviisti rintarinnan riittävät 
antamaan saarelle erittäin toimeliaan kuvan. 
Rakennemuutoksen kuohuissa liitetään 
1.7.1998 Orrengrundin merivalvonta-asema 
osaksi Kotkan Rannikkoaluetta. Merivalvonta
aseman emojoukko-osastona on ollut alunpe
rin Kotkan Rannikkopatteristo. Orrengrund on 
nähnyt ajan sekä idän että lännen suunnasta 
johdettuna ja huollettuna. Aika on jälleen osoit
tanut Orrengrundin kuuluvan osaksi Itäisen Suo
menlahden puolustusta. 

Alkusanat kirjattiin 34 
vuotta sitten 
Orrengrundin nykymuotoisen merivalvonta-ase
man alkusanat on kirjattu syyskuussa 1964. Sil
loinen KotRPston komentaja everstiluutnantti 

Jokisalo kiinnitti muistiossaan huomion epäsuh
teeseen, joka vallitsi alueen laajuuden ja meri
valvontaa suorittavien asemien määrän välillä. 
Tuolloin valvontavastuu lepäsi paljolti Haapa
saaren valvonta-aseman varassa. Oli saatava 
toinenkin jatkuvaa merivalvontaa suorittava ase
ma vastuualueelle. Luonteva paikka löytyi Or
rengrundista, jossa Merenkulkuhallituksen tut
ka oli jo osin mukana patteriston valvontajär
jestelmässä. Patteriston ensimmäinen naispuo
linen värvätty, Orrengrundissa tutkamittaajana 
toiminut Anneli Raulisto oli siirretty joukko-osas
ton vakanssille jo 1.5.1963. Orrengrundin tähys
tysasema liitettiin merivalvontaverkkoon 
10.6.1965. Aseman ensimmäisenä päällikkönä 
toimi ylikersantti Matti Tammelin. 

Orrengnmd on haluttu 
palveluspaikka 
Merivalvonta-aseman nykyisenä päällikkönä on 
yliluutnantti Seppo Kangasmäki. Henkilöstöä 
löytyy vakituisena 5 sotilasammattihenkilöä sekä 
kokki Terttu Rautopuro. Tarkat henkilökuva! 
muutamista löydät tämän lehden Kuumat kysy
mykset- palstallamme, loput seuraavassa leh
dessä. Varusmiehiä asemalla palvelee hieman 
alta parikymmentä. Koulutushaaroissa löytyy 

Orrengrundin maisemaa hallitsee 
kauas merelle näkyvä luonnonkivestä 
rakennettu, valaisematon majakka, 
maamerkkinä merenkulkijoille näkyy 
myös luotsitalo. Luotsitalon vieressä 
on 'Muumitalo'. Ihan oikeita muumeja 
talossa ei tiettävästi asu, vaan tilat 
ovat Orrengrundin merivalvonta• 
aseman henkilöstön käytössä. 

Aallonmurtajasta saavat suojan 
merivalvonta-, merivartio- ja luotsiase
man alukset. Saaren päivittäinen 
huolto hoidetaan patteristolaisillekin 
tutulla linnakeveneellä kesäisin. 

Patteriston väki kävi tutustumassa 
'uuteen tulokkaaseen' kesäkuisena 
perjantaina. Porukka totesi, että 
ympäri käydään ja yhteen tullaan -
tervetuloa, orrelaiset, joukkoomme. 

Orrengrund sijaitsee 
· Loviisan edustalla, 
linnakeveneellä ajettuna 
45 minuutin matkan 

j ~ JÄLLEEN 
KOTKAN 

merivalvonta- ja talousmiehiä sekä veneenkul
jettajia. 

Palveluspaikkana Orrengrund on haluttu ja siellä 
palvelevat varusmiehet ovat poikkeuksetta tyy
tyväisiä aikaansa merivalvonta-asemalla. 

Yhteistoiminta saarella 
ensiarvoisen tärkeää 
Luonnonkauniilla saarella on eri viranomaisten 
välinen yhteistoiminta ensiarvoisen tärkeää. 
Yhteenhiileen puhaltaminen helpottaa asioita ja 
mahdollistaa ongelmien selvittämisen nopeas
ti. Kun antaa apua sitä saa myös silloin kun itse 
sitä tarvitsee. Tiivis yhteisö ja samassa pihapii
rissä toiminen vaatii myös yhteishengen ylläpi
toa ja hoitamista. Tuoreimpana esimerkkinä on 
tällä saralla luokka- ja koulutusti lan valmistumi
nen, jossa voidaan pitää myös koko saaren väen 
yhteisiä illanviettoja. 

Yhdessä olemme vahvoja 
Joukko-osastomme merivalvonnan korkeaa ta
soa vahvistamaan ja ylläpitämään Orrengrun
din merivalvonta-asema on tervetullut. Läheises
tä naapurista tulee yksi meistä, osaksi vahvaa 
valmiusjoukko-osastoa yhdistyvissä merivoimis
sa. 

JOUKKOJA 
päässä Tallbackasta, 
josta yhteysalus huoltaa 
linnaketta. Tallbackasta 
matkaa Loviisan 
keskustaan kertyy 19 
kilometriä. Saaren pinta
ala on 32 hehtaaria. 
Orrengrund on hieman yli 
kilometrin pitkä ja 
leveimmillään alle 300 
metriä. Saaren omistaa 
Merenkulkuhallitus, 
mutta 97 % alueesta on 
luovutettu puolustus
voimien hallintaan. 
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uomalaisen rannikkojalkaväen 
tarve havaittiin jatkosodan ai
kana. Venäläisten menestyk
ekäs maihinnousu Tuulok
een 23.6.1944 paljasti puut

teita rannikonpuolustuksessa: 
esimerkiksi jalkaväkireservejä ei käytännössä 
ollut lainkaan. Tuuloksen taistelusta saatuja ko
kemuksia ryhdyttiin hyödyntämään. Suomaisen 
rannikkojalkaväen muodostaminen perustui me
rivoimien komentajan, kenraaliluutnantti Väinö 
Valveen, 25.6.1944 antamaan käskyyn pitää Tei
kari ja Melansaari. Saaret oli käskyn mukaan 
tarvittaessa vallattava takaisin. Vastahyökkäys
tehtäviä varten nopeasti kootut rannikkojalka
väkikomppaniat olivat ratkaisevassa osassa tais
teltaessa edellä mainituista saarista. Vuoden 
1944 kesä- ja heinäkuun aikana saavutettiin 
merkittäviä torjuntavoittoja Teikarissa, Melan
saaressa ja taisteltaessa Viipurinlahden länsi
rannalla. 

Rannikkojalkaväki osana 
rannikkoalueen taistelua 
Valtakuntamme hallinnollisesti ja taloudellisesti 
tärkeimmät osat sijaitsevat etelä- ja länsiranni
kon tuntumassa. Valtakuntaamme kohdistuvien 
uhkamallien torjunnassa rannikkopuolustuksen 
osuus on merkittävä. Valmiutta kohotettaessa 
valtakuntamme etulinjassa on kahdenlaisia yh
tymiä: prikaateja ja rannikkoalueita. Suurhyök
käystä torjuttaessa rannikkopuolustuksen on 
kyettävä suojaamaan ylemmän johtoportaan 
merellinen sivusta sekä torjumaan mereltä koh
distuva maihinnousu-uhka yhteistoiminnassa 
maavoimien ja ilmavoimien kanssa. 

Taistelu rannikkoalueella on taistelua linnakkeis
ta ja maihinnousualueista. Rannikkojoukkojen 
toimintaperiaatteena on tuleen perustuva jäy
kän torjuva puolustus. Nykyisen rannikonpuo
lustusjärjestelmän runko muodostuu kiinteistä 
asejärjestelmistä. Vastahyökkäystehtävät toteu-
tetaan perusyksikön vahvuisiksi organisoiduin 
rannikkojalkaväkijoukoin, esimerkiksi rannikko
jääkärikomppanioin ja linnakekomppanioin. 

Muutbmut 
maihinnousun kuva 

, Maihinnoususotatoimen kehittämisen painopiste 
on liikkuvuuden parantamisessa ja nopeuden li
säämisessä, erityisesti rantautumisvaiheessa. 
Tämä edellyttää rannikkopuolustusjä~estelmältä 
kykyä siirtää puolustuksen painopistettä uhan 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Liikkuvien 
joukkojen merkitys korostuu lähitulevaisuuden 
rannikkopuolustusjärjestelmässä. Esimerkiksi 
jatkossa ei pidä kuvitella, että linnakekomppani
an käyttöalue on pelkästään linnakkeella. 

Hyökkääjä pyrkii nopeasti kasvattamaan voi
maansa maihinnousualueella. Puolustajan vas
tahyökkäyksen onnistuminen riippuu sen käyn
nistämiseen käytetystä ajasta sekä puolustajan 
kyvystä estää hyökkääjän voiman kasvu. Oikeal-

6 la ja reaali-aikaisella tilannekuvalla luodaan pe-

Termillä rannikkojalkaväki tar
koitetaan rannikon oloihin 
suunniteltuja, yleensä joukko
tai perusyksikön vahvuisia, 
hyvän liikkuvuuden omaavia 
maavoimien yleisjoukkoja. 
Rannikkojalkaväkijoukot on 
suunniteltu, koulutettu ja va
rustettu hyökkäys- ja puolus
tustehtäviin saaristossa ja 
mantereella. 

Rannikkojalkaväkijoukkoja 
rannikkoalueella ovat linnake
komppania, rannikkojääkäri
joukot, rannikkoalueen jalka
väkipataljoonat. 

Teksti: patteristoupseeri, 
majuri Lasse K ivinen 
Kuvat: KotRPsto 

Laajasti ymmärrettynä kaikki
en rannikkoalueen joukkojen 
tulisi kyetä toimia rannikkojal
kaväen tapaan tilanteen niin 
vaatiessa. 

Tämän kirjoituksen tarkoituk
sena on perustella muuttu
neen sodan kuvan perusteella 
rannikkojalkaväen tarve 2000-
luvulla. Samalla se antaa vaa
timuksia Kotkan Rannikkoalu
een rannikkojalkaväki-koulu
tukselle, kouluttajille ja yksit
täiselle taistelijalle. 

Kirjoittaja on palvellut mm. Rannikkojääkärikoulussa 
Upinniemellä, Rannikkojääkärikomppanian päällikkönä sekä 
Rann ikkojalkaväkilinjan johtajana Uudenmaan Prikaatissa. 

lskukykyinen 
ANNIKKO JAL 

rusteet hyökkäyksen oikea-aikaiselle käynnis
tämiselle. Riittävän nopeasti liikkuvan joukko 
saadaan vaikuttamaan hyökkääjään ajoissa. 
Vastahyökkäys yllättävästä suunnasta edellyt
tää joukolta hyvää maastoliikkuvuutta. Hyökkää
jän voimankasvun estämiseen tarvitaan kykyä 
vaikuttaa hyökkääjään jo merialueella. Tähän 
rannikkopuolustuksella on käytettävissä meritor
juntaohjuksia, rannikkomiinoja ja meriammun
toihin kykenevää tykistöä sekä rannikko-ohjuk
sia. Nämä tekijät ovat rannikkojoukoissa perin
teisesti hyvällä mallilla. kehittämisen painopis
te tuleekin jatkossa olla monipuolisten ja hyvin 
varustettujen rannikkojalkaväkijoukkojen kehit
tämisessä. 

Sotilaallinen toiminta ei aina edellytä varsinai
sia sotatoimia. Ensivaiheessa tavoitteisiin pyri
tään uhkaamalla voiman käytöllä sekä painos
tamalla. Erikoiskoulutettuja joukkoja voidaan 
käyttää kohdemaan alueella tuholais-, tiedus
telu- ja terroritoimintaan. Varsinainen sota tai 
taistelutoiminta rannikolla on lyhyt. Taistelut ovat 
kiivaita ja niissä käytetään erikoisjoukkoja sekä 
erikoiskalustoa. Tilanne, maasto ja puolusta
jan torjuntakyky vaikuttavat operaatiossa tarvit
tavien joukkojen määrään, laatuun ja käyttöta
paan. Maihinnousuhyökkäyksellä on yleensä 
operatiiviset tai taktiset tavoitteet. 

Maihinnousua valmistelevaan toimintaan li itty
vät alueloukkaukset merialueella ja ilmatilassa. 
Niiden avulla saadaan arvokasta tietoa kohde
maan valvonta- ja reagointikyvystä. Tavoittee
na voi olla myös painostus. 

Maihinnoususotatoimessa erikoisjoukkojen pää
tehtävänä tiedustelun lisäksi on meripuolustuk
sen kohteiden tuhoaminen tai lamauttaminen tu
holaistoiminnalla. Lisäksi erikoisjoukoin voidaan 
tuoda kohdealueelle sensoreita, häirintälähetti
miä ja suunnistuslaitteita. 

Ija II porras 
Maihinnousu voidaan karkeasti jakaa kahteen 
pääosaan: ensimmäiseen portaaseen (1 porras) 
ja toiseen portaaseen (11 porras). 1 portaan jou
kot muodostetaan erikoiskoulutetuista merijal
kaväkijoukoista. Joukot on koulutettu ja varus
tettu maihinnousuoperaatioita varten. Niillä on 
kyky toimia pinta- ja ilma-aluksista. 1 portaan 
joukkojen vahvuudesta tuodaan ilmakuljetuksin 
noin puolet. Lähitulevaisuudessa 2/3 ensimmäi
sen portaan joukoista tuodaan kohdealueelle il
moitse. 

1 portaan maihinnousun tarkoituksena on valla
ta sillanpää ja luoda edellytykset 11 portaan mai
hinnousulle. Sillanpäätä muodostavat joukot 
ovat erikoiskoulutettuja, ammattimaisia ja tap-

pioita hyvin kestäviä joukkoja. Venäläisen arvi
on mukaan ensimmäisen portaan joukot kestä
vät jopa 40 prosentin tappiot. 

11 portaan joukot koostuvat maavoimien yhty
mistä, jotka kuljetetaan maihinnousualueelle 
kauppalaivaston suurin RO-RO -aluksin. 

1 portaan tulevaa maihinnousurantaa ja -aluetta 
on vaikea arvioida etukäteen. Merijalkaväen is-

•• 
VAKI 

kevän osan kalusto ei ole sitoutunut väyliin tai 
satamiin. Operaatiossa pyritään yllätykseen 
käyttämällä hyväksi huonon sään ja pimeyden 
tarjoamaa suojaa. Lisäksi maihinnousuoperaa
tioon pyritään liittämään tehokas harhautus. Se 
voidaan toteuttaa esimerkiksi sivustaan suun
nattavalla maihinnousulla. Harhauttavaan mai
hinnousuun käytetään noin pataljoonan vahvuis
ta joukkoa ja sitä tuetaan tulella mereltä ja il-

masta. Maihinnousun tarkka paikka, aika sekä 
siihen käytettävä voima yleensä yllättää puo
lustajan. Rantautumisalue pyritään valitsemaan 
mahdollisimman heikosti puolustetulta rann ikon 
osalta. 

Venäjän merellisön 
operaatioihin kykenevien 
joukkojen kehitys 
Sotatekninen sekä poliittinen kehitys on johta
nut sotien ja taistelujen luonteen muuttumiseen . 
Nykyisin pyritään toteuttamaan nopea ja tarkka 
isku tekniikan ja erikoiskaluston tarjoaman yl i
voiman avulla välttäen omia tappioita. Sotilai
den ja erityisesti ilma-aseen käyttökynnys on 
laskenut suurvaltojen vastakkainasettelun päät
tymisen myötä. Sotaa alempiasteisten konfiik
tien yhteydessä merijalkaväen merkitys tulee 
korostumaan lähitulevaisuudessa. 

On todennäköistä, että Kaliningradiin sijoitetut 
merijalkaväen yksiköt siirrettäneen pois alueen 
epävarman aseman vuoksi. Todennäköinen uusi 
ryhmitysalue on Itämeren Laivaston tärkein tu
keutumisalue eli Suomenlahden pohjukka. Siir
ron jälkeen Venäjän merijalkaväen pääosa on 
sijoitettu lähialueillemme. 
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siasta alunperinkin riemastu
neen kokelaslääkärin ja mui
den innokkaiden henkilöiden 
avulla hahmottelimme harjoi
usta, joka lopulta muodostui 

räti kaksipäiväiseksi operaa
tioksi . Eräällä lääkintähenkilöstöön kuuluvalla oli 
aiemmin ollut kunnia päästä mukaan helikopte
rin avulla suoritettavaan pintapelastusharjoituk
seen, joten huimia suunnitelmia harjoituksen to
teuttamisesta ei puuttunut. Sotilasmestari Ta
pio Viitanen tarttui pintapelastajan ominaisuu
dessa puhelimeen, ja kas, heko oli luvattu Utis-

• ta paikalle. 

Merellä ol~ on riskinsä 
• Saaristo-olosuhteissa ja merellä liikkuessa on 

omat riskitekijänsä. Harjoituksen tarkoituksena 
• oli käydä läpi meripelastukseen liittyvä tapahtu

maketju kokonaisuudessaan, jotta sekä varus
miehinä ja henkilökuntana että lääkintähenkilös
tönä osaisimme toimia oikein mahdollisen tur
man sattuessa. Lisäksi toivoimme, että tästä yh
teistyöstä laivapuolen kanssa olisi hyötyä myös 
koulutettaville matruuseille ja venemiehille. 

Ja näin saimme oppia ... 
Koulutuksesta muodostui siis kaksipäiväinen 
(kolmaskin päivä olisi sujuvasti ollut täynnä asi
aa .. . ). Ensimmäisenä päivänä tutustuimme aluk
sen käyttöön sekä sukellustyöhön onnettomuus
tilanteessa yliluutnantti Pekka Liukkosen jämä-

Kuva: Satu Luoto 

Tiedotusvälineissä oli taas ollut jotain 
Estonia-uutisia. Mielessä välkkyi aja

tuksia alusten kamppailusta jättikorkei
den aaltojen lomassa. Mekin täällä saa

ristossa liikumme merellä lähes joka 
päivä, joten aloitimme hienovaraisen 

vihjailun Kuusisen suuntaan pienen 
meripelastusharjoituksen pitämisestä. 

Kuva: Pasi Ahti 

Kuva: Ulla Parviainen 

Konkreettista 
tuntumaa 

asioihin otimme 
suorittamalla 

simuloidun 
sukellusharjoi
tuksen (laittei

den kanssa 
sokkona, 

kuurona ja 
rouherukkaset 
käsissä) sekä 

testaamalla 
Kuusisen 

satama-altaassa 
kelluntapukujen 
tiiviyttä kellun-

takuvioita 
harjoitellessa. 

Pelastuslautan 
ja aluksen 

vinssiköyden 
kestävyyttä 

koeteltiin 
useaan ottee

seen ... 

Lääkintäkoulutetut 

MBRIPEIASIUS-
Kuva: Satu Luoto 

källä ohjauksella. 
Sotilasmestari Vi ita
nen puolestaan pe
rehdytti meidät pin
tapelastustoiminnan 
vaativiin saloihin. 

Toisena pä ivänä 
keskityimme veden 
varaan joutuneiden 
potilaiden ens ia
puun sekä ensihoi
toon ja katsoimme 
Estonian onnetto
muutta käsittelevän 
mieleenpainuvan vi
deon. Päivä huipen
tui helikopterin saa
pumiseen. Varsinai
seen käytännön pe
lastusharjoitukseen 
pääsimme käsiksi 
hekon esittelyn ja 

· harjoitussuunnittel
man kertauksen jäl
keen . 

Maalla, 
meressä.ja 
illnas.sa.. ••• Kuvat: Satu Luoto 

Kirkonmaan sairastuvalla pukeuduimme lämpöi
seen oranssiin ja tunsimme itsemme siroiksi 
balettitanssijoiksi tallustellessamme kokoa 
XXXXLLL olevissa puvuissa. Ryhmä jaettiin 
kahtia ja ensimmäinen satsi malttamattomia 
pelastettavia taisteli itsensä Uiskon kannelle 

muiden jäädessä odottamaan päälaiturille vuo
roaan. 

Pintapelastaja Viitanen ohjasti jokaisen vuorol
laan EFA:aan eli pelastuslenkkiin. Ja miltä tun
tuikaan olla vinssattavana yläilmoihin! Kopteris
sa mekaanikko irrotti EFA:n vartalon ympäriltä 
ja heti sen jälkeen oli mentävä omalle paikalle 
istumaan turvavyöt kiinni ja kuulosuojaimet kor
villa. Kaikki onnistuttiin vinssaamaan ylös aika
taulun ja suunnitelman mukaisesti. "Kovassa 
merenkäynnissä" tosin toisen ryhmän kellunta
kuvio pääsi haajantumaan ja pari viimeistä pe
lastettavaa ajautui roottoreiden ilmavirran vie
minä pintapelastajasta kauaksi. 

Kommentteja 
Varusmiehet yksimielisesti kommentoivat har
joituksen olleen hauskaa sekä asiapainotteista. 
Joku sanoikin harjoituksen olleen paras, mikä 
varusmiespalvelusaikana oli ollut... 

Tarkka harjoitussuunnitelma ja yksityiskohtainen 

Ei muuta kuin rohkea loikka mereen ja kelluntakuvion muodostami
nen nopeasti. Kopterin roottoreiden ilmavirta piiskasi veden pintaa 
ja ilmaa sai haukkoa todenteolla tyrskyjen lomassa. Suolainen 
merivesi maistui suussa nenäonteloja myöten. 

ESSA 11.- 12.5.1998 
Teksti: sairaanhoitaja 
Tuija Kuparinen-Koho 

perehdytys erityisesti sotilasmestari Viitasen 
toimesta takasivat harjoituksen sujuvan toteu
tumisen turvallisuusnäkökohdat huomioonotta
en. Kaikenkaikkiaan asiallista, mielettömän kiin
nostavaa, hauskaa, välillä järkyttävää - mutta 
unohtumatonta! 

Kiitokset 
Suuret kiitokset Kuusiseen luutnantti Marko 
Nuuttilalle, joka yhteistyöhaluisena kollegana 
järjesti meille aikaa harjoituksen toteuttamiseen 
sekä hankki paikalle pelastuslautan ja osan kel
luntapuvuista. Kiitokset myös yliluutnantti Pek
ka Liukkoselle mielenkiintoisesta opetustuoki
osta sekä Uiskon kuljettajalle luutnantti Boströ
mille. liman sotilasmestari Viitasen innokkuutta 
harjoitus olisi tässä laajuudessaan jäänyt toteut
tamatta. Hän mahdollisti helikopterin tulon jaan
toi meille todella konkreettista tuntumaa pinta
pelastajan työhön ja pelastettavan asemaan. 

Heko-miehistä mukana olivat kapteeni Ilpo Kop
ra, yliluutnantti Esa Viitala, luutnantti Petri Ruus-

ka ja sotilasmestari Sakari Liikka. 

Kotkan Rannikkopatteriston onneksi meillä on 
ollut palvelemassa erittäin aktiivinen ja innokas • 
kokelaslääkäri Satu Luoto. Haikein mielin luo
vumme hänestä, mutta toivomme tapaavamme 
jälleen esim. kertausharjoitusten merkeissä .. . 

Pienenä kuriositeettina mainittakoon, että jouk- • 
ko-osastolle ei tästä harjoituksesta syntynyt yli
määräisiä kustannuksia. Kaikki tehtiin talkootyö
nä hyvässä hengessä. KOTMl'I KYl'll'IIIT 

Mukanauineet: Harjoituksen johtajana toimi luut
nantti Jukka Mutanen, joka myös kertoi ajankohtai
sia ja mielenkiintoisia asioita lääkintähuoltotehtävis
tä YK-joukoissa. Uutta oppimassa olivat osastonhoi
taja Tuulikki Tammilehto, sairaanhoitajat Tuija Kupa
rinen-Koho ja Tarja Kuittinen , lääkintähuoltoupseeri 
likka Sovijärvi, kokelaslääkäri Satu Luoto sekä ali
kersantit Hanna-Kaisa Reinikka, Jarkko Korhonen 
ja Markus Virtanen, tykkimiehet Antti Järvisalo, Mik
ko Venäläinen, Anne Niemistö ja Jarno Kivinen. Osan-
sa saivat opetuksesta myös Kuusisen matruusi!. 9 



Puolustusvoimien rannikko- sekä laivastojoukot sekä Rajavartiolaitoksen 
merivartiostot ovat aina tehneet arvokasta yhteistyötä. Yhteiseloa samoilla 
saarilla oli ennenja on edelleen. Eräs näistä saarista on Mustamaan saari 
itäisellä Suomenlahdella, Vehkalahden edustalla. Saaren merldtys osana 
rannikon linnoitusketjua Sydänkylä - Mustamaa - Ulko-Tcunmio - Haapasaaristo, 
eli kenttäarmeijan Salpalinjan merisivustajatkeena, ei ollut vähäinen viime 
sotien aikana. Nykyisin Mustamaan saari on leirikäytös.§ä. 
Vieraskynä vie meidät kuvakoosteen avulla Mustamaan merivartioasemalle 
1950-luvun lopulla. 

uvakooste kertoo elämästä 
Mustamaan merivartioase
malla Suomenlahdella 1950-
luvun lopulla. Ympäristö oli 
idyllinen; pihapiirissä kasvoi 

enapuita, marjapensaita 
ja muutama luumupuu. Saaressa liikkui myös 
paljon riistaeläimiä. 

Myöhemmin merivartioaseman toimintaa jatket
tiin Santion kalliosaarella. Kuvat Mustamaalta 
ovat saarella palvelleen Pauli Väkeväisen ar
kistosta. 

Merivartija Paull 
Väkeväinen pitelee 

vastapyydystettyä 42 
kg painoista sutta 

Mustamaan merivartio• 
asemalla v. 1957. 

Mustamaan merlvar
tloasema oli "kol
men savun talo". 
Nykyään asema on 
reserviläisten Ja 
rannlkkojoukkojen 
lelrlkäytössä. 

Lähde: 
Rajamme Vartijat 

-lehti 
Tekstit: 

Pauli Väkeväinen 
ja Marja Naapuri 

Kuvat: 
Pauli Väkeväinen 

Maata viljeltiin menestyksellä. Keväällä 1955 kylvet
tiin porkkanaa ja punajuurta. Joskus postiakln saapui 
osoitteeseen Mustamaan maanviljely-asema. 

Mustamaan saaren länsipäässä puolustusvoimien 
laiturilla vartiolaiva Koskelon näyttäytymistä neitsyt
matkallaan odottavat pursimies Leo Suomalainen 
(vas.) ja Pauli Väkeväinen kesällä 1957. 

Sudenkaatopaikalla 
Suomenlahdella seisovat 
vas. merivartija Oiva 
Virpi, Lasse Hurtta, 
kersantti Matti Pirhonen, 
Mustamaan merivartio
aseman päällikkö Leo 
Suomalainen (suden 
ampuja), tuntematon 
rajajääkäri Ja rajajääkäri 
Leo Seppänen Santlon 
rajavartioasemalta, 
kersantti Matti Kiviharju 

; ja Suntion rajavartioase
man päällikkö, vääpeli 
Leo Pohjola. 1950-luvulla 
pedot olivat harvinaisia, 
mutta valtio maksoi 
sudesta Ja karhusta 
tapporahaa. 

Venäläisellä kiitoreellä pääsi 120 km 
tunnissa jääkelin mukaan. 

Merivartljat Pauli Väkeväinen ja Aulis Mannonen ihmet
televät 'venäläistä vekotinta', joka löytyi Loviisan 

edustalta Skarvenin saarelta. 
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Tekstin on kirjoittanut 
kokelas Lasse Harju
nen, joka kotiutui 9.6. 
vänrikkinä Kotkan Ran
n i kkopatteristosta ja 
ansiokkaasta palveluk
sesta Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain 
Kilta ry:n Rannikonpuo
lustajalevykkeellä pal
kittuna. 
Kuva: Ulla Parviainen 

TAISTELU KOULUTUKSEN 
tulevaisuuden näkymät 

ulevaisuuden taisteluyksiköt 
ovat pieniä, hyvin varustettu
ja ja nopeasti liikkuvia, jotka 
omaavat tulivoimaisen ja mo
nipuolisen aseistuksen. Mää
rän sijasta panostetaankin 

laatuun, ei suuriin massoihin. Joukkojen näin 
erikoistuessa paranee toiminta lyhyellä varoitus
ajalla huomattavasti sekä luottamus niin koti
maassa kuin ulkomaillakin uskottavaan puolus
tukseen. 

Rakennemuutoksen 
tulokset vasta vuosien 
kuluttua 

• Rakennemuutokset tulevat kuitenkin vaikutta
maan vasta vuosien kuluttua, joten ratkaisujen 
tueksi tarvitaankin kaukonäköisyyttä, ennakko-

' luulottomuutta ja rohkeutta rikkoa vanhoja "ta
buja". Toki pitää myös ottaa huomioon, että mi-

, kään ei ole ilmaista ja siksi kansan pitääkin olla 
ajatuksen takana. Asevelvollisuusarmeija tulee 
kuitenkin säilyttää, sillä Suomella ei ole varoja 
perustaa USA:n mallin kaltaista palkka-armei
jaa. Asevelvollisuusarmeijalla saadaan myös 
raakattua se paras päältä pois tärkeämpiin teh
täviin ja jatkokoulutukseen. Nykyisen mallin vah
vuus onkin siinä, että varusmiehet osaavat suun
nitella ja järjestää koulutusta sekä hallitsevat 
opetettava! asiat. 

Koulutusta kehitettävä 
aikuisempaan suuntaan 

12 Koulutusta tulisi edelleen kehittää aikuismaisem-

paan suuntaan ja asettaa sille entistäkin kovem
mat tavoitteet. Kouluttajan asema nouseekin 
entistä ratkaisevampaan rooliin. Taistelijoiden 
mielenkiintoa ja motivaatiota koulutukseen tuli
si jatkuvasti ruokkia. Erilaisia taisteluvälineitä, 
monipuolisempia harjoitusmaastoja, itsepuolus
tusta ym. Myös vuorovaikutussuhde välillä kou
luttaja/koulutettava kaipaa parantamista. Ajatuk
sia ei saisi tyrmätä suoralta kädeltä, vaan ensin 
kuunnellaan ja sitten vasta hutkitaan. 

Sodanajanjoukon täytyy 
toimia saumattomasti 
pärjätäkseen 
Joukkojen kokoonpanojen ollessa samat niin 
rauhan kuin sodankin aikana täytyy kaikkien 
puhaltaa yhteen hiileen. Ns. "joo joo" mentali
teetti ei enää toimi. Sodanajan joukon täytyy 
toimia saumattomasti pärjätäkseen. Taisteluam
munnoille tulisikin laittaa enemmän painoa ja 
mahdollisuuksien rajoissa tehdä niistä niin mo
nipuolisia ja todellisia, että ne vastaisivat so
danajan tilanteita. Myös pimeäammuntoja sekä 
leirejä tulisi lisätä huomattavasti, mikä ilmeisesti 
onkin jo suunnitteilla. Myös vihollisen näkökul
ma tulisi muistaa huomioida entistä tarkemmin 
eikä asutuskeskustaisteluita tulisi unohtaa, sil
lä tulevaisuuden taistelut saattavat hyvinkin si
joittua keskelle asutuskeskuksia. 

Ehkäpä jo lähitulevaisuudessa pystytäänkin to
teuttamaan mies miestä vastaan tilanteita ja 
taisteluita ns. laser-aseilla, jolloin todelliset tap
piot ja joukkojen taistelukyky selviävät. 

Simulaattorit täydentävät 
koulutusta 
Simulaattoreita on nykyään kehitelty paljon. 
Taistelupanssarivaunut, helikopterit, lentokoneet 
ja tykistö saavatkin jo näissä aselajeissa jonkin 
verran koulutusta, Simulointi täydentää ja mo
nipuolistaa koulutusta niin, että sen kokonais
laatu paranee. Simulointia voidaan käyttää toi
menpiteiden, päätöksenteon, käytön, teorian, 
huollon ja jouk-
kojen yhteistoi
minnan koulu
tuksen apuväli
neenä . Myös 
aseenkäytön ja 
käsittelyn pe
rustaidot voi

Muutosten myötä 
kurin höltyminen on 

kuitenkin pelättävis
sä, tosin motivaatio 

kasvaa, jolloin ne 
kompensoivat 

toinen toisiaan. 

daan opettaa simuloinnilla. Näin koulutuksen 
saaneet ovatkin pärjänneet taisteluammunnois
sa perinteisesti koulutettuja varusmiehiä parem
min. Tilanteet, toimintaympäristö ja ympäristön 
vaikutukset saadaan todentuntuisiksi , johtajien 
kouluttaminen helpottuu heidän päästessään 
johtamaan huo
mattavasti use
ammin ja moni
puolisemmin . 
Harjoituspalau
te on simulaat
toreiden myötä 

Oikeastaan ainoa 
asia, mitä 

simulaattoreilla 
ei pystytä 

toteuttamaan 
on kuoleman pelko. 

huomattavasti helpompi antaa koneiden tallen
laessa taistelut. Oikeastaan ainoa asia mitä si
mulaattoreilla ei pystytä toteuttamaan on kuo
leman pelko. KOTMl'I KYNNET 

Mitkä ihmeen 
Zyrachin port 
Linkinkallion luontopolun 
kiehtova osa 
Teksti: sotmest Jari Launio ja Tarja Rantaruikka 
Kuvat: sotmest Jari Launio 

· känperänpohjassa merenpinnan alapuolelta pulp
a raikas vesi, jota Mussalon ja lähisaarien asuk

aa! ovat käyttäneet talousvetenä jo vuosisatoja. 
Vesi on kannettu rannalla vesirajassa sijaitsevas
ta kaivosta kotiin kalliolle nousevia kiviportaita pit
kin . Mussalon perinneyhdistyksen mukaan portaat 

olisi rakentanut tai kunnostanut viime vuosisadalla Zyrach Mussa
lo (1855 - 1925). Portaita ovat käyttäneet aikanaan myös alueen 

· lukuisat kalastajat kantaessaan saaliinsa ylös rannasta. Pitkänpe
ränpohja on ollut erittäin syvä ja jyrkkäpohjainen lahti, johon on 
päässyt aivan rantaan asti isollakin kalastusaluksella. 

Onpa rannassa ollut kiinnittyneenä muitakin kuin kalastusaluksia. 
Vuosina 1943 - 1944 Pitkänperänpohjassa oli taitavasti naamioi
tuna muutamia saksalaisia miinanraivaajia ja torpedoveneitä. Sak
salaissotilaat suhtautuivat varsin suopeasti nuoriin ja uteliaisiin 
Ruonalan Aimoon ja Leo Hanskiin, jotka seurasivat rannalla, kuin
ka sotilaat naamioivat aluksiaan huolellisesti havuilla ja verkoilla 
heti mereltä paluun jälkeen. Rannalle oli sijoitettu mm. alusten 
polttoainevarasto. Muistona tästä ajasta sijaitsevat lahden etelä
rannalla yhä isokokoiset kiinnitysrenkaat. Pitkänperäpohja lienee
kin ollut tuohon aikaan varsin suosittu paikka kotkalaisten nuorten 
naisten keskuudessa? 1980-luvulla alueelta löytyi räjähtämätön 
miina, joka Kotkan Rannikkopatteriston toimesta tehti in vaaratto
maksi. 

Pitkänperänpohjalta luontopolku etenee kohti Linkinkalliota. Ny
kymuotonsa nämä kalliot ovat saaneet noin 10 000 vuotta sitten 
jääkauden aikana. Paikalla näkyy oikea luonnon kuvaveistosgal
leria mitä erilaisimpien siirtolohkarepaasien muodossa, jotka ovat 
aivan kuin jättimäisen käden rannalle ripottelemia veistoksia. Kil
pikaarnainen lähes 200 vuotta vanha männikkö suojaa saarta 
meren myrskyiltä. Vuosikymmenten kuluessa puhaltaneet tuulet 
ovat muokanneet niihin ainutlaatuisia muotoja antaen ihmissilmälle 
näkymän luotoäidin mittaamattomasta kauneudentajusta. 

Linkinkallion luontopolku on sijoitettu pääosin Kotkan kaupungin 
omistamille metsämaille ja ranta-alueille . Polun on suunnitellut ja 
rakentanut Etelä-Karjalan Metsälautakunta. Polku on merkitty val
kealla maalilla puihin ja polun varteen on sijoitettu 15 rastikohdet
ta, jotka kuvastavat rannikon luonnon monimuotoisuutta ja kerto
vat pienen otoksen alueen mielenkiintoisesta historiasta. 
KOTMl'I KYNNET 

Mussalon perinneyh
distystä edustavat vir
keät eläkeläiset, Aimo 
Ruonala ja Leo Hans
ki, kertovat mielellään 
jälkipolville alueen his
toriasta, joka on taltioi
tu jo kirjaksi asti. 



Paljon on puhuttu naisten varusmiespalveluksesta; 
vatvottu pärjäävätkö tytöt miesten koulussa, 
syntyykö suhteita varusmiesten välille, voiko naista 
laittaa taistelutehtäviin ... Lähes huomiotta on jäänyt 
keskustelu vapaaehtoisen asepalveluksen 
seurauksesta, eli siitä että jotkut palveluksensa 
suorittaneet naiset myös jatkavat puolustusvoimien 
kouluissa tavoitteenaan sotilaan ammatti. 
Monenlaisia kysymyksiä olen itse ehtinyt miettiä 
ylikersanttina ollessani ja pohtiessani onko 
puolustusvoimat oikea paikka itselleni. 

] 
.ANI NI.ATTISOTI L.AA.N.A 
Onko sotimuranja perlte-elämän yhdistäminen menestyksekkäästi edes mahdollista? 

lla sotilas ei mielestäni ole Kyse on sopeutumisesta tiiviiseen joukkoon ja 
ammatti vaan elämänta
pa. Se on työtä, jonka poh
jalla täytyy olla jonkinlai
nen vakaumus. Pitää olla 

sen mielipiteisiin. Työ ei ole yleensä kovinkaan 
raskasta tai kiireistä, mutta tehtävät kasaantu
vat samoille päiville. Kun ki ire iskee voi stressi 
olla aikamoinen ja muuhun kuin työhön ei juuri 
pysty keskittymään. Vastuu painaa (sekä ma
teriaalin että ihmisten suhteen), esimiehiltä tu

varma siitä, että ne arvot 
joita puolustusvoimat edustaa ovat myös itselle 

levat eivät ole pyyntöjä oikeita. Työtoverit armei
jassa muodostavat yhtei
sön, johon täytyy pystyä 
liittymään. "Mä oon vaan 
töissä täällä" -asenteella 

Mitkä ovat sotilasuralle haluavi- vaan käskyjä eikä aika

työurasta ei todennäköi-
14 sesti tule kovinkaan pitkä. 

en naisten kohtaamat ongel
mat? Onko sotilasura todella 
vain yksi ammattivaihtoehto 

muiden joukossa? Vai vaatiiko 
se uhrauksia enemmän kuin 

jokin perinteinen ala? 

tauluissa voi joustaa. 
Silloin tällöin työ saat
taa vaatia viikkojenkin 
poissaoloa kotoa ja 
mahdollisesti paikka-

kunnan vaihtoa muutaman vuoden välein - eli 
se vaikuttaa suoraan myös puolisoon. Armeija 
siis hallitsee kokonaisvaltaisesti ammattisotilaan 
elämää. 

Naisen asema on, 
mikäon 
Naisen ja miehen elämänkulku eroavat edel
leenkin toisistaan huolimatta naisten tulosta 
mukaan lähes kaikille työaloille ja noususta yh
teiskunnan johtopaikoille. Käytännön elämä ei 
ole muuttunut miksikään, naisen asema on mikä 
on. Nainen edelleenkin synnyttää ja kantaa vas
tuun perheestä. Vakiintuneessa suhteessa elä
vän naisen elämä on sidottu kotiin , koska jos 
nainen ei siitä välitä, ei perhettä eikä kotia käy
tännössä ole olemassa. Se, onko se oikein vai 
ei , tai johtuuko se muustakin kuin biologisista 
syistä, on tässä sivuseikka. Tärkeintä on huo
mata, että se pätee myös nykyajan nuoriin nai
siin , vaikka he eivät sitä välttämättä tunnusta. 

Voiko sekä uraan että 
perheeseen panostaa 
täysillä kumpaankin? 
Nainen siis joutuu miettimään sotilasammattia 
harkitessaan koko tulevaisuuttaan ja siinä eri
tyisesti perheen perustamista. Vaikka hän olisi 
kuinka kunnianhimoinen ja tavoitteenaan olisi 
edetä uralla mahdollisimman pitkälle, jossakin 
vaiheessa eteen tulee kuitenkin kysymys per
heen perustamisesta. Voiko sekä uraan että 
perheeseen panostaa täysillä kumpaankin? Vai 
pitääkö lapsien hankkimista siirtää myöhemmäk
si tai ehkä unohtaa koko asia? Eihän äitiyttä si
nänsä mikään estä, mutta se voi tiputtaa ylen
nysjunasta. Miehenkin mielipide on otettava 
huomioon. Jos lapsia hankitaan, niiden hoita
minen äidin ollessa kaksi viikkoa yhteenmenoon 
Rovajärvel
lä leirillä voi 
olla vaikea 
paikka mis
sä tahansa 
kodissa . 

Naisen on pakko valita 
jompikumpi tärkeäm

mäksi, tai sitten, pysyä 
tiukasti sinkkuna . 

Lapsien lisäksi työn vaatima paikkakunnan vaih
to muutamien vuosien välein rasittaa parin vä
lejä. Epäilen vahvasti , että suomalainen mies 
suostuisi muuttamaan vaimon työn perässä, 
eikä se välttämättä ole edes mahdollistakaan 
esimerkiksi yrittäjälle. Eri paikkakunnilla asumi
nen taas pidemmän päälle vähitellen tuhoaa 
suhteen ainakin nuorilla ihmisillä. Onko siis so
tilasuran ja perhe-elämän yhdistäminen menes
tyksekkäästi edes mahdollista? Miestyötoverit 
ovat aivan eri asemassa, koska he voivat, ikä
vä kyllä, aina rajata vastuunsa kodista ja lap
sista rahan hankkimiseen. Naisen on pakko 
valita jompikumpi tärkeämmäksi , tai sitten, py
syä tiukasti sinkkuna. Yksinelävällehän sitova 
työ ei ole mikään ongelma. Toisaalta näitä ky
symyksiä kyllä joutuvat miettimään myös "nai
sellisemmissakin" ammateissa toimivat, kuten 
esim. lentoemännät ja lääkärit. 

'Iyöyhteisöön sisälle 
pääseminen ei ole aina 
helppoa 
Ainut ongelma ei tule olemaan perhe. Myös työ
yhteisöön sisälle pääseminen ei tule tapahtu
maan sormia napsauttamalla varsinkaan kadet
tikoulusta valmistuvilla upseereilla. Sotilaat ovat 
läpi vuosisatojen olleet pääasiassa miehiä, ja 
armeijat miesten maailmoja. Naiset on mielel
lään pidetty tiukasti yhteisöjen ulkopuolella, vä
hän merimiesten "nainen laivalla tuottaa epä
onnea" -tyylisellä ajattelulla. Toisaalta taas lähes 
jokaisella sotilaalla on ollut oma heikko kohtan
sa, eli vaimo jota on , ellei nyt kunnioitettu niin 
ainakin arvostettu kodin ylläpitäjänä. Tänä päi
vänäkin nämä ajatukset tuntuvat myös Suomen 
armeijassa. 

Miessotilaiden naiskuva 
on hyvin perinteinen 
Kasarmeilla siviili- ja sotilasmaailma pidetään 

. tiukasti toisistaan erillään , eivätkä esim. nais
puoleiset siviilityöntekijät koskaan oikein pääse 
mukaan joukkoon, vaan he ovat aina jotenkin 
eri karsinassa. Esimerkkinä Kirkonmaan linna
ke, jossa välit siviilien ja 

varusmiehet ovat todenneet, että miesalaiset 
yleensä kategorioivat naisesimiehensä tietynlai
siksi tyypeiksi , joista "hyvä jätkä"- tai "äiti"-mal
leihin he suhtautuvat positiivisemmin kuin "ka
naan". (Kanaksi leimautuminen ei vaadi kuin nor
maalin siviilinaisen käytöstä.) Hieman miesmäi
semmällä tai äidillisellä naisella on siis parem
mat mahdollisuudet saavuttaa alaisten luotta-
mus kuin perinteisen naisellisesti käyttäytyväl
lä. En usko kuitenkaan naisjohtajien tietoisesti 

sotilaiden välillä vaikutta- Minkälainen meteli nousee kun 
ryhtyvän käyttäytymään 
tietyllä tavalla (esim . 
muuttuvan miehisem
miksi) menestyäkseen. 
Armeija pikemminkin 

vai olevan hyvät, mutta 
silti linnakkeen tapahtu
mapäivinä naistyönteki
jöille on järjestetty oma 

"se ämmä" kiilaa ohi yli 20 
vuotta palvelleesta viranhaussa 

ja muuttuu esimieheksi? 

ohjelmansa. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita ei 
pahemmin ole etsitty, vaan naiset käyvät sieni
retkillä kun miehet pelaavat sählyä. Myös soti
laana naista suojellaan ja samalla hänen kyky
jään fyysisissä asioissa epäillään. (Toisaalta joi
denkin kohdalla valitettavan aiheellisesti.) Mies
sotilaiden naiskuva on hyvin perinteinen, ja aja
tusta naisesta tasa-arvoisena ja -väkisenä joh
tajana ei ihan helpolla omaksuta. 

Naissotilas yksikön 
päällikkönä voi olla 
aikamoinenjärkytys 
Varusmiespalveluksen myötä kantahenkilökun
ta on tottunut naisiin alaisina, mutta nainen esim. 
yksikön päällikkönä voi olla aikamoinen järky
tys, vaikka kuinka 90-lukua elämme. Varusmies
johtajina toimiessaan naiset ovat pärjänneet sii
nä missä miehetkin, mutta taustalta on voinut 
haistaa miesalaisten asenteen: "hoidan kyllä 
hommat, mutta älä vain erehdy käskemään mi
nua". Miesten ylpeys on herkkä määräilyn suh
teen . Samaa tulee esiintymään henkilökunnas
sakin. Vanhemmille opistoupseereille on jo ny
kyään nielemistä nuorien upseereiden nopeas
sa urakehityksessä, joten minkälainen meteli 
nousee kun "se ämmä" ki ilaa ohi yli 20 vuotta 
palvelleesta viranhaussa ja muuttuu esimiehek
si . Mutta toisaalta, kysehän on aina yksilöistä. 
Joiltakin naisilta sopeutuminen ja arvostuksen 
saaminen tulee varmasti onnistumaan helpos
ti , jos henkilökemiat osuvat kohdalleen. Nais-

korostaa naisten naisellisuutta - mutta ainoas-
taan vapaa-aikana. Töissä ollaan sotilaita sen 
kummemmin sitä miettimättä. 

Miesvaltaisessa 
työpaikassa olemisessa 
on myös mukavat 
puolensa 
Ei sotilasuran valitsevalla naisella ole edessä 
pelkästään ongelmia. Miesvaltaisessa työpai
kassa olemisessa on myös mukavat puolensa; 
miehet ovat työkavereina yleensä reilumpia ja 
riitelevät keskenään vähemmän kuin naiset. 
Tunnelma on rennompi , eikä pikkuasioista ni
poteta. Alalla on myös eräitä vahvasti houkutte
levia seikkoja verrattuna siviiliammatteihin. Palk
kauksessa käytetään selkeitä palkkaluokkia, 
jotka nousevat ylenemisen myötä. "Naispalkkaa" 
(eli samasta työstä pienempi palkka) tuskin pää
see tällä alalla syntymään. Eläkeikä opistoup
seereilla on ainakin vielä huomattavasti alempi 
kuin muilla. Verrattuna siviilikoulutukseen opis
kelu on halpaa (sen aikana suorastaan tienaa); 
koulu, vaatetus, terveydenhoito, asuminen ja 
tarvikkeet eivät maksa mitään, ja lisäksi saa 
päivärahan, joka peittoaa opintotuen mennen 
tullen . Opinnot etenevät varmasti jos kursseis
ta pääsee läpi, ja sitä myöten myös valmistumi
nen on varmaa. Sivi ilissähän esim. yliopistois
sa oma vapaus on niin suuri , että harva kyke
nee suoriutumaan opinnoista tavoiteajassa. 
Valmistumista hidastaa siviilissä myös töiden 

teko opintojen yhteydessä, joka on välttämätön
tä sillä opintotuki ei riitä monilla aloilla koko opis
keluajaksi. Koulun loppumisen jälkeen sotilaal
la on varma työpaikka, kun taas useimmissa 
muissa ammateissa vastavalmistunut tipahtaa 
tyhjän päälle. Huono puoli on vain se, että työ
paikkakuntaa ei voi täysin vapaasti valita. 

Myöhemmässä työelämässä naiseudesta saat
taa jopa olla vääränlaistakin etua, eli pätevä 
nainen huomataan helpommin kuin pätevä mies. 
Naissotilaat erottuvat joukosta eksoottisuuden 
vuoksi ja tästä johtuen yleneminen voi jopa olla 
nopeampaa kuin miestovereilla. Tosin oikeinhan 
se ei ole, ja yl impiä virkoja jaettaessa nainen 
taitaa olla paitsiossa kuten muuallakin. Naispuo
lista puolustusvoimien komentajaa tuskin saam
me koskaan, vaikka naisten julkisuusarvo puo
lustusvoimille onkin suuri. 

Mikä on sotilasammattia 
harkitsevien naisten 
päätös? 
Jokainen joutuu miettimään asiat omalla koh
dallaan. Monille nämä asiat tulevat vastaan vas-
ta oppilaitoksessa, jolloin tilanne on vielä vaike
ampi kuin hakuvaiheessa. Maanpuolustuskor
keakouluun ja -opistoon menevät ovat pääasi
assa sinkkuja, mutta juuri sen ikäisiä, että va- , 
kavampi seurustelu on pian edessä. Vaikein 
ratkaisu on valinta, että onko perhe vai armeija ' 
ensisijainen elämässä. Ennakkoluuloistahan 
naiset ovat valmistautuneet selviämään, ja hei
dän kykyjensä epäileminen vain yllyttää näyttä
mään, mutta taistelu oman arvomaailman kans
sa on paljon tiukempi. En usko kuitenkaan, että 
ihmissuhteet saavat kovin montaa jo koulussa 
olevaa keskeyttämään opinnot. 

Oma päätökseni kall istui siviilin puolelle lähin
nä vapauden kaipuun vuoksi , ja armeijaurani jäi 
eräänlaiseksi pidennetyksi varusmiespalveluk
seksi. Seurustelu, kotikaupunki , akateeminen 
vapaus ja palkka painoivat loppujen lopuksi 
vaa'assa enemmän kuin armeijan aate ja yh
teishenki. Mutta arvostan suuresti niitä naisia, 
jotka jäävät alalle. He eivät ole valinneet hel
pointa tietä. KOTKAl'I KYl'INIIT 
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amu oli vasta valkenemassa 
toukokuisena tiistaina astues
sani ovesta ulos. Ensi minuu
tit pihalla antoivat jo viitteitä 
iitä, mitä päivä oli tuova tui

saan, vaikka vuorokauden 
neljäs tunti oli vasta puolessa. 

Hämärältä taivaalta kuului hanhien haukahduk
set ja pian usean sadan siipiparin suihke kulki 
yli pihamaan - valkoposkihanhien muutto oli al
kanut. 

Kaikki irti 
Kaima-Pekka käski ja miehistö totteli. Vahakari 
irrotti Kuusisesta täsmälleen kello neljä, ja pian 
laivan keula työnsi jyhkeää vesipatsasta kohti 
Rankkia. Linnakkeen laiturissa viivähdimme vain 
sen pakollisen hetken, jonka hinausköysien kiin
nittäminen maalilauttoihin vaati. Jälleen kerran 
KAIKKI IRTI! Ja taas mentiin. 

Hetken kuluttua, rutiininomaisesti köydet kertaal
leen sotkien, pääsimme matkaan. Laiturissa olin 
jo havainnut edelleen valkoposkihanhien muu-

' ton jatkuvan. Hanhitokkia valui molemmin puo
lin saarta kohti koillista ja aurinko nousi Kirkon-
maan takaa. Päivä oli alkanut hyvissä merkeis
sä. 

Laulat uskollisesti laivaamme seuraten purjeh
dimme kohti kaukaista maalialuetta. Vaikka oli 
alkamassa historiallinen ammunta - viimeinen 

rannikkotykistön kilpailuammunta joukko-osas
tollamme - en tuntenut mielessäni haikeutta. 
Olihan tuota jo tullut hinattua vuosien varrella 
eräitä tuhansia tunteja. 

Huomio iskee 
Varhaisen lähtömme piti merkitä lyhyttä päivää 
merellä. Kilpailuammunta oli määrä aloittaa noin 
yhdeksän aikaan aamulla. Istuin konepäällikön 
kanssa kahvipöydässä, kun sain pyynnön ku
vata tapahtumaa ja samalla alkoivatkin tykitkin 
paukkua. 

Pauke loppui lyhyeen - liian lyhyeen. Jotain oli 
tapahtunut. Jotakin , jota ei olisi pitänyt tapah
tua. Ja selvisi. Lautta oli ammuttu romuksi ja 
lähtö Rankki in lautan vaihtoon alkoi. Se siitä 
lyhyestä päivästä, mutta oli ehkä kuvaajan onni , 
että jotakin tapahtu i. Lautan vaihto kaikkine 
metkuineen ja ihmettelijöineen Rankin laituris
sa oli kuvauksen arvoista, vaikka hoitelimme
kin homman rutiinilla nopeasti, mutta ilman köy
sisotkuja. 

Ja taas iskee! .•• 
Voi perh ... na! 
Päivä oli ehtinyt jo puoleen , kun olimme jälleen 
apajilla. Ja hanhitokkia valui edelleen koilliseen , 
vaikka muuttovauhti oli hiipumassa. Arvion i 
mukaan rannikkoalueen oli puoleen päivään 
mennessä ohittanut jo noin 82 679 hanhea. 

Toinen kilpailuammunta alkaa pian. Ensimmäi
nen vesipatsas kohoaa aivan lautan vierestä 
kohti taivasta ja miltei samanaikaisesti toinen . 
Kohta lentää jo riman kappaleita ilmassa ja laut
ta hyppelee vesipatsaan syrjällä. Meinaavatko 
"pilata" tämänkin ammunnan rikkomalla lautan. 
Vastaus tulee seuraavassa ryöpyssä. Eivät ne 
meinaa mitään - ampuivat sen aivan tohjoksi , 
mutta onnekseen saivat ammunnan loppuun. 

Lautan upotus 
Hiljaa, niin hiljaa hinasimme yhtä ehjää ja tois-

Kilpailuammunnat ovat 
viime vuosina olleet 

Kotkan voitonjuhlaa. 
Sekä raskaan että 

kevyen patterin 
ammunnat ovat tuoneet 

kaakonkulmalaisille 
menestystä. Viimeisten 

itsenäisen 
rannikkotykistön 

kilpailuammuntojen 
voitto oli taas kerran 

Kotkan Rannikko
patteriston tavoitteena. 

ta ei-ehjää lauttaa kohti Rankkia. Köysi oli lujil
la, sillä upoksissa kyntävä lautanromu oli aika
moinen vastus. Köysi kesti kuitenkin loppuun 
asti , mutta lautta väsähti oitis, kun laiva kiinnitti 
laituriin. Se upposi. 

Linnakkeen päällikkö antoi ystävällisesti virka
apua ja lähti Magnumilla maalinhinaukseen. 
Ehjä lautta oli saatava rantaan - ja saatiinkin. 
Uponnutta lauttaa emme voineet hinata rantaan, 
koska vesijohto olisi ollut suorastaan hengen
vaarassa. 

Kapselilla vedimme väellä ja voimalla kaiken , 
ainakin lähes kaiken hinausköyden kannelle ja 
poikki! Jouduimme upottamaan lautan Rankin 
edustalle. En liikuttunut vieläkään. Mutta olihan 
tylsä maalinhinauspäivä ollut tohinaa täynnä ja 
filmiä paloi . Miten lienee kisan käynyt, sen aika 
kertoo. 

.,. 

lpailuammunta-aamu valke
ni aurinkoisena ja keväisen 
kuulaana. Ampuvasta jou
kosta huokui terve itseluot
tamus ja tieto omasta osaa

isestaan . Edellisen illan 
erotuomaripuhuttelussa oli selvitetty yksityiskoh
dat ja nyt vain odotettiin sopivaa ajankohtaa am
muntojen aloittamiselle. 

Karltulan malja 
Karhulan malja jaetaan joka toinen vuosi. Tä
män vuoden kevyen patterin ammunnat ratkai
sevat Karhulan maljan kohtalon. Parhaat koko
naispisteet saava joukko-osasto voittaa Karhu
lan maljan. Koska Suomenlinnan Rannikkoryk
mentti ja Vaasan Rannikkopatteristo eivät osal
listu tämän vuoden ammuntoihin, on mahdolli
sia voittajia käytännössä vain kolme; Turku, Han-

ko ja Kotka. Kotkan menestys viime vuoden am
munnoissa ei tosin jätä paljoa toivoa muille Kar
hulan maljan tavoittelijoille. 

100 TK:t paukkuu 
"Etelästä lähestyy kaksi raivaajaa, tiedustelutie
tojen mukaan takaa tulossa maihinnousuosas
to, jossa maihinnousualuksia. Tulenjohtokomen
taja, toimikaa!" Tilannekuvaus aiheutti Kirkon
maan kevyelle patterille hälytyksen. Miehitetyt 
tulenjohtoasema ja tykit valmistautuivat hyök
käyksen torjuntaan. Tulenjohtokomentaja antoi 
ampumatehtävän käskemällä ampua ensin rai
vaajia. Tulenjohtaja aloitti taaempaan raivaajaan 
(maalilauttaan) ja onnistuneen tulenavauksen 
jälkeen siirsi tulen etummaiseen maaliin . Usei-

ta osumia sisältäneiden ryöppyjen jälkeen maa
lilautat siirrettiin uudelle halssille. Tulenjohtaja 
antoi uuden tulikomennon , jolla maihinnousu
osasto torjuttiin. 

Ammunnan lopputulos 
Ammunta oli tyypillinen kotkalainen . Nopea ja 
tarkka tulenaloitus ja paljon osumia. Onnetar ei 
kuitenkaan ollut tänä vuonna täysin kotkalais
ten puolella. Toinen ampumatehtävä ei saapu
nut määränpäähänsä ensi yrittämällä. Syy ei 
ollut joukossa vaan tekniikassa. Järjestelmä 
näytti sanoman lähteneen, mutta viesti ei saa
punut koskaan oikeaan osoitteeseen. Uuden 
ampumatehtävän lähteminen vei kotkalaisilta 
kallisarvoista aikaa. 35 sekuntia teholukua las-

kettaessa vähensi toisesta ammunnasta satoja 
pisteitä. Ensimmäisen ammunnan huikeat pis
teet pitävät kuitenkin kotkalaisten toivoa yllä. 
Tulokset julkaistaan 22.6. Suomenlinnassa. 
Tuleeko voitto tänäkin vuonna Kotkaan? 





Teksti ja kuvat: 
kokelas (9.6. vänr) Satu Luoto 

ivan RUK:n lopussa lähdin va
paaehtoisesti erikoiskomen
nukselle Haminan RUK:n lop
pusotaan lääkintäjoukkueen 

htajaksi/varajohtajaksi erään 
ssitoverini kanssa. 

Normaalisti lääkintäjoukkue koostuu kahdesta 
lääkintäryhmästä, joissa kummassakin on 2 lää
kintäalikersanttia ja 6 lääkintämiestä. Haminan 

"Useat historian 
suuret taistelut 

on hävitty 
sairastamalla, 
ei sotimalla." 

•• 
KINTA 

ON RANKKA JUTTU 
rauhankin aikana 

loppusodassa lääkintäjoukkueemme koostumus 
oli kuitenkin varsin erikoinen. Toisessa ryhmäs
sä oli 7 kohta lääkintähuoltoupseereiksi valmis
tuvaa opistoupseerioppilasta ja toisessa ryhmäs
sä 1 lääkintäalikersantti ja 3 lääkintämiestä (va
rusmiehiä). Opistoupseerioppilaiden alistaminen 
lääkintämiehen rooliin ja upseerioppilaiden joh
dettavaksi aiheutti sotaharjoituksen aikana eri
näisiä mielenkiintoisia tilanteita. 

Kirkonmaan kasarmin viereen 
pystytetty Jsp-teltta oli myös 
linnakkeella vierailleiden kiinnostuk
sen kohde. Kuvassa kokelaslääkäri 
Satu Luoto kertoo leikkauksia 
tehtävän maapohjaisessa teltassa 
kuvassa näkyvän Pwtromax-lampun 
valossa, 'tippapussien' roikkuessa 
orressa. Leikkausvälineet ovat 
huippuhyvät ja terävät, niitä ei ole 
onneksi jouduttu käyttämään. 'Potilas' 
hikoilee esittelyn ajan oikeaoppisesti 
käärittynä. 

Kuvat: Ulla Parviainen 

Leirin tilanteet hyvin 
todellisuutta vastaavia 
Leiri pidettiin synkimpään talviaikaan ja sotahar
joitus oli pyritty luomaan kaikin puolin mahdolli
simman hyvin todellisuutta vastaavaksi. Näin 
esim. joukkosidontapaikalle (JSp) tuotiin sairas
tuneita lähinnä yöaikaan . 

Leirillä jylläsi mahatautiepidemia ja kiireisimpä-

nä yönä meille saatettiin tuoda 
oksentavia potilaita kuorma-au
ton lavalla parikymmentä kerral
la. Vaikka tositilanteessa potilai
ta pyritään pitämään hoitoteltas
sa sisällä vain kolme kerrallaan, 
yritimme nyt mahduttaa kaikki 
potilaat sisälle lääkärin tutki
musta varten ja evakuointia 
odottamaan. Ulkona kun oli var
sin kireä pakkanen. Oksentavil
le annoimme neuvoksi huonon 
olon yllättäessä juosta mahdol-
1 isim man pitkälle metsään ja 
oksentaa sinne. Potilaiden tulon tauottua het
keksi evakuointia odottavat potilaat (enimmillään 
n. 30 henkilöä) ja hoitovuorossa oleva lääkintä
ryhmä nukkuivat toisiinsa nojaillen sikin sokin 
pitkin telttaa. Paljolti mahataudista johtuen so
taharjoituksen kokonaistappiot nousivat jopa yli 
10%:iin vahvuudesta. Moiset tappiot ovat tais
televissa joukoissa suuret (asteikolla pienet-kes
kisuuret-suuret) ja tositilanteessa saattaisivat 
johtaa jopa taistelun häviämiseen. Useat histo
rian suuret taistelut onkin hävitty sairastamalla, 
ei sotimalla. 

Lääkintähuollon koulutus 
varusmiehille loppuu liian 
aikaisin 

olevan linnakkeen sairastupaa viikonloppuisin, 
ja iltaisin he pitävät itsenäisesti hoitotunnin. Heil
le on näin ollen annettava varsin laaja koulutus 
esim. lääkkeistä, haavojen hoidosta sekä toi
minnasta erilaisissa sairauskohtauksissa ja ta
paturmatilanteissa. Armeijassa saaduista opeis
ta on hyötyä myös siviilissä. 

Etulinjassa yksi 
lääkintämies vastaa 
joukkueen eli noin 30 
henkilön 
lääkintähuollosta 
Lääkintähenkilöstön sodanajan toiminta on kui
tenkin paljon muuta kuin kuumeen mittaamista 

Lääkintähuollon näkökulmasta katsottuna suu- ja särkylääkkeiden jakamista. Etulinjassa yksi 
rin ongelma varusmiespalveluksessa on se, että 
lääkintähenkilöstön aselajikoulutus loppuu 
useissa joukko-osastoissa erilaisten kurssien 
(RUK, AUK, lääkintämieskurssi) jälkeen. Varus

lääkintämies vastaa joukkueen eli n. 30 henki
lön lääkintähuollosta. Hän antaa ensiapua ja 
evakuoi haavoittuneita taistelujen tiimellykses
sä oman henkensä uhalla. Etulinjassa evaku

ointi tapahtuu raahaa-miespalveluksen loppu
ajan lääkintähenkilöstö 
palvelee ainoastaan sivii
liajan tarpeita ja kursseil
la saadut kenttälääkintä-

Harjoitukset ovat osoittaneet, maila ja kantamalla, jo-
että varusmiehet saadaan Ien aivan heiveröiset ei

opit unohtuvat. Joissakin 
yksiköissä varusmiehet 

motivoitua jopa lääkintäkoulu
tukseen, kunhan harjoituksista 
tehdään riittävän haasteellisia. 

vät tehtävään sovellu . 
Sotilas taisteluvarustuk
sessaan saattaa painaa 
toista sataa kiloa. Myös 

toimivat ainoastaan vastaanottoapulaisina; he 
mittaavat kuumeen ja vastaavat puhelimeen. 

KotRPsto:ssa tilanne on paljon isoja mantereella 
sijaitsevia varuskuntia parempi. Alikersantit ja 
lääkintämiehet päivystävät yksin eristyksissä 

lääkintämiehen henkisen kantin tulisi olla vah
va. Hänen täytyy pysyä toimintakykyisenä vaik
ka ympärillä on kaatuneita tai vaikeasti louk
kaantuneita joukkuekavereita. Osalla saattavat 
suolet pursuta vatsasta tai raajoja olla irti. 

Alikersantti ja 3 lääkintämiestä löytyvät komp
panian sidontapaikalta, n. 300 - 500 m päästä 
etulinjasta. Komppanjasta löytyykin sitten yleen
sä ajoneuvo, millä haavoittuneet saadaan eva
kuoitua pataljoonan JSp:lle muutaman kilomet
rin päähän. Siellä toimii siis ensimmäinen lää
käri. Jatkossa evakuointi etenee prikaatin sai
rasautoaseman ja kenttäsairaalan kautta eva
kuointisairaalaan. 

Haavoittuneiden 
kuolleisuus suurinta 
evakuoinnin 
alkuvaiheessa 
Haavoittuneiden kuolleisuus on luonnollisesti 
suurinta evakuoinnin alkuvaiheessa. Jos haa
voittunut selviää hengissä JSp:lle asti (aikaa on 
saattanut kulua jo pari tuntia haavoittumisesta) 
hänellä on melko hyvät mahdollisuudet selvitä 
sieltä eteenpäinkin. Eniten haavoittuneen sel
viämismahdollisuuksiin vaikuttaa haavoittumis
paikalla annettava ensiapu. Tällöin ensiarvoisen 
tärkeään asemaan nousevat taistelupari ja muut 
joukkuetoverit. Yksi lääkintämies kun ei pahan 
paikan tullen jokaisen haavoittuneen luokse 
ehdi. Valitettavasti oma kokemukseni varus
miespalveluksessa annettavasta ensiapukoulu
tuksesta oli se, että uneliaassa luentosalissa 
kuunneltiin kalvoilla luettuna ensiapuasiat. Käy
tännön harjoitus oli vähän motivoivampi, muttei 
sekään antanut lähimainkaan todenmukaista ku
vaa kenttälääkintähuollosta. Harjoituksen aika
na ei tullut edes hiki. Lisäksi koulutukseen käy-



tetty aika oli niin lyhyt, ettei siinä ehditty kuin 
raapaista pintaa. Toimintavalmiutta se tuskin an
toi kenellekään. 

Sain 'herätyksen' 
kenttälääkintäkoulu
tuksen tehostamiseksi 
Saatuani jonkinmoisen herätyksen kenttälääkin
tään RUK:n aikana, päätin tehdä parhaani kent
tälääkintäkoulutuksen tehostamiseksi patteris
tossa. Lisäksi toivoin, että olisi myös mahdollis
ta lisätä lääkintähenkilöstön omaa aselajikoulu
tusta. Näiden tavoitteiden toteutumisesta on an
nettava suuri ki itos linnakkeiden (sekä Kirkon
maan että Rankin) päälliköille sekä muulle hen
kilökunnalle koko patteristossa. Heidän myön
teinen suhtautumisensa lääkintäkoulutuksen li
säämiseen on mahdollistanut hankkeiden toteut
tamisen . Samalla harjoitukset ovat palvelleet 
lääkintähenkilöstön omaa koulutusta. Olemme 
yhdessä huolella suunnitelleet ja käyneet niiden 
toimivuuden läpi käytännössä. Tämä on ylläpi
tänyt ja varmentanut jokaisen omaa kenttälää
kinnän osaamista. 

Ilman käytännön 
harjoituksia 
ryhmä.toiminta kaoottista 
Rankin taisteluharjoituksessa 24. - 25.2. perus
timme kevyen JSp:n (koostuu kuudesta rinkas
ta) kerrostalon huoneistoon. Harjoituksessa oli 
maskeerattu kuudelle taistelijalle taisteluvam
moja ja näiden potilaiden avulla lääkintäryhmä 
pääsi harjoittelemaan ryhmätoimintaa sekä ker
taamaan eri toimenpiteissä käytettäviä instru
mentteja. Tämäntyyppisiä harjoituksia tarvittai
siin ehdottomasti lisää. Kukaan ei oikein muis
tanut mistä mikäkin väline löytyy ja ryhmätoi
minta oli harjoituksen puutteesta verraten ka
oottista. 

Raskas Jsp pystyyn 
• tunnissa - epäilyistä 

huolimatta 
, Myöhemmin keväällä kaivoimme raskaan JSp:n 
• • kaluston naftaliineista Kyminlinnan varastosta. 

Kokonaisuus koostuu isosta teltasta, kahdesta 
, kaminasta, lastalaukusta, 12 paarista ja 12 isoh

kosta laatikosta, jotka sisältävät kirurgisia inst
rumentteja, hoitovälineitä, sidostarpeita, lääkkei
tä (täydennetään tarvittaessa), talousvälineitä, 
työkaluja ja valaistusvälineitä. JSp perustettiin 
taisteluammuntaleirin 26. - 30.4. ajaksi Kirkon
maahan ja koko vastaanottotoiminta siirrettiin 
leirin ajaksi sinne. 

Raskas JSp perustetaan varsin harvoin rauhan
ajan harjoituksissa, koska kuvitellaan että se on 
liian työlästä. Osaava henkilöstö kuitenkin keit
tää teltassa kahvitkin jo tunnin sisällä ja suurin 
vaiva onkin ottaa kalusto ylipäätään mukaan 
leirille. Raskaan JSp:n perustaminen aina sil
loin tällöin tarjoaa myös mahdollisuuden niin 
kantahenkilökunnalle kuin varusmiehillekin tu-

un on enää muutama päivä 
varusmiespalvelusta jäljellä, 
on aika erikoista, että pääl
limmäisenä mielessä ovat 
uitenkin kokemukset aivan 

lveluksen a-kuajoilta - alo
kaskaudelta. Ensimmäinen aamu kaikkine he
rätysrituaaleineen; tervehtimisen ja toimistokäyt
täytymisen sekä arvomerkkien opettelu; taiste
luharjoitukset kesähelteessä; uiminen sinilevä
varoituksista huolimatta; alokasleiri ; vala; yh
teenkuuluvuuden tunne ... Iltaisin vertailimme 
mustelmia ja lainailimme toisillemme ti ikeribal
samia, jotta ol isimme taas seuraavana päivänä 
päässeet jäykkine jäseninemme sängystä ylös ... 
Itse muistan olleeni pahimmillaan niin mustel
milla, että jouduin kesähelteistä huolimatta ver
hoamaan itseni veljeni häissä ranteita ja nilkko
ja myöten. 

Kuva: Ulla Parviainen 

SUORl~A VAKUSMIESPALVEWS'I'A 

Omalta osaltani parasta antia alokasaikana ol i
vat ehdottomasti taisteluharjoitukset. Tst-vyö 
selässä ryynätessä sai jälleen palata lapseksi 
ja leikkiä sotaa "ihan oikeasti". Paitsi, että nyt 
oli kädessä oikea ase, jolla pystyy oikeasti tap
pamaan, enkä lapsuuden ajoilta muista koskaan 
leikkineeni niin tosissani , että henki olisi pihis
syt keuhkoissa, päässä olisi pyörryttänyt ja sil
missä mustennut. Mielikuvitussodankäynti aut
toi harjoituksiin eläytymisessä ja yleensä sitä sai 
verenkiertoonsa suggeroitua sellaiset määrät 
adrenaliinia, ettei täyden panoksen antamises
sa harjoituksissa ollut mitään ongelmaa. 

Mitä,jos oikeasti ••• 
Vaikka armeija aluksi tuntuikin lähinnä isojen poi
kien leikkikentältä, ensimmäisten tst-harjoitus
ten jälkeen naisten tuvassa virisi usein keskus
teluja: "Mitä, jos oikeasti. .. " Pohdimme sijoitus
ta etulinjaan ja sitä, miten siitä henkisesti sel
viäisimme. Naiset tuntuvatkin ottavan armeijan 
käymisen enemmän tosissaan kuin miehet, jot-

tustua usein huonosti tunnettuun kenttälääkin
tähuoltoon . Moni kantahenkilökunnasta myön
si , ettei ollut koskaan aiemmin päässyt perus
teellisesti tutustumaan täydessä varustuksessa 
olevaan raskaaseen JSp:aan . 

Omassa joukko-osastossa annetun koulutuksen 
lisäksi lääkintäalikersantit ja -miehet ovat viet
täneet kukin pari päivää keskussairaalan päi
vystyspoliklinikalla. Lisäksi he ovat päässeet 
seuraamaan ruumiinavausta. 

Ehdottomana huipentumana koko lääkintähen
kilöstölle oli kuitenkin meille järjestetty meripe
lastusharjoitus. Omasta mielestäni se oli paitsi 

ka eivät jatkokoulutuspaikkoja pohtiessaan niin
kään mieti sodanajan sijoitustaan kuin sitä, mikä 
on esim. AUK:n ja RUK:n anti siviilielämää aja
tellen - sodan mahdollisuus kun on kuitenkin niin 
pieni .. . 

S 
••• ,. .. 
Ml ls-ia 

lääkärikoulutuk.sessa vain 
vähän kenttälääkint.ää 
Jatkokoulutuspaikkavalintani oli selvä siviiliam
mattini vuoksi. Halusin ilman muuta saada kai
ken sen kenttä- ja kriisilääkinnän opin mitä Lää
kintä-RUK pystyisi tarjoamaan. Kyseisiä erikois
aloja kun ei lääkärin perusopinnoissa juurikaan 
opeteta. 

Tekstin kirjoittanut kokelas Satu Luoto 
(9.6. kotiutunut Patteriston ristillä pal
kittu vänrikki) on kuvassa kenttälääkin
tävarustuksessa. Punaisella ristillä va
rustettu lääkintäreppu kulkee aina mu
kana. 

huikea elämys myös yksi parhaiten järjestettyjä 
harjoituksia mihin olen koskaan osallistunut. 

Puolustusvoimien kenttälääkintää kehitetään rauhan ajan 
tasoa vastaavaksi 2000-luvulle mentäessä. Haavoittu
neen tulisi päästä kirurgiseen ensihoitoon tunnin kulu
essa, kun aiemmin kuutta tuntia pidettiin riittävänä. Täl
lä tavoin taistelukuolleisuutta voidaan vähentää jopa kol
manneksella. Tunnin tavoitteeseen pyritään valmiusyh
tymien uusilla ensihoitoasemilla. Prikaatin ensihoitoase
mat voidaan perustaa ilmakaritelttoihin, kontteihin tai 
nopeasti pystytettäviin parakkeihin . Ensihoitoasemat 
vastaavat Nato-järjestelmien vastaavia hoitopaikkoja. 

Kuva: Ulla Parviainen 

oukokuun viimeisen viikon kes
iviikko sarasti aurinkoisena 

eteläisen Suomen yllä. Edellis
päivän sateinen harmaus oli 
pyyhkäisty pois taivaalta ja ke
väinen luonto näytti elinvoimai

selta. Kotkasta Lappeenrantaan johtavalla tiel
lä ajoi auto. Autossa istui kuljettajan lisäksi kol
me hivenen unista, mutta varsin hyvällä tuulel
la olevaa varusmiestä. Suuntana miehillä oli Itäi
sen maanpuolustusalueen VMTK-päivät Lap
peenrannan maanpuolustusopistolla. Miesten 
mielen täytti hienoinen jännitys tulevasta, ku
kaan ei täydellä varmuudella tiennyt, minkälaa
tuiseen tapahtumaan tie oli johtamassa. Jossa
kin sielujen syvimmissä onkaloissa poltteli jo 
valmiiksi ajatus mahdollisista iltavapaista. Täs
sä vaiheessa en voi olla esittelemättä Rannik
kopatteriston iskukykyistä partiota, joukko-osas
tomme edustusta päivillä. Takapenkin äänimaa
ilmaa dominoi VMTK-sihteerimme, Kyminlinnan 
yksikköedustaja lkm Saska Nurmi. Hieman vai
teliaampana hänen vierellään matkaa taittoi Kir
konmaan edustaja lkm Janne Rönnholm. Oma 
habitukseni valui pitkin etupenkkiä. 

Väärät majoitustilat -
uups! 
Majoittuminen hotellinamme toimineelle maan
puolustusopistolle ei sujunut parhaalla mahdol
lisella tavalla. Paikallisten sotilaspoliisien sum
mittaiset ohjeet eivät riittäneet pieniin linnakkei
siin tottuneille kotkalaisille, vaan käytyämme 
ymmyrkäisinä kurkistelemassa muutaman luok-

VMTKVALWITTI 
lAPPEENRANNAN 
IMpa:n VMTK-päivät 

27. -28.5. 

kahuoneen ovella suunnistimme tyytyväisinä 
asettumaan väärän kerroksen majoitustiloihin. 
Vasta tunteja myöhemmin tajusimme suorittaa 
matalaa profiilia ylläpitäneen muuttomme opis
ton näköalakerrokseen meille tarkoitettuun huo
neeseen. 

Tärkeimpänä aiheena 
palvelusaikojen muutos 
Varsinaisten päivien ohjelmassa pääpaino oli 
luennoilla sekä ryhmätöillä. Tärkeän osan muo
dosti ennen kaikkea keskustelu palvelusaika
muutoksista ja muutosten vaikutuksesta VMTK
työhön . Toimikuntien edustajat kokivat tulevai
suuden haastavana ja mielenkiintoisena, mutta 
samalla vaikeana. Yleisilmapiiri kääntyikin yllät
tävän skeptiseksi uutta järjestelmää kohtaan . 
Hyvänä esimerkkinä mainittakoon erään ryhmän 
puheenjohtajan kommentti vastauksena ryhmän 
pohtimaan kysymykseen uuden palvelusaikajär
jestelmän hyvistä vaikutuksista VMTK:n toimin
taan . "Aluksi tuntui , että emme keksi mitään 
positiivista sanottavaa, mutta sitten tajusimme, 
että lomakyytien hoitelu helpottuu. Porukat kun 
eivät enää lähde lomille." 

VMTK:n vastuu kasvaa: 
vapaa-ajan toiminnan 
lisäksi kehitettävä 
tukihenkilötoimintaa 
Aivan näin mustavalkoisiahan eivät asiat ole, 
mutta kieltämättä omaanikin tajuntaan hiipi pieni 
huolestuneisuus siitä, onko uutta järjestelmää 
pohdittu riittävästi varusmiehen kannalta. Vapaa
ajan jyrkkä leikkaaminen ja lomien vähentämi
nen antaa varusmiehelle huomattavasti vähem
män mahdollisuuksia rauhoittua ja rentoutua 
fyysisesti entistä raskaamman palveluksen lo
massa. Useassa keskustelussa totesimmekin 
VMTK:n vastuun kasvavan suureksi miesten 
viihtyvyydestä huolehdittaessa. Yhteisille juhlil
le, kursseille ja muille tapahtumille on pakko 

Teksti : VMTK:n puheenjohtaja tykkimies Hannu Linkola 

löytää tilaa viikko-ohjelmissa. Myös alokasajan 
tukihenkilötoiminnan kehittäminen on kasva
massa välttämättömyydeksi. Kaiken epäilyksen 
ja pohtimisen keskeltä tavoitin onneksi aivos
tostani myös luottamuksen siihen, että meillä 
Kotkassa asiat tulevat sujumaan pääsääntöises
ti hyvin . Kokemani perusteella voin nimittäin 
todeta kantahenkilökunnan suhtautuvan VMTK
työhön varsin positiivisesti. Se on hyvä perusta 
uusien alokkaiden viihtyvyyteen keskityttäessä. 

VMTK:lle oma lehti 
jaettavaksijoka tupaan 
Kokonaiskuva päiviltä jäi varmasti jokaiselle 
paikalla olleelle positiiviseksi. Mielipiteiden ja 
kokemusten vaihto toimikuntien välillä paljastui 
hyvin tarpeelliseksi ja opettavaiseksi. Uusia ide
oita syntyi paljon. Nurmen kanssa rupesimme 
mm. heti paluumatkalla ideoimaan Kotkan Kyn
sille varteenotettavaa kilpailijaa, VMTK:n omaa, 
jokaiseen tupaan jaettavaa pientä tiedotusleh
teä. Oikeastaan voin tunnustaa ensimmäisen 
lehden olevan jo jakolupaa vaille valmis. 

Mielekkyyttä VMTK
hommassa ainakin riittää 
Jälkikäteen ajatellen päivien tavoitteetkin tuli 
täytettyä varsin mukavasti. Saimme kehitettyä 
monta hyödyllistä suhdetta muihin joukko-osas-
toihin , aloitteita valtakunnallisille päiville syntyi , 
epävirallinen ennätysmäärä ja tulimmehan lop
pujen lopuksi jopa nukkuneiksi oikeassa huo- • 
neessa. Tulevaisuus näyttää tässä vaiheessa 
työntäyteiseltä, mutta pieni haastavuus motivoi 
hyvään työskentelyyn. Mielekkyyttä hommassa • 
ainakin riittää. 

Kirjoitusten lopussa on perinteisesti kiitosten 
paikka. Tällä kertaa kumarrus osoitetaan päivät 
järjestäneille tahoille, luennoitsijoille ja osanot
tajille. Erikoismaininnan ansaitsevat myös hy
vin suunnitellut iltavapaat, jotka sinällään muo
dostavatkin jo aivan oman tarinansa ... 
KOTK/ll'I KYl'll'UIT 

VMTK = Varusmiestoimikunta. Varusmiestoimikunnan puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Joukko-osasto tukee ja 
tarvittaessa ohjaa varusmiestoimikunnan hankkeita. Toimikunnan 'toimisto' on Rankin linnakkeella. Varusmiestoimikun
nan tärkein ajankohtainen tehtävä on Alokasopas, joka putoaa noin 260 uuden Kotkaan tulevan alokkaan postiluukusta 
ennen palvelukseen astumista. Alokasopas on tuhti tietopaketti varusmiehen elämästä rannikkojoukoissa. 
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öntekijän fyysinen, psyykkinen 
sosiaalinen toimintakyky 

sekä terveys muodostavat pe
rustan työkyvylle. Työkyky ku
vaa yksilön toimintakyvyn ja 
työn vaatimusten välistä suh

detta. Hyvän työkyvyn saavuttaminen ja säilyt
täminen riippuu monen tekijän yhteisvaikutuk
sesta. 

Oman työn kehittämisestä ja työkyvyn ylläpitä
misestä (TYKY:ä) on viime vuosina kehittynyt 
jokapäiväinen työtapa monilla työpaikoilla. On 
huomattu, että se lisää sekä työyhteisön jäsen
ten hyvinvointia että työn tuloksellisuutta. 

Työkykyä, terveyttä ja ammattitaitoa voidaan 
turvata erilaisin työkykyä ylläpitävin (TYKY-) toi
min . TYKY- toiminta on yhteistyötä, johon osal
listuu työnjohto, työntekijät, työterveyshuolto, 
työsuojelu ja henkilöstöhallinta. TYKY-toiminnal
la voimme ennalta ehkäistä työkyvyttömyyteen 
johtavia vaivoja ja sairauksia. Sillä ylläpidetään 
ja edistetään jokaisen työyhteisön jäsenen työ
kykyä ja terveyttä työuran kaikissa vaiheissa. 

Muutakin kuin fyysisen 
työky\lyn ylläpitämistä 
Laajimmillaan TYKY- toiminta on samanaikai
sesti työpaikan ergonomista kehittämistä, työ
yhteisön ihmissuhteiden ja johtamisen paranta
mista sekä henkilöstön jäsenten terveellisten 
elintapojen edistämistä. 

TYKY- toiminta on koko joukko-osaston yhtei
nen etu. Se vaikuttaa koko työyhteisön ja sen 
jäsenten hyvinvointiin sekä ammatilliseen edis
tymiseen . Työkyvyn parantamiseen tai huonon
tumiseen vaikutetaan eniten ergonomialla, esi
miestyöllä ja liikunnalla. 

Varuskunnan Urlteilijat 
elvytetään 
Kotkan Rannikkoalueen TYKY-toiminta ulote
taan koskemaan niin siviili- kuin sotilashenki
löstöä, ml. varusmiehet. Toimintaan tullaan liit-

TYKY -toiminta on hyö
dyllistä ja kaiken 
lisäksi HAUSKAA! 

Tekst i: patteristoupseeri, majuri Lasse Kivinen 
Kuvat: Ulla Parvia inen 

tämään Varuskunnan Urheilijoiden toiminnan el
vyttäminen , patteriston tukiryhmän toiminta, 
sosiaali- ja työsuojelutoimikuntien toiminnat ja 
puolustusvoimien erikseen käskemät liikunta- ja 
TYKY tapahtumat. 

Pdljon työtä, 
kovasti kerrottavaa 
TYKY-toiminnasta tiedotetaan joukko-osaston 
sisällä monella eri tavalla: sisäisillä pikatiedot
teilla, Kotkan Kynsissä, työpisteiden viikko- ja 
kuukausipalavereissa, liikuntapäivillä, jakamal
la TYKY-toiminta materiaalia työpisteille sekä 
järjestämällä työpisteiden henkilöstön kannalta 
keskeisille ilmoitustauluille TYKY-tiedottaminen. 

Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, mm. 
kävelytestejä, ja osallistutaan TYKY-toimintaa 
käsitteleviin opetustilaisuuksiin ja seminaarei
hin. 

Aloitteelliset ja aktiiviset 
'tykyläiset' palkitaan -
kilpailematta 
TYKY- toiminnalla pyritään kehittämään oma
ehtoista liikuntaa ja vastuunottamista omasta 
työympäristöstään . Oman kunnon seurantaa on 
helpotettu hankkimalla viisi kappaletta syke-mit
tareita, jotka ovat lainattavissa koulutusalalla. 
Henkilöstölle on hankittu myös kuntosali- ja ui
mahallilippuja. Osallistumista iltarasteille tue
taan yhteistyössä suunnistusseurojen kanssa. 

TYKY-toiminnassa ei kilpailla kenenkään kans
sa, mutta parhaiten edistyneet, aloitteelliset ja 
aktiiviset 'tykyläiset' palkitaan esimerkiksi ristei
ly- tai kylpylämatkalla. 

TYKY- ryhmä pyrkii aktiivisesti keräämään tie
toa TYKY-toiminnasta ja jakamaan tietoa koko 
henkilöstölle. Koulutusta tuetaan resurssien 
mukaan. Henkilöstön osallistumista erilasiin 
TYKY-tapahtumiin pyritään lisäämään esimer
kiksi kehittämällä joukko-osaston liikuntapäiviä 
siten , että niissä huomioidaan eri kuntotasot, 
henkilöstöryhmä! ja liikuntamuodot. Tehdään 
osallistuminen kilpailua tärkeämmäksi. 

Työympäristöä kehitetään tukemalla ergonomia
kartoituksen mukaisia korjaus- ja kehitystoimia. 
Esimiesten ja henkilöstön tulee kiinnittää huo
miota henkilöstönsä työolosuhteisiin . Henkilös
tön omaa vastuuta työympäristöstään koroste-

taan. Tehdään työilmapiirikartoitus, sen analyy
si ja annetaan palaute. 

Virkistystoimia tuetaan antamalla eri työpisteil
le siihen mahdollisuus. Keväällä 1998 järjestet
ty kylpylämatka Imatralle onnistui hyvin . Niin 
hyvin, että vastaava toimintaa jatketaan. 

Vapaaehtoistaja 
omaehtoista 
Ketään ei pakoteta TYKY-toimintaan. Osallis
tuminen antaa kuitenkin parhaat mahdollisuu
det vaikuttaa omaan työhönsä ja työoloihinsa. 
Viimekädessä jokainen henkilö on itse vastuus
sa omasta hyvinvoinnistaan ja sen kehittämi
sestä. Toiminnan onnistumiselle on keskeistä, 
että esimies-asemassa olevat henkilöt tukevat 
toimintaa ja ottavat omissa suunnitelmissaan 
TYKY-toiminnan huomioon. 

Toiminnan tavoitteita 
tarkastellaan pitkällä 
tähtäimellä 
Mitä konkreettista hyötyä myös työnantajalle toi
minnasta on? Tässä muutamia esimerkkejä. 

♦ Henkilön aktiivinen ja jatkuva huomio 
omaan fyysiseen kuntoon ja vastuun ot
taminen omasta työkyvystä. 

♦ Henkilöstön tuki- ja liikuntaelimien rasi-

aukko-osastomme on vastannut 
uudistuvan varusmieskoulutuk
sen haasteisiin ainakin liikunta
koulutuksen osalta. Uusia este
ratoja rakennetaan kiireisesti seu
raavaa saapumiserää varten. To

dellista kättä pidempää kauniiden korulauseiden 
sijaan saatiin, kun 11.5. vietettiin uusien kunto
salien avajaisia. Molemmat peruskoulutusta 
antavat linnakkeet saivat toimivat ja ajanmukai
set punttisalit. 

Rankin linnakkeen laitteiston hankkimisessa 
saimme kiitettävää tukea Pääesikunnan koulu
tusosastolta, joka vastasi laitteiston hankinnas
ta. Kirkonmaan laitteisto hankittiin joukko-osas
ton omin toimintarahoin. Molemmat salit sijait
sevat lähellä käyttäjiään: Rankissa laitteet sijoi
tettiin kerrostalon asuntoon ja Kirkonmaassa 
kasarmin päätyyn vanhoihin majoitushuoneisiin. 
Huoneistoissa selvittiin yhden seinän purkami
sella ja muuten pintaremontilla. 

Käyttöaste on ollut avajaisista alkaen todella 
korkea. Varusmiesten ohella esimerkkiä ovat 
näyttäneet kouluttajat, joista ahkerimmilla on jo 
vaatekaappi menossa kokonaan uusiksi. Huhu
taanpa myös, ettei uusien palo-ovien vaihto 
molempien linnakkeiden kasarmeissa johtunut 
pelkästään paloturvallisuudesta. Olivatpa kuu
lemma linnakkeiden päälliköt kaukaa viisasti ti
lanneet hyvissä ajoin leveämmät karmit. 

tuksesta johtuvien sairaspoissaolojen 
vähentäminen . 

♦ Työn ja työympäristön sisällön kehittä
minen, esimiestaitojen ja ergonomian 
parantaminen. 

♦ Työyhteisön työilmapiirin parantaminen 
ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien li
sääminen. 

TYKY-toimintaa ja sen tuloksia voidaan arvioi
da henkilöstön kenttäkelpoisuuksien kehittymi
sellä, muutoksina sairaspoissaoloissa, kuntotes
tein , vuosittaisella työilmapiirikyselyllä ja suulli
silla palautteilla. 

Torvetuloa mukaan! 
Haluan kutsua koko Kotkan Rannikkopatteris
ton henkilöstön- ikään ja sukupuoleen katsomat
ta- ennakkoluulottomasti mukaan TYKY-toimin
taan. Henkilöstö on tärkein voimavaramme. 

Tavoitteeseen 
pääsemisen keinoja 

Yksilö 
- kuntokartoitus (Kävely 

testi/Cooper/Ergometri) 
- viikoittainen liikunta 

(min 3* 30min/vko) 
- kunnon seuranta 
- huomio terveeseen 

elämäntapaan 

Henkilöstö 
- työterveyshuollon 

tarkastus 
- kuntotesti! 
- henkilöstön osallistumi-

nen liikuntatapahtumiin 

- seuranta 
- influenssarokotukset 
- ryhmäkuntoutukset 

Työympä ristö 
- ergonomiakartoitus/ 

työpaikkaselvitys 
- työsuojelukartoitus 

Työyhteisö 
- työilmapiiri-kysely 
- virkistys- ja liikunta-

päivät 
- muu sosiaalinen 

kanssakäyminen 

TYKY-RYHMÄN KOKOONPANO ♦ sihteerinä toimistosihteeri Kirsi Huttunen 
yliluutnantti Pasi Ahti Kotkan Rannikkoalueen TYKY-toiminnan kehit- ♦ 

tämiseksi ja koordinoimiseksi on perustettu ♦ 

TYKY-ryhmä. Ryhmän kokoonpano on: ♦ 

♦ 

♦ 

puheenjohtajana majuri Lasse Kivinen 
yliluutnantti Juha Torkkeli 

♦ luutnantti Ari Vihreäluoto 

♦ 

toimistosihteeri Anne Järvinen 
sairaanhoitaja Tuulikki Tammilehto 
työterveyshoitaja Henna Saarelainen 

LINNAKKEILLA kasvavat 
a ·1nak·1n LIHAKSET Teksti:ylilJuha _T~rkkeli 

Kuvat: Ulla Parv1a1nen 

Kirkonmaan linnakkeen 
kuntosalin avajaisissa 

linnakeiden päälliköt ja 
huoltopäällikkö 

seuraavat mielenkiinnolla 
laitetoimittajan laite

esittelyä. 

Kuntosalitoiminta on 
muutakin kuin patin • 

kasvattamista. Päämäärä 
täytyy määritellä itse: • 

voima, kestävyys, 
kiinteys. 

Jotta toiminta on 
tehokasta, pitää se olla 

myös ohjattua. 
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4.6. 
LIPPU· 
JUHLA 
PÅIVÅ 

Virasto-
ta lolla 

Kotkassa 
Ja 

Haminan 
torilla 

Lippujuhlapäivänä Kotkan Rannikkopatte
riston joukot olivat, toistaiseksi viimeistä 
kertaa, mukana maavoimien paraatissa 
Haminassa. Paraatia seuraamassa ja 
Kymen sotilasläänin komentajan, kenraali 
Hietasen vastaanotolla RUK:n maneesissa 

olivat 
mukana 
patteriston 
eri henkilös
töryhmien 
edustajat 
sekä 
muutamia 
yhteistyö
kumppanei
tamme. 
Onnittelum
me ylen
netyille ja 
palkitu ille! 
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TOINEN PUKKI 22.12.-20.1. 
Saat kutsun tilaisuuteen, joka kiinnostaa sinua kovasti. 
Valmistaudu huolella, sillä käyttäytymisestäsi riippuu 
pitkälti uraputkesi suunta. Ole vaan mutristelematta -
ei tämä elämä niin vakavaa ole, vaikka joskus siltä 
näyttäisikin. 

VESISELVÄ 21.1.-19.2. 
Työ alkaa pikkuhiljaa stressata ja olet lataamista pait
si. Rentoutuminen tekisi terää. Onneksi olet juuri aloit
tamassa kesäloman, jolloin sinulla on vihdoinkin tilai
suus viettää aikaa perheesi kanssa. Sinulla on taipu
musta ylilyönteihin - älä liiaksi organisoi loma-aikaasi. 

TURSKAT 20.2.-20.3. 
Tähtien asento on muuttumassa mikä tarkoittaa suu
ria elämänmuutoksia tai halua niihin. Seikkailumieli 
saa sinussa vallan näin kesän kynnyksellä. Yksin elä
vät turska! löytävät tänä kesänä kohtalonsa ja tiiviis
sä parisuhteessa viihtyvät pääsevät vanhan kumppa
ninsa kanssa uusiin ulottuvuuksiin. 

PUKKI 21.3.-20.4. 
Koko talvi vierähti pienissä piireissä pyöriessä ja kai
paa! jo mannermaisempaa meininkiä. Sitä onkin lu
vassa jossei matkan merkeissä niin ainakin tapaat 
kansainvälisiä ihmisiä ja saat uutta ajateltavaa. Ke
sälomasi on tämän vuosikymmenen paras. 

NAUTA 21.4.-20.5. 
Jakso on täynnä yllätyksiä, mieluisia ja vähemmän 
hauskoja. Ota niistä opiksesi, kantapään kautta ope
tus iskee parhaiten tajuntaan. Kesälomasi vietät miel
lyttävässä seurassa ja kesän kuumin hellejakso sat
tuu juuri sinun loma-ajaksesi. Nauti siitä - ensi kesän 
sammakot saattavat olla kohmeessa. 

TUPLAVAHINGOT 21.5.-21.6. 
Salakuuntele! työtovereitasi ja saat kuulla asioita, joita 
muuten et varmaankaan olisi saanut tietoosi. Ei olisi 
siitäkään miehestä uskonut! Järkytyksestä toivuttua
si haluat vaihtaa maisemaa ja pistät siirtohalukkuusil
moituksesi sisään. Loppuvuodesta toiveesi toteutuu 
ja saat siirron toiseen yksikköön. 

HUMMERI 22.6.-22.7. 
Olet kätkenyt kynttilääsi vakan alle jo liian kauan. 
Päässäsi pyörii ideoita, jotka olisivat hyödyksi työyh
teisössäsi ja kotona. Rohkeasti vain ideat muidenkin 
kuultavaksi. Saamattomuus on vahvasti leimannut 
toimintaasi koko kevään. Nyt ylös sohvan nurkasta ja 
liikkeelle! 

KISSIMIRRI 23.7.-22.8. 
Olet aiheuttanut riitaa ja eripuraisuutta kotirintamalla. 
Opettele pyytämään anteeksi ja tunnusta, ettei kukaan 
meistä ole erehtymätön, sillä kumppanisi harkitsee jo 
eri suuntaan lähtemistä. Loppukesästä sinun pitää 
tehdä tärkeä päätös, johon tarvitset viisaiden työtove
reittesi apua. 

IMPI (ex) 23.8.-23.9. 
Olet saavuttanut mainetta yli puolustushaarajaon. Si
nua pidetään jo todellisena päiväperhosena. Tapasi 
lentää kukasta kukkaan aiheuttaa kanssaihmisissä 
ylimääräistä sydämentykytystä. Olisi aika ottaa jo edes 
päivänmittainen tauko hurvitteluissasi. Pistävä kipu 
kyljessäsi ei todellakaan johdu viime syksyisestä 3 
minuutin aerobic-ha~oittelustasi. 

PUNTARI 24.9.-23.10. 
Nyt on aika tehdä se, mistä olet jo niin kauan puhu
nut. Uskottavuutesi alkaa kärsiä, jollet nyt tartu här-

kää sarvista. Ensimmäiset askeleet ovat aina vaikeim
pia. Oman elämänsä herrana on helpompaa kuin täy
sin vetämätön välys, jota tällä hetkellä edustat. Rak
kauselämäsi käyrä lähtee päätöksesi myötä aivan 
uskomattomaan nousuun. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

NILVIÄINEN 24.10.-22.11. 
Horoskooppimerkistäsi huolimatta olet kuitenkin lop
pujenlopuksi ihan kunnon ihminen. Itsesäälissä pieh
taroiminen loppuu tällä jaksolla ja nouset ylös uusiin 
ulottuvuuksiin. Sinusta jopa pidetään - usko tai älä. 
Ainakin ex-siippasi lähestyy sinua postilla - ruoko! ovat 
jääneet taas maksamatta. 

ROPIN HUUT 23.11.-21.12. 
Menestyksestäsi ollaan kateellisia. Pidä kerrankin mölyt ma
hassasi. Sinun ei tarvitse aina olla kehumassa itseäsi. Jak
son aikana odotettavissa yllättävää rahantuloa, joka ei kui
tenkaan totuttuun tapaan kauaa käsissäsi vanhene. Työsa
ralla vaanii pieni mahdollisuus saada esimieheltä kiitosta. 
Ensiksi sinun tulisi ku itenkin säännöllistää työpaikalla oles
kelusi edes aamukahvista iltapäiväkahviin. 

UNOHTUMATON 

TYKY-TOKAISU 
TYKY-reissulla 

Imatralla kuultua: 
- Ai täällä on Karhumäki, 

meillä Kotkassa on sentään 
Karhull2.å! 
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Y
uutnantti Pekka Pentti , joka 
erivalvontapiireissä tunnetaan pa
mmin nimeltä Pekko. Pekko-nimen 

yntyyn liittyy seuraavanlainen tari
a: Joskus 1970-luvulla Kirkonmaan 

varusvarastolla työskenteli hyvin vä
rikäs persoona, Hietalan Emppu. Samalla vuosikym-
menellä Hymy-lehdessä ilmestyi sarjakuva nimeltään 
Pekko. Eräänä päivänä Pekko-sarjakuvassa käsitel
tiin samanlaista tapahtumaa kuin edellisellä viikolla 
oli juuri tapahtunut Kirkonmaan linnakkeella. Saapu
essaan Kirkonmaan sotilaskotiin Pekka tapasi Em
pun, joka tapansa mukaan laittoi sokeripalan suu
hunsa otti kulauksen pilsneriä päälle ja tokaisi: "Kato, 
Pekko p .. .. . e". Näin oli Pekko syntynyt. 

Jo varusmiespalveusaikanaan Pentin pojalla, Pekal
la, oli mielessä hakeutuminen armeijan palvelukseen. 
Suuntautumisvaihtoehtona ol i tosin rajavartiosto, 
mutta rämmittyään varusmiehenä 11 kuukautta rep
pu selässä pitkin pusikoita (K-SR sissikomppan ia) 
tuli mies toisiin ajatuksiin. Hakupaperit lähtivät Kot
kan Rannikkopatteristoon. Kotkaan oli jo aikaisem
pia siteitä, sillä isä Pentti jäi Kotkasta sotilasmesta
rina reserviin -50-luvun puolessa välissä ja veljes
sarjasta kaksi oli viettänyt saaristossa varusmiesai
kansa - toinen heistä kokeillut uraa kouluttajana. Me
rellinen ympäristö vaikutti myös merkittävästi hakeu
tumispäätökseen. 

Viikko kotiutuksen jälkeen Pekolle tu li Kotkasta il
moitus, että Kirkonmaan linnakkeella ol isi paikka 
väl iaikaisena kouluttajana. Pekan ensimmäiseksi 
työpäiväksi tuli 16.9.1975 - sama päivänä, jolloin 
Rankin nykyinen sotilaskoti vihittiin käyttöön. Vaki
tuinen virka heltisi heti peruskurssin jälkeen -76 pal
veluspaikan pysyessä Kirkonmaalla. 

Jo heti alusta pitäen ura kallistui vahvasti tutka- ja 
valvontapuolelle. Kirkonmaalla to imiessaan Pekko 
hoiti tutka- ja viestiupseerin tehtäviä, johon kuului mm. 
tutkakurssin kouluttamista. Koulutuksen ohessa Pek
ko perehtyi myös merivalvontalaitteistoon ja osallis
tui sekä Haapasaaressa että Kirkonmaalla RAVAL
järjestelmän laitteistojen asennukseen. 

Vuosia Kirkonmaalla vierähti yli kymmenen. Muusta 
henkilökunnasta poiketen Pekalla ei koskaan ollut 
asuntoa linnakkeella, vaan ku lki sitkeästi reppurina 
vä liä Hamina-Kirkonmaa. Ajallisesti pisin menomat
ka Kirkon maalle taittui kahdessatoista tunnissa. Läh
tö oli Haminasta klo 5.00, Kotkasta klo 07.00 ja perii-

Merivalvontaupseeri, yliluut
nantti Pekka Pentti Kyminlinnan 
merivalvonta-aluekeskuksesta. 

lä linnakkeella oltiin klo 17.00. Siinä välissä Pyhtää
alus teki parhaansa taistelussa lunta ja jäätä vas
taan. 

Jäätilanteen ollessa vahva, matka väylälle piti tait
taa joskus jopa kävellen . Väylän toisella puolella 
odotti Bombardier-kyyti. Bombardier oli telaketjulli
nen kulkupeli , johon ihmiset otettiin sisään tiukassa 
järjestyksessä: ensin naiset ja lapset, ja sen jälkeen 
sotilaat arvojärjestyksessä. Ylikersantti Pentti muis
taa kävelleensä kymmenisen kertaa väylältä Kirkon
maahan, kun kaulusnappien määrä ei riittänyt kulku
peliin sisälle asti. 

\ 1 1· 

Heinäkuussa 1986 Pekan ura jatkui merivalvonta
aluekeskuksen päälliköksi Kyminlinnaan. Esimiesten 
kysyessä olisiko Pekalla halukkuutta ko. tehtävään, 
aikaa ei kulunut kuin 15 sekuntia, kun myöntävä vas
taus oli harkittuna. Siirto toteutu ikin nopealla aika
taululla noin kuukauden sisällä siitä, kun Pekko oli 
antanut oman kantansa. 

Siirtyessään päällikön tehtäviin Kyminlinnaan, Pekal
la oli koulutusta merivalvonta-alalle viikon mittaisen 
kurssin verran . Loput on opittu käytännön työssä. 
Pekko onkin sitä mieltä, että tällä alalla työtä teke
mällä oppii parhaiten. Opettaj ina Pekalla ovat olleet 
meri valvonta-aluekeskuksen tilannevalvojat. Kaikki 
heistä ol ivat jo kokeneita merivalvonta-alan ammat
tilaisia kun saivat uuden päällikön linnakkeella kou
lutettavakseen. Koulutuksen lopputulosta voi jokai
nen käydä arvioimassa Kyminlinnan mevakissa. 

Merivalvontatehtävissä Pekko on vii htynyt oikein 
hyvin. Merivalvonta-ala kehittyy hu imaa vauhtia ja 
koko ajan löytyy uusia haasteita. Ennen pääll ikön 
tehtäviin kuului tilanteenmukaisen valvonnan johta
minen, mutta nykyään päivään kuuluu mm. merival
vonta-järjestelyjen suunnittelu ja kehittäminen, mv
alan asioiden koordinointi paikallisesti ja yhteistyö 

muiden valvontaviranomaisten kanssa. Työ on kulu
neen kymmenen vuoden aikana muuttunut paljon tek
nisemmäksi. Ennen reaaliaikaista tilannekuvaa yllä
pidettiin tasolla (= kartta seinällä-pieksi päällä ja sii
hen piirretti in tilannetta tussilla), viestitys tapahtui 
puhelimitse. Nykyään kaikki tieto si irtyy sähköisesti 
reaal iajassa eteenpäin. Työmäärä on myös kasva
nut, ja tänä päivänä merivalvonta-aluekeskuksessa
kin on kaksi merivalvontaupseeria, kun ennen riitti 
yksi. 

Vapaa-ajan täyttää liikunnalliset harrastukset ja per
heen neljän naisen pitäminen hyvällä tuulella. Per
herauha säilyy, kun isä jaksaa kuskata vaimoa töi
hin ja takaisin sekä perheen tyttäriä erinäisiin har
rastuksiin. Vapaaehtoinen liikkuminen tapahtuu pää
asiassa lenkkeillen, uimalla ja suksia käyttäen . Nuo
rempana harrastuksiin kuului myös purjehtiminen ja 
haaveissa onkin, että kun vapaat päivät reservissä 
koittavat (aikaisintaan reilun neljän vuoden päästä), 
niin olisi aikaa purjehdukselle tai jollekin muulle me
relliselle harrastukselle. 

Merellisessä ympäristössä Pekko toimi myös PO ll:lla 
ollessaan harjoittelemassa kahdeksan viikkoa mii
nalaiva Pohjanmaalla. Jo silloin Pekko haaveili saa
vansa joskus pukeutua merivoimien vaatteisiin. Itse 
ei saanut siirtoanomusta tehtyä mutta onneksi esi
miehet ovat hoitaneet homman. 

KOl'Ml'I KYNNET 

PS. Edellisissä Kotkan Kynsissä Hartikaisen Liisa 
kertoi miten joutui neulomaan Pekolle villasukat pal
kinnoksi avusta tukalassa tilanteessa. Kyseiset su
kat ovat vieläkin aktiivisessa käytössä! 

Kuten kuvasta näkyy merivalvonta on iloinen 
asia. (Kuva on otettu erään tilannevalvojan syn
tymäpäivil/ä.) 

1. Ikä? 
2. Mistä olet kotoisin? 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Perhe? 
Millainen olet? 
Mikä ärsyttää? 
Rähjäätkö? 
Kiitätkö? 
Miten rentoudu!? 

• 
9. Jos saisit yhden toivomuksen, niin 

mikä se olisi? 
1 O. Oletko ujo vai sosiaalinen? 
11. Miten nukut? 
12. Millaiset alusvaatteet miellyttävät? 
13. Mieleenpainuvin matkasi? 
14. Kumpi on parempaa pepsi vai cokis? 
15. Suomen ikävin kaupunki? 
16. Viimeksi lukemasi kirja? .,, 
17. Katsotko "Kauniit ja rohkeat"? • 
18. Mikä tv-mainos on jäänyt mieleen? 
19. Mitä kadut? 
20. Mikä ruumiinosasi on kaunein? 
21 . Sukupuolesi positiiviset puolet? 
22. Päivän paras hetki? 
23. Paras paikka? 
24. Mitä tosimies ei tee koskaan? 
25. Mitä teet seuraavaksi? 

1. Vuosikertaa -73. 
2. Turusta. 

yli
luutnantti 

™1eri 
Lötola, 

opetus
upseeri 
Rankin 
linnake 

3. On perhe joka sisältää tyttöystävän. 
4. Rauhallinen. 
5. Epäoikeudenmukaisuus. Esimerkiksi oikeusmur
ha!. 
6. Suutun aika harvoin. Ärähdän kyllä välillä. 
7. Tarpeen vaatiessa sekä yleisissä kohteliaisuusti
lanteissa. 
8. Talvisin lähinnä TV. Kesällä ulkona, esim. 
mökillä oleskellen. 

9. 100 lisää. 
10. Enemmänkin ujo. 
11 . Aika sikeästi. 
12. Alusvaatteet eivät saa kutittaa. Boxerit ovat 
aika kova sana. 
13. Vuoden -96 sissileirit. 
14. Ei ole merkkiuskollisuutta. Pääasia että on 
laittia. 
15. Vantaa, siellä ei ole mitään. 
16. Markus Kajon : Kettusen kootut. 
17. Silloin tällöin . 
18. Se maitomainos missä 4 kuoropoikaa ajaa 
autolla ja laulavat serenadia lehmälle. 
19. Vääriä tekoja. Esim. sanonut ilkeästi tai 
toiminut tyhmästi. 
20. Takapuoli . 
21 . Saa tapailla naisia. 
22. Kun virka-aika loppuu - silloin on koko elämä 
edessä. 
23. Koti. 
24. Mene sukupuolenvaihdosleikkaukseen. 
25. Menen kuuntelemaan patteriston esittelyä. 

1. 24 vuotta. 
2. Karjaalta. 
3. Avovaimo ja kissa löytyvät. 

yli
luutnantti 

'Ieemu 
Leivo 

opetus-
upseeri, 
Khkon

maan 
linnake 

4. Huumorintajuinen, pyrin myös oleman rehellinen . 
5. Epärehellisyys, valehtelu . 
6. En ihmisille, mutta asioista rähjään . Otan kantaa 
yleisiin asioihin. 
7. Silloin, kun on aihetta. 
8. Kotona musiikilla. Rentoutumista on myös kun 
pääsee pois tavallisista ympyröistä. Ei tarvitse 
lähteä edes pitkällekään esim. mökille. 
9. Että terveys säilyisi. 
10. Ehkä perusujo. Hyvässä seurassa sosiaalinen. 
11 . Jalkopäästä katsottuna vasemmalla. 
12. Boxerit. 
13. Interrail vuonna -94 tai kadettikurssin sotahisto
riallinen matka Karjalan kannakselle keväällä -96. 
14. Se kumpi on tarjouksessa. 
15. Karjaa. 
16. Veijo Meri. Ei tule vaivatta vapaus. 
17. Silloin tällöin. Olosuhteiden pakosta. 
18. Se Telian mainos jossa muodoll isesti pätevä 
vetää nörttijätkän suihkuun ja kadetti istuu sivarin 
kanssa penkillä. 
19. Tyhmyydestä johtuvia mokia. 
20. Kulmakarvat. 
21 . Olisin äärettömän ruma naisena. 
22. Kun astuu ovesta ulos ja huomaa, että aurinko 
paistaa. 
23. Koti. 
24. Ei petä itseään. 
25. Seuraan kadetti Liitolaa ovesta ulos. 

1. 38 
2. Haminasta 
3. vaimo - Anne K. 
4. isänmaallinen 
5. ns. varmat sotilashuhut 
6. sulkeisissa 
7. tottahan toki 
8. metsätöitä tehden 

Yli
luutnantti 

Seppo 
Kangasrnäki, 
OnOl!JlB1dåt 
menval\Onla-

aseman 
päällikkö 

9. Luovuttaa Orren päällikkyys v. 2005 
10. sosiaalinen 
11. huonosti 
12. Äkkiseltään ajateltuna naisten. Ei omassa 
käytössä! 
13. Lentopallomatka Tanskaan -91 . Naisjoukkueet 
pelasivat ulkona yläosattomissa. 
14. Cokis, Cabanalla 
15. Ko"l"kkola 
16. Mevo -97 luonnos 
17. Kyllä 
18. Olvi LXXX 
19. Seitsemää polvileikkausta. Vika olikin selässä. 
20. Turha sitä on kehua kun se on uimarannallakin 
peitetty. 
21 . Meillä on enemmistö armeijassa 
22. Kun saa käydä kotona "nukkumaan" 
23. C 67! Paikkani SaiPan kotiotteluissa 
24. Ei nosta jalkaa tyttökoirien läsnäollessa .. . 
OHO! Lunttasin vahingossa Ronilta. 
25. Faxaan vastaukset Kotkan Kynsien Päätoimit
tajalle. 

Sotilas
ammatti

henkilö 
Aarne 

Tukala 
Orrelgundåt 

meri
valvonta

asema · 
1. 28 vuotta 
2. Turusta 
3. Tyttöystävä, kolme koiraa ja kissa 
4. Rauhallinen 
5. Saamattomuus, turhat valitukset 
6. Harvoin 
7. Aika usein, sana jota käytetään liian harvoin 
8. Purjehtimalla, Deep Purple Child in time 
9. Parempi palkka 
10. Sosiaalinen 
11 . Helposti 
12. Riippuu kenen päällä 
13. Kööpenhamina -88 
14. Cokis 
15. Loimaa 33 



16. Mevo 97 
17. En 
18. Tele/Radiolinja 
19. En mitään 
20. Sääret 
21. Mies 
22. Ilta 
23. Suomenlahti/Saaristomeri 
24. Loukkaa naista 
25. Lähden kaupungille 

Orrengrundin muu henkilöstö 
esitellään seuraavassa numerossa. 

Vänrikki Mika Puntti 
opetusupseeri, Kirkonmaa 

1. 25 vuotta. 
2. Kotka 
3. Ei 
4. Ahkera, kohtelias, ystävällinen 
5. Piittaamattomuus. 
6. Tarpeen tullen. 
7. Jos on aihetta. 
8. Kävellen pitkin rantoja, kalastellen. 
9. Toisen lisää. 
10. Olen yksinäinen susi. 
11 . Selällään. 
12. Parempi kun ei ollenkaan. 
13. Ensimmäinen matka Kirkonmaalle - samalla 
reissulla vielä ollaan. 
14. Cokis. 
15. Helsinki. 
16. Forsythe: Shakaali. 
17. En. 
18. Arlan mainokset. 
19. En mitään. 
20. Varvas. 
21 . Määrätietoisuus on miehillä hallitseva. 
22. Kun pääsee vällyjen alle. 
23. Sohva. 
24. Tosimies voi tehdä mitä vaan. 

34 25. Kirkonmaalle oppimaan uutta. 

1. 26 vuotta 
2. Pieksämäeltä 

Tilanne
valvoja 

kersantti 
Sanna 

Hoiti 
Onengrundn 

meri
valvonta

asema 

3. Terminaattori kissa, Roope Hoiti 
4. rauhallinen? (hieman touhukas) 
5. itsekkyys, vitkastelu 
6. en milloinkaan, silloin tällöin pilipatan 
7. aiheesta 
8. vitkastellen 

Vänrikki Kimmo Raanti 
opetusupseeri, Huoltopatteri 

1. 25. 
2. Kotka. 
3. Avovaimo + 2 koiraa. 
4. Sosiaalinen, urheilullinen ja tunnollinen 
työntekijä. 
5. EU:n mukaiset säät. 
6. Kyllä, usein. 
7. Aina. 
8. Urheilemalla. (Koiraurheilua palveluskoirilla.) 
9. Parempi palkka. 
10. Sosiaalinen. 
11 . Miten milloinkin. 
12. Paljastavat. 
13. Ensimmäinen koulumatka. 
14. Cokis. 
15. Turku. 
16. Sven Hasse!: Tuomittujen legioona. 
17. En. 
18. R-kioskin mainokset yleensä. 
19. Ei mitään. 
20. Hauis. 
21 . Se, että pääsin tähän ammattiin . 
22. Aamukahvi . 
23. Koti . 
24. Tiskaa. 
25. Lähden Kirkonmaalle työharjoitteluun. 

9. punainen tupa ja perunamaa 
10. sos-ujollinen 
11 . missä vain, milloin vain 
12. riippuu tilanteesta 
13. "Pippolan aikaan" tyyliin Haapasaari seikkailut 
14. Cokis. Mut lantrata pitää 
15. kuulemma Pieksämäki, mut Heinola vie voiton 
16. valtion virka ja työehdot (on muuten asiaa!) 
17. voi voi kun on kesätauko 
18. nyt meni hermot ja ... "neste" 
19. Miksi katua jos on miettinyt asiat etukäteen 
ennenkuin tekee ja on rehellinen itselleen. 
Itsekritiikki on joskus paikallaan. 
20. pikkuvarvas on kyllä aika nätti 
21 . naisen logiikka ja olen ylpeä siitä! 
22. "03.30 herätys ja tutkalle lähtö" -hetki 
23. Orrengrund 
24. Tanssi sambaa kun ei sitä osaa! Loukkaa 
miestä! 
25. Palaan kohtaan 4 

Vänrikki Samuli Särkiniemi, 
opetusupseeri, Hankki 

1. 22 vuotta. 
2. Ha~avalta, (Porin lähellä). 
3. Kihloissa olen. 
4. Rauhallinen ja ahkera. 
5. Lumisade. 
6. Joskus. 
7. Kyllä. 
8. Sohvalla makaamalla. 
9. Lottovoitto. 
10. Hieman ujo. 
11 . Mahallaan. 
12. Väljät. 
13. USA:n matka jouluna -97. 
14. Cokis. 
15. Pori. 
16. Lyhenteet ja taktiset merkit. 
17. Joskus. 
18. Radiolinjan saarimainos. 
19. Ei tule mitään mieleen. 
20. Polvi. 
21 . Fyysinen voima. 
22. Ilta. 
23. Sänky. 
24. Pese pyykkiä. 
25. Lähden Rankkiin työharjoitteluun. 

/skukykyinen 

RANNIKKO-
•• 

JALKAVAKI 
Jatkoa sivulta 7 

Venäläisen maihinnousu-doktriinin mukaan mai
hinnousujoukkojen käyttö antaa mahdollisuuden 
siirtää operaatiot vastustajan alueelle ennen 
päävoimien etenemistä. Lisäksi joukot mahdol
listavat iskut vastustajan sivustoihin ja selus
taan, mahdollistavat nopean etenemisen ranni
kolla, suojaavat laivastojen tukikohtia ja autta
vat muodostamaan edullisen taktisen alkuase
telman jatko-operaatiolle. 

Hyökkääjän liikkuvuuden ja I portaan rantautu
miskyvyn kehittymisen myötä puolustajan maal
la ja saaristossa liikkumaan kykenevien reser
vien merkitys on lisääntynyt. Rannikkoalueen 
tarve voimakkaampaan jalkaväkireserviin koros
tuu entisestään lähitulevaisuudessa toteutetta
vien joukkojen supistusten vuoksi. 

Pitää olla kyky aloittaa 
taistelu yllättäen 
alkanutta maihinnousua 
vastaan 
Rannikkopuolustuksen on kyettävä suojaamaan 
tärkeät kohteensa. Perustamisvaiheen suojak
si tarvitaan korkean toimintavalmiuden joukko
ja. Suojaavilta joukoilta vaaditaan kykyä aloit
taa taistelu yllättäen alkanutta maihinnousua 
vastaan . Tehtävä sopii meriammuntakyvyllä 
vahvennetuille rannikkojalkaväkijoukolle. 

Tuholaistoimintaan tarkoitettujen erikoisjoukko
jen torjunta vaatii erikoiskoulutusta myös puo
lustajalta. Olosuhteet suojattavilla kohteilla, ku
ten vartiolinnakkeilla, ovat erityisen ankarat. Siir
tyminen kohteille edellyttää joukoilta vesistökou
lutusta. toiminta suojattavalla kohteella vaatii 
erikoistaitoja räjähteiden ja ampuma-aseiden 
käsittelystä sekä lähitaistelusta. Rannikkotais
teluun koulutettua jalkaväkeä voitaisiin käyttää 
edellämainittuihin tehtäviin erityisesti valmiuden 
kohottamisen alkuvaiheessa. 

Sotatekninen kehitys parantaa hyökkääjän toi
mintakykyä saaristamme ja rannikkomme vai
keissa olosuhteissa. Hyökkääjällä on ylivoima 
liikkeessä sekä taktisella että operatiivisella ta
solla. Lisäksi hyökkääjä kykenee ilmavoimillaan 
vaikuttamaan tehokkaasti rannikkopuolustuksen 
kiinteisiin tuliyksiköihin. 

Hyökkääjä pyrkii ottamaan tärkeimmät kohteet 
haltuunsa ilmoitse. Maahanlasku voidaan teh
dä suoraan kohteeseen tai sen läheisyyteen. 
Pääosa ilmakuljetteisista joukoista tuodaan kul
jetushelikoptereilla. Kuljetustavan nopeudesta 
johtuen puolustaja voi reagoida maahanlaskuun 
välittömästi vain ilmatorjunnalla ja epäsuoralla 
tulella. Maahanlaskun torjuntaan voidaan val
mistautua etukäteen ryhmittämällä uhanalaisim
mille suunnille torjuntakykyisiä joukkoja. 

Maihinnousun torjunnan kannalta on tärkeää 
saada hyökkääjään kohdistumaan tehokas ja 
kuluttava tulivaikutus jo merialueella. Hyökkää
jän pääsyä sillanpäähän on vaikeutettava kai
kin keinoin. Merisulutteetja kiinteä rannikkopuo
lustus luo perustan muiden rannikkojoukkojen 
käytölle. Hyökkääjän voimankasvun estämisel
lä on ratkaiseva merkitys hyökättäessä rannik
kojalkaväkijoukoin sillanpäätä muodostavaa 
merijalkaväkeä vastaan. Tarvittaessa on rannik
koalueen rannikkojalkaväkijoukot kyettävä kes
kittämään laajaltakin alueelta yhteen ratkaisu
taisteluun. 

Rannikkoalueen taistelun 
kannalta on tärkeintä 
torjua maihinnousun 
Iporras 
Lähitulevaisuudessa uhkakuvan mukaan rannik
kopuolustuksen on kyettävä nopeisiin painopis
teen siirtoihin ja yllättäviin vastahyökkäyksiin . 
Rannikon puolustajat joutuvat taistelemaan me
rijalkaväen erikoisjoukoista muodostetun nopea
liikkeisen ja tehokkaan hyökkääjän kanssa. Te
hokas torjuntakyky edellyttää puolustajalta ky
kyä vastahyökkäyksiin. Vastatoimenpiteiden oi
kea-aikainen aloittaminen edellyttää puolusta
jalta hyvää tiedustelukykyä ja kattavaa valvon
taa, nopea päätöksentekokykyä sekä tärkeim
pien joukkojen korkeaa toimintavalmiutta ja hy
vää liikkuvuutta. 

Rannikkoalueen taistelun kannalta on tärkeintä 
torjua maihinnousun I porras. Sen torjunta edel
lyttää kykyä taistella hyökkääjän merijalkaväkeä 
ja erikoisjoukkoja, siis ammattisotilaita, vastaan. 
Siksi rannikkojalkaväkijoukot on varustettava, 

koulutettava ja organisoitava tätä tehtävää var
ten. Puolustajan kannalta on ratkaisevaa saa
da omat taktiset reservit nopeasti käyttöön . 
Rannikkoalueen vastahyökkäys on saatava vai
kuttamaan hyökkääjään ennenkuin sen voima 
on kasvanut liian suureksi. 

Linnakkeella tarvittavan jalkaväkireservin mää
rän vaikuttaa puolustajan ja hyökkääjän mää
rän suhde sekä linnakesaaren pinta-ala. Pieni 
pinta-ala vaikeuttaa joukkojen käyttöä. Komp
pania kannattaa keskittää pinta-alaltaan laajoil
le painopistesuuntien linnakkeille. Pienempien 
linnakkeiden reserviksi voidaan muodostaa is
kuosastoja linnakkeen henkilöstöstä. Vastahyök
käys voidaan tarvittaessa suunnata isommalta 
linnakkeella pienemmälle. Tämä edellyttää hy
vää taktista liikkuvuutta merialueella. 

Linnakkeiden linnakekomppaniat pitää tulevai
suudessa korvata rannikkojalkaväkikomppani
oilla. Tämä nimike kuvaa paremmin joukon kou
lutusta, iskukykyä ja varustusta. Rannikkojal
kaväkikomppanian on vastattava miesvahvuu
deltaan, koulutukseltaa ja osittain varustuksel
taan rannikkojääkärikomppaniaa. Kriisin alkuvai
heessa rannikkojalkaväkijoukoilla voidaan suo
jata rannikon tärkeitä kohteita. Tehtävään sopi
vat hyvin rannikkojalkaväkikoulutusta antavien 
perusyksiköiden ylläpitämät varusmiesosastot. 

Saaristos.sa hyökättäes.sä 
korostuu suora
ammuntatulen tarve 
Nykyisellä rannikkopuolustuksella on käytettä
vissään riittävästi joukkoja ja tulta. Ongelman 
muodostaa rannikkopuolustusjärjestelmämme 
heikko liikkuvuus. Saaristossa hyökättäessä 
korostuu suora-ammuntatulen tarve. Käytettä
vä kuljetuskalusto, aseiden liikuteltavuus ja suo
rituskyky asettavat rajoituksia asetyypin valin
nalle. Suora-ammuntatulen on perustuttava ke
vyisiin ja raskaisiin konekivääreihin sekä eri
koisampumatarvikkeisiin. 

KOTMl'I Kl'l'INllT 
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KIRKONMAA 
Rannikkojoukoissa kevät ja 
kesä ovat sesonkiaikaa. 
Varuskunta-alueella vierailee 
kesän aikana satoja ihmisiä. 
Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

14.5. oli Kirkonmaassa vierailupäivä, jolloin saari oli täyn
nä porukaa seuraamassa meriampumaleiriä - harjoituksia 
seuraavan viikon rannikkotykistön kilpailuammuntaan. Ran
nikkotykin jylähdys tekee aina vaikutuksen, olipa ammun
taa ollut seuraamassa aikaisemmin tai ei. Saaressa olivat 
mm. Kotkan alueen urheilukoulutuksessa olevat lukiolai
set, veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen jäseniä sekä 
patteriston 'Päivä puolustusvoimissa' - lahjakortin voitta
neet tai palkinnoksi saaneet. Lahjakortilla palkittuja tuttuja 
oli mm. Jääkotkan haastehiihto-ladulla. 

Kirkonmaan linnakkeella oli kesän korvalla tutustumispäi
vä myös alueen saarelaisille. Paikalle oli tullut väkeä niin 
Kirkonmaasta kuin naapurisaaristakin. Kirkonmaa saare
na on puolustusvoimien osalta melko erikoinen: 2/3 osaa 
on ykstyisten maanomistajien hallussa ja 1/3 puolustus
voimilla. Hyvä yhteistyö ja rauhaisa rinnakkaiselo kuiten
kin takaavat saaren yli 700 hehtaarin käytön kokonaisuu
dessaan patteriston harjoituskäyttöön. Kuvassa nautitaan 
kahvia Kirkonmaan kasarmin ruokalassa. 

VIBRAILIJOITALINNAKKBILIA 
Kymen läänin 24. alueellinen maanpuolustuskurssi, 
joka sai nimekseen Karpaasit, pidettiin Haminassa 
3. - 7.3.1997. Kurssilaiset päättivät jo tuolloin , kut
sun saatuaan, tutustua Kotkan Rannikkopatteriston 
toimintaan ja Rankin linnakkeeseen. Niinpä innokas 
kurssiemäntä Helena Aalto paimensi kurssilaiset 
koolle viettämään mielenkiintoista kevätpäivää 
14.5.1998. 

Kurssin isäntä oli kauppa- ja teollisuuselämää edus
tanut toimitusjohtaja Jorma Niiniaho Osuuskauppa 
Ympyrästä Haminasta. Jorma Niiniaho kommentoi 
kurssia näin: - Kurssin ohjelma ol i rakennettu todella 
mielenkiintoiseksi ja todentuntuiseksi. Oli hyvin mie
lenkiintoista tehdä harjoituksia suuronnettomuuteen 
valmistautumisesta - siitä, mitä esimerkiksi yrityk-

sissä pitää tehdä, jos tulee tieto kriisistä. Hyvää oli 
juuri se, että luentojen lisäksi oli ryhmätöitä ja rapor
tointia. Kurssilta sai paljon tietoa, mistä ei ennen ol
lut kuullutkaan. Uskon, että suomalaisella kriisival
miusorganisaatiolla kyllä pärjätään . Suuri arvo on 
sillä, että kurssilla oppi tuntemaan eri aloilta ihmisiä, 
joiden työ liittyy kriisivalmiuteen. Odotan jatkoa val
takunnalliselle jatko-osalle. Kurssi oli hyvä, kiitos jär
jestäjille. 

Kurssin emäntänä ja Rankin reissun 'veturi ' oli tiedo
tusta edustanut sihteeri Helena Aalto Yrittäjänaisyh
distyksestä Kouvolasta. Helena Aalto kertoi: - Pidän 
uusista kokemuksista, ja tämä kurssi on ollut juuri 
sitä. Olen saanut hyvän kokonaiskuvan, mitä maan
puolustus on aseell isen maanpuolustuksen lisäksi. 

Kurssilla käsiteltiin tärkeää yleistietoa, sen lisäksi että 
teimme joka päivä mielenkiintoisia ryhmätöitä - pit
kästymään ei päässyt. Olin Haminassa varuskunnas
sa yötä, lähdin 'armeijan leipiin' mielenkiinnosta seu
rata varusmiesten päivittäistä elämää. Kurssilaisten 
kesken syntyi hyvä yhteishenki, joka on säilynyt koko 
vuoden ajan. Olemme pitäneet yhteyttä puhelimitse 
ja sähköpostilla. Nyt odotan innolla jatkokurssia! 

Kotkan kaupungin ruokahuoltopäällikkö Raisa Soini 
edusti sosiaali- ja terveystoimea. Hänenkin mieles
tään kurssi oli ollut todella hyvä ja mielenkiintoinen. 
Isänmaallisena ja maanpuolustushenkisenä naise
na hän seuraa maanpuolustusasioita aktiivisesti , 
mutta sai silti paljon uutta tietoa kurssilla puolustus
voimien panostuksesta kriisinhallintaan. Rankin ret
ki oli upea, Kotkan saaristo on elämys, kotkalaiselle
kin. Raisa Soinin mielestä on ollut hienoa, kun myös 
puolustusvoimien ruokahuollosta on puhuttu julkisuu
dessa, käsitelty armeijan 'tavallisia', päivittäisiä asi
oita . 

Kurssin puheenjohtajina vuorottelivat Kymen läänin
hallituksen kansliapäällikkö Timo K. Tikka sekä Ky
men Sotilasläänin esikuntapäällikkö, eversti Paavo 
Aho. Eversti Aho on johtanut uransa aikana kahdek
san kurssia. Kurssilaisille pitämässä puheessaan hän 
totesi kurssin olleen menestyksekäs ja mallikelpoi
nen, ja pyysi kurssin isäntää ja emäntää miettimään, 
milloin ja missä kurssilaiset taas seuraavan kerran 
kokoontuvat. Osa kurssilaisista kutsutaan 2 - 3 vuo
den sisällä valtakunnalliselle jatkokurssille. 




