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PAATEHTAVA 

eri puolustus on osa puolustuk
semme kokonaisuutta, jonka teh
tävänä on alueellisen koskemat
tomuuden valvonta, alueloukka
usten ja meritse tapahtuvien 
hyökkäysten torjunta sekä valta

kunnalle tärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suo
jaaminen. Määritelmä antaa selkeän kuvan merivoi
mien tehtäväkentästä . Si ihen kiteytyy myös itäisen 
Suomenlahden meripuolustuksesta vastaavan Kotkan 
Rannikkoalueen päätehtävät. 

Rauhan aikana korostuu 
tehokas valvonta 
Meripuolustuksen tärkein tehtävä rauhan aikana on alu
eellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen 
valtakunnan aluevesillä. Kotkan Rannikkoalue sijaitsee 
valvontatehtävän kannalta painopistealueella. EU-rajan 
läheisyys ja vilkas alusliikenne luovat haasteelliset olo
suhteet tehtävän täyttämiselle. 

Tekniset välineet, kuten tutka ja vesikuuntelujärjestelmät 
ilmaisevat merellä tai meressä liikkuvat kohteet. Vasta 
valvontahenkilöstön ammattitaidolla tehty kohteiden tun
nistaminen luo saadusta informaatiosta tunnistetun meri
tilannekuvan. Ja vasta tunnistettu meritilannekuva antaa 
vastuullisille johtoportaille ja johtajille perusteita tehdä pää
töksiä, jotka tarpeen vaatiessa takaavat alueellisen kos
kemattomuutemme säilymisen kaikissa tilanteissa. 

On ollut ilo todeta sekä joukko-osastomme palkatun hen
kilöstön että merivalvontaan osallistuvien varusmiesten 
vakava suhtautuminen tehtäväänsä. Ilo muuttuu har
miksi tarkasteltaessa henkilöstömme ankeita palvelus
olosuhteita erityisesti Haapasaaressa. Valvontalaitteiden 
kehittämisen ohella olisi nyt aika laittaa myös tuloksista 
vastaavan henkilöstön tilat kuntoon. 

Sodan aikana torjutaan 
hyökkäykset 
Rannikolla ja sen edustan merialueella tapahtuva hyök
käysten torjunta toteutetaan kaikkien puolustushaarojen 
ja aselajien yhteistoimintana. Rannikkojoukot ja merimii
noitteet muodostavat puolustusjärjestelmän kiinteän run
gon. Kotkan Rannikkoalue vastaa tästä kiinteästä run
gosta Kymenlaakson rannikolla. Joukko-osastomme 
kouluttaa puolustukseen tarvittavat joukot, suunnittelee 
puolustuksen toteutuksen ja vastaa kaikkien tarvittavien 
järjestelmien toimintakuntoisuudesta. 

Tehtävä on kokonaisvaltainen, mutta samalla harvinai
sen selkeä. Yhdistettynä sijaintiimme rajan pinnassa ei 
tämä ole voinut olla vaikuttamatta henkilöstömme palve
lusasenteisiin. Kaikki vähänkään pidempään joukko-

osastossa palvelleet ja pääosa nuoremmastakin väestä 
paneutuu tehtäviinsä todella vakavasti. Päivittäisten työ
tehtävien ohessa on monella mielessään myös oma 
sodan ajan tehtävä ja sen asettamat vaatimukset. 

Hyvä näin, mutta tälläkin kohtaa on mitalilla myöskään
töpuolensa. Osa joukosta alkaa osoittaa jo työssäuupu
misen merkkejä. Libanonissa vuoden kriisin keskellä 
eläneenä uskallan antaa ohjeeksi hurtin huumorin, kyl
mänviileän keskittymisen kulloinkin oleelliseen ja akti i
visen toissijaisten tehtävien väittelyn. Ohjeen noudatta
minen takaa sen, ettei joukkomme polta itseään loppuun 
ainakaan vielä perusvalmiuden aikana. 

Uusi koulutusjärjestelmä 
toinlÖ 
Uusi varusmiesten koulutusjärjestelmä uusine 6-9-12 -
palvelusaikoineen toimii tähänastisten kokemusten pe
rusteella hyvin. Pidempää palvelusaikaa merkitsevään 
johtajakoulutukseen löytyi ainakin Kotkassa riittävästi 
halukkaita ja kyvykkäitä varusmiehiä. Liikunnan mää
rän lisääntyminen ja maastokoulutuksen painottuminen 
on myös koettu hyviksi parannuksiks i. 

Ongelmitta ei muutoksesta meilläkään selvittäne. Tärke
ää ja runsaasti kouluttajavoimaa sitovaa peruskoulutus
kautta seuraa erikoiskoulutusjakso, jolloin kaikki koulut
tajat ovat tarpeen. Kuudesta kuukaudesta viimeiset kaksi 
kuukautta menee joukkokoulutuskautena, jolloin henkilö
kunta ohjaa sodan ajan joukon toimintaa maasto-olosuh
teissa. Heti perään kotiutus ja sama kierros uudestaan 
alkaen peruskoulutuskaudesta. Kouluttajat ovat tässä 
järjestelmässä taatusti 12 kuukautta työllistettyinä. Jär
jestelmästä on nyt vaikea osoittaa jaksoja, jolloin henki
löstön olisi suotavaa pitää esimerkiksi vuosi lomansa. 

Voimawrat päätehtäviin 
Puolustusvoimiin on 1990-luvulla juurrutettu tuloskulttuu
ri. Onneksi, koska muutoin eivät niukat resurssimme 
enää millään riittäisi. Tehtävät ohjaavat resurssien käyt
töä siten, että joukko-osasto käyttää voimavaransa pai
nopisteisesti päätehtäviensä täyttämiseen. Kotkan Ran
nikkoalue keskittyy tehtäviensä mukaisesti tekemään 
hyvin aluevalvonnan, sodan ajan valmistelut ja valmiu-

Kotkan Rannikkoalueen komentaja 
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teen liittyvät asiat sekä sodan ajan joukkojen kouluttami
sen. Paljon jää ainakin ensi vuonna tekemättä sellaista, 
joka paremman taloudellisen tilanteen vallitessa ottai
simme riemuiten hoidettavaksemme. Yhteistyökumppa
neiltamme ja sidosryhmiltämme toivomme ymmärrystä 
toivottavasti tilapäiseksi jäävässä resurssipulassa. 

Rannikkoalueen voima 
reservis.§ä 
Sodan ajan rannikkoalueen henkilöstö tulee pääosin re
servistä. Tätä taustaa vasten tuntuu pahalta todeta kerta
usharjoitusten määrän jäävän ainakin tänä ja ensi vuon
na liian vähäiseksi. Näyttää siltä, että tilanteeseen saa
daan 2000-luvun alussa muutos ja harjoitukset tulevat 
taas tärkeäksi osaksi joukko-osaston toimintaa. 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö luo rannikkoalueem
me reserviläisille erinomaisia tilaisuuksia kerrata taito
jaan ja kouluttautua sodan ajan tehtäviinsä. Joukko-osas
tomme tekee resurssiensa rajoissa parhaansa tukeak
seen alueemme reserviläisten, mutta aivan erityisesti 
meripuolustuksen parissa toimivien, omaehtoista har
jaantumista kriisiajan olosuhteisiin. 

Kiitos osaajille 
Lehtemme viime numerossa onnittelin kilpailuammunta
patteriamme hyvistä suorituksista. Onnittelut eivät men
neet hukkaan. Saavutettu tulos riitti tänä vuonna kirk
kaasti rannikkotykistön kilpailuammuntojen voittoon. T un
nustu ksena myös edellisen vuoden hyvistä ammun
noista saatiin Kotkaan kaikki kilpailuammunnoista jaos
sa olevat palkinnot. 

Kaikki maamme joukko-osastot kilpailevat vuosittain 
Parolan Kilvestä, jonka saa haltuunsa puolustusvoimi
en mestaruuskilpailujen rynnäkkökivääriammuntojen 
paras varusmiesjoukkue. Kilvestä kilpailtiin Lahdessa 
elokuussa. Joukkueemme sijoittui tässä yleensä prikaa
tien hallitsemassa kovassa lajissa upeasti neljänneksi. 
Vielä kerran parhaimmat onnittelut joukkueelle ja kiitok
set asiansa osaaville ampumavalmentajillemme. Tästä 
on Kotkan Rannikkoalueen rannikkojalkaväkikoulutuk
sen hyvä ponnistaa. 
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VIRASTOJÄRJESTYSSÄÄNTÖ 

Vahvistettu ensimmäisen 
kerran vuonna 1868. 

1. Jumalanpelko, siisteys ja täsmällisyys 
ovat kunnollisen toiminnan edellytyksiä. 

2. Henkilökunnan on oltava paikalla nykyi
sin vain arkipäivisin klo 6 a.p. - 6 i.p. Sun
nuntai on tarkoitettu kirkossakäyntiin. Joka 
aamu luetaan päätoimistossa rukous. 

3. Jokaisen odotetaan suorittavan ylitöitä, 
milloin virastojohto katsoo sen tarpeellisek
si . 

4. Virkaiältään vanhin henkilökunnan jäsen 
vastaa viraston siisteydestä. Kaikkien nuor
ten työntekijäin on ilmoittauduttava hänelle 
40 min ennen aamurukousta ja on heidän 
oltava käytettävissä myös työajan päätyttyä. 

5. Vaatetuksen on oltava yksinkertainen. 
Henkilökunta ei saa käyttää pukimissaan 
vaaleita värejä, ja sukkien on oltava tavan
omaiset. Päällyskenkiä ja -takkeja ei saa 
käyttää virastossa, koska siellä on henkilö
kuntaa varten uuni . Huonon sään aikana 
sallitaan kuitenkin kaulaliinojen ja päähinei
den käyttö. Lisäksi suositellaan että, kukin 
henkilökunnan jäsen toisi mukanaan talvi
sin neljä naulaa päivittäin. 

6. Virastotuntien aikana ei ole lupa keskus
tella. Henkilökunnan jäsen, joka polttaa sa
vukkeita, nauttii alkoholia missä muodossa 
tahansa, oleskelee biljardisaleissa tai poliit
tiseen toimintaan varatuissa huoneistoissa, 
antaa aihetta epäillä kunniallisuuttaan , mie
lenlaatuaan tai rehtiyttään. 

7. Ruokailu sallitaan klo 11 .30 - 12.00. Työs
kentelyä ei kuitenkaan saa tällöin keskeyt
tää. 

8. Jokaisen henkilökunnan jäsenen velvolli
suus on huolehtia terveydestään, sairasta
pauksissa palkanmaksu keskeytetään . Tä
män takia suositaan hartaasti, että jokainen 
panee palkastaan säästöön sievoisen sum
man mainittuja tapauksia varten samoin kuin 
vanhojen päivien varalle, jottei hän työkyvyt
tömänä tai luomisvoimansa vähetessä jou
tuisi yhteiskunnan rasitukseksi. 

Tekstin lähetti Terttu Rautopuro 
Orrengrundin keittiöltä. 

b~ '-TU~ 
V~MT@ perustuu tunteeseen siitä, että 

yhteiskunta, johon kuuluu on 
puolustamisen arvoinen. 

paaehtoisen maanpuolustuk
sen muodoista käytävä kes
kustelu on osoittanut jälleen 
kerran, että jopa intohimoista 
maanpuolustustahtoa löytyy. 
Tahtoa on joissakin tapauksis

sa ollut enemmän kuin taitoa. Asia on yhtei
nen, mutta eri järjestöjen eturistiriidoissa on 
välillä kadonnut itse sisältö kiisteltäessä muo
toseikoista ja siitä kuka saa seistä korkeimmal
la kukkulalla. 

Pahimmillaan vapaaehtoinen maanpuolustus on 
joukko-osaston kannalta useiden eri toimijoiden 
apu- ja tukipyyntöjen sekamelska, joiden toteut
tamiseen saadaan helposti kulumaan useankin 
ammattisotilaan työaikaa ilman todellisia tulok
sia maanpuolustustaitojen tai -valmiuden kehit
tymisestä. Selkeyttämiseen on korkea aika . 
Joukko-osasto ei hyvällä tahdollakaan voi olla 
jokaisen innokkaan maanpuolustajan toiveiden 
tynnyri , josta löytyy apua ja hyvää ymmärtämys
tä pelkällä puhelinsoitolla pari viikkoa ennen 
suunniteltua tapahtumaa. 

Esimerkki on räikeä, mutta totuudenmukainen . 
Tulosvastuullisen joukko-osaston on pakko kes
kittää vähäiset voimavaransa niihin harjoituksiin 
ja tapahtumiin, joista on todellista hyötyä sen 
tavoitteiden kannalta. 

Parhaimmillaan vapaaehtoinen maanpuolustus 
on kaikkien pelaajien saumatonta yhteistyötä, 
josta hyötyvät kaikki osapuolet. Tehtäväkenttä 
on selkeästi jaettu ja tavoitteet yhdessä sovittu. 
Toiminta on reserviläisjohtoista ja -vetoista. 
Joukko-osaston rooli on tukea materiaali- ja ti
latarpeissa sekä vastata aseellisesta koulutuk
sesta. 

Suunta kaikilla rintamilla on onneksi oikea. Al
kuhapuilu mukavasta maanpuolustushenkises
tä puuhastelusta on muuttumassa tavoitteelli 
seksi ja keskitetyksi toiminnaksi. 

Vuosi 1999 on 
yhdestoista hetki 
Vuosi 1999 on vapaaehtoiselle maanpuolustuk
selle yhdestoista hetki. Kertausharjoituksia ei 

Haminan edustalla 
Mustamaan 
saaressa pidettiin 
Sinisen Reservin ja 
Kyminlinnan 
paikallisosaston 
vapaaehtoinen 
yhteisharjoitus 
28. - 30.8. 
Harjoituksen johti 
Kotkan 
Rannikkoalue. 

Teksti : ylil Juha Torkkeli 
Kuva: ltn Hannu Toivio 

juurikaan järjestetä. On aika näyttää mihin to
della pystytään vapaaehtoisuuden pohjalta . 
Kertausharjoituksia ei pystytä näin korvaamaan 
eikä ole tarkoituskaan , mutta puolustuskyvyn 
romahtaminen voidaan estää tekemällä vapaa
ehtoisesti niitä kuuluisia oikeita asioita. Niitä 
asioita joita vaaditaan tilanteessa kun uskotta
va puolustuskyky ei enään yksinään riittänyt pi
tämään maahantunkeutujaa loitolla. 

Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä on 
Simolan työryhmän esityksen mukana astumas
sa aimo harppauksen oikeaan suuntaan. Tyh
jentävä lopputyö ei ole eikä varmasti ollut tar
koituskaan . Tärkeintä asiassa on kuitenkin jouk
ko-osaston kannalta resurssien kohdentaminen 
oikein. Oikein toteutettuna vapaaehtoisen toi
minnan kautta on mahdollisuus paikata erin
omaisella tavalla aukkoja joita on syntynyt maan
puolustusmenojen kiristämisen myötä. Reser
viläiset ja muut vapaaehtoiset tekevät asioita 
jotka varmasti kokevat mielekkäiksi ja maanpuo
lustushenki sekä -valmius nousee. Sitä on va-
paaehtoinen maanpuolustus parhaimmillaan. 3 



Jokainen, joka on liikkunut 
merellä tietää, että ihmisen 
tavassa kokea lämpöä on 
neljä eri astetta: kuiva läm
min, märkä lämmin, märkä 
kylmä ja kuiva kylmä. Ne 
ovat kaikki olotiloja, joita 
joko arvostaa tai inhoaa. Jo
kainen makunsa mukaan. 

Jokainen meistä on luullak
seni samaa mieltä siitä, että 
kulunut kesä oli ainakin mär
kä. Jokainen meistä, joka 
seurasi säätä elokuun viimei
sessä viikonvaihteessa on 
myös varmaankin samaa 
mieltä siitä, että se oli mä
ristä märin. 

Siitä huolimatta kyseisenä 
viikonloppuna pidettiin va
paaehtoinen harjoitus Musta
maalla. 

Sinisen Reservin Meri-Karjalan laivueen ja PAT Ky
minlinnan vapaaehtoinen yhteistoiminta ha~oitus aloi
tettiin Kyminlinnassa, jossa täytettiin sota- ja siviili
reput. Harjoituksen johtajan yliluutnantti Jorma Paju
lahden, luutnanttien Hannu Toivion ja Ari Vihreäluo
don määrätietoisessa ohjauksessa siirryimme Kuu
sisen sotilassatamaan. 

KOTKAN KYNl'IET 

Ruotsinsalmessa oli matkalla itään sen verran sota
aluksia, että jopa paikallinen VHF -liikenne oli sen 
kuulemma huomioinut: "Jotain on tekeillä! Niitä meni 
jo kaksi ohi." Totta onkin, että "Mörkö", käytössäm
me ollut G-vene, teki ohitukset nopeasti ja Kala-laut
ta hieman hitaammin. 

KOTKAN KYNl'IET 

Pääjoukon saapuessa maineikkaalle linnakesaarel
le, Mustamaalle, oli sade jo alkanut ja pimeys las
keutunut. Vastapainoksi oli tuuli myös yltynyt. Sade
viitta osoitti ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa 
kuinka verraton kehite se oikein onkaan. 

KOTKAN KYNl'IET 

Aidosta tarpeesta ja hyvästä ryhmäjaosta johtuen 
teltat olivat nopeasti pystyssä ja kaminat kohisemas
sa. Teltta-alustojen märkyys jatkuvasti yltyvässä sa
teessa piti toki hyvistä kipinämikoista huolimatta mie
let virkeinä aamuun asti. 

linnakkeella kaatuneiden muistomerkkiä. Meilläkin oli 
jo ongelmia saappaidemme kanssa mustassa lieju
kossa. Mutta ajatelkaa veteraaneja omaisineen juh
latamineissaan. Mustamaa - nyt mekin ymmärsim
me jotain nimen taustasta. 

KOTMl'I KYNl'IET 

Juhlahetken jälkeen harjoitus jatkui. Vaivallosesti 
kuivahtaneiden varusteiden pukeminen ei tuntunut 
turhalta tai ikävältä. Pintapelastusharjoitus jatkui. 
Helikopteri Utista pärisi kohta itäisille kallioille. 

Osa meistä oli jo edellisenä vuonna käynyt läpi heko
ruljanssin, mutta kaikki halusivat kokea sen uudel
leen. Seurasi hyppy Mörköstä jo valmiiksi märissä 
pelastautumispuvuissa sateisen kesän viilentämään 
meriveteen odottamaan omaa vuoroa ja vaijerin pe
lastavaa nykäystä yläilmoihin . Harva osasi toivoa 
lauantai-iltapäivällä enempää. 

KOTMl'I KYNl'IET 

Ruokailun jälkeen illan jo hämärtyessä miehitimme 
merivalvonta-asemat. Sanomalaiteyhteydet syntyivät 
kesän aikaisempien harjoitusten ansiosta kymmenes
sä minuutissa. Olimme valmiit toimimaan. Merivoi
mien organisaatiomuutoksen kunniaksi piirut ja as
teetkin saatiin samaan taulukkoon. Meriliikenne oli 
rauhallista, joskin rajan läheisyys näkyi. Pisi, Kinnari 
ja Someri. 

Vapaaehtoinen ja 

LITIMÄRKÄ HARJOITUS 
Mustamaalla 
Yöllisestä kosteudesta olikin hyötyä. Olimme jo tot
tuneet Mustanmaan vallitseviin olosuhteisiin , kun 
lauantaiaamun vaisun valon myötä siirryimme har
joituksen pelastautumisvaiheeseen. Märät palvelu
varusteet oli helppo ujuttaa pelastautumispukuihin ja 
seurata sotilasmestari Tapio Viitasen opastuksella ja 
perässä, kuinka Kala- lautalla paukkulautta irtoaa ja 
täyttyy, ja kuinka sinne hypätään. 

Ne, jotka tauolla valuttelivat vettä pois varusteistaan 
huomasivat sen nopeasti turhaksi. Harjoituksen seu
raava vaihe oli - totta kai - uinti rannalta kohti täytty
nyttä lauttaa. 

Puoleltapäivin lauantaina joukkomme sai olla todis
tamassa mieleenpainuvaa tapahtumaa, kun toista
sataa veteraania saapui paljastamaan sotien aikana 

Yö oli jo pitkällä, kun viimeinen ryhmä läheiseltä La
pin luodolta noudettiin tukikohtaan. lltatähtikin yritti 
luikahtaa pilvien aukosta. 

KOTMl'I KYNl'IET 

Sunnuntai aamun sateessa joukkomme järjestyivät 
päivän tehtäviin. Edessä oli maastoammunta rynnäk
kökivääreillä. Kalle Makkosen erinomaisesti johdat
tamana torjuimme hyökkääjän aikeet sektoreilta 
"meri", "ranta" ja "pusikko". 

Ryhmäkohtaisten ammuntatulosten pohjalta totesim
me, että tytöistä löytyi enemmän tarkkuutta kuin 
monesta miehestä. 

Ammunnan varo -ryhmät huomasivat radioliikentees
sään muidenkin olevan kiinnostuneita ampumasuo
rituksistamme. Hetken aikaa kanavalla kuultiin muun 
muassa ulkomaankielisiä uutisia ja musiikkia. 

Mä rät rättisulkei
set ennen ja 
jälkeen meripelas
tautumisharjoituk
sen. Sinisen 
Reservin ja PAT 
(paikallisosasto) 
Kyminlinnan 
vapaaehtoisessa 
yhteisharjoituk
sessa oli mukana 
nelisenkymmentä 
henkilöä,sekä 
miehiä että 
naisia. 

Sunnuntain vuoroharjoittelussa totesimme myös suo
jelukoulutuksen varusteiden olevan kunnossa. Epä
uskoiset kävivät harjoituskyynelkaasun täyttämässä 
teltassa ilman naamareita, mutta totesivat nopeasti 
kääntyneensä "uskoon". 

KOTKAN KYl'll'IET 

Iltapäivän jo ollessa pitkällä tukikohtamme purettiin ja 
lastattiin Kala- lauttaan. Siirtyminen Klamilan kalasa
tamaan tapahtui selkenevän ja sinistyvän taivaan alla. 

Sineä ei moni meistä nähnyt, vaikka päivä paistoi tä
killä, univelat maksettiin. Silti ilme oli kaikilla rauhalli
nen ja tyytyväinen. 

Me tulemme taas! 

Teksti: Tapio J Riikonen 
Kuvat: luutnantti Hannu Toivio 

KOTKAN KYl'll'IET 



rrengrundin merivalvonta-asema siirtyi kesällä 
Suomenlinnan Rannikkorykmentiltä Kotkan 
Rannikkoalueen johtoon. Loviisan edustalla 
sijaitsevassa saaressa on puolustusvoimien 
joukkojen lisäksi merivartioston ja luotsiaseman 
henkilöstöä. 

Vaihtojuhlallisuuksia vietettiin 24.6. yhteistyön merkeissä. Uusi 
isäntäjoukko-osasto ei Orrengrundille ole oikeastaan uusi, sillä 
merivalvonta-asema on aiemminkin kuulunut Kotkan joukkoihin. 
Orrengrundissa on merivalvontatehtävissä sekä kantahenkilökuntaa 
että tehtäviin koulutettuja varusmiehiä. 'Täällä on hyvä olla! ", totesivat 
kummatkin asiaa kyseltäessä. 

KotRa:n komentaja, everstiluutnantti 
Timo Junttila ja Suomenlinnan Rannikko
rykmentin komentaja, eversti Hanno 
Strang istuttivat yhteistyön merkiksi 
puun saunan kulmalle. 

Tilaisuudessa olivat mukana mm. yliluut
nantti Jukka Mustola, takana luutnantti 
Risto Kettunen ja kapteeni Timo Säyri
nen olk. majuri Timo Artell. Orrengrun
dln mv-aseman päällikkö, yliluutnantti 
Seppo Kangasmäki luovutti symbolises
ti aseman avaimen evl Junttilalle. 

Merivalvonta-alan ammattilaiset kohtasi
vat. Tilannevalvoja Riitta Ahola Or
rengrundlsta ja luutnantti Riku Lehtinen 
Haapasaaresta. 

Varusmiehille juhlapäiväkin oli työpäivä. 
Orrengrundin maamerkki on varusmies
ten taukopaikkana käyttämä majakka. 

Merivoimat sai Itäiseltä Maanpuolustusalueelta 

VOITTOISAN JA OSAAVAN 
JOUKKO-OSASTON 

Kotkan Rannikkopatteristo on voitta
nut viime vuosina lähes kaikki aselajin 
kilpailut. Kirkonmaan linnakkeen 
päällikkö, yliluutnantti Pasi Ahti pitää 
käsissään Karhulan Maljaa, joka 
annetaan kevyen ja raskaan patterin 
ammuntojen parhaan yhteistuloksen 
tehneelle joukko-osastolle. 

Viime vuosina lähes kaikki rannikkotykistön kilpailu
jen palkinnot voittanut Kotkan Rannikkopatteristo 
luovutettiin puolustusvoimien rakennemuutokseen 
liittyen maavoimilta merivoimille. Juhlallisuuksia vie
tettiin Kirkonmaan linnakkeella 26.6. hyvän ja jatku
van yhteistyön merkeissä. 

Itäisen Maanpuolustusalueen komen
taja, kenraaliluutnantti likka llmola 

luovutti joukko-osaston merivoimien 
komentajalle vara-amiraali Esko 

lllille. Oikealla muutoksen yhteydes
sä uuden nimen saaneen Kotkan 

Rannikkoalueen komentaja, eversti
luutnantti Timo Junttila. 

otkan Rannikkopatteristo on ollut 
kunniaksi Itäiselle Maanpuolus
tusalueelle. Patteristo on elänyt 
viime vuodet voimakasta kehityk
sen kautta. Maanpuolustusalue 

tuntenut ylpeyttä patteristostaan 
täällä Kotkassa. Näin ollen emme voi olla tuntematta 
myös haikeutta luovuttaessamme nyt Kotkan Rannik
kopatteriston toisen johtoportaan johtoon, sanoi Itäisen 
Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti lik
ka llmola juhlapuheessaan. 

- Patteristossa vallitsee erinomainen henki. Se on häm
mästyttävän kiinteä joukko-osasto, vaikka toiminnot ha
jautuvatkin linnakesaarille ja mantereelle. Koulutustulok
set ovat viime vuosina olleet erinomaisia. Sitkeästi ja 
saapumiserän pienuudesta välittämättä on otettu osaa 
puolustusvoimien ja maan puolustusalueen urheilutapah
tumiin hyvää taitoa ja kuntoa osoittaen. Kiitokset tästä 
kaikesta kuuluvat patteriston taitavalle johdolle, ammatti
taitoiselle henkilökunnalle ja yritteliäille, hyvin motivoitu
neille varusmiehille -teille kaikille. 

Joukko-osaston vastaanottanut merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Esko llli sanoi strategisen painopisteen 
siirtyneen Pohjois-Itämerelle ja Suomen sotilaallisten 
toimenpiteiden ja valmiuden koko Suomenlahden ranni
kon , pääkaupungin ja Ahvenanmaan puolustamiseksi 
vaikuttavan myönteisesti alueen vakauteen. 

-Kotkan Rannikkopatteristo muuttuu Kotkan Rannikko
alueeksi ja siitä tulee itäisen Suomenlahden valmius
joukko, joka jää suoraan merivoimien komentajan alai
seksi. Nimenmuutoksella ja tällä johtosuhteella koroste-

taan KotRa:n kokonaisvastuuta tärkeästä alueestaan. 
Sen valmius valvoa ja torjua alueemme koskematto
muuden loukkaukset on joukon keskeinen rauhan ajan 
tehtävä. Toinen keskeinen tehtävä on kouluttaa ja tuottaa 
sodan ajan joukot. Nämä ovat mittavia tehtäviä. Niistä 
selvitäkseen KotRa:n toimintaedellytyksiä on edelleen 
parannettava osana merivoimien kokonaiskehittämistä. 
Viime vuosina tässä tarkoituksessa tehty työ kantaa jo 
hedelmää. 

-Patteristolla on myös reippaan ja aikaansaavan joukon 
maine -tuorein todistus tästä on äskettäin voitetut RT:n 
kilpailuammunnat. Täällä palvelevat ansaitsevat työs
tään rehdin tunnustuksen ja kiitoksen. 

- Merivoimien on kehitettävä myös materiaalista val
miuttaan suoriutuakseen tehtävistään. Uuden vuositu-

saaminen poistuvan ja ikäänty
vän aluskaluston tilalle. Sen rin
nalla suunnitteilla on monia tär
keitä rannikkojoukkojen materi
aalihankkeita. Jo käynnistetty 
projekti on rannikon uuden tut
kajärjestelmän hankinta. Veden
alaisia kuuntelujärjestelmiä on 
uusittava. Yksi tärkeimpiä tais
teluvälinehankintoja on uusi ran
nikko-ohjus. Rannikkojääkärei
den tarvitsema erikoisvälineistö 
vaatii parantamista. 

-Merivoimien tehtäväkenttä ja kokonaisvahvuus kas
vavat ja uudet merivoimat istuvat hyvin puolustuksem
me kokonaisuuteen. Voimme tervehtiä ilolla nyt tapahtu
vaa muutosta. Voimme myös olla vakuuttuneita siitä, 
että merivoimat tukevat tarvittaessa Itäistä Maanpuolus
tusaluetta entistä paremmin. Yhdistymisen myötä meri
voimat ovat aiempaa tehokkaammat -yhdessä meidän 
tulee huolehtia siitä, että ne myös sellaisina pysyvät ja 
kehittyvät. Toivotan Kotkan Rannikkoalueen tervetulleeksi 
merivoimiin ja toivotan tälle Itäisen Suomenlahden val
miusjoukolle mitä parhainta menestystä - rannikkotykis
tö on terästä. 

KOTKAn KY!'ll'IET 



H
avaittavin lähiajan muutos tulee olemaan henkilöstön vaatetuksen 

vähittäinen sinistyminen. Meidän Kymenlaakson rannikkoa puolusta
vien sotilaiden kohdalla tuo sininen peite tulee jatkossakin kätkemään 
sisäänsä sekä merellä että maalla taistelemaan kykenevän, sielul
aan maastokuvioidun rannikkotaistelijan. Merkitköön sinistäminen 
ässä yhteydessä meille samaa kuin se merkitsee teräkselle. Pohjim-

miltaan lujan rakenteen ominaisuudet paranevat sinistettäessä vielä entisestään. 

Näillä sanoilla joukko-osaston komentaja, everstiluut
nantti Timo Junttila kiteytti kotkalaisen maanpuolus
tuksen olemuksen joukko-osaston juhliessa BO-vuo
tista työtään Kukourin linnakkeella 8.7.1998 Kotkan 
edustalla. Varsinaista juhlapäivää 9.7., joka on sa
malla Ruotsinsalmen toisen meritaistelun vuosipäi
vä, vietettiin merivoimien paraatissa Helsingissä. 

Itäisen Suomenlahden rannikon puolustuksesta on 
jo 80 vuotta vastannut itsenäinen joukko-osasto, joka 

tänään on merivoimiin kuuluva valmiusjoukko-osas
to, Kotkan Rannikkoalue. Joukko-osaston nimi on 
vaihtunut vuosikymmenien saatossa moneen ker
taan. Vaalittavana on mm. Rannikkorykmentti 2:n, 2. 
Erillisen Rannikkopatteriston ja Kotkan Rannikkopat
teriston kunniakkaat perinteet. 

Everstiluutnantti Junttila kiitti juhlapuheessaan so
tiemme veteraaneja, joiden toiminnasta ammenne
tulla henkisellä perinnöllä, sisulla ja sitkeydellä Koi-

Kotkan Rannikkoalueen henkilöstöä palkittiin päivä
juhlassa Kukourissa. Joukko-osaston ristin saivat 
mm. vas. Tuija Kuparinen-Koho, Anita Viikki, Kirsi 
Salo, Petri Huurremäki, Teuvo Remes, Tapio Viitanen, 
Juha Tuominen ja Sauli Jonsson. 

Päiväjuhlassa olivat mukana myös joukko-osaston 
entiset komentajat, everstiluutnantit vas. Paavo Suo
malainen, Jukka Vaaja ja Mikko Taavitsainen. 

Alhaalla vas. Poriin siirtynyt teknlkkoluutnantti Jyr
ki Kekki, lastensa Laurin ja Emmin kanssa luutnantti 
Sami Warjus, luutnantti Hannu Toivio kouluttajasti
pendin saaneen sotilasmestari Tapio Viitasen kans
sa ja Kotekolla juhlapuheen pitänyt everstiluutnant
ti evp Uolevi Tirronen. 

kan Rannikkoalue jatkaa kotimaan puolustamista. 
Kiitokset saivat myös lukuisat yhteistyökumppanit, 
jotka ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet jouk
ko-osaston menestyksen vuosikymmenien saatos
sa. 

Ansaitsemansa huomion saivat myös palkattu hen
kiöstö ja varusmiehet. Pienessä joukossa jokaisen 
työpanosta on tarvittu ja tarvitaan myös tulevaisuu
dessa vaativien tehtävien täyttämisessä. 

8.7. palkittiin omaa henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita. Joukko-osaston ristin 
saivat: sotilaslakimies Pertti Kivelä, sotilaslakimies Tuuli Eerolainen, yliluutnantti Sauli 
Jonsson, kapteen i Jukka Jauhiainen, yliluutnantti Juha Tuominen, sotilasmestari Ta
pio Viitanen, luutnantti Teuvo Remes, sotilasmestari Petri Huurremäki, ravitsemis
työntekijä Kirsi Salo, toimistotyöntekijä Anita Viikki, varastotyöntekijä Hanna Vari
maa ja sairaanhoitaja Tuija Kuparinen-Koho. Pienoislipun saivat: eversti luutnantti Mikko 
Taavitsainen ja teknikkoluutnantti Jyrki Kekki. Vuoden Rannikonpuolustaja on tilan
nevalvoja Tiina Ahtosalo, Vuoden kouluttajastipendin sai sotilasmestari Tapio Viita
nen ja Paras ampuja on sotilasmestari Teppo Saareks. 

Alusten ohimarssia seuraamassa vas. Terttu Rautopuro Orrengrundista, Tarja Rous
ku, Teija Örn ja Sirkku Kylmälä Esikunnasta. Veteraanit toivat tervehdyksensä juhli
valle joukko-osastolle. Kotekon juhlasalissa ohjelmaa seurasivat vas. Itäisen Maan
puolustusalueen esikuntapäällikkö Aarno Vehviläinen rouvansa kanssa, eversti Paavo 
Aho, sotilaslakimies Tuuli Eerolainen ja merivoimien apulaiskomentaja eversti Jorma 
Vuohelainen. 

Alhaalla vasemmalla Vuoden Rannikonpuolustaja Tiina Ahtosalo. Kapteeni Jukka Jau
hiainen oli kesän vierailevana tähtenä komentoalalla. Juhlan musiikillisista nautin
noista vastasivat Mika Pohjonen ja hanuristi Ossi Kemppinen sekä Haminan Soitto
kunta solistinaan ja johtajanaan Juhani Leinonen. 





Kirkonmaan linnakkeella 
ja Haapasaaren merival
vonta-asemalla vieraili 
harvinaisia vieraita 15.9., 
kun puolustusministeri 
Anneli Taina toi itävalta
laisen kollegansa Werner 
Fasslabendin tutustumaan 
Kotkan Rannikkoalueen 
toimintaan. 

Itävallan puolustusminis
teri Werner Fasslabend 
piti mantereen keskellä 
elävänä itävaltalaisena 
rannikko- ja meripuolus
tusta erittäin kiinnostava
na tutustumisaiheena. 

Kuvat: ylll Pekka Vainio 
Teksti: Ulla Parviainen 

Puolustuslllinisterit tutustuivat Kotkassa 
EUROOPAN UNIONIN 

ULKORAJAN 
RANNIKONPUOLUSTUKSEEN 

I
tävallan puolustusministeri Werner Fasslabend oli puolustusminis
eri Anneli Tainan isännöimällä muutaman päivän mittaisella Suo

men vierailulla syyskuussa. Sotilaallisesti liittoutumattomien EU-mai
en puolustusministerit keskustelivat vierailun aikana EU-puheen-

johtajuudesta ja NATO:sta. 

Itävalta on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa. NATO:on kummallakaan 
maalla ei ole kiirettä liittyä, vaikkakin Fasslabend totesikin Itävallalla ole
van siihen selkeä halu . Hän pitää puolustusjärjestöä Euroopan tehok
kaimpana turvallisuusorganisaationa eikä näe muita vastaavia mahdolli
suuksia. 

Puolustusministerit seurueineen seurasivat Kirkonmaan kallioilla rannik
kotykin vartoitustulilaukauksia, jotka ammuttiin Suursaaren suunnasta Kot
kaa kohti kiitäneen ohjusvene Raahen eteen. Vieraat tutustuivat myös 
ohjuspatterin toimintaan. Haapasaaressa vieraille esiteltiin EU:n itäisen 
ulkorajan merivalvontaa. 

Itävallan puolustusminis
terin vierailua Suomessa 
isännöi puolustusministe
ri Anneli Taina. Ministe
reiden keskustelunaihei
na olivat EU:n puheenjoh
tajuus ja NATO. Toista 
kertaa Suomessa vierail
lut Werner Fasslabend 
kertoi saaneensa Suo
men puolustusvoimista 
erittäin hyvän kuvan. 

Ministerit seurueineen 
tulivat Helsingistä 
Kotkaan helikopterilla ja 
liikkuivat merellä ohjus
vene Raahella. 

Varusmiespappi 
Kati Pitkänen 

Kummajainen varusmieheksi -varusmiespappi 
"Mitä säteet?", ethän siä mitään tee, vai teetkö?", "Onpa helppo homma, ei tarvii 
tehä yhtää mitää." Jokainen varusmiespappi saa selvittää tekemisiään vaikka 
kuinka monelle eikä silti juuri kukaan tiedä mitä teen. 

Muutaman mutkan jälkeen olen päätynyt loppupalveluksen ajaksi kirkollisen työn 
harjoitteluun, eli varusmiespapiksi. Aika tässä tehtävässäkin kohdallani jää kui
tenkin lyhyeksi ja rikkonaiseksi. Kaksi palveluspaikkaa vm-pappina noin kahdes
sa ja puolessa kuukaudessa on ainakin tuonut vaihtelua. Olen lisäksi ehtinyt 
tammikuun alkupuolen jälkeen olla neljässä eri joukko-osastossa ja menossa on 
jo kuudes varusmieskortti Ua viimeinen, uskoisin). Olen ainakin ehtinyt tutustua 
moneen eri tapaan tehdä byrokratiaa, sekä aiheuttanut suunnattoman määrän 
papereita. Palvelusaikanikin on ehtinyt olla sekä 330, että nyt enää 240, kun 
polveni tuli Haminassa epäkuntoiseksi . 

Varusmiespappi nakittaa itse itseään 
Päiväni kuluvat pääsääntöisesti neljän seinän sisällä. Katselen papereita, puhe
linta ja ihmisiä. Jälkimmäisiä näkisin mielelläni enemmänkin. Monesta muusta 
varusmiehestä poiketen olen itse suunitellut ohjelmani lopuksi palvelusajaksi, on 
vain pari pakollista tapahtumaa joissa läsnäoloni on suotavaa ja käsketympää. 
Joten itse itseäni nakittaen hankin/saan käskyn esimerkiksi alokasleirille. Tämä 
asema tuo normaalista poikkeavan vapauden ja vastuun sen käyttämisestä. Mi
nua, kuten vm-pappeja yleensäkin , on varoitettu kehumasta omassa yksikössä 
tämän koulutuksen suomia etuja, joten ei niistä enempää. 

Tehtävässäni on kuitenkin monia kiinnostavia puolia. Kokonaisuudessaan näen 
ja saan käsityksen huomattavan monen henkilön tehtävistä, eli jos et tiedä mitä 
joku tekee, niin hän ei välttämättä laiskottele. Ihmiset tässä tehtävässä ovatkin 
se paras ja pahin , aivan kuinka sen haluaa ottaa, ja kuinka ihmiset käyttäytyvät. 
Haasteelliseksi olenkin huomannut, RUK:n ajan jäädessä yhä kauemmas taak
se, oikeanlaisen kohteliaan käytöksen ylläpitämisen (punkan teko ei ole ongel
ma, jos sitä vain ei lomalla ollessani käy joku noheva alokas tuhoamassa osaa
matta tehdä sitä kunnolliseksi) . Kysymys on ennen kaikkea rajan vetämisestä, 
sillä koska olen Kotkaan ihmisiä varten sijoitettu, niin ei kai teitittely ihmisten 
ongelmia kohdatessa ole asioiden hoitamisen kannalta eduksi. 

Varusmiespalvelus vm-pappina 
mielekäs tehtävä 
Varusmiespalvelus vm-pappina on mielekäs tehtävä, kunhan ei lasketa, että 
Vekaranjärvellä ollessani esimerkiksi osallistuin eräänä lauantaina viiteen (5) tu
lojumalanpalvelukseen, joilla tosin ei ollut mitään tekemistä jumalanpalveluksen 
tai hartauden kanssa, ja seuraavana päivänä neljään (4) Kotiväenpäivän info-
tilaisuuteen. Monet muut mielenkiintoiset tapaukset jätän kertomatta vaitiolovel-
vollisuuteen vedoten. Varusmiespappi on TEITÄ KAIKKIA VARTEN, eli oli asiaa 

Sosiaali kuraattori 
Sari-Sisko Haapaniemi 

Mitä ~iaalikuraattori tekee? 
Lähes kaikkea sosiaalipuolen asioita. Työ venyy ja vanuu eikä selviä rajoja ole. 
Joka päivä ilmenee jotain uutta alaan liittyvää. Asiakkainani ovat sekä varusmie
het että henkilökunta. Työhöni kuuluu myös reserviläisten asioiden hoito mutta 
yhtään reserviläista en vielä ole nähnyt. 

Mikä on toimialueesi? 
Kotkan ja Haminan varuskunnat. Asiakkaiden lukumäärä vaihtelee varusmies
vahvuuksien sekä RUK:n kurssin mukaan eli pyöriin noin tuhannen hengen paik
keilla. 

Mikä työssäsi on hauskinta? 
Yleensä se kun saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Tämä on valoisaa työtä 
vaikka yleensä kuvitellaan että painiskelen kaiken aikaa negatiivisten asioiden 
kanssa. 

Kuinka kauan olet tehnyt ~iaalityötä? 
Tulin puolustusvoimien palvelukseen vuonna 1994 työllisyysvaroin palkattuna. 
Ennen kuin sain tämän vakituisen viran ehdin olla vähän aikaa myös Karjalan 
Prikaatissa. 

Kauimmin olen toistaiseksi toiminut sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijänä mutta 
olen ollut myös päiväkodissa, lastenkodissa ja erityishuoltopiirissä (kehitysvam
mahuoltoa). 

Mitä teet vapaa-aikanasi? 
Pidän huolta kunnostani juoksemalla ja hiihtämällä. Harrastan ajoittain myös 
koirien näyttelytoimintaa (ei omien koirien kanssa) sekä neulan, luen ja matkus
telen. 

Kuinka usein pistäydyt Kotkan 
Rannikkoalueella? 
Käyn säännöllisesti pitämässä alokasoppitunnit ja kotiuttamisoppitunnit, mutta 
muuten ei ole selvää aikataulua. Tulen Kotkaan silloin kun tilanne vaatii. Valta
osa ongelmista selvitellään puhelimitse ja faksin välityksellä. Tämän vuoden ai
kana olen käynyt KotRan toimipisteissä noin 15 kertaa. 

tai ei , niin hihasta voi ottaa kiinni. Kuvat Ulla Parviainen 
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R hmä varusmiehiä ja henkilökuntaa lastasi mukaan näyttelymateriaalia, varus
ta, pöytiä, tuoleja jne. Kun autot oli lastattu, lähti moottorimarssi kohti Terva
arta ja Haminaa. 

Näyttelypaikalla ammotti suuri aukea tila. Itse asiassa se tila olikin meitä varten. Tava
rat ulos autoista ja kasaamaan! Neljä näyttelytelttaa kohosi nopeasti kohti korkeuksia. 
Lavettiajoneuvo -85 tuotiin näyttelyalueen maamerkiksi. G-Vene "Mörkö 1" nostettiin 
näyttelypaikalle. Kanootit aseteltiin naamioverkoin päällystettyjen alustojen päälle. So
tilaspoliisivarustus otettiin esille. Mutta jotain vielä puutui. llmatorjuntakonekivääri -si
mulaattori odotti noutajaansa. Saab Bt61 12.7 ITKK-simulaattori m/97 saatiin sekin 
toimintavalmiiksi hyvissä ajoin. 

5. kansainvälinen 
sotilasmusiikkitapahtuma 

12. - 19.7.1998 

Sunnuntaiaamuna sotilaspoliisit pukivat pin
tauintivarustuksen päälle - sotilaspoliisi muut
tui rannikkojalkaväkimieheksi. Porttien avau
duttua näyttelyvieraat pääsivät tutustumaan 
sotilaspoliisien varustukseen, joista mainitta
koon raskas luotiliivi, komposiittikypärä, mel
lakkavisiiri ja Remington magnum -pumppu
haulikko. Rannikkojalkaväen käyttöön tarkoi
tettu nopea G-vene Mörkö herätti paljon in
nokkaita kysymyksiä. Paljon ihmisiä keräsi 
myös Uisko, jonka kyytiin yleisö pääsi. Meri
voimien ja KotRan esittelyteltassa oli koko 
ajan kiireistä. Esittelyvideot Rannikkonpuolus
taja ja Merivoimat -98 pyörivät nauhurissa non
stoppina. Teltan toisella puolella ITKK -simu
laattori keräsi halukkaita pudottamaan muu
tamia viholliskoneita alas taivaalta. 

Tunnit kuluivat ja jokaisella varusmiesesitteli
jällä oli kerrottavaa ja esiteltävää koko päivän 
edestä. Illalla uupuneet varusmiehet pääsivät 
lepäilemään iltalomille, joka oli sillä hetkellä 
ansaittu . Sotilaallisen selkeä ja tahdikas Kot
kan Rannikkoalueen ja sen kaluston esittele
minen Hamina Tattoossa ei varmaan tuotta
nut kenellekään pettymystä. 

Teksti: tykkimies Kari Maja 
Kuvat: sotilasmestari Jari Launio 
ja vänrikki Aki Mankkinen 

Vapaaehtoinen maanpuolustus esittäytyi 
Meripäiväyleisölle avajaisparaatissa ja 

Kantasataman uivassa näyttelyssä. 
Kuvassa Esa Terviö paraatissa trailerilla 

vedetyn Mörkön eli G-veneen kyydissä. 

otkan Rannikkoalue oli mukana 
jälleen Kotkan Meripäivillä, osa
na Suomen suurimpia ja kuului
simpia kesäjuhlia. Joukko-osas
to oli toista kertaa mukana ava-

·sparaatissa omalla osastol
laan, nyt yhdessä vapaaehtoisen maanpuolustuk
sen, Sinisen Reservin ja PAT Kyminlinnan, kanssa. 
Pisteenä ii:n päällä oli sotilassoittoa Haminan Soit
tokunnan musisoimana. 

XXXII •• •• 

KOTKAN MERIPAIVAT 

Koulutuspatterin varusmie
het johtajanaan vänrikki 

Jerry Lehtinen (keskellä) 
saivat kuuluvat aplodit 

avajaisparaatia seuraamas
sa olleelta yleisöltä. Paraa

tin lisäksi KotRa tuki 
Kantasatamassa pidettyä 

Art&lce&Fire-tapahtumaa. 
Yleisön mielestä sellaisia 
valonheittimiä ei näe kuin 

Hollywoodin elokuvissa. 

Vapaaehtoisen maanpuo
lustuksen uiva näyttely oli 

Kantasatamassa. G-vene 
Mörkön 'pukilla' vas. Kari 

Helonen ja Kalle Makkonen. 
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Erään VMTK:n ex-puheenjohtaja 
korpraali Hannu Linkola 

toimikauden 
tarina 

aaliskuussa yksittäinen lkm Linkola suunnitteli in
nokkaana keltanokkana tavoitteita puheenjohtaja
kaudelleen VMTK:ssa. Kesäkuussa mielessä pyöri 
uusien palvelusaikojen vaikutus VMTK:n toimin
taan. Päivät vähenivät nopeasti. On loppuyhteen
edon aika. 

Paljon on vettä virrannut Rankin laiturin ali. Ja monen litran valumista 
olen seurannut aitiopaikalta näköalatoimistostani . Pikavierailu muistin 
syövereistä kertoo, että varusmiespalvelus sujui muutenkin kuin vettä tui
jotellen. Alokasaika Kirkon maalla tosin tuntuu unenomaiselta kuvalta kau
kaa menneisyydestä eikä kovinkaan läheiseltä muistolta vaikuta keväi
nen ilmantorjuntakoulutuskaan . Vain toimisto on ajaton ja tuttu. Ja arkis
tointi paljastava. Jotakin on puolen vuoden aikana VMTK:ssa selvästi 
tapahtunut. Toimikunta elää ja voi hyvin . Mutta mikä on pitänyt sen hen
gissä? 

Alkuaikoina olin vakuuttunut siitä, että VMTK:n pääasiallinen tehtävä on 
16 hankkia tavaraa eli yksiköihin. Yhtälailla uskoin hankitun tavaran määrän 

Särmä punkka, jolla on mukava hieman levyttää. 
lntissä oppii mm. petaamaan äitien, isien ja elä mä n
kumppanien iloksi punkkansa . Ja taito, tottakai, 
säilyy mielessä myös siviilissä . Malli ii la Hannu 
Linkola. 

olevan paras mittari toimikunnan aktiivisuutta arvioitaessa. Ajan myötä 
käsitykset ovat muuttuneet ja vasta pikkuhiljaa olen hahmottanut toimi
kunnan tehtäväsaran todellisen laajuuden. Puheenjohtajuuteni oli toki ta
varoiden hankkimista, mutta myös tiedottamista, tapahtumien organisoin
tia, opinto- ja sosiaaliasioiden hoitamista ja edustamista. Yksitoikkoisuu
desta on muodostunut hyvin harvoin ongelma. 

Mitä on sitten käytännössä tapahtunut? Miksi uskallan innosta uhkuen 
julistaa VMTK:n elinvoimaisuutta? Summa summarum. Joka yksikköön 
on kohtalaisen tasapuolisesti ja tarpeen mukaan tavaroita hankittu pin
gispalloista stereoihin. Saapumiserä 11/98 on päässyt nauttimaan entistä 
laajemmasta tukihenkilötoiminnasta sekä oleellisesti edeltäjiään parem
masta alokasoppaasta. Jokaiseen tupaan ilmestyy Rannikkoalueen odo
tetuin julkaisu, VMTK:n tiedotuslehtinen, omaperäisesti "Lehdeksi" nimetty 
uutispaketti joka toinen viikko. Erinäisiä tapahtumia on järjestetty tulojuh
lasta jalkapallo-otteluihin. Tämän lisäksi en ainakaan todistettavasti ole 
onnistunut katkaisemaan suhteita yhteenkään yhteistyötahoon, mistä sii
täkin voi päästää ylpeänä helpotusta viestivän huokauksen. Toisaalta jäl
keenikin jää vielä kosolti kehitettävää, tärkeimpänä mieleeni tulee vapaa
ajan kurssien aktiivisempi järjestely. 

Kun varusmiespalvelus on ohi , tulevaisuuteen katsoessa tuntuu armeija 
yhtäkkiä varsin turvall iselta ympäristöltä. Valmiit aikataulut ja selkeät sään
nöt rytmittivät elämääni noin kahdeksan kuukauden ajan, vaikka toimen
kuvassani sainkin luoda paljon itse. Valmius vastata haasteisiin on kas
vanut. En voi väittää, ettenkö olisi siirtynyt reserviin innolla, mutta yhtä
lailla valehtelisin väittäessäni etteikö toimikuntatyön jättämiseen liittyisi 
myös haikeutta. Muistettava kuitenkin on , että me varusmiehet olemme 
uusiutuva luonnonvara ja seuraavan puheenjohtajan on aika astua esiin 
ja pistää paremmaksi. Lähdin kotiin omaten huomattavan laajan koko
naiskuvan joukko-osastostamme. Takana on mielekäs ja itsenäinen työ, 
jossa oma kädenjälki on näkynyt useassa paikassa. Vapautta ja vastuuta 
on tullut sopivan suurina annoksina. Toisinaan on tuntunut, että olen ollut 
jopa etuoikeutetussa asemassa muihin nähden. Omatunto on kuitenkin 
puhdas. 

Eikä tarinaa ilman kiitoksia. Vain harvoja yksilöitä eritellen kumarran nöy
rimmin tahoille, joiden oikean asenteen ansiosta VMTK:n toiminta on 
mahdollista ja vieläpä mielekästä. Kiitoksen ansaitsevat niin yhteistyöta
hot kuin Rannikkoalueen komentajakin , jonka suhtautuminen toimikun
taan on ollut suvereenin loistavaa. Työnteosta kiitän VMTK:n ohjaajia, 
sekä vapaa-aikansa ja yöunensa uhranneita yksikköedustajia, joita ilman 
yksikään idea ei olisi käytännössä toiminut. Tulevalle toimikunnalle toivo
tan onnea tehtävään. Edellisen toimikunnan nähtyänne ja koettuanne 
teidän on helppo toimia paremmin . 

VMTK:N UUSI PUHEENJOHTAJA 

Korpraali Hannu Linkolan ko
tiuduttua Varusmiestoimikunnan pu
heenjohtajan tehtävää jatkaa tykki
mies Jarno Hänninen ja hänen 
jälkeensä alikersantti Olli Visuri. 

Uuden palvelusaika- ja koulutus
jä~estelmän myötä varusmiestoimi
kunnan puheenjohtaja on jatkossa 
aliupseerikoulutuksen saava va
rusmies. Nyt pidetyt vaalit olivat ns. 
siirtymäajan vaalit. Äänestys jä~es-

tettiin erikseen miehistöpuheenjoh
tajasta ja Auk-puheenjohtajasta. 
Vaaliuurnat olivat alokaskoulutuk
sen hajautuessa kahdelle linnak
keelle pitkästä aikaa sekä Kirkon
maassa että Rankissa. 

VMTK:n toimipiste on Rankin lin
nakkeella. Tavoita! puheenjohtajan 
puhelimitse numerosta (05) 181 
67699. 



Näinhän se oli puhe, että sitten kertausharjoituksissa nähdään. Iloinen 
jälleennäkeminen tuli kuitenkin yllättävän pikaisesti, muutaman 
kuukauden kuluttua. Varusteiden haku Kirkonmaalta ja pakkaaminen 
reppuun ja tetsareihin sujui huomattavasti luihakkaammin kuin vuotta 
aiemmin. Nyt tiesin hyvin mitä varusteita tarvitsin mukaan ja 
selkäytimessä oli vielä muistikuva siitä, miten ne olisi parasta pakata. 
Eipä tarvinnut myöskään jonottaa varusteita 200 muun kanssa. 

i suurimpia ilonaiheita leirillä 
oli se, että raskas joukkosidon
tapai kka (RsJSp) oli pakattu 
mukaan luonnollisena osana lei
rivarustusta. 

Läå In a ou utuksen toteutumisesta kiitos leirin 
johtajalle yliluutnantti Juha Tuomiselle, joka so
vitti koulutuksen jo aiemmin tehtyyn leiriohjel
maan. Koulutuksen onnistumista auttoi myös se, 
että meillä oli riittävästi lääkintähenkilöstöä pai
kalla. Lääkintävarusmiesten (yksi aliupseeri ja 
kolme lääkintämiestä) ja itseni lisäksi leirille osal
listuivat myös sairaanhoitajat Tuija ja Tarja. 

Haavoittuneen 
taistelijaparin 
pelastaminen potero.sta 
Lääkintäkoulutus oli pääpiirteissään samanlai
nen kuin talven alokasleirillä. Taistelun tiimel
lyksessä taisteluparin toinen jäsen haavoittui 
poterossa ja kaveri ryömi omasta poterostaan 

avuksi. Runsaasti verta vuotavaan haavaan tuli 
tehdä paineside poteron laidalla maaten tai sa
massa poterossa pohjalla kyyristellen. Veren
vuodon tyrehdyttämisen jälkeen haavoittunut piti 
ensin raahata tetsareista maanmyötäisesti ja 
suojaisemmassa paikassa kantaa palomiehen
otteella suoja-asemaan . Alokkaat yllättivät 
myönteisesti erinomaisella suoriutumisellaan. 
Palomiehenotteella kantamista oli selvästikin 
harjoiteltu aiemmin, sillä lähes kaikki suoriutui
vat kantamisesta kiitettävästi . Rankin 1-joukku
eelle kunniamaininta hyvistä painesiteistä ja 
muutenkin erittäin tehokkaasta toiminnasta. Toi
sena rastina koulutuksessa oli tilapäispaarien 
valmistus mm. sadeviitasta, maastotakeista ja 
tetsareista. 

Kiertäessäni leirialuetta koulutuksen merkeissä, 
tulvahti samalla mieleen paljon muistoja omal
ta alokasleiriltäni - löysin jopa oman poteroni 
jäänteet. Alokkaat olivat aivan yhtä kuraisia ja 
mutaisia kuin mekin aikoinaan ja kertomukset 
puolustus- ja hyökkäysharjoituksista kuulostivat 

erittäin tutuilta. Yöllä kuuluneet laukaukset pa
lauttivat mieleen ne näkyvät ja näkymättömät 
viholliset, joita vastaan mekin taistelimme. 

Sairaustappioiltaan tämä leiri oli huomattavasti 
talvista parempi. Siinä missä talvileiri kamppaili 
mahataudin kourissa, rajoittui nyt sairastaminen 
muutamaan flunssatapaukseen ja erilaisiin jal
kavaivoihin. Erityisen myönteisesti yllätti se, et
tei ainuttakaan teräaseen tai rynnäkkökiväärin 
aiheuttamaa haavaa tarvinnut tällä leirillä om
mella. Pienenä miinuksena mieleen jäävät toi
saalta luvattoman lukuisat altistumiset laukaus
melulle ilman kuulonsuojausta. Onneksi kuiten
kin pysyviltä kuulovaurioilta säästyttiin. 

Rakkosulkeiset 
~illa Kymistä 
Aqjalaan 
Leiri huipentui marssiin Kymin lentokentältä 
Anjalaan . Marssimatka oli huhujen mukaan rei
lut 20 km. Muutama joukkue tosin koki matkan 

sellaisenaan liian lyhyeksi ja teki parin km:n li
sälenkin yön pimeinä hetkinä. Marssin lääkin
tähuollosta vastasi 'sirran' mukana matkustanut 
tykkimies Venäläinen, Anjalassa marssijoita 
odottanut tykkimies Niemistö sekä marssijou
kon viimeisinä marssineet alikersantti Hintsala 
sekä allekirjoittanut. 

Me hännänhuiput lähdimme marssille torstaina 
13.8. kello 20.00 ja saavuimme Anjalaan per
jantaina 14.8. kello 2.30. Valoisaan aikaan mars
siminen sujui varsin hyvää vauhtia. Taukoja pi
dettiin sopivin väliajoin ja kaikki pysyivät hyvin 
mukana. Lääkintähenkilöstö alkoi jo varsin pian 
nimittää taukoja rakkosulkeisiksi. Tauot kun ku
luivat rakkoisia jalkoja teippaillessa. Noin kello 
22 matkanteon katkaisi miellyttävällä tavalla 
marssireitin varteen tullut sotilaskodin auto. Oli
sipa sodeauto joskus Lapissakin odottamassa 
munkkeineen vaellusreitin varressa! 

Sipilän survival-:joukkue 
Marssi olisi sujunut harmittavasti ilman mitään 
värikkäämpiä lisäkommentteja, ellemme onnek
semme olisi liittyneet viimeisen metsätaipaleen 
jälkeen vänrikki Sipilän joukkueen hännille. 

•• 
LBIRILIA 

Tämä joukkue ei selvästikään ollut mieltynyt tiel
lä kävelyyn vaan järjesti yön pimeimpinä hetki
nä mukavan, yllätyksiä täynnä olevan survival
marssin peltojen ja vesistöjen läpi. Välillä saap
paat upposivat varsiaan myöten mutaan. Sitä 
saikin pitää varansa, ettei tarvinnut jatkaa mat-

kaa sukkasillaan. Vesistöosuus onneksi huuh
teli mudat saappaista Ua vähän ylempääkin). 
Hyvästä yhteishengestä ja marssiin kohdistu
vista vitsailuista huolimatta uskon jokaisen huo
mioineen ilolla tienvarsikyltit, jotka kertoivat vä
limatkan Anjalaan lyhenevän. 

Leiriviikon ja marssiyön jälkeen osasin taas ar
vostaa sellaisia ylellisyyksiä kuin wc, suihku ja 
sähkövalo. Koulun lattian sijasta yöpyisin tosin 
monta kertaa mieluummin teltassa. 

Nestehoidon periaatteita käytiin läpi 
niin teoriassa kuin käytännössäkin. 
Kaikki halukkaat saivat harjoitella 
tipan laittoa toisilleen ja ilmoittautui
pa halukkaiden joukkoon jopa sattu
malta paikalle saapunut luutnantti 
Petri Eronenkin. Liekö aloittelijan 
tuuria vai mitä, mutta kanyyli meni 
esimerkillisesti ensimmäisellä yrittä
mällä suoneen. 
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Ohimarssia vastaanottamassa 
vas. Anjalan seudun sotaveteraa
nien ja invalidien edustaja Pauli 
Erjo, everstiluutnantti Timo 
Junttila ja Anjalankosken kaupun
ginjohtaja Eero Mattila. 

Kotkan Rannikkoalueen 
perinnejoukko JR 45 palkitsi 
saapumiserän parhaana 
taistelijana tykkimies Simo 
Juhani Noreman Pyhtäältä 
Taistelijan maljalla. 

VALA 11/98 

Valatilaisuutta oli seuraamassa useita satoja omaisia ja ystäviä, kaupunkilaisia 
ja kutsuvieraita. Anjalan vesivoimalaitoksen ja Anjalan kartanon miljöö oli hyvä 
kehys juhlalliselle valatilaisuudelle. 

Man at Arms -julkaisun 1 /98 Gun 
Show -kalenterissa osui silmään 
show Dallasissa 22. - 24.5., järjes
tävänä seurana Texas Gun Collec
tors Association. Samassa lehdes
sä oli vielä koko sivun mainos, jos
sa luvattiin tilaisuuden sisältävän 
USA:n hienoimman ja arvokkaim
man ase-, varus- ja militaria-koko
elmaesineistön esittäytymisen ja 
hankintatilaisuuden. Asia alkoi heti 
poltella. Tämä oli "must". 

Olin myös vuosia halunnut nähdä 
Dallasin Dealey Plaza:n, joka muo
dosti alueellisen kehyksen vuosisa
dan salamurhamysteerin ympärille 
tuottaen tuhansia tarinoita, kirjoja 
ja TV- elokuvia ja ehkä merkittävim
pänä Oliver Stone:n filmin "JFK -
Avoin tapaus". 

sitin ajatuksen Mauri Routiolle, tutkimusmat
ailijan mieltä ja historian ystävän näkemys 

. ä omaavalle, monet vaiherikkaat reissut ko-
keneelle konkarille. Viikonloppumatka Dallasiin ve
nyi kahdeksi viikoksi jättäen taakseen noin 4000 km 
Texasin pölyisiä teitä 40°C helteessä, tosin hyvin il
mastoidulla Herz:n vuokra Fordilla. 

Loisteliaassa Hyatt-hotellissa Dallasin ja Fort Worth:n 
yhteisellä lentokenttäalueella pidetty show oli suve
reeni tilaisuus. "Man at Arms" -lehdessä ollutta ilmoi
tusta lukuunottamatta tilaisuuteen ei ollut mitään oh
jausta, joka tuntui hieman yllättävältä. Kuitenkin paik
ka löytyi hotellin maanalaisista tiloista kyselyin ja et
sinnöin. 

Sympaattinen, mutta jämäkkä texasilainen shown 
puuhamies teki heti meille selväksi, että ensimmäi
senä päivänä vain jäsenet ja erikseen merkityt vie
raat saattoivat osallistua tilaisuuteen. Minä kuuluin 
ennestään kahteen amerikkalaiseen yhdistykseen 
CBHMA (Custer Battlefield Historical & Museum As
sociation) ja NRA (National Rifle Association), joten 
Mauri liittyi Texasilaiseen yhdistykseen maksaen $40 
-jäsenmaksun ja minä olin hänen vieraansa. Helsin
gin asehistoriallisen seuran sihteeri Mauri Rautio oli 
jossain määrin yllättynyt liittymisen mutkattomuutta, 
sillä helsinkiläiseen seuraan jäseneksi pääsy edel
lyttää tarkastettua kelpoisuutta ja maksaakin enem
män. Kiinnitimme TGCA-tunnisteet rintaamme ja sän
täsimme show -alueelle. 

Hotellin alahalli oli tilava paikka, mutta ei kuitenkaan 
suunnaton. Myynti- ja näyttelypöytien määrä vastasi 

Mauri Routio 

otka itselle 

likimain Tampereella vuosittain järjestettävää koti
maista aseshowta. Taso sitten olikin luokkaa Somet
hing Special. 

Mielenkiintoisa hamnaisuuksia 
ja historian tuoksuista 
harmoniaa 
Kun olen kerran lapsellisen hullaantunut kaikkeen, 
jolla on jonkinlainen kytkentä "7th US Gavalry" -osas
ton käsitteeksi muodostuneeseen myyttiseen histo
riaan, tuntui etevältä nähdä kaksi US -leimattua "Colt 
Single Action Army M1873" -revolveria ja yksi Spring
field M1873 -karbiini, jotka eri asteisten dokument
tien mukaan olivat kuuluneet e.m. rykmentille sen 
ottaessa yhteen salaliitossa olevien Sioux ja Chey
en ne -intiaaniheimokuntien kanssa 25.6.1876 
Montana'n Little Bighorn -joen laaksossa ja läheisillä 
kukkuloilla. Alkuperäisasteeltaan parempi näistä SA 
A -revolvereista oli luultavasti no:4840, jonka kiertoa 
olen seurannut. Nyt siitä pyydettiin $ 22500 eli noin 
125 000 mk. 

Muutoinkin Colt SAA oli ase, joita myyntipöydillä oli 
kaikkein runsaimmin. Toisen sukupolven (valmistet
tu v. 1956 - 197 4) Colt SAA maksoi $ 2000 - 3000, eli 
ase on ehkä hieman yliarvostettu valmistusmaas
saan. Maksoin itse hyvästä sellaisesta Suomessa, 
viime vuoden lopulla 8000 mk eli noin $1450. Meillä 
huippuharvinainen Henry- kivääri oli hyvin edustet
tuna. Niitä oli myytävänä toistakymmentä, hinnat 
$5000 - 30 000. Arvoon vaikuttaa alkuperäisaste, kun
to, valmistuksen yksilöllisyys ja mahdolliset kaiver
rukset, tarkastusleimat ja mahdolliset käyttäjän lei
mat, aseeseen liittyvä henkilöhistoria ja monet pikku 
yksityiskohdat, sekä tietenkin myyjän ammattitaito. 

Tämä koskee yleensä kaikkia arvokkaita antiikkiasei
ta. Mitään kovin moderneja tai edullisia aseita ei ol
lut horjuttamassa arvotilaisuuden historian tuoksuis
ta harmoniaa. 

Tilaisuuden ehkä merkittävin ase oli näytteillä - ei 
myytävänä, Cowboy-presidentti Theddy Roosewel
tin Smith & Wesson -revolveri, helmiäiskahvoitettu 
ja hienosti kaiverrettu ase. 

Suomalaisten sotasaalis mukana 
Eräs poikkeus oli kuitenkin , joka on maininnan ar
voinen, saksalaissyntyisellä kauppiaalla, jonka etu
nimi oli Horst (sukunimi ei kuitenkaan ollut Wessel) . 
Hän honotti englantia jonkinlaisella Baijerin murteel
la, joka sekin oli kuulemisen arvoista. Hän toi tilai
suuden toisena päivänä vasiten meille nähtäväksi Na
gant m 1895 U -revolverin , jossa oli tuttu leima, SA 
(Suomen Armeija). Se oli venäläisiltä otettu sotasaalis 
eikä Horst peitellyt hyväntahtoista asevelihenkistä 
koppavuuttaan tämän esineen omistuksen johdos
ta . 

Olimme texasilaisessa asetapahtumassa, mutta 
Cowboy- asuja ei näkynyt kovinkaan montaa. Sen 
sijaan monilla oli sytyttämätön tukeva sikari joko 
suussa tai sormihangassa, kuin asuun kuuluen. 

Texasilainen huippu gun show päättyi meille suoma
laisille hieman yllättävästi hartaustilaisuuteen. Täl
lainen hetki, jossa ohittaa turhat väliportaat, oli koh
dallaan juuri silloin . Seuraavaksi nimittäin siirryim
me paikkaan, jossa 22.11 . 1963 suunnitelmallinen ja 
harkittu pahuus purkautui tekona, joka ei anna kan
sakunnalle rauhaa .. . 
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P
esidentti Kennedyyn kohdistuneen 
ikäilemättömän salamurhan näyt
mö avautuu Dallasin down townin 
tamilla, etelään Austiniin ja San 

ntonioon johtavien runkoteiden tun
tumassa: Dealey plazan alue ja Te-

xasin valtion entinen koulukirjavarasto. Tämän raken
nuksen kuudenteen kerrokseen on jokin aika sitten 
avattu museo, The sixth floor museum. 

Alkuperäinen ikkuna karmeineen, josta Lee Harwey 
Oswald virallisen tiedon mukaan ampui surmatun 
Kennedyn ja haavoittaen kuvernööri John Conallya 
oli irrotettu ja sijoitettu lasivitriiniin. Uusitunkaan ik
kunan viereen ei päässyt, kyseinen tila oli eristetty 
lasiseinin ja jätetty sellaiseksi, kuin se oli jäänyt 
mahdollisen ampujan jäljiltä. Lattia oli tältä osalta 
uusimatta. Kirjalaatikoita oli kasattu ikkunan viereen, 
kuin ampumatueksi. Sen sijaan viereisestä ikkunas
ta saattoi tähystellä Elm Streetille ja miettiä, oliko 
yleensä mahdollista ampua kolme laukausta kuudes
sa sekunnissa lii_kkuvaan maaliin aseella, jossa joka 
laukauksen välissä on tehtävä latausliike ja haetta
va sen jälkeen maali uudelleen tähtäyskiikarin ristik
koon. 

Väärä ase, mahdoton tehtävä 
Kirjalaatikoiden välistä oli löydetty optiikaltaan 4 x 
30, halvalla japanilaisella kiikaritähtäimellä jälkiasen
nettuna varustettu kivääri , jonka yksilöinti seuraavas
sa: 

Mannlicher - Carano M91 /38 
sarjanumero c 2776 - valmistettu Italiassa v. 1940 
kaliiperi = 6.5 mm x 53 Mannlicher 

Aseen oli myynyt chicagolainen perinteinen posti
myyntiyritys Klein's Sporting Goods hintaan $19.95. 

Tämän aseen kyseenalainen laatu ja hankkimistapa 
muodostaa jyrkän ristiriidan taitoon nähden, jolla sitä 
väitetään käytetyn. Kun Texasissa tuohon aikaan 
saattoi ostaa hyvän kiväärin edullisesti ja henkilölli
syytensä suojaten, tilasi Oswald toisesta osavaltios
ta palveluskäytöstä poistetun, lähes hylkyaseen, jät
täen jälkeensä useita kirjallisia dokumentteja. 

Samassa toimittajan myynti-ilmoituksessa olisi ollut 
myös US M-1 Garand Rifle, kai. 30-06 Springfield 
(7,62 x 63 mm) -puoliautomaattikivääri, "like a new 
condition" -kuntomerkinnällä, hinta $89.95. Tälle 
aseelle Oswald oli saanut kovan US Marine Corps -
koulutuksen, ja aseella saattoi ampua 8 laukausta 
latausliikettä tekemättä. Loogisesti ajatellen tämä olisi 
ollut varmempi valinta, jos ei kerran välitä jättämäs
tään johtolangasta. Tosin rikolliset toimivat usein epä
johdonmukaisesti aivan kuin tekisivät tahallaan vir
heitä, jotka johtavat kiinnijäämiseen tai vaarantavat 
rikoksen onnistumisen. 

Tutkinnassa FBl :n kolmesta maineikkaimmasta tark
ka-ampujasta ei löytynyt sellaista pätevyyttä, joka 
olisi rauhoitetuissa lavaste -olosuhteissa yltänyt sa
maan ampumasuoritukseen käytetyllä M91 /38 -ase
yksilöllä, kuin Oswaldin väitettiin. Myöskään FBl :n 
rikoslaboratorio ei löytänyt aseen ja Oswaldin väliltä 
mitään kytkentää ampumasuoritukseen. 

Todiste no CE399, ns. taikaluoti, jossa on aseyksi
lön M91 /38 no: c2776 -rihlajäljet, mutta muuten luoti 
on vahingoittumaton löytyi merkillisellä tavalla Park
laudin sairaalasta. Länsimaisen oikeusvaltion edus
tajien ei pitäisi kritiikittömästi hyväksyä tällaista to
distetta, joka ilmiselvästi on ammuttu muissa olosuh
teissa, ihmiskudosta paljon pehmeämpään pintaan 

24 ja kuljetettu salaa sairaalaan löydettäväksi , paareil-

- Uskon, että presidentti Kennedyn murha oli vallankaappaus, 
jonka taakse kätkeytyy hyvin monimutkaisten kytkentöjen 
kautta salaliiton inspiroinut ja aktivoinut yksi ihminen. Hänen 
lähipiiriinsä kuului hyvin monipuolinen ja vaikutusvaltainen 
henkilögalleria, joka ei empinyt epämääräisimmän ja ääneen 
lausumattomankin toiveen toteuttamista, kukin omien 
vaikutusmahdollisuuksien ehkä jopa äärirajoilla liikkuen. 
Pitkäjänteisen taitavasti huippukonspiraattori ajoi joukkonsa 
sisään "historialliseen tehtävään". 

Teksti ja kuvat: 
sotilasmestari Lasse Pohjola 

ta, joiden liittymisestä Kennedyn kuljettamiseen ei 
ole edes varmaa tietoa. 

1bdistajista177henkilöä 
murhattu tai kuollut 
epäilyttävissä olosuhteissa 
Tällaisia muistikuvia tuli ensimmäisenä mieleen, kun 
katselin Elm Streetile Texasin koulukirjavaraston 
kuudennesta. Kun ajatusta jatkaa, tuntuu kuin aivoi
hin muodostuisi hallitsematon ruuhka eri asteisesta 
tiedosta, jossa jokaisen sanan totuusarvo on erik
seen punnittava. Johtoajatus harhautuu helposti yk
sityiskohtien hetteikössä, joiden luotettavuutta kuor
mittaa sellainen käsitearsenaali kuin suojelutoimen 
täydellinen laiminlyönti monista ennakkovaroituksista 
piittaamatta, kelvoton poliisi -ja viranomaistyösken
tely, joita leimaa tehottomuus ja huolimattomuus vie
läpä tarkoituksellinen johdettu sellainen valehtelu , 
painostus, lahjonta, todisteiden väärentäminen ja tu
hoaminen, lehdistön ja sähköisen tiedonvälityksen 

manipuloiva ja kritiikitön tiedottaminen -ja pahimpa
na peittelemätön jäykkä väkivalta. 

On ravistettava itsensä irti tästä tietotulvasta ja tar
tuttava vain yhteen avainasiaan, joka sisältää mon
isäteistä valtaosin kumoamatonta tietoa. Silloin jou
tuu katsomaan totuutta silmiin : Ainakin 177 ihmistä, 
joilla oli tietoa ja halua kertoa se, itse presidentin sa
lamurhasta tai sen peittelyoperaatiosta on murhattu 
tai todettu kuolleeksi olosuhteissa, jotka eivät olleet 
luontevia ja todennäköisiä silloin kun rikoksen tutkin
ta oli "aktiivisesti" käynnissä -kaikki ei voinut olla sat
tumaa. Lisäksi on joukko todistajia, jotka ovat havain
neet ettei heidän todistustaan ole taltioitu tai se on 
taltioitu väärennettynä. 

On todistajia, jotka nyt myöntävät, että heidät pelo
teltiin muuntamaan totuutta ja on todistajia, jotka pyy
sivät riittävän turvallisia kuulusteluolosuhteita, mutta 
saivat ylimielisen säälinsekaisen hymyn. 

Uskon ku itenkin hymyn hyytyneen , kun v. 1979 

DEALEY PLAZA 
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- Tutkinnassa FBl:n 
kolmesta maineikkaim

masta tarkka-ampujasta 
ei löytynyt sellaista 

pätevyyttä, joka olisi 
rauhoitetuissa lavaste -

olosuhteissa yltänyt 
samaan ampumasuori

tukseen ko. M91 /38 -
aseyksilöllä, kuin 

Oswaldin väitettiin. Oswaldin 
ikkuna + 

4 Monet palkalla olleet 
väittävät ainakin yhden 

laukauksen tulleen 
tästä. Se on tulkittavis

sa myös Orville Nix'in 
kaitafilmistä. 

Richard Helms, CIA:n salaisten operaatioiden pääl
likkö (1963) joutui valan velvoittamana todistamaan 
kongressin käynnistettyä uudelleen tutkimukset. New 
Orleansin piirisyyttäjän Jim Garrisonin v. 1969 nos
tama syyte Clay Shawta vastaan olisi saattanut joh
taa vyyhden purkautumisilmiöön, jos CIA -mies olisi 
puhunut jo silloin. Niin merkittäviä hänen tietonsa 
olivat. 

Ainut oikeudenkäyntiin johtanut syyte tässä asiassa 
on edellämainittu , joka oli yritys murtaa sitä hermeet
tistä liturgiaa, jota toistivat monumentaalisten Wa
shingtonin pylväikköjen katveesta vielä monumen
taalisemmat ihmiset, "jotka tiesivät mikä USA:lle oli 
parasta". 

Earl Warrenin ko~ion 
sel\'ityksestäjätettiin pois 

tärkeitä tietoja 
Ylituomari Earl Warrenin komissio suoritti valtavan 

Myöskään FBl:n rikosla
boratorio ei löytänyt 

aseen ja Oswaldin 
väliltä mitään kytkentää 

ampumasuoritukseen. 

Paikka, jossa seison 
valokuvassa ja kuvan suunta. 

työn , laatiessaan raporttinsa, joka muutamia kuukau
sia salamurhan jälkeen, tuossa tulenarassa vaihees
sa, oli tarkoitettu kansalaisten rauhoittamiseksi ja 
torjumaan poliittista kaaosta. Se koostuu suuresta
määrästä toisarvoisia tosiasioita joiden sekaan up
poaa paljon oleellista tietoa, oikeaa ja väärää. Ra
portti on suunnattoman laaja, 26 paksua nidosta ja 
vaikeasti hallittava, mutta siitä oli kuitenkin varaa jät
tää pois tärkeitä tietoja, jotka kuormittivat yhteiskun
nan horjumattomia instituutioita ja tiettyjä vaikutus
valtaisia liikemiehiä oudoilla kytköksillä. Kongressin 
tutkintaelin nojaa virallisesti vielä nytkin huomatta
vassa määrin tuon kirjakokoelman tukemaan teori
aan "yksinäisen hullun, Lee Harwey Oswaldin" am
pumista laukauksista, myöntäen vain mahdollisuu
den laajempaan salaliittoon. 

Oma näkökantani muotoutuu näkemäni ja lukemani 
pohjalta. Teksti on sisältänyt tiukan dokumentoituja 
tosiasioita, kuin myös höllempiä vaikeasti todistetta
via, mutta rohkeita linjauksia, täyttämään todisteelli-

sen historian aukkoja johdonmukaisesti ja joskus jopa 
hyvin todennäköisesti, mutta kuitenkin spekulatiivi
sesti. 

Kylmät tosiasiat ovat 
murtumaton arvo 
Seuraava on tiivistetty päätelmäni taustapohjautumi
en pääkohdista: Uskon, että presidentti Kennedyn 
murha oli vallankaappaus, jonka taakse kätkeytyy 
hyvin monimutkaisten kytkentöjen kautta, salaliiton 
inspiroinut ja aktivoinut yksi ihminen. Hänen lähipii
riinsä kuului hyvin monipuolinen ja vaikutusvaltainen 
henkilögalleria, joka ei empinyt epämääräisimmän ja 
ääneen lausumattomankin toiveen toteuttamista, 
kukin omien vaikutusmahdollisuuksien ehkä jopa 
äärirajoilla liikkuen. Pitkäjänteisen taitavasti huippu
konspiraattori ajoi joukkonsa sisään "historialliseen 
tehtävään". 

Tämä harmaa konspiratiivinen eliitti päätti vaihtaa liit
tovaltion johdon sellaiseksi, joka palauttaisi ja vielä
pä kohottaisi valtapoliittisia tavoitteita turvautuen feo
daalisen ritariyhteisön harhoissa elävän ryhmän suu
ret taloudelliset edut ja kuvitteellisen arvomaailman. 
Koristeellisuuskysymys on etsiä tästä voimasta vi
vahteita mafiasta, CIA:sta, Kuuban illegaaleista pa
kolaisjärjestöistä tai strategisesta aseteollisuudesta, 
suuria rahavirtoja ohjaileva kollektiivinen kumppa
nuus sisälsi paljon edellämainittua elementtirikkaam
man rintaman, jonka salaliittoon osallistumisen taso 
ja tasot ovat vaihdelleet pelkästä peritystä ajattelu
tavasta eri asteiseen aktiiviseen toimintaan tai tie
dostamattomaan hyväksikäyttöön - jollekin on var
masti selvinnyt vasta aikojen päästä, että hyvän vel
jen pyyntö jossakin pienessä asiassa, on sattumalta 
edesauttanut olosuhteita presidentin murhaamisek
si tai lamauttanut pol iisiviranomaisen yritystä ottaa 
tilanne hallintaan. 

Silloinen vara-presidentti Johnson oli ehdottomasti 
kaiken tämän ulkopuolella ja siitä tietämätön. Hän 
oli myös ensimmäinen vaikutusvaltainen henkilö, joka 
ilmaisi uskovansa salali ittoon ; "Oswald saattoi pai
naa liipasinta, mutta hän ei ollut yksin", Johnson kui
tenkin edusti agressiivisempaa ulkopoliittista ajatte
lua. 

Maltillisestija ky\'ykkäästi 
suunniteltu salaliitto 
Konkreettiselle tasolle salaliitto on leimahtanut sil
loin , kun lyhyellä aikavälillä hallitus suunnitteli ja teki 
useita päätöksiä, jotka tähtäsivät Kaakkois-Aasian 
sillanpää-asemista luopumiseen. Ilmeisesti tuo tilan
ne on ollut hyvin paljon samanlainen, kuin se, jossa 
pieni ryhmä sisäpiirin arkkikommunisteja yritti paniik
kitunnelmissa kääntää venäjän kelloa takaisin totali
taarisen kommunismin aikaan v. 1991 . Toisin kuin 
Venäjällä, jolle tyypillinen tapa oli sotavoiman pika
käyttö käskyllä, joka onnistuessaan täytti NL:n oma
peräisen laillisuuskäsityksen, oli tällä eliittiryhmällä 
malttia ja kykyä huolelliseen ja minikerroksiseen ope
raatiosuunnitteluun: Se sulki kaikki yhteydet itse eliit
tiryhmän, illegaalin suoritusportaan ja väliportaan 
ohjaillun viranomaistahon väliltä - tapahtui mitä ta
hansa. Poikkeustilanteen hallinta ja tutkintaviranomai
nen ohjattiin monimutkaisen, byrokraattisen ja laa
jan organisaationsa tukemana hidastamaan ja vai
keuttamaan tutkinnan yleistä hallittavuutta ja saatta
maan poliisitoimen etevästi harhautettuna kohti kaa
ostilaa. 
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takunnalliselle ilmatorjuntalei
rille elokuussa Lohtajalla osal
listui ensimmäistä kertaa me
rivoimien yksikkö. Aikaisemmin 
rannikkotykistön ilmatorjunta 
patterina leirille osallistunut 

joukko oli nyt Pääesikunnassa ristitty merivoi
mien ilmatorjuntapatteriksi. Patteri osallistui 
myös leiriä edeltäneelle pinta-ammuntaleirille. 
Aikaisemman tavan mukaan oli rannikonpuolus
tajien joukko koottu monesta eri joukko-osas
tosta ja perusyksiköstä. Leirille osallistuneen 
merivoimien patterin 72 taistelijaa oli koottu kai
kista merivoimien joukko-osastoista Saaristome
reltä Suomenlahden pohjukkaan asti ja lisäksi 
vielä Reserviupseerikoulusta. 

Karavaani kulkee 
kumipyörillä 
llmatorjuntapatterin perustaminen ja siirtäminen 
Keski-Pohjanmaalle on mittava suoritus. Patte
rin joukot marssivat kahdelta lähtöalueella, Han
gosta ja Kotkasta, yhteensä neljänä eri mootto
rimarssiosastona. Ajoneuvojen määrä oli mel
koinen : kaksi linja-autoa, seitsemän maasto
kuorma-autoa, yksi pakettiauto, kaksi henkilö
autoa ja yksi raskaskuorma-auto peräkärryn 
kanssa, yhteensä kolmetoista ajoneuvoa. Kah
den ampuvan jaoksen ja huolto-osien kalusto 
vaatii varsin paljon kuljetuskapasiteettia pitkää 
marssia varten . 

Kovapanosammunnoissa 
· joukot hitsautuvat hyvin 

yhteen 
26 llmatorjuntaleirin koulutuksen ehdoton painopis-

. kertaa mukana 

Rannikonpuolustajien otteista kuvastui ja 
erottui muihin verrattuna kaksi asiaa. Rentous 

ja paineettomuus suorituksissa sekä selkeä 
määrätietoisuus ja kyky soveltaa oppeja muut

tuvien tilanteiden mukaan. 

te on kovapanosilma-ammunnoissa, joita leiri
joukot saivat toteuttaa keskimäärin 20-25 kap
paletta leirin aikana. Harjoituksen tavoitteena oli 
myös ilmatorjuntayksiköiden hitsaaminen sodan 
ajan toimivaksi joukoksi ja niiden suorituskyvyn 
mittaaminen erilaisissa koulutustapahtumissa ja 
kilpailuissa, joista tärkeimmät ovat ilma- ja pin
ta-ammunnat. 

Leirin koulutukseen kuluu useiden pienten mars
sien ja asemaan ajojen suorittaminen, ammun
tojen valmistelu, viestiyhteyksien rakentaminen, 
joukon ja kaluston toimintakyvyn ylläpitäminen 
sekä oman tehtävän merkityksen sisäistäminen 
joukon suorituskyvylle. 

Ammunnat, kuten harjoituskin toteutettiin pitkälti 
vakioidun leiriohjeen mukaisesti. Leirin lyhen
täminen kahdella vuorokaudella, mutta koulu
tustapahtumien määrän säilyttäminen entisel
lään piti huolen siitä, että leirin tempo säilyi jat
kuvasti riittävän kiivaana ja kohta kotiutuville 
sotureille riittävän haastavana. Joka päivä aa
musta iltaan jatkuneet ammunnat asemien vaih
dot ja ammuntojen valmistelu näkyivät jo kotiu
tumisensa kynnyksellä olevissa tykkimiehissä 
pienenä väsymyksenä ja hermojen kiristymise
nä leirin loppupuolella. 

Merivoimien ilmatorjuntapatterin eli RANTA-pat
terin tärkeimmät koulutuspahtumat olivat ilma
ampumakilpailu ja pinta-ampumakilpailu. Kilpai
lujen tarkoituksena oli selvittää joukon suoritus
kyky yksikön tärkeimmissä tehtävissä. RANTA
patterin suoritukset erosivat selvästi muiden 
joukkojen suorituksista. Kuten kilpailujen valvo
jat ja ilmatorjunnan tarkastaja eversti Sipikin ha
vaitsivat; rannikon puolustajien otteista kuvas
tui ja erottui muihin verrattuna kaksi asiaa, ren-

tous ja paineettomuus suorituksissa sekä sel
keä määrätietoisuus ja kyky soveltaa oppeja 
muuttuvien tilanteiden mukaan. 

Kouluttajien luova ote 
vaikuttaa tuloksiin 
Havaintojen lisäksi merivoimat erottuivat kilpai
luissa myös tuloslistoilla. Seitsemän kilpailujouk
kueen joukosta RANTA-patteri sijoittui ampuma
kilpailuissa historiallisesti komeasti kolmanneksi. 
Nämä tulokset ja patterin ampumataito läpi koko 
leirin selittyvät oikeastaan muutamalla seikalla. 
Menneisiin vuosiin verrattuna panostus koulu
tushaaravalintoihin , ilmatorjuntakoulutukseen ja 
sen kehittämiseen sekä kouluttajien mahdolli
suus luovuuteen ja ammattitaidon käyttöön il
matorjuntakoulutuksessa puhuvat omaa selke
ää kieltään koulutustason mittauksissa. 

Kotkan Rannikkoalueella on ilmatorjuntakoulu
tuksesta vastannut kaksi viimeistä vuotta yliluut
nantti Sauli Jonsson apunaan sotilasmestari 
Teppo Saareks. Heidän työnsä kantaa hedel
mää nyt. Toivottavasti heille annetaan mahdol
lisuus jatkaa työnsä kehittämistä ja ilmatorjun
takoulutuksen tason nostoa ja laajentamista 
edelleen uudessa puolustushaarassamme. Pal
kintokaappeihin on syytä ryhtyä raivaamaan ti
laa myös ilmatorjunta-aselajin kiertopalkinnoil
le. 

KOl'Ml'IKl'l'll'IEI' 

MUISTOME 
Mustmn 
Mustamaan Sankarivainajien Muistomerkkitoimi
kunta ja veteraanit paljastivat lauantaina 29.8. 
Mustamaalla muistomerkin saaressa kaatuneiden 
yhdentoista sotilaan muistoksi. Virolahden edus
talla itäisellä Suomenlahdella sijaitseva Musta
maan saari oli viime sotien aikana olennainen osa 
rannikkopuolustusjärjestelmää. Saari oli osa ran
nikon linnoitusketjua Sydänkylä - Mustamaa -
Ulko-Tammio - Haapasaaristo, eli kenttäarmeijan 
Salpalinjan merisivustajatke. 

Eversti evp. Olavi Aspinjaakko kertoi kutsuvierastilaisuudessa Musta
maan historiasta sotien aikana, ja toivoi muistomerkin kautta tiedon 
välittyvän myös jälkipolvi lle. 

- Sotiemme jälkeen Mustamaalla palvelleiden varusmiesten taholta on 
jälkeenpäin ihmetelty sitä, että linnakkeen sodanajan tapahtumista ei 
puhuttu silloin heille juuri mitään. Näin varmaankin oli mm. vuonna 
1947 palvellessani itse täällä nuorena upseerina. 

- Vaikeneminen johtui ilmeisesti sodan ajallisesta läheisyydestä, aseet
han olivat vaienneet vasta kolme vuotta aiemmin. Muistomerkkitoimi
kunta toivoo, että nyt paljastettava Mustamaan sankarivainajien muis
tomerkki korjaa osaltaan tilanteen niin, että nykyiset varusmies- ja re
serviläispolvet saavat tämän muistomerkin kautta olennaisimman tie
don sotiemme ajan tapahtumista tällä alueelle. 

RSKY 
80wotta 

.. onnea! 
Rannikkosotilaskotiyhdistys (RSKY) viettää 80-vuotisjuhlasisariltaa 
3.11 .1998. Puheenjohtaja Ulla Varjolan luotsaama yhdistys on tärkeä yh
teistyökumppani myös Kotkan Rannikkoalueelle. 

Yhdistyksen paikallisyhdistykset eri puolilla Suomen rannikkoa ovat teh
neet arvokasta työtä vuosikymmenien ajan niin linnakesaarilla, leireillä 
kuin mantereellakin . Kotkalaisista varusmiehistä ovat pitäneet hyvää huolta 
Riitta Kivisen johtaman RSKY:n Kyminlinnan paikallisosaston vihreät si
saret. Varusmiesten henkisestä hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla 
varusmiehille olohuone sotilaskodin tiloista ja monesti toimimalla 'keino
emoina' nuorille miehille ja naisille. Sotilaskotien tuotoilla on hankittu va
rusmiehille erilaisia vapaa-ajanharrastuksiin liittyviä tarvikkeita, jotka ovat 
erityisen tervetulleita linnakesaarille. Munkintuoksu on tuttu juttu myös 
leireillä. Sotilaskodin liikkuvassa yksikössä tai teltassa on takuuvarma 
tungos. Kyminlinnan paikallisosasto on ollut joukko-osaston mukana myös 
lukuisissa yleisötapahtumissa. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
on päivittäistä käytännön maanpuolustustyötä. 

Kotkan Rannikkoalue onnittelee hyvää yhteistyökumppaniaan ja toivot
taa menestyksekkäitä toiminnan vuosia myös tulevaisuudelle. 

Muistomerkin luovutti talousneuvos Kalervo Hauhio ja vastaanotti Kot
kan Rannikkoalueen komentaja, everstiluutnantti Timo Junttila. 

- Täällä koulutettavat nuoret varusmiehet ja reserviläiset sekä muutkin 
Mustamaalla kävijät voivat todeta sankarivainajien muistomerkistä, kuin
ka suuren uhrin on vaatinut täällä taistelleilta miehiltä, että me nyt saam
me elää vapaassa ja hyvinvoivassa Suomessa, sanoi talousneuvos 
Hauhio luovutuspuheessaan. 

Luovutustilaisuuteen oli kutsuttu mm. kaikki tavoitetut sankarivainajien 
omaiset, puolustusvoimien edustajia, saaressa harjoituksessa olleet 
reserviläiset sekä varusmiehiä. 

Mustamaan saari on puolustusvoimien aluetta, ja muistomerkkiin pää
see tutustumaan vain erill isellä maihinnousuluvalla. KOTKAN KYl'll'IET 

KOLME 
Mt•skettisoturia 

(Vas.) Kesällä 1997 valmistunut yliluutnantti Anssi Munkki , 'jumalainen Anssi,' on 
ehtinyt lyhyellä virkaurallaan paljon. 'Palma de Rankista' Esikuntaan koulutus
alalle siirtynyt ansioitunut tutkijaupseerimme palkittiin keväällä Snellman-säätiön 
50-vuotisjuhlastipendillä. Merkittävä tunnustus myönnettiin kiitettävästä tutkiel
masta Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osastolla. Anssin tutkielman ai
heena oli: Kansallisen puolustuksen itsenäisyys Ranskassa ja Ruotsissa. 15 000 
markan stipendin luovutti Snellman-säätiön puheenjohtaja Harri Holkeri. 

Yliluutnantti Jukka Rautanen, tunnettu paremmin nimellä Lutunen, 'pakeni ' hän
kin paratiisisaarelta Kirkonmaalta varapäällikön tehtävistä syyskuussa Merisota
koululle kadettikurssin johtajaksi. Hauskanpidon koodi : Pekka ja Justiina. 

Majuri Lasse Kivinen siirtyi 'melkein siviiliin ', nimittäin Puolustusministeriön rau
hanturvaamistoiminnan vastuualueelle osastoesiupseeriksi . Tyky-tykki Kivinen 
toimi aiemmin Kotkan Rannikkoalueen esikuntapäällikkönä. Kyllä lähtee! Nimit
täin Harley Davidsonin selässä. 

Menestystä miehille jatkoon! One for all and all for one. 27 
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1. Ikä? 
2. Mistä olet kotoisin? 
3. Perhe? 
4. Millainen olet? 
5. Mikä ärsyttää? 
6. Rähjäätkö? 
7. Kiitätkö? 

Miten rentoudu!? 

• 
8. 
9. Jos saisit yhden toivomuksen, niin 

mikä se olisi? 
10. 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? 

2. Porvoo 
3. vaimo, pojat 11 , 13 ja Kaisa 
4. 182 cm 80 kg hämäläinen 
5. kallis polttoaine 
6. harvoin 
7. kyllä 
8. sohvatyynyä pöyhien ja TV päälle 
9. päästä Orresta eläkkeelle 
10. olen 
11. silmät kiinni kuorsaten 

yli
kersantti 

Jouni 
Ahola 

Orren-
gnmd 

12. sopivat 
13. Ylläs v. 96 ensikerta laskettelemassa 
14. cokis 
15. ei sitä ole 
16. kännykän ohjekirja 
17. tottakai 
18. Opel 
19. ranne 
20. -
21 . Yritämme noudattaa tasa-arvoa 
22. ruokailu 
23. koti 
24. Syö makkaraa ilman sinappia 
25. Jatkan lomaa 

1. 23 V. 

2. Kotkasta 
3. Avovaimo Päivi 
4. Luotettava, rauhallinen 
5. Aamu heräämiset 
6. Silloin tällöin 
7. Tottakai 

vänrikki 
Jukka 

Kansonen 
Kirkonmaa 

8. Viettämällä aikaa kavereiden kanssa 
9. Kesäloma 
10. Hieman se ujon puolelle kallistuu 
11. Pitkään jos mahdollista 
12. Löysät 
13. -97 Bahrainiin 
14. Cokis 
15. Heinola 
16. Carlos 
17. En 
18. Olvin CXX 
19. En mitään 
20. Tasapuolisesti kaikki 
21 . Sukkahousut olisi luultavasti epämukavat 
22. Aamukahvi 
23. Koti 
24. Harrasta kansantansseja 
25. Menen kahville 

1. 46 
2. Kotkasta, "paljasjalkainen" 

kuljetus
t)öntekijä 

Juhani 
Raatikainen 

Koulutus
patteri 

Kyminlinna 

3. Sisältää "tyttöystävän" ja mäyräkoiran 

4. Pilke silmäkulmassa 
5. Saamattomuus 
6. En 
7. Kyllä 
8. Sohvalla 
9. Saisin elää "rikkaan" elämän 
10. Ujo sosiaalinen 
11 . Hyvin 
12. Eroottiset naisen yllä 
13. Kreikan saaret 
14. Cokis kossulla 
15. Ei sellaista olekkaan 
16. Dick Francis Pankkiiri 
17. En 
18. Radiolinjan saarimainokset 
19. En mitään 
20. En osaa itse sanoa 
21 . Olla "mies" 
22. lltayö 
23. Sänky 
24. Tosimies tekee mitä vain? 
25. Menen suihkuun 

1. 52 V 

2. Miehikkälästä 
3. Vaimo ja kaksi lasta 
4. Hiljainen 
5. Piittaamattomuus 
6. En 
7. Kyllä kun on aihetta 
8. Lenkkeilen, luen 
9. Pysyisi terveenä 
10. Pikemminkin ujo 
11 . Hyvin mutta vähän 
12. Mukavat 

teknikko
kapteeni 

Matti 
Urpalainen 

Esikunta 
Huolto-

t:oimkto 

13. Tutustumismatka kannaksen taistelupaikoille 
14. Cokis 
15. Pieksämäki 
16. Patricia Cornwell ; Ruumistarha 
17. En 
18. Kenguru-bensiini 
19. Ajattelemattomuuksia 
20. Oikea peukalo 
21. Hyvä kysymys 
22. Pieni lepotauko töistä tulon jälkeen 
23. Koti 
24. Sitä sietää miettiä 
25. Jatkan töitäni 

Kuumia Kysymyksia sivuilla 28, 38 ja 40. 

zeras 
rvostuksen menettäminen alentaa 

itsetuntoa. Myös ammatillinen itse
tunto laskee ja katoaa vähitellen , 
jos ihmisen kyvyt ja suoritukset 

setetaan jatkuvasti kyseenalaisik
. Moni pitkään kiusaamisen koh

teena ollut on itsekin alkanut epäillä kykyjään , osaa
mistaan, ammattitaitoaan, älykkyyttään ja jopa mie
lenterveyttään. 

Henkinen väkivalta rehottaa useimmin työyhteisöis
sä, joissa työilmapiiri ja -olot ovat huonot. Huono il
mapiiri synnyttää sortoa. Henkinen väkivalta on siis 
osa huonoja ihmissuhteita. Henkinen väkivalta voi 
pila näkymätöntä ja kuulumatonta, passiivista, juo
nittelevaa, merkitseviä silmäyksiä , puhumattomuut
ta. Toisaalta se voi olla hyvinkin kovaäänistä , aktii
vista ja hyökkäävää: haukkumista, pilkkaamista ja 
uhkailua, joskus muiden, esimerkiksi asiakkaiden 
kuullen. 

Henkisen väkivallan ilmenemismuotoja on monen
laisia. -J.-

Henkinen väkival
ta vaikuttaa laa
jasti työhön ja 
koko elämään. Pit
kittyessään se voi 
näkyä myös kiusa
tu n perheessä. 
Henkinen väkival
ta on voimakas 
stressitilanne, jon
ka seurauksena 
voi olla muun mu
assa masennus, 
sairauspoissaolot, 
eläkkeelle hakeu
tuminen ja äärim
millään itsemurha. 

sen uhka on suuri, henkisellä väkivallalla pyritään 
oman työpaikan säilyttämiseen. 

Uhriksi kelpaa kuka tahansa 
Kiusaamisen kohteeksi voi joutua niin esimies kuin 
työntekijäkin . Kiusattu tulee harvoin esille. Yhtä har
voin työtoverit haluavat puuttua asiaan. Tilanne on 
paljolti sama kuin koulukiusaamisessa. Toisinaan 
kiusatun oma käyttäytyminen on edistänyt tapahtu
mien kulkua. Kiusattu on esimerkiksi saattanut ar
vostella työyhteisön kulttuuria, sen normeja ja sään
töjä tai rikkonut niitä.Myös tiukka pitäytyminen omiin 
mielipiteisiin saatetaan kokea uhkana työyhteisös
sä. Yleensä samanmielisyys yhdistää ryhmää ja eri
laisia näkemyksiä esiin tuova koetaan uhkana. 

Olenko minä kiusaaja? 
Kiusaajina on niin naisia kuin miehiäkin. Esimies voi 
olla kiusaaja, mutta myös esimies voi joutua alai
sensa/alaistensa henkisen väkivallan kohteeksi . 
Usein kiusaaja on samalla tai ylemmällä tasolla kuin 
kiusattu . Kiusaajia on useimmiten pieni muutaman 
hengen ryhmä. 

Työpaikan Sosiaalikuraattori Tuija Forsberg 
Julkaistu aiemmin: Karjalan Lennoston lehti Kajjaus 10/98 
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1 
ei tarvitse alistua 
Mustamaalaaminen 
Uhrin puheita vääristellään, selän takana puhutaan 
pahaa, levitetään perättömiä puheita, pilkataan mui
den kuullen, juorutaan. 

Eristäminen 
Uhrille ei puhuta, ei kuunnella, häntä kohdellaan kuin 
ilmaa, ei kutsuta yhteisiin tilaisuuksiin . Eristäminen 
voi olla myös fyysistä . 

Työtehtävien yksipuolistaminen tai 
vähentäminen 
Työntekijälle annetaan aikaisempaa vähäpätöisem
piä ja yksinkertaisia tehtäviä . 

Uhkailu ja huutaminen 
Työtä ja tulosta moititaan jatkuvasti. 

Fyysinen väkivalta tai sen uhka 

Mielenterveyden kyseenalaistami
nen 
Uhria pidetään henkisesti sairaana, hulluna, työky
vyttömänä. Tämä on julmin henkisen väkivallan muo
to. 

Sukupuolinen häirintä 
Olennaista sukupuolisessa häirinnässä on se, että 
se on yksipuolista ja ei-toivottua. 

Puolustusky\'}'ttömyys 
henkisen väkivallan edessä 
Monet, joita ei ole kiusattu, kyselevät, kuinka joku 
voi antaa kiusata itseään. Puolustuskyvyttömyys on 
kuitenkin yksi henkisen väkivallan olennaisimmista 
piirteistä. Jos pystyy puolustautumaan, ei enää ole 
uhri. Henkisessä väkivallassa ei ole kyse kahden 
tasavertaisen ihmisen välillä olevasta ristiriidasta , 
vaan toinen on syystä tai toisesta ko tilanteessa hei
kompi kuin toinen. Kun esimerkiksi esimies harjoit
taa henkistä väkivaltaa alaistaan kohtaan, hän käyt
tää esimiesasemaansa sisältyvää valtaa väärin . 

Kiusaamisen tavoitteena on 
usein vallan-ja hallitsemisen 
halu 
Henkinen väkivalta on tahallista. Sen takana on aina 
jokin tavoite. Kun esimerkiksi työpaikan menettämi-

Myös työtoveri tai työtoveriryhmä voi harjoittaa hen
kistä väkivaltaa työtoveriaan kohtaan muun muassa 
puhumalla pahaa selän takana, mustamaalaamalla, 
halveksimalla tai eristämällä. Tätä kutsutaan toveri
terroriksi. Toveriterrori on yleisempää kuin esimiehen 
työntekijöihin kohdistama väkivalta. 

SeMttämättäjääneet 
ristiriidat lietsow.t 
kiusaamaan 
Jokaisessa työpaikassa on silloin tällöin vuorovai
kutusongelmia. Suurin osa menee ohi jälkiä jättämät
tä . Osa ristiriidoista voi kuitenkin jäädä muhimaan 
työyhteisöön syystä tai toisesta ja ristiriita alkaa ede
tä. Ristiriitojen lisääntyessä työntekijöiden kunnioi
tus toisiaan kohtaan vähentyy. Lopulta kaikki alka
vat kohdella toisiaan kylmästi ja tunteettomasti. Täs
sä vaiheessa henkinen väkivalta leimahtaa liekkeihin
sä. Ei enää välitetä, miltä uhrista tuntuu. Tunteet on 
eristetty koko tapahtumasta. 

Jatkuu sivulla 30 29 
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Syyllisen etsiminen ei auta. Hedelmällisempää on 
pohtia, missä ja millaisissa työtilanteissa on ihmis
suhdeongelmiin johtavia puutteita. Tällaisia ovat 
muun muassa 

• epäselvät työn tavoitteet ja 
tehtäväkuvat 

♦ vähäiset vaikuttamismahdollisuudet 
omaan työhön 

• kilpailu 
• itsenäisyyden puute 
♦ työn yksipuolisuus 
• koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien 

puute. 

1yöpaikkakiusaamiseen 
pitääja voi puuttua 
Työpaikkakiusaamista on ollut niin kauan kuin on ollut 
työpaikkoja. Siihen puuttuminen on varmasti vaike
aa, muttei mahdotonta. Älä suhtaudu välinpitämät
tömästi työpaikkakiusaamiseen. Välinpitämättömyys 
on kaikista asenfeista vahingollisin . Se sisältää aina 
viestin: työpaikkakiusaaminen on merkityksetöntä, 
joten siihen ei kannata kiinnittää mitään huomiota. 
Jos sinä näet työtoverisi olevan henkisen väkivallan 
kohteena, uskalla puuttua ja ottaa asia puheeksi. 

Jos ihminen on joutunut henkisen väkivallan uhriksi, 
hänen ei pidä jäädä miettimään asiaa yksin. Asiaan 
ajoissa puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi 
kaikki hankaluudet pitäisi ottaa rohkeasti esille ja 
hakea apua ja tukea esimerkiksi työtovereilta, esi
mieheltä, työterveyshuollosta tai työsuojeluvaltuute
tulta. Muiden ihmisten sosiaalinen tuki sekä työpai
kalla että sen ulkopuolella on kiusatun keskeinen 
voimavara . 

Tärkeää on muistaa, että ulkopuolinen auttaja ei kui
tenkaan voi tehdä asioita uhrin puolesta. Kun haluaa 
katkaista henkisen väkivallan kierteen, on tehtävä 
itselle selväksi, mitä haluaa. Minkä haluaa muuttu
van työpaikalla ja mitä on valmis tekemään ja jopa 
riskeeraamaan saavuttaakseen sen. Apua ja tukea 
tähän voi saada. Ensisijaisesti konfliktit olisi pyrittä
vä hoitamaan siellä, missä ne ovat syntyneet, yleen
sä siis työyhteisössä. Keinot pysäyttää henkisen vä
kivallan tuhoava prosessi ovat osittain tilannesidon
naisia . Yleispätevää, sopivaa reseptiä jokaiseen ti
lanteeseen ei ole. Jos omat keinot eivät riitä, olisi 
tukea lähdettävä hakemaan konfliktin mahdollisim
man varhaisessa vaiheessa. 

Kaikissa työyhteisöissä on ajoittain ongelmia ja ih
missuhdekonflikteja. Yksi terveen työyhteisön merkki 
on se, että se pystyy näkemään ja tunnustamaan 
ongelmat ja haluaa yhdessä ratkaista ne. Työyhtei
sön tervehtymisen ensimmäinen ratkaiseva askel 
otetaankin, kun yhteisö myöntää ongelmat ja haluaa 
ryhtyä etsimään syitä ja ratkaisuja niihin. 

Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Henkisen vä
kivallan ratkaisukeinot ovat heikkoja. Vai ovatko? 
Henkinen väkivalta on pitkään ollut tabu, johon ei ole 
haluttu puuttua. Sen äärellä ollaan myös avuttomia 
ja neuvottomia. Asian vähättely ja pakeneminen ovat 
yleisiä ongelmanratkaisukeinoja. Kuitenkin rehellinen 
ja avoin keskustelu johtaisi varmastikin parempaan 
lopputulokseen, jos asioista uskallettaisiin puhua nii
den oikeilla nimillä. 

Lähteet: 
• Jankola 1991 : Henkinen väkivalta työelämässä. 
• Sihvonen 1997: Miten ehkäisen työuupumuksen. 
• Tasala 1997: Työpaikkakiusaamisen noidankehät 
• Vartia - Perkka-Jortikka 1994: Henkinen väkivalta 

työpaikoilla. 

s1va I sensa 
ellä ja viilentävillä 
illa hienon myllyn teras 

suosi ja maisemat oliv 
t. 
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Jos runoilija olsin 
- sua sanoin hellin koskettaa 
mä iltaisi n tahtoisin 
- ne silmiis ihanlin hukuttaa. 
Murheet, kaikki häipyy pois 
• oi, minua sä muista. 
Kuinka ihanaa kaik' olla vois 
- jo lehdetkin on auenneet puista Ja 
aamukaste helmeilee 
- sulohuules kostutat. 
Kun kevätilma lämpenee 
- monet kukastaan uneksivat, 
joka pörriäistään pienoista 
• halaisi hellästi tovin, 
herättäis pahasta unesta 
- sen Jälkeen rutlstals kovin. 

Sun silmäs värit taivaan salaa 
- ne aukaiset sä aamuin. 
Kun aurinko kehränä kirkkaana palaa 
- näkyy tähdet enää haamuin. 

Mies, joka 
hurmasi illan 

daamit. 
Yliluutnantti 

Petteri Liitola 
Rankin linnak

keelta tietää 
tien naisten 

sydämiin. 
Perinteinen 
nuorimman 

upseerin Puhe 
Daameille oli 
tänä vuonna 

herkkä 
rakkausruno. 

Jo iltarusko otteen saa 
- se värjää neltoperhon. 
Kuin posklesl punaamaa 
- on väri pllvlverhon. 

01, Jos sun edessäs 
- nyt kyynel olla voisin. 
Mä syntyisin sun sllmlssäs 
• unen kauniin sulle toisin. 
Mä eläisin sun poskellas 
- pedlllä pehmeällä 
Ja kuolisin sun huulillas 
• ruusujen peittämällä. 
Mä haihtuisin sun sydämeen 
• saat mua loppuun asti kantaa. 
Kaikkeni sun vuokses teen 
- en epäröls henkeäin antaa. 

Pettää Jalat, alta maa 
- vain enkeli katsoo noin. 
Moni kultaan vois sut hukuttaa 
- mä runon pienen toin. 
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fiUunnistuskilpailu 
suunnistusseuroille ja 
yhteisöjen miesjouk
J<ueille. Jbukko-osas
tomme osallistui en
simmäistä kertaa Ju 

n viestiin. 
~ " 

paaehtoisia -'ja suunnistajia -
oli riittävästi. Erilaiset loukkaan
tu' set paköttivat muuttamaan 
a Ruper-äistä kokoonpanoa vie
.. viikkoa ennen viestiä. lHarjoit-

\ , _ • te st vastasi jokainen I~senäi-
• \ sesti ja os I a.se jä kin ain~muutamaan 1ltaras

rt1 kokemukseen~ l:lyvällä peruskunnolla sekä 
/ vIankalla f uor\ istus oKetnukselJa joukk

1 
e la~ti ~ 

~-lt!Jo.!!_a kisi mielin ,ki paiJuJn; 
, " . 

• u6den 19~8 Jukolan v·esti suunnistettiin vaa-
.· !ivassa uusmaalai sessa maastossa. N'aikka 
· j~uk eessamme oli Jukolan kokemusta paljon-

kin , osoittautui 50 Juhla-Jukola tavallista enem-
' män fyysistä kuntoa sekä taktista aitoa vaati-

va si kilpailuksi (tästä johtuen ratapituudet oli
vat kuulemma tavalJista lyhyemmät!). Maastos
sa oli korkeita mäkiä, jyrkänteitä, lukuisia toisi
aan lähellä olevia avokallioita, tiheää kuusiklfoa, 
sekametsää, suota ja n; kkuualueita. Sii kaik
l<eamuuta ku1nj uostavaa kangasmaastoa, eikä 

• kulkua helpota ia polkuja juurikaan ollut. Kil
pailukartta oli ·Ipasuunnistuskartta mittakaavas
sa 1: 1 0 000. Voittajajoukkueen ajaksi arvroitiin 
noin 8 tuntia. 

Juko an viestin osuuspituudet ja jouko-osaston 
juoksujärjestys oli : 

1. 9,8 - 10,0 km valoisa/hämärä 
ltn Harri Koski 
2. 9,8 - 10,0 km hämärä 
sotmest Juha Valjus 

U>pputuloksetja osuusajat 
Sijoitus vaihdossa 'Viestjajka 
1. 831 :1 .4~ ' 
2. 863 3 :47 
3 869 6.15 .:l 
4. 35 7.46 ;\ 
5. 8 5 0 8,!i0 
6 . 862 11.21 
7. 807, 1 3 .39 

45 , 
. r"; 

3. 12,6-
.maj asse Kivine 
4. 6,6 • 6,8 km hä 
ylil Anssi Munkki 
5. 6,6 • 6,8 km V 

kapt Jyrki ikk 
p, 11,7- 11,9 
yli P 
7. 12,9-1 3, 

/ 

sotmest Teppo Saareks 
yht. n. 706 km 

Juoksija , 
Harri Koski 
Juha Valjus 
Lasse Kivinen 
Anssi,Munkki 
Jyrk_i ~ ikka 
J rma Pajulahti 
TepP.o Saareks 

... ··.p: _:38, f 
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euttaa en, että at uvaihe 
uodostuvien jon jen :,hä 

ala nousta, eten ih·beti 
maastosta tahdo ·löytY.å o 

a suunnistusradat oyat,-aina r
qnlukuta'toa tarvitaan. isäksi s inen 
sana viestijouk ueija asetti paineI a oma le on
istumiselle. Hajontarasteja::aii jokaisella radal

la, jolloin erityisesti rastia lähestyessä oli oltava 
tarkkana, jotta oma rastipiste löytyisi. 

Joukkueen lähtönumero oli 1017 ja lopullinen 
sijoitus 807. Ilmoittautuneita joukkueita oli 1240. 
Patteriston viesti sujui kokonaisuudessaan vä
hintäänkin hyvin, joukkueessa oli kolme Juko
lan ensikertalaista. Suuri lähtönumero heti alus-

50. Juhla- Jukol ofi jou kueellemme miellyttä
vä kokemus. Vuonna . 999 J olan viesti juos
taan Satakunnassa, Euran maastossa. Luvas
sa on siis nope9a j hyväkulkuista maastoa, 
mutta suunnistuksellisesli tarkkuutta vaativaa. 
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Kotkan Rannikkoalue järjesti 14. - 16. 7. Itäisen 
Maanpuolustusalueen jalkapallomestaruuskilpailun, 
jonka voittaja jatkoi valtakunnalliseen otteluun. Jouk
kueet olivat sekajoukkueita, joissa yhdessä pelasi
vat varusmiehet ja palkattu henkilöstö. Kilpailuun 
osallistuvat joukkueet pääsivät Kotkassa tutustu
maan ruohokenttien lisäksi merellisiin maisemiin ja 
rannikonpuolustukseen Kirkonmaassa ja Rankissa. 

IMpa:n jalkapallomestarit löytyivät 
tällä kertaa Karjalan Lennostosta Ris
salasta. Kuva: ltn Jukka Mutanen 

Sotilasmestari Juha Valjus on Suomen 
mestari. Hän ampui Suomen mestaruuden va
paapistooliammunnassa yleisessä sarjassa 16.8. Jo
ensuussa pidetyssä kilpailussa. Peruskilpailussa 
Juha ampui 555 pistettä (60 laukausta, ampuma
aika 2 tuntia, ampumaetäisyys 50 m). Peruskilpai
lun jälkeen hän oli 3. sijalla. Kahdeksan parasta jat
koi finaaliin , jossa ammuttiin laukaus kerrallaan 10 
laukausta. Juhan tulos finaalin jälkeen oli 98,9 pis
tettä, jolla heltisi voitto reilun kahden pisteen erolla 
hopealle sijoittuneeseen. 

Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailussa Lahdessa 
viikkoa aikaisemmin Juha Valjus sijoittui lajissa 6. 
sijalle. Kuva: sotmest Juha Valjuksen arkisto 

Kotkan Rannikkoalueen VMTK lähetti haasteen 
Kymen llmatorjuntarykmentille saapua kisaamaan 
salibandyn pelaamisen paremmuudesta 26.8. Ky
seessä oli vastahaaste, sillä kotkalaiset kävivät tais
telemassa jalkapallokentällä haminalaisten haasta
mana aiemmin. Haminasta tul i tappio, kotikentällä 
heltisi muikea voitto. Radio Albatrossin lah
joittama kiertopalkinto jäi siis tällä 
kertaa Kotkaan. Ensi vuonna ovat uudet tais
telijat kentillä, kun samojen lajien paremmuudesta 
kilpaillaan taas. Tästä alkoi naapurivaruskuntien va
rusmiestoimikuntien välinen peliperinne. 

Mukana kisatunnelmassa oli tietysti myös urheilu
toimittaja ja tuottaja Eero Tauru, joka kyseli kovan 
kisan jälkeisiä tunnelmia. 
Kuvat: Ulla Parviainen 

Kotkan Kynnet onnittelee 
voittajia. 



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

Millainen olet? 
Mikä ärsyttää? 
Rähjäätkö? 
Kiitätkö? 

8. Miten rentoudu!? 
9. Jos saisit yhden toivomuksen, niin 

mikä se olisi? 
10. 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? r;J 
17. Katsotko "Kaun iit 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? 

2. Tuusulasta 
3. Avovaimo, koira + kissa 
4. Toimelias, Rehti ja Reipas 
5. Toimettomuus 
6. Jos on aihetta, Harvoin 
7. Kyllä 
8. Mökillä ja urheillen 

vänrikki 
Jeny 

Lehtinen 
Koulutus

patteri 

~ 

9. Säkillinen porkkanoita ja urheiluauto 
10. Sosiaalinen 
11 . Hyvin ja tehokkaasti 
12. Olemattomat 
13. -94 Kreikkaan 

38 14. Coke 

15. Kuusankoski, kai? 
16. En muista, ei tuu juuri romaaneja luettua 
17. En, en, en 
18. Radiolinjan "Kato Saimaan norppa" 
19. En mitään! Mies tekee, mies vastaa 
20. Korvat 
21 . Ei tarvii hametta 
22. Hetki ennen heräämistä 
23. Kesämökki 
24. Pelaa shakkia tosissaan 
25. Lähden syömään 

1. Sopivasti. 
2. Pohjois-Suomesta. 
3. Kahden yli 30 v. lapsen äiti. 

emäntä 
1erttu 

Rautopuro 
Orren-
gnmd 

4. Saarelaisten mielestä työhullu . 
5. Ihmisten itsekeskeisyys. 
6. Lappilaisena - odotan revontulia. 
7. Silloin kyllä - kun se on paikallaan. 
8. Hunajasaunalla. 
9. Helpottaisin vähempiosaisten taakkaa. 
10.Sosiaalinen. 
11 . Hyvin. 
12. Puhtaat ja sopivat. 
13. 1.10.1989 Santahaminan laiturista kohti 
tuntematonta - Orrea. 
14. En ole maistanut kumpaakaan. 
15. Ei ole löytynyt sellaista . 
16. Lääkäri-kirjailija Helinä Siikala Ilon ja voiman 
käsikirja. 
17. En. 
18. Joskus poikani pienenä ollessa hokema 
"Oravapankin" mainoksesta "tosi on". 
19. Tällähetkellä en mitään. 
20. Hampaat - puhtaat - ehyet - omat. 
21 . Olla nainen - äiti - isoäiti. 
22. Hyvin tehty työpäivä takana, mahdollinen 
pitempi vapaa edessä. 
23. Oma koti Pohjoisessa. 
24. Paras olla sanomatta koska sen taakse joutuu 
kuitenkin . 
25. Lähden saunaan. 

1. 23 V 

2. Kotkasta 
3. äiti, isä ja pikkuveli 

ravitsemis
työntekijä 

Jenni 
Baum
berger 

Khkonmaa 

4. iloinen, puhelias & huumorintajuinen 
5. epärehellisyys 

6. En, ei kuulu luonteeseeni 
7. Kyllä 
8. Kuuntelemalla hyvää musaa (teknoa ja housea) 
9. Se, että pysyisin terveenä mahdollisimman pitkään 
10. sosiaalinen 
11 . Yleensä hyvin ja sikeästi 
12. Silkkiset ja seksikkäät 
13. Kesä Sveitsissä v. 87 
14. cokis 
15. Kirkkonummi??? 
16. Oiskohan ollut tenttikirjat joskus KAU-AN sitten 
17. Kyllä, jos muutakaan tekemistä ei oo 
18. Soneran (ent. TELEn) mainokset 
19. Sitä, etten osaa pitää aina suutani kiinni 
20. Silmät 
21 . äitiys (sille joskus) 
22. Yö 
23. Rannalla kuutamolla 
24. Lyö 
25. Varmaankin menen kippipatojen seuraksi ruoka
laan?!! 

tilanne
valvoja 
Tommi 
Haglund 
Orren-
gnmd 

1. 23v 
2. Helsingistä 
3. On 
4. Sopeutuva 
5. Peruuntuneet, 100% varmuudella sovitut asiat. 
6. Aiheesta 
7. Kiitos kysymästä, kyllä . 
8. Sulkemalla silmät hyvän musiikin soidessa. 
9. Omakotitalo 
10. Sosiaalinen 
11 . Vaakatasossa 
12. Sopivat 
13. Tammikuussa 97 ajoin autolla Helsingistä 
Nizzaan ja takaisin (n. 7 000 km). 
14. Ei väl iä 
15. Loviisa 
16. Kvanttifysiikan perusteet 
17. En 
18. Eräs olutmainos -95, jonka jälkeen TV hajosi ja 
jäi MM-lätkäfinaali näkemättä. 
19. En mitään 
20. Silmät 
21 . Uskokaa pois, on niitä. 
22. Aamupala 
23. Tämä on ETS-materiaalia. 
24. Lyö naista. 
25. Talletan/Printtaan/Faxaan nämä vastaukset. 

Kuumia Kysymyksia sivuilla 28, 38 ja 40. 

.. 

Haastattelijana: Teija Örn 

iitta-Liisalla on vieräh
tänyt puolustusvoimien lei
vissä jo kolmekymmentäkol
me vuotta. Palvelukseenas
tuminen tapahtui 1.11 .1965 

aminan Reserviupseeri
koulussa. Haminan keittiöllä vierähti kolme vuotta, 
mutta sitten perheenpää Erik alkoi haikailla takai
sin synnyinseudulleen Lappiin. Pakattuaan lapset 
j a omaisuutensa perhe Taxell siirtyi Sodankylään 
Jääkäripataljoonaan (nykyisin Jääkäriprikaati.) 
Erik hoiteli opistoupseerin tehtäviä ja Riitta-Liisa 
työskenteli keittiöllä keittäjänä. Lisäkoulutusta Riit
ta-Liisa hankki Rovaniemeltä ja sai itselleen emän
nän pätevyyden. 

KOl'MN KYNNET 

Lapin maisemissa hurahti viisitoista vuotta. Jo Poh
joiseen päin muuttaessaan Riitta-Liisa oli päättä
nyt, ettei viettäisi koko loppuelämäänsä Lapissa. 
Sopiva tilaisuus takaisinmuuttoon ilmaantui, kun 
Kotkan Rannikkopatteristossa julistettiin haettavaksi 
emännän virka. Tultuaan valituksi virkaan koko 
muu perhe muutti takaisin etelään, mutta isäntä jäi 
vielä vuodeksi Lapin rientoih in odottamaan reser
viin pääsyä. "Te tarvitsette työtä, patterista tarvit
see emännän. Tyytyväisyys on molemminpuolis
ta." Näillä sanoilla silloinen patteriston komentaja, 
everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen toivotti Riit
ta-Liisan tervetulleeksi rantapyssyn leipiin Kirkon
maan linnakkeelle. Koko perhe muutti linnakkeelle 
asumaan, kuten tapana oli. Pakkomuutto mante
reelle tuli viiden vuoden päästä, kun Kirkonmaan 
pieni koulu lopetti toimintansa. 

KOl'MN KYNNET 

Ravitsemistyönjohtajan tehtävää Riitta-Liisa on 
hoitanut pääasiassa Kirkonmaalla. Vuoden ver
ran hän oli lainassa esikunnassa hankkivan emän-

Kotkan Rannikkoalue on merivoimiin 
kuuluva monipuolinen rannikolla toi
miva valmiusjoukko. KotRa:n vastuu
alue kattaa Suomen hallussa olevan 
itäisen Suomenlahden saariston ja 
merialueet. 

Kotkan Rannikkoalueella palvelee 
vuosittain noin 500 varusmiestä. Pal
kattua henkilöstöä, sotilaita, sotilas
ammattihenkilöitä ja siviileijä on yh
teensä noin 150. 

nän virkaa hoitamassa, mutta muut vuodet ovat 
vierähtäneet tiiviisti linnakkeella. Myös keittiöllä, 
kuten monissa muissakin töissä, työtehtävät ovat 
muuttuneet huimasti. Viisitoista vuotta sitten Kirkon
maalla eletti in rauhall ista hiljaiseloa, mutta tänä 
päivänä päivittäinen tahti on yhtä hullunmyllyä. 
Ihmiset vähenevät mutta työt sen kun lisääntyvät. 
Toimistopöydälle on ilmestynyt myös atk-laitteita, 
kun ennen vanhaan kaikki tehtiin lyijykynää ja 
kumia käyttäen. 

KOl'MN KYNNET 

Työn ohessa Riitta-Liisa on ollut innokas järjes
töihminen. Ammattiyhdistys toimintaan hän tutustui 
jo Haminassa työskennellessään ja innostus jatkui 
myöhemmin sekä Sodankylässä että Kotkassa. 
Luottamustehtäviä on ollut useita mm. johtokun
nan jäsen, sihteeri ja puheenjohtaja. Tällä hetkel
lä Riitta-Liisa toimii Maanpuolustuksen Henkilökun
tal iitto ry:n Kotkan osaston varapuheenjohtajana 
sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto ry:n 
hallituksen jäsenenä. Työn vuoksi myös Sotilas
emäntäyhdistyksen toiminta on Riitta-Liisalle tuttua 
ja tämänkin yhdistyksen johtokunnassa hän on 
ehtinyt toimia useita vuosia. 

KOl'MN KYNNET 

Vapaa-aikaansa Riitta-Liisa kuluttaa mielellään ris-

Joukko-osaston tehtäviä ovat: 

♦ Suomen alueellisen koskemattomuu
den valvominen ja turvaaminen. 

♦ Pitää yllä suunnitelma- ja toimeen 
panovalmiutta mahdollisten 
kriisien ja vaaratilanteiden varalta. 

♦ Kouluttaa joukkoja sodanuhan tai 
sotatilan tarpeita varten. 

Ravitsemistyönjohtajan 
tehtävänä on: Ravintola
palveluiden tuottaminen 
varusmiehille, reserviläi
sille, henkilökunnalle ja 
muille sidosryhmille 
tehokkaasti, taloudelli
sesti ja ravitsemussuosi
tukset toteuttaen sekä 
muonituskeskuksen 
toiminnan johtaminen. 

Riitta-Liisa Taxell 
Ravitsemistyönjohtaja 
Kirkonmaan linnake 

tikoiden ja palapelien merkeissä. Pieniin ristikoihin 
ei kuulema viitsi enää edes vaivautua ja palape
leissäkin pitää olla vähintään tuhat palaa ennen 
kuin motivaatiota riittää rakentamiseen asti. 

KOl'MN KYNNET 

Lomiaan Riitta-Liisalla viettää paljolti matkustelun 
merkeissä. , koska "en ymmärrä miksi lomalla pitäi
si kurjuutta kärsiä(= mökkeillä)". Tutuksi ovat tul
leet mm. Venäjä, Bulgaria, Israel, Espanja, Ro
dos, Mallorca, Romania, Norja, Tanska, Thaimaa 
ja Turkki. Mieluisin maa on ehdottomasti Turkki, 
jossa Riitta-Liisa on pistäytynyt noin kolmetoista 
kertaa. Neljästoista kerta on elokuussa. Turkin 
parhaimpina ominaisuuksina Riitta-Liisa pitää ilmas
ton lisäksi ystävällisiä ihmisiä, mau kasta ruokaa ja 
kylmää rakia. 

KOl'MN KYNNET 

Työtehtäviään Riitta-Liisa hoitaa vielä pari vuotta 
ja sitten on eläkkeelle siirtymisen aika. Eläkepäivi
en vietto kulunee tiivi isti matkustelun merkeissä. 
"Haaveilen että voin joskus mennä etelään koko 
talveksi" lausahti Riitta-Liisa. Jo vuonna 2000 haa
veesta voi tulla totta. 

Varusmiesten koulutus on monipuolis
ta, merellistä ja teknistä vaativissa 
saariston olosuhteissa. Eri koulutus
haaroja on noin 20, joista suurimmat 
ovat tulenjohto- ja merivalvonta, ran
nikkojalkaväki, tuliasema, ilmatorjun
ta, viesti ja huolto. 

Kotkassa palvelee vuosittain noin 500 
varusmiestä. Pienessä joukko-osas
tossa koulutus on tavainomaista yk
silöllisempää. 
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KUUMAT KYSYMYKSET jatkoa s. 2e ja 3B. 

1. 42 V. 

2. Oulusta ja Kouvolasta. 
3. Vaimo ja kolme lasta. 
4. Toisten arvioita. 
5. Epärehellisyys. 
6. Kyllä, joskus. 
7. Yritän opetella antamaan. 
8. Positiivista palautetta. 

sotilas
pappi 
Keijo 

Gärdström 

9. Että oma perhe olisi onnellinen. 
10. Sosiaalinen. 
11. Hyvin kylkiasennossa. 
12. Hyvän näköiset. 
13. YK-vuosi 1991-92. 
14. Cokis. 
15. Ei sellaista olekaan. 
16. Venäläisten sotilaitten kokemuksista Afganista
nissa ja Espoon seurakunta v. 2020. 
17. En koskaan. 
18. Jäätelömainos, missä vanhat ukot katselevat 
telkkaria. 
19. On ollut liian vähän aikaa perheelle. 
20. Silmät. 
21. Mies on yksinkertaisempi käsitellä, naiset ovat 
psykologisesti monimutkaisempia. 
22. Illalla, kun on hyvä kirja luettavana ja voi vielä 
hetken viivähtää. 
23. Koti. 
24. Petä lupausta. 
25. Menen esittelemään kenttäpiispan vierailua Utin 
esikuntapäällikölle. 

•• 
HENKILOUUTISIA 
JUORUJA JA JÄNNITYSTÄ 

Uudet ympyrat 
Orrengrundin mukana 1.7.1998 meille siirtyivät 
Ylil Seppo Kangasmäki 
Ylik Aarne Takala 
Korpr Tommi Haglund 
Kers Jouni Ahola 
Tilvalv Päivi Taika 
Tilvalv Riitta Ahola 
Tilvalv Sanna Hotti 

Heinäkuu 
Teknikkokapteeni Matti Urpalainen Kotkaan Kymen 
Sotilasläänin Esikunnasta. 
Ylil Marko Karppinen lähti YK-tehtäviin Makedoni
aan. 

Elokuu 
Teknikkokapteeni Seppo Merivirta Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle. 
Ltn Sami Warjus heilahti Ohjuspatterista Esikun
taan. 

Syyskuu 
Ltn Raine Järvinen Lahteen Hämeen Rykmenttiin. 
Ylil Jukka Rautanen Merisotakouluun Stadiin. 
Ylil Teemu Leivo aloitti Kirkonmaan linnakkeen 
varapäällikkönä. 
Sah, vartiomies Tuukka Kansa lähti virkavapaalle. 
Maj Reijo Kinnunen tuli Koulutuspatterin 
päälliköksi. 

Lokakuu 
Maj Lasse Kivinen lähti Puolustusministeriöön 
RTTVA:n töihin. 
Maj Kimmo Salomaa otti vastaan esikuntapäällikön 
tehtävät Esikunnassa. 
Ltn Ismo Hämäläinen saapui Pääesikunnasta 
Rannikkoalueen riveihin. 
Ylil Anssi Munkki siirtyi Rankin linnakkeella 
Esikuntaan. 

Ylil Petteri Liitola aloitti Rankin linnakkeen 
varapäällikkönä. 
Sotmest Jari Launio siirtyi Operatiivisen toimiston 
leipiin Kyminlinnaan. 
Ylil Risto Palmola palaa YK-tehtävistä Esikuntaan 
komentotoimiston päälliköksi. 

Ylennykset 
1.9.1998 
Kapteeniksi Juha Tuominen. 

Vierailijat. •• 
Kuittisen Tarja hoitelee terveitä ja sairaita Kirkon
maan sairastuvalla 31.3.1999 asti. 

Ruposen Marja-Leena jatkaa Kirkonmaan vääpelin 
apuna 25.11.1998 asti. 

Jokisen Jarno hoitaa edelleen huoltoajoja 
1.12.1998 asti. 

Samu Heli tuli sotilasammattihenkilöksi / vartiomie
heksi sotilaspoliisien vahvistukseksi 5.9.1999 asti. 

Vclkinaistettuja 
20.7.1998 lukien 
Ravitsemistyöntekijä Jenni Baumberger 

1.8.1998 lukien 
Kuljetustyöntekijä Juhani Raatikainen 

1.9.1998 lukien 
Varastomies Marjatta Leppänen 

Haikaran nokasta 
Ylil Risto Palmolan ja vaimonsa Tiinan perheeseen 
syntyi tyttö 27.7. Pikkuneiti on perheen neljäs 
lapsi. 

Onnittelumme! 

VINKKI JOULUJUHLIIN 
Viinan varoituksia vuodelta 1644 
Enämbi viina saattaa ihmisen tompe
lixi, wiisaat willidze ja hullut teke vie
lä hullummax. Turmele taidon, sytyttä 
hecuman, saatta capinanja punaiset sil
mät: teke köyhäxija kivuloisexi, ilmoit
ta salaisuudet, kehoitta Jumalan wihan, 
ja saatta cadotuxen. Sen tähden ei yxi
kän pidä juoman enä cuin tarpeexi ja 
terweydexi. Juoda myös ilo picarit, eli 
iloxi ystävällises cocouxis ei ole kielle
ty, cosca ylönpatisus estetyxi tule, ja 
taito, tieto ja ymmärrys talles on, ja 
wircans töihin sovelias. Pitä siis waari 
otettaman, ettei yxikän määrä mital ja 
ylönpalttisuudel pacotaja yllytä toistans 
(erinomaisesti Nuorucaisia ja waimo 
Wäke, ja ei yhtäkän) ylidze sen juma
lisen tahdon, woiman, terweyden ja 
cunniallisuuden. 




