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ARVIOI ITSBNSA 
VUONNA1999 

uolustusvoimien komentaja ilmaisi jo päi
väkäskyssään 4.6.1997 puolustusvoi
mien ottavan siviiliyritysten tapaan käyt
töönsä laatujärjestelmän. Luin päiväkäs
kyn tuolloisessa palveluspaikassani 
Suomen YK-pataljoonassa Etelä-Liba

nonissa ja tuumailin polttavassa auringonpaisteessa, että 
mitähän tämä uusi asia tulee käytännössä merkitsemään. 
Nyt se alkaa olla selvillä. Joukko-osaston komentajana 
vastaan siitä, että laatu tulee vuoden 1999 aikana myös 
osaksi Kotkan Rannikkoalueen jokapäiväistä toimintaa. 

Käsitteiden viidakosta 
käytäntöön 
Laatutoiminta toi ainakin minulle ensimmäiseksi mieleen 
selkeästi tuotantoon keskittyneiden 

teollisuusyritysten pyrkimyksen varmistaa tuotteidensa 
täyttävän asiakkaiden edellyttämät vaatimukset tai stan
dardit. Laadun kehittämisen näkökulma on sittemmin siir
retty myös puhtaasti palveluja tuottavien yritysten ja 
laitosten käyttöön. Tällöin on karkeasti pelkistäen kyse 
toiminnan laadun parantamisesta siten, että tuotetut pal
velut tai toiminnot vastaavat paremmin asiakkaiden aset
tamia vaatimuksia. 

Joukko-osaston ottaessa käyttöönsä laatujärjestelmän 
tarkoittaa se käytännössä henkilöstömme itse tekemää 
kriittistä arviointia omasta toiminnastaan. Arviointiin osal
listuville annetaan ensi kevään mittaan työssä tarvittava 
koulutus. Koko henkilöstölle pidetään perusopetustilai
suus, jonka jälkeen meillä kaikilla alkaa olla yhtenevä 
käsitys siitä kuka ja ketkä ovat milloinkin asiakkaitam
me. 

Lähtökohtana 
puolustusvoimien 
avaintulokset 

3. Suorituskykyiset joukot, 

4. Kansainvälinen yhteistyö ja valmius tukea rauhantur
vatoimintaa ja 

5. Maanpuolustustahdon ylläpito. 

Jotta ne saadaan aikaan, tarvitaan seuraavat tukitulok
set: 

6. Laadukas hallinnollinen tuki ja ohjaus, 

7. Laadukas materiaalituki ja 

8. Tarkoituksenmukainen toimintaympäristö. 

K~keisintä on itse.arviointi 
Puolustusvoimien tulosyksiköiden välisen laatupalkin
tokilpailun lähtökohtana ovat edellä luetellut avain- ja tu
kitulokset. Itsensä parhaimmaksi näissä asioissa arvioi
nut tulosyksikkö tulee saamaan 4.6.2000 puolustusvoi
mien laatupalkinnon. Oman arvioinnin lisäksi käyvät 
tarkastajat toteamassa yksikön todella myös täyttävän 
itse arvioimansa korkeat vaatimukset. 

Keskeisintä koko prosessissa on itsearviointi, jonka ai
kana yksiköissä ja toimialoilla paneudutaan perustavaa 
laatua oleviin kysymyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
yksikön tulostavoitteet ja työntekijöiden toimenkuvat. Tar
kastelun myötä selviää mm. tehdäänkö yksikössä ta
voitteiden kannalta tärkeimpiä asioita ja tehdäänkö asiat 
kerralla oikein. 

Laatutoimintaa kokeilleissa joukko-osastoissa on itsear
viointi tuottanut toteuttamiskelpoisia aloitteita toimintojen 
muuttamisesta siten, että saavutetaan haluttuja tuloksia 
ja yleensä vielä aiempaa helpommin. Kokemusten pe
rusteella on nähty tärkeäksi, että jokainen työntekijä osal
listuu laadun parantamiseen. Tällöin yleensä eri työpis
teiden välinen kitka vähenee ja työilmapiiri paranee. 

Teoria ei aina kohtaa käytäntöä. Pitääkseni joukko-osas
tossamme laatuasioista vastaavien jalat tiukasti maassa 
lainaan laatukoulutusta pitkään harjoittaneen konsultin 
luetteloa kolmesta laatutoiminnan perusasiasta: "Kolme 
laatutoiminnan perusasiaa ovat seuraavat: 1. maalais
järki, 2. maalaisjärki, 3. maalaisjärki". Unohduksen iski-

essä on edellinen tärkeiden asioiden luettelo vapaasti 
palautettavissa mieleen rannikkoalueen komentajan su
kunimestä assosioimalla. 

VIikaisu lokikirjaan: 
Vuoden 1998 saldo 
Merivoimiin liittymisen seurauksena siirtyy Kotkan Ran
nikkoalueen komentaja maavoimien everstiluutnantin 
arvosta ja varusteista vuoden 1999 alussa merivoimien 
virkapukuun ja komentajan sotilasarvoon. Tiedossa on 
ettei merivoimissa ole tapana ohjailla aluksia vanavettä 
tuijottaen. Everstiluutnantille sallittaneen kuitenkin vielä 
tässä vaiheessa lyhyt vilkaisu peräpeilin suuntaan. Lo
kikirjan mukaan on vuonna 1998 tapahtunut ainakin seu
raavaa: 

- Kotkan Rannikkopatteristo voitti rannikkotykistön vuo
den 1998 kilpailuammunnat. 

- Kotkan Rannikkopatteristo siirtyi 1.7. maavoimista 
merivoimiin saaden nimekseen Kotkan Rannikkoalue 

-6.7. aloitti palveluksensa varusmiesten saapumiserä 
2/98 uudistetun 6-9-12-palvelusaika-ja koulutusjärjestel
män mukaisesti. 

- Kymenlaakson rannikonpuolustuksesta vastaava itse
näinen joukko-osasto, Kotkan Rannikkoalue täytti 80 
vuotta 9.7. 

- Kirkonmaan linnakkeelle luovutettiin 6.12.1998 Ritari
malja merivoimien parhaan perusyksikön tunnustuspal
kintona. 

LAADULLA ON TEKIJÄNSÄ: 

PARHAIN KIITOS HYVIN SUJUNEESTA VUO
DESTA 1998 KOKO HENKILÖSTÖLLE KUIN MYÖS 
JOUKKO-OSASTOMME TUKIJOILLE. 

HYVÄÄ VUOTTA 1999. 

Laadun arvioimisesta puhuttaessa ovat keskeisiä kysy
myksiä mitä arvioidaan ja minkä laadusta oikeastaan on 
kyse? Vastaus kuuluu toiminnan ja toimintojen laadusta 
ja toiminnan tämänhetkisen tason arvioinnista. Selkeitä 
laadun mittareita ovat saavutetut tulokset. Puolustusvoi
mat ja sen osana Kotkan Rannikkoalue myy seuraavat 
avaintulokset Suomen valtiolle: 

1. Reaaliaikainen tilannekuva ja alueellisen koskematto
muuden turvaamiskyky, 

2. Ajanmukainen puolustussuunnitelma ja johtamisky
ky, 
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•• 
KYLILTA 

KUULTUA 
Bill Gates oli hiljattain eräässä esitelmässään 
verrannut tietokone- ja autoteollisuutta keske
nään ja todennut, että jos BMW olisi kehittä
nyt autoteollisuuden teknologiaa samalla vauh
dilla kuin Microsoft tietokoneteollisuuden , ajai
simme kaikki 25 taalan autoja, jotka kulkisivat 
1000 mailia litralla bensaa . Bemarin pääjoh
tajan kommentti tähän oli ollut: 

Jos BMW olisi todella kehittänyt teknologiaa 
Microsoftin tapaan , käytössämme olisi seu
raavanlaisia autoja 

- Joka kerta, kun tien viivat maalataan uudes
taan , joutuisi osatamaan uuden auton . 

-Autot pysähtyisivät moottoritiellä ilman syy
tä, mutta ajaja hyväksyisi tilanteen , käynnis
täisi uudelleen ja jatkaisi eteenpäin . 

- Silloin tällöin vaikean toimenpiteen vuoksi , 
kuten vasemmalle käänlymisessä, auto sam
muisi eikä käynnistyisi uudelleen, jolloin pitäi
si asentaa uusi moottori. 

-Autoa voisi käyttää vain yksi henkilö kerral
laan, ellei ajaja hankkisi CAR95 ja CARNT -
ohjelmia. Tosin , samalla joutuisi ostamaan li
säpaikkoja autoonsa. 

- Kilpailija voisi tehdä aurinkovoimalla kulke
van auton, joka olisi luotettava, vähintään tup
lasti niin tehokas ja triplasti niin mukava ajaa 
kuin Bemari , mutta sillä voisi ajaa vain 5 pro
sentilla teistä. 

- Öljy- ja bensamäärän , moottorinlämmittimen 
ym. varoitusvalot korvattaisiin yksinkertaisel
la "general car default" -varoitusvalolla . 

- Uudet istuinmallit vaatisivat kaikilta matkus
tajilta samankokoisia takapuolta. 

- Ilmatyyny ei laukeaisi heti kolarin tapahdut
tua , vaan vasta kun kuljettaja vastaisi myön
tävästi "Are you sure?" -kysymykseen . 

- Silloin tällöin ajaja ilman mitään järkevää syy
tä ei pääsisi sisään autoonsa ; ei ennen kuin 
hän yhtä aikaa nostaisi oven kahvaa, potkai
sisi rengasta, purisi radioantennin päätä ja tie
tenkin vääntäisi avainta oven lukossa. 

- Joka kerta , kun BMW esittelisi uuden mal
lin , kaikki kuljettajat joutuisivat uudelleen au
tokouluun , sillä tärkeimmät toiminnot eivät ai
nakaan toimisi niin kuin vanhassa mallissa. 

- Moottorin sammuttaminen tapahtuisi "start"
nappulaa painamalla. 

PUOLUSTUSVOIMAT 

'' Voittoisa 
on se, 
jonka 
joukkoja 
yhdistää 
yhteinen 
päämäärä. 

Valtausretki. 
Suursaari 

'' 

25. · 26.3.1942. 
Kuvaajana 
luutnantti Eronen. 

JO H T AM I S AJATTELU N ~:~:!i/ i~~~~!:antti Jorma Pajulahti 

MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ 
Syväjohtamisen malli ei ole pelkästään kasvatustieteellistä 
hurjastelua vailla käytännön elämää. 

yväjohtamisen malli ei ole pel
kästään kasvatustieteellistä 
hurjastelua vailla käytännön 
lämää. Se ei ole yksittäinen 
iplomityö satojen joukossa, 

jonka pohjalta useat ovat 
"kääntyneet uskoon". Terminä "syväjohtamisen 
malli" saattaa ärsyttää, kun olemme juuri siirty
mässä "tulosjohtamisen malliin" käytännössä. 
Ajatuksissa saattaa käydä mahdollisesti , "mitä
hän ne viisaat seuraavaksi keksivät?" 

Mikäli olet toiminut kouluttajatehtävissä eli soti
lasjohtaja, olet saattanut törmätä kansioon "Va
rusmiesten johtaja- ja kouluttakoulutus - johta
jaksi kasvaminen". Tutkittuasi hetken kansion 
sisältöä, kysyt "Mitä?!" Ensimmäisestä kerras
ta saatat muistaa vain kirjoitusvirheet kalvosar
joissa. 

Varusmiesten kouluttajille ihmisten johtamisjär
jestelmien ja johtajaksi kasvamisen ajatus saat
taa käytännön elämään liittyvän rajapinnan löy
tämisen osalta olla vaikea. Yhteiskunnallinen ke
hitys tukee teknisten järjestelmien tuntemista ja 

hallintaa. Laitteiden ja teknisten välineiden kans
sa toimiminen ja niiden oppiminen on myös mo
nesti mielekkäämpää kuin sen sijaan oman joh
tamiskäyttäytymisen laadun pohdiskelu . Varus
miehille annettavan johtaja- ja kouluttajakoulu
tuksen tavoitteena on yksiselitteisesti valmen
taa sodan ajan ryhmän- ja joukkueenjohtajat 
siten, että he kykenevät kouluttamaansa jouk
koa johtaen voittamaan taistelun. Siihen ei pel
kästään aseiden ja muiden teknisten laitteiden 
hallinta riitä. 

"Varusmiesjohtajiin on entistä enemmän opitta
va luottamaan." Tuttu lause viikkopuhutteluissa 
tai vastaavissa tilanteissa. Ajatus saattaa yksit
täisissä tilanteissa tuntua vaikealta, lähes mah
dottomalta. Puolustusvoimat on toistaiseksi suu
rin johtamiskoulutusta antava "lyseo". Sotilas
johtajina koulutamme päivittäin tulevia suoma
laisia johtajia. Esimiehenä ollessasi annat pe
rusteita kasvamiselle ja johtamiselle yhteiskun
nassa. Jos perusteet eivät ole oikean suuntai
sia, voit vain kuvitella taistelijan johtamiskäyt
täytymistä vuosien päästä. 

Syväjohtamisen malli: 
Millainen haluaisin 
esimieheni olevan? 
Sotilasjohtajalla tulisi olla positiivinen ihmiskä
sitys, yksilöllisyyttä kunnioittavan johtamisen 
arvot ja asenteet. Me kaikki olemme tietyistä 
syistä erilaisia - onneksi. Näin jokainen ihminen 
muodostaa periaatteessa samanlaisesta tiedos
ta aivan oman tulkintansa. Johtamiselle se ei 
ole uhka vaan mahdollisuus. Johtajan on kui
tenkin tunnettava alaisensa, jotta hän voi hyö
dyntää ihmisten erilaisuutta. Erilaisissa tilanteis
sa on hyvä osata a~ettua toisten - alaisten -
asemaan. Joskus on hyvä selvittää käyttäyty
misen syy ennenkuin huutaa kitarisat kiinni alai
sen kaljussa. Syväjohtamisen malli avautuu 
parhaiten miettimällä: "Millainen haluaisin, että 
oma esimieheni on?" Johtaisinko alaisiani , niin
kuin haluaisin , että esimieheni johtaa minua. 
Syväjohtamisen kulmakivi on juuri tässä, "tee 
niinkuin toivoisit itsellesi tehtävän". Tähän me 
sotilasjohtajat olemme itseasiassa sitoutuneet 
jo sotilasvalassa. Mitä ominaisuuksia hyvällä 
johtajalla sitten on? Jatkuu sivulla 4 
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Millainen on sinun 
ihmiskuvasi? 
Rationaalisen ihmiskuvan mukaan työ on vas
tenmielinen pakko. Periksi antaminen alaisten 
vaatimuksille on heikkouden merkki. Kontrollia 
korostava ihmiskuvan mukaan esimiehen pää
tehtävä on ohjata ja valvoa alaisiaan kiinteästi. 
Kasvuhakuisuutta korostavan ihmiskuvan mu
kaan ihmiset pyrkivät oppimaan uusia asioita, 
mikäli ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia ja 
haasteita. Millainen on sinun ihmiskuvasi? 

"Tunne vihollinen, tunne it sesi , niin 

voittosi e i koskaan ole uhattuna." 

Kehittymisen 
kivinen polku 
"Hyvä johtaja ei koskaan myönnä virhettään". 
80-luvun lopulla aliupseerioppilaat "lauloivat 
kuorossa" tätä kertosäettä koulun penkillä. Pi
täisikö tästä päätellä, että sotilasjohtaja on yli
ihminen. 

Palaute on johtajana kehittymiselle välttämät
tömyys. Usein alaisten käsitykset poikkeavat 
johtajan omakuvasta. Negatiiviseen palauttee
seen ei ole kuitenkaan aina helppo suhtautua. 
Arvostelun sieto ja henkilön itseluottamus ovat 
sidoksissa toisiinsa. Tasapainoinen itseään ke
hittävä henkilö omaa korkean itseluottamuksen, 
mutta sietää myös arvostelua. Onko palautteen 
tarkoituksena arvostella, vai arvioida? 

Toisten ihmisten ymmärtäminen lisää joukon 
kiinteyttä ja yhteishenkeä. Sotilasjohtajina ja 
kasvattajina meidän on tuettava taistelijan itse
luottamuksen ja -tuntemuksen tervettä kehitty
mistä. 

"Ja kute n vedellä e i ole pysyvää 
muotoa, ei sodassakaan ole pysyviä 
olosuhteita ." 

Sopeutumiskyky, joustavuus ja luovuus ovat 
menestymisen perusedellytyksiä yksilönkin ta
solla. Taistelutilanne vaatii juuri näitä ominai
suuksia. Johtamiskulttuuriin muutoksen lähtö-

4 kohtana onkin sodan ajan johtamisen malli. 

~11w· .. .,:_ 
, .- ~ ..... 

"''- - - A ~ 

Suomi taisteli itsenäisyydestään yli viisikymmen
tä vuotta sitten . Meistä tämän päivän sotilas
johtajista ei kukaan ollut tuolloin mukana. Tais
telukuvamme perustuu mielikuviin ja muiden ko
kemusperäiseen tietoon. Perusteet syväjohta
misen mallille löytyivätkin sodassa taistelleilta 
veteraaneilta. 

"Käsky voi olla kova, 
mutta johtaja ei saa olla kova". 

Syväjohtamisen malli ei 
korvaa taistelutilan~ 
vaadittavia 
johtamismalltja 
Malli ei korvaa taistelutilanteessa tapahtuvaa 
suoritusta. Taistelujohtaja johtaa joukkoaan kä
simerkein , lyhyin suullisin käskyin ja merkein 
vihollisen jatkuvan tulivaikutuksen piirissä pys
tyen myös vaikuttamaan vihollisen omiin ase
järjestelmiin. Syvä johtamisen malli ei korvaa 
taistelutilanteessa vaadittavia johtamismalleja. 
Koulutuksessa on tietyt asiat opeteltava edel
leen äksiisikoulutuksella. 

"Jos joukkojen komentamisessa 
kä ytetään johdonmukaisesti tehokkai
ta käskyjä, ne ovat kurinalaiset". 

Malli yhdistää tulos-, 
tavoite-ja 
laatujohtamisen 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että syvän 
johtamisen malli vaatii johtajalta ainakin kahta 
asiaa . 11 Sosiaalisten taitojen korkeata tasoa 
sekä 21 kykyä hallita ajankäyttönsä siten , että 
ihmisille tosiaan jää aikaa. 

Taistelunjohtaja ei voi turvautua vain perintei
seen , palkkioilla kannustavaan johtamiseen, 
koska siihen ei taistelukentällä yksinkertaisesti 
ole mahdollisuutta. Malli yhdistää tulos-, tavoi
te- ja laatujohtamisen. Malli onkin nähtävä ide
aalina, jota tuskin kukaan täydellisesti saavut
taa. Johtaja toimii esimerkillisesti ja se inspiroi 
muita. Usko yhteiseen tavoitteeseen lisää ryh
män luottamusta ja yhteishenkeä. Se ei kuiten
kaan aina riitä. Ihmisillä on erilaiset valmiudet 
toimia, mutta niitä valmiuksia pitää myös kehit
tää. Tärkeää on alaisten kehitysmahdollisuuk
sien löytäminen heidän tukeminen kasvupyrki
myksissään, luovuuden ja uusien ideoiden tu
keminen. 

Lähteet: 
Ve ra N issine n, 
Va rusm iesten johtajakoulutuksen perusteet 
Sun Tzu, Soda nkäynn in taito 

ORGANISAATION RAKENNE -----~------

odan ajan reservin tehtävistä ali
upseerien ja etenkin ryhmän
johtajien tehtäviä voidaan oi
eutetusti pitää kaikkein haas
avimpina; nykypäivän aliup

seeri on edelleen joukkonsa 
tärkein tekninen ammattilainen, jonka on hallit
tava kaikkien ryhmänsä jäsenten tehtävät ja vä
lineiden käyttö piirulleen oikein. Tieto-taidon li
säksi häneltä vaaditaan , esimiesjärjestelmän vii
meisenä lenkkinä, kykyä johtaa yksittäisiä ihmi
siä, jotka kuuluvat sodan ajan organisaation suo
ritusportaaseen ja toteuttavat joukoille annetut 
tehtävät. Selvää on että huolellinen ja hyvä suun
nittelukin ylemmissä portaissa on turhaa mikäli 
toteutusportaan viimeinen lenkki pettää, ryhmän
johtaja vastaa tästä viimeisestä lenkistä. Nämä 
vaatimukset asettavat rauhan aikana tapahtuval
le aliupseerien koulutukselle kovat haasteet: am
mattitaitoinen, esimerkillinen, vastuuntuntoinen 
ihmistuntija ja esitaistelija on aliupseerikoulutuk
sen tavoite. 

Uusi 6-9-12 -
palvelusaikajärjestemä 
muutti aliu~rien 
koulutusta 
Saapumiserästä 11/98 alkaen käyttöön otettu 
uusi palvelusjärjestelmä muutti myös aliupsee
rien koulutusta. Aliupseereiksi koulutettavat pal
velevat 362 vuorokautta, palvelusajan voi ja
kaa kahteen pääjaksoon: kurssijaksoon ja joh
tajakauteen. Kurssijakso sisältää peruskoulu
tuskauden (8 vkoa) , AUKI ja AUK 11 (yhteensä 
16 vkoa), johtajakausi koostuu seuraavan saa
pumiserän miehistökurssien aikana tapahtuvas
ta käytännön harjoittelusta ja kehittymisestä 
(P-, E-, ja J-kaudet). 

Muutaman vuoden tauon jälkeen kaikki sodan 
ajan esimiestehtäviin koulutettavat koulutetaan 
jälleen peruskoulutuskauden jälkeen aliupsee
rikoulun I jaksolla johtamistaidon perusteisiin 
ja oman koulutushaaransa perustietoihin . AUK 
l:n kesto on seitsemän viikkoa, jonka jälkeen 

oppilaat jatkavat reserviupseerikurssille tai AUK 
II:lle, joko erikoisaliupseerikursseille tai oman 
koulutushaaransa oppeja syventäen. Aliupsee
rikoulun ja johtajakauden läpi jatkuvaa johtamis
ja kouluttamistaidon koulutusta varten on laa
dittu opetuspaketti "Varusmiesten johtaja-ja kou
luttajakoulutus - johtajaksi kasvaminen", josta 
kouluttajat löytävät kutakin koulutusvaihetta 
varten perusteet aliupseerien ja reservinupsee
rien kouluttamiselle. 

AUK I kesto, huomioimatta leirivuorokausia, on 
263 tuntia, josta 107 tuntia on koulutushaaras
ta riipumatta yhtäläistä koulutusta kaikille . Yh
täläisen koulutuksen painopisteinä ovat liikun
takoulutus (44 tuntia) sekä ihmisten johtamisen 
ja kouluttamisen perustaitojen (10 tuntia teori
aa ja 6 tuntia harjoittelua) oppiminen. Koulutta
mis- ja johtamistaitojen harjoittelu alkaa jo kurs
sin aikana oppilasharjoituksin , jolloin tuleva joh
taja harjaantuu esiintymään joukon edessä, luot
tamaan itseensä ja saa useita johtamismalleja 
kurssitovereistansa itsensä kehittämiseksi . 

ALIUPSEERIKOUUITUS 
UUDESSA KOUWTUS-

155 tuntia AUK l:n koulutuksesta on koulutus
haarakohtaisten perusasioiden opiskelua: Oman 
ryhmän kokoonpanon tunteminen, ryhmän asei
den ja kaluston käsittelyn hallinta, henkilökoh
taiset taidot taistelutilanteessa ryhmän jäsene
nä toimittaessa sekä ryhmän taistelutekniikan 
perusteiden tunteminen tulee jokaisen osata 
AUK l:n jälkeen siirtyessään jatkokursseille. 

.. --- .. .. 
J ~.._____ L~A 
Teksti: yliluutnantti Anssi Munkki Kuvat: Pekka Vainio 

Aliupseerikurssin 11 jakso on kestoltaan yhdek
sän viikkoa eli 337 tuntia huomioimatta leirivuo
rokausien tuomia lisätunteja. 190 tuntia AUK 
II:sta on kaikille yhtäläistä koulutusta painopis
teen ollessa kouluttamis- ja johtamistaidossa, 
joita on molempia 35 tuntia, lisäksi taitoja har
joitellaan kaikissa käytännön harjoituksissa ja 
koulutustapahtumissa. Koulutustaidon perus
kurssin jälkeen oppilaiden on kyettävä suunnit
telemaan ja johtamaan fyysinen tai liikunnalli
nen perusharjoitus, kuten marssin tai osia ryh
män taisteluharjoituksesta. Johtamistaidon kou-

Selvää on, e ttä huolellinen ja hyvä 
suunnittelu ylemmissä portaissa on 
turhaa, mikäli toteutusportaan viimei
nen lenkki pettää. Ryhmänjohtaja vas
ta a tästä viime isestä lenkistä. 
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lutuksessa keskitytään ihmisten johtamiseen 
taistelutilanteessa. Aiheeseen perehdytään 
miettimällä taistelukentän yksilölle asettamia 
vaatimuksia ja kuinka esimies pystyy alaisiaan 
tukemaan ja valmentamaan kohtaamaan tais
telukentän ilmiöt. Käskynantoharjoituksissa opi
taan taistelukentällä tapahtuvan tilanteen mu
kaisen johtamisen keinot ja harjaannutaan käs
kyjen antamiseen. 

Eriytyvää koulutusta yhdeksän viikon aikana on 
147 tuntia, josta suurin osa on taisteluampuma
koulutusta tai siihen valmentavaa koulutusta. 
Eriytyvän koulutuksen painopiste on koulutus
haaran ryhmän miehistön tehtävien hallitsemi
nen ja ryhmän johtamisen harjoittelu perustilan
teissa. Erikoisaliupseereiksi koulutettavat kuten 
mm. talous-, lääkintä-, taisteluvälinealiupseerit 
saavat kurssin aikana koulutuksen erikoisalan
sa tehtäviin. Erikoisaliupseereiden koulutusjär
jestely palvelee erinomaisesti nimenomaan jouk
kotuotannon periaatetta. 

Aliupseerikurssin jälkeen koulutettavat ovat va
rusmieskoulutuksensa puolessa välissä ja kurs
silaisten koulutuksen seuraava vaihe on kurs
silla opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön 
ja ryhmänjohtajaksi kouluttautuminen johtaja
kaudella. Alikersanttien koulutus jatkuu nivellet
tynä uuden saapumiserän koulutukseen, heidän 
johtamis- ja kouluttamistaitojaan kehitetään P-, 
E- ja J-kauden aikana. Erillisiä opetuspaketteja 
on yhteensä neljä, joiden lisäksi kouluttajien 
kanssa seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti 
johtajaksi kehittymistä. P-kauden alussa koulu
tetaan aseenkäsittely- ja ampumaharjoituksen 
suunnittelu ja toteuttaminen (20 tuntia) . E-kau
della kouluttaudutaan taisteluammuntojen suun
nitteluun (20 tuntia) ja koulutushaaran mukais
ten taisteluvälineiden kouluttamiseen (20 tun
tia). J-kauden kurssin aiheena on joukkotuotan
non mukaisen oman ryhmän johtaminen sekä 
taisteluteknisen näkemyksen laajentaminen (40 
tuntia) . 

Uuden koulutusjärjestelmän myötä kouluttajille 
on kehitetty aikaisempaa paremmat työkalut ja 
opetuspaketit alikersanttien jatkokouluttamiseen 
ja arviointiin johtajakaudella. Uusi koulutusjär
jestelmä ei ole varsinaisesti kehittänyt mitään 
mullistavaa uutta, vaan on luonnu! aliupseeri
koulutukselle konkreettisen jatkumon. Johtaja
kaudella pidettävien kurssien toteuttaminen 
asettaa kieltämättä kouluttajahenkilöstölle ja 
yksiköissä koulutusta suunnitteleville henkilöil
le lisähaasteen kuinka koulutus käytännössä 
saadaan toteutettua. Koulutusjärjestelmän uu
distuksen myötä asetettiin kuitenkin varusmies
ten koulutuksen painopisteeksi nimenomaan 
johtajakoulutus ja tähän haasteeseen kannat
taa tarttua! 

Uudistetun koulutuksen tavoitteena on varus
miesjohtajien vastuun ja roolin kasvattaminen 
sodan ajan reservin joukkojen kouluttamisessa. 

Pitkä vaan ei pitkästyttävä 
LINNAKEKOMPPANIAN 
KOLMEN VIIKON LEIRI 

Teksti: 
korpraali Juha Lilja 
Kuvat: Pekka Vainio 

Vaikka saapumiserä 1/98 oli jo 
suurilta osin kotiutunut ja 
lopuillakin vain noin kuukausi 
palvelusta jäljellä, pääsivät 
330 päivää palvelevat vielä 
kerran ennen reserviin 
siirtymistään kokeilemaan 
taitojaan erilaisissa sodanajan 
olosuhteissa ja tehtävissä. 
Linnakekomppanian 
taisteluleiri järjestettiin 
Kotkan rannikkoalueella 
9. - 26.11. Leirin 
ensimmäiseen osaan 
osallistui myös 
kertausharjoituksissa 
olleita reserviläisiä. 

L
eirille osallistui taistelijoita kaikista 
annikkoalueen yksiköistä. Suurim

malla osalla leirille lähtö oli jo var
ain etukäteen tiedossa ja kokemus
a leireiltä oli entuudestaan. Muka
a oli myös merivalvojia ja huollon 

tehtävissä palvelevia ta istelijoita, joilla aiemmat lei
rikokemukset rajoittuivat alokasleiriin . Itse kuulun 
jälkimmäisiin ja leirille lähtö tulikin mukavana piris
tyksenä ainakin minulle, toimistotöihin jo rutinoitu
neelle taistelijalle. Olin jo etukäteen odottanut leirille 
lähtöä palveluksen loppuvaiheessa. 

Palokuntanuorisotyötä tekevänä teltoissa nukkumi
nen ja luonnossa selviytyminen ei ollut minulle vie
rasta. Leirikokemuksia oli karttunut jo useamman 
vuoden ajalta. Myöskään leiriohjelmassa mainitut 
taisteluharjoitukset, ja tiedossa oleva tuntuva yöuni
en lyheneminen ei pelottanut. Leirin lähestyessä mie
lessä alkoi kuitenkin kalvaan leirin pituus. Vaikka 

kolmen eri leiriosion välissä olikin varattu aikaa le
volle, kolmen viikon leiri saattaisi olla fyysisesti to
della rasittava. 

Leirin huipennukseksi mainittu ryhmätaitokilpailu noin 
kahdenkymmenen kilometrin marsseineen sai aikaan 
paljon keskustelua leirille lähtöön valmistauduttaes
sa. Muistellessani alokasajan marssikokemuksiani 
päätin , että kyllä tarvittaessa marssin loppuun asti -
tai niin pitkälle kun vain pystyn, mutta periksi en anna. 

Leirin alkamispäivänä siirryimme Kirkonmaahan. Ai
kataulu oli myöhässä ja jouduimme odottelemaan il
taan asti , kunnes kaikki leirijoukot olivat saapuneet. 
Sotavalmiustarkastuksen yhteydessä meidät kymin
linnalaiset jaettiin merivalvonta-, sekä huoltojoukku
eisiin . Pääsin osaksi merivalvontajoukkuetta, joka nyt 
koostui Haapasaaren, Orrengrundin ja Kirkonmaan 
merivalvojista, sekä meistä kolmesta kyminlinnalai
sesta. Leirin avasi leirin johtaja, majuri Reijo Kinnu
nen. 

Merivalvontaaja 
'vihollistoimintaa' 
Merivalvonnan perusteet oli helppo oppia, ja tornis
sa oleminen oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Vah
vuuden kasvettua jätimme kuitenkin merivalvonnan 
alan koulutuksen saaneille ja vartioimme majapaik
kamme, raskasta luolaa ja -tornia. Tukikohtapalve
luun kuuluvia tehtäviä muun muassa alueen miinoit
tamista ja suluttamista, sekä tietenkin vartiointia ja 
kenttäpuhelimen päivystämistä. Osaltamme viikko 
sujui rauhallisesti tukikohtapalvelun rutiinitehtäviä 
suorittaessa. Kivääri- ja kranaatinheitinjoukkueet oli
vat tällä välin käyneet läpi myös vastahyökkäyshar
joituksia. 

Viimeisenä iltana saimme tiedon, että kuulumme niin
sanottuun maaliosastoon. Tehtävämme oli esittää 
maahanlaskun tehnyttä vihollista ja aamunkoittees
sa suoritimme yhdessä Kuusisen matruusien kans
sa hyökkäyksen kevyen kranaatinheilinjoukkueen 
tukikohtaan. Jo yöllä olivat matruusi! suorittaneet pie
nimuotoisia tiedustelu- ja tuhoamistehtäviä tukikoh
tien alueella . Hyökkäyksemme paukkupatruunoilla 
sujui hyvin, vaikka paljon paremminkin se olisi voi
nut mennä. Saimme tukikohdan tuhotuksi , mutta ai
nakin toinen puoli hyökkäävästä osastostamme tu
hottiin täysin . 

Seuraavaksi ryhmityimme puolustukseen kevyen 
patterin alueelle. Kaksipuolisessa vastahyökkäyshar
joituksessa kiväärijoukkueiden tehtävänä oli vallata 

takaisin hallussamme olevat alueet kantalinnoittei
neen, sekä puhdistaa alue vihollisista. Maaliosastosta 
valittiin kaksi vapaaehtoista taistelijaa puolustamaan 
erään tykin kantalinnoitetta. Tiedossa oli mielenkiin
toinen tehtävä, joten asetuin heti vapaaehtoiseksi . 
Kantalinnoitteessa, eli kallion sisään louhituissa käy
tävissä taistellessamme oli kuulovaurioiden välttä
miseksi käytettävä tuplakuulonsuojausta. Erotuomari 
ryhmitti meidät haarautuvan käytävän eri osiin , käs
ki suojata kuulon ja sammutti valot. 

On piinaavaa vain odottaa pi
meässä, kun yläpuolelta maan 
päältä kuuluu räjähdyksiä ja 
laukausten vaihtoa. 

1 

Odotin hiljaa täysin pimeässä käytävässä lähes tun
nin, kunnes kuulin laukauksen. Myöhemmin kuulin, 
että tämä laukaus oli syntynyt parini ampuessa ero
tuomaria luullen tätä viholliseksi. Vaikka luolan toi
sessa osassa ampuma-aukosta kajastikin hieman 
valoa, ei erotuomaria ollut erottanut vihollisesta. Vielä 
jonkin verran odottelua kunnes valot vihdoin syttyi
vät. Asetuin heti asemiin. Kului muutama minuutti , 
kun hyökkääjät ilmeisesti poistuivat laittamaan tup
lakuulonsuojausta. Viimein alkoi kuulua askeleita ja 
laukauksia. Nurkan takaa heitettiin edessäni olevaan 
käytävään käsikranaattia kuvaava tulenosoituspanos. 
Olin kuitenkin suojassa seuraavassa kulmaukses
sa. Hetken kuluttua näkyviin ilmestyi vihollinen , jota 
kohti avasin tulen. Hänet merkittiin heti kaatuneeksi, 
mutta pian sen jälkeen lähelleni lensi käytävän päästä 
tulenosoituspanos. Erotuomari merkitsi minutkin kaa
tuneeksi, taistelu oli hetkessä ohi. 

Lohdutukseksi kuulin , että ampumani taistelija oli ollut 
kiväärijoukkueen johtaja, ja että jos ei parini ase olisi 
ollut epäkunnossa, olisimme luultavasti saaneet koko 
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ryhmän tuhottua. Joka tapauksessa harjoitus oli ol
lut erittäin mielenkiintoinen. On piinaavaa vain odot
taa pimeässä, kun yläpuolelta maan päältä kuuluu 
räjähdyksiä ja laukausten vaihtoa. Loppupuhuttelun 
jälkeen päättyi ensimmäinen osuus leiristä ja kaikki 
pääsivät viikonlopuksi lomalle keräämään voimia tu
levaa kaksiviikkoisia varten . 

Puolustus-ja 
hyökkäysammuntoja 
kovat pöpussaja 
selviytymistä saaristossa 
Seuraavan osuuden alussa oli joukkueen puolustus
sekä hyökkäysammunnat. Ammunnoissa käytettiin 
"kovia" patruunoita. Puolustusammunnassa oli mie
lenkiintoista kokea, miten vaikeaa on kuulo suojattu
na aseiden paukkuessa kuulla ryhmänjohtajan käs
kyjä tulen keskittämisestä. Tasaisesti etumaastoom
me sijoitetut ilmapallot kuitenkin poksahtelivat, kun
nes ilmoitettiin vihollisen perääntyneen. Seuraava
na päivänä oli ~uorossa hyökkäysammunta. Vaikka 
varomääräykset olivatkin tiukat, monia hieman arve
lutti ampua juosta ja syöksyä "kovat piipussa". Etu
maasto oli syytä tarkastaa useaan kertaan ennen 
tulen avaamista, jotta varmistuttaisiin, ettei siellä ole 
ketään. Ryhmämme päämäärä oli irrottautua hyök
käysketjun laidasta ja selustan kautta koukaten val
loittaa kohdetykin etupuolella oleva kallioon louhittu 
juoksuhauta. Hyökkäystä harjoiteltiin ensin ilman 
ammuksia, ja itse ammuntakin viimein sujui hyvin. 
Ammuntavaiheessa muistimme jopa käyttää taiste
lutunnusta juoksuhautaa vyöryttäessämme, ettem
me tuhoaisi haudassa olevia mahdollisia omia tais
telijoita. 

Loppuviikosta joukkueet jaettiin merivalvontaryhmiksi 
Kotkan saaristoon. Harjoituksessa saimme kokea 
kuinka vaikeaa on nousta uiskosta maihin jäiselle 
jyrkälle kalliolle. Vahinkoja ei kuitenkaan sattunut ja 
saimme rannikkovalvonta-asemamme pian peruste
tuksi . Tämä harjoituksen osa poikkesi merivalvonta-

tehtävien lisäksi aikaisemmista leireistä siinä, että 
taistelijaparit valmistivat itse ruokansa taistelumuon
apusseista trangia-keittimillä . Tukikohtapalvelun ja 
merivalvontatehtävien lisäksi valittiin neljän taisteli
jan ryhmä tiedustelutehtävään Kirkonmaalle. Asetuin 
jälleen vapaaehtoiseksi mielenkiintoiselta vaikutta
neeseen tehtävään. 

Tunnelma oli kuin elokuvassa, 
kun pimeän turvin saavuimme 
Kirkonmaan päälaituriin. 

Tunnelma oli kuin elokuvassa, kun pimeän turvin 
saavuimme Kirkonmaan päälaituriin . Saaren etelä
päässä suorittamamme tiedustelu ei tuottanut pal
jonkaan tulosta. Tapasimme vain vihollisen tehokkaan 
kiertovartion useammankin kerran , kunnes he lopul
ta huomasivat meidät ja irtauduimme pakoon. Ko
koonnuimme sovitussa paikassa sovittuun aikaan, 
mutta neljäs ryhmästämme ei ilmaantunutkaan pai
kalle. Epäilimme hänen joutuneen vangiksi , mutta ta
kaisin lähtiessämme kävimme vielä tarkistamassa 
paikan , jossa vihollinen oli ryhmämme havainnut. 
Mitään ei näkynyt, joten lähdimme kävelemään ta
kaisin saaren pohjoispäähän noutaa varten . Matkal
la saimme kokea upean näyn, kun näimme kolmen 
hirven menevän tien yli. Paluukuljetusta odottaes
samme "kadonnut lammaskin" saapui paikalle. Hän 
ei vain ollut osannut tulla kokoontumispaikalle pime
ässä. Toisen viikon päätti rannikkovalvontaryhmien 
suorittama koottu isku Kirkonmaalle asettuneita 'eri
koisjoukkoja' vastaan. 

Maahanlaskujen torjuntaa 
Kymin lentokentän 
maastossa 
Kolmas ja viimeinen viikko aloitettiin Kyminl innassa. 
Leiriydyimme maastossa, telttamajoituksessa. Lepo 
oli tervetullut, huoltotoimet hoituivat samalla. Leirin 
viimeisenä viikkona harjoiteltiin maahanlaskun torju-

Johtamisessa ja viesti
en kulkemisessa sekä 
tulkitsemissa oli vielä 
harjoittelemisen varaa. 

mista Kymin lentokentän maastossa. Harjoitus sujui 
hyvin, vaikka hyisinä öinä polttopuut olivatkin kaikil
ta kokoajan loppu. Tässä asiassa toimin itsekin huol
lon tehtävissä ja polttopuiden hankkiminen oli yksi 
tärkeimmistä tehtävistämme muonahuollon ohella . 
Huoltojoukkueemme johtaja luutnantti Jukka Muta
nen piti huolen siitä, ettei kenenkään tarvinnut kärsiä 
kylmästä tai nälästä. 

Maahanlaskun torjunnan sovelletussa harjoitukses
sa pääsin jälleen kokeilemaan taistelutaitojani huol
lon toimiessa maaliosastona. Kivääri ja kranaatinhei
tinjoukkueet kyllä osasivat hommansa, vaikkei vir
heiltä vältyttykään. Johtamisessa ja viestien kulke
misessa sekä tulkitsemissa oli vielä harjoittelemisen 
varaa. Samoin kaikissa harjoituksissa tuntui olevan 
ongelmana miehien sumppuuntuminen, eli miehet 
olivat ennemminkin peräkkäin kuin vierekkäin. 

Koko leiri huipentui partiokilpailuun, johon osallistui 
joukkueita Kirkon maalta ja Rankista. Kilpailu oli osan
ottaj ien mielestä haastava ja "sopivan rankka". Leiri 
päättyi Kyminlinnassa majuri Reijo Kinnusen puhee
seen ja palkintojen jakoon. Kolmeviikkoinen maas
to-olosuhteissa vierähti yllättävän nopeasti ja leiriltä 
karttui paljon mukavia muistoja, sekä kokemuksia. 
Leirin aikana sain kokeilla taitojani niin merivalvon
tatehtävissä, kivääriryhmässä, tiedustelussa ja huol
lossa, eikä valittamista juurikaan ole. Osaltani leiri 
jäi palvelustehtävien vuoksi varusmiesaikani viimei
seksi, mutta antoi kuitenkin jotain tuntua taistelu- ja 
kenttäolosuhteista tulevia kertausharjoituksia varten . 
Kaikinpuol in antoisa kokemus. Jään vain odottamaan 
seuraavaa kertaa harjoituksen vaan toivottavasti ei 
koskaan tositilanteen merkeissä. 

Rankan leirin loppurepäisy 
.,. 

Teksti:kilpailunjohtaja, KI LPIAI LU 
yliluutnantti Petteri Liitola ~ 

RTIOTAITOJEN 
----REMMUUDESTA 
'>·--~,, 
~ -:- • · Linnakekomppanian 
-_~ iikkoisen taisteluleirin 

.. kilpailu pidettiin leirin 
· pu1!l~M24.-2s.11. Kymin kentän 

tossa. Kilpailun tarkoituksena 
li•mit~II~ eri ryhmien voimia ja 

itoja asioissa, jotka on jokaisen 
taistelijan hallittava riippumatta 

koulutushaarasta. 

ilpailu alkoi illan pimetessä tiistai
na 24.11 . yömarssiosuudella ja 
jatkui seuraavana päivänä aamun 
koittaessa. Marssireitti oli noin 15 
ilometriä pitkä ja reitin varrella oli 

Ime tehtävärastia ja kolme lei
mausrastia. Tehtävärasteilla testattiin viestikaluston 
käsittelytaitoja , tutkittiin ta isteluvarustuksen todellista 
olemassaoloa sekä saatetti in ryhmä tukalaan tilan
teeseen ns. case-rastilla. Lisäksi mitattiin ryhmän 
marssi kestävyyttä . 

c.ase: 
Vthollistajäljittävän 
opasmiehen 
paniikkikohtaus 
Case-tilanteena oli tehtävä, jossa ryhmä kahden 
opasmiehen lisävoimin lähti pimeään metsään vihol
lista jäljittämään. Ryhmän edettyä lyhyen matkan 
toinen opasmiehistä (ryhmänjohtaja) sai paniikkikoh
tauksen ja ampui ympärilleen lyhyen sarja. Samalla 
toinen opasmiehistä sai ammutuista luodeista osu
man ja alkoi tuskissaan kieriä maassa ja huutaa apua. 
Oman miehen ampuneen ryhmänjohtajan huutaes
sa psykoosissa ja haavoittuneen miehen kiljuessa 
maassa, katsottiin mitkä olivat kilpailuryhmän toimen
piteet tilanteessa. 

Pilkkopimeä metsä, kova meteli , harhaileva sekai
sin mennyt taistelija ja haavoittunut mies eivät olleet 
hölmistyneelle kilpailuryhmälle ainakaan helpottavia 
tekijöitä sekasortoisen tilanteen ratkaisemiseksi . 
Yhdelläkään ryhmällä ei kuitenkaan mennyt sormi 
kokonaan suuhun, vaan ammuskelija saatiin taltu
tettua ja ensiaputoimenpiteet aloitettua. 

Alkuyöstä telttakylään tulleet ryhmät saivat nukkua 
yön yli ja kerätä voimia päiväosuudelle Kun aamu 
valkeni , alkoi toinen marssiosuus, jonka pituus oli 
vajaa 10 kilometriä. Taipaleella oli seitsemän tehtä-

värastia , joilla testattiin lääkintä-, asekäsittely, 
suunnistus-, panssarintorjunta- ja käsikranaatin
heittotaitoja. Reitillä oli myös pikataival ja etäi
syyden arviointi. 

Kilpailun voitto ratkaistiin marssimiseen kulute
tun ajan ja siihen lisättyjen rasteilta saatujen sak
koaikojen perusteella. Kilpailu sujui ryhmiltä koh
tuullisen hyvin ilman sen suurempia ongelmia, 
vaikka osa taistelijoista joutuikin matkan varrella 
keskeyttämään . 

Kilpailun voitti Rankin linnakkeen tulenjohtolin
jan ryhmä "Kiikari 1 ", jonka kokonaisaika oli 9 h 
14 min. Voittoisaan joukkueeseen kuuluivat ali
kersantti Sund sekä tykki miehet Havu, Kyttänen, 
Luostarinen, Salmi ja Seppänen. Toiseksi tuli Ran
kin tuliasemalinjan neljän miehen ryhmä "Putki 
1", kokonaisaika oli 10 h 34 min. Kolmanneksi 
tuli Kirkonmaan kiväärilinjan ryhmä "Rynkky 1", 
kokonaisaika 11 h 8 min. 

Onnittelut voittaneelle joukkueelle ja kaikille teil
le, jotka jaksoitte maaliin asti. Olette todistaneet, 
että rankan leirin jälkeenkin pystytte hyvään suo
ritukseen innostuneella asenteella , vaikka väsy
mys aika lailla painoikin. 

Kuvat: Timo Junttila ja Petteri Li itola 

Taipaleella oli seitse
män tehtävärastia, joilla 
testattiin lääkintä-, 
asekäsittely, suunnis
tus-, panssarintorjunta
ja käsikranaatinheitto
taitoja. 

Kolmanneksi kilpailussa 
sijoittui Kirkonmaan 
kiväärilinjan ryhmä 
"Rynkky 1", jonka 
kokonaisaika oli 11 
tuntia 8 minuuttia. 

Kuvassa vas. alikersant
ti Sipilä, tykkimies 
Vuojärvi ja tykkimies 
Savolainen. 

Tykkimies Tikkanen 
näyttää, miten heittokä
si toimii. Silmä kovana 
seuraavat lääkitäaliker
santti Rissanen ja 
lääkintämies Kariniemi. 



arraskuussa Kotkan saaristos
sa järjestettiin lähes kolmeviik
koinen harjoitus. Varusmiehet 
ol ivat varmaan tiukoilla eten
kin , kun talvi alkoi tehdä tulo
an toden teolla. 

Siihen saumaan liittyi harjoitukseen myös Duo-Uis
ko elikkä Horilan veljekset vahvistettuna Mörköllä. 
Mörkön peli loppui jo Kirkonmaan päälaituriin . Olo
suhteet olivat aivan liian talviset moiselle märälle. 
Myös suunnitelma Busterin käytöstä oli pakkanen 
pannut jäihin. Näin Duo-Uisko sai monopolin harjoi
tuksen merikuljetuksi in. Yes! 

Jäiden kolinaajet~ 
Rannikkovalvontaryhmät varustett iin Kirkonmaan 
kasarmilla ja iltapäivällä marraskuun 18. päivänä Duo
Uisko aloitti ryhmien siirrot talvisen meren uhmia 
kaihtamatta. Lehmänsaari sai joukkonsa ensimmäi
seksi. Rytmi hieman hajosi ja Duo-Uisko hajaantui 
yksilösuoritteisiin kuljetuksiin . 

Kuutsalon Santaniemeen Uisko-Horila vei vettä pärs
kyvän ryhmän Kirkonmaan itäpuolisia vesireittejä 
käyttäen. Uisko-EiHorila yritti samaa, mutta kastel
tuaan erään soturin Leijaholman salmessa perin poh
jin noin 2-asteisella merivedellä lähes 10-asteen pak
kasessa, kääntyi ja valitsi suojaisemman reitin . San
taniemestä Uisko-EiHorila löysi vähänläntän, mutta 

houkuttelevan laiturin, johon päätti lastinsa purkaa. 
Ehkä osasyynä ol i kolme laituria vahtivaa, torkku
vaa joutsenta. 

Pitkäsaari jaettiin Duo-Uiskon kesken siten, että Uis
ko-Horila vei joukot pohjoiseen ja Uisko-EiHorila ete
lään. Meinasi tulla siellä housuun vetelää, mutta tur
vallinen reitti ja riittävän syvä ranta löytyi . 

Vuorisaari oli helppo nakki. Lumipukuiset soturit kyy
höttivät pian kuin pingviini! jylhällä rantakalliolla. Duo
Uisko lipui hiljaa, kolmeakymppiä vettä pärskyttäen 
Kirkonmaan päälaiturin suojiin . Nokka tuulta kohti kuin 
lokit jäivät veneet laituriin purevaan viimaan, mutta 
sähkö herkkää sydäntä lämmittäen. 

Yönselkään 
Soturit liikkuvat öisin . Tiedustelua saarelta toiselle ja 
takaisin . Kyllä Duo-Uisko pärjää merikortilla öisellä 
merellä, mutta tiedustelutehtävään lähetetyt soturit 
vieraassa saaressa tunsivat olonsa vähintäin omi
tuiseksi merikartan kopio tukenaan. Kunnia miehille. 
Hyvin selvisivät lähes mahdottomasta tehtävästään 
neljä kertaa suuremmassa saaressa kuin olivat ku
vitelleet. 

Myös joutsenet liikkuivat öisin. Onnekseen ne ol ivat 
lumipuvussa synkeän mustalla merellä, joten Duo
Uisko ei ajanut pahki lintuja. 

Aamuyön varhaisimpina hetkinä Duo-Uisko rantau-

Reissun päällä, 
uljaasti Uiskolla. 
Kyyti oli kylmää ja 
kuski peloton. 

Mörkö. Liikkuu pimeän lisäksi 
myös valoisaan aikaan. Tällaisia G-

. · i mm. Ruotsin 

tui jälleen Kirkonmaan rantaan . Hoippuvat askeleet 
veivät kuski! kämpille, jossa kahvi-majuri höyryävä 
kuppi kynsissään istui pimeässä keittiössä. Ei kun 
kahveelle ja nukkumaan. 

Pakkanen panee 
parastaan 
Maanantai ei mittää, tiistai ei mittää, mutt' perjantai 
oli mittää. Pakkanen otti Duo-Uiskon tiukasti hallin
taansa. Aamulla kello kuusi jäänmurtajauiskot aloit
tivat matkansa neitseellisen jään kattamalla merel
lä. 

Jäälautat hillitsivät välillä villiä menoa, mutta mikään 
kyennyt pysäyttämään Duo-Uiskoa. Ei edes päivän 
mittaa lähes metriseksi kasvanut jääpeite - ta i aina
kin viisisenttinen - jääpeite. 

Aamupäivällä joukot olivat viluisen onnellisesti takai
sin Kirkonmaalla jatkaakseen jalostaan mantereel
la. Duo-Uisko luuli hommansa olevan onnellisesti ohi. 
Mutta huolimattomat soturit olivat kylväneet varus
teitaan pitkin saaristoa. Koitti lähes suuretsinnät. 
Kadonneet varusteen etsinnät eivät onneksi tuotta
neet paperisotaa, vaan kadotetut varusteet löytyivät. 
Duo-Uiskon kolmipäiväinen sotaharjoitus päättyi juuri, 
kun meri oli pakkasen avustamana ottamassa heis
tä voiton . Mutta Duo-Uisko never dai! 



■■ . 

OLJYNTORJUNTA-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HARJOITUS 

Kuvat ja teksti: yliluutnantti Matti Arponen 

Kotkassa 
tkan Rannikkoalue yhdessä Suomen Ympäristökeskuk• 

sen ja Kotkan pelastuskeskuksen kanssa piti kaksipäi
väisen öljyntorjuntaharjoituksen Kotkassa. Teknisenä 
asiantuntijana toimi maahantuojan edustaja, toimitusjoh

ja Fred Larsen Porvoosta. SYKE:n edustajana oli tar
astaja Jouko Pirttijärvi. 

Ensimmäisenä harjoituspäivänä siirrettiin öljypuomikelat ja tarvittavat apu lait
teet Kala 1 :n kannelle Stevedorin !rukin avulla. Aluksi tuntui , että harjoitus 
onnistuu helposti ja käden kääntessä, mutta eikös vain keskimmäinen kela 
ollut aluksella väärin päin . 3000 kg:n kelan kääntö onnistui kahden Roclan ja 
liinojen avulla tunnissa, onneksi ei haavereita sattunut. Tämä LAMOR-öljy
puomikela on tarkoitettu öljypuomin (nopeaan) vesillelaskuun ja ylösottoon 
sekä siirto- ja varastointilaitteeksi. Kelan voimanlähteenä käytetään ilmajääh
dytteista dieselmoottoria, joka käyttää hydraulipumppua. 

Kelalle mahtuu 1,5 m x 200 m öljypuomia. Puomissa on 66 kpl ilmasäiliöitä 
joiden pituus on noin 2,65 m. Puomi on tarkoitettu jopa 1,5 metrin aallonkor-

r 
1 

• 

keuteen saakka. Puomi saadaan lasketuksi ja täytetyksi puolessa tunnissa. 
Täyttö tapahtuu vähän samaantapaan kuin formula-autojen polttoainetankka
us. 

Toisena harjoituspäivänä oli varsinainen veteen lasku Lehmänsaaren länsi
puolella. Kala-lautan keulalipalta laskettiin puomia veteen noin 300 metriä, 
jotta saataisiin ha~oitella myös puomien liittämistä toisiinsa. Pelastuskeskuksen 
Suihku toimi ns. ankkuri-veneenä, samalla se myös hiukan veti puomia. Pe
lastuskeskuksen päällystöä oli seuraamassa ha~oitusta aluepalopäällikkö Vesa 
Parkon johdolla, KotRa:lta mukana oli sotilasmestari Jari Launio. 

Harjoitus sujui pienestä tihkusateesta huolimatta mallikkaasti. Niin seuraaja
osasto kuin tarkastaja Jouko Pirrtijärvikin olivat tyytyväisiä näkemäänsä. 

Kotkalaiset 
OKTON.,viikolla 
Helsingissä 

1 
rton on tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin perehtynyt laitos, 
jonka monet tuntevat paremmin nimellä lnvalidisäätiö. Invalidi
säätiö perustettiin vuonna 1940 vastaamaan sodan ajan tarpei
siin . Pian oivallettiin , että sodassa vammautuneet ja heidän 
omaisensa tarvitsivat muutakin kuin kirurgista hoitoa. Kokonais
valtaisen hoitoajattelun syntyminen oli kimmokkeena kuntoutus

toiminnan aloittamiselle sekä ammattiopiston perustamiselle. Viime vuosina on Orto
nissa leikattu ja kuntoutettu Bosnian sodan uhreja, joten sotavammojen hoidon erityis
osaamista pidetään edelleen yllä. 

ORTON-viikon tavoitteena oli esitellä Ortonin perinteitä sekä nykyosaamista mahdol
lisimman monelle kohderyhmälle. Puolustusvoimien mukaan saaminen oli Ortonin 
sotahistoriallisen taustan vuoksi yksi keskeisiä tavoitteita. 

Reilun kahden vuorokauden aikana JSp:llä vieraili noin 250 vierasta. Joukossa oli 
tavallisten kadun kulkijoiden lisäksi niin koululaisia, urheilijoita, terveydenhuollon am
mattilaisia kuin Tilkan ja pääesikunnan asiantuntijoitakin. Yleisömenestys ja vierailijoi
den osoittama mielenkiinto höystettynä saamallamme positiivisella palautteella jätti 
hyvän mielen pääkaupungin valloituksesta. 

Mukana pr-toiminnassa Kotkan Rannikkoalueelta oli lääkintähuoltoupseeri, luutnantti 
likka Sovijärvi joukkoineen. Lämminhenkisestä yhteistyöstä kiitos Ortonin toimi
tusjohtajalle Seppo Leistille, markkinointipäällikkö Pia Koivulle, projektisihteeri 
Johanna Duartelle ja ortopedi Christer Lybäckille. 

Teksti: 
reservin vänrikki, 
lääkäri Satu Luoto 

Kuvat: 
Satu Luoto ja 

Pia Koivu / Orton 

Pidimme tunnin välein 
esityksiä, missä 
demonstroimme 
kenttälääkinnän 

kulkua haavoittumis
paikalta JSp:lle ja 
esittelimme JSp:n 

toimintaa. Taistelijam
me kuvasti aitoa 

suomalaista metsäso
turia naamioituine 

kasvoineen ja kypä
rään kiinnitettyine 

havuineen. 
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aavoimapäällikkö, kenraali
luutnantti Juha Kainulainen 
vieraili tarkastuskäynnillä 
Kotkan Rannikkoalueella 
14. - 15.10.1998. Monipuo
lisen ohjelman sävyttämä vie

r oi evers Timo Junttilan opastuksel
la Kuusisen sotilassatamasta tulopäivän aamuna kello 
10.00. Uiskomatkalla Mustamaan saareen syksyinen 
meri näytti vielä lempeän puolensa. Mustamaan saa
ressa puolustusvoimien maavoimakoulutuksesta niin 
maa-, meri- kuin ilmavoimissakin vastaava maavoima
päällikkö tutustui ensin Kotkan Rannikkoalueen henki
löstötilanteeseen, koulutus- ja muihin olosuhteisiin sekä 
joukon ja sen edeltäjien mielenkiintoiseen historiaan. 

Saarikierroksella saatiin käy1ännön tuntuma rannikko
taistelukoulutukseen. Koulutusrasteina olleet ensiaputai
tojen perusteet, uiskon kuormaaminen sekä pintauintitai
don alkeet antoivat kuvan hyvähenkisestä ja vireästä 
joukosta, joka ammattimaisella otteella etenee asetettui
hin tavoitteisiin. 

Saaren ja itse asiassa koko rannikkoalueen vaiherik
kaaseen historiaan vierailijoita luotsasi herkullisella ja 
ansiokkaan omaperäisellä tavalla kapteeni evp Olli 
Kauhanen. Ylimääräisen tunnelatauksen historiatieto
iskuun liittyen maavoimapäällikölle lienee antanut se, 
että hänen isänsä, eversti Taavi Kainulainen, oli ai
kanaan komentajana vastannut toiminnasta juuri näillä 
alueilla. 

Haapasaaressakin 
ammattiylpeys ja me
henki aistittavissa 
Mustamaalta matka jatkui jo selkeästi järeämmissä tuu
liolosuhteissa kaakkoon Haapasaaren merivartioasemal
le. Jälleen oli aistittavissa oikeanlaatuinen ammattiylpe
ys ja me-henki saarella työskentelevien keskuudessa. 
Muun muassa vartio- ja tähystysvuorossa ollut helsin
kiläinen varusmieskorpraali oli oivallisesti sisäistäny1 
tärkeän tehtävänsä merkityksen alueen valvontaan ja 

· koskemattomuuden turvaamiseen liittyen. 

Haapasaaresta matka jatkui iltahämärissä idylliseen 
Tynnyrkariin. Seurueeseen oli tuolloin liittyny1 myös ran
nikkoalueen komentajan lähimpiä alaisia. "Ei auttanut 
jäädä tuuleen (Tynnyrkariin) makaamaan", joten ohjel
maan oli vielä sisälly1etty mielenkiintoinen tyrskykalas
tusretki läheiselle kiviluodolle. Saalis jätettiin tällä kertaa 
kuitenkin kasvamaan, koska seurueella oli varma vihje 
siitä, että illemmalla Tynnyrkarissa Ahti soisi antejaan. 
Rentouttavan saunan jälkeen nautittiinkin maittava loi
mulohipäivällinen kotamiljöössä. Nähtiinpä illan päätteek
si , kun Suomi-pojat jalkapalloilivat lähes Gorni 
Dubnjak'issa Turkin selkeästi kumoon maalein 3-1 . 

Torstaiaamuna 15.10. Suomenlahti esitteli jyhkeitä puoli
aan. Tuulen voimakkuus lähenteli myrskylukemaa ja 
puuskissa taisi ylittääkin sen. Yliluutnantti Pekka Vai
nion takuuvarmalla uiskokyydillä päästiin kuitenkin tur-

Puolustusvoimien maavoimapäällikkö 
kävi Kotkan Rannikkoalueella 

Teksti ja kuvat: yliluutnantti Pekka Vainio 

yksyinen saaristomaisema oli 
upeimmillaan matkatessamme 
Uiskolla Kuusisesta Mustamaal
le. Reittimme kulki poikkeuk
sellista ja suojaisaa reittiä saa
riston sisällä niin pitkälle kuin suin

. Nuokon suojassa matelimme mahdolli
simman hiljaa - matkustajat maisemista ja kahvista naut
tien. 

Mustamaan leirijoukot 
- Huomio! 
Aikataulun mukaisesti kiinnitimme Mustamaan uuteen 
laituriin. Tuuli oli nousemassa, mutta aurinko iloitsi kans
samme syksyisestä päivästä. Vieraat palaveerasivat 
mökin suojissa. Minä laskeskelin koivun oksissa tem
meltäviä vihervarpusia - en muista kuinka paljon niitä 
oli. Monta. 

vallisesti ylittämään kappale itäisintä Suomenlahtea Haa
pasaaristosta Kirkonmaan kautta Rankkiin, jossa maa
voimapäällikkö seuraavaksi tutustui Kymen llmato~un
tarykmentin ampumaleiritoimintaan. Kaiken kaikkiaan 
Kotkan Rannikkoalueelta, sen henkilöstöstä ja toimin
nasta jäi vierailijoille hyvin myönteinen kuva. 

Joukko-osastolle jatkuvaa menestystä toivotellen ja isän
nille kiitollisena majuri Aslak Lukander 

Kuva: Pekka Vainio 

Maittavan, ulkona nautitun lounaan jälkeen oli vuorossa 
tarkastuskierros saaressa. Vastaamme tuli niin koulu
tuksessa olevia leiri joukkoja kuin mielenkiintoisia, sota
historiallisia paikkoja, joista Kauhasen Olli kertoi 
mukaansa tempaavasti. Kuitenkin pysyttelimme nyky
ajassa ja jatkoimme kierrosta. 

Päätähuimaavan retken teimme Mustamaan tornin hui
pulle. Siellä tuuli - aina huipulla tuulee. 

Ruskan hehkuisia maisemia ihaillen ja paikkojen tunnis
tellen tovi tornissa vierähti nopeasti. Kankeat kärpäset 
tokkuroivatjaloissamme, mutta emme häirinneet niitä 
eivätkä ne juuri meitä. 

Kierrosvauhtia piti matkan loppuvaiheessa hieman lisä
tä. Ollikin joutui jättämään viimeiset luvut sotahistoriasta 
seuraavaan retkeen, ja jouduimme kai hieman oikaise
maan matkassakin. Tarkastuksen kohteeksi löysimme 
rantaan piiloutuneen merivalvontaryhmän. 

Pomppuinen matka 
Haapasaareen 
Hankalasta suunnasta puhalsi tuulonen ajatellen vetistä 
etenemistämme kohti Haapasaaristoa. Vesi pärski ja 
vene keikkui, mutta hitaasti kiiruhtaen olimme kohtees
samme. Ehkä joitakin hetkiä myöhemmin kuin olin Tok
kolan Aapolle lupaillut. Vieraat jäivät saareen, minä 
lähdin hakemaan lisää vieraita ja seuraavan isännän 
Kotkan rannasta matkaamme mukaan. 

Uiskon ovi vain ei oikein tahtonut pysyä vauhdissa 
mukana. Pienten ko~austoimenpiteiden jälkeen se ku i
tenkin jatkoi tehtäväänsä oviaukon vartijana. Sivu myö
täinen retkemme jatkui noustuamme maihin Tynnyrkarin 
saarelle. Koskapa päivän mittaa ei merituuli ja raikas 
ilma ollut meitä aivan tuuperruttanut, lähdimme kalaret
kelle Kaiteeseen . 

Kilpaa pimenevä n illan kanssa leikimme tyrskykalasta
jia ja suurimman saaliin sai Pajulahden Jorma. Uis-

1 

1 .. Iin irtosi rantakall ion kolosta vasta Munkin Anssi n ja 
'letermänin' avittamana . 

Tynnyrkarin saunan lauteilla päivän rasitukset hävisivät 
ja leppoisan jutustelu n merkeissä nautimme maittavan 
aterian kodan hämärässä. 

Myrsky yltyy 
liian mittaan tuuli voimistui edelleen. Yöllä se puhalsi jo 
myrskylukemissa. Aamulla kävin haistelemassa tuulta 
tornissa. Oli viedä lakin päästä. 

Kohti Rankkia Kirkonmaa kiertäen. Tuuli länsilounaasta 
17 m/s ja Uiskon nopeus 25 solmua. Osa matkustajista 
oli sonnustautunut suojavaatteisiin ja nautti meren hen
gestä kannella. Vain viisi minuuttia aikataulusta jäljessä 
(olimme sen jo lähtiessämme) kiinnitimme Rankin laitu
riin . Kenraali seurueineen jäi saareen katsastamaan 
meneillään olevan ilmato~untaleirin ihmeitä. 

Mustamaan saaren sotahistoria on värikäs ja mielenkiin
toinen. Saari oli tärkeä osa itäisen Suomenlahden 
puolustusta, ja osallistui mm. neuvostojoukkojen 
hyökkäysten torjuntaan maaliskuussa 1940. Retken 
oppaana Mustamaalla oli kapteeni evp Olli Kauhanen 
(vas.) , joka kertoi elävästi saaren sodan aikaisista 
ta pahtumista. Kenraaliluutnantti Juha Kainulaisen (oik.) 
isä , eversti Taavi Kainulainen, oli aikanaan komentajana 
vastannut toiminnasta juuri näillä alueilla. 

Yli luutnantti Jorma Pajulahti käytti kaikki akrobaatin 
t aitonsa liukkailla rantakallioilla kalastusretken 'suu
rimman saaliin' irrottamiseen. Auttavana kätenä oli 
y liluutnantti Anssi Munkki. 

V ierailijat t otesivat, että kaiken kaikkiaan Kotkan 
Rannikkoalueelta, sen henkilöstöstä ja toiminnasta jäi 
hyvin myönteinen kuva. 
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Kynttiläkulkue 
Sapokasta ja 
Kunniavartio 
sankari haudalla 

parhaaksi perusyksiköksi. Merivoimien uudistusten 
myötä palkinnosta pääsevät nyt kilpailemaan myös 
rannikkojoukot. Palkinnoksi saavutuksesta 

RITARI MALJA 
Kirkonmaan linnakkeelle 

linnakkeelle luovutettiin Ritarimalja. Malja on 
Mannerheim-ristin ritarien lahjoittama, jatkuvasti 
kiertävä kiertopalkinto. 

Maljan saa vuodeksi haltuunsa perusyksikkö, joka 
on suorittanut erityisen ansiokkaasti sille käsketyt 

tehtävät, toiminut merivoimien arvostusta 
lisäävällä tavalla sekä saavuttanut parhaiten sille 
määritetyt koulutus- ym. tavoitteet. 

Onnittelumme Kirkonmaalle upeasta työstä! 

Kotekolla oli omaa 
henkilöstöämme, 
yhteistyökumppanei
tamme sekä yksityisiä 
kuntalaisia yhteensä 
noin 330 henkilöä. 
Kiitos kaikille esiintyjil
le ja juhlan eteen töitä 
tehneille sekä hienolle 
vierasjoukolle. 

Suomen itsenäisyys on 
pysyvä arvo jokaisena 
viikonpäivänä. Ensi 
vuonna juhlimme 
maanantaina 
6.12.1999. 

Tervetuloa mukaan 
juhlaan sankoin joukoin 
myös ensi vuonna! 



Luodon sisällä -
kalliopainan
teista löytyy 
suojaisia 
tiheikköjä, 
mutta niihin
kin merituuli 
yltää. 

Kodassa saa 
mainiot 
koiranunet. 
Meren tuoma 
roska ja 
ajopuu riittää 
hyvin poltto
puiksi. Keitto-
muonana on 
neljä puriste
prikettiä 
mieheen, se 
riittää hyvin 
kahdeksi 
päiväksi. 

! 

Kylmästä vedestä piti 
valmistavassa koulutuk
sessa ottaa todellinen 
tuntuma. 

Ainoa majoite lentäjällä 
on laskuvarjosta tehty 
kota. Sen pystytys käytiin 
läpi Rankissa ennen tosi 
toimia. 

Reiskerin luoto on kansal
lispuistoa, joten sieltä ei 
ruodepuita kaadeta. 
Rankissa pakattiin 
harjoituskodan puut ja 
laskuvarjo merikuljetusta 
varten. 

zeras 
LENTÄJÄT MEREN KAINALOSSA 
Ilmavoimien lentävälle henkilökunnalle pidettiin jälleen meripelastau
tumisharjoitus Rankissa ja ulkoluodoilla 9. - 12.12. Sää oli mainio kou
luttaja, sillä pakkanen pysyi -5 asteessa, meri +3,5 ja tuuli n.10 metriä 
sekunnissa. 

Ensiaputaitoja kerrattiin kasarmin 
liikuntasalissa. 

Yhteyskoneissa ja helikoptereissa 
olevien isojen lauttojen käyttö opetet
tiin kaikin puolin. Monesti nurin päin 
aukeava lautta kääntyy helposti, 
kunhan osaa tekniikan. 

Kolkko taival alkaa yhden hengen 
lautalla 150 metriä Reiskerin rannasta 
Merivartioston alukselta "laskuvarjo
hypyn" jälkeen. Hetkessä on sormista 
tunto pois. 

Myrskyisä vinssinosto päätyy helikop
terin lämpimiin sisuksiin. Harjoitus 
puretaan Utissa, minne lento kestää 
parikymmentä minuuttia. Mukana 
viedään itse tuottama roska ja luodol
ta siivottu meren ja kulkijoiden tuoma 
törky. 

Kuvat ja teksti: harjoituksen johtaja, 
majuri Kalevi Reiman, Ilmavoimien 
Esikunta, Tikkakoski 
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onspiratiivinen eliitti käytti 
suhteitaan erityispalvelui
hin, kuten ennenkin, mutta 
nyt oli kyseessä käsittämät
tömän suuri asia. Kun tie
ostamme entisen NL:n 

KGB-väen valtion virasta työttömäksi jääneen 
osan , uudesta aktiivisesta roolista myymässä 
ammattitaitoaan ja tappavaa tekniikkaansa jär
jestäytyneelle rikollisuudelle esim. Kolumbian 
huumekartelleille tai etnistä yhdyskuntasuunnit
telua harrastavalle kansanjohtajalle, voimme 
kyllä uskoa, että vastaavaa yritysrrJ,ieltä löytyy 
myös CIA:n eksoottisista mahdollisesti ulkomaa
laisperäisistä kaiken kontrollin ulkopuolelle jää
neistä pienryhmistä. 

Kaikki konspiratiivisen eliittiryhmän jäsenet ei
vät varmasti loppujen lopuksi olleet valmiit näin 
pitkälle, mutta monimutkaiset käskytykset oli
vat jo sulkeneet heidät toiminnan ulkopuolelle. 
He eivät edes tienneet, missä ja milloin isku 
tapahtuu ja yritys purkaa tappokäsky olisi pal
jastanut heidät kaikki - kello kävi , sitä ei voinut 
pysäyttää. 

Koordinaattorit ja ampujat toimivat uskomatto
man kylmäverisesti suuren ihmispaljouden reu
noilla. Mahdollisesti ampujat olivat Kuuban ille
gaaleja, jotka saattoivat rahan lisäksi ainakin 
kuvitella aatteellisen motiivin teolleen. Heitä tup
sahti vielä 1970 -luvulla esille poliittisten hämä
räpuuhien yhteydessä esim. G. Gordon Liddy:n. 
Nixonin jonkinlaisen avustajan käskynalaisina 
"putkimies -operaation" yhteydessä. Toinen mikä 
tulee mieleen on väliamerikkalaiset, joille tämä 
saattoi olla vain yksi vaihe, koko heidän elämän 
ikänsä kattavassa sodassa. Vielä on kolmas 
muodollinen suoritusryhmä. Se sijoittuisi etelän 
köyhän valkoisen väen jälkeläisiin , joiden "gee
neissä" on vielä sisällissodan jälkeisen ajan yli
mielisen jenkkimiehittäjän tuottama viha, joka 
ei ole sukupolvien saatossa lauhtunut. 

Satojen dallasilaisten 
täytyy olla tietoisia sötä, 
mitä todella tapahtui 
Näiden ihmisten yhteisen symbolimaailman va
rakkaimpien lajikumppaniensa kanssa muodos
tama; kuisti , kiikkustuoli ja Southern Comfort. 
Tällaisesta joukosta, kenties vielä sotilas, polii
si - tai "Ku-lux-klan" -taustan omaavat totaali
sen mustavalkoiset-valkoiset ovat osoittaneet je
suiittamaisen päättäväisyytensä monessa usko
mattomassa yrityksessä nostaa vuosisadan 
yöstä etelän platoninen elämänmuoto ja muut
taa muuta maailmaa halveksiva militantti val
tiomahti , jonka vauraudesta he saisivat nauttia 
ainoastaan feodaalisen yläluokan mairean hy
myn valoa ja lämpöä. Jos tämä joukko on ollut 
asialla, heille ja heidän taustaryhmälleen, on 
Jahnssonin valtaan nostamina ollut vain välita
voite, hän oli kuitenkin texasilainen. 

Suuri määrä sivullisia ihmisiä teki havaintoja 
24 ampujista, kuuluivat he sitten mihin ryhmämuo-

- 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 

toon tahansa, satojen dallasilaisten täytyy olla 
tietoisia siitä, mitä todella tapahtui heidän kau
pungissaan tuona päivänä. 

Oliko Oswaldilla mitään tekemistä murhan kans
sa? Se on uskon asia. Tietoon tulleet päälinja! 
hänen henkilöhistoriastaan antavat runsaasti ai
hetodisteita. Juuri hänenlaisensa tyyppi on help
po mieltää mahdolliseksi salamurhaajaksi, mutta 
kun tapauksen yksityiskohtia tutkii , niin voi to
deta hänen syyllisyytensä olevan pelkkien olet
tamusten ja hieman liian hienon meikkauksen 
varassa. 

Vuonna 1993, 30 vuotta murhan jälkeen, CIA:n 
apulaispäällikön entinen evustaja Victor Mar
chetti kertoi TV:lle tehdyssä dokumentissa mie
len kiintoisia tietoja Oswaldin kytkennöistä 
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USA:n tiedusteluyhteisöön . Jos tämä entinen 
korkea tiedusteluvirkailija puhui totta, on pää
teltävissä, että Oswald oli sitä, mitä itsekin sa
noi; "syntipukki", joka yhtälailla oli ovelan sala
liiton uhri. Näyttävä todistelurakennelma Oswal
din syyllisyydestä, joka kerran kritiikittömästi 
julistettiin ja hyväksyttiin , on murtunut pala pa
lalta. Esim. kuuluisa "kiväärimies-valokuva" on 
osoitettu ylikansallisenkin rikostutkimuksen kaut
ta väärennökseksi. 

Presidentin hengestä vastaava asiaimisto (SS), 
oli lähes täysin ulkona tapahtumien kulusta. 
Vaina asiamies Glint Hill, jolle Valkoisen Talon 
viestitoimisto (WHCA), oli enteellisesti antanut 
marraskuuksi 1963, koodinimen, Dazzle (välke), 
toimi kirkkaan selväjärkisesti, syöksyen presi-

dentin autoon suojaamaan johtajaansa ja hä
nen vaimoaan. Muut 12 työvuorossa olevaa 
agenttia jokseenkin jähmettyivät monien sekun
tien ajaksi , menettäen elämänsä kallisarvoisim
man hetken ja tarkoituksen , jota varten olivat 
olemassa. 

'Kansallinen turvallisuus' 
rajaa tapauksenjulkisen 
historiantutkimuksen 
ulkopuolelle 
Uskon, että liittovaltion tutkintaviranomaisen tie
toa analysoiva ja taltioiva osasto kaikissa tur
vallisuushallinnon kerroksissa sekä osa maan 
poliittista huippujohtoa, joka ei tahdostaan huo
limatta ole pystynyt varjelemaan itseään näiltä 
raskailta tosiasioilta, tietävät tarkkaan Dallasin 
tapahtumat 22.11 .1963. Kansallinen turvallisuus 
on käsite, joka rajaa ko. todellisen tapahtuma-

.. 

Teksti: Rauno Aura 

Rauno Allan Aura 
Syntynyt tammikuussa 1951 Kuutsalos
sa saunassa - minkä kyllä varmaan ul
kopuolinenkin huomaa - ja hylkeen nä
köinen - niinkuin kaikki saaren miehet 
yleensä - matalaotsainen - puhuu seka
via - pyrkii pakosalle metsään jos sellai
nen likeltä löytyy tai sitten jollekin pik
ku karikolle jos mahdollista. 

ketjun taustoineen julkisen historiantutkimuksen 
ulkopuolelle. 

JFK:n tapaus on lähes nykyaikaa ja rikosoikeu
dellinen kysymys, jonka avoimena pitäminen on 
poliittista keinottelua - ja avoin kysymys on niin 
kauan kuin vastoin kaikkia tosiasioita, logiikkaa 
ja järjen valoa pidetään julkisuudessa kiinni "yk
sinäisen hullun teoriasta". Se tulee jatkuvasti 
saamaan rinnalleen yhä uusia ja hullumpia teo
rioita , minkä tämäkin teoria osoittaa - kunnes 
toisin kerrotaan. Tulee mieleen amerikkalaisen 
preeria-ajan kirkkaimpia hyveitä tulkitseva neu
vo: "Ride well , shot straight, speak truth". Us
kon , että ensi vuosituhat keventää amerikan 
kansallista omaatuntoa. 

Jos totuus päätetään julkituoda, tuolle joukkiol
le joudutaan antamaan kasvot ja se on ehkä 
yhtä järkyttävää, kuin itse teko. Asiakirjojen , jois
sa on leima "Top Secret - Eyes Only", salaus-

inulle kuulemma pantiin tu
tin sijaan pantu suolasilakan 
pyrstö suuhun ja pärekoriin 
istumaan, etten konttaa kar
kuun . Ja heti kun on perse 
kestänyt, on annettu rem

mi a selkään tarv1 aessa ja välillä etukäteenkin, ett
en eksynyt pahoja tekemään - tämän kaiken jälkeen 
lukija ymmärtää kirjoittajaa varmaan paremmin niin 
paperilla kuin luonnossakin. 

Kuutsalossa kävin kansakoulua neljä vuotta ja sitten 
siirryin Kotkaan sivistyksen pariin , kirjastossakin tuli 
käytyä ainakin kerran. Aika kului yleensä urheiluken
tällä tai sen ympäristössä nuorempana ja sen jälkeen 
kaljabaareissa iän annettua myötä - silloinhan se 
keskikalja vapautui - "Kurjen Penttiinkin olin tutustu
nut tosin jo ennen sitä!". 

Keskikoulu ja kauppaopisto tuli käytyä hurjina nuo
ruusvuosina ja ihmeenkaupalla sitä vaan hengissä 
säilyttiin . 

Työelämään kävi kutsu opintojen jälkeen , silloin 
muuten kaikki työt olivat vakinaisia lyhyehkön koe
ajan jälkeen. Ensimmäinen työmaani oli lelu- ja las
tentavaroiden maahantuonti-tukkuliikkeessä, missä 
joutui jopa käyttämään haparoivaa "lontoota" asioin
nissa asiakkaiden kera. Toinen työni oli Ve lj . Halo
sella varastomies-autonkuljettaja, siellä sain pereh
tyä ensimmäinen kerran vastakkaiseen sukupuoleen 
hiukan lähemmin naisvaltainen työmaa kun oli. Kol
mas työni oli tutunkauppaa saamani pesti Osuus
pankkiin , missä olinkin sitten kauemmin - peräti va
jaat 2 vuotta - sotaväen molemmin puolin. Yrittivät 
tehdä minusta pankkiiria väkisinkin , mutta peljästyin 
runsasta paperimäärää ja toimistotyötä ja otin pestin 
sotaväkeen, missä olenkin saanut olla rauhassa juuri 
toimistotyöltä ja runsailta paperimääriltä! 

Tulin patteristoon kersantiksi Rankin linnakkeelle lo
kakuussa 1972. Otin vastaan Virtasen Reinolta va
rusvaraston ja sitten kun opin talon tavoi lle muona
varaston. Myöhemmin sain hoitaakseni vielä sairas
tuvan. En kylläkään hoitanut kaikkia hommia aivan 
yhtaikaa - 2 kerrallaan - henkilöstö näet vaihtui sil-

käsky päättyy vuonna 2029. Ken elää - hän nä
kee. 

Yksi Amerikan reissu on taas 
takana. Rankka, mielenkiintoi
nen ja kokemusrikas. Kohtalok
kaan Dealey Plazan alueen nos
tamat tunnot tekivät tästä kui
tenkin erilaisen matkan. Kun tar
kastelee intiaanisotien taistelu
paikkoja, joissa kaksi kulttuuria 
on punninnut elämäntapansa 
kestävyyttä kauan sitten, kokee 
tapahtuman historiallisen kiehto
vana, koska kytkentä elävien ja 
kuolleiden välillä on niin monen 
sukupolven päässä, ettei kellään 
voi olla henkilökohtaista koske
tusta taistelun osapuoliin. 

loinkin aika tiiviiseen tahtiin. Rankki kuului silloin 
Haapasaaren pienkuntaan ja henkilöstöstä oli silloin 
muutamia kunnanvaltuustossa jne. ja Rankissa oli 
Haapasaaren kunnankirjaston sivukirjasto, minkä 
myös sain hoitaakseni (no, se oli vain kaapillinen n. 
1 x 2 m:n kaappi. 

Suksivarasto kuului myös tehtäväkenttääni ja siihen 
liittyykin muuan hauska juttu, nimittäin eräs aamu 
tuli saareen Kouvolan Sotilaspiirin majuri, joka pyysi 
nähdäkseen sen varaston. No hain avaimen ja as
keleet johdattivat suksille ja siteille. Perille päästyä 
ei mitään laskettu vaan majuri totesi, että hyvä juttu, 
entinen hoitaja ei löytänyt koko varastoa! 

Jos palaan vielä tuohon muonavarastohommaan, niin 
muistuu mieleeni lihojen käsittely - ne tulivat saa
reen ruhoina, mitä sitten oli paloiteltava. Merkonomin 
opeilla se kävikin hyvin - elikä ei - onneksi emäntä 
neuvoi - valkoinen takki vain päälle, lihakirves kä
teen ja töih in , luusahaakin siinä hommassa tarvittiin. 

Vapaa-aikaa Rankissa vietettiin kalastaen , ammus
kellen ja pallopelejä pelaten. Keskiviikkoilta oli odo
tettu ja pyh itetty lentopalloilulle. liman nestettä ei 
kuitenkaan peli käynnistynyt vaan jokainen vuorol
laan hommasi kaljakopan peliin ja juomaa haettiin 
vaikka pienveneellä räntäsateella Kotkasta , mikäli 
asia oli unohtunut päivällä! Pelin jälkeen saunaan 
missä parannettiin maailmaa aamutunneille asti. 
Yleensä torstaiaamuisin oli vähän hiljaisempaa sat
tuneesta syystä. 

Lentopallossa oli haastepelejä Kirkonmaan kanssa 
ja vaikka materiaalimme oli kapea voitimme ne pelit 
hyvällä taktiikalla ja pelihuumorilla. Etenkin silloinen 
päällikkö Kiviranta oli mestari sekoittamaan vasta
puolen pelin perinpohjin sananvoimalla - kirkonmaa
laisten kantti ei kertakaikkiaan kestänyt paineen alla. 
Silloin kyllä oppi huomaamaan hyvän yhteishengen 
vaikutuksen, mitä pienellä yhteenhiileen puhaltaval
la joukolla voi saada aikaan niin työssä kuin vapaa
ajallakin. 

Jatkuu sivulla 26 25 



197 4 vuoden alusta lähden Lappeenrantaan Kanta
aliupseerikouluun. Sehän muuttui nimeltään sitten 
keväällä Päällystöopistoksi. Opetus säilyi meillä vielä 
entisellään - seuraavalla kurssilla oli sitten opetus
ohjelmassa enemmän yleissivistäviä aineita. Meitä 
patteriston kersantteja oli kurssilla silloin peräti 6. 

Kurssi jatkui elokuussa Santahaminassa Rannikko
tykistökoulussa, missä meitä kotkalaisia oli vain 2, 
Määttäsen Kari ja minä. Rannikkotykistön opit oli aika 
"hebreaa" pioneerikoulutuksen saaneelle miehelle, 
kun niihin ei silloin va-palveluksessa päässyt oikein 
sisälle, eikä tehtävätkään antaneet myöten. No, kurs
si tuli kahlattua läpi "kantapään kautta" ja myös "hauki 
on kala" periaatteella. Santahaminassa kurssi päät
tyi joulukuun lopulla ja sitten vaan takaisin Kotkaan 
töihin ja opiskelemaan rannikkotykistöä käytännös
sä. 

KOTMl'I KYNNET 

Minut määrättiin opetusupseeriksi Kirkonmaan linnak
keelle, minne muutinkin jouluksi tuoreen vaimon ja 
muuttokuorman kera . Siis aika harppaus elämässä, 
uusi työmaa ja uusi siviilisääty. Muutimme pitkään 
rivitaloon - Kutuharjuksi kutsuttuun - se on (oli) talo, 
missä kirkonmaalaiset lisääntyivät, meillekin syntyi 
kaksi tenavaa. 

Kirkonmaalla oli silloin v. 1975 joka asunnossa asu
kas ja myös nuoria perheitä, koulussakin oli oppilai
ta kymmenkunta ja elämä vireää. Vapaa-aikana puu
hasteltiin monenlaista. Sikoja kasvatettiin hevostal
lissa ja harrastettiin normaaleja "saaristolaisaskarei
ta". 

Silloin oli vanha Clubi siinä rantakalliolla käytössä. 
Juhlia järjestettiin usein, etenkin syys- talviaikaan. 
Järjestimme jopa pukujuhlia, missä naisilla oli pitkät 
tyylikkäät koitui ja miehillä tietenkin se vanha ja hiu
kan pieneksi jäänyt vihkipuku. Päälliköistä etenkin 
Vehkomäki oli kova järjestelemään "bileitä", missä 
jokaisella oli tietty "tehtäväkenttä" hoidettavanaan 
pitojen onnistumiseksi . 

Saarella asui tuolloin eräs varsinainen persoona -
talonmies Pitkänen - Lasseksi kutsuttu . Haitari soi 
haikeasti joka juhlassa ja maestro piti välillä pakolli
sia taidepausseja - jopa joskus kurttu levällään- kun 
väsymys yllätti kesken soiton. Hän järjesti jopa pu
helinkonsertteja siten, että hän soitti jonkun kotinu
meroon ja kysyi minkä kappaleen haluaa kuultavan, 
sitten vain luurista alkoi tulla hanurimusiikkia! Ker
ran kun tulimme perheen kera Kotkasta iltahuollolla 
saareen oli Lasse tullut länsilaituriin auton mukana. 
Kun auto oli pakattu (tupaten) täyteen ja lähdetty kohti 
asuntoaluetta kysyi Lasse, että sopiiko soittaa? Ei
hän kellään ollut mitään sitä vastaan, ihmeteltiin vain 
mahtuuko siinä kurttua levittää - mahtui - ja niin soi
vat metsäkukat matkalla asuntoalueelle. Hänellekin 
kävi joskus vähän nolosti, kun näet aamulla oli hait
arista näppäimiä kateissa, mutta liekö tuo nyt iso har
mi , sillä onhan näillä saarenmieh illä joskus talviaa
muisin kateissa moottorikelkatkin taikka lasit. 

KOTMl'I KYNNET 

Kirkonmaasta siirryin esikuntaan komentotoimistoon 
vuoden 1980 alusta. Leppäsen Jaska oli tuolloin toi
mistopäällikkö ja toimistosihteerinä oli voimakkaalla 
otteella Niemen Piko. Esikuntatyöskentely alkoi tuol
loin ilmoitustaulusulkeisilla mitkä piti itse patteriston 
komentaja. Alku vasemmalta isoista papereista oi
kealle pienempään ja siitä alaspäin sentin välein ja 
ehdottoman suoraan. Roskakoritkin opetelti in pitä-

26 mään tyhj inä aina! 

Olin komennossa aina vuoteen 1993 ja sinä aikana 
väki vaihtui ; toimistopäällikköinä olivat Hannukaisen 
Pertti ja sitten Palmolan Risto. Naiskauneutta edus
tivat vuosien varrella Rouskun Tarja, Alilan Pirjo, Ör
nin Teija, Mannojan Liisa, Huttusen Kirsi , Ropposen 
Päivi ja lukematon joukko muitakin, joista jotkut us
kalsivat lotrailla yskänlääkkeillä työaikanakin . 

Aika komentotoimistossa oli mielenkiintoista kaikki
ne kommervenkkeineen ja mielenkiintoisine henki
löineen, joita sai tavata työn merkeissä. Pysyi hyvin 
ajan hermolla ja tiesi missä mennään kulloinkin . Siis 
mainio paikka perusuteliaalle henkilölle, kuten minul
le, tosin kun liikaa työntää nenäänsä ties minne, jou
tuu yllättäen sitten ylimääräisiin hommiin. Sitä kyllä 
vielä ihmettelen, mitenkä kaikki toimistossa olleet 
naiset hankkiutuivat raskaaksi oltuaan jonkun aikaa 
samoissa töissä? Se johtui varmaan siitä voimak
kaasta kehityksestä 80-luvulta 90-luvun alkuun, kun 
toimistotyö kehittyi vauhdilla nykyiseen tietotekniik
ka-aikaan. Pisti ihmisetkin uudistumaan?! Tuli sitä 
itsekin innostuttua yhden lapsen verran siinä samal
la, ettei vain luultaisi, että ... 

KOTMl'I KYNNET 

Koulutustoimistoon siirryin sitten 1993 pikkuhiljaa 
tehden väl illä myöskin komentotoimiston hommia. 
Koulutustoimistossa olivat silloin ns. "tehtaanpuolel
la" Johanssonin Raili ja Koskisen Sointu, jotka sitten 
heti kohta lähtivätkin eläkkeelle ja pieni "paha" Kirsi 
tuli heidän tilalleen - siis Huttusen Kirsi. 

Meinasi unohtua, että sainhan toki esikuntapuolen 
koulutusta käymälläni esikuntalinjan vääpelikurssil
la 1987 syksyllä, ettei ihan kaikki hoitunut aivan "kä
sikopelolla" vaan tuli otettua sotaväen määräykset 
huomioon jonkun verran töissä ja toimissa vuosien 
varrella. 

Minulla tuli siis aika pitkä putki esikunnassa, koko
naista 16 vuotta, eikä sieltä tahtonut päästä siirty
mään muualle millään. Eräs toimistopäällikkökin pyy
si nimeämään henkilöitä tilalleni kun erehdyin ehdot
tamaan tehtävien vaihtoa - korvaamaton kun tunnuin 
olevan? Siihen pyyntöön vastasin silloin luettelemalla 
kaikki opistoupseerit patteristossa - meitä oli sil loin 
muistaakseni 41 . 

KOTMl'I KYNNET 

Vuoden 1995 lopulla sain sitten siirron nykyiseen teh
tävääni Kirkonmaan linnakkeelle, missä nyt vääpe
löin ensi huhtikuun alkuun asti, milloin siirryn reser
viin . 

Täytyy sanoa, että kyllä tuollainen 16 vuoden rupea
ma poissa varusmieskoulutuksesta etäännyttää 
monista asioista. Totta puhuakseni sitä on aivan ka
teissa pitemmän aikaa, "jäähdyttelyyn" ei ole varaa, 
vaikka reservi jo siintääkin, tietyt asiat on opeteltava 
uudelleen ja yritettävä pitää itsensä ajantasalla. 

KOTMl'I KYNNET 

Nämä vuodet täällä patteristossa ovat olleet antoisia 
ja ovat menneet tosi nopeasti . Kiitos Teille kaikille 
näistä vuosista ja onnea jatkossa. 

Olen tässä vi imeaikoina vaihtanut siviilisäätyä ja olen 
kait savolaistumassa - Kuopioon vie tie. Olenhan jo 
riittävästä ollut täällä Kotkan seudulla ja on aika vaih
taa maisemaa - täällähän on nimittäin liikaa tuttuja! 

P.S. En vielä ole ostanut savon sanakirjaa. 

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

Perhe? 
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 
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? 
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2. Från Lahti 
3. Minä ja nainen 

vartio
mies 

Samu 
Heli 

Koulutus
patteri 

4. Tilanteesta riippuen nollasta sataan 
5. Kaikki tai ei mikään 
6. Riittävästi 
7. Mitä? 
8. Riittävästi 
9. Ei ole olemassa niin hyviä haltijoita 

•• 
HENKILOUUTISIA 
J UORUJA JA JÄNNITYSTÄ 

Vierailevat tähdet 
Marjatta Kormu aloitti Kirkonmaan linnakkeella toi
mistosihteerin tehtävät. Marjatta avustaa Kirkonmaan 
vääpeliä ainakin toukokuun -99 alkuun asti. 

Hakkaraisen Kirsi aloitti työt Rankin toimistosihteeri
nä ja on tavattavissa huhtikuun loppuun Rankin vää
pelin toimistossa. 

likka Pylkkänen toimii Kirkonmaalla sekä autonkul
jettajana että varastonhoitajana huhtikuun loppuun 
asti. 

Kuittisen Tarja vuorottelee Tu ija Kuparinen-Kohon 
kanssa Kirkonmaan sairastuvalla vuoroviikoin. Jär
jestely jatkuu maaliskuun loppuun. 

Ville Laakso hoitaa sijaisena tilannevalvojan tehtä
viä Orrengrundissa 13.5.1998 asti. Viran hoitaja Tom
mi Haglund lähti ko. ajaksi opiskelemaan. 

Arja Kiiveri komentotoimiston asiakaspalveluun har
joittelijaksi 26.2.1999 asti. 

10. Ujon sosiaalinen 
11 . Sikeästi 
12. Sopivat 
13. Pataljoonan retki Libanoniin 
14. Pepsi mallia max 
15. Luultavasti Turku 
16. Niilo Lauttamus: Vieraan kypärän alla 
17. Toivottavasti en 
18. Ei tule mieleen 
19 Jos katuisin niin .. .. ... 
20. Selkäpuolen keskiosa 
21 . Mies isolla M:llä 
22. Aurinko 
23. Terassi auringossa 
24. Kasvata pitkää tukkaa eikä pukeudu nahka
housuihin 
25. Ihmettelen 

1. 30v 
2. Jyväskylä/ lnkeroinen 
3. vaimo ja kaksi poikaa 
4. avoin 

luutnantti 
Aki 

Pykälistö 
Kuusisen 

sotilas
satama 

5. välillä kaikki , välillä ei yhtään mikään 

Lähtijöitä 
Pirkko Niemi jäi hyvin ansaitsemilleen eläkepäiville 
30.11.1998. 

Viitasen Tapsa siirtyy hyvin palvelleena reserviin 
31 .12.1998. 

Vauvoja 
27.9.1998 syntynyt Risto ja Tiina Palmolan pienin 
prinsessa sai nimekseen Sara Annika. 

Vakinaistettuja 
Tilannevalvoja Sanna Hotti Orrengrundin merivalvon
ta-asemalta. 

Oikaisu 
Kotkan Kynnet 3/98 kertoi äärimmäisen väärää tie
toja teknikkoluutnantti Jyrki Kekin kohtalosta . Jyrki 
ei suinkaan 'paennut' Poriin vaan Panssariprikaaliin 
Parolannummelle. 

6. tottakai joskus 
7. kyllä kiitos 
8. makaamalla sohvalla työpäivän jälkeen tai lo
malla Lapissa 
9. lisää rahaa 
10. tarvittaessa molempia 
11 . sängyssä 
12. eivät peitä liikaa, mutta lämmittävät tarvittaessa 
13. koulutuspurjehdus -93 
14. cokis 
15. Umpiniemi 
16. Patricia D. Cornwell: "Luonnoton surmaaja" 
17.En 
18. Radiolinjan "isä ja poika"-mainokset 
19. kun tapasin ensikertaa veli-Veskun 
20. jumalainen vartalo (kallis kasvattaa ja vielä 
raskaampi kantaa) 
21 . synnytyksen tuskat lievempiä 
22. töiden päättymisen jälkeen kotiin meno 
23. koti 
24. suutele naista / miestä 
hansikoidulle kädelle 
25. lähden syömään 

Ornitologilta kysyttiin, mikä 
lintu on kaakana. Hän selvitti 
asian seuraavana kesänä mat
kustaessaan Savossa. Hän 
soitti kysyjälle: 

- Nyt tiedän, mikä se kaaka
na on. Se on käki. Kuulin juu
ri , kun täällä laulettiin: "Kuk
kuu , kukkuu , kaakana kuk
kuu .. . " 



TYKY 
LENTOPALLOTURNAUS 

Teksti: Teija Örn 
Kuvat: Teija Örn ja KotRa 

otkan Työterveys järjesti lokakuussa jo perinteisen 
lentopalloturnauksen. Cuppi oli suunnattu kaikille 
työterveyshuollossa oleville yrityksille. Pelit pelat
tiin suuren suo-sian saaneella pehmis-pallolla, joka 
n käyttäjäystävällisempi etenkin vain vähän lento

palloa harrastaneille sormille. Turnauksen henki oli 
TYKY-painotteinen eli pääasia oli osallistuminen ja hien pintaan saa
minen eikä ryppyotsainen pallonpaukutus. 

Tilaisuus alkoi yhteisellä alkuverryttelyllä, jonka vetivät asiantunte
muksella Työterveyden työfysioterapeutti Mia Holmberg ja työterve
yshoitaja Henna Saarelainen. Lajin asiantuntijana toimi jälleen Len
topalloliiton Kymenlaakson harrasteliikunnan vetäjä Eija Uusitalo
Ovaska. 

Lihasten lämmettyä alkoi varsinainen turnee. Pelien säännöt olivat 
mukaeltuja oikeasta lentopallopelistä. Joka pallosta tuli piste ja pai
kanvaihto. Naiset saivat temmeltää mielin määrin, mutta miehet ei
vät saaneet iskeä verkolla eikä torjua naista. Nämä säännöt aiheut
tivat säpinää kentällä, etenkin kun rannikkoalueen joukkue vaihtoi 
paikan lisäksi aina myös yhden pelaajan. Karuselli pyöri ajoittain 
niin nopeasti, että pelaajatkin olivat pyörryksissä. 

Pelit sujuivat vaihtelevalla menestyksellä. Ajoittain nähtiin huippu
luokan pelastuksia ja vastapainoksi taas uskomattomia möhläyk
siä. Mutta lopputulos oli kuitenkin hieno - kuudes sija. 

Voiton vei tällä kertaa kotiinsa Steveco Kantasatama. Steveco Hie
tasen joukkue sai pitkin hampain luovuttaa komean kiertopalkinton
sa kuuden perättäisen voiton jälkeen. Ensi vuonna pokaali voisi vaih-
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KotRa:n joukkueessa pelasivat takarivi vas. Vesa Horila, Anita 
Viikki, Teppo Saareks, Harry Turtiainen, Jukka Mutanen ja Aki 
Mankkinen sekä eturivi vas. Lasse Kivinen, Sami Warjus, Petri 
Kainulainen, Salla Savenius ja Teija Örn. 

Verryttelyn elastisimmat olivat Harry Turtiainen, Jukka Mutanen 
ja Sami Warjus. 

Turneen loppusijoitukset: 

1. Steveco Kantasatama 
2. Euromarket 
3. Steveco Hietanen 
4. Steveco Hamina 
5. Vaasanmylly 
6. KotRa 
7. Walkisoft 
8. Ympyrä Hesburger 
9. Ympyrä Prisma 
10. Kotkan Työterveys 

LÄNTISELLÄ MAANPUOLUSTUS
ALUEELLA OLEVIEN VARUSMIES
TOIMIKUNTIEN KOULUTUSPÄI
VÄT 4 .-5.11.1998 HELSINGIN 
ILMATORJUNTARYKMENTISSÄ. 

usmiestoimikuntamme sai lo
kakuun puolivälissä merivoi
mien esikunnasta käskyn, jos
sa yksiselitteisesti komennet
tiin sekä puheenjohtaja että sih
teeri, tykkimies (nyk. korpraali) 

Lilja edustamaan KotRaa vuoden 1998 toisille 
alueellisille VMTK-päiville Hyrylään. Päivien tar
koituksena oli saattaa maanpuolustualueella ole
vien joukko-osastojen VMTK-edustajat vuorovai
kutukseen ajankohtaisista varusmiehiä koske
vista asioista sekä kouluttaa uudet toimihenki
löt laadukkaaseen ja tehokkaaseen VMTK-työ
hön. Näin jälkeenpäin voisi tiivistetysti todeta, 
että näin tosiaan kävi. 

Saavuimme paikalle jo tiistaina 3.11 käskyn 
mukaisesti Helltr:n portille, jossa kiltti sotilas
poliisisetä antoi meille selvät ohjeet minne men
nä. Ja ohjeet olivat tosiaan tarpeen , sillä Helltr 
ei suht'koht pienestä varusmiesmäärästään 
(n.500 ) ole niitä pienimpiä varuskuntia jossa 
olen käynyt. Ilta sujui odotusten mukaan ongel
mitta tutustuessa uuteen lupaamme ja vaihta
essamme kokemuksia toisten VMTK-toimihen
kilöiden kanssa. Jo nämä tiistai-iltana käydyt 
keskustelut selvittivät kuinka suuria voivatkaan 
erot olla eri varuskuntien varusmiestoimikunti
en aktiivisuuksissa sekä toimintatavoissa. Itse 
kyllä luokittelisin oman VMTK:mme aivan listan 
kärkipäähän SmMepa:n sekä VaaRPsto:n kans
sa. Vaasan Rannikkopatteriston pojilla oli kiel
tämättä varsin mielenkiintoinen ongelma, ei sen 
suurempi kuin että koko Patterista lakkautetaan 
vuodenvaihteessa ja VMTK:n toimistostakin oli 
jo irtaimisto kannettu kierrätykseen. Ja koska 

toiminta lopetetaan, pitää tietysti päästä budje
tista eroon ennen vuodenvaihdetta, joten Pat
teriston kaikki 70 varusmiestä joko ajelivat mik
roautoilla tai viettivät päivänsä Tropiclandiassa 
kylpien .Olivat kuulemma varsin tyytyväisiä 
VMTK:nsa toimintaan ... 

Vaan kaikkialla ei ollut näin ruusuista. Oli va
ruskuntia, joissa VMTK oli kantahenkilökunnal
le lähinnä kirosana eikä se näin ollen pystynyt 
toimimaan sillä aktiivisuudella, jolla olisi halun
nut. Eräässä ilmavoimien joukko-osastossa 
VMTK: n puheenjohtaja piti määrätä vapaaeh
toisten puuttuessa, eikä mikään ihme, sillä siel
lä puheenjohtaja oli yleisnakkikone, joka hoitaa 
kaikkien pikkuaskarien lomassa suurimman 
osan päivystyksestä. Huh, huh, meillähän me
nee hyvin. 

Keskiviikkona aamupalan jälkeen alkoi ensim
mäinen palaveri , jossa 56 hengen joukkomme 
jaettiin neljään valmistelevaan työryhmään, ai
heina varusmiesten sosiaali- ja talousasiat, va
rusmiesten loma- ja vapaa-aika-asiat, VMTK
työ ja sen kehittäminen sekä varusmiespalve
lukseen liittyvät asiat. Työryhmien tarkoitus oli 
saattaa valmiiksi mahdollisimman hyviä aloitteita 
käsiteltäväksi seuraavilla valtakunnallisilla 
VMTK-päivillä , josta hyväksytyt aloitteet jatka
vat matkaansa aina ylimmille tahoille saakka. 
Itse kuuluin sosiaali-ja talousasioista huolehti
vaan kokoonpanoon , jossa suurimmaksi pu
heenaiheeksi nousi se huutava vääryys, että 
siviilipalveluksessa palvelevat henkilöt saavat 
viikonlopuiksi ruokarahaa, suuruudeltaan noin 
50 markkaa/ päivä. Ehkä meidän olisi aika vaa
tia samaa? 

Eräs järkevimpiä aloitteita oli varusmiesten oi
keus anoa itse kaikki HL- eli henkilökohtaiset 
lomansa. Jos kyseessä on HENKILÖKOHTAI
NEN LOMA, niin miksi se määrätään pidettä
väksi silloin kun yksikölle/ päällikölle sopii? Edel
liseen liittyen loman eväämiselle pitää olla jär
kevä syy joka on kirjoitettava loma-anomukseen, 
jotta erimielisyystapauksissa varusmiehellä on 
näyttää mustaa valkoisella vaikka suoraan oi
keusupseerille . Jos esim. "Tärkeät palvelukseen 
liittyvät uudelleenjärjestely/ organisointityöt" 
paljastuvat viikonlopun mittaisiksi haravointital
koiksi , on syytä kurtistaa kulmiaan. 

Torstaina törmäsin vallan mielenkiintoiseen on
gelmaan, sillä aamiaisen jälkeen VMTK:n toi
mihenkilöt jakaantuivat vielä kolmeen erilliseen 
ryhmään , joista jokaisella oli oma eriytyvä oh
jelma. Työ- sosiaali- ja opintoasiamiehet, työ
suojeluvaltuutetut sekä työryhmätöiden viimeis
telyryhmä muodostivat omat palaverinsa eri 
puolelle aluetta, ja koska meillä puheenjohtaja 
edusti kaikkea edellämainittua meinasi tulla 
hoppu ... 

Ohjelman oli määrä päättyä torstaina kello 

15:00, mutta loppuparlamentti-istunto venähti 
hieman yliajalle, mikä ei loppujen lopuksi har
mittanut yhtään , sen verran hyviä muutosehdo
tuksia lenteli ilmassa vielä virallisen ajan jälkeen
kin. 

Loppukaneettina voisikin todeta VMTK-päivien 
olevan todella kouluttava tapahtuma kaikille 
VMTK- työn parissa toimiville, sillä mikään ta
pahtuma ei ole saanut vastaavanlaista idea
myrskyä liikkeelle. Toivonkin vilpittömästi seu
raajani pääsevän osallistumaan seuraaville val
takunnallisille VMTK-päiville Haminaan otta
maan oppia sekä viemään oman varusmiestoi
mikuntamme näkemyksiä muidenkin tietoon. 

Teksti : VMTK:n puheenjohtaja 
tykkimies Jarno Hänninen 
Kuva: Ulla Parviainen 

OTTEITA UUSIMMAN 
ALOKASOPPAAN 
SLANGI SANAKIRJASTA 

M onen ihmisen asettaminen samaan sul 
jettuun ympäristöön on yleensä varma 
tapa saada uusia sanoja syntymään. Ar

meija on tästä paras esimerkki. Parina ensimmäise
nä päivänä saatat joutua toteamaan, että et ymmär
rä puoliakaan ympärillä leijuvista lauseista. Tämän 
pienen oppaan tarkoitus on helpottaa sopeutumista
si uuden kielen opiskeluun. Huomaat kyllä pian, et
tei tämä kieli ole juuri savoa vaikeampaa. 

Muissa varuskunnissa palvelevien kavereittesi kans-
sa jutellessasi sinun kannattaa muistaa, että nämä 
sanat edustavat inttislangin Kotkan murretta. Kiinni-
tä erityistä huomiota sanajärjestykseen, prepositioi-
den käyttöön, lausumisen intonaatioon sekä posses
siivisuffeksin adessiivi- sekä allatiivimuodon prono
minien kiertomuodon välistävetosubjektin objektio
naariseen kokonaiskuvaajaan puhtaasti hypoteetti-
sella tasolla. Tämä on tietysti vain sekundaarisilla 
argumenteilla spekulointia ... Muualla kieli saattaa olla 
tyystin toinen, ja vieraalta kalskahtavat vierasvarus
kuntalaiset sanat pitää osata tuomita tyystin väärik
si . Jossakin puhutaan esim. jäpittämisestä ... nauret
tavaa, hölmön kuuloista. Kaikkihan tietävät, että se 
on jäkittämistä. Mutta sen pitemmittä puheitta, saa 
suorittaa ... 

Aamu: Näitähän meillä riittää .. 
Aamujen Ankkalinna: Kirkonmaan linnake 
Aamupala: Refleksinomainen, syvässä unessa tapahtuva 
toimenpide. Intin aamupuuro on hyvä miehuuden mittari ... 
Aamureippailu: Unissakävelyä tahdista tipahtaen. 
Al ikersantti : ... on ystävä. 
Lähin esimiehesi. 
Alokas Te! : Uusi nimesi. 
Apupässi: Päivystäjän apulainen, 
unet jäävät vähiin. 
A-SENTO! : Liikumaton olotila. 
AUK: Aliupseeritehdas. 
Myyntiartikkelina alikessut. 
Avautua: Perustella mielipiteensä, 
ajatella ääneen (epäterveellistä!). 
Banaani: Päivystäjän metka kaulakoru. 
Bumerangi: llman "voittoa' palaava loma-anomus. Tulee 
tutuksi ... 
Esa: Esitutkinta, tuntee Pekan hyvin. l9 
Seuraus pahasta häröilystä. 





TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Et ole taas viime aikoina tainnut muistaa, missä 
järjestyksessä kasvojen lihaksia tulisi liikuttaa, 
jotta saisit hymyn aikaiseksi . Yrmeä ulkoinen ole
muksesi ei herätä kovin suurta joulumieltä lähim
mäisissäsi vastakaan . Katsopa peiliin , senkin 
mörkö. 

VESISELVÄ 21.1. - 19.2. 
Sinun ja sukulaistesi puusta laskeutuminen oli 
alun alkujaankin suuri virhe ja useimpien mieles
tä jo puuhun nouseminenkin oli huono siirto. Tu
leva jakso ei ole kannaltasi kovinkaan antoisa , 
mikä on tarkemmin ajatellen sinulle aivan oikein . 

TURSKAT ~0.2. - 20.3. 
Yrität ottaa vuoden viimeisistä lomapäivistä kai
ken irti . Suunnittelet suorittavasi lukuisia tehtä
viä, jotka ovat yleensä luonteeltaan ruumiin toi
mintoihin liittyviä ja rivoja . Ei siitä kuitenkaan mi
tään tule - tuolla naamalla . 

PUKKI 21.3. - 20.4. 
Olet mielenterveysriski työkavereillesi . Hoitamaasi 
tehtävään valitaan aina ristiriitainen ja raivostut
tava ihminen, joten olet omiaan juuri nykyisessä 
työssäsi . Yrität sulostuttaa lähimmäisiäsi nor
maalia enemmän vuoden lopun kunniaksi , mutta 
epäonnistui surkeasti . 

NAUTA 21.4. - 20.5. 
Jakson aikana hermosi ovat kireämmällä , kuin um-

metuksesta kärsivän supistajalihas. Joulupukki 
tuo tilanteeseen hitusen helpotusta, sillä saat pari 
mielestäsi ihastuttavaa lahjaa, jotka miellyttävät 
vain todella lapsellisia ihmisiä. Ei rakkauselämää 
tässä jaksossa. 

TUPLAVAHINGOT 21.5. - 21.6. 
Raha-asiasi ovat jälleen täysin rempallaan . Ka
verisi kutsuvat sinua jostakin syystä persauki
seksi molottajaksi . Yrität jakson keskivaiheilla 
esittää luovaa kulttuurihenkilöä ja kirjoitat maail
man typerimmän runon . Irrallisia suhteita luvas
sa jakson loppuneljänneksellä. 

HUMMERI 22.6. - 22.7. 
Yrität viehättää elinkumppaniasi uusilla kikoilla 
rakkaudessa , mutta hänestä tunnut kuin huono 
humala. Pyrit työmaallasi ulostamaan aivoistasi 
jonkin järkevän sanoman, mikä herättää muissa 
suunnatonta hilpeyttä. Tuhlaileva elämäntyylisi 
jatkuu edelleen . 

KISSIMIRRI 23.7. - 22.8. 
Jakson aikana turinet olosi todella vapautuneek
si ja olet joka hetki valmis harjoittamaan pikku 
ilkeyksiä. Ratkea! taas ryyppäämään useaksi päi
väksi , sammui. ulos, vilustut ja saat ihanan hak
kaavan yskän . Ei kauheata tunkua seksitapahtu
missa. 

IMPYET (ex) 23.8. - 23.9. 
Rupeat jakson alkupuoliskolla pohtimaan kurjuut-

tasi . Mietit asioita, jotta kulmakarvasi sekaantu
vat toisiinsa . Ajattelu ei kuitenkaan ota onnistu
akseen , joten otapa kunnon känni ja yritä siirtää 
ajatuksesi muualle. Rakkaudessa ei jakson aika
na kannata olla turhan nirso. 

PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Yrität epätoivoisesti laihduttaa, mutta ainakaan 
tulevan jakson aikana et menetä painostasi gram
man nollasosaa. Voisit kiinnittää enemmän huo
miota ulkonäköösi ja voisit vaihtaa aluskalsarisi
kin ainakin kerran kuukaudessa - ihan lähimmäisiä
si ajatellen . 

NILVIÄINEN 24.10. - 22.11. 
Mitään uutta ei ole odotettavissa tässäkään jak
sossa. Olet suurin pieru sitten maailmankaikkeu
den alkuräjähdyksen. Yrität näytellä äärettömän 
tyhmää salataksesi sen , että olet aidosti tyhmä. 
Rakkaudessakaan ei ole hurraamista, sillä on
nistut viettelemään vain kissan 

ROPIN HUUT 23.11. - 21.12. 
Aina, kun avaat suusi , sanot mielestäsi jotakin 
hyvin älykästä, varsin mielenkiintoista, kuolema
tonta ja erittäin elämänmyönteistä . Kuulijoiden 
mielestä et voi kuitenkaan jättää laskuista sitä
kään mahdollisuutta, että olet hullu . Perverssi 
käytöksesi herättää pahennusta . 

Kuva valehtelee 
enemmän kuin 
tuhat sanaa. 

Vanha totuus kuvan todistusarvosta 
on mennen talven lumia. Kuvamani
pulaation kehityttyessä on periaat
teessa jokaisella mahdollisuus muo
kata kuvasta tai kuvista haluamansa 
lopputulos. 

Lehtemme ansiokas luontokuvaaja 
Pekka Vainio, jonka tekosia ovat myös 
nämä kuva-arvoitukset, ei käytä kui
tenkaan manipulaatiota luontokuvis
sa, vaan etsii kuvien efektit luonnon 
omista ihmeistä; valoista , varjoista , 
kuvakulmista. 

Kuva-arvoitukset taas ovat asia erik
seen. Hulluttelu on vasta alussa ... 




