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Kotkan Rannikkoalueelle vuosi 2000 oli 
varsin tapahtumarikas. Joukko-osaston 
uusi komentaja otti tehtävät vastaan 
1.3.2000. Komentaja Timo Junttila 
luovutti tehtävät juhlallisessa vaihto
paraatissa komentaja Sakari Martimolle. 
Paraati pidettiin Kyminlinnassa ja mukana 
tilaisuudessa oli sekä oma henkilöstö että 
kutsuvieraita. 

Joukko-osaston 
KOMENTAJA VAIHTUI 

Otteita komentaja Timo Junttilan puheesta 

Tärkeä tehtävä on pysynyt vuosikymmenet samana, vaikka joukko-osas
ton nimi on vuosikymmenten saatossa vaihtunut moneen eri otteeseen . 
Tänään itäisen Suomenlahden meripuolustuksesta vastaa Kotkan Ran
nikkoalue. Tehtävän selkeys ja joukko-osaston merkitys avautuu vuoden 
1997 keväällä valmistuneen puolustusselonteon tekstistä. Sen mukaisesti 
on meripuolustus täällä Suomenlahden alueella erityisesti rannikkojouk
kojen vastuulla. Katsomalla ympärillemme huomaamme, että puolustuk
sesta vastaavan joukon ydin yhteistyökumppaneineen on nyt koolla tääl
lä Kyminlinnassa. 
Kuluneena hieman yli kahtena vuotena on ollut hienoa havaita se varauk
seton tuki, jonka joukko-osasto on saanut ympäröivältä yhteiskunnalta. 
toivon, että te tänään täällä läsnä olevat eri yhteisöjen, yhdistysten ja ta
hojen edustajat otatte vastaan ja viette myös omille joukoillenne mitä par
haimmat kiitokset Kotkan Rannikkoalueen viime vuosina saamasta tues
ta. Uskon ja luotan siihen, että tämä Kymenlaakson puolustuksen eduksi 
koituva hyvä yhteistyö jatkuu seuraajani aikakaudella. 
Kotkan Rannikkoalueen kaltaisesa sopivan kokoisessa joukko-osastos
sa on jokaisella tykkimiehestä komentajaan oma tärkeä tehtävänsä. Jouk
komme saavutukset ja tulokset ovat syntyneet ja syntyvät vastakin am
mattitaitoisten ihmisten tehdessä työtään toinen toisiinsa luottaen ja itse 
kukin parhaansa yrittäen. Parhaimmat kiitokset koko rannikkoalueen hen
kilöstölle täydestä tuestanne, jonka olette minulle komentajakautenai an
taneet. Olen vakuuttunus siitä, että tulen vielä muistamaan haikeudella 
tätä aikaa hyvähenkisen ja tehtävänsä hallitsevan joukon komentajana. 
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1.3.2000 
Komentajan tehtävän vastaanottanut komentaja 
Sakari Martimo (vas.) ja tehtävän luovuttanut komen
taja Timo Junttila. Timo Junttila siirtyi Pääesikun
taan ja sieltä edelleen New Yorkiin. 

Otteita komentaja Sakari Martimon puheesta 

On hyvä aika tulla Kotkan Rannikkoalueelle. Isänmaamme nauttii suurta 
kansainvälistä arvostusta juuri päättyneen Euroopan Unionin puheenjoh
tajuutensa jälkeen. 
Suomen puolustusvoimat on vakiinnuttanut asemaansa hyväksyttynä, 
tunnustettuna ja arvostettuna turvallisuuden tuottajana ja ylläpitäjänä. Vii
me aikaiset esimerkit Euroopassa käydyistä sodista antavat selkeän osoi
tuksen pienenkin maan mahdollisuuksista puolustaa itseään, jos niin tar
vitaan . Musertava tekinen ja materiaalinen ylivoima ei sittenkään johda 
ainakaan nopeaan sotilaalliseen ratkaisuun . 

Merivoimien kehtiysnäkymät ovat valoisat. Organisaation rakenne
muutos on viety ripeästi läpi ja tulevien vuosien materiaalihankkeet vala
vai uskoa huomiseen. Kotkan Rannikkoalue on löytänyt paikkansa uusi
sa merivimissa rakentaen tehtokasta puolustusta vahvoille, kunniakkaille 
perinteilleen, mutta muuntuen samalla vastaamaan tämän päivän haas
teisiin . Uudistuskyvystä on esimerkkinä mm. aivan uudentyyppisen jouk
kotuotantojärjestelmän ideointi ja käyttöönotto. Muutoksen hallinta tuntuu 
onnistuneen Kotkassa erityisen hyvin. 

Se innostunut, mutta rauhallisen ammattitaitoinen henki, jota olen 
täällä viime viikkoina nähnyt on kunniaksi ei vain Kotkan Rannikkoalueel
le vaan myös meri- ja puolustusvoimille. Tästä ovat osoituksena mm. hie
no menestys lähes kisassa kuin kisassa niin merivoimissa kuin maavoi
mien joukkojenkin kesken. Tällaisiin tuloksiin päästään vain tahdon ja oi
kean asenteen avulla. 

Tunnen suurta ylpeyttä saadessani ottaa vastaan tämän hienon 
joukon komentajuuden . Vanha totuus kuitenkin on, että "yksin olemme 
heikkoja - yhdessä kykenemme ihmeisiin". Tahto ja oikea asenne ovat 
siis avainasemassa myös jatkossa. Älkäämme antako tuudittaa itseäm
me liian hyvän olon tunteeseen kaiken tämän vaurauden tunteen keskel
lä . En ole vaatimasa keneltäkään mahdottomia, mutta parhaansa on jo
kaisen meistä tehtävä. Vähempi ei riitä. Vain sillä tavalla kykenemme täyt
tämään tehtävämme ja vastaamaan meille asetettuihin odotuksiin myös 
jatkossa. 



1 Teksti· 
yliluu 
Kuva: 

Taistelu 
MMiettinen -

haavoituitte vatsaan, 
jääkää siihen ja huutakaa 

kuin haavoittunut!" 

"Wilenius - ei noin pitkiä 
syöksyjä! Vihollinen ehtii 

ampua teidät tuossa 
ajassa!" 

Tutun kuuloisia kouluttajien kommentteja taistelu har
joituksista tuolla sivun ylälaidassa. Ammattitaitoiset 
kouluttajamme ovat varmasti useimmiten olleet oi
keassa antaessaan palautetta kiivaiden taisteluhar
joitusten keskellä, mutta koulutettavat ovat varmasti 
useammin kuin kerran olleet eri mieltä kouluttajien 
kanssa siitä, kuinka heidän suorituksillaan taistelu
kentällä selviytyisi. Vielä useammin on varmasti käy
nyt niin, että kouluttajilta on jäänyt huomaamatta nii
tä heikkoja suorituksia, jotka voivat todellisella taiste
lukentällä koitua kohtalokkaiksi. 

aanori 

Koulutuskäyttöön saatiin vuoden 2000 aikana uusia 
laitteita, joilla edellä mainittuihin ongelmiin päästään 
pureutumaan paremmin ja koulutettaville annettavaan 
palautteeseen saadaan vahvistusta. Tämä uusi laite 
on TASI - taistelijan simulaattori. Simulaattori on tar
koitettu nimensä mukaisesti yksittäisen koulutettavan 
kouluttamiseen, taistelijan kouluttamisen apuvälineek
si. Laitteisto koostuu maaliliivistä, laserlähettimestä, 
erotuomariaseesta, palauteohjelmistosta ja lisävarus
teista. 

Maali liivi puetaan koulutettavan taistelu vyöhön 
kiinnittäen. Liiviin on kiinnitetty laserilmaisimia, hei
jastinprismoja ja pieni elektroniikkayksikkö. Laserlä
hetin kiinnitetään taistelijan aseen piippuun ja koh
distetaan aseen tähtäimiä vastaavaksi. Lähettimes
sä oleva suupaineanturi laukaisee lähettimestä sil
mille turvallisen lasersäteen, joka osuessaan liiveis
sä oleviin laserilmaisimiin rekisteröityy liivien elektro
niikkayksikköön osumana. Asetuksista riippuen liivi 
ilmoittaa taistelijalle osumasta välittömästi äänisignaa
lilla. Signaaleja on useampia osumapaikasta riippu
en: taistelija voi kaatua, haavoittua tai saada tiedon 
"läheltä piti'-osumasta. Tällöin ei varsinaista koulut
tajien erotuomaritoimintaa välttämättä tarvita taiste
luharjoituksessa, vaan taistelija tietää äänisignaalin 
perusteella voiko hän edelleen jatkaa harjoitusta vai 
onko hänet tuomittu kaatuneeksi tai haavoittuneeksi . 

Erotuomariaseella kouluttaja voi "armahtaa" 
taistelukentällä haavoittuneen tai kaatuneen taisteli
jan jatkamaan taisteluharjoitusta. Harjoituksen päät
tyessä palauteohjelmistolla luetaan tiedot jokaiseen 
harjoitukseen osallistuneen liivien elektroniikkayksi
köistä. Tietoja pystytään tämän jälkeen tutkimaan tie
tokoneella ja antamaan jokaiselle koulutettavalle pa
laute omasta suorituksestaan taisteluharjoituksessa. 
Elektroniikkayksikköön rekisteröityy tiedot osumapai
kasta, osuma-ajasta ja tieto kenen lähettimellä osu
masäde oli lähetetty. 

e, 
un tilanne simuloidaan 

Ensikokemukset TASlsta ovat olleet Kotkan Rannik
koalueellakin erinomaiset. Simulaattori! nostavat nii
tä käyttävien motivaation aivan toiselle tasolle, koska 
harjoituksessa voi ihan "oikeasti" kaatua tai haavoit
tua. Simulaattori! eivät kuitenkaan ole kuin yksi kou-

lutuksen apuväline ja niitä tuleekin käyttää tämän 
periaatteen mukaisesti. Simulaattoreita tulee käyttää 
tarkkaan harkituissa ja valmistelluissa koulutustapah
tumissa, jolloin niiden hyöty on maksimoitavissa ja 
joukon suoritusmotivaatio nostettavissa korkeimmal
le mahdolliselle tasolle. 

Toistaiseksi liivejä ei ole vielä jakaa kaikille jou
koille, mutta Kotkan Rannikkoalue saa niitä käyttöön
sä vuoden 2000 aikana useampina viikkoina ja en
nen kaikkea tärkeimpiin koulutustapahtumiin. Kotkas
sa käytettävät liivi! lainataan toistaiseksi Suomenlah
den Meripuolustusalueelta 40 kpl kokonaisuutena. 
Vuoden 2001 suunnitelmissa on kohdentaa Kotkaan
kin oma 40 simulaattorin paketti kaikkine varustei
neen. Tällöin Merivoimissa on yhteensä riittävästi lii
vejä esimerkiksi komppania vastaan joukkue -harjoi
tuksen toteuttamiseen simulaattoriharjoituksena. Täl
laisen harjoituksen toteuttaminen vaatii kouluttajilta 
paljon uuden oppimista, mutta antaa kouluttajille myös 
selkeän palautteen antamansa jalkaväkikoulutuksen 
tasosta. 
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Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Gustav Hägglund tutustu-

massa RJohlaan eli rannikon 
tulenkäytön johtamislaitteeseen 
Kotkan Rannikkoalueella AHMA
harjoituksen aikana kesäkuussa 

2000. Järjestelmää esittelee 
yliluutnantti Anssi Munkki. 

tön kokonaisjohtaminen astui uu
elle uusin organisaatioin ja uusin 

isemmin rannikon tulenkäytön koko
" rkeimmät apuvälineet ovat olleet 

, tus ä karttojen päälle tehdyt erilaiset 
aso . Uusi vuosi u at on tuonut uuden apuvälineen 
suunnittelun ja johtamisen avuksi. Järjestelmän nimi 
on Rannikon tulenkäytön johtamislaitteisto (RJohla). 

RJohla-laitteisto on suunniteltu kaiken epäsuo
ran tulen käytön johtamiseen (pl. miinat) rannikolla; 
tykistön meriammunnat, ohjustuli sekä maa-alueille 
tapahtuva tulen käyttö ovat kaikki johdettavissa RJoh
la-laitteistolla. Uusi laitteisto ei poista johtamiseen ja 
suunnitteluun vaadittavaa erittäin ammattitaitoisen 
henkilöstön tarvetta . RJohla mahdollistaa kuitenkin 
aikaisempaa paremmin erilaisten tulenkäytön vaih
toehtojen arvioinnin ja suunnittelun etukäteen. Suu
rin hyöty laitteistosta on päätöksentekijän avuksi saa
tava reaaliaikainen tilannekuva sekä omien joukko
jen suorituskyvystä että maalitilanteesta. Kartalla ta
sotyönä ja taulu koina ylläpidetty tilanne ei aikaisem
min voinut koskaan olla täysin reaaliaikainen ; muu
tostietojen välittämisestä päätöksen tekijän käyttöön 
manuaalisia tasoja käyttäen syntyi aina viivettä. Tie
don siirrossa nykyaikainen tietotekniikka on ihmistä 
nopeampi ja varmasti myös tarkempi. 

Perusueto-, maali- Ja 
tonuntasovenus 
Uusi RJohla-järjestelmä koostuu kolmesta työase
masta ja yhdestä palvelimesta. Yhdessä tämä koko
naisuus muodostaa tehokkaan järjestelmän, jolla yl
läpidetään niin maalitiedot reaaliaikaisesti tulenkäyt
täjien nähtävillä kuin myös tiedot omien tuliyksiköi
den ja tulenjohtoelimien suorituskyvystä. Käyttäjä 
operoi järjestelmää kolmen eri sovelluksen kautta riip
puen siitä mitä hän kulloinkin haluaa tietää tai tehdä. 
Sovellukset ovat perustieto-, maali- ja torjuntasovellus. 

Perustietosovelluksessa seurataan ja päivite
tään omien joukkojen tietoja. Tässä sovelluksessa 
pystytään myös arvioimaan tulenkäyttöön osallistuvi
en suorituskykyä tutkimalla mm . tulenjohtoelimien 
mittausaloja ja tuliyksiköiden ampuma-aloja. Maali
sovellusta käytetään nimensä mukaisesti maalitilan
teen seurantaan ja tarvittaessa maalitietojen päivit
tämiseen. Sovellus esittää käyttäjälle kaikki tulen käy
tön alueella havaitut maalit kaikkine lisätietoineen. Tor
juntasovellusta käytetään varsinaiseen tulenkäytön 
johtamiseen . Sovelluksella muodostetaan ampuma
tehtävät niin tykistön kuin ohjustulenkin käyttöä var
ten tuliyksiköille. 

Tietojärjestelmään päivittyvät siis jatkuvasti ja 
automaattisesti tiedot omien joukkojen tilassa tapah-

RJohla 
on rannikon tulenkävtön iohtamista 

uudella vuosituhannella 
Teksti: yliluutnantti Anssi Munkki Kuva: SA-kuva 

luvista muutoksista kuten aseiden toimintakunnosta, 
käytössä olevista ampumatarvikkeista, tuliyksikön val
miudesta jne. Aikaisemmin kaikki nämä tiedot on jou
duttu purkamaan auki tilanneilmoituksista ja esittä
mään erilaisilla taulukoilla ja grafiikoilla. RJohla taltioi 
muutokset suoraan yksiköiltä tietokantoihin ja tarjo
aa ne helposti saataviksi tulenkäytön johtajien käyt
töön tietojärjestelmän kautta . 

Ohjelmiston käyttö on tehty juuri niin helpoksi 
ja yksinkertaiseksi kuin tietokoneen käyttö voi nyky
päivänä olla . Sovellusten käyttöjärjestelminä on käy
tetty Windows NT:tä, jolloin ohjelmiston logiikka ja va
likkojen käyttö luontuu nykyaikaiselta tietokoneajan 
soturilta varsin vaivattomasti lyhyenkin koulutuksen 
jälkeen. 

RJohla on hvvä renki mvös 
maalien uhka-arvoJen 
arvioinnissa 
Perustasotyön lisäksi RJohla tarjoaa tulenkäyttäjälle 
paljon muutakin. RJohlan ominaisuudet ovat tulen
käyttäjän apuna arvioitaessa eri maalien uhka-arvo
ja ja tehtäessä ratkaisuja maaleja vastaan toimimi
sesta. Käyttäjien tulee kuitenkin muistaa jatkuvasti että 
RJohla on tietokonepohjainen tietojärjestelmä, joka 
pohjaa kaiken tietonsa saamiinsa perustietoihin ja 
arvioinsa matemaattisiin laskelmiin. 

Tietokone ei voi olla vielä nykypäivänä käyttä
jäänsä eli ihmistä älykkäämpi, vaan on pikemminkin 
korkeintaan yhtä tyhmä kuin käyttäjänsä. Pienikin vir
he perustiedoissa voi johtaa matemaattisesti laske
tut arviot pieleen. RJohlan tarjoamat arviot voivat kui
tenkin nopeuttaa ja vahvistaa tulenkäytön johtajan 
päätöksen tekoa nopeissa tilanteissa. Päätöksen te-

kijän ei pidä kuitenkaan missään tilanteessa luottaa 
sokeasti tietokoneen tekemiin arvioihin vaan sotilaal
la on oltava riittävän rautainen ammattitaito, johon hän 
pystyy itse luottamaan kaikissa tilanteissa . 

RJohlan ominaisuudet tarjoavat tosin erinomaiset olo
suhteet ja ympäristön tulenkäyttäjien kouluttamisel
le. Tulenkäyttäjien ratkaisujen vaikutuksia voidaan ar
vioida matemaattisin malleilla suhteessa maalien 
uhka-arvioihin. Tehdyille ratkaisuille pystytään anta
maan nopeasti palaute hyödyntäen laitteiston lasken
tamalleja (osumatodennäköisyyksiä, maalien uhka
arvoja, maalien taistelunkestävyyttä) ja maalitilanteen 
edelleen kehittymistä. 

Tietokone ei vmmärrä "hämävstä 
Ja harhautusta" 
Kuten aikaisemmin todettiin tietokonepohjaiset järjes
telmät eivät ole koskaan erehtymättömiä. Tietokone 
ei osaa ottaa huomioon satunnaistekijöitä ja taistelu
kentällä tapahtuvia "yllätyksiä', jotka ammattitaitoinen 
johtaja osaa huomioida. Hyvän sotilasjohtajan kuu
luu osata tehdä ratkaisuja "perstuntumalla' ja osata 
käyttää myös ehkä vähemmän loogisesti tehtyjä rat
kaisuja yllätyksen hankkimiseksi. 

Tietokonepohjaiset järjestelmät ovat myös ny
kyaikaisella taistelukentällä monella tavalla haavoit
tuvia. Johtamistoiminta ei saa missään vaiheessa jou
tua riippuvaiseksi pelkästään tietojärjestelmistä vaan 
toiminnan onnistumisen takaamiseksi hyvällä johta
jalla tulee olla käytössään myös toimivat varamene
telmät. Eli perinteiset kartat, tussi! ja kelmut sekä kaikki 
se tieto takaraivossaan, joka on tallennettuna tieto
koneen bittimaailmoihin. 
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rauhanturvaamistoiminta 
2000-luvulla 
heenjohtajuuskaudella näytti unionin 

inhallinta nousevan kaiken kiinnostavim-
vaikka Suomi oli asettanut pohjoisen 
deksi painopisteeksi asialistalle. Syy
osovon sota, jonka on moneen ker

osoittaneen millainen kuilu on Euroopan 
ja Yhdysvaltain sotilaallisten valmiuksien välillä. 

Euroopan yhteisen kriisinhallinnan kehittämi
nen on niitä tehtäviä, joissa Suomelta odotettiin pu
heenjohtajamaana aloitteita kesäkuun 1999 Kölnin 
kokouksen jälkeen. Suomi esitteli lokakuussa 1999 
muille EU-maille raporttinsa yhteisen turvallisuuspo
litiikan ja kriisinhalllintakyvyn kehittämisestä. Rapor
tissa muotoiltiin muun muassa, miten kriisinhallinta 
voitaisiin järjestää yhteistyössä sotilasliitto NATOn 
kanssa. Tarkoitus on tehdä järjestelmä, jos EU voisi 
tarvitessaan saada NATOn voimavaroja kriisinhallin
taan . 

Suomi on ollut mukana rauhanturvaoperaati
oissa yli 40 vuotta ja siitä on muodostunut tärkeä osa 
Suomen ulkopolitiikkaa. Turvallisuuspolitiikan osana 
siitä tuli myös osa Suomen puolustuspolitiikkaa. 

Kävnnissä olevat 
rauhanwnaamisoperaatiot 
Suomi osallistuu tällä hetkellä yhteensä yhdeksään 
rauhanturvaamisoperaatioon. Suomalaisten rauhan
turvaajien kokonaisvahvuus on noin 1500 sotilasta. 
Suomen osallistumisesta rauhanturvaamistoimintaan 
aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat vuonna 
1999 noin 570 miljoonaa markkaa. Rauhanturvaa
misen kustannukset ovat vain noin 5% verrattuna 
puolustusmäärärahoihin. Toiminnan kansainvälinen 
näkyvyys on kuitenkin prosenttiosuutta merkittäväm
pi. Osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin tukee 
myös kansallista puolustusta. Puolustusvoimien hen
kilöstöä operaatiot sitovat tällä hetkellä noin 2%. 
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Suomella on vuosituhannen vaihteessa kol
me pataljoonaa rauhanturvatehtävissä. Suomalainen 
rauhanturvajoukko Libanonissa on osa UNIFIL-ope
raatiota (United Nation lnterim Force in Lebanon). 
Suomi on osallistunut UNIFIL-operaatioon vuodesta 
1982 alkaen. Tällä hetkellä suomalaisen pataljoonan 
vahvuus on 495 rauhanturvaajaa. 

Israelin ilmoitettua syksyllä 1999 joukkojensa 
vetäytymisestä Etelä-Libanonista vuoden kuluessa, 
on suomalaisen pataljoonan toimintaympäristö ja toi
mintaedellytykset muuttuneet ratkaisevasti. Vuoden 
2000 kevään ja kesän aikana nähdään miten Lähi
idän rauhanneuvotteluissa edetään ja miten neuvot
telut vaikuttavat tilanteeseen. 

Suomi on osallistunut Kyproksella toimivan 
UNICYP:n (United Nations Peace-Keeping Force in 
Cyprus) toimintaan vuodesta 1964 alkaen. Suomen 
osaston vahvuus oli pienimmillään yksi esikuntaup
seeri ja keväällä 1999 Suomi päätti lisätä YK:n pyyn
nöstä vahvuutta kymmenellä rakentajalla, joten ko
konaisvahvuus on nyt yksitoista. Rakentajaosaston 
tehtävänä on ylläpitää ja kunnostaa operaation infra
struktuuria. 

Libanonin ja Kyproksen operaatiot ovat tyypil
lisiä esimerkkejä perinteisestä rauhanturvaoperaati
osta kahden osapuolen välissä . Niiden pelote-ele
mentti on pieni verrattuna NATO-johtoisiin operaati
oihin ja se on myös aiheuttanut ongelmatilanteita teh
tävien toteuttamiselle. 

Lisäksi Suomi on asettanut Yhdistyneiden 
Kansakuntien käyttöön aseettomia sotilastarkkailijoi
ta Lähi-itään, Kashmiriin , Irakin ja Kuwaitin väliselle 
raja-alueelle sekä entisen Jugoslavian alueelle yh
teensä 27. 

Suomalainen osasto Bosnia-Hertsegovinassa 
(SOBH) toimii osana YK:n valtuuttamaa Nato-johtois
ta SFOR-operaatiota (Stabilisation Force). Osasto on 
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osana Pohjoismais-puolalaista taisteluosastoa, joka 
toimii amerikkalaisten johtamalla sektorilla (Multina
tional Division North). Osaston vahvuus on nykyisel
lään 120. Suomen vastuuksi on suunniteltu siviilien 
ja sotilaiden välinen yhteistyö (Civil Military Coope
ration , CIMIC), asevarastojen tarkastustoiminta sekä 
rakentaminen. 

Bosnia-Hertsegovinassa rauhanprosessi on 
edistynyt kaikilla aloilla, mutta paikallistason sitoutu
minen on heikkoa. Etninen vastakkainasettelu Serbi
en tasavallan Republika Srpskan sekä muslimien ja 
kroaattien liittotasavallan Federaation on edelleen 
olemassa ja SFOR-joukkojen läsnäolo on tarpeen 
yleisen turvallisuuden takaajana. 

Suomen Pataljoona on Kosovossa osana 
YK:n valtuuttamaa NATO-johtoista KFOR-operaatiota 
(Kosovo Force) . Suomalainen pataljoona on ryhmit
tynyt Ison-Britannian johtamalle sektorille (Multinatio
nal Brigade Center) Pristinan eteläpuolelle. Lisäksi 
henkilöstöä on sijoittunut prikaatin esikuntaan ja kan
salliseen tukiosastoon Skopjeen, Makedoniaan. Suo
men kontingentin vahvuus on noin 800. 

Pataljoonan keskeisimmät tehtävät ovat tur
vallisen ympäristön ylläpitäminen, sopimusten toteu
tumisen valvonta, humanitaarisen avun tukeminen ja 
tarvittaessa sen antaminen. KFOR on saanut tilan
teen vakautetuksi Kosovossa, mutta etniset levotto
muudet jatkuvat. Kansainvälinen yhteisö on yksimie
linen siitä, että työ Kosovossa on vasta alussa. 

SFOR- ja KFOR-operaatioiden myötä 
NATO:lle on kehittynyt rooli sotilaallisessa kriisinhal
linnassa. Operaatioille on tyypillistä liittouman tuki ja 
vahva sotilaallinen voima, jonka muodostama pelote 
edesauttaa operaatioiden tavoitteiden saavuttamis
ta. SFOR-operaation kokemuksia on hyödynnetty 
erityisesti NATO:n rauhankumppanuuden sotilaalli
sessa yhteistyössä ja Suomen omien kriisinhallinta
valmiuksien kehittämisessä. Kokemusten hyödyntä
minen tehostuu Kosovon operaatioon osallistumisen 
myötä. 

Suomen nykyistä osuutta rauhanturvaamistoi
mintaan pidetään yleisesti merkittävänä. YK:n rauhan
turvaamistoiminnassa osuutemme on ollut useimpi
en muiden maiden osuuksiin verrattuna merkittäväs
ti suurempi . Suomen osallistumisen voidaan arvioi
da ylittävän kohtuullisen tason, jos verrataan osallis
tumista muihin Euroopan Unionin maihin. Sen voi
daan katsoa palvelevan korostetusti Suomen tarkoi
tusta toimia rauhan rakentajana sekä osoituksena 
kansainvälisestä solidaarisuudesta. 

Konfliktien luonteen muutos 
asettaa uusia vaaumuksia 
toiminnalle 
Konfliktien luonteen muuttuminen asettaa kasvavia 
vaatimukset rauhanturvaamistoiminnalle. Sotilaalli
nen toiminta on useassa tapauksessa osa kansain-

välisen yhteisön laaja-alaista tilanteen vaikuttamiseen 
tähtäävää väliintuloa , johon kuuluu myös poliittisia, 
humanitaarisia ja taloudellisia toimia. Tällaisia val
miuksia edellytettiin jo hallituksen selonteossa vuo
delta 1995 'Turvallisuus muuttuvassa maailmassa' . 
Selonteossa kiinnitettiin huomiota siihen, että Suo
men on luotava valmiudet osallistua aiempaa vaati
vimpiin humanitaarisiin ja rauhanturvaamistehtäviin . 

Valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle 
'Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus" 
vuodelta 1997 on asetettu selkeä tavoite rauhantur
vaamistoiminnan kehittämiselle tulevina vuosina. 
Selonteon mukaan osallistuminen kansainväliseen 
toimintaan vaatii tulevaisuudessa lisää voimavaroja 
ja kriisinhallintavalmiuksien tehokas kehittäminen 
edellyttää, että harjoitustoiminta ja osallistuminen 
operaatioihin hoidetaan keskitetysti. 

Puolustusministeri asetti vuonna 1998 työryh
män selvittämään hallinnonalan kansainvälisten teh
tävien järjestämistä sekä työnjakoa puolustusminis
teriön ja pääesikunnan välillä. Osana tätä selvitystä 
rauhanturvaamistoiminnan työryhmä jätti mietintön
sä tammikuussa 1999. Työryhmän esittämänä on 
sotilaallisen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatoimen 
käytännön johtaminen on siirtynyt pääesikunnalle. 

Tehtävien siirtämisen myötä puolustusvoimi
en rooli muuttuu tukemistehtävästä rauhanturvaamis
tehtävien suorittajaksi. Puolustusvoimat vastaa tule
vaisuudessa valmiusjärjestelmän ylläpidosta, kansal
lisesta operatiivisesta johtamisesta sekä käytännön 
hallinnosta. Keskeisimpänä hyötyinä voidaan maini
ta, että puolustusministeriö voi keskittyä ministeriöta
son tehtävien hoitamiseen. Puolustusvoimissa käy
tännön rauhanturvaamistoiminnan ja sotilaallisen krii
sinhallinnan kehittämisen välinen yhteys tehostuu . 
Tehtävien uudelleen jako on tarkoitus toteuttaa vuo
den 2000 loppuun mennessä. 

Rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan tar
koitettujen joukkojen peruskoulutus annetaan pääosin 
Porin Prikaatissa. Työryhmän esityksen mukaisesti 
nykyisestä YK-koulutuskeskuksesta kehitetään kan
sainvälisen toiminnan keskus, joka toimeenpanee 
Suomen osallistumisen rauhanturvaoperaatioihin ja 
kansainväliseen harjoitustoimintaan. YK-koulutuskes
kuksen muuntaminen kansainvälisen toiminnan kes
kukseksi tukee myös kriisinhallinnan siviilivalmiuksi
en kehittämistä. 

Käynnissä oleviin muutoksiin liittyy myös mar
raskuussa 1999 jätetty työryhmämietintö, jonka teh
tävänä oli tutkia rauhanturvaamislain muutostarpei
ta. Työryhmä esitti , että suomalaisten osallistumisel
le rauhanturvaamisoperaatioihin tulisi olla YK:n tai 
ETY J:n mandaatti ja osapuolten hyväksyntä. Työryh
män mutaan voiman käyttö kuuluu operaatioon teh-

tävän täyttämiseksi ja sitä säädellään selkein voiman
käyttösäännöksin. Lisäksi työryhmä esitti, että Suo
men tulisi voida osallistua humanitaarisiin operaati
oihin tai niiden suojaamiseen rauhanturvajoukoin. 

Keskeinen tekijä Suomen sotilaallisen kriisin
hallintakyvyn kehittämisessä on NA TOn rauhankump
panuusmaille tarjoama suunnittelu- ja seurantapro
sessi (Planning and Review Process, PARP). Suomi 
on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 1995, jona ai
kana on kehitetty PARP:iin ilmoitettuja joukkoja yh
teensopiviksi Nato-maiden kanssa tiettyjen tavoitealu
eiden osalta. Tällä hetkellä mukana olevat suomalai
set yksiköt ovat kolme pataljoonaa, kaksi merivoimien 
alusta ja ilmavoimien laivue. 

Kriisinhallintavalmiuksien kehittäminen muiden 
Pohjoismaiden kanssa on Suomen kansainvälisen 
sotilaallisen yhteistyön painopistealue. Bosnia-Hert
segovinasta ja Kosovosta saadut kokemukset anta
vat hyvät perusteet jatkaa yhteispohjoismaista suun
nittelua ja valmisteluja tulevien kriisinhallintaoperaa
tioiden varalta. 

Tavoitteeksi voidaan asettaa, että Pohjoismaat 
voisivat tarvittaessa nopeasti koota koulutukseltaan, 
varustukseltaan ja johtamisjärjestelyiltään mahdolli
simman yhteistoimintakykyisen pohjoismaisen valmi
usjoukon. Pohjoismaat muodostavat myös sotilaalli
sessa kriisinhallinnassa valmiuksiltaan ja näkemyk
siltään yhtenäisen ryhmän, jossa toimiminen edistää 
Suomen asemaa ja tavoitteita. 

NäkVmät 2000-luvun alussa 
Perinteisen rauhanturvaamisen rinnalle on syntynyt 
tarve uudenlaiselle kriisinhallinnalle, jossa sotilaalli
nen toiminta on vain yksi osatekijä kriisin ratkaisuun 
tähtäävässä toiminnassa. Soti laallisesta kriisinhallin
nassa on tullut näkyvä osa eurooppalaista turvalli
suus- ja puolustuspolitiikkaa. EU:n on tarkoitus kehit
tää järjestely, jossa unioni voisi toteuttaa kriisinhallin
taoperaatioita joko NATOn voimavaroin tai ilman niitä. 

Suomi haluaa osallistua Euroopan ulkopuo
lisiinkin YK:n rauhanturvaamistehtäviin myös tulevai
suudessa. Käytäntö on osoittanut, että Suomella tu
lisi olla kyky ylläpitää samanaikaisesti enimmillään 
kolmea pataljoonaa eri operaatioissa ja ainakin yhtä 
näistä Euroopan ulkopuolella, mikäli tämä harkitaan 
poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi. 

Valmistautuminen rauhanturvaoperaatioihin 
perustuu joukkopooliin. Maat nimeävät joukot käytet
täviksi operaatioihin . Kriisitilanteessa kokonaisuudes
ta räätälöidään oikein mitoitettu joukko tehtävän mu
kaisesti. Suomi on monien muiden maiden tavoin il
moittanut samat joukot kansainvälisiin rauhanturva
tehtäviin YK:n, WEU:n ja NATOn ylläpitämille valmi
uslistoille. 
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Teksti: kapteeni Anssi Munkki, Kosovo 
Kuvat: KFOR 

aamista Euroopassa 
a otti Kosovossa kahden kunnan_kokoisen 
3 .8.1999 klo 00.00. Jo toista vuo_!ta on noin 

·aa kerrallaan osallistunut turvallisen 
ltoon Kosovossa palvellen ääosin 



edelleen. Rauhan turvaaja! pyrkivät estämään etnis
ten ryhmien väkivaltaisuudet valvonnalla ja läsnäololla 
sekä satunnaisin tarkastuksin. Maakunnan rakenta
miseen kuuluu myös poliittisen vapauden turvaami
nen koko kansalle. Väestö on nykyisellään hyvin herk
kä tarttumaan väkivaltaan ja fyysiseen pelotteluun po
liittisten tai taloudellisten tavoitteidensa saavuttami
seksi. 

Elämä sodan Jälkeisessä 
Kosovossa 
Yleisesti tunnettu tosiasiahan on että Itä-Euroopan 
maissa taloudelliset erot ja vastakkain asettelut ovat 
huomattavasti länsimaita suurempia, näin myös Ko
sovossa. Sotien aikana on myös usein taloudellisia 
äkkirikastumisen mahdollisuuksia ja näinkin on ilmi
selvästi ollut myös Kosovossa. Toimialueella liikku
essaan ei voi olla huomaamatta kuinka valtavan suu
ria vastakkaisuuksia ja taloudellisia eroja maasta löy
tyy: sortumistilassa näyttävän talon pihassa leikkivät 
resuiset lapset näkevät päivittäin naapurikylän her
rojen ajelevan tummilla hienoilla mersuillaan pihan 
editse, ja vanha maanviljelijäpappa joutuu 20-vuoti
aan kaksitahtisen Yogo-autonsa kanssa maantiellä 
körötellessään toistutuvasti uusien 500-sarjaisten 
BMW:n ohittamaksi. Arkipäivää Kosovossa! 

Maakunnan uudelleen rakentamisessa on 
myös ajoittain havaittavissa jopa koomisia piirteitä. 
Monilla tahoilla on havaittavissa vilpitön into ja kova 
kiire uusien rakennusten ja liiketoimien rakentamises
sa. Rakentaminen ei ole suinkaan kenenkään hall in
noimaa, vaan jokainen henkilö tai yksittäinen taho 
rakentaa omalla tahollaan oman etunsa parhaaksi. 
Tämän hetkinen muotibuumi rakennus- ja liiketoimi
alalla Kosovossa on polttoaineaseman perustaminen. 
Asemia syntyy tiheämpään kuin talleja sateisessa 
suomalaisessa koivikossa. Parhaimmillaan vilkkaas
ti liikennöidyn maantien varressa saattaa olla viisi, 
kuusikin polttoaineasemaa kilometrin matkalla. Tyy
pillistä polttoaineasemille on kuitenkin että asiakkaan 
näkeminen tankkaamassa on poikkeuksellinen har
vinaisuus. Ajoneuvojen määriin nähden polttoaine
asemien perustamiselle on löydettävissä kyllä perus
teitakin; liikennemäärät ovat todella valtavia ja liikku
misen edellytyksenä on oman auton käyttö. 

Liikennettä voinee pitää tällä hetkellä suurim-

pana hengen vaarana niin paikallisille kuin rauhan 
turvaajillekin . Liikennekulttuuri on kyllä kehittymässä, 
mutta tällä hetkellä maanteillä vallitsee pitkälti viida
kon lait: Ylinopeuksia, rattijuoppoja, hullun rohkeita 
ohituksia ja liikenteelle hengen vaarallisia kulkuneu
voja (itse kyhättyjä viritelmiä) tulee vastaan jatkuvasti. 
Ihmeen kaupalla suomalaiset ovat toistaiseksi vältty
neet vakavilta onnettomuuksilta, näin ei ole kuitenkaan 
kaikkien alueella töissä olevien länsimaisten laita. 

Tulevaisuus avoinna 
Kansainvälinen yhteisö on todella edelleen jättänyt 
Kosovon tulevaisuuden ratkaisun päättämättä. Ser
bian tilanteen kehittyminen, maan jälleen rakentami
sen edistyminen , demokratian juurruttaminen ovat 
tärkeimpiä tekijöitä joita arvioidaan mietittäessä Ko
sovon tulevaisuutta. 

Vuosia takapajuisena pidetyllä maakunnalla 
on tosin pitkä matka käytävänään ennen kuin se saa
vuttaa vakiintuneen ja tasapainoisen elämän . Kysy
mykseen kuinka kauan Kosovossa tarvitaan ulkopuo
lista tukea maan jälleen rakentamiseen löytyy varmas
ti lukuisia eri näkemyksiä. Elämä Kosovossa jatkuisi 
varmasti vaikka KFOR, ETY J ja YK:kin poistuisivat 

Albaanit ovat pääsääntöisesti 
muslimeja. Jokaisen kylän 
maisemaan kuuluu minareetti. 

Kaupunkien markkinoilla riittää 
kuhinaa ja ostettavaa. Väen 
kokoontumiset ovat tosin aina 
turvallisuusriski, ja niinpä sitä 
joudutaan valvomaan. 

Henkilöitä tarkistetaan jatkuvasti 
aseiden ja laittomien tavaroiden 
löytämiseksi yleisen turvallisuu
den parantamiseksi. 

Kosovosta jo huomenna, mutta onko silloin pystytty 
antamaan maakunnalle parhaat mahdolliset lähtö
kohdat tulevaisuutta varten? 

Tällä hetkellä paikallinen väestö niin albaanit 
kuin serbit ja muut vähemmistötkin kokevat KFOR:n 
ja kansainvälisten järjestöjen läsnäolon pääosin ter
vetulleeksi Kosovoon . Tosin ensimmäiset merkit vi
hamielisyyksistä KFOR:a ja YK:n poliisia kohtaan on 
havaittavissa mm. puolueiden vaalitilaisuuksien pu
heissa, mutta vain puheissa. Toisaalta on ymmärret
tävää että ihmiset, jotka haluavat yri ttää rakentaa 
omaa tulevaisuuttaan itse eivät halua ulkopuolisten 
sotkeutuvan liikaa asioihinsa. He voivat kokea että 
heiltä puuttuu osittain vapaus, demokraattisen yhteis
kunnan peruslähtökohta. 

Kaikkien tulisi kuitenkin ymmärtää että maa
kunnan jälleen rakentaminen ei tarkoita sen amerik
kalaistamista, suomalaistamista tai brittiläistämistä
kään . Kaikkien täällä töitä tekevien tulisi ymmärtää, 
että Kosovo tulee aina olemaan Kosovo ja kosovo
laiset aina kosovolaisia, kenenkään tehtävänä ei ole 
muuttaa ihmisten elintapoja, kulttuuria tai perinteitä 
vaan jälleen rakentamistyötä tehdessään näitä tulisi 
aina kunnioittaa. 
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H■■stattellJan■ Teija Orn 

1. 25 V 

2. Espoo 
3. Ei 

MARKO 
RAUHALA 

vmuu1nann1 
opewsupseeri 

Kirkonmaan 
linnake 

4. 24 vuotta pääkaupunkiseudulla riittää - haluan 
nähdä muutakin Suomea esimerkiksi Kotkan 

5. Kyllä 
6. Mukava, iloinen, huumorintajuinen ja 

urheilullinen 
7. Tyttöystävän kissat 
8. En 
9. Tottakai 
10. Kuuntelemalla hyvää musiikkia 
11. Enemmän sosiaalinen 
12. Mahallaan 
13. Itsellä rennot, vastakkaisella sukupuolella 

seksikkäät 
14. Eka matka Vahakarilla 
15. Cokis 
16. Riihimäki 
17. "Myrsky nousee' kirjoittajana Tom Clancy 
18. Ajankohtaisohjelmia ja dokumentteja 
19. Seppälän tyynysotamainos 
20. Ranne 
21. Naisten päivä on vain kerran vuodessa, 

mutta miehillä se on 364 kertaa 
22. Kun työpäivä on ohi 
23. Ei puhu eikä pussaa 
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1. 24 V 

2. Tampereelta 
3. Tyttöystävä & koira. 

ERKKI 
VURALA 

vmuumanni 
varapäällikkö 

Kirkonmaan 
linnake 

4. Kadettikoulusta. Koska Kotka on kiehtova 
paikka. 

5. Se on kiinni työnantajasta . 
6. Reipas mielikuvituksellinen. 
7. Kovat pakkaskelit. 
8. Harvoin . 
9. Ruokailun jälkeen. 
10. Kaljottelemalla . 
11 . Sosiaalinen. 
12. Seitsemän tuntia selällään. 
13. Boxerit, lämpimät. 
14. Ensimmäinen päivä Kadettikoulussa. 
15. Cokis. 
16. Varkaus - olen ajanut ohi ja jäi ikävä kuva. 
17. Yleinen palvelusohjesääntö. 
18. Uutiset, urheiluruutu, X-files ja canal+ öisin . 
19. Radiolinjan mainokset. 
20. Maha. 
21 . Ei tarvitse näyttää hyvältä. 
22. Aamuherätys. 
23. Jätä armeijaa väliin esim. siviilipalveluksen 

muodossa. 

1. 23 V. 

2. Keski-Pohjanmaalta. 
3 . Poikaystävä. 
4. Utopiasta, en tiedä miksi. 
5. Tarpeeksi kauan. 
6. Maalainen. 
7. Jaarittelu ja teeskentely. 
8. Joo, aiheesta. 
9. Harvemmin. 
10. Laiskottelen. 
11. Ujo. 
12. Hyvin. 
13. Mukavat. 
14. Benji-hyppy. 
15. Pepsi. 
16. Kannus. 

TERHI 
ISOHANNI 

tilannevalvoja 
Kirkonmaan 

linnake 

17. Stephen Kingin Musta torni, neljäs osa. 
18. Saippuasarjoja (paitsi Kauniit ja rohkeat). 
19. Toffifee mainos, sairaan huono. 
20. Takapuoli. 
21. En vastaa. 
22. Kahvitauko. 
23. Nössöile. 

1. 39 V. 

2. Simosta. 
3. Olen kihloissa. 

SAKARI 
MARTIMO 

komentaja 
Kotkan 

Rannikkoalueen 
komentaJa 

4. Tulen Pääesikunnasta, 
siksi kun halusin tulla. 

5. Kyllä. 
6. Rauhallinen. 
7. Teeskenteleminen. 
8. En. 
9. Harvoin. 
10. Urheilemalla. 
11. Siltä väliltä. 
12. Vatsallani. 
13. Sopivat. 
14. Esikoisen syntymä. 
15. Riippuu lantringista. 
16. Uusikaupunki. 
17. Coq Rouge, kirjoittanut Jan Guillou. 
18. Uutiset. 
19. Mistä on pienet pojat tehty. 
20. Luistelun köyristämät sääret. 
21 . Lista on liian pitkä. 
22. Nyt. 
23. Teeskentele. 

1. 32 V. 

TIMO 
MlENPJUl 

järiestelmä
insinööri 

operatiivinen tsto 
Kvminlinna 

2. Syntynyt Jyväskylässä, 
asunut Kotkassa 25 vuotta. 

3. Vaimo Pauliina+ kuusivuotias Vili. 
4. Atk-tukihenkilön töistä huolinta-alan firmasta. 
5. Saa nähdä, kuka tietää. 
6. Lyhyt, keilaava insinööri. 
7. Valehtelu. 
8. Harvoin. 
9. Yritän muistaa. 
10. Hyvä seura, hyvä olut. 
11 . Sosiaalinen ujo. 
12. Hyvin. 
13. Sopivat. 
14. Vilin syntymä. 
15. Cokis. 
16. Sorry Kouvolalaiset. 
17. Stephen King: Pedon sydän. 
18. X-files, urheiluohjelmat. 
19. Mutta missä on JJ. 
20. 
21. Yleensä lyhyemmät vessajonot. 
22. Ilta. 
23. Pelaa formulapeliä ajonhelpotus 



1. 34 V. 

2. Lahdesta. 

KARI 
LAAKSONEN 
luutnanni 

onerusupseeri 
Rankin 

linnake 

3. On; vaimo, Juho 7v. ja Jenny 4 v. 
4. RUK:sta, vaihtelu virkistää. 
5. Toistaiseksi. 
6. Rauhallinen. 
7. Ei oikeastaan mikään, ainakaan tällä hetkellä. 
8. En. 
9. Kyllä. 
10. Lukemalla tai katsomalla telkkaria. 
11 . Sekä että, ujon sosiaalinen. 
12. Aivan loistavasti. 
13. Sopivat. 
14. Vuonna 1979 omalla autolla Moskovaan, 

reissu kesti 2 viikkoa. 
15. Pepsi. 
16. Vantaa. 
17. Viktor Suhorov: Akvaario. 
18. Hyvät elokuvat. 
19. Upsider-siiderimainos. 
20. Jalat. 
21. Ei tarvitse synnyttää. 
22. Aamu. 
23. Lyö naista. 

1. 29 V. 

2. Nykyisin Tavastilasta . 

JOTTA 
SARAKANGAS 

salraanhollaJa 
Klrkonmaan 

linnake 

3 . On aviomies ja kaksi koiraa. 
4. Kotoa, töihin! 
5. Missä? 
6. Mukava?! 
7. Valheellisuus. 
8. Kyllä! 
9. Kyllä! 
10. Löhöilemällä sohvalla. 
11. Sosiaalinen (ainakin yritän). 
12. Hyvin. 
13. Sopivat. 
14. Niitä on monta. 
15. Cokis. 
16. Ehdottomasti Turku. 
17. Jack and Bill ; Pattersson. 
18. Hyviä ohjelmia. 
19. Törmäystesti. 
20. Silmät. 
21 . Miehet rakastavat???? 
22. Ilta. 
23. Käyttäydy sikamaisesti. 

1. 26 V. 

2. Lapista, Ivalosta. 
3. Ei . 

MARIKA 
LIIMATAINEN 
ravi1Semis-
1Vöniohlaia 
Klrkonmaan 

linnake 

4. lsosaaresta, vakinainen työ kutsui KotRa:ssa. 
5. Kyllä. 
6. Eläväinen, ihmisten kanssa toimeentuleva. 
7. Kyräily. 
8. Miksi en .. ? 
9. Aina kun on aihetta. 
10. Sohvanpohjalla. 
11 . Sosiaalinen. 
12. Leveästi. 
13. Sellaiset, jotka eivät kutita. 
14. OpiskeluaikaOulussa. 
15. Cokis. 
16. Ei tietoa. 
17. Varmaan joku koulukirja. 
18. Komediat, draama!. 
19. Axe effect. 
20. Varpaat. 
21 . Eläinrakkaus. 
22. Nukkumaanmenoaika. 
23. Aja kännissä. 

1. 23 V. 

2. Taivalkoski. 

MATTI 
TASALA 

amuu1nanni 
konunseeri 

Kuusisen 
sou1assa1ama 

3. Avovaimo, auto ja moottoripyöriä. 
4. Annettiin ymmärtää, että olisi paras lähteä. 
5. (Varovainen) Joo. 
6. Ottakaa selvää jos kiinnostaa. 
7. Polttoaineiden hinnat. 
8. Tarvittaessa. 
9. Mmmm ... kyllä. 
10. Riippu vuodenajasta, kesällä eri tavalla 

kuin talvella. 
11 . Siltä väliltä. 
12. Hyvin. 
13. Mieluiten ei mitään. 
14. Kun yrjösin miinalaiva Pohjanmaalla. 
15. Cokis. 
16. Oulu . 
17. Akvaario, kirjailijaa en muista. 
18. Uutiset. 
19. Olvi CXX. 
20. Turvannut isovarvas. 
21. Välillä voi renttuilla. 
22. Päiväunet. 
23. Lyö naista. 

1. Sopiva. 
2. Puistolasta. 
3. On. 

LEENA 
RUPONEN 

IOimiSIOSihleeri 
Kirkon maan 

linnake 

4. Puistolasta, koska Kirkonmaa on kiva paikka. 
5. Kyllä. 
6. Kiva ihminen. 
7. Ei tällä hetkellä mikään, 

tai no nämä tyhmät kysymykset. 
8. Joskus. 
9. Kyllä. 
10. Reissaamalla pohjoiseen ja etelään. 
11. Sosiaalinen. 
12. Hyvin. 
13. Silkkiset. 
14. No kun ... niitä on niin paljon. 
15. Ei kumpikaan vaan vichy. 
16. Tornio. 
17. Liisa Nevalaisen Musta sinfonia. 
18. Urheilua ja uutiset . 
19. Ei mikään. 
20. Polvet. 
21. Armeijassa naisena on kivaa. 
22. Kun pääsee myrskyävällä mereltä Kirkonmaan 

vääpelin toimistoon töihin . 
23. Ei lyö ketään. 

1. 23 V. 

2. Helsinki. 
3. Avovaimo & koira. 

PAUL 
HEIKKINEN 

amuu1nanni 
kone upseeri 

Kuusisen 
solllassa1ama 

4. Merisotakoulusta kun käskettiin. 
5. Aion. 
6. Reipas. 
7. Mariseminen. 
8. Aina kun on mahdollista. 
9. Kyllä. 
10. Metsästän ja kalastan. 
11 . Sosiaalinen. 
12. Huonosti. 
13. Itsellä boxerit, naisella sukkanauha! ja pitsiä. 
14. 1. laskuvarjohyppy ja 1. tyrmäys. 
15. Pepsi. 
16. Pori . 
17. Nopeus- ja valmennusoppi. 
18. Pikku Kakkonen. 
19. Jacky-makupala. 
20. Nenä. 
21. Ulokkeet. 
22. Treenin jälkeen. 
23. Ei hakkaa naisia ja lapsia. 
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1. 27 V. 

2. Pieksämäeltä. 
3. Mies ja nelijalkaisia. 

MARIKA 
TERA 

tilannevalvoia 
Kirkon maan 

linnake 

4. Upinniemestä miehen mukana. 
5. Aika näyttää. 
6. Millä päällä sattuu olemaan. 
7. Toimettomuus. 
8. Tarvittaessa. 
9. Kyllä. 
10. Eläinten parissa. 
11 . Sosiaalinen. 
12. Riippuu yöstä. 
13. Valkoiset. 
14.Alman syntymä. 
15.Cokis. 

' 16. Turku . 
17. Patricia Cornwell - uusin, en muista nimeä. 
18. Emmerdale ja Teho-osasto. 
19. Joulupostimerkit. 
20. Lonkka. 
21 . Piiloblondius. 
22. Ilta - kun isäntä on koiran kanssa lenkillä. 
23. Lyö naista. 

1. Alle 30. 
2. Kouvolasta. 

MIKKO 
TERJl 

amuumantti 
lääkintäupseerl 

Kirkonmaan 
linnake 

3. On vaimo ja nel ijalkaisia. 
4. Luonnonkauniilla MacElliotin saarelta uusiin 

haasteisi in ja tehtäviin. 
5. Toivottavasti. 
6. Suomalainen mies. 
7. Kierous. 
8. Kyllä harvemmin. 
9. Aina kun on aihetta. 
10. Katson hyvän elokuvan omalla sohvalla . 
11 . Ujo. 
12. Hyvin. 
13. Omat ja sopivat. 
14. Häät (omat). 
15. Cokis. 
16. Turku . 
17. Valkoinen vaara, kirjailijaa en muista. 
18. X-files tyyppisiä dokumenttiohjelmia. 
19. Postin joulumerkkimainos. 
20. Jääköön katsojan päätettäväksi. 
21 . Kohtalotoverit kyllä tietävät. 
22. lltalenkki koiran kanssa. 
23. Lyö naista. 
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1. 29 V. 

2. Kotkasta. 

JARNO 
KARJALAINEN 

kennä
sairaanhoitaia 

Kirkonmaan 
linnake 

3 . Vaimo ja 1,5 vuotias poika. 
4. Kotkasta hoitamaan sotilaita. 
5. Niin kauan kuin töitä riittää. 
6. Sosiaalinen ja erittäin mukava. 
7. Naisten ylimääräinen motkotus. 
8. Joskus jos on tarpeen. 
9. Kyllä. 
10. Urheilemalla, liikkumalla. 
11 . Sosiaalinen. 
12. Erittäin hyvin. 
13. Sopivat. 
14. Oman lapsen syntymä. 
15. Cokis. 
16. Kouvola. 
17. Robin Cook: Vi rus . 
18. Elokuvat ja uutiset sekä lapsen kanssa 

lasten ohjelmia. 
19. Ei oikeastaan mikään. 
20. Kädet . 
21 . Munat. 
22. Lapsen kanssa päiväunet - jos mahdollista. 
23. Lyö naista. 

1. 23 V. 

2. Sotkamosta. 
3. Mies. 

IRA 
KEVERI 

ravitsemls
tvöntekiiä 

Kirkonmaan 
linnake 

4. Santahaminasta miehen ja töitten vuoks i. 
5. Saa nyt nähä. 
6. Tällainen. 
7. Lumeton talvi. 
8. Harvoin, mutta silloin sitäkin tehokkaammin . 
9. Kiitän . 
10. Ulkoilen ja nukun. 
11. Ujon sosiaalinen. 
12. Yleensä hyvin. 
13. Sopivat. 
14. Vaellus Saariselällä. 
15. Molemmat on pahoja. 
16. Espoo. 
17. Maa meren takana. 
18. Säännöllisesti en yhtään mitään. 
19. Jumpulat ja vimpulat mainos. 
20. Kaikki vuorollaan. 
21. Onko siinä negatiivisiakin puolia . 
22. Työpäivänä ilta ja vapaapäivänä aamu. 
23. Sikaile. 

1. Kolky1 ja risat. 

JUKKA 
KARKIMO 

luumantti 
kulietusupseeri 
Koulutuspaneri 

Kvminlinna 

2. Vaimoni mukaan - en mistään! 
3 . Vaimo Mia, lapset Joona 10 v. ja Janni O v. 
4. Kymen Sotilasläänin Esikunnasta ja 

valmis uusiin haasteisiin. 
5. Jos teillä on käyttöä. 
6. Rauhallisen harkitseva ja tarvittaessa räiskyvä. 
7. Saamattomuus. 
8. En muista. 
9. Perhettäni liian harvoin, 

mutta olen yrittänyt opetella. 
10. Lukemalla . 
11 . Sosiaalinen. 
12. Äänekkäästi , mutta sikeästi . 
13. Tilanteeseen sopivat. 
14. Lasten syntymät. 
15. Vesi. 
16. En tunne - toimeliaisuutta. 
17. Toivekoti vanhasta talosta. 
18. Ajankohtaista ja moottoriurheilua. 
19. En muista - eivät ilmeisesti tehoa. 
20. Tästä näkökulmasta on vaikea sanoa. 
21 . Meiltä puuttuu mekaaniset aivot. 
22. Pienen vauvani hymy. 
23. Huonoa työtä. 

1. 52. 
2. Kuusankoski. 
3. Vaimo ja poika. 
4. KymSIE:stä, töihin .. 
5. Enköhän. 
6. En osaa sanoa. 
7. Epärehellisyys. 
8. En. 
9. Joskus. 

JUHANI 
PALMUMU 

viesdvällnemles 
OperaUlvinen 

toimisto 
Kvminlinna 

10. Puuhailemalla mukana Voikkaan Viestin 
toiminnassa. 

11. Siltä väliltä. 
12. Hyvin. 
13. Mitä sattuu olemaan. 
14. Kun poika syntyi. 
15. Cokis. 
16. Kouvola . 
17. Päätalon viimeisin . 
18. En juuri mitään - uutiset. 
19. Ei mikään. 
20. En tiiä . 
21 . ?. 
22. Illalla. 
23. Ei tappele. 



1. 20 V. 

2. Pernaja. 
3. Ei. 

1180 
HELMINEN 

UlannevalvoJa 
Haapasaaren 
merivalvonra

asema 

4. Pernajasta, mielenkiintoisia haasteita. 
5. Elän päivä kerrallaan. 
6. Huumorintajuinen , iloinen. 
7. Nälkä. 
8. Harvoin, mutta en aiheetta. 
9. Kyllä. 
10. Olemalla luonnossa, pitämällä hauskaa 

kavereiden kanssa ja matkustamalla. 
11 . Sosiaalinen. 
12. Alasti. 
13. Väljät, silkki. 
14. Haudan avaaminen. 
15. Turpani ei erota niitä toisistaan. 
16. Kaikissa on jotain ikävää. 
17. Arto Paasilinnan Ukkosenjumalan poika. 
18. Dokumentit, luonto-ohjelmat ja toimintaelokuva!. 
19. Älä tähtää pianisti , tähtää kylläisyyteen. 

Jesse James. 
20. Silmät. 
21 . Ei tarvi synny1tää, kaikin puolin voimakas . 
22. Auringon nousu/lasku. 
23. Lyö naista. 

1. Tunnen olevani 20. 
2. Virroilta. 
3. Ei ole. 

TARJA 
HEIIOOI.Jl 
soslaall

kuraanori 
Kouluruspaneri 

Kvminlinna 

4. Keuruulta Keski-Suomen Rykmentistä 
sosiaalikuraattoriksi . 

5. Toivottavasti, riippuu työtovereista. 
6. Tyypillinen kaksonen , sosiaalinen, iloinen, 

huumorintajuinen jääräpää. 
7. Selkään puukotus. 
8. En. 
9. Toivottavasti muistan. 
10. Saunomalla, menemällä metsään, 

katsomalla hömppää TV:stä. 
11 . Titteli kertokoon. 
12. Pitkään ja hyvin. 
13. Mukavinta olisi, jos ei tarvitsisi käy1tää ollenkaan, 

no mahdollisimman huomaamattomat. 
14. Ralliautossa pelkääjän paikalla. 
15. Pepsi max. 
16. Ei ole tullut eteen vielä. 
17. Kelan etuudet pähkinänkuoressa. 
18. Uutiset, Allyn ja fakta-ohjelmia. 
19. Radiolinjan saarimainokset. 
20. Kaikki , jotka onnistun peittämään. 
21 . Korvakorujen käyttöä ei tarvitse selitellä. 
22. Töiden jälkeen jääkaapilla. 
23. Kysy sukupuolesi positiivisia puolia. 

"irc:11llisic:11 
- L,,I c:> r L,,I - c:11 Toimittajana Teija Orn 

Ylennvkslä 
Palmola Risto kapteeniluutnantti 1.5.2000. 
Nuuttilan Marko ylennettiin yliluutnantiksi 4.6.2000. 
Laaksonen Kari yliluutnantiksi 1.7.2000 
Niemelä Kalervo pursimies 9.7.2000 
Toivio Hannu yliluutnantiksi 1.8.2000 
Lehmussaari Jukka yliluutnantiksi 1.9.2000 
Korjus Matti teknikkoluutnantiksi 6.12.2000 
Mäenpää Timo insinööriluutnantiksi 6.12.2000 
Kari Timo kapteeniluutnantiksi 1.3.2001 

Uudet kasvot 
1.3.2000 kom Sakari Martimo komentajaksi,ltn Kari 
Laaksonen opetusupseeriksi ja ylik Jan Knutti vartio
mieheksi, 4.6.2000 yliluutnantit Marko Rauhala ope
tusu pseeriks i ja Erkki Vaarala varapäällikök
si.1 .7.2000 Juhani Palmumaa viestivälinemieheksi , 
1.8.2000 Tarja Heikkilä sosiaalikuraattoriksi , 
1.9.2000 kaptl Mauri Mikkonen toimistoupseeriksi , 
Terhi lsohanni tilannevalvojaksi, Marika Liimatainen 
ravitsemistyönjohtajaksi , 1.10.2000 sah liro Helminen 
tilannevalvojaksi, lra Keveri ravitsemistyöntekijäksi ja 
Ma~a-Leena Ruponen toimistosihteeriksi , 1.11 .2000 
kom Timo Seppälä esikuntapäälliköksi , ylil Jukka 
Karkimo kuljetusupseeriksi ja Timo Mäenpää insinöö-

riluutnantiksi , 1.1.2001 Jutta Sarakangas sairaanhoi
tajaksi ja alil Mikko Terä lääkintähuoltoupseeriksi , 
15.1.2001 Jarno Karjalainen sairaanhoitajaksi , 
26.1 .2001 aliluutnantit Paul Heikkinen ja Veli-Matti 
Tasala koneupseereiksi, 1.2.2001 Marika Terä tilan
nevalvojaksi 

Vierailevat tähdet 
YlikTimo Tammela -1.1.2001 , ylikersantit Tuomas 
Kurki , Juha Kuusela, Saima Ratasvuori, Jan Kristof
fersson , Heidi Asp, Harri Mykkänen, Jussi Kaakko
lammi, Antti Väisänen -30.6.2001, ylik Tony Buddas-
7.1.2002, alik Antti Tarkiainen -1.1.2002, ylim Timo 
Aatola -8.10.2001 , ylim Mikko Buuri -1.10.2001 , ylim 
Jani Peltoniemi -1.2.2002, ylim Tomas Sjögren-
1.1.2002, tstosiht Jaana Kajan-toistaiseksi , ravtt Martti 
Rysä -31.12.2001 , tstosiht Kirsi Hietamäki -9.5.2001 , 
tstosiht Marjo Mikander -30.4.2001 

Muualle snnvneet 
Kom Timo Junttila Pääesikuntaan ja edelleen New 
Yorkiin ja luutnantti Juha Rongas Reserviupseerikou
luun 1.3.2000. Ylil Hannu Ropanen ja ravtt Jenni 
Baumberger 1.9.2000 Suomenlahden Meripuolustus
alueell, tilannevalvoja Sanna Hotti siviiliin 1.9.2000, 
ltn Jukka Mutanen Kuopion Sotilasläänin Esikuntaan 

1. 52 V. 

TIMO 
SEPPIUl 

komentaJa 
esikunta
päällikkö 
Esikunra 

Virastotalo 

2. Rovaniemen maalaiskunnan Ruikasta . 
3. Vaimo. 
4. Tulen Suomenlahden Meripuolustusalueelta 

Upinniemestä, siirrettynä. 
5. Enintään kolme vuotta. 
6. Ainoa heikkouteni on hempeä luonteeni. Tarkem

pia määrittelyjä pitäisi kysyä Upinniemestä. 
7. Ei mikään - ei kun Kyllönen. Olin ennen 

MacLaren-fani , mutta Kyllönen teki minusta 
vuodessa Ferrari-fanin. 

8. Hyvin harvoin, jos koskaan. 
9. Mielelläni. 
10. Autotallissa. 
11 . Pidän itseäni enemmin sosiaalisena. 

Pidättyväinen mutta hillitty. 
12. Yleensä pitkällään. 
13. Vanhakantaiset. 
14. 16.7.1976 klo 18.43 haveri ohjusvene Tyrskyllä . 
15. Ei oikein mitään eroa, mutta cokista ostan, jos 

jotain pitää ostaa. 
16. ????. 
17. Panu Kaila: Talotohtori. 
18. Uutiset, formula! ja mitä vain , 

katson aika paljon TV:tä. 
19. Vanha tiskiainemainos, jossa Anita Välkki laulaa 

"Minä vaan tiskaan astioita .. .". 
20. Varpaat. 
21. Jos olisin nainen, niin en voisi olla 

KotRan esikuntapäällikkö. 
22. Kun päivällisen päälle ottaa piippunsa ja lehden 

ja niiden kanssa retkahtaa sohvalle. 
23. Lyö naista. 

1.10.2000. Alil Markku Sipilä Panssariprikaatiin ja 
sairaanhoitaja Tuija Kuparinen-Koho ja ATK-suunnit
telija Salla Savenius siviiliin 1.1.2001 , ylik Samu Heli 
Utin Jääkärirykmenttiin 1.3.2001 

Eläkkeelle tai reserviin 
Sotmest Ahti Hannola 31.12.1999. Vartiopäällikkö 
Heikki Uusoksa 1.2.2000. Sotmest Pentti Kurki 
1.7.2000. Ravtj Riitta-Liisa Taxell 1.9.2000. Tstosiht 
Sirkku Kylmälä ja tilannevalvoja Seija Pippola 
1.10.2000. Teknkapt Matti Urpalainen 1.11.2000. 
Ravtt Marjatta Kinnunen 1.12.2000. Tilvalv Jouni 
Ahola 1.2.2001 . 

vauvoia 
Jari ja Elina Tammisen perheeseen syntyi tyttö 
9.4.2000. Reijo Kinnuselle ja hänen elämänkumppa
ninsa Satumaija Laine saivat 13.5.2000 pojan. Juha 
ja Pirjo-Leena Valjus saivat tytön 4.12.2000. Karki
mon Jukan ja Mian perheeseen syntyi tyttö 19.9.2000, 
Hemminki Timo ja Marita saivat pojan 11 .6.1999, 
Luntamon Vesan ja Hannen perheeseen syntyi poi
ka 10.10.2000, Pasi ja Kaisa Ahdin perhe lisääntyi 
tytöllä 15.12.2000. Onnea ja kestävyyttä kaikille! 

Vuosikatsaus 2000 KOTKAN KYNNET 1 3 



Ystävyysvierailut tehtiin 
vuonna 2000 puolin ja toisin. 
Vieraat tutustuivat Kotkan 
Rannikkoalueen toimintaan ja 
Kotkan kaupunkiin yliluut
nantti Teemu Leivon opastuk
sella. Kuvassa museojään
murtaja Tarmon kannella vas. 
Franek Persidski, Silver Sepp, 
Teemu Leivo, lvo Hakman ja 
Juri Niitepöld. 

Ystävvvttä vli Suomenlahden 
Kotkan Rannikkoalue & Rannakaitsekompanii Virosta 
Teksti ja kuvat: yliluutnantti Teemu Leivo 

päivän polttava sana tämän 
imissa. Merivoimat on jo pit

vijä kansainvälisessä toimin-
, e uhanturvaamistoimintaa ote-

kuun . ·mien kansainvälisyys on to-
sin ollut pääasiassa laivastojoukkojen työsarkaa. 
Merisotakoulun oppilaat ovat vuosikymmeniä 
kyntäneet maailman meriä koulutuspurjehduk
sillaan aina Etelä-Amerikkaa myöten. Viime vuo
sina toiminta on entisestään lisääntynyt mm. 
rauhankumppanuusharjoitusten muodossa. 
Rannikkojoukkojen osuus kansainvälisessä toi
minnassa on ollut varsin vähäinen . 

Suomen Ja Viron puolustusvoimien 
vhteistvöllä perinteitä 
Tänä vuonna tapahtui merkittävä laajennus 
Merivoimien kansainvälisessä toiminnassa, ai
nakin Kotkan Rannikkoalueen kannalta. Meri
voimien komentaja käski keväällä 2000 Kotkan 
Rannikkoalueen aloittaa ns. ystävyysjoukkotoi
minnan Viron merivoimien Rannakaitsekompa
niin kanssa. Edellä mainittu liittyy Suomen ja 
Viron merivoimien komentajien solmimaan yh
teistyösopimukseen. 

Ystävyystoiminta Viron meripuolustuksen 
kanssa ei kuitenkaan ole aivan uusi ja ihmeelli
nen asia. Lienee syytä muistuttaa, että 1920- ja 
30-luvuilla Suomen ja Viron sotilaallinen yhteis
työ oli erittäin tiivistä - ja nimenomaan meripuo
lustuksen osalta. Silloinen Suomen ja Viron ra-
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kentama Suomenlahden sulkujärjestelmä on 
kahden valtion yhteisenä puolustusjärjestelmä
nä ainutlaatuinen maailmanhistoriassa. Nyt aloi
tettu ystävyystoiminta on luonnollisesti täysin toi
senlaista niin tavoitteiltaan kuin toteutustavoil
taankin, mutta siteitä löytyy jo vuosikymmenien 
takaa. 

Rannakaitsekompanii antaa 
rannikkoialkaväkikoulutusta 
Rannakaitsekompanii tarkoittaa vapaasti suo
mennettuna Rannikkopuolustuskomppaniaa. 
Rannakaitsekompanii on Viron merivoimien ran
nikkojalkaväkikoulutusta antava yksikkö. Se si
jaitsee Tallinnassa aivan kantakaupungin ku
peessa keskustan länsipuolella. Samassa va
ruskunnassa sijaitsee Viron merivoimien laivas
toasema. 

Rannakaitsekompanii on yksikkönä var
sin nuori, perustettu vuonna 1995. Yksikön osa 
ei ole ollut helppo. Aineelliset resurssit ovat ol
leet pienet. On varsin ymmärrettävää, ettei ran
nikkojalkaväkiyksikkö ole ollut Viron puolustus
voimia rakennettaessa kiireysjärjestyksessä en
simmäisten joukossa. Merentakaisten veljien an
sioksi on kuitenkin luettava se suunnaton yritte
liäisyys ja peräänantamattomuus, millä he ovat 
kehittäneet omaa järjestelmäänsä. On muistet
tava, että he ovat joutuneet aloittamaan lähes 
nollasta. 

Ensiaskeleet on otettu, 
vlerallut on tehtv puolin Ja toisin 
Ystävyysjoukkotoiminta alkoi virolaisten vierai
lulla Kotkan Rannikkoalueella toukokuussa 
2000. Vieraanamme kävivät yksikön päällikkö 
ylil Silver Sepp sekä ltn Franek Persidski, vääp 
Juri Niitepöld ja vääp lvo Hakman. Viimeksi 
mainittu opiskelee Suomessa Merisotakoulus
sa kadettina ja toimi ansiokkaasti tulkkina. Isän
tien yhteysupseerina toimi ylil Teemu Leivo. Vie
railun aikana tutustuttiin mm. KotRa:n 1/00 saa
pumiserän rannikkojalkaväkikomppanian taiste
luharjoitukseen Vanhankylänmaassa sekä käy
tiin Kirkonmaan ja Rankin linnakkeilla. 

Joukko-osastomme edustajat tekivät vas
tavierailun Viroon elokuussa 2000. Osastoom
me kuuluivat ylil Teemu Leivo sekä yksikköedus
tajina aliluutnantit Markku Sipilä, Samuli Sär
kiniemi ja Kimmo Raanti . Matkan aikana tu
tustuimme heidän koulutukseensa ja olosuhtei
siinsa, mm. seuraamalla heidän vanhimman 
saapumiseränsä koulutuksen loppuhuipennus
ta . Kyseessä oli kolme päivää kestävä erään
lainen marssiharjoitus, jonka aikana varusmies
ten osaamista koeteltiin 120 km:n jalkamarssin 
lomassa pidetyillä rasteilla (mm. ammunta- ja 
sissitaitorasteja) . 

Molemmat vierailut olivat ainakin muka
na olleille erittäin mukavia ja mielenkiintoisia ko
kemuksia. Odotamme mielenkiinnolla jatkoa. 



Tutustumisretkellä 
entisellä venäläisten 
hallitsemalla tukikoh
ta-alueella Tallinnan 
luoteispuolella. Koko 
aluetta kiersi 2 - 3 
kertainen piikkilanka
aita satoine betonipyl
väineen. Rannakaitse
kompaniin joukot 
käyttävät aluetta 
ajoittain harjoitusalu
eena. 

Tallinnassa, Piritan 
satamassa, on muse
oituna sukellusvene 
Lembit. Oppaanamme 
oli eläkkeelle jäänyt 
Neuvostoliiton laivas
ton upseeri. Sukellus
vene on yleisölle 
avoinna pientä korva
usta vastaan. Alus on 
rakennettu Englannis
sa ja se on ollut aika
naan hyvin moderni ja 
toimiva ase. Tästä 

• virolaiset ovat edel
- -::-~-.,.;411111 leen hyvin ylpeitä. 

Laiturialueella oli 
esillä myös muuta 
Viron meripuolustuk
seen liittyvää esineis
töä. Kuvassa aliluut
nantti Markku Sipilä 
harvinaisen 14 tuu
man jären rannikkoty
kin kranaatin vieres
sä. 

Markku kiikissä. Hän 
yritti päästä yläkerran 
naapuriin venäläisten 
joukkojen hylkäämäs
sä kerrostalossa. 
Rannakaitsekompanii 
käyttää taloa asutus
keskustaistelun har
joitteluun. 
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Suomenlahtea kiertämässä 
-sukellus Viron ia Venäiän historiaan ia nvllVPäivään 

"Hotelli tai paremminkin majatalo oli huonokuntoinen ja täydellinen vastakohta Tarton 
olosuhteille. Jostakin kertoo se, että yöksi hotellin aulaan tuli jokin nuori mies sohvalle 

nukkumaan - ilmeisesti yövartijaksi. Majatalon sijainti tosin oli hyvä, aivan keskiaikaisen 
Narvalinnan kupeessa joen rannalla. Narva, venäjäksi lvangorod, on rajana kulkevan Narvajoen 
kahtlajakama kaupunki, aivan kuten Tornio ja Haaparanta. Tuntui oudolta katsoa joentörmältä 

raja-asemaa ja Venäjän puolta. Tuonne huomenna ... Kaiken kaikkiaan tuntui siltä, että todellisuus 
oli Narvassa potkaissut maiharilla suoraan nivusiin - ja kovaa! Illalla ruokailimme olosuhteisiin 

nähden hienossa ravintolassa ja painuimme pehkuihin." 

än pyysi minua matkaseuraksi 'Suo
selle'. Kyseessä oli Savon Prikaa-

illan jä atka, johon oli yllättäen avautu-
nu yksi vapaa paI a. Ajankohta sijoittui huhtikuun 
loppuun . Aluksi vajaan parin tonnin hinta tuntui tukis
tavan, mutta alustavan matkasuunnitelman nähtyäni 
ei kysyttävää juuri ollut - tämä reissu on koettava . 

Matka oli mielenkiintoinen sekoitus kulttuuri- ja sota
historiaa, ostosmatkailua sekä eräänlaista 'shokkitu
rismia'. Pääpiirteinen matkareitti oli: Helsinki - Tallin
na - Tartto - Narva - Pietari - Viipuri - Vaalimaa. Kier
simme siis Suomenlahden vastapäivään. Menopeli
nä oli linja-auto ja joukon vahvuus kuljettajan lisäksi 
tasan 30. 

16 KOTKAN KYNNET Vuosikatsaus 2000 

Te ksti ja kuvat: Teemu Leivo 

1. matkapäivä, u 25.4. 
Helsinki -Tallinna -Tapa -Tamo 
Lähtö tapahtui Helsingistä aamuvarhaisella. Tallinkin 
Georg Ots saapui Tallinnaan ennen puoltapäivää. Tal
linnassa teimme nopean kiertoajelun . Kävimme Piri
tan satamassa tutustumassa museoituun sukellusve
ne Lembitiin , joka on toinen Viron ensimmäisen ta
savallan aikaisista sukellusveneistä. Sen sisaralus 
Kalev tuhoutui sodan aikana. Sukellusveneen vieres
sä oli aito Estonian pelastusvene muistuttamassa jäl
kipolvia uudelleen itsenäistyneen Viron suurimmas
ta tragediasta. Piritasta matka jatkui Viron sisäminis
teriön kadettikoululle, johon tutustuimme pikaisesti 
porttien ulkopuolelta. Sieltä jatkoimme yli 300 metriä 
korkealle Tallinnan televisiotornille. Ylhäältä avautui 
huikea näkymä Suomenlahdelle ja Tallinnan yli. Vä
hemmän kaunis näky oli Lasnamäe, valtava betoni
lähiö, jossa asuu pääosa Tallinnan venäläisväestös
tä . Muutaman neliökilometrin alueelle on ahdettu 
118 000 ihmistä! 

Tallinnasta matka jatkui kohti Tarttoa. Matkal
la poikkesimme Tapan kaupunkiin , jossa sijaitsee 
vanha neuvostoarmeijan varuskunta. Poistuessaan 
maasta venäläiset tuhosivat - muiden itäblokin mai
den tapaan - tämänkin varuskunta-alueen käyttökel
vottomaksi. Uusien isäntien raivaus- ja korjaustöistä 
huolimatta näky oli lohduton. Muutamissa 'ehjissä' 
kerrostaloissa asuivat työttömiksi jääneet venäläisup
seeri! perheineen. 

Lopulta saavuimme Viron toiseksi suurimpaan 
kaupunkiin , 104 000 asukkaan Tarttoon. Kaupungin 
halki virtaavan Emajoen 'virolaisella puolella' sijait
see Tallinnan tapaan entisöity viihtyisä ja idyllinen 
vanha kaupunki. Vanha kaupunki kätkee sisäänsä 
Tarton ylpeyden - yliopiston . Tämän 10 000 opiskeli
jan yliopiston noin kolmestasadasta ulkomaalaisesta 
250 on suomalaisia. Ehkä juuri opiskelijat luovat Tart
toon miellyttävän ja vapautuneen , lähes keskieuroop
palaisen ilmapiirin . Opiskelijat viettivät parhaillaan vii
kon kestäviä lukukauden päättäjäisjuhlia, joissa meno 
oli kuin missä tahansa opiskelijariennoissa. Tunnel-



maa nosti myös aurinkoinen päivä ja lähes helleluke
miin yltänyt lämpötila. Edellisenä päivänä Tartossa oli 
mitattu +27oC. Hotellimme oli mitä mainioin, aivan 
keskustassa sijaitseva hotelli Pallas . Tasoltaan tämä 
uudenkarhea hotelli peittoaa vaikkapa Kotkan Seu
rahuoneen mennen tullen (ei millään pahalla, mutta 
näin se on). Illalla teimme pienen pubi kierroksen van
hassa kaupungissa, missä hintataso lämmitti sotilaan
kin mieltä (0,5 1 tuoppi 10 kr = n. 4 mk). Sotilaalle 
riittävien yöunien jälkeen olimme valmiita uuteen päi
vään . 

2. matkapälvä, ke 26.4. 
Tamo -PelpslJärvl -
KohUa-Järve -Slllamäe -Harva 
Aamulla oli varattu aikaa kaupunkikävelylle ja ostok
sille. Puoliltapäivin matka jatkui kohti Narvaa. Mat
kalla poikkesimme Tarton laidalla hylätyssä neuvos
toarmeijan pommitusilmavoimien tukikohdassa. Kyl
lä veti näkymä taas hiljaiseksi ... Ajoreitti jatkui itään 
Peipsijärvelle, josta jatkoimme rantaa pitkin pohjoi
seen. Ennen Narvaa tutustuimme Kohtia-Järven ja 
Sillamäen teoll isuusalueisiin . Kyseisellä alueella si
jaitsee Virolle tärkeän energialähteen, palavan kiven 
(öljyliuske) esiintymät ja valtavat teollisuuslaitokset. 
Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä tunnelmaa ja näky
mää, minkä siellä kohtasimme. Jo kilometrejä ennen 
aluetta ilma alkoi haista kutakuinkin ratapölkyn ja tuo
reen asfaltin sekoitukselle. Erään tiedon mukaan alu
een tehtaat saastuttavat vuodessa enemmän kuin en
tinen Uudenmaan lääni yhteensä. Taivaanrannassa 
kohosi valtava musta kuonakasa tehtaiden keskellä . 
Lähemmäksi päästyämme arvioin tämän pienen tun
turin kokoisen jätekasan korkeudeksi 150-200 m ja 
halkaisijaksi 1-1 ,5 km. Tyrmistyneinä katsoimme tuo
ta näkyä ja nousimme hiljaisina autoon. Matka jatkui. 

Il lansuussa saavuimme Narvaan. Kadut olivat 
tyhjät, talot huonokuntoisia ja tunnelma muutenkin 
ankea. Sääkin viileni. Oikeastaan ainoat asiat, mistä 
tunnisti olevansa Virossa, olivat viron kieliset tienviitat 
ja pankkien mainosvalot (Narvassa 95% asukkaista 
on venäjänkielisiä). Ero iloiseen Tarttoon oli valtava. 
Oppaaksi tilattu henkilö ei koskaan ilmaantunut pai
kalle, vaan oppaanamme toimi lopulta herttainen in
keriläismummo, jonka alunperin piti toimia tulkkina. 
Hän ei tosin osannut kertoa kaupungista juuri mitään, 
koska asui muualla. Sen verran hän kuitenkin osasi 
kertoa, että Narvassa ei ole juuri mitään ja että pime
ällä ei kannata liikkua yksin . 

Hotelli tai paremminkin majatalo oli huonokun
toinen ja täydellinen vastakohta Tarton olosuhteille. 
Jostakin kertoo se, että yöksi hotellin aulaan tuli jokin 
nuori mies sohvalle nukkumaan - ilmeisesti yövarti
jaksi. Majatalon sijainti tosin oli hyvä, aivan keskiai 
kaisen Narvalinnan kupeessa joen rannalla. Narva, 
venäjäksi lvangorod, on rajana kulkevan Narvajoen 
kahtiajakama kaupunki, aivan kuten Tornio ja Haa
paranta. Tuntui oudolta katsoa joentörmältä raja-ase
maa ja Venäjän puolta. Tuonne huomenna ... Kaiken 
kaikkiaan tuntui siltä, että todellisuus oli Narvassa 
potkaissut maiharilla suoraan nivusiin . ja kovaa! Il
lalla ruokailimme olosuhteisiin nähden hienossa ra
vintolassa ja painuimme pehkuihin . 

3. matkapälvä, to 21.4. 
Harva - (Sosnovvi Borl -Pietari 
Herätys oli aikainen, koska aamulla oli kiire päästä 
raja-asemalle ennen ruuhkaa. Aamiaisen kuittasim
me kaverin i kanssa parilla ananas- ja maissisäilyke-

Kävimme Piritan satamassa tutustumassa 
museoituun sukellusvene Lembitiin, 

joka on toinen Viron ensimmäisen tasaval
lan aikaisista sukellusveneistä. Sen sisar

alus Kalev tuhoutui sodan aikana. 
Sukellusveneen vieressä oli aito Estonian 
pelastusvene muistuttamassa jälkipolvia 

uudelleen itsenäistyneen Viron 
suurimmasta tragediasta. 

Viron toiseksi suurimmassa kaupungissa, 
104 000 asukkaan Tarttossa, on miellyttä

vän ja vapautunut, lähes keskieurooppalai
nen ilmapiiri. Kaupungin halki virtaavan 
Emajoen "virolaisella puolella" sijaitsee 

Tallinnan tapaan entisöity viihtyisä ja 
idyllinen vanha kaupunki. Kuvassa vanhan 
kaupungin mielenkiintoista arkkitehtuuria 

"Pisan malliin". Vanha kaupunki kätkee 
sisäänsä myös Tarton ylpeyden • yliopis
ton. Tämän 10 000 opiskelijan yliopiston 

noin kolmestasadasta ulkomaalaisesta 
250 on suomalaisia. 

Vastakohtien maa. Kaunis 
järvimaisema voi hetkessä 

muuttua entisen vallanpitä-
jän tuhon jälkiin. Kohtia

Järven ja Sillamäen teolli
suusalueilla ovat Virolle 

tärkeän palavan kiven (öljy
liuske) esiintymät ja valtavat 
teollisuuslaitokset. Taivaan

rannassa kohosi valtava 
musta kuonakasa tehtaiden 
keskellä. Lähemmäksi pääs

tyämme arvioin tämän pienen 
tunturin kokoisen jätekasan 
korkeudeksi 150 - 200 m ja 

halkaisijaksi 1 - 1,5 km. 

Tartto jää taakse, 
matka jatkuu kohti 
Narvaa. Ajoreitti 
kulki itään Peipsi
järvelle, josta 
jatkoimme 
rantaa pitkin poh
joiseen. Levähdys
taukoa viettämässä 
vas. Marko Palo
kangas ja Arto 
Kotro ja matkaker
tomuksen kirjoitta
ja Teemu Leivo. 
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"Ollpa mahtava reissu. 
Käyntlkohteet ollvat hyvin valittuja ja mlelenkilntoisla, 

aikataulut pitivät ja järjestelyt toimivat. 
Matkaporukan henki oli loistava. 

Kurkkukln tuli kipeäksi - nauramisesta. 
Mutta vaikka vappu oli edessä, 

olin koko lauantain niin henkisesti kuin fyysisesti 
täysin "takki tyhjänä". 

Aika koville otti. 
Mutta silti suosittelen joka ikiselle suomalaiselle 

käyntiä rajan tuolla puolen. 
Edes kerran. Jottei totuus unohdu ... " 

purkilla. Raja-asema sijaitsi aivan keskustassa. Viron puolella rajamuodollisuudet sujuivat 
vaivatta ja bussimme pääsi rajavyöhykkeelle, joka oli käytännössä Narvajoen ylittävä si lta. 
Venäjän puolella alkoikin sitten odottelu. Selkeästi huomasi, ettei rajavartijoilla ollut juuri ki i
rettä palvella bussi ll ista turisteja. Passintarkastuksessa naisvirkai lija tarkasti passin, löi lei
man ja antoi passin seuraavalle naiselle, joka löi toisen leiman. Tehokasta. Sen jälkeen tava
rat ja henkilöt kulkivat metallinpaljastimien läpi. Sitten esitettiin tulliselvityskaavake virkailijal
le. Osa joutui vielä tyhjentämään kaikki taskut ja laskemaan rahansa. Koko porukalla !uhrau
tui kolmatta tuntia, vaikka mitään ruuhkaa ei edes ollut. Viimeiseksi piti kuljettajan jättää vielä 
yksi kaavake seuraavalle vartiokopille ja saada vielä yksi leima johonkin toiseen lomakkee
seen. Uskomatonta. Rajalla tapahtui vielä sellainen kummallisuus, että kelloa siirrettiin kaksi 
(2) tuntia eteenpäin. Se johtuu siitä, että Venäjällä siirrytään kesäaikaan , mutta Virossa ei. 

Rajalta vihdoin päästyämme jatkui matka halki lnkerinmaan . Tavoitteena oli - uskokaa 
tai älkää - Sosnovyi Bor. Tuo paljon puhuttu ydinvoimala olisi varmasti ollut näkemisen arvoi
nen, mutta toisin kävi. Kaupunki in johtavalla tiellä törmäsimme porttiin, jossa sotilaat estivät 
pääsyn alueelle. Ei muuta kuin täyskäännös ja 50 km:n ylimääräinen lenkki suljetun alueen 
ympäri. Paluumatkalla voimala ja sen kupeessa oleva kaupunki näkyivät kuitenkin hyvin n. 
10-15 km:n päässä. Aika valtava laitos. Suljetulle alueelle jäi myös Yhinmäen linnake, johon 
olimme aikoneet tutustua. Pettymys oli suuri, kun tämäkin kohde ja sen sotahistorialliset mo
numentit (mm. massiivinen 305 mm:n Obuhov-rautatietykki) jäivät näkemättä. 

Matka jatkui kohti Pietaria. Ohitimme Kronstadtin padon . Uskomaton rakennelma se
kin . Kronstadtin linnoitus piirtyi taustalle. Tie jatkui Pietarin esikaupunkien halki . Valtavia be
tonilähiöitä oli toinen toisensa perään. Parhaimmat olivat 15-kerroksisia ja satoja metrejä 
pitkiä. Oikeita postinkantajan unelmia. Lopulta pääsimme kantakaupunkiin . Lyhyen kierto
ajelun ja päivällisen jälkeen asetuimme tasokkaaseen hotelli Pribaltiskajaan, jossa muuten 
olivat majoittuneena myös jääkiekon MM-kisojen joukkueet - Venäjää lukuunottamatta. Kiso
jen takia hinnat olivat kaksin- tai jopa kolminkertaiset - kuulemma kaikki hinnat. 
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Vastakohtien kaupunki. Pietarin kantakau
pungissa on upeita historiallisia rakennuksia 
ja arvokasta kulttuuriperintöä - ja toisaalta 
esikaupunkialueella altavia betonilähiöitä oli 
toinen toisensa perään. Parhaimmat olivat 
15-kerroksisia ja satoja metrejä pitkiä. 
Oikeita postinkantajan unelmia. 

Ylhäällä katukuvaa Pietarin keskustan ilta
päivästä kaksi päivää ennen jääkiekon MM
kisojen alkua. 



4. matkapälvä. pe 28.4. 
Pietari - lno -Viipuri 
Aamu valkeni aika ankeana. Hotellin Leningrad-sa
lin aamiainen oli aika pettymys. Vähiin jäivät vitamii
nit. Bussiin ja kiertoajelulle. Lenin-setä sekä sirppi ja 
vasara tervehtivät vielä monessa kadunkulmassa. 
Kiersimme kaupunkia, poikkesimme ostoksilla ja pää
dyimme Pietarin tykistö-, pioneeri- ja viestijoukkojen 
museoon. Tämä uskomaton museo oli kyllä näkemi
sen arvoinen: Kalashnikovin asenäyttely, lukuisat 
näyttelysalit ja sisäpihan panssarivaunu- ja tykkirivit 
olivat aika vaikuttavia . Venäläisten sotahistoria on 
kyllä käsittämätöntä henkilöpalvontaa, mikä laski 
muuten huikean näyttelyn arvoa. Pienenä yksityiskoh
tana mainittakoon, että vuosista 1939-40 ei tarinaa 
löytynyt• ainoastaan yhdessä noin 2x2 m:n taulussa 
oli pari kuvaa ja kartta talvisodasta. 

Tykistömuseon jälkeen kävimme vielä Pietari
Paavalin linnoituksessa ja museoidussa 1950-luvun 
valtamerisukellusveneessä. Lopulta käänsimme kurs
sin kohti Viipuria. Matkan varrella tutustuimme lnon 
linnoitukseen. Tämä valtava rannikkolinnake oli aikoi
naan maailman suurin linnoitustyömaa. Venäläiset 
tuhosivat linnakkeen räjäyttämällä v. 1918 toukokuus
sa vetäytyessään itsenäistyneen Suomen alueelta. 
Jäljellä ovat enää valtavat betonimöhkäleet muistut
tamassa tuosta mahtavasta rakennelmasta. 

Matkalla Karjalan kannaksen halki oli surullis
ta todeta, että seutu oli huonommassa kunnossa kuin 
esim. lnkerinmaa. Olosuhteet ihmisillä ovat surkeat. 
Illalla saavuimme Viipuriin ja hotelli Druzhbaan. TV:stä 
näkyivät Suomen kanavat • loistavaa! Lasit punavii
niä, kierros yökerhossa ja nukkumaan. 

5. matkapälvä, la 29.4. 
Viipuri -vaallmaa -Helslnkl 
Aamulla suunnistimme Viipurin torille. Pakolliset CD
levyt sun muut kainaloon ja pois . Viipurin torilla käy 
päivittäin noin 40 bussilastillista suomalaisia ostos
matkailijoita ja yksityisautoilija! päälle, joten suoma
laisten tuoma markkamäärä on viipurilaisille elintär
keää. Palatessamme hotellille oli sen eteen ilmesty
nyt soittokunta, joka soitti suomalaista marssimusiik
kia(!!!). Olivat kuulemma jonkin sodanaikaisen neu
vostodivisioonan soittokunta • ja edelleen koossa! 

Lopulta alkoi viimeinen etappi kohti Vaali maata 
ja koti-Suomea. Kuten arvata saattoi , rajalla meno 
tyssäsi . Syystä tai toisesta rajamuodollisuudet tökki
vät jälleen . Aikaa kului noin kolme tuntia. Lopulta bussi 
lipui sinivalkoisten rajapyykkien paremmalle puolel
le. Bussissa annettiin ansaitut aplodit. Vaalimaan raja
asemalla palvelu oli mutkatonta. Samalla sisimpään 
iski jollakin tavalla helpottunut olo. Vihdoinkin kotona! 

Iso maa - isot toleranssit. 
Järeä 254 mm kranaatinhe
tin, jonka kantama on 25 km. 
Pietarin tykistö-, pioneeri- ja 
viestijoukkojen museo oli 
uskomaton ja näkemisen 
arvoinen: Kalashnikovin 
asenäyttely, lukuisat näytte
lysalit ja sisäpihan panssari
vaunu- ja tykkirivit olivat 
aika vaikuttavia. 

Matkan varrella Viipuriin tutustuimme lnon linnoitukseen. 
Tämä valtava rannikkolinnake oli aikoinaan maailman 
suurin linnoitustyömaa. Venäläiset tuhosivat linnakkeen 
räjäyttämällä vuonna 1918 toukokuussa vetäytyessään 
itsenäistyneen Suomen alueelta. Linnakkeen 12-tuumaiset 
betonilinnoitteet lepäävät hilj aisina raunioina metsän 
suojissa. 

Aika parantaa haavat? Sodan aikaisen neovostodivisioo
nan soittokunta soittamassa suomalaista marssimusiikkia 
hotellin edessä Viipurissa. 
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Karialan Kannaksella 
Tali-lhantala oli suurin pohjoismaissa milloinkaan käyty taistelu. 

Kaksiviikkoinen taistelu käytiin kesä- ja heinäkuun vaihtee~sa 1944 ja se 
katkaisi puna-armeijan suurhyökkäyksen Suomeen. 

Taisteluun otti osaa eri vaiheissaan lähes 50 000 suomalaista 
ja yli 150 000 venäläistä. Venäläisten materiaaliylivoima oli vielä paljon 

suurempi kuin miesylivoima. Taistelun kokonaistappiot olivat 8 800 miestä 
suomalaisilla ja 22 000 venäläisillä. Vaikka torjuntavoitto oli usean aselajin 

yhteistyön tulos, suomalaisen kenttätykistön osuus oli ratkaiseva. 
70% tappiosta aiheutui epäsuorasta tulesta. 

Teksti ja kuvat: Timo Kari 
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Yläkuvassa vasemmalla Aapo 
Tokkola, Risto Palmola, Marko 
Nuuttila, Raimo Ollikainen ja 
Kari Laaksonen muistelevat 
tapahtumia Talin sillalla. 
Paikka oli merkittävä alueen 
taistelujen kannalta, sillä 
saksalaiset Stugat pommitti• 
vat myös tätä siltaa, joita 
pitkin venäläiset pystyivät 
siirtämään joukkojaan Portin
hoikan suuntaan. Siltojen 
tuhoamisella oli suuri merkitys 
taistelujen onnistumiselle. 

Tervajen koulu on Suomen 
vanhin koulu. Koulu on raken
nettu vuonna 1897. Jospa 
reissussa olleet 'pojat' olisi
vat olleet yhtä kiinnostuneita 
koulusta 30 vuotta sitten, niin 
ei tarvitsisi nyt koulujen 
pihoilla haikailla. 



Yläkuva: Leitimon- ja Kärstilänjärven välisllä kannaksel
la on Konkkalanvuori, jonka maastoa ryhmä 'haravoi'. 
Tavoitteena oli löytää joku sodanaikainen esine. Ensim
mäisen löydön teki Timo Kari. Risto Palmola puhdisti 
esineen ja tunnisti sen Emman lippaaksi. Dektrajev eli 
7.62 pikakivääri 27 oli varustettu lippaalla, joka kiinnitet
tiin aseen päälle. Ammuttaessa lipas pyöri, kuten vinyyli
levy soittimessa. Siitä johtui suomalaisten antama lempi
nimi Emma, joka oli yksi sota-ajan lempi-iskelmiä. 

Retkikunnan matka on edennyt 
Portinhoikan maastoon. Tarkka 
paikka on Kyöpelinvuoren takana, 
josta löytyivät mm. Sturmien 
suoja-asemat. Kari Laaksonen 
ihmettelee löytämiään sotako
neen osia. 

Alla suomalaisten sankarivainaji
en sotamuistomerkki Ihantalan 
kirkonmäellä. 

Alla vas: Venäläisten muistomerk
ki Portinhoikassa. Kaatuneiden 
nimiä oli lukuisissa nimikilvissä 
niin paljon, ettemme jaksaneet 
niitä laskea. Muistomerkkiä 
kunnostettiin 9.5. vietettävää 
voitonpäivää varten. 

Retkeä edelsi 
MAASTONTI EDUSTELU 

Timo Karl ja aimo Ollikainen kävivät maas
toll • ste1 ssa syyskuussa. Reitti kulki Käki
s men kautta Taipaleenjoelle. Matkan varrella 
ol suo alaisten tekemä tie - tai mieluumminkin 
pa ka - joka seuraili Laatokan rantaviivaa. 

atkan vastakohtia olivat mm. Sortanlahti 
(eli Pirunlahli) ja sen satama ja eräänlainen ke-

sämökki . Sortanlahden satamassa oli uusi tyyli : 
romutettavia aluksia purettiin. Slaavilaisittain 
komeakesämökki löytyi Motornoje-nimisestä 
kylästä. Kylissä on suloisesti sekaisin uutta ja 
vanhaa. 

Tiedusteluretkellä selvisi , että matkaan 
kannattaa lähteä maastoautolla, mikäli mielii 

poiketa sivuteille Kannaksen alueella. Majoitus
mahdollisuudet ovat melko vähissä, mutta täs
sä varteenotettava vinkki : Pyhäjärven rannalla 
on Antti Musakan ylläpitämä lomakohde. Vuo
depaikka löytyy kolmellekymmenelle hengelle. 
Ja hintakin on ihan kohtuullinen, vain alle pari
sataa puolihoidolla. 
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1 1 Juhlapuheen piti 

kommodori 
Pertti Malmberg 

Merivoimien ■sikunnasta. Kyminlinnan kesäteatteri 9.1.2000 

Vuoden rannikonpuolustaja 
kapteenlluutnantti 
Jussi Suomalainen. 

Parhaan kouluttajan tittelin jakoivat 
ylikersantti Janne Tähtinen (kuva) 

ja yliluutnantti Anssi Munkki 
(Kosovossa YK-tehtävissä). 

Paras ampuja 
luutnantti 

Timo Nikola. 

Muita ansioituneita palkittiin 
mm. joukko-osastoristeillä. 



Vuosipäivänä muut palkitut 
Rannikkoalueen pienoislippu: 
sotilasmestari Ahti Hannola (31 .12.1999 evp) 
ylikersantti Haikki Uusoksa (1 .2.2000 evp) 
komentaja Timo Junttila (1 .3.2000 PE) 
luutnantti Juha Rongas (1 .3. RUK) 
sotilasmestari Pentti Kurki (1 .7.2000 evp) 

Rannikkoalueen risti: 
Heimo Heikkilä, Pekka Päärni, Marko Haveri
nen, Timo Sipari, Sirpa Tiikanen, Juha Riikonen, 
Antero Ström, Mikael Peltola, yliluutnantti Mikko 
Pilviö, yliluutnantti Hannu Roponen, luutnantti Aki 
Pykälistö, aliluutnantti Jan Gylden, aliluutnantti 
Markku Herd, aliluutnantti Harri Lainio, aliluut
nantti Tommi Nilsson, aliluutnantti Kai Perikan
gas, aliluutnantti Jarkko Vitikainen, luutnantti Ari 
Majava, ylikersantti Samu Heli, yl ikersantti San
na Hoiti ja tilannevalvoja Riitta Syvelä. 

Kesäisen kuumana päivänä 
Kyminlinnan kesäteatterille oli 
kokoontunut suuri joukko 
palkattua henkilöstöä myös 
perheineen. Keskellä parasta 
kesäloma-aikaa paikalla oli 
myös ilahduttavan suuri joukko 
yhteistyökumppaneita nautti
massa juhlallisesta tunnelmasta. 
Monen mielessä kesä alkaa 
vuosipäivästä! 

Päivän huippuhetken tarjosivat 
aliluutnantti Jerry Lehtinen, 

yliluutnantti Kari Streng ja 
sotilasmestari Teppo Saareks, 

jotka voittivat merivoimien 
purjehduskilpailussa 606-luokain 

kaikki kuusi lähtöä. 
Hienoa - kyllä rannikkojoukkojen 

miehetkin osaavat! 
Kuva: Marja Streng 

lltajuhlaa vietettiin perintei
seen malliin Maanpuolustus
kerholla Kyminlinnassa. Ja 
kuten muinakin vuosina, Puhe 
Naiselle sai jakamattoman 
huomioni Tällä kertaa tuliko
keessa oli joukko-osaston 
nuorin upseeri, yliluutnantti 
Marko Rauhala Kirkonmaan 
linnakkeelta. 

Samba, rumba ja La Bamba 
jatkuivat iloisissa merkeissä 
aamuyön tunneille asti -
kestävimmät kävivät vielä 
testaamassa tanssiparkettia 
keskustan soittoruokaloissa. 





oalueen Perinneyhdisys ry :n 
ivat Kirkon maalla syksyllä. Mukaan 
Ui yhdistyksen jäsenet ja mukaan 
· ukko nykyisin työssä olevia, re

ekä yhteisöjäsentemme edus-
. Päivä 2 millisen rannikkotykin am-

muntojen seuraamisella ja tykin toimintaan tu
tustumisella. "Tykkivanhuksen" toistaiseksi vii
meiset ammunnat sujuivat suunnitelmien mukai
sesti. liian tummuessa tutustuimme linnakeker
hon yhteydessä oleviin perinneliloihin ja kokei
limme erilaisten leikkimielisten ryhmätöiden su
juvuutta. 

152 millinen tykki ja sen viimeiset ammunnat. KotRan perinneyhdisyk
sen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua "tykkivanhukseen" yhdistyksen 
syystapahtuman yhteydessä. liian tummetessa harjoittelimme tiimi
työskentelyä ja yhteishengen kohottamista mukavissa kisailuissa. 
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Harjoitukseen osallistui 
noin 100 sukeltajaa eri 
puolilta Suomea, Oulu oli 
pohjoisin lähtöpaikka. 
Alle kahden tunnin 
ajomatkan päässä olevat 
sukeltajat saapu ivat maitse 
ajoneuvoilla Mussalon 
syväsatamaan Kotkaan, josta 
heidät kuljetettiin aluksilla ' ♦ 
harjoituksen varsinaiselle ..L. ,,. 
tapahtumapaikalle / . ,.. 
Kuusisen solilas-
satamaan. 
Kauempaa ,. ' 
tulevat 

1 sukeltajat 

haettiin ~ 
lentokoneel- \ 
lajaheli- ♦ 

koptereilla . ♦ -

Harjoituksen kuvaus 
Matkustaja-alus saa Kotkan satamaan saapuessaan 
väylän mutkassa repeämän vesilinjan alapuoliseen 
runkoon ja alus ohjataan läheisen saaren rantaan , 
johon se uppoaa. Laiva jää osoittain näkyviin ja ala
kansilla olevat matkustajat jäävät loukkuun käytäville 
ja hytteihin. Harjoitus alkaa aamulla 13.9. onnetto
muus/aivan hätäviestillä, jonka perusteella Helsingin 
meripelastuslohkokeskus aloittaa hälytys- ja johtamis
toiminnan. Virka-apu pyyntöjen ja hälytysten perusteella 
eri viranomaiset suorittavat sisäiset hälytyksensä. 

Pelastuslaitokset, rajavartiolaitos, puolustusvoi
mat ja poliisi sekä vapaaehtoiset meripelastus
yhdistykset ja noin 100 sukeltajaa eri puolilta 
Suomea osall istuivat suureen vesisukellus
harjoitukseen syksyllä Kuusisen sotilassata
massa. Harjoitus oli laatuaan ensimmäinen Suo
messa ja Pohjoismaissa. 

Taustalla todellinen onnettomuus 
Finn+Baltic-puskuproomuyhdistelmä kaatui 
Hangon edustalla 27.12.1990. Valtioneuvosto 
edellytti 8.10.1992, että sisäasiainministeriön on 

selvitettävä palo- ja pelastustoimen valmius hy
lynsisäisessä pelastustoiminnassa. 

Välitön kansallinen 
vesisukellusvalmius? 
Tavoitteena oli selvittää viranomaisten välitön 
kansallinen vesisukellusvalmius, joka muodos
tuu toimintavalmiusajoista harjoituskohteeseen, 

kaluston yhteensopivuudesta, sukeltajien tai
doista, sukeltajaryhmien esimiesten johtamistoi
minnasta ja koko sukellustyöstä vastaavan hen
kilön ammattitaidosta. 

Harjoituksen johti sisäasiainministeriö ja 
Etelä-Suomen lääninhallitus. Harjoitustilanteen 
johtti Meripelastuslohkokeskus Helsingistä. 
Merivoimat ja Kotkan Rannikkoalue olivat mu-

Harjoituksessa käytetty ka 
opisto), ulkovartioalus Merikarhu ( 

emälalva Mursu (puolustusvoimat), partl-NI 
(rajavartiolaitos), öljyntorjunta-alus Suihku (KotkM 

keskus), pelastusvene Rankki (Kotkan Merlpelastusyhdlstys ry.) Ja 
pelastusvene Hailikarl (Haminan Merlpelastusyhdistys ry.), 

AS 332 Super Puma ja AB 412 (rajavartiolaitos), 
Fokker (puolustusvoimat). 

---
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kana harjoituksessa niin suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Merivoimien su
keltajien emälaiva Mursu oli mukana ja merivoimien sukeltajat toimivat turvasukel
tajina. Kotkan Rannikkoalue huolehti yleisjärjestelyistä ja harjoitukseen liittyvästä 
tiedottamisesta. Sukeltajat ja eri viranomaiset pitivät harjoitusta erittäin tarpeellise
na ja tapahtumasta saaliin varsin hyvää palautetta. Sisäasianministeriö järjestä
nee seuraavan harjoituksen noin kolmen vuoden kuluttua jossain päin rannikkoa. 

Medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olivat vastaajina vas. onnettomuustutkinta
keskuksenjohtajaKari Lehtola, kommodori Timo Eckstein Suomenlahden merivartiostosta, 
pelastusylijohtaja Pentti Partanen, kommodori Matti Villanen Läntisen maanpuolustusalu
een Esikunnasta japelastusylitarkastaja Einari Kapiainen Etelä-SuomenLääninhallitukses
ta. Kari lehtola piti myös kaksi luentoa harjoituksessa mukana olleille. 
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Hylkysukeltaminen on vaativaa. Vaaratekijöi
tä sukeltajalle ovat mm. aluksesta vuotava 
öljy tai muut kemikaalit, allokosta aiheutuva 
aluksen liikkuminen ja virtaukset aluksen si
sällä, aluksen mahdollinen katkeaminen sekä 
irtaimet esineet aluksen sisällä ja repeytyneet 
aluksen osat. Sukeltajan pitää osata arvioida 
myös, onko turvallisen reitin merkkausmah
dollisuutta ja ennätetäänkö vai joudutaanko 
käyttämään kaikkia mahdollisia reittejä sekä 
miten paniikissa oleva uhri voidaan pelastaa 
ilmataskusta ja onko uhrille käytettävissä 
esim. vararegulaattoria tai kokokasvo-osaa 
pelastajan laitteista. 

"Viranomaisten yhteistoiminta sujui 
sukellustoiminnassa kaikilla tasoilla. 
Yhteistoimintaa tulee kuitenkin edelleen 
kehittää esim. oppilasvaihtojen ja yhdenmu
kaisten turvaohjeiden muodossa", todelliin 
Sukellus 2000 -harjoituksen loppuraportin 
yhteenvedossa. 



Sosiaalikuraattori Tarja Heikkilä 
aloitti työnsä Kotkan Rannikkoalueella 
syksyllä 2000. Tarjan tehtäviin kuuluu 

niin varusmiesten kuin palkatun 
henkilöstönkin hyvinvoinnin 

kartoittaminen ja palvelu. 

Mikä 
ihme 

SOSIAALI KURAATTORI? 
Teksti : sosiaalikuraattori Tarja Heikkilä 

Kuva: Ulla Parviainen 

Kuka ja mikä on hän, joka elokuussa ilmestyi Keski-Suomesta korpiva
ruskunnan kätköistä Kotkan Rannikkoalueelle uutta virkaa pohjustamaan? 
Se nainen, joka kiertelee reppuineen, pitää joitain oppitunteja varusmie
hille, käy kutsunnoissa, täyttelee lomakkeita, surffailee internetissä, me
nee ja tulee - yleensä myöhässä, potee merisairautta, neuvottelee eri vi
ranomaisten kanssa, sovittelee, kritisoi , raportoi ja yrittää parantaa mel
kein valmista maailmaa, analysoi kyselyitä ... lintu vai kala? Ja mitä se 
oikeasti tekee? Vastaus: Hän on sosiaalikuraattori. 

Hieman yleistä kuraattorifaktaa: Sosiaalikuraattorin virka ei suin
kaan ole tämän päivän keksintö, sillä ensimmäinen kuraattori aloitti työn
sä jo 1976 Uudenmaan Prikaatissa. Nykyään ammattikuntamme edusta
jia löytyy lähes jokaisesta joukko-osastosta, suurimmissa varuskunnissa 
kuraattoroi kaksi henkilöä ja yksi työskentelee myös KFOR-joukkoissa 
Kosovossa. Sosiaalikuraattoreissa naisenergia jyllää, sillä yhteensä 28 
edustajastamme löytyy vain kaksi miestä. Huom. kaksi naiskuraattoreista 
on myös itse ehtinyt suorittaa varusmiespalveluksen. 

Kuraattori auttaa ratkaisemaan 
siviilielämän asioiden ongelmia 
Toimen kuvamme: Sosiaalikuraattoreiden päätehtävä on auttaa varusmie
hiä siviiliasioiden hoitamisessa ja antaa ns. sosiaalialan asiantuntija-apua. 
Pyrimme löytämään ratkaisuja, joiden avulla voidaan välttää varusmies
koulutuksen turhia keskeytyksiä siviilielämän asioiden ja ongelmien ta
kia. Useimmiten varusmies ottaa yhteyttä silloin, kun palveluksessa ilme
nee ongelmia, palvelusmotivaatio on kateissa tai siviilielämän asiat ovat 
jollain tavalla solmussa tai varusmies yksinkertaisesti haluaa tarkempaa 
infoa ja materiaalia "melkein mistä vaan" -asiasta. 

Sosiaalikuraattoreita työllistävät eniten erilaiset sosiaalietuisuusasi
at, opiskelu,- asunto-, työ- ulosotto-, velka-, oikeusasiat tai muut henkilö
kohtaiset ongelmat tai perheasiat. Asiakkaina on jonkin verran myös kut
sunnanalaisia, ja tunnettuahan on, että armeijaelämää analysoidaan koko 

perheen voimalla , joten huolestuneita yhteydenottoja vastaanotetaan toi
sinaan varusmiehen kotijoukoiltakin. Yleisin mielikuva sosiaalikuraatto
rista lienee, että kyseessä on täti-ihminen, jolle jutustellaan vain murhei
ta , mutta tosiasiassa se on vain pieni murto-osa työtämme ja psykologin 
pätevyyttä emme omaa - vaitiolovelvollisuuden kylläkin . 

Kuraattori kanoittaa mvös 
palkatun henkilöstön hvvinvointia 
Käytännön kenttätyössämme joukko-osaston koko ja rakenne sanelevat 
pitkälti toimenkuvaamme ja yleensä tehtäväkenttä venyy, vanuu ja muo
dostuu sekä varusmiesten tarpeiden ja viranhaltijan erikoisosaamisen 
mukaan, yleensä sosiaalikuraattori resurssiensa puitteissa pyrkii autta
maan ja kartoittamaan myös henkilöstön hyvinvointia. Työmme on käy
tännössä hyvin itsenäistä, vaikka yhteistyötä teemmekin ulkopuolisten 
viranomaisten ja joukko-osaston eri tahojen kanssa. 

Kuraattori mukana mvös maastossa 
tutustumassa varusmiehen leiriarkeen 
Miksi sitten kuraattori istuu kannonnokassa armeijan vihreät päällä? Ym
märtääksemme konkreettisesti mistä puhutaan ja saadaksemme realis
tista tietoa varusmiesten koulutuksesta ja palvelusolosuhteista, on tar
peellista pistäytyä joskus tutustumassa varusmiehen leiriarkeen. Jonkun 
verran meitä myös käskytetään mukaan suurimmille harjoitusleireille. 

Allekirjoittaneen toimipiste on Kyminlinnan sairaalarakennuksen toisessa 
kerroksessa, mutta kuten tarinani alussa ilmeni, työpäivää ei yleensä voi 
sitoa tarkkaan aikaan eikä paikkaan . Parhaiten minut tavoittaakin virka
kännykästä - soittaa saa virastoajan jälkeenkin ... noin uutisiin asti . 
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Saapumiserän 1/2000 

Kotkan Rannikkoalueen 
tammikuussa vuonna 2000 
palvelukseen astuneet alokkaat 
antoivat sotilasvakuutuksensa ja 
vannoivat sotilasvalansa 11.2.2000. 
Kotkan kirkossa valansa vannoneet 
ja tykkimiehiksi nimitetyt 
varusmiehet nauttivat ohimarssin 
jälkeen omaistensa ja ystäviensä 
kera kenttäpäivällisen kirpeässä 
pakkassäässä ja tutustuivat Kotkan 
Rannikkoalueen kalustonäyttelyyn. 



. . 

... 

. . . . 

~~ ~~ 

JAAKOTKA 
TALVITAPAHTUMA KOTKASSA 

Kotkalaiseksi 
talvi perinteeksi 
muodostunut Jääkotka
talvitapahtumaa vietet
tiin valatilaisuuden 
yhteydessä. Yleisöllä 
oli mahdollisuus 
tutustua KotRan 
kalustonäyttelyyn ja 
seurata mm. koululais
ten viestihiihtokilpailua 
ja leikkimielistä 
tandemina hiihdettävää 
hyväntekeväisyyshiihtoa, 
jossa tyyli oli vapaa! 



Saapumiserän 
11/2000 
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Kotkan Rannikkoalueen 
heinäkuussa vuonna 2000 
palvelukseen astuneet 
alokkaat antoivat sotilas
vakuutuksensa ja vannoi
vat sotilasvalansa 
18.8.2000. Loviisan 
kirkossa valansa vanno
neet ja tykkimiehiksi 
nimitetyt varusmiehet 
tutustuivat ennen valalo
mille lähtöä Kotkan 
Rannikkoalueen kalusto
näyttelyyn. 
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Kouluniohtaian tervehdvs 
Kotkan Rannikkoalueen aliupseerikoulun 1- 11/00 saapumlseristä valmistuneet alikersanut 
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Läpäisitte vaativan koulutusjakson aliupseerikoulussa. Kurssiinne sisältyi alkuvaiheen runsaan 
oppituntimäärän lisäksi huomattavan paljon leirivuorokausia. Muutama "ylimääräinen" harjoi
tus sotki hiukan kurssin läpivientisuunnitelmaa, mutta harjoittelemalla oppii asiat parhaiten . 

Teille on nyt annettu eväät ja perusteet toimia hyvinä ryhmänjohtajaina - loppu on teistä itses
tänne kiinni. Ottaessanne alokkaat vastaan, varmasti huomasitte, että ette ollert vielä valmiita 
johtajia, vaan taitonne kehittyivät kokemuksen myötä. Johtajien tulee aina olla toim issaan esi
merkillisiä, rehellisiä ja tasapuolisia ja ottaa alaiset huomioon erilaisina yksilöinä. 

Koulutitte peruskoulutuskauden jälkeen omia sodan ajan joukkojen alaisianne, joten koulutus
työssä onnistuminen oli myös oma etunne. Se vaati paljon itseopiskelua ja harjoittelua, mutta 
ennen kaikkea aktiivisuutta ja tervettä uteliaisuutta. 

Päätitte hyvin arvosanoin kurssinne ja joukkonne yhteishenki oli merkillepantavan hyvää. Toi
von, että samanlainen yritteliäs henki ja aktiivisuus on teissä myös reserviin siirryttyänne. 

Onnittelen teitä kurssin läpäisemisestä ja alikersantin arvosta. 

Aliupseerikoulun johtaja 
Komentajakapteeni Reijo Kinnunen 

Koulunaiat 
Moottoripyöräilijänä tunnettu 
yliluutnantti Martti Valkonen 
(kiväärilinja), luutnantti Jyrki 
Balk (tuliasema ja tulenjohto
linja) ja lerin aikaisella kahvi
tauolla aliluutnantti Aki 
Mankkinen (kurssin vääpeli) 
ja aliluutnantti Kimmo Raanti 
(tulenjohto ). 



KotRa 
Ranjv-AuK:n 

kurssit 
1/2000 ja 11/2000 

ja niiltä 
valmistuneet 

varusmiesjohtajat 

Turunen 
Jussi Tapani 

Keramaa 
Jooel Pietari 

Virkki 
Ari Pekka 
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::c 

::s: 
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::c 

Grönroos 
Jari Ville 

Kotilainen 
Vesa-Matti 

Willberg 
Mikko Petteri J 

Tarkiainen 
Marko Olavi 

Auvinen 
Jukka Olavi 

::s: 
::g 
::c 

::s: 
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Halme 
Teemu Pekka 

Eronen 
Karri Tommi 

Naski 
Jani Keijo 

Sandberg 
Miika Ilari 

Kristoffersson 
Jan Christian 

::s: 
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::s: 
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::c 
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::s: 
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::s: 
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Rousku 
Harri Veikko 

Hernandez 
Joaquin Luis A 

Pousi 
Riku Edvard 

Saarimaa 
Ville Tapio 

Hoffren 
Jan Krister 

::s: 
< 

::s: 
< 

::s: 
::g 
::c 
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::s: 
< 

::s: 
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::c 
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KotRa 
Ranjv-AuK:n 

kurssit 
1/2000 ja 11/2000 

ja niiltä 
valmistuneet 

varusmiesjohtajat 

;111, 
:::a 
::c 
~ c.. 

Siljander 
Petri Johannes 

;111, 

< 

Moliis 
Henri Juhani 

;111, 

< 

Mölsä 

Tikander 
Juha Matti Tapani 

Helminen 
Antti Olavi 

Lakaniemi 
Teppo Samuli 

Almgren 
Antti Kalevi 

40 KOTKAN KYNNET Vuosikatsaus 2000 

;111, 

< 

;111, 

< 

;111, 

< 

;111, 

< 

;111, 

< 

Wuoristo 
Tuomas Juhani 

Majalin 
Heikki Antero 

Forsblom 
Miika Henrik S 

Huhtala 
Martti Ilmari 

;111, 

< 

;111, 

< 

;111, 
:::a ::c 
~ c.. 

;111, 
:::a 
::c 
:=t c.. 

Forsberg 
Jukka Leo Kalevi 

Salonen 
SamuliOskar 
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KotRan Raniv-AuK 1/2000 
Kurssiaika: 25.2. - 21.6.2000 
Kurssin aloitti: 33 oppilasta 
Linjat: rannikkojalkaväen kiväärilinja , 
krh:n tuliasema- ja tulenjohtolinjat 

• 

• 

• 

lääkintäaliupseerikoulutukseen 

3 oppilasta 

talousaliupseerikoulutukseen 

1 oppilas 

RUK:uun 10 oppilasta 

opinnot keskeytettiin 3 oppilaalta 

kurssilta valmistui 16 alikersanttia: 

7 kiv, 5 t-as, 4 tj 
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Muistoia kurssilta 
Vuosituhannen ensimmäinen aliupseerikurssi on nyt päätöksessään 
ja aika paljon on ehtinyt tapahtua näiden muutamien kuukausien ai
kana. Tänä vuonna oli vuorossa Kyminlinnan koulutuspatterin kol
mas aliupseerikurssi ja linjojen määräkin oli kasvanut jo kolmeen . 
Linjat olivat kivääri-, tulenjohto- ja uutuutena tuliasemalinja. Kurssin 
alkaessa oppilaita oli 33, mutta AuK:n puolivälissä tehtyjen RUK- ja 
erikois-AuK-valintojen jälkeen meitä jäi jäljelle vain 18 oppilasta. Kun 
kaksi oppilasta vielä joutui lopettamaan opintonsa, meitä oli enää 16 
henkeä. Varsin pieni kurssi siis. Nämä kolme kuukautta ovat kurssil
la vierähtäneet hyvin nopeasti ehkä juuri siksi , että tekemistä on ol
lut aina niin paljon ettei tylsistyä ole ehtinyt. 

Kurssin alkaessa monia vaivasi epävarmuus, koska vanhem
mat johtajat olivat levitelleet kaikenlaisia huhuja kouluttajista ja kai
kesta siitä, mitä kurssilla tehdään. Siksi kestikin oma aikansa ennen 
kuin sopeutui uuteen ympäristöön ja oppi uudet opetettava! asiat. 
Aina ei oppiminen sujunut aivan ongelmitta ja monta kertaa saatiin
kin hyvät naurut, kun joku oppilaista töpeksi vaikkapa ilmoittaessaan 
ryhmää harjoituksen pitäjälle tai kun kouluttaja palautti huonosti 
menneen kokeen takaisin. Aikaa myöten ovat asiat kuitenkin painu
neet jokaisen päähän ja nyt muutaman kuukauden harjoittelun jäl
keen kaikki sujuukin jo varsin hyvin . Ehkäpä olemme nyt sittenkin 
valmiita ottamaan seuraavan saapumiserän vastaan (vaikka koulut
tajamme ovat sitä välillä vähän epäilleetkin). 

Mitä kurssin aikana tuli sitten tehtyä muuta kuin harjoiteltiin 
johtamista ja tulenjohtoryhmän, tuliportaan ja kivääriryhmän toimin
taa? Vaikka mitä. Muistoihin on varmaan ikuisesti syöpynyt Kymin 
kentän maasto, jossa tuli suunnistettua, oltua leirillä, marssittua tai 
muuten vain temmellettyä lukuisia kertoja. Kymin kenttään pääsee 
varmuudella tutustumaan myös seuraava aliupseerikurssi, joten 
pelko pois .. . 

Leirejä oli kurssin aikana useita, mutta niistä nyt ei voi sanoa 
mitään ihmeellisempää: niitä tuli ja meni, ja niitä saa varmasti jokai
nen itsekin kokea varusmiespalveluksensa aikana ihan riittävästi. 
AuK:n tapahtumista mieleenpainuvin on epäilemättä Kymin marssi, 
joka kesti kaksi vuorokautta ja nelisenkymmentä kilometriä ja joka 
lukuisten kommellusten jälkeen päättyi , minnekäs muualle kuin Ky
min kentälle. kaikki eivät valitettavasti voineet osallistua tähän hie
noon marssiin, joten heiltä jäi monta hienoa hetkeä kokematta, vesi
kelloista, hiertymistä ja kipeistä hartioista puhumattakaan . 
Unohtaa ei sovi myöskään aliupseerikoulun riehakkaita puolikurssi
juhlia, jotka vietettiin Kotkassa ravintola Heinähatussa. Sieltä siirryt
tiin sitten jatkoille ympäri Kotkan keskustaa. Yllättävää kyllä, juhlan 
jälkeinenkin päivä tarjosi vielä monta hilpeää, mutta myös muuta
man vähemmän hilpeän hetken. 

Näiden kolmen kuukauden jälkeen voi sanoa, että aliupseeri
kurssi on ollut varsin positiivinen kokemus, vaikka aina ei olekaan 
siltä tuntunut. Jokainen oppilas on varmasti oppinut paljon yhteis
työn ja ryhmähengen tärkeydestä sekä oppinut luottamaan itseensä 
ja kykyihinsä. Aivan kitkatontakaan ei yhteiselo ole aina ollut, riitoja 
on syntynyt niin lupien kuin linjojenkin kesken - linjojen väl iset riidat 
tietysti joskus kuuluvatkin asiaan ... Kaikki riidat on pystytty kuitenkin 
aina sopimaan ja se onkin erittäin hienoa, sillä ryhmänjohtajalle on 
hyvin tärkeää olla sovittelukykyinen ja joustava. 

Nämä kaikki ovat asioita, jotka koskettavat ihmistä vielä ar
meijan jälkeenkin ja siksi opitut asiat eivät mene hukkaan edes va
rusmiespalveluksen loputtua. Osa kiitoksesta kuuluu luonnollisesti 
kouluttajille ja apu kouluttajille, mutta ennen kaikkea kiitän kaikkia op
pilastovereita, jotka ovat kanssani tämän aliupseerikurssin käyneet. 
Kiitos! 

Oppilas Aleksi Kuutio 

42 KOTKAN KYNNET Vuosikatsaus 2000 



Vuosikatsaus 2000 KOTKAN KYNNET 43 



44 KOTKAN KYNNET Vuosikatsaus 2000 

KotRan Raniv-AuK 11/2000 
Kurssiaika: 25.8. - 21.12.2000 
Kurssin aloitti: 41 oppilasta 
Linjat: rannikkojalkaväen kiväärilinja ja 
tulenjohtolinja 

• 

• 
• 
• 

lääkintäaliupseerikoulutukseen 

3 oppilasta 

talousaliupseerikoulutukseen 

1 oppilas 

RUK:uun 16 oppilasta 

opinnot keskeytettiin 2 oppilaalta 

kurssilta valmistui 16 alikersanttia 


