


Rakennemuu1os on KolRalle 
posiliivinen mahdollisuus 
Kotkan Rannikkoaluetta, merivoimien valmiusjouk
ko-osastoa, kehitetään kunnostamalla esikunnalle 
sekä huollolle ja tukitoiminnoille asianmukaiset toi
mitilat Haminassa. Kotkan Rannikkoalue tulee ot
tamaan vastuun "Kotka-Hamina varuskunnan" 
huollosta ja tukitoimintojen tuottamisesta. Yksityis
kohtainen suunnittelu on parhaillaan käynnissä 
Reserviupseerikoulun kanssa. 

Joukko-osastomme historia kietoutuu sekä 
Kotkaan että Haminaan, mutta ennen kaikkea Ky
menlaakson saaristoon. Kymenlaakson rannikon 
puolustamisesta vastanneesta joukkoyksiköstä, 
muodostettiin vuonna 1934 itsenäinen joukko-osas
to, 2.Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. Uuden joh
toportaan sijoituspaikaksi määrättiin Hamina, jossa 
oli tarjolla sopivimmat toimitilat. Esikunta ja tukitoi
mintojen Haminaan siirtymisestä huolimatta Kotkan 
edustan linnakkeiden huolto- ja henkilökuljetukset 
tapahtuivat Kotkan sataman kautta. Sotien jälkeen 
Haminan Rannikkolinnakkeiston esikunta ja esi
kuntakomppania siirrettiin tilanahtaudesta kärsiväs
tä Haminasta Kyminlinnaan , jossa oli tarjolla tar
koituksenmukaiset tilat. 

Kotkan Rannikkoalue on tulossa Haminaan 
hyvillä mielin tietoisena historiastaan ja valmiina 
ennakkoluulottomaan, puolustushaararajat ylittä
vään yhteistyöhön Reserviupseerikoulun kans
sa. Henkilöstömme uskoo, että ratkaisulla todella 
parannetaan joukkomme toimintaedellytyksiä. 

Rakennemuutoksen hankkeisiin sisältyy 
myös Kuusisen sotilassataman kehittäminen. Kuu
siseen tullaan rakentamaan majoitustilat 20 varus
miehelle. Huolto- ja tukitoimintojen siirtyessä Ha
minaan Kuusisen merkitys etappina, maa- ja meri
kuljetusten solmukohtana ja ainoana toimipaikka
namme Kotkan kaupunkialueella korostuu. Kirkon
maan linnakkeen painoarvo on puolestaan nous
sut aliupseerikoulun ja mervalvontakeskuksen siir
tojen myötä. 

Rakennemuutoksen suunnittelu ja läpivienti 
on tärkein projektimme seuraavien vuosien ajan. 
Alkavana vuonna jatketaan suunnitelua ja aloite
taan kunnostustyöt. Työt saataneen päätökseen 
vuoden 2004 aikana, jolloin muuton ja materiaali
siirtojen jälkeen toimintamme Haminassa voi täy
dellä teholla alkaa. Vuosi 2005 tulee olemaan 
vakiinnuttamisen aika. 

Komentaian 
kvnästä 

Vuoden 2003 leemoina johla.ia- ja 
kouluttajakouIu1us, liikun1a
kouIu1us ja rekMoinli 
Olen linjannut vuoden 2003 teemaksi ja paranta
misprojektiksi Kotkan Rannikkoalueella johtaja- ja 
kouluttajakoulutuksen, liikuntakoulutuksen sekä 
rekrytoinnin. Nämä kaikki koulutuksen painopiste
alueet tukevat toisiaan. 

Kotkan Rannikkoalueen joukkotuotannon 
mukaisten joukkojen koulututustulokset ovat olleet 
hyviä. Joukko-osastossamme on ollut tulijoita ja 
meillä palvelleita on tasaisesti haketunut sotilas
opetuslaitoksiin . Vuonna 1998 toteutetun varus
mieskoulutusuudistuksen mukaista koulutuskulttuu
ria on iskostettu kouluttajiin ja päälliköihin, palautet
ta on annettu ja johtajakansioita täytetty. Hyvältä 
näyttäisi, mutta kun kotiutuvat varusmiehet ovat 
kokeneet asian ainakin osittain eri tavalla. 

Varusmiesten loppupalaute on palautejär
jestelmä, jolla saadaan ajan tasalla olevaa tietoa 
koulutusjärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista 
suoraan asiakkaalta eli varusmiehiltä. Loppupa
lautteen osalta Kotkan Rannikkoalue on puolus
tusvoimien hyvää keskitasoa. Meidän on kuiten
kin syytä pohtia tätä; kun tulokset suhteuttaa hy
vään kouluttajatilanteeseemme, mainioihin harjoi
tusolosuhteisiimme sekä erinomaisiin tuloksiin työ
ilmapiirimittausten kaikilla osa-alueilla, voisi varus
miehiltä odottaa vielä parempaa palautetta. 

Kouluttajia ja päälliköitä tullaan tukemaan ja 
valmentamaan johtajakoulutuksen syvimmän ole
muksen sisäistämisessä. Kouluttajille luodaan mah
dollisuudet entistä paremmin vaikuttaa koulutuk
sen sisältöihin ja järjestelyihin niin, että varusmies
johtajien ohjaamiseen, mm. palautteen muodossa, 
jää riittävästi aikaa. Jokaisesta varusmiesjohtajas
ta sekä varusmiesten kouluttamiseen osallistuvas
ta henkilökuntaan kuuluvasta laaditaan johtamis
profiili. Varusmiesten loppupalauttetta tullaan lisäk
si analysoimaan systemaattisesti ja ryhtymään tar
vittaviin kehittämistoimenpiteisiin. 

Uudistetun upseerikoulutusjärjestelmän 
myötä joukko-osastolle jää entistä suurempi vas
tuu tulevan henkilöstönsä rekrytoinnista. 

Tulevaisuudessa tulemme yhä kiivaammin 
kilpailemaan työvoimasta muun yhteiskunnan kans
sa. Tällä hetkellä Kotkan Rannikkoalueella palve
levat varusmiehet antavat puolustusvoimille työn
antajana arvosanan 2,5 (aseikko 1-5) ja se ei ole 
paljon se. Merivoimissa tavoitteeksi on asetuttu, 
että 10 % varusmiesjohtajista hakeutuu upseeri
koulutukseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tulemme jakamaan tietoa uudistetusta upseerikou
lutusjärjestelmästä niin varusmiejohtajille kuin kou
luttajillekin. Kouluttajien ja sopimussotilaiden lisä
koulutusta tullaan kehittämään tiedollisten ja asen
teellisten valmiuksien parantamiseksi. Myönteiset 
kokemukset varusmiespalveluksesta nostavat ha
lukkuutta hakeutua töihin Kotkan Rannikkoalueel
le tai ylipäätään puolustusvoimiin. Parhaimmat mah
dollisuudet rekrytointiin on varusmiesjohtajien lä
himmillä esimiehillä - arvoisat kouluttajat ja johtajat, 
käyttäkää vaikutusvaltaanne taiten. 

Liikuntakoulutus on varusmiesten loppu pa
lautteen perusteella puolustusvoimien huonoiten 
hoidettu koulutusala. Kotkan Rannikkoalueen tu
los ei poikkea puolustusvoimien tuloksesta. Tavoit
teena tulee olla pysyvän liikuntaharrastuskipinän 
sytyttäminen reserviin siirtyville reserviläisille. Tä
hän erittäin haastavaan tavoitteeseen pyrimme 
entistä pontevammin varaamalla monipuoliselle lii
kuntakoulutukselle sen vaatiman ajan ja kurssitta
malla kouluttajiamme entistä aktiivisemmin. Koulut
tajien positiivinen asenne heijastuu varmasti kou
lutettaviin. 

Olen komentajana eturintamassa tekemäs
sä kaiken voitavani teemavuoden tavoitteiden täyt
tämiseksi. 

Suomen parhaana maanpuolustuslehtenä vuon
na 1999 palkittu Kotkan Kynnet on pienen tauon 
jälkeen jälleen käsissäsi ihka aitona paperiversio
na. Viihtyisiä ja informatiivisia lukuhetkiä. Lehti on 
Kotkan Rannikkoalueen toivotus hyvästä alkanees
ta vuodesta henkilöstöllemme ja yhteistyökump
paneillemme. 

Parhain kiitos kuluneesta vuodesta 2002 ja menestystä vuodelle 2003. 

Rannikkoalueen komentaja, komentaja Tapio Maijala 
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Pääkirjoitus ---------------~---------
"Sensuurista ei nykyään puhu kukaan, koska pitävää 

valvontaa ei ole nykymaailmassa mahdollista aikaansaada." 
Päätoimittaja Jussi Viljanen, Ruotuväki-lehti 

Tieto sota 
tulee, oletko valmis? 

e Suomeen" on vaikuttavin pitkään 
i aa ukemistani kirjoista. Teos on professori 

Martti Ru dun sotapäiväkirja vuosilta 1941-44. 
Nämä wodet kirjoittaja toimi Valtion tiedoi

tuslaitoksen ( nykykielellä tiedotuslaitos) ja salaisen 
VIA-verkoston johtotehtävissä. Jälimmäisen ortga
nisaation lyhenne tulee sanoista Vapaus-lsänmaa
Aseveijeys. 

Valtion tiedoituslaitoksen tehtävänä oli tuot
taa kirjallista materiaalia sotapropagandaa varten. 
VIA:n kautta puolestaan toimitettiin informaatiota ja 
yhteishenkeä lujittavaa aineistoa eri puolilla Suo
mea asuville yhteyshenkilöille ja heidän välityksel
lään kansalaisille. Samaa kanavaa myöten saatiin 
palautetta ihmisten mielialoista. Näiden organisaa
dioiden lisäksi toimivat aivan erillisinä tiedotus
komppaniat ja niissä palvelleet TK-miehet. Nämä 
tuottivat teksti-, valo- ja elokuva- sekä piirrosmate
riaalia sotatapahtumista lehdistölle ja radiolle. 

Toisen maailmansodan aikana valtion ja so-
. dan johto pystyivät kontrolloimaan tiedotusvälinei
tä tehokkaasti . Oli yksi radio, joka lähetti ohjelmi
aan tarkassa valvonnassa ja lehtiä toimitettiin sen
suurin silmien alla. Televisiota ei ollut ja ulkomai
sista lähteistä tulleet tiedot olivat satunnaisia. 

Tänään viestintäympäristö on perin toisenlainen. 
Kun toista maailmansotaa pidettiin ensimmäisenä 
radiosotana, Vietnam oli ensimmäinen televisiosota. 
Persianlahdella käytiin ensimmäinen informaatio
sota ja Kosovon sotaa voidaan pitää ensimmäise
nä Internet-sotana. 

lnformaatiosodankäynnissä voidaan erottaa 
kaksi rintamaa. Ensimmäinen perustuu kovaan tak
tiikkaan ja sen häirintään. Yhteiskunta yritetään 
saada polvilleen virushyökkäyksillä ja tietomurroil
la. Toisena taistelutantereena tulee viestimien si
sältö eli informaatiosodan pehmeä ulottuvuus. 

Sensuurista ei nykyään puhu kukaan, kos
ka pitävää valvontaa ei ole nykymaailmassa mah
dollista aikaansaada. Erääksi keskeiseksi ongel
maksi on noussut tiedonvälityksen totuudenmukai
suuden arviointi. Yksittäisen ihmisen mahdollisuu
det ovat tässä suhteessa rajalliset. 
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Mutta nyt takaisin Martti Ruudun kirjaan. Se antaa 
kosolti ajattelemisen aihetta nykyisillekin tiedottajille. 

Silloin vasta kolmekymppinen, vastikään 
historian tohtoriksi väitellyt Ruutu kuului jatkosodan 
poliittisen propagandan keskushenkilöihin. Hänen 
pontimenaan oli auttaa poliittista ja sodanjohtoa. 
Päiväkirja toistaa uskollisesti kaiken sen , miten 
Ruutu purki tuskaansa jatkosodan aikana. 

Jatkosodan alussa luodut tiedottamisen pää
näkökohdat ovat käypää tavaraa vielä tänäkin päi
vänä. Ruutu summaa päiväkirjassaan, että kan
san yksimielisyyttä on kehitettävä, kaikkien työte
ho on kaksin-kolminkertaistettava, luottamusta hal
litusta ja sodan johtoa kohtaan on lujitettava ja tah
toa sodan päämäärien saavuttamiseksi terästettä
vä. Lisäksi tuli propagoida suurta kansalaiskerä
ystä ja käynnistää vaitiolokampanja, jotta vihollista 
hyödyttäviä tietoja ei menisi heidän korviinsa. 

Valion tiedoituslaitos pohdiskeli myös posi
tiivisia keinoja kansan mielialojen pitämiseksi rau
hallisina. Tällaisiksi nähtiin mm. sodan päämääri
en julkinen ja konkreettinen selvittäminen sekä py
syvän rauhan merkityksen tähdentäminen, uuti
set menetysten suhteellisesta vähäisyydestä, tun
netun henkilön kirjoitus sodan johdon pyrkimyk
sistä tappioiden välttämisestä ja lehtien kuolinilmoi
tussivujen hillitseminen. TK-miesten ei tulisi julkis
taa suuria tappioita, mutta pieniä on uutisoitava, 
jotta sodan ankaruus kannustaa ihmisiä yrittämään 
parhaansa. Nämä päämäärät säilyivät hämmäs
tyttävän kirkkaina läpi raskaiden sotavuosien . 
Monia tapahtumia siilattiin tämän sihdin läpi. Mm. 
Mannerheimin päiväkäskyn ja tasavallan presi
dentti Risto Rytin puheen tu lkinnat vaativat tiedo
tusjohdossa olleilta kekseliäisyyttä, jotta tarkoitettu 
viesti välittyi kansal le. 

Kaikenlaiset aisan yli potkijat aiheuttivat Val
tion tiedotuslaitokselle huolta ja vaivaa. Mm. Itä-Kar
jalan suhteen oli pitkään esiintynyt kiehuntaa. Jotkut 
intoilijat kuvittelivat, että koko vyyhti selvitetään so
dan pyörteissä hallitus ja sodanjohto sivuuttaen. 
Sodan lopulla syntyneen rauhanopposition toimin
ta ja vailla pohjaa ollut erillisrauhan hanke koettiin 
yhtenäisyyttä hajottaviksi ja siksi vahingoll isiksi. 

Molemmat edelläkuvatut esimerkit pohjau
tuvat ainakin osin henkilökohtaiseen pyrkyryyteen. 
Ruutu suhtautuu niihin päiväkirjassaan perin ty
lysti. Riittävän häikäilemättömät näyttävät ajavan 
omia etujaan silloinkin, kun kansakunta taistelee 
olemassaolostaan. Se on hämmästyttävää! 

Tiedottajan ongelma oli silloin ja on tänäkin päivä
nä päättäjien hallussa olevan todellisen tiedon ja 
tiedottajien käytössä olevan aineiston välille syn
tyvä kuilu . Jatkosodassa tämä tuli esiin lähestyttä
essä rauhatekoa. Tiedottajien luottamus armeijan 
taistelu kykyyn oli perusteltua, mutta myös sotaon
nella oli osuutensa Suomen itsenäisyyden säily
misessä. 

Valtion tiedoituslaitos toivoi enemmän etukä
teisinformaatiota hallituksen taholta ja korosti luot
tamuksellisuutta valmistelutyössä. Tiedoituslaitos 
asetettiin monasti tapahtuneiden tosiasioitten eteen. 
Ruudun mukaan sen ei tulisi olla vain lääkäri, joka 
kutsutaan antamaan sopivaa lääkettä jo puhjen
nutta tautia vastaan, vaan sillä pitää olla mahdolli
suus suunnata toimintaansa ennakolta. Tätä pidet
tiin jatkosodan aikaisen tiedotustoiminnan suurim
pana heikkoutena. 

Kotkan Rannikkoalue käynnisti joitakin vuosia sit
ten johdonmukaisen tiedotustoiminnan. Siitä on ol
lut laaja-alaista hyötyä. Tänään joukko-osasto koe
taan kotkalaisten omaksi. Monin paikoin puolus
tusvoimissa suhtaudutaan vieläkin tiedottamiseen 
vähätellen. Tällä kirjoituksella olen pyrkinyt osoit
tamaan sen merkityksen. 

Kuten edelläolevasta selviää, tiedottamisel
la oli tärkeä asema jatkosodassa ja tulevaisuudes
sa tiedottamisen merkitys kriiseissä on ratkaiseva. 
Kosovon tietosodan kokemukset ovat jo johtaneet 
toimenpiteisiin. On mm. perustettu tietosotakeskuk
sia, alan tutkimus on lisääntynyt räjähdysmäisesti 
ja sotilaat ha~oittelevat yhdessä siviilien kanssa tie
tosodan hall intaa. Suomen on pysyttävä kelkassa 
mukana. 

Sakari Martimo luovutti tehtävän Tapio Maiialalle 
Kotkan Rannikkoalueen 

komentaja vaihtui 1.3.2002. 
Vaihtoparaati ja vastaan

otto pidettiin perinteiseen 
tapaan Kyminlinnassa 

oman henkilöstön ja kutsu
vieraiden läsnäollessa ja 

juhlistaessa tapahtumaa. 
kuvat Ulla Parviainen ja Pekka Vainio 

Otteita puheesta 

Komentaja Sakari Martimo 

Esimerkkinä kehityksen etulinjassa olosta r 
nita vielä merivoimien ensimmäisen Rannikon Johtopor
taan, eli joukon joka saa tarvitsemansa tilat ja modernit 
johtamijärjestelmät tämän vuoden aikana Kirkonmaan 
linnakkeelle. Tämän myötä rauhan ajan merivalvonta ja 
sodan ajan taisteluiden johtaminen saavat näiden ydin
toimintojen ansaitsemat tilat ja työkalut. 

Kaiken kaikkiaan olen voinut ilmoittaa merivoi
mien komentajalle Kotkan Rannikkoalueen saavuttaneen 
sille asetetut tulostavoitteet. 

Edellä mainittu kehitys ei olisi mahdollista ilman 
rannikkoalueen henkilöstön motivoitunutta ja hyvää asen
netta tehtäviensä hoitoon. Olen ollut kertakaikkisen yl
peä työnne tasosta ja laadusta. Vanha sanonta pitää 
kohdallani erityisen hyvin paikkansa: On ollut etuoikeus 
saada palvella kanssanne. 

Puolustusvoimien kehittäminen jatkuu voimak
kaana myös lähivuosina. Jo vuonna 2004 käsissämme 
on uusi Puolustuspoliittinen selonteko, jonka perusteella 
rakennemuutosta jatketaan myös merivoimissa. Kotkan 
Rannikkoalue on kuitenkin iskussa ja meillä on hyvät 
lähtökohdat toimintamme suunnittelulle ja sopeuttamisel
le Kaakon kulman merellisenä puolustajana tulevaisuu
den merivoimissa. 

Arvoisat kuulijat, tämä hetki on minulle haikea. 
Luovutan Kotkan Rannikkoalueen komentajuuden kui
tenkin hyvillä mielin: Joukko on erinomaisessa kunnos
sa ja saan luovuttaa rannikkoalueen hyviin ja luotetta
viin käsiin komentaja Tapio Maijalalle. 

Otteita puheesta 

Komentaja Tapio Maiiala 

rnikkoalue on yksi puolustusvoimien yhdek
sästä valmiusjoukosta. Rannikkoalue on vakiinnuttanut 
asemansa merivoimissa -pienenä, mutta pippurisena, 
suurten meripuolustusalueiden rinnalla. Koulutustulokset 
ovat olleet hyviä, taloudelliset edellytykset ja henkilös
tön riittävyys ovat kohdallaan, yhteistyö alueen muiden 
joukko-osastojen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa 
on toimivaa. Kotkan Rannikkoalueen asiat ovat tällä 
hetkellä kunnossa. 

Parhaillaan tutkitaan mahdollisuuksia siirtää Kot
kan Rannikkoalueen toimintoja Haminaan Kymen llma
torjuntarykmentiltä vapautuviin tiloihin. 

Tärkeintä on kuitenkin Kotkan Rannikkoalueen 
päätehtävien toteuttamismahdollisuuksien turvaaminen. 
Aluevalvonta, alueellisen koskemattomuuden turvaami
nen sekä taistelukelpoisten joukkojen tuottaminen varus
miehiä ja reserviläisiä kouluttamalla onnistuu parhaiten 
nykyisillä linnakesaarillamme. Siellä olosuhteet ovat 
hyvät niin aluevesiemme valvontaan, valvontatiedon ko
koamiseen kuin tarvittavaan reagointiin järeilläkin keinoil
la. Rannikkojoukkojen monipuoliselle koulutukselle Kirkon
maan ja Rankin linnakkeet tarjoavat hyvät edellytykset. 

Näiden ratkaisujen lisäksi puolustushallinnossa 
tapahtuu muutoksia tulevinakin vuosina. Vuonna 2004 
julkaistavaksi suunniteltu selonteko antaa perusteet puo
lustusvoimien toiminnalle aina vuoteen 2016 asti . Se
lonteossa Kotkan Rannikkoalue punnitaan jälleen ker
ran . Uskon, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa lop
putulokseen, kun täytämme jokapäiväiset tehtävämme 
laadukkaasti hyvässä yhteistyössä ja hengessä. 
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Komentajanvaihto 1.3.2002, Kymin linna 
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Jo perinteeksi muodostu• 
neessa komentajanvaihto
juhlassa Kyminlinnassa 
nähtiin jälleen ilahduttava 
määrä Kotkan Rannikkoalu• 
een omaa henkilöstöä sekä 
lukuisa määrä yhteistyö
kumppaneita. Vasemmalla 
tehtävän vastaanottanut 
komentaja Tapio Maijala ja 
rouva Ritva Hautsalo
Maijala, joita tervehtii 
Itärannikon Aseveljien 
puheenjohtaja Hans Brunila. 
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Kotkan Rannikkoalueen mantereelliset 
toiminnot Kvminlinnasta 

Haminaan 
teksti Ulla Parviainen 

Vuosia odotettu päätös Kyminlinnan kohtalosta saatiin ja sen myötä 
Kotkan Rannikkoalue suuntaa uusiin ympyröihin. Esikuntamme pääsee 
saman katon alle ympyräkaupunki Haminaan, Kyminlinnasta ja Valtion 
virastotalolla olevista tiloista luovutaan. Kyminlinnasta muuttavat pois 

esikunnan operatiivisen toimiston lisäksi myös Koulutuspatteri ja 
Ohjuspatteri. Linnakkeilla ja merivalvonta-asemilla saaristossa sekä Kotkan 

Kuusisen sotilassatamassa toiminta jatkuu vähintään entisellään. 
Haminassa toimiva Reserviupseerikoulu ja samaan pihapiiriin näillä 

näkymillä syksyllä 2004 muuttava Kotkan Rannikkoalue muodostavat 
jatkossa yhteisen "Kaakonkulman" varuskunnan. 
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KOTKAN RANNIKKOALUE 

ssi kesti Kyminlinnan osalta noin 20 vuotta. Kyminlinnan korjaa
ö oli pitkään epävarmalla pohjalla. Ensimmäinen päätös luopua 
"n jo vuonna 1988. Jo silloisessa päätöksessä todetaan , että 

·estelyjä kyetä toimeenpanemaan Kotkan alueella, pääosa 
atteristosta sijoitetaan Haminaan. 

Vuonna 1993 tehtiin odotettu päätös siirtää Esikunta Valtion virastota
loon, muut Kyminlinnan toiminnot jatkuivat entisellään . Esikunta muutti uusiin 
tiloihin 1995, mutta pari vuotta myöhemmin osassa uusia tiloja ilmeni vakavia 
homeongelmia ja operatiivinen toimisto jouduttiin evakuoimaan takaisin Ky
minlinnaan. Vuonna 1998 Kotkan Rannikkoalue esitti , että Kyminlinna perus
korjataan koko Esikunnan ja muiden siellä toimivien yksiköiden ja toimialojen 
käyttöön. Joukko-osastossa jäätiin odottamaan vuoden 2001 puolustuspoliit
tisen selonteon tarkastuspistettä ja ratkaisua Kyminlinnan kohtalosta. 

Asia päätyi uuteen valoon, kun Kymen llmatorjuntarykmentti puolus
tusvoimien rakennemuutokseen liittyen vuoden 2003 alusta siirtyy Karjalan 
Prikaatiin Vekaranjärvelle. Pääesikunnan toimeenpanokäskyssä vuonna 2002 
tavoitteeksi asetettiin, että Kyminlinnasta ja Valtion virastotalon tiloissa Kotkas
sa luovutaan. Haminasta vapautuu KymltR:n muuttaessa tiloja, mutta samalla 
varuskunnasta muuttaa pois yksikkö, joka on hoitanut Reserviupseerikoulun 
välttämättä tarvitsemat tukitoiminnot. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, kun Kot
kan Rannikkoalue muuttaa Haminaan. 

Hvvin toiminut vhteistvö 
vahvistaa positiivisia odotuksia 
Muutos on tehdyn kyselyn mukaan henkilöstömme mielestä mahdollisuus, ei 
uhka. Haminaan siirtyy vajaat 70 ihmistä nykyisine työtehtävineen. Positiivi
sia odotuksia vahvistanee se, että kulttuuriympäristö pysyy eteläkymenlaak
solaisena ja maantieteellinen etäisyys naapurikaupunkiin on pieni. Perhe
elämän olosuhteet voi pitää samana, sillä työmatka moottoritietä pitkin taittuu 
puolessa tunnissa. Isona etuna muutokseen sopeutumisessa on myös se, 
että yhteistyö naapurijoukko-osastojen kesken on aina ollut aktiivista ja yhte
ys toiminut kiitettävästi. 

KotRan vahvuudet kasvavat 
ia vastuut lisääntvvät 
Itäisen Maan puolustusalueen ja Merivoimien komentajat ovat sopineet orga
nisatoorisista muutoksista. Muistion mukaan nyt Reserviupseerikoulun alai
nen huoltokeskus siirtyy Kotkan Rannikkoalueen johtoon vuoden 2004 alus
ta, sotilaspoliisivartiostot yhdistetään ja siirretään Kotkan Rannikkoalueen joh
toon, joukko-osaston tietotekniikka-alan vastuualue laajenee osittain tukemaan 
myös Reserviupseerikoulun toimintoja ja Kotkan Rannikkoalue kouluttaa 1/04 
saapumiserästä alkaen Haminan varuskunnan tarvitsemat kuljettajat ja soti
laspoliisit. Varuskunnan päällikkönä on Reserviupseerikoulun johtaja. 
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Muutoksen myötä Kotkan Rannikkoalueen kouluttamien varusmiesten saa
pumiserien vahvuus nousee vajaalla sadalla, koulutettujen kokonaisvahvuus 
vuodesta 2004 on noin 600 varusmiestä. Myös Kotkan Rannikkoalueen pal
katun henkilöstön määrä lisääntyy johtosuhteiden muutosten myötä. 

Rantakasarmista uudet. lmnnostetut tilat 
Rakennukseen 101 eli ns. rantakasarmiin tehdään mittavat korjaus- ja muu
tostyöt. Aikataulussa noudatetaan isojen urakoitten perinteistä sääntöä; vuosi 
suunnitellaan, toinen rakennetaan . Hankesuunnittelu on parhaillaan menos
sa, rakentamaan päästään vuonna 2003. Tiloissa työskentelee tulevaisuu
dessa sekä Kotkan Rannikkoalueen että Reserviupseerikoulun henkilöstöä. 

Hankkeeseen liittyy myös muiden tilojen kehittäminen. Kuusisen sotilassata
maan suunnitellaan tiloja nyt Kyminlinnassa majoittuville matruuseille, ja Ha
minan Pampyölin varastotiloja kehitetään. Varastotoimintojen lisäksi myös 
muiden Kyminlinnasta muuttavien yksiköiden käyttöön tulevia tiloja peruspa
rannetaan tai vähintään ehostetaan. 

Kvminlinnan kävttöä pohtii tvörvhmä 
Kyminlinnan historiallinen linnoitus siirtynee Senaatti-kiinteistöt Oy:n haltuun. 
Noin 35 hehtaarin kokoisen alueen ja 1800-luvulta peräisin olevan linnoituk
sen käyttöä pohtimaan on perustettu työryhmä, jota johtaa maakuntajohtaja 
Kymenlaakson liitosta. Muina ryhmän jäseninä ovat Kotkan Rannikkoalueen, 

Reserviupseerikoulun, Kotkan kaupungin, Haminan kaupungin, Kotkan ja 
Haminan työvoimatoimistojen, Kymenlaakson Maakuntamuseon, Museovi
raston, TE-keskuksen, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiin
teistöjen edustajat. Työryhmä jättää ensimmäisen raporttinsa puolustusminis
teriölle tammikuussa 2003. 

Ympvrä sulkeutuu 
Historian hienoa havinaa kuuluu taustalta. Kotkan Rannikkoalueen perinne
joukko-osasto 2. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo aloitti itsenäisenä joukko
osastona toimintansa Haminassa vuonna 1934. 

Sotatoimien päätyttyä 1944 jäivät sodan aikaisessa Itä-Suomen Rannikkop
rikaatissa palvelleet 1924 syntyneen ikäluokan päällystöaines ja 1925 synty
nyt ikäluokka palvelukseen Kymenlaaksoon muodostettuun uuteen rannik
kotykistöjoukko-osastoon . Kantahenkilökunnan runko muodostui pääosin 
ISuomRP:ssa palvelleesta henkilöstöstä. Joukko-osasto sai nimekseen Ha
minan Rannikkolinnakkeisto (HRLsto), ja se oli osa silloisia Merivoimia. Lä
hes tasan 60 vuotta myöhemmin vuonna 2004, nykyisiin Merivoimiin kuulu
va Kotkan Rannikkoalue palaa takaisin Haminaan. Joukko on kokenut vuosi
en saatossa monia muutoksia, mutta vastaa tänään itsenäisenä valmiusjouk
kona lähes samojen alueiden valvonnasta ja turvaamisesta kuin kuusi vuosi
kymmentä sitten. Ympyrä sulkeutuu arvokkaasti. 

Reserviunseerikoulun historiaa 
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Reserviupseerikoulutus liittyy läheisesti sotilasperinteistä rikkaaseen Haminan ym
pyräkaupunkiin. Maamme itsenäistyttyä ensimmäinen reserviupseerikurssi alkoi 
Suomen Kadettikoulun entisissä tiloissa huhtikuun alussa 1920. Reserviupseeri
koulun vuosipäiväksi onkin vahvistettu huhtikuun 1.päivä. 

Ennen talvisotaa toimeenpantiin 42 reserviupseeri kurssia, joilta valmistui yhteensä 
14 500 reservin upseeria. Talvi-ja jatkosodan ajaksi koulu siirrettiin kurssin 43 
aikana joulukuussa 1939 Niinisaloon, jossa toiminta jatkui vuoteen 1945. Silloin 
liittoutuneiden valvontakomission vaatimuksesta reserviupseerikoulutus keskey
tettiin kurssin 61 ollessa käynnissä. Ensimmäinen sotien jälkeinen kurssi -nume
roltaan 62 -voitiin aloittaa jälleen Haminassa keväällä 1948. 82 toimintavuotensa 
aikana RUK on kouluttanut lähes 156 000 upseeria puolustusvoimiemme reserviin. 
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Reserviupseerikoulun lippu on professori Carolus Lindbergin suunnittelema. Aloit
teen lipun hankkimiseksi teki kurssi 14. Ensimmäinen lippu vihittiin ja Tasavallan 
Presidentti luovutti sen Reserviupseerikoulun käyttöön Senaatin torilla toukokuun 
16. päivän paraatissa 1928. Lipussa oleva vuosiluku 1917 ja ki~aimet VK viittaavat 
Vimpelin sotakoulun kurssiin . Kunniamarssi on Heroes Pugnate -Sankarit taistel
kaa tai Sankari-marssi. Sen sävel on peräisin 1500-luvulta ja professori Heikki 
Klemetin sovittama. 

Vuosipäivää vietetään ensimmäisen kurssin alkamispäivän mukaan 1.4. Kurssi 
alkoi silloin perinnerikkaassa Haminan Kadettikoulun päärakennuksessa. Aiemmin 
vuosipäivää vietettiin 26.12., joka oli vuonna 1917 Vimpelin kurssin alkamispäivä. 

Merivalvonta keskus 
Tilannekuva palvelemaan tulenkävnöä 

teksti kaptl Pekka Pentti 

Rannikkopuolustus 2000 -
mietinnön ja merivalvonnan 

tavoitetilan mukaisesti 
Merivalvontakeskus on 

otettu käyttöön Kirkonmaal
la lokakuun alussa. Tämän 
tavoitetilan saavuttaminen 

on virstanpylväs jo vuosia 
sitten käynnistyneelle 

rannikko- ja koko meripuolus
tuksen kehittymiselle. On 

kuitenkin muistettava, että 
kehitys on jatkuvaa ja että 

"Vierivä kivi ei sammaloidu". 
Avainsanaa ovat tällä hetkel
lä - ja jatkossa - taistelunkes-

tävyys ja liikkuvuus. 

sanoista "Rannikon Tulenkäytön JOhtoPOrras". Arvatenkin 
tävänä on johtaa kaikkea tulen käyttöä rannikkoalueella; tykistö, 

atorjuntatuli. Rjopo koostuu torjuntakeskuksesta, valvontakeskuk-
·mintaa tukevista komento-ja huoltoelimistä. 

voi käyttää, jos ei ole maaleja (tai ei se ainakan ole kovin 
mielekästä). Niinpä keskeisenä elementtinä kokoonpanoon kuuluu meritilan
nekuvan muodostava osa "Valvontakeskus". Valvontakeskuksen tärkeimpä
nä tehtävänä on tuottaa tosiaikaista, luotettavaa ja tarkasti tunnistettua meriti
lannekuvaa (=maalitilannetta) tulenkäytön tarpeisiin sekä johtamisen perusteeksi. 

Tykistön- ja ohjustulenkäyttöä johdetaan RJOHLA-järjestelmällä. lima
torjunnan tulen käyttöön on oma järjestelmänsä. RJOHLA:ssa olevilla sovel
luksilla hallinnoidaan tulen käyttöä. Rjohla-järjestelmän sovellukset ovat pe
rus-, maali- ja torjuntasovellus. Perussovelluksessa syötetään mittaus- ja 
ampumatoiminnan edellyttämät "parametritiedot''. Maalisovelluksellla esitetään 
valvontakeskusosan eri sensoreilta saatavien, sekä tulenjohto- ja valvonta
elimillä täydennetyn maalitilanteen. Torjuntasovelluksessa esitetään halutut 
tulitoiminnan kannalta merkitykselliset maalit sekä hallinnoidaan/käskytetään 
varsinainen tulenkäyttö. 

Mikään joukko ei toimi ilman ylläpitäviä huolto-ja tukitoimia. Jotta pää
tehtävä kyetään toteuttaman kuuluu komento- ja huoltojoukkue osana RJO
POA. Tukitoimintojen tehtävänä on ensisijaiseti pitää joukko ja sen järjestel-
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Merivalvontakeskuksen 
tärkeimmät tehtävät: 

■ Meritilannekuvan 
muodostaminen 
Itäiseltä Suomenlah-
delta sekä siihen 
liittyvä tilanteenmu-
kainen yhteistoiminta 
ja viestitys 

■ Sensoreiden 
kaukokäyttö 

■ Tutkavalvonta 

■ Vedenalainen 
valvonta 

■ Optroelektronisten 
järjestelmien käyttö. 

·• ..... ~~::;;;;;~;;~~;'.;J;;; sekä tilanteen analysoinnissa. Teke

mät toimintakykyisinä. Tämä asettaa varsin korkeita 
vaatimuksia erityisesti tietotekniikka- ja elektroniik
kahenkilöstön ammattitaidolle. Tuleehan kyseisen 
yksikön tulla toimeen omavaraisesti, mahdollisesti 
jopa pitiäkin aikoja. Tässä kohtaa on todettava, että 
Kelirikkoika ei nyky kuljetusvälinein ole ehkä se 
pahin eristävä tekijä. 

Perusteita ia historiaa._ 
Perusta RJOPON kehittämiselle luotiin jo vuosia 
sitten osin ns "Rannikkopuolustus 2000" mietinnös
sä. Mietinnön eräs keskeinen teema oli, että meri
aluueelta muodostetun tilannekuvan tulee ensisi
jaisesti palvella tulenkäyttöä. Ongelmana aikaisem
min oli tulenkäyttäjillä olevan tilannekuvan ajanta
saisuus. Koska meritilannekuva muodostettiin ran
nikkoalueen esikunnan yhteydessä olevassa me
rivalvonta-aluekeskuksessa, niin sen aikaiset tie
donsiirto- ja esitysjärjestelmät aiheuttivat viivettä, 
eikä se näin ollen tyydyttänyt tulen käyttäjiä. Näin 
päädyttiin siihen ratkaisuun että valvontakeskuk
sen tulee olla torjuntakeskuksen yhteydessä. Sa
malla voidaan tehokkaammin hyödyntää henkilös
tön ammattitaitoa erityisesti kohteiden tunnistamisen 
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hän valvontakeskuksen henkilöstö 
tätä työtä joka päivä. 

Kotkan Rannikkoalueella ky
seinen projekti käynnistyi konkreet-

~;~:.~ tisesti kevättalvella 1998. Potkun tälle 
antoi osaltaan merivalvonnan tavoi
tetilan määrittely, sekä samanaikai
sesti aloitettu hanke tutkien kauko
käyttöjärjestelmän (MKY m/2000) 
hankkimiseksi Kotkan Rannikkoalu
eelle. Projekti on varmasti kokonai
suudessaan ollut viimevuosien suu
rimpia haasteita Kotkan Rannikkoa
lueella. Erityisesti tietohallintoala, yh

teistoiminnassa valvonta-alan kanssa, on tehnyt 
merikittävää työtä projektin eteen. Johtoesikuntaa 
(Merivoimien Esikunta) unohtamatta, joka on an
tanut tarvittavat resurssit projektin läpiviemiseksi. 

-Vhdistenvnä 
innovatiiviseen aianeluun 
Usein on todettu, että suuret päätökset tehdään 
saunassa, mutta tämän osalta voi todeta, että 
"ahaa- elämys" tilajärjestelyistä ja toiminnallisuu
desta (ainakin osittain) saatiin venematkalla Haa
pasaaresta Kuusiseen . Toki sen jälkeen on tehty 
lukuisia työtunteja, jotta tilat on saatu valmiiksi ja 
sinne asennetut järjestelmät ovat saaneet paikkan
sa ja jokapäiväinen toiminta on voitu käynnistää. 

Merivalvontakeskus 
Merivalvontakeskus on operatiiviseen toimistoon 
kuuluva työpiste, jonka tärkein tehtävä on meriti
lannekuvan muodostaminen Itäiseltä Suomenlah
delta osaksi alueellista ja valtakunnalista tilanne
kuvaa. Tilannekuva muodostetaan yhdistämällä 
omilta sensoreilta saavat maalitiedot muilta merelli
sillä viranomaisilta saataviin tietoihin. Lisäksi kes-

keinen osa sensoriverkkoa ovat Haapasaaressa 
ja Orrengrundissa toimivat aisti valvojat. Heillä on 
keskeinen osuus erityisesti kohteiden tunnistami
sessa. lhmissilmää ei paraskaan järjestelmä korvaa. 

Yhteistoimintaa ia vhteiskävttöä 
Edellisessä kappaleessa mainitut muut merelliset 
viranomaiset käsittävät rajavartioviranomaiset sekä 
merenkulkulaitoksen VTS-keskukset. Yhdessä me
rivoimien kanssa ne muodostavat METO-yhteis
työviranomaiset (MErelliset TOimijat. Yhteinen ni
mittäjä kaikille viranomaisille on meritilannekuva (= 
MEVAT). Niinpä tänäpäivänä rannikolla ja saaris
tossa olevat eri sensorit (tutkat, kamerat, sääsen
sorit) ovat pääosin kaikkien em. viranomaisten käy
tössä. Luonnollisesti kullakin viranomaisella on 
ensisijainen käyttöoikeus omiin hallinnoimiinsa sen
soreihin , mutta muut voivat joko pyynnöstä käyt
tää niitä tai saavat ainakin tietoonsa toisen senso
rin antamaa tietoa. 

Aika nävttää_ 
miten jatkossa järjestelmät kehittyvät, saadaan uu
sia ajatuksia ja kuten usein käy, toimintaa pitää te
hostaa, kustannustehokkutta on lisättävä. Tätä lu
ettaessa olemme jo paljon viisaampia miten toimin
ta on lähtenyt käyntiin. Merivoimien pääsotahar
joitus Janinahan on jo takanapäin. Päivittäset rutii
nit ja toimintatapamallit hakevat varmasti vielä paik
kaansa. Kuten alussa totesin, mikään ei ole niin 
pysyvää kuin muutos. Siitä voidaan olla varmoja, 
että jatkossakin kovia ja mielenkiintoisia haasteita 
on tulossa. Ottakaamme tästä aikaansaannokses
ta kaikki hyöty (niin hyvässä kuin pahassakin) irti. 
Tämä projekti on jo nyt opettanut paljon. 

Kaikesta huolimatta lopuksi voitaneen tode
ta, että rannikkoalueelle vuodelle 2002 asetettu 
keskeisin tavoite on saavutettu. Muistetaan jatkos
sakin keskeiset meripuolustuksen laaja-alaisesti kä
siteltävät teemat "Taistelun kestävyys ja liikkuvuus". 

PETRI PIIPARI 

Merivoimien pääsotaharioitus 2002 

Merivoimien vuoden 2002 pääsotaharjoitus, Me
riP,uolustusharjoitus 2 "Janina", toteutettiin 11 . -16. 
marraskuuta. Laivastojoukkojen painopistealuee
na oli itäinen Suomenlahti ja rannikkojoukkojen 
toiminta keskittyi Etelä-Kymenlaakson alueelle pai
nopisteenä Kotkan edustan saaristo ja satamat. 
Harjoituksen johti Merivoimien komentaja ja toi
meenpani Kotkan Rannikkoalue. 

Harjoitukseen osallistui joukkoja Kotkan Rannik
koalueen lisäksi Saaristomeren ja Suomenlahden 
Meripuolustusalueilta, Uudenmaan Prikaatista, Me
risotakoulusta ja Itäiseltä Maanpuolustusalueelta. 

Harjoituksessa oli myös ilmavoimien ja maavoi
mien lentotoimintaa sekä joukkoja Suomenlahden 
Merivartiostosta. 

Joukkoien kokonaisvahvuus oli 
noin 1500 henkeä 
Joukkojen kokonaisvahvuus oli noin 1500 hen
keä. Meripuolustusharjoituksessa oli mukana me
rivoimien rannikkojoukkojen uusinta kalustoa, ku
ten Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneitä ja me
rivoimien raivausajoneuvoja. Harjoitukseen osal
listui myös ohjusveneitä, miinantorjunta- ja miina-
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laivoja Suomenlahden ja Saaristomeren Meripuo
lustusalueilta. 

Meripuolustusharjoitus Janinan tavoitteena oli har
joittaa laivasto- ja rannikkojoukojen yhteistoimin
taa strategisen iskun ennaltaehkäisyssä ja torjun
nassa. Harjoituksen yhtenä keskeisenä tavoittee
na oli myös harjoitella yhteistoimintaa Merivartios
ton ja siviiliviranomaisten sekä muiden yhteistoi
mintatahojen kanssa. Koulutus -ja voimannäyttö
vaiheisiin jakautuva harjoitus oli samalla vuoden
vaihteessa kotiutuvien varusmiesten päätössota
harjoitus. 
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Rannikkojalkaväki teki 
ripeän maihinnousun 
Klamilan kalasatamaan 
Merivoimien pääsotaha~oitus Janina huipentui Klamilan 
kalasatamaan Virolahdelle tapahtuneeseen maihinnou
suun varhain perjantaiaamuna 15.11 . Maihinnousu oli 
osa Janinan loppuviikon voimannäyttö-osiota. Näyttä
vä maihinousu oli samalla Kotkan Rannikkoalueen ran
nikkojalkaväkikoulutuksen saaneiden varusmiesten 'lop
pusota'. Mukana menossa oli kaikkiaan kolmesataa va
rusmiestä ja reserviläistä. 

Maihinnousu Klamilaan alkoi kolmen helikopterin suoja
usoperaatiolla. Varsinaiset maihinnousujoukot saapuivat 
paikalle meritse Mustamaalta. Tilanne kehittyi nopeasti. 
Savut ja tulenosoituspanokset loivat nousevan auringon 
punaamaan, jääriitteiseen kalasatamaan aidon maihin
nousun tunnelmaa. Joukot siirtyivät savun suojaamina 
nopeasti yli kalasataman huoltokentän metsän suojaan 
aluetta puolustavan Nylands Brigadin pioneeri komppani
an reserviläistel'] tehdessä voimakkaasti vastarintaa. KotRan joukot hyökkäävät, Nylands Brigadin joukot puolustavat. 

Teksti Petri Piipari 
Kuvat Ulla Parviainen 

Maihinnousun kulkua Klamilan maas
tossa seurasivat sotaharjoituksen 
johtaja, merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Hans Holmström 
(kesk.), komentaja Eero Karhuvaara 
ja kommodori Antero Karumaa. 

Sotilasmestari Juha Valjus Kotkan Rannikkoalueelta 
kouluttaa hyökäävän puolen taistelijaa, jolla on yllään 

taistelijansimulaattori TASI, johon kuuluu yhtenä osana 
prismoilla varustettu kypärä. 
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Maihinnousurantaa puolustavien joukkojen vastaiskua 
seurasivat myös Kotkan Rannikkoalueen komentaja Tapio 
Maijala ja Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentaja 
Anders Gardberg, joka toimi Pioneeripataljoonan kertaus
harjoituksen pääkouluttajana. 

Merivoimien uusimpaan kuljetuskalustoon lukeutuva 
kuljetusvene Jurmo herätti Janina-harjoituksen aikana mielenkiintoa 
useaan otteeseen reserviläisten keskuudessa. Kuljetusveneeksi Jurmo onkin 
virtaviivainen. Täydessä vauhdissa se on hyvä esimerkki rannikkojoukkojem
me eräästä vahvuudesta, kyvystä siirtyä nopeasti ja helposti paikasta toisiin 
hankalissakin meri- ja rannikko-olosuhteissa. Täydestä vauhdista pysähtyes
sään alus 'kaivaa itselleen kuopan' ja pysähtyy todella nopeasti. 

Alumiinirakenteinen kuljetusvene on 14 metriä pitkä ja se on varustettu kahdella 
dieselmoottorilla ja vesisuihkupropulsiolla. Sen kuljetuskapasiteetti on 2+20 
henkilöä, nopeus yli 30 solmua ja toimintasäde noin 150 meripeninkulmaa. 

Teksti Petri Piipari / up Kuvat Pet ri Piipari 

Merivoimien uutuuksia 
Janinassa: Jurmot, Raisut ia 
testissä rannikkotutka 

Merivoimat on hankkinut neljä Raisu-raivaa
jaa, jotka olivat ensimmäisine reserviläiskuljettajineen muka
na Janina-harjoituksessa. Raisu on suomalaisen kehitystyön 
tulos, kalustoa on ollut mukana mm. Kambozhan, Mosambikin 
ja Kosovon humanitaarisissa operaatioissa. Parhaillaan kalus
toa käytetään Balkanilla YK- ja KFOR-operaatioissa. Merivoi
mien käytössä olevat Raisut myytiin 1995-96 Tanskaan, josta 
ne ostettiin käytettyinä takaisin Suomeen ja modifioitiin uudel
leen merivoimien tarpeisiin vastaaviksi Suomessa. Muunta
misessa on ollut pohjana ilmavoimille modifioidut Raisut. 

Raisu on rakennettu maastokuorma-auton pohjalle, joten se 
pystyy liikkumaan hyvin maastossa ja pysyy myös hyvin 
muun kaluston mukana moottorimarssilla. Ajoneuvon ohjaus
suunta on normaalissa ajossa eteenpäin, raivausajossa kuljet
taja kääntyy 180 astetta ja ohjaa ajoneuvoa perä edellä. Raiva
us tehdään pyörivällä varstalla, jossa on punnuksia ketjujen 
päissä. Laite kestää 10-kiloisen räjähteen ja raivaajan erikoi
suutena on, että sillä voidaan raivata sirotemiinoja kestopääl
lysteeltä, esimerkiksi asfaltilta, päällysteen menemättä rikki . 
Pinnoitteen säilyminen ehjänä esimerkiksi satama-alueella ja -
laiturei lla on erittäin tärkeää, sillä pinnan alla on paljon tekni ik
kaa ja laitteita, joita tarvitaan satamatoimintojen ylläpitämiseen. 
Raivauksen aikana varsta pyörii ja 72 ketju punttia piiskaa maata, 
kierrosnopeus on 500 kierrosta minuutissa. 

Kuvassa Merivoimien reserviläisRaiSumiehet vasemmalta 
alikersantti Rantalaiho, alikersantti Kailanto, korpraali Norrgård, 
alikersantti Dahl ja korpraali Haldin. 

Teksti Ulla Parviainen 
Kuva Joachim Rosenlöf 

Merivoimat testasi uutta rannikkotutkaa harjoituksen aikana Rankin 
linnakkeella.Tutka on saksalaisen Thalesin valmistama ja se on muokattu maastovalvon
tatutkasta maalivalvontaan. Toimintasäde on noin 80 kilometriä ja samanaikaisessa val
vonnassa voi olla 30 maalia. 

Noin vuoden verran kehitystyön kohteena ollut tutka soveltuu erityisesti tulenjohdon 
käyttöön. Laaja sektori mahdollistaa merellä liikkuvien alusten lisäksi ohjusten ja ilmatilan 
valvonnan. Mikäli tutka osoittautuu kaikissa testeissä merivoimien tarpeisiin sopivaksi ja 
Eduskunta hyväksyy hankintalistalla olevan esityksen, voidaan tutkia hankkia käyttöön. 

Kuvassa Rankin linnakkeella avautuvissa maisemissa on tutkan testausta johtanut kap
teeniluutnantti Erkki Laurila Merivoimien Tutkimuslaitokselta. 

Teksti ja kuva Ulla Parviainen 
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Janina 
Kuvat 

Petri Piipari 

Koulutus 
ma-ke 

11. - 13.11. 

Voiman
näyttö 
to - pe 

14. - 15.11. 
Kuvat 
Ulla 

Parviainen 
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Kotkan Rannikkoalueen ja 
Viron merivoimien Ranna
kaitsekompaniin välinen 
ystävyysjoukko-toiminta 
aloitettiin vuonna 2000. 
Kevään ja kesän 2000 aikana 
Suomenlahden yli vierailtiin 
puolin ja toisin tutustuen 
toistemme olosuhteisiin ja 
henkilöstöön. Ripeän alun 
jälkeen yhteydenpito kuitenkin 
hiipui, sillä ystävyysjoukko
toiminnan ohjeistus ei ollut 
aivan selkeää - käsittikö 
ystävyysjoukkotoiminta vain 
kahdensuuntaista yhteyden
pitoa, ajatustenvaihtoa ja 
vierailuja vai kuuluiko siihen 
myös koulutusyhteistyö? 

-
Teksti Teemu Leivo Kuvat KotRa 

Ystävvvden uudet askeleet 
1ljaiseloa, mutta vuoden 2002 kesällä 

aatiman tarkemman ohjeistuksen perus
joukkotoiminta herätettiin henkiin. Uuden 
mukaan ystävyysjoukkotoiminta sisältää 

usyhteistyön. 
tkan Rannikkoalueen komentaja, komentaja 

Tapio Maijala vieraili Tallinnassa loppukesällä 2002 ta
paamassa lahden takaista yhteysupseeriamme yli luut
□ antti Silver Seppiä. Heidän käymissään keskuste
luissa suunniteltiin ystävyysjoukkotoiminnan jatkoa uu
sien perusteiden pohjalta. 'Uusi alku' tuli käsittämään 
molemminpuoliset vierailut syksyn 2002 aikana. Nämä 
vierailut tulivat pitämään sisällään myös puhtaasti koulu
tuksellista yhteistyötä. 

Kotkalaiset koulunanna 
Tallinnassa 
Avauksen teki tällä kertaa Kotkan Rannikkoalue. Jouk
k0-0sastomme edustajat komentajakapteeni Juha Tork
keli ja yliluutnantti Teemu Leivo vierailivat Tallinnassa 
21 .-23.10.2002. Kyseessä ei ollut tavallinen ystävyys
vierailu , vaan matkalla oltiin "kouluttajamandaatilla' . 
Kotkan Rannikkoalueen edustajat pitivät kaksi päivää 
luentoja Rannakaitsekompaniin kouluttajahenkilöstölle. 
Luennoille osallistui myös pari Viron merivoimien esi-
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kunnan edustajaa sekä jälkimmäisenä päivänä myös 
paikallisen sutjeluskun~äjestön Katseliitin oou~ia. 

Komentajakapteeni Torkkeli luennoi ensimmäisenä 
päivänä Suomen merivoimien ja Kotkan Rannikkoalu
een ajankohtaisista asioista sekä satamien puolustami
sen periaatteista. Toisena päivänä yliluutnantti Leivo lu
ennoi merivalvonnan perusteista, merivalvontakoulutuk
sesta sekä rannikkojalkaväen koulutuksesta. Aiheet oli
vat virolaisen osapuolen esittämiä, sillä näihin liittyvä 
kehitystyö on heillä parasta aikaa käynnissä. Luentojen 
tarkoituksena oli esimerkkien kautta herättää kysymyk
siä ja keskustelua erilaisista aiheeseen liittyvistä asiois
ta. Samoin tällä opetuspaketilla luotiin myös pohjaa viro
laisten vastavierailulle. 

Virolaiset vastavierailulla 
Janina-harioituksen aikana 
Virolaisten vastavierailu toteutettiin merivoimien "Jani
na" -meripuolustusharjoituksen yhteydessä 11 .-
15.11 .2002. Virolaiset tutustuivat harjoitukseen kuuden 
henkilön voimin: komentajakapteeni Kalev Konso, yli
luutnantti Silver Sepp, luutnantti Kalle Kölli , vääpeli! 
Erki Piirfeldt ja Heigo Kaubi sekä kadetti lvo Hak
man, joka toimi myös tulkkina. Yhteysupseerina ja isän
tänä toimi yliluutnantti Teemu Leivo.' Janina' -harjoituk-

sen yhteydessä virolaiset tutustuivat käytännön tasolla 
samoihin asioihin, joita Kotkan Rannikkoalueen edusta
jat olivat käsitelleet luennoillaan Tallinnassa. Samalla heille 
pyrittiin antamaan kokonaiskuva yhdenlaisesta rannik
kopuolustusjärjestelmästä sekä suuren sotaharjoituksen 
järjestelyistä. 

Harjoituksen aikana vieraat tutustuivat mm. suo
malaisen rannikkojalkaväen perusaseistukseen, kalus
toon ja koulutukseen, rannikkotykistöpatterin ja meritu
lenjohtueen toimintaan, pioneeritoimintaan rannikolla, ran
nikkotykistöpatteriston kalustoon ja tuliasemiin sekä so
vellettuun taistelu harjoitukseen Klamilassa. Samalla tuli
vat tutuiksi myös itäisen Suomenlahden saariston alka
van talven kauniit maisemat ja suomalainen sotilasruoka. 

Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta molemmat 
osapuolet pitivät molempia vierailuja erittäin onnistunei
na. Ystävyysjoukkotoimintamme sai aivan uutta potkua 
ja tulevaisuudessa voidaan odottaa yhteistyön vain li
sääntyvän ja tiivistyvän. Suunnitelmia on jo esimerkiksi 
virolaisten kouluttamisesta Kotkan Rannikkoalueen ali
upseerikoulussa. Yhtenä pitkän tähtäimen tavoitteena 
voisi olla yhteistyö harjoitustoiminnassa. Ehkä jonain 
päivänä Rannakaitsekompaniin ja Kotkan Rannikkoalu
een rannikkotaistelijoita toimii samassa harjoituksessa. 
Tulevaisuus näyttää. 

Komentaja Tapio Maijala 
vieraili Tallinnassa 
tapaamassa lahdentakais
ta yhteysupseeriamme 
yliluutnantti Silver Sep
piä. Lokakuussa matkaan 
lähtivät "kouluttajaman
daatilla" komentajakap
teeni Juha Torkkeli ja 
yliluutnantti Teemu Leivo. 
Yläkuvassa virolaiset ja 
Teemu Leivo Klamilan 
satamassa seuraamassa 
Janina-harjoitusta. 

Kuumat 
TEIJA 0RN 

KYSYMYKSET 

1. Rauhallinen. 
2. Teennäisyys. 
3. Perheen parissa. 
4. Kaikki. 
5. Petä lupaustaan. 
6. Onko sellaista? 

1. Jämpti. 
2. Kiire. 
3. Urheilemalla. 
4. Kasvot. 

lm 
Marko 
Erkkilä 
merenkulku
upseeri 
Kuusinen 

lbl 
Markus 
Koskivirta 
toimistoupseeri 
Operatiivinen 
toimisto 

5. "Kerro totuutta itsestään". 
6. Inari. 

Viii 
Heikki 
Heilala 
varapäällikkö 
Hankki 

1. Mukaansa tempaava ... 
2. Aikaansaamattomuus. 
3. Treenaamalla peiliä. 
4. Onkos sitä mulla? 
5. Käännä veistä toisen selässä! 
6. Taitaapi olla tuo K ... la, jonka takana ei 
ole mitään. 

1. Millainen olet? 
2. Mikä ärsvnää? 
3. Miten rentoudut? 
4. Kaunein osa vartalossasi? 
5. Mitä tosimies ei tee koskaan? 
6. Suomen ikävin kaupunki? 

alil 
Pasi 
Hennonen 
koneupseeri 
KoulPtri 
Kuusinen 

1. Hellyydenkipeä höpönassu ... 
2. Isot (pienet) miehet, jotka eivät siivoa 
jälkiään. 
3. Perhovapa kädessä keskellä jokea .. . 
4. Masu. 
5. Piereskele vastakkaisen sukupuolen 
ollessa lähistöllä. 
6. Kaskinen, helmikuussa. 

kers 
Lari 
Kaurala 
vartio
päällikkö 
KoulPtri 

1. Olen rauhallinen luonteeltani, vaikka 
välillä pinna palaakin (mutta eikös meillä 
kaikilla .. !?). Työasioissa olen tarkka ja 
varusmiehille kurin suhteen tiukka, mutta 
oikeudenmukainen. Vapaa-aikaa tykkään 
viettää mieluummin kuntoilun kuin tuopin 
ääressä, mutta toki välillä pitää kovalevy 
nollata. 
2. Yleensä ottaen kaksinaamaisuus ja 
valehtelu sekä tahallinen asioiden 
tekemättä jättäminen. Myös hörhöt 
yleensä ärsyttävät, erityisesti pedofiilit, 
raiskaajat yms. 
3. Rentoudun kuntosalilla ja kamppailu
lajien parissa sekä musiikkia kuunnellen. 
Vaimon kanssa tehdyt lomamatkat yms. 
myös toimii hyvänä rentouttajana. 
4. Ehkäpä vaimo osaisi vastata tuohon 
paremmin ... sanotaan vaikka kädet. 
5. Tosimies ei lyö naista ja pysyy sanojen
sa takana. 
6. Helsinki. 

Viii 
Anlli 
Kauppinen 
opetusupseeri 
Kirkonmaa 

1. Huumorintajuinen, rehti ja reilu kaveri, 
rauhallinen ja optimistinen. 
2. Aikaansaamattomuus, turha jäykkyys, 
ihmisten yksinkertaisuus. 
3. Viettämällä aikaa läheisteni kanssa. 
4. Tätä pitäisi kysyä avovaimoltani. 
5. Tosimies ei lyö naista. 
6. No comments! 

kers 
Janne 
Kakko 
lilannevalvoia 
Opisto 
Kirkonmaa 

1. Tavallinen Härmäläinen mies. 
2. Epäoikeudenmukaisuus. 
3. Luonnossa kirkkaitten vesien äärellä. 
4. Oikean jalan toinen varvas vasemmalta. 
5. Taipuu vaan ei katkea. 
6. Kouvola; Kaikkien Rautatiekaupunkien Äiti. 

1. Iso. 
2. Myyrät pihalla. 
3. Juoksemalla. 
4. Takatukka. 

alil 
Tommi 
Hendriks 
opetusupseeri 
KoulPtri 
solilaspoliisi
ioukkue 

5. Tosimies tekee mitä vaan (itse en ole) . 
6. Kouvola. 
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Kuumat 
TEIJA 0RN 

KYSYMYKSET 

1. Pieni ja äänekäs. 
2. Kettutytöt. 

alil 
Petri 
Kerkkänen 
opetusupseeri 
Kirkonmaa 

3. PlayStation II:sta pelaten. 
4. Pää. 
5. Pakki suorituksia. 
6. Hanko. 

1. Liberaali ja joviaali. 

11n 
Ari 
Korpela 
toimistoupseeri 
Henktsto 
Koulutusala 

2. Joopailu, kun aikaa on rajallisesti. 
3. Rentoudun mielellään hyötyliikunnan 
ja isojen autojen parissa Uoskus kuuden 
kupin kumara) . 
4. Napa. 
5. Ponnista kaverin silmäkuopasta. 
6. Oulu. 

1. Karu jätkä. 
2. Kaksinaamaisuus. 

inslm 
Mika 
Lampinen 
kone
päällikkö 
KoulPtri 
Kuusinen 

3. Luonnossa liikkuen. Lukeminen on 
myös rentouttavaa. 
4. Oikea käsi ja siitä keskisormi. 
5. Lyö (naista). 
6. Ikävästä en tiedä, mutta laulun mukaan 
Mäntsälässä on ainakin mälsää. 

1. Vilpitön. 
2. Vilpillisyys. 

kom 
Tapio 
Maiiala 
rannikko
alueen 
komentaja 

3. Nauttimalla elämän "paheista". 
4. Pohkeet. 
5. Laiminlyö naista. 
6. Kauniainen. 

ravli 
Maria 
Mattila 
linnakkeen 
keiniö 
Kirkonmaa 

1. Iloinen itä-karjalainen. 
2. Liiallinen kiire. 
3. Liikkumalla. 
4. Vasemman jalan pikkuvarvas. 
5. Ei puhu hempeitä. 
6. Kajaani . 

.., 
:ca 

Kotkan Rannikkoalueen 
TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON 

Tehtävä toteutetaan 
YDINTOIMINNOILLA 

1.Avoin. 

pursimies 
Mikko 
Partiainen 
konemies 
KoulPUi 
Kuusinen 

2. Vaihtelee tilanteen mukaan. 
3. Ulkoilemalla, kotona oleskellen ja 
mökkeillen. 
4. Kokonaisuus. 
5. Käytä naisten vaatteita. 
6. Raahe. 

alil 
Sami 
Pelmola 
opetusupseeri 
KoulPtri 
Kvminlinna 

1. Tervepäinen "nuorimies". 
2. Ihmiset, jotka matkivat modeemin 
ääntä julkisilla paikoilla. 
3. Vaihtamalla Niko-pojan kakkavaippoja. 
4. Vasen takajalka. 
5. Tosimies ei lyö naista. 
6. Turku. 

sah 
Jani 
Peltoniemi 
ohiusmies 
Ohiuspaneri 

1. Normaali nuori suomalainen. 
2. Ei mikään. 
3. TV:n ääressä. 
4. Silmät. 
5. Ole nelinkontin. 
6. Kouvola. 

VAHVUUTEMME 
ovat =:ca 

lE 
:! 

Alueellisen koskemattomuuden 
valvonta ja turvaaminen sekä 

valmistautuminen 
hvökkävksen torjuntaan 

Tilannekuvan vlläpito 
Operatiivinen suunnitelu ja valmistelu 

Joukkotuotanto 

suunnitelmallinen toiminta 
Motivoitunut ja 

ammattitaitoinen henkilöstö 
Sijaintimme joita tuetaan tukitoiminnoilla 
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sotilaspastori 
Risto 
Pesonen 

1. Kahden lapsen isä, mielestäni kohta
laisen sivistynyt, rauhallinen, joskus 
ärtyisä. 
2. Turhasta nipottaminen väärissä 
asioissa ja sairastelevat lapset. 
3. Kuuntelemalla hyvää musiikkia, 
katselemalla elokuvia ja pelaamalla 
tietokonepelejä. 
4. Silmät. 
5. Hakkaa naista ja lasta ja ole pyytämät
tä anteeksi. 
6. Pieksämäki. 

1. Salaperäinen. 
2. En kerro. 
3. En kerro. 
4. En kerro. 
5. En kerro. 
6. En kerro. 

atk-suunn. 
Harri 
Puranen 
Optsto 
KVminlinna 

teknlm 
Vesa-Pekka 
sa1onen 
iäriestelmä
teknikko 
Optsto 
KVminlinna 

1. Tämmöinen rauhallinen ihmisten 
seurassa viihtyvä korvenraivaajatyyppi. 
2. Epäoikeudenmukaisuus, kateus, 
liikenneruuhkat, katkaravut pitsassa. 
3. Perhokalastellen Kymijoella tai koti
puolessa Valkealassa. Kalastuksen 
päälle vielä sauna ja olutta. 
4. Maha tai jenkkakahvat. En osaa 
päättää! 
5. Ei mene pitsinnypläyskurssille. 
6. Suomen ikävin kaupunki? Eikös Anja
lankoski ole "kaupunki". Juu, se se on. 

kapU 
Timo 
Sävrinen 
Vleishuollon 
toimialapääll. 
Huoltotsto 
Virastotalo 

1. Toiminnan mies, pidän vauhdista ja 
vaarallisista tilanteista sekä mustasta 
huumorista. 
2. Joskus aika monikin asia, jätetään 
tilanpuutteen vuoksi listaa matta ... 
3. Lentokoneella lentämällä, tuliaseilla 
ampumalla tai tietokoneen ääressä. 
4. En ole tullut ajatelleeksi ja olen 
toisaalta myös jäävi vastaamaan, joten 
jätettäköön katselijoiden pohdittavaksi. 
5. Vaihda rikkimennyttä lamppua, koska 
tosimies ei pelkää pimeää 
6. Kemi. Siellähän on liikennemerkitkin 
asetettu väärin. 

1. Mukava ja kiltti. 
2. Kiire. 

ravli 
Mario-Riina 
Tepponen 
Unnakkeen 
keittiö 
Hankki 

3. Olemalla lasten lasten kanssa. 
4. Varpaat. 
5. Käyttäydy sopimattomasti. 
6. Ei semmosta olekaan. 

ISIOSihl 
Minna 
Torstensson 
Maksupiste 
Huoltotsto 

1. Topakka (huoltopäällikön kommentti) . 
2. Epäoikeudenmukaisuus. 
3. Nukkumalla. 
4. Silmät. 
5. Tosimies tekee kaikkea. 
6. Helsinki. 

1. Vilkas ja valpas. 

komkapt 
Juha 
Torkkeli 
Opiston pääll. 
KVminlinna 

2. Virkamiesmentaliteetti pahimmillaan "ei
hän asia minulle kuulu asenteella" ja epä
rehellisyys. 
3. Tyttärieni Siirin 8 v ja Viiman 6 v kanssa 
harrastamalla tennistä, uintia, luistelua ja 
kaikkea muuta mukavaa. Lukemalla, eri
tyisesti sotahistoriallista kirjallisuutta. Kat
somalla korkeatasoisia teatteriesityksiä 
Kotkan kaupunginteatterin penkkirivillä 9. 
4. Minussa ei ole ulkoisesti mitään kaunista. 
5. Jätä vastaamatta esimiehen haastee
seen (vrt 14.6.2003 Tallinnan maraton). 
6. On kaupunkeja joita ikävöi enemmän ja 
toisia vähemmän. Tällä hetkellä vähiten 
ikävöin Keuruuta 

komkapt 
Olavi 
Jantunen 
esikunta
päällikkö 
1.3.2003 

1. Minua voisi varmastikin kuvailla 
sanalla hyväntuulinen. Olen luonteeltani 
myös varsin päättäväinen. Pidän haus
koista jutuista ja iloisesta tunnelmasta. 
Yritän parhaani mukaan yhdistää minulle 
kaksi tärkeää asiaa: perheeni ja työn. 
2. Kovaääninen musiikki, joka kuulostaa 
jumputukselta tai rämpytykseltä etenkin 
kun teen tarkkaa työtä. Ihmisissä ärsyttää 
välinpitämättömyys ja ylimielisyys, jos 
sellaista ilmenee. Onneksi aika harvoin. 
3. Viettämällä aikaa perheen kanssa kotona, 
saaristossa ja merellä. Elokuvat ja hyvät kirjat 
ovat myös kivoja. Liikunta ja kalastus ovat myös 
mukavia tapoja viettää aikaa. 
4. Jaa-a, mitenköhän raavaasta miehestä 
löytyisi jotain, jota voisi kutsua kauniiksi? 
Tämä täytyy varmaan nyt jättää katsojan 
silmän varaan. 
5. Ylenkatso tai aliarvioi toisia ihmisiä, 
kaikkein vähiten naisia. 
6. Ei kai Suomessa ikävää kaupunkia 
löydykään!?! 
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Virallisia iuoruia 
YLENNYKSET 
1.5.2002 
kapteeniluutnantiksi 
yliluutnantti Pekka Pentti 

4.6.2002 
komentajakapteeniksi 
kapteeniluutnantti Jussi Suomalainen 
kapteeniluutnantti Marko Karppinen 

yliluutnantil<si 
luutnanttiJyrki Balk 
kad Heikki Heilala 
kad Antti Kauppinen 

luutnantiksi 
sotilasmestari Jukka Riki 
sotilasmestari Risto Suomalainen 
aliluutnantti Jan Gylden 
aliluutnantti Harri Lainio 
aliluutnantti Kai Perikangas 

reservissä pursimieheksi 
sotilasammattihenkilöt 

Kalervo Niemelä 
Aarne Takala 
Juha Lehtimäki 

1.7.2002 yliluutnantiksi 
luutnantti Riku Lehtinen 

1.9.2002 luutnantiksi 

sotilasmestari Harry Turtiainen 
aliluutnantti Paul Heikkinen 
aliluutnantti Tommi Hendriks 
aliluutnantti Markku Herd 
aliluutnantti Sami Pelmola 
aliluutnantti Veli-Matti Tasala 
aliluutnantti Jarkko Vitikainen 

KOONNUT TEIJA ÖRN 

MUIHIN MAISEMIIN 
SIIRTYNEET 
ylil Arponen Matti , 1. 1.02, reservi 
tilvalv Ilmonen Hilkka, 1. 1.02, eläke 
ltn Tomukorpi Hannu, 1. 1.02, Saaristomeren 
Meripuolustusalueen Esikunta 
ltn Suuronen Jari, 1. 1.02, Maasotakoulu 
kom Martimo Sakari, 1.3.02, Pääesikunta 
tstosiht Tolvanen Liisa, 1.3.02, eläke 
komkaptArtell Timo, 1.4.02, resevi 
ltn Mannersuo Rauno, 1.4.02, reservi 
ravtj Piekiäinen Maarit, 1.4.02, siviili 
ltn Koski Harri, 1.4.02, Merivoimien Varikko 
komkapt Harju Jori, 1.5.02, Pääesikunta 
alil Nilsson Tommi, 1.5.02, Merisotakoulu 
ylil Hämäläinen Ismo, 1.6.02, Karjalan Prikaati 
sotmest Tamminen Jari, 1.7.02, Utin 
Jääkärirykmentti 
sotmest Riki Jukka, 1.7.02, reservi 
vstonhoit Leppänen Eeva, 1.7.02, eläke 
ravtj Liimatainen Marika, 1.8.02, Kaartin Rykmentti 
komkapt Karppinen Marko, 30.8.02, Merivoimien 
Varikko 
kaptl Leikos Jukka, 1.9.02, Merivoimien Esikunta 
ltn Heikkinen Paul, 1.9.02, Utin Jääkärirykmentti 
ltn Tasala Veli-Matti, 1.9.02, Suomenlahden 
Meripuolustusalueen Esikunta 
ltn Majava Ari , 1. 10.02, Suomenlahden 
Meripuolustusalueen Esikunta 

MUIHIN MAISEMIIN 
SIIRTYVÄT 
kom Seppälä Timo, 1. 1.03, reservi 
ltn Remes Teuvo, 1. 1.03, reservi 
ylil Koskela Mauri, 1. 1.03, reservi 
siht Örn Teija, 1. 1.03, Puolustusvoimien 
Koulutuksen Kehittämiskeskus 

UUDET TYÖKAVERIT 
alil Pelmola Sami, 1. 1.02 
ltn Ari Korpela, 1. 1.02 
pursim Partiainen Mikko, 1.1.02 
atk-suun Puranen Harri, 1. 1.02 
kers Kaurala Lari , 7.1.02 
alil Kerkkänen Juha, 25.1.02 
alil Henttonen Pasi, 25.1 .02 
sah Peltoniemi Jani, 1.2.02 
kom Maijala Tapio, 1.3.02 
tstosiht Torstensson Minna, 1.3.02 
ylik Kakko Janne, 1.3.02 
teknltn Salonen Vesa-Pekka, 1.3.02 
ravtj Tepponen Marjo-Riitta, 1.4.02 
alil Hendriks Tommi, 1.6.02 
ylil Heilala Heikki, 4.6.02 
ylil Kauppinen Antti, 4.6.02 
komkaptTorkkeli Juha, 1.7.02 
ravtj Mattila Maria, 1.8.02 
kaptl Säyrinen Timo, 1.9.02 
insltn Lampinen Jari, 1.9.02 
ltn Erkkilä Marko, 1.10.02 
ltn Koskivirta Markus, 1. 10.02 
sotilaspastori Pesonen Risto 

TULOSSA OLEVAT 
ltn Teittinen Pekka, 1. 1.03 
Pitkänen Antti, 1.1.03 
komkapt Jantunen Olavi, 1.3.03 

1/03 valmistuvat opistoupseerioppilaat 
alilAro Mikko (merenkulku) 
alil Karhumaa Tomi (rannikkojoukko) 
alil Pirkkalainen Pasi (rannikkojoukko) 

4.6.2003 valmistuvat upseerioppilat, 
Merikadettikurssi 69 

kad Pietiläinen Lari Jooseppi 
kad Rautio Samu Markus 
kad Salminen Mika Sakari 

Kotkan Rannikkoalue merivoimien paras joukko-osasto 
ja yli puolustusvoimien keskiarvon työilmapiirikyselyssä 

Pv 2002 (koko puolustusvoimat) 
Meriv (koko merivoimat) 

Joukko-osasto (JOS) 
Työilmapiiri / me-henki (TIP ME) 

Työmotivaatio (MOT) 
Henkinen työkyky (HENKTYKY) 

Johtaminen (JOHT) 
Tiedonvälitys (INFO) 

JOS 
Pv 2002 
Meriv 
KotRa 
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TIP_ME 
3,9 
3,9 
4,1 

MOT 
3,5 
3,3 
3,5 

HENKTYKY 
5,1 
4,9 
5,1 

JOHT 
3,6 
3,6 
3,8 

INFO 
3,6 
3,4 
3,7 

K-arvo 
3,94 
3,82 
4,04 

Yksi meistä 
kokki Irma Palmu 

"Muonavaraston hoitaja paloineli kokonaiset ruhot ja jakoi 
aamuisin sinä päivänä tarvittavat elintarvikkeet keittiölle. 

Ruokailijoina oli pääsääntöisesti vain varusmiehiä, 
henkilökunnan ruokailu alkoi mvöhemmin. Kahvi oli 

varusmiehille harvinaista herkkua, hedelmiä ei juurikaan ollut 
ja vaaleata leipää säännösteltiin pehmeän leivän kortilla." 

inttiura alkoi Kirkonmaan linnakkeen keittiöl
nna 1970, määräaikaisella ruokala-apulai

sen pestillä. Ensimmäinen työpäivä on jäänyt läh
ttömästi Irman mieleen. Jo matka linnakkeelle 
kaksikymppisestä tytönhupakosta mielenkiin

oise ta: vene oli tupaten täynnä porukkaa ja se 
risteili eri nimisissä saarissa. Oikealla laiturilla Irma 
osasi jäädä pois ja ystävälliset työmiehet tarjosivat 
vielä kyydin kassulle. Samaan aikaan Irman kans
sa palasi kassulle auto, joka oli erikseen lähetetty 
hakemaan uutta työntekijää. Auton kuljettaja kävi 
ystävällisesti ilmoittamassa keittiölle, että uusi työn
tekijä on kadoksissa. Muutaman mutkan ja opas
tajan jälkeen Irma löysi tiensä keittiölle ja aloitti työn
teon. Työympäristö oli huomattavasti vanhanaikai
sempi kuin koulussa oli ollut ja muutenkin asioita 
hoidettiin armeijan malliin, ei suinkaan niin kuin kou
lussa oli opetettu. 

Irman tehtävänä oli "vähän autella ruoka
salissa". Työhön opastamista ei ollut, sen korvasi 
komento "ala tekemään töitä". 1970-luvulla keitti
öllä oli apuna paljon varusmiehiä, jotka käytännös
sä opettivat tulokkaille mitä ja miten keittiöllä on tapa
na tehdä. Varusmiesten tehtävänä oli mm. tiskaami
nen, perunoiden kuoriminen ja voinappien teko. 

Irma olisi heti vakinaistettu, mutta hän ei halunnut 
olla vielä 25 vuotiaanakin sotkussa istuskelemas
sa varusmiesten kanssa. Niinpä hän irtisanoutui. 
Työkokemusta hän kävi välillä hakemassa mm. 
vanhainkodeilta, ravintolasta ja piparitehtaalta, 
kunnes päätyi jälleen silloisen Kotkan Rannikko
patteriston leipiin. Tällä kertaa työpisteenä oli Ky
minlinnan keittiö. 

Varustetaso Kyminlinnassa oli samalla tasol
la kuin Kirkonmaassakin. Kyminlinnasta löytyi mm. 
puilla lämmitettävä höyrypata ja muukin kalusto oli 
vanhanaikaista. Uuden ruokala-apulaisen olikin 
tiedusteltava muulta henkilökunnalta mikä härveli 
on tarkoitettu keittämiseen. 

Työtä riitti , koska kaikki tehtiin itse. Sinapit, 
ketsupit ja lihaliemet saatiin omasta keittiöstä eikä 
suinkaan kaupan hyllyltä. 

Muonavaraston hoitaja paloitteli kokonaiset 
ruho! ja jakoi aamuisin sinä päivänä tarvittavat elin
tarvikkeet keittiölle. Ruokailijoina oli pääsääntöisesti 
vain varusmiehiä, henkilökunnan ruokailu alkoi 
myöhemmin. Kahvi oli varusmiehille harvinaista 
herkkua, hedelmiä ei juurikaan ollut ja vaaleata 
leipää säännösteltiin pehmeän leivän kortilla. Työ
ilmapiiri oli hyvä ja työtoverit mukavia persoonia, 
joten työpaikka ei vuosien myötä vaihtunut, vaik
ka sellainenkin aina välillä käväisi Irman mielessä. 

Kyminlinnassa Irma viihtyi siihen saakka kun Ran
kin linnake avattiin 1.1.1997. Tällöin suurin osa 
Kyminlinnan keittiön henkilökunnasta siirrettiin lin
nakkeille. Irma pääsi Rankkiin ja on viihtynyt tosi 
hyvin. Kaikenalaista hauskaa on tapahtunut vuo
sien varrella. Pienessä työyhteisössä kaikki tunte
vat toisensa ja yhteistoimintaa on työajan ulkopuo
lellakin. Hyvästä työilmapiiristä kertoo mm. se, että 
useat määräaikaiset työntekijät ovat olleen Rankin 
keittiöön yhteydessä vielä pitkään työsuhteen päät
tymisen jälkeen. 

Koneet ja kalusto ovat tänä päivänä samal
la tasolla kuin muissakin suurtalouskeittiöissä. Muu
toksia on tapahtunut myös henkilökunnan koulu
tustasossa. Parikymmentä vuotta sitten töihin otet
tiin sukulaisia, riippumatta heidän koulutustaustas
taan. Nykyään kaikilla vakinaisilla on alan ammat
tikoulutus. Ruokalistakin näyttää erilaiselta kuin 
1970-luvulla, jolloin valmistettiin mm. silakkalaatik
koa ja makaronivellia. Nykyään ne on korvattu 
spagetilla, lihapullilla ja broilerilla. 

Kaikkein eniten nykypäivän työssä rasittaa 
kiire. Henkilökuntaa on supistettu ja yhdenkin pois
saolo vaikuttaa heti. 

Työn ohella Irma on ollut aktiivinen ammattiyhdis
tysihminen. MPHL:n paikallisosaston johtokunnas
sa hän on ollut yli 15 vuotta ja luottamusmiehenä 
noin 10 vuotta. Toiminta ammattiyhdistyksessä al
koi useita vuosia töihin tulon jälkeen, kukaan kun 
ei aiemmin muistanut kertoa uudelle työntekijälle, 
että olisi suotavaa liittyä ammattiliittoon. 

Vapaa-ajasta kuluu iso osa matkustamiseen 
Rankin ja mantereen välillä. Epäsäännölliset työ
ajat ovat rajoittaneet säännöllistä harrastamista jo
ten erilaisia harrasteita on vuosien aikana tullut ja 
mennyt. 

Irma viettää vapaa-aikaansa mielellään las
ten lasten parissa. Lapsen lapsia on neljä, iältään 
3-10 vuotiaita. Kolme heistä asuu Vantaalla ja yksi 
Kouvolassa, joten kyläreissuun saattaa vierähtää 
useampi päivä. 

Puolustusvoimien rakenteeseen ja tehtäviin on tu
levina vuosina tulossa muutoksia. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että muutoksen tuulet eivät paljon 
vaikuta Kotkan Rannikkoalueeseen, saatikka Ran
kin keittiöön. "Kyminlinnasta ollaan oltu luopumas
sa niin kauan kun olen ollut tässä firmassa töissä", 
toteaa Irma. Aika näyttää toteutuuko luopuminen 
tällä kertaa. 

"Ruokalistakin nävttää 
erilaiselta kuin 1910-luvulla, 

jolloin valmistettiin mm. 
silakkalaatikk aja 

makaronivellia. 
NvkVään ne on korvattu 
spagetilla, lihapullilla ja 

broilerilla." 
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Superkesä ■ Kansainvä liset puuvenemessut Kotkassa 
■ Asuntomessut Kotkassa 
■ Kotkan meripäivät 
■ Pohjoismaiset merikadettipäivät (NOKA) Haminassa 
■ Hamina Tattoo 

teksti ja kuvat Ulla Parviainen 2002 Etelä-Kvmenlaaksossa 

Oletettavasti puuvenemessujen yksi nuorimmista 
vieraista, pikkuneiti Petra & Petteri ja Mia Liitola. 

Kansainväliset 
puuvenemessut & 
Kotkan meripäivät 
Mekö saunahullua kansaa? 

Kotkan Rannikkoalue oli 
mukana puuvenemessuilla 
yhdessä muiden viranomais
ten kanssa. Paikallisen 
poliisin, tullin ja merivar
tioston kanssa yhteisosas
tolla oli tämän päivän tiedon 
lisäksi materiaalia ja kuvia 
menneiltä vuosikymmeniltä. 

Kotkan meripäivillä KotRa 
oli mukana perinteiseen 
tapaan avajaisparaatissa • 
siellä, missä olivat kaikki 
muutkin kauniit ja rohkeat! 

Pohioismaiset 
merikadenipäivät 
Haminassa v ietettiin NOKA-päiviä eli pohjoismais

ten merikadettien k e säistä tapaamista elokuun 
alussa, juuri Hamina Tattoon kynnyksellä. Kaupun
ki täyttyi suomalaisista, ruotsalaisista, tanskalai-

s ista ja norjalaisista mies- ja naiskadeteista. 
Tapaamisen ohjelmaan kuuluu perinteisesti myös 
iloista yhdessäoloa ja erilais ia kilpailuj a reilussa 
urheiluhengessä. NOKA-teltassa päälly stökerhon 

p ihassa ol i joka ilta tungokseen asti täyttä. 

Ilmeisen tyytyväisiä helteiseen Hamina-viikkoon olivat niin NOKA:aan osallistuvat kadetit, tapahtuman johto, sataman 
edustajat kuin aluksia ihailemassa käyneet kaupunkilaiset ja turistitkin. Upea, historiallinen ympyräkaupunki piti 
vieraistaan hyvää huolta ja tarjosi sopivan kokoisen miljöön mukavaan yhdessäoloon. 

Kun kadetit lähtivät, alkoi Hamina Tattoo, jonka riemuja vietettiin viikko. Superkesä oli niin säiden kuin tapahtumien 
puolesta todella upea • sellainen, jonka toivoisi vielä toistuvan. Kulmakunnallamme oli todellista sykettä! 



Muurilasta 

teksti ja kuvat kaptl Timo Kari 

n kannaksella ei sytytä useim
ielikuvaa. Kuten artikkelissa 

rrotaan, paikka mainittiin pe
tkalla yleistietona linja-auton 

. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
ikä sa j , aan todellisten it-osaajien tär-

kein harjoitusalue. Viime sotien jälkeisissä rauhan
neuvotteluissa karjalainen kansa menetti kotikon
tunsa ja puolustuslaitos parhaan ilmatorjunnan har
joitusalueensa. 

Mistä uusi harjoitus-alue jossa voisi ampua 
1800:n sektorissa 15 km:n etäisyydelle? Vastaus 
ei ollut helppo, koska paikka löytyi vasta 1952 San
tahaminan, Suomenlahden rannikon kautta, Loh
tajan Vattajanniemeltä. Lohtaja sijaitsee runsaat 30 
km Kokkolan pohjoisuolella, Keski-Pohjanmaalla 
ja on asukasluvultaan Virolahden kanssa samaa 
suuruusluokkaa. 
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Lohtaialle 
Ylen vstävällistä palvelua 
Astuessani kirkonkylän elintarvikekauppaan syök
syi kauppias kohti, kuin päivystäjä konsanaan il
moitusta tekemään, ja hymyssäsuin kyseli miten 
ammunnat sujuivat, ja sai minut ystävällisyydel
lään hämilleen. Tuskin sillä oli mitään vaikutusta 
asiaan, että harjoitusjoukkojen (1400 miestä) elin
tarvikkeet ostettiin kyseisestä liikkeestä, koska ys
tävällistä kohtelua tuli joka puolelta. Kunhan vain 
esiintyi sotilasasussa. 

Siis voidaan todeta, että tänä vuonna leiri
alueella juhlittiin 50-vuotisjuhlia. Leirialuetta on ke
hitetty koko sen historian ajan ja sen kyllä huomaa 
ken paikalla pääsee käymään. Kulttuurikin on ai
van omanlaisensa, mutta sehän ei ole oleellista, 
vaan se kuinka it-hommat sujuvat käytännössä. 
Mitenkä ne siis sujuivat juhlavuonna Kotkan pojil
ta? Suuria valtakunnallisia leirejä järjestetään koi-

me kertaa vuodessa ja niissä on aina kilpailtu par
haiten ampuvan yksikön tittelistä. 

Leiri 1 /02 järjestettiin huhtikuussa ollen kertaus
harjoitus. KotRa:lla oli oma Rannikkoilmatorjunta
patteri, johon oli sijoitettu kaiken ikäisiä reserviläi
siä niin iäkkäitä vanhan koulutusjärjestelmän kuin 
uuden joukkotuotannon koulimia nuoria miehiä. 
Varsinaisilla ilmatorjuntakoulutusta antavilla ryk
menteillä oli luonnollisesti uuden joukkotuotannon 
huippuosaajia. Kilpailut kilpailtiin ja ei voinut it-tar
kastaja ev Pertti Viik muuta kuin ojentaa voittopo
kaalin yliluutnantti Sauli Jonssonin kouraan, ja 
ihmetellä mielessään, että miten ihmeessä meri
voimat sivulajissan noin onnistui. 

Leiri 2/02 järjestettiin toukokuussa, nyt kui
tenkin it-joukot oli koottu varusmiehistä. Kotkasta ei 
saatu kokoon kuin yksi jaos, joka yhdistettiin Han 

Hangon Rannikko
patteriston pionee
rim iehet toimivat 
tvälläreinä leirillä. 
Siinä ohessa 
onnistui myös 
henkilökunnan 
sosiaalitilojen 
kunnostus. 

Hangon miehet 
osasivat myös 
ottaa ilon irti 
viimeisestä it
leiristään. Kesä 
2002 suosi kevyttä 
asua. 

gon Rannikkopatteriston kahden jaoksen 
kanssa ja näin saatiin merivoimien yhteinen it-pat
teri (RANTA). Vain yksi jaos oli Kotkasta yksinker
taisesti siitä syystä, että saapumiserä oli niin pieni, 
ettei enempää ollut kouluttaa. Rykmenteillä oli kai
keti vähän enemmän? Noh, kisat ammuttiin ja tu
lokset laskettiin. Ketkäs muut kuin merivoimien it
osaajat poseeraavat voittopokaali sylissään. Mi
täs tämä sitten tarkoittaa? Kilpailumielessä ei kaiketi 

Jokaisella yksiköllä on Lohtajalla 
oma seinätaulu josta voi lukea 
viimeiset uutiset (käskyt) Toimisto 
alikersantti hoitaa oman leiviskänsä 
säntillisesti. 

enää Lohtajan leirillä kilpailla. Tosin ampumatulok
set kirjatan muistiin ja niiden tulokset julkaistaan 
joukoille. Kotran poikahan se tietysti porskuttaa ja 
näyttää muille että mistä se .. .. 

Kotkassa tiedetään tarkalleen miten tuote
taan huippuosaajia it-alalle. Mikäli se muita kiin
nostaa, niin eiköhän sitä konsultoida kunhan yh
teyttä otetaan. 

Lohtajan pakalta johdetaan ampuma
toimintaa ja seurataan tilannetta. 

LOHTAJA 
50vuona 

Sotilasmestari Teppo Saareks antaa 
tarkempia ohjeita alikersantti 
Joensuulle. 
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lellisen vallan 

aikkien tuntemaan ja jopa tiettyä mys
·· n paikkaan-Hitlerin Kotkanpesään. 
unnan johtajalle aikoinaan rakennutet
an Kansallissosialistisen puolueen 50-

erille. Kotkanpesä symbolisoi aikanaan 
altakunnan ja Hitlerin täydellistä valtaa. 

Tänä päivänä tuo yksinäinen historian jäänne on lähinnä 
vain muisto entisestä. Mitään voimakasta tai alkuperäistä 
tunnelmaa ei oikeastaan ole jäljellä. 

Hiliaiselosta vallan keski11Ymäksi 
Kotkanpesä sijaitsee Obersalzbergissä, eteläisessä 
Saksassa Baijerissa lähellä Berchtesgadenin kaupun
kia.Tuolla kohdalla Saksan ja Itävallan raja mutkittelee 
niin , että alue muodostaa eräänlaisen Saksasta Itäval
lan sisään pullistuvan 'nenän'. Berchtesgaden on pieni, 
alle 10 000 asukkaan idyllinen baijerilaiskaupunki Alppi
en suojissa. Lähin suurkaupunki on Itävallan puolella 
oleva Salzburg, jonne on matkaa linnuntietä vain hie
man yli 20 km. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Berch
tesgaden oli pieni saksalainen vuoristokaupunki. Ober
salzbergin alueella oli majataloja, hotelleja ja kylpylöitä. 
Jo tuolloin aluetta pidettiin rauhallisuuden tyyssijana, jonne 
tultiin rentoutumaan ja nauttimaan puhtaasta vuoristoil
masta. Saksalaiset aristokraatit, kirjailijat ja muut taiteili
jat löysivät paikan ja vierailivat siellä ahkerasti. Ei siis 
ihme, että 1930-luvulla Saksan asevoimien korkein joh
to ja kansallissosialistinen puolue omivat paikan itsel
leen. Sellaiset henkilöt kuten Rudolf Hess, Hermann 
Göring, Martin Bormann ja Albert Speer asettuivat alu
eelle omine lukaaleinensa. Sinne rakennettiin myös Hit
lerille loistelias vuoristohuvila - Berghof. Berghofista 
muodostettiin Fuhrerin kolmas valtakeskus Munchenin 
ja Berliinin lisäksi. Monilla meistä lienee käsitys, että 
Kotkanpesä oli jonkinlainen Hitlerin korkean tason ko
mento- tai johtopaikka. Näin ei todellakaan ollut, vaan 
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varsinainen vallan keskus oli Obersalzbergissä sijain
nut Berghof. 

Ajan myötä Obersalzbergin alueelle rakennettiin 
valtakunnan eliitin omien luksushuviloiden lisäksi myös 
SS-joukkojen kasarmit ja muut tarvittavat varuskunnal
liset rakennelmat. Parhaimmillaan eli vuonna 1944 alu
eella oli 2000 miehen vahvuinen SS-joukkojen varus
kunta. 

Saksalaisen insinööritaidon 
huippuluomus 
Kotkanpesän rakentaminen oli ennen kaikkea Hitlerin 
luottoalaisen, valtakunnanministeri Martin Bormannin 
idea. Hän halusi rakennuttaa Hitlerille hänelle mieleisel
le alueelle loisteliaan huvilan Kehlstein-vuoren huipulle 
ja luovuttaa sen lahjana puolueelta Hitlerille hänen 50-
vuotissyntymäpäivänään 20.4.1939. Väitetään, että Hitler 
itse koki Obersalzbergin alueen sisältävän eräänlaista 
mystiikkaa ja että hän etsi mm. kirjallisuudesta viitteitä 
paikkaan liittyvästä mytologiasta. 

Olosuhteet rakennusurakalle olivat erittäin vaikeat. 
Kehlstein-vuori oli käytännössä koskematon. Mitään teitä 
ei ollut, vaan kaikki piti rakentaa alusta saakka. Urak
kaa kuitenkin edesauttoivat mielikuvat voittamattomasta 
saksalaisesta sotilaasta, työmiehestä ja insinööritaidos
ta. Mielikuva ei ollut täysin tuulesta temmattu , kun kat
soo Kolmannen Valtakunnan saavutuksia nimenomaan 
tältä kannalta. Suuri osa työntekijöistä oli itävaltalaisia, 
jotka omasivat arvokasta kokemusta mm. Grossglock
nerin alppitien rakentamisen pohjalta. Parhaimmillaan 
työssä oli noin 3500 henkilöä. 

Suunnittelun ja toteutuksen yhtenä johtoajatukse
na ja vaatimuksena oli rakentaa Kotkan pesään johtava 
vuoristotie ja itse rakennus mahdollisimman huomaamat
tomiksi ja heikosti maastosta erottuviksi . Kaikki isot puut 
ja kasvusta! oli jätettävä rauhaan, koska niiden uusiutu
minen olisi kestänyt liian kauan. Tarvittaessa kasvustoa 

oli siirrettävä ja säilöttävä huolella ja sitten istuttaa takai
sin . Kysymys oli enemmänkin täydellisyydestä kuin 
esim. salaamisesta. 

Lopputulos oli kuitenkin täydellinen. Kotkanpesä 
valmistui kaikessa komeudessaan kesällä 1938 Kehl
stein-vuoren huipulle 1834 metrin korkeuteen. Aikaa ku
lui 13 kuukautta, mitä voidaan pitää melkoisena saavu
tuksena. Epäilijät voivat itse käydä toteamassa tulok
sen paikan päällä. Kotkan pesälle johtavaa alppitietä pi
detään yhtenä Saksan kauneimmista vuoristoteistä. 
Paikan päällä käyneenä voi todeta, että näköalat ovat 
huikeita. Kotkanpesän 4 m leveä alppitie on 6,5 km pit
kä ja se puhkaisee vuoren tunneleina viidessä eri koh
dassa. Erikoiseksi tien tekee se, että se ei todellakaan 
ole mitään serpentiinitietä, vaan nousee viistosti vuoren 
rinnettä ylös tehden käytännössä puolivälissä vain yh
den suuremman 180 asteen mutkan. Korkeuseroa mat
kalla on noin 700 metriä. 

Kolmannen Valtakunnan 
viimeinen tukikohta? 
Hitler itse vieraili Kotkanpesässä hyvin harvoin. Korke
an paikan kammosta kärsinyt Fuhrer kävi erään tiedon 
mukaan Kotkan pesässä vain 14 kertaa. Varsinainen alu
een hermokeskus oli alempana Obersalzbergissä sijain
nut Berghof. Kotkanpesää käytettiin itse asiassa lähinnä 
vain lomanviettopaikkana ja joidenkin korkean tason vie
railuiden järjestämiseen. Vierailut olivat päiväkäyntejä, 
sillä Kotkan pesässä ei ollut makuuhuoneita. 

Liittoutuneet puolestaan olivat vakuuttuneita siitä, 
että Kotkanpesä käsitti massiivisia bunkkerijärjestelmiä 
ja oli ikään kuin Kolmannen Valtakunnan 'viimeinen tu
kikohta'. Kuitenkin pääosa korkean tason tapaamisista 
järjestettiin Berghofissa Obersalzbergissä. Samoin siel
lä olivat kaikki bunkkeriverkostot komentopaikkoineen. 

Kaikkiaan bunkkeriverkostoa rakennettiin Ober
salzbergiin noin neljä kilometriä- lähinnä suojaksi ilma-

hyökkäyksiltä. Tämäkin työ tehtiin kaikki vaatimukset 
täyttäen. Tunneliverkostovarustettiin hotellitason huoneilla 
ja kylpyhuoneilla mattoineen, kattokruunuineen ja asi
aan kuuluvine kalusteineen sekä mm. viini-, muona-ym. 
varastoineen. Nämäkin pitkälti säästyivät liittoutuneilta 
sodan aikana niiden hankalan sijainnin ja maalin pienen 
koon vuoksi sekä sen takia, että liittoutuneet eivät voi
neet olla varmoja oliko Hitler siellä vai ei - liittoutuneet
han halusivat saada Hitlerin elävänä, jotta hänestä ei 
taistelussa mahdollisesti kuollessaan olisi muodostunut 
Saksan kansan ja sotavoimien 'marttyyria'. 

Itse asiassa myytti Hitlerin ' Alppilinnoituksesta' 
oli lähinnä liittoutuneiden mielikuvituksen tuotetta. Hitler 
oli tosiasiassa harkinnut Obersalzbergistä luopumista jo 
hyvissä ajoin ennen liittoutuneiden saapumista. Hitler koki 
kykenevänsä valtakuntaansa parhaiten Berliinistä, eikä 
mistään vuoristobunkkerista. Hitler poistui Obersalzber
gistä lopullisesti 11 .7.1944. 

Obersalzbergin kohtalo sodassa 
Liittoutuneiden varsinainen isku Obersalzbergiin tapah
tui 25.4.1945. Yhteensä 275 brittiläistä pommittajaa hyök
käsi lähes sadan hävittäjän tukemana Obersalzbergiin 
pudottaen yli 1200 tonnia pommeja. Suurin osa Ober
salzbergin alueen kohteista tuhoutui. Kotkanpesä selvisi 
kuitenkin täysin vaurioitta. Obersalzbergin mittavan tun
neliverkoston takia ihmisuhrit jäivät kuitenkin hyvin pie
niksi-erään tiedon mukaan vain 31 kuollutta. Liittoutu
neiden maavoimat saavuttivat alueen 4.5.1945. Tapah
tumaa edelsi kilpajuoksu ranskalaisten ja amerikkalais
ten joukkojen välillä, eikä loppujen lopuksi koskaan ole 
selvinnyt kummat olivat ensin. 

Monia alueen rakennuksia tuhottiin tai tuhoutui jo 
vuonna 1945. Vuonna 1952 Berghofin jäänteet ja suuri 
osa muista jäljellä olleista Obersalzbergin kohteista rä
jäytettiin. Kotkanpesä kuitenkin säästyi tuholta, koska 
paikallinen maaherra ryhtyi puolustamaan tätä sinänsä 
ainutlaatuista paikkaa vedoten sen historialliseen arvoon. 
Vuonna 1960 perustettiin järjestö nimeltään 'Berchtes
gadener Landesstiftung' huolehtimaan Berchtesgadenin 
alueen hyvinvoinnista. Tulonsa tämä järjestö saa nyky
äänkin pääosin Kotkanpesän alueen matkailutuotosta. 

Kotkanpesä tänään 
Muutamat asiat jäivät päällimmäisenä mieleen. Saksa
laiset pitävät hyvin matalaa profiilia Kotkan pesän suh
teen. Yhtenä esimerkkinä tästä voi pitää alueelle johta
vaa opastusta. Missään tienviitoissa ei lue Kotkanpe
sää, ainoastaan Kehlstein . Täytyy myös valitettavasti 
todeta, että alue on käytännössä täysin uhrattu turismil
le. Obersalzbergin entisten SS-joukkojen kasarmien 
paikalle on kohonnut Kotkan pesään kulkevan turistilii
kenteen keskus: kuusi linja-autolaituria valmiina syöttä
mään 10 minuutin välein autolastillisen turisteja ylös Kot
kanpesään, pakollinen turistirihkamakojujen helvetti jne. 
1950-luvulle asti suurella yleisöllä oli mahdollisuus ajaa 
omilla autoillaan aina sisäänkäyntitunnelin suulle asti. 
Turismin lisäännyttyä Kotkan pesään johtava vuoristo
tie kuitenkin suljettiin ihmismassoilta ja tilalle järjestettiin 
bussikuljetukset. Kirsikkana kakussa oli rakenteilla ole
va lntercontinental-luksushotelli. Tähän suunnitelmien 
mukaan vuonna 2004 valmiustuvaan hotelliin ovat jo 
nyt amerikkalaiset varanneet huoneita, koska he halua
vat päästä ensimmäisten joukossa näkemään 'Hitler
hotellin'. Ihmisvirta ainakin kesäaikaan on jatkuva. Oli 
suorastaan ahdistavaa katsoa mistään mitään tietämät
tömien amerikkalaisten, brittiläisten ja ties minkä maa
laisten turistien poukkoilua ympäriinsä. Ylös Kotkan pe
sään kuljettavaan hissiin oli koko ajan kymmenien met
rien jono. 

Karmein totuus paljastui vasta ylhäällä itse Kot
kanpesässä. Rakennuksen alkuperäinen olemus oli käy
tännössä kokonaan tuhottu . Aitoa olivat vain metrin pak
suiset graniittiseinät sekä muutamat yksittäiset asiat. Ta
vallaan on helppo ymmärtää Kolmannen Valtakunnan 
perintönä saksalaisia riivaavaa menneisyyden varjoa 
ja siihen liittyvää itseruoskintaa ja henkistä krapulaa. 
Kotkan pesästä ei ole ymmärrettävästi haluttu muodos
tuvan uusnatsien tai muiden fanaatikkojen pyhiinvael
luskohdetta. Siinä on kyllä onnistuttukin, mutta silti on 
sääli nähdä, että tämä historiallinen, hyvin säilynyt ja 
sinänsä merkittävä paikka on täysin uhrattu turismille. 

Talon sisätilat on muutettu lähes täysin. On ra
kennettu nykyaikainen ravintola ja WC:t. Alkuperäinen 
keittiö on hävitetty. Entinen takkahuone on muutettu kah
vilaksi ja nurkkaan on pystytetty matkamuistokioski. 
Oikeastaan ainoat alkuperäisessä tai lähes alkuperäises
sä tilassa olevat osat ovat tunnelit, ylös rakennukseen 
johtava hissi sekä Eva Braunin teehuone. Alkuperäistä 
irtaimistoa ei ole missään jäljellä. Väittäisin, että Kotkan
pesän kalusteet löytyvät nykyään Pentagonin tai CIA:n 
päämajan nurkkahuoneista ja kellareista. Muusta histo
riallisesta ei ollut tietoa kuin oppaan päässä ja postikor
teissa. lrvokkain oli oikeastaan Kotkanpesän kuuluisa 
näköalatasanne. Nykyään tuo paikka on yksi suuri olut
terassi, jota kaunistavat kauniin sinivalkoiset baijerilai
sen olutpanimon mainosaurinkovarjot. Kotkanpesään 

Kotkanpesän sisäänkäyn
nin suuaukko. Tunneli vie 

vuoren sisään, josta 
noustaan hissillä 124 m 

ylöspäin suoraan sisälle 
Kotkan pesään. 

Mussolinin v. 1938 Hitlerille 
lahjoittama takka. Huomaa takan 
rikotut kulmat. Kotkanpesän 
vallanneet amerikkalaissotilaat 
olivat hakanneet takasta paloja 
irti sotamuistoiksi itselleen. 

johtava alppitie on sentään käytännössä alkuperäisessä 
asussaan. 

Kaikesta huolimatta jotain on kuitenkin jäljellä. Kot
kanpesän - tai saksalaisittain Kehlsteinhausin -sijainti 
on kyllä ainutlaatuinen. Vuoren huipulla ollessaan ei voi 
kuin onnitella herra Bormannia nappiin asuneista suun
nitelmista. Kotkan pesästä aukeaa huikea näkymä alas 
laaksoihin jaAlpeille. Parinkymmenen kilometrin pääs
sä Itävallan puolella laakson pohjalla levittäytyy Salz
burg. Väitetään, että Hitler sai suurta mielihyvää ja val
lan tunnetta siitä, että hän pystyi ylhäältä Saksan puolel
ta katsomaan suoraan alas synnyinmaahansa ja sittem
min alistamaansa Itävaltaan. 

Satojen turistien seassa oli vaikea päästä tun
nelmaan. Tunnelma olisi ollut varmasti aivan toisenlai
nen, jos Kotkanpesä olisi museoitu. Ehkä näin joskus 
vielä tapahtuukin, mene ja tiedä. 

Ikään kuin kohtalon oikkuna paluumatkalla las
keutuessamme linja-autolla Kehlstein-vuorelta alas, au
tomme ohi lensi uljaasti liitelevä kotka. Naureskelimme 
siinä yhdessä brittiläisten turistien kanssa, että mahtoiko 
se olla entinen isäntä tarkistamassa mitä väkeä hänen 
nurkissaan pyörii. 

Lähteet: Ernst Hanish;Obersalzberg- the Eagle ·s Nest 
and Adolf Hitler ja kirjoittajan omat kokemukset ja muis
tiinpanot matkalta 26.8.2002. 

Kotkanpesä kuvattuna 
alapuolelta. 

Eva Braunin "teehuone" oli 
parhaiten säilytetty osa 
Kotkanpesää, mm. seinäpa
neelit ovat alkuperäiset. 
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Rauhanturvaaiana 
haaveeni osallistua rauhanturvateh

utunut upealla tavalla kuluvana vuo-
01tin rauhanturvaajana US Central Com

andissa (USCENTCOM) Floridassa ISAF-yh
ysupseerina tammikuussa 2002. Huhtikuun lo

pulla sain jatkaa palvelustani rauhanturvajaana 
SFOR HQ:ssa. 

Rauhanturvaaiana 
voi toimia mvös Amerikassa 
Florida ja rauhanturvatehtävät eivät välttämättä heti 
tunnu kuuluvan yhteen . Täytyy myöntää, että kyl
lä ajatus tuntui minustakin eksoottiselta. Mutta, totta 
tosiaan, rauhanturvaajana voi toimia myös Ameri
kassa. Perusteet suomalaisen yhteysupseeri ryh
män asettamiselle olivat vankat. Ryhmä asetettiin 
tuottamaan ja välittämään tietoa päättäjille USCEN
TCOMin johtaman operaatio Enduring Freedomiin 
kehittymisestä Afganistanissa. Vastavuoroisesti 
välitimme tietoa USCENTCOMille CIMIC-osastom
me toiminnasta Kabulissa. 
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Floridassa ja Sarajevossa 
Toimiminen sotatoimia johtavassa esikun

nassa oli mielenkiintoista ja opettavaista. Oli mie
lenkiintoista nähdä millaisilla menetelmillä ja järjes
telmillä työtä tehdään valtameren toisella puolella. 

USCENTCOMiin 
Floridaan asetetut 

ensimmäiset suoma
laisupseerit: prikaati

kenraali O-M Multa
mäki (selin) ja ko

mentaja Olavi Jantu
nen perustivat 

USCENTCOMiin 
suomalaisten yhteys

upseeriryhmän 
tammikuussa 2002. 

Reilun kahden viikon 
puurtamisen jälkeen 

ryhmää vahvistettiin 
majuri Aki Alholla. 

Yhteenvetona voi todeta, että amerikkalaisilla on 
erinomainen kyky johtaa operaatioita jopa maa
pallon toiselta puolelta. Johtoesikunnan etäisyys 
etulinjasta ei command-tasolla nykytekniikkaa käyt-

Kuvassa viereisellä sivulla SOBHn 
suomalaisia prikaatikenraali J Pelto
lan vierailun aikana kesällä 2002. 

Kuvassa oikealla NATO PARLIAMEN
TARY ASSEMBLYN vierailu SFORiin 
Bosnia-Hertzegovinaan syyskuussa 
2002. 

Tyypillistä Balkanin vuoristomaisemaa. Kuvassa yllä 
Mostarin vanha silta. 

täen ole merkittävä asia. Ratkaisevassa asemas
sa ovat johtamisjärjestelmät, niiden käyttäjät sekä 
kenttäjohtajat. 

Tropiikin lämmöstä Balkanille 
Tropiikin lämmöstä jatkoin Balkanille. Tartuin an
nettuun haasteeseen ja pikaisen kotona käynnin 
jälkeen olinkin jo huhtikuun lopussa Sarajevossa 
toimistopäällikönä. Edessä oli uusi ympäristö, uu
det ihmiset ja tehtävät. Lisäksi toimin täällä Saraje
von suomalaisosaston kansallisena vanhimpana. 

NATOssa jokaiselle on annettu vastuulleen 
selkeä mutta melkoisen kapea-alainen tehtävä. 
Tehtävien kirjoa lisäävät kuitenkin kansalliset teh
tävät, jotka antavat oman mukavan suolansa päi
vittäisiin rutiineihin . Vieraskielisen rupeaman jäi-

keen tuntuu aina hyvältä saada kirjoittaa 
muutamia rivejä suomeksi. 

Sauna suomalaisuuden 
keidas camp Butmirissa 
Suomalaisuutta pidetään ylpeänä yllä täällä Camp 
Butmirissa. Merkittävänä suomalaisuuden keitaa
na täällä on, kuinkas muuten, meidän saunamme. 
Se toimii hengähdyspaikkana meille suomalaisille 
ja tarjoaa ulkomaalaisille jännittävää eksotiikkaa. 

Suomemme rantoja huuhtovaa merta ja sen 
tuoksua kaipaan kovasti. Ulkomailla ollessa on aina 
mukava seistä meren ääressä ja ajatella että koti
maa löytyy sieltä vastarannalla. Osalleni annettu 
13:n kuukauden rupeama ulkomailla alkaa hiljal-

leen kääntyä loppuliukuun. Pian ovat vuorossa 
kotimaan tarjoamat haasteet uudessa tehtävässä 
siellä kotijoukko-osastossani. 

Rauhanturvaterveisin täältä vastarannalla 
komentajakapteeni Olavi Jantunen 

Kirjoittaja aloittaa työskentelyn Kotkan 
Rannikkoalueen esikuntapäällikkönä 1.3.2003 
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teksti ja kuvat kaptl Timo Kari 

Kotkan Rannikkoalueen 
yhdeksi eettiseksi arvoksi 

on sovittu perinteiden 
vaaliminen, jota varten on 

perustettu KotRa:n 
perinneyhdistys. 

Perinneyhdistys teki 
RTR2:n muistoa vaalien 

sotahistoriallisen ja 
kulttuurisen matkan 

kannakselle 18-19.5.2002. 
Matkan ajankohta oli kuten 

edellisenäkin vuotena 
sovitettu kaatuneitten 

muistopäivän 
viikonloppuun. Matkalle 

lähti 30 asiasta 
kiinnostunutta. 
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Suulisniemestä,jossaAri tä
etran käyntiin klo 0440 ja kur
anjohtaja astui kyytiin ylipääl-

ö s u joukko keräiltiin eripuolilla 
a ialue a Ja karau ettiin Vaalimaan kautta Viipu
riin. 

RTR2:n esikuntaa ihmetelUin 
auton ikkunasta, 
Koiviston kirkolla jalkaudulliin 
Viipurissa etsimme ensimmäiseksi RTR2:n esikun
nan, jota vilkuiltiin linja-auton ikkunasta. Kiertoaje
lutyyliin tutustuimme myös Johannekseen (nykyi
nen Sovetski), josta matkaa jatkettiin Koiviston kir
kolle. Kirkolla jalkauduimme ensimmäinen kerran . 

Koiviston kirkolta matkamme jatkui uuteen 
Koiviston öljysatamaan, jonka myös tarkastimme 
auton ikkunoiden läpi. Isompia kommentteja ei kuu
lunut, joten matka jatkui kohti itää. Ennen Kyrön
niemeä totesimme Kipinolajärven sijainnin, josta toi
saalla tässä lehdessä on oma juttunsa (lt-miesten 
mekka). 

Kvrönniemessä 
kulttuuri- ja sotahistoriaa 
-ja eväiden kimppuun! 
Kyrönniemi oli valittu ensimmäiseksi eväiden syön
tipaikaksi sen kulttuurihistoriallisen arvonsa takia. 
Toisaalta paikka sopisi myös sotahistoriaan, kos
ka Mikael Agrikola oli tulossa Moskovasta rauhan
neuvotteluista, kun hänet Kyrönniemessä kutsut
tiin ajasta ikuisuuteen. Kyrönniemi on kaikinpuolin 
luonnonkaunis paikka, jota voi suositella vaikka 
yöpymispaikaksi omatoimisille. 

lnon linnake vllälli 
massivisuudellaan 
ensikenalaiset käviiät 
Ensimmäisen päivän pääkohde oli lnon linnake, 
joka massiivisuudellaan yllätti kaikki , jotka eivät ai
kaisemmin olleet alueella vierail lut. Linnoitus on 
rakennettu Pietari Suuren linnoitusketjuun sulke
maan Kronstadtin lahti yhdessä Yhimäen tykkien 
kanssa, jotka sijaitsivat Suomenlahden vastakkai-

Siiranmäellä Vuottaan tien risteyk
sessä tuli ohjeet asemien pitämises
tä. "Tuolta ne tulee ja te pysytte 
tässä. Asemia ei jätetä kuin vasta 
käskystä!" Niinhän Siiranmäessä 
tapahtuikin. Kersantti Teemu Leivo 
komentaa sotamies Juha Torkkelia. 

sella rannalla. lnossa oli rannikkotykkejä 54 kap
paletta, joista suurimmat olivat 305 mm kaksoistor
nitykkejä, yhteensä kahdeksan kappaletta. Patteri 
oli noin 1,5 km:n pituisella alueella.Kotkan Ran
nikkoalueen vuosipäivän yhteydessä kesällä 2002 
luovuttiin 152 mm pattereista, joiden jäähyväisam
munnoissa oli massiiviset tunnelmat -miltähän mah
toi kuulostaa kun kaksi 305 mm Obuhoviajyräytti 
yhteislaukauksen menemään? 

Teriioen hiekalia 
kuumat rommit 
Päivän anti oli runsas ja se vaati vastapainoksi 
kunnon viihteen Terijoen yöelämässä. Niitä juttuja 
ei voi painaa edes seitsemän päivää lehdessä, jo
ten matkan vaiheet siirtyy seuraavalle päivälle, 
kaatuneiden muistopäivälle. Noh, sen verran ker
rottakoon, että erittäin kylmästä ilmanalasta johtu
en Terijoen rantabaarissa baarimikot oppivat te
kemään kuuman rommitotin -ja laskuttamaan pauk
ku paukulta kysynnän ja tarjonnan mukaisesti aina 
hieman edellistä hintaa enemmän. 

Seppele laskettiin 
Kivennavan muistomerkillä, 
Siiranmäellä nähtiin 
perinneasuisia sotureita 
Kaatuneiden muistopäivä aloitettiin peri nteisellä 
seppeeleenlaskulla, tällä kertaa Kivennavan muis
tomerki llä. Seppeleen saivat laskea Jaakko ja 
Eeva Leppänen. Juhlapuheen piti komentaja Ta
pio Maijala. 

Toisen päivän pääkohteena oli Siiranmäki. 
Kolusimme alueen joka puolelta ja tutustuimme 
Suomen sotahistorian yhteen kunniakkaimpaan 
paikkaan. Perinneasuiset soturit yllättivät matkaa
jat taisteluhautojen , korsujen ja ruudinhajuisten 
muisteloiden tuoksinassa. Si iranmäestä matka jat
kui kohti nykyisiä asemia, joissa palvelu maistuu 
jälleen entistä maukkaammalta, kun näimme mitä 
uhrauksia vanhempi saapumiserä oli meidän 
edestämme tehnyt. 

Aamuhetki Koiviston kirkonrannassa 
josta kaksi kalastustroolaria lipui 
hiljalleen kohti kala-apajia. 

Koiviston kirkko on osoitus suo
malaisten korkeasta ammattitai

dosta käsitellä kiveä. Kirkossa on 
tällä hetkellä museo, johon osa 

matkalaisista kävi tutustumassa. 

Vaikka toukokuinen aamu on kolea, 
niin se ei Leppäsen Eevaa eikä 
Saatamoisen Riittaa hetkauta, 
varusteet sään mukaan ja menoks. 
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Matka on jatkunut lnon linnakkeelle 
asti, jossa sen historiaa kertoi 

Teemu Leivo. Kuuliaiset matkaajat 
vasemmalta ovat Tapio Maijala, 

Ulla Parviainen, Raimo Ollikainen, 
Teemu Leivo, (takana olijaa ei 

tunnista Erkkikään), Hannu Grön, 
Marko Rauhala, Ari Korpela (reis

sun loistava kuski), Marko Nuuttila, 
Riitta Baumgartner, 

Ritva Savolainen ja Jari Sakki. 
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Kyrönniemeen ei bussilla 
ongelmitta körötelty. Tien 
varrella oli tehty metsätöi
tä ja puut oli katkottu 
tienkohdalta henkilöauton 
mentäväksi. 

Vihdoikin taukopaikalla 
jossa jokainen kaiveli 
omia eväitään, mutustele
massa Taru Kari. Hannu 
Grön (istuu) ja Matti 
Järvinen seuraa taukopai
kan tapahtumia. Tapahtu
mat lienee positiivisia? 
Raimo Ollikainen (vas.), 
jonka panos matkan 
onnistumiseen oli ratkai
seva, myhäilee tyytyväi
senä katsellessaan 
matkalaisten meininkiä. 

Kyrönniemi ei ole mikä 
tahansa taukopaikka. 
Tällä paikalla kuoli 
Suomen kirjallisuuden 1sa 
Mikael Agricola. Mikaelin 
muistomerkki oli kadok
sissa vuosikymmenet, 
mutta löytyi uudelleen 
1990-luvulla ja pystytet
tiin v. 2000 nykyiselle 
paikalleen Kyrönniemeen. 

Mikael Agricolan hautapaikka on ympäröity 
kauniilla metalliaidalla. 

Olemme ensimmäisen pa1van päätepisteessä eli Terijo
en hiekoilla, tarkemmin Kuokkalassa. Ranta oli vielä 
toukokuussa rauhallinen, mutta tulossa oli vuosisadan 
hellekesä, joten monet varpaat vielä ennen syksyä 
santaa pyörittelivät. 

ULLA PARVIAINEN 

Kivennavan kirkonmäellä on sankari
vainajien muistomerkin lisäksi Eemil 
Halosen veistämä Katri Paavolaisen 
muistomerkki. Merkillä Teemu Leivo 
ja Taru Kari. 

Terassikausi on 
avattu. Kuva puhu
koot puolestaan. 

JARI SAKKI 

Matkan toinen päivä on 
sankarivainajien muisto
päivä. Smirnassa Kiven
navan muistomerkillä 
koko seurue. 

Kunniatehtävässä, seppe
leenlaskussa, Jaakko ja 
Eeva Leppänen. 

Siiranmäessä 
puolustusvalmistelut 
olivat keskeneräiset, niin 
oli siellä valmiita suojia
kin, kuten tämä oviaukko 
teksteineen kertoo. 
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Kiinalainen iunu 
teksti ja kuvat .Johanna Kämäräinen ja Tarmo Korhonen 

Pekingiin voi tutustua monella eri tavalla, yksi suosituimmista tavoista on var
masti matkatoimistojen kaikki palvelut kattava täysihoitopaketti, joka on turval
linen ja varma ratkaisu ja varmasti näkee kohteen kaikki tärkeimmät nähtä
vyydet- vähällä ponnistelulla. Seuraavassa kuitenkin otteita lyhyt sepustus 
omasta perusteellisesta tavastamme tutustua kohteeseen: Peking-tavallamme. 

KullblU 111 PVl'Sliillemm 
Olemme ennen tätä kohdetta ehtineet käymään jo useassa kaupunkikohtees
sa, joten tietty valmius suurkaupungin vilinään oli jo olemassa, vaikka kulttuu
rishokki olikin lennättää meidät pyrstöllemme heti kaupunkiin saavuttuamme. 
Ennen matkaamme olimme tutustuneet kaikkeen mahdolliseen kirjallisuuteen 
mitä Pekingistä saimme haalittua. Parhaaksi oppaaksi osoittautui Lonely Pia
netin julkaisu, joka oli tarkoitettu nimenomaan ominpäin liikkuvan tarpeisiin ja 
sisälsi myös virikkeen tutustua Kiinan muuriin hieman erilaisessa kohteessa 
kuin tavanomaiset turistimatkat yleensä pitävät sisällään . Oppaat eivät ole raa
mattuja ja tiedot vanhenevat todella nopeasti, varsinkin Kiinan kaltaisessa 
maassa jossa kehitys ja länsimaistuminen muuttaa kaupunkikuvaa parhaim
millaan yhdessä yössä. 

n 
Peking on pitkien välimatkojen kaupunki. Tuumaiseen mittakaavaan tehdyt 
kartat, joihin oli piirretty noin kolmasosa kaduista harhauttivat luulemaan "kul
man takana" olevia kohteita kävelymatkan päässä oleviksi. Pitkät suorat ka
dut uuvuttivat nopeasti tottuneenkin tramppaajan ja opimme nopeasti käyttä-
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mään osaltaan pelottavan rämiä ja poikkeuksetta aina tupaten täynnä olevia 
paikallisbusseja jalkojen jatkeina. Varsinkin kun hoksasimme niiden edullisuu
den: perusmatkan kertamaksu oli yhden yuanin eli noin 15 senttiä. Maksa
misoperaatio sinänsä oli mielenkiintoinen lipuntarkastaja/rahastaja ensin sul
lottuaan kaikki matkaan haluajat bussiin sisälle alkoi hillittömän kaakatuksen ja 
nöyrimmät maksoivat mukisematta (me mukaan luettuina) uppiniskaisimmat 
vasta usean äänivallin murtamisen jälkeen. Rahastajat sinänsä osoittautuivat 
avuliaisuudessaan kullanarvoisiksi, vaikka yhteistä kieltä meillä ei ollutkaan. 
Bussin vaihdot onnistuivat karttaa osoittelemalla ja yleistä huvitustakin herättä
neillä lausumisyrityksillä. Luojan kiitos, useimmat bussipysäkit oli merkitty kart
taan ja pysäkkien nimet löytyivät suurinpiirtein kaikista pysäkkitolpista, kiinaksi. 

Uikenne Vhlä h labal10 
Pekingissä liikenne on todellista yhteispeliä, jossa jokaisen etu on päästä 
ehjänä perille. Kuljettajat tuntuivat olevan tavallaan osa ajoneuvoaan kaikki 
aistit virittyneinä 360 asteen laajudelta ja valmiina käyttämään pienekin mah
dollisen raon etenemiseen. Perussuomalaisella mentaliteetillä liikkuminen tys
säisi varmasti ensimmäiseen valottamaan risteykseen pahemman luokan ry
tinällä; täällä kun tuntuu tuo autolla ajaminen olevan enemmän yksilölaj i kuin 
yhteispeliä. Itse jalankulkijan asemassa hoksasimme nopeasti ennakoivan 
liikkumisen idean: Valojen vaihtumisen pesäpallotermiä lainaten "irrottautu
malla pesältä"ja jatkamalla välittömästi valojen vaihtuessa tien yli japanilaisit
tain "Banzailla" vaikka se olikin paikallisittain epäkorrektia. Valojen vaihtumi
sen odottelu olisi ollut nimittäin ihan turhaa, autoja olisi tullut kaikista suunnista 
joka tapauksessa. 

Viikon puikoilla taiteilemisen 
jälkeen haarukalla syönti tuotti 
ongelmia, sanoi Tarmo. Vasem
malla tupeerattu jalopeura 
kielletyssä kaupungissa. 

Kiinalaista juttua kokemassa 
olivat KotRan henkilöstöön 
kuuluva Tarmo Korhonen ja 
hänen vaimonsa .Johanna 
Kämäräinen. 
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Kambodzhan lähihistoria lienee monil
le tuttu, moni myös tietää, että Kam
bodza oli muinoin Taka-Intian niemi
maan mahtavin valtakunta.Khmerien 
imperiumi hallitsi Kaakkois-Aasiaa 
vuosina 802-1432.Thait perustivat Sia
miin vuonna 1350 Ayuttajan dynastian 
ja valloitti Angkorin. Mahtavan impe
riumin luhistumista symbolisoi Angko
rin alueen hylkääminen ja pääkaupun
gin perustaminen Phnom Penhiin. 

Kambodzha oli Ranskan suojelu
valtio (protektoraatti) vuosina 1863-
1953.Ensimmäisen Indokiinan sodan 
jälkeen Kambodza itsenäistyi vuonna 
1953 ollen kuningaskunta vuoteen 1969 

teksti Jari Sakki kuvat Marja Parikka 

ja kenraali Lon Nolin johtama Khmerin 
Tasavalta vuosina 1970-75, jolloin Pol 
Potin johtamat punakhmerit kaappasi
vat vallan vuosiksi 1975-78. Punakhme
rien sotatoimia edistivät USA:n laajat 
pommitukset Kambodhzan puolella, nii
den tarkoituksena oli estää kommunis
tisen Pohjois-Vietnamin huoltokuljetuk
set Etelä-Vietnamin sota-alueelle. 

Punakhmerien ideologinen pohja 
oli ääriradikaalissa kommunismissa, 
jonka päämääränä oli luopua rahan käy
töstä, koulutuksesta sekä yhteiskunta
luokista, erityisesti oppineesta väes
töstä haluttiin päästä eroon. Kansaa 
pidettiin nälässä, esimerkiksi hedelmi-

Kuoleman ken 
Kambozhalla 
on karmea menneisvvs ia kiehtova historia 
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en poimimisesta omaan käyttöön ran
gaistiin kuolemalla. Pol Pot vältti hen
kilökulttia hallitsemalla Angkar pade
vat -vallankumousjärjestön kautta, jon
ka summittainen väkivalta piti ihmi
siä pelon vallassa. Punakhmerien val
takauden kuolonuhrien määrän on ar
vioitu olevan 1,5 - 2 miljoonaa ihmis
tä. Joulukuun 25. päivänä vuonna 1978 
hyökkäsi Vietnam 120 000 miehellä 
Kambodzaan ja 7.1.1979 Pol Potin hal
litus kaatui. Punakhmerit kapinoivat 
viidakossa aina vuoteen 1998 asti, jol
loin Pol Pot kuoli. Nykyisin Kambodzha 
on kuningaskunta ja tässä kohtaa on 
meidän aikamme aloittaa matka ... 

Vasemmalla Angkor Wat, jonne saapu
essa oli kuin olisi astunut sisään 
Taruun Sormusten Herrasta. Temppeli
alue, jota ympäröi 190 m leveä valli
hauta, rakennettiin aikoinaan Vishnu
jumalalle. Angkor Watin korkeimman 
tornin huippu on 65 m korkeudessa ja 
sinne johtavat niin jyrkät portaat, että 
katse on pidettävä koko ajan jaloissa 
ja näin saavutaan nöyränä jumalansa 
luo. Temppeli on täynnä hiekkakiveen 
hakattuja reliefejä, jotka kertovat omia 
tarinoitaan menneisyydestä, aikansa 
sarjakuvia! Angkor Watin alunperin 
3000 patsaasta on ehjinä jäljillä 16, 
osa tuhottuna, osa salakuljetettuna 
ulkomaisiin kokoelmiin. 

ääkaupunki - 1,5 miljoonan asuk
ltllBn~lllll:lim Penh - ruma, luotaantyöntävä, nuh
Jla~iR':P'~ .. ... ja siksi niin kiehtova. Lohkeilevan 

aaltopellillä vuoratun terminaalira
uolelta löytyi pitkä tiski jonka ta-

a istui me en ilmeetöntä virkailijaa leima-
sin toisessa kädessä, passi ensimmäiselle miehel
le, kävely tiskin toiseen päähän ja hetken odotus, 
oman valokuvan tunnistaminen passista sitä hei
luttavan virkailijan kädestä - 20 dollaria ja kiitos -
viisumi Kambodzhaan oli saatu . Maassa vallitsee 
täysin hallittu kahden valuutan talous, maksat dol
lareilla, vaihtorahat saa paikallisena monopolira
hana rielinä, tosin Phnom Penhissä ei juuri shop
pailu mahdollisuuksia ollut, mitä nyt muutama olut 
marketista. Yöllä liikkumista suorastaan käskettiin 
välttämään, joka yö tapahtui aseellisia ryöstöjä ja 
lähes joka yö joku pääsi hengestään. Jos kave
ristaan olisi halunnut päästä eroon, pieni vinkki ja 
300 dollaria, niin homma hoituu ja matka olisi jat
kunut yksin .. . 

Tuol Slenuin vankila 
vksi maailman surullisimmista 
paikoista 
Kambodzhan masentavaan lähihistoriaan tutustu
misen aloitimme Tuol Slengin entisestä koulusta, 
jonka punakhmerit muuttivat vankilaksi nimeltä Se-

curity-21 , paikka jossa kidutettiin ja teloitettiin valta
osa maan eliitistä ja oppineista. Lattioilla ja seinissä 
näkyi edelleen kuivuneita veriroiskeita, huoneis
sa olivat kahleet vielä paikoillaan ja seinillä valo
kuvia ihmisistä ennen ja jälkeen kidutusten, kom
munisteillahan oli tapana dokumentoida kaikki.Tuo! 
Sleng lienee yksi maailman surullisimmista paikoista 
natsien keskitysleirien ohella. 

Viidentoista kilometrin päässä Phnom Pen
histä sijaitsee Choeung Ek, jonne suuri osa Tuol 
Slengin uhreista kuljetettiin ja paikka sai pian kan
san suussa nimen Kuoleman Kentät. Choeung 
Eki n puistoalueelta löytyy 129 joukkohautaa, jois
ta 43 on jätetty koskemattomiksi. lrvokkaim
pana muistomerkkinä kauniissa chedissä si
jaitseva pääkallotorni, jossa on eri kerrok
sissa lajiteltuna yli 8000 pääkalloa, naiset 15-
20 vuotta, miehet 20-25 vuotta ... 

Phnom Penhissä liikkuessa ei voinut 
välttyä näkemästä maan tämän hetken suur
ta tragediaa, miinojen silpomia ihmisiä. Kam
bodzassa kuolee keskimäärin 200 ihmistä 
kuukaudessa miinojen uhreina, pääosin lap 

Näkymä Tuol Slengin entisestä 
koulusta, jonka punakhmerit 
muuttivat vankilaksi nimeltä 
Security-21, paikka jossa 
kidutettiin ja teloitettiin valta
osa maan eliitistä ja oppineista. 

Viidentoista kilometrin päässä 
Phnom Penhistä sijaitsee 
Choeung Ek, jonne suuri osa 
Tuol Slengin uhreista kuljetet
tiin ja paikka sai pian kansan 
suussa nimen Kuoleman Kentät. 
Choeung Ekin puistoalueelta 
löytyy 129 joukkohautaa, joista 
43 on jätetty koskemattomiksi. 
lrvokkaimpana muistomerkkinä 
kauniissa chedissä sijaitseva 
pääkallotorni, jossa on eri 
kerroksissa lajiteltuna yli 8000 
pääkalloa, naiset 15-20 vuotta, 
miehet 20-25 vuotta ... 

Muutaman kilometrin päässä Phnom 
Penhistä oli Hopeaseppien kylä, 
jonka raittia kävellessä tuntui että 
aika on pysähtynyt, näky oli kuin 
maailman alussa. Ei autoja, ei 
mopoja vaan vesipuhvelin vetämiä 
rattaita. 

Vierailimme kylässä juuri koulupäi
vän päättymisen aikaan ja lapset 
ihmettelivät meitä "käveleviä dolla
reita", hokien ainoaa osaamaansa 
englannin kielen sanaa "Hellol" 
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sia, aikuiset menettävät joko toisen tai molemmat 
raajansa ja tämä surullinen näky on arkipäivää 
pääkaupungin kaduilla. Punakhmerit totisesti kään
sivät neljässä vuodessa Kambodzan kelloa satoja 
vuosia taaksepäin. 

Muutaman kilometrin päässä Phnom Pen
histä oli Hopeaseppien kylä, jonka raittia kävelles
sä tuntui että aika on pysähtynyt, näky oli kuin maa
ilman alussa. Ei autoja, ei mopoja vaan vesipuh
velin vetämiä rattaita. Vierailimme kylässä juuri kou
lupäivän päättymisen aikaan ja lapset ihmettelivät 
meitä "käveleviä dollareita", hokien ainoaa osaa
maansa englannin kielen sanaa "Hello!". Kylästä 
tarttui mukaan matkamuistona pieni hopeinen nor
su joka alkaa jo uhkaavasti tummua. .. 

SiemReapin 
erikoisin nähtävvvs on 
kelluvat kVlät 
Herman Hesse kirjoitti aikoinaan: Lähtemisessä 
piilee aina lumovoima. Oli aika jatkaa matkaa poh
joisessa sijaitsevaan Siem Reapin kaupunkiin, jon
ne matka taittui Aasian suurimman järven, Tonle 
Sapin, ylitse. Pikaveneen matkavauhdilla 25 sol
mua matka kesti viisi tuntia, mikä sujui "leppoisasti" 
torkkuen veneen 1,5 m leveällä kaarevalla aurin
kokannella. Jäykistynyt kroppa vaati muutaman 
oluen illalla notkistuakseen. 

Samassa maassa oltiin edelleen, mutta kaikki 
tuntui muuttuvan. Poissa oli Phnom Penhin yllä lei
juva hienoinen synkkyys. Kaupunki oli pieni ja siisti, 
poissa olivat kerjäläiset, ihmiset olivat iloisia ja ys
tävällisiä. Itse kaupungissa ei paljon nähtävää ol
lut lukuunottamatta markkinoita ja baareja. Ruoka
paikkana oli esimerkiksi Happy Herbs Pizza, jo
kainen voi mielessään kuvitella sen kaikkein on
nellisimman yrtin .. . 

SiemReapin erikoisin nähtävyys oli kellu
vat kylät, ihmiset asuivat, kävivät kauppaa ja lap-
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Lähellä Angkor Watia on Buddhalle omistettu temppeli, ikiaikainen Bayon, 
jonne johtavaa pengertietä vartioivat mahtavat patsaat, vasemmalla 
Idän hyvät ja oikealla Lännen pahat. Patsaat kannattelevat Vasukia, pyhää 
käärmettä, joka on kietoutunut maapallon ympärille. 

set koulua, veneissä. Ja löytyihän sieltäkin baari 
ja krapulaisia ruotsalaisia haikaroita. Kyseessä oli 
aikoinaan Vietnamista Tonle Sapin järvelle muut
tanut venekansa. Aina maihin mennessään ve
nekansa lähtee ulkomaille, Kambodzaan! 

AngkorWat, 
temppeli khmerien mvkistävässä 
valtakunnassa 
SiemReap'istä muutaman kilometrin päässä sijait
sevassaAngkor Thomissa, aikansa maailman suu
rimmassa kaupungissa, riitti näkemistä useammaksi 
päiväksi. 

Eräänä tammikuun iltapäivänä vuonna 
1861 raivasi ranskalainen luonnontutkija Henri 
Mouhot tietä lähes läpipääsemättömän viidakon 

halki. Äkkiä hänen eteensä ilmestyi aukio, joka jäh
metti hänet paikalleen . Hän huomasi valtavan ki
virakennelman ääriviivojen kohoavan aivan sil
miensä edessä. Sen pitkät harmaat rintavarustuk
set näyttivät ulottuvan loppumattomiin, mahtavia te
rasseja ja parvekkeita kaartui hänen yläpuolellaan 
ja viisi kartiohuippuista tornia kohosi korkeuksiin. 
Hän oli osunutAngkorin , Khmerien valtakunnan 
jättimäisille raunioille. (ClarenceHall/SuuriMal!<akirja) 

Alueen merkittävin temppeli oli mykistävä 
Angkor Wat, jonne saapuessa oli kuin olisi astunut 
sisään Taruun Sormusten Herrasta. Temppelialue, 
jota ympäröi 190 m leveä vallihauta, rakennettiin 
aikoinaan Vishnu-jumalalle. Angkor Watin korkeim
man tornin huippu on 65 m korkeudessa ja sinne 
johtavat niin jyrkät portaat, että katse on pidettävä 

Bayonin alueella on yli 200 lempeästi hymyilevää Boddhisattvan patsasta. 

Bayonista pienen kävelymatkan 
päässä oli erittäin vaikuttava 

350 m pitkä ja keskimäärin 
3 m korkea elefanttiterassi, 

jossa sijaitsi myös 
Leprakuninkaan parveke. 

Angkorin Thomin merkittävistä 
temppelialueista oli näkemättä vielä 
viidakon nielaisemaksi tarkoituksella 
jätetty lumoava Tha Phromin viidak
kotemppeli. Saapuessamme sinne 
aamuseitsemältä vastassamme oli 
juuri heräävän viidakon äänet. Papu
kaijojen konsertti oli uskomaton. 

koko ajan jaloissa ja näin saavutaan nöyränä ju
malansa luo. Temppeli on täynnä hiekkakiveen ha
kattu ja reliefejä, jotka kertovat omia tarinoitaan 
menneisyydestä, aikansa sa~akuvia! Angkor Watin 
alunperin 3000 patsaasta on ehjinä jäljillä 16, osa 
tuhottuna, osa salakuljetettuna ulkomaisiin kokoelmiin. 

Eletanniterassi ia 
leprakuninkaan parveke 
LähelläAngkor Watia on Buddhalle omistettu temp
peli, ikiaikainen Bayon, jonne johtavaa penger
tietä vartioivat mahtavat patsaat, vasemmalla Idän 
hyvät ja oikealla Lännen pahat. Patsaat kannatte
levat Vasukia, pyhää käärmettä, joka on kietoutu
nut maapallon ympärille. Bayonin alueella on yli 
200 lempeästi hymyilevää Boddhisattvan patsas
ta. Ei kuitenkaan niin harrasta paikkaa, etteikö joku 
olisi baaria perustanut ja kylmä olut maistui hyvin 
jo ennen aamu kymmentä -meille molemmille. Olu
en jälkeen pienen kävelymatkan päässä oli erit
täin vaikuttava 350 m pitkä ja keskimäärin 3 m kor-

kea elefanttiterassi, jossa sijaitsi myös Leprakunin
kaan parveke. 

Tha Phromin viidakkotemppelissä 
tilmaniin Tomb Raideria 
Angkorin Thomin merkittävistä temppelialueista oli 
näkemättä vielä viidakon nielaisemaksi tarkoituk
sella jätetty lumoava Tha Phromin viidakkotemp
peli. Saapuessamme sinne aamuseitsemältä vas
tassamme oli juuri heräävän viidakon äänet. Pa
pukaijojen konsertti oli uskomaton. 

Tha Phromissa on satoja vuosia vanhojen 
banianpuiden juuriinsa kietomiaApsaran patsaita 
(Apsara on khmer-mytologian taivaallinen neitsyt) 
ja sammaleen sekä jäkälän peittämiä muureja. 

Angkor Watin ja Tha Phromin temppelialu
eilla filmattiin elokuvaa Tomb Raider ja varsinkin 
aivan ihastuttavassa Tha Phromissa olisi voinut 
kuvitella näkevänsä miehen -yllään kulunut nah
katakki, hattu ja ruoska - tuon niin monelle tutun 
arkeologin! 

Tha Phromissa on satoja vuosia 
vanhojen banianpuiden juuriinsa 
kietomia Apsaran patsaita (Apsara 
on khmer-mytologian taivaallinen 
neitsyt) ja sammaleen sekä jäkälän 
peittämiä muureja. 

... Ja täältä löytyivät myös Battam
bangin bambun tähtijuuret ... 
Kiehtovalla matkalla Kambozhassa 
olivat Jari Sakki (kuvassa) ja Marja 
Parikka, jotka kummatkin ovat 
Kotkan Rannikkoalueen henkilöstöä. 
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onta iuhlan aihetta 
Someri, 152 50-T ia KotRa 

Kotkan Rannikkoalueella juhlittiin 
kolminkertaisesti heinäkuun 8. 
päivänä. Juhlapäivän aiheina olivat 
Somerin taistelun 60-vuotis 
muistopäivä, Kotkan Rannikko
alueen 84. vuosipäivä ja 152 50-T -
tykin viimeiset laukaukset. 

teksti Ulla Parviainen, 
kuvat Ulla Parviainen ja Pekka Vainio 

Päivä alkoi varhain aamulla, kun joukko Somerin 
taistelujen veteraaneja komentajamme seuruees

sa astui Kotkan meripelastusyhdistyksen pelas
tusvene Rankin kyytiin ja matka kohti Ulko

Tammiota alkoi. Lukijaa saattaa ihmetyttää, 
miksi liikkeellä oltiin muulla kuin sota-aluksella. 
Vielä viime hetkeen asti toivottiin lupaa Venäjän 

viranomaisilta, että seppeleenlasku oltaisiin 
voitu tehdä Somerissa. Jos toive olisi toteutunut, 

olisi oikea kulkuneuvo ollut nopea siviilialus. 
Ulko-Tammio oli hyvä vaihtoehto. 

Saaressa on Somerin taistelijoiden muistomerk
ki, jonne seppele laskettiin. Mukana olivat Yrjö 

Tolsa, Lasse Muuri, Unto Sinivaara, Onni Kuokka 
rouvansa kanssa, komentaja Tapio Maijala, 

komentajakapteeni Jussi Suomalainen, yliluut
nantti Teemu Leivo ja pelastusvene Rankin 

miehistö Tapani Tiitinen ja Jukka Toikka sekä 
kuvaajana Peka Vainio. 

Samaan aikaan Kirkonmaan linnakkeella odotet
tiin jännityksellä historiallista hetkeä. Tykkimie
hen uskollinen ystävä, " kuuden tuuman Canet" 
tykki siirtyisi hetken kuluttua ammuttavien 21 
kunnialauksen myötä ansaittuun lepoon. Lauka
ukset ammuttiin vuoron perään kahdella 152 50-T 
-tykillä. Ampumahenkilöstössä oli mukana 
sotilaita, sotilasammattihenkilöitä ja siviilejä. 
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Mies ja tykki valmiina. Kaptl Pekka Pentti. 

" 

Muita palkittuja olivat: 
Vuoden rannikonpuolustaja, komkapt Jori Harju 
Vuoden kouluttaja {jaettu), ltn Jukka Kansonen 
j a tstosiht Kirsi Huttunen; 
Paras ampuja, 

Yli kaksisataapäinen juhlaväki nautti kauniista 
kesäsäästä ja kahdesta mielenkiintoisesta 
esitelmästä. Eversti evp Olavi Aspinjaakko 
kertoi Somerin taisteluista ja yliluutnantti Teemu 
Leivo 152 50-T -tykin historiasta. 

Ja kuten vuosipäivän perinteisiin kuuluu, myös 
ansioituneita palkittiin. Uusimpana tunnustukse
na jaettiin Vuoden palveluntuottaja, jonka perus
teet löytyvät sisäisen asiakastyytyväisyyskyse
lyn tuloksista. Palkinnon saivat materiaalikirjan
pito; Anne Pulkkinen ja tekninen huolto; Raine 
Järvinen, Jukka Lehmussaari ja Sami Warjus. 
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Tvk imiehen uskollinen vstävä 
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15250-T 
Tykkimiehen uskollisen ystävän 152 
50-T -tykin viimeiset 21 kunnian 
laukausta jyrähtivät komeasti lukuisan 
kutsuvierasjoukon todistaessa tapah
tumaa. 

-
On se, ihmeellinen 
ja mielenkiintoinen 
tykki. Upeasti 
kajahtaneiden 
laukausten myötä 
tämä tykkimalli 
siirtyy koko valta
kunnassa ansait
tuun lepoon. Ran
nikko-ohjukset ovat 
nykypäivää. 

Ja sitten lounaalle, 
lohikeitolle. 

Esikuntapäällik
kömme, komentaja 
Timo Seppälä sai 
mieluisan tehtä
vän. Hän sai ex
komentajaltamme 
Sakari Martimolta 
lahjoituksen ja 
muiston perinneyh
distyksellemme. 

Millä parisataa ihmistä saatiin kuljetettua Kirkon
maalla paikasta toiseen, laiturilta tykille ja tykiltä 
kerhon maastoon lounaalle? No, bussillapa tieten
kin! Vaikka paikallisliikenteen reitit eivät mante
reelta kymmenen kilometrin päähän saareen 
yletäkään, saatiin kaksi tilausbussia Kala-lautan 
kyydissä linnakkeelle. Siinäpä oli veneilijöillä 
ihmettelemistä ja kuvauksen aihetta! 
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Merivoimien 
Juhlapäivän ohjelmaan kuuluivat 
mm. paraatikatselmus, kenttä
hartaus ja aluksien avoimet ovet 
sekä merivoimien esittelyalue, 
jonne yleisö oli tervetullutta. 
Kuvassa ylh. sotilasmestari Leo 
Puhakka(edessä)Uudenmaan 
Prikaatista ja komentaja Ilpo 
Bergholm Merivoimien 
Esikunnasta. 

teksti ja kuvat Ulla Parviainen 

ivää vietettiin perinteiseen ta
n taistelun vuosipäivänä 9. 
Rannikkoalueen paraatijouk
olivat mukan helteisessä Tu
alla. Upea rivi aluksia oli kiin-

rii m Marinumin läheisyyteen. 
Kkaksi alusta oli ylitse muiden: satavuotisjuhlaan
sa viettävä ja Turkua kotisatamamanaan pitävä, 
upea museopurjelaiva Suomen Joutsen ja meri-

so M0TMnn Mvnnn 2002 

vuosipäivä Turussa 9.7.2002 
voimien uusinta aluskalustoa edustava ilmatyyny
alus Tuuli. Näitä kahta silmäillessä todentui sadassa 
vuodessa tapahtunut huima kehitys. 

Parhaasta loma-ajasta huolimatta laiturialueel
la kävi suuri määrä kiinnostuneita vieraita tutustu
massa aluksiin ja merivoimien esittelyalueeseen, jos
sa oli mahdollisuus tutustua ja kysellä kaikista meri
voimiin kuuluvista joukko-osastoista ja niiden toimin
nasta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tar-

joamista mahdollisuuksista. Merivoimien ankku
ripinssi koristi monen pienen vieraan paidanrin
taa tai lakin lippaa -ja iskät katselivat kateellisina, 
kun lapsia pinssitettiin. 

Ja siellä missä puolustusvoimat on kan
san keskuudessa, siellä on myös Sotilaskoti. Jäl
leen kerran tuli todistettua, että "sotkun" munkki
en voittanutta ei ole! Ensi vuonna niitä saa mais
taa Tammisaaressa. 

Fregatti, koululaiva Suomen 
Joutsenesta maalattu taulu sijaitsee 
Merisotakoulun luokkarakennuksen 2. 
kerroksessa, Suomen Joutsenen 
perinneaulassa, jossa on myös esillä 
tiettävästi Suomen vanhin Suomen 
Joutsenen pienoismalli, pienoismallit 
mm. koululaiva Matti Kurjasta ja 
miinalaiva Pohjanmaasta sekä 
kadettien priimustaulut. 

Taulun on maalannut Hj. Sjöström 
vuonna 1973. Taulu on Merisotakoulun 
omistama, ja sen on lahjoittanut 
Suomen Joutsenen 1. matkan 
reserviupseerikurssi. Kokoa 
maalauksella on 200cm x 170cm. 

Kuva: Merisotakoulu 

Merivoimien 
komentaja, 
kontra-amiraali 
Hans Holmström 
(kuvassa) piti 
juhlavan iloisen 
vastaanoton illalla. 
Ja paikka oli aivan 
upea - Suomen 
Joutsen • jonka 
kannella Aurajoen 
rannalla kesäillan 
tunnelma huipentui. 

100-vuotias 
laivakaunotar sai 
osakseen 
ansaitsemaansa 
huomiota, kun 
vieraat ihailivat 
taidokasta käsityötä 
ja upeita yksityis
kohtia. 
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Jäähvvää 
linnuille 
teksti ja kuvat Pekka Vainio 

Syksyn ensimmäiset pakkaset saivat siivekkäisiin vipinää. Muuttolintujen 
viimeiset viivyttelijät jättivät pesimäseutunsa ja täällä talvehtivat 
hakeutuivat parhaiden ruokintapaikkojen äärelle. Pihapiirin myöhäissyksyn 
ankeutta piristävät tali- ja sinitiaisparvet, jotka edellistalven jäljiltä etsivät 
kenties vielä varastossa olevaa lintulautaa. 

laudan paikkahan on pihalla. Jotkut ruokkivat 
a läpi vuoden, ja hyvän ruokapaikan äärellä 
·· vipinää myös kesähelteellä, joskin vähem

f,""~!\l,lllc· HiöU·V la. 
dan virkaa hoitamassa näkee mitä .__.....,..,.....,..;...;.;.. 

merkillisimpiä virityksiä - mielikuvituksen rajoja 
saakin kokeilla, mutta tietyt rakenteelliset seikat kaik
kien tulee täyttää. 

Linmlauta svönöautomaani 
-ei pelkkä avonainen lauta 
Lintu lautaa pitääkin oikeastaan nimittää syöttöau
tomaatiksi. Avoin, linnuille suojaa tarjoava lintulau
ta kuuluu menneisyyteen. Nyt lintulaudan on suo
jattava ravinto kastumiselta ja likaantumiselta - eten
kin lintujen omalta ulosteelta. 
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Siemenet kaadetaan säiliöön, jossa neva
luvat omalla painollaan syöttöaukkoihin, josta lin
nut voivat ne poimia nokkaansa. Automaatin ra
kenne estää ruokailevaa lintua istumasta syömän
sä ravinnon keskelle ja ulostamasta "lautaselleen". 
Saastunut ravinto aiheuttaa linnuille salmonellaa, 
joka takaa hitaan kuoleman. Toisaalta lintujen me
kastus ruokintapaikalla pudottaa siemeniä myös 
maahan, jossa ne pääsevät likaantumaan, ja lin
nuista mm. keltasirkut syövät mieluummin maasta 
kuin automaatilla. 

Melkein kaikki kelpaa 
-vaan mikä maislUu? 
Ei ole aivan sama millä lintuja ruokkii. Suolainen ja 
pilaantunut ravinto on kiellettyjen listalla. Vanhaan 

"hyvään" aikaan linnuille tarjottiin talviruoka lyh
teen muodossa. Onhan se kaunis - etenkin kun 
parvi keltasirkkuja tai punatulkkuja koristaa sitä. 

Linnut ovat kuin lapset. Kovin persoja ny
kyään ravintonsa suhteen . Perinteinen kaura kel
paa enää keltasirkuille. Tiaiset ja punatulkut halu
avat auringon kukkaa. Onhan auringonkukan sie
menet ravintoarvoltaan parempaa kuin kaura -
tosin ruokkijan kukkarollekin kalliimpaa. Myös maa
pähkinä rouhittuna on tiaisten mieleen. Kovilla pak
kaskeleillä tintin saavat energiaa parhaiten sian ih
rasta. Myös tikat pitävät rasvasta. 

Mustarastaiden talvehtiva joukko kasvaa jat
kuvasti. Ne eivät siementen päälle juuri ymmärrä, 
mutta rusinat ovat niiden herkkua. 

Keltasirkku (Vas.) 
Keltasirkut ilmestyvät joskus suurinakin parvina talviselle ruokintapaikalle. 
Niiden maun mukaista ravintoa on kaura, joka harvalle enää kelpaa. 

Kuka vierailee linmlaudallasi? 
Odotetuimpiin vieraisiin talviruokintapaikalle kuuu
vat punatulkut. Kauniin punainen koiraslintu saa 
aina hyvälle tuulelle. Kauralyhde, jouluaaton kir
peä pakkassää ja parvi punatulkkuja-se on joulua. 

Sinitiainen on yleinen lintu pihapiirissä läpi 
vuoden. Pienen kokonsa takia se tarvitsee ihmi
sen apua selvitäkseen pahimmista pakkasista. Pir
teä ja kaunis sinitiainen on ärhäkkä vieras lintu
laudalla ja pitää puolensa isompien joukossa. 

Myös viherpeippo on lisääntynyt, ja juuri 
talviruokinnan ansioista. Koiras on kauniin vihreä, 
keltaisin somistein. Viherpeippo tykkää auringon
kukasta 

Keltasirkku on yleinen myös talvisen kau
pungin ruokintapaikoilla. Parvilintuna kaurat saa
vat kyytiä, kun kymmenet linnut nyhtävät siemeniä 
kupuunsa. 

Varpunen jouluaamuna saattaa hyvinkin 
olla pikkuvarpunen. Suklaanruskea päälaki , val
koinen, mustatäpläinen poski on hyvä lajitunto
merkki. Pikkuvarpusia tapaa lähes jokaiselta ruo
kintapaikalta nykyään. 

Lintujen ohella samoista siemenistä kisaile
vat tunnetusti myös oravat. Ja maahan varisseita 
siemeniä jemmailevat niin hiiret kuin myyrätkin. 

Ravintoketju pyrkii aina täydentymään -
pelin nimi on heikoin lenkki! Missä vilistävät pikku
linnut, oravat ja pikkujyrsijät, siellä viihtyvät myös 
jonkin sortin pedot. Kaikilla niillä on nälkä ja kaikki 
eivät ole vegetaristeja. Luonnonlaki toimii parhai
ten omilla ehdoillaan, ja meidän pitää hyväksyä 
se, että lintulaudan alta löytyy joskus pisara tintin 
verta. 

Talviruokintaa ei saa keskevnää! 
Lintujen talviruokinnassa on tärkeää, ettei ruokin
taa keskeytetä talven aikana. Linnut oppivat no
peasti löytämään parhaat paikat ja tyhjänä löyty
vä lintulauta ei tuota pelkästään pettymystä, vaan 
tuo tuhon mukanaan. 

Pikkuvarpunen 
Varpusparvessa yhä useammin näkee kuvan pik
kuvarpusia. Sen tuntee ruskeasta päälaesta, val
koisesta, mustatäpläisestä poskesta. 

Siniliainen 
Talitiaistakin yleisempi sinitiainen viihtyy pihapiiris
sä läpi vuoden. Pienestä koostaan huolimatta se 
pitää pintansa ruokintapaikalla. 

Tilhi 
Kaunis tilhi ei varsinaisesti viihdy ruokintapaikalla, 
mutta pihapihlajan marjojen loputtua, voi yrittää 
houkutella parvi rusinoilla viihtymään pidempää
kin. Monen muun linnun tavoin tilhet syövät maasta, 
joten ruokintapaikan ympäristön siisteyttäkin on 
vaalittava talven aikana. 
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Haapasaaren tunnel
mallinen pieni saaristo
kirkko kylpi kauniissa 
auringonpaisteessa 
jouluaaton hartauden 
aikana. Kirkko on 
kesällä vilkkaammassa 
käytössä, mutta 
talvellakin tarkenee 
paukku pakkasista 
huolimatta toppatakit 
päällä. Hartaushetken 
piti sotilaspastori 
Risto Pesonen. 

Kuvat 
tilannevalvoja 
liro Helminen 
Teksti 
Ulla Parviainen 

luaatto 
Haapasaaressa 
Eräs hienoimpi perinteitä Kotkan Rannikkoalueella on aina ollut jouluaaton vietto niiden 
ihmisten kanssa, jotka joutuvat olemaan jouluna erossa perheistään ja omaisistaan työteh
täviensä tai varusmiespalveluksensa vuoksi. Jouluna saaressa viettävien varusmiesten 
vanhemmat kutsuttiin vierailulle Kotkaan. Joukko-osaston komentaja Tapio Maijala ja esi

kuntapäällikkö Timo Seppälä perheineen vierailivat Kirkon maan ja Rankin linnakkeilla sekä Haapasaaren merivalvonta-asemalla ja nauttivat jouluharta
uksista, -puuroista ja -päivällisistä yhdessä varusmiesten, palkatun henkilöstön ja vieraiden kanssa. 

Jouluateria nautittiin Suomen pienimmällä 
kasarmilla tiivissä ja kodikkaassa tunnelmassa. Monelle 

matka yli jäisen meren 25 kilometrin päähän mantereesta oli 
eksoottinen elämys ja todella mieliin painuva tapahtuma. 

Haapasaaressa palvelevien merivalvontaan koulutettujen 
varusmiesten omaiset pääsivät tutustumaan samalla meri

valvojien palveluspaikkaan ja palvelustehtäviin. 

Onko totta, että varuskunnissa syödään jouluna 
erittäin hyvin? Kyllä se on. Jouluna joukko-osaston 

valmiustehtävien vuoksi "kiinni" olevat varusmiehet, jotka 
eivät siis pääse kotiin lomalle, saavat nauttia erikoisherkuis

ta ja erilaisesta joulun tunnelmasta, joka on monelle 
etenkin jälkikäteen hieno muisto. 
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Haapasaaressa saarelaisia ja vieraita palvelee Suomen vanhin toiminnassa oleva Osuuskauppa. Kaupan merkitys niin 

ruokahuollon kuin kanssakäymisenkin kannalta on saarelaisille ja palvelustaan suorittaville erittäin tärkeä. Etenkin 

kesällä ihmiset tapaavat toisiaan kaupan pihalla ja istuskelevat kiireettöminä parantamassa maailmaa äärestä laitaan. 

Yhteysalus Vahakari (alla vas.) käy kelirikkoaikana kerran viikossa saaressa. liro Helmisen joulupuu on rakennettu. 

Kirkkaimmat arvomerkit Teksti sotilaspastori Risto Pesonen 

~

e harmaapartaista vanhaa viisasta miestä katseli hämmästy
neenä taivaalle jossain Babylonian kaupungissa toukokuussa 7 
eKr. Heidän huomionsa kiinnittyi taivaalla näkyvään kummalli

seen ilmiöön. He tunsivat tähtitaivaan metkut varsin hyvin, mutta tämänkertai
nen ei ollutkaan aivan jokapäiväinen tapahtuma. Jumalplaneetta Jupiter ja 
toinen jättiläinen Saturnus, maanpäällisen kuninkaan tähti olivat liukumassa 
yhteen suureksi kohteeksi - konjuktioksi. Jos tämä olisi tapahtunut jossain 
muussa kuin kalojen tähti kuviossa, eivät tietäjät olisi reagoineet tapahtumiin 
juuri mitenkään. Mutta kalojen tähtikuvio merkitsi vanhoille kaldealaisille tai
vaantarkkailijoille juutalaisuutta ja uuden kirkkaan kohteen ilmestyminen tai
vaalle juutalaisten kuninkaan syntymää. Vanhat, 700 v aiemmin ennustetut 
tapahtumia olivat nyt käymässä toteen . Balthasar, Melkhior ja Caspar, noilla 
perimätiedollisilla nimillä kutsutut tietäjät lähtivät itäisiltä mailta kohti Juudeaa ja 
Jerusalemia. 

Matka ei tuohon aikaan ollut helppo, piti näet kulkea pohjoisen kautta, 
ikivanhaa hedelmällisen puolikuun kuninkaan tietä pitkin. Suoraan meno olisi 
tietänyt varmaa tuhoa autiomaan ankarassa ilmastossa. Tietäjät lähtivät tou
kokuussa matkaan ja saapuivat Juudean provinssin rajalle lokakuussa 7. 
eKr. Taas taivaalla näkyi sama näky: Jupiter ja Saturnus konjunktiossa. Mat
kattuaan etelämmäs tähtien taivaalliseen piirileikkiin liittyi vielä kolmas kirkas 
kohde: Mars- sodan planeetta. Tämän havaittuaan tietäjät matkasivat suo
raan länteen kuninkaan tieltä kohti Jerusalemia. He kerkesivätJerusalemin 
porteille leivän kotiin eli Betlehemiin 25.12. 7 eKr. Tuolloin päivä oli vanhan 
uskomuksen mukaan lyhyimmillään ja valo alkoi voittamaan päivää. Rooma-

laiset viettivät tuolloin dies solis invicti - voittamattoman auringon päivää. 
"He löysivät lapsen kapaloituna seimessä makaamassa". Kolme 

tietäjää olivat tulleet perille. Kuningas ei syntynytkään palatsin loistossa ja 
kirkkaudessa, vaan likaisessa karjasuojassa. Ei ollut suuria paraateja, ei 
juhlia. Vain paimenet kedolla laumaansa vartioimassa ja kolme itäisen maan 
viisasta miestä. Liekö nähneet edes taivaallista musiikkiesitystä enkelikuo
ron esittämänä? 
Kolme viisasta itämaan tähtien tarkkailijaa olivat löytäneet kuninkaan. Ei 
ehkä odotusten mukaisen, mutta lähtemättömän vaikutuksen se annettujen 
lahjojen perusteella on kuitenkin herättänyt. Tyytyväisinä ja levänneinä he 
lähtivät takaisin kaukaiseen kotimaahansa. 

Voi olla, että tarinassa on paljonkin totta. Astronomisesti tapahtumat 
kulkivat edellä kerrotulla tavalla. Voi olla, että Herramme syntyi 7 vuotta 
ennen Kristusta. Kuitenkaan tärkeintä ei meille ole asioiden eksakti faktuaa
lisuus. Meille kiireen ja suorituspaineiden ympäristössä eläville kolme vii
sasta miestä ja heidän halu löytää ja kohdata uutta kaikessa rauhassa 
olkoon esikuva. Joulun sanoma ei vuosisatojen aikana ole muuttunut mihin
kään : Jumala syntyi itse maailmaan rakkaudesta meihin . Kiire, huolet ja 
stressi olivat tietäjille tuntemattomia. He nauttivat nyt hetkestä ja Jumalan 
pojan syntymästä. Matkojakaan ei tuolloin tehty aina peruutusmatkatyylillä 
äkkilähdöillä. Rauha, kiireettömyys ja yhdessäolo ovat sittenkin kiirettä ja 
joulun ostohysteriaa tärkeämpiä. Balthasar, Melkhior ja Caspar johdatta
koot meitä todellisen kuninkaan ja kirkkaimpien arvomerkkien, Armon ja 
Rakkauden luokse. 
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Kotkan Rannikkoalue 
järjesti 4.3. omalle 

henkilöstölleen ja 
yhteistyökumppaneil

leen luentotilaisuuden 
Kotkan CT-centressä 

syväjohtamisesta, 
luennoitsijana oli 

kasvatustieteen 
tohtori, majuri 

Vesa Nissinen. 
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Vuosi 2002 alkoi vesisateen merkeissä, jota saatiin runsaasti tammi- ja 
helmikuussa. Alokkaat saapuivat palvelukseen 7 .1. ja siitä vuosi lähti rul
laamaan. Tämän 1/02 saapumiserän alokkaiden vala- ja vakuutuksenan
totilaisuus pidetiin 8.2. Vala vannottiin Kotkan kirkossa ja KotRan kalusto
näyttely pidettiin Katariinan koululla. 

Samaan aikaan valatilaisuuden kanssa järjestettiin Hel
singissä Vene 02-messut, mukana oli myös merivoimat. 
Esillä oli pienoismallina mm. Laivue 2000-hankkeeseen 
kuuluva ilmatyynyalus. 

Maaliskuu vaihtui, niin myös komentaja. Komentaja Sakari Martimo siirtyi 
Helsinkiin Pääesikuntaan ja Tapio Maijala aloitti työnsä Kotkassa 1.3. 

Maaliskuussa myös ulkoiltiin TYKY-tunnelmissa aurinkoisessa ja valkolu
misessa säässä Messilässä 8.3. Mutkamäkiä kävi kokeilemassa tusinan 
verran ensikertalaisia - ja kivaa oli! 

Puolustusministeriön työryhmä vieraili 21.3. Kyminlinnassa. 
Aiheena oli Kyminlinnasta luopuminen. Mukana olivat KotRa:n 
johto ja henkilöstön edustajat sekä Kotkan kaupungin johto. 
Kyminlinnan jatkokäyttöä pohtimaan päätettiin perustaa työryh
mä, jossa on laaja edustus eri tahoilta. 

Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry:n vuosikokous pidet
tiin Maanpuolustuskerholla 22.3. Kokouksen jälkeen Kotkan 
Rannikkopatteriston historiikin kirjoittaja evl evp Uolevi Tirro
nen pitää esitelmän aihesta "Koivisto ja Viipurinlahti Kannaksen 
puolustusjärjestelyissä Jatkosodassa". Oli mukavaa saada 
tilaisuuteen myös yhteisöjäsenien edustajia, tällä kertaa Jutta 
Kevin ja Satu Valjakka Sammosta. Kuulimme samalla, että vielä 
oli mahdollisuus ilmoittautua peruutuspaikoille kevään retkelle 
kannakselle. 

Pääsiäishartaus 
pidettiin 28.3. 

Maanpuolustus
kerholla ja 
hartauden 

jälkeen komenta
jakapteeni Timo 

Artellin ja 
luutnantti Rauno 

Mannersuon 
läksiäistilai
suus. Tässä 

herrat omiensa 
ympäröiminä. 

Löydätkö kuvas
ta yhden yhtäläi

syyden? Missä 
Marko luuraa? 

Kotkan Rannikkoalueen varusmiehet osallistuivat 
vapaaehtoisella työosastolla perinteiseen Operaa
tio Hiekkamyrskyyn 25.4., jossa eri tahot talkoilla 
ha~asivat kaupungin kadut puhtaiksi talven mittaa 
kertyneestä hiekasta. 

Sosiaalitoimikunta järjesti 26.4. palkatulle henki
löstölle virkistäytymis-, kulttuuri- ja shoppailuret
ken Tallinnaan. Aurinkoinen kevätsää helli meitä 
matkalaisia. 

MAHATA-koulutus aloitettiin 23.5. Kotkan Rannik
koalue aloitti pilottijoukko-osastona uuden hankin
toihin liittyvän massiivisen tietojä~estelmäkoulutuk
sen. 

Perinneyhdistys teki erinomaisen onnistuneen 
matkan Karjalan kannakselle 18. -19.5. 

Lippujuhlapäivänä 4.6. järjestettiin juhlallinen li
punnosto ja kenttähartaus sekä kahvitilaisuus Kuu
sisen sotilassatamassa. 

Iltapäivällä 4.6. oli Kotkan 
Rannikkoalueen ja toimin
ta-alueemme median edus
tajien perinteeksi muodos
tunut tapaaminen, tällä ker
taa kohteena oli Or
rengrund. 

Puolustusvoimain komentaja, ami
raali Juhani Kaskeala teki tarkas
tuskäynnin Kotkassa 4.7. ja tapasi 
henkilöstä käyntinsä aikana. Hänen 
viestinsä oli, että Kotkan Rannikko
aluetta kehitetään edelleen. 

Heinäkuussa juhlittiin 
oman vuosipäivän iltajuh
laa 5.7. Maanpuolustuskerholla Ky
minlinnassa, päiväjuhlaa 8.7. Kirkon
maallaja Merivoimien vuosipäivää 9.7. Tu
russa. 

Uudet alokkaat astuivat palvelukseen 8.7. 
Kirkon maan ja Rankin linnakkeille. 

KotRa osallistui Kansainvälisille puuvene
messuille Kotkan Puuvenekeskuksessa 19 . 

.,."!!11111■ - 20.7. yhdessä muiden viranomaisten kans
sa. Meripäivien avajaisparaatiissa joukkom
me oli 25. 7. 

Kotkan Hirssaaressa jä~estetyille asuntomessuille pääsi 15. 7. 
- 18.8. 

Elokuussa ihailimme pohjoismaisten merikadettien mukana 
tulleita aluksia Haminan satamassa 1. -4.8. 

Kävimme tutustumassa 
tulevaan toimitilaamme ja 
Haminan varuskuntaan 
ympyräkaupungissa 7.8. 
ja samalla nautimme Ha
mina Taitoon tarjonnasta. 

Saapumiserän 11/02 
vala- ja vakuutuksenan
totilaisuus järjestettiin 
23.8. Karhulassa. 

Helteitä riitti ja 
ruusut kukkivat 
parhaimmillaan 
kahdesti! 
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Saapumiserän 11/02 
VALA & VAKUUTUS 
Karhulassa 23.8.2002 

Kuvat Pekka Vainio 

Heinäkuussa palvelukseen astuneet alokkaat nimitettiin tykki miehiksi elokuussa 
pidetyssä vala- ja vakuutuksenantotilaisuudessa. Kymin kirkko oli täynnä valavie
raita, kun alokkaat vannoivat sotilasvalansa lähes täsmälleen samoin valantekosa
noin kuin on tehty itsenäisyytemme alusta asti. 

Tapahtumaan liittyi perinteiseen tapaan Taistelijan 
Maljan luovutus parhaalle peruskoulutuskauden taiste
lijalle, joka oli tällä kertaa tykkimies Ville Varma. 
Ohimarssi pidettiin Karhulan keskustassa ja kalusto
näyttely koulun oppilaille ja valavieraille Helilän 
koulun pihalla. Meritorjuntaohjukset kiinnostivat niin 
pieniä kuin isojakin miehiä. 

Osa porukasta oli jo aamupäivällä 5.9. tutustumassa Kymen 
Sotilasläänin Esikunnan toimitiloihin - onhan talo pohjapiir
roksiltaan samanlainen kuin tuleva, peruskorjattava tilamme 
Haminassa. "Syyskauden avajaiset" pidettiin henkilöstöil
tapäivän merkeissä Kirkonmaan linnakkeella. 

Puolustusvoimain komentaja myönsi sotilasansiomitalin ih-
. m ishengen pelastamisesta matruusi Anssi Jaakko Jaakon

saarelle. Jaakonsaaren palveluspaikka oli Kuusisen sotilas
satama. Matruusi Jaakonsaari pelasti elokuussa Kuusisen 
sotilassatamassa veden varaan joutuneen nuoren naisen hen
gen. Esimerkillisesti mukana pelastustoimissa olivat myös 
matruusit Sonck ja Halme, Jaakonsaaren osuus pelastami
sessa oli kuitenkin ratkaisevaa. Rannikkoalueen komentaja 
luovutti sotilasansiomitalin matruusi Anssi Jaakonsaarelle 
24.9. Kuusisen sotilassatamassa. Jaakonsaaren kyynärsau
vat eivät liity tapaukseen. 

Pitkään Kyminlinnassa toiminut merivalvontakeskus eli Kotkan Merivalvonta
keskus (Kotmevake) siirtyi Kirkon maan linnakkeelle 1. 10. 

Öljyntorjuntaa harjoiteltiin Kuusisen sotilassatamassa 
9 . - 11.10.2002. Kuvassa lasketaan Lamor-avomeripuomia. 
Kotkan Rannikkoalueen henkilöstön lisäksi harjoitukseen 
osallistuivat edustajat Suomen ympäristökeskuksesta ja Kot
kan pelastuskeskuksesta. 

Raatikaisen Juhani pääsi miehen ikään 22.10., järjesti kek
kerit ja kutsui mukaan myös työkaverit. Tässä Jussi ja lä
himmät kuljetusammattilaiset. 

Marraskuussa 11 . - 16.11 . oli Janinan vuoro. Merivoimien pääsotaharjoituk
sen Janinan painopistealue oli itäisellä Suomenlahdella. Merivoimien komen
taja johti harjoituksen ja Kotkan Rannikkoalue vastasi käytännön järjestelyistä. 

Kesä loppui kuin veitsellä leikaten ja syyssateet jäivät 
tulematta. Kotkaankin saatiin oikea talvi jo loka-marras
kuussa. Taivaalla näkyi upeita revontulia, myös etelässä. 



6 . • 8.9.2002 

Maanpuolustus-
ffl 8SSUI 
Jvväskvlässä 

Kehä kolmosen ulkopuolella, keskeisellä paikalla 
Jyväskylässä, pidetyt valtakunnalliset maanpuo
lustusmessut tarjosivat maanpuolustuksesta 
kiinnostuneille jälleen mielenkiintoista nähtävää. 

Sotulin eli Sotilasurheiluliiton 
osastolla kävi myös mukavasti 

porukkaa. Liitto järjestää vuosittain 
useita erilaisia liikunnallisia 

tapahtumia kilpailuista nuorten 
leireihin. Kuvassa kenraalimajuri 

Kalervo Sipi ja 
muuta Sotulin porukkaa. 

Kuvat ja tekstit Ulla Parviainen 
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Uutuuksiakin oli 
mukana. Yksi niistä 
oli NH90 kuljetushe
li-kopteri. Suomeen 
on tilattu 20 kopte
ria, joista ensimmäi
set saapuvat vuoden 
2004 loppupuolella 
Utin Jääkäriryk
menttiin Pohjois
Kymenlaaksoon, 
KotRan " naapuriin". 
Koneessa on 16 
matkustajapaikkaa. 

Merivoimien osas
tolla mielenkiintoi
simpia kohteita 
olivat rannikkouisko 
ja sukeltajakoulu
tuksen esittely. 
Ilmavoimien osasto 
oli jälleen vetovoi
maisin, kävipä Örnin 
Teijakin kokeilemas
sa simulaattorilla 
viholliskoneen 
pudottamista. 

Vallan vetovoimai
nen oli myöskin 
muotinäytös, jonka 
pitopaikka oli aika 
hauska. Puolustus
ministeriöllä oli 
mahtavat julkisivu
kulissit toimitalos
taan messuosastona 
ja muotinäytös oli 
"pihalla". 

Joulukuussa olikin vuorossa itsenäisyyspäivän iltajuhla 6.12. Juhla on muo
dostunut jo instituutioksi Kotkassa. Talo oli jälleen täynnä juhlavieraita -ja mikä 
parasta - Rankin linnake sai vastaanottaa juhlassa merivoimien vuoden 2002 
parhaan perusyksikön palkinnon, Ritarimaljan. Itsenäisyyspäivänä palkittiin 
myös muita ansioituneita: 

Ylennykset: 
teknikkoyliluutnantiksi Vesa-Pekka Salonen; luutnantiksi Petri Huurremäki, Matti Tas
kinen, Pasi Henttonen, Petri Kerkkänen ; kapteeniksi res . Jarmo Kai Koivisto. 

Palkitut: 
Rannikonpuolustajain Killan ansiomitali : kapteeniluutnantti Risto Palmola, yliluutnantti 
Aapo Tokkola. 
Viestiristi soljen kera: teknikkokapteeniluutnantti Hannu Grön. 
Ilmatorjunnan ansioristi: yliluutnantti Sauli Jonsson. 
Maanpuolustusmitali: kultaisella soljella; tilannevalvoja TiinaAhtosalo, talonmies Esko 
Kähkölä, luutnantti Petri Huurremäki, luutnantti Ari Korpela (solkiluokan korotus), hopei
sella soljella; tilannevalvoja Susanna Taika, pronssisella soljella; yliluutnantti Jyrki 
Balk, ylikersantti Aarne-Juhani Takala. 
Kotkan Rannikkoalueen risti: komentajakapteeni Tapio Heinonen, yliluutnantti Jukka 
Karkimo, yliluutnantti Miika Lankila, toimistosihteeri Marja Sundström. 

3 0.12. lähdettiin henkilöstön virkistäytymis- ja kulttuurimat
kalle Mikkeliin tapaamaan "Marskia" ja samalla vietettiin 
viiden työkaverin läksiäisiä. Reserviin lähtivät vuodenvaih
Timo Seppälä, Mauri Koskela ja Teuvo Remes. Muihin teh
täviin siirtyivät Teija Örn ja Jenni Sjöroos. 

Aamulla juotiin viralliset läksiäiskahvit virastotalolla ja sit
ten hyppäsimme bussiin ja matka kohti Etelä-Savoa alkoi. 
Mikkelissä määränpäämme oli Mikkelin Klubi, jossa isäntä
nämme oli "Marski" eli näyttelijä Timo Närhinsalo, joka on 
jo vuosia vetänyt huoneteatteria Marskin roolissa Mikkelin 
Klubilla. Paikka on alkuperäisessä jatkosodan aikaisessa 
asussaan. Klubilla Mannerheim nautti seurueineen lounaan 
ja päivällisen. Reissun aikana opimme jos jonkin moista 
mielenkiintoista sekä marsalka Mannerheimin elämästä että 
sen nivoutumisesta maailman tapahtumiin ja moniin mie
lenkiintoisiin henkilöihin. Ja tietysti söimme hyvin! Luon
nollisesti alkuruuaksi suussa sulavaa vorschmakia. Eikä 
k ukaan uskaltanut läikyttää piripintaisia Marskin ryyppy
jä ... 





MÖHKÖ 22.12. • 20.01 
Jakso alkaa osaltasi työkavereiden huomionosoituksel
la: he pyytävät sinua vaihtamaan kiivaasti tulospalkkio
yksikköä. Rahasi tuppaavat menemään taaskin pomoon 
- ne vähät, mitä viinakaupasta jää. 
Rakkauselämässä joudut turvautumaan kotikonsteihin, 
vaikka yrityksen puutteesta sinua ei voikaan toki moit
tia. Kääkkä. 

PÖSILÖ 21.01 . • 19.02. 
Rupsahtaminen jatkuu tässä jaksossa erityisen voimak
kaana. Kesällä olisi hyvä aloittaa kuntoilu vaikkapa ui
malla. Tuollaisen mahan kanssa on täysin turvallista 
harrastaa vesileikkejä - uppoaminen on mahdotonta. 
Älylliset toimintasi ovat tänä vuonna kohtalaisen rajalli
sia, mutta joitakin selkärankaisille tyypillisiä liikkeitä saat
taa loppupuolella ilmentyä. 

JUNTTI 20.02. • 20.03. 
Työterveyshoitajasi havaitsee pikkunäppärissä aivois
sasi pienen pienen sähköisen impulssin -kyseessä lie
nee kuitenkin refleksitoiminto, joka ei uusiudu ainakaan 
tämän jakson aikana. Aiheutat työnantajallesi melkoi
sesti päänvaivaa, sillä tehtävänkuvaukseesi ei millään 
keksi kahta lausetta enempää eikä vaativuusluokkaa 
löydy mistään taulukosta. 

PÄSSI 21.03. • 20.04. 
Joudut kääntymään hammaslääkärin puoleen aivan jak
son alkupuolella. Avattuasi suusi lääkäri pyörtyy, joutuu 
sairaalaan ja kuolee pitkäaikaisen järkytyksen murta
mana. Esimiehesi kehuu sinua hyväksi. Hän nimittäin 
sanoo sinulle, että eroa hyvä ihminen vapaaehtoisesti. 
Töissä on niin kiire, että hikoile! välistä. 
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Kristallipalloa hieroi ja tähtiä tuijotteli: Monsieur Raymond K indai 

KÖNTYS 21.04. • 20.05. 
Sinulle esitetään sotilasansiomitalia, koska lihaskunto
testissä osoittaudu! työyhteisösi parhaaksi kyykisteli
jäksi. Voimistelu onkin ainoa vahva puolesi ellei mu
kaan lasketa älyllistä voimistelua. Puolisosi heittäytyy 
romanttiseksi. Hän pyytää sinua jättämään illalla korse
tin päällesi . Olisi sängyssä enemmän tilaa. 

RUIPELO 21 .05. • 21.06. 
Taidepiirit kääntyvät puoleesi ja haluavat maalata sääre
si ruskan väritaustaa vasten. Olisi kuulemma melko
moinen saavutus saada mahtumaan noin valtava mää
rä suonikohjuja yhteen tauluun. Ainoa romantiikkaan vi
vahtava tapahtuma sattuu keskellä jaksoa, kun esimie
hesi uhkaa näyttää sinulle närhen munat. 

HÖRHÖ 22.06. • 22.07. 
Onnesi alkaa vihdoinkin kääntyä: voitat syksyn arvon
nassa -ja pääset harvojen valittujen mukana huumetes
tiin . Itsenäisyyspäivän tienoilla saatatkin saada nimityk
sen 'vuoden hörhöksi". Jakson keskivaiheilla saat yh
den mielestäsi hyvän ajatuksen. Sen tuottaminen on 
kuitenkin niin aikaa vaativa ponnistus, että saatat joutua 
sairaslomalle. 

PULLUKKA 23.07. • 22.08. 
Perheesi raha-asiat kohentuvat kevään korvalla kum
masti, sillä eläinsuojeluyhdistys maksaa vanhemmillesi 
takautuvasti tuntuvan korvauksen kasvattamisestasi. 
Jakson loppupuolella sorru! kohtalaisen irvokkaaseen 
seksi-ilotteluun. Selkä niksahtaa pois paikoiltaan ja pää
tät luopua koko harrastuksesta. 

NYNNY 23.08. • 23.09. 
Tämän vuoden kehittämiskeskusteluasi varten peruste
taan erityinen hupitoimikunta. Esimiehesi ei nimittäin halua 
altistaa itseään kahdenkeskiselle tuokiolle kanssasi. Jak
son alkupuoliskolla Museovirasto lähestyy sinua kir
jeellä, jossa pyytää muinaismuistolakiin vedoten pidät
täytymään kaikenlaisesta meikkaamisesta. 

LIERO 24.09 .• 23.10. 
Ryhtisi on kuin mateella ja takapuolesikin on talven aika
na levähtänyt niin, että vaatekauppiaat suosittelevat Lai
napeitettä. Puute ja kurjuus tuntuu rakentaneen pysyvän 
majapaikan sotkuiseen kotiisi. Alat harrastaa eläinten kas
vattamista. Jopa siinä määrin, että tarvitaan parikin lää
kekuuria, jotta pääset pienimmistä eroon. 

JÄÄRÄ 24.10. • 22.11. 
Paikkakunnan johtava urologi tutkii pienen pääsi ja tote
aa sen olevan päällisin puolin kunnossa -ellei naamaa 
oteta lukuun. Loiske tosin häiritsee hiukkasen työkave
reita. Niitä harvoja. Jakson lopussa sairastui hinkuys
kään. Paraneminen on hidasta, mutta lopulta tauti hiukan 
hellittää. Yskä lähtee, mutta hinku jää. 

MULKERO 23.11. • 21.12. 
Ongelmajätelaitos asentaa asuntosi ovelle keräyspis
teen ruoantähteitäsi varten. Ehkäpä olisi aika harkita 
keittokirjan ostamista. Älytön kikattelusi harmittaa työka
vereita. Pääset jakson aikana tiukan laihdutuskuurin ja 
kuntoilun avulla kohtuullisiin mittoihin, mutta kovin tiuk
koja asusteita ei tuollaiselle patti polvelle voi suositella. 
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