


Komentaian 
kvnästä 

"Meneillään oleva rakennemuutos ja kesäkuussa pidettävä 
puolustusvoimien valtakunnallinen pääsotaharjoitus ovat 

tämän vuoden toimintamme painopisteitä. Rakennemuutos 
siirtää joukko-osaston mantereelliset toiminnot Haminaan ja 

AALTO-harjoitus koskee koko joukko-osastoa 
ja monia yhteistyökumppaneitamme." 

Rannikkoalueen komentaja, komentaja Tapio Maijala 

Vuoden 2004 painopisteet: 
Rakennemuutos ja UlT0-harjoitus 
Parhaillaan suunnittelemme Esikunnan ja Kyminlinnassa olevan materi
aalin siirtoja ja vaivamme uusien tilojemme peruskorjausta. Vuodenvaih
teessa Haminaan siirtyneen Esikunta- ja huoltokomppanian toiminta va
kautetaan tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä Kotkan Rannik
koaluetta että Reserviupseerikoulua. Varuskunnallisten johtosuhteiden 
osalta odotamme pääesikunnan päätöstä levollisin mielin. Olemme yh
dessä Reserviupseerikoulun johdon kanssa useasti todenneet, että tär
keintä on huollon ja tukitoimintojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuu
deksi. Muuton myötä puolustusvoimien läsnäolo Senaattikiinteistöltä vuok
ratussa Kyminlinnan linnoituksessa ja Valtion virastotalolla päättyy. Ran
nikkoalueen komentaja ja esikunta muuttavat työpaikkansa esikuntara
kennukseksi peruskorjattuun rantakasarmiin Haminaan talvella 2005. 

Toisena painopisteenä on merivoimien komentajan johtaman valtakun
nallisen AALTO-harjoituksen menestyksellinen läpivienti. Harjoituksen 
eräänä keskeisenä teemana on yhteistoiminta siviiliviranomaisten kans
sa. Kotkan ja Haminan satamilla on harjoituksessa tärkeä asema. 

vuoden 2004 teemat: 
liikuntakoulutus ja perusasiat kunniaan 
Rannikkoalue on ollut 1/04 saapumiserälle sopeuttavan peruskoulutus
kauden kokeilujoukko-osasto. Jo viime vuonna koulutuksellisina teemoi
namme olivat liikuntakoulutus ja johtajakoulutus. Lisäsimme ja monipuo
listimme varusmiesten liikuntaa ja kehitimme johtajakoulutusta edelleen 
syväjohtamisen periaatteiden mukaisesti. Nämä molemmat parannuskoh
teet ovat olleet vahvasti mukana myös kuluneena talvena toteutetussa 
varusmieskoulutuksen alkuvaiheen sopeuttamiskokeilussa. Olemme miel
täneet kokeilussa mukanaolon ylempien esikuntien luottamuksena työ
tämme kohtaan ja olemme mielellämme kehittämässä yleiseen asevel
vollisuuteen perustuvaa varusmieskoulutusta. 

Tämän vuoden koulutuksellisina teemoina ovat edelleen liikuntakoulutus 
sekä fyysisen kunnon parantaminen. Osallistumme mm. joukolla Kesä
yön marssille Tuusulassa. Toisena teemanamme on "perusasiat kunni
aan", jonka mukaisesti kiinnitämme huomiota omaan sotilaallisuuteem
me ja puutumme myös epäkohtiin. Tavoittena on, että laadukas toimin
tamme näkyy myös ulkoisessa olemuksessamme. 

Rannikkojoukkojen rakennemuutos: 
kiinteästä luovutaan, liikkuvuutta luodaan 
Myös rannikkojoukot ovat rakennemuutoksessa. Vanhasta kiinteästä ol
laan luopumassa ja uutta liikkuvaa ollaan luomassa. Muutamien vuosien 
kuluttua kiinteyttä edustavat ainoastaan peruskallioon tehokkaasti ank
kuroidut ja edelleen tehokkaat 130 TK -patterit. Kaikki muut ovat nopeita 
saaristossa liikkuvia joukkoja. Joukkojen varustamisesta vastaa Merivoi
mien esikunta , mutta koulutus on joukko-osastojen tehtävä. Rannikko
joukkojen koulutus on muuttumassa koko Merivoimissa entistä merelli
semmäksi ja liikkuvammaksi. Kotkan Rannikkoalueella on tahtoa ja edel
lytyksiä olla koko Merivoimia koskevan rannikkojoukkojen koulutuksen 
rakennemuutoksen eturintamassa. Aloitamme rannikkojääkärikoulutuk
sen vuoden 2005 alussa. Tavoitteenamme on yhtä laadukas rannikkojää
rärikoulutus kuin Uudenmaan Prikaatin ruotsinkielisille varusmiehilleen 
antama koulutus. Ensi vuodesta alkaen tuotamme myös uudentyyppisiä 
meritiedustelujoukkoja. Yhdistämme koulutuksessa perusvalmiuden me
rivalvonnalliset tarpeet ja tehokkaan kriisiajan vaatimukset täyttävän kou
lutuksen. Myös sotilaspoliisien koulutuksessa merellinen elementti ote
taan nykyistä paremmin huomioon. Kouluttajiemme asenne ja tahtotila 
tarttua uusiin haasteisiin ovat kohdallaan. Kehitämme kyvykkyyttämme 
uusien koulutusvälineiden hallinnassa, liikkumisessa merellä ja saaris
tossa, unohtamatta fyysisen kunnon kohentamista. Valiojoukkojen tuot
tamisen edellytyksen alkavat siis olla koossa. 

Muutokset ja alueellinen kehittäminen: 
avoin vhteistvö tuo kaikille etuja 
Kiitos Kotkan Rannikkoalueen henkilöstölle vuodesta 2003. Olemme saa
vuttaneet ja osin jopa ylittäneetkin tulostavoitteemme. Meillä on syytä 
tyytyväisyyteen tekemästämme tuloksesta. Toivottavasti tämä antaa puhtia 
myös tälle vuodelle asetettujen vaativien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat tukeneet toimintaam
me myös muutoksessa. Yhteinen tavoite kehittää toimintoja kaikkien osa
puolien eduksi on mahdollista vain samaan suuntaan navigoimallaja avoi
mella yhteistyöllä. 

Ympäröivän yhteiskunnan tuki on paras tervetulotoivotus myös tulevalle 
yhteistyön jatkajalle, komentaja Veijo Taipalukselle, joka aloittaa Kot
kan Rannikkoalueen komentajana 1.9.2004. Tervetuloa Etelä-Kymenlaaksoon! 
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Toimitus ja taitto 
tiedottaja Ulla Parviainen 

Kuvien käsittely 
ja kansien luontokuvat 
yliluutnantti Pekka Vainio 

Painos 
2500 kpl 

Painopaikka 
Painoyhtymä Oy, Loviisa 

Ilmestyminen 
Kerran vuodessa 

Maailma muunu 

Kylmän sodan strateginen paikallaanolo päättyi 
noin kaksitoista vuotta sitten. Nyt ainoana pysyvä
nä asiana tuntuu olevan muutos. Ja kun maailma 
muuttuu myös valtiot muuttuvat. Eurooppa yhdis
tyy yhä kiihtyvällä vauhdilla. Suomikaan ei enää 
ole puolueeton valtio vaan se on nykyisin Euroo
pan Unionin aktiivinen ja täysivaltainen jäsen. Eu
roopan Unionin kolmatta pilaria rakennetaan vauh
dilla. Yhteisen puolustuksen muodostaminen on 
noussut erääksi tärkeimmistä kysymyksistä Euroo
pan Unionissa. Itse asiassa kysymys kuuluukin, mi
ten eurooppalainen puolustus muodostetaan? Enää 
ei juurikaan kysytä tullaanko sitä muodostamaan. 
Suomi joutuu ehkä piankin vastaamaan kysymyk
seen, haluaako se liittoutua sotilaallisesti vai ei. 

Muuttuisivatko puolustuksemme perusrakenteet, 
jos Suomi liittoutuisi? Liittouman kannalta on aina 

oleellista, ettei sen kyytiin tule vapaamatkustajia. 
Uuden jäsenen on tuotava liittoumalle lisää puolus
tuskykyä. Jäsenehdokkaalla on siis oltava tehokas 
puolustus. Lisäksi liittoumien puolustusjärjestelyt 
ovat aina perustuneet kansallisiin resursseihin. Esi
merkiksi NATO:lla ei ole omaa armeijaa vaan sen 
puolustuskyky perustuu jäsenmaiden kansalliseen 
puolustukseen. Olemme sitten liittoutuneita tai 
emme, meillä on oltava kansallinen puolustus. Si
ten Suomen puolustuksesta vastaavat aina suoma
laiset. 

Jokainen kansakunta, liittoutumaton tai ei, päättää 
itse millainen puolustus sillä on. Jotta puolustus oli
si uskottava, sitä on kehitettävä koko ajan vastaa
maan ajan haasteisiin. Kansanluonne, historia ja 
perinteet ovat vaikuttaneet Suomen nykyiseen puo
lustusjä~estelmään. Niin kauas kuin Kalevalan ta
rinat ulottuvat, ovat suomalaiset aina olleet valmii
na ase kädessä puolustamaan kotiaan ja omaa 
maataan. Yleinen asevelvollisuus on tämän ajatte
lutavan jatkumo. Se on enemmän kuin sopiva suo-

Olavi Jantunen 
komentajakapteeni, esikuntapäällikkö 
Kotkan Rannikkoalue 

malaisen puolustusjärjestelmän perustaksi. Se on 
osa suomalaisuutta. Mikä muu jä~estelmä voisi toi
mia puolustuksemme kivijalkana paremmin kuin 
yleinen asevelvollisuus? 

Suomen puolustusvoimissa on tapahtunut merkit
täviä muutoksia jo viime vuosikymmenen alku puo
liskolta lähtien. Olemme tietoisesti valinneet tien, 
joka etenee askel askeleelta 'suuren mullistuksen' 
sijaan. Näin voimme samalla hyödyntää vanhaa ja 
rakentaa uutta avoimin mielin. Tie on viisaasti valittu. 

Suomen turvallisuustilanne nyt on parempi kuin 
koskaan. Emme tällä hetkellä tarvitse lisää turvalli
suutta. Liittoutumisen hyötyjen arviointi on kuiten
kin tehtävä tulevaisuuden turvallisuuskysymyksien 
sekä niiden asettamien vaatimuksien pohjalta. On 
mietittävä, miten voimme vaikuttaa tulevaan turval
lisuuteemme parhaiten. Tuleeko paras tulos liittou
tumattomuudella vai pitäisikö olla mukana päättä
mässä niistä asioista, jotka muutoinkin koskettavat 
meitä eurooppalaisessa perheessä? 
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Yhteinen tunne kantaa Ulla Parviainen 
tiedottaja 
Kotkan Rannikkoalue 

Lehdentekemisen suurimpia riemuja on ehdotto
masti joukkomme porukkahengen aistiminen kuviksi 
ikuistetuissa tapahtumissa. Jälleen kerran vahvis
tuu usko siihen, että pieni voi olla suurta. Parisataa 
Kotkan Rannikkoalueen palkattuun henkilöstöön 
kuuluvaa muodostavat klaanin, johon kuuluu eri ikäi
siä ihmisiä omine tehtävineen. Vaikka yhteinen ni
mittäjämme on työ, tuntui tätä julkaisua tehdessä 
kuin kasaisi perhealbumia. Se on sitä, miltä se näyt
tää; yhteishenkeämme on mitattu myös työilmapii
ri kyselyissä, kuvat ja käyrät tukevat toisiaan. Olem
me valmiina kohtaamaan tulevat muutokset. 

Muutoksesta on tullut arkipäivää joka alalla. Pahin
ta muutoksessa on aina päätösten ja tiedon odotta
minen. Mielissä pyörii kolme kysymystä: Miten mi
nun käy? Miten minun käy? Miten minun käy? Nä
emme, luonnollisesti, muutoksen aina ensin omas-

ta näkökulmastamme ja vasta sitten organisaation 
vinkkelistä. Kysymysten myötä myös tiedon tarve 
kasvaa. Hyvä työilmapiiri, työkavereiden yhteenkuu
luvuus ja luottamus esimiehiin sekä avoin viestintä 
ovatkin parasta tukea päätöksiä odotellessa. 

Muutos sinällään on yleensä pitkä prosessi, joka 
sisältää monia vaiheita ja vaihtoehtoja ennen nui
jan kopautusta. Ihmiset ymmärtävät kyllä tilantei
den muuttumisen prosessin aikana, mutta eivät tie
don panttaamista. Elävästä elämästä on valitetta
van monta esimerkkiä, kuinka yritys tai yhteisö on 
menettänyt avainhenkilönsä juuri silloin, kun näiden 
osaamista olisi erityisesti tarvittu muutoksenhallin
nassa. Henkilöstön "pako" tai selustan turvaaminen 
kaikessa hiljaisuudessa ovat organisaation kannalta 
heikko lenkki. Yhtenä syynä on usein viestinnän 
puute. Jos porukasta tuntuu, että asioita pimitetään, 
kasvaa epäluulo ja alkaa asioiden vatkaaminen, 
spekulaatio. Saatetaan jopa heittäytyä henkisesti 
poikkiteloin, epäillään ääneen työnantajan kykyä 
pitää huolta henkilöstöstään ja mietitään enempi tai 
vähempi vakavasti muita työvaihtoehtoja. Ilmapiiri 

muuttuu vähitellen umpimieliseksi. Kireän tilanteen 
voivat laukaista hyvät muutosjohtajat, jotka näke
vät, kuuntelevat, tunnistavat tilanteen ja hallitsevat 
ajoituksen. Ja pitävät henkilöstönsä ajan tasalla. 

Avoimen viestinnän lisäksi hyvä keino välttää tur
haa asioiden arvuuttelua on antaa henkilöstölle 
mahdollisuus osallistua muutoksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Tehtävien myötä näkökanta yleen
sä laajenee ja kritiikki muuttuu rakentavaksi ja lop
pujen lopuksi kaikkia hyödyttäväksi. Ja mitä enem
män muutosta käsitellään myös epävirallisesti , sitä 
enemmän ihmisille jää aikaa sopeutumiseen. Pää
töksentekijöillä ja johdolla on valta säilyttää ihmis
ten mielenrauha ja luottamus. 

Luottamuksen säilyttämiseksi kannattaa aina pon
nistella. Vaikka muutos johtaisikin hetkeksi kaaok
seen, palautuu työkyky kriisin jälkeen nopeasti, jos 
ihmiset kokevat tulleensa kohdelluiksi rehdisti. 
Muutoksesta huolimatta - tai jopa sen tähden - tu
losta syntyy. Työrauha ja motivaatio säilyvät. Ja 
yhteinen tunne voi kantaa uusiin ulottuvuuksiin. Ku
ten meillä Kotkan Rannikkoalueella. 
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Viime vuodenvaihde oli merkittävä ajankohta Kot
kan Rannikkoalueelle. Rakennemuutos jatkoi vää
jäämätöntä kulkuaan. Kyminlinnassa 54 vuotta nel
jällä eri nimellä (Esikuntakomppania, Esikuntapat
teri, Huoltopatteri, Koulutuspatteri) toiminutjoukko
osaston tukiyksikkö lakkasi olemasta uudenvuoden
aattona 31 .12.2003 ja syntyi uudelleen Haminan 
Pampyölissä uudenvuodenpäivänä 1.1 .2004 nimel
lä Esikunta- ja huoltokomppania (EHK). Samalla 
yksikkö otti vastaan Reserviupseerikoulun alaisen 
Esikunta- ja huoltokomppanian tehtävät, varusmie
het sekä myös osan sen henkilökuntaa. Lakkaute
tusta RUK:n alaisesta Esikunta- ja huoltokomppani
asta siirtyi Kotkan Rannikkoalueelle yhteensä noin 
70 varusmiestä ja seitsemän palkattuun henkilökun
taan kuuluvaa. 
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TEKSTI TEEMU LEIVO KUVAT ULLA PARVIAINEN 

KotRa Haminassa 
Pamovölissä 

Toinen ialka maalla, 
toinen meressä 
Rakennemuutoksen myötä Haminan varuskuntaan 
syntyi mielenkiintoinen ja harvinainen tilanne, kos
ka samassa varuskunnassa toimii - ei pelkästään 
kahden eri joukko-osaston - vaan kahden eri puo
lustushaaran joukkoja. Esikunta- ja huoltokomppa
nia sekä naapurissa toimiva Ohjuspatteri henkilös
töineen kuuluvat merivoimiin, kun taas kaikki muut 
ympärillä olevat Haminan varuskunnan joukot kuu
luvat Reserviupseerikouluun eli maavoimiin. 

Kaikki Haminan varuskunnan kuljetus-, sotilaspo
liisi-, huolto- ja tukitehtävissä palvelevat varusmie
het kuuluvat EHK:aan. Sen sijaan heidän päivittäi
set palveluspaikkansa eli huoltokeskuksen kuljetus-

osasto, Haminan vartiosto sekä Varuskuntasairaa
la kuuluvat siis edelleen RUK:n alaisuuteen. Näin 
syntyy varsin omaperäinen tilanne: suurin osa 
EHK:n varusmiehistä herää aamulla merivoimissa, 
palvelee päivänsä maavoimissa ja palaa sitten päi
vän päätteeksi taas merivoimiin. Lyhyimmillään 
tämä harppaus puolustushaarasta toiseen on kä
velymatka Pampyölin pihan yli. Kuulostaa oudolta, 
mutta toiminnalliselta kannalta tilanteesta ei aiheu
du sen suurempia ongelmia. Yhteistyö RUK:n kans
sa on tiivistä, saumatonta ja ylittää puolustushaa
rojen rajat. Luottamus on molemminpuolista ja RUK 
on ottanut KotRa:n joukot hyvin vastaan. 

Varuskuntien tärkein vksikkö 
Ei ole perusteetonta todeta, että Esikunta- ja huol-

Kättä päälle yhteistyölle. Reserviup
seerikoulun johtaja, eversti Asko 
Kohvakka ja Kotkan Rannikkoalueen 
komentaja, komentaja Tapio Maijala 
ovat vakuuttuneita tiivistyvän yhteis
työn tuomista eduista kummallekin 
joukko-osastolle. Kahteen eri puolus
tushaaraan kuuluvien joukkojen 
yhteinen varuskunta on varsin harvi
naista Suomessa, ainakin toistaiseksi. 

tokomppania on Haminan varuskunnan tärkein pe
rusyksikkö. EHK tuottaa varuskunnan elämän ja 
toiminnan kannalta välttämättömiä tukipalveluja. Tai 
itse asiassa EHK ei tuota kaikkia palveluja itse vaan 
antaa niiden tuottamiseen tarvittavan varusmiestyö
voiman RUK:n käyttöön: sotilaskuljettajat, sotilas
poliisit, lääkintämiehet, esikuntamiehet, lähetit, va
rusmiespappi jne. Kun asiaa ajatellaan tarkemmin, 
niin Esikunta- ja huoltokomppania onkin itse asias
sa ennen kaikkea kouluttava perusyksikkö. 

EHK on välttämätön myös Kotkan varuskunnalle. 
Kotkan varuskunnan kulunvalvonta ja vartiointi kuu
luvat EHK:n alaiselle vartiostolle. Mantereelliset toi
minnot eivät olisi mahdollisia ilman EHK:n työvoi
maa. Saariston elämä on puolestaan täysin riippu
vainen mantereellisista toiminnoista. Jonkun pitää 
myös hallinnoida Merikuljetuskeskuksen varusmie
hiä, koska ainakaan toistaiseksi oman perusyksi
kön muodostaminen Kuusiseen ei ole mahdollista. 

Koulutusolosuhteet kohdallaan 
Esikunta- ja huoltokomppania antaa saapumiserit
täin peruskoulutuksen noin 80:lle varusmiehelle. 
Peruskoulutuskauden jälkeen EHK toteuttaa soti
laskuljettajakurssin, panssariajoneuvon (PASI) aja
ja-ja johtajakurssin, sotilaskeittäjäkurssin sekä so
tilaspoliisien sodan ajan erikoiskoulutuksen. Lisäk
si annetaan jatko- ja täydennyskoulutusta sotilas
kuljettajille sekä tietenkin varusmiesjohtajille. Hei
näkuussa palvelukseen astuvasta 11/04 saapumi
serästä lähtien EHK:n autokoulu muuttuu koko puo
lustushaaran autokouluksi, kun merivoimien suo
menkielinen sotilaskuljettajakoulutus keskitetään 
Kotkan Rannikkoalueelle. Tuolloin sotilaskuljettaja
kurssin vahvuus nousee yli sataan oppilaaseen. 

EHK:n kasarmi on melko hyvässä kunnossa muu
tamia korjaustarpeita lukuunottamatta. Kasarmille 
mahtuu yksinkertaisin vuotein noin 240 varusmies
tä. Kasarmin alakerrasta löytyy ruokala , sotilaskoti 
sekä sosiaali- ja varastotiloja. Paraikaa alakertaan 
peruskorjataan myös uusia toimistotiloja autokou
lun käyttöön. 

Yksikön koulutusolosuhteet paranivat merkittäväs
ti siitä, mitä ne olivat aikoinaan Kyminlinnassa. Pam
pyöliin muuton jälkeen yksiköllä on käytettävissään 
RUK:n ampuma- ja harjoitusalueet. Liikuntakoulu
tukseen on käytettävissä Haminan kaupungin julki
set liikuntatilat, kuten liikuntahalli , uimahalli ja ur
heilukenttä. 

EHK:n kouluttajahenkilöstö on lyhyessä ajassa su
lautunut yhteen ja yksikössä vallitsee hyvä henki. 
Henkilökunta osaa asiansa ja tekee pyyteettömästi 
työtä kukin omalla sarallaan. Varsinainen voiman
ponnistus oli 1/04 saapumiserän P-kauden koulu
tus, joka sopeuttavan P-kauden kokeiluineen kaik
kineen polkaistiin käyntiin keskellä rakennemuutos
ta ja vain vajaa kaksi viikkoa Kyminlinnasta muu
ton jälkeen. Yksikön voi kuitenkin katsoa selviyty
neen urakasta kiitettävästi. EHK:n alokkaat olivat 
täysin tasapäisiä muiden yksiköiden alokkaiden 
kanssa. 

Kotkan Rannikkoalueen Esikunta- ja huoltokomp
panian alkutaival on ollut työntäyteinen. Helpoksi 
sitä ei kai kukaan tohdi väittää, mutta yksikön hen
kilöstön kovalla työllä , oikealla asenteella sekä eri
tyisesti RUK:lta saadulla tuella , joustolla ja ymmär
ryksellä on päästy hyvään alkuun. Tästä on hyvä 
jatkaa. 

Esikunta- ja huoltokomppania antaa 
saapumiserittäin peruskoulutuksen 
noin 80:lle varusmiehelle. Peruskoulu
tuskauden jälkeen EHK toteuttaa 
sotilaskuljettajakurssin, panssariajo
neuvon (PASI) ajaja- ja johtajakurssin, 
sotilaskeittäjäkurssin sekä sotilaspo
liisien sodan ajan erikoiskoulutuksen. 
Lisäksi annetaan jatko- ja täydennys
koulutusta sotilaskuljettajille sekä 
tietenkin varusmiesjohtajille. 
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EHK 
Esikunta- ja huoltokomppania 

Vahvuus: 21 palkattua henkilöä ja 200-250 varusmiestä, 3 
ups, 10 ou, 5 sah, 2 ma, 1 siv. Varusmiesjohtajia 30-35, 
sotilaskuljettajia, sotilaspoliiseja sekä huolto- ja tukitehtä
vien varusmiehiä, laivastojoukkojen varusmiehiä {hallinnol
lisesti) 

Tehtävät: vastaa Kotkan varuskunnan kulunvalvonnasta ja 
vartioinnista sekä tuottaa sotilaspoliisit Haminan vartioston 
käyttöön , kouluttaa ja tuottaa sotilaskuljettajat RUK:n Kul
jetusosaston käyttöön, toteuttaa Kotkan ja Haminan va
ruskunnalliset tukipalvelut, toteuttaa peruskoulutuskauden 
koulutuksen n. 80 varusmiehelle, toteuttaa varusmiesten 
sotilaskuljettajakurssit sekä muita kuljetusalan kursseja va
rusmiehille ja palkatulle henkilökunnalle, toteuttaa sotilas
poliisien sodan ajan erikoiskoulutuksen , hallinnoi Merikul
jetuskeskuksen varusmiehiä , osallistuu sa-suunnitteluun . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Jäähvväiset Kvminlinnalle 
Koulutuspatteri jätti jäähyväiset historialliselle ja 
muistorikkaalle Kyminlinnalle uudenvuooenaattona. 
Koko yksikkö jä~estyi klo 11 .00 kasarmin eteen vii
meistä kertaa. Joukkojensa edessä yksikön pääl
likkö, komentajakapteeni Tapio Heinonen ja yk
sikköupseeri , yliluutnantti Pekka Vainio symboli
sena eleenä irrottivat kasarmin pääoven yläpuolel
la olleet yksikön tunnus- ja nimikyltit. Tilaisuuden 
jälkeen syötiin viimeinen lounas Kyminlinnassa, pa
kattiin viimeiset tavarat autoihin ja käännettiin keu
la kohti Haminaa. 

Viimeisiksi Kyminlinnasta kotiutuneiksi varusmie
hiksi jäivät 9.10.2003 kotiutuneet 1/03 saapumiserän 
270 vuorokautta palvelleet miehet. Seuraavat ko
tiutettiin jo Esikunta- ja huoltokomppaniasta Hami
nasta 9.1.2004. 

Tvkkimiehiks · TEKSTl&KUVATUL~PARVIAINEN 

Alokkaiden 
vakuutus & vala Haminassa 

Kotkan Rannikkoalueella tammikuussa palveluk
seen astuneet alokkaat eli saapumiserä 1/04 nimi
tettiin tykkimiehiksi Haminassa 20.2.2004. Kolme
sataa nuorta miestä antoi juhlallisen sotilasvakuu
tuksen tai vannoi sotilasvalan lähes samoin valan
tekosanoin kuin esi-isänsä jo itsenäisyytemme alus
ta asti. Päivän juhlallisuudet alkoivat seppeleen las
kulla Johanneksen kirkon sankarihaudalla, jatkui-

vat vakuutuksenantotilaisuutena Haminan Raati
huoneella ja valatilaisuutena Marian kirkossa. Va
kuutuksen ja valan esilukijana oli Haminan kaupun
ginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas. 
Kun komentaja oli nimittänyt alokkaat tykkimiehik
si, oli ohimarssin vuoro. Kadettikoulunkadulla mars
sineet joukot otti vastaan komentaja Tapio Maija
la seurueessaan Reserviupseerikoulun johtaja, 

eversti Asko Kohvakka ja Kalervo Tulokas. Ohimars
sin jälkeen Kotkan Rannikkoalueen perinnejoukon 
JR45:n edustajat luovuttivat peruskoulutuskauden 
parhaalle taistelijalle, tykkimies Anttilalle Taisteli
jan Maljan. Varusmiehille ja heidän omaisilleen tar
jottiin valalounas ja mahdollisuus tutustua Kotkan 
Rannikkoalueen kalustoon - ja sitten alkoi varus
miehillä viikonloppuloma! 
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Vakuutus annettiin Haminan Raatihuo
neella (yllä) ja vala vannottiin Marian 
kirkossa (ent. Vehkalahden k irkko). 
Omaisia oli saapunut paikalle varus
miesten ensimmäiseen juhlaan 
ilahduttavan suuri määrä. 
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Ohlmarssl pidettiin Kaclettlkou 
dulla, taustalla h61m6tti6 Raatihuone. 

Ohlmarssln otti vastaan komentaja 
Tapio Maijala seurueessaan eversti 

Asko Kohvakka Ja kaupunglnvaltl4us
ton puheenjohtaja Kalervo Tulokas. 

"Vannomanne vala symboloi uskollisuut
ta lipulle ja valtiolle. Saman lupauksen 
ovat antaneet isänne ja isoisänne. 
Sotilasvala liittää näin sukupolvet 
toisiinsa, se liittää teidät myös veteraa
nisukupolveen, joka joutui lunastamaan 
valansa äärimmäisissä olosuhteissa. 
Tehtävä täytettiin eikä kaveria jätetty", 
sanoi komentaja Maijala. 

Sotilasvala 
Minä lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Ju
malan edessä, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja 
uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti 
sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja 
parasta. 

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja so
dan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen lail
lista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos 
havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esi
vallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestelmän kumoa
miseksi , tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. 

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä mis
sään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, 
suoritan saamani tehtävän loppuun. 

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi , totella esi
miehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin 
minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös aseto
vereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en 
sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi 
enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin 
palvelusvelvollisuuttani. 

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisia
ni kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvin
voinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani 
pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkki
nä. 

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mu
kaan täyttää. 

Ohimarssin jälkeen joukot järjestyivät Tykistökasarmin kentälle, jokainen 
yksikkö omaa lippuaan kantaen. Kotkan Rannikkoalueen alokkaat saavat 
peruskoulutuksensa Kotkan edustalla olevissa linnakesaarissa, Kirkon
maalla ja Rankissa sekä vuoden alusta alkaen myös mantereen puolella 
Esikunta- ja huoltokomppaniassa Haminan Pampyölissä. 

JR 45:n edustajat 
Martti Montonen 
(vas.) ja Erkki 
Vihavainen luovutti
vat peruskoulutus
kauden parhaiten 
menestyneelle 
varusmiehelle, 
tykkimies Anttilalle 
Taistelijan Maljan. 

Palkitun tykkimies 
Anttilan tyttöystä
vä ja perhe olivat 
mukana valatilai
suudessa. 
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TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Alokkaiden sonenava neruskoulutuskausi apuna: 

Kunto kohdalleen 
varusmiehet ensin sotilaskoulutuskelpoisiksi 

Varusmiesten sopeuttava peruskoulutus
kausi otetaan valtakunnallisesti käyttöön 

heinäkuun alussa, kun uudet alokkaat 
astuvat palvelukseen eri puolilla maata. 

Kotkan Rannikkoalue oli yksi kolmesta 
joukko-osastosta, jotka olivat kokeilu

joukkoina ns. kevennetylle alokasajalle 
jo tammikuun 2003 saapumiserän osalta. 
Ensimmäiset kyselyt ovat takana ja tulos 

näyttää alustavien tietojen mukaan hyvältä, 
joskin kehitettävääkin on. Sekä varus
miehet että kouluttajat ovat ottaneet 

uudistuksen positiivisesti vastaan. 
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Peruskoulutuskausi eli alokkaan ensimmäiset kahdeksan viikkoa ovat monelle 
haasteellinen siirtymä siviilielämästä varusmieskoulutukseen. Aamuvarhaises
ta iltamyöhään on ollut fyysisesti vaativia tehtäviä ja vapaan koittaessa moni 
mies ja nainen on ollut valmis punkan päälle ja unten maille. Palautuminen ras
kaista ha~oituksista ei ole onnistunut heikon peruskunnon takia ja ärsytyskäyrä 
on sfääreissä. Ymmärrettävästi koulutusilmapiiri ei ole ollut parhaimmillaan. Mikä 
siis avuksi, jotta kunto kohenisi ja koulutusilmapiiri tukisi koulutusta? Yksi apu 
on sopettava peruskoulutuskausi, joka ta~oaa joustoa alokkaan arkeen kahden 
kuukauden ajan. 

Alokkaille lisää liikuntaa ia vapaa-aikaa 
Sopeuttavan peruskoulutuskauden aikana tammi-helmikuussa varusmiespalve
luksen alkua kevennettiin mm. lisäämällä liikuntakolutusta kunnon kohentami-

Teräsmies ei 
tarvitse olla, 
mutta sellai-

seksi voit 
halutessasi 

tulla! Rankin 
linnakkeen 

varusmiehet ja 
varapäällikkö 

pääsivät 
kokeilemaan jo 

viime vuonna 
mm. aerobicin 

ja spinningin 
tehokkuutta. 

seksi ja siirtämällä vaativia suoritteita myöhempään 
koulutusajankohtaan. Kokeilun myötä varusmiehil
le jäi myös enemmän vapaa-aikaa koulutuspäivän 
päätteeksi. 

Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, eversti 
Erkki Nordberg tutustui ti lanteeseen Kotkan Ran
nikkoalueella ja määritteli sopeuttavan peruskoulu
tuskauden yleisiksi tavoitteiksi saada kaikkien pal
veluksensa aloittaneiden varusmiesten kunto soti
laskoulutuskelpoiseksi ja koulutusilmapiiri sellaisek
si, että palveluksen keskeyttämiset vähenevät. Nor
bergin mielestä varusmiehistä ei ole tarkoituskaan 
kouluttaa ensimmäisten kahden kuukauden aikana 
täysinoppineita taistelijoita, vaan kotiuttamispäivään 
mennessä oikein rytmitetyllä koulutuksella. 

Kotkan Rannikkoalueella tehtiin kysely kaikille kol
mellesadalle alokkaalle ja palautetta saatiin myös 
varusmieskouluttajilta. Tehdyn kyselyn mukaan kou
lutusilmapiiri on ollut hyvä, joskin kouluttajien ja va
rusmiesjohtajien valmentamisessa ja ohjeistamises
sa on kehitettävää. Alokkaista noin 70% koki itsen
sä tervetulleeksi saapuessaan palvelukseen ja pe
ruskunto oli kyselyn mukaan parantunut niin ikään 
lähes 70% mielestä. Varusmiesjohtajan koki hyväksi 
esimieheksi lähes 80% alokkaista. 

Kotkassa liikuntateema 
mvös tänä vuonna 
Kotkan Rannikkoalueella liikkuminen ja kunnon 
kohentaminen ja ylläpitäminen ovat olleet jo vuon
na 2003 vahvoja teemoja, joiden primus motorina 
on joukko-osaston komentaja. Asiaan on myös 
suunnattu resursseja. Kotkassa työskentelee pää
toiminen liikuntakasvatusupseeri, luutnantti Teppo 
Saareks, ja varusmieskouluttajat ovat ol leet aktii
visesti mukana kehittämässä varusmiesten liikun
takoulutusta ja tukemassa liikuntakerhojen perus
tamista ja toimintaa. Linnakesaarilla liikunta on myös 
varteenotettava vapaa-ajanviettotapa, sillä saarilla 
ei iltalomia tunneta. Linnakkeilla on hyvinvarustel
lut punttisalit ja mm. täysimittaiset salibandy-ken
tät, jotka ovat ahkerasti käytössä. Myös mantereel
la käydään liikkumassa, milloin uimahallissa, spin
ningissä tai vaikkapa aerobicissa. Mikäs sen mu
kavampaa -hyöty ja huvi samassa paketissa. 

TEKSTI LARI PIETILÄINEN KUVAT JANNE ARI LUOTO ja JAAKKO JAUHIAINEN 

SUOMEN RANKIN lllKUNTAMYllY 
Rankin linnakkeella otettiin käyttöön ns. Liikuntamylly-projekti. Sen päätavoitteena on aktivoida lin
nakkeen varusmiehet liikkumaan ja parantamaan kuntoaan. Vapaa-aikana tapahtuvasta liikkumi
sesta on mahdollisuus saada kuntoisuuslomia. Parina iltana viikossa voi tykkimies valita kasvami
sen kuntosalilla, kokea joukkuehurmosta pallopeleissä tai tutustua saareen lenkkeilyn muodossa. 
Jokaisella toimipaikalla on määrättynä "vanhin", joka ki~aa osallistujat ja ha~oituksen aiheen ylös. 
Ja homma toimii . Alikersantti Kahilan esille tuoma idea on saanut paljon positiivista palautetta . 
Ideaa kehitetään edelleen. 

Salibandy on yksi 
varusmiesten 
suosikkilajeja. 
Rankin ja Kirkon
maan linnakkeilla 
onkin hyvät mah
dollisuudet pelaa
miseen, koska 
kummassakin 
saaressa on hyvä 
liikuntasali. Puntti
salit ovat myös 
kovassa käytössä. 
Salien voimailu- ja 
kuntoiluväline istö 
on uusittu muutama 
vuosi sitten. 
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Kolmen pisteen heitto 
KotRan "kummipelaaia" Sauli Silvonen 

Yrityksillä on omia kummipelaajiaan, joita ne tuke
vat, niin myös julkisyhteisöillä. Kotkan Rannikko
alue on tukenut KTP:n edustusjoukkueessa kori
palloilevaa Sauli Silvosta varusmiehelle kuuluvalla 
päivärahalla eli 3,60 eurolla päivässä. Lisäksi Ky
minlinnassa oli tarjolla täysi ylläpito. Huomattavasti 
merkityksellisempää oli toki kuitenkin mahdollisuus 
palvella pääosa palvelusajasta mantereella Koulu
tuspatterissa Kyminlinnassa. Peruskoulutuskaudel
la alokas Silvonen opiskeli ja harjoitteli sotilaan 
perustaitoja Kirkonmaan linnakkeella. Viimeiset 
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TEKSTI TAPIO MAIJALA ja TEEMU LEIVO KUVAT PEKKA VAINIO 

neljä kuukautta tykkimies Silvosen työpäivään kuu
luivat pääasiassa toimisto- ja varusvarastotyöt sekä 
yksikön muuttovalmistelut Haminaan. Harjoittelu 
joukkueen kanssa tapahtui iltaisin, jolloin yksikös
sä ei ollut palvelusta. Palvelusaikana oli mahdollis
ta osallistua pelipäivien aamuharjoituksiin. 

Sotilaskoulutus ja urheiluharrastus eivät kuitenkaan 
merkittävästi häirinneet toisiaan. Todisteena tästä 
ja hyvin hoidetuista palvelusvelvollisuuksista oli tyk
kimies Silvosen ansaitsema korpraalin arvo. Korp-

raali Silvonen kotiutui Kotkan Rannikkoalueen Esi
kunta- ja huoltokomppaniasta Haminassa 9.1.2004. 

Sotilaspoliisikoulutus 
varteenotettava vaihtoehto 
Varteenotettava vaihtoehto Silvosen koulutushaa
raksi olisi ollut sotilaspoliisi ja 9 kk:n palvelusaika. 
Sotilaspoliisikurssi olisi kuitenkin ollut Upinniemes
sä ja tämä olisi ymmärrettävästi hankaloittanut nuo
rukaisen harjoittelua merkittävästi. 

HAASTATELTAVANA 
KTP:n päävalmentaja Eero Saarinen 
HAASTATTELU PASI AHTI KUVAT PEKKA VAINIO 

1) Mitkä olivat neuvosi varusmiespalvelusta aloittavalle koripalloilija Sauli Silvoselle? 

Palvele ohjeiden mukaisesti ja suorita tehtäväsi niin , ettet joudu hankaluuksiin . Ja niin hyvin, että 
kumpikin osapuoli (KTP ja KotRa) voivat olla tyytyväisiä. 

2) Miten varusmiespalvelus vaikutti Saulin pelaamiseen? 

Varusmiespalveluksen aikaiset järjestelyt ylittivät odotukset positiivisesti. Sauli suoriutui urheilutavoit
teistaan vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. Minkäänlaista haittaa varusmiespalveluksen suo
rittamisesta ei aiheuttanut ja mikä tärkeintä, Saulin kehitys jatkui varusmiespalveluksen aikana hyväl
lä käyrällä. 

3) Minkälainen on kotkalainen korpipalloilmapiiri ja mikä on valmennusfilosofianne? 

Kotkalaista koripallojoukkuetta ei voi rakentaa samalla tavalla kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. 
Kotkassa joukkueen rakentaminen on pitkäjänteisempää työtä, jossa tulosta ei voi ulosmitata välttä
mättä yhden kauden aikana. Kotkalainen yleisö arvostaa omia pelaajiaan ja kotkalaiset ovat lupsakoi
ta , iloisia ja hyväntahtoisia. Kotkassa ei valitettavasti nähdä aina pitkäjänteisen työn eri vaiheita, vaan 
helposti yhden tai kahden huonon esityksen perusteella usko joukkueen tekemiseen romahtaa. 

Filosofiana täällä Kotkassa on jatkuvan parantamisen periaate. Siihen kuuluvat tavoitteellisuus ja 
omien tulosten sekä toiminnan jatkuva analysointi yksilö- ja joukkuetasolla. Tärkeää on, että analy
soinnin tulokset hyödynnetään heti seuraavissa harjoituksissa. 

4) Mikä on käsityksenne puolustusvoimien antamasta fyysisestä koulutuksesta? 

Puolustusvoimat panostaa aiheellisesti liikuntakoulutukseen. Lähivaruskunnassa suoritettu varus
miespalvelus on urheilijalle etu. Harjoitusmatkat ovat lyhyet ja ajankäyttö on tehokkaampaa kaikkien 
osapuolien kannalta. Marssit ja rankat taisteluharjoitukset näkyvät kyllä huippu-urheilijankin toimin
nassa, mutta vain hetkellisesti. Kotkan Rannikkoalueen ja KTP:n yhteistyö on ollut erittäin hyvää. 
Myös valmennuspuolella ymmärretään puolustusvoimien tarpeet ja se, että aina ei voi joustaa. 

Odotamme tilanteeseen korjausta. Kotkan Rannik
koalue on esittänyt halukkuutensa järjestää jatkos
sa oma sotilaspoliisikurssi Esikunta- ja huoltokom
ppaniassa Haminan Pampyölissä kahdesti vuodes
sa aina peruskoulutuskauden jälkeen maaliskuus
sa ja syyskuussa. 

Kurssin jälkeen Kotkan Rannikkoalueen sotilaspo
liisit ottavat vartiointivastuun Haminan ja Kotkan 
sotilaskohteista. Sotilaspoliisien palvelusaika ja
kaantuu melko tasan koulutuksen ja vartiopalveluk-

sen kesken. Sotilaspoliisikoulutuksen erikoisaloja 
ovat mm. voimankäyttö-, köysilaskeutumis- ja asu
tuskeskustaistelukoulutus. 

Sotilaspoliisin työ on vaativaa ja vastuullista. Kurs
sille pääsyn tärkeimpinä vaatimuksina ovat henki
lökohtainen halukkuus, virheetön väri- ja hämärä
näkökyky sekä hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto. 
Lisäksi aktiivinen liikuntaharrastus ( erityisesti voi
ma- ja kamppailulajit) ovat eduksi. Sotilaspoliiseik
si koulutettavilla ei myöskään saa olla rikosrekiste-

Urheilijana kehittyminen sujui Saulilta 
myös varusmiesaikana, sanoo KTP:n 
päävalmentaja Eero Saarinen. Kotkan 
Rannikkoalueen kummipelaaja Silvo
nen pärjäsi hyvin varusmiespalveluk
sessa ja samalla hoiti kiitettävästi 
myös KTP:n edustusjoukkueen harjoi
tukset. Puolustusvoimilla on monta 
mahdollisuutta tukea urheilijoiden 
kehittymistä myös varusmiespalveluk
sen aikana. Yksi keino hyvä on palve
lus lähivaruskunnassa. 

Puolustusvoimien valmennuskeskus 

Urheilukoulu lahdessa 
Lähivaruskunnassa palvelu sopii hyvin monelle 
urheilijalle, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Yksi 
niistä on Hämeen Rykmentin Urheilukoulu. Ur
heilukoulussa on palvellut jo lähes 3500 urheili
jaa 48:sta eri lajista sekä yksilö- että joukkueur
heilussa. Tunnetuimpia urheilukoululaisia ovat 
mm. Mika Häkkinen, MarkoAsell, Kimi Räikkö
nen, Mikko Kolehmainen, Jari Kurri , Jari Litma
nen, Matti Nykänen, Sami Hyypiä, Teemu Se
länne, Jani Sievinen, Ari Vatanen ja Arsi Harju. 

Urheilukoulu kouluttaa puolustusvoimien palkat
tua henkilöstöä, varusmiehiä ja reserviläisiä. 

Oletko kiinnostunut? 

Urheilukoulu, Hämeen Rykmentti 
www.mil.fi 

urhk@hamr.mil.fi 

-

riä. Sotilaspoliisin koulutuksesta on hyötyä muun 
muassa turvallisuusalan opintoihin tai töihin haet
taessa. 

Kotkan Rannikkoalue toivottaa tervetulleeksi etelä
kymenlaaksolaiset urheilijat joukkoonsa esimerkik
si saamaan haastavan ja hyödyllisen sotilaspoliisin 
koulutuksen ja siinä sivussa hyödyntämään man
tereella olevan palveluspaikan edut. 

Toivotamme menestystä myös Sauli Silvoselle ja 
KTP:lle. Elämme mukana kotkalaisessa koripalloilussa! 

KOTKAN KYNNET 13 



Kotralaiset vhdessä 
Kotkan Rannikkoalueen koko palkattu henkilöstö ko
koontuu vähintään pari kertaa vuodessa koko poru
kalla yhteen koulutuksen ja ajankohtaisten asioiden 
kuulemistilaisuuteen, komentajan puhutteluun. Näi
den isojen tilaisuuksien lisäksi vuoden mittaan jä~es
tetään myös muita yhdessäolotapahtumia, joita ovat 
mm. liikuntapäivät ja virkistysmatkat tai -tapahtumat. 
Urheilu ja liikunta lyövät tapahtumissamme kättä päälle. 

Henkilöstömme, joka on hajallaan mantereella ja saa
ristossa, Kotkassa ja Haminassa, on osallistunut kii
tettävällä innolla kaikkiin tapahtumiin. Perheitä ja lä
heisiä ei myöskään ole unohdettu. Osa tilaisuuksis
tamme on avec-tilaisuuksia, joihin puolisot tai seura
laiset ovat tervetulleita, osa tilaisuuksista on koko per
heelle kuten vuosi päivämme päiväjuhla ja joulun alla 
puurojuhla. 

Yhteistyökumppaneita ja maanpuolustuksen ystäviä 
tapaamme valatilaisuuksissa ja muina Kotkan Ran
nikkoalueen, Merivoimien ja puolustusvoimien juhla
päivinä sekä paikallisissa tapahtumissa kuten Itse
näisyyspäivän iltajuhlassa, Kotkan Meripäivillä ja Ha
mina Tattoossa. Niistä lisää seuraavilla sivuilla. 
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TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Uusi yksikkömme Haminassa eli EHK on katsastettu, on komentajan puhutte
lun ja tietoiskujen aika. Salillinen kotralaisia sai päivitettyä tietoa rakenne
muutoksen ja puolustuspoliittisen selonteon 2004 mukanaan tuomista muu
toksista sekä monista muista päivänpolttavista asioista. Ilouutinen oli mm. 
rannikkojääkärikoulutuksen aloittaminen Kotkan Rannikkoalueella 2005 ja 
hyvä tilanne henkilöstömme osalta kaiken kaikkiaan. Kotkan Rannikkoalueella 
viihdytään ja joukkoomme on myös halukkaita uusia tulijoita. 

Iltapäivän iloja liikunnan parissa vietettiin Neuvottoman urheiluhallil
la ja lähimaastossa. Salissa kisattiin Kotkan Rannikkoalueen saliban
dy-mestaruudesta, osa kävi sauvakävelyllä, hiihtämässä tai luistele
massa upeassa kevättalven säässä. Tulipa allakkaan merkintä 
siitäkin, että 30.1.2004 moni kuuli ensimmäistä kertaa talitinttien 
laulua, kevät on siis tulossa. 

Salibandymestareina palkittiin Kirkonmaan linnakkeen joukkue, ylh. 
vas. Juha Pennanen, Jarno Karjalainen, Juha Valjus, Jukka Kanso
nen, alh. vas. Jari-Pekka Kettula, Juha Kerkkänen ja Timo Hemminki. 

Liikuntakasvatusupseeri, luutnantti Teppo Saareks kertoi tarkkaavai
sille Olli Kaiharjulle, Anita Kukkoaholle ja Otto-Petteri Jämsenille 
säännöt ja hyppäsi sen jälkeen itsekin kentälle (kuva oikealla). 
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Salibandy-kisassa nautittiin liikunnan riemusta. 
Esikunta- ja huoltokomppania oli hankkinut joukkuee
seensa myös kaksi "amerikkalaisvahvistusta". Sotilas
kodin vihreät sisaret pitivät huolen hiilihydraatti- ja 
nestetankkauksesta. Liikunnan jälkeen saunat odotti
vat kuumina Leikarissa. Saunasta pikkujoulupäivälli
selle ja seuraamaan ja tekemään mm. impro-teatteria. 
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Pikkuioulut & lrtohirvi- TEKSTl&KUVATULLAPARVIAINEN 

improteaneria leikarissa 30.1.2004 

KotRan pikkujouluja vietettiin jo 
toistamiseen tammikuun lopussa. 
Aivan oikein, tammikuussa. Aamu
päivällä oli koulutustilaisuus, 
iltapäivällä urheilua ja illalla 
nautimme isolla porukalla pikku
joulutunnelmasta samalla toivotta
en toisillemme hyvää alkanutta 
työvuotta 2004. liian hauskasta 
kulttuuriannista vastasi improvi
saatioteatteriryhmä lrtohirvi ja 
lukuisat vapaaehtoiset kotralaiset. 
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Salpa marssi 
Kotkan Rannikkoalueella on viime vuosina panos
tettu henkilöstön eli niin varusmiesten ja palkatun 
henkilöstön fyysisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden 
kehittämiseen. 

Erityisesti on panostettu asenteiden muokkaami
seen. Liikuntatapahtumien ja kenttäkelpoisuustes
tien ei välttämättä tarvitse olla niin suorituskeskei
siä kuin ne kenties ovat olleet. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että kenttäkelpoisuustesteistä ja muista liikun
tatapahtumista pyritään tekemään entistä miellyt
tävämpiä, virkistävämpiä ja myös elämyksellisiä 
tapahtumia. Jos kerran on mahdollista yhdistää työ 
ja virkistäytyminen, niin miksi niin ei tehtäisi? Näin 
syntyi esimerkiksi ajatus Kotkan Rannikkoalueen 
oman Salpamarssin järjestämisestä. 

Rannikkoalueen ensimmäinen Salpamarssi järjes
tettiin 28.5.2003. Ideana oli yhdistää PAK-marssi, 
rento yhdessäolo sekä annos sota historiaa Salpa
aseman historiallisissa maisemissa. 

18 KOTKAN KYNNET 

TEKSTI TEEMU LEIVO KUVAT PEKKA VAINIO 

Marssi oli tarkoitettu kaikille henkilöstöryhmille, niin 
sotilaille kuin siviileillekin sukupuoleen katsomatta. 
Mukaan oli kutsuttu myös sopimussotilaita ja up
seerikokelaita. 

Marssi alkoi Hostikan kylästä Miehikkälästä. Mat
kaan oli lähtenyt nelisenkymmentä innokasta kulki
jaa. Marssireitti myötäili kuuluisaa Salpa-asemaksi 
(tai Salpalinjaksi) kutsuttua toisen maailmansodan 
aikaista puolustusasemaa päättyen Miehikkälän 
Salpamuseolle. Toukokuun lopun aurinkoinen ja 
lämmin alkukesän päivä toi hyvän mielen ja loi mu
kavan tunnelman. Matkaa kertyi kenttäkelpoisuus
testien edellyttämät 25 km. Marssin loppuosuudel
la perehdyttiin Salpa-aseman historiaan oppaam
me Terho Ahosen johdolla. Oppaamme ansiok
kaan esityksen ansiosta sekä kaiken itse näkemän 
ja kokeman perusteella sai aika hyvän käsityksen 
siitä, kuinka valtava kokonaisuus ja voimanponnis
tus koko Salpa-asema on aikoinaan ollut. 

Mikä on 
Salpa-asema? 

Salpa-asemaksi kutsutaan noin 1200 kilometrin 
mittaista massiivista puolustuslinjaa,joka rakennet
tiin vuosina 1940-41 ja 1944 Suomen itärajan puo
lustamiseksi. Salpa-asema kulkee itärajaamme 
myötäillen Suomenlahdelta Sailaan, ja sieltä kent
tälinnoitettuna aina Jäämerelle saakka. Aseman 
alkuperäinen nimi, Suomen Salpa, pohjautuu ken
raaliluutnantti Oeschin esitykseen. Mannerheim 
vahvisti nimen kesällä 1944. Käytännössä linjaa on 
kuitenkin kutsuttu Salpa-asemaksi tai Salpalinjaksi. 

Salpa-aseman rakentamista ryhdyttiin valmistele
maan jo viikon kuluttua talvisodan päättymisestä 
maaliskuussa 1940. Rauhan tulosta huolimatta 
Päämajassa tiedostettiin, että Neuvostoliitto ei ol
lut tyytyväinen solmitun Moskovan rauhan tuloksiin. 
Sodan uudelleen syttyminen oli vain ajan kysymys, 
joten varustautuminen oman maan puolustamisek
si tuli aloittaa välittömästi. Ylipäällikkö Mannerhei
min käskystä koko Suomen itäraja päätettiin !innoit
taa. Kerrotaan, että ylipäällikkö itse teki karttatiedus
telua konttaa maila jättikokoisen kartan päällä etsi
en sopivia maastonkohtia puolustusasemalle. 
Kiivainta rakennusaikaa oli kevät 1941 , jolloin lin
noitustöissä urakoi enimmillään 35 000 miestä ja 2 
000 lottaa. Jatkosodan sytyttyä linnoitustyöt Salpa
asemassa pysähtyivät lähes täysin. Linnoitusraken-

nusjoukot palasivat uudelleen kesäkuussa 1944 
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua ja Kannak
sen puolustuslinjojen murruttua. Päämaja antoi 
määräyksen linjan taistelukuntoon saattamisesta ja 
kaikkien linnoitusrakennusjoukkojen keskittämises
tä Salpa-asemaan kesäkuun puolivälissä 1944. 
Rakentajia työskentelikin puolustuslinjalla heinä
kuussa 1944 yli 34 000. 

Salpa-asema julistettiin Suomen pääpuolustuslin
jaksi 6.9.1944. Lopullisen mittansa se saavutti 
24.9.1944, jolloin uusien linnoitustöiden aloittami
nen kiellettiin. Keskeneräiset työt tehtiin valmiiksi 
ja loppuaika syksyllä 1944 käytettiin töiden lopetta
miseen, työkoneiden kunnostamiseen ja poissiirtoon 
työmailta. 

Salpa-aseman lujuutta ei onneksi koskaan joudut
tu koettelemaan tositoimissa. Puolustuslinjalla on 
kuitenkin nähty olleen oma välillinen vaikutuksen
sa jatkosodan tapahtumiin. Kesällä 1944 se muo
dosti torjuntataisteluiden henkisen selkärangan. 
Olemassaolollaan Salpa-asema vaikutti vihollisen 
laskelmiin hyökkäyksen jatkamisen kannattavuu
desta, mikä ilmeisesti nopeutti aselevon syntymis
tä. Salpa-asema turvasi omalta osaltaan Suomen 
itsenäisyyden säilymisen. 

Salpa-asema on edelleen itsenäisen Suomen 
mittavin rakennustyö. Aikanaan se oli myös Poh
joismaiden suurin yksittäinen rakennushanke. 
Linnoitustöiden päätyttyä vuoden 1944 lopulla 
asema käsitti mm. 728 teräsbetonikorsua ja pui
sia kenttälinnoitteita 3 000 kappaletta. Monirivistä 
panssarikiviestettä pystytettiin n. 225 km, käsit
täen noin 350 000 kappaletta keskimäärin kol
me tonnia painavaa kiveä. Panssarikaivantoes
tettä kaivettiin noin 130 kilometriä. Piikkilanka
estettä rakennettiin 315 km. Taistelu- ja yhdys
hautoja oli yli 350 kilometriä. Salpa-aseman tyy
pillisin kantalinnoite on 20 miehen konekivääri
ja majoituskorsu, joita tehtiin noin 170 kappalet
ta. Yhden tälläisen korsun rakentamiseen tarvit
tiin esimerkiksi betoniterästä 45 tonnia ja 50 kg:n 
sementtisäkkejä 5000 kappaletta. Kaikkiaan yh
den korsun teossa siirrettiin erilaisia massoja 
noin 1 O 000 tonnia. Se on noin 3000 silloista 
kuorrna-autokuorrnaa. Linnoituksen on laskettu 
maksaneen tuon ajan rahassa noin 2,5 miljar- , 
dia markkaa. · 
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Kvlmän sodan perintö 
Merivoimien tehtävät eivät juurikaan ole muuttuneet sitten kylmä n sodan päivien, mutta 
niiden painotukset kylläkin. Koko yhteiskunnan kannalta tärkeiden meriyhteyksien 
suojaaminen korostuu jatkossa vaikka suoran merellisen uhkan torjunta kuuluu edelleen 
merivoimien päätehtäviin aluevalvonnan ohella. 

TEKSTI JUHA TORKKELI KUVAT VESA LUNTAMO 

Huolimatta merivoimien ja rannikkotykistön joutu
misesta eri puolustushaaraan vuonna 1952, on 
meripuolustusta tarkasteltava kylmän sodan aika
na juuri näiden osapuolien suorituskyvyn valossa. 
Meripuolustuksen torjuntateho lepäsi laskettavissa 
merimiinoitteissa ja rannikkotykistön torjunta kyvys
sä. Rannikkotykistön tuli torjunnan ohella suojata 
miinoitteet siellä missä se kantaman puitteissa oli 
mahdollista. Merivoimien doktriini olikin osa meri
puolustuksen kokonaisdoktriinia, jossa korostuivat 
aluevalvonta ja hyökkäyskynnyksen luominen us-
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kattavilla torjuntavalmisteluilla. Merimiinat olivat 
merivoimien ehdottomasti tärkein ja tehokkain hyök
käyksen torjuntaväline. Maihinnousun torjunnassa 
suoritusvaatimukseksi määritetty aikavoiton hank
kiminen oli voimavaroihin ja hyökkääjän resurssei
hin suhteutettuna realistinen vaatimus. Maihinnou
susotatoimeen ei katsottu ryhdyttävän ellei hyök
käys varmasti onnistuisi, joten siihen keskitettäisiin 
niin paljon voimavaroja ettei operaatioita pysäytet
täisi , vaikka tappiot muodostuisivatkin suuriksi. 
Tämä oli myös huomioitava puolustajalle osittain 

eduksi. Hyökkääjä olisi joutunut näinollen sitomaan 
maihinnousuoperaatioon paljon joukkoja ja voimaa, 
joten sen kannattavuus tuli hyvinkin nopeasti ky
seenalaiseksi. 

Muuttuva ia vaikeasti 
ennustettava taistelutila 
Perinteinen massiivinen maihinnousu-uhka on väis
tynyt taka-alalle. Taistelut rannikolla muodostuvat 
todennäköisemmin pienistä toisiaan tukevista ope
raatioista, jotka palvelevat kokonaisoperaation pää-

määrää. Erikoisoperaatioiden keinovalikoima on 
aikaisempiin sotiin verrattuna huomattavasti laajem
pi ja niiden torjuminen vaatii joukoilta operatiivisen 
käytön joustavuutta. Joukkojen liikkuvuuden lisää
minen antaa osaltaan puolustajalle kykyä vastata 
muuttuviin tilanteisiin nopeilla painopisteen siirroil
la. Liikkuvuus mahdollistaa aktiivisen taistelun, tor-

. junnan kannalta edullisilla alueilla, verrattuna jäy
kän torjuvaan passiivisen puolustukseen. 

Valvonta ia tiedustelu 
-onnistumisen peruselementit 
Valvontakyvyn ja tunnistetun tilannekuvan merkitys 
syvimmästä rauhantilasta aina täysimittaiseen so
taan asti on ratkaiseva tehtävän täyttämisen kan
nalta. Kaikkien yksiköiden on pystyttävä omalla toi
minnallaan tukemaan tilannekuvan muodostamis
ta. Rannikkoalueella korostuu merivalvonnan lisäksi 
myös ilmavalvonta. Meri-ja rannikkoalueella lentä
vien kohteiden kuten hävittäjien, risteilyohjusten, 
helikoptereiden sekä tiedustelulennokkien havait
seminen ja tunnistaminen palvelee ilmapuolustuk
sen kokonaisuutta. 

Rannikkoalueen tulen johto- ja valvontayksiköt ol
laan keskittämässä yhdeksi kokonaisuudeksi yh
teen yksikköön, joi Iloin perinteinen painottuminen 
joko valvontaan tai tulenjohtoon jää taka-alalle. Vielä 
testaamisen ja kokeilutoiminnan alainen yksikkö 
muodostaa tulevaisuudessa todellisen valvonnan 
pikkujättiläisen nimeltä meritiedustelukomppania. 
Sen kalustona on muunmuassa uudet rannikkotut
kat ja laseretäisyysmittarit. Meritiedustelukomppa
nia kykenee nopeisiin painopisteen muutoksiin 
omalla aluskalustollaan. 

Johtaminen - informaatiotulvasta 
analvvsin kauna päätöksiin 
Kehittyneen elektroniikan mahdollistama pintatilan
teen esittäminen ei saa johtaa siihen, että taistelua 
johdetaan kaukaa esikunnista ohi toimivien komp
panian päälliköiden tai pataljoonien komentajien. 
Ennen varsinaisten taisteluiden alkua tämä on kui
tenkin hyvin todennäköistä ja osin myös perustel
tua tilanteessa, jossa yksittäinen tapahtuma voi laa
jentuessaan vaikuttaa kokonaisoperaatioon. 

Pelkkä tunnistettu tilannekuva ei ri itä johtamisen 
perusteeksi. Kehittyneet valvonta- ja tiedustelujär
jestelmä! sekä tilanteen esittämiseen tarkoitetut jär
jestelmät tuottavat valtavan määrän informaatiota. 
Tilannekuvan ja tiedustelutietojen analysointi on 
tehtävä huolella, jotta tehdään oikeat tilanteen edel
lyttämät ratkaisut. 

Johtamisedellytysten varmentaminen kaikissa tilan
teissa vaatii varajohtamispaikkoja, varaesikunnan 
sekä myös kykyä liikkuvaan johtamiseen. Johtami
sen liikkuvuutta kehitetään ottamalla käyttöön kont
teihin sijoitettuja johtamispaikkoja. 

Rannikkoiääkärit 
-rannikkotaistelun monionemat 
Merivoimilla on kaksi rannikkojääkäriyksikkötyyppiä; 
rannikkojääkäripataljoona ja rannikkojääkärikomp
pania. Näillä yksiköillä vastataan erittäin moninai
siin tehtäviin. Tehtävät riippuvat pitkälti kri isin vai
heesta. Perinteisten vastahyökkäystehtävien lisäk
si rannikkojääkäriyksiköiden tehtäviä voivat olla 
esimerkiksi aluevalvonta/väylävalvonta, kohteen 

Jurmo-luokan miehistön
kuljetusvene ja G-ryhmä
veneet mahdollistavat 
rannikkojääkäriyksikön 
operatiivisen liikkuvuuden 
avovesikaudella. Alumiini
rakenteinen kuljetusvene 
on 14 metriä pitkä ja se on 
varustettu kahdella diesel
moottorilla ja vesisuihku
propulsiolla. Sen kuljetus
kapasiteetti on 2+20 
henkilöä, nopeus yli 30 
solmua ja toimintasäde 
noin 150 meripeninkulmaa. 

Taistelijoiden taisteluky
kyä lisää merkittävästi 
Jurmon tarjoama sääsuoja. 
Rannikkojääkäreiden 
mieskohtaiseen varustuk
seen kuuluvat kelluttavat 
sirpaleliivit, komposiittiky
pärä, uusi rynnäkkökivää ri 
ja pimeänäkövälineistö. 
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SA-KUVA 

suojaaminen, tiedustelu, tuliyksiköiden suojaaminen 
(ROhjK, Rtpsto), valvontasensoreiden suojaaminen, 
kohteen tuhoamistehtävä, tärkeän maastonkohdan 
haltuunotto ja meriliikenteen suojaaminen. 

Yksiköiden laaja-alainen operatiivinen käyttö aset
taa koulutukselle kovia haasteita. Kaikkia tehtäviä 
ei ehditä miehistön kuuden kuukauden palvelusajan 
puitteissa tehokkaasti kouluttamaan. Näinollen kou
lutuksessa on lähdettävä ensimmäisten tehtävien 
asettamista vaatimuksista. 

Rannikkojääkäriyksiköiden varustaminen uudella 
sotavarustuksella on edellämainittujen tehtävien 
onnistumisen perusedellytys. Junno-luokan miehis
tönkuljetusvene ja G-ryhmäveneet mahdollistavat 
yksikön operatiivisen liikkuvuuden avovesikaudel
la. Taistelijoiden taistelukykyä lisää merkittävästi 
Jurmon tarjoama sääsuoja. Rannikkojääkäreiden 
mieskohtaiseen varustukseen kuuluvat kelluttavat 
sirpaleliivit, komposiittikypärä, uusi rynnäkkökivää
ri ja pimeänäkövälineistö. 

Tulenkävttö -ratkaisun avain 
Merivoimien taistelu on tulenkäyttöä, jossa koko
naisuuden muodostavat ohjukset, tykistö ja miinat. 
Kaikilla edellämainituilla on edelleen oma sijansa 
myös 2010-luvulle siirryttäessä. 

Rannikkotykistöpatterit 100- ja 130-millisine torni
kanuunoineen säilyttävät toistaiseksi merkityksen
sä torjunnan yhtenä peruspilarina. Niiden suoritus
kyky on tänä päivänä parempi kuin koskaan aikai
semmin. Monipuoliset sensorit pystyvät tuottamaan 
tarvittavat maalin paikkatiedot. Uudet pienikokoiset 
ja tehokkaat LASU-2000 etäisyysmittarit ovat kor
vanneet vanhat suorituskyvyltään jo heikentyneet 
laseretäisyysmittarit. Ampuma-arvojen laskenta on 
patterikohtaista, joka lisää taistelu kestävyyttä. Va
ralaskimena toimii naapuripatterin laskin. Ja jos 
varalaskentakaan ei onnistu, pystyy jokainen torni
kanuuna itsenäiseen ja valmisteltuun ammuntaan 
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Uudet pienikokoiset 
ja tehokkaat LASU-
2000 etäisyysmittarit 
{vas.) ovat korvan
neet vanhat suoritus
kyvyltään jo heiken
tyneet laseretäisyys
mittarit. Rannikko
tutkan {oik.) laaja 
sektori mahdollistaa 
merellä liikkuvien 
alusten lisäksi 
ohjusten ja ilmatilan 
valvonnan. Tutkan 
toimintasäde on noin 
80 ilometriä ja 
samanaikaisessa 
valvonnassa voi olla 
30 maalia. 

tykkimenetelmällä. Tämän takaavat tykki laskin ja 
tykin oma etäisyysmittari. Yksikin piirun tarkkaa tul
ta ampuva rannikkotykki on inhoittava vastustaja, 
jonka vaimentaminen edellyttää edelleen hyökkää
jäitä panos-hyötysuhteen tarkkaa analysointia. Ke
hittyvä aseteknologia täsmäasejärjestelmineen on 
kuitenkin 2020-luvun lähestyessä nujertamassa 
hyvin palvelleet tornikanuunat. 

Liikkuvat 18-putkiset rannikkotykistöpatteristot muo
dostavat tykistön operatiivisen joustovaran. Niiden 
kalustona oleva 130 K 54 on toimintavanna ja teho
kas. 

Ohjukset ovat tulenkäytön selkäranka ja edustavat 
parhainta iskukykyä. Modernisoitava MT0-85 ja 
uusi rannikko-ohjus edustavat tulenkäytön tätä päi
vää ja huomista. Ohjusjärjestelmät tulevat vähitel
len korvaamaan kokonaan poistuvan kiinteän tykis
tön. Tulenkäytössä korostuu yhä enemmän tilan
nekuvan tuottaminen mahdollisimman kaukaa ja 
maalien tulittaminen yhä pidemmille etäisyyksille. 

Rannikkojoukkojen akilleen kantapää on pääosin 
ammusilmatorjuntaan perustuva ilmapuolustus, jota 
tulee jatkossa kehittää voimakkaasti. Tähän antaa 
toivottavasti ratkaisun meripuolustuksen ilmatorjun
nan kehittämisohjelma. 

Tulenkäytön perusteena tulee olla tunnistettu maa
litilannekuva, ja sen pohjalta laadittu torjunta-ana
lyysi. Tulenkäytön johtoportaan valvontakeskus 
monipuolisine sensoreineen on vienyt tulen käytön 
uudelle vuosituhannelle. Enää ei olla vain suurite
hoisten tutkien ja optisen tähystyksen varassa. Ti
lannekuvaa tuotetaan nyt myös vedenalaisen val
vonnan moderneilla järjestelmillä, vaikeasti havait
tavilla rannikkotutkilla , tehokkailla kameroilla, Kot
ka-multisensorilla jne. Perinteisen optisen valvon
nan kykyä ei tule missään olosuhteissa väheksyä 
vaan sen merkitys on säilynyt ja korostuu uhan kas
vaessa. 

SA-KUVA 

JäVkästä torjunnasta 
operadiviseen liikkuvuuteen 
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden laskemi
nen vaikuttaa merkittävästi myös merivoimien jouk
korakenteeseen. Merivoimien moninaiset tehtävät 
tulee jatkossa hoitaa määrällisesti vahäisemmillä, 
mutta laadullisesti ja operatiiviselta suorituskyvyl
tään paremmilla joukoilla. 

Rannikkojoukot ovat siirtymässä jäykästä torjunnas
ta operatiiviseen liikkuvuuteen, joka tukeutuu osil
taan kiinteisiin kohteisiin. Kyky siirtää nopeasti toi
minnan painopistettä korostuu kaikissa uhkamalleis
sa. Tämä vaatii kykyä liikkua saaristossa kaikissa 
olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Joukko on 
saatava siirrettyä operaation kannalta turvallisesti 
ja taistelukykyisenä. Uudet yksikkötyypit uudella 
sotavarustuksella vastaavat näihin tarpeisiin selke
ästi vanhoja paremmin. 

Koko asevoimien kuten myös rannikkojoukkojen 
kehittämisessä korostuvat tuoreeseen tilanneku
vaan perustuva lyhytviiveinen johtamiskyky, hyvän 
operatiivisen liikkuvuuden omaavat joukot, tarkka 
kauaskantoinen tulivoima, monipuolinen aktiivinen 
ja passiivinen suojautumiskyky sekä tilanteen mu
kaan joustavat organisaatiot ja toimintatavat. 

Koko itsenäisyyden ajan on meripuolustus ollut lai
vaston ja rannikkotykistön yhteinen tehtävä. Toinen 
ei olisi onnistunut tehtävässään ilman toista. Moni
mutkaistuvissa uhka kuvissa ja tehtävien painottu
essa uudella tavalla on tulevaisuuden ennustami
nen edelleen mahdotonta. Lähihistoriasta on aina
kin yksi asia selkeää. Merivoimien yhdistäminen 
kesällä 1998 46 vuoden erossaolon jälkeen on sel
keyttänyt meri puolustuksen johtosuhteita ja järjes
telyjä. Merivoimat katsoo merelle ja muodostaa yhä 
tehokkaamman ja suorituskyvyltään iskukykyisem
män puolustushaaran. 

Rannikko-ohius 
tulivoimaa ia liikkuvuutta TEKSTI JUSSI VOUTILAINEN KUVAT SA-KUVA 

Merivoimat solmi sopimuksen STN Atlaksen kanssa 
marraskuussa 2002 uudesta rannikko-ohjus
järjestelmästä Spike ER:stä. Kauan kaivattu 
nyrkki täydentämään tulen käytön aukkoa, minkä 
poistuvat tykistöyksiköt ja SS-11-järjestelmä 
jättivät ja tulevat jättämään otetaan operatiiviseen 
käyttöön vuoden 2006 kuluessa. 

Rannikko-ohjusjärjestelmä on teknisesti edistyksel
linen. Itse konsepti on jo käytössä, mutta tekninen 
toteutustapa on poikkeava. Ohjuksen ominaisuuk
sissa yhdistyy lennokin ohjattavuus, merimaalikra
naatin teho ja panssarintorjuntaohjusjärjestelmän 
keveys. Toimintaperiaate on yksinkertainen. Ampu
ma ampuu ohjuksen kohti maalia ja ohjaa ohjuksen 
maaliin valokuidun välittämän kuvan perusteella. 

Hanke sai alkunsa jo 80-luvulla. Tuolloin aloitettiin 
SS-11 :n seuraajavaihtoehtojen arviointi. Vaitoehto
ja oli vähän tarjolla. Oli useita kehityshankkeita, jot
ka syystä tai toisesta eivät koskaan toteutuneet. 
RBS 17, puoliaktiivinen Hellfire ohjukseen perustu
va järjestelmä oli periaatteessa ainoa todelinen ole
massa oleva vaihtoehto. Länsinaapurimme teki 
päätöksen em. järjestelmästä ja Ruotsia seurasi 
Norja. Kun maavoimien panssarintorjuntaohjus 
2000 hanke alkoi oli rannikkotykistö aktiivisesti 
mukana aloittamassa uuden rannikko-ohjuksen 
hankintaa. Yhtenä tavoitteena oli löytää ohjusper
he, josta löytyisi molempien vaatimukset täyttävä 
järjestelmä. Jo tuolloin asetettiin järjestelmän suo
ritusvaatimuksiin vieläkin keskeisimmät vaatimuk
set: kyky toimia hyökkääjän kärkeä vastaan saaris
ton sisässä (merimaalit), kyky epäsuoraan ammun
taan, mieskuljetteisuus, kyky auttavaan ilmatorjun
taan (helikopterimaalit) ja rajoitettu kyky merimiinoit
teiden suojaamiseen ja panssarintorjuntaan (peh
meät ja puoli kovat maalit). Kantamavaatimus kas
voi alkuperäisestä viidestä kilometristä uuden arvi
ointikierroksen jälkeen kahdeksaan. 

vaatimukset tävtetään 
Nyt valittu järjestelmä täyttää kaikki asetetut vaati
mukset. Järjestelmän painavin yksittäinen osa on 
ohjus 33 kiloa. Ampuma laite oheislaitteineen kye
tään siirtämään käyttävän ryhmän toimesta tuliase-

ma-alueelle. Ohjuksen kantama on vaadrtut kahdek
san kilometriä ja läpäisyyn ja painevaikutteisuuteen 
perustuva taistelulataus on, järjestelmän tarkkuus 
huomioiden rirttävä kaikkia arviortuja maaleja vastaan. 

Ohjuksen toiminta perustuu optisen hakupään muo
dostaman kuvan perusteella tehtävään ohjuksen 
"ohjaamiseen" maaliin. Haku päänä toimii päivänva
lokamera ja infrapunakamera. Ampuja voi ampuma
tilanteessa valita kumpaa kameraa käyttää. Ohjus 
purkaa perästään koko lennon ajan valokuitua, min
kä välittämän kuvan perusteella ampuja ohjaa "jo
ystickillä" ohjuksen maaliin. Ampuja voi myös lukita 
ohjuksen ennen tai jälkeen laukaisun maaliin videot
rackerin avulla. 

Järjestelmää käyttävä joukko tullaan organisoimaan 
komppaniaksi. Komppaniaa n tulee kuulumaan kol
me ohjusjoukkuetta ja komento- ja huoltojoukkue. 
Maalinvalmistelu tullaan toteuttamaan LASU 2000 
-järjestelmillä, joita tulee komppanian jokaiseen 
joukkueeseen. 

Yhteinen järjestelmä 
maavoimien kanssa 
Koulutusjärjestelmän toimitukset ajoittuvat vuoden 
2004 lopulle. Tuolloin kouluttava joukko-osasto, 
Uudenmaan prikaati saa käyttöönsä harjoitusohjuk
set, käsittelyjärjestelmät sekä luokkasimulaattorin. 
Käytännössä koulutus on jo aloitettu, sillä UudPr:n 
henkilöstö on osallistunut maavoimien järjestämään 
panssaritorjuntaohjus 2000-koulutukseen. 

Maavoimasidonnaisuus on hankinnassa ja järjes
telmän elinkaaressa muutenkin näkyvä. Huolto- ja 
varaosat ovat osin yhteneviä. Merivoimien simulaat
torilla voidaan kouluttaa myös panssarintorjuntatoi
mintoja. Spike ER:llä voidaan myös ampua maa
voimien lyhyemmän kantaman (edullisempia) oh
juksia mm. koulutustilanteissa. Toiminnallisesti 
ampumatapahtuma on sama. 
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Kotkan Rannikkoalueen jä1estämää itsenäisyyspäi
vän iltajuhlaa juhlittiin 6.12.2003 uudessa paikassa 
Kotkan Konserttitalolla. Juhlassa oli mukana ennä
tysmäärä vieraita eli noin 600 juhlijaa. Juhlan aihet
ta oli myös monella palkitulla: 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja on myön
tänyt 6.1 2.2003 Kotkan Rannikoalueen ristin 
joukko-osaston yhteistyökumppaneille: 

Henry Lindelöf, Reijo Paukku, Aulis Rautio, Ari-Pek
ka Saari, Laila Nykänen, TimoAatsalo, Seppo Wahl-
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sten, Tuija Wahlsten, Kyösti Manninen, Ismo Jäntti 
ja Ulla-Sari Pastinen. 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja on myön
tänyt 6.12.2003 Kotkan Rannikoalueen ristin 
joukko-osaston palkatulle henkilöstölle: 

komentajakapteeni Olavi Jantunen, luutnantti Mar
kus Koskivirta, ylikersantti Mikko Piironen, kersant
ti Tommi Raanti, kersantti Juha Penannen, kersantti 
Tim Lindfors, kersantti Rauno Hietanen ja kersantti 
Timo Tuunainen. 

TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Maanpuolustusmitalitoimikunta on myöntä
nyt 6.12.2003 maanpuolustusmitalin: 

yliluutnantti Kari Laaksonen, yliluutnantti Aki Pykä
listä, luutnantti Marko Erkkilä, luutnantti Seppo Åke 
ja kokki Ritva Valkonen. 

Rannikon Puolustajain Kilta on 6.12.2003 
myöntänyt Rannikon Puolustajain Killan an
siomitalin: 

yliluutnantti Marko Nuuttila ja yliluutnantti Mikko Pil
viä. 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja, komentaja 
Tapio Maijala ja rouva Ritva Hautsalo-Maijala 
isännöivät iltajuhlaa ja tanssiaisia. Ennen tanssi
aisia tarjottiin illan kunniavieraille, veteraaneille, 
päivällinen. Tilaisuudessa oli mukana myös myös 
muita kutsuvieraita ja KotRan omaa, vuonna 
2003 palvelukseen tullutta henkilöstöä. 
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lltajuhlan perinteeseen on aina kuulu
nut myös tervehdyspuhe Kotkan 
Rannikkoalueen hyvältä yhteistyö
kumppanilta, Kotkan kaupungilta. 
Tervehdyksen toi kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja, Anna-Liisa Kasurinen. 
Ja kuten asiaan kuuluu, Maamme-laulu 
raikui upeasti konserttisalissa. 

Juhlamme itsenäisyyspäivän perinteek
seen ottaneet vieraat löysivät toisensa 
myös uudessa juhlapaikassa. Ja 
mikäpä sen mukavampaa kuin vähin
tään kerran vuodessa tavata tuttuja ja 
tutustua uusiin ihmisiin iloisen juhla
vissa merkeissä! 
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liian musiikista vastasivat Haminan Soittokunta sekä Kotka Big Band. Konsertti
sali olikin oiva paikka tanssiaisille, sillä tanssilattia on kaupungin suurin ja 
tanssimaan mahtuu laajemminkin pyörähdellen. liian aikana kuultiin ihania 
ikivihreitä kaikilta vuosikymmeniltä sotavuosista lähtien. 

Suomenlahden eteläpuo
lelta, Viron merivoimista, 
saapuivat juhlaan mukaan 
Kotkan Rannikkoalueen 
kanssa koulutusyhteistyö
tä tekevän Rannakaitse
kompaniin edustajat. 
Viereisessä kuvassa 
kapteeniluutnantti Silver 
Sepp keskustelemassa 
Jan Pylvänäisen kanssa ja 
kuvassa alhaalla luutnant
ti Timmo Saarestik 
seuralaisensa Tiia Ale
maan kanssa. 

Iloista itsenäisyyspäivää! 
Tästäpä ei tunnelma juuri 
hauskemmaksi voi muut
tua. Nauru pidentää ikää! 
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Alakuvassa nuoret miehet seuraa
massa tanssiaisia parvella. Samais
elta parvelta seurapiiritoimittaja 
bongasi myös muita kauniita ja 
rohkeita. Itsenäisyyspäivää juhliste
taan tanssiaisten merkeissä myös 
6.12.2004. Tervetuloa mukaan! 







TEKSTI & KUVAT UPSEERIKOKELAAT ARTTU VAALAS ja SAMULI VANNINEN 

Tykistöjoukot kokoontuvat vuosittain Rovajärven alueelle tykistöleirille, jossa ammutaan 

yksikköammuntoja ja yhteisammuntoja suurempina ryhminä sekä mitellään tykistöaihei

sissa kilpailuissa maineesta ja kunniasta. Tänä vuonna oli mukana myös Kotkasta 

Kirkonmaan linnakkeelta kaksi tiedustelujoukkueen tulenjohtokokelasta saamassa 

oppia tulenjohdon taitoihinsa. 

Reserviupseerikoulussa (RUK) kävimme tieduste
lutulenjohtolinjan, joten johtajakaudella sijoituspai
kamme oli tiedustelujoukkue Kirkonmaan linnak
keella. Kuitenkin miehistön vähyydestä johtuen jouk
kueeseen ei muodostettu tulenjohtopartioita. Tästä 
johtuen toiminta on ollut hyvin tiedustelupainotteis
ta ja tulenjohtosuoritukset ovat jääneet muutamiin 
suoritteisiin. RUK:ssa puhuttiin Rovajärven ampu
maleiristä, jossa tulenjohtajat pääsisivät mittaamaan 
taitojaan. Ajatus "Ravalle" pääsystä jäi elämään ja 
vahvistui vain johtajakauden edetessä. 

Kotkan Rannikkoalueelta on lähetetty aikaisemmin
kin varusmiehiä Rovajärvelle. Mm. muutama vuosi 
sitten Rankin linnakkeen kranattinheitinjoukkue mit
tasi taitojaan Rovajärven maisemissa. Päätimme 
kysyä linnakkeen varapäälliköltä, yliluutnantti Jari
Pekka Kettulalta, asiasta. Monen mutkan ja karvaan 
pettymyksenkin jälkeen pääsimme lopulta Karjalan 
Prikaatin Karjalan Tykistörykmentin tiedustelujouk
kueen mukaan harjoitukseen. 
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KarPr:n ioukkoien matkassa 
Matkamme alkoi aurinkoisena sunnuntaina 18.5., 
kun siirryimme Kirkonmaalta Karjalan Prikaatiin 
Vekaranjärvelle. Seuraavana aamuna SA-lnt-bus
si starttasi kohti Rovajärveä. Saavuimme leirialu
eelle samaisena iltana kahdeksan kieppeillä. 

Kaksi ensimmäistä yötä vietimme pataljoonan esi
kunnan läheisyydessä Sarriojärven leirintäalueella 
valmistautuen tulevaan tehtävään. Tämä aika käy
tettiin tulenjohdon harjoitteluun sekä partio- ja tä
hystystiedusteluun. 

Keskiviikkoiltana pidetyssä käskynjaossa tieduste
lujoukkue sai tehtäväkseen ryhmittyä pataljoonan 
vastuualueen etuosaan. Siellä suorittaisimme tähys
tystiedustelua ja valmistautuisimme epäsuorantu
len käyttöön.Aamuyöstä lähdimme siirtymään käs
ketylle alueelle. Varomääräysten takia liikkuminen 
harjoitusalueella oli hyvin rajoitettua. Tämän takia 
määrättiin ennakkoon tietyt kellonajat, jolloin tuli siir
tyä paikasta toiseen. 

Majoituimme tekemissämme laavuissa ja valmis
timme ruoan luonnollisesti trangioilla. Savon Prikaa
tin tiedustelutulenjohtajat liikkuivat myös tieduste
lujoukkueen mukana ja kahden ensimmäisen päi
vän ajan tulenjohtovastuu oli heillä. Samalla kun 
seurasimme heidän toimintaansa, suoritimme ke
hysharjoittelua. Kehysharjoittelulla tarkoitetaan nor
maalia tulenjohtotoimintaa niin tulenjohdon kuin tu
liyksikön päässä; ainoa ero on, ettei tuliyksikkö to
dellisuudessa ammu. 

Vihdoin lauantaina tulenjohtovastuu siirtyi Vekaran 
tulenjohtopartioille,joihin me kuuluimme. Samana 
aamuna toinen partioista suoritti ensimmäisen teh
tävänsä, jossa tukevana yksikkönä oli Rannikkoty
kistöpatteristo Uudenmaan Prikaatista. Tiedustelu
painotteinen lauantai-ilta, johon sisältyi vesistökou
lutusta monissa eri muodoissa, oli ikimuistoinen. 
Joukkue jaettiin kolmeen osastoon. Yhden osaston 
tehtävänä oli rakentaa muutamasta rinkasta toimi
va lautta, jolla pääsisi kuivana lammen yli . Virityk-

set olivattoimivia, vaikka muutama rinkka pääsikin 
hieman kastumaan. Toinen osasto rakensi sissitel
tasta ns. donitsin. Materiaalina käytettiin ainoastaan 
havu ja ja riukuja teltan lisäksi. Donitsi osoittautui 
erityisen hyväksi, koska se kantaa helposti koko
naisen ryhmän sotilaita. liian kohokohta oli kolman
nen osaston rakentama kertalämmitteinen sissisau
na. Luonnonkivistä kasatussa kiukaassa pidettiin 
tulta monta tuntia, jonka jälkeen siitä irtosi erittäin 
pehmeät löylyt. Tosin ensimmäiseksi uskaltautuneet 
saunojat tulivat teltasta ulos mustina; he saivat osan
sa kivien pintaan kertyneestä noesta. Saunasta 
pääsi pulahtamaan suoraan vieressä olleeseen 
sammalpohjaiseen lampeen. 

Sunnuntai meni pääosin tulenjohdon merkeissä. 
Pääsimme johtamaan raskasta patteristoa. Patte
rista oli uusi, 155 K98, jolla ammuttiin perävirtausyk
siköillä ensimmäistä kertaa Euroopassa. Tehtävä
nä oli laatia vastavalmistelu vihollisen hyökkäyksen 
torjumiseksi. Illal la aloitimme jalkamarssin kohti 
Sarriojärven leirintäaluetta. Matkaa kertyi 40 km, 
joten saavuimme perille vasta aamulla. Aamupala
kin jäi väliin, kun lähdimme lähes välittömästi seu
raamaan näytösammuntoja. Vaikka vettä tihkutti 
emmekä olleet nukkuneet lainkaan, näytösammunta 
oli mieletön kokemus. Samaan maaliin oli keskitet
ty viiden patteriston ja viiden heitinkomppanian tuli. 
Kun kranaatit iskeytyivät maahan ja turve lensi yli 
sadan metrin korkeuteen , tunsi itsensä pieneksi 
räjähtävän spektaakkelin rinnalla. Samana iltana 

siirryimme Kemijärvel le, josta alkoi yli vuorokauden 
mittainen junamatka kohti etelää. 

Rovajärven ampuma leirillä pääsimme kehittämään 
tulenjohtotaitoa. Viikon kestänyt kehysharjoittelu ja 
lopun huipennus, tykistön johtamien, antoi jo koh
tuullisen rutiinin toimintaan. Saimme seurata toisen 
joukkoyksikön varusmiesjohtajien toimintaa. Koke
muksien vaihtaminen auttoi meitä kehittymään joh
tajina. Kaiken lisäksi saimme vielä ikimuistoisia elä
myksiä Lapin luonnossa. 

Perinteinen tykistön kesäleiri 
käynnistyi Rovajärvellä. 

Luvassa oli liikkuvan tykistön juhlaa 
usea vuorokausi perä kkä in. 

Tiedustelupainotteinen lauantai-ilta, 
johon sisältyi vesistökoulutusta 
monissa eri muodoissa, oli ikimuistoi
nen. Yhden osaston tehtävänä oli 
rakentaa muutamasta rinkasta toimi
va lautta, jolla pääsisi kuivana lam
men yli. Toinen osasto rakensi sissi
teltasta ns. donitsin. Materiaalina 
käytettiin ainoastaan havuja ja riukuja 
teltan lisäksi. liian kohokohta oli 
kolmannen osaston rakentama kerta
lämmitteinen sissisauna. 
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liPPUiuhlapäivä 4.6.2003 KUVAT PEKKA VAINIO 

Kuusisessa 
Kotkan Rannikkoalueen perinteiseksi puolustusvoi
main lippujuhlan päivän tapahtumaksi on muodos
tunut juhlallinen lipun nosto, palkitsemiset ja kahvi
tilaisuus Kuusisen sotilassatamassa. Aurinkoisen 
kauniina, mutta viileänä kesäpäivänä kunnioitettiin 
jälleen veteraaniemme uhrauksia ja perintöä sekä 
palkittiin ansioituneita. 

Kotkan Rannikkoalueen paraatijoukko, suuri jouk
ko muuta omaa henkilöstä ja kutsuvieraita siirtyi il
tapäiväksi Haminaan seuraamaan valtakunnallista 
lippujuhlapäivän paraatia. 

Tasavallan presidentti on ylentänyt 4.6.2003 
lukien: kapteeniluutnantiksi ylil Teemu Jousia Lei
vo, ylil Petteri Mikael Liitola, yliluutnantiksi ltn Aki 
Tapani Pykälistä, luutnantiksi sotmest Juha Sakari 
Valjus, sotmest Teppo Tapani Saareks, alil Pasi 
Johannes Pirkkalainen, alil Lauri Antero Aro, alil 
Tomi Antero Karhumaa. 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja on ylen
tänyt 4.6.2003: kersantiksi alik Juuso Olli Aleksi 
Karikoski, alik Tapio Antero Heimo, alik nmo Olavi 
Tuunainen, alik Rauno Markus Hietanen, alik Pek
ka Juhani Tykkä, ylimatruusiksi matr Heikki Aulis 
Auvinen, korpraaliksi lkm Ville Jaakko Valjus, lkm 
Tuomas Turo Juhani Helle. 
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Kymen Sotilasläänin komentaja on reservis
sä ylentänyt 4.6.2003 lukien: alikersantiksi Jani 
Sakari Peltoniemi. 

Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 
suurmestari on myöntänyt seuraavat kunnia
merkit 4.6.2003 lukien: Suomen Leijonan ! luo
kan ritarimerkki , komentajakapteeni Heikki Olavi 
Jantunen, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki , 
komentajakapteeni! Jyrki Petteri Rikka ja Jussi Ta
pio Suomalainen, Suomen Leijonan Ritarimerkki , 
kapteeniluutnantti Pentti Uolevi Penkkimäki, Suo
men Valkoisen Ruusun ansioristi, yliluutnantti Juk
ka Erik Lehmussaari, Suomen Leijonan ansioristi, 
luutnantti Reijo Tapio Putkinen, luutnantti Matti Ju
hani Taskinen, luutnantti Seppo Ilmari Åke, Suo
men Valkoisen Ruusun ! luokan mitali kultaristein, 
pursimies Kalervo Olavi Niemelä, luutnantti Juha 
Sakari Valjus, Suomen Valkoisen Ruusun ! luokan 
mitali, kokki Ritva Aulikki Aaltonen, ylikersantti Toni 
Veikko Matilainen, kokki Terttu Kaarina Rautopu
ro, toimistosihteeri Tarja Marjut Rousku, tilanneval
voja Päivi Susanna Taika. 

Tasavallan presidentti on myöntänyt virka
ansiomerkin: tilannevalvoja Terhi Kristiina Ahto
salo, kokki Irma Kaarina Palmu, komentaja Timo 

Antero Seppälä, tilannevalvoja Lea Maritta Sihvonen. 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
Sotilasansiomitalin: luutnantti Sami Warjus. 

Rannikonpuolustajakillan mitali: komentajakap
teeni Juha Torkkeli, insinööriyliluutnantti Raine Jär
vinen, luutnantti Aki Mankkinen. 

Maanpuolustusmitali: sotilaskotisisar Leena Ki
vinen, yliluutnantti Marko Nuuttila, yliluutnantti Riku 
Lehtinen, komentajakapteeni Tapio Heinonen (sol
kiluokan korotus, kultainen). 

Kotkan Rannikkoalueen ristit: sotilaskotisisar 
Päivi Kurki, alikersantti res. Ismo Skriko, sähkötyön
johtaja Kari nilikka, konemestari Veijo Husu, raken
nusmies Vesa Uski, sähköpäällikkö Kari Laari , yli
luutnantti Antti Kauppinen, yliluutnantti Heikki Hei
lala, teknikkoyliluutnantti Vesa-Pekka Salonen, luut
nantti Ari Korpela, luutnantti Tommi Hendriks, luut
nantti Sami Pelmola, luutnantti Pasi Henttonen, luut
nantti Juha Kerkkänen, ylikersantti Janne Kakko, 
sotilasammattihenkilö Lari Kaurala, pursimiesMikko 
Partiainen, ravitsemistyönjohtaja Marjo-Riitta Tep
ponen, atk-suunnittelija Harri Puranen, kersantti 
Jarkko Jalonen. 

liPPUiUhlapäivän 4.6.2003 

Valtakunnallinen KUVATPEK~VAINIO 

paraati Haminassa 
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Paraati oli osa Haminan kaupungin 350-vuotisjuhlallisuuksia. Paraatiin osallistui joukkoja Karjalan Prikaatista, Pohjois

Karjalan Prikaatista, Savon Prikaatista, Maasotakoulusta, Reserviupseerikoulusta, Utin Jääkärirykmentistä, Kotkan 

Rannikkoalueelta sekä Meri- ja llmavoimista. Ilmavoimat ja maavoimien helikopterit suorittivat ylilennot ohimarssiin 

liittyen. Paraatisoittokunnan muodostivat Rakuunasoittokunta ja Savon Sotilassoittokunta. 
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Kaunis kesäpäivä sai väkeä liikkeelle tuhansittain sekä katsomaan paraatia että tutustumaan puolustusvoimien kalus

toon, jota esiteltiin varuskunta-alueella olevassa näyttelyssä. Myös Haminan Soittokunta esiintyi näyttelyalueella. 

Haminan Tervasaaren satamassa oli alusvierailuja paraatipäivänä. Ohjusvene Hamina ja koululaiva Röyttä olivat avoinna 

yleisölle. Myös Kotkan Rannikkoalueen linnakevene oli kiinnittyneenä Tervasaaressa. 
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RSKY:n Kyminlinnan paikallis
osaston vihreät sisaret ko
koontuivat syksyllä 2003 
viimeistä kertaa Kyminlinnas
sa, josta sotilaskoti lakkautet
tiin vuoden vaihteessa yksikön 
varusmiesten siirryttyä Hami
naan. Kyminlinnan vintiltä 
löytyi aarteita, mm. vuosien 
1944 ja -45 lehtiin pakatut 
kupit, joista yhtä Katriina 
Rehunen pitää kädessään. 

Rannikkosotilaskotivhdistvksen TEKSTl&KUVAT ULLAPARVIAINEN 

Vihreät sisaret 
Sotilaskoti, sotku, sode. Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä. Yhtäkaikki, sotilaskodeilla on ollut ja on edel
leenkin suuri merkitys asepalvelustaan suorittavi
en nuorten miesten ja naisten hyvinvoinnin edistäji
nä ja tukijoina. Erityisesti rannikolla ja saaristossa 
sotilaskotien merkitys korostuu, sillä niistä on tullut 
varusmiesten olohuoneita ja vapaa-ajanviettopaik
koja - saaristosta ei näet lähdetäkään iltalomille 
kaupungin humuun. Sotilaskotisisarten työ perus
tuu vapaaehtoisuuteen muutamaa palkattua sotilas
kotiemäntää lukuunottamatta. Varainhankinnassa 
tärkein keino on sotilaskotien myyntituotto, joka 
käytetään varusmiesten hyväksi. Tuotolla voidaan 
hankkia mm. satelliittilautanen, digi-boxi, kirjoja, 
pelejä, urheiluvälineitä yms. Rannikkosotilaskotiyh
distyksen Kyminlinnan paikallisosasto on huolehti
nut Kotkan Rannikkoalueen ja sitä edeltävien jouk
ko-osastojen varusmiesten -ja palkatunkin henki
löstön -hyvinvoinnista vuosikymmeniä. Arvokas työ 
jatkuu edelleen Kirkon maan ja Rankin linnakesaa
rilla ja erilaisten tapahtumien ja leirien yhteydessä. 

svntvsanat lausuttiin 1918, 
Rankkiin lukutupa 1923 
"Rannikosotilaiden Huoltoyhdistyksen syntysanat 
lausuttiin vuonna 1918. Tällöin saavutettu itsenäi
syys toi kansallemme monia suuria ja vaikeita vel
vollisuuksia, joista vähäisin ei suinkaan ollut oman 
armeijan luominen. Olosuhteet maassa olivat vai
keat. Entiset kasarmirakennukset olivat huonossa 
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kunnossa ja elintarvikehuolto oli , edelleen Euroo
passa vallitsevan sodan vuoksi, vaikeata. Kestetyn 
sodan aikana olivat useat Suomen naiset erilaisis
sa toimissa joutuneet seuraamaan armeijaa ja tu
tustuneet sotilaitten elämään ja vaikeuksiin. Kotiin 
palanneet jääkärit olivat myös kertoneet, että Sak-

sassa ylläpidettiin nk. sotilaskoteja, joissa sotilaat 
voivat viettää vapaa-aikaansa. Tämä innostutti 
maamme naisia yrittämään parhaansa asevelvol
listen hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseksi ja 
näin sai sotilaskotitoiminta alkunsa useilla paikka
kunnilla , mihin asevelvollisia sijoitettiin". Näin kir-

joittaa Elli Kajatsalo Rannikkosotilaiden Huolto
yhdistyksen 40-vuotishistoriikissa vuonna 1958. Toi
minta alkoi keräyksellä ja joulupakettien jakamisel
la. Pian huomattiin, että toiminta pitäisi vakiinnut
taa ja päämääräksi otettiin "sotilaskoti jokaiselle lin
nakkeelle ja jokaiseen tukikohtaan". Niin perustet
tiin ensimmäiset lukutuvat, joiden joukkoon kuului 
myös Rankin lukutupa vuonna 1923. Lukutuvista 
muodostui vähitelleen sotilaskoteja. Siihen vaikutti 
suuresti myös saatu valtionapu. Vuonna 1938 soti
laskoteja oli silloisessa Haminan piirissä Rankissa, 
Kirkonmaalla ja Pukkiossa. 

Toiminta sotavuosina 1939 -1945 
Sotilaskodit olivat syntyneet ja kasvaneet yhdessä 
armeijan kanssa, niin ne myös joutuivat palvelus
valmiuteen armeijan li ikekannallepanon myötä 
1939. Sotilaskoti oli totuttu samaan mukaan, minne 
miehet lähtivät. Suurin osa sotilaskodeista sijaitsi 
ulkolinnakkeilla mm. Suomenlahden itäosissa ja ne 
joutuivat heti sodan puhjettua rintamakodeiksi. So
tilaskotisisaret kävivät joukkojen luona myös rats
ain, hiihtäen ja jalkaisin. Talvisodan päättyessä 
Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys menetti sodan 
aikana toimineita sotilaskoteja ja toimipaikkoja, 
mutta sopeutti toimintansa uusien olosuhteiden 
mukaiseksi ja ennen uuden sodan sytymistä oli toi
minnassa jälleen 83 varsinaista sotilaskotia. Pak
kastalvi 1942 koetteli sotilaskotisisartenkin kuntoa 
ja kestävyyttä. Hitaassa etenemisvaiheessa kohti 
Suursaarta seurasi jäällä sotilaskoti . Kuvaavaa tal
ven pakkasille oli, että vielä huhtikuun alkupäivinä 
matka Suursaareen tehtiin jäitse hevosella Kotkas
ta Haapasaarten kautta. Syyskuussa 1943 oli Suur
saaren kirkon vihkäiset. Kirkko oli paikallisten soti
laiden rakentama pieni hirsinen pyhättö suojaises
sa paikassa saaren keskellä. Sotilaskoti lahjoitti kirk
koon alttarikaluston, alttariliinan ja kyntteliköt. Saa
ren monissa sotilaskodeissa tarjottiin kirkkokahvit. 
Vihollisen hyökkäys Someriin 1944 tuli sotilasko
dille täydellisenä yllätyksenä. Koti jouduttiin jättä
mään ja sisaret koettivat kaikin tavoin auttaa taiste
lujen aikana haavoittuneita. Oman tykkiveneen 
päästyä saareelle saari evakuoitiin ja sisaret tulivat 
Haminaan. Orrengrundissa vihittiin heinäkuun alus
sa sotilaskoti, missä kalliolle rakennetun kodin sei
nät tärisivät kaukaisesta tykkien jylinästä. Sodan 
loppuselvittely oli yhdistykselle raskas. Yhdistys me
netti monta uudelleenkunnostettua kotia ja monet 
kodit jäivät tyhjiksi joukkojen siirtojen vuoksi . Näin 
kävi Mustamaalla, Ulko-Tammiossa, Haapasaaril
la, Lehtisessä, Orrengrundissa jne. Haminan kes
kuksella riitti työtä, sillä miinanraivaus alkoi ja rai
vaajayksiköt tarvitsivat koteja eri saarilla. 

Solien jälkeen 
Vuonna 1946 avattiin uusi koti mm. Kirkonmaan lin
nakkeella ja 1948 Kyminlinnan uudessa kasarmi
rakennuksessa. Kirkonmaan sotilaskoti sai uudet 
tilat 1950 pieneksi jääneiden tilalle ja jälleen vuon
na 1957, kun Kirkonmaan uusi kasarmirakennus 
valmistui. Sotilaskoti on osa päivittäistä toimintaam
me, jota ilman emme osaa edes kuvitella olevam
me. Kiitos tärkeästä työstä, vihreät sisaret! 

Rokkamummot 
TEKSTI SIRKKA POKKI markkinoilla 
Meillä oli tosi hyvä yhteishenki. Rokkamummot olivat 
myymässä markkinapäivänä Kotkan torilla ja joskus 
Karhulassakin hernekeittoa, rokkaa . Menekki oli hyvä, 
sillä kolme kenttäkeittiöll istä meni parempiin suihin 
nopeassa tahdissa. Myyntiä edistettiin huumori lla ja 

vitseillä ja ennenkaikkea ystävällisellä palvelulla ja hymyllä. 

Herneet Pohjanmaalla 
Puheenjohtajamme Ulla toi meille herneitä Pohjan
maalta asti, sillä siellä oli isot ja komeat herneet. Keit
to keitettiin Kyminlinnan pihalla soppatykeissä, pojat 
ajoivat sitten tykit torille sisarten hellää n huomaan. Kei
tollamme oli tarkka ohje paljonko lientä, lihaa, suolaa 
ja muita tykötarpeita tykkiä kohti laitettiin . Herneet lio
tettiin yön yli . Järven Veikko oli useasti päivystämäs
sä rokkayönä. Hän piti huolen, että kaveri , joka keitti 
rokkaa, ei nukkunut eikä antanut tulen sammua tykin 
alta. Kerran tosin kävi niin, keitto ol ikin myytäessä raa
kaa . Nuori varusmies puolustautui , että puut eivät pa
laneet, kun ne olivat liian suuria. Mitähän sillä kirveellä 
olisi voinut tehdä? No, keitto myytiin vähän halvem
malla ja asiakkaat keittivät rokkaa vähän lisää kotona. 

Joskus torilla oli kova pakkanen talvikuukausina. Lai
toimme töppösiin Hesarin sivuja lämmikkeiksi ja haim
me lähikaupasta styrox-laatikoita jalkojen alle eristeeksi 
maata vasten. Rokkamummojen hiljainen rukous aa
mulla olikin: "Älä anna lunta ja jäätä, älä anna pakkas
ta paljon, älä vesisadetta kaatamalla , vaan auringon 
paistetta meille ja asiakkaille". 

Varusvarastolta eli siihen aikaan rättivarastolta kuitta-

sin "lääkärintakit", tykit, kauhat,kapustat, mitat. Ja kai
ken muun muonavarastolta. Onpa sattunut, että ker
rän kauhaan osui sormus, joka oli keittäjä n omaisuutta 
ja palautui omistajalleen. Eeva- ja Muru-siskot pesi
vät tykkiä Kyminlinnan pihalla. Molemmat ovat varsin 

pienikokoisia ja hentoja, ja niinpä he katsel ivat ympä
rilleen huolissaan, kuka vetää rouvat ylös tykistä sor
musta pelastettaessa, koska rouvien piti laittaa itsen
sä likoon melkein jalkateriä myöten. Valkoiset "lääkä
rintakkimme" ol ivat hyvä merkki pankkineidille mihin 
tilille rahat laitetaan niitä sinne vietäessä vanhassa 
naps-naps-olkalaukussa. Takit olivat joskus melkoisesti 
rokan peitossa. 

Arvovieraita ja ihaliioita 
Vihreä sisar Riitta Uosukainenkin kävi Topinsa kanssa 
nauttimassa lounaan ns. ulkona, luonamme Kotkan 
torilla. Meillä oli myös miesihailija, joka kävi useita ker
toja laulamassa "lotille", kuten hän asian illmaisi. Erään 
kerran pelkäsin annostella pakkasessa rokkaa lasiseen 
kukkamaljakkoon. 

Rokkamummona oleminen oli palkitsevaa. Aina mei
dät toivotettiin tervetulleiksi markkinoille uudestaan. 
Rokkarahoilla ostettiin pojille esimerkiksi: "Verkkarit uu
det, sai biljaripöytä uuden katteen , uudet kirjat luo jol
lekin jopa juhlavat aatteet. Rokka synnytti myös aja
tuksen, miten ois aika satelliittilautasen -me siskot teim
me myös sen, keralla muiden pyyntöjen. Pojat ja tytöt 
saaressa "satelliittia" ja muita laitteita käyttää, ja kival
ta näyttää - ajatukset vapaalle heittää ennenkuin uni 
silmät peittää." 

HALUATKO SOTILASKOTISISAREKSI? 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää: 

Katriina Rehunen, puh. (05) 2283 507 tai 
Helena Härkönen, puh. (05) 2688 577 
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Kuumat 
KUVAT ULLA PARVIAINEN & PEKKA VAINIO 

KYSYMYKSET 
Vuonna 2003 ja huhtikuun 2004 mennessä 

töihin tulleet kotralaiset. 

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

ltn 
Mikko 
Aro 
opetusupseeri 
Kuusinen 

1. Koheltava pieni paksu pelimies. 
2. Kaksinaamaisuus. 
3. Luen ja juon olutta. 
4. Niska. 
5. Tosimies tekee ihan mitä vaan muttei turhaan. 
6. Orimattila ... 
7. Taikurin hommia ja miehekkäästi Body Pumppia 
ja muutakin aerobickiä. 
8. Tyttöystävän kanssa asustelen ... 

ltn 
Pasi 
Pirkkalainen 
opetusupseeri 
Kirkonmaa 

1. Mahtava, tulevaisuudessa, fyysisesti. 
2. Sunnuntaiaamu. 
3. Hyvin. 
4. Selkäranka. · 
5. Osallistu Kesäyön marssiin. 
6. Helsinki. 
7. Kulttuuria ja koripalloa. 
8. Avoliitossa. 
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Sari 
Haapaniemi 
sosiaali-
kuraattori 
RUKjaKotRa 

1. Toivottavasti vähintäänkin hyvä sosiaalikuraat
tori. 
2. Valitettavasti joskus mitättömän pienetkin asiat. 
3. Mökillä. 
4. Pattipolvet. 
5. Lyö naista. 
6. En ole vielä käynyt sellaisessa kaupungissa. 
7. Opiskelua ja ihan vähän liikuntaa. 
8. Avomies ja avomiehen kaksi lasta. 

1. Huumorintajuinen. 
2. Kiire. 
3. Mökillä oleillen. 
4. Mitä itse ei näe. 
5. Narise. 
6. Hanko. 
7. Patikointia ja hiihtoa. 

vesa 
Vihavainen 
varaston
hoitaja 
Kirkonmaa 

8. Aviovaimo ja kaksi aikuista lasta. 

Viii 
Lari 
Pietiläinen 
varapäällikkö 
Hankki 

1. Luotettava leijona Keravalla. 
2. Hiki ilman liikettä. 
3. Hyvässä seurassa urheillen, ollen ja juhlien. 
4. Onko sellaista? 
5. Tosimies ei valikoi tekemisiään. 
6. Suomessa ei ole ikäviä kaupunkeja .. . kaupungit 
muodostuvat ihmisistä, jotka ovat muovanneet ne 
toiveittensa mukaan. 
7. Liikuntaa eri tasoilla, mutta joukkuelajit lähinnä 
sydäntä. 
8. Seurustelen. 

Vlik 
Riku 
Rissanen 
lilannevalvoja 
Kirkonmaa 

1. Otappa selvää .. 
2. Saamattomuus! 
3. Sohvalla .. . 
4. Ei kait siinä mitään vikaa ole .. ?? 
5. Kyllä kait sitä pitää kaikkea ainakin kerran ko
keilla ... 
6. Kyllä se Kouvola on. 
7. Kaikenmoista ja yms. 
8.On. 

1. Sosiaalinen. 
2. Aira Samulin. 
3. Lenkkeilemällä. 
4.Silmät. 
5. Tiskaa. 
6. Turku. 

Viii 
Mika 
Salminen 
opetusupseeri 
Kirkonmaa 

7. Juoksua ja kuntosalilla käyntiä. 
8. Avoliitossa. 

1. Mies. 
2. Turha työ. 
3. Lukemalla. 
4. Varpaat. 

Viii 
Pekka 
Marjomaa 
vksikköupseeri 
EHK 

5. Ei sellaista asiaa olekaan. 
6. Lahti. 
7. Ei erityisiä harrastuksia. 
8. Elämänkumppani ja lapsia. 

Viii 
Jaakko 
Hannola 
autokoulun 
johtaja 
EHK 

1. Tavallinen suomalainen. 
2. Uteliaat ihmiset ja jonossa eteen kiilaavat van
hemmat rouvashenkilöt. 
3. Lasten kanssa puuhaillen. 
4. Varvas. 
5. Syö kasvissosekeittoa. 
6. Loviisa. 
7. Rakentaminen ja ulkoilu lasten kanssa. 
8. Naimisissa; kolme lasta. 

1. Rauhallinen ... yleensä. 

ltn 
Pekka 
Teillinen 
opetusupseeri 
Rankki/EHK 

2. Ihmiset, jotka ovat aina oikeassa. 
3. Makailen sohvalla ja katson elokuvia. 
4. Hampaat=). 
5. Katso Kauniita ja Rohkeita. 
6. Helppo, Kouvola! 
7. Käyn välillä hakkauttamassa itseäni. 
8. Avovaimo ja masuasukki, joka jalkautuu kai tou

kokuun alussa. 

ltn 
Harri 
Huuho 
liikenneopellaia 
EHK 

1. Rauhallinen, positiivisen asenteen ja terveet elä
mäntavat omaava nuorimies. 
2. 1 hmiset, jotka eivät ota toisia huomioon liikenteessä. 
3. Perheen parissa tai ystävien seurassa , sauna 
sopii myös rentoutumiseen. 
4. Kaikki osat käyttökel!X)isia, ei kauneinta nimettävissä. 
5. Ei hermostu turhasta. 
6. Niin vähän tunnen kaupunkeja, etten osaa ikä
vintä sanoa. 
7. Liikuntaa omaksi iloksi ja ihmisten kuljettelua. 
8. Vaimo ja kaksi koiraa. 

ltn 
Reima 
Uusitalo 
opetusupseeri 
EHK 

1. Rauhallinen. 
2. Logiisen ajattelukyvyn puute. 
3. Musiikin parissa, soittamalla esim. baritonitorvea. 

4. Jalka. 
5. Lyö naista tai lasta. 
6. Pieksämäki. 
7. Musiikkia soittamalla ja kuuntelemalla ja jonkin 

verran lukemista. 
8. Vaimo ja kaksi tyttöä. 

ltn 
Olli 
Valtonen 
opetusupseeri 
EHK 

1. Melko hilpeä ja välillä sekava veitikka. 
2. Kun Alko ei sunnuntaisin ole auki ja kun joku 
anasti mun fillarin neljä vuotta sitten. 
3. Mulla on aina pieni jännitys päällä. 
4. Ehdottomasti korvat. 
5. Sairasta krapulaa, se on helppo korjata. 
6. Suomen suurin valaistu hautausmaa, Kouvola. 
7. Musiikki, elokuvat, kaikenlainen kulttuurihapatus, 

yöjuoksu. 
8. Joudun imuroimaan aivan itse, irtosuhteet kivoja. 

ltn 
Tuukka 
lehtinen 
merenkulku
upseeri 
Kuusinen 

1. Taidan olla simmone samanlaine ku muutkin tur
kulaiset. 
2. No täi hetkel SM-liigan finaali!... 
3. Pitkä! juosulenkil, jonka jälkeen hyvä venyttely. 
4. Vasemmajalan isovarvas. 
5. Ei valehtele koskaan. 
6. Tällä hetkellä Oulu. 
7. Yritän harrastaa mahdollisimman pal kaikkea ur
heilua, jääkiekkoa, punttien nostoa, golfia, jalkapal
loa ja kuulema miekkailua ja ratsastusta. 
8. Naimaton ... 

ltn 
Pekka 
Partanen 
opetusupseeri 
EHK 

1. Perusjuntti, perhekeskeinen. 
2. Siitepöly. 
3. Harrastusten parissa. 
4. Keskivarto, "rakkaudella rakennettu". 
5. Tuhri tosipaikassa pöksyjään. 
6. Maarianhamina. 
7. Ammuntaa ruutiaseilla, lähinnä practicalia. 
8. Naimisissa, vaimo Tarja sekä poika Simo 10 v. 

ltn 
Hannu 
Haikala 
liikenneopellaia 
EHK 

1. Uskollinen vaimolle ja työnantajalle. 
2. Ihmisten lain-, sääntöjen- ja hyvien tapojen vas
tainen toiminta (rikollisuus). 
3. Perheen kanssa olemalla. Joskus mahdollisesti 
lasillinen hyvää konjakkia. 
4. Ei sellaista olekaan. Ehkä sydän. 
5. Ei lyö naista. (Ei kyllä miestäkään). 
6. En tiedä. 
7. Perheen parissa touhuamista, sivutoimi siviiliau

toilussa. 
8. Kiva vaimo ja poika. 

ltn 
Moritz 
Oranen 
opetusupseeri 
Hankki 

1. Riippuu tilanteesta ja/tai henkilöstä. 
2. Väärät lottonumerot ja älyttömät autoilijat. 
3. Kotona oleskelemalla. 
4. Ei tietoa. 
5. Lyö naista (ei edes maistissa!). 
6.Oulu! 
7. Eräretkeily, sähly, sisustaminen. 
8. Naimaton, isä ja äiti tiedossa ja hengissä, nuo
rempia sisaruksia löytyy. 
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Kuumat 
KUVAT ULLA PARVIAINEN & PEKKA VAINIO 

DSYMYKSET 
Vuonna 2003 ja huhtikuun 2004 mennessä 

töihin tulleet kotralaiset. 

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

kapU 
Anssi 
Munkki 
Vksikön 
päällikkö 
Kirkonmaa 

1. Pitkähkö ja hoikka. 
2. Saamattomuus ja/tai valehtelu. 
3. Kotona makeillen tai kevyesti ulkoillen ja kuntoil
len oman kullan kanssa. 
4. On tainnut valuvaiheessa käydä niin, ettei tähän 
vartaloon ole kauneutta jaettu, joitain muita mairit
televia adjektiiveja voisi ehkä pitää osuvampina 
esim. kookkaan klyyvarini tai siristävien silmieni 
kuvaamiseksi. 
5. Puhu p .. . skaa tositarkoituksella. 
6. Hanko talvella, jokainen joka on tässä kesäkau
pungissa tammikuussa käynnyt tietää, etten ole 
väärässä. 
7. Talvisin hiihtoa eri muodoissa, kesäisin monipuo
lisemmin ulkoliikuntaa kalastuksesta suunnistuk
seen ja rullaluisteluun. 
8. Avoliitossa ainakin toistaiseksi?! 
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Kotkan Rannikoalueen 
TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON 

Alueellisen 
koskemattomuuden 

valvonta ja turvaaminen 
sekä valmistautuminen 

hyökkäyksen torjuntaan. 
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1. Rehellinen. 

Anni 
Pitkänen 
toimistosihteeri 
taloushallinto 
Huoltotoimisto 

2. Huonosti valmistellut matkalasku!. 
3. Nukkumalla. Se on hyvä ja halpa harrastus. 
4.Silmät. 
5. Ulkoiluta villa koiraa julkisesti. 
6. En ole sitä vielä löytänyt. 
7. Tietokoneen kanssa näprään ja rauhanturvatu
rismia sekä !v:n katselua. 
8. Aviossa, yksi vaimo. 

Vlikers 
Rauno 
Hietanen 
lilannevalvoia 
Kirkonmaa 

1. Iloinen ihmisen lapsi. 
2. Häviäminen. 
3. Pelaamalla kavereiden kanssa erilaisia pallope
lejä. 
4. Polvet ja kyynärpäät, jos eivät aina olisi ruvella. 
5. Jätä tilaisuutta käyttämättä. 
6. Pori. 
7. Kaikki pallopeli! maistuvat. 
8. Naimaton eli yksin elelen. 

Tehtävä toteutetaan 
YDINTOIMINNOILLA 

Tilannekuvan ylläpito 
Operatiivinen suunnittelu 

ja valmistelu 
Joukkotuotanto 

joita tuetaan 
tukitoiminnoilla 

1. Rauhallinen. 
2. Kaksinaamaisuus. 
3. Shoppailemalla. 
4. Hmm .. . nyt tuli paha ... 
5. Lyö naista / lasta. 
6. Turku. 

ltn 
Tomi 
Karhumaa 
opetusupseeri 
Hankki 

7. No ainakin jalkapalloa ja uintia. 
8. Naimisissa. 

kom 
Veiio 
Taipalus 
rannikkoalueen 
komentaia 
1.9.2004 

1. Rauhallinen, en kuitenkaan hidas. 
2. Kieroilu ja epärehellisyys. 
3. Liikkumalla ja ulkoilemalla sekä nauttimalla mau
kasta ruokaa ja hyvää viiniä/olutta. 
4. Silmäripset (ainoa osa, jota lapsena kehuttiin). 
5. Lyö lasta tai naista. 
6. Kaskinen. 
7. Hiihtolajejaja golfia. 
8. Naimisissa. 

VAHVUUTEMME 
ovat 

Suunnitelmallinen 
toiminta 

Motivoitunut 
ja ammattitaitoinen 

henkilöstö 
Sijaintimme 

Yksi meistä 
Kapteeniluutnantti 

Teemu Leivo 
TEKSTI ANITA KUKKOAHO KUVA ULLA PARVIAINEN 

Viereeni istahtaa pirteä kolmekymppinen kuukauden 
ikäisen tyttövauvan tuore isä, jonka juuret ovat syvällä 
rannikkotykistössä . Teemun vanhempien yhteinen tai
val on nimittäin alkanut rannikkolinnakkeelta. Nuori 
kainuulaistyttö Marita oli töissä Hangon Rannikkopat
teristossa Hästö-Busön linnakkeen keittiöllä . Samalla 
linnakkella oli myös värvättynä konemiehenä nuori sa
volaismies Matti. Siellä kahden nuoren tiet kohtasivat. 
Vuosi oli 1968. 

Teemu on kotoisin Karjaalta, jossa hän on asunut koko 
nuoruutensa armeijavuosiin asti. Ala- ja yläasteen sekä 
lukion hän on käynyt myös Karjaalla. Teemu valmistui 
keväällä 1992 neljän ällän ylioppilaaksi Karjaan lukiosta. 
Lapsena hän haaveili palomiehen tai metsurin ammatista. 

Teemun sotilasura alkoi saapumiserässä 1/93 Hangon 
Rannikkopatteristossa Russarön linnakkeella. Jo en
nen armeijaa Teemu oli päättänyt pyrkiä varusmies
koulutuksensa aikana niin pitkälle kuin mahdollista. 
Ammattisotilasuraa hän ei kuitenkaan siinä vaiheessa 
ajatellut. Eikä asiaa auttanut saapuminen ensimmäi
senä alokasiltana Russarön linnakkeelle tammikuun 
pimeässä, vesi sateisessa ja kylmässä ilmassa kasar
min valojen loisteen luodessa vankilamaisen tunnelman .. . 

Teemu olisi halunnut aliupseeri kouluun tykki- tai tulen
johtolinjalle tai vaihtoehtoisesti sotilaspoliisialiupseeri
kouluun. Alokasajan jaosjohtaja luutnantti Mehtälä eh
dotti kuitenkin Teemulle keskiölinjaa, koska P1-arvo oli 
kuulemma keskiömiehen ja sieltä olisi myös helpompi 
päästä reserviupseerikouluun. Viisaan jaosjohtajan 
ehdotuksesta Teemu aloitti aliupseerikoulun keskiölin
jalla Turun Rannikkorykmentissä Gyltössä. "Jos olisin 
spol-AuK:iin lähtenyt, en ehkä olisi nyt sotilasuralla", 
tuumaa aliupseerikoultm ykkösvaiheen priimus. 

AuK I:ltä matka jatkui reserviupseerikurssille. Ru-kurssi 
201 laskinlinjalla Rannikkotykistökoulussa Santahami-

nassa evästi Teemun upseerikokelaaksi. Tuore koke
las halusi Hankoon, mutta sinne oli vain kaksi laskinlin
jan paikkaa ja halukkaita kolme. Teemu siirrettiin tasoi
tussiirtona vasten tahtoaan Turun Rannikkorykmenttiin 
Örön linnakkeelle. Vaihtoehtona olisi ollut Utö, mutta 
se ei tullut kuuloonkaan. Sadanviiden päivän kokelas
aika Örön linnakesaarella osoittautui myöhemmin ihan 
hyväksi vaihtoehdoksi. 

Teemu ylennettiin vänrikiksi 2.12.1993 Turun linnassa. 
Kotiutuminen Heikkilän kasarmilla 330 vrk:tta palvel
leena oli hänen mukaansa yksi elämän parhaista päivistä. 

Palveluksen jälkeen tuli muutaman kuukauden sapatti
vapaa, koska opiskelupaikkaa ei vielä ollut. Sen aikana 
heräsi kiinnostus reserviläistouhuista. Teemu kävi ky
symässä Hangon Rannikkopatteristossa kiltatoiminnas
ta ja samalla tuli kyseltyä kesäkessun hommia. Upin
niemessä olisi ollut kersantin paikkoja kesäksi auki. 
Teemu laittoi hakupaperit Hankoon ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmenttiin. Ensin tuli Hangosta tieto 3 kk:n 
pestistä, mutta kehotettiin odottamaan vielä tietoa 
SIRR:stä. Niin siinä sitten kävikin , että yliluutnantti Ek 
SIRR:stä soitti ja ilmoitti, että kersantin paikkoja olisi 
auki Isosaaren linnakkeella ja että työ alkaa viikon pääs
tä! Päätös lähdöstä piti tehdä siinä saman puhelun ai
kana. Niin aloitti Teemu ensimmäisen inttiduunin ke
väällä 1994 Isosaaren linnakkeella jaoksen varajohtajana. 

Teemu oli noihin aikoihin kiinnostunut ulkomailla tai lai
valla työskentelystä, eikä sotilasura vieläkään käynyt 
mielessä. Hän haki Haaga Instituuttiin restonomikoulu
tukseen. Pääsykokeisiin lukeminen kuitenkin hautautui 
kessuhommien ja linnakerientojen alle eikä opiskelu
paikkaa tullut. Mielessä oli myös mahdollisesti hakemi
nen Kauppakorkeakouluun. 

Kevään kuluessa Isosaaren linnakkeen päällikkö kapi 
Karjomaa, varapäällikkö ylil Mikkonen ja jaoksen joh-

Kapteeniluutnantti Teemu Leivo 
työskentelee Kotkan Rannikkoalueel
la Esikunta- ja huoltokomppanian 
varapäällikkönä Haminassa. Pienen 
tyttövauvan isän elämänviisaus on: 
"Käärinliinoissa ei ole taskuja". 

taja ltn Laaksonen vuorollaan ehdottelivat, että kan
nattaisi hakea kadettikouluun. Teemu laittoikin haku
paperit lähinnä kokeilumielessä ja kesäkuussa oli pää
sykokeet. Heinäkuun lopulla tuli vastaus, että Teemu 
oli maavoimalinjan 7. varasijalla. Se oli tietysti petty
mys. Kapi Väinölä MpKK:lta soitti kuitenkin parin vii
kon kuluttua, että kaikki kurssille päässeet eivät opis
kelupaikkaa ottaneet, joten Teemulle oli paikka auki . 
Siinä vaiheessa päätös sotilasurasta oli jo kypsynyt ja 
Teemu aloitti 81 . maavoimien kadettikurssin Santaha
minassa 29.8.1994. 

Ensimmäisessä väliarvostelussa tammikuussa 1996 va
littiin aselaji , joka Teemun tapauksessa oli luonnolli
sesti rannikkotykistö. Toisessa väliarvostelussa valit
tiin joukko-osasto ja Teemu halusi Kotkan Rannikko
patteristoon. Mainittakoon, että joukko-osastoa RIK:lla 
oli mainostamassa evl Mikko Taavitsainen, joka suo
riutui tehtävästään niin hyvin, että kaikki halusivat esit
telyn jälkeen Kotkaan. 

Kotka ei ollut Teemulle entuudestaan tuttu. Varusmies
aikana oli ollut RIK:n merileiri Kirkonmaassa ja pari 
kertaa Teemu oli käynyt Kotkassa kadettikurssin aika
na. Työharjoittelussa talvella 1998 Teemu pääsi ensim
mäistä kertaa kunnolla tutustumaan Kotkaan. 

4.6.1998 oli valmistuminen ja ylennys yliluutnantiksi 
sekä siirtyminen Kirkonmaan linnakkeelle opetusupsee
riksi joukkueen johtajaksi ja siitä nopeasti, jo parin kuu
kauden jälkeen Kirkonmaan varapäälliköksi. 1.8.2000 
tuli siirto KotRa:n esikuntaan koulutusalan toimialapääl
liköksi. Pari vuotta hurahti hektisessä esikuntatyössä 
ja 1.9.2002 tuli siirto Koulutuspatterin päälliköksi. Ra
kennemuutoksen johdosta Teemu määrättiin 1.7.2003 
Koulutuspatterin varapäälliköksi . Tällä hetkellä Teemu 
työskentelee KotRa:n Esikunta- ja huoltokomppanias
sa varapäällikkönä. Parasta sotilasuralla on Teemun 
mukaan ollut hyvät työkaverit. Niitä on KotRa:ssa ai
nakin toistaiseksi riittänyt. 

Johanna-vaimonsa Teemu tapasi jo kadettiaikana ke
sällä 1995. Keväällä 1996 lyötiin hynttyyt yhteen ja sii
tä saakka on yhdessä asuttu Helsingissä, Kirkonmaal
la, Kotkansaarella ja nyt Otsolassa. Perheeseen syn
tyi maaliskuussa esikoistytär. Muita perheenjäseniä ovat 
Leevi-kissa ja belgianpaimenkoira Nelli. Perhe viihtyy 
oikein hyvin Kotkassa ja oma kotikin on hankittu vuosi sitten. 

Teemu on kiinnostunut sotahistoriasta ja on myös ko
kenut Kannaksen kävijä . Matkailu onkin Teemun mie
luisa harrastus. Rullaluistelu ja uiminen pitää miehen 
vireessä. Muuhun ei sitten tahdo aika riittääkään. 

Seuraavaksi Teemu suuntaa urallaan esiupseerikurs
sille muutaman vuoden päästä. Tulevaisuuden suunni
telmat ovat salaisuuksia, mutta sen verran paljastuu, 
että täällä on hyvä olla eikä kiire ole mihinkään. 

Elämänviisautena Teemu pitää sanontaa, että "käärin
liinoissa ei ole taskuja". Maallisella vaelluksella on syytä 
miettiä, että mitä kannattaa elämänsä aikana haalia ja 
tehdä, kun mitään et kuitenkaan saa täältä mukaasi. Lä
himmäisistä on kuitenkin syytä pitää huolta ja viimeis
tään esikoisen syntymä laittoi Teemunkin asiat lopulli
sesti tärkeysjärjestykseen. Työ on kuitenkin vain työtä. 
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et saaressa 
"Muumitalon" vierellä . . , 

KOTKAN KYNNET 

Orrengrundin 
merivalvonta-asema hilientvi 
TEKSTI OLAVI JANTUNEN KUVAT ULLA PARVIAINEN ja IIRIS SUOMALAINEN 

Rakennemuutos ja sen seuraukset ovat työllistä
neet Kotkan Rannikkoaluetta melkoisesti viime vuo
den aikana. Muutos osui viime syksyn aikana Or
rengrundin saareen. Tämäkin on selkeästi raken
nemuutoksen jatkumoa. Orrengrundin merivalvon
ta-asema muuttui kaukokäyttöiseksi valvonta-ase
maksi ja saaren miehitetty toiminta päättyi vuoden 
2003 lopussa. Varusmiespalvelus saarella päättyi 
jo 1.10.2003. Orrengrundin linnake muuttui vartio
linnakeeksi, kylmäksi linnakkeeksi, kuten me var
tiolinnakkeita tapaamme kutsua. Valvontatoiminta 
keskittyy Kirkonmaan linnakkeelle. Ajoitus uudelleen 
jä~estelyille osui todella "nappiin". Henkilöstö saa
tiin huomioitua hyvän ajoituksen ansiosta hyvin. 

Merivalvonnan uudelleenjä~estelyjen myötä esikun
nan huoltotoimistolle ja Kuusisen merenkulkijoille 
aiheutui paljon työtä. Sanoisin jopa yllättävän pal
jon. Aina vain uusia ja uusia asioita tuli selvitettä
väksi kun suunnittelussa ja sen toteutuksessa edet
tiin. Mutta kun langan päästä saatiin pitävä ote, saa
tiin asiatkin järjestymään. Toki yllätyksiäkin tuli 
eteen. Esimerkiksi turvalaitehankinnat vievätkin lei
jonanosan saatavista säästöistä vuoden 2004 ai-

kana. Vasta seuraavana vuonna säästöt saadaan 
täysimääräisenä Merivoimien käyttöön. Turvalaite
hankinnat ovat kuitenkin vain kertakustannus ja nii
den ylläpito ei sitten enää ole kovin kall ista. Sääs
töt sen sijaan konkretisoituvat joka vuosi. 

Tunnetasolla haikeaa, 
iärkitasolla mielekästä 
Meillä kaikilla on tietysti hieman haikea olo kun Or
rengrundin miehitetty vaihe päättyy. Mutta kun asi
aa tarkastelee kylmän jä~en kanssa on päätös päi
vänselvä. Uusi tekniikka ta~oaa meille mahdollisuu
det saada Orrengrundista sama tulos pienemmin 
taloudellisin uhrauksin ja henkilöresurssein. Erin
omaisen hyvä asia on, että nyt pystymme keskittä
mään toimintojamme ja niukkoja resurssejamme 
joukko-osastomme painopisteisiin. 

Sitäpaitsi ei Orrengrund linnakkeena mihinkään 
häviä. Sen modernisoitu 1 00TK-patteri ja kantalin
noitetut taisteluasemat pitävät pintansa vielä pit
kään. Moni meistä ehtii vielä eläkkeelle ennen kuin 
Orrengrundin linnakkeen tarina siirtyy Sotamuseon 
va~eltavaksi. 

Orrengrundin uudelleenjärjestelyt sujuivat henkilöstöjärjestelyjen osalta 
"nappiin". Kiitos Merivoimien Esikunnan nopeasta päätöksentekohalusta sekä 
orrengrundilaisten joustavasta suhtautumisesta asiaan. Sopimussotilaana 
toiminut Jarkko Jalonen (vas.) siirtyy kotitilan isännäksi, ylikersantti Timo 
Hartikainen Haapasaaren merivalvonta-asemalle, kokki Terttu Rautopuro 
eläkkeelle, merivalvonta-aseman viimeinen päällikkö, luutnantti Risto Suomalai
nen sekä tilannevalvoja, pursimies Kalervo Niemelä kummatkin reserviin. 

Harjoituksen johtaja, komentajakap
teeni Juha Torkkeli tarkkailee tilan
netta merellä. Vaikka Orrengrundin 
merivalvonta-aseman resurssit 
siirrettiin Kirkonmaan linnakkeelle, 
on Orrengrund edelleen aktiivisessa 
käytössä erilaisten harjoituksien 
aikana. 

Harjoitukseen osallistui myös parisen
kymmentä merivartijaa, jotka harjoit
telivat omaan koulutukseensa liittyviä 
asioita ja kuvassa teltan naamiointia. 

Kertausharioitus Orressa 
TEKSTI PETTERI LIITOLA KUVAT ULLA PARVIAINEN , JUHA TORKKELI ja Kotkan Rannikkoalueen reserviläiset 

KotRa järjesti rannikkotykistö- ja meritulenjohtopatterin kertausharjoituksen 
Orrengrundissa ja sen lähisaaristossa 10. -17.10.2003. Yli kaksikymmentä 
palkattuun henkilöstöön kuuluvaa oli käsketty ammunnan varotehtäviin ja kou
luttamaan noin 150 reserviläistä. Harjoituksen päätehtävänä oli saada 100 
TK-patterin tuli tappavan tarkaksi. Lisäksi reserviläisille järjestettiin taistelu
koulutusta taistelijan simulaattorien avulla. 

Säät suosivat tykistöammuntoja ja vuodenaika oli sopiva ha~oituksen pitämi
seen pienveneilijöiden valmistautuessa seuraavaan kevääseen. Vain muuta
man kerran rahtialusliikenne aiheutti ammuntojen keskeyttämisen. Ammun
nat saatiin vietyä loppuun aikataulussa ja melko yleisiä "satapiiruisiakaan" ei 
nähty: 100 mm:n tornikanuunalla on suuntaajan helppo tehdä huomaamat
taan sadan piirun virhe suuntauksessa. 

Vanha tuliasema sai uudet asukkaat, kun meritulenjohtue 
perusti siihen tulenjohtopaikkansa. Joukko valmistelemas
sa maastouttamista. 
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Ampumaharjoituksen johtaja kapteeniluut
nantti Petteri Liitola (ylh. oik.) pitää Or
rengrundia erinomaisena harjoituspaikkana: 
kaikki toiminnot ovat suppealla alueella ja 
ampuma-alueella ei ole-juurikaan saaria. 
Käytöstä poistunut merivalvontatorni tarjoaa 
kaikki varo- ja johtotehtävissä tarvittavat 
elementit kiikareita ja radioita myöten. Tor
nista on myös erinomainen ja esteetön näkö
ala kaikkiin suuntiin. Varotehtävissä oli tä
hystysapuna Orrengrundin merivalvojia, joista 
kuvassa kiikaroimassa kokelas Pakkanen. 

RT on puhdasta terästä! Tykkiryhmä huolta
massa putkea. 

Lataaja luonnonvalon armoilla tykin putkiker
roksessa. 

Orren laiturissa viihtyvät hyvässä sovussa 
niin merivoimien, luotsien kuin siviilienkin 
alukset. 
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Motivaatio oli korkealla, sillä noin 90 % reserviläisistä vastasi loppukyselyssä todella yrittäneensä parhaansa harjoituk

s essa. Yrittäminen näkyikin hyvänä ja ammattitaitoisena toimintana harjoituksessa. Muun muassa maatulenjohtokoulu

t uksen saanut tulenjohtaja johti mallikelpoisesti meriammunnat valmistavan koulutuksen jälkeen. Harjoituksen yleisarvo

sanaksi annettiin 3, 7 asteikolla 1 - 5, jonka perusteella voidaan katsoa harjoituksen onnistuneen enemmänkin kuin hyvin! 
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TEKSTI & KUVAT TIMO KARI 

KotRan taika puri iälleen 

anaian tai a a 
Lämmin eteläinen ilmavirtaus muuttelee veden 
muotoa kiinteästä nestemäiseksi talven annettua 
periksi pitenevien päivien ja häviävien hankien vii
meisissä hohteissa. Tuskin muistan yhtä lämmintä 
maaliskuun loppua, kuin nyt on ollut. Pakkailen va
rusteita alkavaa Lohtajan ilmatorjuntaleiriä varten. 
Arvuuttelen mielessäni, jotta mahtaneeko siellä 
enää tarvita "nallepukua" tai muitakaan sydäntal
ven varusteita? Päätän kuitenkin ottaa kaikki mah
dollisesti tarvittavat varusteet, sillä lihas muisti (tai 
kokemus) ei anna lipsua tässä kohdassa. 

Koittaa 3.4. aamu ja katselen ikkunasta pihalle ja 
totean, että taisin olla hätäinen, kun vein lumikolan 
varastoon uskoen ilman lämpeämiseen. Ei siinä 
mitään, minä lähden Kyminl innaan reserviläisiä 
vastaanottamaan. Reserviläisten varustamista muu
tan siten, että kenenkään ei tarvitse palella pihalla, 
sillä tiedän, että it-miehet kyllä saavat kokea, mitä 
on palvella Lohtajan tykki pihalla. Sääennuste tarjo-
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aa koko harjoituksen ajaksi talvisia kelejä. Toivota
vasti ne kerrankin olisivat väärässä. 

5.4. Ollaan tositoimissa Lohtaja n pakalla. Tykit on 
asemissa, taistelijat ampumavalmiina ja Pekka 
Pouta oikeassa. Tuulta on yli 20 m/s eikä voi sa
noa sataa ko, vai onko se naamaan pureutuva jää
pärske maasta, puista vai taivaalta lähtenyttä. Se 
ei riitä, että ilmassa lentelee lunta, jäätä oksia ja 
kaarnan kappaleita, siellä saa kyytiä myös Huur
remäen Peten tväl-teltta ja rk-ammunnan taulut. 
Teltta saatiin kiinni , mutta taulut päättivät siirtyä jo
honkin Etelä-Suomen suuntaan. Oli sovittu, että toi
selle viikolle tulevat SmMepa:n joukot käyttävät sa
moja rk-tauluja kuin kotkalaiset -kaipa joukot ja tau
lut kohtasivat jossakin matkan varrella? 

Vanhan sanonnan mukaan keväinen päivä ratsas
taa seitsemällä ratsulla . Jos tänään ei ihan seitse
mällä ratsulla , niin ainakin kahdella, sillä aamupäi-

vän lumimyrsky on muuttunut kirkkaaksi auringon
paisteeksi, joskin melkoinen sivutuuli riepottelee 
ampujia. Ammunnat tarkastajanpakalla sujuvat oh
jelman mukaisesti. Vaikka keli on kylmä, niin mieltä 
kuitenkin lämmittää auringon paisteen lisäksi se, että 
komentaja Tapio Maijala ja esikuntapäällikkö Olavi 
Jantunen ovat ajelleet kaakon kulmilta tänne La
pinportille (kirjoittajan näkemys sijainnista) asti seu
raamaan ammuntoja. Vaikka perilläoloaika ei olisi 
pitkäkään, niin jo kahden päivän ajomatka osoittaa, 
että it-koulutusta arvostetaan joukko-osastomme 
johdossa. 

6.4. Tänään ei male lennä eikä ole myöskään pop
up-ammuntoja, ainoastaan Learjet-hinauksia, joi
hin ammutaan T2, T3 ja T6 -ammuntoja. lt-leirillä 
on paljon edellä mainittujen lyhenteiden lisäksi mui
takin omia sotilaslyhenteitä, jotka valkenevat vasta 
sen jälkeen, kun on kuluttanut aikaansa Lohtajan 
ympyröissä. Male on tietysti maalilennokki, pop-up 

on ylös nouseva heko (helikopteri) ja T-maalit eri it
ammuntojen ohjelmiston mukaisia ammuntoja. T ja 
joku numero perässä kertoo it-osaajalle, mitä elä
mä tuo tullessaan lähiaikoina. 

"Koko vyö yhteen mennoon", voi lukea tuntematto
man sotilaan tulikastekohtauksesta. Lohtajalla sii
hen päästään vasta leirin loppuvaiheessa, koska 
täälläkin opitaan ja harjoitellaan kuten muissakin 
aiheissa helposta vaikeaan. Tänään ei tuliteta kaik
kein pisimpiä sarjoja, vaikka maali sen mahdollis
taisi. Ruilautetaan tuommosia keskipitkiä sarjoja. 
Huomenna on viimeinen leiripäivä ja silloin pannaan 
kaikki pel iin, ei vain patruunoita vaan myös ammat
titaito. Mitenkähän pärjätään muille? 

Tykkimiehistölle on määrätty pidettäväksi sirpaleli i
vit ammuntojen aikana. Hätävarjelun liiotteluako? 
Ei ainakaan HelltR:n tykki ryhmällä , joille sattui put
kiräjähdys, jonka seurauksena osa putkea lensi etu-

maastoon ja putken kiinityssalpa lensi 41 metriä 
taaksepäin. Onneksi kukaan ei loukkaantunut. Tykki 
vaihdettiin uuteen ja ammunnat jatkuivat keskey
tyksettä sen enempää murehtimatta. Tykkiryhmän 
johtajan ensimmäinen ajatus onnettomuuden jäl
keen oli komento; putki vaihda . Tämä oli kaiketi 
ensimmäinen putkiräjähdys ko. aseella. 

7 .4. Tärkein ampumapäivä alkaa heti aamusta maa
lihinauksilla, jotka kestävät reilusti iltapäivän puo
lelle. Uskomatonta, mutta totta: KotRa:n ilmatorjun
tapatteri ampui täysin ylivoimaisesti muihin ampu
mayksikköihin nähden. Vahinkoko? Eipä tietenkään, 
sillä sama kuvio tuntuu jatkuvan harjoituksesta toi
seen. Tässä on jotain taianomaista tunnelmaa. 

8.4. käytetään uuvuttavaan kotimatkaan, kotiutuk
seen ja harjoituksen päättämiseen. Palumatkalla 
ajatukset pyrkivät jo seuraavaan it-leiriin, joka on 
toukokuussa, varusmiesleiri numero 11/03. 

HAASTATELTAVANA 
korpraali 
Teemu Junkkaala 
Minkälaisia mietteitä sinulle on syntynyt 
tämän kertausharjoituksen aikana? 
Ensimmäisenä tulvii mieleen vanhat muistot 
varusmiesajalta, sitten ajatukset karkaileekin 
säähän, joka on ollut todella talvista ja tuulista. 
Yllättäen kertausharjoitus on ollut helpompaa, 
kuin odotin. Johtuisiko se osaltaan tästä 
joukosta, jossa on ollut mukava palvella. 

Mikä harjoituksessa on tuonut 
positiivisia fii liksiä? 
Pinta-ammuntojen onnistuminen hyvin ja 
varusmiesaikaisten oppien nopea palautumi
nen. Tosi mukavaa oli suunnata nopeaan 
hävittäjään. 

Minkälainen asenne muilla reserviläisillä 
on mielestäsi maanpuolustusta koh
taan? 
Kyllähän se tällä porukalla joka on tullut pal
velukseen on ihan kohdallaan, vaikka ainahan 
sitä jostain valitetaan, mutta se kuuluu asiaan. 

Minkälaisia terveis iä haluaisit lähettää 
päättäjille asevelvollisen näkövinkkelis
tä? 
Varoja pitäisi olla enemmän tällaiseen 
harjoitukseen, jotta voisi saada Learjet 
maalihinauksia enemmän ja näin ollen tietysti 
voitaisiin ampua enemmän. 

Sää on ollut erittäin tuulinen ja kylmä. 
Oliko varusteet olosuhteisiin nähden 
sopivat? 
Mielessä on käynyt, että pakkashousut olisi 
ollut paikallaan, mutta hyvin näilläkin on 
tarennut eikä kukaan ole palelluttanut itseään. 
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Väsvmätön 
vartooia TEKSTI & KUVAT PEKKA VAINIO 

Vesi soljuu hitaasti kapeassa uomassaan kohti 
merta. Virran voima on vähissä. Sorsapoikuekin me
loskelee vastavirtaan helpon näköisesti. Ne tuskin 
huomaavat suvannossa seisoskelevaa, paikalleen 
jähmettynyttä olentoa. 

Haikaroiden ioki 
Harmaahaikara! ovat kuuluneet jo vuosikymmeni
en ajan Kymijoen maisemiin. Etenkin loppukesäi
sin suuret linnut ovat kansoittaneet etenkin rehevät 
suistoalueet. Nuo heinä-elokuun aikana joelle tup
sahtaneet haikara! ovat yleensä nuoria lintuja, jot
ka ovat ylittäneet Suomenlahden vartuttuaan lento
kykyisiksi. 

Viime vuosien aikana harmaahaikaran pesivän kan
nan kehitys Kymenlaaksossa on ollut todella nope
aa. Suistoalueiden kosteikot piilottavat satoja suu
ria lintuja kätköihinsä, joiden alkuperän selvittämi
nen on vaikeaa, mutta yhä suurempi osa alkaa olla 
kotoperäistä kantaa. 

Niistä kolmenkymmenen vuoden takaisista ajoista, 
jolloin jokivarressa ensimmäinen harmaahaikara 
helmikuun pakkaspäivänä minun kiikareihini osui , 
on haikarasta tullut lähes päivittäin näkyvä lintu. 

Kahlaten kalaan 
Harmaahaikaralla on kohtuullisen pitkä "pinna". Sen 
kalastustapa on verkkainen. Joskus jopa pitkäve-

teistä katseltavaa. Kun haikara on päättänyt ateri
oida, se siirtyy lepokiveltään joen matalaan suvan
toon, jossa virran voima ei haittaa kalastusta. Hai
kara harppoo hitain pitkin askelin iskupaikalleen. 
Siinä se saattaa seistä jököttää puoli tuntiakin. Var
tin verran kuin patsas. Sitten äkisti se nostaa pää
laen höyhenet pystyyn, kurottaa kaulaansa ojenta
en samalla toisen jalkansa suoraan eteensä. Las
keeko se varpaansa? Ei, vaan se rapsuttaakin itse
ään leuan alta. 

Jalka ja päälakihöyhenet laskeutuvat samanaikai
sesti. Ja taas seisoskellaan odottamassa. 

Pitkän haukotuksen jälkeen haikara lähtee liikkeel
le. Ristiaskelin se kahlaa hieman kauemmas ran
nasta. Se valpastuu silminnähtävästi. 

Virran viemänä pieni ahven ajautuu haikaran näkö
kenttään. Nopea askel ja isku veteen. Ahven sätkii 
haikaran tikarimaisen nokan pitävässä otteessa. 

Sain seurailla harmaahaikaroiden kalastelua muu
tamana päivänä aivan aitiopaikalta. Kolmen haika
ran porukka oli kotiutunut Kyminlinnassa, Kartanon
kosken maisemiin. Useana päivänä haikara! lente
livät aivan työhuoneeni ikkunan editse, ja iltaisin 
löysin ne joen rantamilta, välillä koivunlatvasta tä
hystämästä, useimmiten rantavedessä kahlaamassa. 

Ruskan värittäessä maisemaa lähtiväthaikaratjoelta. 
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4.7.-0 
Barbecue Partv 
liian ohjelmassa oli mm. Mika 
Salmisen Puhe Naiselle sekä Petteri 
Liitolan upea lauluesitys. 

Vuosi äivän ilta1uhla 
Maanpuolustuskerholla Kvminlinnassa KUVATULLAPARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivän iltajuhlaa on vietetty aina iloisissa merkeissä, niin nytkin 4.7.2003. Tällä kertaa teemaksi oli valittu ulkoilmajuhlat "siviilivaat

teissa". Paikkana oli Kyminlinnan Maanpuolustuskerho ihanassa Kymijoen maisemassa. Kerhon pihalla syötiin BBQ-ruokaa; hampurilaisia, hodareita, kaalisa

laattia, maissia, omenapiirakkaa jne. Ameriikan malliin, sillä sattumoisin juhlamme osui USA:n kansallispäivälle. Kotralaiset olivat mukana kiitettävästi, vaikka 

vietettiin kesälomakauden parasta sesonkia. Vuosipäivän päiväjuhlaa vietettiin myös ennakkoon 8.7. sillä 9.7. juhlittiin koko Merivoimia Tammisaaressa. 
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KUVAT & TEKSTI ULLA PARVIAINEN .. - .. 
u ·s1na1van Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivää vietettiin 

Kyminlinnassa,josta Kotkan Rannikkoalue luopuu 
vuoden 2005 alussa. Päivä oli myös muuttopäi
vä, sillä Ohjuspatteri starttasi kohti Haminaa heti 
paraatikatselmuksen jälkeen. Historiallinen Kymin
linna sai vieraakseen myös historiallisia hahmoja, 
kun keisarinna Katariina ja marsalkka Suvorov il
mestyivät näyttämölle. Omia ja vieraita oli muka
na runsaasti ja iltapäivä jatkui "kokkareil la". päiväiuhla 8.1.-03 

Viimeistä kertaa historiallisessa Kvminlinnassa 
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Merivoimien itäisimmän joukko-osaston juhlapäivää 
kunnioittivat läsnäolollaan lukuisten yhteistyökumppanien 
lisäksi Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans 
Holmström (kuvassa vas.) sekä juhlapuhuja, ylijohtaja 
Pauli Järvenpää puolustusministeriöstä. Ylijohtaja Järven
pää totesi puheessaan, että vuoden 1997 valtioneuvoston 
selonteosta lähtien puolustusvoimien kehittämisessä on 
keskeisenä tavoitteena ollut uskottavan strategisen iskun 
ennaltaehkäisy- ja torjuntakyvyn luominen. Tässä suh
teessa puolustusvoimiin rakennetut valmiusyhtymät ja -
joukot, KotRa mukaanlukien, ovat asettuneet kansallisen 
puolustuksen kehittämisessä etulyöntiasemaan. Tällä 
suunnan valinnalla on pyritty lujittamaan itsenäisen 
puolustuksemme uskottavuutta ja samalla vastaamaan 
yleiseen kriisien ja sodan kuvan muutokseen. 

Kaunis kesäsää suosi 
juhlaa. Päivän ohjel
maan kuului myös 
mahdollisuus opastet
tuun vallikävelyyn. 
Oppaina olivat Teemu 
Leivo Kotkan Rannikko
alueelta ja likka Kaski
nen Museovirastosta 
Haminasta. Johdettuja 
vallikävelyjä on ollut 
useina vuosina Museovi
raston järjestämänä 
myös suurelle yleisölle. 
Tulevina vuosina Kymin
linnaa hyödynnettäneen 
entistä enemmän 
virkistyskohteena. 

Päiväjuhlaan ovat terve
tulleita myös perheenjä
senet. Kuvassa Henna ja 
pikkusisko Enni Kainulai
nen. 
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Päivän musiikillisesta annista vastasi 
Varusmiessoittokunta. Seuraavaa vuosipäi• 

vän päivä- ja iltajuhlaa vietetään Haminan 
Tervasaaressa 8. 7. 
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Ansioituneet ja palkitut. 
Vasemmalta Vuoden palvelun
tuottaja, pursimies Hannu 
Lyra Kirkonmaan asevarastol
ta (kuvasta puuttuu toinen 
palkittu, luutnantti Jukka 
Kansonen), Vuoden rannikon
puolustaja, luutnantti Juha 
Valjus, Vuoden rekrytoija, 
yliluutnantti Jari-Pekka 
Kettula, Vuoden kouluttaja, 
kapteeniluutnantti Teemu 
Leivo (kuvasta puuttuvat muut 
palkitut yliluutnantti Kari 
Streng ja talouspäällikkö Mika 
Piipponen), Vuoden palvelun
tuottaja, toimistosihteeri Päivi 
Ropponen asiakaspalvelusta 
(kuvasta puuttuu toimistosih
teeri Elina Kiiski) ja Vuoden 
ampuja, komentajakapteeni 
Jussi Suomalainen. 

Merivoimien laivastojoukkojen 
aluksista olivat mukana Hami
na-, Rauma- ja Helsinki-luokan 
ohjusveneet, miinalautat Pansio 
ja Porkkala sekä Kuha-luokan 
milnanraivaaja. Merivoimien 
komentaja, kontra.amiraali 
Hans Holmström stl Joukot 
paraatlkatsalmuk 

., 

Merivoimien 
vuosipäivä 9.1.2003 Tammisaaressa 
Merivoimien vuosipäivää vietettiin Tammisaaressa 
9. heinäkuuta. Päivä alkoi paraatikatselmuksella, 
jonka suoritti Merivoimien komentaja, kontra-ami
raali Hans Holmström. Puheessaan hän vahvis
ti , että rannikko-ohjuskoulutus alkaa Uudenmaan 
Prikaatissa Tammisaaressa - hieno tieto juhlapäi
vän jä~estelyvastuussa olleelle joukko-osastolle. 

Päivä oli ladattu täyteen myös muita tapahtumia, 
joihin myös suuri yleisö pääsi osallistumaan ja kuu
lemaan Merivoimien toiminnasta. Tuhansittain vie
raita kävikin satama-alueella tutustumassa aluksiin, 
rannikko- sekä laivastojoukkojen kalustoon ja kou
lutukseen, jota pääsi seuraamaan myös "livenä" toi
minta näytöksissä. Päivän kääntyessä iltaan kutsu
vieraat siirtyivät kohti Pansiota ja Porkkalaa, laitu
rilla "bongattiin" tuttuja kasvoja. Merivoimien komen
taja piti kylkikiinnityksessä olevilla aluksilla vastaan
oton, jossa oli tiivis ja kesäisen iloinen tunnelma . 
Laivaston Soittokunta tahditti päivää. Ilta huipentui 
merivoimatanssiaisiin Dragsvikin upseerikerholla. 

KUVAT & TEKSTI ULLA PARVIAINEN 
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liian tullen kutsuvieraat 
siirtyivät Pansiolle ja Porkka
lalle. Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Hans Holm
ström (yllä) piti aluksilla 
vastaanoton ja toivotti 
vieraat tervetulleiksi vaimon
sa rouva Sirpa Holmströmin 
kanssa. Tunnelma kohosi 
kuten kesäinen lämpötilakin 
aluksen uumenissa. 
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Merivoimien tehtävänä on Suomen merialueen valvonta, meriyhteyksien turvaaminen, rannikon ja saariston puolustaminen sekä mereltä tulevien hyökkäysten torjunta. 

Merivoimat koostuu esikunnasta ja seitsemästä joukko-osastosta ja laitoksesta. Saaristomeren ja Suomenlahden Meripuolustusalueilla sijaitsevat merivoimien laivastojouk

kojen tukikohdat. Kummallakin meripuolustusalueella on ohjuslaivue ja miinalaivue, siellä annetaan myös rannikkojoukkojen koulutusta . Kotkan Rannikkoalue keskittyy 

rannikkojoukkojen kouluttamiseen. Puolustusvoimien ainoa ruotsinkielistä varusmieskoulutusta antava joukko-osasto, Uudenmaan Prikaati, kouluttaa rannikkojääkäreitä ja 

liikkuvaa rannikkotykistöä. Meri kadetit ja merivoimien tulevat reservin upseerit opiskelevat Merisotakoulussa. Merivoimien Tutkimuslaitos on erikoistunut vedenalaisen ja 

elektronisen sodankäynnin tutkimukseen sekä merivoimien uusimman tekniikan testaamiseen. Merivoimien Varikko varastoi, huoltaa ja testaa merivoimien kalustoa . 
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Suomalaisia, virolaisia ia saksalaisia 

aivastovieraita 
KUVAT&TEKSTI ULLAPARVIAINEN Kotkan Meripäivillä 24. - 28.1.2003 
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Vartiovene Ristna 
Virosta on irrottanut 
Kantasatamasta 
ja suuntaa kohti 
koti satamaa. 



Saigonista aloiti 
Vietnamin kierro 
kaupunkiin tutust 
cyclon kyydissä . 

Vietnamilaiset pitävät itseään lohikäärmekansana, tarujen 
mukaan vietnamilaiset polveutuvat lohikäärmeestä ja vuoren
keijusta, eläin on Vietnamin taruston sankareita, positiivinen 
hahmo, sateentekijä. Se näkyy myös monina versioina taiteessa, 
näytelmissä ja runoudessa. 

Yksi maailman suurimmista joista, Mekong, sivuhaaroineen on 
Vietnamissa nimetty Yhdeksän Lohikäärmeen joeksi. Mekongin 
varrella sijaitsee myös Ho Chi Minh City, joka edelleen tunnetaan 
Etelä-Vietnamin aikaisella nimellään Saigon, nykyään Vietnamin 
liike-elämän keskus. Muita kohteita matkallamme olivat Hanoi, 
Hue, Hoi An, Danang, Nha Thrang ja Dalat. 

TEKSTI JARI SAKKI KUVAT JARI SAKKI ja MARKO RAUHALA 

Monikasvoinen 
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Vas. Saigonin yö on kokemisen arvoinen, 
se sykkii suurkaupungin rytmiä katukup
piloneen, baareineen ja toisen kerroksen 
biljardisaleineen kääntöpuolena lukemat
tomat purukumia myyvät katulapset. 

Oik. Hanoissa tutustuimme. mm. paha
maineiseen vankilaan nimeltä än Hoa Lo, 
jolle amerikkalaiset antoivat sodassa 
nimen Hanoi Hilton. Illalla vierailimme 
Hanoin vesinukketeatterissa, josta 
tulimme ulos hieman hämmentyneinä, 
emme tainneet olla a ivan kohderyhmää ... 

Saigonista kävimme sotarikosmuseossa, näimme 
mm. entisen presidentin palatsin ja sen edestä au
keavan massiivisen Le Duan Boulevardin. Julkista 
liikennettä ei juurikaan ole, polkupyörät, mopo! ja 
moottoripyörät pitivät huolen, että kävellen liikkeel
lä ollessa kadunylitys ei ollut helppoa. Kaupunki on 
viime vuosina muuttunut paljon, leveiden bulevar
dien varsille on ilmestynyt suurten hotelliketjujen pil
venpiirtäjät. 

Hanoi, vhdistetvn 
Vietnamin pääkaupunki 
Vietnam on pitkä ja kapea maa, muistuttaa muuten 
ulkoisesti lohikäärmettä. Siirryimme siis lentoko
neella seuraavaan kohteeseen, joka oli entisen Poh
jois-Vietnamin ja nykyisen yhdistetyn Vietnamin 
pääkaupunki Hanoi. Vietnamhan jaettiin kahtia 
vuonna 1954 ja yhdistyi jälleen pitkän ja katkeran 
"Amerikan sodan" jälkeen 1975. Hanoi lienee Aa
sian pääkaupungeista kaikkein aidoin ja alkuperä
isin, vanhanaikainen charmi vielä tallella viehättä
vine siirtomaa-ajan " villoineen", puistoineen ja pie
nine järvineen. Varsinkin Hanoin vanhassa kaupun
gissa polkupyörä oli tärkein kulkuneuvo, ja jos Sai
gonissa kadun ylitys oli joskus hankalaa, niin Ha
noissa välillä jopa mahdotonta. Hanoin ja koko Viet
namin turistinähtävyyksistä merkittävin ja oudoin on 
Ho Chi Minhin mausoleumi. Komppanian verran so
tilaita vahti i vuonna 1969 kuolleen Ho:n palsa
moitua ruumista päivästä toiseen hiljaa parijonos
sa metallinpaljastimen läpi kulkevien turistien ihme
tellessä kommunistien touhua. Leninin patsaskin on 
Hanoissa vielä arvossaan. 

Seuraava kohteemme oli pahamainen vankila Hoa 
Lo, jolle amerikkalaiset antoivat sodassa nimen 
Hanoi Hilton. Rakennuksesta oli jäljellä tosin enää 
pieni osa, mutta siitäkin sai käsityksen minkälaiset 
olosuhteet olivat varsinkin Ranskan vallan aikaan. 
Kulttuuripitoisen lomapäivämme aloitimme Ly-dy
nastian aikaan vuonna 1070 perustetusta konfut
selaisesta temppelistä nimeltään Van Mieu , josta 
tuli Vietnamin ensimmäinen yliopisto ja tunnetaan 
nykyään kirjallisuuden temppelinä. Mieleen jäi var
sinkin temppelin mandariinien kilpikonnapatsaat, 
stellat. Illalla katsastimme vielä maailmankuulun 
Suomessakin vierailleen Hanoin vesinukketeatte
rin, josta tul imme ulos hieman hämmentyneinä, 
emme tainneet olla aivan kohderyhmää .. . Hanoin 
yöelämä oli astetta rauhallisempaa kuin Saigonis
sa, mutta varsinkin vanhan kaupungin sokkeloisil-

la kujilla Makken kartanlukutaito oli arvossaan. Löy
simme Mocca Cafen, Cyclo Barin, Oiva Cafen, Litt
le Hanoin .. . ja karaoke-baarit, joista kertovia tari
noita voi ostaa lehtipisteistä muoviin käärittynä. 

Hue & legendaarinen China Beach 
Hanoista matkamme jatkui Vietnam Airlinesin pot
kurikoneella Danangin kaupunkiin, josta saman tien 
jatkoimme bussilla Hueen. Hue oli Vietnamin kei
sarikunnan keskus vuosina 1802-1945 ja paikan ai
noana varsinaisena nähtävyytenä on keisaril linen 
kaupunki , jonka sisällä on keisarill isen perheen 
asuttama kielletty purppurakaupunki, jonka tosin 
amerikkalaiset pommittivat maan tasalle TET-hyök
käyksen aikana 1968. Huen lähellä sijaitsi sodan 
aikainen demarkaatiolinja eli entinen Etelä- ja Poh
jois-Vietnamin raja , alueella käytiin "Amerikanso
dan" kiivaimmat taistelut. Huen yöelämä oli kovin 
hiljaista, muutamia baareja ja Parfyymijoen varrel
la ravintoloita, joten bussilla eteenpäin kohti legen
daarista China Beachiä, amerikkalaisten sodanai
kaista rentoutumispaikkaa. China Beach osoittau
tuikin tarunomaisen maineensa veroiseksi, ranta oli 
upea ja lähes autio, ei mikään ihme että jenkit viih
tyivät. Lähellä China Beachiä sijaitsee Vietnamin 
kuuluisat Marmorivuoretja nimensä mukaisesti tar
jolla oli marmorista tehtyjä isompia ja pienempiä 

Amerikkala isten sodanaikainen 
rentoutumispaikka China Beach 
osoit tautuikin tarunoma isen maineen• 
sa veroiseksi, ranta oli upea ja lähes 
autio, e i mikään ihme että jenkit 
v iihtyivät. 

Hue oli V ietnamin keisarikunnan 
keskus vuosina 1802-1945. Huen 
lähellä sijaitsi sodan aikainen demar
kaatiolinja eli entinen Etelä• ja Poh• 
jois-Vietnamin raja, alueella käytiin 
"amerikansodan" kiivaimmat taistelut. 
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patsaita, suihkulähteitä jne. Ylös vuorella sijaisevaan 
kalliotemppeliin johtavat portaat olivat hyvä kuntotesti 
reilun viikon reissaamisen jälkeen. Kalliotemppeli ol i 
hieno ja ylhäältä tuleva luonnonvalo kerrassaan upea, 
temppelissä on myös Vietnamin pyhin Buddhan pat
sas. Päivän bussimatka n jälkeen saavuimme seuraa
vaan yöpymispaikkaan, HoiAniin. 

Hoi An, World Heritage-kohde 
Hoi Anon World Heritage-kohde ja Vietnamin vanhim
pia kaupunkeja, jonne portugalilaiset perustivat ensim
mäisen lähetys- ja kauppa-asemansa vuonna 1615. 
Pienessä kaupungissa on pieni ranskalaiskaupungin
osa ja harvinaisia japanilaiskortteleita ja joka toisessa 
talossa tuntui olevan taidegalleria. Hoi Anin räätälillä 
tul i teetettyä tyttärelle ao dai . Asu kielletti in vuonna 
1975 kalliina ja aristokraattisena, nyt se on Vietnamin 
kansallispuku, josta sanotaan että se on siveä ja sek
sikäs yhtä aikaa. Samaiselta räätäli Itä Makken matka
laukku täyttyi mittatilauspuvulla. 

Hoi Anon reppureissaajien suosiossa. liian tullen otim
me Lonely Planetin Vietnam-oppaan käteen ja lähdim
me kiertämään kaupunkia. Ei ihme, että päässä siritti 
pois lähtiessä. Vietnamilainen uusi vuosi eli ns. TET
juhla oli lähestymässä ja puolen yön jälkeen eksyim
me paikalliselle kamevaalialueelle, jossa ei sitten muita 
valkonaamoja näkynytkään. 

Danang, Nha Thrang ia Dalat 
Seuraavana aamuna nousimme kuivin suin bussiin ja 
Danangin lentokentälle, josta lensimme VA:n potkuri
koneella Nha Thrangin rantakaupunkiin ja saman tien 
beachille. Etelä-Kiinan meren aallot nöyryyttivät meitä 
ihan 6-0, mutta rannan mukavissa ravintoloissa olut 
maistui. 

Nha Thrangissa emme kauaa rentoutuneet (!), kun taas 
kömmimme kuivin suin bussiin ja matkaan läpi upei-

70 KOTKAN KYNNET 

Lähellä China Beachiä sijaitsevat 
Vietnamin kuuluisat Marmorivuoret. 
Ylös vuorella sijaisevaan kalliotemppe
liin johtavat portaat olivat hyvä kunto
testi reilun viikon reissaamisen jälkeen. 
Kalliotemppeli oli hieno ja ylhäältä 
tuleva luonnonvalo kerrassaan upea, 
temppelissä on myös Vietnamin pyhin 
Buddhan patsas. 

den vuoristomaisemien kohti 1500 metrin korkeudes
sa sijaisevaa Dalatin kaupunkia. Kohde sopi mainiosti 
suomalaiselle matkailijalle, korkeasta sijainnista joh
tuen ilmasto vastasi normaalia Suomen kesää. Dala
tin erikoisuutena on ranskalaisten aikoinaan istuttamat 
mansikantaimet, tarjottiinpa mahdollisuutta maistaa 
yöllä tuoreita mansikoita. Kaupungilta yöllä hotellillepa
latessa huomiota herättävää oli paikallisten kadunkul
miin virittämät nuotiot, olihan lämpötila laskenut hie
man alle kahdenkymmenen asteen. Dalatin turistinäh
tävyyksistä tutustuimme Vietnamin viimeisen keisarin 
ja vuonna 1955 Vietnamista poistuneen ns." riviera
keisari" Bao Dain kesähuvilaan. Paikallisjunalla mat
kasimme läheiselle, upealle Buddhan temppelille. 

Edessä oli vielä seitsemän tunnin bussimatka takaisin 
Saigoniin, jossa hävisimme vielä yhdeksi yöksi kau
pungin hälinään ennenkuin matkamme lohikäärmeiden 
maassa oli ohitse. 

1500 metrin korkeudessa sijaiseva 
Dalatin kaupunki sopii mainiosti suoma
laiselle matkailijalle, korkeasta sijainnis
ta johtuen ilmasto vastaa Suomen kesää. 

Kotka-Tallinna-Pärnu-Riika-Jurmala-Riianlahti-Smarden-Jelgava-Titelmönde-Aprik-libau-Sigulda-Valka-Paiu-Tarto-Tallinna . . . . . . - -. . -- .. 
aa ar1en 1a 11 a 

TEKSTI JUSSI SUOMALAINEN ja TARMO KORHONEN KUVAT JUSSI SUOMALAINEN, TARMO KORHONEN JA JUHA TORKKELI / PEKKA VAINIO 

HISTORIALLISTA TAUSTAA JÄÄKÄREISTÄ: 

Kiihkokansallisen ajattelutapa oli 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä pääs
syt valtaan Venäjällä. Slaavilaisuuden korostaminen oli syrjäyttänyt länsimais
henkisen vapaamielisyyden ja voimistunut panslavismiksi, jonka ohjelmaan 
kuului keisarikunnan lukuisien vähemmistökansallisuuksien sulattaminen Ve
näjän kansaan. 

Syksyllä 1898 Suomen kenraali kuvernööriksi nimitettiin kenraali Nikolai Bobri
kov ja keväällä 1899 julkaistiin helmikuun manifesti. Heinäkuussa 1901 voi
maantullut laki asetti suomalaiset asevelvolliset venäläisten kanssa samaan 
asemaan, tarpeen vaatiessa palvelemaan venäläisissä joukko-osastoissa. Suo
men sotaväen osastot lakkautettin yksi toisensa jälkeen. 

Tulevan kansanarmeijan todettiin tarvitsevan aseita ja koulutettuja johtajia. Ha
paroivat yritykset hankkia sotilaskoulutusta kotimaassa osoittautuivat pian te
hottomiksi, lisäksi niihin liittyi ilmitulon vaara. Jääkäriliikkeen syntysanat lau
suttiin 20.11 .1914 Helsingissä, Pohjois-pohjalaisen Osakunnan vanhassa kas
sahuoneessa Ostrobotnialla. Tilaisuudesta kaksi nuorta ylioppilasta, Bertel Pau
lig ja Walter Horn suunnistivat avunhakuun Tukholmaan. Tästä vaatimattomas
ta alusta lähti liikkeelle 2000 nuoren miehen retki Saksaan sotilaskoulutukseen. 

7.5.2003 kokoontui kolme jääkärikoulutuksen saanutta 
nuorta miestä Sutelan lähtökynnykselle klo 05.05. Tästä 
Kotkan Rannikkoalueen vastuualueella olevasta pisteestä 
alkoi jägermeister Juha Torkkelin, kustjäger Jussi Suoma
laisen ja jäger Tarmo (ÖlleTare) Korhosen matka Jääkärien 
jalanjäljille. Jägermeister Torkkeli kunnostautui ansiokkaa
na YK-kuvaajana. 
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Vaiherikkaan koulutusjakson jälkeen koitti 
rintamalle lähtö. Liikekannallepanokäsky 
annettiin 3.5.1916. Jääkäreissä ajatus rin
tamalle lähdöstä aiheutti voimakkaan in
nostuksen. Suomalaisen koulutusjoukon 
uudeksi nimeksi tuli Kuninkaallinen Preus
sin Jääkäripataljoona 27 (Königlich Preus
sisches Jägarbataillon Nr 27). 

Rintamalle lähtijän täyspakkaus sisälsi seu
raavat tarvikkeet: telttakangas, palttoo, kol
me filttiä, alusvaatteet, sukkia, kengät, puh
distusvälineet ja harjat, rautainen annos, ki
vääri , leipäreppu, vesipullo, lapio ja 200 
patruunaa. 

11 .-12.6. 1916 pataljoona marssi etulinjaan, 
jossa se sai vastuulleen muutaman kilomet
rin mittaisen kaistaleen Misse-joen varrel
ta. Suomen itsenäisyysliike antoi täällä 
ensimmäiset uhrinsa. 

JP 27:n pioneerikomppania hyökkäsi sak
salaiselle jääkäripataljoonalle alistettuna 
Smardenissa 24.-25. 7.1916 osallistuen 
eteentyönnetyn venäläisen tukikohdan hä
vittämiseen. Pioneerimme täyttivät näissä 
taisteluissa tehtävänsä tavalla, jolle heidän 
saksalaiset esimiehet antoivat runsaasti 
tunnustusta. liman uhreja ei tästäkään koi
toksesta selvitty. 
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Tällä kertaa jääkärien ei tarvin
nut koukata määränpäähän 
Vaasan tai Lapin ja edelleen 
Ruotsin kautta, vaan etenemi
nen toteutettiin suoraviivaisesti 
Tallinnan läpi kohti Riianlahden 
taistelukenttää. "Pelvosta 
tunnetta ei!" 

" Meie ei ole vabad teiste 
armust, vaid oleme vabaduse 
ise kätte vöide nud". Nämä 
sanat palauttivat mieliimme 
marssikäskyssä saamamme 
velvoitteet. 

Matkan aikana vanhemman 
hurmoshenkeä huokuvan väen 
valvominen muodostui isoksi 
tehtäväksi. Jäg.ÖlleTare 
valppaana asemissaan. 

Jo ennen 1 . välitavoitteeseen 
pääsyä huomasimme lähte
neemme huollon kannalta 
soitellen sotaan. Kaikeksi 
onneksi matkan varrella sijaitsi 
monia paikallishankintoihin 
soveltuvia erikoishuollon 
merkkiliikkeitä. 

Lähes vuoden pituinen viimeistely- ja soti
lasjohtajakoulutus annettiin Libaussa (Lie
paja). Liebaussa oli aikaa myös kulttuurin 
harrastamiselle. Kesällä 1917 järjestettiin 
kilpailu Jääkäri-marssin sanojen laatimisek
si. Ensimmäisen palkinnon saaneen Hilvs
gruppenfurer Heikki Nurmion sanat lähe
tettiin Jean Sibeliuken sävellettäväksi. Si
bel ius teki sanoihin nuotit muutamassa 
päivässä. Sävellys lähetettiin takaisin Sak
saan useana kappaleena ja eri reittejä pit
kin -varmennettu yhteys. Oli syntynyt Jää
kärimarssi! 

"Syvä iskumme on, viha voittamaton, 
meill' armoa ei , kotimaata. 
Koko onnemme kalpamme kärjessä on, 
ei rintamme heltyä saata. 
Sotahuutomme hurmaten maalle soi, 
mi katkovi kahleitansa. 
:,: Ei ennen uhmamme uupua voi , 
kuin vapaa on Suomen kansa. :,: 

Kun painui päät muun kansan, maan 
me jääkärit uskoimme yhä. 
Oli rinnassa yö, tuhat tuskaa, vaan 
yks aatos ylpeä, pyhä: 
Me nousemme kostona Kullervon, 
soma on sodan kohtalot koittaa, 
:, : satu uusi nyt Suomessa syntyvä on, 
se kasvaa, se ryntää, se voittaa. :,: 

Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, 
yks, suuri on Suomen valta, 
sen aatetta ei väkivoimat saa 
pois pohjolan taivahan alta, 
sen leijona lippua jääkärien 
käsivarret jäntevät kantaa 
:,: yli pauhun kenttien hurmeisten 
päin nousevan Suomen rantaa. :,: 

Jääkäreiden pääjoukko palasi Suomeen 
helmikuussa 1918. Etukomennuskuntia lä
hetettiin kuitenkin valmistelemaan kotiinpa
luuta jo vuoden 1917 puolella. Marraskuus
sa 1917 yksi valmisteluosista mukanaan 8 
jääkäriä lähti Saksasta sukellusvene UC 
57:n mukana kohti nykyistä Kotkan Ran
nikkoaluetta (Hamnskär). Hamnskärin val
mistelijoiden joukossa oli mm. haminalai
sen Raimo Strömbergin Väinö-setä. 

"Rautaisen annoksen" hankin
nan jälkeen matka kohti Riian
lahtea voi jatkua. Jäg.meist. 
Torkkeli välittämässä tilanne
tietoja kotijoukoille, jotta nä mä 
eivä t turhaan kantaisi huolta: 
"Hyvin menee, vaikka rankkaa 
onkin ja koti-kävä jo me lkoi
nen". 

Tulenavaustasa vaikuttaa 
selkeältä . Kä ydäänpä seuraa
vaksi tarkastamassa etuvartio
asema! 

Tälle paikalle on haudattu viisi 
Riianlahden taisteluissa kaatu
nutta Suomen Jääkäriä sekä 
yhdeksän saksalaista sotilasta. 
Retkikuntamme jä rjesti paikalla 
pienimuotoisen muistotilaisuu
den, jonka pä ätteeksi laskettiin 
seppele. 

Toinen matkapäivä huipentui 
illanviettoon Riikan Lidossa, 
mutta kuvamateriaalin alivalot
tuneisuudesta johtuen sitä ei 
kannattanut laittaa tähän 
julkaisuun. 

Pyhän kolminaisuuden kirkko 
on jääkärihistorian ikoni. 
Kirkossa vihittiin 13.2.1918 
käyttöön Suomen ensimmä inen 
sotalippu, jääkärilippu, ja 
vannottiin vala. Valalta puuttui
vat ne, jotka olivat jo palanneet 
Suomeen. Lipunkantajana 
tilaisuudessa toimi varavääpeli 
Antti Iso-Talo. "Jääkärin mitta" 
on todettavissa kirkon pääoven 
vastapäätä kadun toiselta 
puolelta olevasta patsaasta. 
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Käytävillä mahtui liikkumaan vain kantaten, päät 
osuivat torpedotilassa yhteen. Polangenin ko
mennuskunnan kuusi jääkäriä ja kaksi radistia 
Libausta olivat kahden upseerin ja kahden tusi
nan aliupseerin ja miehistön jäsenen kanssa läh
teneet Danzigin Neufarwasserin satamasta 
12.11.1917 klo 14.25 vaaralliselle matkalle kohti 
Suomea. Reittinä oli Venspils (Windau) - Gotland 
- Bogaskär - Suursaari - Hamnskär. Aluksella oli 
lastina räjähdysaineita, käsiaseita ja radiokalus
toa: 100 laatikkoa yhteensä 4000 kiloa, joista 
2/3 oli räjähdysaineita. (*) 

Elettiin aikaa, jolloin itsenäinen Suomi oli vain ai
neeton, epäilyksiä synnyttävä ja oman turvallisuu
den vuoksi myös vastaan sanottu ajatus. Se oli yhtä 
vaarallinen ajatus kuin ajaa miinoituksen läpi kyljet 
miina-ankkureiden kettingeistä kolisten tai tarttua 
Suomenlahden syyvyyksissä sukellusvenerekkoon. 
Pimeä ja läpipääsemättömältä näyttänyt uhka ym
päröi joka suunnasta. Valoisa, uskaltava ja luottava 
toivo säilytti sitä vain jääkärien ja heidän kanssaan 
ja tavallaan ajatelleiden uskalikkojen mielessä. (**) 

UC 57 kohtasi matkallaan miinakenttiä ja sukel
lusvene verkkoja, joihin alus tarttui, mutta pääsi 
irti. Miinakentät alitettiin. Suomessa oli alkanut 
suurlakko ja punakaartit ja venäläiset olivat ha
joittaneet Saksanniemen poliisikoulun. Kai Don
ner Tukholmassa ja E.E. Kaila Helsingissä olivat 
järjestäneet UC 57:n vastaanoton. Vastassa oli 
vapaaherra G A Si/ferhjelm ja gruppenfurer G 
Stänbäck ja kuusi moottorivenettä. 

Lähestyessään sovittua paikkaa alus osui veden
alaiseen kallioon ja nousi sitä pitkin ylös. Klo 
19. 00 aluksella huomattiin valomerkit - mutta ne 

olivat väärät. Alus painui tunniksi pohjaan. Seu
raavat merkit olivat oikein ja lasti purettiin nope
asti moottoriveneisiin. Sukellusveneeseen las
tattiin räjähdysaineiden tilalle mm. sikaareja, 80 
kg:n juustotahko ja kuusi litraa Savon viinaa. 
Moottoriveneet rantautuivat Pikku Hudöön, jos
sa Saksasta tuodut tavarat lajiteltiin. Kaksi ve
nettä lähti kohti Kotkaa mukanaan jääkärit Hä
mäläinen, Läheniemi ja Wichmann. Eero Haa
palainen jäi punakaartin vangiksi Långön saa
rella, mutta pääsi vapaaksi muutaman päivän 
kuluttua ilman aseita. Kaksi venettä lähti Perna
jaan mukanaan radiolaitteista ja jääkäri Ekberg 
ja toiset kaksi venettä kohti Porvoota mukanaan 
jääkärit Hägglund, Pekkala, Strömbergja Tenhunen. 

UC 57 katosi kotimatkalla, ilmeisesti miinaan aja
misen seurauksena. Joulukuun alussa porvoo
lainen toiminimi Tapiola-Lindholm lähetti usko
mattoman paljon "naulalaatikoita" Viipurin seu
dulle ja Karjalan kannakselle. 

Hamnskärissä nousee väistämättömästi eteen se, 
että maamme itsenäistymisen ja itsenäisyytemme 
säilyttämisen historia ei ole vain Euroopan poliittis
ten jännitysten, murrosten ja murrosaikojen histori
aa, joiden keskellä sitten myös Suomelle olisi avau
tunut tie itsenäisyyteen. Itsenäisyytemme historia 
on yksityisten ihmisten ja heidän uskonsa ja teke
mistensä historiaa, joita ilman meillä ei olisi mitään 
siitä, mitä 1900-luvun historiamme nyt kertoo. Myös 
nämä kahdeksan nuorta suomalaista, kahdeksan 
jääkäriä, syvien vesien läpi alastomalle suomalai
selle luodolle tu llutta ja heidän itsenäisyysmielen
sä, ovat kappale Suomen itsenäisyyden historian 
peruskalliota. 

Kotimatkalla 
kadonnut 
sukellusvene toi 
iääkärit Loviisaan 

TEKSTI ULLA PARVIAINEN ALKUPERÄISTEKSTIT TIMO KÖKKÖ (**), JUHA MYYRYLÄINEN (*) JA RAIMO STRÖMBERG KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Tuossa vähän matkan päässä ... 
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Virossa taistelleisiin 
Pohjanpolklln kuulu
neen ev911Jtln ...-klul 

Jääkäriperinteen vaalijat 
laskivat seppeleen 
13.6.2003 Loviisan edustal
la sijaitsevan Hamnskärln 
muistomerkille. Muisto
merkki on pystytetty 
paluumatkallaan kadonn-n 
sukellusvene UC 57:n Ja sen 
miehistön kunniaksi. 

Seppelettä on laskemassa jääkärikapteeni 
Väinö Strömbergin veljenpoika Raimo Ström
berg Haminasta. Viipurilainen Väinö Ström
berg hakeutui jääkäriksi yhdessä toisen 
jääpalloilijan Woldemar Hägglundin kanssa. 
Saksassa koulutus alkoi 5.3.1915. Strömber
gin erikoiskoulutus liittyi räjähdysaineisiin. 
Väinö Strömberg oli yksi kahdeksasta 
jääkäristä, jotka rantautuivat Hamnskäriin. 

Ekberg perusti Loviisan punaisten liikkeiden takia ra
dioaseman Sarvilahden kartanoon. Joulukuun 15. päi
vänä 1917 "Runeberg"-asema aloitti toiminnan joka 
jatkui sodan ajan . Radioasema oli piilossa Timo 
Kökön perheen ystävän , rouva Laelian Antreen 
kodissa , hänen isänsä Elmo Kailan olohuoneen 
lakassa Herttoniemessä. Ekberg koulutti myös Hel
singin suojeluskuntalaisia . Ekberg oli myöhemmin 
päämajan viestikomentaja, kenraalimajuri. 

Hämäläinen siirtyi vankeudesta vapauduttuaan 
Karjalan kannakselle , jossa hän perusti ja koulutti 
suojeluskuntia , panosti Torajoen sillan ja koulutti 
lnkeroisten suojeluskuntaa. Hän räjäytti useita sil
toja ja rautatieyhteyksiä Karja lassa vapaussodan 
aikana. Aunuksen retkellä hän oli pataljoonan ko
mentaja ja talvisodassa Sissipataljoonan komen
taja ja arvoltaan majuri. 

Läheniemi siirtyi vapauduttuaan Karjalan kan
nakselle, missä hän räjäytti Kiviniemen sillan 
26.1.1918. Hän haavoittui vänrikkinä 27.2. ja 
15.3. ja kaatui Kivennavalla 15.4. 

Wichmann koulutti suojeluskuntia kannaksella 
ja Kuopiossa . Hän osall istui vapaussotaan Kuo
pio-Viipuri -a lueella. Myöhemmin hän palveli mm. 
Reserviupseerikoulussa . Hän kaatui 12. Divisi
oonan komentajana etulinjassa lhantalassa. Hän 
oli Mannerheim-ristin ritari ja kenraalimajuri. 

Hägglund oli Viipurin suojeluskunnan päällikkö 
ja johti vapaussodan alussa Karjalan suojelus
kuntien siirtymistä. Hän oli Karja lan rintaman joh
totehtävissä. Arvoltaan hän oli kenraaliluutnantti. 

Pekkola oli joukon vanhin, 27 vuotias. Hän koulutti 
suojeluskuntia kannaksella ja Porvoossa ja siirtyi 

Sateen sattuessa sateessa. 

Pellingin taistelun jälkeen Viroon, josta Thesleffin pa
taljooonan mukana Hankoon. Hän oli Suojeluskun
nan tehtävissä ja vuodesta 1923 ki~ailija. Hän kuoli 
31-vuotiaana ja oli tuolloin arvoltaan kapteeni. 

Tenhunen koulutti suojeluskuntia aluksi Helsin
gissäja myöhemmin Vieremälläja Iisalmessa. Hän 
toimi myös vapaussodan aikana radioaseman 
hoitajana Vaasassa sekä myöhemmin sähkötek
nisissä tehtävissä. Hän oli kuollessaan eversti
luutnantti v. 1965. 

Strömberg oli kouluttajana Vi ipurissa ja suoje
luskuntien kouluttajana Koivistolla , Antreassa ja 
Kirvussa . Vapaussodassa hän toimi pataljoonan 
komentajana ja rykmentin komentajana mm. Ha
minan taistelussa. Hänestä tuli 21-vuotiaana puu
tarvaral iikemies ja sahanhoitaja. Hän kuol i vuon
na 1926 arvoltaan kapteenina. 

Everstlluutnanttl evp Juha Myyryläl
nen Jllttlä toistaiseksi hyvästit 
Hamnskärllle. 
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Jäänkovalaii 
Ennätyskova talvi 2003 

itäisellä Suomenlahdella 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN 

KOTKAN KYNNET 

Kerrostalon kokoisia ahtojääkasoja , kovia pakkasia, kapeita "rännejä" laivojen kul
kea, tuulta ja tuiverrusta. Elintärkeät huoltokuljetukset on kuitenkin hoidettava, sillä 
kaukana mantereelta ovat Haapsaaren ja Orrengrundin merivalvonta-asemat. Saaris
sa tulevat tukalat oltavat ellei vettä, ruokaa ja henkilöstön vaihtoa saada hoidettua. 
Maakrapua hirvittää. 

Talvi 2004 oli saaristossa ja merellä tavanomainen, mutta muistot ennätyksellisen 
vaikeasta jäätalvesta 2003 eivät unhoitu. Ensi talvena haasteet voivat olla taas edes
sä. Ihminen on vielä näin 2000-luvullakin luonnon armoilla. Tilanne korostuu kaupun
kiasutuksen ulkopuolella, Kotkassa erityisesti merellä ja saaristossa, jotka ovat Kot
kan Rannikkoalueen toiminta-aluetta säällä kuin säällä, vuodenajasta ja vuorokau
denajasta riippumatta. Armottomasta talvesta kuitenkin selvittiin hyvin. Jääkovat mie
het ja naiset tekivät sinnikkäästi työnsä. 

Jäänmunaia Apu ia Otin hekot olivat suurena apuna 
Jää ei ollut este, ainoastaan hidaste. Kotka-Haapasaari-Kotka hoidettiin yhteysalus 
Vahakarilla ja Kyminlinna-Orrengrund-Kyminlinna helikopterilla. Jäänmurtaja Apu ja 
Utin Jääkärirykmentin helikopteri mahdollistivat moitteettomalla palvelullaan olosuh
teisiin nähden hyvän liikennöinnin saaristoon. 

Yhtevsalus Vahakari on kuin asumalähiö 
-Laivassa on kaikki mitä ihminen elääkseen tarvitsee ja enemmän kalustoa kuin oma
kotitalossa, kertoi laivan päällikkö, yliluutnantti Pekka Liukkonen. 

Henkilöstön vahvuus aluksella on keskimäärin 16 henkilöä. Laiva kuljetti Haapasaa
reen mm. vettä, sillä saareen johtava vesiputki oli jäässä. Alus on miinoittamisen li
säksi suunniteltu myös saariston vesihuollon hoitamiseen. Tankkiin mahtuu 36 kuu
tiota eli 36 000 litran uima-altaallinen vettä. 

1 ~ 
52 Koulujen välinen viestihiihtokilpailu hiihdettiin toistaiseksi 
~ viimeisen kerran helmikuussa 2003. 
~ 

4. ~ 

Yritykset Ja yhtels6t hiihtivät Jälleen 
hyväntekevälsyydelle ... 

Jääkotka oa ia 04 
TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalueen aikoinaan lanseeraama ja yhteistyökumppanei-
' den kanssa yhdessä edelleen kehittämä Jääkotka-talvitapahtuma on va

kiinnuttanut paikkansa. KotRan varusmiesten valatilaisuuden yhteyteen 
rakennettu tapahtuma on 2004 lähtien vakioviikonloppuna vietettävä ul
kotapahtuma. Eräs alkuperäisiä ajatuksia on ollut tukea niin pienten kuin 
isojenkin hiihtoharrastusta. Kotkan koulujen välinen viestihiihtomestaruus 
kisattiin toistaiseksi viimeisen kerran 2003, mutta yritysten ja yhteisöjen 
hyväntekeväisyyshaastehiihto on voimissaan. KotRa tuki jälleen 2004 
hiihtoa lainaamalla välineet (tandemsukset, sauvat ja kumisaappaat) ja 
palkitsemalla parhaat joukkueet Päivä Merivoimissa-lahjakorteilla. 

Kova laji: sotilaat, palomiehet ia poliisit kisassa 
TEKSTI & KUVAT 
ULLA PARVIAINEN 

Siitä puhuttiin koulussa ja kotona, vi
deoita katsellaan vieläkin. Kova laji 
oli kova juttu! Miehistä otettiin mittaa, 
kun puolustusvoimien, pelastuslaitok
sen ja poliisin joukkueet kisasivat 
mitä moninaisimmissa lajeissa. Fi
naalissa liikuttiin 29.4.03 hyisessä 
säässä resiinalla, juosten ja soutaen, 
maali oli Porvoon vanhassa kaupun
gissa. Joukkueet olivat varsin tasa
väkisiä ja pärjäsivät jopa ennakoitua 
paremmin itselleen vähemmän tutuis
sa lajeissa. Kilpailu oli hyvää tv-viih
dettä, jossa oikeat miehet olivat oi
keita sankareita ilman stuntmanneja! 
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Matkalla & Ullakolla 
KUVAT PEKKA VAINIO 

Viettelevät valkkarit 
TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Tunnelmia toukokuussa 2003 aamuhuollolla tuurimootto
rissa matkalla Kuusisesta Rankkiin ja Kirkonmaalle sekä 
siivous- ja muuttotalkoissa Kyminlinnan ullakolla. 

Kevät otettiin Kotkan Rannikkoalueella vastaan iloisesti 9.5.2003 valkoviinien salaisuuksiin tutustumal
la. Oppaaksemme olimme saaneet erinomaisen kouluttajan, Erkki Naskin Helsingistä. Tutustuimme 
kuuteen eri rypäleistä valmistettuun ranskalaiseen valkoviiniin ja kuulimme samalla mielenkiintoisia ta
rinoita viinien alkulähteiltä. Ja kuten asiaan kuuluu, viinien vivahteikkuus houkuteltiin esiin erilaisten 
ruokien kera. Tapahtuman primus motor, Harry Turtiainen vaimonsa Jaanan kanssa olivat valmista
neet koko porukalle herkullista savu lohta ja pöydästä noukittiin myös muita makujenherkistäjiä. Kuinka 
ollakaan, monen mieliviini vaihtui sen mukaan, minkä ruoka-aineen kanssa viiniä nautti. Opimme mm. 
että kevyet ja keskitäyteläiset valkoviinit ovat parhaimmillaan herkkien, puhtaiden makujen seurassa 
kuten kevyiden kalaruokien, äyriäisten ja salaattien. Mitä täyteläisempi vi ini, sitä runsaampaa ja ras
kaampaa ruokaa se jaksaa kantaa. 
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Luokka retki 
KUVAT VILI PARVIAINEN 3 b TEKSTI ULLA PARVIAINEN 

Aittakorven koulun 3 b -luokka teki toukokuussa 2003 luokkaretken 
Haapasaareen, jossa Lehtisen Ollin isä Riku kertoi merivalvonta
aseman toiminnasta. Samaisella luokalla on Ollin lisäksi monta muu
ta kotralaisten lasta, joten asiantuntevia oppaita riitti omasta takaa. 
Erityisen kivaa etenkin poikien mielestä oli merimatka Uiskon kyydis
sä, tytöttykkäsivätenempi saaressa kävelystä. Merivalvonta-asemaan 
tutustumisen lisäksi ryhmä tutustui mm. kirkkoon, kirjastoon ja Haa
pasaaren Osuuskaupan jäätelö- ja karkkitarjontaan. 

Kesä retki 
KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalueen ja alueen toimittajien 8. tu
tustumis- ja kesäretki järjestettiin 5.6.2003. 
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Kirkonmaan rokkaiuhla 
TEKSTI JARI-PEKKA KETTULA KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Kirkonmaan linnake jä~esti lauantaina 7.6.2003 jo perinteeksi muodostuneen rokka
juhlan linnakkeen pohjoispäässä. Perinne alkoi jo 1970-luvulla linnakkeen silloisen 
päällikön Pertti Huhtasen toimesta. Perinne on osittain viettänyt kuitenkin hiljais
eloa, koska viimeksi tilaisuus järjestettiin nykyisen päällikön muistikuvan mukaan 12 
vuotta sitten vuonna 1991 . Tilaisuuteen oli kutsuttu avoimella kutsulla Kotkan Ran
nikkoalueen oma henkilöstö sekä Kirkonmaan ja Kuutsalon saaristolaiset ja mökki
läiset perheineen. Tilaisuuden tarkoituksena oli vahvistaa merivoimien ja saaristo
laisten yhteistoimintaa sekä maanpuolustushenkeä pu~ehduskauden kynnyksellä. 

Tilaisuutta suosi poikkeuksellisen hyvä sää ja osittain tämän seurauksena linnak
keen pohjoispää alkoi täytyä juhlijoista puolenpäivän aikaan. Linnakkeelle saavuttiin 
pääosin omilla veneillä ja omalle henkilöstölle oli varattu meno-paluu kuljetus ran
nikkoalueen puolesta. Varovaisen arvion mukaan paikalle saapui noin 150 henkeä. 
Suuri osa juhlijoista oli alueen saaristolaisia ja mökkiläisiä. Rannikkoalueen omaa 
henkilöstöä tila isuuteen osal listui noin 50 henkilöä. 

Linnakkeen päällikkö komentajakapteeni Reijo Kinnunen avasi tilaisuuden terve
tuliais- ja järjestyspuheenvuorolla vanhan clubin alueella klo 13.00. Seuraavassa 
yksi lainaus puheesta: "Savu- ja sähkösaunat ovat lämpimät ja juhlijoiden käytössä 
siten, että päällikkö ja naiset saunovat klo 13-15, miehet klo 15-17 ja sekasauna klo 
17.00 eteenpäin .. .". Tilaisuuden ohjelma oli koottu vanhan hyväksikoetun rungon 
pohjalle, ottaen huomioon se, että nyt eletään 2000-luvulla. 

Tilaisuudessa oli ta~olla perinteistä sotaväen rokkaa, jota sai syödä navan täyteen 
ja viedä kotiinkin. Tilaisuuden pääsponsorina toimi Kyminlinnan maanpuolustusker
hon kannatusyhdistys. Rannikkosotilaskotiyhdistys tuki myös tilaisuuden järjeste
lyissä perustamalla sotilaskodin anniskelupisteen vanhalle klubille. Lisäksi ohjel
massa oli jo edellä mainittujen saunomisen ja syömisen lisäksi arpajaiset, jonka 
pääpalkintona oli elämysmatka saaristossa. Pääpalkinnon pokkasi Tuula Suomi
nen. Lapsille järjestettiin leikkimielisiä kilpailuja ja pelejä. Erityisen suosion sai ns. 
Puuharata, johon oli koottu eri aihepii reistä olevia tehtäviä. Puuharata sisälsi mm. 
Eco-aims -ammuntaa, tietovisan, tikanheittoa ja korikävelyä. Puuharadan haasteel
lisuutta nostettiin palkitsemalla jokaisen osatehtävän parhaat suoritukset. Kaikkien 
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yllätykseksi tietovisan voitti rannikonpuolustajakillan puheenjohtaja Esa Terviö. Ti
laisuudessa oli tarjolla myös erilaisia virvokkeita sekä halukkaille järjestettiin mah
dollisuus tutustua linnakkeen eteläpää hän opastetun kiertoajelu n muodossa. 

Rokkajuhlan virallinen osuus päättyi klo 16.00 palkintojen jakoon ja arpajaisiin. Täs
tä jatkui epävirallinen osuus, jonka yksityiskohdat kulkevat kuulijakunnan keskuu
dessa suusta suuhun ja korvasta korvaan. Kokonaisuutena tilaisuus ylitti tavoitteet 
ja havaittavissa oli selvästi yhteenkuuluvuuden tunnetta saariston asukkaiden kes
kuudessa. 

Hyvät ystävät: Kirkon maan linnake kiittää tilaisuuden järjestämiseen osallistuneita 
henkilöitä ja yhdistyksiä. liman teidän panostanne tilaisuuden järjestäminen ei olisi 
onnistunut. Ja kiitos erityisesti rokkajuhlivalle kansalle, ilman teitä tämä juhla ei olisi 
ollut järjestämisen arvoinen. 

Kenraalit kVlässä 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVA PEKKA VAINIO 

Venäjän Federaation Leningradin Sotilaspiirin komentaja anmeijankenraali Valentin Bobrys
hev seurueineen teki virallisen vierailun Itäisellä Maanpuolustusalueella 17.-19.6.2003. Vie
railun isäntänä toimi Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti Vesa Kämä
ri. Vierailuohjelmaan kuului myös käynti Kotkan Rannikkoalueella, jossa kenraali Bobryshev 
tutustui merivalvontakeskuksen toimintaan ja viranomaisyhteistyöhön merivalvonnan alalla. 

Perinnevhdistvksen lumisota 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVAT PEKKA VAINIO 

Joskus hulluimmat ja hauskimmat ideat syntyvät ihan sattumalta. Kuten koiranulkoiluttamisreissulla. 

Teemu Leivo ja Nelli olivat iltakävelyllä lumenkaatopaikan lähellä -ja heureka! - siitäpä syttyi Kotkan 
Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry:n yhdelle vahvalle puuhamiehelle idea: Perinneyhdistyksen lumi
sota keskellä kesää 17.6.2003 Kirkonmaan linnakkeella. Toinen puuhamies, Pekka Vainio, tuli avuksi 

ja niin syntyi taistelurata viheriäiselle nurmelle. Mallisuorituksen ja radan koeponnistuksen jälkeen ar
vottiin mukaan ilmoittautuneet taistelijaparit ja varustettiin asianmukaisesti "luotiliiveillä" ja visiirikypäräl
lä. Tusina taistelijoita pääsi heittämään, jopa kaatamaan toisen niskaan, kylmää valkoista sydämensä 
kyllyydestä ja menestykseekkäämpi osapuoli taistelijapareista pääsi jatkoon. "Loppusota" käytiin talvi
sodan hengessä, piiruakaan periksi antamatta. 

Tallinna Maraton Yksi liikuntateemavuoden 2003 saavutuksia oli Tallinna Maraton 12.7.2003. 

KUVAT ULLA PARVIAINEN 
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Puikkaripäivät 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVAANNE JANTUNEN 

Haapasaaren perinteiset Puikkaripäivät vietettiin 19. -20.7.2003 Haapa
saariston pääsaaressa. Kotkan Rannikkoalue oli jälleen vahvasti mukana. 
Ohjelmaan kuului mm. lipunnosto Puikkarikuurilla, Kotkan Rannikkoalu
een seppeleen lasku miinanraivaajien muistomerkillä, yleisöajelut Uiskolla 
sekä Haapasaaren ympärisoutukilpailu. Lapsille oli jä~estetty sählykoulu 
ja isommille tanssit Puikkarikuurilla. Sunnuntaina oli jumalanpalvelus kau
niissa saaristokirkossa ja kirkonmenojen jälkeen tarjolla herkullista lohi
soppaa koulun pihalla. 

Maakuntamuseon vierailu 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVAT TIINA LEINONEN 

Kymenlaakson Maakuntamuseon henkilöstö vieraili Kotkan Rannikkoalueella 12.8.2003. Vierailu kohteina olivat Kotkan Rannikkoalueen toimipaikat saaristossa 

eli Rankin ja Kirkonmaan linnakkeet sekä Haapasaaren merivalvonta-asema. Mantereen puolella tutustuttiin Kuusisen sotilassatamaan, joka on Kotkan Rannik

koalueen merikuljetusten tukikohta. Matkan aikana vaihdettiin puolin ja toisin tietoa niin paikallisesta sotahistoriasta kuin alueen muustakin menneisyydestä. 

Haapasaaren Puokista näkee Venäjän puolelle 
sllhuettlna siintävään Suursaareen asti. 

Vääpelit 
tapasivat 
KUVA ULLA PARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalueen ja edeltävien joukko-osastojen perusyksi
köiden vääpeleiden sekä yksikköupseerien kokoontuminen oli 
21 .8.2003 jä~estetty Kirkonmaan linnakkeelle. Tapaamisen aikana 
oli tutustumista varusmieskoulutukseen sekä linnakkeeseen, vää
peleiden tehtävänaikaisten kuvausten ja muistojen taltioiminen sekä 
tietenkin löylyt savusaunassa. Kokoon kutsu jana oli Kotkan Ran
nikkoalueen Perinneyhdistys ry. 
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TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVAT PEKKA VAINIO Valatilaisuudet 2003 

Kotkan Rannikkoalueella vuonna 
2003 palvelukseen astuneet varus
miehet antoivat vakuutuksen tai 
vannoivat sotilasvalan helmikuus
sa 2003 Kotkan kirkossa ja elo
kuussa 2003 Pyhtään kirkossa. 
Ilahduttavan suuri määrä omaisia 
on aina ollut tilaisuuksissa muka
na, niin myös näissä. Tapahtuma 
on varusmiehen ensimmäinen juh
la, jossa alokas nimitetään tykki
mieheksi ja peruskoulutuskausi on 
takana. Vaikka tilaisuudet toistuvat 
kahdesti vuodessa, on niissä aina 
outoa taikaa ja vahva tunnelma. 

Saaristolaistanaaminen KUVAT & TEKSTI ULLA PARVIAINEN 

Tynnyrkarin emäntä 
ja isäntä, Heli ja 
Jorma Gustafsson. 

Kotkan lähisaariston asukkaat ja maanomistajien edustajat sekä eri viranomaiset ovat vuosittain kokoontuneet yhteiseen 
neuvonpitoon. Jä~estelyvuorossa ovat vuorovuosin eri osanottajat ja tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia saaristolais
elämään liittyviä asioita. Haapasaari-seura järjesti tapaamisen 27.8.2003 ja tapaamispaikkana oli Tynnyrkari. Iltapäivän 
aikana käytiin läpi mm. kovan jäätalven aiheuttamia ongelmia ja haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä. Haapasaaren 
Osuuskauppaa palveluineen pidettin elintärkeänä osana päivittäistä elämää. liian pimetessä kokoonnuttiin kotaan, jossa 
tulen loimotuksessa kuulimme otteita Haapasaaren historiikista ja elämästä menneinä aikoina. 
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Rauhanturvaharioitus I ~~rdic 
"ln the Spirit of Partnership for Peace" ' peace OS 
TEKSTI ULLA PARVIAINEN KUVAT NP03 TIEDOTUSKESKUS 

Lentokoneonnettomuus ja pelastustyöt. Rauhanturvaajat olivat ensimmäi• 
sinä paikalla, hälyttivät lisää apua ja turvasivat pelastustoimet alueella. 

Informaatiosodan käynti ja PSYOPS eli psykologiset ope
raatiot ovat tämän päivän kriiseissä tuttuja termejä. Reaa
liaikainen tiedonkulku kriisien tapahtuma paikoilta haastaa 
organisaatiot kehittämään toimintatapojaan myös viestin
nän ja tiedottamisen sekä tiedonhankinnan ja sen analy
soinnin saralla. Erityisesti kriisin aikana voidaan sanoa, että 
tieto on valtaa. Tiedon tarve kasvaa kaiki lla elämän osa
alueilla ja tiedottamisesta vastuullisten pitää hallita kulloi
senkin tilanteen mukainen tapa ja keinot kertoa oikeat asi
at oikeille kohderyhmille oikeaan aikaan. Näitä asioita har
joiteltiin myös Nordic Peace 2003 -harjoituksessa. 

Harjoituksen monikansallisessa tiedotuskeskuksessa, 
PIC:ssä, työskenteli kahden viikon ajan noin 50 viestintä
alan ammattilaista, joista suurin osa oli reserviläisiä . Tie
dotuskeskus tuotti monenlaisia palveluja, mm. Holy Lake 
Herald-julkaisua ja www-sivustaa, kuva nauhaa sekä radio
ohjelmia harjoituksen aikaisella radioasemalla. 

K~hden v_i_ikon mittaisessa monikansallisessa rauhanturvaharjoituksessa oli koulutusvaihe ja sovellettu vaihe. Erityisesti 

to1~e~la v1!kolla. ns. Ll~-E~in _aikana joukot saivat toimia hienosti todellisiksi tilanteiksi lavastettuissa ja suunnitelluissa 

harJ01tustilante1ssa. Nnta ohvat mm. lentokoneonnettomuus ja kemikaalilastissa olleen rekan ja siviiliautojen kolari. 
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Nordic Peace 2003 -rauhanturvaharjoitus pidettiin Sä
kylän ympäristössä 9.-18.9.2003. Monikansallisen ja 
järjestyksessä seitsemännen Nordic Peace -harjoituk
sen toimeenpanosta vastasi Läntinen Maanpuolustus
alue ja harjoituksen johti Läntisen Maan puolustusalu
een komentaja kenraaliluutnantti likka Kylä-Harak
ka. Harjoitus on järjestetty vuorovuosin Suomessa, 
Tanskassa, No~assa ja Ruotsissa. Edellisen kerran har
joitus pidettiin Suomessa vuonna 1999. 

NP 03 -harjoitukseen osallistui joukkoja ja esikunta
henkilöstöä Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Esikun
tahenki löstöä osallistui lisäksi Virosta, Latviasta, Liet-

tuasta, Iso-Britanniasta sekä Tanskasta. Siviiliorgani
saatioista keskeisimpiä osallistujia olivat YK:n pako
laisjärjestö UNHCR, Punaisen Ristin Kansainvälinen 
Komitea (ICRC) ja Suomen Punainen Risti (SPR), Pe
lastustoimi, Poliisi, Maanpuolustuskoulutus ry sekä 
Ruotsin valtiollinen voimayhtiö (Svenska Kraftnät). 
Harjoituksen tärkein koulutuskohde oli pohjoismaisen 
prikaatin esikunta. Muita merkittäviä koulutuskohteita 
olivat pataljoonien esikunnat, mekanisoiduUjääkäri
komppaniat, prikaatin tukiyksiköt sekä eri siviiliorgani
saatio!. 

Harjoitustilanne oli historiallisesti , poliittisesti ja yhteis-

kuntarakenteellisesti kuvitteellinen. Säkylän Pyhäjär
ven alueelle sijoitettujen osapuolten (Realand ja Hund
land) ristiriidat pitivät aselevosta huolimatta yllä soti
laallista jännitettä alueella. Humanitaarista konfliktia 
kasvatti jatkuvasti kiihtyvä paluumuutto. Ha~oitustilan
teen perusteella konfliktin osapuolet pyysivät Yhdisty
neiltä Kansakunnilta apua tilanteen ratkaisemiseksi. 
Alueelle ryhmittyi YK:n turvallisuusneuvoston päätös
lauselman perusteella noin 5000 henkilön vahvuinen 
rauhanturvajoukko (UNMIHAR). Alueella toimi myös 
monikansallinen YK:n pol iisioperaatio (MPTF) sekä 
joukko avustus- ja pelastusjärjestöjä. 
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TEKSTI & KUVAT ULLA P~RVIAINEN 

Puuroiuhla 
Vanha perinne herätettiin henkiin 14.12.2003. Kotkan 
Rannikkoalueen palkattu henkilöstö perheineen kutsuttiin 
puurojuhlaan Kyminlinnaan. Lapsille Ua aikuisillekin) oli jär
jestetty jouluinen seikkailurata, puurojuhlassa syötiin tie
tysti maittavaa puuroa, tutustuttiin Hembölen kotieläintar
han eläimiin ja lumiukkokisan jälkeen tuli Joulupukki! 
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Seikkailuradalle pääsi hakemalla ensin 
kisapassin kaulaan. Kun passissa oli 
kaikilta rasteilta leimat, sai pienen 
makean palkinnon. Rasteilla mm. tasapai
noteltiin kuohuvan joen yli, heitettiin 
käpyjä autonrenkaaseen, selvittiin 
sokkelosta ja tunnistettiin tunnustelulaa
tikoiden ja tuoksupurkkien sisältö. 

Ulos sokkelosta. 

Lumiukkokisa päättyi Hannun 
joukkueen voittoon, mutta 
hienosti lumiukoiksi veskipa
perilla "muumioituja" olivat 
myös Riku ja Jyrki. Ilta 
huipentui Joulupukin tuloon 
ja pienten joulupakettien 
jakoon. Kotkan Rannikkoalu
een Hyvinvointitoimikunta ja 
projektiryhmä näytti tehneen 
hyvää työtä, pieniä ja vähän 
isompiakin hymyileviä 
kasvoja oli paljon! 
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Tunnustuksia 
Merivoimien johtoryhmä vieraili loppuvuoudesta 2003 Kotkassa. Sen lomassa 

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström, luovutti Kotkan Ran

nikkoalueella työskenteleville tiedottaja Ulla Parviaiselle ja yliluutnantti Pekka 
Vainiolle Maanpuolustuksen Tuki ry:n apurahan tunnustuksena Kotkan Kynnet 

-henkilöstö- ja sidosryhmälehden toi
mitustiimin aktiivisina jäseninä ja ke
hittäjinä. 

Puolustusvoimissa valittiin vuonna 
2003 ensimmäisen kerran Vuoden tie
dottaja. Titteli myönnettiin Ulla Parvi
aiselle. Myöntämisen perusteena oli 
mm. Nordic Peace 2003 -rauhantur
vaha~oituksen tiedotuskeskuksen me
nestyksekäs johtaminen. 

RUOKE TEKSTI TIMO SÄYRINEN 

KUVA ULLA PARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalue on ollut mukana pilottijoukkona puolustus
voimien ruokahuollon kehittämisprojektissa (RUOKE). Tulevan 
Puolustusvoimien ruokahuollon kumppanin Amica Ravintolat Oy:n 
edustajat kävivät maanantaina 19.4.2004 tutustumassa Kotkan 
Rannikkoalueen muonitushenkilöstöön ja avasivat samalla pelin 
tulevien työntekijöidensä suuntaan esittelemällä yrityksen henki
löstötoimintoja. Lisäksi käsiteltiin kumppanuuteen liittyviä kysy
myksiä. Tuleva kumppanimme oli myös innokas saamaan oppia
kuinka Puolustusvoimissa ruokahuolto hoidetaan. Vierailua isän
nöivät Pääesikunnasta komentaja Risto Rautava ja muonituk
sen ylitarkastaja Liisa Gröndahl. MPHL ry:n ja VAL ry:n sekä 
Kotkan Rannikkoalueen edustajat olivat myös mukana palaverissa. 

Veteraanipäivän kansalaisiuhla 
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Veteraanipäivän kansalaisjuhlaa vietettiin Kymin kir
kossa 27.4.2004. Juhlan ohjelmaan kuului mm. sep
pelpartioiden lähettäminen, Karhulan Läntisen Soit
tokunnan, Vanikka-orkesterin, Rauhalan koulun mu
siikkiluokkien kuoron ja Karhulan Mieslaulajien esit
tämää musiikkia sekä rovasti Varpu Sintosen, kau
punginhallituksen puheenjohtajan Anna-Liisa 
Kasurisen ja upseerikokelas Mikko Aallon puheet. 

Wappusuunnistus TEKSTI & KUVAT ULLA PARVIAINEN 

Kotkan Rannikkoalueen sotilashenkilös
tölle pakollinen ja siviili henkilöstölle va
paaehtoinen ns. PAK-suunnistus on 
oikea Wappusuunnistus. Vappuaatto
na 31.4.2004 Länsi-Kotkan metsissä 
kulki reipasta ja iloista joukkoa, jota ke
säinen sää helli. Matkaan lähti reilut 40 
suunnistajaa - ja saman verran myös 
metsästä palasi! 

Suunnistus on yksi monesta lajista, joil
la vuosittain testataan sotilashenkilös
tön kenttäkelpoisuus. 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KotRa mukana tapahtumissa -04 
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Juhlallinen lipunnosto Kotkan kauppatorilla, paraati Haminassa ja 

Rakuunasoittokunnan yleisökonsertti Kotkan Kantasatamassa. 

7. - 17.6. AALTO-harjoitus. KotRa on mukana valtakunnallisessa, Merivoimien johtamassa pääsotaharjoituksessa. 

9. 7. Merivoimien vuosipäivä. KotRa on mukana Upinniemessä ja Kirkkonummella vietettävässä tapahtumassa. 

22. - 25.7. Meripäivät Kotkassa. KotRan joukot ja laivastovieraat mm. Meripäiväparaatissa ja Kantasatamassa. 

4. - 8.8. Hamina Tattoo. KotRa & Merivoimat mukana Haminan Tervasaaressa puolustusvoimien esittelyosastolla. 

6.12. Itsenäisyyspäivän iltajuhla. Tervetuloa tanssiaisiin maanpuolustuksen ystävät! 
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aito TEKSTI SADRI WIRZENIUS 

Pääsotaharioitus keskinvv merinuolustukseen 
Puolustusvoimien vuoden 2004 pääsotahar
joitus, Aalto 2004, pidetään 7. - 17. kesäkuuta. 
Merivoimien kome ntajan johtamaan harjoituk
seen osallistuu yhteensä yli 12 000 reservi
läistä, varusmiestä ja puolustusvoimien 
palkattuun henkilöstöön kuuluvaa maa-, meri
ja ilmavoimista. Harjoituksessa on mukana 
myös Rajavartiolaitos ja useita 
siviiliviranomaisia. 

Aalto 2004 -harjoituksen päämääränä on testata ja kehittää puolustusvoimien stra
tegisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä ja sen painopiste on meripuolustuk
sessa. Tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja johtamista, sotilaallisia 
merikuljetuksia, valtakunnalle elintärkeän meriliikenteen suojaamista, toimivaltuus
ja voimankäyttösäännöksiä sekä yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja raja- ja 
siviiliviranomaisten välillä. 

Harjoitus jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 7. -11 . kesäkuu
ta harjoitellaan strategisen iskun ennaltaehkäisyä. Testattavia kokonaisuuksia ovat 
muun muassa joukkojen perustaminen ja koulutus, sotilaallisten merikuljetusten joh
taminen sekä strategisesti tärkeiden kohteiden suojaaminen ja erikoisjoukkojen tor
junta yhteistoiminnassa siviiliviranomaisten kanssa. 

Strategisen iskun torjuntavaiheessa 12. - 17. kesäkuuta harjoitellaan toiminnan pai
nopisteen siirtämistä toiselle alueelle, voimannäyttöä ja tuli-iskulta suojautumista 
sekä yhteistoimintaa siviiliviranomaisten kanssa väestön evakuoinnissa ja palo- ja 
pelastustoiminnassa. Pääsotaha~oituksen molemmissa vaiheissa ha~oitellaan me
rikuljetusten suojaamista sekä kauppa-alusten tarkastuksia ja satamien käytön estä
mistä raja- ja siviiliviranomaisten kanssa. 

Toimintaa Saaristomereltä itäiselle Suomenlahdelle 
Pääsotaharjoituksen merellinen toiminta keskittyy ensimmäisellä viikolla Saaristo
meren alueelle. Toisella viikolla painopiste siirtyy pääkaupunkiseudun edustalle ja 
itäiselle Suomenlahdelle. Läntisen Maanpuolustusalueen joukkojen harjoituksen 
ensimmäisen vaiheen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja toisessa vaiheessa 
pääkaupunkiseutu. Itäisen Maanpuolustusalueen joukot harjoittelevat 7. - 11 . kesä
kuuta Pahkajärven ja Taipalsaaren alueilla ja 12. -17. kesäkuuta Valkealan, Kouvo
lan ja Haminan seudulla. Ilmavoimien lentotukikohdat ovat harjoituksen ensimmäi
sellä viikolla Turku ja Tampereen Pirkkala ja toisella viikolla Utti ja Kuopion Rissala. 

Horneteja, leopardeja 
ja ohjusveneitä 
Merivoimat osallistuu harjoitukseen lähes koko aluskalustollaan. Mukana on yhteen
sä kymmenen Hamina-, Helsinki- ja Rauma-luokan ohjusvenettä, kolme miinalai
vaa, miinalauttoja ja miinanraivaajia sekä lukuisia kuljetus-ja apualuksia. Rannikko
joukoista harjoitukseen osallistuu rannikkojääkäripataljoona uudella venekalustol
laan sekä rannikkotykistö- ja rannikko-ohjuspattereita. 

Maavoimien ha~oituskalustoon kuuluu Leopard-panssarivaunuja, Pasi-panssariajo
neuvoja sekä BUK- ja CROTALE-ilmato~untaohjuspattereita. Ilmavoimat lentää 
harjoituksessa Hornet-hävittäjillä, Hawk-harjoitushävittäjillä ja Learjet-harjoitusko
neilla. Ilmavoimat vastaa myös harjoituksen maalilentotoiminnasta. 

Rajavartiolaitoksella harjoitukseen osallistuu kaksi vartiolaivaa ja Vartiolentolaivue. 

Viranomaisvhteistvötä 
Eräs Aalto 2004 -ha~oituksen päätavoitteista on puolustusvoimien ja raja- ja siviilivi-
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ranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen. Rajavartiolaitoksen lisäksi ha~oitukseen 
osallistuvat Merenkulkulaitos sekä Helsingin, Vaasan, Turun, Hangon, Inkoon, Kot
kan ja Haminan satamaviranomaiset. Saaristomeren ja Suomenlahden merivartios
tojen kanssa yhteistoiminta painottuu meriliikenteen suojaamiseen ja alustarkastuk
siin. Siviiliviranomaisten kanssa testataan satamien käyttöä ja meriliikennejärjeste
lyjä poikkeusoloissa. 

Puolustusvoimat esinävtvv Helsinki-Päivänä 
Puolustusvoimien Aalto 2004 -pääsotaharjoituksen yleisöpäivä järjestetään Helsin
gissä 12. kesäkuuta osana Helsinki-päivää. Päivän aikana on mahdollista tutustua 
puolustusvoimien toimintaan ja kalustoon erilaisissa toimintanäytöksissä sekä Lyy
pekin-laiturin näyttelyalueella. Mukana ovat myös Rajavartiolaitos ja vapaaehtoinen 
maanpuolustustoiminta. Laivaston Soittokunnan konsertissa Espan lavalla soivat 
sotilasmusiikin ikivihreät sävelet. 

Yleisöpäivän ohjelma käynnistyy Kaartin Jääkärirykmentin toteuttamalla puolustus
voimien virka-apunäytöksellä Senaatin torilla klo 10.30. Näytös on esimerkki tilan
teesta, jossa puolustusvoimat antaa virka-apua poliisille. Klo 11 .30 ja 14.30 Suo
menlahden merivartiosto järjestää meripelastus- ja alustarkastusnäytöksen Etelä
satamassa. Uudenmaan Prikaatin rannikkojääkärit nousevat maihin Klippanin luo
dolle saariston turvaamista kuvaavassa näytöksessä klo 12.30. Laivaston Soitto
kunnan konsertti Espan lavalla alkaa klo 13.30. Konsertin avaavat Helsingin keskus
tan yli jylisevät Hornet-hävittäjät. 

Puolustusvoimien näyttelyalueella Lyypekin-laiturissa Wanhan kauppahallin takana 
ovat esillä BUK- ja CROTALE-ilmato~untaohjuslavetit sekä PASI-panssariajoneu
vo. Lyypekin ja Pakkahuoneen laitureihin kiinnittyvät merivoimien Hamina- ja Rau
ma-luokan ohjusveneet, miinalaiva Pohjanmaa sekä Jurmo-joukkojenkuljetusvene. 
Rajavartiolaitoksen aluksista mukana ovat Meri karhu ja Kiisla. Esittelyteltoissa jae
taan tietoa puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisten maanpuolus
tusjä~estöjen toiminnasta. Kierroksen jälkeen on mukava nauttia munkkikahvit Soti
laskoti-teltassa. Näyttelyalue ja alukset ovat avoinna klo 9.30 -17.00. 

Helsingin kaupunki ta~oaa Aalto 2004 -yleisöpäivänä mahdollisuuden tutustua muu
ten yleisöltä suljettuun Kuivasaareen ja sen rikkaaseen historiaan. Kuljetukset lähte
vät Lyypekin laiturista klo 9.00 ja 13.00. Retki kestää noin kaksi tuntia. Kuivasaareen 
voidaan ottaa vain rajoitettu määrä yleisöä. Mukaan pääsee ennakkoon jaettavalla 
lipulla. Liput ovat ilmaisia ja Helsingin kaupunki jakaa niitä Jugendsalissa 1.6. lähtien. 

-'Aa~°IJ'O ~ l"I '1&1 Yleisöpäivän ohjelma: 

09.30 Aalto 2004 -näyttelyalue avautuu 
Lyypekin laituri 

9.30 -17.00 Alukset avoinna yleisölle 
Lyypekin ja Pakka huoneen laiturit 

10.30 Puolustusvoimien virka-apu näytös 
Senaatin tori 

11 .30 Meripelastus- ja alustarkastusnäytös 
Etelä-satama 

12.30 Rannikkojääkäreiden saaristosyöksy 
Klippanin luoto 

13.30 Hornetien ylilento 
Helsingin keskusta 

13.30 Laivaston Soittokunnan konsertti 
Espan lava 

14.30 Meripelastus- ja alustarkastusnäytös 
Etelä-satama 

17.00 Näyttelyalue sulkeutuu 

asten SUUSI HAASTATTELIJANA KATARII NA LIUKKONEN 16 v. 
HAASTATELTAVANA PETTERI LIUKKONEN 7 v. 

Katkelma yläasteen työuratutkielmasta: 
Alle työikäisen haastattelu. 

Missä koulussa olet tällä hetkellä? 
. Ruonalan koulussa . 

Onko ensimmäinen luokka ollut kiva? Mitä 
olette oppineet? 
. Joo, on ollut kiva. Ollaan opittu laskuja, kirjoi
tus ja sitte askarteluu, ompeluu ja lukemaa. 

Mitkä kouluaineet ovat kaikkein kivoimpia? 
. Kuvaamataito ja liikunta. 

Onko koulusta ollut hyötyä? 
. On. Kun tietää uusia laskuja. 

Mikä sinusta tulee isona? 
- Sotamiehien yliluutnantti. 

Aiotko opiskella paljon ennen ammattia? 
- Kyllä . 

Mitä tiedät haaveammatistasi? 
- Siellä pitää olla järkevä, pitää olla rehellinen 
ja pitää olla rohkea. 

Miksi haluat olla juuri sotamiehien yliluut
nantti? 
- Koska se on kivaa olla yliluutnantti. 

Tiedätkö mitä kouluja pitää käydä ennen am
mattiasi? 
- Yliopisto, kaikki koulut, sotakoulu. 

Mitä haaveammatissasi pitää tehdä? 
- Käydä tarkistamassa laivan moottorit, käydä 
ohjaamossa ja käydä hytissä. 

Pitääkö ammatissasi olla hyvä kunto? 
- Kyllä! Kun jos vihollinen jahtaa niin pitää olla 
h yvä kunto ettei se saa kiinni. 

Saatko paljon palkkaa haaveammatissasi? 
- Kyllä! 

Mitä hyvällä palkalla saa? 
- No, ainakin auton tai sit kännykän ja kirjoja. 

Minkälaiset työajat haaveammatissasi on? 
- Iltaan saakka ja iltapäivään ja päivään. 

Minkälaisia työvaatteita / työvarusteita so
tamiehien yliluutnantilla on työpaikalla? 
- Vihreä kurkkusalaatti-puku, musta meri-puku. 
Turvatyyny, sotakypärä, konekivääri , panoksia, 
kaikenlaisia miinoja. 
Minkälaisia työkavereita haaveammatissa
si on? 
- Kivoja ja hauskoja. 

Mitä etuja haaveammatissasi on? 
- Sillee et saa kahvii ja kakkuu. 

Kauanko aiot tehdä töitä? 
- 5 vuotta . 

Tiedätkö, mikä on eläke? 
- Sellainen, et ei voi mennä enää töihin. Ja sit 
on vanha. 

Mitä aiot tehdä eläkkeellä? 
Pitää lomaa. Ja ruokkia kissaa . 
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