


Erilainen 
lehti 

Arvoisa lukija, 

Kotkan Kynnet ilmestyy nykymuodossaan kerran vuodessa 
näin joulun alla ja toimii samalla joukko-osaston toimintaa 

kuvaavana katsauksena ja epävirallisena vuosiraporttina. Sel
vää on, .että tulevat historiankirjoittajat tavaavat tämänkin 
lehden rivejä pyrkien muodostamaan omaan tutkimukseensa 
tai artikkeliin sopivaa aineistoa. Kukin omaan tutkimusongel
maansa ja näkökulmaansa peilaten. Tervehdin sinua ilolla tut
kija tulevaisuudesta, toivottavasti tämä lehti antaa sinulle, jos 
ei muuta, niin ainakin kovia asiakirjatekstejä hiukkasen verran 
pehmeämmän ja ihmisläheisemmän kontaktin vuoden 2005 
tapahtumiin Kotkan Rannikkoalueella . Tämä lehti ei ole selviy
tymistarina eikä murhenäytelmä. Lehtemme on elävää elämää 
Suomen Puolustusvoimissa valtioneuvoston selonteon 2004 
jälkeen. Sen verran voin paljastaa sisällöstä, että tästä lehdes
tä piti tulla aikalailla toisenlainen. 

16.3.2005 tyrmäsi Kotkan Rannikkoalueella palvelevat täy
sin . Puolustusvoimain komentajan tiedotustilaisuudesta, jossa 
odotettiin ilmoitettavan jo edellisenä päivänä tiedotusvälineisiin 
vuotaneet Savon Prikaatin ja Helsingin llmatorjuntarykmentin 
lakkauttaminen, tulikin veret seisauttava tilaisuus. 

Lause oli lyhyt, mutta sen vaikutus musertava: "Kot
kan Rannikkoalue lakkautetaan itsenäisenä joukko
osastona ja liitetään joukkoyksikkönä Suomenlahden 
Meripuolustusalueeseen." Epäusko ja painajaismainen 
tunnelma valtasivat uuden esikunnan luokka Kyminlinnassa 
istuvat rannikonpuolustajat. 
Samanlaiset tunnelmat valtasivat myös Kirkonmaan linnak
keelle tiedotustilaisuutta kuuntelemaan kootun saaristossa 
palvelevan väen. Kommentit olivat hämmentyneitä: "Eihän 
tässä näin pitänyt käydä. " ... "Ei voi olla totta!" .. . "Rädyn 
mietinnössähän sanottiin, ettei voi lakkauttaa operatiivi
sin perustein .. . ". Kotralaisia ei roikutettu löysässä narussa pi
tämällä henkilöstöä pitkään epävarmuuden tilassa, vaan meitä 
kohden ammuttiin komeassa lennossa. Osuma tuli kuitenkin 
vain siipeen, Kotka ei olisi Kotka, jollei lento jatkuisi. 

Lamauttava vaikutus oli kohtuullisen _nopea~ti ohi. Oli ~lo_i_te_t
tava uusi rakennemuutoksen suunnitteluvaihe, nyt yllattavin 

ja aiempaan verrattuna täysinmuuttunein perustein. Vuodelle 
2005 asetettu tavoite edellisen rakennemuutoksen vakiin
nuttaminen Haminan varuskunnassa muuttui joukko-osaston 
itsenäisyyden lakkauttamiseksi ja uuden joukkoyksikön pe
rustamistehtäväksi . Jatkuva muutoksen tila on vallinnut käy
tännössä joukko-osastomme osalta jo vuodesta 1997. Mutta 
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sotilasyksikkö ei vastaa sille asetettaviin haasteisiin jos se ei 
pysty mukautumaan sille käskettyihin taistelujaotuksen muu
toksiin . Elämme organisaatiossa, jonka on kestettävä myös 
ne kaikkein pahimmat kriisit. Aina edustamamme joukko on 
vastannut sille asetettuun haasteeseen, ja vastaa nytkin. 

Tämä lehti ei pelkästään sisällä kuvauksia rakennemuutok
sen ristipaineista, vaan pyrkii antamaan kattavan kuvauk

sen merivoimien valmiusjoukko-osaston arjesta ja juhlasta 
sekä peilaamaan myös sen, niin haluamme kaikesta huoli
matta uskoa, valoisaa tulevaisuutta. Sinne meidän on katsot
tava. Ei taaksepäin vaan eteenpäin. 

Kotkan Kynsien päätoimittaja 

esikuntapäällikkö 
komentajakapteeni 
Juha Torkkeli 
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Komentajan 
kynästä 

"Tuleva vuosi tulee olemaan Kotkan Rannikko-alueen kannal
ta historiallinen, koska toiminta itsenäisenä joukko-osastona 
lakkaa vuoden 2006 lopulla. 

Alkavan toimintavuotemme painopiste tuleekin ehdottomasti 
olemaan rakennemuutoksen onnistuneessa läpiviennissä. 
Siihen liittyy monien vaikeiden ja kipeästikin koskettavien 
asioiden ohella myös uuden ja haastavan koulutuksen käyn
nistäminen. 

Olen varma, että onnistumme tässäkin vaikeassa tehtävässä 
ja voimme jälleen siirtää katseemme tulevaisuuteen." 

Rannikkoalueen komentaja, 
komentaja Veijo Taipalus 

Menneestä ajasta uuteen aikaan 

Kun vuoden 2004 syksyllä otin vastaan joukko-osaston komenta
jan tehtävät, ajattelin ottavani vastaan tehtävän jollaisesta olen 

aina haaveillut. Ajattelin aivan kuten useimmat upseerit ajattelevat 
- joukko-osaston komentajan tehtävä ja siihen liittyvä sodan ajan 
tehtävä on se tehtävä johon koulutuksemme tähtää ja johon jokaisen 
upseerin tulisi päästä. Olin innoissani ja sanoin sen myös ääneen. 

Syksy 2004 ja talvi 2005 olivatkin odotusteni mukaisesti ki i
reistä aikaa. Normaalin tehtävään perehtymisen lisäksi oli perehdyt
tävä edellisen rakennemuutoksen läpivientiin liittyviin asioihin. Uutta 
esikuntaa peruskorjattiin hyvää vauhtia Haminassa ja muutto lähes
tyi. Samaan aikaan oltiin luopumassa Kyminlinnasta ja uudenlaista 
koulutusta käynnisteltiin. Kaikki meni hienosti. Rannikkojääkäri- ja 
meritiedustelukoulutus käynnistettiin onnistuneesti , uusi esikunta 
otettiin maaliskuussa juhlavasti käyttöön , Kyminlinnasta ja sen 
esikunta- ja varastorakenuksista luovuttiin , vain joitakin esimerkkejä 
mainitakseni. Pitkä ja raskas muutokseen tähtäävä työ alkoi olla ohi. 
Näin mittavan muutosprosessin onnistuminen ei olisi ollut mahdol
lista ilman osaavaa, aktiivista ja hyvähenkistä henkilöstöä. 

Maaliskuun puolessa välissä jouduimme kuitenkin erit
täin ikävän uutisen kohteeksi : Joukko-osastomme lakkautetaan ja 
se liitetään vuoden 2007 alusta joukko-yksikkönä Suomenlahden 
Meripuolustusalueeseen. Tämä täysin odottamaton uutinen järkytti 
ja lamaannutti koko palkatun henkilöstön joksikin aikaa. Henkilöstön 
suurimpana huolena oli operatiivisten tehtävien ja velvoitteiden 
hoitaminen tulevaisuudessa. Keskusteluissa ei niinkään keskitytty 
henkilökohtaiseen kohtaloon ja tulevaisuuteen, vaan enemmänkin 
joukkona hyvin tehdyn työn ja aikaisempien hyvien saavutusten alas 
ajamiseen. Myöhemmin ovat luonnollisesti myös yksilöä koskevat 
asiat ja päätökset nousseet pinnalle. Olisinkin kovasti huolissani ellei 
niin olisi käynyt, olemmehan kaikki kuitenkin ihmisiä jotka tarvitsevat 
työtä perheen toimeentulon turvaksi tai sitten perheen perustamista 
varten. 
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Haluan vielä muistuttaa henkilöstöäni eräästä asiasta 
siteeraten puolustusvoimain komentajaa amiraali Juhani Kaskea
laa: "Rannikkoalueen lakkauttaminen ei missään tapauksessa 
ole epäluottamuslause rannikkoaluetta tai sen henkilöstöä ko
htaan. Te kaikki olette tehneet hyvää työtä." 

Itse en päässytkään tekstin alussa viittaamaani kovasti 
mieluisaan tehtävään . Sen sijaan sainkin tehtävän joka on johtajan 
tehtävistä kaikkein vaikein ja vaativin. Se on tehtävä jonka sisältöä 
ja vaativuutta ei voida opettaa millään kursseilla. Se on myös teh
tävä josta en mitenkään voi selvitä ilman muiden apua. Tulevankin 
vuoden aikana me kaikki tarvitsemme tukea ja apua toisiltamme. 
Vain siten voimme päästä hyvään lopputulokseen. Maaliskuun 2005 
myötä on joukko-osastossamme joka tapauksessa alkanut uusi ja 
ennen kokematon aika. 

Tulevan vuoden haasteet 

Nyt ei enää ole hyödyllistä ja rakenta~a~ murehtia t~i pohtia sitä 
mitä on tapahtunut, vaan on parempi aJatella tulevaisuutta. Kes

kittykäämme tulevana vuonna siihen, että uusi joukkoyksikkö voi 
aloittaa vuoden 2007 parhain mahdollisin toimintaedellytyksin. 

Tulevan vuoden toiminnassa painopiste tulee selkeästi 
olemaan rakennemuutoksen läpiviennissä. Tätä kirjoitettaessa on 
adventtikalenterista ehditty jo avata luukkuja ja varsinainen raken
nemuutoksen toimeenpanoasiakirja antaa edelleen odottaa itseään. 
Tässä vaiheessa emme voi muuta kuin odottaa, valmistella asioita 
ja kerätä voimia niin, että vuoden alkupuolella pääsemme tekemään 
sen mikä tehtävä on, eli viemään yhteistoimintaneuvotteluiden 
toinen vaihe läpi ja niiden myötä saattamaan kokoonpanomme ja 
henkilöstömme parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen vuonna 2007 
alkavia tehtäviä silmällä pitäen. 

Osa rakennemuutokseen liittyvistä asioista on kuitenkin 
edennyt jo siihen pisteeseen, että niistä on konkreettiset päätök-

" .. . joukko-osastossamme on aina pidetty kunnia
asiana, että asiatja tehtävät tehdään ajallaan, oikein 
ja päätehtävä kirkkaana mielessä pitäen ... " 

set ja ohjaus jo saatu. Näiden päätösten seurauksena Esikunta- ja 
huoltokomppania ja varuskunnan turvallisuustoiminnot siirtyvät Re
serviupseerikoululle jo 1.1.2006 alkaen. Haluankin tässä yhteydessä 
kiittää RUK:n riveihin siirtyvää henkilöstöä hyvin tehdystä työstä ja 
toivottaa heille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. 

Myös koulutustehtävämme uudistuu rakennemuutoksen 
myötä, kun koko merivoimien meritiedustelukoulutus keskitetään 
Kotkan Rannikkoalueelle ja Kirkonmaalle. Meritiedustelukoulutuksen 
kautta yhdistämme perusvalmiuden merivalvonnalliset tarpeet ja te
hokkaan kriisiajan vaatimukset täyttävän joukon koulutuksen. Uusi 
vaativa koulutushaara asettaa jälleen kerran henkilöstömme uu
siutumiskyvyn koetukselle. Koulutustehtävässä onnistuminen vaatii 
palkatulta henkilöstöltä paneutumista ja aitoa kiinnostusta uuteen 
asiaan. Olen kuitenkin havainnut, että koulutustehtävä ja sen myötä 
saamamme haaste on otettu innolla vastaan. Niinpä olenkin luot
tavainen ja varma siitä, että tässäkin tehtävässä onnistutaan erino
maisesti. 

Laadusta ja valmiudesta tinkimättä myös 
jatkossa 

J aukko-osastossamme on aina pidetty kunnia-asiana, että asiat 
ja tehtävät tehdään ajallaan, oikein ja päätehtävä kirkkaana mie

lessä pitäen. Näin tulee tapahtumaan myös jatkossa. Vastuullamme 
olevan alueen operatiivinen merkitys säilyy vähintäänkin nykyisellä 
tasolla. Voimme olla varmoja siitä, että Kymenlaakson rannikoiden 

puolustaminen tarvitsee osaavan ja tehokkaan joukon myös tule
vaisuudessa. Uskon, että operatiivisiin tehtäviin liittyvät perusteet ja 
periaatteet tulevat säilymään suurinpiirtein nykyisen kaltaisina ylem
män johtoportaan vaihtumisesta huolimatta. Tuota tärkeintä teh
täväämme hoidamme jatkossakin samalla hyvällä asenteella kuin 
aikaisemminkin. 

Koko henkilöstömme on syytä olla tyytyväinen 
tekemästämme tuloksesta. Tällaisena vaikeanakin vuonna olemme 
saavuttaneet tulostavoitteemme vähintäänkin hyvin , osin jopa kiitet
tävästi . Toivottavasti kaikilla riittää puhtia vielä ensi vuodenkin vaa
tivien tehtävien hoitamiseen ja haastavien tulostavoitteiden saavut
tamiseen. Niihin liittyy niin purkamista ja alas ajoa, kuin myös uusien 
ja haastavien tehtävien käynnistämistä, valmiuden ylläpidosta puhu
mattakaan. Itse luotan siihen, että joukko-osastomme suorituskyky 
säilyy entisellä eli erinomaisella tasolla, mitataan sitä sitten millä mit
tareilla tahansa. 

Näiden ajatusten myötä haluan kiittää lämpimästi kaikkia 
joukko-osastossamme palvelevia kuluneen vuoden aikana ammat
titaidolla ja sitkeydellä tehdystä hyvästä työstä. Kiitän myös kaikkia 
yhteistyökumppaneitamme ja ystäviämme Kotkan Rannikkoalueen 
ja maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä. 

Toivotan kaikille Kotkan Kynsien lukijoille 
Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2006 ! 

" meritiedustelukoulutuksen kautta yhdistämme perusvalmiuden merivalvonnalliset tarpeet ja tehokkaan 
kriisiajan vaatimukset täyttävän joukon koulutuksen." 
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Lopusta 
uuden alkuun 

Vuosi 2006 tulee painopisteisesti olemaan rakenne
muutoksen suunnittelun ja toimeenpanon vuosi. Työ 
on tehtävä vuoden 2006 aikana, jotta vuoden 2007 
alusta olemme asetetussa tavoitetilassa. Viralliset 
joukko-osaston lakkauttamistilaisuudet ja uuden 
joukkoyksikön perustaminen ovat sitten lopullinen 
sinetti, jossa tiivistyy vuoden ja yhdeksän kuukau
den työ. 

Uusi vuo_si 2007 on erään aikakauden loppu, mutta 
samalla uuden alku. Tie, jonka rannikkoalueen ja sen 
henkilöstön on kuljettava ennen kuin Suomenlahden 
Meri puolustusalueen komentaja ottaa johtoonsa uu
den joukkoyksikön, on täynnä haasteita ja epäilemät
tä myös kipupisteitä. Kaikessa suunnittelussa py
ritään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään näiden 
kipupisteiden esiintymistä ja vaikuttamaan haastei
siin siten, että rakennemuutoksen toteutus onnistuu 
mahdollisimman laadukkaasti. Erityinen huomio on 
kiinnitettävä henkilöstöön ja työhyvinvointiin . 

Teksti Juha Torkkeli 

TAISTELUJAOTUKSEN MUUTOKSIA 

Joukko-osastosta joukkoyksiköksi 

Olennaisin muutos tapahtuu joukko-osastoaseman mene• 
tyksessä. Tulevaisuudessa joukko-osastomme komentaja ja 

hänen esikuntansa sijaitsee Upinniemessä. Kun tänään on komen
tajamme vastuussa tulossopimuksen mukaisten tavoitteiden saavut
tamisesta merivoimien komentajalle, niin tekee hän sen jatkossa 
meripuolustusalueen komentajalle. 

Fyysinen etäisyys, joka on linnuntietäkin mitattuna yli 150 
kilometriä ja autolla ajettuna ajallisesti yhteen suuntaan noin kaksi 
ja puoli tuntia, asettaa johtamiskonseptille omat erityiset vaatimuk
sensa. Kaikkia toimintoja ei voida, eikä ole toiminnallisesti järkevää 
hoitaa Upinniemestä käsin tai käymällä asian hoitamista varten joh
toesikunnassa. 

Joukkoyksikön esikunta jää Haminaan nykyisen esikunnan 
tiloihin. On huomioitava, että esikunta ja yksiköt ovat rintamavas
tuussa jo perusvalmiudessa muodostaen sodan ajan organisaation 
rungon. Tuleva joukkoyksikkö vastaa tulevaisuudessa kaikkiin niihin 
toimintoihin kuin tänä päivänäkin; joukko-osastotasan hallinnolliset 
toiminnot siirtyvät Upinniemeen, mutta ydintoiminnassa ei tapahdu 
merkittäviä muutoksia. 

Varuskunnalliset tukitoimet 

Reserviupseerikoululle luovutettava Esikunta- ja Huoltokomppania 
sekä varuskunnan turvallisuusvastuun myötä siirtyvä Haminan 

vartiosto ja komendantin toimisto ovat rakennemuutoksessa selkeä 
ja kivuttomin kokonaisuus. Tämän rakennemuutoksen osuuden 
vuodella aikaistaminen alkuperäisestä aikataulusta kuvaa tilanteen 
ongelmattomuutta. Tehtyjen päätösten jälkeen oli siirtoa turha pitkit
tää vuodella kun kaikki johtoportaat näkivät asian myös järkevänä. 
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Nopeutettu aikataulu helpottaa olennaisesti rakennemuutoksen to
teutusta, koska näin pystytään keskittymään täysimääräisesti enem
män työtä ja suunnittelua vaativiin osuuksiin. 

Siirtyvälle 25 henkilölle suurin muutos tapahtuu virkavaa
tetuksen ja sotilasarvojen vaihtuessa merivoimista maavoimiin. 
Monet siirtyvät ovat vanhoja "rukkilaisia", jotka palaavat vuoden 
tai kahden merivoimissa palvellun vuoden jälkeen takaisin RUK: 
uun. Joukkoon mahtuu toki useita merivoimataustaisiakin. Toimin
nallisesti työt jatkuvat kuten ennenkin aivan pieniä vivahde-eroja 
lukuun ottamatta. Varuskunnan tukipalvelut tuotetaan varmasti yhtä 
laadukkaasti kuin tänäpäivänäkin. 

Jos haluaa löytää positiivisia asioita nopeista ristiinalis
tuksista, on ne helposti löydettävissä organisaatioiden ja niiden 
toimintatapojen lisääntyneellä tuntemuksella yli puolustushaarara
jojen yhteisessä Haminan varuskunnassa. Kotralaiset kyllä jatkossa 
tuntevat monipuolisen ja haastavan toimintaympäristön jossa esi
merkiksi EHK toimii. 

Rankki säilytyskuntoon 

Rankin linnakkeen jokapäiväinen aktiivinen toiminta päättyy vuo
den 2006 lopussa. Kunniakas kymmenen vuoden valmius- ja 

koulutuslinnakkeen jakso saa näin loppunsa. Rankkihan on siitä har
vinainen linnake, joka on jo kertaalleen ajettu alas 1980-luvulla ja 
nostettu uudelleen aktiiviseksi vuonna 1997. Päivittäisten toimintojen 
alasajo ei tarkoita, että linnake menettäisi merkityksensä. Kirkon
maa-Rankki muodostaa edelleen itäisen Suomenlahden kyvyn torjua 
alueloukkaukset tarvittaessa voimakeinoin. 

Rankin linnake vastaa vielä 2006 tammikuun saapumiserän 
osalta alokkaiden peruskoulutuksesta noin 60 asevelvollisen osalta 
sekä miehistön meritiedustelukoulutuksesta. Heinäkuussa ei 
linnakkeelle enää alokkaita astu ja linnakkeen toiminnassa kes
kitytään säilytyskuntoon saattamiseen. Säilytyskunnosta valmiusas
teeseen 1 ei ole pitkä matka. 

JOHTOPORRAS VAIHTUU -
PERUSKIVET SÄILYVÄT 

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tur
vaaminen 

Rannikkoalueen peruskivet eivät rakennemuutoksen myötä 
vaihdu. Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen 

on edelleen päätehtävä, jonka rakenteisiin ja toimijoihin ei puututa. 
Päinvastoin. Meritilannekuvan tuottaminen itäiseltä Suomenlahdelta 
jatkuu kellon ympäri kaikkina vuoden päivinä. Olemassa olevien 
modernien valvontajärjestelmien käytettävyyttä parannetaan ja 
osallistutaan uusien kehittämiseen. 

Päätehtävämme valtakunnan alueellisen koskemattomu
uden turvaamisen lisäksi tarjoavat merivalvontakeskus ja Haapasaa
ressa sijaitseva merivalvonta-asema meritiedustelukoulutuksen 
välttämättä tarvitseman harjoitusalustan. Harjoituksissa päästään 
kokonaisuuksien harjoitteluun ja komppaniaan sijoitettavat saavat 
oman tehtävänsä kannalta tärkeää käytännön valvonnan ja tunnis
tamisen harjoittelua. 

Operatiivinen valmius 

Rannikkoalueen operatiivinen merkitys ei ole vähenty
nyt. Sijaintimme Suomen ja Euroopan unionin itära

jalla Venäjän naapurina sekä Venäjän ja Nato-jäsen Viron 
rajan lähialueella antaa toimintaympäristöllemme oman 
erityislaatuisen leimansa. 

Puolustusvoimain komentaja korosti operatii
visen joukkoyksikön valmiusvelvoitteiden ja tehtävien 
tärkeyttä käydessään selventämässä tehtyä päätöstä 
joukko-osastomme henkilöstölle 31.3.2005. Käsketyistä 
valmiusvelvoitteista ei tingitä. Operatiivisen suorituskyvyn 
ja suunnitelmavalmiuden ylläpito sekä kehittäminen ovat 
tulevan joukkoyksikön esikuntaan sijoitetun henkilöstön 
arkipäivää. 

Rannikkoalue toimipisteineen ja toimintoineen 
edustaa käytännössä välitöntä kykyä vastata valmiuden 
kohottamisen edellyttämiin haasteisiin . Näin tulee olla 
jatkossakin. Emme voi kuvitella tilannetta, jossa operatii
vinen valmius säilyisi ilman jatkuvaa vaalintaa ja siihen 
liittyvää harjoittelua. Huonoon kuntoon päässeen ja ruos
tuneen koneen käynnistys ei käy hetkessä. 

Rauhanajan rakenteelliset muutokset hallinnos
sa eivät vaikuta ylemmän johtoportaan vaihtumista lukuun 
ottamatta sodanajan tehtäviin. Sodanajan rannikkoalue 
on tulevaisuudessa merivoimien uusien yksikkötyyppien 
ansioista vahvempi ja iskukykyisempi kuin tänä päivänä. 

Joukkotuotannossa merivalvojasta 
liikkuvaksi saaristosissiksi 

Merivoimien meritiedustelukoulutuksen keskittäminen 
antaa Kotkan Rannikkoalueelle erittäin haasteellisen 

ja mielekkään joukkotuotantotehtävän. Nykyisten usei
den varsin erilaisten yksikkötyyppien tuottamisen sijaan 
keskitytään yhteen, meripuolustuksen kannalta aivan 
keskeiseen tiedustelun ja valvonnan pikkujättiläiseen 
nimeltä Meritiedustelukomppania. Yksikkö on vahvuudel
taan lähes 300 taistelijaa. Komppanioiden tuottamiseksi 
muodostetaan tulenjohto-, merivalvonta-, tiedustelu- ja 
rannikkotutkalinjat. 

Koulutus keskitetään Kirkonmaan linnakkeelle, 
jonka koulutuspuitteet tarjoavat meritiedustelijoiden 
koulutukselle alustan, jota ei enää muualta löydy. Lin
nakkeen sijainti saaristossa ja Kirkonmaan saari sinänsä 
antaa koulutuksellisesti lähes täydelliset puitteet. Jo pe
rusvalmiudessa tuleva pataljoona toimii rannikkoalueen 
runkokoonpanossa. Ei tarvita joukkojen keräämistä, ei 
siirtymisiä, ei kuukausia tai viikkoja kestäviä valmistelui
ta jotta rannikkoalueen taistelun kannalta keskeisimmät 
elementit ovat mukana harjoituksessa. Harjoituksissa 
päästään omin toimenpitein testaamaan koko tiedustelun, 
valvonnan ja tulenkäytön kokonaisuutta. 

Esikunta, tulenkäytön johtoporras, ohjuspatteri , 
tykistöyksikkö, tietotekniikkakeskus ja tilannekuvan tuot
taja eli meritiedustelukomppania järjestelmineen on hel
posti koottavissa jo pelkästään virka-aikana tapahtuviin 
harjoituksiin puhumattakaan rannikkoalueen yhteisistä 
taisteluharjoituksista. Alue ja sillä toimivat yksiköt muo
dostavat erinomaisen alustan myös Merisotakoulun ran
nikkotaisteluharjoituksille ja merivoimien meripuolustus
harjoituksille. 
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MATKALLA TAVOITETILAAN 

Henkilöstökokoonpanon muutokset 

Rakennemuutos koskettaa merivoimissa noin 400 henkilöä ja 
lukuun sisältyy jokainen Kotkan Rannikkoalueella palveleva. 

Vuoden 2005 henkilöstökokoonpanossa on KotRa:lla 147 
tehtävää, joista 137 on täytetty. Kun alustavasti joukkoyksikön vah
vuudeksi on määritetty 95 tehtävää ja lisätään siihen jo Reservi
upseerikouluun määrätyt 25 tehtävää päästään lukuun 120. Suun
nitelmien mukaan KotRa:lta lakkautetaan 8 siviilitehtävää, siirretään 
muualle puolustusvoimiin 8 tehtävää ja merivoimiin 8 tehtävää sekä 
3 tehtävää luovutetaan perustettavalle puolustusvoimien johtamis
järjestelmäkeskukselle niin päästään lukuun 27. Näin ollen raskaim
min rakennemuutos koettelee juuri näitä 27 tehtävää, joissa pääosin 
on myös ihminen tehtävää hoitamassa. Osa tehtävistä voidaan 
luovuttaa ilman tehtävänhoitajaa. Raskaimpia ovat tietysti siviiliteh
tävien lakkauttamiset. 

Tavoitteena on sijoittaa lakkautettavia tehtäviä hoitaneet 
henkilöt muualle puolustusvoimiin tai toisen työnantajan palveluk
seen. Lakkautukset purevat esikuntaa, jossa käytännössä enää on 
siviilitehtäviä sen jälkeen kun varuskunnallinen huolto yhdistettiin 
vuoden 2005 alusta varastohenkilöstö mukana Reserviupseerikou
lun johtoon ja muonitus annettiin kumppanille nimeltä Fazer-Amica 
hoidettavaksi. 

Henkilöstöasioissa pyritään kuuntelemaan henkilöstön 
omia haluja siihen rajaan asti kuin se käytännössä on mahdollista. 
Selvää on, että henkilön oman edun ja puolustusvoimien edun välisiä 
ristiriitoja tulee. Toiminnassa pyritään etupainotteiseen toimintaan 
saattamalla henkilöstö mahdollisimman nopeasti 2007 organisaation 
mukaiseen tilaan. 

Yksiköiden päälliköiden osalta tähän päästään jo vuoden 
2006 alusta. Tässä toiminnassa olemme saaneet meivoimien esikun
nalta hyvää tukea. Kotralaiset ovat haluttua väkeä ja se on helpot
tanut asioiden eteenpäin viemistä. Kaikki tähän mennessä tehdyt 
tehtäväänmääräykset on tehty ao. henkilön omasta halukkuudesta 
tai vähintäänkin selkeällä suostumuksella. 

Yhteistoiminta korostuu 

Emme onnistu halutussa rakennemuutoksen laadukkaassa to
teutuksessa ilman Merivoimien esikunnan ja ennen kaikkea 

Suomenlahden Meripuolustusalueen tukea. Selkeästi tietoisena 
siitä, että nykyinen yhteistoimintasuhde saa toisenlaisen luonteen 
vuoden 2007 alusta on kaikki suunnittelu tehtävä vahvassa yhteis
toiminnassa tulevan emojoukko-osaston kanssa. Saamiemme ha
vaintojen mukaan meripuolustusalueella vallitsee hyvähenkinen ja 
rakentava tahtotila asioiden eteenpäin viemiseksi oikeaan suuntaan. 
Vahva ja suorituskykyinen joukkoyksikkö idässä on ilman muuta 
myös meripuolustusalueen etu. 

Haminan varuskunnassa toimii vuonna 2007 edelleen kaksi 
joukko-osastoa, Reserviupseereiden tuottamiseen keskittyvä, ope
ratiivisella tehtävällä sävytetty Reserviupseerikoulu ja merivoimien 
suurin valmiusyhtymä Suomenlahden Meripuolustusalue, alueella 
toimivan joukkoyksikön muodossa. 

Monella tapaa merkittävä maanpuolustuksellinen voima
keskittymä Haminan varuskunta ja sen sisällä olevat toimijat tukevat 
toinen toisiaan ja ovat yhdessä vahvoja. Varuskunnallisten toiminto
jen yhdistäminen säästää resursseja ja mahdollistaa keskittymisen 
ydintoimintaan. 
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Viereisellä sivulla: Taisteluosasto Pajarin joukot ryhmittymässä 
Suursaaren valtaukseen ja kenraalimajuri Pajarin käskynanto / 
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"Minä lupaan ja vakuutan .... " 

KotRa:n komentaja Veijo Taipalus 

,. 

JR 45:n edustajat seki vanhat komentajamme - evl Jukka Vaaja 
(takana kesk.) sekä evl Paavo Suomalainen (takana oik.) seppeleen
luovutustilaisuudessa 
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VALA 1/05 
HAMINASSA 

Kotkan Rannikkoalueen vuoden ensimmäinen soti
lasvala vannottiin perjantaina 18.helmikuuta Hami
nassa. Sotilasvalan tai juhlallisen vakuutuksen an
toi yhteensä 300 varusmiestä Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeilta sekä Esikunta- ja Huoltokomppaniasta. 
Samalla joukko-osastomme historiassa kääntyi taas 
yksi lehti, kun komentaja nimitti alokkaat jääkäriksi. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Valapäivän aluksi laskettiin seppele Haminan sankarihaudalla. 
Seppeleen laski joukko-osastomme komentaja seuranaan Hami

nan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. Seppelettä kantoi taistel
ijan maljan valatilaisuudessa saava Samuli Kunttu. 

Varsinainen valatilaisuus pidettiin Haminan varuskunnassa, 
pienen talvisen viiman puistellessa sekä vielä hetken alokkaan titteliä 
kantavia varusmiehiä että myös paikalle saapuneita omaisia. 

Paikalleen ryhmittyneet joukot vastaanotti esikuntapäällikkö, ko
mentajakapteeni Olavi Jantunen, joka myös komensi tilaisuut

ta. 
Valan esilukijana toimi kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. 

Sotilaspastori Risto Pesonen pitämän kenttähartauden jälkeen ko
mentaja Veijo Taipalus otti vastaan sotilasvalan sekä nimitti kaikki 
alokkaat joukko-osastomme historian ensimmäistä kertaa jääkäreik
si. 

Kuten sotilasvaloihimme on kuulunut jo aikoja, luovuttavat 
JR 45:n edustajat valatilaisuuden yhteydessä peruskauden 

parhaalle taistelijalle "Taistelijan maljan". Tälläkertaa valinta osui 
EHK:N jääkäri Samuli Kuntulle. 

Kuntun valintaa puolsi mm. alokas Kuntun ryhmänjohtaja, 
jonka mukaan Kunttu on aina aktiivinen, vapaaehtoisia kysyttäessä 
käsi nousee ensimmäisenä pystyyn, reipas ja muutenkin sovelias 
taistelijan maljan saajaksi. 

Ohimarssi suoritettiin vallien suojassa, jonka jälkeen tuoreet 
jääkärit pääsivät nauttimaan perinteistä valalounasta rokkaa, 

vaikka valmistajana olikin nyt uuden ruokahuollon kumppanimme 
Amica. Vain pannukakku oli vaihtunut lettuihin. 

Ote komentaja Veijo Taipaluksen valapuheesta: 

"Kotkan Rannikkoalue on jo viimeiset kymmenen vuotta kou
luttanut, eräiden muiden koulutushaarojen ohella, pääasiassa 
rannikkojalkaväkeä. Tuon ajanjakson alusta lähtien perinteisen 
tykkikoulutuksen tarve on supistunut siinä määrin, että tänä 
päivänä tykkikoulutuksen saa enää kourallinen miehiä koko 
saapumiserästä. Ja muutos jatkuu. Tästä saapumiserästä 
alkaen koulutetaan joukko-osastossamme muun muassa 
tuon mainitsemani rannikkojalkaväen sijaan rannikkojääkäre
itä. Eräitä muitakin koulutuksellisia muutoksi on tehty. Niinpä 
perinteinen tykkimiehen sotilasarvo ei enää täysin kuvaa an
tamaamme koulutusta. Kotkan Rannikkoalueella tykkimie
hen sotilasarvo onkin vähitellen siirtymässä historiaan. Tästä 
päivästä alkaen joukko-osastomme kaikki sotilasvalan ja juhla
llisen vakuutuksen antaneet alokkaat nimitetään jääkäreiksi. 

Alokasajan jälkeisen jääkärikoulutuksen jälkeen miehistön soti
lasarvo, jääkäri, voi vielä muuttua koulutushaaran mukaan, es
imerkiksi rannikkojääkäriksi tai vaikkapa matruusiksi, jos sotilas 
on sellaisen erikoiskoulutuksen saanut. Mutta tässä vaiheessa 
teistä kaikista tulee jääkäreitä. Merivoimien joukko-osastoista 
Kotkan Rannikkoalueella ja Uudenmaan Prikaatissa menetell
ään näin. Suomenlahden ja Saaristomeren Meripuolutusalue
il/a osa alokkaista nimitetään vielä tykkimiehiksi. Niinpä voinkin 
todeta, että me kaikki olemme mukana tekemässä historiaa. 

Arvoista vanhemmat ja omaiset, voitte olla ylpeitä näistä nuor
ista miehistä. Kiitos teille siitä kaikesta tuesta ja kannustuk
sesta, mitä olette pojillenne antaneet. Kun seluista on turvattu, 
on helpompi keskittyä fyysisesti ja henkisesti vaativan varus
miespalvelun hyvään loppuun saattamiseen. 

Sotilasvalan vannoneet rannikonpuolustajat, 

nimitän teidät jääkäreiksi. " 

Jääk Kunttu vastaanottaa Taistelijan maljan JR45:n edustajilta 

Kutsuvierasaitiosta vasemmalta oikealle; 
Autokillasta Teuvo Rehunen , ev Olavi Aspinjaakko, 
evl Paavo Suomalainen, evl Jukka Vaaja sekä Ran
nikkosotilakodin edustaja Helena Härkönen 

Rakuunasoittokunta on perinteinen osa valatilaisuuksiamme 

Kirkonmaan jääkärit ohimarssissa, joukkueenjohtajana ltn Pasi 
Pirkkalainen 
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"Minä lupaan ja vakuutan ■ ■ ■ ■ 
" 

Vuoden toisen saapumiserän vala sai 
upeat puitteet kun 280 Kotkan Rannik
koalueen alokasta antoi juhlallisen soti
lasvalansa tai / -vakuutuksensa Rankin 
linnakkeella perjantaina 18.elokuuta. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

VALA2/05 
RANKISSA 

Sääasemamme oli kiristänyt hieman 
sääruuvia korkeapaineen saavut

tamiseksi ja niinpä aurinko paistoi lähes 
pilvettömältä taivaalta kuin kruunaten juhlal
lisen tapahtuman , jota seuraamaan Rankin 
eteläkärkeen oli saapunut lähes 600 
omaista joukko-osastomme perinnetaiste
luista muistuttavan Suursaaren siintäessä 
kaukana horisontissa. 

Valan esilukijana toimi eversti Olavi As
pinjaakko, jolla itsellään on vahvat suh-

teet sekä Rankin linnakkeeseen että myös 
joukko-osastomme perinteisiin jo Haminan 
Rannikkolinnakkeiston aikakaudelta. Valan 
vastaanotti joukko-osastomme komentajan 
sijainen, esikuntapäällikkö komentajakap
teeni Olavi Jantunen komentajamme Ve
ijo Taipaluksen ollessa ylemmän päällystön 
kursseilla Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Valapuheessaan tuleville jääkä
reille komkapt Jantunen viittasi yleiseen 
asevelvollisuuteen ja selonteon vaikutuksiin 
Kotkan Rannikkoalueella sekä myös tule-

vaan erikoiskoulutuskauteenkin. 

Nyt valansa vannoneista rannikonpuo
lustajista koulutetaan viimeinen mie

histön rannikkojääkärikurssimme, jonka 
vaativan koulutuksen hyväksytysti läpäis
seet sijoitetaan aikaisemmin koulutettujen 
sotilaiden kanssa osaksi Kymenlaaksolaista 
rannikkojääkärikomppaniaa. 

Saapumiserästä koulutetaan myös 
valtakunnan ensimmäiset meritiedustelijat, 
joiden koulutus on niin ikään vaativaa. 

Linnakkeiden päälliköt: kaptl Teemu Leivo Rankista (vas) ja 
kaptl Anssi Munkki Kirkonmaasta 

Perinteisesti valatilaisuudessa palkitaan myös yksiköiden kes
kuudestaan yhdessä valitsema peruskoulutuskauden paras 

taistelija, jonka JR 45: n perinneyhdistys palkitsee Taistelijan Mai
jalla. Kyseinen perinneyhdistys-hän on perustettu vaalimaan "Kol
men Kannaksen Koukkaajinakin" tunnetun jalkaväkirykmentin 
perinteitä. Näin ollen tunnustuksen saaja voi syystäkin olla ylpeä 
saadessaan liittyä symbolisesti näihin kymenlaaksolaisiin taisteli
joihin. Saapumiserästä 2/05 palkitti in parhaana jääkäri Niko Kristian 
Kärkkäinen Kirkonmaan linnakkeella. 

Valatilaisuutta seurasi ohimarssi, jota johti tuleva 
esikuntapäällikkö komentajakapteeni Juha Torkkeli sekä valalou
nas, perinteistä hernekeittoa. 

Sotilaan arkeen ja työkaluihin pystyivät omaiset ja tyttöystävä! 
perehtymään kasarmin lähettyvillä pidetyssä kalustoesittelyssä 

sekä sotilaskodissa, joka taistelijan arjessa, etenkin linnakkeilla, 
toimii sekä palvelubaarina, olohuoneena että myös kirjastona ja 
pelisalinakin. 

Tilaisuuden päätteeksi jääkärit omaisineen lähtivät ansai
tulle valalomalle, osa Jurmoilla, joita lähes kaikkia ohjaisivat itsenäi
sinä kuskeina toimivat Rankin linnakkeen venejoukkueen kuljetta
jat, siis varusmiehet. 

Rankin valatilaisuuden teki myös entistä ikimuistoisemmaksi 
se, että rakennemuutoksen myötä tässä valassa antoivat vii

meistä kertaa Haminassa toimivan Esikunta ja Huoltokomppanian 
alokkat sotilasvalansa joukko-osastomme lipun alla. Seuraavan 
kerran näissä merkeissä kokoontuessamme on alokkaita noin sata 
vähemmän ja yksiköistä paikalla ovat enää vain Kirkonmaan ja 
Rankin linnakkeet. 
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Lippujuhlapäivä 
Joukko-osastomme juhli tänä vuonna puolustus
voimien lippujuhlapäivää Kuusisen sotilassatamas
sa perjantaina 3. kesäkuuta. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Tilaisuudessa joukko-osastomme komentaja Veijo Taipalus 
suoritti paraatikatselmuksen ja sotilaspastori Vesa Auren 

piti kenttähartauden. Lopuksi juhlaväki nautti Rannikkosotilaskodin 
tarjoilemat juhlakahvit. 

Paikalle oli kutsuttu myös juhlavieraina veteraani- ja reser
viläisjärjestöjen edustajat ja muita sidosryhmään kuuluvia. Musii
kista vastasi vahvennettu Rakuunasoittokunta. 

Puolustusvoimain lippuj u h lapäivänä 
4.6.2005 

Ylennetyt 

kapteeniluutnantiksi : 
ylil Carl-Peter Boström, yl il Aapo Tokkola 

yliluutnantiksi : ltn Timo Nikola 

luutnantiksi: sotmest Timo Lankanen 

Lisäksi joukko-osastomme komentaja antoi 4.6.2005 
ylikersantti Hannu Ahdille pursimiehen palvelusarvon. 

Palkitut 

Suomen Leijonan ansioristi : 
ltn Ari Korpela , ltn Pekka Partanen , ltn likka 
Sovijärvi ja ltn Ari Vihreäluoto 

Suomen Valkoisen Ruusun 1.lkan mitali: 
tilannevalvoja Liisa Sundberg 

Sotilasansiomitali: 
talouspäällikkö Mika Piippanen 

Valtion virka-ansiomerkki: 
Ulla Hyvönen 
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Rannikkonpuolustajain killan ansiomitalin saajat 

Kotkan Rannikkoalueen ristien jakoa 

Pienoislippua noutamassa kaptl Jukka Leikos, 
siht Ulla Parviainen ja ravtj Riitta Koskivirta 

Vuosi-
•• ■ •• 

pa1va 
8.7.2005 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Kotkan Rannikkoalueen omaa vuosipäivää juhlittiin niin ikään 
hieman etukäteen Haminassa vietettyjen Merivoimien vuo

sipäiväjuhlien vuoksi. Samasta syystä perinteinen iltajuhla jäi tällä 
kertaa pois. 

Päivän virallisessa osuudessa komentaja Veijo Taipalus 
jakoi perinteiset tunnustukset sekä myönnetyt mitalit ja joukko-osas
tomme ristit. Myös pois lähteneitä muistettiin lipuin ja standaarein. 
Kahvitilaisuudesta juhla jatkui vapaamuotoisemmalla yhdessäololla 
Mäntlahdessa. 

Komkapt Olavi Jantunen luovuttaa eversti 
Olavi Aspinjaakolle Rannikonpuolustajamitalia 
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Merivoimat esillä Haminassa 
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Merivoimat juhli näyttävästi heinäkuista vuo
sipäiväänsä Haminan Tervasaaressa lauantaina 
9.7.2005. Juhlan järjestelyt olivat tällä kertaa Kotkan 
Rannikkoalueen vastuulla yhteistyössä Merivoimien 
esikunnan kanssa. Mukana oli edustukset kaikista 
merivoimien joukko-osastoista sekä alusosasto. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Juhlia varten Tervasaareen saapui perjantaina näyttävä osasto 
merivoimien aluksia; mii Uusimaa, ohjv Raahe, ohjv Tornio, mlta 

Pyhäranta sekä heräteraivaaja Kuha 21. 
Laivaosaston saapuminen Haminaan oli huomattu, ja ran

ta-alueelle kertyi kiitettävä määrä ihmisiä seuraamaan kun alukset 
kiinnittyivät laituriin ohjusvene Tornion johdolla Finlandia-hymnin 
soidessa rannan Tapas-baarissa. 

Merivoimien joukot järjestyivät lauantaiaamuna juhlalliseen li
pun nostoon klo 08.00 niin laiturille kuin alusten partaillekin 

merivoimien esikuntapäällikön, lippueamiraalin Hanno Strangin 
johtaessa joukkoja. Juhlallisessa tilaisuudessa merivoimien komen
taja, vara-amiraali Hans Holmström tarkasti joukot sekä piti 
juhlapuheen. Vaikka aamu oli varhainen , oli paikalle saapunut myös 
suuri joukko yleisöä. Virallisen osuuden jälkeen joukot siirtyivät aa
mukahveille, toiset komentajan kutsumina alukselle, toiset Rannik
kosotilaskodin palveltaviksi näyttelyalueelle. 

Yleisölle oli näytteillä oli run~aasti esit~ltävä~, mm. mer~tiedustelu
asema kalustoineen, rannikkotutka Ja -ohJus, sukeltaJakalustoa, 

MT0-85 ohjuslavettiauto, merivoimien autokoulun Scania P 420 ja 
maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen uutuus, Pasin päälle rakennet
tu erikoissammutusyksikkö erikoissammutusyksikkö SM 15. Yleisölle 
oli järjestetty myös ajelutuksia niin maalla kuin merelläkin Pasilla, 
Jurmolla ja Uiskolla. 

Laivastosoittokunta esitti Bastionista paikalle hankitulla la
valla kolme konserttia, jotka keräsivät paikalle sankoin joukoin väkeä 
kuuntelemaan monipuolista musiikkitarjontaa. 

Yleisötapahtumien ohella päivään mahtui paljon muutakin. Merivoi
mien komentaja piti medialle tiedotustilaisuuden ja kävi laskemas

sa seppeleen Rannikkojoukkojen muistomerkille. Samoin hän juhlisti 
Patun järjestämään Oolannin Sotaa laukaisemalla mustaruutitykin. 

Haminan kaupunki järjesti juhlapäivän kunniaksi vastaanoton 
Raatihuoneella, jonne sai kiitettävän moni kotralainen kutsun. Osa juhli
joista jatkoi vielä Merivoimien komentajan vastaanotolle mii Uusimaalle 
tai mlta Pyhärannalle. Illalla Sininen Reservi järjesti Ratihuoneella ilta
juhlan, jossa ohjelmanumeron mm. lipunlasku ja tykkiammunta (am
muttiin jälleen mustaruutitykillä kohti Kadettikoulunkatua). 

Juhlapäivä oli onnistunut. Ilmojen haltijat suosivat juhliamme au
rinkoisella ja lämpimällä kelillä . Ihmisiä riitti ja yleisön suusta sanot

tuina jäivät mieliin kaikumaan "Upeaa, tämähän on kuin Amerikassa 
konsanaan! ". Myös erään tuttavani pieni 4-vuotias tyttö oli kotimatkal
laan vielä onnesta soikeana Jurmo-ajelun jälkeen todennut "Tämä oli 
elämäni paras päivä!" Juuri tätä on maanpuolustustyömme ja tällaisten 
takia jaksamme myös näitä yleisöjuhlia järjestää. Elämyksiä ja uskot
tavuutta, etenkin uskottavuutta. Sekä tietenkin rekrytointia parhaimmil
laan. 
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Itsenäisyyspäivä 
2005 

Joukko-osastomme aloitti itsenäi
syyden juhlinnan jo maanantaina 5. 
joulukuuta järjestämällä lounastilai
suuden Kotkan seudun veteraaneille 
ja kahvitilaisuuden palkatulle henki
löstölleen. 

Itsenäisyyspäivänä juhlittiin perintei
sin menoin. Aamupäivällä joukko
osaston edustajat laskivat seppeleitä 
sankarivainajien muistohaudoilla sekä 
osallistuivat katselmukseen ja paraa
tiin Haminassa. Illalla juhlittiin Kot
kassa Kotekolla, tällä kertaa ei omas
sa vaan Kotkalaisten veteraani
järjestöjen tukirenkaan järjestämässä 
iltajuhlassa. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 
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J aukko-osaston komentaja lähestyi 
alueen veteraanijärjestöjä mar

raskuun alkupuolella kutsumalla heitä 
lounaalle itsenäisyyspäivän aattona 
Kotkan Konserttitalolle. Kutsu sai hyvän 
vastaanoton ja tilaisuuteen ilmoittautui
kin yli 80 sotaveteraani- ja sotainvalidi
järjestön edustajaa, joista vain muutama 
oli joutunut jäämään varsinaisesta tilai
suudesta pois. 

Tilaisuuden aluksi komentaja 
Veijo Taipalus toivotti ar-

vokkaat kutsuvieraat tervetulleiksi it
senäisyyspäivälounaalle. Viime vuonna 
lounas tarjottiin Rankissa, jolloin paikal
la oli noin 30 veteraania. Heistä osa 
oli aikanaan Rankissa palvelleita tai 
sieltä eteenpäin lähteneitä. Nyt tapah
tumapaikka haluttiin keskelle Kotkan 
keskustaa, jotta kulkuyhteydet myös 
hieman huonompikuntoisille olisi helppo 
järjestää. Puheenvuorossaan komen
taja selvensi myös käynnissä olevan 
rakennemuutoksen vaikutuksia joukko
osastoomme. 

Kotkan konserttitalon keittiömestari 
oli suunnitellut kaikille erinomai

sesti maistuvan lounaan alkukeittoineen 
ja jälkiruokineen. Jälkiruoan ja kahvin 
välissä käytti Kymenlaakson Sotaveter
aanipiirin varapuheenjohtaja, Pyhtään
Ruotsinpyhtään Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Börje Broas puhenvuor
on, jossa hän muistutti tovereitaan myös 
siitä, että "vaikka aika on käymässä 
vähiin on meillä veteraaneilla on 
vielä yksi tärkeä tehtävä; kannustaa 

ja yllä pitää maanpuolustustahtoa". 

Palkitsemistilaisuus 
Haminassa 

Palkatun henkilöstön itsenäisyys
päivän kahvitilaisuudessa Keskus

sotilaskodin yläkerrassa vietettiin sa
malla sekä arvokasta että myös hieman 
haikeaa juhlaa. Tilaisuudessa luettiin 
itsenäisyyspäivänä henkilöstöstämme 
reservissä ylennetyt, jaettiin myönne
tyt kunniamerkit ja tunnustukset sekä 
muistettiin jo poislähteneitä tai vuoden 
vaihteessa Reserviupseerikouluun siir
tyviä. 

6.12.2005 ylennetyt 

1 
tsenäisyyspäivänä 6.12.2005 on Ky
men Sotilasläänin komentaja eversti 

Juhani Kääriäinen ylentänyt reservissä 
sotilasmestariksi Mika Piippasen, 
pursimieheksi Harri Purasen, yliker
santiksi Juhani Palmumaan ja Ma
rika Terän sekä alikersantiksi Risto 
Pesosen. 

Samallapäivämäärällä on Rannikkoal
ueen komentaja ylentänyt korpraaliksi 
Mikko Hauhian sekä antanut pur
simiehen palvelusarvon ylikersantti 
Toni Matilaiselle. 

H e~~il_?s~ölle~me __ oli itsenäisyys~ 
pa1vana myos myonnetty useita en 

tunnustuksia: 

Viesti risti 

Viestiristitoimikunta myönsi viestiristin luut
nantti Seppo Åkelle. 

Rannikonpuolustajain killan ansi
omitali 

Rannikonpuolustajain kilta myönsi killan ansi
omitalin komentajakapteeni Jussi Suoma
laiselle, yliluutnantti Jukka Lehmus
saarelle, luutnantti Juha Valjukselle ja 
sotilasammattihenkilö Tiina Ahtosalolle. 

Maanpuolustusmitali 

Maanpuolustustoimikunta myönsi maanpuo
lustusmitalin komentajakapteeni Juha 
Torkkelille, teknikkokapteeniluutnantti 
Olli Kaiharjulle, yliluutnantti Martti Valko
selle, luutnantti Pasi Pirkkalaiselle, pur
simies Hannu Lyralle, sihteeri Minna 
Torstenssonille ja toimistosihteeri Anita 
Kukkoaholle. 

Liikuntasuoritusten palkitseminen 

J aukko-osastossamme on panostettu viime 
vuosina liikuntaan niin varusmiekoulutuk

sessa kuin henkilökunnan osaltakin. Pakol
listen kuntosuoritusten lisäksi henkilöstöä on 
kannustettu liikkumaan omaehtoisesti niin 
töissä kuin vapaa-aikanakin. Puolustusvoi
mien henkilöstöllähän on mahdollisuus käyt
tää kuntotestit suoritettuaan viikoittain kaksi 
tuntia työajasta viikkoliikuntaan. 

Niinpä palkitsemistilaisuudessa 
muistettiin myös liikkujia. Kirkonmaan lin
nakkeen päällikkö kapteeniluutnantti 
Anssi Munkki palkittiin stipendillä erityis
estä liikuntamyönteisyydestään, Kuusisesta 
yliluutnantti Petri Kainulainen joukko-os
aston parhaasta kenttäkelpoisuuden ja kun
toindeksin yhteistuloksesta, sihteeri Kirsi 
Huttunen joukko-osaston parhaasta kunto
indeksistä sekä EHK:n kouluttaja luutnantti 

Reima Uusitalo suurimmasta parannuksesta 
niin kuntoindeksin kuin kenttäkelpoisuuden 
osalta. 

Liput ja standaarit 

1/ otkan Rannikkoalue jakaa poislähteville 
r\J-lähteneille työntekijöilleen sekä pienois
lippuja että standaareja henkilön joukko-osas
toa palvelluista vuosista riippuen. Pienois
lipun saa vähintään kolme vuotta Kotkan 
Rannikkoaluetta palvelleet, standaariin vaadi
taan vuoden palvelus. 

ltsenäisyspäivänä palkittiin joukko
osaston arvokkaimmalla muistoesineella, 
pienoislipulla komentajakapteenikapt 
Tarmo Korhonen, kapteeniluutnantti 
Mikko Pilviö, kapteeniluutnantti Pet
teri Liitola, yliluutnantti Seppo Kan
gasmäki, yliluutnantti Petri Eronen, 
luutnantti Jerry Lehtinen, luutnantti 
Kai Perikangas, luutnanti likka Sovi
järvi luutnantti Pekka Teittinen, pursi
mies Hannu Ahti, pursimies Janne 
Tähtinen ylikersantit Eero Haapanen 
ja ylikersantti Lari Kaurala. 

Standaarin saivat komentajaka
pteeni Olavi Jantunen, yliluutnantti 
Pekka Marjamaa, yliluutnantti Jakko 
Hannola, luutnantti Jorma Nopanen, lu
utnantti Pekka Partanen, luutnantti Re
ima Uusitalo, luutnantti Hannu Haikala, 
luutnantti Hannu Huuho, luutnantti Olli 
Valtonen, pursimies Kari Kähärä, pur
simies Martti Lähteenmäki, pursimies 
Saku Pesu, ylikersantti Hannu Kajava, 
ylikersantti Harri Salo ja toimistosih
teeri Terhi Savikurki. 



Kesä Haapasaaristossa 

Haapasaaressa järjestettiin 16. heinäkuuta jälleen 
kerran perinteiset Puikkaripäivät. Haapasaariseura 
puheenjohtajan Sirpa Ollikaisen mukaan erilaisiin 
tapahtumiin osallistui yhteensä noin 500 henkilöä. 

Teksti Marika Terä I Kuvat Haapasaaren merivalvonta-asema 

Viikonloppu oli pienellä saarella vilkas. Kotkan Rannikkoalue otti 
osaa perinteikkääseen tapahtumaan perinteisin menoin. 

Komentajakapteeni Tanno Korhonen ja merivalvonta-aseman 
päällikkö yliluutnantti Riku Lehtinen laskivat Rannikkoalueen sep-
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peleen miinanraivaajien muistomerkille ja isännöivät kutsuvieras
ruokailua. 

Toimintaamme esiteltiin sekä erikseen perustetussa SA
rannikkovalvonta-asemassa että myös Jurmo-luokan aluksessa. 
Valvonta-aseman suunniteltu kahden tunnin esittely venyi huomat
tavasti suunniteltua pitemmäksi kun satoja ihmisiä kävi tutustumassa 
aseman toimintaan. Jurmon yleisöajelutuksiin osallistui hiukan vajaat 
kaksisataa henkilöä. 

Puikkaripäivien ohjelmaan kuuluu lauantaina myös soutukilpailu, 
missä kolmihenkiset joukkueet soutavat puuveneillä kilpaa 

saaren ympäri. Tänä vuonna kisaan oli ilmoittautunut yhteensä 
kymmenen joukkuetta, seitsämän miesten ja kolme naisteri sarjaan. 
Rankki-Haapasaari-joukkueemme sijoittui soudussa viidenneksi. 

Kesällä tapahtui saaressa paljon muutakin. Kesäkuussa kävivät 
laivaston veteraanit muistelemassa menneitä ja laskemassa sep

peleen miinanraivaajien muistomerkille. Heinäkuun ensimmäisenä 
sunnuntaina vietettiin Vanhakylänmaalla hautausmaan 200v. juhlaa 
arvokkain menoin . Hautausmaalle on haudattu aikojen saatossa 
useita lähisaarten asukkaita ja se on edelleen käytössä. 

H aapasaaren merivalvonta-asema on Kotkan Rannikkoalueelle 
merkittävä käyntikortti sekä paikallisten että myös muualta tul

leiden silmin katsottuna. Vuosittain Haapasaaren pookissa vierailee 
noin tuhat vierailijaa sekä tutustumassa aseman toimintaan että 
myös ihailemassa tornista avautuvia maisemia. 

200v juhlaan osallistui myös Rannikkoalueen sotilaspastori Risto Pesonen 

Saaren uusi asukki, sarvipöllön poikanen kesäkuussa 2005 
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''KOTKA 2005'' 
öljyntorjuntaa harjoittelemassa 
Suomen Ympäristökeskus (SYKE) 
järjesti yhdessä Viron ja Venäjän 
kanssa öljyntorjuntaharjoituksen 
itäisellä Suomenlahdella, Kotkan 
edustalla 16.-18.elokuuta 2005. 

Suomesta harjoitukseen osal
listuivat öljyntorjunta-alus Hylje, 
väylänhoitoalukset Seili ja Oili1 
sekä Kala-6, Virosta Kati ja 
Venäjältä pelastusalus Yasnyy. 
Harjoitus alkoi kansainvälisellä 
öljyonnettomuuden varoitusil
moituksella tiistaina 16.elokuuta. 
Samana päivänä lähetettiin avun
pyynnöt Suomeen, Venäjälle ja 
Virolle. Varsinainen harjoitus
päivä oli keskiviikko 17.8. 
Teksti ja kuvat Marika Terä 
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Kotkan Rannikkoalueen Kala-6 osall istui 
harjoitukseen öljyntorjuntamiehillä vah

vistetulla henkilöstöllään. Öljyntorjuntaupse
erina toimiva pursimies Mikko Partiainen 
johti harjoitusta omalta osaltamme. 

Harjoituksen tehtävänä ja tavoit
teena oli perehdyttää aluksen henkilöstö 
öljyntorjuntaan sekä siihen liittyvään yhteis
toimintaan muiden öt-viranomaisten sekä 
ulkomaisten alusyksiköiden kanssa. Jokai
sen tulisi hallita sekä öljyntorjuntakalusto 
omaan tehtäväänsä liittyen sekä myös ym
märtää oman ja aluksen tehtävän merkitys 
osana valtakunnallista öljyntorjuntaa. 

Kala-6:n rooli öljyntorjunnassa on 
öljypuomin avulla pyrkiä eristämään ve
teenpäässyt öljy. 

Harjoituksessa alukseen lastattiin neljä 
kelaa öljypuomia. Kussakin kelassa 

on puomia 200m, joten liittämällä puomi! 
yhteen saadaan muodostettua 800m pitkä 
yhtenäinen puomi, jonka tarkoituksena on 
eristää mereen päässyt öljy ja estää näin 
sen leviäminen ympäristöön. Harjoitukses
sa Kala-6:n työskentelyparina toimi väylän
hoitoalus Oili-1 . 

Keskiviikkona, kun varsinainen käytän
nön toiminta käynnistyi , puhalsi meri

alueella edelleen voimakas tuuli. (Edel
liseltä viikoltahan muistamme voimakkaat 
myrskyt, jotka hankaloittivat mm. saaris
tossa käynnissä ollutta alokasleiriämme.) 
Tuuli vaikutti merkittävästi myös tähän har
joitukseen hankaloittaen yhteistyöalusten 
Katin ja Yasnyyn osallistumasta suunnitel-

lun mukaiseen toimintaan . 

Suomenlahden Meripuolustusalueelle sijoitettu öljyntorjunta-alus 
Hylje johti alusosaston harjoitusta. Se pystyy työskentelemään 

öljyonnettomuuksissa itsenäiseen öljyn keruuseen käyttämällä kiinteitä 
harjalaitteitaan, jotka aukevat aluksen sivuille ikäänkuin siivekkeiksi. 
Hylkeen keräyskapasiteetti on riippuvainen mm. kerättävän öljyker
roksen paksuudesta sekä sen omasta kulkunopeudesta. Tankkitilavuut
ta siltä löytyy 800 kuutiota. 

Harjoitus sujui osaltamme hyvin, etenkin kun vielä muistamme että 
jokainen osallistuja hoitaa tätä tärkeää tehtäväänsä oman työnsä 

ohella. 
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TVJ -05 
- tiedustelua, valvontaa ja johtamista 

Kotkan Rannikkoalue järjesti tiedustelun, valvonnan ja johtamisen kertausharjoituksen (TVJ-05) 
6.-4.10.2005. Vuoden suurimpaan harjoitukseen osallistui noin 400 henkeä, joista reserviläisiä noin 300. 
Harjoituksen pääpaino oli uusien yksikkötyyppien taktisessa testauksessa ja koulutuksen kehittämisessä. 

Teksti Pekka Pentti ja Jussi Suomalainen I Kuvat Hannu Grön, Pekka Pentti, Olli-Pekka Lund, Marika Terä 

Harjoituksen runko koostui uusista yk
sikkötyypeistä - meritiedustelukomppa

niasta ja tietotekniikkakeskuksesta, joiden 
lisäksi harjoitukseen osallistui myös tarvit
tavat tukiosat perustamiseen, huoltoon ja 
suojaamiseen liittyen sekä rannikkoalueen 
esikunnan tilannekuvan muodostava osa. 

Torstaina 13.10. tutustuivat myös 
rannikkoalueen esikuntaan sijoitetut reser
viläiset uudentyyppiseen harjoitukseen. 

Samanaikaisesti järjestettävä val
takunnallinen ohjustulenkäytön harjoitus 
lisäsi harjoitusjoukkojen vahvuutta sekä 
mantereellisilla ohjusyksiköillä että myös 
ohjusveneellä. 
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Haasteita ja tuloksia 

TVJ-05 tarjosi haastetta, koska harjoituk
sen joukot ja lähes kaikki toiminnan 

keskeiset osa-alueet: nopea ryhmittyminen, 
liikkuvuus ja painopisteen muutokset sekä 
johtamispaikkojen siirtymiset ml tiedonsiir
toverkkojen muutokset ja hallinta testattiin 
samassa harjoituksessa. "Liikkuvia osia oli 
enemmän kuin tarpeeksi". 

Tässä yhteydessä on hyvä 
muistaa, että niin se on varmaan jatkos
sakin ja näin ollen uuden toimintakulttuurin 
sisäistäminen onkin lähiajan suurimpia 
haasteita . 

Harjoitus antoi hyvän kuvan koulutuksen 
tämänhetkisestä tasosta. Uudet yksiköt oli 
"räätälöity" nykyisistä poistuvista yksiköistä, 
joten suurin osa reserviläisistä ei ollut saa
nut uuden tehtävän edellyttämää koulutusta. 
Siitäkin huolimatta harjoitusjoukot kykenivät 
aloittamaan päätehtävänsä nopeasti. 

Meritiedustelukomppania; 
valvontaa, tiedustelua, ja tulen
johtoa 

Meritiedustelukomppania tulee kor
vaamaan poistuvat valvonta- ja tu

lenjohtoyksiköt, joiden tehtävät periytyvät 
uudelle yksikölle lisättynä "liikkuvuudella ja 

Merivoimien komentaja vara-amiraali Hans Holmström tarkasti 
harjoitusta keskiviikkona 12.10.2005. 

Viestiaseman päivystäjä toimii verkonvarmentajana Vartiomies asemassaan 

osin rannikkojääkärihenkisellä tiedust
elulla". Moderni valvonta- ja tulenjo
htokalusto (mm. rannikkotutka, Lasu 
2000) ja niiden käyttötaito yhdistettynä 
kovakuntoisen sissitaidot hallitsevan 
joukon kanssa tulee tulevaisuudessa 
muodostamaan merivalvonnan ja 
saaristotiedustelun keihäänkärjen. 

Tietotekniikkakeskus; 
yhteyksiä, hallitusti ja 
tarpeen mukaan 

Tietotekniikkakeskus on alueelli
nen viestijoukko, joka on korvan

nut aiemman Rannikkoalueen vies
tikomppanian. 

Nykyaikaisella kalustolla 
(mm. mikroaaltolinkit, kenttävalo-
kaapelit ja liityntälaitteet) varustettu 
joukko tarjoaa tietoliikennepalve
luita sensoreista johtamispaikkoihin. 
Tähänkin joukkoon lisää hastetta 
myös se, että yhteyksien rakenta
jan on myös kyettävä palveluiden 
liikutteluun tarpeiden mukaan sekä 
pysymään salassa sekä suojaamaan 

toimintansa. 

Meritiedustelukoulutuksen 

osaamiskeskus 

Kotkan Rannikkoalue tulee jatkossa 
keskittymään juuri tämän yksikkö

tyypin koulutukseen ja kehittämiseen, 
niinpä tänne Itäiselle Suomenlahdelle 
muodostuu luontevasti "meritieduste
lukoulutuksen osaamiskeskus". 

Tämä edellyttää henki-
löstöltä vahvaa sitoutumista sekä uu
den toimintakulttuurin sisäistämistä. 
Jäykän torjuvasta passiivisesta asen
teesta rannikonpuolustuksessa on 
päästävä eroon ja tilalle saatava ak
tiivista, osin "rannikkojääkärihenkistä" 
liikkuvaa meritiedustelijaa. 

Moderni kalusto ja siihen liit
tyvä ammattitaito ei enää ri itä , vaan 
rannikolla ja saaristossa elämisen tai
dot on kaivettava jälleen esiin. Tässä 
suhteessa maavoimien tiedustelijois
takin saatetaan ottaa oppia. 

Linkkiasema pystyyn 

KOTKAN KYNNET 2005 23 



Saarilta tavoitetut 

Kouluttajasta mallia, linkkiryhmän kouluttajana 
yliluutnantti Timo Nikola 

Merivalvontamies Mikko Rasaselle kaikki 
käytettävät laitteet olivat entuudesta tuttuja 
paitsi uusin versio lasersuuntimesta. 

24 KOTKAN KYNNET 2005 

Jalkautuva journalisti tutustui TVJ-harjoitukseen torstai
na 13.10. 

Tustumismatka vei seurueemme saarelta saarelle; 
Orrengrundiin , Ristisaareen , Kaunissaareen ja Kirkon
maalle. 

Tässä muutamia matkan varrella tapaamiani taistelijoita. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Alil Mika Suvanto (vas.) koki uuden tyyppisen harjoituksen aikai
sempaa haastavampana. 

Ristisaaresta tavattuja 5. merivalvontaryhmän taisteijoita huolta
massa aseitaan. 

Jurmo, merten nopsajalka 

Merivalvonta-asema Ristisaaressa 

Korpr Arttu Jussila ruokatauolla Kaunissaaressa 

Rannikonpuolustajia tukevalla alustalla 

Merivalvoja työssään 

Rannikkoalueen johtoa vahvennettuna MaavE:n edustajalla tarkas
tamassa harjoitusta 
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Rannikkojääkärit torjuivat 
erikoisjoukkojen uhkaa 

Kotkan Rannikkoalueelta osallistui Merivoimien ANNI-harjoitukseen kaikki joukkotuotannossa olevat joukot 
sekä meritiedustelualiupseerikurssi. Muodostetut joukot alistettiin 8.11. Gyltössä Turun Rannikkoalueen 
johtoon. 

Teksti Anssi Munkki I Kuvat Timo Jääsärö 

Kirkonmaalla tuotannossa oleva erillinen Rannikkojääkärikomppa
nia muodostui kahdesta jääkärijoukkueesta, heitinjoukkueesta, 

venejoukkueesta sekä komento- ja huoltojoukkueesta. Komppania 
valmistautui toimimaan kaikissa rannikkojääkäreiden päätaistelula
jeissa: sotilaallisen kohteen suojaaminen, erikoisjoukkojen etsintä ja 
tuhoaminen sekä vastahyökkäystehtävät. 

Harjoitus painottui rannikkojääkärien osalta kahteen ensim
mäiseen taistelulajiin ja niistäkin erityisesti erikoisjoukkojen etsintään 
ja tuhoamiseen. Erikoisjoukkojen etsintä ja tuhoaminen liittyi tiiviisti 
Merivoimien päätehtävään meriyhteyksien suojaamiseen. Taktisesti 
komppaniaa käytettiin aikaisempien harjoituskokemusten mukai
sesti osana Rannikkoalueen kokonaisoperaatiota väylästön varmen
tamisessa. Komppanian toiminnan perusajatus jakaantui kolmeen 
vaiheeseen: 

1. Väylävalvonta ja alueen tiedustelu ja valvonta 

VAIHE 1 käynnistyi 12-24 tuntia ennen operaation H-hetkeä, joka 
oli suojattavan merikuljetuksen saapuminen varmistettavalle alueelle. 
Rannikkojääkärijoukkueet ryhmittyivät varmistettavalle alueelle pe
rustaen tähystysasemia tehtävänään valvoa varmistettavan väyläa
lueen lähialueita. Tähystyksen lisäksi samanaikaisesti käynnistettiin 

venejoukkueen toimesta venepartiointi alueella ja rantautumispaik
kojen tiedustelu. 

2. Tiedustelutietojen pohjalta suunnattu alueen et
sintä ja varmistaminen 

VAIHE 2 pitää aina mahdollisuuksien mukaan toteuttaa valoisaan 
aikaan. Komppanian omien partiointi- ja tähystystietojen pohjalta 
komppanian päällikkö suuntaa komppanian jääkärijoukkueet mah
dollisia erikoisjoukkojen maalinosoitus- tai tuholaisryhmiä vastaan. 
Taistelutekniikka tällaisessa tehtävässä on hyvin lähellä hyökkäys
taistelua, tosin tulen- ja voimankäyttö on vähäisempää. 

Taisteluteknisiä perusvaihtoehtoja on kaksi : 1. Aluetta var
mistamaan tullut joukko etenee hyökkäysryhmityksessä alueen läpi 
ja tuhoaa tai ottaa kiinni kohtaamansa vihollisen. 2. Joukko varmistaa 
rantautumisalueensa ja lähettää pieniä partioita suunnassa tiedust
elemaan käsketty alue. Tällöin partiot ottavat vähintään tiedustelu
kosketuksen mahdollisiin erikoisjoukkoihin ja varsinaista pääjoukkoa 
käytetään vasta vahvistetun kosketuksen jälkeen. Taisteluteknisen 
valinnan sanelee ensisijaisesti tiedusteluun perustuva uhkatieto ja 
varmistettavan alueen maasto. Rannikkojääkärikomppanian lähira
diokalusto mahdollistaa tällaisten partioiden käytön. 

Vauhdin hurmaa 
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ANNI-harjoituksessa tuotannossa ollut rannikkojääkärikomp
pania harjoitteli molempia vaihtoehtoja. Molemmat vaihtoehdot 
koettiin hyviksi, mutta molemmissa oli myös heikkoutensa. Mo
lemmat taistelutekniikat edellyttävät johtajilta hyvää kykyä muo
dostaa käsitys taistelutilanteesta, kykyä ennakoida vastustajan 
liikettä sekä selkeitä ja täsmällisiä käskyjä. 

3. Alueen varmistaminen saattueen edellä 

VAIHE 3 toteutettiin jättämällä alueelle tähystyspaikkoja mie
hitetyiksi ja jatkamalla venepartioita. Lisäksi harjoituksessa 
kokeiltiin Jurmo-parien käyttöä lähisuojauksessa olevan jo
htoaluksen johdossa toimivina "maalinosoittajina". Tästäkin 
toimintatapamallista saatiin rannikkojääkärien näkökulmasta 
vain positiivisia kokemuksia . Tosin jatkoharjaantumiselle on ilmi
selvää tarvetta. 

Rannikkojääkärien ensimmäinen joukkokoulu
tuskauden harjoitus 

ANNI-harjoitus oli rannikkojääkärikomppanian ensimmäinen 
joukkokoulutuskauden harjoitus, josta "harjoitusputki" käyn

nistyy. Seuraavina ovat vuorossa asutuskeskustaisteluharjoitus 
Hamina-Kotka alueella, Merisotakoulun toimeenpanema rannik
kotaisteluharjoitus Kotkan saaristossa sekä loppusotana Itäisen 
Maanpuolustusalueen yhtymäharjoitus PEITSI-OS. 

Rannikkojääkäreille ANNI-harjoitus oli erinomaisesti 
rakennettu ja vain 14.-15.11 . riehunut myrsky haittasi osittain 
koulutustavoitteiden saavuttamista, kohteiden suojaamistaistelun 
osalta. Rannikkojääkärikomppania kiittää Turun Rannikkoalueen 
henkilöstöä hyvin rakennetusta harjoitusympäristöstä ja saamas
taan tuesta ja erityisesti Suomenlahden Meripuolustusalueelta 
muodostettua maaliosastoa, joka tarjosi erinomaisen vastapuo
len rannikkojääkäreiden harjoittelulle. 

Jatkuu sivulla 29 
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Rantautukaa!! Käskynannossa 
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Meritiedustelijat kokeilussa haastavassa ym
päristössä 

Kotkan Rannikkoalueelta liitettiin harjoituskokoonpanon mukai
seen Meritiedustelukomppaniaan joukkotuotannossa oleva 

rannikkotutkaryhmä ja merivalvontaryhmä sekä aliupseerikurssista 
muodostetut tiedusteluryhmä ja merivalvontaryhmä. 

Meritiedustelijoiden koulutus ja joukkojen käyttöperiaat
teet hakevat vielä uomiaan ja suuntaansa vielä monessa mielessä 
Merivoimissa. Komppanian käyttöperiaatteissa tulisi korostua liikku
vuus ja joustavuus. ANNI-harjoituksessa komppanian elementtejä 
käytetti in varsin staattisesti. Meritiedustelijat kohtasivat vastustajia 
varsin vähän. Tämä on seikka, jonka soisi parantuvan tulevissa 
harjoituksissa, vaikka lienee totuudenmukaista ettei meritieduste
lija, joudu kosketukseen vastustajan kanssa kuin aivan erikoises
sa poikkeustilanteessa. Asevelvollisten koulutuksen kannalta on 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että harjoituksissa harjoitellaan 
myös niitä haastavimpia tilanteita. 

Suurten joukkojen johtamisessa haasteita 

ANNI-harjoituksessa oli poikkeuksellisen paljon Merivoimien 
joukkoja samalla alueella useammasta eri yksikkötyypistä. 

Isoissa harjoituksissa päästään erinomaisen hyvin harjoittelemaan 
yhteistoimintaa, mutta myös toteamaan yhteistoiminnan puutteita. 
Kotkan pojat törmäsivät pitkän harjoituksen aikana vaikeaan tilan
teeseen, jossa alueella, jossa ei pitänyt olla omia joukkoja, yllättäen 
kohdattiinkin omia. liman huolellista suunnittelua ja hyvää käsky
tystä saattaa todellisen kriisin suurin uhka olla omat joukot. 

Meripuolustusharjoitukset rannikkojoukkojen par
as koulutusympäristö 

Kokonaisuudessaan ANNI-harjoitusta voi pitää parhaana mah
dollisena koulutusympäristönä rannikkojoukoille. Joukkojen 

kokoaminen yhteiseen harjoitukseen antaa valtavia mahdollisuuk
sia, mutta asettaa myös johtajille suuria haasteita. Kotkan pojat ai
nakin ovat erittäin tyytyväisiä että pääsivät osallistumaan meripuo
lustusharjoitus ANNl:in. 

Kirjoittaja on Kotkan Rannikkoalueen Kirkonmaan linnakkeen pääl
likkö 

Yksittäinen taistelija 
Kaptl Anssi Munkin palautteen aika 

KOTKAN KYNNET 2005 29 



''RIITE'' 
Merisotakoulun johtama rannikkotaisteluharjoitus "RIITE" toimeenpantiin 23.11.-2.12.2005 Kotkan saaristos
sa. Harjoitukseen osallistui noin 350 henkilöä. Harjoituksen runko muodostettiin Merisotakoulun eri osastojen 
henkilökunnasta ja Kotkan Rannikkoalueen henkilöstöstä. Lisäksi harjoitukseen osallistui joukkoja Suomen
lahden meripuolustusalueelta, Uudenmaan prikaatista, Saaristomeren meripuolustusalueelta, Karjalan len
nostosta ja Utin jääkärirykmentistä. 

Harjoituksen johtajana toimi komentajakapteeni Mikko Saarinen Merisotakoulun korkeakouluosastolta. 
"RIITTEEN"painopisteenä oli merisotakoulun kadettien, sotilasammattihenkilöiden ja reserviupseerioppilai
den kouluttaminen tämänhetkisten uhkamallien mukaisissa tilanteissa. 

Teksti Samu Rautio I Kuvat Kadetti Källman 

"RIITE"- nimi tuo mieleeni juuri ohuen jääpeitteen saaneen meren 
pinnan. Tuo pinta on liian heikko astuttavaksi, mutta kuitenkin hyvä 
pohja tukevalle ja vahvalle teräsjäälle. "RIITE" nimi on mielestäni 
hyvin kuvaava Merisotakoulun rannikkotaisteluharjoitukselle. Harjoi
tuksen tarkoitus oli kouluttaa sotilaita, jotka ovat valmiita kasvamaan 
riitteestä teräsjääksi, kaikkiin eri tasoisiin tehtäviin rannikolla. Vielä 
kuvaavammaksi nimen tekee sen syntytarina. Merisotakoulun johtaja 
kommodori Kai Varsio käski harjoituksen valmistellulla kapteeniluut
nantti Mika Salinia harjoituskäskyn esittelytilaisuudessa keksimään 
harjoitukselle nimen. Kapteeniluutnantti Salin tarttui härkää sarvista 
ja herätti aivoriihen Merisotakoulun korkeakouluosaston kahvihuo
neessa. Pyry, Räntä, 

Tuisku ja monet muut ehdotetuista ei kelvannut Salinille, 
mutta tuntemattomaksi jääneen henkilön ehdotus "RIITE" kuulosti 
riittävän hyvälle ollakseen merivoimien kolmanneksi suurimman har
joituksen nimi. Päätös syntyi kaksi minuuttia aivoriihen perustamisen 
jälkeen. "RIITE" oli siis jo syntyessään hyvä nimi kuvaamaan loppu
syksyn harjoitusta. 

Uusimmat yksikkökokonaisuudet, meritiedustelukomppania ja 
rannikko-ohjuskomppania liikkuvuudellaan pitivät huolen, että 

liikettä harjoituksen aikana riitti ulkosaaristosta sisäsatamiin saakka. 
Näiden lisäksi harjoitukseen osallistui rannikkotykistöpatteri Rankis
sa, Meritorjuntaohjuspatteri, Rannikkojääkärikomppania, ohjusve
neet Oulu ja Porvoo, miinalautta Pyhäranta, kaksi HH-luokan heli
kopteria ja tukitehtävissä kaksi Valas-luokan alusta. 

Harjoituskehyksen rakensi Taisteluosasto "S":n esikunta ja 
Peliryhmä sekä omalta osaltaan Rannikon tulenkäytön johtoporras. 

Meritiedustelukomppanian komentopaikka. Kadetti Källman johta
massa komppaniaa. 

Runsas kalusto ja hyvin suunniteltu joukkojen käyttö loivat erinomai
set edellytykset harjoitella tilanteenmukaisesti ja ohjatusti toimintaa 
itäisellä Suomenlahdella. 

Syksyn sää piti myöskin osaltaan huolen siitä, ettei riitettä 
ehtinyt merenpinnalle muodostumaan. Harjoituksen aikana vallinneet 
lounaistuulet nostivat aallonkorkeuden parhaimmillaan yli kahden ja 
puolen metrin. Yhtenä päivänä jouduttiin kaikki harjoituksessa olleet 
yhdeksän Jurmoa käskemään rantaan, jotta palvelusturvallisuus 
kyettiin takaamaan. 

Säästä johtuen myös ulkoluodoilla olleet meritiedustelu
komppanian osat joutuivat huollon osalta todellisten haasteiden 
eteen. Erään ryhmän ilmoitus huoltotilanteesta kuului näin: "vettä 
riittää enintään 9 tunniksi, polttoaine loppu, ruokaa riittää n. 
1 ½ vuorokaudeksi.". Aallonkorkeuden ollessa yli puolitoista met
riä , ei kyseistä ryhmää voinut huoltaa perinteisellä -alus rantaan- me
netelmällä. Ryhmä huollettiin sitomalla köysi vesi- ja polttoaineastioi
hin ja heittämällä gast-liina rantaan, Jurmon kelluessa irti rannasta. 

Harjoituksen tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Yhteistoiminta 
eri joukkojen välillä koulutushaarasta riippumatta oli saumatonta 

ja osoitti jälleen kerran , että yhteistyössä on voimaa. Harjoitus koko
naisuutena osoitti ja havainnollisti harjoitusjoukolle hyvin konkreetti
sesti alueemme tärkeyden koko valtakuntamme puolustamisessa. 

Kotkan edustan saaristo ja valtakunnan rajan läheisyys 
loivat harjoitukselle puitteet, joita ei selustassa voi kuin yrittää kuvail
la. Ehkäpä siksi joukkojen motivaatio ja taistelutahto olivat korkealla 
koko harjoituksen ajan. Hyvä Suomi ! 

Harjoituksessa harjoitusjoukot pääsivät maastontiedusteluun myös 
ilmasta. Hughes helikopterit toimivat maaliosastona ja antoivat har
joitusjoukolle mahdollisuuden tutustua toiminta-alueeseen myös 
ilmasta. 
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Vihreän baretin 
saalistajat 

Kotkan Rannikkoalueella koulutettiin vuonna 2005 kaksi saapumiserää rannikkojääkäreitä. Näiden erikois
koulutettujen miesten tunnuksena on tumman vihreä baretti, joka on merkki hyväksytystä koulutuksesta. Sen 
lisäksi, että tulokset ylittävät vaaditut rajat koulutustuloksissa on tuon himotun baretin saamiseksi läpäistävä 
myös rannikkojääkäritesti, joka myös barettimarssina tunnetaan. 

Barettimarssi on sekä fyysisesti että myös psyykkisesti vaativa suoritus. Marssi koostuu kahdesta 
osasta; jalkamarssista ja polkupyöräosuudesta joiden yhteenlaskettu pituus on linnuntietä vähintään 100km. 
Jokainen voi päätellä mitä se käytännössä tarkoittaa. Lisäksi marssin aikana suoritetaan reitin varrella erilaisia 
rasteja, joissa testataan sekä taistelijoiden perustaitoja että myös ryhmän toimivuutta. 

Teksti ja kuvat Marika Terä 

Olin jo keväällä ollut seuraamassa vuoden 
ensimmäisten rannikkojääkäreiden ba

rettimarssia ja tuolloin vakuuttunut, että baret
timarssin suurin haaste on partion johtajalla. 
Kuinka saada joukko kokonaisuutena maa
liin? Miten tehdä reittivalinta siten, että turhilta 
kilometreillä vältytään? Kuinka kannustaa jak
samaan? Kevään marssissa olin seurannut 
marssin etenemistä etukäteen valitsemiltani 
paikoilta, mutta tällä kertaa päätin lyöttäytyä 
johonkin porukkaan ainakin jalkamarssiosuu
delle tekemään asiasta kenttätutkimusta. 

Seurattuani lähtötilannetta EHK:n pihalla 
keskiviikko aamuna klo 0930 alkaen ja 

saatuani reitistä jonkinlaisen hahmotelman 
marssin johtajalta yliluutnantti Jan Airisvaar
alta suunnistin autolla kohti Lupinmäkeä, 
minne pojat toisivat pyöränsä. Siellä olisi myös 
pikaisen lounaan mahdollisuus. Hotkaisin 
kanakeiton ja muutaman näkkileivän ja täy
tin vesipulloni. Olin päättänyt lähteä matkalle 
myös ilman suurempia eväitä, luotin ltn Juha 
Valjuksen huoltoon ja uskoin että sekä nestet
tä että energiaa riittäsi aina yörastille saakka. 
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Koska olin lähtenyt matkaan vain pelkästä ute
liaisuudestani olin jo valmiiksi päättänyt seura
ta mukana ainoastaan jalkamarssiosuuden. 

Lupinmäellä tapasinkin 4.partion, jossa 
johtajana kersantti Taneli Gritskov. Hänet 

jonka tunsin jo entuudestaan. Gitskov on yksi 
niistä varusmiehistä joiden palvelusaikaa olen 
seuraillut aina palvelukseen saapumisesta 
saakka. Lisäksi VMTK:n ohjaajana ollut hänen 
kanssa usein tekemisissä. Poikien pienoiseksi 
hämmästykseksi ilmoitin tulevani mukaan 
mikäli heille vaan passaisi. Ja se vain sopi. 
Kello oli tuolloin vähän vaille yksitoista. 

Matkan alkajaisiksi suunnistimme kohti 
ampuratojen lähellä olevaa porttia, jonka 

piti olla auki. Näin ei kuitenkaan ihan ollut, 
mutta tapoja oli monenlaisia suoriutua tästä 
hidasteesta. Portin jälkeen pojat päättivät 
yhdessä mitä reittiä pitkin kuljetaan ensim
mäiselle rastille. lima oli marraskuun aluksi 
aurinkoinen ja lämmin, tai sitten vain salaka
vala. Hieman siinä marssiessamme jonossa 
tienpiennarta juurikaan kenenkään puhumatta 

toisilleen muutamaa lausetta enempää, ehdin 
itsekseni pohtimaan olinko varustautunut tur
hankin raskaalla vaatetuksella mukaan ja tu
lisiko jotain keventää. Toisaalta taas hetkenkin 
pysähdys kuivasi hikeä joten päätin vain jatkaa 
matkaa alkuperäisissä suunnitelmissa. 

Saavuimme ensimmäiselle rastille melko 
vaivatta. Rasti oli samalla paikalla kuin 

keväinen tulentekorasti. Tuolloin ensim
mäiset taistelijat olivat jättäneet matkan 
kesken toisten kannustuksesta huolimatta. 
Nyt ei näyttänyt olevan moisia ongelmia. 
Joukkuessamme rakennettiin verkkopaareista 
ja ohuista puunrungoista nopeasti evakuoin
tiin sopivat paarit ja partiomme ensiapumie
heksi nimetty taistelija valittiin loukkantuneek
si . Helppoa kun osaa? Reilun pelin hengessä 
jokainen paikalle saapunut partio huolehti 
suorituksena jälkeen myös siitä, ettei seuraa
vat pääsee! hyötymään valmiiksi sahatuista 
aisoista. 

Seuraavaksi suunnistimme kohti 
Klamilan satamaa. Reitti sinänsä oli 

varsin helppo, isoja teitä pitkin. Muutamia taukoja pidettyämme 
ja jääkäri Pesosen korjailtua useampaan kertaan taisteluvyönsä 
säätöjä saavuimme vihdoin Klamilaan. Kaikki joukkueemme 
jäsenet tuntuivat ainakin vielä olevan varsin hyväkuntoisia ja 
virkeitä. Tosin matkaa oli takana vasta alle 15 km, joten ei näi
den miesten kunnolla matkan missään pitäisi tuntuakaan . 
Edessä oli vesistörasti , jonka päätin jättää väliin. Turha maksimoida 
kurjuutta enempää. Ehkä kuumasta saunasta mutta ei näin. 

Vaikka vesi ei suuremmin houkutellutkaan suorittivat kaikki "par
tioni" jäsenet rastin kersantti Gritskovin malliesimerkin mukaan. 

Yhden kieltäytymisestä olisi koko porukka saanut kärsiä, siitä kun 
olisi rapsahtanut miinusminutteja melko runsaasti (+35min). Alkoi 
olla jo hieman nälkä kellon käydessä viittä, joten päivälliseksi tar
joiltu mausteinen riisisekoitus maistui mainiolta. Ruokailun lomassa 
ehdin myös hieman haastelemaan muiden rastille ehättäneiden 
kanssa. AUK ja kokelaat olivat edenneet hurjaa vauhtia. He olivat 
lähteneet aivan viimeisten joukossa ja tältä rastilta lähdettäisiin 
melko peräkkäin. Oma joukkueeni oli tässä vaiheessa kolmantena. 

Seuraava muistiinpanoni on ilta kahdeksalta. Olin tuolloin muist
anut puhelimessani olevan nauhoitusmahdollisuuden, jonka 

jälkeen aloin ikäänkuin käyttää sitä sanelukoneenani. Ilta oli jo 
saapunut ja hämärä hiljensi miehiä entisestään. Matka tuntui varsin 
yksitoikkoiselta ja pitkältä. Edessä oli neljä joukkuetta, AUK oli ohit
tanut meidät vastikään. Hyvin kaikki tuntuivat jaksavan, vaikkakin 
muutamien osalta oli ilmassa selväti epäuskoa ja väsymystä. 
Ryhmässämme vallitseva yhteishenki kannusti kaikkia kuitenkin 
jatkamaan. 

Taukoja ei enää juurikaan pidetty, koska jokaisen pysäh
dyksen jälkeen matkan jatkaminen oli osalle aina vain vaikeampaa. 
Olin itse melko yllättynyt vointiini. Tietenkin omaa matkantekoani 
helpotti se, että jalassani oli omat hyvinmukautuneet vaelluskenkäni 
eikä selkääni painanut kuin kameroita ja juomapullojani varten va
raamani pikku reppu . Joltain saimme kuulla, että tähän mennessä 
oli marssin keskeyttänyt vasta aivan muutama, hienoa! 

Yhdeksän maissa illalla saavuimme takaisin Lupinmäelle. Koko 
porukka, jokainen jaksoi jaksaa. Edessä olisi ampumarasti , 

josta ei pitäisi olla kovinkaan vaikea suoriutua kunnialla. Olihan 
ryhmässämme hyviä ampujia. Ammunnan jälkeen olisikin hetken 
pakollinen lepo. Joka joukkueella vähintään puolitoista enintään 
neljä tuntia aikaa levätä ja huoltaa lämmitetyissä teltoissa. Omat 
jalkani alkoivat tuntua melko jäykiltä, vaikeinta oli lonkkien kans
sa. Toinen sukka oli pääsy! menemään ruttuun ja elämäni ensim
mäinen marssilla aiheutunut rakko tuntui ikävältä varpaanpohjassa. 
Syötyäni iltapalan päätinkin mennä hetkeksi nukkumaan ja suun
nitella sitten jatkoa kellon näyttäessä puolenyön parempaa puolta 
marssijoita ajatellen. 

Puoli neljältä yöllä jatkoin matkaa autosuunnistuksena. Lähtiessä
ni matkaan tekivät muutamat joukkeet lähtöä ja jokunen kömpi 

ulos teltoista unenpöppöröisenä. lima oli kostea sumusta mutta vettä 
ei kuitenkaan ollut satanut, joten matkaa saatiin jatkaa ilman sade
varustusta toisin kuin keväällä jolloin sade alkoi puoli viiden maissa 
illalla ja sitä riitti lähestulkoon maaliin saakka. Partioiden hajonta 
oli kova. Pohdinkin autoa ajellessani kumpiko suoritusta arvostan 
itse enemmän, suurta voittoa vai kokonaista joukkuetta maalissa. 
Päädyin viimeiseen vaihtoehtoon. En ollut nähnyt joukkueemme 
lähtöä (4.partiosta oli tullut ajatuksissani "meidän partio, meidän 
joukkue"). joten en tiennyt oliko Gritskov saanut kaikki jatkamaan 
matkaa ja miten koko matka eteni. 
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Aamulla klo 0440 löysin itseni Nopalasta 
. Olin nähnyt siihen mennessä vasta 

kaksi joukkuetta matkan varrella. Reitti oli 
varsin mutkittelevaa, reiluja ylä- mutta on
neksi myös alamäkiä. Mietin siinä vaihees
sa itsekseni, ettei minusta ainakaan olisi 
ollut väsyneenä tuota reittiä polkemaan. 

Kellon lähestyessä kuutta löysin 
joukkueemme viestirastilta. Suureksi 

ilonaiheekseni kaikki olivat edelleen mukana 
ja suhteellisen pirteinä vielä siinä vaiheessa. 
Jotkut olivat matkan varrella nukahtaneet 
pyörän sarviin ja joukkueen johtajana Grit
skov sai todella tehdä töitä pitääkseen sekä 
miehet hereillä että myös kiinni todellisuu
dessa väsymyksen tuodessa osalle jo pieniä 
harhoja. 

Vajaa tunti myöhemmin löysin aiem
min hukkaamani nuotiontekorastin. 

Olin pimeässä ajanut risteyksen ohitse. Nyt 
rastilla oli aiemmin ohittamani kaksi meri
tulenjohto-oppilasta tekemässä nuotiota ja 
keittämässä siinä pakinkannellista vettä an
nettujen ohjeiden mukaan. Hyvin tuli saatiin 
lopulta syttymään taskusta löydetyn muistiin
panovihkon sivujen avulla. Pääasia että syt
tyi. Kuvattuani hetken verran tunnelmakuvia 
jatkoin matkaani takaisin kohti viestirastia ja 
siitä eteenpäin sinkorastille. 

Klo 0745 löysin sinkorastin tai rastin missä 
piti olla tuo kyseinen sinkotehtävä. Rasti 

oli kuitenkin peruttu yön pimeyden vuoksi. 
Ensimmäiset olivat saavuttaneet etapin hie
man ennakoitua aikaisemmin, joten sen 
luonnetta oli jouduttu muuttaamaan. Rastilla 
tapasin sieltä juuri poistumassa olevan hen
kilökunnan joukkueen, joiden kanssa vaihdoin 
jälleen kuulumisia jo toistamiseen sinä yönä. 
Hetkeä aiemmin olin tavannut tiellä myös van
han papparaisen joka oli ajokoiransa kanssa 
matkalla jänisjahtiin. Hänkään ei ilmeisesti ol
lut osannut odottaa muita tienkäyttäjiä siihen 
aikaan, ilme oli sen verran yllättänyt. 

Vähän ennen maalia ohitin vielä muu
taman joukkueen, joissa kaupungin 

läheisyys ja häämöttävä maali lisäsivät 
kummasti virtaa muutoin melko väsyneisiin 
matkaajiin. Joukkueiden joukossa oli myös 
oma joukkueeni, hyvä me!! 

Voittajien on helppo hymyillä! Jokainen 
maaliin päässyt voi mielestäni pitää it

seään hyvällä syyllä voittajana. Vaikka 
jalkoja särki ja lihakset muutoinkin kertoivat 
käyneensä lähes äärirajoilla alkoi tarinat len
nellä jo matkasta sekä siitä mihinkä hintaan 
reissu uusittaisiin. Ei uskoisi että lihasmuisti 
on paras muisti? Kello tikitti eteenpäin ja vii
meisten joukkueiden hyväksytty aikaraja alkoi 
pikkuhiljaa umpeutua. Monta joukkuetta jäi 

4. partio / 2. RanJJ maalissa 

tulematta siihen mennessä maaliin. Harmi. 
Yhtä harmi oli myös se, etten ollut 

näkemässä sitä hetkeä, jolloin baretin käyt
töoikeuden saaneet asettivat päähänsä tuon 
tavoittelemansa tunnusmerkin. Uskon että 
tästä marssista, joka kersantti Hämäläistä lai
natakseni "erottaa miehet marjanpoimijoista" 
puhutaan vielä monta kertaa senkin jälkeen 
kun piikit aamukammasta harvenevat ja re
servin aika koittaa. Kerran rannikkojääkäri 
aina rannikkojääkäri. 

Partion jäsenet takarivissä vasemmalta: jääk Hakkarainen, jääk Arhipoff, alik Forsberg, jääk Brant, jääk Laakso
nen JS, jääk Perkoila, jääk Laaksonen MO, jääk Virtanen, jääk Hataja. Eturivissä kers Taneli Gritskov (vas.) ja 
jääk Pesonen 
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Faktatietoa ran n i kkojääkäritestistä 
Rannikkojääkärimarssi, jonka hyväksytysti suorittaminen oikeut

taa vihreän rannikkojääkäribaretin käyttämiseen järjestettiin 
vuonna 2005 molemmille saapumiserälle ml.aliupseerikoulun rannik
kojääkärilinja. 

Marssille osallistuvat liikkuvat ryhmäkokoonpanossa jalan, 
polkupyörällä ja veneellä. Marssi on fyysisesti ja henkisesti ra

sittava suoritus, jonka kesto on noin 30-40 tuntia. Osa rasteista on 
tehtävärasteja, joilla ryhmä suorittaa tehtävän ennen marssin jatka
mista. Hylätystä suorituksesta määrätään "sakkokierros"/ "sakkoai
ka", jolloin marssi pitenee. Marssin kokonaispituus tulee olla jalan 
yli 60km, polkupyörällä yli 80km ja yhdistelmämarssina yli 100km. 
Marssin ajan yövytään teltoissa. 

Barettivaatimukset 

Rannikkoalueen komentaja myöntää käyttöoikeuden henkilökunnalle 
ja varusmiehille käyttää barettia kun tietyt hyväksytyt kriteerit täyt
tyvät. 

Baretin käyttöoikeus 

Puolustusvoimain komentaja myönsi 11.4.2005 
rannikkojääkärin baretin käyttöoikeuden Kotkan 
Rannikkoalueella rannikkojääkärikoulutuksen 
suorittaneille varusmiehille, reserviläisille ja 
palkatulle sotilashenkilöstölle. 

Baretin käyttöoikeus on voimassa joukko-osas
ton lakkauttamiseen 1.1.2007 asti. Kotkan Ran
nikkoalueella bartetin käyttöoikeuden myöntää 
Rannikkoalueen komentaja . 

Perusvaatimukset: 

• 12 min juoksutesti vähintään 2800 m, 
(naiset 2600 m) 

• uinti 200 m alle 5 min 30 s 
• ammunta vähintään 6 osumaa 150 m 

matkalta 
• lihaskuntotesti vähintään 9 pistettä 
• suoritettu rannikkojääkäritutkinto ja 

barettimarssi 
• korkeintaan 15% poissaolo ja muutoinkin 

moitteeton palvelus 

Tulosten tekijät 
Kirkonmaan linnake käynnisti Rannikkojääkärikomppania

tuotannon saapumiserästä 1/05 alkaen. 

Linnakkeen varusmieskoulutuksen tulokset ovat erinomai-
sia . Saapumiserän 1/05 ATT:n keskiarvo kotiuduttaessa oli 

10,23 P-kauden keskiarvon ollessa 9,4. 

Liikuntakoulutuksessa Kirkonmaan varusmiesten kuntoin
deksi on järjestelmällisesti kohonnut palvelusaikana. 1/05 

saapumiserän kuntoindeksin keskiarvo oli P-kaudella 17,48 ja 
kotiuduttaessa 19,32. Merkittävin kehitys saatiin 12-minuutin 
juoksutestissä nostamalla keskiarvoa 2 571 metristä 2 777 
metriin. 

Meriittiä on tullut myös urheilukilpailuista. Merivoimien 
mestaruuskilpailuissa jollasoudun finaalissa oli kaksi Kirkon
maan varusmiestä sijoittuen toiseksi ja neljänneksi , Meri3-otte
lun varusmiessarjassa Kirkonmaalle voitettiin pronssia. IMPA: 
n suunnistusmestaruuskilpailuissa varusmiesten sarjassa 

voitettiin hopeaa. Linnakkeen varusmies voitti myös SotUL:n 
tenniksen Suomen Mestaruuden. 

Kirkonmaan linnakkeella palvelevien varusmiestenlop
pukyselyn tulokset ylittävät Merivoimien keskiarvot 

selkeästi ja ovat valtakunnallisestikin keskiarvon yläpuolella . 

KYSYMYS PV Meriv Kmaa 
Maanpuolustustahto 4,2 4,1 4,8 
Palvelusmotivaatio 3,3 3,0 4,0 
Koulutuksen haasteellisuus 3,0 3,1 3,8 
Suorituskyky sodassa 3,6 3,4 4,1 
Arvio henkilökunnasta 3,7 3,6 4,2 
Ryhmä kiinteys 3,7 3,7 4,2 
Liikuntakoulutus 3, 1 3,1 3,4 
"Armeija-aika" 3,6 3,6 4,3 
Arvosana koulutuksesta 3,4 3,2 3,8 
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Suomen Salpa 
Suomen itärajalle rakennettiin vuosien 1940-1941 ja 1944 aikana massiivinen, 1200 km pitkä puo
lustuslinja itärajamme puolustamiseksi. Linja kulkee itärajaamme myötäillen Suomenlahdelta Sal
laan ja sieltä kenttälinnoitettuna aina Jäämerelle saakka. 

Virallisesti asema kulkee nimellä Suomen Salpa. Nimi pohjautuu kenraaliluutnantti Oeschin esit
ykseen, jonka Marsalkka Mannerheim vahvisti kesällä 1944. 

Kuva Martti Valkonen 
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Talvisota päättyi Suomen torjuntavoittoon ja itsenäisyyden säilyt
tämiseen, vaikkakin Moskovan rauhassa 13.3.1940 Suomi jou

tui luovuttamaan Neuvostoliitolle mm. Karjalan kannaksen, Laatokan 
Karjalan ja itäisen Suomenlahden ulkosaaret sekä vuokraamaan 
Hankoniemen tälle sotilastukikohdaksi. Alueluovutuksissa maamme 
menetti itärajan puolutustukselle edulliset maastot Laatokan etelä- ja 
pohjoispuolella rajan siirtyessä tuntuvasti lännemmäksi. 

Sodan uhka oli rauhanteosta huolimatta edelleen varsin konk
reettinen niin Suomessa kuin koko Euroopassakin. Niinpä so

tamarsalkka C.G.E. Mannerheim ja Suomen Sodanjohto päättivät jo 
maaliskuussa 1940 uuden rajan linnoittamisesta, jonka painopiste 
olisi Virolahden-Luumäen tasalla. Linnoitteiden tekninen suunnittelu 
käynnistettiin huhtikuussa 1940 samanaikaisesti taktillisen ja maas
tosuunnitelun kanssa. Linnoituksen suunnittelussa käytettiin hyväksi 
sekä talvisotaa edeltäviä että sodan aikaista kokemusta. 

Kantalinnoittamiseen ruvettiin jo keväällä 1940 perusta
maan työryhmiä ja niitä johtamaan työpiirejä. Rakennustyömaiden 
kokonaisvahvuus kasvoi kokoajan ja oli suurimmillaan maaliskuussa 

1941 noin 35 000 miestä. 
Salpalinjan rakentaminen keskey

tyi jatkosodan syttymiseen 25.6.1941 kun 
linnoitustöissä olleet reserviläiset kutsuttiin 
sotapalvelukseen kesäkuun puolivälissä 
1941 . Sen jälkeen linnoittamisesta vasta
sivat armeijakuntien alaiset linnoitusrak
ennuspataljoonat, jotka !innoittivat myös 
asemasotavaiheessa 1942-1944 armeija
kuntien selustassa. 

Suomi torjui Neuvostoliiton suur
hyökkäyksen Viipuinlahdella ja Karja

lan Kannaksella heinäkuun puoleenväliin 
ja Ilomantsin suunnalla elokuun loppuun 
mennessa v.1944. Aselpo tuli voimaan 4.-
5.9.1944 ja välirauha solmittin 19.9.1944. 
Sen sopimusten mukaan Suomen tuli vetää 
kaikki joukkonsa Moskovan rauhan rajan 

taakse määräaikaan (24.9.-3.10.) men
nessä. Käsky linnoitustöiden lopettamisesta 
annettiin 24.9. kuitenkin niin, että kesken
eräiset työt saatetaan loppuun. 

Salpalinjaa ei ehditty rakentaa 
valmiiksi yhtenäiseksi linnoitusketjuksi eikä 
linnoitetulla alueella ollut paljon syvyyttä. 
Tähän olivat pääsyinä voimavarojen ra
jallisuus ja jatkosodan syttyminen lyhyen 
rauhanajan jälkeen. Jatkosodassa voimat 
suunnattiin itään siirtyneiden taistelujoukko
jen tukemiseen. Sodan loppuvaiheilla tehtiin 
mitä ehdittiin, mutta aselepo ja välirauha 
keskeyttivät linnoitustyöt. 

Salpalinja on edelleen itsenäisen Suomen 
suurin yksittäinen rakennuskohde. 

Se oli sotaa käyvälle maallemme valtava 
ponnistus kun samanaikaisesti linnoitettiin 

myös taistelualueilla ja jälleenrakennettiin 
myös takaisin vallattua Karjalaa. 

Linnoittaminen lisäsi Moskovan 
rauhan aikana 1940-1941 kansamme tahtoa 
ja kykyä puolustaa kotimaataan ja kesällä 
1944 uskoa siihen, että kaikki ei vielä ole 
menetetty vaikka puolustus murtui Karja
lan kannaksella. Salpalinjan kestävyyttä ei 
koeteltu taisteluissa. Se kuitenkin vaikutti 
aselevon syntymiseen olemassaolollaan. 
Neuvostoliiton johto tiesi , että Suomen puo
lustus ei ollut helposti murrettavissa ja suun
tasi sotavoimansa tärkeämpään tehtävään, 
Saksan lyömiseen Keski-Euroopassa. 

Lähde: Oinonen&Tolmunen, Matka Salpa
linjalle 

Salpaopas 
Terho Ahonen 

Toukokuisella tutustumiskäynnillämme Salpa
asemassa meitä opasti asiantunteva salpaopas 
Terho Ahonen, jolla on myös siteitä Kotkan Ran
nikkoalueeseen. 

Kuka mies oikein on ja miten hänellä on herännyt 
kiinnostus salpa-asemaa kohtaan? 
Haastattelu ja kuvat Martti Valkonen I Teksti Marika Terä 

Terho Ahonen syntyi maatilan pojaksi kaakonkulmalle Miehikkälään 
vuonna 1951 . Koulun penkkiä nuorimies Ahonen kulutti keskikoulun 

verran. Ensimmäisen kosketuksensa sotaväkeen Ahonen sai astues
saan 17- vuotiaana vapaehtoisena palvelukseen Kotkan Rannikkopat
teristoon 111/69. Vaan ei ole ikään katsominen, sillä Ahonen kotiutettiin 
Kirkonmaan patterista saapumiseränsä parhaana kokelaana, reservin 
vänrikkinä 10.9.1970. 

Vain kolme viikkoa myöhemmin hän saapui takaisin Kirkon
maahan, nyt opetusaliupseerin tehtäviin. Tarkoitus oli kokeilla pestiä vain 
yhden talven ajan. Ja kun rauhanturvaajan tehtävätkin alkoivat kiinnos
taa, hän erosi puolustusvoimain palveluksesta omasta pyynnöstään 7kk: 
n palveluksen jälkeen huhtikuun lopussa 1971. 

Vain kolme päivää myöhemmin Ahonen löysi itsensä Niinisalon 
YK-koulutuskeskuksesta valmiusjoukon koulutustilaisuudesta. Koulutuk
sen ja reservissä vietetyn ajan jälkeen aloitti YK- ltn Ahonen joukkueen
johtajan vakanssilla Egyptissä marraskuussa 1973. Tuosta ajasta ker
tova kirja "Tulikaste Suezilla" ilmestyi häneltä viime toukokuussa. 

Rauhanturvaajana toimittuaan siirtyi Ahonen takaisin reserviin , 
tosin nyt ilmavoimien puolelle ilmavalvontatehtäviin. Aktiivisena reser
viläisenä kertausharjoitusvuorokausia on kertynyt satakunta ja vuonna 
1998 hänet ylennetti in 46-vuotiaana reservin majuriksi. 

Vuonna 1987 syntyi Miehikkälässä ajatus "korsumuseon", nykyisen 
Salpa-linja-museon perustamisesta. Tuohon aikaan Etelä-Saimaas

sa päätoimisena aluetoimittajana työskennellyt Ahonen kirjoitteli Salpa-

asemasta joitakin juttuja myös maanpuolustusalan järjestöleh
tiin. Juttuja tehdessään Ahosen kiinnostus hanketta kohtaan 
heräsi, koska Ahosen omia sanoja lainatakseni: " Sotilasasiat 
ovat aina muutenkin kiinnostaneet ja toisaalta reservinupse
erina on tietty velvollisuuskin osallistua maanpuolustushenkeä 
arvostavaan ja edistävään toimintaan". Niinpä, kun Ahosta 
pyydettiin paikallisen reserviupseerikerhon jäsenenä vapaa
ehtoisoppaaksi museolle, oli pää tähän hankkeeseen avattu. 

Vuonna 1989 avattiin Miehikkälään Salpalinjalle kun
nallinen vaellusreitti , jonka opaskoulutukseen myös Terho Aho-
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nen osallistui. 
Salpa-aseman 50-vuotisen olemassaolon kunniaksi puo

lustusvoimain toimeksiannosta järjestettiin 1994 juhlavaellus, jonka 
suunnittelussa ja toteutuksessa Ahonen oli mukana. Suunnittelun 
yhteydessä hän koki perehtyvänsä huomattavan laajasti Salpa-ase
man saloihin. Hyvän alkumenestyksen johdosta paikallisten reser
viläisjärjestöjen Salpavaelluksesta tuli vuosittain toistuva. 

Vuonna 1995 Ahonen tarttui Miehikkälän kunnan tarjoamaan 
mahdollisuuteen ja perusti oman matkailualan yrityksensä Kor

sumatkat - Bunker Tours - toiminimen, jolle kunnallinen vaellus
toiminta Salpa-asemassa sopimuksella siirtyi. Yritystoiminta alkoi 
kevätkesällä 1996. 

Koska "oppaaksi ei koskaan valmistu ja aina oppii jotain 
uutta", jatkui Ahosen perehtyminen Salpa-asemaan lähinnä kirjallisu
uden kautta. Samoin jo Suezilla vajavaiseksi osoittautunutta keskik
ouluenglantia oli Salpalinja-opastusten myötä pakko parantaa. Niinpä 
Ahonen suorittikin yleis~ssä kielitutkinnossa vuonna 2004 englannin 
kielen keskitason. "Se riittäisi reservinupseerille myös tämän päivän 
rauhanturvaamistehtäviin." 

Sittemmin Miehikkälässä on järjestetty parikin varsin seikka
peräistä salpa-opaskurssia, joissa molemmissa Ahonen on ol

lut mukana lähinnä vaellusosien kouluttajana. Varsinaisia koulutet
tuja salpa-oppaita löytyy Miehikkälästä parisenkymmentä, joista noin 
puolet osallistuu aktiivisiin opastuksiin Salpalinja-museolla. 

Vuonna 2005 perustettiin Miehikkälän Salpalinja-museon 
tarpeisiin opaspankki, jonka jäsenet toimivat lähinnä museon auki
oloajan ulkopuolella. Opaspankkia vetää Virolahden ja Miehikkälän 
reserviupseerikerho, ja se on aloittanut toimintansa varsin lupaavas
ti. Näistä oppaista lähes 100% on reserviläisiä. 

Miehikkälä on Salpa-asemaan liittyvissä, lähes kaikissa 
toiminnoissa edelläkävijä. Siitä kertoo myös viime heinäkuun alussa 
Miehikkälään virallistettu valtakunnallinen Salpakeskus, jonka työn 
linjaaminen ja perustaminen on syyskuun alussa alkanut. 

Ahonen elättää itseään paitsi osa-aikaisena matkailuyrittäjänä 
myös maanviljelijänä ja erityisesti osakkaana puunjalostusyrit

yksessä. Korsumatkat työllistävät Ahosta varsin kausiluontoisesti , 
lähinnä kesän alku- ja loppupuolella. Sen toiminta on tarkoitettu ryh
mille, joten paras lomakausi - keskikesä on varsin hiljaista. Tuolloin 
ihmiset liikkuvat yksitellen esim. Salpalinja-museolla. 

Ahosen asiakkaat ovat erilaisia yritysten, järjestöjen yms. 
muodostamia ryhmiä, joista noin puolet vaeltaa. Ulkomaalaisryh
miäkin vaelluksella on ollut. Suomen viime sotien ponnistelut ilmi
selvästi kiinnostavat ulkomaalaisia. 

Kysyttäessä ikimuistoisinta opastusta Salpa-asemassa, 
kertoo Ahonen vaeltaneensa asemassa korsuyöpymisineen viiden 
venäläismiehen kanssa. Kieliongelmien lisäksi Ahonen koki haas
teena myös sen, että vastassa oli aluksi myös vahva asennemuuri. 
Rajan takana linjasta ja sen tarkoituksista liikkuu, sikäli kuin tietoa on, 
myös väärää tietoa. 

Erikoisena Ahonen pitää useiden asiakkaiden reaktioita 
opastuksen jälkeen. Nämä ihmettelevät, miksi Salpalinjasta ja sen 
historiasta ei puhuta nykypäivänä riittävän paljoa ja riittävän kovalla 
äänellä. Vaellettuaan asemassa ja kuultuaan paikkoihin liittyvät 
opastukset ihmiset ovat kokeneet ymmärtävänsä sodanaikaisen 
sukupolven tekoja ja arvostavansa niitä kokonaan uudella, kunnioit
tavalla tavalla. 

Ahosen mielestä kiinnostus Salpa-asemaan on kunnioituk
sen osoittamista sotiemme veteraaneille ja Salpa-aseman rakenta
jille, naisille ja miehille. 
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Salpa-opas Terho Ahonen esitelmöimässä kotralaisille 

Res majuri Terho Ahonen "Tulikaste Suezilla" kirjan julkistamis
tilaisuudessa Salpamuseolla 10.5.2005 

Matkan varrella huomasi myös kuinka kesä teki tuloaan 
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Ran n i kkol i n nakkeiston 
sotakokemuksia 

Otteita Haminan Rannikkolinnakkeiston 24.11.1944 
vastauksista Merivoimien esikunnan kysymyssar
jaan sotakokemuksista: "Mitkä muutokset sa-or
ganisaatioon olisivat aiheellisia?" 

11 ~rivoimissa on nykyään käytännössä kahdet vahvuudet 
/Visa- ja sup. määrävahvuudet. Molempia vahvuuksia on 
käytetty kautta merivoimien niin hyvin varsinaisessa taistelu
vyöhykkeessä kuin myös alueilla, jotka olivat suhteellisen kau
kana siitä (Uud.RPr. ja Saar.RPr) 

Kokemus on osoittanut, että sup. määrävahvuudessa 
ei kyetä toimimaan varsinaisella taisteluvyöhykkeellä, sillä vah
vuudet on laskettu niin minimiin, että huomioiden ns normaali
set vähentävät tekijät eivät tällaiset yksiköt ole kuin aivan osit
tain toimintakykyisiä. Niiden toimintakykyiseksi saattamiseksi 
on täytynyt muista yksiköistä ottaa täydennys. Tällaisesta on 
johtunut kautta sota-ajan jatkunut kiehumistila, uusia yksikköjä 
perustettu, vanhoja yhdistetty tai hajotettu. Luonnollista on, 
että tällä menettelyllä on ollut tuhoisat ja usein taisteluissa, niin 
talvisodan kuin tämänkin sodan aikana todetut, kohtalokkaat
kin seuraukset. Merivoimien pieni miehistövahvuus on tietysti 
ollut tähän swnä, koska vihollistoiminnasta aiheutuvat pain
opisteen muutokset ovat pakottaneet nopeasti keskittämään 
joukkoja, ja mikäli tällaisia ei ole muuten saatu riittävästi, on 
heikennetty määrättyjä alueita muodostettu uusia yksikköjä, 
mutta tällöin on myöskin jätetty entiset yksiköt supistetuin sup. 
vahvuuksin toimimaan jonkinlaisina varmistuseliminä. 

Kuten monista sotakokemuskerlomuksista saattaa 
todeta eivät tällaiset kokoonhaalitut, ehkäpä ylimielisestikin tu
leen heitetyt joukot, ole kyenneet teh-äviään täyttämään. Jou
kot eivät ole omanneet sielua, yhtenäistä kuria ja yhteenkuulu
vaisuuden tunteesta johtuvaa henkeä. 

Voska käydyt sodat ovat osoittaneet, että rannikkotykistö 
r\.ei ole mikään paikallaan seisova aselaji, olisi seuraaviin 
näkökohtiin kiinnitettävä tulevassa organisaatiossa huomiota: 

- merivoimilla oltava pysyvä organisoitu reservi 
- yksiköiden oltava perusmuodoltaan pysyviä ja niin vahvoja, 
että kykenevät joka olosuhteissa toimimaan. 

- vähemmän uhatut suunnat jätettäköön harvempien, mutta 
silti täysivahvuisten yksikköjen varmistettavaksi. 

Ylläesitettyjen näkökohtien perusteella tuntuisi asialliselta, 
että: 

- Sup. määrävahvuudet poistettaisiin. 
- Pysyvien r.jv.reservien määrää olisi lisättävä. 
- Organisaatioissa olisi siirryttävä sellaiseen muotoon, josta 
yksiköt säilyvät mahdollisimman kokonaisina riippumatta 
tilanteen vaihteluista. Sotakokemuksissa esitetyt erilaiset eh
dotukset rannikkodivisioona, -prikaati muodoista ovat harkit 
semisen arvoisia. 

11 A,liden tämän kysymyksen puitteisiin liittyvien seikkojen 
I VI osalta viitataan rykmenttien ja lstojen sotakokemusker
tomuksiin. Niistä mainittakoon erikoisesti seuraavat paljon kes
kustelua aiheuttaneet yksityiskohdat. 
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Haminassa 

yllä : Haapasaaren pooki lipputtaa Viipurin valtauksen kunniaksi 
alla: Kirkonmaan päälaituri 

Linnakkeiston Komentoelimestä 
on olosuhteiden pakosta muo

dos tunut esikunta ja tuntuu siltä, 
että se olisi paras sellaiseksi vah
vistaa. Nykyisellä vahvuudellaan 
/stoa lienee ajateltu puhtaasti 
komento- ja johtoporlaaksi ilman 
huolto- jakelu ja varastoimisvel
vollisuuksia. Käytäntö on kaut
taaltaan vienyt kuitenkin siihen, 
että Isto lähinnä vastaa pston ja 
pataljoonan esikuntaa sille annet
tujen tehtävien takia. Linnakkeis
ton määrävahvuuksiin olisi joka 
tapauksessa lisättävä seuraavaa: 

o aseupseeri, joka samalla on 
pioneeriupseeri 

o talousaliupseerimäärä kaksin
kertaistettava 

o viestihenkilöstöä vahvistettava 

,"btjuntakomppania on nyky
/ isessä muodossaan melkein 

kauttaaltaan tuomittu liian raskaak
si ja jäykäksi. On kuitenkin myöskin 
vastaisia mielipiteitä lähinnä silloin 
kun totjuntakomppaniaa käytetään 
odotusryhmityksessä rantavii
van eri tukikohtien miehitykseen. 
Jälkimmäinen ajatus tuntuu asial
liselta siinä tapauksessa, että me
rivoimilla on riittävästi jv.reserviä, 
joka totjuntakomppanialta puut
tuu. Totjuntakomppania-nimitys 
tuntuu harhaanjohtavalta ja raskas 
komppania on ehkä parempi. 

Talouspuolen organisaatiossa 
I on ollut paljon toivomisen var

aa varsinkin sellaisten erillään ja 
pitkien yhteyksien takana olevissa 
yksiköissä kuten RTR 12. Talous
joukkueen lisääminen rykmentti
porlaaseen tuntuu kokemus
peräisesti olleen monin paikoin 
pakon sanelema ja se lienee 
syytä lisätä määrävahvuuksiin. 
Yleishuomiona talouspuolesta 
voidaan todeta, että merivoimien 
yksiköiden muuttuessa 
liikkuviksi tai erillisiksi on aina täy
tynyt taisteluvahvuudesta ottaa 
lisähuo/tohenkilökunta. Tämä tun
tuu nurinkuriselta miessäästöltä 
ja tähän lähinnä vaikuttanee juuri 
edellä mainitut sup. määrävahvu
udet. 

Lääkintähenkilökuntaa on yk
siköissä yleensä liian vähän. 

Pienin elin on 1 + 2. 

Liikuntavälineistä voitaisiin sa
noa, että merivoimien yksiköi

den joutuessa /iikuntasotaan tar
vitaan niille samat liikuntavälineet 
(autot ja hevoset) kuin maavoimille 
on vahvistettu. Tämä edellyttäisi 

joko prikaati ja rykmenttiporlaa
seen varattavaa reserviä tai riit
tävän ajoissa tehtyä suunnitelmaa 
liikuntavälineiden keskittämiseen. 

\ ~estimateriaalin määrävahvu
V uksiahan ei ole voitu missään 

noudattaa, mutta asiassa lienee 
myöskin organisaatiokysymys, sil
lä vaikeisiin sotatoimiin joutuneet 
ovat yleensä sotakokemuksis
saan valittaneet viestimateriaalin 
puutetta ja usein myöskin viesti
henkilökunnan vähyyttä. 

Qoneerijoukkue on esitetty lisät
' täväksi rykmentin vahvuuteen. 
Tämä tuntuu hyvin asialliselta, 
sillä sulutustöiden runsaus ja 
monipuolisuus vaatii oman henk
ilökuntansa rykmentin puitteissa. 
Ajatus, että lston komentoelimen 
yhteyteen perustetulle pst.osastol
le annettaisiin pioneerikoulutusta 
siinä määrin, että se kykenisi su-
lutusten hoitoon ja valvontaan (ei Kirkonmaan puhelinkeskus 

rakentamiseen) tuntuu asialliselta. 

l. yksiköiden alistussuhteissa 
on varsinkin alemmissa por

taissa (linnakkeista, linnake) ollut 
mielipiede-eroavaisuuksia. /t:n 
itsenäisws it.asioissa on luonnol
linen, mutta ei liene oikein, jos se 
kehittyy vääräksi aselajihengeksi. 
Tuntuisi selvältä, että it.yksiköt al
istetaan komentosuhteissa sille 
yksikölle, jonka it.suojaus on sille 
annettu tehtäväksi. lt.huo/to ja 
-koulutus asioissa ovat yksiköt 
aselajikomentajansa alaisia. 

'T7edusteluhenkilöstön määrä on 
/ osoittautunut riittämättömäksi. 

Prikaatissa on prikaatin tiedust- Nopea tiedusteluvene "Esko" täydessä vauhdissa 
etu-upseeri samoin rykmentillä, 
lstoissa sen tehtävät hoitaa o.t.o. 
joku upseeri. Jatkuvan taistelu
toiminnan aikana on osoittautunut, 
että nämä miehet ovat loppuunku
luneita 3-4 vuorokauden sisällä. 
Meri- ja iv.palvelus on kehittynyt 
varsinkin merivoimissa sangen 
laajaksi ja tuntuu siltä, että näiden 
tehtävien suoritus mittauspalve
luksen ohella ei aina onnistu ja ei 
varsinkaan taistelun aikana. Tämä 
palvelus kaipaisi osittain oman 
henkilökuntansa. 

Kuvat Haminan linnaikkeiston 
kuva-arkisto 

KK-ampujalta vaadittiin erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta 

KOTKAN KYNNET 2005 43 



SUOMENLAHDEN 
MOLEMMIN PUOLIN 

- Kotkan Rannikkoalueen kansainvälinen 
yhteistyö Viron Merivoimien kanssa 

Kotkan Rannikkoalue on ollut kansain
välisessä toiminnassa tiiviisti mukana vii
me vuosina. Toiminta kansainvälisessä ym
päristössä on profiloitunut Kotkan alueelle 
suuntautuneiden lukuisten laivastovierailui
den isännöintiin sekä vuodesta 2000 lähtien 
yhteistyöhön Viron Merivoimien kanssa. 

Teksti Lari Pietiläinen 

Kotkan Rannikkoalueen kansainvälinen yhteistyö Viron Merivoimi
en kanssa ei ole ollut konjakin makuista ja sikarin tuoksuista 

lomailua. Sen sijaan toimintamme on ollut havun makuista ja hien 
tuoksuista työtä. Sen päämääränä on ollut tiedon ja taidon jakaminen 
kummallekin puolelle Suomenlahtea, sen päämääränä oli oppia ja 
opettaa. 

Valtioneuvoksen selonteon toimeenpanosta aiheutuvien 
muutosten johdosta yhteistyö nykymuodossaan vähenee huomat
tavasti. Lähitulevaisuudessa selvinnee yhteistyön laajuus, aktiivisuus 
ja tavoitteet tulevaisuuden osalta. 

Kotkan Rannikkoalueen yhteistyön aloittaminen 
virolaisten kanssa 

Yhteistyön ensiaskeleet otettiin_io vuonna 200_0, kun meriv°.imien 
esikunta käski Kotkan Rannikkoaluetta aloittamaan ystavyys

joukko-osastotoiminnan yhdessä Viron Merivoimien Rannakait
sekompaniin kanssa. Rannakaitsekompanii oli Viron Merivoimien 
perusyksikkö, jonka tehtävänä oli antaa varusmiehille käytännössä 
rannikkojalkaväkikoulutusta. Yksikön nimi vaihtui vuonna 2004 Mer
eväe Ekipaazh:ksi. 

Vuonna 2000 toteutettiin ystävyysjoukko-osastotoiminnan 
nimissä kaksi vierailua, ensimmäinen Kotkan alueelle ja toinen Vi
roon . Rannakaitsekompaniin edustajat vierailivat 17 .-19.5.2000 
Kotkassa. Matkan tarkoituksena oli tutustua yleisesti Kotkan Rannik
koalueeseen ja toimintaan sekä tarkemmin rannikkojalkaväen kou
lutukseen. Vierailijat kävivät seuraamassa myös rannikkojalkaväen 
harjoitusta. Kotkan Rannikkoalue toteutti vastavierailun 9.-11 .8.2000 
tarkoituksena tutustua sikäläisiin koulutusolosuhteisiin ja koulutuk
sen järjestelyihin. Vastaanotto ja järjestelyt olivat ilmeisen hyvät. 

Vuonna 2001 ystävyysjoukko-osastotoiminta ei edennyt 
suuntaan eikä toiseen. Osin tämä johtui joukko-osaston saamasta 
puutteellisesta ohjeistuksesta ja osin sitä, että vuonna 2001 Ranna
kaitsekompaniin päällikkö oli poissa, sillä hän oli juuri kurssilla Yh
dysvalloissa. 

Toiminta tehostui jälleen seuraav~na vuon~a, kun Kotkan ~a~
nikkoalueen edustajat komentaJakapteern Juha Torkkeh Ja 

yliluut-nantti nykyisin kapteeniluutnantti Teemu Leivo suuntasivat 
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luentosalkut mukanaan kohti Tallinnaa. 
Lokakuun loppupuolella toteutetun matkan tarkoituksena oli 

käynnistää vuoden lepotilassa ollut yhteistyö. Nykyisen esikuntapääl
likön ja tulevan Kirkonmaan linnakkeen päällikön tehtävänä oli myös 
paikallisten kouluttaminen, tai ainakin Kotkalaiseen rannikkopuolus
tukseen perehdyttäminen. 

Komentajakapteeni Torkkeli kertoi kiinnostuneille isännille 
Kotkan Rannikkoalueen tuoreet uutiset ja ajankohtaiset asiat sekä 
luennoi sataman puolustuksen, suluttamisen ja sulkemisen hienouk
sista ja haasteista. Siis yksinkertaisesti - kuinka se pitäisi tehdä. 

Leivon vastuualueeksi oli määrätty koulutuksen järjes
telyt. Hän kertoi , opetti ja koulutti luentoja hyväksikäyttäen rannik
kojalkaväki- sekä merivalvontakoulutuksen järjestelyistä Kotkassa. 
Luennot olivat varsin onnistuneet ja tilaisuuden loppupuhuttelussa 
virolaiset veljemme totesivatkin, että hekin haluaisivat tarjota harjoi
tusoppia Kotkan Rannikkoalueen henkilökunnalle. 

Virolaiset Janinaan vieraiksi 

Saman syksyn marraskuussa virolaiset saapuivat Kotkaan 
seuraamaan Meripuolustusharjoitus JANINA:a. Yhteysupsee

rina toimi tuolloin yliluutnantti Leivo. Yhteysupseerin johdolla vier
aat tutustuivat harjoitukseen hyvin kokonaisvaltaisesti. He pääsivät 
seuraamaan rannikkotykistöpatteriston toimintaa Kymin lentokentäl
lä, pioneerikomppanian toimintaa sataman suluttamiseen liittyen, 
Rjopon toimintaa ja rannikkotykistöammuntoja Kirkonmaalla. Lisäksi 
vieraat vietiin Vanhankylänmaahan katsomaan merivalvontajoukkoja 
ja Mustamaahan rannikkojalkaväkikomppaniaa taistelussa. 

Vierailu huipentui rannikkojalkaväkikomppanian maahan
laskun ja maihinnousun seuraamiseen Klamilassa. Harjoituksen olo
suhteet olivat varsin haastavat ja voitaneen todeta, että kyseessä oli 
marraskuussa toteutettu talvisotaharjoitus, sillä pakkasta oli noin 15 
astetta ja lumikerros ylsi 20 senttimetriin. 

Maihinnousu oli tarkoitus tehdä Uudenmaan Prikaatista 
lainassa olevilla Jurmoilla, jotka olivat ensi kertaa näytillä Kotkan 
alueella. Jäätilanteesta johtuen maihinnousua ei kyetty toteutta
maan pienveneillä, mutta onneksi Vahakari kuitenkin tuki hyökkäävää 
osastoa. Vahakari suoriutui tehtävästä hyvin , jonka johdosta joukot 
pääsivät maihin tekemään sitä mikä on jalkaväkimiehen työtä ja 
esikunnassa palvelevan unelma - hyökkäämään. 

Yhteistyöta aktiiviesti syksyllä 2003 

Syksyllä 2003 Kotkan Rannikkoalue isännöi virolaisia vieraita yh
teistyöhön liittyen kolme kertaa. 

Syyskuussa vieraille esiteltiin merivalvontakoulutuksen 
järjestelyjä sekä merivalvontaharjoituksen toteutusta, kun taas 
lokakuussa vieraat tutustuivat vastaaviin aiheisiin rannikkojalkaväen 

" mieleen jäi yksittäisen taistelijan korkea koulutustaso ja edellä 
mainitut yllättävät jopa villit terrorihyökkäykset ... " 

osalta. 
Joulukuussa Kotkan Rannikkoalueen rannikkojalkaväkijou

kot suuntasivat Joensuun korpimaille Itäisen Maanpuolustusalueen 
yhtymäharjoitukseen PEITSl-03:en. Tähän harjoitukseen oli tarkoi
tus kutsua virolaisia Rannakaitsekompaniin henkilöitä yksittäisiksi 
taistelijoiksi Kotkan Rannikkoalueen ja Savon Prikaatin perustamaan 
jääkärikomppaniaan. Se ei kuitenkaan onnistunut ja tekemiseen poh
jautuva oppimiskokemus muuttui sivusta seuraamiseksi. Virolaiset 
olivat tosin todella aktiivisia ja kyselivät paljon toiminnan vaiheista ja 
tapahtumien kulusta. Virolaisten hyvinvoinnista harjoituksen aikana 
vastasi Kotkan Rannikkoalueen joukkojen pääkouluttaja kapteeni
luutnantti Petteri Liitola. 

Syksy oli yhteistyön kannalta erittäin tiivistä aikaa ja vierai
lut varmasti opettavaisia arvoisille veljillemme. 

Muutoksia Virossa 

Muutoksia tapahtuu muuallakin kuin kotimaassamme. Vuoden 
2004 aikana Rannakaitsekompanii muutettiin Viron rannikkop

uolustusyksikkö Mereväe Ekipaazh:ksi. Sen tehtävänä on antaa 
peruskoulutus laivoille siirtyville matruuseille. Yksikön vahvuus pie
neni Rannakaitsekompanii:sta ja esimerkiksi keväällä 2005 se oli 
vain noin 20 varusmiestä. 

Vuoroin vieraissa, kotralaiset Naval Base-harjoituk
sessa 

Vuonna 2004 helmikuussa Kotkan Rannikkoalueen edustajat 
lähtivät kapteeniluutnantti Anssi Munkin johdolla seuraamaan 

Rannakaitsekompaniin Naval Base defence -harjoitusta. Tässä 
vaiheessa yksikkö oli siis vielä Rannakaitsekompanii. 

Harjoituksen tarkoituksena oli kouluttaa tukikohdan puo
lustajia toimimaan tukikohtaa kohdanneissa erityyppisissä case
tilanteista. Harjoitus eteni sisään pyrkivän henkilön tarkastuksesta 
aina lähes kaoottisiin terrorihyökkäyksiin. Kotkan Rannikkoalueen 
edustajien mieleen jäi yksittäisen taistelijan korkea koulutustaso ja 
edellä mainitut yllättävät jopa villit terrorihyökkäykset Pick Up- auton 
lavalta kohti tukikohtaa. Hyökkäykset olivat siis osa harjoitusta. 

Virolaiset kävivät tutustumassa Suomessa vuoden 2004 
aikana yhteensä viisi kertaa. 

Samassa harjoituksessa 
rinta rinnan 

Vuosi 2005 on yhteistyöhön liittyen historiallinen, sillä vasta nyt 
järjestettiin harjoituksia joissa samassa harjoituksessa koulutta

jina tai koulutettavina olivat yhteistoiminnan osapuolet. 
2.-4.3.2005 toimeenpantiin Rankin linnakkeella Kotkan 

Rannikkoalueen ja Viron merivoimien kansainvälisen rannikko
jalkaväkiharjoituksen 1. vaihe. Sen johti kapteeniluutnantti Mikko 
Pilviö ja siihen osallistui henkilökuntaa Kotkan Rannikkoalueelta ja 
Mereväe Ekipaazh:sta. Harjoituksen aiheena olivat kiväärikaliiperis
ten aseiden ammunnat lähietäisyyksiltä. 

Ammunnat ja koko harjoitus oli rakennettu äärimmäisen 
mielenkiintoiseksi. Tämä oli hyvä ja rakentava kokemus niin virolai
sille kuin Kotkan Rannikkoalueen henkilökunnallekin, sillä harjoitus 
antoi lisää näkökulmia maalitoiminnan järjestämiseen ja tilanteen 
elävöittämiseen. Virolaiset eivät olleet järjestäneet tämänlaisia am-

muntoja. Harjoituksen aikana myös virolaiset vieraat esittelivät va
rusteitaan. Muutamat heidän varusteratkaisunsa olivat varsin hyviä. 
Esimerkiksi telttapatjaan lisätyillä kantolenkeillä mahdollistetaan 
telttapatjan käyttö tilapäispaareina ja ratkaisu osoittautui varsin 
käyttökelpoiseksi evakuoitaessa haavoittunutta. Onneksi tässä ta
pauksessa evakuoitiin ainoastaan harjoituksen vuoksi. Lisäksi hei
dän reppu ja taisteluvyönsä olivat käytännöllisen oloisia irrotettavilla 
taskuillaan ja erilaisia vaihtoehtoja sallivilla kokonaisratkaisuillaan. 

Lähitaistelua suuren maailman malliin 

31.8.-2.9.2005 toimeenpantiin Kotkan Rannikkoalueen ja Viron 
merivoimien kansainvälisen rannikkojalkaväkiharjoituksen 2. vaihe 
Kirkonmaan linnakkeella. Sen johti ltn Kalle Kölli Viron Merivoimis
ta. KotRan edustajana harjoituksessa toimi yliluutnantti Jan Airis
vaara. 

Harjoitukseen osallistui kaksi virolaista kouluttajaa sekä 
henkilökuntaa Kotkan Rannikkoalueelta koulutettavien roolissa. Har
joituksen aiheena oli lähitaistelukoulutus. Harjoituksen kouluttajien 
käyttämä lähitaistelutekniikka perustui Yhdysvaltojen merijalkaväen 
lähitaistelutekniikkaan, niinpä harjoituksessa opittiin uusiakin asioita. 
Ainakin lähitaistelu monimaalitilanteessa oli täkäläisille kouluttajille 
uutta puolustusvoimien piirissä tehtynä. Tämäkin harjoitus oli onnis
tunut. 

Yhteistyön hedelmiä 

Voidaan todeta, että yhteistyön ensiaskeleet muuttuivat viiden 
vuoden aikana isoiksi harppauksiksi ja toiminta on ollut hedelmäl

listä. Vuodesta 2000 alkanut tapahtumaketju on antanut paljon hyviä 
kokemuksia ja herättänyt ajatuksia niin täällä Kotkassa kuin varmasti 
Virossakin. 

Nykymuotoinen ja -laajuinen yhteistyö Viron Merivoimi
en kanssa vähenee ja yhteistoiminnalle etsitään uutta muotoa ja 
volyymia. Kotkan Rannikkoalue järjestää kuitenkin tilaisuuden vuosi
en 2000 ja 2005 välisen yhteistoiminnan kunniaksi. 

Kirjoittaja on Kotkan Rannikkoalueella henkilöstötoimiston koulutus
alan toimialapäällikkö, 1.1.2006 alkaen Rankin linnakkeen päällikkö 
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LASALU 
• •• 

a 

Soti laspol i isista 
. . . . . . . ' ' pa1vaa .. 

Sotilaspoliisivartioston tärkein tehtävä on estää ja rajoittaa 
kulkua sekä valvoa yleistä kuria ja järjestystä Haminan va
ruskunnan alueella. 

Teksti Janne Tähtinen I Kuvat Janne Tähtinen, Kari Kähärä, Marika Terä 

Sotilaspoliisivarusmiehet suorittavat kulunvalvontaa Haminan varu~k_un~ 
nassa Turvatalolla, Pampyölissä ja Kuusisen sotilassatamassa. L1saks1 

sotilaspoliisivartiosto valvoo hälytinjärjestelmää ja tarkistaa mantereella hä
lytykset ja saarien osalta välittää hälytystiedon saarien päivystäjille ja heidän 
vartioryhmilleen. Vartiosto tarvittaessa myös suorittaa erikseen käskettyjä 
tarkistuksia KotRan hallinnoimilla saarilla. 

Sotilaspoliisivartiossa toimii kah~-e~sa~ vartio~äällikkö_~. j_o~~-~ ovat_ sotila
sammattihenkilöitä. Sotilaspol11s1vart1ostoa Johtaa n11n 1kaan sot1lasam

mattihenkilö pursimies "Mara" (nimi on esimiesten tiedossa ja se riittäköön). 
Vartiossa on lisäksi sotilaspoliisikoulutettuja varusmiehiä riittävästi. 

Vartiopäällikön työ on vuorotyötä. Yksi miehistä päivystää vuorokau
den kerrallaan ja toinen hoitaa yövuoron. 

Vuoden 2004 lopulla sotilaspoliisivartiostoja oli kaakonkulmalla_ vielä kaksi , 
Reserviupseerikoululla ja Kotkan Rannikkoalueella molemmilla omansa. 

Toimipaikkoina oli Kyminlinna ja Hamina. Haminan Varuskunnan muodos
tumisen myötä toiminnot yhdistettiin 1.1.2005, jolloin Kotkan Rannikkoalue otti 
vastuun varuskunnan turvallisuudesta. VSN2004:n toimeenpanon myötä varti
osto siirtyy taas. 1.1.06 Haminan varuskunnan turvallisuutta valvoo ja kehittää 
Reserviupseerikoulu. 

Vieras! Saapuessasi varuskunta-alueelle valmistaudu esit
tämään kulkulupasi tai muu henkilötunniste. Muista myös 
varata hieman ylimääräistä aikaa sillä kulunvalvonnassa 
voi olla ruuhkaa. 

Komendantin toimisto 
Teksti Jorma Nopanen I Kuvat Sakari Pesu 

Komendantin toimistossa kanssani 
työskentelee toimistosihteeri Terhi 

Savikurki. Kuulumme KotRa:n oper
atiiviseen toimistoon vielä hetken, eli 
vuoden 2005 loppuun, jonka jälkeen 
siirrymme takaisin Reserviupseerikou
lun kirjoihin. Visiittimme merivoimissa 
ja Kotkan Rannikkoalueella jäi siis vain 
vuoden mittaiseksi. Tosin tehtävämme 
säilyvät lähes muuttumattomina siirrosta 
huolimatta ja pyrimme pitämään palve
lutasomme vähintään yhtä hyvänä kuin 
tähänkin asti riippumatta siitä kumpaan 
joukkoon kuulumme, olemmehan va
ruskunnallinen toimija. 

Kuluva vuosi on ollut työntäyteinen ja 
varsin vauhdikas. Olemme opetel

leet uuden joukon tavoille ja tuntemaan 
uudet työtoverimme. Ainakin meidän 
mielestämme yhteistyö on sujunut hyvin 
kaikilla alueilla. Siitä kiitos kaikille. 

Olemme melkoinen "monitoimi
toimisto". Tehtäviimme kuuluu mm. 

huolehtia varuskunnan päällikön käsky
jen ja määräysten toteuttamisesta ja 
noudattamisesta sekä laatia varuskun
nalliset käskyt ja määräykset. Ker
romme myös varuskuntalaisille milloin 
laitetaan karvahattu päähän ja milloin 
kesälippis. 

Monelle näkyvä osa 
toimintaamme on tilavarausten ylläpito, 
jota Terhi hoitaa varsin suvereenisti. 
Olemme myös varuskunnan linkki sivi
ilimaailmaan varuskunnan PALVELU-

PISTEENÄ. Emme suinkaan tiedä kaike
sta kaikkea mutta yleensä tiedämme mistä ja 
keneltä tarvittava tieto löytyy, näin osaamme 
ohjata kysyjän oikean henkilön puheille tai 
neuvoa oikean menettelytavan asian hoita
miseksi. 

Toinen näkyvä osa toimintaamme on varmasti 
lupahallinto. Kirjoitamme vuosittain yli tuhat 
lupaa varuskunnan eri kohteisiin. Esimerkkinä 
vaikkapa KELIRIKKOLUPA, mainio palve
lumme saariston asukkaille ja mökkiläisille. 

Kelirikkoluvan voi saada noutamalla Kuusisen 
kulunvalvonnasta vierailijatietolomakkeen 
jonka voi jättää täytettynä Kuusisen kulun
valvontaan tai lähettämällä sen postitse meille 
vuodenvaihteen jälkeen osoitteeseen: 

Haminan Varuskunta 
Komendantin toimisto PL 54, 
49401 Hamina 

Luvan voi myös noutaa toimistoltamme Hami
nasta Kadettikoulunkadun ja Erottajankadun 
kulmasta (vanhan Päällystökerhon vieressä). 

Myönnämme myös luvat varuskunnan ampu
maradoille. Hakijalla tulee olla aseenkantolupa 
ja kuvallinen henkilötodistus mukanaan. 

Yhteistyöterveisin 

Varuskunnan komendantti 
Ltn Jorma Nopanen 
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Varjoista valoihin -24/7-
Kaksikymmentäneljä tuntia seit
semänä päivänä viikossa on var
tiosto valmiudessa toimimaan 
Loviisasta Vaalimaalle tuottaes
saan palveluita Haminan varus
kunnalle. 

Omalle henkilöstölle vartioston 
näkyvin osuus on päivittäinen 
kulunvalvonta eri kulunvalvon
tapisteillä vaikkakin todellinen 
työ tehdään kun päivä vaihtuu 
yöhön. Muiden levätessä varti
osto turvaa varuskunnan turval
lisuutta erityisesti ulkopuolisilta 
uhkilta yön varjoista aamun val
oihin. 

Teksti ja kuvat Kai Perikangas 

Tämän vuoden aikana vartiosto on myös 
tehostanut toimintaansa merialueella 

sekä saaristossa. Tähän liittyen Kotkan 
Rannikkoalueen operatiivisen toimiston 
turvallisuus-sektori toimeenpani vartioston 
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saaristopartiointi harjoituksen 31 .10-2.11 ja 
7 .-9.11.2005 välisenä aikana Kirkonmaan, 
Rankin, Haapasaariston ja Orren-grundin 
alueella. 

Partiointi toteutettiin syksyisen vaa
tivissa olosuhteissa kahdessa eri vaiheessa 
normaalin vartiotoiminnan ollessa osana 
harjoitustoimintaa. 

Ensimmäisessä vaiheessa partion muo
dostivat kolme vartiopäällikköä vartios

ta, venejoukkueesta kouluttaja sekä kaksi 
henkilöä turvallisuussektorilta. Toisessa 
vaiheessa harjoitukseen osallistui kolme 
vartiopäällikköä, merikuljetuskeskuksesta 
venekouluttaja sekä yksi henkilö turvalli
suussektorilta. 

Saaristossa aiheina oli niin 
saaristopartiointi (vartiointi , kulunvalvonta, 
turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito) , 
suoja-aluepartiointi , venekoulutus, yhteis
toiminta merivartioston ja luotsien kanssa, 
voimankäyttökoulutus kuin myös itse varti
oitaviin kohteisiin tutustuminenkin 

Harjoitus vietiin läpi omien ammattilaist
en viemänä kaikkien aiheiden osalta. 

Kenttätuntuma antoi myös hyvät perusteet 
edelleen kehittää ja tehostaa niin saariston 
partiointia kuin itse harjoitusta, tulevaisuu
dessa toteutettuna mahdollisesti myös yht
eistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
Talven aikana onkin vartioston teroitettava 
kotkan kyntensä uuteen iskuun saaristopar
tioinnin osalta, toki talven ajan partiointeja 
unohtamatta! 

Näin harjoituksen jälkeen kuuluvat suu
ret kiitokset monille: esimiehille mah

dollisuudesta järjestää harjoitus, venekou
luttajille kärsivällisyydestä maakrapujen 
kouluttamisessa meriteiden sääntöihin, 
vartiopäälliköille erinomaisesti juonituista 
voimankäyttöharjoituksista, linnakkeille vie
raanvaraisuudesta että merivalvontakes
kukselle rautaisesta suoja-aluepartioinnin 
koulutuksesta. Kiitos. 
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Tiedot turvaan 
- myös kotona ! ! ! 

"Ei minulla ole mitään salaista koneellani" on aika usean kotikoneen käyttäjän lausahdus kun kysytään 
koneen suojauksista. Mutta miksi konetta kannattaa suojata? 

Teksti Markus Koskivirta I Kuva Marika Terä 

Tässä vain muutamia hyviä 
perusteita miksi näin kan

nattaa tehdä. Koneen suoritus
kyky heikkenee mikäli sitä ei 
ole suojattu asianmukaisesti. 
Koneeseen pesiytyy kaikenlais
ta oheismateriaalia internetistä. 
Materiaali menee tietokoneen 
syövereihin yleensä kysymättä 
ja kun vuoden päivät hyväksyy 
tällaisen toiminnan, on varmaa 
että kone hidastuu. 

Maailmassa on satojatuhan
sia kotikoneita, myös Suo

messa, joita käytetään tietojen 
säilytykseen sekä valmistaudu
taan lähettämään palvelunes
tohyökkäyksiä jonkin suuren 
yrityksen internet-sivuille, jotta 
sivustot menisivät tukkoon ja 
kaupallinen toiminta estyy tai 
hidastuu. Tällä tavoin voidaan 
kiristää yrityksiä tai yhteisöjä. 

Maksatko laskujasi koneel
lasi? On ohjelmia jotka 

kopioivat kirjoittamasi tekstin ja 
näin ollen myös salasanasi eri 
ohjelmiin, myös pankkipalvelui
hin. Tosin suomalaisten pank
kien kertakirjausmenetelmät 
ovat turvallisia käyttää, mutta 
silti on mahdollisuus siihen että 

pankkitiliäsi luetaan tai käyte
tään. Luottokorttitietoja onkivia 
ohjelmia on maailma pullollaan , 
joten jos olet maksanut laskujasi 
luottokortilla, voi korttisi numero 
olla maailmalla käytössä. Kyllä , 
asia on luottokorttifirman ongel
ma, mutta ylimääräistä vaivaa 
koituu myös kuluttajalle. 

Henkilötietojen kalastelu on 
tällä hetkellä muodissa. 

Esimerkiksi ns. pikalainoja on 
helppo saada kun tietää hen
kilötunnuksen ja osaa yhdistää 
sen oikeaan osoitteeseen ja 
nimeen (esim. naapuri). Myös 
sähköpostin lukeminen on ki
vaa, erityisesti toisen - vai onko? 
Mitä sinä säilytät sähköpostilaa
tikossasi; kenties työasioitasi , 
murheitasi, rakkaasi lähettämiä 
sanomia (sen toisen .. ) ... 

Tiedätkö mitä lapsesi tekee 
tietokoneellanne? Kannat

taa ainakin kysyä ja opastaa 
internetin vaaroista. 

S äilytätkö koneellasi valoku
via? Joululahjaksi saadulla 

digipokkarilla vuonna 2001? 
Tietokoneen kiintolevy saattaa 
hajota päivänä minä hyvänsä tai 

peräti tulipalo saattaa yllättää. 
Varmuuskopioi säännöllisesti 
tärkeät tietosi ; vaikka ne valo
kuvat jotka eivät ole missään 
muualla "tallessa"! 

Onko tietokoneenne 
kotona paraatipaikalla vai onko 
se sijoitettu kivasti ikkunan vie
reen, jotta päivänvalo antaa 
mukavasti valoa? Auringon
paiste jo itses-sään voi pilata 
näytön, mutta oleellisempaa 
on pitää kone suojattuna ohi 
kävelevien ihmisten katseilta, 
se voi herättää mielenkiintoa ... 
nimittäin varkaissa! 

Kun tietokonemyymälän 
kauppias on saanut pu

huttua sinut ympäri uuden 

INTERNET-tietoturvaohjeita vanhemmille 

- aseta tietokone avoimeen tilaan ja suuntaa näyttö niin, että pystyt 
näkemään ja valvomaan mitä koneella tapahtuu 

- valista lastasi sekä lnterentin hyvistä puolista että mahdollisista vaaroista 
- opeta lapsellesi, että osa internetin käytön turvallisuutta on olla antamatta 
verkossa henkilökohtaisia tietoja 

langattoman laitteen hyvistä ja 
vain hyvistä puolista, ota sel
vää asetuksista joita laite vaatii 
toimiakseen turvallisesti . Moni 
laite toimii kyllä ihan perus
asetuksillakin, mutta se ei riitä . 
Tällä hetkelläkin on oikeuskä
sittelyssä tapaus, jossa erään 
henkilön langatonta verkkoa oli 
käytetty rikollisiin toimintoihin 
jossa siirrettiin satoja tuhansia 
euroja. 

Tällainen maailma vain on, 
oikeasti! 

Jutun kirjoittaja on Kotkan Ran
nikkoalueen tietoturvauusup
seeri 

- älä koskaan anna lapsesi tavata ketään verkkotuttavuutta ilman erillistä lupaa 
- tunne lastesi kavereiden vanhemmat 
- opeta lastasi olemaan avaamatta tuntemattomilta lähetettyä sähköpostia 
- älä itse ikinä vastaa tuntemattomiin sähköposteihin. Mikäli lapsesi puolestaan 
saa uhkaavia, pornografisia tai muita epämääräisiä viestejä, ota yhteyttä 
palveluntarjoajaasi (Elisa yms.) Viestinlähettäjä pystytään jäljittämään 
IP-osoitteen avulla. 

muokattu lähteestä: http:// www.internetfilterreview.com/internet-safety.html 
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EHK 
- monen muutoksen 

yksikkö 
Esikunta-ja huoltokomppania kuuluu vielä 1.1.2006 saakka Kotkan Rannikkoalueen organisaatioon ja tuot
taa varuskunnan tukitoiminnot liittyen kaikkiin maakuljetuksiin, vartiointipalveluihin, lähettitoimintoihin, va
ruskuntasairaalan ylläpitoon ja auttaa kaikkia yksiköitä muissa tehtävissä kykyjensä mukaan. Yksikkö on myös 
kouluttanut omat varusmiehet mukaanlukien ryhmänjohtajat omiin toimintoihinsa. 

Teksti Tapio Heinonen I Kuva Marika Terä 

EHK sijaitsee Haminassa Pampyölin kaupunginosassa. Se on 
varuskunnan suurin yksikkö keskivahvuuden ollessa yli 200 ja 

maksimissaan lähelle 300 varusmiestä ja henkilökuntaa noin 20. 

Kotkan Rannikkoalue otti vastuulleen EHK:n 1.1 2004 Reservi
upseerikoululta. Yksikön siirto liittyi rakennemuutokseen, kun 

puolustusvoimat luopui Kyminlinnasta ja silloinen Koulutuspatteri 
piti siirtää henkilöstöineen Haminaan. KotRa sai koulutusvastuul
leen RUK:lta suuren varusmiesyksikön, koska siihen liitettiin myös 
silloinen Koulutuspatteri varusmiehineen ja henkilökuntineen. Tällöin 
KotRan varusmiesvahvuus lisääntyi merkittävästi. 

Rakennemuutoksiin liittyen ei kulunut kuin kaksi vuotta, kun 
jälleen kerran EHK luovutetaan takaisin 1.1.2006 RUK:lle ja jälleen 
yksikön nimi muuttuu vaihtoon liittyen. Yksikkö on vaihtanut isäntää 
ja nimeään usein, kun muistellaan historiaa ja mieleen tulee Kymen
jääkäripataljoona ja Kymenilmatorjuntarykmentti , joiden alaisuudes
sa yksikkö muunmuassa on ollut. 

Alkuun pätee, että alussa on kaikki hankalaa. EHK:ssa yhdistettiin 
merivoimien ja maavoimienvarusmiehet, koulutus, kulttuuri mu

kaan lukien henkilökunta, jota tuli lisää maavoimista 8 virkaa. Tähän 
tietenkin kuului merivoimien ulkoinen näkyvyys eli merivoimien va
rustus uudelle henkilökunnalle ja varusmiehille.Koko yksikkö piti 
nopeasti henkilökuntineen hitsata yhteen ja se tapahtuu vain hyvän 
koulutuksen, hyvän johtamiskulttuurin ja molemmin puolisen luotta
muksen kautta: Se ei tapahtunut kuitenkaan nopeasti, vaan siihen 
kului kuukausia. Nyt yksikössä vallitsee hyvä henki varusmiesten ja 
henkilökunnan kesken. 

Haasteita oli alkuun monia. EHK:aan perustettiin merivoi
mien autokoulu, jossa koulutettiin oman varuskunnan kaikki kuljet
tajat ja lisäksi myös merivoimien kuljettajat. Alkuun piti etsiä autokou
lunopettajia suurelle kurssille. Heitä löytyi mm siviilistä ja muualta 
merivoimista, lisänä piti suunnitella uudet koulutussuunnitelmat ja 
harjoitukset uusille alueille. 

Kaikki saatiin onnistumaan johtuen hyvästä henkilöstöstä 
ja autokoulun keskeyttämisprosentti oli hyvin alhainen. Kurssin 
vahvuus oli noin 85 oppilasta.Merivoimien moottorialiupseerikurssi 
11 toteutus ja suunnittelu saatiin myös yksikön tehtäväksi , kurssin 
henkilökunnan piti myös löytyä meiltä. Kurssin vahvuus oli noin 20 
ja heistä yksikkö koulutti myös itselleen hyviä johtajia. Tähän vaikutti 
suuresti henkilökunnan motivoituminen siihen , että teemme parhaat 
johtajat, joista osa palvelee omassa yksikössä. 

Myös sotilaspoliisikoulutus koki muutoksen. EHK sai tehtäväkseen 
järjestää oman miehistökurssin itse valituille sotilaspoliiseille. 

Tulos oli erinomainen, koska omat kouluttajat valitsivat koulutetta-

vansa. Tällä menetelmällä saatiin aina parhain aines sotilaspoliisek
si ja tietekin perustan loivat erittäin pätevät kouluttajat. 

Paljon on muuttumassa EHK:ssa vuonna 2006. Johtovastuu siir
tyy taas RUK:lle, yksikön nimi muuttuu, koulutusvastuut ovat 

muuttumassa sekä tietenkin merivoimien varustus vaihtuu maa
voimien varustukseksi. Yksikkö tuottaa kuitenkin edelleen varuskun
nan tukitoiminnot mutta eri laajuudessa. 

Kadulla huomataan johtosuhteen vaihtuminen vuoden 
alusta varusmiesten päähineestä, väri on muuttunut mustasta vih

reäksi ja henkilökunnan varustus on muuttunut mustasta harmaak
si. 

Kirjoittaja on toiminut ko. yksikön päällikkönä siirtymävaiheen ajan 
aina 1.9.2005 saakka, jolloin hän siirtyi esikuntaan henkilöstötoimis
ton päälliköksi 
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Vuoden Paras 
Teksti ja kuvat Marika Terä 

Vuoden Rannikonpuolustaja 
kapteeniluutnantti Pekka Pentti 

VALVONTASEKTORIN TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ Pekka Pentti 
"Pekko" valittiin vuoden 2005 rannikonpuolustajaksi. 

Vuoden rannikonpuolustajan valintaperusteissa kuvataan 
seuraavaa: 

"Vuoden rannikonpuolustaja on työssään vastuuntuntoinen, 
ammattitaitoinen ja esimerkillinen. Hän on palvelustovereiden
sa keskuudessa hyvähenkinen, oikeudenmukainen ja innosta
va. Hän on esimiestensä ja alaistensa arvostama ja patteriston 
kannalta hanen toimintansa on merkittävää" 

Tunnustus on jaettu vuodesta 1988 lähtien, jolloin Itärannikon 
Aseveljet lahjoittivat palkitsemis- ja tunnustusesineeksi Rannikon
puolustajan Kilven Kotkan Rannikkopatteriston 70-vuotispäivänä. 

Vuoden Kouluttaja 
ylil Jan Airisvaara ja ltn Tomi Karhumaa 

Vuosijuhlapäivänä 2005 jaettiin myös parhaan kouluttajan tunnustus, 
joka jaettiin tänä vuonna ylil Airisvaaran ja ltn Karhumaan kesken. 

Viii Airisvaara 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN OPETUSUPSEERIN Yliluut
nantti Jan Airisvaaran valintaa perustelee Kirkonmaan linnakkeen 
päällikkö, kaptl Anssi Munkki: 

"Airisvaara on käytännössä vastannut rannikkojääkäriikoulu
tuksen käynnistämisestä ja toteutuksesta Kotkan Rannikkoa
lueella. 

Tehtävässään hän on osoittanut kiitettävää sitou
tumista ja omalla innostuksellaan kasvattanut varusmiehiin 
erinomaisen rannikkojääkärihengen ja palvelusalttiuden. Ran
nikkojääkärien koulutustulokset ovat myös olleet kaikilla mitta
reillaerittäin hyvät, erityisesti rynnäkkökivääriammunnoissa ja 
taisteluammunnoissa sekä fyysisen koulutuksen osa-alueilla. 

Lisäksi Airisvaara on koulutustehtävien ohella ke
hittänyt ennakkoluulottamasti sodanajan rannikkojääkäri
joukkueen taistelutekniikkaa ja taistelumenetelmiä." 

Ltn Karhumaa 

RANKIN LINNAKKEEN OPETUSUPSEERIN Luutnantti Karhu
maan valintaa perustelee Rankin linnakkeen päällikkö, kaptl Teemu 
Leivo 

" Ltn Karhumaa on toiminut Rankin linnakkeella opetusupse
erina alokakasjoukkueen johtajana, krh- tai tulenjohtomie
histökurssin johtajana sekä KrhJ:een tai Tjue:n johtajana. 

Hän on toiminut omassa tehtävässään esimerkillisen ahkeras
ti, tunnollisesti ja tuloksellisesti. Hänen panoksellaan on ollut 
suuri merkitys Rankin linnakkeen tulostavoitteiden saavuttam
iseen ja hyviin koulutustuloksiin . 
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Vuoden 2005 Rannikonpuolustaja kaptl Pentti Pekka 

Yliluutnantti Jan Airisvaara lähettämässä joukkuetta 
matkaan rannikkojääkäritestiin 2.11 .2005 

Ltn Karhumaa on peruskoulutukseltaan rannikkotykkimies, 
mutta hän on pääosin itse kouluttautunut krh- ja tj-kouluttaja
ksi ja hankkinut itselleen tehtävien edellyttämän ammattitaidon 
sekä tarvittavat oikeudet ja pätevyydet. 

Ltn Karhumaa on nuoresta iästään huolimatta ammattitai
toinen, ahkera ja luotettava kouluttaja, joka on toiminnallaan 
hankkinut niin esimiestensä, vertaistensa kuin koulutettavien 
alaisten arvostuksen". 

Vuoden Ampuja 
luutnantti Timo Lankanen 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN OPETUSUPSEERI ltn Timo Lankanen 
valittiin vuoden 2005 ampujaksi. 

Tunnustus jaetaan jaetaan palvelusammunnoissa parhaan tuloksen saa
neelle. 

Vuoden palveluntuottajat 
Rankin sotilaskoti ja turvallisuusala 

RANKIN SOTILASKOTI JA TURVALLISUUSALA jakoivat vuoden 
palveluntuottajan tunnustuksen. 

Sotilaskodin hoitajan toimii Leena Kivinen ja turvallisuusalalla työs
kentelevät luutnantit Jukka Kansonen, Kai Perikangas ja Markus 
Koskivirta. 

Tämän tunnustuksen valitsee palkattu henkilöstö asiakastyytyväisyysky
selyssään, toisinsanoen tunnustus jaetaan kyselyn tulosten perusteel
la. 

Esimerkillinen ja ansiokas 
palvelus 

ltn Reima Uusitalo ja 
tstosihteeri Antti Pitkänen 

EHK:N OPETUSUPSEERI luutnantti Reima Uusitalo palkittiin 
joukko-osastomme vuosipäivänä esimerkillisestä ja ansiokkaasta pal
veluksesta. 

Myös HUOLTOTOIMISTON TALOUSHALLINTOALAN toimistosih
teeri Antti Pitkäselle jaettiin sama tunnustus. 

IMpA:n paras vartiosto 
Haminan Vartiosto 

HAMINAN VARTIOSTON VARTIOPÄÄLLIKÖT ylikersantti Harri 
Salo ja ylikersantti Lari Kaurala sijoittuivat jaetulle ensimmäiselle si
jalle 
Pohjois-Karjalan Prikaatissa helmikuussa käydyissä Itäisen Maanpuo
lustusaluen vartiohenkilöstön taitokilpailussa. 

Kaksipäiväisessä rastimuotoisessa kilpailussa mitattiin vartiohenkilöstön 
ammattitaitoa mm. taktista ammuntaa, ensiaputaitoja, voimankäytön ja 
viranomaisyhteistyön tuntemusta sekä vartiotaitoja. 

Sekä Kaurala että Salo pitivät tapahtumaa hyvänä koulutustapahtuma
na, jossa pääsi vertaamaan omia ammattitaitojaan muihin samaa työtä 
tekeviin. 

Vuoden 2005 Ampuja Timo Lankanen 

Vuoden 2005 palveluntuottaja turvallisuusala 
Vasemmalta ltn Kai Perikangas, ltn Jukka Kansonen, 
ltn Markus Koskivirta 

Vartiopäälliköt ylikersantti Harri Salo (vas.) ja 
ylikersantti Kari Laurala 
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Parhaat kisaajat 

Luutnantti Juha Valjus 
Luutnantti Teppo Saareks 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN KULJETUSUPSEERI luutnantti 
Juha Valjus on itseoikeutettu pääsemään tälle "Vuoden Paras listalle" . 

Ltn Valjus voitti elokuun lopulla Itäisen Maanpuolustusal
ueen ampumamestaruuskilpailuissa Savon Prikaatissa vapaapis
toolin yleisessä sarjassa tuloksella 530. 

Merivoimien mestaruuskilpailuissa Upinniemessä kesä
kuussa hän sijoittui kantahenkilökunnan rynnäkkökiväärin 6+6+6 
laukauksen sarjassa kolmanneksi. 

Ammunnan sotilas-SM-kilpailuissa Savon Prikaatissa 
syyskuussa vapaapistolin yleisessä sarjassa Valjus ampui hopeaa 
tuloksella 542. 

-
RANKIN LINNAKKEEN OPETUSUPSEERI luutnantti Teppo 
Saareks voitti Upinniemessä kesäkuussa Merivoimien mestaruusk
isoissa kantahenkilökunnan rynnäkkökiväärin 6+6+6 laukauksen 
sarjan tuloksella 160. 

Parhaat liikkujat 

Kapteeniluutnantti Anssi Munkki 
Yliluutnantti Petri Kainulainen 

Sihteeri Kirsi Huttunen 
Luutnantti Reima Uusitalo 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN PÄÄLLIKKÖ kapteeniluutnantti Ans
si Munkki on osoittanut päällikkönä toimiessaan erityistä liikuntamyön
teisyyttä ja tukenut joukko-osaston liikuntasektoria kiitettävällä tavalla. 

Kaptl Munkki on myös liikunnallisesti muille esimerkiiksi kelpaava. 

KUUSISEN MERENKULKU-UPSEERI yliluutnantti Petri Kainulaisel
la on joukko-osaston paras kuntoindeksi ja kenttäkelpoisuusluokka 
yhteenlaskettuna. 

Ylil Kainulainen on hakeutunut ja vuonna 2005 osallistunut liikunnan 
täydennyskoulutukseen. 

OPERATIIVISEN TOIMISTON SIHTEERI Kirsi Huttusella on joukko
osaston paras kuntoindeksi. Hänen liikunta-aktiivisuutensa on muille 
esimerkiksi kelpaavaa. 

EHK:N OPETUSUPSEERI ltn Reima Uusitalo on joukko-osaston 
suu-rin kuntoindeksin ja kenttäkelpoisuusluokan parantaja vuonna 
2005. 

Hän on parantanut kuntoindeksiään yli kahdella ja kenttäkelpoisuuttaan 
yli yhdellä viime vuoden tuloksiin verrattuina . 
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Ltn Juha Valjus 

Kaptl Anssi Munkki 

Siht Kirsi Huttunen 

Myös varusmiehet edustivat 
joukko-osastoamme 
voitokkaasti 

Merivoimien mestaruuskilpailut 
22.6.2005 Upiniemessä: 

Meri 3-ottelu varusmiehet 
3. kok Pekka Kärkkäinen 

Vm RK 6+6+6 ls 
1. alik Peter Lipponen 
2. jääk Valtteri Mäkilä 

166 
160 

Itäisen maanpuolustusalueen 
suunnistusmestaruuskilpailut 
10.8.2005 Sulkavalla 

Vm 7,03 km 
1. jääk Aapo Laiho 45.55 

Itäisen Maanpuolustusalueen 
ampumamestaruuskilpailut 
24.-25.8. Savon Prikaatissa 

Vm RK 6+6+6 ls 
3. alik Peter Lipponen 158 

Ammunnan sotilas-SM-kilpailut 
21.-22.9. 2005 Savon Prikaatissa 

Vm RK 6+6+6 ls 
6. alik Peter Lipponen 165 

Vm RK 3x5 ls 
6. kers Taneli Gritskov 122 

Vm RK 3x5 ls joukkuekilpailu 
6. KotRa 348 

joukkue: kers Taneli Gritskov, alik Peter Lipponen, alik Petri Le
htinen 

Parolan Kilpi-kilpailu varusmiehet 
(varusmiesten 6+6+6 ls ja 3x5 ls joukkuekil
pailujen yhteenlaskettu tulos) 

6. KotRa 810 
(18 joukkuetta) 

SotUL:n tenniksen Suomen mestaruuskil
pailut 

1. Jääk Jesper Saarni 

Kotkan Rannikkoalueella panostetaan varusmiesten ampumataidon koulutukseen 
ja ylläpitoon, mikä näkyy myös tuloksissa 
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Yksi meistä -

Pentti Mäki. Kuusiseen tuli vuo
sia sitten lähetys tuolla nimellä. 
Kuka Mäki? Ai jaa Penkkimäki. 

Teksti ja kuva Pekka Vainio 

Edelleen Pentti vaikuttaa Kuusisessa, on jo 
neljännes vuosisadan, mutta harva tuntee 
miestä. 

Vapaa pudotus ja hyppy järveen 

Pena vietti nuoruutensa Kiikoisissa - jos
sain tuolla Tampereen ja Porin välillä. 

Pienessä kylässähän sattui ja tapahtui ja 
monessa oli Penakin mukana. Niistä asio
ista en mitään muista, mutta urheilua Pena 
nuoruudessaan harrasti - etenkin hiihtoa. 

Sotilasuran alkutahdit urheilijanuorukain
en sai 1972 - 1973 Laskuvarjojääkärik

oulussa Utissa. 
Pena siirtyi reserviin ensimmäisen 

kerran 27.3.1973 kersantin sotilasarvossa. 
Toisen kerran Pena pääsee reserviin joskus 
tulevaisuudessa. 

Hyppyjä Penalla on takanaan 18, 
joista yksi järveen. Kouluttajat "uhkailivat", 
että polkupyörä seuraa mukana, mutta on
neksi selässä oli vain raskas reppu. Pudotus 
Haukkajärveen johti kunnon sukellukseen, 
kun ote varjosta ei meinannut irrota. 
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Messikallesta konetarkastajaksi 

Ennen pitkää sotilasuraansa Pena oli 
merimies - oikea skönäri. Raumalla 

merimiesammattikoulu jäi hieman kesken, 
kun varusmiespalvelus kutsui. Kuitenkin 
meri veti miestä, ja vain pari päivää kotiutu
misen jälkeen Pena aloitti moottorioppilaa
na PIRKO -laivassa. Kolmen Välimerellä 
vietetyn kuukauden jälkeen Penasta tuli 
moottorimies. Maailman meret tulivat tutuk
si ACONCACUA -laivassa, jossa menikin 
lähes pari vuotta. 

Messikallena Pena ei liene joutu
nut juuri toimimaan , sillä moottorimiehen ja 
sorvarin hommia hän siellä hoiti. Männän 
haalauksesta tuli tuttu homma, näin Pena 
on monesti kertonut, kuten myös "kakutus" 
(vuodon paikkaamista pikasementillä). 

Vuonna 1976 Pena suoritti alikonemes
tarintutkinnon Turussa ja Kotkaan hänet 

toi opiskelupaikka "tekussa". Teknikoksi hän 
valmistui 1979 ja ensimmäinen työpaik
ka löytyi Lahdesta höyryvoimalaitoksen 
apulämmittäjänä. 

Kauaa hän ei Hämeessä viihty
nyt, sillä Kotkasta oli löytynyt tuleva puoliso 
Leena. Pena siirtyikin Wärtsilän telakalle, 
josta siirtyi kesäkuun alussa 1980 Kotkan 
Rannikkopatteristossa avautuneeseen soti
lasteknikon virkaan. 

Pena 

Nuoren konemestarin ensim-
mäinen kesä meni "Hoikilla" seilatessa. H-4 
oli nyt enää harvoille meistä tuttu alus, jolla 
ajeltiin vuoroliikennettä linnakkeille aina Or
rengrundia myöten. K- ja Y- veneet tulivat 
Penalle tutuiksi samoin kalustolautta Kave-
4, mutta maineensa Pena vuosikymmenten 
varrella on tehnyt Vahakarin konemesta
rina. 

Meillä on pari yhteistä vuosikymmentä 
samalla laivalla ja luottamus kone

huoneen valtiaisiin oli aina horjumaton. 
Hämis ja Pena olivat sellainen pari , joiden 
kanssa olisi uskaltanut seilata vaikka kuu
hun. 

Lukuisia ovat myös yhteiset 
retkemme "kuuluisalla" Havourilla ja mieleen 
erityisesti on jäänyt Penan innokkuus seistä 
ruorin takana sekä se ennätyspitkä iltavuoro 
metrisen jään läpi. 

Konetarkastajan tontillakin Pena on ollut 
jo viisi vuotta. Työkalut pysyvät Penan 

kädessä yhä, ja usein hän hääriikin alusten 
koneiden kimpussa. Miinoitushommissa 
Pena oli uskottu pudotusryhmän johtaja ja 
pudottimen varressa hän onkin tehnyt jotain 
sellaista, johon toiset eivät ole vielä tähän 
päivään mennessä kyenneet. 

KUUMAT KYSYMYKSET 

Yliluutnantti Saima Ratasvuori, 
koulutusupseeri , 
Rankin linnake 

1. Itsepäinen 
2. Tyhmyys ja epäoikeuden-

mukaisuus 
3. Urheilemalla 
4. Kyynärpää 
5. Kiukuttele 
6. Hamina 

Aliluutnantti Mika Anunti 
koulutusupseeri, 
Kirkonmaan linnake 

1. Rauhall inen ja reilu 
2. Valehtelu 
3. Kuuntelemalla rentouttavaa musiikkia 
4. Kädet 
5. Lyö naista 
6. Ei ole sattunut kohdalle vielä 

Yliluutnantti Timo Jääsärö, 
koulutusupseeri, 
Kirkonmaan linnake 

1. Reipas ja rehellinen suomalainen 
2. Tekemättömyys ja yleinen laiskuus 
3. Urheilemalla ja olemalla hiljaa 
4. Silmät; ovat saaneet usein 

huomiota osakseen 
5. Tosimies tekee mitä vaan mitä ei 

tarvitse katua jälkeenpäin 
6. Sodankylä; tuuli puhaltaa hiekka/ 

lumi pöllyää, eikä ketään näy 
missään 

Yliluutnantti Ari Pöntynen, 
Tietotekniikkaupseeri 
Tietotekniikkakeskus 

1. Laiskan letkeä keski-ikäinen mies, joka 
luulee olevansa lapsi edelleen ja on erittäin 
kiinnostunut kaikesta mikä polttaa bensiiniä 
tai tuoksuu hajuvedelle. Esim vanhat Fordit 

ja moottoripyörät. 
2. Hitaat ihmiset, joilla menee kauan aikaa 
asioiden tekemiseen. 
3. Monella eri tavalla voi rentoutua, mutta 
parhaiten rentoudun ajamalla historic-ral
lia vanhalla foodilla. Siinä metelissä ja 
räminässä unohtuu kaikki maanpäällinen. 
4. Olen itse jäävi sitä kommentoimaan. 
5. Vakio vastaus on kai ettei tosimies lyö 
naista tai lasta, mutta näiden lisäksi en tee 
koskaan kasvisruokaa. 
6. Riihimäki , joka on kuin Aku Ankan au
tiokaupunki , jossa tuulipensaat kulkevat 
tuulen mukana pitkin Hämeenkatua. Toinen 
on Turku. 

Komentajakapteeni 
Olli-Pekka Lund 
Operaatiopäällikkö 

1. Olen luonteeltani rauhallinen ja toimis
sani määrätietoinen yhdistettynä it
sepäisyyteen .. 
2. Minua ärsyttää turhamaisuus, asioiden 
leväperäinen hoitaminen tai turha vatvom
inen, joka ei johda mihinkään 
3. Rentoudun hyvässä seurassa esimerkik
si mökillä meren äärellä. 
4. Pilke silmäkulmassa ... 
5. .. TosiMies ei tanssi. . tai ainakaan 
meikkaa ja lakkaa kynsiään 
6. Ikävin kaupunki.. Ei sellaista olekaan . 
Varmaan jokaisesta kaupungista on ole
massa tarinoita joissa niitä mollataan, kuten 
Turku ... 
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Noviisina meri 5-ottelussa 

Teksti Saima Ratasvuori I Kuva Samu Rautio 

Asuessani viimeisenä kouluvuonna kadettitalolla sotilas-5-ot
telijan kanssa samassa kämpässä heräsi kiinnostus sotilasur

heilua kohtaan. Kun aamuisin huomasi juoksevansa 4km lenkeillä 
kaverin seurassa ja urheilevansa muutenkin treeniseurana, ajatte
lin että tätä voisi tehdä tavoitteellisemmikin. Omalla kurssilla oleva 
meri-5-ottelija houkutteli kokeilemaan. Aikamoisen haasteen otin 
itselleni, tosin tavoiteltavaakin riittää. 

Luulin osaavani uida jotenkuten, nyt tiedän, että pikkuhiljaa alan 
oppimaan. Treenimatkat pitenivät kilometristä 2-3 kilometriin . 

Suurin saavutus taisi kuitenkin olla, kun huomasi pystyi paikallis
ten uimareiden kanssa treenaamaan. Ensimmäisissä testiuinneissa 
tuntui, että hukkuu. Sittemin on vähän helpottanut ja tämän kevään 
tavoitteena on parantaa aikoja reilusti. 

Esteradalla pelotti ensimmäisellä kerralla. keikkuin viiden metrin 
korkeudessa, eikä enää ollut havaintoakaan mitä piti tehtä tai 

mihin suuntaa heilua. Pari epätoivoisen yrityksen jälkeen siitäkin 
esteestä selvittiin kunnialla ja sen kunniaksi sama este muutamaan 
kertaan uudestaan. Joiltakin esteiltä on tultu alas ja toisia päin juos
tu. Mustelmien ja lukuisten kokeilujen kautta asiat alkavat pikkuhiljaa 
sujumaan. Sorrin Samia seuratessa asiat näyttivät kovin helpoilta. 
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Tavoitteet ovat ensi Kesä PM-kisoissa ja 2007 MM-kisoissa. Molem
mat kotikisoja. Talvi menee peruskuntoa ja uintitaitoa kohentaessa. 
Keväällä siirrytään lajiharjoituksiin. Kotkassa on mahdollista tree
nata lähinnä juoksuja ja pelastusuintia. Esteuintia treenataan sitten 
leireillä ja soutamisen pitäisi helpottua, jos Upinniemen vanhat jol
la! saadaan tänne harjoituskäyttöön. Esterata löytyy tällä hetkellä 
ainoastaan U:niemestä ja kohta puoleen ehkä Turussa. Esterata 
poikkeaa paljon esimerkiksi sotilas-5-ottelusta. 

Opettavaisinta on ollut oppia siihen, että tosiaan on joukon huo
noin ja on vain pakko treenata, jotta olisi joku päivä parempi kuin 

muut.Vuodessa ei vielä tehdä ihmettä, mutta kehitytään melkoisesti. 

Jokaisella on mahdollisuus osallistua meri-5-ottelun kevennettyyn 
versioon: meri-3-otteluun, merivoimien mestaruuskisoissa kesän 

alussa. Meri-3-otteluun kuuluvat pelastusuinti , jollasoutu ja ampu
majuoksu. Toki halukkaille kerron mieluusti lajista ja tarvittaessa 
opetan sen mitä tiedän. 

Ennenkuin kysytään: Ei, en vielä pärjää Pyyhtiän Terhille. 
Kyseessä on hallitseva maailmanmestari ja harjoitusvuosia takana 
useampi. 

Työelämään tutustumassa 
Teksti Nelly Räikkönen I Kuva Hannu Grön 

Minun ei tarvinnut hirveästi miettiä mi
hin haluaisin mennä TET -jaksolla 

(työelämääntutustumis- jakso). Armeija kiin
nostaa nyt ja tulevaisuudessakin. Ainut vaan 
ottaako ne tettiläisiä? Olisiko sinne järkevä 
hakea/löytyisikö tekemistä? Se selvisikin yl
lättävän nopeasti, kun otin yhteyttä enooni 
Jussiin, joka hommasi minulle ensimmäisek
si viikoksi TET -paikan KotRa:sta. 

Ensimmäisenä päivänä saavuin töihin 
Jussin kanssa, ja hän selitti minulle pal

jon asiaa KotRa:sta. Kuulosti tosi sekavalta, 
mutta näin myöhemmin ajateltuna yllättävän 
loogiselta. Pian pääsinkin jo tutustumaan 
TietoTK:hon ja opin myös mikä on emppi. 
Viikon aikana ehdin myös käydä merellä 
seuraamassa kaapelin laskua, olla puhe
linvaihteella, tutustua tele- ja elektroniikka
alaan ja paljon muutakin? 

Joka päivä minulle selitettiin tosi paljon 
uutta asiaa ja oli sitä ihan mukava kuun

nella. Tuntui siltä, että opin viikon aikana 
enemmän asiaa kuin mitä opin koulussa yh
dessä jaksossa yhteensä. Tekemistä oli aika 

vähän, mutta tylsäksi viikkoa ei todellakaan 
voi sanoa. Joka päivä esiteltiin eri tehtävä 
ja opin uusia asioita. Tietenkin mieleen jäivät 
parhaiten kaapelinlasku ja nosturiin pääse
minen, mutta ehkä parasta oli se kun ihmiset 
selittivät niin hyvin, että tajusin yksinkertai
sen helpoiksi asioita, jotka aluksi kuulostivat 
sekavilta ja vaikeilta. 

Tässä vaiheessa sopii varmaan tunnus
taa, että minua jännitti ihan mielettömästi 

ennen TET:tiin tuloa, ehkä osittain siksi etten 
tiennyt minkälaista tulisi olemaan, mitä pää
sisin tekemään ja miten minuun suhtaudut
taisiin? En kyllä yhtään kadu , että tulin tänne 
TET:tiin . 

Koululle menevässä TET-raportissa jou
duin mm. arvostelemaan työpaikan il

mapiiriä, sääntöjä, yhteistyötä, TET -jakson 
järjestelyjä, ja tettiläiseen suhtautumista. 
Mielestäni ilmapiiri oli loistava ja kaikki halu
sivat kertoa työstään, kukaan ei ollut ylimie
linen minua kohtaan. Jos arvioisin käytöstä 
se olisi 10, koska minut sai ainakin hyvälle 
tuulelle kun vieraat ihmiset sanoivat aamulla 

huomenta (mikä Lohjalla on ihan unohtunut) 
ja jäätiin pitämään ovea auki (no siihen liittyi 
sekin, että ovet olivat lukossa). TET - järjes
telytkin oli monipuolisesti suunniteltu, mitä 
nyt yhden kerran aamulla unohdettiin tulla 
aulasta hakemaan (kokemus sekin). 

Oudointa oli ehkä kahvitauot, siihen me
nee jonkin aikaa kunnes tottuu juomaan 

kahvia päivän aikana. Ja se tuntui hassulta 
kun lähes kaikki ovet olivat lukossa ja kaikki 
työntekijätkään eivät päässeet kaikkiin ker
roksiin , toisaalta aika ymmärrettävää. 

Kaiken kaikkiaan jakso oli monipuolinen 
ja mielenkiintoinen. Harmittamaan jäi ai

noastaan se etten oppinut kaikkia arvomerk
kejä, mutta ensi kerralla kun nähdään niin 
osaan ne varmasti! Kiitos kaikille! 

Kirjoittaja on komentajakapteeni Jussi 
Suomalaisen sisarentytär 
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Myrsk 
merki 

n 
Teksti ja kuvat Pekka Vainio 

"Ulkona riehuu ankara myrsky, mutta laivan sisällä on 
lämmintä ja viihtyisää" Merimies-huumoria viime vuo
situhannelta, jolloin itsekin opettelin meren metkuja 
lukemaan. 

Myrskyt puhuttavat ihmisiä yhä enemmän. Maailmamme 
muuttuu jatkuvasti. Ainahan se on ollut muutoksen 
tilassa , mutta olemme halunneet uskoa, ettei se meidän 
aikanamme mihinkään muutu. 

Vaan muuttuu se. Tsunamit ja hurrikaanit eivät ennen 
viime joulua suomalaisten sydän-alaa juuri kouraiseet. 
Kaikkihan tiedämme miksi tänään on jo toisin . 

Myrskyjen määrä on jatkuvassa kasvussa. Joudumme 
myrskyisän tuulen riepoteltaviksi yhä useammin ja nii
den voima näyttää olevan myös kasvussa täällä mei
dänkin rannikolla . 
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Merellä myrskyn myllerrykseen joutuessaan tuntee ih
minen pienuutensa ja heikkoutensa. Vankalla rantakal
liolla tyrskyjä on mukava katsella, mutta kolmemetrisen 
aallon iskiessä veneen keulaan, on mukavuuden tunne 
kadonnut jonnekin. 

Myrskyt kuuluvat luontoon ja niiden kanssa on osattava 
elää. Merta pitää kunnioittaa, mutta sitä ei saa pelätä. 
Etenkään silloin , kun muiden turvallisuus on käsissäsi. 

Kuvauskohteena myrskyävä meri on haastava ja kie
htova. Meren voiman kuvaaminen, aaltojen massiivi
suus ja korkeus on vaikea tuottaa ymmärrettäväksi ku
vaksi. Voiman tuntee vain keskellä myrskyä - etenkin 
pienessä veneessä. 



Varusmies kou I utusta 
VUODELTA 2005 
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Muita tapahtumia 
VUODELTA 2005 

Mielipiteitä ja rakentavaa 
■■ 

KRITIIKKIA 
Oli tosi kiva retki. Venematka oli paras. Tar
vike esittely oli tosi kiinnostava. Tykit oli myös 
kiinnostavia. Sotilaskodissa oli kaikea kiinnos
tavaa, esim. paitoja, sotilasleluja ja karkkia. 
Harjoitussimulaattoria voisi parannella: parempi 
grafiikka ja tankit eivät mene talojen läpi. Vene
matkassa oli kivoja kiemuroita, vesikuoppia ja 
käännöksiä. Koko retki oli hyvin, hyvin, hyvin, 
hyvin, hyvin hauska ! 

VILLE J. 

Rankissa oli kivaa. Vene oli kivoin ja biljardi. 
Tykki oli jännä. Veneen ohjaaja oli huippu. Peli 
oli kiva missä ammuttiin. Saari oli kiva. Aseen 
purkaminen pitäisi tehä nopeasti. Haluaisin että 
ammuttaisiin aseella ja lisää kiemuroita. 

TEEMU P. 

Teimme luokkaretken Rankkiin. Meille esiteltiin 
tykki ja harjoittelusota ja sotamiehen retki
varustus. Me saatiin olla tykin sisällä. Rank
kiin me tultiin sotaveneellä siellä oli pehmeät 
penkit. Rankki on pieni saari. Veneen kyydissä 
oli hauska olla. Tykin sisällä oli ohjaushuone. 
Rankissa oli tosi hauskaa. 
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