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VALMISTAUDUTAAN 
VUOTEEN 1997 

KOTKA 24.9.1996 

otkan Kynsien tätä numeroa viimeisteltäessä painokuntoon valmistellaan eri tahoilla patteristossa 
kuumeisesti ensi vuoden toimintaa. Pohjatyötä vuodelle 1997 on tehty jo pitkään, mutta suunnitelmi
en yksityiskohdat hioutuvat kohdalleen lähimmän kahden kuukauden aikana. Patteriston kehitys
vauhti ei näytä ainakaan hiipuvan tulevana vuonna. Rykmentin raamit eivät mielestäni ole enää kau
kana. 

Kaksi uutta perusyksikköä, Rankin linnake ja ohjuspatteri, käynnistetään vuodenvaihteessa. Mo
lempien on aloitettava heti täysillä, jotta tehtävistä selvitään. Varusmiesten määrä kasvaa ensi vuo
den aikana noin puolella nykyisiin vahvuuksiin verrattuna. Tästä johtuen reservijoukkojen tuotanto

suunnitelmat joudutaan uusimaan sekä määrällisesti että osin myös laadulli
sesti. 

Lisääntyvistä tehtävistä, eläkkeelle siirtymisistä ja rekrytointisyistä johtuen 
yhteensä noin 40 uutta palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa on otettu tai ol
laan ottamassa palvelukseen vielä tänä vuonna. Uusia järjestelmiä, mm. 
esikuntajärjestelmä, otetaan käyttöön. Kyseessä on melkoinen haaste 
patteriston henkilöstöhallinnolle kaikkine perehdyttämisineen ja jatko
koulutuksineen. 

Myös moni muu sellainen kehityshanke, joka ideoitiin tänä tai viime vuon
na, lähtee käyntiin ensi vuonna. Esimerkiksi Kuusisen tukikohdan lisä
rakentaminen käynnistynee maalis-huhtikuussa ja Kyminlinnan kasarmeista 
voidaan sen puolesta luopua suunnitellussa aikataulussa. 

Yllä on lueteltu vain osa niistä asioista, jotka muuttuvat. Niiden suunnitte
lu sekä patteriston sisällä että ylempien johtoportaiden ja yhteistyökumppa
neiden kanssa on sujunut kiitettävän juoheasti. Varmaa kuitenkin on, että hy

västä suunnittelusta huolimatta toteutusvaiheessa törmätään uudenlaisiin vaikeuksiin ja vastoinkäy
misiin. Ensi vuoden keskeisenä teemana onkin näiden voittaminen, suunnitelmien toteuttaminen ja 
eri toimintojen vakiinnuttaminen tarkoituksenmukaiselle tasolle. 

Samalla on kuitenkin muistettava, että erityisesti ns. kiinteätä(kin) rannikkotykistöä edustavassa 
joukossa paikalleen pysähtyminen johtaa äkkiä tulen alle jäämiseen. Vältetään se varmistamalla 
asemat pian, jotta liikettä voidaan jatkaa nopeasti ja hallitusti jo vuonna 1998. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
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~lli ~~b~ 
Mikko Taavitsainen 

Kuva: Ulla Parviainen; komentaja, everstiluutnantti Mikko Taavitsainen Maanpuolustuskerhon talkoissa. 

Häviäjästä Selviytyjäksi vai ... Menestyjäksi! 

E 
päonnistuminen ja onnistuminen määritellään usein mittarilla "luuseri-selviytyjä". 

Jotkut tahot ikääkuin karman myötä ovat syntyneet häviäjiksi ja toiset kaikista 
vastoinkäymisistä huolimatta jollakin kummalla tavalla aina selviytyjiksi. Totta 
tosiaan, joillekin on syntymälahjana annettu onnea ja sinnikkyyttä lusikalla, joillekin 

kauhalla - mutta täytyykö kohtaloon alistua? Voiko luuserista tulla selviytyjä, joka pullahtaa kuin 
korkki pintaan tilanteesta kuin tilanteesta? Entäpä, onko fiksua ns. pitkällä juoksulla tyytyä ole-

'''''""""'''''''' maan vain korkki - vai kannattaisiko ponnistella selviytyjästä todelliseksi menestyjäksi? 

L 
uuserin, häviäjän suurimpana haluna on menestyminen ja tekona jättäytymi

nen. Luuseri jättäytyy muiden armoille ja toivoo mahdollisimman kivutonta 
kohtelua. Luuseriin sopii hyvin vanha tuttu ajopuuteoria; minne virta vie, minne 
tuuli kuljettaa. Katkeroituminen ja ryppyotsaisuus ovat häviäjän ominaisuuksia, kate-

ellisuudesta puhumattakaan. Epäonneen ja tuskaisuuteen on syypäänä Joku Muu. Se Joku Muu 
on vienyt kaiken arvokkuuden ja taistelutahdon, se on stumpannut häviäjän maan rakoon ... 

M 
utta maasta se pienikin ponnistaa, joskus jopa maan raosta . Selviytyjät 

sinnittelevät, sätkivät ja potkivat maan vetovoimaa vastaan . Selviytyjät 
eivät ole harvinaisia huippuyksilöitä, yksi miljoonasta, vaan tahoja, jotka 
ovat ymmärtäneet verkostumisen ja turvaverkkojen merkityksen. Lisäksi selviy-

minen vaatii itsensä kunnioittamista, näkemyksiä päämäärästä ja rutkasti työtä. Joskus tulee 
takkiin rankastikin, mutta huomenna on päivä uus! Joku Muu on selviytyjän mielestä ihan hyvä 
juttu, sen kanssa voi toimia kimpassa. Muiden mielestä selviytyjän kanssa on helppo viihtyä. 

M 
nestyjän reseptiin kuuluu kolme koota; kunnianhimo, kahjuus ja kannustavuus 
sekä kaksi ässää; suhteet ja suvaitsevaisuus. Valitettavasti vain peräpohjolassa 
kunnianhimo ja suhteet saavat negatiivisen latauksen - aivan aiheetta. Kunnianhi
mo kannattaisikin jakaa kahtia: Kunnia ja Himo. Menestyjillä on elämän himona 

ehdä asiat kunnialla ja usein myös kunniakkaasti. Voimat ja apu ammennetaan suhteista. Perhe
suhteista, ystävyyssuhteista, sukulaisuussuhteista, liikesuhteista. Suhteet ovat energiapeli - jo
kaiselle pelikierrokselle pannaan paukkuja ja joskus voitetaan jopa koko potti. Kahjuus taas on 
ehdoton vaatimus. Täytyy uskaltaa olla luovasti hullu, kurkotella vaikka kuuhun tai muuten liike 
pysähtyy ja alkaa mätäneminen. Kahjut ovat yleensä myös kannustavia, on paljon hauskem
paa olla porukalla hullu, heittää löylyä kaverin kiukaalle ja toteuttaa yhdessä ideat. Menestyjän 
tärkein ominaisuus lienee kuitenkin suvaitsevaisuus. On kova koulu oppia suvaitsemaan erilai
sia mielipiteitä, toimintatapoja ja arvoja. Menestyjä on oppinut kuuntelemaan kertomuksia mui
den onnistumisesta tai epäonnistumisesta ja osaa käyttää tietoa omaksi hyväkseen. Menestyjän 
kanssa on hieno olla, vaikka kyyti on joskus kylmää ja vaatimukset kovia. Joku Muu on menestyjä 
itse, mutta menestyjän ei silti tarvitse osata ja tehdä kaikkea itse. Ja siinä se salaisuus. 

K 
ahden kuukauden häpeämättömällä kokemuksella on hienoa sanoa olevansa 
menestyjien joukossa. Kotkan Rannikkopatteristo ei ole koskaan, vaikeista ajoista 
huolimatta, jättäytynyt luuseriksi. Eikä se myöskään suostu olemaan Suomenlah
della killuva korkki. Me olemme menestyjiä. Tämä porukka on oppinut tekemään 

työtä yhdessä, olemaan sopivasti kahju ja hämmästyttävän suvaitsevainen. Ja ankara oppi 
jatkuu, liike ei meillä pysähdy, muut mädätkööt! Te uudet kasvot, jotka tulette joukkoomme -
lämpimästi tervetuloa hullujen huoneelle! Kuten tiedätte, hullujen hoitajille on harvoin pystytetty 
muistomerkkejä, hulluille useinkin. 

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Kolkan Rannikkopalforisto • KOTKAN KYNNEr · 1 
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1 ~~-arvoitu~ 
Kuva 1, ylempi: Kala-lautta kätkee uumeniinsa mo
nia mielenkiintoisia asioita ja paikkoja. Eräs näistä 
on "HUOKAUSTEN PUNKKA". Kukin voi päissään 
miettiä mitä se mahtaa tarkoittaa. Kuvassa Huo
kausfen Punkan va/fiaana istuu ihan mukiin mene
vä henki/0, jonka tärkeimmistä tuntomerkeistä mai
nittakoon: siniset haalarit, harmaa takki ja furkis
lakki. Jos keksit kuka kuvassa oleva henki/0 mah
taakaan olla, voit kertoa vastauksesi kenelle tahan
sa. Toimitus ei siitä ole vielä tässä vaiheessa leh
temme historiaa kiinnostunut. Oikea vastaus, jos 
sellaista /0yfyy, saattaa olla Kotkan Kynnet-lehden 
numerossa 4/98 sisäsivuilla. 

Kuva 2, alempi: Kenen jalat? Mikä tilaisuus? Mieti 
sitä! Oikea vastaus seuraavassa numerossa. 

1 = lrkkunurkka 
Tämänkertainen herkkumme /0yfyy Kyrrinlinnasfa. 
En käy tässä yhteydessä kertomaan, kuinka herk
ku on aikanaan tehty, vaan tyydyn hiukan kuvaile
maan sen ominaisuuksia. 

Se on sisältä pehmeä. Pinnalta se on kulanruskea, 
hyvin paahdettu. Se on koristeltu osin kultaisella ja 
päällystetty osin hyvin vaalealla. Se on riittoisa. 
Rakennusaineksina ovat myos valkoiset munat, 
jotka erottuvat hyvin ruskeasta pohjasta ja ovat 
koristellut sinisellä ja mustalla. 

Tämä herkku on parhaimmillaan nautittuna kuvas
sa näkyvän leivoksen kera. 

Kuva 1: Kuka mutantti? 

Kuva 2: Kenen jalat ja missä? 

R 
itarimalja on vuosittain kier
tävä tunnustuspalkinto, jon
ka Mannerheim-ristin ritarit 
luovuttivat 28. lokakuuta -89 
Sotilaskotiliitolle arvokkaas

ta työstä maanpuolustuksen hyväksi. Mal
jan on lahjoittanut talousneuvos Pauli Tal
vio ja ensimmäisen kerran se annettiin 
kiertoon 1990. Nyt malja on luovutettu 25. 
toukokuuta1996 seitsemännen kerran 
kunniakirjoineen - tällä kertaa Rannikko
sotilaskotiyhdistyksen sisarelle Riitta Ki
viselle. 

Sotilaskotityö on itsestäänselvys 
Sotilaskotityö on itsestäänselvyys puolus
tusvoimien piirissä. liman 500 rannikon si
saren panosta moni munkki ja kahvikuppi 
jäisi nauttimatta rannikkomme puolusta
jilta. Kaikki sisaret eivät kuitenkaan ole 
myyntitiskien takana, vaan tekevät oman 
osuutensa erilaisten tempausten järjestä
jinä ja samalla rahankerääjinä. Sotahar
joitukset ovat tarjonneet sotilaskodille ti
laisuuksia monipuolisiin maastoharjoi
tuksiin, kuten oli Kymi 96, jolloin vapaaeh
toinen naisjärjestömme harjoitteli osana 
puolustusvoimien huoltoa. Perinteinen 
sotilaskotikanttiinityö on keskeytymättä 
jatkunut 78 vuotta ja sisaret ovat mukau
tumassa vallitseviin olosuhteisiin hakeu
tuessaan vapaaehtoisen maanpuolustus
koulutuksen tarjoamille kursseille kye
täkseen tehokkaammin vastaamaan 
yhteistyöodotuksiin. 

Mikä ihmeen LSK? 
Rannikon liikkuva sotilaskoti (LSK) on har
joitellut linnakkeilla ja merellä sekä maas
tossa autoon tai alukseen pakattuna. Toi-

polven osa11Istumisperinne ja yhteiskunnal
linen vastuuntunto ovat tuottaneet tehok
kaan toimintamallin. Niinpä hän sai Ritari
maljan tunnustuksena tekemästään arvok
kaasta ja esimerkillisestä työstä maan
puolustuksemme hyväksi tuottaen samalla 
kaikille rannikon sisarille iloa ja kunniaa. 
Erityisesti suuri sotaharjoitus Kymi 96 on 
ollut kruunaamassa hänen sisaruransa tä
hänastisia suorituksia. 

1.000 mukavaa maistiaismunkkia 
Viimeisimpiä tempauksia on ollut "Muka
vien muistojen munkki" Helsingissä Kol
men sepän patsaalla. Silloin paistettiin 
1000 maistiaismunkkia ohikulkijoille ennen 
kokemattomassa kenttäleipomossa, mut
ta kun Riitta tuli apuun, leipomo pystytet
tiin ja näytös vietiin läpi aikataulussa aivan 
niin kuin oli suunniteltu. 

Harrastus on työtä, josta ei voi 
kieltäytyä ja samalla suurta huvia 
Harrastus on meille kaikille työtä, josta ei 

voi kieltäytyä, koska se on suurta huvia, 
ja koska asiakkaamme ovat 78 vuotta jak
saneet antaa palautetta vailla vertaa. 
Ritarimalja on uusi näkyvä tunnustus kes
kuudessamme, joka painottaa kulloinkin 
ansioituneen sisaren välityksellä maanpuo
lustuksessa tavoitteellisia taitoja ja tehtä
vään paneutumista. Riitta Kivinen on soti
laskotisisar jo toisessa polvessa. Työ al
koi 1973 Valkealan sotilaskotiyhdis
tyksessä, josta hän siirtyi 1980 Rannikko
sotii as kotiyh di stykse n Kyminlinnan 
paikallisosastoon toimien siellä vuodesta 
1981 lähtien leirijaoston vetäjänä. Tänään 
Riitta on koko Rannikkosotilaskoti
yhdistyksen lsk-päällikkö ja myös Kymin-

iitalle ilillilllllllil 
sinaan olosuhteet ovat antaneet mahdolli
suuden tukeutua myös kiinteisiin sotilas
koteihin rannikkoalueella. Puolustusvoimi
en organisaatio on sotilaskotijärjestön 
ohjeellinen malli siitä huolimatta, että si
saret ovat vapaaehtoisia harrastajia ja 
edustavat siviilimaailmaa. Meillä tarvitaan 
päällystöä ja kouluttajia siinä missä 
sisarten työpanostakin. Riitta Kivinen on 
esimerkillinen sisar. Hänessä parin suku- Riitta Kivinen, RSKY Kyminlinnan osaston pj. 

linnan paikallisosaston puheenjohtaja. Me 
muut sisaret olemme ylpeitä Riitasta, joka 
on osaava ja tekevä, jonka läsnäolo ta
kaa, että asia tulee hoidetuksi. 

Teksti: 
Eeva Viljanen, varapuheenjohtaja 
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V iime kesänä tein aseharrastaja
kollegani Dl Mauri Raution k~nssa 
"tutkimusretken" Yhdysvaltain ns. 

"Vanhan Lännen Valtoihin". Tarkoitus oli kier
tää näitä pohjoisia preerioita, vanhoja Sioux-, 
Cheyennes- ja Arapahoesintiaanien 
metsästysmaita ja pyhiä paikkoja. Näistä alu
eista USA:n luoteisosissa hallituksen sota
voimaa edustavan Missourin Sotilaspiirin jou
kot kävivät raivoisaa sotaa valkoisen miehen 
elintilan siirtämiseksi kauemmas länteen. Jat
kuva taistelujen ketju kiihtyi sisällissodan jäl
keen noin v. 1865 kestäen lähes 1880-luvulle 
ja vielä v. 1890 sattui Wounded Knee:n 
valitettavat tapahtumat. Mutta koska emme ole 
kulttuuriantrobologeja, vaan ase- ja sotahisto
rian harrasta; liikuimme näillä /iiilla alu-

MM~{o;•ij4ij•M@H@ijffi.!\ijffi,ff jrjt\i 

Villiä Länttä valloittamassa Lasse Pohjola Mauri Raution kanssa kesällä 1996. 

WILD WEST 
eilla maamerkkeinä vanhat rajaseudun 
linnakkeet, taistelupaikat ja sotaoperaatioissa 
liikkuneiden ratsuväkiosastojen tunnetut 
marssi reitit. 

Erityisen kiinnostava oli exponssio 
vuonna 1876 
Erityisesti meitä kiinnosti v. 1876 exponssio, 
jossa kolmen suuren erisuunnista marssivan 
retkikunnan tuli saartaa Pohjoiset Intiaanit Yel
lowstone-joen laaksoon ja pakottaa alistumaan 
tylsään reservaattielämään. Tämän monivai
heisen operaation eräs episodi oli everstiluut
nantti G.A Custerin komentaman "7th US 
Gavalry":n viiden eristyksiin joutuneen komp
panian täydellinen tuho. 

Colt SAAM 1873:n historian jäljillä 
Vielä eräs retkemme sivujuonne oli omistamani 
v. 187 4 valmistuneen ja US Army:n ase
tarkastajan leimaaman Colt SAAM 1873-
revolverin vaiheiden seuraaminen. Tämä kuu
lui ase-erään, joka oli vastaanotettu 5.3.1874 
Springfieldin keskusasevarikolla ja edelleen 
toimitettu Rock lsland Arsenal-aluevarikkoon, 
josta "3rd US Gav" -osaston taisteluväline
upseeri kuittasi 976 revolveria ja tämä oli yksi 
niistä. Edelleen todennäköistä on, että tuo ase 
oli 17.6.1876 Rosebudin taistelussa, koska 
tuohon aikaan vain etulinjajoukot kantoivat 
"modernia" patruunalaukausasetta, tässä ta
pauksessa komppaniat: A, B, D-G, 1, L ja M. 
Tähän aseeseen liittyy kuitenkin mutkikkaita 
yksityiskohtia , jotka kenties eivät selviä täysin 
koskaan. 

Colt SSP, kenttäkoekappale. Tästä olisi 
pitänyt tulla US-hallinnon uusi palveluase. 

Myös valtavat T-luupihvit ja kylmä 
Budweiser oli koettava 
Tietenkin meitä kiinnosti myös lukuisat Van
han Lännen kaupungit, luonnon suuri monu
mentaalisuus, luonnonpuistoissa vielä 
jylistävät Buffalo!, valtavat T-luupihvit, kylmä 
Budweiser ja lukemattomat muut asiat, joista 
muodostuu Villin Lännen eksotiikka. 

R etkemme Lännessä alkoi Minnesotan 
Minneapoliksesta, jonka lentokentällä 
meitä odotti uusi Ford Condor, 

mittarissa vasta 125 mailia . Luovutushetkellä 
niitä oli sitten 4870. Sieltä ajoimme Minneso
tan ja Iowan halki etelään lllinoisin Rock 
lslandille. Sieltä luoteeseen jälleen Iowan hal
ki, koukkaus Nebraskassa ja Etelä-Dakotan 
Mustien Kukkuloiden kautta Wyomingiin. Edel
leen Montanaan aina sen länsiosiin ja sieltä 
takaisin Montanan läpi Pohjois-Dakotaan. Jäl
leen Minnesotan halki, koukkaus Wisconsinin 
puolella ja paluu Minneapolikseen. 

Yritys etsiä elämystäyteisen reissun 
parhaita kohtia tuottaa päänvaivaa . Mieleen 
tulee valtava mylläkkä muistikuvia, joita sot
kee vielä noin 500 ottamaamme valokuvaa ja 
muu taltioimamme kirjallinen materiaali. 

Rock Island Arsenal - mielenkiintoi
nen asevarikko Illinoisissa 
Matkan ensimmäinen huomattava paikka oli 
jo alussa mainittu Rock lsland Arsenal, lllinoisin 
valtiossa. Mississippin itäpuolella sijaitseva 
vanha alueasevarikko, joka aseisti Missourin 
Sotilaspiirin joukot. Tämä nyt museona oleva 
rakennuskompleksi on pullollaan aseita, van
haa ja uutta. Nähtävänä oli esim. M16 -kivää
rin kaikki eri variaatio! ja erityisesti Colt SSP -
pistooli , jota valmistettiin pieni kenttäkoesarja , 
kun US-hallitus päätti uusia palvelusaseensa. 
Tämän aseen valokuvaan en ole koskaan tör
männyt ja nyt saimme kaikessa rauhassa va
lokuvata tämän harvinaisuuden. Valitettavasti 
tunneköyhät teknokraatit valitsivat v. 1987 
ulkolaisen Beretta 92 F (US koodi 'M9) -pis
toolin ja Collin yli sata vuotta vanha perinne 
hallituksen aseista jana näiltä osin katkesi. Kui
tenkin minä suuntasin huomattavimman mie
lenkiintoni US-leimattuihin Colt SA A M1873-
revolvereihin, joita löytyi muutama kappale ja 
muuhun intiaanisotien aikaiseen varushistori
aan. Kun aamu vaihtui iltaan oli tämä mielen
kiintoinen paikka, jonka vuoksi olimme tehneet 
muutaman sadan mailin koukkauksen etelään, 
jätettävä ja jatkoimme kohti länttä. 

Ehdottomasti huomattaYin 
lä.nnenkau1mnki. Daed,\ ood. 
" Etelä-Dakota. 

Ehdottomasti huomattavin lännen kaupungeis
ta on Etelä-Dakotassa, Mustien kukkuloiden 
kapeassa laaksossa sijaitseva Daedwood. 
Tämä moneen kertaan palanut ja aina 
ehommaksi rakennettu kaupunki syntyi yhden 
yön ihmeenä v. 1874, kun geologista retki
kuntaa johtava I1.col. G.A. Custer oli tiedottanut 
toimeksiantajalleen, että "Mustat Kukkulat ovat 
täynnä kultaa ruohonjuurista alaspäin". 

Wild Bill Hickok ja Calamity Jane 
Monet muutkin legendaariset nimet liittyvät 
kaupungin historiaan: Wild Bill Hickok ja 
Calmity Jane ehkä seuraavaksi tunnetuimpina. 
Saapaskukkulalla on "MT. Moriah Cemetery" 
(=hautausmaa), johon mm. ko. taistelijapari on 
haudattu. Wild Bill :iä ampui selkään Jack 
McCall -niminen heittiö Saluunassa n:o 10, jota 
alkuperäisessä asussaan ei enää ole. Kulta
kuumeen henki vaikuttaa tässä kaupungissa 
yötäpäivää ja nytkin oli tosi hulvaton meininki, 
josta en ajanpuutteen vuoksi kerro. 

Tähän keskisuureen lännen kaupunkiin 
liittyi vielä eräs poikkeus vastaaviin. Esim. 
Wyomingissa on Cody-niminen kaupunki, joka 
on saanut nimensä "Buffalo Bill":n sukunimestä 
tai kenraali Sheridanin mukaan nimetty yhtei
sö. Nämä ovat hienoja paikkoja, mutta sijait
sevat avaralla preerialla ja historiallinen kes
kusta on saanut ympärilleen laajan modernin 
esikaupungin marketteineen, joka rikkoo kau
pungin hienoa autenttisuutta . Daedwood, jon
ka alue kallionkolossa on rajallinen, on todella 
upea historiallinen kaupunki kokonaisuudes
saan. 

Maailman synkin 1>aildia? 
Wounded Knee. Pine Ridge -

Sioux-Oglal a ~intiaaniresen ·aatti. 

"Wild Bill" James Butler 
Hickok ja "Calamity Jane" 
Martha Jane Burke, lännen 
suuret nimet lepäävät tässä. 
MT. Moriah Cemetery. 

Jos Daedwood oli hulvaton paikka, niin maail
man synkin paikka lienee Wounded Knee, joka 
on Etelä-Dakotassa Pine Ridge -Sioux-Oglala 
-intiaanireservaatissa. Tuolla paikalla oii ruuti 
herkässä ja ilmapiiri jännittynyt 29.12.1890 ja 
sitten tapahtui se, mitä ei tapahdu kurinalaiselle 
hyvin koulutetulle joukolle. 

Lamautetut ihmiset vaativat monta 
sukupolvea noustakseen 
Muistomerkille joen rannassa ei päässyt au
tolla eikä jalan, sillä alue oli "miinoitettu" suu
rella määrällä rikottua lasia. Intiaanien mökkien 
pihoilla oli pääsääntöisesti useampi autonromu 
- yleensä vain yhdessä oli pyörät alla. Joten
kin pa ikka synnytti mielleyhtymän entiseen 
B resneviläis-sta ha novila isee n paratiisiin . 
Lamautetut ihmiset vaativat monta sukupolvea 
noustakseen. 

Teksti: Lasse Pohjola 
· Mauri Routio ja 

Sotilasmestari Lasse Pohjola 
ja hänen aseharrastaja
kol/egansa Mauri Raution 
matkareitti halki Villin Lännen. 
Kilometrejä kertyi yli 7500. 

Fort Laramie, Wyoming. Upeasti 
dokumentoitu kohde. 
Eräs upeasti dokumentoitu kohde oli Fort 
Laramie:n linnake eteläisessä Wyomingissa. 
Paikka on restauroitu alkuperäiseen asuunsa, 
rakennusten sisustus oli alkuperäistä vanhaa 
esineistöä tai hyvää reproa . Kasarmiraken
nuksen asetelineissä oli ratsuväen Springfield
karbiinit ja sapeli! ja paraatipäähineet olivat 
seinätelineissä, kuin tupatarkastuksen jäljiltä. 
Tähän museolinnakkeeseen kuului vielä taval
laan museo museossa, jossa oli mm. 
Springfield -karpiinien eri ratsuväkiversiot, yksi 
hieno kappale Colt SA A M1873 -revolveria ja 
upein koskaan näkemäni Collin valmistama 
Gatling Gun. Vietimme Fort Laramiessa hyvin 
miellyttävän päivän. Jatkoa sivulla 30 ... 
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Vuoden Rannikonpuo/ustajana palkittu kapt Reijo Kinnunen ja "smiling in the rain". 
Hymy ei hyytynyt myöskään sateenvarjon alla istuvalta Reijon äidiltä eikä kapt Kimmo 
Salomaa/ta. Viis sateesta, tuulesta ja takapuolesta märistä housuista! 

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~:::::::::::::::::::::::.3::::::::::r::::~::r:::.::::::::::;:::::::::::::S::-:::.::.::::::.::::::.::::::.::.::::::::.::::::::.:::~;:::::::::::::::::S:.::::::::::::::Z:::.::::.:::z:::.::.:::::::z::::::::::::::~m:Z"::::::::z::::::::::::::%::r::::::::::::::z::~ 

ireä vaarinikäinen 
V uosipäivän juhla alkoi aamulla sep

peleen laskulla Kotkan sankari
haudalle. Seppeleen laskivat patte

riston komentaja Mikko Taavitsainen 
seuranaan yliluutnantti Risto Palmola 
sekä varusmies Huoltopatterista. Sankari
haudalla kunniavartiossa olivat Huolto
patterissa palvelevat neljä varusmiestä 
Merivoimista. Näin kotkalaisetkin huoma
sivat Kotkan Rannikkopatteriston ja Meri
voimien välisen yhteistyön. Merivoimien 
edustajat ovatkin saaneet paljon ansait
semaansa positiivista huomiota Kotkassa 
"ankkapuvuissaan". 

V uosipäivä vietettiin huvivenesata
ma Sapokassa lähellä Kotkan kes
kustaa. Patterista toi kalustonsa 

esille kotkalaisten nähtäville näyttelyssään, 
jonka järjestelystä vastasi yliluutnantti 
Marko Karppinen apunaan sotilasmes
tari Jari Tamminen. Patteriston väki esit
teli ansiokkaasti kalustoa kiinnostuneille. 
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Isä-poika -yhdistelmiä näkyi useampia 
tutustumassa esillä olleeseen kalustoomme. 

Sotilaskotiyhdistyksen naiset toivat auringon
paistetta sateeseen. Kuvassa Ropposen Päivi. 

S innikkästä yleisöä kohtasi lottovoit
to, kun klo 12 alkoi patteriston hen
kilöstön päiväjuhla. Tuuli nousi ja 

keräsi entistä synkempiä pilviä Sapokan 
ylle. Sateenvarjot kohti tuulta ja juhlalli
suuksia seuraamaan. Rakuunasoitto
kunnan soittaessa läheisen kahvilan räys
tään alla yleisö kansoitti terassin. 

J 
uhlassa palkittiin ansioituneet. Tapu
tukset olivat valtaisat. Suosionosoi
tusten määrää lisäsivät myös käsien 

yhteen iskemisestä leviävä lämmin sor
miin, jos ne nyt enää mitään tunsivat. Hie
nosti järjestetystä juhlasta huolimatta mo
nen mielessä liikkui varmasti lämmin sau
na ja kuivat vaatteet. 

P äiväjuhlan jälkeen nautittiin 
maittavaa lohikeittoa, joka hieman 
lämmitti palelevaa Patteriston hen

kilöstöä. Kädet olivat niin kohmeessa, että 
oli vaikea pitää lusikkaa kädessä. Hieman 
keittoa nauttineena sain mielestäni hyvän 
ajatuksen ja suunnistin kohti lähimpää ra
vintolaa. Tilatessani kauan haaveilemaani 
rommitotia, sain kuulla rommin juuri lop
puneen. En tainnut olla ainoa, joka toteutti 
haaveensa heti ensikättelyssä. Lisäksi 
sade loppui hieman päiväjuhlien jälkeen. 
lltajuhlissa ei edes muistanut aamun vas
toinkäymisiä. 

Ansioituneita palkittiin pitkä rivi, kaiken kaikkiaan 33 henkilöä. 

Teksti: Salla Savenius 
Kuvat: Ulla Parviainen 

Vas. yli/ Pekka Vainio sai vuoden 1996 
11 kouluttajastipendin evl, komentaja Mikko 

Taavitsaisen ojentamana. 

Alh. Rouva Sotilaskoti saa tykkimies ja 
herrasmies Laineelta päivän päätteeksi 
juhlassa koristeena olleet /upiinit. 
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L 
aivamatka meni nytissä runsaan 
ohjesääntömateriaalin parissa ja 
ruotsin kieliopin interaktiivisessa 
kertauksessa. Hyvin nukutun yön 
jälkeen rantauduimme. Maasto

pukumme herättivät ansaittua mielenkiintoa 
kans~amatkustajissa. 

Stridsbåt kiidätti huimaa vauhtia 
läpi Tukholman saariston 
Vastassa maailmanmatkaajia oli KA 1 :n 
amfibiopataljoonan komentaja evl Enroth. Siir
ryimme ruotsalaisten stridsbåt:lla läpi Tukhol
man saariston Vaxholmeniin 40 solmun nope
udella. Aurinko paistoi täydeltä terältä. Kelpa
si siinä yksittäisen rannikonpuolustajan ihailla 
saariston kauneutta . Vaxholmenissa tapasim-

Kokoonnuimme kahdentoista muun soturin kanssa 29. 7. Ka
tajanokan terminaalin tehdäksemme vesist(jn ylityksen Viking 
lsabel-/alla. Hurja joukkio koostui TuRR:n, SIRR:n, UudPr:n sekä 
KotRPsto:n tiedonjanoisista taistelijoista. Matkanjohtajaksi olim
me saaneet majuri Henrik Nystenin, SIRR:n esikuntapäällikon. 

RUOTSIN 
rannikonpuolustusta etsimässä 

l ,, 

Vas. Matka taittui stridsbåtil/a liput hulmuten, sokkeloisessa saaristossa rantoja nuo/Ien. Epäselväksi jäi, onko aluksen kaasukahvassa vain kahta 
asentoa. Kuvassa vas. yli/ Juha Torkkeli (KotRPsto) ja yli Jarmo Pihlman (Santahaminan kmo). Oik. Joukkueenjohtaja antaa ohjeita radiolla. 

me vierailun isännän eversti Håkan Syrenin, 
joka esitteli KA 1 :n organisaation ja koulutuk
sen järjestelyt rykmentissään. Kokonaisuute
na voidaan todeta naapureilla olevan nykyai
kaiset ja tehokkaat koulutusvälineet. Erityisesti 
simulaattorikoulutus oli vienyt erittäin pitkälle -
ei niin ettei meillä olisi samantasoisia järjestel
miä, mutta koulutuslaitteita isännillä oli kiitet
tävä määrä. Iltapäivän päätteeksi siirryimme 
Korsön linnakkeelle, jossa peri pohjoismaalai
seen tapaan saunoimme ja söimme päivällis-
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tä evl Enrothin vieraana. 

Väljemmät varomääräykset - jos 
sellaisia yleensä oli 
Seuraavana päivänä oli vuorossa amfibiopa
taljoonan taisteluampumaleiri Utön saarelle. 
Seurasimme rannikkojääkärijoukkueen hyök
käysammunnan sekä tiedusteluryhmän "kis
sanpolkuammunnan". Ammunnat poikkesivat 
meidän ammunnoistamme väljemmillä varo
määräyksillä - jos sellaisia yleensä oli. Mei
dän jäykkiin varomääräyksiimme tottuneet kou
luttajamielemme ihastelivaUkauhistelivat va-

paata patruunoiden käyttöä (kouluttajat eivät 
aseita tarkastelleet) sekä liian usein koimme 
itsemmme/ampujien olevan tulilinjalle. Erityi
sesti lähes koko ajan juosten suoritettu 
tiedusteluryhmän ammunta, jossa eripuolilla 
nousevat maalilaitteet (lähes seuraajaosaston 
vierestä) toivat todellista tilanteen tuntua myös 
maailmanmatkaajille. Joukkueen hyökkäys
ammunta olisi kaivannut hieman elävämpää 
maalitoimintaa kuin viisi maalitaulua näin 
kriittisellä silmällä katsottuna. Iltapäivän lopuksi 
saimme mahdollisuuden kokeilla ruotsalaisten 
kevyitä jalkaväkiaseita . 

Vas. Meidätkin päästettiin kokeilemaan käsi
aseita. Rynnäkk(jf<iväärin kädensuojus kuu
meni niin, että tarvittiin hanskoja. Oik. Taiste
lusukeltajien (hyppelivät myos laskuvarjoilla) 
kissanpolkuammunta oli huimaa seurattavaa. 

Osa ruotsalaisten laitteista 
parempia, osa huonompia 
Rt:n ammunnoissa ei käytetty räjähtäviä kra
naatteja vaan ns. betonipäitä . Ammunnan no
peus ja osumatarkkuus oli vertailukelpoinen 
meidän ammuntojemme kanssa. Käytetyt 
kranaattimäärät tuntuivat pieniltä omiimme 
verrattuina. Tutustuimme myös tulenjohto-, las
kenta- ja tykkikalustoon. Osan laitteista tote
simme paremmiksi kuin omamme taas huo
nommiksi. Kokonaisuus tykistöjärjestelmän 
osalta muodostuu meille positiiviseksi, erityi
sesti itse laskentajärjestelmän osalta. Iltapäi
vän lopuksi vierailimme rtpatterin komento
paikalla. Kantalinnoitteet eivät poikenneet sa
nottavasti omistamme. 

Reissu lähtöitkua vailla 
Helikopterilento Tukholmaan ja bussikuljetus 
satamaan - reissu alkoi olla lähtöitkua vailla . 
Isännille kiitokset erinomaisesta huolenpidosta 
ja runsaasti uusia kokemuksia rikkaampana 
irrotimme lsabellan köydet klo 19.00. Paluu
matka sujuikin sitten työryhmiksi jaetun 
joukkiomme purkaessa matkan antia. 

Teksti: ylil Juha Torkkeli 
Kuvat: ylil Pasi Ahti ja ylil Juha Torkkeli 11111 

PUKKI 21.3. - 20.4. 
Kerta kaikkiaan kamala jakso. Mikään ei onnistu ensim
mäisellä yrittämällä ja toista kertaa et viitsi yrittää. Dementia 
ja kihti taistelevat valta-asemasta kropassasi. Voisit lopet
taa iänikuisen jankutuksen omasta viehällävyydestäsi. 

NAUTA 21.4. - 20.5. 
Sulostutat olemuksellasi lähinnä haaskaeläimiä. Raha
asiasi ovat jakson aikana normaalisti retuperällä . Työtä 
vieroksuvana ihmisenä nautit turhankin suurta palkkaa. 
Hermojen reistailua odotettavissa jakson loppupuolella. 

HUMMERI 22.6. - 22. 7. 
Valtava vatsatauti ilostuttaa sinua jakson keskivaiheilla. 
Kassajonossa törähtää paskat housuun, mutta älä anna 
sen häiritä. Katso vain luottavaisesti eteenpäin. Et voita 
lotossa lalin latia. Muutenkin normaali jakso. 

TUPLAVAHINGOT 21.5. - 21.6. 
Olet omasta mielestäsi erinomaisen tärkeä ja mukava ih
minen. Onnistut jakson aikana yhden kerran suoriutumaan 
sinulle annetusta tehtävästä, mistä riittääkin puhumista 
päiväkausiksi. Rakkauselämäsi on yhtä puisevaa kuin aina. 

KISSIMIRRI 23. 7. - 22.8. 
Keskity! liiaksi toisarvoisiin asioihin. Käytät sumeilematta 
hyväksesi työtovereiden herkkäuskoisuutta. Olet jakson ai
kana humalassa use~ kertoja ja kadota! lompakkosi erääl
lä ryyppyreissulla. Saatatpa saada turpaasikin. 

IMPYET (EX) 23.8. - 23.9. 
Aloitat vuoden kahdeksannen laihdutuskuurin. Tällä ker
taa se kestää kolme päivää. Vietät tuhlailevaista elämää 
ja häiriköil naapurustossa turhan usein. Työpaikalla olet 
yhtä saamaton kuin edellisessäkin jaksossa. 

PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Rahtunen yritteliäisyyttä työasioissa ei olisi pahitteeksi. 
Hekumallinen jakso tulossa rakkauselämän kannalta. Yksi 
neekeri ihastuu sinuun silmittömästi. Varo ettei suhde mene 
liian pitkälle eikä ainakaan tule julki. 

NILVIÄINEN 24.10. - 22.11. 
Verottaja muistaa sinua sievoisella mälkyllä. Kaadut potku
kelkalla heti jakson alussa ja nyrjäyläl hänläluusi. Pitääkö 
potkutella sulan maan aikana. Tutustut mielenkiintoiseen 
ihmiseen, joka jopa näkee sinussa hyviäkin puolia. 

Myös henkilökohtaiset horoskoopit lämmöllä ja luottamuksella. Puh. (05) 878 7009. 

ROPIN HUUT 23.11. - 21.12. 
Vajoat yhä syvemmälle itsesää liin. Voivottelusi ja 
taivastelusi alkavat ärsyttää työtovereita. Pidä pari päivää 
vapaata ja mene vaikka ongelle. Vapaa-aikasi keskittyy 
normaaliin tapaan pornovideoiden katseluun. 

TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Nyrjäylät selkäsi pureskellessasi varpaankynsiä. Herätä! 
pahennusta paikallisissa ravitsemusliikkeissä ja saatkin 
porttikiellon pariin paikkaan. Hulvatonta rakkauselämää ta
saisesti koko jaksossa. Rahaa menee liiankin kanssa. 

VESISELVÄ 21.1. - 19.2. 
Haluat oppia uusia asioita. Aloita itsellesi sopivalla tasolla 
esimerkiksi sillä, eitä opettelet pyyhkimään vasemmalla 
kädellä.Rakkauselämässä et kykene kovin mittavi in suo
rituksiin, mutta ei sinulta sellaisia odotetakaan. 

TURSKAT 20.2. - 20.3. 
Moraa lisi laskee ja häipyy jakson kuluessa lähes olemat
tomiin. Käyt jakson loppupuolella ilkeilemässä sukulaisillesi 
ja olet heidän vastuksena useita päiviä. Verrattoman 
irvokkaita hetkiä luvassa satunnaisesti. 
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Isä Olli Kaiharju ja poika Lauri neljä vee sekä oiva vanha sota
ratsu BMW R75/5 vuosikertaa 1971. Valmiina uusiin huimiin seik
kailuihin. Kuva otettu kesällä -94. 

MATKAMOOTTORIPYÖRÅ.ILY 

J 
o lähes kahdenkymmenen vuoden 
ajan on kesäni kohokohta ollut hei
näkuun ensimmäinen viikonloppu. 
Silloin näet kokoontuu valtakunnalli
sen MP69 ry:n jäsenet ympäri Suo

men johonkin syrjäiseen kotimaamme kolk
kaan Kontioralliin. Nimestään huolimatta tapah
tuma ei ole mikään kilpa-ajo, vaan aivan rau
hallinen telttailutapahtuma. Tänä vuonna paik
kana oli Paltamo/Hyrynsalmi Kainuussa ja ta
pahtuma nimeltään Kontioralli. 

Keula kohti anopin lihapatoja 
Noin kello kuuden aikaan aamulla suuntasin 
bemun keulan kohti anopin lihapaloja, 13 km 
Pieksämäestä itään. Matka Sawoon iliman 
tulukkia, joka jäi kotiin lapsiamme hoitamaan, 
sujui kommelluksitta. 

Täydellinen ajoitus treffeillä 
Paltamon Alkolla 
Olin sopinut kaksoisveljeni kanssa treffit 
Paltamon Alkon eteen kello 11 :30. Perillä kat
selin ympärilleni ja näin velimiehen juuri kur
vaavan pihaan. Ilmiömäinen ajoitus, kun ottaa 
huomioon, että me molemmat olimme ajaneet 
noin 400 km eri suunnista ja olimme minuutin 
sisällä sovitussa paikassa, sovittuun aikaan. 
Ajoitusta äimistellessä kävimme ilmoittautu
massa kontrollipaikassa ja saimme ajo-ohjeet 
noin 70 km päässä olevalle rallipaikalle . Ajoim
me Hyrynsalmelle pitkin Kainuun korpia kiertä
vää pikkutietä. Maisemat olivat tosi komeita . 
Perillä alkoi telttapaikan etsintä, Tornion poijat 
olivat kuulemma varanneet meille paikan 
omaan mustalaisleiriinsä. 

Tutut kerran vuodessa 
samassa paikassa 
Kahvin keittoon järven rantaan tehdylle 
nuotiolle ja samalla etsimään mahdollisia tut
tuja , joita näkee vain kerran vuodessa tässä 
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Kontiorallin kummajainen -96. Itse rakennettu 
menopeli. Hämmästyttävää kyllä, saatu rekis
teröityä kelvolliseksi kulkuneuvoksi Suomessa. 

samaisessa tapahtumassa. Luulisi , että on 
vaikea löytää ketään tuhannenkahdeksan
sadan ihmisen joukosta , mutta kyllä sieltä 
vaan muutama tuttu naama löytyi ja kuulumi
set saatiin vaihdettua. liian mittaan jaettiin pe
rinteiset palkinnot ja katseltiin tosi taitavaa 
imitaatioesitystä. Sitten alkoi tannsahtelu elä
vän musiikin tahtiin. Parkettina toimi tömisevä 
ja pölisevä tanner, joka ei pottujauhoa kaivan
nut. 

Sataa sataa ropisee ... 
liian hieman himmentyessä alkoi taivaalta 
tiputella harvakseltaan vettä. Tätähän se 
säärohveetta oli povannutkin. Aamu olikin juuri 
niin synkkä kuin olin aavistellutkin, eikä synk
kyys johtunut illalla nauttimattomista virvoitus
juomista. Aamupalan jälkeen seurasi akro
paattiesitys eli nahkapukuun hivuttautuminen 
teltassa selinmakuulla kerien ja niskat melkein 
taittaen. Sitten pyörän käynnistykseen.Tuttu ja 
turvallinen BMW sanoi vain naks naks start
tia painettaessa. Noh - onhan siinä kampi. 
polkaisempa käyntiin. Noin 20 yrityksen ja 5 
litran hienerityksen jälkeen painoin piruuttain 
starttinappia ja kas - sehän lähti käyntiin. Ei-

kös siinä nyt olis vähempikin konstailu 
piisannut. 

Ihan kuin ois vellit housussa 
- mitä ihmettä? 
Potta päähän ja paanalle tai paremminkin vesi
ränniin. Tiet olivat tosi märkiä ja ilma sakianaan 
vettä. Täytyi ajaa kielikeskellä suuta, koska nä
kyvyys oli heikohko. Onneksi oli uusi sade
puku, jota myyjä Haminassa oli kehunut 
vedenpitäväksi. No -olihan pitänyt ainakin hien 
sisällä pyörää käyntiin potkiessa. Aika näyt
tää, ajattelin. Ja niinhän se näyttikin, vieläpä 
aika nopeasti. Noin 150 kilometrin kuluttua al
koi persauksissa tuntua oudolta, puutuu var
maan ajattelin, ja nostelin kannikoita. Ei 
perskeles, nyt on niin poikamainen olo, ihan 
kuin olis veli~ housussa. Karvas totuus tuli ilmi 
Iisalmessa tankatessani, uusi sadepuku ei ol
lutkaan vesitiivis, vaan oli kusassut vedet 
vetskarin välistä syliini. Onneksi sade oli 
tauonnut ja ilma kohtuullisen lämmin, ettei ru
vennut vilu kapajamaan. 

Loppumatka pilkkihaalarissa 
Anoppilassa kuivailin vaatteitani pari tuntia. 
Nahkahousut olivat niin märät, että jätin ne 
Pieksämäelle. Lainasin vaimon veljen 
pilkkihaalaria loppumatkalle. 

Summa summaarum 
Kaikesta edellä kerrotusta huolimatta tai ehkä 
juuri sen vuoksi tekisin matkan varmasti uu
destaan. Miksi tällainen itsensä kiusaaminen 
ja askeettinen elämäntapa sitten miellyttää? 
Se ehkä vaatii lievää tervettä hulluutta, mutta 
kaikesta huolimatta se on hauskaa. Edellä 
kerrottuhan tapahtui kesällä , tehdäppäs sa
man moinen turnee talvella helmikuussa -30 
asteen pakkasessa, niin se vastaa lystiä on
kin. Nimimerkillä kokemusta on. 

Teksti ja kuvat: teknylil Olli Kaiharju ■ 

L 
eiri alkoi keskiviikkona alkukesäiseen 
tyyliin sateessa. Puolen päivän aikaan 
leiriläiset miehittivät Rankin saaren poh
joisosan ja leiri alkoi ruokailulla - tietys

ti. Sade piti kuin tilauksesta sopivan tauon, jon
ka aikana teltat saatiin leiriaukealle pystyyn. Tuuli 
tyyntyi ja ilma oli lämpimän kosteaa. Telttojen pys
tytystä oli paikanpäällä seuraamassa myös "muu
tama" hyttynen, jotka eivät malttaneet istua kat
somossa tyhjin suin. Ja sitten syötiin päivällinen. 

Hiljaisuuden alkaessa meno senkuin 
kiihtyi 
Keskiviikoilta oli varattu majoittumiseen, sauno
miseen, sotilaskodissa asioimiseen ja iltapalan 
syöntiin. liian mittaan leirin minigolf-rata vihittiin 
käyttöön ja se sai alusta pitäen suuren suosion. 
Hiljaisuuden?! alkaessa klo 22.00 leirillä meno 
sen kuin kiihtyi. Valvojilla oli täysi työ houkutella 
innokkaat leiriläiset unten maille. Leirin alku
jännityksen !auetessa uni vei vihdoinkin voiton ja 
hiljaisuus laskeutui myös Rankkiin. 

Syötiin neljästi ja käytiin sodessa 
vähintään viidesti 
Torstaina oli leiriolympialaisten vuoro. Kokonais
kilpailun paremmuutta miteltiin mm. minigolf-ra
dalla, sokkopallossa , frisbee-golfissa , pallon 
tarkkuusheitossa , sulkapallon työnnössä ja 
tasapainoradalla . Sarjojen voittajat palkittiin 
tyylikkäillä Kotkan Rannikkopatteriston lippiksillä. 
Päivän mittaan syötiin neljästi ja käytiin sodessa 
vähintään viidesti. 

Innokkaimmatkin vesipedot 
pysyttelivät rannalla 
Perjantaiaamu ohjelmaan kuului aamupala, on
gintaa , veneilyä, saunomista ja sotilaskodissa 
asioimista. Poikkeuksellisen kylmä merivesi piti 
innokkaimmatkin vesipedot tehokkaasti kuivilla . 
Huhtikuussa laaditun leiriohjelman sisältämät lu
kuisat uimatauot saivat varsin vähän osanottoa, 
joten ohjelmaa sovellettiin aika ajoin keliin sopi
vaksi. Sitten syötiin lounas. 

Käytettyjen hylsyjen tuoksu kuin 
vuoden vanhan kananmunan 
Iltapäivällä seurattiin Kirkonmaasta saapuneiden 

Leiriolympialaisten hurmaa :i}l),t:::::t::,,::::,,d))ifä:(:::::== 
Rankissa. Lajeina mm. mini
golf, sokkopallo, frisbee-golf, 
pallon tarkkuusheiffo, sulka
pallon työntö ja tasapainoilu
rata. 

tykkiryhmien suora-ammuntaharjoitusta ja kliini
sissä tutkimuksissa huomattiin, että käytettyjen 
hylsyjen tuoksu muistuttaa erehdyttävästi noin 
vuoden vanhan kananmunan hajua. Sitten 
tutustumiskierros Rankin saarella ja taas syötiin ... 
Perjantai-ilta käytettiin leirinuotion ohjelman val
misteluun. 

Joku tapasi hurjan Rankin Näkin ... 
Haapasaaressa ohjelma aloitettiin tutustumalla 
Rauma-luokan ohjusveneeseen. Paljon mielen
kiintoisia nippeleitä ja nappuloita ohjusveneestä 
tuntuikin löytyvän. Sitten tutustuttiin Haapasaaren 
merivalvonta-asemaan ja saaren kauniiseen luon
toon sekä nähtävyyksiin. Merivalvonta-aseman 
varusmiehet esittelivät saarta ansiokkaasti ja oli
han ohjelmassa myös odotettu tutustuminen saa
ren osuuskauppaan (erityisesti karkkihyllyyn) . 
Kun saari oli tutkittu läpikotaisin, kaivettiin eväs
pussit esille ja nautittiin kauniista kesäsäästä. 
Hyvin tuntuivat eväät maistuvan jälleen kerran. 
Palattuamme Rankkiin olikin taas aika ruokailla 
ja tietenkin käydä saunassa. Lauantai-ilta huipen
tui leirinuotioon, jossa leiriläiset esittivät valmis
tamiaan ohjelmanumeroita. Vatsa täynnä mak
karaa, karjanlanpiirakoita , pannukakkua ... oli aika 
käydä viettämään viimeistä yötä Rankissa. Ret
keily tuntui vieneen joukon voimat siinä määrin, 
että unta ei tarvinnut kauan houkutella. Tapahtui 
viimeisenä yönä sentään jotain jännittävää - sillä 
joku kertoi tavanneensa pelottavan Rankin Näkin. 

Ruoka oli taaskin niin hyvää. .. 
Sunnuntaiaamuna nukuttiin vähän pidempään 
kuin normaalisti. Pilliin puhallettiin vasta kello 
kahdeksan. Aamupalan jälkeen aloitettiin reip
paasti leirin purku ja roskien kerääminen. Ja taas 
syömään. Ruoka oli taaskin niin hyvää, että sitä 
oli pako syödä, vaikka nälkä ei ollut yhtään. "Vii
meisen" aterian yhteydessä jaettiin kiitoksia ja 
jäähyväisiä puolin ja toisin. Ruokailun jälkeen 
aloitettiin paluumarssit väsyneinä, mutta tyyty
väisinä. Leiri loppui, jäätelö ei - kulhollinen jääte
löä jäi ihmettelemään ylensyöneiden leiriläisten 
poistumista Rankista. 

Teksti ja kuvat: 
Pasi Ahti, Jukka Rautanen, Ari Vihreäluoto ■ Kotkan Rännikkopatteristo • KOTKAN KYNNET 11 



Tykkimies Ylänen puokissa tähystämässä. 
Tämä on merivartiomiehen varsinaista työtä ... 

... ja tämä "kutsumustyötä" muun homman 
ohella. "Multaral/ia " pitkin Haapasaaren 
kivikkoisia polkuja rfftti koko kesäksi. Mutta kyllä 
se kannatti -pihaa ei entisekseen tunne! 
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Saapumiserä J/96 MeVa-miesten kesä Haapasaaressa meni ltn 
Riku Lehtisen vetämien ''pioneeri- ja raivauskoulutuksen" 
merkeissä.. Itse asiassa kyse oli vähemmän sotaisista toimista, 
sillä kyse oli kasarmin puutarhan ja piha-alueen ehostamisestll
Merivalvonnan ohessa MeVa-miehille olivat arkipäivää lähes 
siirtolohkareen kokoiset murikat, valtaisat multakuormat sekä 
tiheä aluskasvillisuus. 

E nsimmäisinä kauniina kevätpäivinä 
aloitettiin kivien poisto-operaatio. 

Kaikki nyrkkiä suuremmat kivet siirrettiin 
puutarha-alueelta rantakivikkoon. Apuna 
ei todellakaan ollut moderneja maansiirto
koneita, vaan työ tehtiin raakaa lihas
voimaa avuksi käyttäen. Rautakanget, la
piot ja kärryt tulivat tutuiksi. Muutamia 
kantojakin jouduttiin raivaamaan puutar
han tieltä. Tämä oli kuitenkin vasta alkua. 

Oi sitä autuutta - kolmetoista 
suurta multasaavia odottamassa! 
Kivet jättivät jälkeensä melkoisia aukko
ja maahan, joihin täytyi keksiä jotain täy
tettä. Puutarhatöiden makuun pääsi jo 
Kuusisessa lomilta palatessaan. Oi sitä 

partioita" jotka trim meriä ja puutarhahans
koja aseinaan käyttäen pitivät ruohon kun
nossa ja rikkaruohot ojennuksessa. Pouta
päivinä riitti hommaa myös "kastelukomp
panialle" , joka paloletkulla huolehti siitä, 
että vettä riitti kaikille puille ja pusikoille. 

Kyllä nyt paatuneimmankin 
hortonomin silmä lepää 
Kesän aikana saivat sekä Haapasaaren 
kuten myös Vanhankylänmaan kasarmien 
pihat uuden sorapeitteen merivalvonta
miesten toimesta. Nyt pihalla kelpaa oleilla 
ja vaikkapa potkia jalkapalloa. Pihan har
maa sora ja vihreä nurmikko luovat kont
rastin, jossa paatuneimmankin hortono
min silmä lepää. 

.j't --\''fl IHREYTT A 

Y ARMEIJAN HARMAUTEEN 
autuutta, kun satamassa oli odottamassa 
kolmetoista suurta multasaavia. Siitä al
koikin sitten varsinainen "multaralli" pitkin 
Haapasaaren kivikkoisia polkuja. Eikä sii
nä viellä kaikki. Kesän aikana Kala-lautta 
toi Haapasaareen kaksi rekkalastillista 
multaa ja soraa. Siinä olikin sitten levittä
mistä kerrakseen. 

Enemmän ja vähemmän eksoottista 
Nyt kun perustat olivat kunnossa, voitiin 
aloittaa viheralueiden suunnittelu ltn Leh
tisen johdolla. Eri puolille pihaa istutettiin 
enemmän ja vähemmän eksoottisia pui
ta ja pensaita. Ruoho sai taistella saaris
ton armottomia tuulia ja tuiskuja vastaan 
ja joskus näytti siltä, ettei mikään juurtuisi 
tähän kallioiseen maaperään. 

Sen jälkeen kun puut oli istutettu ja 
ruohonsiemenet kylvetty, piti vielä pitää 
huolta siitä, että ne selviäisivät loppukesän 
helteistä. Päivittäin perustettiin "trimmi-

Riittää vielä seuraavallekin erälle ... 
Töitä paiskittiin muutamia tunteja viikossa 
ja niitä siis riitti kivenkannosta nurmikon 
istutukseen. Vaikka joskus kävikin mieles
sä, että istuisi mielummin Haapasaaren 
osuuskaupan rappusilla jäätelö kädessä 
kuin lapio kädessä puutarhassa, niin jokai
nen merivalvontamies voi olla ylpeä siitä, 
että on jättänyt kädenjälkensä kasarmin 
puutarhaan. Kesän aikana kävi lukuisia vie
railijoita, jotka ihailivat kaunista pihaa. Pal
jon saatiin aikaan, mutta tämä tuskin oli vie
lä viimeinen saapumiserä, joka työntää kä
tensä Haapasaaren kuohkeaan ja mul
taiseen maaperään ... 

Teksti ja kuvat: 

alikersantit Mulari & Matikainen, Haapasaari 1111 

Numerosta 4/1996 alkaen sotilaspoliisit ovat luvanneet aloittaa lehdessämme 
mullistavan kalustoesittelysarjan tiedottamisen ja opastamisen ohella. 

SOTILASPOLIISI 
TST- ja a01pu01aleiri 
Musta01aan saarella 

L 
ähdimme helikopterilla Kymin 
linnan kentältä kohti Haminan 
varuskunta-aluetta. Sieltä haim
me osan Haminan ilmatorjunta

rykmentin sotilaspoliiseja mukaam-me 
Mustamaan saarelle, jossa leireiltiin kah
teen otteeseen, 22.-26.7. ja 29.7.-2.8. 
Joukko-osastojen sotilaspoliisi ryhmät oli 
jaettu kahtia, joista toinen puolikas oli lei
rillä ensimmäisellä viikolla ja toinen puoli
kas toisella viikolla. 

E 
nsimmäinen päivä meni leirin 
pystytykseen ja paikkojen 
siistimiseen. Kahtena seuraava 
na päivänä harjoittelimme am

muntaa ja taistelua erilaisilla ampuma
aseilla ja räjähteillä. Neljäntenä päivänä oli 
vuorossa yksittäisen taistelijan taitokilpailu. 
Taitokilpailussa oli viisi rastia, jotka sisäl
tivät mm. kevyen konekiväärin kokoamis
ta, LV-217 käyttöä ja henkilöiden tunto
merkkien kuvausta. Viimeisenä päivänä oli 
marssi- ja taitokilpailu. Siihen osallistui 
kaikki Mustamaalla olleet joukko-osastot. ; 
Kotkan rannikkopatteristo, Kuljetuslento 
laivue, Kymen ilmatorjunta rykmentti, 
Maanpuolustusopisto ja Karjalan prikaati. 
Marssin pituus oli noin 20 kilometriä ja sen 
aikana suoritettiin erilaisia rasteja, kuten 
kranaatin heittoa ja suunnistusta. Marssin 
loppuun sijoittunut pieni pikataival oli mars
sin viimeinen osuus ennen ammuntaa, jos
sa kilpailu ratkesi KotRPston eduksi. 

L 
eirin tunnelma oli mahtava sillä 
ilmat olivat ihanteelliseet ja leiri 
paikan viereen sijoittunut ranta 
oli upea. Leiripaikan ohi seilan

nut matkustaja-alus Kristina Regina loi 
varmasti hymyn monen matkustajan kas-

voille heidän seuratessa meidän ruuan 
valmistusta rannassa. 

M 
utta leiri on leiri ja kaikki ei 
ollut niin mahtavaa. Nimit
täin hyttyset, joita oli valta
vat määrät tuolla saarella, 

kiusasivat niin päivällä kuin yölläkin. Mutta 
onneksi oli Offia mukana ja suuret mää
rät hermoja kestämään nuo pienet 
verenimijät. Näin selvittiin leiri kunnialla läpi 
ja päästiin takaisin kasarmille väsyneenä 
ja kaikkensa antaneena. Oli edessä huol
to ja uusi vartioviikko ennen lomia. 

Teksti: 
sotilaspoliisi, alikersantti Ville Salmi 
sotilaspoliisi, tykkimies Sami Heikuksela 
Ryhmä kuva: 
sotilaspoliisi, tykkimies Riku Laaksonen 
Muut kuvat: 
sah, Jussi-Pekka Hämäläinen 1111 

Mutta tässä kuvassa on sitten 
yhtä juhlaa! Sankarit ovat juuri 
palanneet leiriltä väsyneinä ja 
kaikkensa antaneina Kymin
linnan kasarmille. Ja hoftavat 
nestevajauksen miedolla 
mallaskeitollla. 

Kuvassa vas. ylh. Kim Sarinko, 
alapuolella Tommi Tampio, 
kainalon alta kuikuilee Sami 
Hyvönen, hänen oikealla 
puolellaan Mike Silvola, Sami 
Heikuksela ja Sami Vesala. 
Alh. vas. Ville Salmi, Tommi 
Hämäläinen ja Jyri Kippilä. 
Kaikki tykkimiehiä ja sotilas
poliiseja. 

Erilaiset valvontatehtävät maastossa ... 

... ja kaupungissa ovat "spollin" arkea. 
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USS Samuel Eliot Morison 
Amerikkalaiset tekivät tänä kesänä 23.-25. 7. ensimmäisen kaikkiaan kolmesta kaupunkiimme 

suuntautuneesta ulkomaisesta laivastovierailusta. Vieraileva amerikkalaisalus oli Oliver Hazard 
Perry-luokan sukellusveneentorjuntafregatti Samuel Eliot Morison. Vuonna 1980 valmistunut 

fregatti kuuluu Yhdysvaltain merivoimien reserviin, vaikkakin tällä matkalla lähes kaikki miehet 
aluksen henkilöstöstä olivat aktiivipalveluksessa. Laivan kotisatama on lämpimän Floridan 
Mayport USS S. E. Morison osallistui BALTOPS-96 harjoitukseen, samalla se oli aluksen 

ensimmäinen purjehdus amerikkalaisittain ahtaalla Itämerellä,. 

erailun valmistelut toteutet 
tiin melkoisessa kiireessä 
yhdessä Kotkan kaupungin 
kanssa. liman kaupungin 
merkittävää tukea ei patte

ristomme kykenisi tarjoamaan vierailijoil
le monipuolista ohjelmaa. Tässäkin siis 
yhteistyö on voimaa. Kaupungin hallinnosta 
laivastovierailuja hoitaa "vanha konkari" , 
tiedotuspäällikkö Antti Nuorivuori. Val
mistelujen alkuvaikeuksiin vaikutti osaltaan 
Yhdysvaltain suurlähetystön lomakausi, 
jolloin asioista päättäviä diplomaatteja ei 
ollut tavoitettavissa. Vierailun alkuun men
nessä kaikki oli kuitenkin kohdallaan, inch 
Allah. 

Yöunet jäivät vähiin ... 
Yhteysupseeri soitti varmistuksen var
mistuksia pitkin päivää maanantaina 22. 
heinäkuuta. Liaisonin yöunet jäivät vähiin, 
kaikki asiat pyörivät päässä ja herätys oli 
tiistaina kello 04.30 aamuyöllä. Kello kuu
den aikaan yhteysupseeri noutaa amerik
kalaisdiplomaatit hotellilta Kotkasta ja 
matka Talbackan kautta Orrengrundiin al
kaa. Tallbackassa joukkoon liittyvät kaksi 
iltapäivälehden toimittajaa, jotka tulevat 
tekemään lehtiartikkelia aluksen vierailusta 
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ja saapumisesta Kotkaan. Merivartioston 
partiovene kuljettaa seurueen Orren
grundiin, jossa vaihdetaan venettä 
luotsikutteriin. Yhteysupseeri saa kuulla 
merivartioilta, että yöllä saapunut USS 
S. E. Morison oli vähällä ajaa kiville ankku
roitumispaikkaan tullessaan. No, onneksi 
meillä on asiansa osaavat merivartijat, 
jotka kävivät luotsaamassa fregatin turval
liseen paikkaan. 

... myös Morisonin komentajalla 
Thomas Danielilla 
Seurueen päästyä USS S. E. Morisonille 
yhteysupseeri selvittää jo aluksen muka
na Tallinnasta tulleelle Suomen edustus
ton sotilasattasealle , eversti Bruce 
Boeversille, vierailun järjestelyjen tilan
teen. Eversti Boeversilla ei tunnu olevan 
huomautettavaa suunnitelmiin. Yhteysup
seeri tapaa samalla aluksen päällikön, ko
mentaja Thomas Danielin, joka on mus
ta pesunkestävä yankee (lue jenkki, älä 
pure). Thomas Daniel on selvästi väsynyt 
BALTOPS-harjoituksen ja Tallinnan vierai
lun jäljiltä. Ehkäpä osansa on myös 
edellisyön tapahtumilla, joihin hän ei sa
nallakaan viittaa - eikä yhteysupseerikaan 
niistä kysy. 

Aluksen suunniteltu tehtävä: 
Pitää sukellusveneet loitolla 
Luotsin opastuksella lähdetään Kotkaa 
kohti, jossa pitäisi olla kello 10.00. Yhteys
upseerin ennakkokäsitys aluksesta saa 
vahvistuksen komentosillalla: todella as
keettinen ja osin ristiriitainen laiva. 

Yhteysupseeri laskee sillalla olevan 
parikymmentä henkilöä, joista noin kym
menkunta pitää huolta fregatin paikka
tiedoista, loput vastaavat muusta ohjailu-

toiminnasta. Nämä kaverit eivät ole sel
västikään tottuneet Itämeren ja Suomen
lahden olosuhteisiin. Laivan navigoin
tivarustus ei yllä patteriston linnakevenei
den tasolle. Esimerkiksi laivan tutka kel
paisi hyvin merimuseoon, luotsikin ihmet
telee kuinka alus on selvinnyt tänne saak
ka ilman havereita. Amerikkalaisten meri
kartat on päivitetty kolmikymmenluvun 
puolivälissä, luotsi aikoo toimittaa hieman 
uudemmat kartat. Toisaalta amerikkalais
ten satellittipaikannusjärjestelmä, ilmeises-

ti INMARSAT, ilmoittaa Orregrundin lähel
lä paikkavirheeksi noin yhden metrin. Yh
teysupseeri muistuttaa itseään aluksen 
suunnitellusta tehtävästä: pitää sukellusve
neet loitolla taisteluosasto on kuuluvien len
totukialusten kimpusta, ts. fregatti toimii 
osana noin 30 - 50 aluksen osastoa ja te
kee juuri mitä "tukialusemo" käskee aa
valla Atlantilla. 

Vähintään yhdeksän metriä vettä 
tarvitaan aluksen alle 
Matkalla Kotkaan selviää, että suunnitel
lussa kiinnityspaikassa kantasatamassa 
on edelleen rahtilaiva purkamassa, eikä se 
pääse tieltä ajoissa pois. Yhteysupseeri 
soittaa tiedotuspäällikölle tilanteesta, jon
ka jälkeen alkaa lippujen ja soittokunnan 
siirtäminen varakiinnityspaikalle. Ainoa 
ongelma on enää veden syvyys ko . 
kiinnityspaikalla, amerikkalaislaiva kun 
tarvitsee sonarlaitteistojensa vuoksi vähin
tään yhdeksän metriä vettä alleen . 
Kiinnittyminen kaikkine seremonioineen 
menee hyvin, onneksi, tuurillahan ne lai
vat seilaa ... Heti kiinnittymisen jälkeen 
yhteysupseerin ohjelman mukaiset kiireet 
alkavat, mutta se onkin kokonaan toinen 
juttu: on duty some 24 hours every day is 
quite normal. 

Kohti Venäjää ja Pietaria ... 
Vierailu päättyy torstaiaamuna 25. heinä
kuuta. Amerikkalaiset jatkavat matkaan
sa kohti Pietaria osallistuakseen Venäjän 
laivaston 300-vuotisjuhlallisuuksiin. Pieta
riin on menossa lukuisia länsimaiden me-

rivoimien aluksia, Suomesta miinalaiva 
Uusimaa. Yhteysupseeri saattaa USS 
Samuel Eliot Morisonin Orrengrundin ve
sille aluevesirajamme tuntumaan. 

Komentaja Thomas Daniel on Kot
kan vierailun jälkeen entistäkin väsyneem
pi, miesparka nukahtelee komentosillalla 
nahkaiseen päällikön tuoliinsa tämän täs
tä. Kuinkahan tämä etelävaltion joukko 
oikein selviääkään takaisin Mayportiin, jos
sa heidän on määrä olla 23. elokuuta. Koko 
amerikkalaisväellä tuntuu jo olevan mel
koinen koti-ikävä. Yhteysupseeri hyväs
telee komentaja Danielin ja tutuiksi tulleet 
amerikkalaiset merisotilaat ja jättää aluk
sen yhdessä luotsin kanssa . 

... yhtä matkaa miinalaiva Uusimaan 
kanssa 
Myöhemmin Kotkassa yhteysuseeri selvit
tää merivalvonta-aluekeskuksesta, mitä 
amerikkalaisfregatti puuhaa jätettyään 
Suomen aluevedet. Komentaja Daniel oli 
jäänyt odottelemaan miinalaiva Uusimaata 
ja pyysi lupaa seurata tätä Pietariin. Ei lain
kaan tyhmempi kaveri tämä Tom Daniel. 

Teksti ja laivan kuva : 
kapi Kimmo Salomaa 
Henkilö kuvat: 
Ulla Parviainen ja kapi Reijo Kinnunen 11 

Sama mies, Salomaa. Onneksi kehitystä on ta
pahtunut. Yläkuva v. -96, alakuva - ken tietää? 
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· · Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen · · · 

K
otkan Rannikkopatteriston 
järjestämä valashow hur
masi yleisön Haapa
saaressa 15.8. kertoi pai
~allinen valtalehtemme Ky

men Sanomat isossa jutussaan. Valatilai
suus onnistuikin loistavasti. Sää suosi ja 
tunnelma oli arvokkaan leppoisa. Haapa-

P 
yhtään Saaristomarkkinat on 
mukava, perinteinen kesän
lopettajaistapahtuma. Markki 
noilla on mukana paikallisia_ 
tuottajia, kalastajia ja muut 

merkittävät tahot, kuten Kotkan Rannik-

saari tarjosi maalauksellisen ympäristön 
sotilaiden ensimmäiselle ylentämistilaisuu
delle ja mielenkiintoisen merellisen päivän 
poikien omaisille. 

Omaiset kuljetettiin Haapasaareen kolmel
la "tuurimoottorilla", joissa kaikissa oli mu
kana patteriston ehtoisat emännät matka

oppaina kertomassa niin 
Kotkan kaupungista, patte
ristosta kuin myös saaristos
ta, etenkin Haapasaaristos
ta . Tällainen valatilaisuus 
jäänee viimeiseksi, sillä ensi 
vuonna valan tai vakuutuk
sen antavia miehiä ja naisia 
on jo sata enemmän. 

Vala Haapasaaressa 
15.8.1996 

kopatteristo. Tänäkin vuonna paikalle oli 
pystytetty patteriston teltta, jonka kätköis
tä löytyi paljon asiaa ja sopivasti myös 
huvia ja vatsantäytettä. Taistelunäytös 
keräsi paikalle kiitettävästi kiinnostuneita 
kuten myös Uisko-ajelut. 

Perhekunnittain kävivät 
kymenlaaksolaiset 

viettämässä kaunista 
loppukesän viikonloppua 

Pyhtään Lököressä 
Saaristomarkkinoilla. 

Tässä sammakko
miehemme yleisön 

tentattavana. 

uomalainen naissotilas on 
edustava näky. Alik Marjukka 
Koskela Ruotuväki-lehdestä 
kävi jutuntekomatkalla Kot
kassa ja Kirkonmaassa. Täs

sä Kirkonmaan linnakkeen päällikön, ylil 
Juha Torkkelin seurassa 27.8. Naissoti
laita näemme lisää Kotkassa vuoden 
vaihteessa. Alokkaista 16 on naista. 

Ci 
Rooma, Ateena, Wien, New York, Pariisi, Peking ... 

Ja lähdöt kotikentältä. Mukana 40 kiehtovaa kaupunkia. 

Kaikki edullisempia kuin ikinä uskot! 

~ MatkaKaleva 
Kotka, Kirkkokatu 8, puh. (952) 183 111 

ENSO GROUP 
K O T K A N T E H T A A T 
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Merelle! 

rsTJNA CRUISES 
Korkeavuorenk. 2, 48100 Kotka. Puh. 952 - 181 011 
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HYVÄ ASUNTOLAINA 

ON MYÖS TURVALLINE N 
Merita Pankin asuntolaina on turvallinen ja joustava. Korko on kohdallaan ja 

lyhennyssopimusta voit muuttaa kesken maksukauden. Lisäturvaa perheellesi 

antaa asuntolainaan li itettävä Selekta -lainaturva • . Se on lainaas i vastaava 

henkivakuutus, joka varmistaa lainasi takaisinmaksun. Lainaturva on lii

tettäv issä myös kaikkiin muihin Merita Pankin lainoihisi. Tervetuloa 

kysymään lisää konttori stamme. 

Merita 

*Lainaturvan myöntää Merita Henkivakuutus Oy. 

SIVUKIRJOITUS 

T 
iedotusvälineissä on viime 
aikoina keskusteltu paljon 
maamiinojen kieltämisestä 
erilaisten harrastusten - ku

ten sodankäynnin - tehosteina ja 
rekvisiittana. Etenkin asiaa tuntemat
tomat asiantuntijat - muiden muassa 
eräs Ellu - ovat antaneet liikuttavia 
lausuntoja maamiinojen vaarallisuu
desta etenkin siviileille ja haluaisivat 
Suomen etunenässä julistautuvan 
miinattomaksi vyöhykkeeksi maail
mankaikkeudessa. 

M 
iinat ovat toki terveydel
le vaarallisia ja aiheutta
vat henkeäsalpaavan 
lennokkaita elämyksiä 

niin sotilaille kuin siviileillekin. On kui
tenkin muistettava, että miinat ovat etu
päässä puolustusase ja niiden paikat ovat 
tarkoin puolustajan tiedossa. Pakkoko si
viilien on mennä tallaamaan miinakentille; 
pysyisivätten lentokentillä ja golfkentillä. 

I tseasiassa miina ei ole niinkään 
vaarallinen kuin muut aseet. Mii
na useimmiten vain rispaannuttaa 
hiukan jalkaa polvesta alaspäin -

saattaa mennä koko käytäväinen, mutta 
hyvällä tuurilla voi olla, että orvaskesi vain 
aavistuksen verran pilkottaa farkkujen alta. 
Mutta menköönpä vaikka tykin kranaatin 
alle - taikka lentopommin: ei paljon jää 
lihaa luiden ympärille. Lienee helppo ar
vata, kumpi on mukavampi kohtalo. Pa
rempi puujalkainen siviili kuin ei siviiliä ol
lenkaan. 

S 
itäpaitsi sodan loputtua puu
jalkaisista on arvaamaton 
hyöty miinakenttien purkami
sessa. Puujalka vain poksahtaa 

poikki, jos sattuu astumaan huolimatto
masti. Ja näreitä Suomessa piisaa. Ei 
muuta kuin verstaalle. 

M 
ielestäni Suomen tulisi 
julistaa maamiina Suo
men kansallisaseeksi. 
Onhan niitä nimetty kaiken 

maailman kansalliskukkiaja kansallislintu
jakin. Miinoja voitaisiin ryhmitellä myös 
maakunnittain, jotta niiden käyttö olisi vie
läkin isänmaallisempaa ja miinakentät teh
täisiin suurella hartaudella. Hämäläisille 
annettaisiin kaikki hidasteiset miinat. Poh
jalaiset sitoisivat lankamiinoja puihin, ett
eivät ne lähtisi liikkeelle ennen aikojaan. 
Lappalaiset saisivat tietysti jäämiinat ja 
karjalaiset kaikkein nopeimmat ja vilk
kaimmat miinat, tai voitaisiinhan heille ke
hittää vaikkapa ihan oma evakkomiina. 
Savolaiset saisivat kaikki sellaiset miinat, 
joista muut eivät ymmärrä mitään - olisi 
synkroonissa artikuloinnin kanssa. Sodan 
tullen ruotsalaiset vapaaehtoiset saisivat
ten kaikki liukumiinat ja ahvenanmaalai
sille jaettaisiin - koulutustaso huomioiden 
- leikkimiinoja. 

M 
aakunnittain jako saattai
si saada vaikuttajat liik
keelle myös pienemmis
sä piireissä. Joku rasva

letti, liuhupartainen liimanhaistelija
läänintaiteilija voisi hyvinkin intoutua 
tekemään lääninmiinaa. Se saattaisi ola 
sotaväen käytössä erinomaisen mukava 
miina, koska sitä ei tarvitsisi mitenkään 
naamioida. Läänintaiteilijathan eivät tee 
koskaan teoksistaan tunnistettavan näköi
siä. 

S 
otaväen suuret esikunnat 
kehittelisivät luonnollisesti 
TUJO-miinan. Niitä kun reip
paat kaukopartiomiehet kävisivät 

sirottelemassa vihollisen puolelle, niin jo 
olisi kaikki sielläkin perseellään. Olisi hei
dänkin sotaväki sekasorron vallassa, 
turhautunutta ja apaattista. Lopullinen 
kuolinisku viholliselle annettaisiin SUSETI-

Miina on iloinen asia. Etenkin merimiina. 
Pojjaat ja miina patteriston vuosipäivä
juhlassa Sapokan rannassa heinäkuus
sa. Toimitus jää innolla odottamaan 
lukijoiden ehdotuksia merimiinan omasta 
kansanosasta tai maantieteellisesti 
perustellusta henkisestä kodista. 
Parhaimmat ehdotukset palkitaan 
myöhemmin ilmoitettaval/a palkinnolla. 

miinalla, joka taatusti lamaannuttaisi 
ahkerimmankin vihollisen. 

N 
äkisinpä mielelläni myös 
sen, kuinka vihreät maa
miinojen vastustajat kahlit
sisivat itsensä kettingillä 

sakaramiinaan ja päälle päätteeksi is
tuisivat sen päälle. Perästä kuuluisi , 
sano. Miinoihin vaadittaisiin tietenkin 
varoitusteksti: ASTUMINEN VAARALLIS
TA - BOLGEMINE KAHJULIK. 

J 
os miinoista joskus on ihan 
pakko luopua, voisi sopiva 
jatkokäyttösuunnitelma olla 
vaikkapa seuraava: 10 % 

kätketään, 1 O % vaihdetaan viinaan ja 
1 %: lla vaihdetaan taisteluhekoja. Jaa, että 
missäs loput? 

No täytyyhän jotain olla reservissäkin. 
·········.- ········:•:-:-:-:-:-·-·-·.······ 

J:iill!t!il~i!: 
P.S. Kirjoita Sinäkin Kotkan Kynsiin. Se 
saataa olla viimeinen mahdollisuutesi luo
da häpeällinen menneisyys. 11 
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KILTA 
Merellinen päivä 

Vietimme Kotkan Rannikkopatteriston 
henkilöstön kanssa yhteistoiminnas
sa järjestettyä koko perheen Merellis
tä päivää elokuun 3. päivänä tekemäl
lä retken Haapasaareen ja Vanhan
kylänmaahan. 

J ärjestelyistä vastuussa olevien suut ve
täytyivät melkoisen tyytyväiseen hy

myyn, kun lähtöhetken lähestyessä alkoi 
selvitä mukaan lähtijöiden runsaus. Ihmi
siä tuli jalan, omilla autoilla ja tulipa linja
autollinenkin. Laivaan ahtautui lopulta lä
hemmäksi puoltatoistasataa oleva määrä 
retkeläisiä. Iloinen yllätys tämän kiltaretken 
kiinnostavuudesta oli se , että mm . 
Haminasta oli saapunut killan ulkopuo
lisiakin reilu parinkymmenen hengen seu
rue sotilaspastori Vesa Aurenin johdolla. 
He olivat kuitenkin kaikessa mukanamme 
täysin rinnoin. 

Pyhätön ovet olivat meille avoinna 
Ensiksi purjehdimme Haapasaareen. Siel
lä mukaamme kutsuttujen Itärannikon 
Aseveljien edustaja Veijo Sinkkonen ja 
kiltamme puheenjohtaja Esa Terviö las
kivat seppeleen sodanjälkeisessä miinan
raivauksessa menehtyneiden muisto
merkille. Sen jälkeen meillä oli tilaisuus 
tutustua Haapasaaren pieneen , mutta 
kauniiseen kirkkoon. Kiitoksemme Vesalle 
tästä mahdollisuudesta. Kyseisen pyhätön 
ovet ovat erittäin harvoin avoinna. 

Vanhankylänmaassa vaihdettiin 
vapaalle 
Haapasaaresta siirryimme Vanhankylän
maahan. Siellä vaihdoimme Haapasaaren 
hieman virallisen tunnelman jälkeen va
paalle. Kaikki voivat vapaasti tutustua saa
reen, Itärannikon Aseveljille palautuivat 
puolen vuosisadan takaiset asiat mieliin, 
paistoimme makkaroita tai nautimme 
muita eväitä. Janon sammuttamiseenkin 
löytyi erilaisia juomia, jopa moneenkin ma
kuun. 
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Killan ulkopuoliset yllättivät täällä meidät 
täysin. He olivat tuoneet mukanaan muu
rinpohjapannuja ja paistoivat mukanaan 
tuomastaan valmiista taikinasta valtavat 
määrät pannukakkuja. Niitä he tarjoilivat 
kaikille aivan niin runsaasti kuin vain 
jaksoimme syödä. Pannukakkujen höys
teeksi oli vielä kahviakin tarjolla. Mitäpä 
siinä vielä muuta olisi edes osannut toivoa. 
Kävimme vielä pientä kilpailua ja pidim
mepä arpajaisetkin. 

Hieno päivä, vaikka muutamalle 
saapuikin yllättäen yö keskellä 
päivää 

Viettämämme päivä oli kaikinpuolin miel
lyttävä. Aurinko helotti pilvettömältä tai
vaalta paahtavasti. Hyvää tunnelmaa ei 
häirinnyt edes Ahdin leikkisä laivan 
keinuttelu. No jaa, parille nyt saapui yllät
täen yö keskellä kirkasta päivää, mutta 
lapsilla oli sitäkin hauskempaa. 

KIVAA 
Rannikon-

puolustajain päivä 

Matkasimme 24.8. Rannikonpuolusta
jainpäivän viettoon Helsingin Kuiva
saareen. Meitä oli alun kolmattakym
mentä aamuvirkkua, jotka olimme 
saaneet kammettua itsemme pystyyn 
jo puoli kahdeksalta Karhulasta 
lähteneeseen linja-autoon. Helsingis
tä meidät sitten kuljetettiin hieman 
kuoppaista meritietä pitkin Kuiva
saareen. 

K uivasaaressa meitä odottivat tulo
kahvit Kahvin jälkeen seurasimme 

100 TK- ja korohoro-ammuntaa. Kyllähän 
ne pojat paukuttivat. Pääjuhlan jälkeen oli 
yksi tärkeimmistä ohjelmakohdista: 
maistuva hernekertto tykötarpeineen. Oli
pa vielä eri rt-joukko-osastoista koottujen 
joukkueiden välinen kilpailu. Kilpailu osoit
ti patteristomme joukkueen vahvuuden sil
lä, että vaikka siinä olikin yksi helsinki
läisjarru mukana, niin Helsingin joukkue 
hävisi sille siitäkin huolimatta. 

Isosaaressa iltajuhla 

Kuivasaaresta siirryimme lsosaareen ilta
juhlaan. Ruoka oli maittavaa ja sitä oli run
saasti. Oli siellä kyllä muutakin hyvää, eikä 
niin pahatun kallistakaan. Kotimatka su
juikin srtten hilpeän tunnelman vallitessa. 

Jekut jekkuina! Esa Terviön suloinen kosto Kin
nusen Reijol/e. Alhva Roomeo pinteessä puiden 
välissä. Heh. Miten hoidit homman, Reijo? 

Sieniretki 
Teimme elokuun viimeisenä päivänä 
sieniretken Kirkonmaahan. Pienen 
alkukohelluksen jälkeen päästiin mat
kaan ja perille. 

K irkonmaan laiturilla saatiin kuulla uu
tisia, jotka tekivät meistä erittäin 

toivorikkaita sienisaaliin suhteen. Ahdin 
Pasi oli kehunut Terviölle, että kyllä saa
ressa on sieniä erittäin runsaasti , kunhan 
ne vain löytää. 

Missä niitä ~ieniä on? Pasin 
kuuluisassa taskussa? 
Koluttuamme saaren läpi kolmeen kertaan 
totesimme, että ne sienet ovat varmaan
kin siellä Pasin kuuluisassa taskussa. Mut
ta ei se mitään. Nuorin sienestäjä alkoikin 
onkia kaloja ja kyllä kala nappasi. Kun sit
ten kerho avautui, nappasi siellä muukin 
kuin kala ja sieniretkellä kaikki hyvin. 

Teksti: Ilmari Pusa 
Kuvat: Teija Örn ja Reijo Kinnunen 1111111 
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Terviön toivioretki 
Terviö on tehnyt joskus retken jonnekin ihan 
omin päin ja ilman housuja kuten aina.Killan 
(=puheenjohtajan) suuresti kunnioittama 
puheenjohtaja nautti lounaaksi sitä ainoaa 
ruokalajia, jonka osasi itse valmistaa -
paistettua lenkkaria. Kokemusta kyseisen 
ruokalajin valmistuksessa Esa/la lienee 
valtakunnassa eniten. 

ede& 
tutkim 

•••• 
LISAA VESSOJA HETI 
TAI AINAKIN LYHYEMMÄT JONOT 
"Himot ne on hiirellä ja tunteet tursakoillakin". 

Konstan jonkun värinen ajatus tämäkin. 

J 
os tulee hätä käteen, siitähän sel
viää käden käänteessä. Entä, jos 
se tuleekin housuun ... Mitähän on 
Konsta tästä ajatellut. Ehkäpä 

luukkupöksyjä lääkkeeksi on tarjonnut. 

0 
vessa on pieni kyltti, jossa lu
kee "WC". Onpa vaatimaton, 
vaikka itse Winston C. asuu 
täällä - ai ei vai. Se onkin ves

sa. Ulkomaan kielellä WC. Varmasti 
tarpeellisin huone talossa kuin talossa. 

V 
eneessäkin vessaa tarvitaan 
moneen. Olen pitkällisten Mki
musten perusteella tullut siihen 
tulokseen, että veneessä tarvi

taankin monta vessaa. Ja miksi. Sanoisin
ko, että tarpeeseen. 

V 
eneessä vessan tarpeet ovat 
ratkaisevasti tarpeiden luku
määrään verrattuna suurem
mat. Toisin sanoen veneessä 

vessan käyttö monipuolistuu verrattuna 

■ 

noin yleisesti ottaen esimerkiksi kerrostalo
asunto on. Perustelen väitettäni elikkä 
Mkimustulostani seuraavasti: 

V 
ene lähtee ajelemaan Kotkas
ta Haapasaareen. Kohta vene 
alkaa keikkua sinne tänne. Mat
kustajien joukossa on yksi, jol

le tulee akuutti piip-hätä. Eiku vessaan. 
Heti kohta toisella tuntuu pakottava tarve 
paap-hädän johdosta. Ja jonoon. Ja vene 
keikkuu ja keikkuu. Kohta matkustajalla on 
tunne, että yrjö ei olekaan kiva kaveri. 
Onhan ihan varmasti paha olla, jos maha 
on pullollaan oksennusta. Ja jonoon, jos
sa vuoroaan odottelee paap-hätäinen 
kanssamatkustaja. 

N 
äin on tilanne päässyt 
eskaloitumaan miltei mahdot
tomaksi. Yksi vessa ja kolme 
tarvetta. Helppo oli muuten rat

kaista tämä ongelma - laittaa täräytettiir 
L-veneeseen kaksi vessaa lisää. Nyt or 
siis oma vessa jokaiselle tarpeelle. 
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A 
ikaa, jolloin lenkkitossumme 
homehtuivat eteise~ n~rkassa 
ja jääkaapista löytyi aina olut 
ta, kesti aina vuoden 1995 elo
kuuhun saakka. Tuolloin sau

naoluiden ääressä Kannusjärven koululla 
pähkäilimme jälleen matkalle osallistumises
ta. Uho lähteä vielä koittamaan kuntoa asfaltti
kentille kasvoi sitä mukaa kun tyhjien pullojen 
lukumäärä koreissa lisääntyi. Kättä lyötiin pääl-

~ . . . . . . . . . 

':
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le puolen yön tiimoilla. Seuraava aamupala 
syötiin hiljaisissa merkeissä, mutta pysyimme 
päätöksemme takana. 

Harjoittelusta. .. 
No saattoihan sen arvata; lenkkeily jäi viime 
syys- ja talvikauden aikana luvattoman vähäl
le. Syinä tähän voitakoon mainita vaikkapa "lii
an kylmä ilma/ pitäisi ostaa paremmat lenkkarit 
/ meille tulee tänä iltana vieraita / ei jaksa / tu
lipa eilen otettua/ syönyt liikaa/ vähän/ 
myöhään ... mutta huomenna kyllä ... " Harjoit
telu alkoi toden teolla vasta toukokuun lopulla. 
Sirtä lähtien lenkkipolkuja kulutettiin kolme
neljä kertaa viikossa noin kymmenen kilomet
rin pätkissä. Vähitellen letkeän junnaava 
juoksutyyli tuntui löytyvän. Kuin viimeiseen 
oljenkorteen takertuen luimme vielä urheilu
lehdistä erilaisia artikkelerta maratoniin valmis-
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tautumisesta, kuten esimerkiksi hiilihydraatti
tankkauksesta. Joku "Nitti" niistä kirjoitti. No, 
väistämätön totuus oli kuitenkin jo selvillä: 
Maratonilla joutuu juoksemaan, millään 

poppakonstilla matkasta ei selviä. Joten juok
simme säästä piittaamatta, hitaasti mutta var
masti. 

Herkeät Helsingin hetket: 17.8.1996 
Aikainen herätys jo kuuden aikaan. Syön aa
mupalan, ohjeiden mukaisesti kuten kaikki ate
riat viimeisten neljän päivän aikana, luen päi
vän lehden ja matkaan kohti linja-autoasemaa. 
On luvattu hellepäivää. 

Helsingissä tapaan kuntoa puhkuvan 
kohtalotoverini ja yhdessä riennämme ilmoit
tautumaan kisatoimistoon sekä noutamaan 
kilpailunumeromme. limassa on jo suuren 
urheilujuhlan tuntua, samoin vatsanpohjalla. 
Ulkomaalaisia on paikalla todella paljon. Juok
suun ottaa osaa viimeisen tiedon mukaan 4294 
tallaajaa . Osallistujapussukat saatuamme 
suuntaamme kohti hotelli Tornia. Tässä vai
heessa kartamme visusti yhdenkään ylimää
räisen askeleen ottamista ja kävelemisen si
jasta matkustamme lyhyimmätkin mahdolliset 
matkat julkisella kulkuneuvolla . 

Hotellihuoneessa päivän viimeinen 
tukeva ateria 
Hotellihuoneeseen päästyämme syömme vii
meisen "tukevan" aterian ennen juoksua. Sa
malla harmittelemme, että HCM-tiimimme kol
mas lenkki ei ole voinut osallistua rientoon. Kun 
lähtöön on aikaa tunti, sonnustaudumme 
sotisovissamme kohti lähtöpaikkaa, Paavo 
Nurmen patsasta. Helle ei ole hellittänyt, läm-

Tammisen Jarin hiilihydraattitankkaus. 

miniä on +28 ° C, ilman kosteus lähentelee 80 
prosenttia. Lähtöpaikalla on välitön tunnelma. 

Juoksijat venyttelevät puita vasten tai hölk
käävät muuten vaan niin kevyen näköisesti, 
että hirvittää. Me päätämme istahtaa hetkek
si. Kun lähtöhetki lähestyy, alkaa ryhmä 
notkeita tyttöjä jumppaamaan läheisellä korok
keella. Osa kansasta yhtyy hyppelyyn, mutta 
me päätämme vielä pikaisesti pistäytyä 
paineentasauksella läheisen pusikon luona. 

Jo alkumetreillä ohi Hannele Pokan 
Vihdoin asetumme lähtöasemiimme massan 
loppupäähän. Paiskaamme kättä ja lähtö
laukauksen kuultuamme kävelemme ensim
mäiset pari sataa metriä, juoksuun ei yksin
kertaisesti ole tilaa. Jo tässä vaiheessa ohi
tamme Hannele Pokan. 

Ensimmäiset kilometrit otamme erityi
sen rauhallisesti sykemittaria tarkkaillen. En
simmäinen virkistysasema on viiden kilomet
rin rypistyksen jälkeen. Aiomme hyödyntää 
tällä kelillä kaikki juomarastit, joita on tästä 
eteenpäin noin kahden kilometrin välein. 

Kaikki sujuu hyvin noin kahden kympin 
kohdalle , tuolloin alkaa vatsa huutaa murkinaa! 
Pahus, missasimme epähuomiossa ensimmäi
sen ruokarastin! Ja takaisin päin en juokse 

askeltakaan! Toiselta ruokapisteeltä purtava on 
jo loppunut. Saamme ensimmäisen kerran 
syötävää vasta 27 kilometrin kohdalla . Muu
ten huolto on toiminut mahtavasti koko mat
kan aikana, erityisesti jääkylmät suihkut ovat 
tehneet terää. 

Lisää julkimoita - eurokomissaari 
Erkki Liikanen 
Viimeisen viidentoista kilometrin aikana ohi
tamme monia uupuneitajuoksijorta. Kuuma keli 
on osoittautunut monelle ylivoimaiseksi rasit
teeksi. Tien varrella näkyy vähän väliä puihin 
nojailevia venyttelijöitä, joilla on lihaskou
ristuksia. Ohitamme eurokomissaari Erkki Lii
kasen ryhmineen. Savon pojan askel on vielä 
varsin reippaan näköistä. 

Viimeisen kymmenen kilometrin aikana ilman 
lämpötila alkaa laskea miellyttävämmälle ta
solle . Paljon pelätyt krampit eivät ole vielä 
koituneet meidän kohtaloksemme ja mitalin 
kiilto siintää jo silmissämme. Viimeiset 
kilometrit tuntuvat jo "intin kilometreillä" stadi
onille tuloa odotellessa, neljän tunnin raja on 
mennyt umpeen jo jokin aika sitten. 

Maaliintuloaika: 4 h 18 min. 
Stadikalle saapuessamme ryhti kohenee 
kuullessamme kuuluttajan kailottavan 
nimemme ilmoille rynnistäessämme maali
suoralle. Maaliintuloaika on noin 4 h 18 min. 
Maalissa kouraan isketään muhkea muisto
mitali sekä eväspussi. Heittäydymme nurmel
le oikomaan ja venyttelemään väsyneitä 
jäseniämme. Laskeskelemme juoneemme 
matkan aikana hieman alle kolme litraa nes
teitä per nuppi. Syöminen jäi tällä kertaa vä
hemmälle johtuen lähinnä kuumankosteista 
olosuhteista, jotka eivät olleet omiaan herättä
mään suurempaa ruokahalua. Myös matkan 
tänään nopeimmin taivaltanut tansanialainen 
valitti ilman kosteutta ja kuumuutta. 

Hetken kanssajuoksijoiden kanssa jutustel
tuamme ja pienen palautumisen jälkeen läh
demme hoipertelemaan kävellen kohti tuki
kohtaamme. Kävely tekee nyt hyvää! (Jarin kä
vely muuten muistuttaa ilmiömäisesti ylipääl
likkömme tyylinäytettä.) 

Vuorokauden vaihtuessa aloitamme jäl
kitankkauksen, jossa meidän ei tarvitse tukeu
tua asiantuntijoiden neuvoihin. Jälkitankkaus 
on suoritettava mahdollisimman huolella , 
varmistuen janojuomien monipuolisuudesta ja 
riittoisuudesta. Jotta aineosat imeytyvät 
kehoon parhaalla mahdollisella tavalla, on nii
den välinen suhde oltava optimaalinen. Itse 
koemme parhaaksi tuollaisen 4,7-5,5 % ohrai
sen juomaseoksen. Yllätymme iloisesti hotel
limme läheisyydessä olevien anniskelu-paik
kojen laajasta valikoimasta, vaikka kyseessä 
on puhtaasti urheilu- ja terveysjuoma ! 

Aamulla hienoista kankeutta 
Aamupalalle siirtymisen aikana havaitsemme 
hienoista kankeutta etenkin portaita kävelles
sä, myös pään tietämillä tuntuu terveysjuomien 
aiheuttamaa jälkimaininkia. 20. 000 askelta per 
juoksujalka tuntuu kolkytja risaisenkin kintuis
sa. Eikun sinnikkäästi etiäpäin .. . 

euraamus: Tällä hetkellä olemme 
Tammisen pojankoltiaisen kanssa 
jälleen aloittamassa treenaamisen 
ensi kesän maratonia silmällä pi
täen. Samalla heitämme osallis
tumishaasteen patteriston henki
löstölle, erityisesti Suomalaisen 
Jussille. Olisi mukava saada jouk
kue kasaan. Maraton ei ole mat
kana suinkaan ylivoimainen, kun
han ei lähde juoksemaan kilpaa 
aikaa vastaan vaan nauttii menos
ta muita katsellen, kannustaen ja 
kuulumisia vaihdellen. Mukaan ja 
matkaan! 

Teksti ja kuvat: 
Maratare 
alias kapi Tarmo Korhonen 1111 

P.S. Kuten kuvista käy ilmi, suun
nitelmat ensi kesän matkaa varten 
ovat jo hyvällä pohjalla! 

Tarmo ''Tare" Korhonen nauttii ansaitusti urheilujuomasta, aurikoisesta säästä ja .. . Kotkan Rannikkopatteristo • KOTKA~ KYNNET 25 



Patteriston uusi maihinnousua/us 
Kuljetuskapasiteetti:yksi ihminen tai 15 sotilas
ta; Käytt(jympäristö: itäinen Suomenlahti ja Ete
lä-Saimaa; Polttoainekulutus: kohtalainen, ei 
sovellu köyhille; Ke/lunta: hetkisen missä vaan; 
Nopeus: eteenpäin 30 km/h, alaspäin 50 km/h 
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RANKKI 
19.-23.8. 

Sukeltajien 
kertausharjoitus 

Kuvan sukeltaja koki elämänsä järkytyk
sen aikoessaan nousta Rankin laiturille. 
Kertomansa mukaan hän luuli tulleensa 
autuaammille sukellusvesil/e, kun 
pintaan tullessa ensimmäiseksi oli 
rovasti vastassa. Paniikista selvittyään 
sukeltaja porskutteli vastarannalle minkä 
räpylöistä pääsi, nousi kiireesti maihin ja 
pakeni räpylät läiskyen lähimetsään. 
Hänet tavoitettiin ja saatiin rauhoiteltua 
harjoituksen kuluessa. 

ede& 
tutkim 

R 
yk ... Patteristo on kehittänyt uut
ta maihinnousukalustoa lasten
sa tarpeisiin. Kuvassa näkyvät 
majuri Vammas ja luutnantti 

Lehmussaari (siilimpi), jotka harjoittelevat 
maihinnousua jossakin itäisellä Suomen
lahdella. Maihinnousualus ei nouse plaaniin, 
ellei siinä ole keulassa hieman painoa. 
Aluksella voi nousta maihin melkein mis
sä vaan, myös pimeällä. 

Samaan aikaan kertaus
harjoitusten kanssa osui 
kenttärovasti Valde Palolan 
tarkastuskäynti. Harjoituksen 
johtaja Pekka Liukkonen 
antaa tilanneselvitystä 
Valdelle ja sotilaspastori 
Markku Suhoselle. 

R 
ankissa tehtiin 19. - 23.8. 
sotahistoriaa järjestämällä 
ainutkertainen harjoitus 
maavoimia ajatellen -sukel
tajien kertausharjoitus. Har

joituksen veti rykm .. . patteriston syvän
merensukeltajana mainetta niittänyt yliluut
nantti Pekka Liukkonen apunaan kaksi 
muuta sukeltajaa. Harjoituksen vääpelinä 
toiminutta Ari Vihreäluotoa ei kuulem
ma saanut veteen edes käskemällä. 

H 
arjoitukseen osallistui kym
menkunta reserviläistä, jot
ka ovat alunperin saaneet 
koulutuksensa merivoimien 
järjestämillä kursseilla. Har

joituksen aiheina olivat rantasuojaus ja 
etsintä sekä laitureiden ja lastausluiskojen 
luotaus. 

Teksti ja kuvat: kapt Reijo Kinnunen 11 

Onnistuneen 
maihinnousun 
jälkeen oli 
luutnantti Lehmus
saarella helpottu
nut olo ja mairea 
ilme. 

Teksti ja kuvat: kapi Reijo Kinnunen 11 

Kirkonmaan Kaljaveikot saivat vihdoinkin oman 
tutkijankammionsa, jossa voivat pitää syventävän käsittelyn 
rankkojen harjoitusten päätteeksi. Klubi avattiin juhlallisin 
menoin elokuun 23. päivänä ja mukana oli ainoastaan 
vaikutusvaltaista yleisöä,. 

lubin ava · aiset 
irkonmaassa Teksti ja kuvat: 

kapi Reijo Kinnunen■ 

Veikot 
vasemmalta: 
kapi Reijo Kinnu• 
nen, kapi Jyrki 
Rikka, kapt Jussi 
Suomalainen, yli/ 
Jorma Pajulahti, 
yli/ Jukka Rauta• 
nen, evl Mikko 
Taavitsainen, yli/ 
Marko Karppinen, 
yli/ Juha T orkkeli 
ja yli/ Pasi Mti. 

K lubin käyttötarkoitus ei ole vielä täysin kristallisoitunut, mutta kuuleman mukaan se 
on verraton paikka piiloutua naisväeltä ja välttää näin kotityöt. Klubi on rakennettu 

rykme ... patteriston hyvien yhteistyökumppanien järjestämin sponssauksin ja osin tal
kootyönä. Samoin kerhon kalusteet ja muu varustus on saatu suurelta osin lahjoituksi
na. Rakentamisesta, kalusteista ja muusta tuesta suuret kiitokset asianosaisille. 

R yk .. Patteristo muisti tilaisuudessa myös kahta ansioitunutta "alan" veteraania ris
tillä. Ristin saivat Kirkonmaan paras talkkari Esko Kähkölä ja muuten vain kesseli, 

Korkeavuorenkadun märän pään edustaja, alikersantti Seppo Rintamo. Komentaja piti 
heille liikuttavan puheen, jonka aihetta toimitus ei enää muista, mutta se lienee käsitellyt 
turvallisuuspolitiikkaa. 

I lian pila .. . pelasti teltan kätköissä esiin
tynyt bändi "Koskemattomat", joka ei 

enää liene nimensä veroinen. Musiikki oli 
korviahivelevän kaunista, ehkä hieman 
kaihoisaa ja surumielistä, sillä yleisö oli 
loppuehtoosta jo vähän liikuttuneessa ti
lassa. 

Musiikki sai Päivin hiljentymään ja hiipi
mään teltan kätköihin. "Pirskatti, kyllä 
ennen oli paljon repäisevämpää musaa". 

I lian isäntä Juha Torkkeli piti useita pu
heita. Osansa saivat niin juhlayleisö kuin 

korjaamoteltat, klubin ovi, ympärillä lente
levät kärpäset ja monet muut, jotka kaik
ki kuulemma olivat sillä hetkellä aivan 
ihastuttavia ja vaikuttaneet suuresti klubin 
lähimenneisyyteen. 

Komentaja halusi jutella juhla yleisön 
kanssa, mutta paikalle uskalsi vain Esko, 
joka hänkin nukahti kesken puheen. 

Yläkuva: Kolme pientä pors ... eikun 
kolme arvokasta porvaria (Mikael, Mikko 
ja Seppo) leikkaamassa Klubin 
siveysvyötä poikki. Kotkan Kynnet toki 
oli vienyt jo neitswden ennättämällä 
sisätiloihin kuvaamaan. 

Yläkuva: Klubin avajaisissa yleisö 
suunnitteli seisovansa ringissä koko 
ehtoon, mutta baarin auettua piha oli 
autio ja tyhjä. 

Alempi kuva: liian isäntä, Kirkonmaan 
linnakkeen päällikkö, Juha Torkkeli, piti 
mukavia puheita. 
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Kuutamokeikka Tammisaareen 

Ajettuamme läpi kuutamoisen yön alkoi määränpääkin lähestyä. Barön 
kapeikot jouduimme vielä rämpimään pimeässä, mutta vedet olivat Teemul/e 
tutut. Tässä vaiheessa aamua kello oli noin neljä ja minä en ollut vielä 
nukkunut ollenkaan. Aluksen koneupseerin, J-P Loimun, kanssa oli haus
ka jutustella ja hörppiä kahvia - ei sitä jaksanut nukkua. 

Kirkonmaassa tehtiin remonttia. Osa saares
ta piti siirtää toiseen paikkaan tulevan jää
hallin tieltä - uskotko? Kalliota louhittiin ja 
rouhittiin. Siitä irronnut kiviaines murskat
tiin sepeliksi ja sitä varten saareen oli raa
hattu mitä ihmeellisempiä ja valtavampia ve
kottimia - ainakin lekaan verrattuna. Näiden 
härveleiden merikuljetus ei onnistunut enää 
Kala-Lautalla, joten apuun tuli KAMPELA. 

T
yömaan purkuoperaatiota 
varten saimme virka-apua 
Hangon Rannikkopatteristol
ta monien mutkien kautta. 
Mutkia matkaan ei tuonut 

merenkulkuväki Hankoniemellä, vaan ai
van muut seikat. Laiva kuitenkin tuli ja 
homma alkoi. Sitten se olikin kohta päät
tyä. Kampelan kuskeista toinen päätti alort
taa vuosilomansa suunnrtelmansa mukai
sesti kesken kaiken kivan merikuljetus
leikin. Nyt pääsimme me vastaavasti 
apuun heille. Kainulaisen Pete ajeli päi
vän ajan Kampelan päällikön kanssa 
Kirkonmaan ja Kuusisen väliä. Iltapäivällä 
alkavaan kotimatkaan oli tulossa virkaveli 
Suomenlinnan suunnasta. Vaan eipä tul
lut. 

Piip, piip! Pikatilanne! 
Tuli eteen ns. pikatilanne. Laivan piti olla 
seuraavana aamuna Tammisaaressa ja 
yksi mies hukassa. Ei meinannut löytyä 
kaivattua miestä mistään. Sitten pyysivät 
minua - kelpaisin täyttämään tässä hädäs
sä sen kadotetun miehen pestin. Tarjouk
seen oli todella vaikea tarttua, mutta olin 
kaikkien epätoivoisten viimeinen toivo - siis 
todella toivoton oli tapaus. 

Niin kellon lyödessä kolme iltapäiväl
lä elokuun 28. päivänä, irrotti Kampela 1 
kiinnrtysköytensä Kuusisen satamasta. Ja 
minä mukana. Aluksen päällikkönä kans
sani lähti seilaamaan luutnantti Teemu 
Patrakka, joka vahteja suunnitellessam
me tuli kysäisseeksi ihan retonkisesti, jot
ta olinko koskaan tämmöistä Kampelaa 
sattunut ajamaan. Vastaukseni oli jokseen-
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kin myönteinen, sillä kerran olin pakotettu 
siirtämään Kampelan Kuusisen satamas
sa laiturista toiseen. Ilmeisesti olin voitta
nut päällikön luottamuksen, sillä pian hän 
häipyi ohjaamosta. 

Orrengnmdissa vastaan tuli 
saksalainen ohjusvenelaivue 
Kohti villiä länttä seilattiin kaikilla irroi
tettavissa olleilla kahdeksalla solmulla. 
Maisema ei todellakaan vilissyt silmissä. 
Ja mitäpä tuolla oli edes väliä, sillä perin 
juurin tuttuhan maisema vielä oli. 

Orrengrundin vesillä näkökenttään 
työntyi joukko sotaisen oloisia aluksia ete
län suunnasta. Sieltä saapui saksalainen 
ohjusvenelaivue Kotkaan. Nekin juhlat tuli 
näin juhlittua samalla silmäyksellä. 

Neljä tuntia lähdön jälkeen kellon tuli 
osoittaa ilta seitsemää. Niinpä tuo tekikin. 
V-käyrä oli ajat srtten laskeutunut ja olo 
Kampelan ohjaamossa tuntui jo kodik
kaalta. Liiorttelua! Mutta ihan mukavasti 
sujui matkan teko kuitenkin. 

Upeat, kahdeksaa solmua vaihtuvat 
maisemat Kampelan saunasta 
Vahti Teemun kanssa vaihdettiin joskus 
kahdeksan jälkeen, kun en malttanut pois
tua laivasta - siis ohjaamosta. Sauna oli 
kuitenkin lämmin ja niinpä päätin käydä 
lyömässä löylyä. Oli muuten todella upea 
maisema Kampelan saunan ikkunan edes
sä. Ja vielä vaihtuva-sellainen. Ainoastaan 
hieman harmitti vain se, ettei tohtinut hy
pätä uimaan. Olisi sauna uiskennellut sitä 
kahdeksan solmun nopeutta karkuun. 

Saunan jälkeen ihailin koneupseerin 
kanssa laskevan auringon kauneutta. Ilta-

kahvit nautimme katselemalla samalla 
ruotsalaisesta valokuvaajasta Lennart 
Nilssonista kertovaa tv-ohjelmaa. Pian oli
kin aika mennä takaisin ohjaamoon - oli
han oman vahtini alkuun enää vain pari 
tuntia. Pimeys pertti maan piirin ja meren 
yllä loisti täysikuu. Mikä oli purjehtiessa 
Helsingin valojen vilkkuessa pohjoisessa 
kutsuvasti. Emme niistä piitanneet, vaan 
jatkoimme määrätietoista kulkuamme 
kohti villiä länttä. 

Uusi ennätys oli syntynyt 
Tammisaaren vesillä olimme aamun 
valjetessa. Kiinnitimme Baggön laituriin 
kuuden tienoilla. Uusi oma sekä piirin
ennätys oli syntynyt ajonopeudessa välillä 
Kotka-Tammisaari. 

Kadonnut mies oli edelleen kateis
sa, mutta jonkun majavan ne päällikön ka
veriksi olivat jostain löytäneet. Vaihdoin 
paikkaa pari tuntia kiinnrtyksen jälkeen ja 
aloitin yksitoikkoisen automatkan Tammi
saaresta Kotkaan. En malttanut jäädä 
odottelemaan Viktuuuriaa, jonka oli mää
rä saapua Ekkenääsiin puolilta päivin, jol
loin olisin jo Kotkassa. Taas yksi kuutamo
keikka tuli tehtyä, vaikka arvaa harmittiko 
jossain vaiheessa ennen reissua. 

Teksti ja kuvat: 
ylil Pekka Vainio 1111 

L 
aivastovierailut ovat näkyvä osa kan
sainvälistä diplomatiaa. Kotkan Ran
nikkopatteristo on isännöinyt yhdessä 

kaupungin kanssa vierailuja jo kymmeniä 
vuosia. Tänä kesänä saimme Kotkaan kolme 
laivastovierailua. Kotkassa kävivät USS Samuel 
Eliot Morison Yhdysvalloista, HMS Beaver Iso
Britanniasta ja seitsemän aluksen kokoinen 5. 
ohjusvenelaivue Saksasta. Tässä kuvia sak
salaisten vierailusta 29. 8. -2. 9. 1996. 

Saksalaisvieraiden edustustusta. Vas. 
sotilasasiamies Christian G. von Hobe 
Saksan suurlähetystöstä, laivueen komenta
ja Heinrich Lange ja laivueen sotilaspastori. 

S aksalaisvieraiden ohjelmaan kuului niin 
virallisia tapaamisia kuin urheilua ja va

paa-aikaakin. Laivueen komentaja 
Fregattenkapitän Lange laski seppeleen 
Kotkan sankarihaudalle ja laivueen vierai
na kävivät mm. kunniakonsuli Hartmut 
Zimmerman, kaupunginjohtaja Hannu 
Tapiola ja piispa Voitto Huotari. Kotkan 
kaupunki järjesti vastaanoton museojään
murtaja Tarmolla vierailun kunniaksi. Sak
salaiset vieraamme järjestivät myös itse 
vastaanoton huoltoalus Main'lla. Mukaan 
oli kutsuttu noin 150 vierasta. 

M iehistön edustus pelasi jalkapallo-ot
telun Kotkan Rannikkopatteriston 

joukkuetta vastaan. Osa miehistöstä oli 
koskenlaskussa ja kalastamassa Kymijo
ella, osa tutustumassa Helsinkiin. 

Myös yleisöllä oli mahdollisuus tutus
tua laivoihin kolmena päivänä. 

Vas. saksalaista miehistöä. Miehet olivat kovin 
mielissään hienosta elokuisesta säästä ja 
odottivat innolla kokemuksia Kotka by night. 
Suomalainen olut maistui kuulemma oikein 
hyvälle. 
Alh. Kotkan Rannikkopatteriston yhteys
upseerina vierailun ajan toimi yliluutnantti 
Jukka Rautanen. Vierailu onnistui hyvin 
molempien osapuolten mielestä. Kotkan 

Alh. Bongaatko tuttuja? Juhlat Main'lla ja kaupunki ja kaupungin tiedotussihteeri Antti 
ihmisiä kuin sieniä sateella. Nuorivuori ansaitsevat myös suuret kiitokset. 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen ■ 
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Laivueeseen kuuluu kuusi ohjusvenettä ja 
takana näkyvä iso, yli 100 metriä pitkä 
huoltoalus Main. 

Mukana oli myös kaksi naissotilasta. Bianka 
Vosgerau ja Viola Neumann. Lain mukaan sak
salaiset naissoti/aat voivat palve/1/a vain 
lääkintätehtävissä. 

Museojäänmurtaja Tarmolla pidetyssä 
kaupungin järjestämässä tilaisuudessa 
pääsivät vieraat ja kulmakuntamme edustajat 
tutustumaan toisiinsa. Juhlissa mukana 
jututtamassa vieraita olivat mm. ylh. oik. 
kapteeni Kari Pietiläinen ja majuri Lauri Sipari 
Reserviupseerikoulusta Haminasta. 

. ~ 
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E 
teläisessä Montanassa sijaitseva ja 
alussa mainittu "Custer Battlefield 
National Monument" v. 1876 kesä

sodan keskus ei lakkaa koskaan kiehtomasta 
mielikuvitustani. Taistelukentän muodostaa 
suuri alue kumpuilevaa preeriaa, joka on upe
asti dokumentoitu. Paikkoja , joista taistelun 
jälkeen löytyi kaatuneita rakuunoita , on 
juhlistettu marmorilaatoin. Kaatuneita sotilaita 
oli kaikkiaan 262. Muistokiviä on vähemmän 
sillä kaikkia ei ole löydetty vieläkään, mutta ar
keolog inen tutkimus on alueella jatkuvasti 
käynnissä. 

Tulimme tänne 25.6. juuri, kun taistelun 120-
vuotisjuhla oli käynnissä. Sotatamineissa ole
va intiaani on juhlallinen näky, mutta he pitivät 
muistojuhlaa heille ominaisella tavalla: yksitoik
koista jumputtavaa rummutusta, merkillisiä lau
luja ja välillä kajahti ilmoille korvia vihlova huu
to. Ratsuväen muistojuhlassa, samalla paikal
la, johon olimme osallistuneet viisi vuotta ai
kaisemmin, 23.6.-91 , koimme paljon enemmän 
olevamme omiemme joukossa. Tuolloin mm. 
haudattiin viimeinen kentältä löytynyt rakuuna 
sotilaallisin kunnian osoituksin ja Seitsemän
nen Marssin "Garry Owen":in soidessa. 

Vanha valokuva, sotilaan ehjänä säily
nyt kallo ja nykyaikainen ortopedinen tietokone
tutkimus, antoi melko varman otaksuma n, että 
kyseessä oli kersantti Edward Botzer, ruskea
tukkainen ja sinisilmäinen 26-vuotias nuoru
kainen . Kahtena päivänä kartoitimme tätä 
aluetta ja otimme runsaasti valokuvia , kaikki 
kohteet, joissa oli tapahtunut taistelun kannal
ta merkittäviä asioita kuvattiin tarkasti. 

Jos on nähnyt TV-€lokuvan "Son Of The 
Morning Star" - tietää tämän kahinan pääpiir
teet. Eräs yksityiskohta tästä erinomaisen huo
lella tehdystä filmistä on mainittava. Paikka, 
jossa lt.col. G.A. Custer nähtiin viimeisen ker
ran elossa on merkitty maastoon. Tuosta koh
dasta aukeaa loistava näköala Little Bighorn -
joelle. Ko. filmissä, jota muuten ei voitu tehdä 
täysin alkuperäisellä paikalla vilahtaa tuo nä
köala silmänräpäyksen ajan. On vahinko, että 
useimmat ihmiset eivät oivalla yksityiskohtia, 
joilla loistavat ohjaajat hemmottelevat yleisö
ään. 

Eräs asia tästä USA:n historian ehkä 
myyttisimmästä paikasta jäi harmittamaan 
meitä. Joulukuussa v. 1991 oli presidentti Bush 
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erään kongressimiehen (osittain sioux) esityk
sestä ja painostuksesta muuttanut tämän kan
sallisen monumentin nimeä ja nyt se kuuluu: 
Little Bighorn Battlefield National Monument. 
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Amerikkalainen Gun Show oli tietenkin koet
tava. Codyssa Wyomingin valtiossa oli sellai
nen järjestäjänä valtakunnallinen Winchester 
-keräilijöiden yhdistys. Esineistö oli todella 
amerikkalaista huippua esim. harvinaisia Hen
ry-kiväärejä laskin parisenkymmentä . Täysin 
lähes joka pöydän pyssy oli Winchester 
M1866. Toinen Gun Show oli pienessä Monta
nan vuoristokaupungissa , Virg inia Cityssä . 
Tämä entinen Montanan Territorion pääkau
punki oli kuihtunut kultakuumeen myötä, vain 
pieni talorykelmä korkealla vuoristossa ja van
hoja kullankaivuukoneita ruostumassa. Show 
pidettiin jonkinlaisella seurantalolla ja se oli 
edellistä "hieman" vaatimattomampi muistut
taen meikäläisten Ellivuoren tapahtumaa. Eräs 
metka piirre kuului meininkiin. Lähes kaikilla 
oli Villen Lännen -ajan vaatetus tai 
sotilasuniformu ja vähän helkutin suuri revol
veri holsterissa. Harmittelimme poikkeavaa 
varustusta mme. 

Yhdysvallatko erittäin vaarallinen 
maa? 
Jos maailman kuvaa ovat muodostamassa 
viihteelliset amerikkailaiset toiminta elokuvat tai 
kapea-alainen poliittinen ajattelu, voisi kuvitel
la, että USA on erityisen vaarallinen maa. Näin 
ei minun kokemukseni mukaan kuitenkaan ole. 
Tyypillinen amerikkala inen uinuva pikkukau
punki on luultavasti maailman turvallisin paik
ka. Toisin kuin meillä esim. pankkiryöstöt ovat 
yleensä Jesse Jamesin päivien legendaa. 
Kuitenkin kuulin, että Terry-nimisen Montanan 
pikku kaupungin pankki oli ryöstetty 1960-lu
vulla. Lain pitkä käsi tavoitti rikollisen valppaan 
kansalaisen hahmossa, enkä palstatilan puut
teen vuoksi voi kertoa tapauksen ballistisia yk
sityiskohtia. No - suurkaupungit ovat tietenkin 
asia erikseen kaikkialla maailmassa. 

Ylil Juha 
Tuominen: 

Siirtynyt 
patteristoon 

1.10.1996 
Rankin 

linnakkeen 
päälliköksi. 

1. Perniöslä (Sijarrsee linjalla Sa lo-Tammisaari) 
2. 28v. 
3. Naimaton 
4. Turun Rannikkorykmentislä 
5. Olin G~lön linnakkeen varapäällikkö. 
6. Äksy, pahansisuinen. Lisäksi voisin kertoa itsestäni, että 
minulla on joka asiaan mielipide. Jos ei oikea niin ainakin 
hyvä. Osallistun mielelläni keskusteluun ja toivon muiden
kin osallistuvan. 
7. Jäin kessuksi va rusmiespalveluksen jälkeen. Siitä 
kadettikouluun jne .. Puolustusvoimat ei ollut mrrenkään rr
sestaänselvä vaihtoehto - sotilasura ei kulje suvussa. 
8. Vaadin ihmisillä paljon - samoin rrseltani. Arvostan ih
misissä hyvin perinteisiä asioita, kuten ahkeruutta ja luo
tettavuutta. 
9. Huonosti hoidetut asiat Kun mennään iloisesti alta ri
man. 
10. En. Pikemminkin piikitlelen ja kritisoin. 
11 . Kyllä. 
12. Teillä oli tarjota erinomaisen haastava tehtävä. Kotkaan 
en ole tutustunut aiemmin muuta kuin muutaman pikaisen 
vierailun merkeissä. 
13. Uuden linnakkeen perustaminen on suuri haaste. Py
rin luomaan Rankin linnakkeesta toimivan ja hyvän työyh
teisön. Mikäli Rankin linnakkeelle muuttaa henkilökuntaa 
asumaan toivon, eitä pystymme luomaan Rankista myös 

hyvän sosiaalisen ympäristön. 
14-15. Olen työhullu. Rentoudun lähinnä tervehenkisten 
harrastusten parissa. Näihin kuuluvat sukellus, laskettelu, 
kalastus. Löhöilykin sujuu. Musiikin kuuntelu tai lukemi
nen eivät kuulu tapoihin. 
16. Myötätuulta tulevaan tehtävään. 
17. Sosiaalinen. 
18. Hyvä konjakki ja erinomainen medium-pihvi. Pääasi
assa elän kyllä voileivillä ja mustalla kahvilla. 
19. En. 
20. Prrkään ja hyvin. 
21 . Pääsääntöisesti jälkeen, nimittäin silloin kun syön aa
mupalan. 
22. Satunnaisesti ~ lä. 
23. Kolkassa vallitsee reipas ilmapiiri. 
24. -
25. -
Mikäli joku haluaa tietää lisää niin ottakoon hi
hasta kiinni - tutustutaan!! 

1. Järvenpääslä 
2. 37v. 

Ltn Martti 
Valkonen: 

Siirtynyt 
patteristoon 

1.7.1996, 
opetusupseerina 
Kirkonmaassa . 

3. Naimisissa, 2 lasta. Roope 4 v ja Satu 2 v. 
4. Parolannummelta, Panssariprikaatista. 
5. Olin varastopäällikkö. 
6. Tasapainoinen. 
7. En päässyt muualle. 
8 . . 
9. Liian rrsevarmat esimiehet. 
10. En muista rähjänneeni. 
11 . Kiitos, ~lä. 
12. Vaimo sai täällä työpaikan ja merellisessä ympäristös
sä on oma viehätyksensä. Tulin oikein mielelläni Kolkan 
Rannikkopatteristoon. Vaimo on alunperin Kotkalainen ja 
vanhempani asuvat täällä, joten Kotka on hyvin tuttu paik
ka. 
13. Tekemään sen hyvin. Pyrin ottamaan huomioon 
siviilihenkilökunnan, Iässä asiassa on mielestäni useassa 
joukko-osastossa parantamisen varaa. 
14. Rentoudun kotona perheen parissa. 
15. Harrastan kaikennäköistä kuntoliikuntaa. 
16. Toivon eitä lapset selviytyisivät elämässä. 
17. Ujon sosiaalinen. 
18. Hyvä pihvi oluella alas huuhdeltuna. 
19. En. 
20. Omasta mielestä asiallisesti. Vaimon mielestä raskaasti 

kuorsaten. 
21 . Ennen. 
22. En taloudellisista syistä. 
23. Patteristossa on hyvä yhteishenki ja täällä on hyviä 
esimiehiä. 
Kaksi joukko-osastoa kiertäneenä haluaisin sanoa 
patteriston henkilökunnalle ettei täällä ole mitään vakavaa 
valittamisen aihetta. 
24. Olen varsinkin tanssitaitoinen. 
25. Joo, pelaan patteriston porukassa jalkapa lloa ja 
kaukalopalloon aion osallistua. 

1. Anjalankoskelta. 
2. Ei 40. 
3. Vaimo ja 2 lasta, kissa. 
4. Kymen llmatorjuntarykmentista. 
5. Olin korjaamoupseeri. 
6. Reipas. 
7. Omasta tahdosta. 
8. ???? 
9. Kateelliset kaverit 
10. Ei tarvitse rähjälä. 
11 . Kiitän. 

Ltn Sauli 
Jonsson: 

Opetus upseerina 
Kirkonmaassa, 

siirtyi 
patteristoon 

1.7.1996 

12. Kahden komentajan valtataistelun jälkeen. Kolkan ko
mentaja voitti. 
13. Pyrin kouluttamaan päteviä it-miehiä rt-joukoille. 
14. Mökillä lomaillen. 
15. Harrastan kalastusta ja metsästystä. 
16. Reipparra sotilarra rr-kurssille. 
17. Ujonpuoleinen. 
18. Aperitan kanssa kalaruuat 
19. Ikävä kyllä en, mutta Rankkiin olen menossa 
20. Peitto päällä rauhallisesti. 
21 . Ennen. 
22. En. 
23. Toistaiseksi hyvin sekavan. 
24. Joo. Mielilajini on valssi joka on samalla vahvin lajini. 
25. Katselen urheilua sujuvasti. 

Haastattelijana: Teija Örn 
Kuvat: Ulla Parviainen ja Teija Örn ■ 
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A 
rmeijan väestä ja arvoista ei keski-ikäinen 
naistiedottaja saa ensi silmäyksellä mitään sel
vää. Kuusisen rannassa meitä tervehti joku ar
meijan harmaisiin pukeutunut nuori mies (huol
to-osaston - anteeksi - huoltopatterin päällikkö 

Marko Karppinen) ja toinen maastopukuinen kaveri (komen
taja Mikko Taavitsainen). vastassa oli myös kaksi alusta, mutta 
mehän ahtauduimme yhteen ja samaan purkkiin piispoinemme. 

Diakonissa kalmankalpeana 
Veneessä oli kuski ja merimiespukuinen apulainen, joka mat
kalla istui hyvin hiljaa, melkein näkymättömästi veneen sivu
penkillä Goku merikadetti tai muu merikarhu, oletan). Toisella 
makasi diakonissa kalmankalpeana ja merisairaana. Mitähän 
seuraavaksi? Ajammeko karille vai joudummeko merihätään -
ei näy edes pelastusliivejä missään. Kaikki muut ovat rauhalli
sia. Eipä auta tiedottajankaan kuin ripustaa kamera kaulaan ja 
tallentaa reissu kuviksi. Lempeä tuulenvire saattelee turhat huo
let taivaalle. Veden päällä liikkuminen tuntui hetkessä ihan tur
valliselta. 

Idea vierailusta toteutui helposti 
Kirkkoherra Seppo Salmi kertoi, että aluksi vain kokeeksi il
maan heitetty idea vierailusta armeijan ja merivartioston tuki
paikkoihin toteutui helposti. Molemmat ovat ehkä avautuneet 
yhä enemmän ulospäin, arveltiin kirkollisisa vierasjoukoissa, 
joihin kuuluivat itse piispa Voitto Huotari, Mikkelin tuomioka
pitulin asessori Matti Perälä, lääninrovasti Matti Virmakoski , 
pääsihteeri Ouri Mattila ja notaari Irmeli Paarma. Kotkan 
seurakunnasta oli mukana toistakymmentä toiminnallisen puo
len työntekijää . Loput jätettiin rannalle ahkeroimaan päiväker
hoissa, virastotöissä, kiinteistöjen huoltotöissä ja hautausmailla. 
Heidän raadantaansa emme nyt murehtineet, sillä päivä pais
toi eikä vene keikkunut. 

Olen aina ihaillut univormuja! 
Ranta tuli vastaan Merivartioaseman kohdalla. Laiturilla odotti 
tumma-asuisia, melkein juhlavan näköisiä henkilöitä . Kirjoitta
ja kiirehtii lausumaan muka kohteliaasti : Olen aina ihaillut uni
vormuja! (Kommentin tyhmyys taas paljastui, kun esittely
kierroksella pääsin hiukan perille isäntien arvoista ja luutnanttien 
kauluksesta asiaa ymmärtävien luettavissa olevasta asemas
ta ja arvojärjestyksestä). Harmitti taas tosissaan, ettei armei
jaan päässyt edes vapaaehtoisena kolmekymmentä vuotta sit
ten. Nyt ovat arvomerkkeinäni esiliina kotona ja silmälasit töis
sä. Leijonaprenikoista on turha haaveilla. Rajavartiolaitoksen 
esittelystä huolehti Kotkan Merivartioalueen päällikkö Jouni 
Tommila. Selkeä vartin mittainen esitys kalvoineen antoi ku
van monipuolisesta toiminnasta rajojemme kulunvalvonnassa. 
Tulokahvien jälkeen suunnistimme mutkittelevaa kalliopolkua 
pitkin kohti merivalvonna tähystystornia, jonka toiminnasta kertoi 
Riku Lehtinen taustanaan kirkkaankeltainen kyltti : SEIS STOP 
- sotilasalue ja neljällä kielellä lupavaatimukset. 

Venäjän puolella metsä paloi 
Torniin kiipeäminen on isojalkaiselle vaikeaa. On käännettävä 
jalkaterät vinottain rappusille. 1800-luvulla taisivat töppöset olla 
toista kaliiperia. Hienot näköalat tornin huipulta ovat meikäläi
selle harvinaista herkkua: näkyvyys Suursaareen oli sumun ja 
Suursaaren savujen himmentämä. Venäjän puolella paloi kuu-
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Piispa Voitto Huotari tutustui seurueensa kanssa 29. 8. Haapasaaressa Merivar

tioston ja Kotkan Rannikkopatteriston toimintaan. Vas. yli/ Marko Karppinen, 

Matti Perälä ja piispa Huotari. 

PII SP_A_ 
MAALLA JA MERELLÄ 

lemma metsä jo toista viikkoa, tiesi
vät tähystäjät. 

Lehtisen hirtehishuumoria 
Miten ihmeessä voi olla näin lempeä 
sää vielä elokuun lopussa? "Tulkaa 
vaan uudestaan marraskuun myrskyil
lä tai tammipakkasilla", toivotti luut
nantti Lehtinen hiukan hirtehishuumo
ria äänessään. Selkokielellä hän täs
mensi, ettei kaikkina vuodenaikoina 
ole säässä kehumista. Myräkät ovat 
saaressa moninkertaiset mantereen 

sadekauteen verrattuna. "Näkisittepä 
miten vatkataan hydrokopterilla tunti
tolkulla yli jäärailojen tai katsellaan 
syyskylmälle merelle yötä päivää" . 
"Mutta kesällä täällä on ihan kiinnos
tavaa sekä töissä että vapaalla. Olen 
rengastanut tänä vuonna kolmisen 
tuhatta saariston lentävää kesänviet
täjää", kertoi lintuharrastaja Lehtinen. 

Lehffsen Riku kertoi toiminnasta tälle 
kirkolliselle "saapumiserälle". 

Saaressa ymmärtää, mitä Luojansa 
varaan jättäytyminen voi merkitä 
Tornista suunnistettiin sotilasparakeille, joiden 
ahtaus kyllä teki vaikutuksen veronmaksajiin. 
Äiti-ihmisiin vielä ihan erikseen. Armeijan pal
veluksessa toimivat naiset ja varusmiehet läh
tivät parakeilta mukaan Haapasaaren kirk
koon, missä piispa Voitto Huotari piti retke
läisille lyhyen hartaushetken. Sisään pelmahti 
kesken kaiken ryhmä Valkealan ala-asteen 
leirikoululaisia. Yhteislaulu kaikui ja piispan 
sanat luonnon ehdoilla elämisestä jäivät 
lähtemättömästi mieleen. Täällä jos missä jo
kainen ymmärtää, mitä Luojansa varaan jät
täytyminen voi merkitä. Kiitollisuuden osoituk
sena ja uskonsa merkkinä ovat haapa
saarelaiset pystyttäneet kirkon vuonna 1858. 

Toivomus jouluhartaudesta 
Kirkkotuokion jälkeen palattiin käytännöllisiin 
asioihin. Plispa kirjoitti nimensä vieraskirjaan 
ja vaihtoi muutaman sanan koululaisten kans
sa . Armeijan naiset ehdottivat, että kirkolle 
saataisiin ensi kesäksi roskis. Asia merkittiin 
seurakuntasihteeri Reija Leinosen luetteloon. 
Samaan koriin korjattiin kesältä jääneet 
ehtoollisviinit maihin vietäväksi. Toivomus 
jouluhartaudesta listatiin saarelaisten toivo
muksena maihin vietäväksi. Ja sitten lähdet
tiin syömään ja saunomaan Merivartio
asemalle. Lohisoppa oli aseman omasta keit
tiöstä, siis taidolla tehtyä herkkua! 

Kiitos siitä, kuin myös lokoisasta matkasta ta
kaisin mantereelle. Takuulla pyrimme pian kaik
ki retkeläiset uudelle reissulle Haapasaaris
toon. Syysmyrskyä pelkäämättä. 

Patteriston komentaja Mikko Taavitsainen 
luovutti viihtyisissä merkeissä sujuneen retken 
päätteeksi piispa Voitto Huotaril/e Kotkan 
Rannikkopatteriston pinssin, lippiksen ja 
Kotkan Kynnet -lehden. 

Teksti ja kuvat: 
Tuula Luotonen 
Kotkan ev.lut. seurakuntien tiedottaja 11 

l vojli 
Tervetuloa mukaan jengiin! 

Reserviin 
ltn Henry Halvorsen 1.7.1996. 

Patteristosta pois siirtyneitä 
Kokki Terttu Rautopuro (Orrengrund) siirtyi 
keittelemään Suomenlinnan Rannikkorykment
tiin 1.7.1996. 

Vänr Tero Hanski siirtyy 1.12.1996 Ilmavoi
mien Viestikouluun. 

ylil Tuominen, Juha 
ylil Kari, Timo 
ltn Koski , Harri 
sotmest Huurremäki, Petri 
vänr Eronen, Petri 
vänr Tomukorpi, Hannu 
ltn Remes, Teuvo 
ltn Boström, Carl-Erik 
sotmest Viitanen, Tapio 
sotmest Hannela, Ahti 
ltn Toivio, Hannu 
kokki Aaltonen, Ritva 
ylil Koskela, Mauri 

siirto 1.10.1996 TurRR 
siirto 1.10.1996 RVL 
siirto 1.10.1996 TurRR 
siirto 1.10.1996 KarPr 
siirto 1.10.1996 TurRR 
siirto 1.10.1996 TurRR 
siirto 1.11 .1996 RUK 
siirto 1.12.1996 llmavVK 
siirto 1.12.1996 KuljLLaiv 
siirto 1.1.1997 KuljLLaiv 
siirto 1.1.1997 SILaiv 
siirto 1.1.1997 TurRR 
siirto 1.2.1 997 MeriVE 

Rankin linnakkeen päällikkö 
Talousupseeri 
Viestiupseeri 
Taisteluvälineupseeri 
Opetusupseeri 
Opetusupseeri 
Rankin vääpeli 
Merenkulku-upseeri 
Opetusupseeri 
Kuljetusupseeri 
Viesti upseeri 
Kokki 
Aluksen päällikkö 

§1~~:i~~ :§:= ~ d ~ - ~:? 
painoi 3 kg ja pituutta oli kertynyt 49 cm. 

Tuula ja Hannu Lyran perheeseen syntyi tyttö 21.8.1996. Pikkuneiti on Onnea 
perheen esikoinen ja 49 senttiin oli painoa kertynyt 3270 g. ja kestävyyttä! 

Haveri Ritva toimii sairaanhoitajana Kirkonmaan 
sairastuvalla 7 .1.97 asti 

Tuulonen Terttu kokkailee Kyminlinnassa 
1.3.1997 asti. 

Antti Laine tulee harjoittelemaan ATK-tukihenki
lön tehtäviä 30.9.1996-29.3.1997 väliseksi ajak
si. 

Ylik Jan Gylden hyväksi havaittiin ja sai jatkoai
kaa Kuuusisessa työskentelyyn ainakin 
31 .12.1996 asti. 

Ylik Tuukka Kansa ja ylik Tommi Renfors koulut
tavat Kirkonmaassa 31 .12.1996 asti. 

Ylik Jan Knutti kouluttaa 31.12.1996 asti Kirkon
maassa. 

Aulis Wahlman työskentelee Kirkonmaan 
varusvarastolla 31 .3.97 asti. 

Markku Tähtinen on kuljetustyöntekijänä Kirkon
maan koneasemalla 31 .3.97 asti. 

Pirjo Keituri aloitti Kyminlinnan vääpelin toimis
tossa 24.3.97 asti. 

0 hi on! m,:z,,,,«,,,,,,,,,,m,,,,,,,.,,,,m=f,,(-:=,m=,==«=,,,,,f,m'f,«««r,, 

4.9.1996 kotiutettiin saapumiserän 1/96 240 
vuorokautta palvelleet varusmiehet. 
Kotiutettavia oli 12 ja tehtävänsä ansioituneesti 
hoitaneita muistettiin erilaisin palkinnoin. 

Patteriston risti: 
Tkm Antti Laine 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta palkitsi: 
Tkm Juha Johansson 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Kyminlinnan 
paikallisosasto: 
Tkm Kari-Pekka Hyvönen 

9.9.1996 kotiutettiin patteriston ihka ensimmäi

set ylimatruusit, joita oli kaksi kappaletta. 

19.10.1996 kotiutuivat 1/96 saapumiserän 285 

vuorokautta palvelleet. 

Henkilöuutiset kokosi : 
Teija Örn lllll 
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Ei ehtinyt kulua syksyn alkami
sesta viikkoakaan, kun patteris
ton väki kokoontui Kyminlinnan 
muurien suojaan viettämään 
syksyistä ja toiminnallista per
jantaita 6. 9. Iltapäivän ohjel
massa oli ensin sisäpalvelusta, 
josta vastasivat komentopääl
likkömme Risto Palmola sekä 
tiedottajamme Ulla Parviainen. 
Ulkopalveluksessa opimme tär
keitä taitoja palon sammutuk
sesta ja asettakin pääsivät haluk
kaat käpistelemään opettajan 
johdolla. Sitten saunaan ja 
nautiskelemaan BBQ-herkuista 
ja loistavasta seurasta. 

Naiset ensin - tulipaloakin sammutta
maan. Ulla sai luvan aloittaa. Niin vakuutta
vasti ensikertalaisena hän suoriutui tehtäväs
tä , että kertoi "heti huomenna· ostavansa 
sammutuspeitteen kotiin. 

Harjoitus aloitettiin sammutuspeitteen 
käytöllä. Vanhan sähköhellan levyllä oli 

"rasvapalo", joka taltutettiin peitteellä 
tukahduttamalla. Tammi/ehdon Tuulikki 

tositoimissa. 

. . ~ . . . . . 
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Tiedottaja tiedottaa ja pikatiedottaa 
Risto kertoi tulevista henkilötapahtumista 
patteristossa. Rankin käyttöön oton myötä 
uutta väkeä saapuu muista joukko-osastoista 
jonkin verran. Nimen ja sotilasarvojen lisäksi 
Risto kertoi hieman jokaisen taustasta. Niinpä 
meille muodostui omat, omituiset käsityksem
me tulevista työtovereistamme. 

Ullan näkivät elävänä monet ensim
mäistä kertaa Kyminlinnan juhlasalissa. Ulla 
kertoi työstään , tavoitteistaan ja toiveistaan. 
Onhan vielä erikoista, että joukko-osastot palk
kaavat ammattitiedottajan. Mutta Kotkan 
Rannikkopatteristossa se ei ole erikoista -
olemmehan kehityksen kärjessä muillakin aloil
la. Ullan kädenjälkeä voimme tulevaisuudes
sa ihailla monissa eri yhteyksis
sä, sillä hän on toiminnan ihmi
nen. Kotkan Kynnet-lehtikin sai 
Ullasta oivan monitaiturin ja kä
dessäsi oleva !ehtikin koki sulka
sadon myötä entistä ehomman 
ulkoasun. 

Palaa, palaa! 
Kuinka palo sammuu? 
Luokasta väki ryntäsi kohti 
pistooliampumarataa. Radan lä
histö lle ol i ra kennettu palo
koulutusrata, jossa yliluutnantti 
Matti Arponen opetti alkusam
mutusvälineiden käyttöä. 

.. 
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Matti opasti erilaisten käsisammuttimien 
käytössä ja väki ympärillä pääsi kokeilemaan 
itse niiden tehokkuutta . Lisäksi palomestari 
Matti kertoi millaisiin paloihin eri sammutin tyy
pit soveltuvat, ettei esimerkiksi kukaan meni
si sammuttamaan käryävää sähkölaitetta 
vesisammuttimella . 

Pyssytkin paukkuivat 
Tammisen Jarilla oli vaarallinen tehtävä. Hän 
opasti pistooliammunnan salaisuuksiin. Aseen 
käsittelystä alkaen Jari rauhallisesti opetti oi
keat toiminnat vaihe vaiheelta. Ampumaankin 
radalla pääsi. Taulut oli sijoitettu niin lähelle, 
että jokainen sai osumia. 

Alkuharjoittelun jälkeen pääsi siirtymään 

viereiselle radalle, jossa Hämäläisen Jussin 
valvonnassa pääsi suoraan toimintaan. Ihan 
tuli mieleen TV:stä tutut poliisisarjat, kun tulitti 
kaatuvia tauluja hillittömällä tulinopeudella . 
Kello kävi armottomasti, sillä ei yksin riittänyt, 
että kaatoi kaikki maalit, vaan sen piti käydä 
sukkelaan. Jäi parantamisen varaa. 

Sauna ja BBQ-party odottivat ... 
Ja sitten saunaan ... Me miehet löimme kiukaal
le vettä löylyjen toivossa varusmiessaunalla. 
Naiset kuulemma jossakin muualla. Lauteilla 
puhuttiin kaikenlaisia - työasioitakin taidettiin, 
sillä olimmehan jo hieman löylyn lyömiä. Pari 
tuntia vierähti oikein mukavasti ja nopeasti 
saunoessa. Takaportin maastoon oli laadittu il-

"Ratsastamassa· pääjehu Marko Karppinen sekä Jari Sakki, Elina Kiiski ja Tommi Ohtamaa. 

Gyldenin Jan oli myös mukana, kuten me 
muutkin nelisenkymmentä iloista ihmistä. 
Järjestelyt olivat loistavat. Juhlapaikka sopisi 
vaikka minkälaisen juhlan järjestämiseen! 

lan juhlille hyvät puitteet. Hoveissa oli pitkät 
pöydät ja grilli! alkoivat lämpenemään kello 
18.00. Makkaraa ja piffereitä oli runsaasti ja 
paljon. Kuulemma kaikkea ei jaksettu illan ai
kana syödä. Lähistöllä oli miinoitettu alue, jos
sa sai haravoida palkinnon toivossa. Maahan 
oli kätketty kaljapulloja , joita miinaharavalla 
pääsi pientä korvausta vastaan etsimään. Kai 
sieltä jotain löytyikin. 

Ilta sujui mukavasti grilliherkkuja nauttien juo-

Palmolan Risto ja enkelit vasemmalla. 

mien kera . Itseään paremmassa seurassa viih
tyi hyvin, mutta puolentoista tuntia kestäneen 
juhlimisen jälkeen minulta katkesi muisti . Läh
din kotiin. Bileet olivat ainakin mukiin mene
vät, sillä makkaraa kuulemma jäi syömättä . 
Juhlat sujuivat sovussa . Pienet kuhmu! otsas
sa johtuivat katakombien mataluudesta ja ly
hyta ika ine n polkupyörällä ajotaidon 
kadottaminen kadotti vain hetkeksi tien jonkun 
alta. Ojasta allikkoon ja matkaan. Juhlat olivat 
hyvät - niitä täytyy saada lisää! 

Teksti : ylil Pekka Vainio 
Kuvat: Ulla Parviainen ja Pekka Vainio 11 

Eräpolkukilpailu ja l\ 

R 
annikon Kala ja Erä:n ja Kuutsalon 
Erämiesten välinen eräpolku 
kilpailu järjestetiin 7.9. Radan oli 
laatinut Pasi Ahti apunaan Reijo 

Kinnunen ja Jarmo Suominen. Kilpailu oli sii
nä mielessä historiallinen, että ensimmäistä 
kertaa tasaveraisena kilpailijana otti osaa myös 
nainen. Erätaidot ovat naisen hallussa siinä 
kuin miestenkin, sillä viisi miestä sai tunnus
taa Paula Laukkasen paremmakseen. 

Eräpolku käsitti yhdeksän rastia , joista suurin 
osa oli ammuntarasteja ja osa mittasi muita 
taitoja , kuten suunnistusta, lajituntemusta ja 
erämiehen yleistietoja. Osa rasteista oli kuu
leman mukaan kieroja, kuten asiaan kuuluikin. 
Yksi rasteista oli niin kiero, että Aution Miska 
ampui varmuuden vuoksi kantoa , kun ei muita 
maaleja nähnyt. Kilpailun voittaja Pentti Kurki 
tuumasi kisan jälkeen, että voittomarginaali oli 
yllättävän pieni. 

Tulokset muodostuivat seuraavaksi: 

1. Pentti Kurki, Kuutsalon Erämiehet (119 p) 
2. Jussi Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (114 p) 
3. Sakari Baumgartner, Rannikon Kala ja Erä (112 p) 
4. Risto Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (109 p) 
5. Arvi Soikkeli, Rannikon Kala ja Erä (108 p) 
6. Jaakko Leppänen, Rannikon Kala ja Erä (98 p) 
7. Keijo Simola, Rannikon Kala ja Erä (96 p) 
8. Malli Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (95 p) 
9. Paula Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (80 p) 
10. Aarno Laukkanen, Kuutslaon Erämiehet (74 p) 
11 . Mikko Autio, Kuutsalon Erämiehet (66 p) 
12. Olli Pohjola, Rannikon Kala ja Erä (65 p) 
13. Simo Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (64 p) 
14. Samuli Laukkanen, Kuutsalon Erämiehet (60 p) 

Seurojen välisen kiertopalkinnon voitt i 
Kuutsalon Erämiehet. Mukaan laskettiin kum
mankin seuran kolmen parhaan pisteet: 

1. Kuutsalon Erämiehet 342 p 
2. Rannikon Kala ja Erä 318 p 

V 
apaaehtoisen Maanpuolustuksen 
lisäkurssi "Linnakkeen puolustus" 
pidettiin viikonloppuna 13.-15.9 . 
Kurssilla kerrattiin linnakkeen puo

lustukseen liittyviä asiatta. Painopiste oli tällä 
kertaa linnakekomppanian taistelussa. Harjoi-

tuksen johti majuri evp Jammu Suominen. Pää
kouluttajana oli yliluutnantti Pasi Ahti apunaan 
kapteeni Reijo Kinnunen. 

Harjottukseen saapui 32 osallistujaa perjantai
iltana, jolloin ohjelmassa oli siirtyminen Kirkon
maahan, varustaminen ja majoittuminen. Lau
antaina kerrattiin rannikkopuolustusta ja 
linnakkeen taistelua. Linnakekomppanian tais
telun suunnittelu toteutettiin ryhmätöinä 
karttaharjoituksina ja maastontiedusteluina. 
Sunnuntaina ohjelmassa oli vielä rk-ammun
ta , minkä jälkeen harjottus purettiin. Ammun
tojen parhaat palkittiin patteriston lippiksin, 
pinssein ja maanpuolustusaiheisella kirjallisuu
della. 

Harjoitukseen osallistui myös kaksi naista, jot
ka ottivat innokkaina osaa harjottukseen. Har
joitus oli ensimmäinen laatuaan Kotkan alueel
la. Päätöskeskusteluissa palaute harjottukseen 
osallistuneilta oli varsin myönteistä ja uusia 
ideoita harjoituksen kehittämisesestäkin tuli 
paljon. Kahden päivän harjoitus on kestoltaan 
niin lyhyt, että kovin monimuotoista ohjelmaa 
siihen ei voi suunnitella . Tässä harjoituksessa 
aiheiden määrä ja toteutustapa todettiin hyvin 
onnistuneeksi ja samoin todettiin tarpeellisek
si tällaisten harjoitusten järjestäminen. 
Kurssilaiset olivat erinomaisen aktiivisia niin 
ryhmätöissä kuin vapaa-ajallakin. Ensi vuon
na Kotkan alueella on suunniteltu toteutetta
vaksi yksi turvakurssi keväällä ja yksi lisä kurssi 
syksyllä. 

Harjoituksen johtaja maj evp Jarmo Suominen 
oli erityisen tyytväinen osallistujien aktiivisuu
desta. 
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PR.ACTICAL 
ammuntakilpailu 15.9.1996 

L 
oad And Make Ready! Are You Ready! 
Standby! Piip! Nousu seisomaan, aseen 
veto kotelosta, paikaltaan ampuen kolme 

osumasta kaatuvaa maalia, liikkeelle ja lippaan 
vaihto, ammutaan liikkeestä taulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, sitä mukaan kun tulevat näkyviin, taulut 8, 9, 
10 ja 11 ammutaan ikkunasta, vahdilla nurkalle, 
josta ammutaan taulu 12. Ammunta päättyi, lf 
You Are Finished, Unload And Show Clear, Gun 
Clear Hammer Down, Holster. Ammunnan aika
na kokonaisliike oli 25 metriä, 26 osumaa tau
luissa yhteensä 123 pistettä, aikaa on kulunut 
17.37 sekuntia. Tällaista on practical-ammunta. 
Nopeaa ja tarkkaa ammuntaa voimakastehoisilla 
aseilla. Liikkumista, animuntaa seinämän takaa, 
erilaisia ampuma-asentoja: pysty-polvi-makuu ja 
kaikki siltä väliltä. Tilanteet vaihtelevat alati, eikä 
yksikään kilpailu ole samanlainen. 

Haminan Practical Ampujat ry isännöi 
Lupinmäen ampumaradalla Vehkalahdella 

Suomen Sotilasurheiluliiton ensimmäisen 
Practical-ammuntakilpailun 15.9.1996. Kilpailuun 
saapui 18 lajin harrastajaa kuudesta varuskun
nasta usean jouduttua jäämään työnantajan 
osoittamien kiireiden takia pois. 

Neljän tunnin, viiden ammuttavan ohjelman 
ja 90 laukauksen jälkeen tulokset olivat va l

miina. Kokonaiskilpailun voiton vei yliluutnantti 
Risto Palmola. Voiton takasi tasaisin suoritus voit
tamalla kaksi ohjelmaa ja sijoittumalla kä~en 
tuntumaan muilla ohjelmilla. 

C1tandard-luokassa kilpaillaan vakioaseilla, joi
~a on hyvin vähän muuteltu alkuperäisestä. 
Standard-luokan voitti kersantti Jari Ahonen Lap
peenrannasta. Jarin hyvää kautta täydensi myös 
Suomenmestaruuskilpailujen neljäs sija ja Kaak
kois-Suomen aluemestaruuskilpailujen 1. sija 
kyseissä luokassa. Kotkan varuskunnan Urheili

jat veivät loput mitalit. Kapteenit Jussi Suoma
lainen ja Tarmo Korhonen ampuivat Ahosen tun
tumaan. 

Naisten sarjan, practicalissa myös nimetty 
Lady-sarjaksi, voiton vei Tiina Palmola jät

täen Haminan Jaana Aleniuksen ja Helsingin 
Nina Mustolan taakseen.Tiinan voiton takasi tark
kuus ja suoritusten varmuus; ei "nissejä ja mis
sejä" eli No Shoot-tauluihin ei ammuttu ja osu
mat olivat siellä missä pitikin. Tiina ja Jaana ovat 
kilpailleet neljä kautta ollen joka vuosi kummat
kin Suomenmes-taruuskilpailussa mitalisijoilla . 
Nina Mustolalle kisa oli ensimmäinen lajissa. 

Joukkuekilpailun voiton vei Haminan Varuskun
nan Urheilijat. Kotka ei sitten muille mitään 

jättänytkään, vaan vei ykkös- ja kakkosjoukkueilla 
loput mitalit. Risto Palmola : "Arvostan kilpailun 
voittoa erittäin paljon. SotU L:n kilpailu oli yksi 
päätavoitteistani tänä vuonna. Suomen Mesta
ruuskilpailujen 18 sija ei vastannut tavoitteita, 
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mutta Kaakkois-Suomen aluemestaruuskilpailu
jen toisen sija oli mieluinen asia . Perheessämme 
on sijoitettu ampumaharrastukseen viimevuosi
na paljon ja tulokset alkavat näkyä. Aikaisempi
en kausien kaluston vanhanaikaisuus ei ole ollut 
esteenä tällä kaudella. Päätavoite lähivuosille on 
vuoden 1998 Euroopan mestaruuskilpailut Krei
kassa . Valmentautuminen sekä itselläni että 
Tiinalla tähtää EM-kilpailupaikan varmistami
seen ." 

Kilpailun järjestämisen mahdollisti Suomen 
Sotilasurheiluliiton ja Lapua osakeyhtiön 

tuki. Siitä heille kiitos - toivottavasti ensivuonna 
pääsemme mittelemään uudestaan. 

Suomen Sotilasurheiluliiton Practical-kilpailu 
15.9.1996 Lupinmäen ampumaradalla 

1 100.00 
2 95.55 
3 91 .39 
4 87.29 
5 80.46 
6 76.77 
7 72.69 
8 70.28 
9 67.59 
10 62.87 
11 62.80 
12 59.06 
13 57.43 
14 52.73 
15 45.66 
16 37.38 
17 34.53 
18 26.30 

Standard-luokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

NAISET 
1 
2 
3 

100.00 
95.41 
90.34 
87.35 
78.05 
73.40 
71.38 
65.53 
56.75 
46.46 
42.91 

100.00 
93.02 
38.91 

Joukkuetulokset 

yliluutnantti Risto Palmola 
luutnantti Jouni Alenius 
sotilasmestari Pekka Partanen 
luutnantti Jorma Siiskonen 
s-kersantti Jari Ahonen 
kapteeni Jussi Suomalainen 
kapteeni Tarmo Korhonen 
rvja Petri Kuusimaa 
Tiina Palmola 
Jaana Alenius 
yliluutnantti Jukka Leikos 
yliluutnantti Jukka Mustola 
luutnantti Timo Hemminki 
sotilasmestari Jari Tamminen 
vänrikki Esa Lindeman 
vänrikki Matti Kääriä 
majuri Kari Eronen 
Nina Mustola 

s-kersantti Jari Ahonen 
kapteeni Jussi Suomalainen 
kapteeni Tarmo Korhonen 
rvja Petri Kuusimaa 
yliluutnantti Jukka Leikos 
yliluutnantti Jukka Mustola 
luutanlti nmo Hemminki 
sotilasmestari Jari Tamminen 
vänrikki Esa Lindeman 
vänrikki Matti Kääriä 
majuri Kari Eronen 

Tiina Palmola 
Jaana Alenius 
Nina Mustola 

Haminan Varuskunnan Urheilijat (1132.7768 p.) 
Jouni Alenius, Pekka Partanen, Jaana Alenius 

2 Kotkan Varuskunnan Urheilijat 1 (1040.6403 p.) 
Risto Palmola, Jussi Suomalainen, Jari Tamminen 

3 Kotkan Varuskunnan Urheilijat 2 (920.8555 p.) 
Tarmo Korhonen, Tiina Palmola, Jukka Leikos 

4 Valkealan Varuskunnan Urheilijat (602.8777 p.) 
Jorma Siiskonen, Esa Lindeman 

5 Helsingin Varuskunnan Urheilijat (556.5353 p.) 
Jukka Mustola, Matti Kääriä, Nina Mustola 

Asiantuntijana: ylil Risto Palmola 111 

Lintujen parissa olen 
viihtynyt siitä asti kun 

opin lukemaan - kohta 
kolme vuosikymmentä. Ja 

jos joku ei satu vielä 
tietämään, tulen sen nyt 

tunnustamaan, olen 
kotoisin Kou volasta. 

K 
owolan kupeessa, Valkea
lan puolella on maalaiskylä 
nimeltä Aitomäki , josta äi

tini äiti oli kotoisin. Aitomäki tuli mi
nulle pienestä pitäen tutuksi. Siellä 
sukulaisteni tilalla opin tuntemaan 
lehmän, hevosen, sian sekä lannan 
hajun. 

Mittaiseni lintu, kurki 
Aitomäen pelloilla opin tuntemaan 
myös mittaiseni linnun - kurjen. Kurkien ko
koontuminen syysmuutolle on tapahtunut näil
lä pelloilla varmaan ammoisista ajoista. Kurjet 
vaativat kokoontumispaikaltaan suuria peltola
keuksia, joilla ne ruokailevat sekä suuria soi
ta, joilla ne yöpyvät. Tätä kaikkea tarjoaa ky

seinen seutu pohjoisessa Kymenlaaksossa. 
Aitomäen ja läheisen Rautakorven pel

lot reunustavat suurta Haukkasuota . Vaikka 
suo on vuosikaudet ollut turpeenkeruun 
myllerryskenttänä, on kurjille riittänyt vielä ti
laa, jota ne ympärilleen tarvitsevat. Kurjet saa
puvat elokuun lopulla perhekunnittain perintei
sille kokoontumisalueilleen. Syyskuun alkuun 
mennessä parvi yleensä on kasvanut 
suurimmilleen - täällä aina 250 yksilöön. Sit
ten joukot hiljalleen harvenevat, sillä lintujen 
muuttovire vaihtelee. 

Pellolta suolle - suolta pellolle -
pellolta suolle ... 
Kurkien päivärytmi on selkeä. Auringon nous
tessa ne heräilevät yöpymissuollaan . 
Nälkäisimmät perheet etunenässä ne nouse
vat siivilleen lentäen pelloille. Pian koko jouk
ko kasaantuu samalle peltoaukealle, jossa nii
den tikarimaiseen nokkaan katoaa lähinnä vil
jaa, jota puimureiden jäljiltä pellolle on jäänyt. 

Suuret linnut ruokailevat koko päivän. 
Parvessa ei koskaan jokainen pitkäkaula ole 
ojentautunut kohti maata ruokaa etsien, vaan 
aina on muutama valpas vahti , jotka tarkkaile
vat ympäristöä. Jos kurkiperhe on yksinään 
pellolla, toinen vanhemmista vuorollaan suo
rittaa vahtitehtävää. 

Linnut lennähtelevät päivän mittaan pel
lolta toiselle - joskus härittynä tai ehkä pelto 
on tullut loppuun syödyksi. Ruokailun lomas
sa etenkin nuoret linnut hypähtelevät ja 

tanssahtelevat. Harjoitusta tulevaisuutta var
ten, sillä kurkikaan ei ilman valssitaitoa saa 
puolisoa. 

Kuivamuona tekee kurjenkin olon 
janoiseksi. Hieman ennen auringonlaskua ne 
nousevat siivilleen ja joikuen katoavat suon
reunan metsän taakse. Suolla kurjet laskeutu
vat ensin suon märimmälle alueelle, josta ne 
saavat nokan kostuketta. Juotuaan itsensä 
kylläiseksi ne askeltavat keskelle suota, jos
sa usein on hieman kuivempaa. Sinne ne yön 
tullen nukahtavat - eivät kuitenkaan sikeään 
uneen. Nukkuva parvi kurahtelee läpi yön. 
Joku kurjista nukkuu koiranunta - ehkä joku 
on valveillakin vuorollaan . Edes nukkuvia 

kurkia ei voi yllättää. Enpä tosin ole yrittänyt. 

K~r~retkelle vaikka koko perheen 
rn1mm 
Kouluaikana teimme usein retkiä Aitomäen 
kurkipelloille. Pellolla ruokaileva nelisatajalkai
nen kurkiparvi on hulppea näky. Kerran kontta
simme pelto-ojassa mahdollisimman lähelle 
parvea, jotta ison linnun mahtipontisuuden oli
si päässyt kokemaan konkreettisesti. Emme 
päässeet kovin lähelle, kun parvi trumpettejaan 
soitellen nousi siivilleen ja katosi Haukkasuon 
suuntaan. Pettyneinä keräil imme muistoksi 

kurkien sulkia pellolta. 
Pari vuosikymmentä kului kurkien ko

koontuessa minulta rauhassa noilla Aitomäen 
selkosilla . Sitten tartuin kameraan ja toki 
kurkiakin täytyi tavoitella etsimeen. Täällä ete
läisessä laaksokunnassakin on omat 
kurkipeltonsa, mutta veri veti tutuille pelloille 
ja sieltä ne taas löytyivät. 

Kurkiretkistä tuli usein koko perheen 
retkiä. Jopa pienten lasten kanssa oli helppoa 
ja mukavaa ajella pitkin peltoteitä kurkia etsi-

en ja katsellen. Ihme ja kumma, myös kuvaus 
onnistuinäilläkin retkillä. 

Erään kerran olin Ollin ja Oton kanssa 
matkassa kolmistaan. Kurkiparvi löytyi uudes
ta, ennen kuvaamattomasta paikasta. Ajelin 
hiljalleen peltotietä kohti suurparvea, jossa oli 
noin 150 kurkea. Pian linnut nousivat kurten
kin siivilleen ja siirtyivät muutaman sadan met
rin etäisyydelle. Yksi kurkiperhe kuitenkin jäi 
hetkeksi aivan tien varteen ja ehdin ottaa lin
nuista muutaman kuvan, joista yksi nyt tämän 
jutun yhteydessä. Pojat olivat ihmeissään to
detessaan tuon uljaan linnun suuruuden. Ko
kemus oli heille unohtumaton, sillä kurkijuttuja 
kuulee aina silloin tällöin, vaikka heidän maail
mansa tärkeimmät otukset lienevät Katuhart ja 
Prätkähiiret. 

Teksti ja kuva: ylil Pekka Vainio 
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