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K ulunut vuosi 1996 on patteriston kannalta ollut hyvä vuosi. 
Käytännössä kaikki tälle vuodelle luvattu on tehty, ja meillä on hyvä oma
tunto. 

Patteristo on saanut kaiken sen avun, mitä se on pyytänyt. Kiitokset kaikille kans
samme toimineille: Kotkan kaupungille, maanpuolustusjärjestöille, muille yhteis
työkumppaneillemme ja tiedostusvälineille. Saamamme tuki osoittaa, että yksittäiset 
kansalaiset eivät halua virallisen valtion yksin huolehtivan maanpuolustuksesta. Me ak
tiivipalveluksessa olevat "skapparit" ja varusmiehet tarvitsemme tulevaisuudessakin 
ennen kaikkea henkistä - mutta myös aineellista - tukea toimintaympäristöstämme. 

Tuki on tervetullutta perinteisessäkin muodossa, mutta lähivuosina sitä tarvi
taan eniten Kyminlinnan maanpuolustuskerhon säilyttämiseksi ja kehittämi
seksi. liman tätä tilaa varuskunnalla ei ole riittäviä resursseja mm. vapaaehtoisen 
maanpuolustustoiminnan kannustamiseen ja tukemiseen. Eivätkä tulevat polvet katso 
hyvällä meitä, jos ilman yritystä ja taistelua luovumme perusrakenteeltaan hyväkuntoi
sesta ja hienolla paikalla olevasta perinnepaikastamme. Säilytetään Kyminlinnan sotilas
perinteitä edes tämän verran. 

Patteriston oma väki on joutunut miettimään useampaankin otteeseen omaa 
tehtäväänsä ja käskettyä toimintaa. Meno on välillä varmasti huimannut ja oudok
suttanut. Komentajan kannalta on ollut helpottavaa nähdä, että henkilökunta on vauhdin 
kestänyt ja suurin osa ollut sitä suorastaan lisäämässä. Kehittyminen onkin ollut mah
dollista vain tästä syystä. 

Uusi vuosi 1997 on vakiinnuttamisen aikaa, kuten Kynsien edelliseen nume
roon kirjoitin. Meidän on pakko ottaa 'aikalisä" valmistautaksemme tuleviin asioihin. 
Tässä yhteydessä on tärkeää, että jokainen patteristossa ja kanssamme läheisessä 
maanpuolustuksen yhteistoiminnassa oleva pohtii vielä kerran huolellisesti ja kriittisestikin 
omat tehtävänsä ja toimintonsa. Patteriston kokoonpano ei kasvustaan huolimatta kes
tä päällekkäisyyksiä tai turhia toimintoja. Siksi erityisesti resurssien vapauttamiseen täh
täävät aloitteet ovat tulevaisuudessakin erittäin tervetulleita. 

Toivotan Kotkan Kynsien lukijoille Hyvää Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

~~ f~b~ 
Mikko Taavitsainen 
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Alku aina hankalaa ... lopussa 
lähes orgastinen nåutmto. 

Kaksi ensimmäistä uutta Kotkan 
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K 
uten hyvin tiedetään, Jumala on kaikkivaltias ja kaukaa viisas. Siksi Hän loi 
ihmiselle ajatteluun tarkoitetun pehmeän massan, jota kutsutaan aivoiksi. Jotta 
massa pysyisi kasassa ja tallella Hän loi sen suojaksi kovan kuoren. Toisilla 
ihmisillä se on kovempi, heitä kutsutaan kovapäisiksi, joillakin se on taas peh
meä ja heitä kutsutaan pehmeäpäisiksi eli kansanomaisesti hulluiksi. Pää on 

kuitenkin ihmiselle tärkeä ja korvaamaton väline. Jos se vaurioituu joko fyysisesti tai jos aivo
massan sisäinen kirjanpito (FAT = File Allocation Table) menee sekaisin, ihmisestä tulee henki
nen zombie. 
Kotkan Kynnet 

Työelämässä pään säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. liman aivoja luova työ ei onnistu. 
Kuupan ollessa kunnossa ihmisen henkinen vireys on hyvä. Ja tällöin yleensä pelaa myös fysiik
ka. Kokonaisuutena yksilö jaksaa, syö ja voi hyvin. Röyh! Terve sielu terveessä ruumiissa, sa
noivat jo muinaiset neandertalilaiset. Iso viisaus! 
Kotkan Kynnet 

Nykyisin meillä on harvemmin vaivana fyysinen vamma, vaan henkinen uupumus. Ilmastointi ei 
toimi ja kuuppa himmenee. Se kyllä näkyy työpaikan ihmisissä. Toisilla se aiheuttaa unettomuut
ta, toisilla saamattomuutta, vapinaa, hikoilua, pumppuhäiriöitä ja ennen kaikkea SAIRASLOMIA. 

Kotkan Kynnet 

Mistä sitten henkinen yrjöily johtuu? Meillä tulee ensimmäiseksi mieleen töiden liiallinen keskitty
minen yksilölle tai sitten, ettei henkilöllä ole edes kohtuullisesti työtä. Myös ns. salaamismääräykset 
sotaväessä estävät tehokkaasti töiden järkevän järjestelyn, mikä on ymmärrettävissäkin, kun 
niistä suurin osa pohjautuu menneiden vuosikymmenten ajatteluun eikä nykyaikaan. Lisäksi jot
kut esimiehet vieläkin ajattelevat, että henkilöstö on joukko koneita, jotka ovat 24h/vrk käytös
sä. 

Kotkan Kynnet 

Mitä voidaan tehdä? Meidän on osattava ja opeteltava jakamaan työtehtäviä tasaisesti ihmisille 
heidän kykyjensä ja ominaisuuksiensa mukaan. Jos tätä eivät ns. salaamismääräykset salli, 
täytyy määräyksiä sitten muuttaa. Eikä semmoista ihmistä ole kehdossa keinunut, joka aina olisi 
iloisena valmis pomppimaan töihin, kun joku käskee. Siksi käsite, että joku on 24h/vrk työ
tehtäviin käytettävissä, voidaan aikansa kulahtaneena jo vetää luonnontuotteen mukana vessasta 
alas. 

Kotkan Kynnet 

Eräs yleisimmin käytetty, ja minusta huono keino, "työinnon ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi", 
on järjestää henkilöstölle juhlat eli ns. "ryyppäjäiset•. Miksi pitää tilaisuus, jota kärsityn krapulan 
jälkeen 60 % pitää hyvänä ja 40 % huonona? Miksi tuo 40 % pakotetaan voimaan pahoin enem
mistön mukana? Eikö vähemmistö kuulukaan työyhteisöön? 

Kotkan Kynnet 

Eikö voida luopua tästä enemmistöterrorista ja järjestää esimerkiksi henkilöstön viihtyvyyspäivää 
kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Tällaisena päivänä kukin voisi käydä työnantajan kustantama
na esimerkiksi kuntosalilla, oopperassa, teatterissa, risteilyllä, hierojalla jne. Nämäkin saadaan 
aivotoimintaa vaivaamalla pikku tempuilla rahallisesti tasa-arvoisiksi, jottei kateus iske. Sitten 
vaan tarpeita ja toiveita kartoittamaan. 

Kotkan Kynnet 

Uskon, että tällaiset yksilölliset vaihtoehdot ovat huomattavasti tehokkaampia ajateltuna ihmi
sen vireyttä, luovuutta ja työtehoa enemmän kuin risteilyt tai pikkujoulut "tule mukaan tai pysy 
poissa" -periaatteineen. 
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rkkunurkka Sikar11aisen Herkullinen 
Poss u paisti 

e,td P.~ 1/audo-

Jos edellinen possupaistiohjeeni "POSSUA VANHANKYLÄNMAAN TAPAAN" oli lukijalle liian vulgääri, 
olen kehitellyt reseptiä edelleen. Lähtökohtana jälleen on se sika sieltä Vanhankytänmaan rantakallioita. 
Pikantin suolauksen olen tällä kertaa saanut aikaan jättämällä sian aivan veden äärelle. Näin 
Soomelahen soolaset mainingit ovat tehneet työtään myös paistimme kanssa. Mieto suola on levin
nyt paistiimme ajan saatossa - kaksi kuukautta. 
1. Possusta irrotetaan se osa, jonka linnut ovat jättäneet syömättä. Erityisen herkullisia ovat mm. 
korvat, kärsä ja sorkat. Saparosta voi keittää paistille oivan liemen, mutta älä pese sitä ennen katti
laan laittamista. Näin säilytät erään saparon parhaimmista luontaisista aromeista. 
2. Kinkkuvakin taitaa olla vielä jäljellä, sillä nahka jäi siltä osin avaamatta ja linnut eivät ole päässeet 
lihaan nokiksi. Irrota veitsellä -tylsäkin taitaa kelvata - sopiva kimpale kinkusta . Nykäise nahka kinkun 
yltä, sillä tällä kertaa emme laita karvaispaistia. 
3. Mausta kinkku parhaan kykysi mukaan. Jos sinulta kuitenkin puuttuu tämä luonnonlahja, voin 
antaa pari vinkkiä. Voitele kinkku 5W40:llä öljyllä ohuesti. Muistit kai vielä, että suolahan meillä jo 
olikin. Ripottele kinkun ylle vähän pakkaslunta, jos on saatavilla . Pakastimen seinästä voit rapsuttaa 
tarkoitukseen sopivaa vaaleaa tököttiä, jos ulkoa ei lunta löydy. Kuorruta tämän jälkeen kinkku 
kinuskikastikkeella , johon on sekoitettu fingerporillinen kamferttitippoja (mummo käylti niitä johon
kin) . Koristele kinkku makarooneilla ja eiku uuniin. Kinkkumme on jo ennen paistamista hyvin 
kypsynyltä, joten varttitunti 300 asteessa on oikein sopiva paistoaika. Niin kärsästä puheen ollen, jos 
otit senkin mukaasi, saat siitä todella aistikkaan tökkäisemällä lakritsapötköt sieraimiin ennen 
paistamista. 
4. Tarjoile kinkku kossun kanssa. Pullo ennen ruokailua ja kaksi ruokailun aikana - ei juuri kinkkua 
edes huomaa. 

P.S. Jouluksi suosittelen kuitenkin sitä perinteistä kinkkua. 

1 Cia-arvoitus 
Ketkä, missä ja milloin? Oikein vastannei
den kesken arvotaan myöhemmin ilmoitetta
va tavarapalkinto, jahka komentotoimiston ar
kistot ja kaapit saadaan siivottua ja siirrettyä 
ja ylijäämätavara inventoitua. ■ 

Kuva: Pekka Vainio ■ 

R 
eino Antero Virtanen 
syntyi Kotkassa touko
kuun vi identenätoista 
vuonna 1945. Työtove
rit epäilevät hänen ol

leen jo poikavuosinaan varsinainen "vii
kari virtanen", ominaisuus mikä ei vuo
sienkaan myötä ole lainkaan hiipunut. 
Mies on kaikkien tuntema supliikkimies, 
jolla on hyvät henkilösuhteet niin työs
sään kuin vapaa-aikanaankin, aktiivinen 
yhdistystoimintamies ja naisten mieles
tä armoitettu tanssitaituri. 

Sinulle! 
Vaella voimakkaasti melun ja kiireen kes
kellä ja muista, mikä rauha kätkeytyy hil
jaisuuteen. Mikäli se on antautumatta 
mahdollista, pysy hyvissä väleissä kaik
kien ihmisten kanssa. Ilmaise totuutesi 
hiljaa ja selkeästi ja kuuntele muita, 
yksikertaisia ja oppimattomia myöten, 
sillä heilläkin on sanottavansa. 

Vältä äänekkäitä ja riidanhaluisia henki
löitä, he ovat mielen vaiva. Jos vertailet 
itseäsi muihin, tulee Sinusta sekä turha
mainen että katkera, sillä aina on oleva 
Sinua suurempia ja vähäisempiä. Iloitse 
saavutuksistasi, kuten myös suunnitel
mistasi . 

Filt.E~EFilt.~ I ■--- Säilytä kiinnostuksesi uraasi , vaikkamität
tömäänkin, se on tosi omaisuutesi ajan vai-
heissa. Liiketoimissasi ole varovainen, sil-

j)j))))!Jjj J jJiwj!tl.MIBJ: lä maailma on petosta täynnä. Mutta 

Reino "Reti" Virtasen koulutaival al
koi Karhulasta, Sunilan kansakou
lusta ja jatkui Kotkan kauppakou
lussa. Uraputkeen hän loikkasi jo kou
luaikoina, kuuluisassa Osuusliike Liitos
sa. Harjoittelijasta asiapojaksi, asiapojasta 
myymäläharjoittelijaksi ja siitä edelleen 
myyjäksi. Mikä olisikaan ollut pa
rempi näköalapaikka kotkalai

1
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seen elämään ja kotkalaisiin 
ihmisiin kuin rautakauppa? 
Reti tunsi kaikki ja kaikki tun-

sivat Retin. 
teeskentele kiintymystä. Rak

Mitä lieneekään jäänyt Retin JiJ!:JJiJ: ffiH:«.tl ljfilffli««tliiijfjj■, kautta älä vähättele, sillä kaiken 

~i~~:~k::~::~:i~~~~~:i~-ku- . :tlll~i1~Clillllfl~r~§: ?on i=~e~/~T.ysten keskellä se 

rautoihin vuonna 1970. Sotilasura al
koi kersanttina Rankissa ja johti monen 
vaiheen ja toimipisteen jälkeen Kirkon
m aan linnakkeen talousupseeriksi. 
Talousalan koulutusta oloneuvoksemme 
hankki al iupseerien peruskurssilla , 
elintarvikehygieniasta ja vääpelikurssin 
taloushuoltolinjalla. Kersantista hänet ylen
nettiin ylikersantiksi v. -7 4, vääpeliksi v. -
77, ylivääpeliksi v. -83 ja sotilasmestariksi 
V. -91 . 

Sotilasmestari Virtanen on Kotkan 
Rannikkopatteriston elävä legenda. 
Hän on mm. lanseerannut kaikkien tunte
mattermit "Kyminlinnan keskuspukimo" ja 
"Pukimonjohtaja". Hän on saanut aktiivi
sesta toiminnastaan myös huomionosoi
tuksia. Vuonna 1983 Toimiupseerili iton 
Ansiomitali ja vuonna 1989 Päällystöliiton 
ansiomitali, vuonna 1992 Suomen Valkoi
sen Ruusun ritarikunnan kunniamerkki, 
Rannikonpuolustajain mitali vuonna 1993 
ja vuotta myöhemmin Suomen auto
teknillisen liiton pronssinen ansiolevyke. 

Kuten Reti omassa puheessankin 
meille työtovereille kakkukaffeillaan 
totesi, tekemistä ja puuhaamista riit
tää reservissäkin vallan runsaasti. 
Patteriston komentajan toteamusta va
paasti mukaeltuna todettakoon, että ei Reti 
ihan tuosta vaan napanuoraa patteristoon 
saa poikki - iloiset kirjeet, jotka kutsuvat 
to iminnallisen loman viettoon reipas
henkisessä seurassa saattavat olla kevään 
korvalla totta! 

Hyvä Reti, me kaikki patteristolaiset 
toivotamme Sinulle hauskan hassuja 
ja reippaan Jokaisia päiviä reservissä. 
Ja lupaamme ottaa vaarin hienosta 
ajatelmien kokoelmasta, jonka meille 
tunteikkaasti esitit lähtiäiskahveil/asi, 
ja joka tässä julkaistaan kaikkien lu
kijoiden iloksi ja mietittäväksi. Hy
myillään, kun tavataan! 

tiedottaja Ulla Parviainen ■ 

Seuraa alttiisiti vuosien viisautta ja hylkää 
kevyesti se, mikä lapsen on. Kasvata hen
gen voimaa kilveksi onnettomuutta vastaan, 
mutta kuvitelluista seikoista älä masennu. 
Väsymys ja yksinäisyys synnyttävät mo
nia pelkoj a. Kuri on tereellistä, mutta myös 
hellyys on tarpeen. 

Sinä olet maailmankaikkeuden lapsi, kuten 
puut ja tähdet. Sinulla on olemassaolon oi
keus. Näyttäköön se Sinusta siltä tai ei, 
kaikkeus kulkee epäilemättä omaa sopivaa 
rataansa. 

Siispä ole rauhassa Jumalasi kanssa, miksi 
hänet kuvittelitkin. Mitkä lienevätkin toi
mesi ja toiveesi, säilytä sydämesi rauha 
elämän melskeissä. Viekkauden turtu
muksen, särkyneiden haaveiden keskellä, 
maailma on silti kaunis. Yritä pysyä on
nellisena. 

Parhaimmat kiitokset hyvästä toveruudesta! 
Kotkassa viimeisenä työpäivänä 31.1 0.1 996. 
Reino Virtanen 
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Practical on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava 
ampumalaji, onhan se mielenkiintoista seurattavaa, 

siinä on vauhtia ja moni
puolisuutta. Yhdysvallois
sa lajin huiput ovat täysiä 

ammattilaisia. Parhaimmilla on 
USD 1.000.000 sopimukset asetehtai

den ja varustevalmistajien kanssa. Suu-
rimmissa kilpailuissa palkintopöytä koko

naisuudessaan maksaa yli 200. 000 taalaa. Suomes
sa innokkaimmat lajin harrastajat käyttävät yli 30. 000 
patruunaa !'Uodessa, joka maksaa sekin monta markkaa. 

HULLUT HARRASTUKSEIVIIVIE 
uomessa ensimmäiset lajin har
rastajat aloittelivat jo 1970-luvul
la, mutta laji yleistyi vasta -90-lu
vun alussa , kun SAL ry. ott i 
practical-ammunnan viralliseksi 
lajikseen. Lajin harrastajia on Suo

messa noin 900. Peruskurssin suorittaneita on 
jo yli 1.400. 

Tiukat turvallisuussäännöt osattava 
Lajin luonteen vuoksi harrastamiseen tarvitaan 
tiukat turvallisuussäännöt. jotka jokaisen har
rastajan pitää tuntea. Jos ampuja haluaa osal
listua kilpailuihin, tulee ensin läpäistä practical
ammunnan peruskurssi ja siihen liittyvät kir
jallinen ja käytännön koe. SAL ry:n practical
jaostolla on tiedosto henkilöistä, jotka ovat ns. 
"turvallisia ampujia". 

Mitä kurssiin kuuluu? 
Kuka kurssittaa? 
Kurssiin kuuluu asekäsittelyä eri tilanteissa, 
ampumaharjoituksia ja sääntöjen opettelu. 
Kymenlaaksossa lajin peruskursseja järjestä
vät Haminan Practical Ampujat ja Kouvolan 
Metsästys- ja Ampumaseura . Koulutukseen 
kuuluu yhdeksän tuntia teoriaa ja asekäsittelyä, 
neljä iltaa ampumista, yhteensä noin 200 lau
kausta ja kokeet; 20 turvallisuuteen liittyvää ky
symystä sekä hyväksytty kilpailutulos noin 
kuudellakymmeneilä laukauksella . Kurssi
ohjelma on sama kaikissa seuroissa . 

Y similliset vähintään 
Aseiden minimikaliiperi on 9 mm. Käytännös
sä voi pärjätä vain puoliautomaattipistooleilla . 
Yksittäisessä ammuttavassa ohjelmassa voi 
olla jopa yli 30 laukausta. Revolverit ovat hä
vinneet kilparadoilla , koska aseessa on pieni 
patruunamäärä ja se on hankalasti ladattava. 
Käytetyimpiä ase ita ovat Colt 1911 eri 
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versioineen, CZ 75.a5, Tanfoglio, STI, Caspian, 
Clock 17, FN HiPower, Jerico, Taurus/Beretta 
92. Aseessa tulisi olla liipasimen toiminnan 
estävä varmistin. Aseiden yleisimmät kaliiperi! 
ovat 9 mm Para, 45 ACP, 38 Super, 40S&W ja 
9x21 . Aseluokkia ovat standard, modified ja 
open. Aseluokat määräytyvät käytetyn aseen 
mukaan. Kilpailuissa on vain yksi voittaja ja 
sen lisäksi aseluokat standard ja modified pal
kitaan erikseen. 

Paljonko rahaa kiinni? 
Open-luokan aseisiin saa tehdä lähes millai
sia turvallisia muutoksia tahansa, esim. kom
pensaattorit (rekyylin vaimennin) , valopiste
tähtäimet ja pitkät lippaa!. Hintaa tällaiselle 
kilpakoneelle kertyy helposti 17.000 mk ja sii
hen varusteet päälle, jolloin hinta nousee 
25.000 markkaan. Standard-luokassa aseen 
pitää olla lähes "kaupan hyllyltä otettu". Muu
toksia ei juuri saa tehdä. Halvimmat stanu
aseet saa 1.500 markalla ja lisäksi on hankitta
va varusteet. Kalleimmat stanu-aseetkin mak
savat jo yli 10.000 mk. Aseen lisäksi tarvitaan 
suojaimet (silmät + kuulo) , asekotelo, vyö ja 
lipastaskut. Lippaita pitää olla niin paljon, että 
35-40 patruunaa on aina käytettävissä. 

Kilpailussa kuvitellaan aito tilanne 
Jokainen kilpailu on aina erilainen. Kilpailu
ohjelmissa pyritään tilanteisiin, joissa ko. aseita 
kuvitellaan käytettävän niiden alkuperäisen 
tarkoituksen mukaan. Aseiden voimalle, am
pujan tarkkuudelle ja nopeudelle annetaan 
yhtäläinen painoarvo. Ei siis vain liikuta tai am
muta tarkasti suuritehoisilla aseilla , vaan kai
kella on yhtä suuri merkitys. 

Kun kilpailija tulee radalle , hänelle ker
rotaan ammuntaan liittyvät rajoitukset ja ran
gaistukset. Kilpailija saa itse harkita , mikä on 
paras tapa ampua annettu ohjelma. Practical
ammuntaan liittyy olennaisesti kyky hahmot
taa tilanne. Ammunnan aikana tilanteet va ih-

tuvat hyvin nopeasti ja hyvä kilpailija pystyy 
hahmottamaan tilanteet nopeasti, mukautu
maan niihin ja ampumaan sen mukaisesti. Tu
los lasketaan jakamalla saavutetut pisteet 
käytetyllä ajalla eli lopputulos on = ampujan 
kyky ampua pisteitä sekunnissa (Hit Factor = 
osumakerroin). Aseiden voimalle , ampujan 
tarkkuudelle ja nopeudelle annetaan yhtäläi
nen painoarvo. Siksi parhaat pisteet ampunut 
ei välttämättä voitakaan. Lopputulokseen las
ketaan yhteen kaikkien ohjelmien tulokset (Hit 
Factoreista saadut Stage-pisteet) ja suurim
mat pisteet ansainnut voittaa. 

Ohjelmatyypit ovat pika-ammunta , pit
kä ohjelma ja perusohjelma. Perusohjelmassa 
punnitaan ampujan kyky ampua tavanomaisia , 
yleensä aikarajoitteisia ohjelmia lippaanvaih
toineen ja ampuma-asennon muutoksineen. 
Pika-ammunnoissa (yleensä 4-15 laukausta) 
ammutaan ohjelma yleensä lähes paikaltaan. 
Taulut voivat olla sijoitettu niin, että asennon 
vaihto on pakko tehdä. Pitkissä ohjelmissa 
(yleensä 16-34 laukausta) on runsaasti liikku
mista ja asentojen vaihtoja. 

Practical tuotekehittelyssä mukana 
Practical-ammunta on kehittänyt käsiaseita 
enemmän kuin mikään muu laji viimeisen vii
dentoista vuoden aikana . Suurimmat tehtaat 
valmistavat jo suoraan kilpailuun sopivia open
luokan aseita . Kompensaattorit olivat vielä 
kymmenen vuotta sitten asesepiltä tilattavia 
erikoistuotteita. Valopistetähtäimet kehitetti in 
alunperin suurriistan metsästäjille, mutta ny
kyisin suurin käyttäjäryhmä on pistooliampujat. 
Asetehtaat ovat uskoneet kilpailijoita ja ennak
koluulottomasti kehittäneet tuotantoaan. Kehi
tystä on nopeuttanut erityisesti se, että useat 
huippuampujat ovat myös kansainvälisesti 
kuuluisia aseseppiä. Kilpailijoiden lisäksi ke
hityksestä ovat nauttineet myös sotilaat ja po
liisit, sillä osalla uudistuksista on myös soti
laallista merkitystä. 

TAMA ON MINUN HARRASTUKSENI 

=t~-,~~ kyisin kilpailu on kovaaJa P<!.r\)a1f.l!me!t e1Vat 
annan leikille sijaa'. on practiQal,kilpailuissa 
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s~. MeilläPiåctfoal o~\ic1l/h1fö ~?i½~a yhtei-

==-· nen.harfasfoi/ ==: === 

!?.tl!tli~ 
tulevat Vllrrte vuohiia ~µfoo~htnestaruus
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koisseuran perustamisen, jonkä. pvheenjotr 
tajana olen toiminut p~~ inisesta saakka, 
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sesti naisia ja nuoria saadåan eiltistä enem-
män mukaan! · 

Teksti ja kuva: yli! Risto Palmola • 

,S11i S alaat:t:i 
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Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

S yyskuussa , kuten mukavan 
usein muulloinkin, näimme Meri
voimien miehiä Kotkassa. Yh

teisharjoitusten satoa: kuvassa kaptee
niluutnantti Rami Peltonen Upinniemestä. 

K otkan Rannikkopatteristossa on valan tai 
vakuutuksen voinut viimeaikoina antaa 
erilaisissa, mieleenpainuvissa ympäris

töissä. Olkoon sotilaiden määrä tai paikka mikä ta
hansa, tilaisuus on aina arvokas ja juhlallinen, on
han se sotilaan ensimmäinen ylentämistilaisuus. Sa
moilla valantekosanoilla ovat suomalaiset sotilaat 
luvanneet palvella ja puolustaa isänmaatamme it
senäisyytemme alusta asti. Tässä antavat valan 
10.1 O. patteriston komentajan huoneessa 11/96 saa
pumiserän sotilaspoliisit, jotka olivat varsinaisena 
valapäivänä kursseilla . Valan jälkeen tuoreille tykki
miehille tarjottiin virastotalon henkilöstöravintolassa 
kahvia ja leivonnaisia. Kuva vasemmalla: ylil Leikos, 
ltn Vihreäluoto ja ylil Pajulahti lippuvartiona juhlista
massa tilaisuutta . Kuva alla: Alokasaika päättyy 
valaan ja miehet ylennetään tykkimiehiksi. 

K aisa Ahti jäi ansaitulle vapaalle lokakuun 
lopussa. Tosin vapaa kuluu silti viimeis
tellessä tutkimusta, joka käsittelee vies

tintäilmapiiriä Kotkan Rannikkopatteristossa. Tutki
mus on jatkoa koko puolustusvoimissa tehdyllä Ha
loo-tutkimukselle. Tutkimuksessa ovat mukana niin 
palkattu henkilöstö kuin varusmiehetkin. Tutkimuk
sen satoa julkaistaan seuraavassa Kotkan Kynnet 
-lehdessä. Hyvää jatkoa koko perheelle, Kaisa! 
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Maanp_~olustuskerh?.n ta!koissa ovat ollee~ niin nuo~et kuin m~ös kuvien konkarit. Vas. Riitta Kivinen, Rannikkosotilaskotiyhdistys, tiukasti papen~ 
astoihm keskttfyva Kat Holmberg, keh1ttam1sryhman PJ. seka Atso Vironseppä Pyhtään Res.ups. Kaikkiaan paikalla oli kymmeniä talkoolaisia . 
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P 
atteriston henkilöstöryhmien ja eri 
yhdistysten , veteraanien , pe
rinneyhdistysten sekä maan
puolustusjärjestöjen edustajat 
ovat miltei vuoden ajan pohtineet 
varuskuntakerhon, nykyisen 

Maanpuolustuskerhon, roolia Kotkan Rannik
kopatteriston luopuessa Kyminlinnan aluees
ta vuoden-98 loppuun mennessä. Kerho ja sii
hen liittyvä maa- ja vesialue ovat pieni osa lä
hes 64 hehtaarin aluetta, jonka kohtaloa on 
mietitty. Puolustusministeriön toimikunta sel
vittää parhaillaan kerhorakennusten käyttöä. 
Meille on positiivistä se, että kerho on aina ol
lut yhteiskäytössä eri henkilöstöryhmien kes
ken. Jatkossakin tarvitaan yhteinen kokoon
tumis- ja harrastamispaikka. Myös patteriston 
viralliset tilaisuudet edellyttävät soveltuvaa ti
laa alueineen. 

Arvokas miljöö 
Alueen säilyttämistä puoltavat historialliset 

arvot.Varsinainen kerhorakennus on Museo
viraston suojelema ja rakennuksen pihapiiriin 
kuuluu myös Kymin vanhan kappelikirkon 
muistomerkki. Sotaväen perinnetietona kerro
taan, että rakennus on ollut muinoin komen
dantin virka-asuntona . Suojelu säilyy 
omistajasta riippumatta. 

Uudelleen herännyt kiinnostus ... 
Viimeaikojen nopea kehitys vapaaehtoisessa 
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maanpuolustustyössä vaikuttaa yhteistyöhön 
myös kerhotoiminnan saralla. Kun kysyimme 
kerhotoiminnan kehittämiskokouksissa vete
raaneilta ja maanpuolustusjärjestöiltä va
ruskuntakerhon roolia, tulivat esille mm. yhteis
ten kokoustilojen tarve koulutus- ja yhdistys
toimintaan, perinnetilojen saaminen kertyneelle 
aineistolle, puolustusvoimien käyttötarve ja 
kerhon upeat puitteet - jopa harjoittelukäyttöön. 
Tärkeintä on luonnollisesti se, että kaikilla on 
yhteinen hinku kehittää aluetta sen monipuo
listen mahdollisuuksien takia . 

Mitä asian hyväksi on tehty? 
Pidetty talkoita ja kokouksia, jätetty tarious
pyyntöjä, kuunneltu asiantuntijoita. Kaikki ker
hon kehittämiseen osallistuvat tahot ovat si
toutuneet ahkeroimaan seuraavien asioiden 
kimpussa: Ulkoalueiden siistiminen ja maise
mointi, monitoimialueen rakentaminen rantaan 
grillikatoksineen ja peli- ja juhlakenttineen, ny
kyisen rakennuksen läheisyyteen rakennetaan 
sauna ja ~se kerhorakennus kunnostetaan ja 
laajennetaan. Ulkoalue~a onkin siistitty useis
sa talkoissa, joihin on osallistunut niin naisia 
kuin miehiäkin, tykkimiehestä komentajaan, 
reserviläisestä kantahenkilökuntaan. Suurim
man operatiivisen vastuun on kantanut koko 
ajan varuskuntakerhon puheenjohtaja luutnant
ti Timo Henvninki. Ulkoalueiden muuhun ke
hittämiseen on pyydetty arkkitehdeillä ehdo
tuksia ja tarjouksia . Näin varmistetaan 
kokonaissuunnittelu ja suojeltavien rakennus
ten tarpeet. 

Ravintolatoiminta takaisin kerholle 

Ravintolayrittäjät ovat jättäneet tarjouksensa 
ja työryhmä tutkii asiaa , kun tämä lehti on työn 
alla. Kuka yrittäjistä sitten valitaankaan, niin 
kerhosta tulee varmasti myös hieno pa ikka 
patteriston , maanpuolustusjärjestöjen kuin 
yksityistenkin ihmisten juhlien viettoon. Ympä
ristö on vertaansa vailla , miljöö huokuu histo
riaa, sisätiloissa tehdään pintaremontti ja laa
jennetaan koko rakennusta. Kun tähän lisätään 
hyvät ravintolapalvelut, on kysyntä taattu. 

Kannatusyhdistys vaalii ja ylläpitää 
kerhon toimintaa 
Kerhon hallinnointi sekä Maanpuolustuskerhon 
maa- ja vesialueiden hoito kuuluu kannatus
yhdistykselle . Vaikka Kyminlinnan alueesta 
luovutaankin, kerho ja sen alueet jäävät Kot
kan Rannikkopatteriston haltuun. Muutosten 
yhteydessä myös kerhon nimi muutettiin 14.11 . 
Maanpuolustuskerhon perustavassa kokouk
sessa . 

Hiki lensi, mutta hymy säilyi! 
Minulle on ollut mieluista toimia tutun joukon 
hyväksi, oikean asian puolesta. Kiitän taikoo
väkeä ja työryhmän jäseniä aktiivisesta osal
li~tumisesta. Hiki lensi, mutta hymy säilyi ! 

Res.kapt. Kai Holmberg, kehittämisryhmän pj. 
Tiedottaja Ulla Parviainen ■ 

Talkooväkeä Kymin vanhan kappelikirkon 
muistomerkillä ansaitulla hengähdyksellä. 

Talkoisiin osallistui kymmeniä ihmisiä, joiden 
kaikkien työpanos oli tarpeen mm. ulkoalueen 
raivaamisessa. Jälki on kyllä ihailun arvoinen! 
Erityiskiitos Kyminlinnan varusmiehille ja yli/ 
Karppiselle. Hienosti ahkeroivat myös maanpuol
ustusjärjestöjen ja patteriston ihmisetkin. Pientä 
palasta ja palanpainiketta tarjoiltiin ulkovaraston 
kupeella. Kuvassa Kari Suutari. 

Luutnantti Timo Hemminki on ollut mallikkaasti 
primus motorina kerhon kehittämistoiminnassa. 
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lipa kerran pieni vihreä 
mies. Johan af Grann 
osaisi ehkä tarkemmin 
kertoa, miltä hän näyt
ti ja millainen hänen 

kull<uneuvonsa oli. Pieni vihreä mies 
laskeutui lautasta muistuttavalla laitteellaan 
Kotkan kauppatorille jonain yönä näin jou
lun aikaan. Kaikki ihmiset olivat jo nukku
massa, paitsi se tiedottaja, joka kiireen 
kaupalla kasasi jonkun joukko-osaston 
lehteen henkilökunnan sepustamia enem
män ja vähemmän henkeviä juttuja. Pieni 
vihreä mies tarkasteli ympäristöään. 

K 
aupat hän huomasi täy
teen ahdetuksi. Niissä oli 
tavaroita suurissa kasoissa. 
Hän pelkäsi kasojen kaatu

van ja hautaa-van asiakkaat tietokone
pelien ja suklaakonvehtien alle. Kauppo
jen ikkunat ja kaikki mahdolliset paikat oli 
koristeltu samaan tapaan: Niissä oli kum
mallisia punapukuisia olentoja ja eräs 
pitkäpartainen, edellisiä vanhempi setä. 

P ieni mies oli saanut satelliitti
vastaanottimensa kautta tie
don, että maapallolla valmis
tauduttiin syntymäpäivien 

viettoon. Hän tiesi myös, että päivänsan
karin nimi oli Jeesus. Pieni vihreä mies 
päätteli nopeasti, että se kauppojen ikku
noissa oleva pitkäpartainen ja puna
pukuinen oli varmaan Jeesus. Täytyihän 
sen olla, kun siitä oli niin paljon kuviakin! 
Vähän hämmennystä aiheutti hänen mie
lessään se, että päähenkilöllä oli pitkä par
ta, vaikka kerrottiinkin vietettävän hänen 
syntymäjuhlaansa. Eikö ikkunoissa olisi pi
kemminkin pitänyt olla vauvan kuvia? - No, 
onhan maan ihmisillä muutenkin erikoisia 
tapoja. Aivan oudoksi hän oli havainnut 
lähellä sijaitsevan virastotalon tyypit. Var
sinkin ne, joilla kaikilla oli samanlaiset har
maat vaatteet. Ne kuulemma puuhasivat 
päiväkaudet jossain kellarissa. Niitä oli 
myös lähiseudun saarissa. Partaa kasvat
tava vastasyntynyt ei enää tuntunut niin 
kovin kummalliselta. 

E 
nnen kuin aamu tuli, pieni 
vihreä mies jätti maan. Hän 
näytti lähtiessään hyvin iloisel
ta. Hän oli kovasti ponnistaen 

keksinyt selityksen sille, miksi juuri näin 
joulun aikaan kaupat olivat niin kovin täyn-

,i!l!!!ll!!llllll!ll■ia11111111111 
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nä tavaroita. Pieni mies oli kuullut aikai
semmin siitä, että jouluna kaikilla on hyvä 
tahto. Niinpä ne paljot tavarat oli varmaan 
kerätty sinne kauppoihin siksi, että pian 
kaikki ihmiset halusivat osoittaa hyvää tah
to aan . Varmaan lähtisi monta lento
koneellista puuroriisiä sellaisiin kolkkiin 
maapalloa, missä oli nälkä. Laivalasteittain 
ulkoiluasuja lähetettäisiin sinne, missä ei 
ollut tarpeeksi vaatteita. Ja niille harmaa
pukuisille voisi joku antaa joulun kunniaksi 
vaikkapa kirkkaasti palavia kynttilöitä. (Pie
ni mies oli perillä myös kirkasvalohoidon 
piristävästä vaikutuksesta hämärän aika
na. ) Olisivatpa sitten vähän iloisemman 
näköisiä siellä kellareissaan ja kallioillaan 
puuhastellessaan ! 

T 
ällaisia mukavia asioita pie
ni vihreä mies mietti mieles
sään lentäessään kohti 
kaukaista kotiaan. Kyllä ne 

sentään ovat mukavia ne maapallon ihmi
set, ajatteli hän, vaikka niistä joskus kuu
lee puhuttavan pahaa. Joulua ne ainakin 
osaavat viettää oikealla tavalla. Sen pitui-
nen se. Markku Suhonen ■ 

vänr 
Hannu 
Tomukorpi 

1.10.1996 
opetus
upseeriksi 
Rankiin 

1. Pyhärannasta (20 km Raumalla etelään) 
2. 26 V 

3. Koira . 
4. Kuuskajaskarin linnake/TurRR 
5. Opetusupseeri 
6. Hullu ja skitso. 
7. En ymmärrä oikein itsekään. Harkittu rikos. 
8. Riippuu päivästä, joskus kohtalaisen ilkeä. 
9. Byrokratia. Joustamattomuus. 
10. Tottakai. 
11. Joskus, liian harvoin. 
12. Linnake lähellä kaupunkia. 
13. Esimiesteni suosioon. 
14. Kitara . Tietokone. 
15. Ks. ed. 
16. Kaksi lisää. 
17. Sosiaalinen. 
18. Vichy Citronell ja Härkä aurajuustopedillä + 

valkosipuliperunat. 
19. En. 
20. Kyljelläni. 
21 . Riippuu onko kiire, yleensä ennen, ainakin 

KUU 
MAT 

maanantaisin. 
22. En, en minkäänlaisia boxereita . 
23. Ihmiset OK, tiedoksi: elämme 90-lukua. 
24. En. 
25. Penkki sellainen. 

ltn 
Teuvo 
Remes 

1.11.1996 
Rankin 
vääpeliksi. 

1. Savosta, olen syntynyt Sonkajärvellä . 
2. 43v. 
3. Vaimo ja aikuinen poika, joka jo kotoa pois. 
4. RUK:sta. 
5. Opetusupseeri tuliasemapatteri. 
6. Aktiivinen ja osallistuva, rauhallinen. 
7. Vahingossa. 
8. Omasta mielestäni hyvä henkilöjohtaja eli 
valvo n ja ohjaan mutta annan ihmisten tehdä itse. 
Yritän olla tasapuolinen. 
9. Ihmisten päättämättömyys. 
10. En. 
11. Kyllä , en ehkä kuitenkaan aina riittävästi . 
12. RUK:sta ei tuntunut löytyvän mielekästä teh
tävää ja on haastavaa päästä uuteen työhön. 
13. Pyrin tekemään kaikkeni , että Rankin 
linnakkeella saataisiin hyvät työedellytykset. 
14. Osallistumalla aktiivisesti. 
15. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, urheilu
ammunta , kalastus, lukeminen. 
16. Poistaisin työttömyyden. 
17. Sosiaalinen. 
18. Olut. Lempiruoka savolainen ohrarieska, jos
sa graavia lohta päällä , ja tietysti kalakukko. 
19. Kyllä . 
20. Hyvin, raskaasti. 
21 . Ennen. 
22. En. 
23. Avoin ja aktiivinen joukko-osasto , Rankin 
linnakkeen henkilökunta tuntuu kovasti odotta
van pääsevänsä toden teolla töihin käsiksi . 
24. Kyllä . 
25. Kyllä , erityisesti ampumaurheilu sydäntä lä
hellä . 

1. Riihimäeltä. 
2. 33 V. 

3. On, vaimo ja 2 kissaa. 
4. Ilmavoimien Viestikoulusta . 
5. Taisteluvälineupseeri . 

ltn 
Carl-Peter 
"Kalle" 
Boström 

1.12.1996 
Kuusiseen 
merenkulku
upseeriksi. 

6. 178 cm, 80 kg , miellyttävä, ujo ja hiljainen. 
7. Vahingossa. 
8. -
9. Ei mikään. 
10. En, paitsi aiheesta . 
11. Kyllä . 
12. Halusin etelään. 
13. Rauhallisuuteen. 
14. Kalastamalla . 
15. Kalastus, eläinten ja vanhan auton hoito. 
16. Ihmisille lisää suvaitsevaisuutta. 
17. Sekä että. 
18. Keskiolut ja spagetti-liharuoka. 
19. Kyllä . 
20. Silmät kiinni, hyvin. 
21 . Jälkeen. 
22. Kyllä . 
23. 25 min tutustumisen jälkeen ystävällisen ku
van . 
24. En. 
25. En. 

Haastattelijana Kirsi Huttunen 

KYSY 
MYK 
SET 

■ 

Hyvä on, minä olen joutunut tähän varuskun
taa n ja sen minä teille koslan. Varmaan ette 
juoksuta minua. Enkä muuten sano päivää 
enkä huomenta . Minullakin on y1peyteni. Muut 
ovat sitä paitsi yleensä typeriä . Pitääkö muil
le jumalauta vielä hymyilläkin joskus? 

Mukaeltu EU:n itäisen rajan tuoltapuolen olevasta pal
velualan perinteikkäästä väittämästä. Silloin ennen. 
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T 
ämän kertainen joulusiivous onkin 
perustavanlaatuinen, sillä toistai
seksi on työmaalta bongattu jo ai
nakin muurari, maalari, porari , pan

ostaja ( yli-), kirvesmies, sähkäri ja rööri-Roo
pe. Yhteensä on topparoikassa Rakennus
laitoksen ja eri urakoitsijoiden miehiä ainakin 
parisen kymmentä. 

Aloitussyvyys 2-3 metriä 
Siivouspartio tekee tunnollista työtä - ja aloit
taa alhaalta . Keittiössä aloitettiin pari metriä 
lattian alta, syynä viemärit. Pihatöissäkään ei 
vielä ole ehditty lehtien haravointiin, sillä siel
läkin on aloitettu noin kolmen metrin syvyydes
tä - useimmiten enemmän kuin puolet on ollut 
räjäytettävää kalliota. 

"Joulusiivouksen" tehtävälista 
Kun "joulusiivous", toivottavasti hyvissä ajoin 
ennen aattoa, saadaan valmiiksi, on ehditty 
tehdä monen moista. Kasarmin keittiö on saa
nut kokonaan uuden ilmeen ainakin lattiasta 
kattoon - ja kaikki uudet koneet ja laitteet. Pi
hojen kaivantoihin on upotettu kilometreittäin 
uutta kaukolämpö-, vesi-, viemäri-, ja kaapeli
putkea . Molokkeja on upotettu maahan use
ampia. Rankin kukkamultatehdas on valmis 
kevätsesonkiin - viemäri kun ei enää laske
kaan sitä itteään suoraan Suomenlahteen. 
Rankin tulevalle henkilöstölle voidaan tarjota 
ajanmukaiset työtilat ja runsaasti tehtävää ... 

Mitä ei jouluksi ehditä. .. 
Kaikki kotityön sankarit tietävät, että mikä ei 
joulusiivouksessa tule tehtyä - se jää 
kevätsiivouksen murheeksi. Näin tulee käy
mään Rankissakin. Pientä puuhaa riittää vielä 
varmasti parin seuraavan vuoden ajaksi. .. 
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Satunnaista tarkkailijaa Rankista, Lmnakkeen päällikkö Juha Tuomista naurattaa nyt, vaan kuinka oli silloin, kun 
suihkusta ei tullut vettä ja lämmilyksenkin kanssa oli niin ja näin? Kysyy toimitus. Kuvassa vas. Jari Pirhonen. 

Rankissa räjähdyksiä 
MISTÄ ON KYSYMYS? 

Historian havinaa 
Rankki on pitkään kuulunut rannikkotykistö
ase laji n historiaan . Toisinaan on myös 
osallistuttu historian tekemiseen. Viimeiset 
vuodet Rankissa on enimmäkseen keskitytty 
aselajin historian säilyttämiseen. Parikin uutta 
varastonhoitajaa on pyöritellyt silmiään, kun 
Lyran Hannun johdolla ovat tarttuneet 
varastomuistioihin ja ryhtyneet tunnistamaan 
kalustoa ... 

Uudisasukkaita 
Ra nnikkotykistöl innakkeiden karu issa 
erityisolosuhteissa ... sanovat ohjesäännöt... 

Huhun mukaan Rankin viimeisen alku
asukkaan eli Pirisen Villen seuraksi olisi muut
tanut jo uudisasukkaitakin. Kun tulijoista en
simmäinen rohkeni syyskuun lopulla purkaa 
vankkurinsa , olivat olosuhteet karut - mutta 
alku aina hankalaa .. . Myöhemmin kolmen vii
kon kuivaharjoittelun jälkeen voitiin aamu
suihku suorittaa jo vedenkin kanssa. Vesi van
hin voitehista -periaatteella vietettiin Rankis
sakin veden tullessa Vesi Vestivaalia ... joka 
onkin sitten eri juttu .. . tarkkailijankin havain
not ovat hajanaisia ... 

Ja samaan aikaan lokakuun ensim
mäisten kunnon yöpakkasten kanssa saatiin 
asuntoihin kytkettyä myös lämmitys - kyl meitin 
ny kelppa ! 

linnakkeen päällikkö, ylil Juha Tuominen ■ 

Kaiken kiireisen remontin keskellä (kuvassa Heikki 
Huopainen). Rankki on normaalisti koulutuskäytössä. 
Lokakuun lopulla harjoituksissa oli parisataa miestä 
Kymen IT-rykmentistä. 

K 
otkan Rannikkopatteristossa 
Esikunta järjestelmä eli lyhen
nettynä EJ on vielä melko 
tuntematon asia . Lieneekö 
syrjäisestä sijainnista meren

rannan äärellä vai vaatimattomuudestamme 
olemme jääneet esikuntajärjestelmän asen
nuksissa jälkipäähän, Itäisen Maanpuolustus
alueen kolmanneksi viimeiseksi joukko
osastoksi. 

Toimistotyöskentelyä elektronisesti 
Esikuntajärjestelmä on toimistotyöskentelyä 
elektronisessa muodossa. Se on joukko 
sovelluksia pöydälläsi olevassa tietokonees
sa. Se on yhteydessä työtoveriesi ja kollegojesi 
tietokoneisiin puolustusvoimien televerkon 
kautta. (Virallinen selitys Esikuntajärjes
telmästä.) 

Kuin mikä tahansa muukin sovellus 
Esikuntajärjestelmä on kuin mikä tahansa so
vellus tietokoneella. Se käynnistetään saman
laisesta ohjelmaikonista kuin esim. Lotus
sovellukset ja sieltä käynnistysikonista kuten 
AmiPro. Käytännössä Esikuntajärjestelmä ei 
muuta tietokoneen ruutua nykyisestä Windows 
3.11 -versiosta. Se näyttää aivan samalta ja 
on yhtä helppo käyttää. 

EJ helpottaa tiedonkulkua. .. 
Esikunta järjestelmän tarkoitus on helpottaa tie
don kulkua esikuntien kesken. Siinä on sähkö
posti , jolla voi lähettää asiakirjoja tai 
syntymä päivätervehdykse n työtoverille . 
Viestisi tavoittaa vastaanottajan heti, kun tämä 
lukee postilaatikkonsa. Postilaatikko on hen
kilökohtainen. Sitä ei voi lukea kukaan muu 
kuin käyttäjä itse omalla käyttäjätunnuksellaan 
ja salasanallaan. 

... melkein kaikilla mausteilla! 
EJ arkistoi pöytäkirjat ja dokumentit sekä an
taa sähköisiä ilmoitustauluja käyttöön . 
Hakemistosta löytyy esim. ilmoitustaulu, jolla 
voi myydä vanhan jääkaapin tai ostaa vähän 
käytetyt luistimet kokoa 34. Papereita 
lähetettäessä ei tarvitse jonottaa faksille ja 
näpytellä numeroita faksiin . Kirjoitat paperin 

Jo nimikin viittaa siihen mikä on 
ESIKUNTAJÅ.RJESTELMÄ°. Se on esikunnan 
johtamiseen tarkoitettu apuväline. Kaikki 
esikuntatyön tekijät joukko-osaston esikunnasta 
alkaen on tarkoitus saada EJ: n piiriin vuoteen 
1998 mennessä. Kotkan Rannikkopatteriston 
esikuntaan EJ aloittaa hyökkäyksen 1997 
helmikuun puolessa välissä. Huhtikuun 
puolenvälin jälkeen otetaan järjestelmä käyttöön. 

E 
J 

valmiiksi tietokoneella, valitset vastaanottajan 
tai useamman vastaanottajan osoitelistasta ja 
laitat paperin menemään. 

Valitettavasti vain esikunnalle ensin 
Esikuntajäjestelmä yhdistää vain esikuntamme 
Virastotalolta puolustusvoimien televerkkoon. 
Esikunnan on helppo lähettää viestejä maail
malle ja ehkäpä muut huomaavat meidänkin 
läsnäolomme täällä kauniin Suomenlahden 
rannalla (ainakin yrityksenä päästä tutustu
maan Kirkonmaan savusaunaan kauniina ke
säiltana). Viestit, joiden on tarkoitus päästä 
linnakkeillemme tai Kuusiseen kilpistyvät yh
teyksien loppumiseen. Toivotaan, että järjes
telmä muuttuisi jonakin päivänä esikunta
järjestelmästä maamme jokaisen joukko-osas
ton perimmäiseen nurkkaan ulottuvaksi 
yhteydeksi. 

EJ kuin E. T. - ei mikään kauhistus 
Kun meille sitten saapuu esikuntaan tämä kuu
luisa järjestelmä, se todellakin helpottaa työtä. 
Kun olet kirjoittanut asiasi paperille, voit valita 
osoitekirjasta vastaanottajan tai vastaanotta
jat. Tosiaankin, faksin vierellä seisominen ja 
usean numeron näpytteleminen jää pois. Sen 
jälkeen asiakirja voidaan arkistoida, jolloin se 
löytyy myöhemminkin. Helppo juttu ! 

Esikuntajärjestelmä ei ole mikään kauhistus, 
mutta se vaatii käyttäjiltään muuntautumisky
kyä. Tietokoneesta tulee yhä tärkeämpi väline 
esikuntatyössä. 

Kootut väitteet puolesta ja vastaan 
Seuraavassa on yleisimpiä mielipiteitä EJ:stä: 

"Epäilen järjestelmän käyttöönottovaiheessa 
suuria alkuhankaluuksia." 

- Olisi liian positiivista sanoa, että järjestelmä 
toimii alkuvaiheessa täydellisesti . Koska 
KotRPsto on kuitenkin viimeisimpiä joukko
osastoja EJ-käyttäjissä, on suuremmat 
kommellukset varmasti tehty jo etukäteen ja 
niistä ollaan tietoisia. Ehkä suuremmat alku
hankaluudet ovat käyttäjien asenteessa hyväk
syä EJ-sähköposti yhtä luotettavaksi kuin 
faksi. Näin ei tarvitse lähettää asiakirjaa 

sähköpostilla, faksilla sekä postitse ja hukkua 
käsiteltävään postiin. 

"Luultavasti järjestelmä ei puheista huolimatta 
toimi." r.. 
- Jokaisella on 
omat ennakko-
käsityksensä ja r 
odotuksensa , 
koska järjestel
mästä ei ole an-
nettu tarpeeksi .....iii.,_ ____ ...c:-... 
tietoa. Esikuntajärjestelmä on tosiaankin teh
ty helpottamaan esikuntatyöskentelyä. Se hel
pottaa yhteyden pitoa muihin puolustusvoimi
en laitoksiin ja joukko-osastojen esikuntaan. 

"Uskon sen lisäävän työmäärää vain entises
tään." 

-EJ ei lisää työmäärää eikä ratkaisevasti 
vähennäkään sitä. Se vain helpottaa postin kul
kua ihmiseltä, osastolta ja paikkakunnalta toi
selle. Se helpottaa myös arkistointia, jolloin 
asiakirjojen etsiminen ja säilyttäminen tehdään 
helpommaksi. 

"Se tulee vain, lyödään eteen ja sitä pitäisi osata 
käyttää." 

' / -Jokainen 
käyttäjä 
koulutetaan 
asennusten 
jälkeen ennen 

--------- käyttöönottoa. 

"EJ:stä puhutaan turhan paljon eikä se mullis
ta kuitenkaan tiedon kulkua." 

- Melkein kymmenen pistettä ja papukaija
merkki. Se ei mullista tiedon kulkua vaan hie
man muuttaa sitä . Esimerkiksi PAK-kokoel
mat ovat ajan tasalla, vanhoja papereita ei ole, 
eikä uudet puutu. Lisäksi mappien määrä vä
henee. Valitettavasti jatkossakin on paljon käyt
täjiä , joille EJ ei ole vielä todellisuutta. 

atk-suunnittelija Salla Savenius ■ 

Kotkan Rannikkopattensto • KOTKAN KYNNET 11 



V 
ierailuryhmiä on ollut laidasta lai
taan, peruskoulun ala-asteelta 
pääesikunnan päällikköön ja 
merivoimien komentajaan asti. 
Patteriston komentaja järjesti 
myös historiallisen tutustumis-ti

laisuuden Haapasaaressa toimivien järjestöjen 
puheenjohtajille. Vanhankylänmaassa tutustuttiin 
toisiimme, syötiin kreikkalainen iltapala Haapa
saaren malliin ja tietysti saunottiin. Kutsutut jär
jestöjen edustajat olivat todella tyytyväisiä tilai
suuteen. 

Voihan valakalasoppa 
- siinä vasta soppa! 
Eniten vieraita Haapasaaressa oli elokuun 15. 
päivänä, kun patteriston heinäkuuun ikäluokan 
vala toi saareen yli 300 henkilöä. Tämä tilaisuus 
onnistui hienosti, mutta kyllä valmisteluissa ja pur
kamisessa riittikin sitten puuhaa. Korjaamotelttoja 
(150 kg/kpl) ja vessoja (200 kg/kpl) kannettiin 
ympäri saarta ja päästiinpä oikein heinätöihinkin. 

Ylh. Omaiset tuotiin elokuun valatilaisuuteen 
Haapasaaren, ns. kaupan laituriin, kolmella ''tuuri
moottorilla", joiden kyydistä ihmeteltiin hirmuista 
haipakkaa puolessa matkassa ohitsemme aja
nutta (valakalasoppa-) Busteria ... 

TET-viikkolaiset Mirri Pentti ja Minna Ahtosalo. 
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Ku/1111111 lie.'ittja .'iJ'k'iJ' m·at 
olleet /iiirei.'itii aililla 

Htlll/W.'illare.'i.'ill. Vientilevia 
ry/1111iii 011 lit1J·11yt ft111ii 

1·1101111a 1•ar111a.'iti e11e11111u111 
Imin edelli.'iell /q·111111ene11 
1·1wde11 aifillna :rltteen.'iii. 

Kalasopan kanssa meinasi tulla ongelma, kun 
kenttäkeitin sanoi työsopimuksensa irti juuri vala
päivän aamuna. Ratkaisu keksittiin tähänkin. 
Valkosen Ritva otti perunat ja kalat kainaloon ja 
Lehtisen Riku lähti viemään Ritua uuden karhe
alla Busterilla Kirkonmaalle sopankeittoon. Mat
kalla soitettiin auto rantaan vastaan ja keittiölle 
vesi valmiiksi patoihin kiahumaan. Keitto saatiin 
kuin saatiinkin ajallaan takaisin Haapasaareen 
ja niin juhlavieraat pääsivät nauttimaan kunnon 
saaristolaiskalakeitosta tietämättä tämän herkun 
vaikeasta historiasta mitään. Juhlavieraiden 
paniikinomaisen poistumisen jälkeen jäivät ran
nalle kaaoksen keskelle vilkuttamaan vierailun 
iloiset roudarit. Päivä oli suksee! 

Haapasaaren taistelijat 
Pieni mutta pippurinen Haapasaaren merival
vonta-asema on ollut tänä kesänä mukana myös 
kaikilla patteriston leireillä. Niin ne ajat muuttuu. 

Haapasaaressta oli kevätleirillä oma tulenjohtu
eensa ja pääsimme jopa harjoittelemaan todel
lista aseman lähipuolustusta, kun paikallinen, nyt 
jo edesmennyt, saarelainen ei ollut yhtä mieltä 
harjoituksen tarpeellisuudesta. Ryhmämme 
tilaama reservin (I-aalto A:ipo Tokkola & 9.00 mm 
FN-postooli - tyyliin Clint Eastwood - ja Ii-aalto 
3 poliisia + poliisikoira + 2 merivartijaa) vasta
hyökkäys onnistui kumivene maihinnousuineen 
Hollywood-tyyliin. Vastahyökkäyksessä päästiin 
torjuvaan vaikutukseen ja lopullinen ratkaisu pää
tettiin siirtää Kotkan raastuvanoikeudelle. 

"Hiukan aikaisemmin saisi tiedottaa 
EU:n ulkorajallekin asioista" ... 
Syksyn meriampumaleirille muodostettiin oma 

tulenjohtue Vanhankylänmaahan ja leirin aikana 
tulikin yllättäen tieto, että myös rannikkotykistön 
yhteisleirillä Hangossa tarvitaan osaavia tulen
johtomiehiä, siis Haapasaaren väkeä. Rannikko
tykistön yhteisleirille osallistumisesta tiedottami
nen Haapasaareen päin oli todella ontuvaa. Va
rusmiehet saivat tietää neljä päivää ennen leiriä 
osallistumisestaan tähän keitokseen ja Lehtisen 
Riku, joka osallistui myös leiriin, ei koskaan saa
nut leirikäskyä. Tulevaisuutta varten esitän kainon 
pyynnön. Vaikka tieto lisääkin tuskaa ( malli 
Kirkonmaa ), niin hiukan aikaisemmin saisi tän
ne EU:n ulkorajallekin tiedottaa meitä koskevis
ta asioista. 

Jalkaväkitaistelut tulivat myös tutuiksi, kun ase
mamme väkeä oli mukana patteriston kesäleirillä 
ja rannikkotaisteluleirillä Mustamaan alueella. 
Harjoitukset olivat osallistuneiden mielestä hyvin 
onnistuneita, vaikka varsinkin rannikkotaistelu
leiriltä tuli Haapasaareen todella uupuneita tais
telijoita. 

9 C:ltä Hanna ja Mirri 
- tulevaisuuden naissotilaat? 
7.10. tehtiin taas Haapasaaressa historiaa. Kot
kan Keskuskoulun 9 C luokalta Ahtosalon Han
na ja Pentin Mirri tulivat merivalvonta-asemalle 
TET-viikolle (TET=työelämään tutustuminen) . 
Tytöt sai-vai maastopuvut, joista ensimmäisenä 
päivänä vain t-paita sulautettiin omaan 
vaatetukseen. Päivä alkoi tähystysvuorolia van
hemman meva-miehen, korpraali Savolaisen joh
dolla ja jatkui tutka-asemalla Syvelän Riitan 
opastuksessa. 

Tiistaina asustukseen lisättiin maastopuvun tak
ki. Illalla tytöt kokivat, miltä tuntuu tähystellä pi
meälle, sumuiselle merelle etsien eksynyttä vene
kuntaa. Keskiviikkona oli jo koko maastopuku 
päällä, mutta silti Hanna ja Mirri eivät osallistu
neet sulkeisiin -paitsi seuraamalla sivusta. Iltapä
ivällä L-vene kävi Kotkassa ja tytöt olivat "köysi
naisina" mukana matkassa . Viikko-ohjelmaan 
kuului myös Vanhankylänmaan vartio kierros, pyy
kinvaihtoa, varusteiden jakoa sekä oppituntien 
seuraamista. 

Nimimerkki UGH! Puokki on puhissut ■ 

"Edessä Aasia, itä. Takana länttä ja Eurooppaa; varjele vartija, sitä.· (Uuno Kailas -39). 
Ohjusvene Rauma vierailulla EU:n etuvartioasemalla. Taustalla Suursaaren jyhkeä silhuetti. 

18.-28.9. 
välisenä aikana Suomen eri rannik
koalueilla oli varmasti säpinää. Hanko 
valmistautui täysillä järjestämäänsä 
rannikkotykistön yhteisharjoitukseen ja 
Kotkassa valmistauduttiin suureen 
koitokseen, niin pienissä kuin suurimmis
sakin joukkoyksiköissä. Rannikkotykistön yhteisleirillä erillisen meritulenjohtoaseman puitteet vaihtelivat, Mårgonlandet ... 
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H 
aapasaaresta oli määrä osal
listua harjoitukseen pieni ryh
mä miehiä erilliseksi tulenjoh
tueeksi. Tosin lopulliseen ko
koonpanoon tuli lisävahvis
tuksia Kirkonmaalta Haapa

saaren kroonisen miespulan vuoksi. 

Lah jallisetkin harjoittelevat 
Niinpä myös Haapasaaren oli valmistauduttava 
erillisen tulenjohtueen tehtäviin, jotta kaikki su
juisi lopullisessa vaiheessa parhaalla katsomalla 
tavalla ja rutiinilla. 

Haapasaaresta koottu pieni tulenjohtue suun
tasi kulkunsa Vanhankylänmaahan, josta käsin 
sen oli tarkoitus toimia tähystävänä tulenjohto
asemana Rankin patterille. Sen lisäksi harjoitte
limme toimintaa johtavana tulenjohtoasemana. 
Harjoitus meni osaltamme hyvin. Tuli oli tarkkaa 
ja hyvin koossa, jonka seurauksena oli muuta
ma maalilautan raato. Kaikki oli siis valmista Han
gon leiriä varten. 

... Mennäkö vai eikö mennä?!? ... 
Koomisinta kaikessa siinä valmistautumisessa oli 
se, että Vanhankylänmaahan mennessämme 
emme edes tienneet osallistuvamme varsinaiseen 
suurharjoitukseen. Totuus alkoi valottua hiljalleen 
ltn Tokkolan Vanhankylänmaasta käymien 
puhelinkeskustelujen ohessa. Ryhmän miesten 
kesken oli leikkisästi heitetty huulta siitä, että läh
dettäisiin Hankoon kolmen päivän varoitusajal
la . Kukaan ei pitänyt sitä mahdollisena, vaan 
pelkkänä huhuna. Tunnelmaa oli vaikea sanoin 
kuvata, kun touus tuli julki. Sitten alkoi arvailu, 
ketkä lähtevät, minne menevät ja mikä on ko
koonpano. Ennen kaikkea miehiä vaivasi kysy
mys : "Paloiko lomat ?" 

Niin ne lomat sitten "paloivat" kaikilta aseman 
varusmiehiltä ja koitti päivä, kun lähdettiin Han
koon. Kouluttajana toimi ylil Rautanen, tulen
johtueen johtajana kok Mäkitalo, tulenjohtajana 
kok Slätis, tulenjohtoaliupseerina alik Mulari, 
tulenjohtomiesten hommia hoitelivat korp 
Pärssinen, korp Tanner, tkm Ylänen ja tkm Laa
manen. 

Minkä syksy kastelee, sen se 
kastelee. .. 
Hangossa sää ei näyttänyt parhaalta mahdolli
selta leirisäältä. Hangon länsisatamassa lasta
simme kaluston Vänö-nimiseen alukseen, vesi-

sateen saattelemana. Alus vei meidät Russarön 
linnakesaarelle, jonne muut Kotkalaiset perusti
vat 130 TK patterin . Erillinen tulenjohtue jäi ka
lustoineen laiturille odottamaan kuljetusta 
Mårgonlandet-nimiselle saarelle. 

Kaunis ja hieno Mårgonlandet 
Saavuimme Mårgonlandettiin hyvissä ajoin ja 
aloimme valmistella asemaa ampumakuntoon. 
Saari oli kaunis ja hieno leiripaikka, siellä olisi 
viihtynyt pitempäänkin kuin kaksi yötä . 
Majoituksen suhteen ei ollut valittamista . Yöt vie
timme mukavasti saarella olevassa metsästys
seuran mökissä. 

Alussa pelkkää "pokaa" 
Kun asema oli pystyssä, aloitimme harjoittelun 
pattereiden kanssa. Alku oli sitä tuttua kehys
harjoittelua, "pokaa". Toisena päivänä pääsim
me jo ampumaan vähän hankolaisten perusta
man 100 TK-patterin kanssa . Hankolaisten en
simmäisten päivien toimintaa ei liiemmälti voi
nut kehua. Peruspisteen tulenjohto ei ollut samal
la aaltopituudella meidän kanssamme. Vaikka 
alku ei ollutkaan lupaava , pääsimme loppujen lo
puksi kohtalaiseen tulokseen. Kotkalaisten pat
terin kanssa pääsimme jo huomattavasti parem
paan tulokseen, vaikka erillisen LASU kärähti tais
telun tiimellyksessä kesken ampumatehtävän. 

Irti! Ampumakuntoon! Irti! 
Riemua Mårgonlandetissa ei kestänyt pitkään. Jo 
kahden yön jälkeen saimme käskyn irtautua . 
Purimme aseman ja siirsimme tavarat rantaan 
uiskoa odottamaan. Uusi tehtävämme oli siirtyä 
Hangon vesitorniin ja pystyttää sinne tulenjohto
asema näköalatasanteelle. Matkalla poikkesim
me Hangon huoltopatterilla saunassa ja sodessa. 
AAAH ... kahvia! 

Majapaikka vesitornin 
näköalatasanteella 
Seuraavat kaksi yötä ja päivää vietimme tuuli
sissa olosuhteissa . Majoituimme vesitorn in 
näköalatasanteelle, josta nimensä mukaisesti oli 
komeat maisemat. Tulenjohtotehtäviltä saimme 
vesitornipäivät olla rauhassa , mutta pääsimme 
antamaan jonkin verran maalinosoitusta 
ohjuspattereille. Pian huomasimme odottelevam-

märkä ja tyrskyinen. Aamulla oli loppupuhuttelu, 
jonka jälkeen lähdimme kotia kohti . 

Kokonaisuudessaan sekä valmistava että 
varsinainen harjoitus onnistuivat hyvin, ainakin 
erillisen osalta. Kahden viikon aikana opimme 
paljon uutta ja kertasimme vanhaa. Saimme 
myös tehokasta tulenjohtokoulutusta ylil Rauta
selta ja ltn Tokkolalta. Osa oppi myös valmista
maan ruokaa , koska meillä oli taistelumuonat ja 
trangiat mukana. Tämä oli yksi mieleenpainu
vimpia ja hauskimpia leirejä, jossa olemme ol
leet mukana. 

Teksti ja kuvat: kok Mäkitalo & Alik Mulari ■ 

me taas irtautumiskäskyä, jonka saimme pienen .. . Ei Pisan torni, vaan Vesitorni, Hanko-city. 
kyselyn jälkeen. Purimme aseman ja siirryimme 
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Merellel 

~CRUISES 
Korkeavuorenk. 2, 48100 Kotka. Puh. 952 - 181 011 

Söihdut sammuu, kaikkt väki nukkuu, 
väki nukkuu. 
Öitten yarjo9n. talon fouhu hukkuu, 
touhu tiukkuu'. ·.·. 
Tip-tap, tip-tÅp, t~~ ;•ti-pe, tip•tap; 
tip, tit>; ta# / •··· · ··· · ··· 

Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan, 
varovasti hlipir alta snlan,. alta silian. 
Tip-tap, Up-tap, fi,pe, ti-pe, 1ip-tap. 
tip, tip,. tap. 

Jouluruofui tarjoo kunnon väki, kunnon väki, 
raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki. 
Tip-tap, tip4ap, H-pe, ti-pe; tiP:'\ap, 
tip, tip, tap, . 

Pöydän å11e yeillkkaJser ;fän~åä, veltikl<aiset, · 
syövät paistia ja juovat lienta, juovat lientä. 
Tip-tap, tip-tap, ti-pe, ti-pe, tip-tap, 
tfp, lip, tap. 

Herkkua on siinä monenlaisla,Jnonenlaista, 
kuiske kuuluu:"Miitä ruoka må,ståå, 
ruoka maistaa?" · 
Tip-tap, tip-t~p, ti-cpe, ti-pe, lip-lap, 
tip, tip, tap. 

Sltten leikitellään kuusen alla, kuusen alla, 
kunnes päivä koittaa talvahalia,taivahalla, 
Tip-tap, Up-tap, ti-pe, ti-pe, tip-tap, 
tjp, lip, tap. 

Hiljaa hilpli joukko varpahillaan, varpahillaan, 
kofikoloihinsa alle satan, alle sillan. 
Tip.tap, tip.tap, ti .. pe, ti-pe, tip.tap, 
tip, tip, tap. .· . . . 

Vilhelm Sefve 
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HYVA ASUNTOLAINA 

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

lyhennyssopimusta voit muuttaa kesken maksukauden. Lisäturvaa perheellesi 

antaa asunto lainaan liitettävä Selekta -lainaturva*. Se on lainaasi vastaava 

henkivakuutus, joka varmistaa lainasi takaisinmaksun. Lai naturva on lii

tettävissä myös kaikkiin muihin Merita Pankin lainoihisi. Tervetuloa 

kysymään lisää konttori stamme. 

Merita 

*Lainaturvan myöntää Meri la Henkivakuutus Oy. 

. . . . ... 

Aidot ja alkuperäiset 
Arvoisat asiakkaamme, toivotamme Teidät tervetulleiksi 

'Kotkansaarella Kymenlaaksonkadun ja Karhulassa Sammon

aukion liikkeisiimme tekemään edullisia matkaviestin- ja tarvike

hankintoja. Samalla voitte tutustua edustamiimme tietokoneisiin, 

kopiokoneisiin sekä telefaxeihin ,. Karhulassa sijaitseva yritys

palvelu- ja huolto-osastomme auttaa Teitä myös hankinnoissanne 

sekä hankalissa ja kiperissä tilanteissa. 

Haluamme toivottaa Teille myös hauskaa pikkujouluaikaa ! 

Ari, Reiska, Jussi, Vesa, Pekka, Annukka, Kale, Hese ja Teijo 

puh_ Kotka 340 440 ja puh. Karhula 340 450 

Tele Data Office 

• 
1 

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 

• 
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Tiedonhallintaa 
hyvissä merkeissä 

cauon rf;a HEWLETT romPAa 
~/:.aPACKAA□ -------• 

®I 1Tll'JII 
r a t kai s u t oy 

Liikekeskus 481 00 Kotka 
f!f) 05-2252 l 00 

Kopiokoneet- Faxit- Tietokoneet - Tulostimet 
Ohjelmistot - Atk-verkot -Huolto - Tuki 

1111111111 

ENSO GROUP 

Seuraava Kotkan Kynnet 
ilmestyy helmi-maaliskuussa. 

Tämäkin sivu 
on vapaata riistaa. 

Metsästä omasi, mainostaja. 
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K O T K A N 

ll<~S~ 
MAINOSTILASTA 

T E 

& 

H T A A T 

ASIAKAS 
PROFIILISTAMME! 

KOTKAN KYNNET - KAIKILLE MEILLE 

t1edotta1a ulla parviainen puh. (05) 878 7045. fax (05) 878 7041 , internet ulla.parviainen@kotrpsto.mil.fi 

Sivukirjoitus majuri Hannu Saarinen 

likellokasvain vai 
••••••••••••••••••••••••••• 

erbaalista onaniaa? 
Mietteitä sotaväen käyttämistä kapulakielistä ja kielikapuloista . 

Jottei kenellekään lukijoista jäisi epäselväk
si laatijan laaja oppineisuus sekä lukemat
tomat oppiarvo~ tuotakoon ne julki: San
tahaminan konttiyliopiston lyhenne- ja 
ohjesääntökielen desantti, merkillisten 
merkkien merkonomi sekä molempien oi
keuksien alikersantti. 

M 
onet kollegani ja nimenomaan 
alaiseni pitävät ohjesääntöjä 
armeijassa kuivina, tylsinä ja 
järjen korvikkeina . Eihän asia 
ole ollenkaan näin. Niistä löy

tyy erittäin paljon hienoa ja vivahteikkaista 
huumoria. Ovathan laatijat korkeasti sivistyneitä 
ihmisiä . Huumorin löytäminen edellyttää, että 
lukija laittaa polttimonsa (= aivot, kirj . huom.) 
töihin . Vai mitäpä olette mielipuolta seuraavasta 
ohjesääntötekstistä : "Joet ovat uiville kulje
tuspanssarivaunuil/e esteitä pitkän aikaa 
jäätymisen jälkeen ja ennen jäiden lähtöä, ellei 
jäätä rikota y/ityskohdista". Siis uiva 
kuljetuspanssarivaunu ei voi ajaa jään päällä , 
vaan sen on uitava ja siksi sille pitää rikkoa jää. 
Kerrassaan loistava neronleimaus, melkein kuin 
puhemies Maolta itseltään. 

Tai seuraava johtopäätös: "Voimakkaat tuulet 
rajoittavat toimintaa ja voivat estää pienten alus
ten käytön. Kovia tuulia esiintyy etenkin syksyl
lä". Ohjesäännön kirjoittajalle lienee maksettu 
kirjortuspalkkio sivumäärän eikä sisällön mukaan. 
Ville Viisivuotias voisi kelpuuttaa ohjesäännön 
kirjoittajan leikkimään kanssaan hiekkalaatikolle. 

K 
errassaan lumoavaa maantie
teellistä asiantuntemusta ohje
säännössä edustaa toteamus, 
että "kun Perämeri ja Suomen
lahden itäosa ovat kiintojääuä, 

voi Hangossa ja Saaristomerellä olla avovesi". 
Sulkeisjärjestysohjesäännössä sanotaan, että 
tahtimarssin "suoritus alkaa lähtöaskeleella". 
Ihanaa! Minä kun luulin tähän saakka, että tahti
marssi alkaa lähtöhypyllä tai -pierulla . 
Lähitaisteluopas neuvoo: "Vastustajan henkistä 
tasapainoa voi järkyttää esimerkiksi karjai
semalla raivokkaasti ennen hyökkäystä". Juma
lauta! Ei Metro-Goldwyn-Meyerin filmileijona ole 
mitään. Taas Suomen Leijona elämöi , se nosti 
käpäläns ja löi. Aaaarrrggghhh! Halleluja Tarzan. 

M 
yös varsin oudolta tuntuu 
Esikuntaohjesäännön mainin
ta , että "esikunnan komen
danttina toimii komentotoi
miston päällikkö, esikuntayk-

sikön päällikkö tai muu tehtävään määrätty hen
kilö". Lieneekö ohjesäännön kirjoittaja istunut siUä 
hetkellä riu'ulla, kun useampi henkilö ei ole ilennyt 
ilmeisten hajuhaittojen vuoksi ilmoittautua. Edellä 
mainitun ohjesäännön kirjoittaja on varmaankin 
raivannut tiensä ylimpiin esikunta-fehtäviin tote
amalla, että 'Julkisia ovat ne asiat jotka eivät 
ole salassa pidettäviä". Hurraa! 

A 
mpumakoulutuksen opas sanoo 
"sammuttamisen tarkoittavan sitä, 
että virheellinen suoritus estetään 
tai jos se on tehty, sen annetaan 
unohtua". Jo vain. Minulle termi on 

merkinnyt valojen sammuttamista (varusmiesai
kana siihenkin piti olla sähköalan ammattikoulu
tus) tai nuotion sammuttamista (vähin!. 5 miestä 
kusella) . Sen sijaan sammumista olen kuullut 
kaikkien sotilaiden ahkerasti harjoitelleen ja 
harjoittelevan yhä . Ettei vain ohjesäännön kirjoit
tajalla olisi mennyt käsitteet sekaisin. Samainen 
ohjesääntö käskee "sulkemaan ampumapöytä
kirjat aina kuivamustekynällä". Oma kuula 
kärkikynäni ei tahdo millään taipua sulkijaksi pöy
täkirjan kansien ympärille raivoisista yrityksistäni 
huolimatta. 

0 
Ien monasti ihmetellyt, miksi ohje
sääntö kielen on oltava vaikea 
selkoista. Lähitaisteluopas esimer
kiksi määrää , että "harjoitus
tilanteissa on kiinnitettävä erityis

tä huomiota koulutettavien palvelusturval
lisuuteen". Normaali ihminen sanoisi että "har
joituksissa ei vaaranneta palvelusturvallisuutta". 
Muuten sanoisiko joku, mikä on "erityinen huo
mio"? Tai "viestihuollon jätjestelyillä on mah
dollistettava varakaluston käyttöönotto". Äidin
kielellä sanotaan "varakaluston käyttö on järjes
tettävä". 

L 
uin kerran komennuksella ollessa
ni erään perusyksikön ilmoitus
taululta päällikön ja vääpelin 
allekirjoit-taman komean käskyn, 
jossa luki "päivärahojen maksu 

suoritetaan vääpelin toimistosta käsin". Lisäsin 
käskyyn kynällä " = vääpeli maksaa päivärahat". 
Sillä oli sellainen kontrastivaikutus, että hihittelin 
itsekseni pari viikkoa . 

0 
Iin taannoin tunnetun korkean 
sotilashenkilön pitämässä puhut
telussa , jossa käsitel!iin kantah_en
k1lökunnan pakollisia urhe1lu
velvoitteita. Puhetta johtava sotilas 

sanoi selkeästi oman kantansa. Se kuului näin: 
"Suoritukset ovat suorituksia, joita suoritetaan 

suorittamalla suorituksia. Suoritukset koostuvat 
osasuorituksista ja osasuorituksista tärkein suo
ritus on ampumasuoritus". Voitkos asian enää 
selkeämmin mainita. 

S 
anojen lyhentämistä käsitellään oival
lisesti kirjassa L TM. Suomeksi lyhen
teet ja taktiset merkit. Siinä sanotaan 
"Sanat lyhennetään lopusta, sisästä, 
sekamuotoisesti tai vakiintuneen 

käytännön mukaan". Että sillä lailla! Jos löydät
te jostakin syvemmän viisauden kuin tuo lause, 
niin kertokaa heti minullekin. Näytettyäni kyseis
tä kohtaa ohjesäännöstä eräälle arvostetulle äi
dinkielen lehtorille, hän purskahti aivan hervotto
maan nauruun ja pelkäsin koko ajan, että nauru 
laukaisee hänessä tiettyjä ei-toivottuja tahattomia 
refleksejä . 

Lopuksi kunnon esimerkkejä: 

YL. TUOL.OS. VERH.KÄSINOJ.SEKAL = Tyyppi
määrittelemätön käsinojallinen tuoli, jossa on 
perseen alla pehmuste. 

KTÖPSTO = Ei tarkoita kätilö opistoa, vaan 
käyttöpatteristoa. 

SAMMH = Ei tarkoita sammuneiden huoltoa , vaan 
syvyysammusheitintä. 

ILMAVIP-AL SAA ILM IV-AK IVSTE, JOTA ANTAA 
IWOT/N = Ilmavoimien ilmapuolustusalue saa 
ilmoitukset ilmava lvonta-aluekeskuksesta 
ilmavalvontaselosteena, jota antaa ilmavalvonta
vastaanotin. 

JV JAKAA JVM JP:LLA, MISSÄ ON JOHT JA 
HÄNELLÄ J-ELIN J-OS:TA, JONKA J-YKS JSP 
ON LÄHELLÄ J-AJON:A, MISSÄ ON JR JOUKKE 
JLMÄÄ VARTEN = Jalkaväki jakaa jalkaväki
miinoja jakopaikalla, missä on johtaja ja hänellä 
johtoelin joukko-osastosta, jonka joukkoyksikön 
joukkosidontapaikka on lähellä joukkue
ajoneuvoa, missä on järeä joukkuekeskitin jär
jestelmää varten. 

Näin. Lähden tässä ottamaan minulle sääntö
määräisesti kuuluvan ison tuopin, jonka jälkeen 
olen kuin toinen mies ja se toinen mies haluaa 
koko tynnyrin. 

Hertzliche Grysse! Hannu ■ 
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Majuri Kalevi Reiman 
. Ilmavoimien esikunta 

Tikkakoski 

LENTÅJÅT MERELLÅ 

0 hjaaja on lähtenyt Pirkkalasta 
tunnistuslennolle 16. lokakuuta 
klo 19.30. Pohjoisella Itämerellä 
aluettamme lähestyi tunnistama

ton maali, jonka- siivelle piti päästä vielä 
kansainvälisellä merialueella. Mikä on ou
don kulkijan tyyppi ja kansallisuus? Maali 
kaartoi pois ennen kohtaamista ja hävittä
jämme käsketiin pois. Tälläinen on Rankin 
linnakkeella syksyisin lentäjille pidettävän 
meripelastautumisharjoituksen perimmäinen 
uhkakuva. 

Rankissa merikoulutus 
Leirillä harjoitetaan mieskohtaisia taitoja selviy
tyä kylmästä tappavasta merestä. Ensisijaisesti 
opetellaan mieskohtaisten heittoistuinvarusteiden 
käyttöä , mutta samalla esitellään kaikki Ilmavoi
mien pelastautumisvälineetaina kuljetuskoneiden 
ja helikopterien 20 hengen lauttoihin asti. Esitte
lyaiheina ovat myös Rajavartiolaitosten alukset 
ja helikopterit meripelastajina. 

Motivaatiosta ei ole ollut puutetta 
Kurssilaisten vahvuus on ollut aina noin 16. Kos
ka koulutuksen tarve kotitukikohdissa on jatku
vaa, on Rankin leiri samalla kouluttajakoulutus
tilaisuus. Motivaatiosta ei ole ollut puutetta , sillä 
pelastautumistilanne voi olla kenen hyvänsä edes
sä mitä pahimmissa oloissa. 

Vinssillä ylös merestä Mi-8 -hekoon 
Lokakuun puolessa välissä pidetyn leirin maa
nantai- ja tiistaipäivinä pidettiin Rankin linnak
keella pitkät rupeama! valmistavaa koulutusta eri 
välineiden ja toimintojen parissa. Keskiviikosta 
torstaihin oli vuorossa sovellettu aihe uloimmilla 
luodoilla Rankista noin 12 km lounaaseen. Leirin 
päätöksen kohokohta oli oppilaiden "pelastami
nen" merestä vinssaamalla heidät merestä Mi-8 
-helikopteriin. Joukko lennätettiin suoraan Uttiin, 
missä harjoitus purettiin. 

Jokainen mies on lentänyt tai ollut Ruotsinlaivalla 
merellä, mutta yleensä n. 30 % heistä oli ollut 
ulkomerellä pinnan tasolla . 

Pelastautumiskoulutuksen 
laaja kirjo 
Pelastautuminen on lentäjälle tärkeä koulutusaihe 
hiin taitojen kuin psykologisten syidenkin kannal-
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ta. Suhteellisen vähäisen ajan takia keskitytään 
oleellisiin ja kovimpiin tilanteisiin ja aiheisiin. Len
non hätätoimenpiteet harjoitellaan simulaattorilla . 

Hyppyjä veteen, puustoalueelle ja 
puuttomaan tunturiin 
Laskuvarjohyppy koulutetaan LjK:ssa yleisellä 
hyppykoulutuksella ja koneiden tyyppikohtainen 
laskuvarjoleiri järjestetään vuosittain Keuruulla 
tukeutuen Keski-Suomen Rykmentin vesi
kalustoon. Täällä ohjaaja vedetään hinauslas
kuvarjolla 200 metrin köydellä n. 100 metrin kor
keuteen , mistä varjon varassa pudotaan veteen. 
Oppilas joutuu tekemään kaikki toimenpiteet to
dellisella tavalla . Yksi perusharjoitus on kadetti
kursseilla sulan maan aikana puustoalueella. 
Vaativin tapahtuma on talvisin helmikuussa 
puuttomassa tunturissa , missä '1appava viholli
nen" on kuiva kylmyys. Rankissa pidetty harjoi
tus on yksi vaativista ja kiinnostavista , koska 
harjoitteluelementti on valtaosalle tuntematon ja 
vaaralliseksi koettu. 

Leiri on pidetty jo kymmenen vuotta 
samoissa paikoissa ja samoilla alueilla 
itäisellä Suomenlahdella. Suuriin 
muutoksiin ei ole ollut tarvetta, sillä näin 
harjoitus on ollut sujuvin järjestää. 
Koulutuksen kannalta alue on mainio. 
Opetusapu ja palvelut ovat olleet 
tehokkaat. Tästä suuri kiitos myös 
Kotkan Rannikkopatteristolle ja sen 
ystävälliselle henkilöstölle. 

0 nneksi nykyään kaikki on toisin. Tänä 
päivänä vastaava projekti voisi edetä 
seuraavasti: Sotilaslääni on tehnyt aloit

teen PE:lle villahousujen käytöstä alueellaan -
etenkin talvisaikoina. Neljän vuoden kuluttua 
PE:n tutkiva insinööri tekee saman esityksen ja 
saa aloitepalkinnon. 

P 
uolustusvoimien kahdessa joukko-osas
tossa koekäytetään villahousuja viisi 
vuotta (samantyyppiset housut ovat ol

leet muissa armeijoissa käytössä noin kolmekym
mentä vuotta) . Villahousut todetaan sopiviksi 
Suomen oloihin ja Mpa:lle annetaan oikeus mää
rätä housujen käyttö alueellaan, kunhan raportoi 
siitä PE:lle touko- ja marraskuun 15. päivänä . 

M pa:n toimialajohtaja vierailee joukko
osastossa, tapaa erittäin operatiivisen 
henkilön ja varoittaa, että MpaE:sta on 

tulossa käsky villahousujen käyttöönoton 
suunnittelukokouksesta. Viikkoa myöhemmin 
Mpa:n osastopäällikkö soittaa joukko-osastoon 
ja käskee majurin menemään faxin luokse vas
taanottamaan käskyä. Faxissa käsketään Mpa:n 
joukko-osastoja suunnilielukokoukseen kolmen 
päivän kuluttua Mpa:n esikuntaan. Mukaan tu
lee ottaa faxilla tulleet esitäytety1 lomakepohjat 
tietoineen, joista ilmenee villahousujen käyttötarve 
henkilöstöryhmittäin: varusmiehet, naisvarus
miehet, henkilökunta (ryhmittäin), naiset ja 
reserviläiset. Lisäksi tarvitaan kymmenen seuraa
van vuoden ennuste tarvittavista kokoluokista . 
Asiakirja lähetetään myöhemmin postitse . 
Vastaanottajaa pyydetäänfaxaamaan ilmoitus, 
että on saanut faxin . Esikuntapäällikkö saa tie
don sähköpostissa. Kuittaus vaaditaan 

S euraavana päivänä tulee fax läänistä. Sii
nä käsketään Mpa:n käskemien tietojen 
lisäksi lähettämään tänään varu-listaukset 

kaikista joukoista ja merkitsemään sinne kohdat, 
johon villahousut voitaisiin lisätä. Lisäksi käske
tään ilmoittamaan vapaaehtoiselle maan
puolustukselle annettavissa oleva villahousutuki. 
Asiakirjaa ei lähetetä postitse, mutta huolto
päällikköä pyydetään heti soittamaan läänin 
huoltopäällikölle. Asiakirja osoitetaan 
sähköpostina kaikille toimialajohtajille, joita asia 
ei koske. 

Samana päivänä tulee Mpa:n käsky postissa . Se 
on muuten samanlainen kuin fax, mutta tiedot 
pyydetään lähettämään jo tänään faxilla läänin 
lausunnolla varustettuna. 

T 
oisena päivänä PE:sta tulee PAK:n luon
nos, jossa villahousujen käyttöönotto 
ohjeistetaan. Joukko-osastoja käsketään 

lähettämään kommenttinsa ja korjausehdotuk
sensa eiliseen mennessä MpaE:n kautta. Varsi
nainen PAK lähetetään joukoille viimeistään nel
jä n vuoden kuluessa . 

Samana iltapäivänä PE:n aselajiosasto lähettää 
joukko-osastoon salaisen faxin, jossa todetaan, 
että aselajin kaikkien joukko-osastojen on syytä 
muodostaa yhtenevä kannanotto villahousu
asiassa. Aselajijoukko-osastojen suunnittelupala-

ede& , 
tutkim 

veri pidetään komentajien neuvottelupäivien yh
teydessä . Joukko-osastoja pyydetään laatimaan 
esitys erityisesti aselajin sa-tarvetta silmälläpitä
en. 

Sama viesti soitetaan suoraan komentajalle ja 
asiakirja lähetetään postitse. Esikuntapäällikölle 
asiakirja lähetetään sähköpostina ja siinä käske
tään myös joukko-osastoa nimeämään oma villa
housuvastaava. 

M pa:n kokouspäivän jälkeisenä aamu
na tulee PEh-os:lta puhelinsoitto, jos
sa ilmoitetaan, että huolto-osasto 

ohjeistaa villa housujen käyttöönoton valtakunnal
lisesti, joten Mpa:n ei tarvitse sitä suunnitella. 

Käsky tulee tunnin kuluttua faxilla ja kahden päi
vän kuluttua postitse asiakirjana. Joukko-osas
ton on ilmoitettava kunkin käskyn saapumisesta 
välittömästi puhelimella . Vajaa-ilmoitus pyyde
tään faxina. Villahousuista tulee käyttää 
lyhennettä Vlahsut harm pv (täyd) ja pumakoodia 
TKF278-9085-116, missä TFK tarkoittaa uutta 
välivaatetusta ja numerosarja ei tarkoita mitään. 

Saman päivän iltana maanpuolustuskurssilla 
esitetään sodan ajan villahousumäärävahvuudet 
prikaateittain. Tiedot on kopioitu lltasanomista. 

P uolustusneuvosto toteaa viikon kuluttua, 
että villahousut ovat operatiivisesti van
hanmallisia ja liian hitaita, koska niissä ei 

ole sepalusta ja persauksissa on käytetty EU
direktiivien vastaisesti kasvatetun lampaan villaa . 
Lisäksi PV:lla ei ole määrärahoja hankintaan. 
Näin ollen koko hanke perutaan. Asiasta ei 
tiedoteta. 

S euraavana päivänä ilmavoimat ilmoittaa, 
ettei tarvitse villahousuja. PV:n tiedottees
sa ilmoitetaan, että PV harkitsee uusien 

villahousujen hankkimista. VMTK:ta pyydetään 
antamaan lausunto asiasta käsiteltyään sen jouk
ko-osaston komentajan kanssa . 

V 
iikon kuluttua MpaE:sta tulee asiakirja, 
jossa joukko-osastoa käsketään lähettä
mään samana päivänä kello 14.00 men

nessä suunnitema siitä , kuinka jo mahdollisesti 
käynnistety1 toimenpiteet peruutetaan. Asiakirja 
lähetetään seuraavana päivänä faxilla . Suunni
telman liitteessä tulee ilmoittaa, montako mies
työtuntia projekti olisi toteutuessaan vaatinut sekä 

kustannukset jaoteltuna koulutus- ja huoltoalojen 
sekä leirien kesken. Projektikoodina käytetään 
365479051884 :ää . 

Aselajiosasto faxaa , että on tietoinen hankkeen 
peruuttamisesta, mutta joukko-osastojen on kui
tenkin syytä käsitellä asia ja laatia yhteinen suun
nitelma vastaisen varalle. Tieto varmistetaan 
sähköpostilla. 

S euraavana päivänä Sl:n kuriiri palauttaa 
varu-listat joukko-osastoon ja haluaa ti
lalle uudet listaukset, jossa ei ole mer

kittynä paikkaa villahousuille. Sl:n huoltopäällik
kö käskee asian myös aselajiteitse faxilla . 

K uuden vuoden kuluttua edellisestä 
PE:sta saapuu PAK, joka kumoaa mah
dolliset edelliset ja puolen tusinaa tule

vaakin PAK:ia, joissa käsitellään villahousuja . 

K otkan Kynnet - PV:n uutislehti • (enti
nen KotRPsto:n sittemmin KotRR:n 
joukko-osastolehti) julkaisee tapahtu

ma-sarjasta vuotta myöhemmin päätoimittajansa 
Samuli Rustin johdolla jatkokertomuksen 
"Saatanalliset sähkeet" ja toimitusneuvosto jou
tuu valtakunnanoikeuteen. Päätös asianosaisille 
lähetetään asiakirjana, faxilla ja sähköpostissa. 

y ltiömaanpuolustushenkiset ääriaktivis
tit uhkaavat hirttää Rustin munista, jot
ka lähetetään lähettipostina toimituk
seen. 

Pehmeiden pakettien Joulua kaikille! 

kapi Reijo Kinnunen ■ 
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1. Turusta. 
2. Kriittinen kysymys, 34. 
3. Ei. 

ltn 
Harri 
Koski 

1.10.1996 
viesti upseeriksi 
Rankkiin 

4. TurRR, Kuuskajaskarin linnake. 
5. Viestiupseeri. 
6. Levoton, ikiliikkuja. 
7. Sattumalta. 
8. Vaativa. 
9. Vanhanaikaisuus ja byrokratia, saamatto
muus, happamat ihmiset. 
10. E-en. 
11. Joskus. 
12. Kaupunkivaruskunta. 
13. Olen urani huipulla ja palvelusaikaa 16 v. 
14. Kalastamalla ja lenkkeilemällä. 
15. Suunnistus, kalastus, lenkkeily, tanssi. 
16. Pitkä ja terve elämä. 
17. Välimuoto. 
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KUU 
MAT 

18. Siiden Green Fizz, Hunajakana. 
19. Olen nähnyt. 
20. Hyvin. 
21 . Jälkeen. 
22. Joskus. 
23. Vanhoillinen. 
24. Kyllä . 
25. Omaksi iloksi - kyllä. 

Aulikki 
Aaltonen 

1.1.1997 
kokiksi 
Rankkiin 

1. Syntynyt Sauvossa, Turusta. 
2. 49 V. 

3. Aikuinen tytär ja lapsenlapsia kaksi (tyttöjä) 
4. Öröstä, Turun Rannikkorykmentistä. 
5. Kokki. 
6. Ulospäinsuuntautunut. 
7. Sattumalta 7 vuotta sitten. 
8. -
9. Tiukkapipoisuus ja jos työhön liittyviä asioi
ta ei kerrota . 
10. Joskus, jos kaikki menee päin seinää. 
11 . Kehun onnistumisesta, esim. keittiö miehiä 
12. Jos elämässä olisi jotain kokematta, uusia 
haasteita ... 
13. Että porukka olisi tyytyväinen. 
14. Lenkkeily, käsityöt, pienet lapsenlapset 
15. Sama kuin edellä. 
16. Että kaikki pysyisivät terveinä. 
17. sosiaalinen. 
18. Kalaruuat, savustettu lohi. Vesi. 
19. Olen nähnyt yhden Örössä leirillä. 
20. Yleensä hyvin. 
21 . Jälkeen. 
22. -
23. Asioista on kerrottu, tietoa on saanut, ih
miset ovat ystävällisiä. 
24. Kyllä . 
25. Urheilunaisia, kävelylenkkejä teen. 

ylil 
Timo 
Kari 

1.10.1996 
talous
upseeriksi 
huolto
toimistoon 

1. En mistään. En ole missään asunut pitkään. 
Riihimäellä olen syntynyt ja asun Muuralassa 
Miehikkälässä. 
2. 40 ja risat. 
3. 2 koiraa, vaimo ja tytär. 
4. Miehikkälän rajavartioalueen johtopaikalla. 
5. Huoltoupseeri. 
6. Luotettava työkaveri. Jos jotain sovitaan, se 
pitää. Diplomaatti - jo yli 20 v. saman naisen 
kanssa. 
7. -
8. Hyvä palaute tuli edellisestä työpaikasta. Oli 
helppo olla esimies, koska alaiset tekivät asi
at ennen kuin piti käskeä. 
9. Sovitusta kellonajasta myöhästyminen. 
10. En. 
11. Kyllä . Normaaleihin käytöstapoihin liittyen. 
12. Ruotuväen hyvin laadittu pyydys. Myös 
muuta asiat vaikuttivat. Olisin voinut entises
sä työpaikassa tehdä rutiinihommia ja jäähdy
tellä , mutta halusin uusia haasteita - ja välillä 
korvesta kaupunkiin. 
13. Omat työtehtävät niin hyvin, että olen oi
keassa työssä. 
14. Lepoa, saunomista, tasapaksua perhe-elä
mää ja harrastuksia . 
15. Metsästys ja kalastus. Toivottavasti pää
sen muuttamaan Kotkaan, niin järjestys muut
tuu; ensin kalastus ja sitten metsästys. Talo 
on myynnissä. 
16. Ei ole toivomuksia . Lopetin jopa 
lottoamisen. Kaikki on mennyt hyvin, suunni
telmien mukaisesti. 
17. Ehkä enemmän ujo, mutta sosiaalinen. 
18. Jäävesi ja olut. Janssoninkiusaus. 
19. Nähnyt olen. Lähinnä venäläisiä ja israeli
laisia. 
20. Hyvin. Ehdottomasti yksin oman peiton alla . 
Mieluiten viileässä. Pikkukalsareissa. 
21 . Ennen. 
22. En. 
23. Hyvän. 
24. Kyllä . 
25. Ei erityistä lajia. Metsästysammunnat ja 
hyötyliikunta. 

KUUMAT 
KYSYMYKSET 

1. Raumalla. 
2. 27 V. 

3. Avovaimo. 

vänr 
Petri 
Eronen 

1.10.1996 
Kirkonmaahan 
opetus
upseeriksi 

4. TurRR:stä, Kuuskajaskarin linnakkeella. 
5. Opetusupseeri. 
6. Rauhallinen, huumorintajuinen, laiska. 
7. Varusmiesajasta lähtien tuntenut alan mie
lenkiintoiseksi. 
8. Loistava , rauhallinen. 
9. Ajattelemattomuus. 
10. En. 
11. Kyllä . 
12. Muistuttaa vanhaa työpaikkaa; linnake
olosuhteet, kaupunki kuitenkin lähellä 
13. Pyrin siihen, että koulutettavat oppivat asi
at hyvin sekä ymmärtävät ja osaavat asiat 
vielä pitkänkin ajan päästä ja kuitenkin niin, että 
homma olisi vielä miellyt1ävääkin. 
14. Pelaamalla tietokonepelejä sekä 
katselemalla Star Trek -ohjelmia videolta. 
15. Ks edellä, lisäk uinti ja moottoripyöräily. 
16. Kymmenen lisää. 
17. 60 % ujo, 40 % sosiaalinen. 
18. Mehukatti päärynämehu, omaan tapaan 
tehdyt perunat + pihvi ja viherpippurikastike. 
19. Hyvin minimaalisesti, olen nähnyt. 
Tunnistamistasolla ollaan. 
20. Kyljelläni ja syvästi. 
21 . Pesen hampaat iltaisin. 
22. En. 
23. Kehittyvä joukko-osasto, vilkas. Ihmiset 
mukavia ja iloisia . 
24. Liikuttuneessa mielentilassa. 
25. En sanan varsinaisessa merkityksessä. 

1. Vehkalahdelta. 
2. 34v. 
3. Vaimo + 2 lasta. 

sotmest 
Petri 
Huurremäki 

1.10.1996 
tväl-upseeriksi 
Rankkiin 

4. KarPr:sta. 
5. Asevaraston hoitaja. 
6. -
7. Pitkä ja kapea leipä viehättää. 
8. Rento. 
9. Saamattomuus. 
10. Kyllä kai joskus. 
11. Aiheesta. 
12. Työmatka lyheni, uudet tehtävät ja olosuh
teet kiinnosti; harrastukset merellisiä. 
13. Ensin pyrin oppimaan uuden työn ja sitten 
tekemään parhaani siinä. 
14. Perheen ja harrastusten parissa . 
15. Metsästys, kalastus, veneily, ammunta. 
16. Terveyt1ä ja pitkää ikää. 
17. Sosiaalinen. 
18. Rommitoti ja kalakukko. 
19. En ole vielä tavannut. 
20. Kyljelläni. 
21 . Jälkeen. 
22. En. 
23. Joustava, hyvähenkinen. 
24. Riittävästi lempijuomaani nauttineena. 
25. Penkkiurheilija. 

Haastattelijana Kirsi Huttunen 

KYSY 
MYK 
SET 
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Saveniuksen Salla piti lämmittelyohjelmana 
aerobiciä, jossa osanottajat olivat innolla muka
na. Tiedotuskomppania löysi meduusamaisia 
suorituksia - ja muutaman viiden metrin rata
kiskonkin (tosin lihaksikkaan sellaisen). Siis mitenkäs tuo liike tehdään? Kysw urhea 

ja urheilullinen Suomen Leijona. 

URHEILUN HURMAA 
aerobic -kuntosali - sulkapallo - kävely - salibandy - liitokiekko - jalkapallo 

Patteriston Palloilupäivä 1.11. Ruonalassa 

Tytöt, mitäs mieltä olette pepusta? No joo, ihan kiva - mutta trikoot 
sais olla vähemmän löysät... TK on täsmälleen samaa mielipuolta! 

24 KOTKAN KYNNET • Kotkan Ranntkkopattensto Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

Reippahasti 
käypi askeleet ... 
Niin Chicago 
Bulssin kuin 
Ressun iltaluki
onkin joukkue 
pärjää oikein 
hyvin jalan
nostossa! Ja 
mikä parasta, 
pojilla näyttää 
olevan kivaa, 
oikein liikunnan 
riemua! 

KotRPsto on monien aselajien joukko-osasto, kyllä. Tämän jälkeen lusikka-haarukka 
-yhdistelmä ja käveleminen purkka suussa on helppo juttu ... 

Ltn 
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s 

Huoltopatterin voitokkaat varusmiehet. Sotmest Teppo Saareksin vetämä taitokilpailu 
oli vaikea ja fyysisesti raskas. 
Pussihyppely, polkupyöräily 
tangon välistä, pääpyörällä
juoksu, hiihto ilman latuja ja 
tikanheitto ilmapalloihin vaati 
erityistä joukkuehenkeä. 
Onnittelumme varusmiehille! 

Osa porukasta päätti haukata 
happea ja laukata muutaman 
kilometrin raikkaassa ja 
aurinkoisessa swssäässä. 
Matkakohteena oli Leporanta 
ja sitten takaisin. Kävelijöille 
oli järjestetty mehudoup
pausta matkan varrelle. 
Kuvassa teknkapt Hannu 
Grön ja hauva, jonka nimen 
toimitus jo ehti unohtaa. 
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Jatkuu sivulla 31 

Kotkan Kynnet nro 3: Kuva-arvoitus 2. 
Kuvassa ovat Elina Kiiski ja Jari Sakki. 
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KILTA 
Retkelle koko perheen kanssa 
Killan tilaisuudet sopivat usein mainiosti 
koko perheen sunnuntairetkiksi, tarjo
aahan toiminta-alueemme rannikko 
lukemattomine saarineen paljon mie
lenkiintoisia kohteita. Retkillä huomioi
daan aivan erikseen pienten kiltalaisten 
viihtyisyys. Erilaiset kilpailut, hauskat 
arvonnat, tikanheitto ja muut perintei
set lajit ovat sopivaa vietettä myös per
heen pienimmille. 

Toimintaa myös pelkästään 
aikuisille 
Killan mukana pääset tutustumaan 
sotilaskohteisiin, niin täällä Kotkan 
Rannikkopatteristossa kuin muuallakin 
rannikkoalueilla - kenties tutuissa pai
koissa varusmiesajaltasi. Kiltalaisilla 
on aitiopaikka seurata rt-toimintaa ja 
sen muutoksia vuodesta toiseen ja 
osallistua linnakkeilla järjestettäviin ti
laisuuksiin, mahdollisuus tavata varus
miesajan kavereita ja kouluttajia seu
rustelun, retkien, urheilun, tanssin, teat
terin, harjoitusten seuraamisen mer
keissä. 

Mitä eroa muihin 
reserviläisjärjestöihin? 
Tärkein ero on se, ettei jäseneksi pää
syn edellytyksenä ole mikään määrätty 
sotilasarvo. Tervetulleita ovat kaikki rt
miehet - ja naiset - aina tykkimiehestä 
kenraaliin. Killan toiminnassa kaikki 
ovat tasaveroisia, sotilas arvot eivät ole 
tärkeitä eikä niitä myöskään toiminnas
sa millään tavoin käytetä. Tärkeää on 
yhteishenki, yhteiset tavoitteet ja va
paaehtoinen maanpuolustustyö. 

Valtakunnallinen tapaaminen 
Kotkassa elokuussa -97 
Elokuun 16. -17. päivinä ensi vuonna 
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Onko kilta 
• vain 

huru-ukkojen 
kerho? 

Å
0

kkiseltään saattaisi niinkin 
luulla, mutta totuus on 

toisenlainen. Kyminlinnan 
Rannikkotykistökilta ry:ssä on 
jäseniä 279,joista naisia on 

43. Ikää kerholaisille on 
kertynyt aikuisuuden ve"an ja 
Kilta haluaakin mukaan myös 

nuorta verta,. Lue, mitä 
ta,jottavaa killalla on 
Sinulle ja perheellesi. 

YHTEYSTIEDOT 

Sihteeri 
Heikki Osola 

puh. (05) 281 807 

·Puheenjohtaja 
Esa Terviö 

puh. (05) 2604 123 

Kyminlinnan 
Rannlkkotykistökilta ry. 

KIVAA 
pidetään valtakunnallinen Rannikon
puolustajapäivä Kotkassa. Kaikki Suo
men RT-killat kutsutaan mukaan, osal
listujia odotetaan olevan 100-150 osal
listujaa. Tällä palstalla kerrotaan ta
pahtumasta lisää lähempänä ajankoh
taa. 

Rannikon Puolustajain Kilta on 
koko maan kattava yhdistys 
Kyminlinnan Rannikkotykistökilta on 
paikalliskilta, joka on on osa Rannikon 
Puolustajain Kiltaa, koko maan katta
vaa yhdistystä. Paikalliskiltoja on Hel
singissä, Kotkassa, Turussa, Hangos
sa ja Vaasassa. 

Killan kirjatut tavoitteet 
Kaikkien eri kiltojen voimaan kuuluu 
yhteisiä periaatteita. Näitä ovat mm. 
maan-puolustushengen vaaliminen, 
oman joukko-osaston ja aselajien pe
rinteiden tallentaminen, jatkaminen ja 
vaaliminen, joukko-osaston ja aselajin 
sekä sen toiminta- ja täydennysalueen 
väestön hyvien suhteiden edistäminen, 
yhteyden pito kulloinkin palveluksessa 
olevaan varusmiesikäluokkaan. 

Kilta palkitsee parhaat 
Kyminlinnan Rannikkotykistökilta pal
kitsee jokaisesta Kotkan Rannikko
patteriston kotiutuvasta joukosta ansi
oituneen tykkimiehen pronssisella 
rannikonpuolustaja-levykkeellä . Pal
kittava on suoriutunut hyväksyttävästi 
koulutuksesta, on käyttäytynyt kiitet
tävästi ja osoittanut kenttä kelpoisuutta 
ja rannikonpuolustajatahtoa. Valinnan 
tekevät yksiköiden päälliköt ja koulut
tajat. Killan edustajat luovuttavat levyk
keen kotiuttamisjuhlassa. 

Asiantuntijana Esa Terviö 
Teksti: Ulla Parviainen ■ 

•• •• 
RESERVILAISENA 
I: e ~T .., ~:SS__A._ 
E nnen harjoitusta pääsin esikuntaan töihin 

komentoalalle, joten suhtauduin postiluu
kusta kolahtaneeseen kertausharjoituskutsuun 
hieman eri tavalla kuin "100% siviilireservilä inen". 
Mitä lähemmäksi harjo itus kävi , sitä enemmän 
jouduin myös itse sekaantumaan eri laisiin har
joitukseen liittyviin tehtäviin. Vi imeisenä arki
päivänä väännetti in vielä puoli kuuteen asti ku l
kulupia sun muuta. 

Kotkan Kynnet 

Maanantaiaamu koitti ja matka alkoi kohti Kymin
linnaa, missä reserviläiset olivat jo jonossa. Sii
nähän sitä aikaa kului jos toinenkin tovi (olisiko
han vastaisuudessa porukan porrastamisessa 
mitään järkeä?) . Noin puolentoista tunnin· 
seisoskelun jälkeen olin ensimmäisessä pää
määrässä, missä luutnantti Vihreäluoto sekä vie
hättävät "naissotilaat" ottivat ilmoittautumiset. 
Sitten lääkärintarkastukseen, missä koin suuren 
yllätyksen. Meikäläisellä tuppaa selkä joskus hie
man reistailemaan, josta rehellisesti mainitsin 
lääkärintarkastuskortissa. Reserviläislääkärisetä 
sanoi, että minut vapautettaisiin harjoituksesta. 
Hupsista - miten tämän nyt seuraavana päivänä 
selittäisi töissä? Ei kelpaa palvelukseen, mutta 
töihin kuitenkin samaan paikkaan, selkä nimit
täin oli hyvässä kunnossa sillä hetkellä. Pienen 
neuvottelun jälkeen sain kuitenkin jatkaa palve
lusta (vai jouduin??). 

Kotkan Kynnet 

Seuraavaksi vastaanotin varusteet, mitä oli 
aiempaan tapaan taas liian paljon. Mitä virkaa 
esimerkiksi oli taisteluvyöllä tällaisessa harjoituk
sessa? Varusteiden vastaanottolinja mentiin niin 
vauhdikaasti läpi, ettei hölmö reserviläinen ehdi 
tajuta mitä kaikkea hän saa mukaansa. Nimi 
paperiin ja kamat ovat vastuullasi. Ainoat jäljel
lä olevat saappaat olivat kokoa 42, mutta jalka 
sattuu olemaan koi(Oa siro 46. Onneksi Sakin Jari 
kuitenkin pelasti pulasta ja kaivoi varusvarastolta 
sopivammat jalkineet. 

Kotkan Kynnet 

Alkusähläilyjen jälkeen päästiin itse asiaan. En
sin ampumaradalle kohdistusammuntoihin. Aika 
hyvän kasan sain ammuttua, mutta se viheliäinen 
taulu oli aivan väärässä paikassa , koska reiät 
eivät maanneet kympin kohdalla . Ruokailu ja 
teltanpystytys olivat vuorossa seuraavaksi. Mie
leen tuli kysymyksiä: teltassako vietän koko vii
kon , miksi osa reserviläisistä pääsi virastotalon 
suojiin? Vastaukset saatiin myöhemmin. Kuuluin 
viestikomppanian tele-ryhmään, pääpaikkana 
Kyminlinna. 

Kotkan Kynnet 

Maanantai-illan tiedotustilaisuudessa kapteeni 

män va ihtoa. Siirryin virastotalolle viesti 
komppanian keskusryhmään, johon kuului neljä 
mukavaa kaveria. Ratkaisu oli ehdottomasti hyvä, 
koska mielestäni jo taloa ja sen henkilökuntaa 
tuntevana olin avuksi monessa pikku asiassa 
muille reserviläisille. Ja JES, pääsinhän itse vi
rastotalon lämpimiin suojiin. 

Kotkan Kynnet 

Seuraavina päivinä opiskeltiin jos minkälaisia 
vempeleitä. Oli SANLAA, SANLIA, keskus
sanomalaitetta, luotiin jopa uusia puhelin
numeroita tietokoneella ja tehtiin kytkentöjä 
keskustauluun. Kouluttajanamme toimi luutnantti 
Seppo Åke, joka jaksoi kärsivällisesti vastailla 
fiksuihin ja tyhmiinkin kysymyksiin. Opin paljon 
uutta. Viestittäjät Arja Valkonen ja Ritva Savolai
nen opettivat meille puhelinkeskuksen käyttöä . 
Päivisin välitin puheluita ja öisin väijyin samaa 
laitetta, josko se soisi - vaan ei soinut. 

Kotkan Kynnet 

Virastotalo harjoituspaikkana on mainio. Kun on 
hyvät ja siistit puitteet on motivaatiota opiskeluun. 
Pienenä miinuksena olivat peseytymistilat ja ves
sat. Vessoihin oli koko ajan loppumaton jono. 
Plussaa oli myös Sotkun "iltavastaanotto". 

Kotkan Kynnet 

Torstaina siirryttiin takaisin Kyminlinnaan. Hom
ma sujui ainakin reserviläisen silmin mutkatto
masti ja juohevasti. Kyminlinnassa yövyttiin tel
tassa, mikä ei sittenkään ollut niin ikävää kuin 
aluksi tuntui. Mutta se pakkiruokailu. Siihen asti 
olin yrittänyt olla hyötymättä siitä , että olin talon 
väkeä, mutta pinna petti. Marssin keittiölle ja sain 
muutaman kertakäyttölautasen - päivä oli pelas
tettu. Erityiskiitos nimiä mainitsematta Kymin
linnan keittiön tyttärille. Harjoitukset jatkuivat 
suunnilleen samaan malliin kuin virastotalolla . 
Väsymys kylläkin alkoi painaa loppuviikosta. 

Kotkan Kynnet 

Vihdoin koitti lauantai-aamu. Äkkiä teltat kasaan 
ja luovuttamaan kamoja takaisin. Ihme kyllä kaik
ki oli tallessa. Leirin purku onnistui paremmin kuin 
perustaminen, nopeasti ja hallitusti. Komentajan 
loppupuheen ja passien jaon jälkeen Kyminlinna 
tyhjentyi äkkiä . Allekirjoittanutkin säntäsi suoraan 
pubiin, jossa näkyi illan mittaan kovinkin tuttuja 
naamoja viikon varrelta . 

Kaikenkaikkiaan reissu oli ihan mu
kava - etenkin näin jälkeenpäin 
muisteltu na. 

Jussi Suomalainen tunnisti kasvoni ja ehdotti ryh- Reservilä inen Tommi Ohtamaa ■ 
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Ki1:ioitt,~jll11 YK-l'lllllllllli.,u us 
- f."i. 1,il/itiin l,inlw piiii."ifii 
uut!elleen pois lwtimt1mtt1 -
on 1•1,rmmti tunnettu. Kol,tt1 
lwlulen 1•uot!e11 t{it111 tiimii 
1110/wmll 011 rll.\'iftlll1llt 
k1111,Uoitlllll1 (siis 11iitii,jotkt1 
eiviit ole el,tineet poi."it11t1 
pt1ilwltt1) t1loittt1111t1/lt1 
tt1rinll11.m: "meillii 
Lihmumi.,·.m" tt1i "siellii 
al/uwlla me teimme". Koslw 
ere/u(rimme ilmoitta11uu111 
lehtemme olevan m•oin 
lwildlle lwlukkaille 
ldrjoittt{iille on meidiin 
paklwjullwi....ra tiimii 
seuram•aldn 1ep11."i111s . 
.lt1tlw.Ht1 lwildlle lienee 
partt."ifa, milu1li tiimii lan•eri 
piiiistettiiisiin uudelleen YK
tehtiiviin -ja jiitettiiiiiin 
sinne. Ehkiipii He:.hol/al, 
.moitui."ii /wl,t1111/li1e....ra 
k m·vm, k"ie.,·tt1 k t1appaa maa n 
k it:ioitt,~ja n. .. 

L ehden toimitus suostui julkaisemaan 
tämän kirjoitukseni ilmeisen harmis
tuneena ja todennäköisesti _vain joulu
mielen velvo1ttam1na. llmo1tt1vat, että 

jatkossa on tarinoiden aiheiden muututtava tai 
sitten minun on maksettava kohtuulliset korva
ukset tuotoksieni julkaisemisesta. 

YK-tarinoita reilun vuoden palvelukseen mahtuu 
loputtomasti tyylillä vanha vaitteri muistelee ja 
mitä ei muista sen valehtelee. Ihan joululahjojen 
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Miehemme maailmalla, vas. kapt Kimmo Salomaa 
(tiedustelupäällikkö), kapt Timo Ohukainen ljoukk.joht. 
2. JK) ja kapt. Ari-Pekka Laukkanen (tiedustelu-ups.) 

saannin turvatakseni pyrin pitäytymään tosiasi
oissa . Joskus nuoruudessa toistakymmentä vuot
ta ja samanverran kiloja sitten vietin turistijoulun 
Yhdysvalloissa, muuten joulut olivat olleet osal
tani aina perhejuhlia . Siten tuntuikin erikoiselta 
valmistautua joulun viettoon Etelä-Libanonissa, 
jossa palvelin suomalaisen valvontajoukon van
himpana tiedustelu-upseerina vuosina 1993 • 
1994. 

Säiden armoilla - etenkin 
Välimerellä 
Välimeren talven ilmasto on kaikkea muuta kuin 
suomalaisen jouluinen: lämpötila pysyttelee pari 
astetta plussan puolella, kolea ja navakka tuuli 
painaa jäätävän ja lähes tauottoman sateen 
vaakatasoon, rinteiltä valuva vesi syö tiet pilalle 
ja kaikkialla on sitkoista savea ja mutaa. Patal
joonan toimipaikoissa ja majoituksissa on koste
aa ja kylmää. Mikäli rauhanturvaaja ei huolehdi 
asuintilansa puhdistuksesta ja materiaalin säily
tyksestä kunnolla, ovat ainakin tekstiilit pian pi
lalla ja home varma vieras parakkiyksiössä. 

Joulu tärkeä juhla vähän 
isommallakin "perheellä" 
Joulu on kuitenkin niin tärkeä tapahtuma koko 
pataljoonan henkilöstölle, että kaikki tekevät par
haansa oikean tunnelman luomiseksi poikkeus
oloissakin. Koti-ikävästään huolimatta jokainen 
tuntuu tajunneen, että tämäkin joulu 1993 on 
perhejuhla . Nyt perhe on vain hieman normaalia 
laajempi. Pataljoonan oman väen lisäksi joulun 
viettoon alueellamme osallistuvat UNIFILin esi
kunnassa Naqourassa palvelevat parikymmentä 
suomalaista sekä alueellamme toimivat 
sotilastarkkailijatiimi Bravon norjalainen, ruotsa
lainen ja ghanalainen upseeri . Yksinäisinä 
ratsastajina ja toimenkuvaltaan melko juuret
tomina tarkkailijat tuntuvat erityisesti arvostavan 
mahdollisuutta joulun viettoon osana perhet
tämme. 

Joulupukin pajaksi muuttunut 
postikonttori 
Koko joulukuun alun pataljoonan postikonttori on 
tehnyt ympäripyöreitä päiviä valtavan joulukortti 
ja -pakettitulvan selvittämiseksi. Postitoimiston 

ovenkamanaan onkin ilmestynyt häthätää kirjoi
tettu lappu, jossa lukee joulupukin paja. Pakette
ja kertyy paitsi kovan koti-ikävän ja läheisten 
muistamistarpeen vuoksi, niin myös maan hin
tatason takia . Libanon on melko edullinen kes
kimäärin noin 60 % Suomea halvempi osto~paik
ka . Tarjolla on kaikkea kelloista ja koruista aina 
arkisempiin tuotteisiin. Kysynnän vuoksi vaattei
ta on eniten tarjolla . Paketeissa onkin paljon vaat
teita : esimerkiksi Lewis 501-farkut maksavat noin 
neljäkymmentä markkaa . Jotkut rauhanturva
ajat ostavat yhdestä naisten alusvaatteisiin 
erikoistuneesta liikkeestä varsin mielikuvituksel
lisia luomuksia. Osa kylläkin miettii, ovatko ky
seiset vaatekappaleet ensi kertaa käytössä to
dellakin vasta lahjoittajan seuraavalla kotimaan 
lomalla. 

Shiia-muslimialuetta 
Etelä-Libanon on lähes sataprosenttisesti shiia
muslimialuetta. Muslimithan katsovat Kristuksen 
olevan merkittävä profeetta, muttei suinkaan ju
malainen olento. Tästä huolimatta joulun aika on 
muslimeillekin rauhallisuuden aikaa . Yleisesti 
islaminuskoiset perheet käyvät jouluna tervehti
mässä kristittyjä perheitä ja toivottamassa heille 
joulurauhaa. Tämä oli hienoa kärsineen maan 

Frunin-ky/än sisarukset. 

tulevaisuuden kannalta, sillä vain muutamia vuo
sia aikaisemmin muslimit ja kristityt surmasivat 
toisiaan sisällisodassa kuin kärpäsiä . Joululla on 
todellakin voimansa. 

Amalin ja Hezbollahin joulurauha 
Aseelliset järjestöt, jotka taistelevat Israelin 
miehityshallintoa ja joukkoja vastaan olivat myös 
laskeutuneet joulurauhaan. Järjestöistä merkit
tävimmät, Amal-liike ja Hezbollah, eivät tehneet 
joulun aikana yhtään hyökkäystä Israelin ja 
DFF:n asemia vastaan. Toisaalta tähän vaikutti 
myös säätila : laaksot eli wadit ovat talviaikana 
lähes kulkukelvottomia ja hyökkäysten toteutta
minen erittäin hankalaa. 

FinnBatt hoitaa hommansa hyvin 
FinnBattilla , eli suomalaisella valvontajoukolla , 
oli ja on edelleenkin humanitaarisen avun järjes
telyt parhaalla tolalla kaikista UNIFIL-rauhan
turvaoperaation joukoista. Suomen etuna oli eri
tyisesti kansallinen määräraha avustustehtäviin, 
minkä johdosta kykenimme jakamaan kaksinker
taisen määrän apua muihin pataljooniin verrat
tuna. Paikalliset ihmiset olivat esittäneet lisäksi 
epäilyjä, että eräässä pataljoonassa humani
taarisesta avustusmäärärahasta vain osa käytet
tiin tarkoitukseensa. Olimme avustussuun
nitelmassa varanneet erityisen joulunajan mää
rärahan ja lisäksi tulisimme jakamaan aikaisem
mista avustuskierroksista sääsyneen materiaa
lin . Avustusrahat käytettiin alueemme sivii
liklinikoiden lääkkeiden ja lääkintävälineistön 
hankintoihin sekä lukuisien kyläkoulujen oppi
materiaalihankintoihin. Näin joulun alla ostimme 
paikallisilta kauppiailta koululaisille vielä hieman 
herkkuja, sillä eiväthän ne koulutarvikkeet oikein 
joululahjoilta lapsista tunnu. 

Tiedonvälitys minareeteista ja 
kaiutinautoista kailottamalla 
Näiden avustusten jakaminen oli aina melkoinen 
tapahtuma. Amalistit viestittivät kylissä, että suo
malaiset ystävät aikovat auttaa kouluja ja 
klinikoita . Tiedonvälitys tapahtui moskeijoiden 
minareeteista kailottamalla ja kaiutinautoista 
möykkäämmällä. Kun sitten me tiedustelu-upsee
rit, kuormautonkuljettaja ja pataljoonan päätulkki 
Ali Haidar saavuimme paikalle, oli meitä vastas
sa Amalin edustajat, koulun opettajakunta, kylän
vanhin eli mukhtar sekä sankka joukko kyläläi
siä ja lapsia. Hyörinä ja pyöritys oli aivan hirmuis
ta , varsinkin kun olin vielä tuolloin tottumaton 
hiutale, vain muutaman viikon toimialueella ol
lut. 

Teetä ja ällön makeaa pikkuleivosta tungettiin 
jatkuvasti saataville eikä niistä oikein sopinut kiel
täytyä . Yhdeksännen koulun jälkeen ilmoitin 
naureskelevalle Alille, että loput seitsemän kou
lua jättäisimme seuraavaan päivään, aaton 
aattoon. 

Yhtenä päivänä parhain ystävä, 
seuraavana päivänä alhaisin koira 
Aattoaammuna yllätyin, kun esikunta-asemam
me porttivartiomies ilmoitti VIP numero ykkösen 

Yläkuva: Barettivala "Arskalla". "Oh, mighty river Utani ... " 
Alakuva: Amalisteja. Vas. Jamal Himadi, Maset Alayan (sector 5:n op.pää/1.), Mahmud 
Hassen, Fadal Mussawi ja Ali Uhrlis 

saapuneen aseman portille ja kysyvän minua. VIP 
1 oli Amal-järjestön alue viiden komentaja ja hal
linnollinen johtaja Hassan Ismail. Lähtiessäni 
portille herra lsmailia vastaan mietin huolestu
neena käynnin syytä, sillä yleensä amalistit ilmo~
tivat tulostaan etukäteen ja tulkkikin olisi silloin 
paikalla - paitsi jos kyseessä oli jokin vakavampi 
ongelma. Hassan Ismail oli portilla mersuineen 
yksin, ilman turvamiehiä ja hymyilevänä. Soper
sin epävarmasti tervetulotoivotuksen : "Ählän 
bekom, Hassan, kifak af hai/ak ... " Hassan kiitteli 
arabiaksi ja jatkoi yhtä epävarmasti "meri 
khristmaas Abu Panu, is joor tsief offiiser, dier 
cölönee/ Viherä present nau". No, toki komen
tajamme eversti Pentti Viherä oli paikalla ja val
mis ottamaan meidät vastaan residenssissään 
heti. En vieläkään tiennyt mistä nyt oikein oli kyse, 
pitäisiköhän etsiä tulkki paikalle ja hakea viimei
set tapahtumatilastot, mikäli Hassanilla olisi va
litettavaa pataljoonamme toiminnasta? Arabien 
tapa hoitaa asioita oli usein varsin yllättävä: yh
tenä päivänä olit heidän paras ystävänsä, mutta 
seuraavana aamuna jo alhaisin koira, yleensä 
syistä , joita länsimaalainen ei voinut ymmärtää. 

Hassan toivotteli hyvää joulua komentajallem
mekin ja alkoi sitten jakaa joululahjoja kassistaan: 
"Hier is samtink lit/e foor juu, dier cölönel.. and 

mai dier änd te plys mejöör ami, Kimmo oo/so 
samtink smoo/ foor oo/ juu em ai ous2 ... !" 

Hassanin tuomat lahjat olivat aivan ... kama ... 
mielenkiintoisia. Komentaja sai muovisen olut
tuopin, joka hoilasi ontolla sähköäänellä 
'1sieeeärs" tuoppia kallistettaessa. Pataljoona
upseeri sai muovisen valokuvakehyksen, jollais
ta pohjoismaalainen ei ehkä antaisi lahjaksi. Me 
tiedustelu-upseerit saimme yhteisesti muovisen 
paristo-käy!töisen "öljylampun", jossa oli sellai
nen uritettu polttimo liekkinä. Yhteinen nimittäjä 
!ahjoille oli made in Taiwan. 

Mutta ei lahjojen mielenkiintoisuudella ollutkaan 
mitään merkitystä, vaan itse asialla. Amal-johta
ja oli itse hankkinut mielestään mainiot lahjat 
meille ja saapui joulupukin lomittajana tuomaan 
niitä. Me olimme aivan ällistyneitä tästä ystäväl
lisestä eleestä. Onneksi pataljoonassakin oli lah
ja- ja muistoesinevaranto . Soitin komento
päällikölle ja pyysin häntä alaisineen pakkaa
maan kiireesti joulupaketit Amalin viitosalueen 
johdolle sillä aikaa kun me komentajan kanssa 
täyttäisimme Hassania teellä ja pikkusuolaisella . 

Jatkuu sivulla 31 
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5 
päivänä lokakuuta A. D. 1996 
kekoontui joukko punasilmäisiä 
ja -nenäisiä miehiä ja naisia 

• 
Kirkonmaan evp-hevostallille 
aikomuksenaan ampua kaik

kea mikä liikkuu. Kyseessä oli vuosittaisen 
Kuutsalon Erämiesten järjestämän hirvijahdin 
kolmas metsästyspäivä ja ilmassa oli hirvittä
vän suuren urheilujuhlan tuntua. Tälle vuodel
le kaatolupia oli saatu poikkeuksellisen paljon 
-yli kaksikymmentä - kun mantereen seuroilla 
lupamäärät sen sijaan olivat puoliintuneet. 

Jahtiporukka käsitti kaikkiaan noin seitsemän
kymmentä henkeä, joista ampujia oli parikym
mentä. Myös naiset olivat jahdissa edustettu
na. Rannikon Kala ja Erä:n puolelta jahtiin oli 
kutsuttu Arvi Soikkeli ja Reijo Kinnunen, jot
ka molemmat kaatoivatkin hirven. Patteriston 
edustajiksi oli kutsuttu linnakkeen päällikkö ja 
patteriston komentaja, jota kuitenkaan ei pääs
tetty turvallisuussyistä metsään. Itse
oikeutettuna kutsuvieraana oli myös valtakun
nallista kärkeä hirven haukkumisessa edusta
va Jarmo Suominen. 

Joukon päärosvo Matti Laukka
nen pitää puhuttelua Aarnolle, 
Juhanille ja Vil/el/e: " Marja
miehiä ammutaan sitten vain itse
puolustukseksi, sienestäjistä ei ole 
niin suurta väliä ". " Ja muistakaa, 
että vankeja ei oteta". 

" Oli se helvetinmoista pauketta. 
Olin metsässä lenkillä, kun ajo
miehet näkivät minut. Ajoivat mi
nua monta kilometriä, mutta pää
sin ampumaketjusta läpi, koska 
olin kuulemma liian pieni. Perään 
ampuivat kuitenkin piruuttaan. ", 
kertoi Muru Järvi. 

"Minua ei hirvittänyt yhtään, minul
la oli nämä mukana'; kertoi vai
monsa kanssa alkumatkan juos
sut Veikko Järvi. 

Jahdissa kaatui puolen tusinaa hirveä. Hirvet ve
dettiin miesvoimin traktoriuran varteen. Kärjessä 
vetää Aarno Laukkanen, kolmantena jonossa 
nojaa köyteen Tero Kurki. Oikeanpuoleisessa jo
nossa linnakkeen päällikkö on vetävinään, mistä 
saikin päivän mittaan useita huomautuksia. 
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Yhteisvoimin hirvi saatiin uran 
varteen. Miehet vetivät länteen 

ja koira itään, koira hävisi. 

Jatkoa sivulta 

KOTIA KAUEMPANA 

Komentotoimisto ehti toimittaa vastalahja! juuri 
ja juuri ennen Hassanin poistumista ilmeisesti 
hänen huomaamatta pikatilannettamme. Tosin 
kukaan ei ehtinyt tarkistaa listoilta, ettei nyt an
nettuja lahjoja ollut annettu jo aikaisemmin. Itse 
pelkäsin eniten kokemattoman toimistosihteerin 
panneen kiireessä komean lahjapuukon johon
kin paketeista.Onneksi lahjapaketeissa ei ollut 
yhtäkään sopimatonta esinettä. 

Aattoillan joulupöytä 
Aattoiltana kaikilla vartioasemilla vietettiin joulua: 
vartiovuoroja oli järjestelty siten, että kaikki voi
sivat nauttia joulupöydäslä.Esikunnanmäen, eli 
aseman 9-1 upseerit lähtivät koppanioiden eri 
vartioasemille tekemään miehistön vartiovuoroja. 
Muissa UNIFILin pataljoonissa upseereita lienee 
rangaistu moisesta arvonsa polkemisesta. Meil
lä kaikki olivat tyytyväisiä ja joulumieli tuli ihan 
oikeista teoista . Itse olin kunniavartioissa palve
luksessa surmansa saaneiden suomalaisrauhan
turvaajien muistomerkillä. 

Aseman keittiö ylitti tapansa mukaan kaikki odo
tukset: joulupöytä oli todella herkullinen ja erin
omaisen yltäkylläinen. Todennäköisesti tuosta 
joulusta lähtien olen ollut jatkuvasti alakynnessä 
loputtomassa taistelussa liikakiloja vastaan, ku
ten moni muukin entinen rauhanturvaaja . Joulu
kinkut rahdattiin Suomesta, islamilaisessa ym
päristössä kun ei possuja ole. Niinpä joulu tuntui 
ihan oikealta joululta kaukana kotoakin. 

Suomesta myös joulukuuset 
Pataljoonan pappi ja diakoni kiersivät aattona 
kaikki kaksikymmentäneljä vartioasemaa. Vaik
ka perusrauhanturvaaja ei liene järin uskonnolli
nen, ei yhdelläkään asemalla ollut pulaa joulu
evankeliumin lukijoista eikä hartauteen osallistu
jista. Libanonissa ei ole jäljellä kovinkaan paljon 
kerran niin runsaista metsistä . Jäljellä olevaa 
puustoa pyritään suojelemaan kaikin keinoin. 
Pataljoonan huolto-osasto on yhdessä YK-kou
lutuskeskuksen kanssa onnistunut hankkimaan 
Suomesta joulukuusia isoimmille vartioasemille, 
mikä täydentää hienosti joulutunnelman. Vaikka 
moinen operaatio saattaakin tuntua tuhlaukselta , 
niin me rauhanturvaajat tunsimme kruunun pitä
vän huolta tytöistään ja pojistaan muutoinkin kuin 
juhlapuheissa. 

Jokainen ajatteli läheisiään siellä 
kotona Suomessa ... 
Tämän joulun tulisimme varmasti aina muista
maan, niin erikoinen se oli. Useimmat meistä oli
vat ensikertalaisia rauhanturvaajina ja monet ei
vät olleet aikaisemmin olleet jouluna poissa ko-

toa. Siksi ei juhlinta ollutkaan lopulta kovinkaan 
rempseää. Joulupöydässä keskustelu oli vähäis
tä, sillä jokainen ajatteli läheisiään kotona.arvioi 
aikaa ennen seuraavaa tapaamista . Ja jokainen 
rauhanturvaaja aavisti, että sateiden hellitettyä 
levänneet sissijärjestöt aloittaisivat jälleen hyök
käyksensä Israelin ja DFF:n asemia vastaan. 

Paluu arkeen 
Paluu arkeen ja hauraan rauhan turvaamiseen 
tapahtuikin joulukuun loppupäivinä, mutta valon 
juhlan saimme vielää toivomallamme tavalla. 
Ehkäpä säätila ei sittenkään ollut tärkein syy tuol
loin toteutuneeseen joulurauhaan. 

DFF tarkoittaa De Facto Forces, tiedotusväli- · 
neissä South Lebanese Army. Israelin valvo
ma militiajärjestö, joka osaltaan toteuttaa Is
raelin miehitystä Libanonissa. Ts. Israelin 
käsikassara . 

MIOt, Military lnformation Officers, suoma
laisittain tiedustelu-upseerit, kolme yhteensä. 

Puukon antaminen "lahjaksi" arabille on 
solvaus ja toivomus lahjansaajan kuolemas
ta . 

Normaali vartiovuoro on kuusi tuntia, joulun 
aikana lyhyempi, yleensä kolme tuntia . 

Surmansa saaneita suomalaisia oli kaikkiaan 
kaksitoista, joista vain jääkäri Tom Kjällman 
oli kaatunut "in action" ajettuaan avustus
tehtävässä ambulanssillaan miinaan. Muut 
rauhanturvaajat olivat kuolleet onnettomuuk
sissa. 

Jos kaikki meni hyvin pääsi rauhanturvaaja 
kotimaan lomalle noin kolmen kuukauden 
välein. Lomien käyttöön vaikuttivat monet eri 
seikat. 

Tavanomaisessa hyökkäyksessä aseelliset 
tulittivat miehittäjän asemia pst-ohjuksin, 
kranaatinheittimin sekä konekiväärein . Isra
elin ja DFF:n vastatulitus oli aina rajua . 
Palvelusaikani suurimmassa tulituksessa ke
väällä 1994 pataljoonan alueelle ammuttiin 
muutamassa tunnissa reilut 16 000 laukaus
ta, joista noin puolet raskailla aseilla (175 mm, 
155 mm tykistö sekä 160, 120 ja 81 krh). 
Kyseisessä tulituksessa ei pataljoonan 
henkilöstölle eikä materiaalille aiheutunut vau
rioita , mutta alueen siviilejä haavoittui ja talo
ja tuhotui. 

Teksti ja kuvat: kapi Kimmo Salomaa ■ 
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Tervetuloa mukaan jengiin! 
Katso lisää palstoilta Kuumat Kysymykset! 

Reserviin 
sotmest Reino Virtanen 1.11 .1996. 

Lystikkäitä päiviä 
oloneu vokselle! 

Ylil Pekka Liukkosen perheeseen on 
syntynyt neljäs lapsi. Pekka haluaa kiittää 
hienosta teosta elämänsä valittua, 
sankaräiti Railia. Perheen pikkuprinssi 
syntyi YK:n päivänä 24.10. Pienen miehen 
tekonimi on "Olbert" (vanhemman tyttä
ren keksimä) ja strategiset mitat ovat 381 O 
gja50cm. - -

Onnea ja kestävyyttä 
koko sakille! 

PERISKOOPPI ~1/~ 'J::J~ 
PUKKI 21.3. - 20.4. 
Kaimasi tulee käymään lähiaikoina. Saat lahjaksi viilekkeet 
ja piippurassin. Hän saattaa yrittää lähennellä sinua, mut
ta torju yritykset ponnekkaasti, silla siitä ei seuraa kuin 
tonttuja. Aja karvasi, jos haluat nayttaa seksikkäältä. 

NAUTA 21.4. - 20.5. 
Tuhlaat rahasi turhanpäiväisiin jouluostoksiin, kun sen ase
mesta voisit viettää iloista elämää juottoloissa ja muissa 
kultturelleissa paikoissa. Yrität luoda perheellesi viihtyisän 
joulun, mutta olemuksesi riittää pilaamaan tunnelman. 

HUMMERI 22.6. - 22.7. 
Jakso on sinulle tapahtumaköyhä. Jouluna sinua muistaa 
vain ulosottomies, jolla on tapana tervehtiä kanta-asiak
kaitaan pienellä paketilla. 
Tonttuilet kotisi kulmilla häiriöksi asti ja saatkin vakavat 
nuhteet muilta asukkailta. 

TUPLAVAHINGOT 21.5. - 21.6. 
Jouluna polta! känni päissäsi naapurin polkupyörän, mutta 
selviä! siitä vierittämällä syyn joulupukin niskoille. Uusi 
vuosi kulahtaa hirvittävässä ripulissa. Rakkauselämäsi 
vetreytyy hiukkasen edellisestä jaksosta. 

KISSIMIRRI 23.7. - 22.8. 
Saat kuulla, eitä olet töpeksinyt pikkujouluissa oikein olan 
takaa. Siitä johtuvat osaksesi tulevat vahingoniloiset hy
myt ja kuiskuttelut. Teet paatoksen, eitä ei koskaan enää. 
Vuoden vaihtuminen tuo kuitenkin mukanaan samoja on
gelmia. 

IMPYET (EX) 23.8. - 23.9. 
Laiskuutesi alkaa saada mainetta jo kolikuntasi ulkopuo
lellakin. Yritäpä ryhdistäytyä ja aloita uusi elämä uutena 
vuonna. Raha-asioita on jakson aikana syytä hoitaa erityi
sen tarkasti. Teet paljon heräteostoksia, kuten tavallista. 
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PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Synkkä syksy on saanut sinut alakuloiseksi ja 
masentuneeksi. ota itseäsi niskasta kiinni ja mene osta
maan eurokossu, niin kyllä se maailma siltä valoisaksi 
muuttuu. Voisit käydä myös hiukan useammin maalikylillä 
riekkumassa. 

NILVIÄINEN 24.10. -22.11. 
Hyvät ajatukset pyörivät päässäsi, mutta eivät millään löy
dä tietään ulos. Se on vain osoitus pururadan riittävästä 
pituudesta. Huolehdit jakson aikana kiitettävästi muiden 
asioista ja niinpä omat asiasi jäävät hoitamatta. 

ROPIN HUUT 23.11. -21.12. 
Valmistat perheellesi jouluaterian, jota ei sikakaan söisi 
vinkumatta. Kun ei ole taitoa, niin ei ole. Suutari pysyköön 
lestissään. Sen asemesta kunnostaudut syömisessä: lihot 
kolme kiloa joulun aikana ja se tuli jäädäkseen. 

TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Vuodenvaihde tuo tullessaan vaihdevuode~ mutta niiden 
tuomat lieveilmiöt vain korostavat elähtänyllä imagoasi. 
Apaallisuutesi ja saamattomuutesi saa kanssaihmiset ajoit
tain jopa pitämään sinusta. 

VESISELVÄ 21.1. -19.2. 
Loppuvuoden kiireet ja juhlat ovat raunioittaneet ulkoisen 
olemuksesi. Painupa vaikka surffaamaan, kun merikin on 
vielä avoin. Työtovereitasi kohtaan voisit olla hiukan ystä
vällisempi. Ulkonäkösi ei ole heidän vikansa. 

TURSKAT 20.2. - 20.3. 
Alat tuntea itsesi jo niin vanhaksi, eitä aiot hakea itsestäsi 
lapsilisää. Joulujen välissä esität kapakassa parkettien 
partaveista ja saatat koko sukusi häpeään. Uuden vuoden 
alkajaiseksi saat yllätysvieraan - poliisilaitoksella. 
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Oikeat vastaukset 

TIUTAU 

R unsas pihlajanmarjasato tietää 
myös runsaita tilhijoukkoja. Tilhet 
ovat tulleet tutuiksi syksyisten 

vaellustensa myötä täällä etelässäkin. 
Joka syksy saapuvat tilhiparvet syys-loka
kuussa eteläiseen Suomeen, sillä niiden 
pesimäsijoilla ravinto loppuu syksyn tullen. 

Sorbus maistuu ... 
Tilhi on kummajainen linnustomme moni
satapäisessä "parvessa". Se on ainoa 
hedelmänsyöjä, mutta kuitenkin hyvin vä
hän erikoistunut ravinnon suhteen. Lienee 
viisasta täällä Pohjolan perukoilla, jos ai
koo selvitä elämästä hengissä edes lyhy
en ajan. 

... ja siitä tulee huppeliin, tilhetkin. 
Joskus tilhiparven menossa näyttää ole
van tolkku pois. Aivan kuin ne lennäh
telisivät huppelissa. Ja huppelissahan ne 
korvarastaat joskus ovatkin. Olisithan si
näkin muutaman sorbuksen jälkeen. Käy
neet marjat sisältävät alkoholia - tilhet ei
vät tätä tiedä. Ravinnon ollessa alko
holipitoista tulee siitäkin huppeliin. Tilhen 
maksa on suurempi kuin muilla varpuslin
nuilla. Sen kyky polttaa elimistöön joutu
nut alkoholi on monin verroin tehokkaam
paa kuin ihmisellä - noin kahdeksan ker
taa nopeampaa. 

Vaarallinen kakka 
Omituinen otus tuo tilhi - tupsupää. Parvi 

saattaa lehahtaa pihapiirin ruokinta
paikallekin sapuskaa etsimään. Niitä seu
ratessa on havaittu muuan vähintäinkin 
omituinen juttu. Nimittäin liittyen siihen mitä 
siellä nokkaansa panevat. Tuskin monen 
lintulaudalta löytyy pihlajanmarjoja tai yli
päätään mitään marjoja. Voihan kakka -
TILHEN KAKKA. Ne syövät sitä itteään. 
Monet linnut tahtomattaan sitä syövät 
maassa lojuvien siementen mukana ja 
usein saavat kuolettavan salmonellatartun
nan. Ilmeisesti tilhet saavat kakastaan 
muuta irti. Nam, eikun yök. 

Kaunis, vaan ei kaikkien tykkäämä 
Tilhi on eräs kauneimmista linnuistamme. 
Sen höyhenpuvun tiilenpunaisen ja har
maan tyylikäs sekoitus on jo sinällään kau
nis, mutta mustat, valkoiset, kirkkaan kel
taiset ja punaiset yksityiskohdat tekevät 
siitä täydellisen. Ja kampaus. Se on aina 
ollut muodikas -aikaansa edellä. Siihen on 
kiinnitetty ansaitusti huomiota, sillä kansan 
antamat nimet tukkalintu ja tupsupää joh
tuvat taatusti tilhen komeasta töyhdöstä. 

Tilhiparvien ilmaantuminen ei kaikkialla ole 
ihmisiä ilahduttanut. Moniin lintuihin on 
kansanperinteessä liitetty mitä oudompia 
uskomuksia muuallakin kuin Suomessa. 
Hollannissa tilhien uskottiin tuovan muka
naan pelottavan kulkutaudin - ruton. Siis
pä tilhestä ei tykätty. Nykyään lintutiede ja 
lääketiede ovat Hollannissakin sen verran 

tunnettuja tieteenaloja, joten ruton ja tilhen 
symbioosista ei vakavasti puhuta. 

Ma mistä löytäisin sen tilhen 
Viime syksy ja talvi olivat sorbusmaisen 
tilhirikkaita täällä kaakkoisessa laakso
kunnassammekin . Kotkassa ja sen lä
hiympäristössä vaelteli monisatapäisiä, 
iloisesti (huppelissa) kiliseviä tilhiparvia 
varmasti kymmentuhansin joukoin. Par
vien huippu saavutettiin vuodenvaihteen 
tienoissa. 

Meikäläinenkin yritti saavuttaa edes jon
kun noista kymmenestätuhannesta 
tupsupäästä kameran etsimeen. Kauniis
ta linnusta oli minunkin saatava kaunis 
kuva. Vaeltelin aika harvoin vaeltelevien 
parvien perässä, joten kuvasato ei otta
nut kasvaakseen. Joulun jälkeen Puisto
lassa puuhailevaa parvea eräänä iltana 
jahtasin muutaman kuvan saadenkin. Mut
ta se smultrånplats löytyikin lähes omasta 
pihapiiristä. Onneksi Lehtisen(kin) Riku n 
hassunkurisen harrastuksen, oli tilhiparvi 
pesiytynyt hänen taka-pihalleen. Rikuhan 
rengastaa lintuja, ja hän oli saanut tilhet 
mieltymään rusinoih in. Ja näistä 
rusinapyistä (kansanomainen nimi pihlaja
pyy) minä sitten sain tämän kauniin kuvan. 

Teksti ja kuva : yli! Pekka Vainio ■ 
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