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Komentajan 
Kynästä 

Kotka 30.1.1997 
atkatessani joulukuun alussa Vaasasta Helsinkiin kohtasin pikajunan ravin
tolavaunussa sattumalta eversti Erkki Nordbergin. Päivä oli 1/96 saa
pumiserän 330:n vuorokauden varusmiesten kotiuttamispäivä. Junassa oli 
runsaasti kotiutuvia, jotka puivat palvelusaikaansa. Eversti Nordberg, joka 
on Sotilasaikakauslehden päätoimittaja ja pääesikunnan koulutusosaston 

päällikkö, käsittelee lehden tammikuun numeron pääkirjoituksessa näitä juttuja. Kirjoituksen 
otsikko on "Silmänpalvontaa", ja se sisältää lyhyitä tyyppiesimerkkejä varusmieskoulutuksen 
löysyydestä, löperyydestä ja typeryydestä. 

En halua syyllistää ketään, en itseäni, yksiköiden päälliköitä, heidän alaisiaan kouluttajia , 
varusmiehiämme enkä myöskään meidän kaikkien yhteisiä esimiehiä , mutta seuraavia kysymyk
siä nousi mieleeni eversti Nordbergin kirjoitusta lukiessani: 

-Miksi niin äärimmäisen harva varusmies viitsii tai uskaltaa esittää toivomuksia itseään koskevis
sa koulutusasioissa? 

-Miksi liian usein kohtaan varusmiehiä, jotka eivät osaa kertoa käynnissä olevan koulutusjakson 
merkitystä tai tavoitetta edes omalta osaltaan? 

- Miksi lähes aina törmään harjoituksissa kouluttajaan, joka kertoo jonkin rauhan ajan varo
määräyksen estävän toiminnan järkevän harjoittelun tässä ja nyt? Yleensä tällaisessa tilantees
sa kyse on taisteluammunnasta käsiasein. 

- Missä ovat ne taistelusimulaattorit, joista saa lukea sotilasaikakausilehdistä? Ei ole näkynyt 
Kotkassa ainuttakaan. Tavanomaiset maalilaitteetkin joudutaan hakemaan naapurijoukoista 
- Miksi kokenut päällystä sitoutuu tehokkaasti tietokoneen ja kirjoituspöydän taakse laatimaan 
suunnitelmia ja seurantaraportteja , eikä siten ehdi riittävästi opastaa nuorempia kouluttajia 
välttämään jo aiemminkin tehtyjä virheitä? 

Yhtä hyvillä tai huonoilla kysymyksillä voisi jatkaa pidempäänkin. 

Kaikkia edellä esitettyjä kysymyksiä ei joukko-osastotasolla voida pysyvästi ratkaista. Niitä on 
vietävä myös keskusjohdon tarkasteluun. Mutta joukko-osastossa, perusyksikössä, joukkueissa 
ja jaoksissa voidaan tehdä ratkaisevan paljon. 

Oleellista on tiedostaa, että varusmiehet ja reserviläiset arvioivat ja kritisoivat koulutusjär
jestelyjämme sekä edessä että takana. Niissä puheissa on paljon sellaisia aineksia, joilla ei ole 
käyttöarvoa , mutta sieltä löytyy myös kehittämisperusteita ja ainakin toinen puoli totuudesta . 
Kuinka paljon asioista puhutaan koulutuksesta vastaavien tietämättä ja "takana", riippuu yksi
köissä vallitsevasta ilmapiiristä. 

Koulutusasioissa kehittyminen edellyttää molemminpuolista vuorovaikutusta opettajien ja 
opetettavien välillä. Perusta tälle luodaan keskinäisellä luottamuksella, joka syntyy joukko-osas
tossa ja sen osasissa. 

Eikö joukkueen tai jaoksenkin kanssa voisi käydä koulutusjaksoa tai koko loppupalvelusaikaa 
koskevaa kehittämiskeskustelua palautekeskusteluineen. Koulutusaikaa käytetään varmasti pal
jon turhempiinkin asioihin. Siispä keskustellaan! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

~IJU\ f~b~ 
Mikko Taavitsainen 
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NAISET 
YMPÄRILLÄMME 

Naiset tulivat armeijaan. Huoma
si joku huomauttaa, kun ensim
mäiset naiset astuivat alokkaina 
palvelukseen omassa joUkko
osa.stossammekin. 

Mitä $0keita typeryksiä, ajattelin. 
Onhan naisia ollut · aina ympäril
lämme. Tai ei .kai ihan aina. Kävi 
näet niin, että luotuaan miehen -
sen aataminaikuisen - Jumala as
tui askelen taaksepäin, katsahti 
luomustaan ja tuumasi, "Pystyn 
kyllä p;uem~nkin kuiij tuo", Ja 
pian oli eevamaisen viehkeä nai
nen miehen rinnalla. 

Nyt taitaa maailmassa jo olla pa
remp~kin miehiä kuin se~min• 
aikuinen. Vaikka kyllä Aatamilla 
meni meitä paremmin. Kun hän 
keksi hyvän jutun, hän tiesi, ettei 
kukaan ollut kertonut sitä iaikai• 
semmin. 

Lehden päätoimittajana saan työs
kennellä älykkäiden naisten kans
sa. Eikä ole ~rvinnut tehdä kuten 
entinen päätoimittaja (ei Kotkan 
Kynnet -lehden sellainen). Antoi 
ex-päätoimittaja naistoimittajille 
potkut, koska eivät enää olleet kau
niita. 

nettyjä per~eita päätoimittaja
na tulen kuitenkin vaalimaan. Yksi 
periaate on tämä: Mielikuvitus on 
tärkeämpää kuin tieto. Tietoa voi 
hankkia, mielikuvitusta ei. 

Kotkan Kynnet jatkaa perinteikäs
tä linjaansll. Minä, naiseni ja muu
tama muukin sankarmies lupaam
me hymyn huulillesi. 

Päätoimittaja Pekka Vainio 

Kansikuva: 
Talvinen meri. 
Pekka Vainio. 

Keskiaukeama: 
Maakotka. 

Juha Metso. 

YciiilWtjoit~ Helsingissä tammikuussa 1997 
Evl Timo Kaukoranta 

Hyvä henki - hyvä hengetär 

T 
äältä reilun 130 kilometrin päästä on entiselle kotkalaiselle ollut viime aikoi
na ilo seurata patteristonne elämää ja asenteita. 

Joukko-osaston menestyksestä, hyvästä tai huonosta, arvioinnit lankeavat 
arvostelijasta riippuen eri tahoille. Kun joukon huonoa menestystä tarkastel
laan ulkoapäin, syy lankeaa helposti komentajan harteille. Samassa tilan

teessa joukon sisällä mielellään arvostellaan ylempien johtoportaiden toimintaa. 

Kotkan Kynnet 

Silloin, kun joukko-osasto menestyy ja saa aikaan hyviä tuloksia, arviointi on paljon vaike
ampaa. Kotkan Rannikkopatteriston viimeaikojen todella hienosta menestymisestä voi
taisiin helposti vierittää ansioita yleisen ajattelutavan muutokselle; entiselle sivusuunnalle 
annetaan jälleen sille kuuluva merkitys. 

Kotkan Kynnet 

Tästä ei kuitenkaan ole pelkästään kysymys. Kotkan Rannikkopatteristolla on rt-joukko
osastojen joukossa todella hieno sekä menestyksekäs menneisyys ja aika on vain odot
tanut ottajaansa, milloin tuo menneisyyden gloria jälleen palautetaan. 

Nyt vaikuttaa siltä, että aika on ollut otollinen. Tarmokkaan komentajan johdolla todellakin 
yhteistyöhaluinen ja ammattitaitoinen henkilöstö on nostanut patteriston siihen asemaan, 
missä minäkin sen nuorena kadettina aikoinaan opin tuntemaan. 

Ulkoapäin tarkasteltuna näyttäisi kuin hyvä hengetär olisi luonut Kotkaan aivan uuden 
patteriston. Te kaikki tiedätte sen, ettei hyvällä hengettärellä ole tähän osaa eikä arpaa. 
Tämä hyvä yhteistyöhenki on elänyt koko ajan joukossanne odottaen vain entistä parem
pia mahdollisuuksia viedä yhteistä asiaamme eteenpäin. 

Tällainen voimakas yhteishenki on siitä merkilliner. voimavara, että kun se saa oikeat 
kanavat toiminnalleen, sillä saadaan aikaan vaikka mitä. Miettikääpä patteristonne me
nestymistä vaikkapa vain joukko-osastojen välisissä henkilökunnan taito-otteluissa tai 
kilpailuam m unnoissa. 

Kotkan Kynnet 

Koska aselajimme julkaisutoiminta on lähellä sydäntäni, en malta olla puuttumatta tä
hänkin asiaan. Kun Kotkan Rannikkopatteristo oli aikoinaan aloittamassa oman joukko
osastolehtensä toimittamista, vastustin koko ajatusta. Nyt olen toista mieltä, mutta onnek
si minulla on hyvät perusteet muuttaa mielipiteeni. 

Alkuvaiheen vastustamiseni johtui siitä, että tunsin pelkoa koko aselajin yhteisen Ranni
kon Puolustaja -lehden tulevaisuuden puolesta. Kotkalaiset, niin patterista kuin kiltakin 
ovat kuitenkin olleet Kotkan Kynsien toimittamisen käynnistämisen jälkeenkin yksiä 
aktiivisimmista Rannikon Puolustaja -lehden toimituksen tukijo ista. 

Itsekin lehden toimittamisessa työskentelevänä en voi muuta kuin onnitella kotkalaisia 
todella mallikkaan lehden tekemisestä ja toivoa menestystä jatkossakin. Käytännössä 
tämä tulee vaatimaan koko patteriston henkilöstön työpanoksia. 

Älkää tulevaisuudessakaan uskoko hengettäri in , vaan yhte istyöhenkeen. Onnittelen 
patteristoa menneen vuoden menestymisistä ja erityisesti oman "kotilinnakkeeni" Rankin 
avaamisesta. Kannan vieläkin ylpein mielin 
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KOTKAN KYNNET 
Perustettu 1.4.1996 

Julkaisija 
Kotkan Rannikkopatteristo 

Osoite 
Kotkan Rannikkopatteristo 
Vuorikatu 5 C, 48100 Kotka 
PL 203, 48101 Kotka 

Sähköposti 
ulla.parviainen@kotrpsto.mil.fi 

Puhelin 
(05) 878 7045 

Fax 
(05) 878 7041 

Päätoimittaja 
yliluutnantti Pekka Vainio 
Puh. (05) 878 7111 

Toimitusneuvosto 
Kirsi Huttunen 
Salla Savenius 
Pekka Vainio 
Teija Örn 

toimistosihteeri 

atk-suunnittelija 

yliluutnantti 

toimistosihteeri 

Ulkoasu, stilisointi ja taitto 
tiedottaja Ulla Parviainen 
Puh. (05) 878 7045 

Painos 
1000 kpl 

Painopaikka 
Topografikunta, Helsinki 

Ilmestyminen 
neljä kertaa vuodessa; helmi-maalis, 
touko-kesä, syys-loka, marras-joulu 

Tilaukset 
toimistosihteeri Kirsi Huttunen 
Puh. (05) 878 7016 
irtonumero 20 mk 
vuositilaus 70 mk (sis. postitus) 
sis. alv. 
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m r kku n U rkka lha~aisia liha~_al_lero!ta , ripsi~iirakoita ,_ sa_~ 
laatt1a Ja paste1Jo1ta e1 kokkan-kekkere1ssa 
mikään voita. Näillä eväillä Manustakin kas

Kwa: Pek10Vainio vaa iso poika. ■ 

BLONDI: Miksi blondi ripottelee pullanmuruja WC-pöntöön? 
Se syöttää WC-ankkaa. 

Hirvittävä virus on iskenyt Kotkan Rannik
kopatteriston väkeen. Muun vikapäisyyden 
lisäksi virus aiheuttaa ulkoisia muutoksia, 
joista tässä muutama tunnusomainen esi
merkki. Viruksiin eivät tunnetusti auta anti
biotiit eivätkä muutkaan penis ... -kuuri!, joten pyy
dämme lukijoiltamme nöyrästi apua viruksen tun
nistamisessa ja vastalääkkeen löytämisessä. 

a-arvoitus 
Mikä virus? Mikä lääkkeeksi? 
Oikeat vastaukset palkitaan kuten ennen
kin! ■ 

Virtasen Heikki 
jätti taakseen prtkän ja merellisen palvelusuran. Toi
sin kuin monet merenkulkualan ammattimiehet, 
Heikki on harrastanut - ja harrastaa - veneilyä va
paa-aikanakin. Pian on kevät ja meri odottaa tulijaa . 
Navigare necesse est, vivre non necesse est. Me 
kaikki toivotamme Sinulle edelleen antoisia eläke
päiviä ja etenkin myötä isiä tuulia ! 

K 
otkan Rannikkopatteristolla on 
mielenkiintoisia yhteistyö
kumppaneita . Yksi heistä on 
kotkalainen taiteilija, Helena 
Kalke, joka on maalannut 

Rankin linnakkeen sotilaskodin seinälle koko sei
nän kokoisen teoksen "Odotus". Kotkan varus
kunnan tilaaman lahjan lisäksi Helena Kalke 
innostui Rankin luonnosta ja merellisestä il
mapiiristä niin, että lahjoitti kolme päätyötä 
mukailevaa teosta ja yhden naivistisen siili
aiheisen teoksen Rankin ruokalan seinälle. 

Pääteoksessa on Helena Kaikkeen tavaramer
kiksi muodostuneita ihanaisia naisia, viattomia , 
lämpimän piiloeroottisia, nimettömiä ja täyn
nä odotusta olevia naisia . Taustalla on saari , 
jossa valkoiset laiturit ja pilven pehmeät sängyt 
odottavat tulijaa. Saaren puissa kasvaa kultai
sia omenoita . Huikaisevan sinisellä merellä 
pujehtii hohtavan valkokylkisiä purjeveneitä, 
jotka taiteilijan mielestä symboloivat miestä. 

Helena Kaikkeen elämä on ollut hyvin mielen
kiintoinen ja värikäs. Omilla töillään hän halu
aa ilmentää positiivisia tunteita, hellyyttä ja 
huumoria . "Odotus" paljastettiin Rankin 
linnakkeen avajaisjuhlassa 2.1.1997 ja se sai 
heti ihastuneen vastaanoton. Jäämme innol
la odottamaan, josko myös muualla Suomen 

Emil ja Maire Mäkeläinen 
Rankin avajaisten alla linnakkeen varapäällikkö, ylil. 
Pasi Ahti ja tiedottaja Ulla Parviainen pääsivät vie
railulle todella ihastuttavan pariskunnan kotiin kyse
lemään muistoja menneiltä ajoilta . Nyt 90 vuotias 
ylil. evp. Emil Mäkeläinen astui ensimmäisen kerran 
Rankin larturille vuonna 1926 nuorena kerstanttina 
ja toimi myöhemmin mm. Rankin päällikkönä. Pasi 

Vain pienen pieni otos Rankin sofflaskodin 
seinällä olevasta upeasta tyostä nimeltään 

"Odotus" 

Katso lisää sivulta 25. 

varuskunnissa innostutaan taiteen ja maan
puolustuksen sopuisasta yhdistämisestä. 

Ahti sai huiman määrän mielenkiintoista historia
tietoa nauhalle Rankin vaiheista. Viehättävä Maire
rouva kulki aikoinaan miehensä mukana ja toimi ak
tiivisesti mm. sotilaskotisisarena. Seuraavassa nu
merossa lisää muistoja menneiltä ajoilta Mäkeläisen 
pariskunnan kertomana! P.S. Me nuoret vierailijat 
kiitämme ja toivotamme hyvää kevään odotusta! 

Helena Kalke 
Vaikka hän oli jo yli viidenkymmenen ... oli 

helppo kuvitella, millaisia intohimoja hän oli 
herättänyt. Rakastetut ihmiset säilyttävät 
vielä korkeassakin iässä säteilyn, jota on 
vaikea kuvailla, mutta josta ei voi erehtyä. 

Dame Ethyl Smith 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen ■ 
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Kotkan varuskunnan ~~~~~~~~~~;;;; 

Itsenäisyyspäivän ~=~::;=ren 
iltavastaanotto Kotekolla 

oli menestys! 

I
tsenäisyyspäivän iltavastaanottomme järjestettiin 6.12.1996 
Kotkan ammattioppilaitoksen, Kotekon, upeasti remontoiduissa 
tiloissa. Ilta alonettiin katsauksella nsenäisyytemme vuosikym 
meniin, jossa musiikin juontojen ja kuvausten myötä pääsim 
me pienelle muistelumatkalle. liian ohjelmann suunnittelivat 

juontajat sotmest Jari Launio ja tiedottaja Ulla Parviainen. Musiikillises
ta annista vastasi Tarja Rantaruikka, joka johti Kotkan Opiston kuoroa 
ja Aittakorven koulun kuoroa. Jääkärimarssin ja Maamme-laulun 
säestyksen sekä illan tanssimusiikin honi tyylikkäästi Kotkan sos.dem. 
työväenyhdistyksen soittokunta johtajanaan Jyrki Jääskeläinen. Herkul
lisesta ja kauniista buffet-illallisesta ja illan tarjoilusta vastasi Vieras
tarjoilu Pirjo Schultz. Paikalla oli noin 320 juhlijaa. 

Jääkärirrarssi ja Kotkan Opiston kuoron miehet. Oik sotmestJari Launo, tcinenjuortajista. Omat, vieraat, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset. Noin 320 kaunista ja rohkeaa. 

06. 

12. 

19 

96 

Huoltopatlerin matruusi! pirtutrokareina ja Timo Sarkkinen soolo-osuudessaan. 

Esiintymispuvut ja muu rekvisiitta saatiin lainaksi Kotkan kaupunginteatterilta. Kii
tokset puvustonhoitaja Anne Hannulalle ja tarpeistonhoitaja Irma Anderssonille. 

J
hlat alkoivat ulkotulien loisteessa klo 18.00 patteriston ko

mentajan, evl Mikko Taavitsa isen ja kaupunginvaltuuston pu
eenjohtajan Raimo Luodon tervehdyssanoin ja päättyivät 
uoliltaöin viimeiseen valssiin. Vieraat viihtyivät ja kiitelivät, 
edotusvälineet ikuistivat juhlaa ennen ja jälkeen - Kotkaan 

saa tiin arvoisensa Itsenäisyyspäivän iltajuhla. Seuraavaksi juhlitaan 
BO-vuot iasta Suomea - ja väh intään yhtä mukavassa juhlassa . 
Mietintämyssyt ovat jo päässä ohjelman osalta ! P.S. Kiitokset ansait
sevat myös alikersantit Anttila ja Kurvinen sekä muu varusmiestiimi 

hienosti hoidetuista 
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Viihteellisen, mutia isänmaallisen ohjelman jälkeen oli vuorossa vapaata seuruste
lua ja buffet-illallinen, josta vastasi upeasti Vierastarjoilu Pirjo Schultz. Myös Kotekon 
loistava henkilökunta ansaitsee suuret kiitokset hyvästä palvelusta. 

Kuorot harjoittelivat juhlaamme varten pyyteettömästi ja suurella innolla. Kotkan 
Opiston kuoron pitkäaikaisin jäsen on laulanut kuorossa jo yli 50 vuotta ja Aittakorven 
koulun kuoro tässä kokoonpanossa noin kuukauden. Kuorojen johtaja, Tarja Ranta
ruikka, suunnitteli ohjelmiston 
räätälintyönä. Laulu soi sydä
meen käyvästi yhdess ä ja 
erikseen. Sydämelliset kiitok
set kuorolaisille ja Aittakorven 
kuoron lasten vanhemmille. 
Erityiskiitos Tarja Rantarui-
kalle. Kotkan sos.dem. lyövä- 1 

enyhdistyksen seits ikko tah
ditli ammatt itaitoisesti tans
sit. Seuraavissa Itsenä isyys
pä ivän iltajuhlissa meillä on 
omat "kadetit" tanssitlajina' 

Kirkonmaan kallioilla oli oppaana vas. 
linnakkeen päällikkö, yliluutnantti Juha 
Torkkeli. Puolustusvoimien ylilääkäri, 
lääkintäprikaatikenraali Timo Sahi (kesk.), 
/ääkintäeverstiluutnantti Matti Turunen 
(takana) ja lääkintäeversti Heikki Laapio 
tähyvävät Suursaaren suuntaan. 

Puolustusvoimien 
ylilääkäri, lääkintäpri
kaatikenraali Timo Sahi 
kävi seurueineen Kotka
ssa 18.12.1996. Vieraili
jat tutustuivat mm. 
Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeiden lääkintä
huoltoon. Kotkan Kynsien 
toimitus haastatteli. 

Haastattelu Ja kuvat Ulla Parviainen 

Mitkä ovat puolustusvoimien ylilääkärin teh
tävät? 
- Ylilääkäri johtaa ja valvoo sekä rauhanajan 
terveydenhuoltoa että poikkeusolojen kenttä
lääkinnän valmistelua. 

Kuinka paljon puolustusvoimissa on tervey
denhuoltoväkeä? 
- Kun mukaan lasketaan koko terveydenhuol
to-sektori, myös toimistoväki, on meitä noin 
900. Sen lisäksi ovat vielä varusmiehet, jotka 
toimivat lääkintäalalla. 

Varusmiespalveluksen keskeyttäminen? 
- Tilanne näyttää nyt melko vakaalta , pitkän 
aikavälin ennustusta on tosin vaikea antaa. 
Joukko-osastojen välillä on suuria eroja, jos
sain keskeyttäneitä on reilusti yli 1 0 %, jopa 15 
%. 1980-luvun loppupuolella oli ennen kes
keyttämisiä, nyt varusmiehistä keskeyttää kes
kimäärin 6 % palveluksensa. Puolet keskeyt
tää mielenterveydellisistä syistä . Pääkaupun
kiseudulla keskeyttämisiä on selvästi eniten. 

Päihteiden käyttö? 
- Päihteiden käyttö ei ole pelkästään tervey
denhuollon asia, vaan laajempi. Meillä , niin 
varusmiesten kuin henkilökunnankin, päihtei
den käyttö aiheuttaa helpommin vaaratilan
teita verrattuna siviilityöpaikkoihin. Varusmie
hille annetaan päihteistä terveyskasvatusta 
sekä oppitunnilla että kirjallisessa muo
dossa.Terveydenhuoltohenkilökuntaa koulute
taan tunnistamaan päihteiden käyttäjet ja 
uskon, että ammattitaito on siltä osin sama 
kuin siiviilipuolen terveydenhuollossakin. 

Kotkan Rannikkopatteriston lääkintähuollon erityistarpeet liittyvät hajasijoitettuihin palveluspaikkoihin. 
Tässä varusmiehet asiakkaina Kirkonmaan sairastuva/Ja. 

Miten suomalaiset joukot on varustettu 
kriisinajan lääkintähuoltoon? 
Suomalainen kenttälääkintä on tasokasta ja 
toteutettu hyvin ja se on kansainvälisesti hy
vin vertailukelpoinen. Lisääntyvä kansainväli
syys, YK-toiminta , rauhankumppanuus ja 
NATO-yhteistyö esim. Bosniassa on mahdol
listanut vertailun ja osoittanut kenttälääkin
tämme toimivuuden. 

Mikä on terveydenhuollon taso puolustus
voimissa ja onko meillä tarpeen olla oma 
organisaatio? 
- Minulla on se käsitys, että meillä on hyvin 
motivoituja korkeatasoinen henkilökunta. Puo
lustusvoimien tehtäviä ajatellen on tarkoituk
senmukaista , että meillä on oma terveyden
huolto-organisaatio. Tärkeimpiä syitä ovat 
palvelusturvallisuus ja kenttälääkintä poikkeus
oloja varten. On erittäin tärkeää, että olemme 
itse suunnitelleet toimivan järjestelmän ja 
myös käytännön järjestelyt ovat omissa käsis
sämme. En näe, että olisi perusteita olennai
sesti muuttaa tilannetta. Luonnollisesti mei-

dän täytyy olla kustannustietoisia ja miettiä 
miten terveydenhuolto puolustusvoimissa saa
daan mahdollisimman edullisesti järjestetyksi. 
Hyvä palvelusturvallisuus on asia, jota haluan 
painottaa. Terveydenhuollon pitää tunnistaa 
ongelmat, jotka voivat olla riskejä palvelus
turvallisuudelle. Näitä ovat mm. mielenterveys
ongelmat, fyysisestä rasituksesta johtuvat asi
at, mm. rasitusmurtumat sekä infektioiden ja 
fyysisen rasituksen yhteisvaikutukset, esim. 
sydänlihastulehduksen vaara . Levon ja fyysi
sen rasituksen jaksottelu on myös merkittävä 
tekijä palvelusturvallisuudessa. 

Kotkan Rannikkopatteriston lääkintähuolto? 
Rannikkojoukoilla on omat erityispiirteensä, 
täällä esimerkiksi on useampi piste, jossa lää
kintähuollon pitää toimia. Käytännön järjeste
lyt ovat ongelmallisempia kuin maavaruskun
nissa. Kotkassa tuntuu olevan kuitenkin hyvä 
suunnitelma ratkaista pulmat niin, että palve
lusturvallisuus tulee hyvin hoidettua. 
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Kaamosmasennus eli talvisin toistuva masennustila esiteltiin tieteellisellä foorumilla vuonna 
1984, vaikka huomioita siitä onkin esitetty jo viimeisen 200 vuoden ajan. Kaamosmasen
nukselle (Seasonal Affective Disorder, SAD) tyypillisiä oireita ovat vireystason ja mielialan 
lasku, liikaunisuus, ruokahalun kasvu ja halu syödä makeaa, hiilihydraatti- ja tärkkelyspi
toista ruokaa. Kaamosmasennuksesta kärsivä ihminen saattaa nukkua 2-4 tuntia valoisaa 
aikaa enemmän vuorokaudessa ja olla silti väsynyt. Hiilihydraattipitoisilla ruuilla - suklaal
la, jäätelöllä, pastaruuilla - kaamosmasentuja yritää piristää itseään. Pahimmillaan kaa
mosmasennus voi johtaa sosiaalisten kontaktien välttelyyn ja jopa eristäytymiseen, jolloin 
elämä ei tunnu maistuvan, ärtymys ja selittämätön alakulo valtaavat mielen. Tyypillisesti 
oireet häviävät kesän ajaksi. 

VALOA PIMEYTEEN - IRTI KAAMOKSESTA 

H erä.ö.. rn1.;fsi . Sci vo, ·f 

nut~u.a.. s,·-H-t!,-, b; n me 

" 

K 
aikki, varsinkaan vuorokauden
aikaan liittyvä väsymys ei suin
kaan ole kaamosmasennuk
sesta johtuvaa, sillä arviolta 
5-1 O % ihmisistä on tutkimus-

ten mukaan aamuvirkkuja ja yhtä suuri osa 
iltaihmisiä . Loput kuuluvat sitten näiden ryh
mien välille jäävään enemmistöön eivätkä kuu
lu selvästi kumpaankaan ryhmmään. Jokaisen 
yksilöllinen vuorokausirytmi on geneettinen eli 
peritty ominaisuus, va ikka sen aiemmin 
luultiinkin olevan opittu ominaisuus. Ihminen 
ei itse voi rytmiään päättää van selvä taipu
mus aamu- tai iltaunisuuteen seuraa läpi elä
män. Aamuvirkut ovat vireydeltään parhaim
millaan muutaman tunnin kuluttua heräämi
sestään eli yhdeksän ja kahdentoista välillä , 
iltavirkuilla päivän kirkkaimmat hetket ovat puolta 
vuorokautta myöhemmin. Tosin iän myötä osa 
ilta ihmisistä pystyy järkevään ajatteluun aamu
päivisinkin. 

Kaamosoireilun syy 
Kaamosmasennuksen syyksi on es~etty pime-
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ästä vuodenajasta johtuvaa valon määrän 
vähenemistä ja siitä johtuvaa aivojen 
melatoniinituotannon lisääntymistä syksyn ai
kana. Melatoniini on aivojen käpylisäkkeen pi
meän aikaan erittämä "ajastinhormoni", joka 
ylläpitää päivä- ja yöeläimien ajantajua ja 
saattaa myös jollakin tavoin säädellä vuoden
aikoihin liittyvää käyttäytymistä , kuten 
muuttoviettiä ja talviunta . Melatoniinia on luon
taisesti joissakin elintarvikkeissa , kuten 
hedelmissä ja maidossa. Valolla ja mela
toniinilla on toisiaan täydentäviä, vastakkaisia 
toimintoja. Valo antaa ulkoisen päiväsignaalin 
ja melatoniini sisäisen yösignaalin elimistön 
sisäiselle kellolle . Signaalien välinen ero on 
noin 12 tuntia ja niiden välinen vuorovaikutus 
auttanee siirtämään sisäistä kelloa siirryttäes
sä aikavyöhykkeeltä toiselle. 

Tavallinen vaiva 
Yhdysvaltala isen tutkimuksen mukaan 
kaamosmasennuksen on todettu olevan sitä 
yleisempää, mitä pohjoisempana ihmiset asu
vat. Samoin on väitetty, että iän mukana poh
joisessa asuvien kaamosoireet voimistuvat ja 
niiden kesto pitenee. Kaamosmasennuksen 

voidaan katsoa olevan varsin yleinen sairaus: 
Euroopassa varsinaisia, jo jokapäiväiseen elä
mään vaikuttavia kaamosmasennuksen oirei
ta kokee noin 2-3 % väestöstä, ja joka viides 
ihminen kokee olonsa pimeän kauden aikana 
sellaiseksi, että voidaan puhua subSAD:sta , 
lievästä kaamosoireilusta. Suomessa tämä 
tarkoittaa kaikkiaan noin 400 000 ihmistä . 

Tutkimusten perusteella tyypillinen kaa
mos-masentuja on nuori tai keski-ikäinen -siis 
työikäinen - nainen. Havaituista SAO-tapauk
sista 75 % on ollut naisia , mutta voi olla, että 
miehet jättävät hakeutumatta tutkimuksiin 
mahdollisesti lievempien oireiden takia . Tie
tyssä määrin voidaan ajatella, että pimeään 
aikaan kuuluukin ympäröivän luonnon 
hiljentymiseen ja valon määrän vähen
tymiseen liittyen kiireisen elämänrytmin hidas
tuminen ja jonkinlainen rauhoittuminen ja hi
dastuminen, mutta kaamosmasennuksessa on 
kyse jo sellaisesta vireystason laskusta, että 
se häiritsee henkilöä itseään. 

Hoidoksi kirkasta valoa 
Kaamosmasennuksen hoidossa ja ennalta
ehkäisyssä on käytetty kirkasvalohoitoa, jonka 

alunperin ajateltiin estävän ainakin osittain 
melatoniinin tuotantoa , sillä kaamos
masennuksen oletettiin aiheutuvan poikkea
vasta melatoniinin aiheenvaihdunnasta. Nyt
temmin on osoitettu, että melatoniinin erityk
sen esto kirkasvalolla ei ole välttämätöntä 
hoitovasteen saavuttamiseksi. Kaamosma
sentuineiden henkilöiden melatoniinipitoisuu
det eivät eroa terveiden ihmisten p~oisuuksista 
eikä heidän melatoniinituotantonsa poikkea 
normaalista. 

Kirkasvalohoito tahdistaa rytmit 
Samoihin aikoihin, kun todettiin valon vaikutus 
melatoniinituotantoon, havaittiin myös vuoro
kausirytmin muuttuminen valon vaikutukses
ta. Kirkasvalohoidon on sanottu tahdistavan 
normaalista poikkeava vuorokausirytmi takai
sin aikaansa. Tutkimuksissa on todettu kirkas
valon lisäävän vireyttä , jolloin masennusoireet 
lievittyvät. 

Aivan viimeisimmissä tutkimuksissa ei ole 
havaittu selvää yhteyttä kirkasvalolla ja 
melatoniinin tuotannon estymisellä tai vuoro
kausirytmin siirtymisellä, joten kirkasvalohoidon 
perimmäinen vaikutustapa onkin vielä suurel
ta osin arvoitus. 

Ei mikään patenttiratkaisu 
Kirkasvalohoito ei ole patenttiratkaisu syksyllä 
tuntuvaan väsymykseen, yleensä masennuk
seen eikä aina edes kaamosmasennukseen, 
mutta sitä suositellaan kaamosmasennuksen 
ja sitä lievemmän, talvisin toistuvan kaamos
oireilun ensisijaiseksi hoidoksi, jos hoidon te
hosta ja mahdollisten sivuvaikutusten seuran
nasta huolehditaan. Jos 1-2 tunnin päivittäi
sellä kirkasvalohoidolla ei parin viikon aikana 
saada parannusta masennusoireisiin, on 
oireilu n takana ilmeisimmin jokin muu syy kuin 
kaamosmasennus. Kirkasvalohoidon tehoa ei 
myöskään lisää päivittäisen hoitoajan piden
täminen, vaan valon voimakkuudesta riippu
en hoitoajaksi riittää 0,5-2 tuntia. Ylimenevä 
kirkasvalossa oleskelu menee hukkaan. 

Kirkasvalolampusta saatavan valon mää
rä taas on suhteessa hoitoetäisyyteen. Mitä 
lähempänä valonlähdettä ollaan, sitä voimak
kaampaa valo on, ja sitä lyhyempi on tarvitta
va hoitoaika. Kaamosmasennuksen ja lievem
pien talviajan oireiden lisäksi kirkasvalohoitoa 
käytetään helpottamaan aikaerorasituksesta 
toipumista ja ennaltaehkäisemään sitä pitkien 
lentomatkojen yhteydessä tai vuorotyörytmin 
vaihtuessa. Samoin unettomuuden hoidossa 
voidaan kirkasvalon avulla pyrkiä siirtämään uni
rytmiä eteen- tai taaksepäin. 

Kansainvälinen vuorovaikutus lisääntyy ja sen myötä on meidänkin syytä opetella 
tuntemaan uusia kulttuureja, tapoja ja vieraskielisiä sanastoa. Koska nyt sattumalta 
asumme lähellä virolaisia, olemme katsoneet asialliseksi valistaa kansakuntaamme, 
kuinka on kohteliasta ja asiallista käyttäytyä eri tilanteissa. Hyvän käyttäytymisen 
alkeellisin muoto on, että hallitsee ainakin jonkin verran naapurimaan sanastoa. 
Valistajan roolin olemme ottaneet myös osaksi siitä syystä, että muut eivät sellaiseen 
ponnistukseen varmasti pystyisikään. kapt Reijo Kinnunen 

PULMAT 
Aloitarrme sarjanvne käsittelemällä käyttäy
tymistä häissä. Suomalaiset ja virolaisethan 
ovat kautta aikojen solmineet avio-, avo- tms. 
sekaliittoja, joissa useinkin on ainakin toinen 
osapuoli ollut jommasta kummasta maasta 
ta i olisi ainakin pitänyt olla. Tällaisissa 
häätilaisuuksissa on perin kiusallista, kun vain 
toinen osapuoli nuorikosta tahi vanhakosta 
ymmärtää vaivalla laatimasi puheen sisällön. 
Tämän vuoksi ulkomaankirjeenvaihtajamme 
on laatinut valmiin hääpuheen käännettynä 
molemmille kielille. Puhe testattiin virolaisen 
Heimon ja suomalaisen Saiman häissä Tal
linnassa iltapäivällä vuonna 1996 ja etenkin 
virolaiset olivat kovin otettuja puheen kosket
tavuudesta. Toivomme, että asiantunteva ja 
sivistynyt lukijakuntamme ottaisi neuvosta 
vaarin ja käyttäisi sapluunaa omien läheis
tensä häissä vahingon tapahduttua ja osoit
taisi näin Suomen kansan olevan erinomai
sen kielitaitoista ja kultturellia. 

Häät eli pulmat pidettiin virolais-suomalai
sen urheilu- ja liikuntaseurojen yhdistyksen 
HHDP:n - Heiluvaisde Heimoje Darkotus
hakune Piirleikki - talolla ja puheen piti ulko
maankirjeenvaihtajamme Väinö Vähämiel. 

- Arvoisa hääpari ja häävieraat. 
-Auline tuplapulma, aulinet naimarahvas 
- Virossa on tapana antaa neuvoja 
hääparille. 
• Viron majakonnuill o ain helpotattu tup
lapulma parittelu touhul. 
- Sen vuoksi ajattelin sanoa muutaman 
sanan. 
-Selleperäst papatan malliks naima
asetelma. 
- Tämä nuoripari on odottanut hartaasti 
avioliiton solmimista. 
-Tama tuplapulma on harjotellu himo
silmin naimapuuha huipennust. 
- Avioliitto on kuitenkin kuin tuhannen 
peninkulman matka. 
-Naimapuuha liened ko tuhat 

Suilsetamine kahjustabtervist! Tupakointi vaarantaa terveytesi! 

penismutkast kinttupolku. 
- Koska se on suuri askel ihmiselle, niin 
hyvät neuvot helpottavat matkaa. 
-Kul kompuroinnin vaara iso lieb, 
tukeva ote o naimise onneks. 
- Muista Heimo-sulhanen. 
-Sest moise Heimo-naimapoju nema 
konstit. 
- Avioliittoa tulee vaalia rakkaudella ja älyllä, 
vaan ei voimalla. 
-Naimapuuhas pitääb touhuta hibelyi ja 
nubii, ei bodii. 
-Avioliiton onnellisuus on luettavissa 
vaimon hymykuoppien määrästä. 
-Naimapuuha hubiluku o räknättävis 
naimaneitsye kikatusmonttuje sunmast. 
- Suunnittelu on toiminnan perusta, mutta 
rakkaus vie perille. 
-Esipuuhastelu lieb luisto pohjustelu 
aga armatus vieb hetegapehku. 
- Ystävyyttä on alituisesti hoidettava ja 
rakkautta jatkuvasti vaalittava. 
- Elustelu tarvi tabutelu ilma paussi ja 
armastus karvarako rapsuttelu alituise. 
- Ja katsohan Saima-morsian. 
• Siis katsu Saima-naimaneitsye. 
- Rakkaus on kuin ikä , sitä on mahdoton 
salata. 
• Armatus lieb kui daisarit, mihi 
liivikuppo ne sullosit. 
- Koska rakkaallasi on iloinen nauru, saat 
hänestä hyvän elämänkumppanin. 
- Kui su armastus saab ilmoille hea 
voihke, temast tuleb sulle sitkiä 
hetegapolkija. 
- Heimolla on tahtonsa , mutta Saimalla on 
keinonsa hänelle. 
-Heimo-naimapoju rintakarva tupsuttaja 
hamuab aga Saima-naimaneitsye konstii 
lökäpöksy juksad. 
- Satakoon teille onnea aina ja ikuisesti ! 
- Ja valugo teil värgist muguloit ain ja 
alituise! 
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ltn 
Juha 
Rongas 

1.11997 
ohjusmieheksi 
Ohjuspatteriin 

1. Miehikkälä, muuten ollut siellä täällä. 
2. 34 
3. Pystykorva (Suomen), emäntäkokelas, 
2 lasta. 
4. Savon Prikaati. 
5. Kouluttajan tehtävästä (viesti). 
6. Pyöreä , pehmeä. 
7. Kesäkessusta se lähti. 
8. Opetteleva . 
9. Toimettomuus. 
10. En. 
11 . Kyllä kiitos. 
12. Uusia merellisiä haasteita. 
13. Etelään. 
14. Metsällä/merellä. 
15.Metsästys, kalastus, koira , moottoripyöräily, 
jääurheilu. 
16. Onnistumista elämässä yleensä. 
17. Sosiaalinen 
18. Vesi , meritaimen. 
19. Kyllä. 
20. Hyvin, syntymäasussa . 
21 . Jälkeen. 
22. En. 
23. Mukavaa Kymenlaaksolaista porukkaa . 
24. Aina kun on mahdollista. 
25. En urheilu- mutta liikuntamiehiä. 

1. Sippola 
2. 45. 
3. On. 1 +1 , vaimo ja poika. 
4. Utista . 
5. Kuljetusupseeri. 

sotmest 
Ahti 
Hannola 

1.1.1997 
kuljetus
upseeriksi 
Kirkonmaahan 

6. Tällainen. Kaikkien kanssa toimeen tuleva. 
7. Varusmies aikana tarjottiin paikkaa puolus
tusvoimissa ja poliisissa. valitsin Puolustusvoi-

8 KOTKAN KYNNET • Kotkan Ranrnkkopattensto 

1. Mistä olet kotoisin? 
2. Ikä? 
3. 
4. 
5. 

Onko perhettä? 
Mistä tulet? 
Mistä tehtävästä? 

6. Millainen olet? 

? 
• 

7. Miten olet päätynyt puolustusvoimien 
palvelukseen? 

8. Millainen olet esimiehenä? ? 
9. Mikä ärsyttää? 
10. Rähjäätkö? • 
11. Kiitätkö? 
12. Miksi halusit tulla Kotkan ? 

Rannikkopatteristoon? 
13. Mihin pyrit uudessa työssäsi? 
14. Miten rentoudut. 
15. Harrastukset? • 16. Jos saisit toivomuksen, mikä se olisi? 
17. Oletko ujo vai sosiaalinen? 
18. Lempijuoma + ruoka? 
19. Oletko jo ollut tekemisissä ? 

naissotilaiden kanssa? • 
20. Miten nukut? 
21 . Pesetkö hampaat ennen vai jälkeen 

aamupalan? 
22. Käytätkö silkkiboxereita? ? 
23. Millaisen yleisvaikutelman olet 

saanut KotRPstosta? 
24. Tanssitko? 
25. Onko Sinussa urheiluhenkeä? 

mat. 

KUU 
MAT 

8. Asiallinen. 

• 

9. Tekemättömät työt, saamattomuus. 
10. En edes juovuksissa. 
11 . Kiitän. 
12. Annettiin vähän vaihtoehtoja. Utti lakkau
tettiin ja täällä oli sopiva paikka auki. 
13. Tasapuolisuuteen. 
14. Sängyssä selällään ja saunassa. 
15. Metsästys, kalastus, koirat. Toimin tuoma
rina ja kilpailijana koirien käyttö kokeissa . 
16. Kestävää terveyttä . 
17. Sosiaalinen. 
18. Olut, hirvipaisti. 
19. Olen. 
20. Yleensä oikealla kyljellä. 
21 . Ennen, ensimmäisenä. 
22. En. 
23. Ihan positiivisen. 
24. En. 
25. Tavallaan. 

1. Helsinki, asun Porvoossa. 
2. 22 V. 

3. Tytär 2 v, avovaimo. 

s-kers 
Juho-Yrjö 
Huhta 

1.11997 
sotilaspoliisiksi 
Kyminlinnaan 

4. Olin patteristossa varusmiehenä , kotiuduin 
joulukuussa -96. 
5. Spollarina. 
6. Täsmällinen. 
7. Maanpuolustustahtoa löytyy. Kiinnostus 
alaan . 
8. Vaativa . 
9. Huono ilma. 
10. En. 
11 . Kiitän. 
12. Kasvava varuskunta. 
13. Eteenpäin. 
14. Urheilemalla. 
15. Liikunta, kaikki käy. 
16. Terveyttä läpi elämän. 
17. Sosiaalinen. 
18. Pizza ja kokis. 
19. Työn puolesta kyllä . 
20. Mukavasti. 
21 . Ennen. 
22. Käytän. 
23. Mukavan. 
24. Riippuu seurasta . 
25. Joo. 

Maarit 
Piekiäinen 

16.12.1996 
ravrtsemistyön
johtajaksi 
Rankkiin 

1. Heinävedellä, asun Jaalassa. 
2. 26 V. 

3. Avomies, koira, kissa . 
4. Kuusankosken Rollsista . 
5. Vuoroesimies. 
6. Rauhallinen, sopeutuva. 
7. Oletko ollut aiemmin Puolustusvoimien pal
veluksessa? Olen Haminassa ja Vekaralla . 
8. Luotettava , rehellinen. 
9. Ihmiset, jotka sanovat "Minä en osaa". 

10. Harvemmin. 
11 . Kyllä , useinmiten. 
12. Tarvitsin töitä. 
13. Hoitamaan tehtävän mallikelpoisesti. 
14. Maalla, puutarhatöissä. 
15. Käsityöt, lukeminen, liikunta. 
16. Uuden auton. 
17. Sosiaalinen. 
18. Kevytmaito, kaikki on hyvää. 
19. En. 
20. Hyvin, 
21 . Jälkeen. 
22. ??? 
23. Hyvin reippaan. 
24. Vähän ja huonosti. 
25. Joo 

ltn 
Hannu 
Toivio 

1.11997 
viestiupseeriksi 
Operatiivisen 
osaston 
elektronikka
alalle 

1. Saarijärvi (Jyväskylästä hiukan pohjoiseen.) 
2. 30 V. 

3. Vaimo Anne ja tyttäret Tiia ja Nea + villa
koira Dani. 
4. Suomenlahden Laivasto. 
5. Viestijärjestelmäupseeri. 
6. Rauhallinen, pikkunäpertelijä. 
7. Siviilikarkurina kun aloitin päätin jatkaa sa
maa mallia. 
8. Ehkä alaiset tietäisivät sen parhaiten. 
9. Omat työt mitkä jäävät aina kesken. 
10. Liian harvoin. 
11 . Joskus. Muistan ainakin yhden kerran. 
12. Hyvä työ, mukava ilmapiiri ja kotipaikan 
vaihto . 
13.Täydellisyyteen. 
14. Tietokoneella, vapa kädessä , perheen 
parissa. 
15. Jigien heittely. (Jigi = Viehe virvelissä . 
Törnin huomautus) 
16. Ootappas kun mietin vähän. 
17. Enemmän ujo toivottavasti sosiaalinen. 
18. Kahvi , homejuusto, sinappi, lenkkimakka
ra 
19. Kyllä oppitunneilla ja harjoituksissa. 
20. Kyljelläni ja hyvin. 
21. Arkena ennen, viikonloppuisin jälkeen. 
22. Eeeen. 
23. Rauhallisen kiireistä. 
24. Huonosti. 
25. Vain kalastusmielessä ja sohvalla. 

1. Ikaalisista. 
2. 43 V. 

ylil 
Mauri 
Koskela 

1.2.1997 
aluksen 
päälliköksi 
Kuusiseen 

3. Vapaa poikamies, 2 poikaa on . 
4. Merivoimien Esikunta. 
5. Salaisista tehtävistä , erityistehtävistä 
Merenkulkuhallistuksesta. 
6. Tällainen. 
7. 2 serkkua oli Puolustusvoimien palvelukses
sa. Se osaltaan vaikutti Puolustusvoimiin ha
keutumiseen. Serkuista toinen on Ilmavoimis
sa ja toinen Maavoimissa, joten hakeuduin 
Merivoimiin. 
8. Ymmärtäväinen. 
9. Liikenteessä kiilaajat. 
10. En. 
11 . Kiitän. 
12. Täällä oli 3 paikkaa auki. 
13. Tekemään työni niin kuin pitää. 
14. Lukemalla, liikkumalla luonnossa. 
15. Olen harrastanut 20 v hypnoosia ja toimi
nut hypnoositerapeuttina. Ammunta ja kielet. 
Viimeaikoina olen opiskellut venäjää ja 
espanjaa . 
16. Että ihmisillä olisi hyvä mieli. 
17. Sosiaalinen. 
18. Kahvi, kalakeitto. 
19. En . Olen ollut niin hyvin piilossa 
Merenkulkuhallituksessa. Vilaukselta nähnyt. 
20. Ihan hyvin. 
21. Jälkeen. 
22. Joskus. 
23. Tässä vaiheessa käsitys melko suppea. 
Mutta mukaansa tempaava. Asiallinen. 
24. Jonkin verran. 
25. Itse en urheile. 

KYSY 
MYK 
SET 

sotmest 
Tapio 
Viitanen 

opisto upseeriksi 
Kirkonmaan 
linnakkeelle 

1. Syntyjään entisestä Sippolan kunnasta. 
2. 46 V. 

3. Vaimo ja 3 lasta. 
4. Kuljetuslentolaivueesta . 
5. Helikopterilentue, vääpeli, pintapelastaja. 
6. Tavallinen suomalainen mies. 
7. Aktiivinen urheilija. Hiihtäjä . Tarjottiin työtä 
Karjalan Prikaatista. 
8. Vaativa mutta mukava. 
9. Velat. 
10. Joskus. 
11 . Silloin kun on aihetta. 
12. Vaihtuvuus. 
13. Tekemään tehokkaita taistelijoita . 
14. Lenkkeily ja metsästys. 
15. Lenkkeily ja metsästys. 
16. Pysyä mahdollisismman kauan terveenä . 
17. Sekä että. 
18. Ruokailussa maito, seurustelujuomana 
olut. Riistaruuat. 
19. Katseen välityksellä. 
20. Yleensä hyvin, kylkiasento. 
21. Ennen. 
22. En. 
23. Hyvin hoidettu ja johdettu joukko-osasto. 
24. Intohimoisesti. 
25. Kyllä. 

Haastattelijana Teija Örn ■ 

•• 
PATKIS 

RI.P. 

Korvarengas merimiehillä oli enem
mänkin tarvekalu kuin somistautu
misväline. Tavallisesti kohtuullisen 
varaton ja erittäin pitkiä aikoja koti
kaupungista poissa oleva Jumalaa 
ja pirua pelkäävä merimies halusi 
kunnialliset hautajaiset. Maksuksi 
vaivannäöstä hautajaisten järjeste
lijä sai kenties rantaan ajautuneelta, 
tuntemattomalta merimieheltä, kul
taisen korvarenkaan. 
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PATTERISTON HUOLTOJÄRJESTELMÄ 
MUUTTUU JA KEHITTYY 
Kotkan Rannikkopatteristo on ollut viimeiset kaksi vuotta 
muutosten kynsissä. Eivätkä muutokset ole lopussa. Toimintoja 
on tehostettava ja kustannuksia on karsittava. Tulee siis miettiä 
mitä tehdään ja miten se tehdään. 

yitä , miksi Kotkan Rannikkopatte
riston huoltojärjestelmä on juuri nyt 
lähes totaalisen muutoksen kynsis
sä, on usetta. Vähäisimpänä ei voi
da pitää patteriston muuttumista 
lähes lakkautettavaksi tuomttusta 

vauhdilla kehittyväksi ja kehitettäväksi joukko
osastoksi. Muita syitä ovat puolustushallinnon 
rationalisointihankkeissa päätetyt Kyminlinnan alu
eesta luopuminen vuoden 1997 aikana sekä 
tukeutuminen yleishuollossa Haminan varuskuntaan. 
Lisäksi Rankin linnakkeen uudelleen avaaminen 
koulutuskäyttöön sekä uusi ohjuspatteri lisäävät 
huollettavan henkilöstön määrää melkoisesti. 

Muutosten toteuttaminen alkoi käytännössä touko
kuun lopulla 1995, jolloin esikunta siirtyi nykyisiin 
tiloihinsa valtion virastotalolle. Muutosten eräs 
kulminaatiopiste tulee olemaan vuoden 1997 loppu, 
jolloin Kyminlinnan alueesta on kokonaisuudessaan 
luovuttu (toivottavasti pl. asuntoalue ja maanpuolus
tuskerho). Kehttys ei kuttenkaan saa pysähtyä, vaan 
jo nyt on katsottava eteenpäin pttkälleyli vuosttuhan
nen vaihteen. 

Haminaan tuketuva 
huoltojärjestelmä 
Puolustusvoimien rationalisointihankkeissa on 
käsketty Kotkan Rannikkopatteriston osalta :" Kot
kan Rannikkopatteristo tukeutuu yleishuollossa 
tarvittavilta osin Haminan varuskuntaan." Tähän 
kuului vuoden 1996 lopulla allekirjoitettu yhteistyö
sopimus Reserviupseerikoulun ja Kotkan 
Rannikkopatteriston välillä muonttuksen järjestelyis
tä . Tätä ennen patteristo on jo tukeutunut korjaamo
palveluissa Haminan Korjaamoon sekä osassa 
terveydenhuoltopalveluja Haminan varuskunta
sairaalaan. 

Nykyisin Kyminlinnaan ja Kuusiseen ruoka tuodaan 
jakovalmiina Haminan muonituskeskuksesta . 
Patteriston valmistuskeittiöinä jatkavat edelleen 
Kirkonmaa , Rankki , Haapasaari ja yhteysalus 
Vahakari. 

Elintarvikkeiden hankinnoista vastaavat linnakkeilla 
toimivat ravitsemistyönjohtajat, Riitta-Liisa Taxell 
Kirkonmaassa ja Maarit Piekiäinen Rankissa . Tila
ukset tehdään pääosin Reserviupseeri koulun muo
nituskeskuksen kautta. Varastonhottaja Eeva Lep
pänen noutaa elintarvikkeet Haminasta kerran vii-
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kossa ja toimtttaa ne suoraan molemmille linnake
saarille sekä YA Vahakarille. Samalla kyydillä kulkee 
myös puhdas pyykki Kirkonmaahan ja Rankkiin -
tarvittaessa myös muuta tavaraa. 

Kyminlinnasta luopumisen 
vaikutukset 
Patteristo on määrätty luopumaan Kyminlinnan alu
eesta vuoden -97 aikana, minkä tulemme myös 
tekemään. Kyminlinnasta luopuminen vaatii huolto
patterin uusien tilojen rakentamista Kuusiseen, suu
ren materiaali määrän uudelleen varastointia, viesti
järjestelyjä, henkilöstön siirtoja ja tehtävien 
tarkentamista, materiaalin evakuointia ja hylkäämis
tä, alueen siivousta ja ennen kaikkea suunnittelua 
sekä raakaa työtä . 

Kyminlinnan luopumisen myötä menetämme toimi
van autohallin ja usetta varastoja sekä monta yllä
pidettävää kiinteistöä . Toimintamme kärsivät ostt
tain, mutta ratkaisulla saavutetaan myös merktttä
viä säästöjä niin kiinteistöjen ylläpidossa kuin toi
minnassamme. Kun huoltopatterin mantereella ole
vat osat keskitetään yhteen paikkaan, Kuusisen tu
kikohtaan, toimintamme selkeytyyja samalla hel
pottuu. Huoltopatterista tulee entistä selkeämmin 
patteriston kuljetuksista vastaava yksikkö. Tällöin 
patteriston kuljetuksia voidaan hyvin tehostaa enti
sestään. 

Patteriston esikunnan siirrolla Kymin~nnasta pois
tui yli puolet siellä palvelleesta patteriston palkatusta 
henkilökunnasta. 

Riitta-Uisa Taxell, ravitsemistyönjohtaja. 

Huoltopäällikkö, kapteeni Jyrki Rikka. 

Kuusisen sotilassatamaa 
kehitetään 
Kuusiseen valmistuu tämän vuoden aikana, kylläkin 
hiukan aikataulustaan myöhässä, uusi kasarmi
rakennus huoltopatterin varusmiehille. Nykyinen 
terminaalirakennus peruskorjataan lähinnä huolto
ja materiaalitoimintojen tarpeisiin. Rakennustöiden 
on määrä alkaa helmikuussa ja valmistua tämän 
vuoden loppuun mennessä. 

Kuusisessa ei tule olemaan Kyminlinnaan verrattavia 
huolto- tai varastotiloja. Peruskorjattavaan termi
naalirakennukseen (uusi nimi on "huoltorakennus') 
tulee jakelukeittiö ja ruokasali , jotka ovat yhteisiä 
tiloja sotilaskodin kanssa sekä vaatetuspuolen 
vaihtovarasto. Nykyiseen kylmään halliin rakenne
taan laiva-alan kaluston koulutus-, varasto-ja huolto
tiloja . 

Tulevaisuudessa Kuusiseen sijoitetaan pääosa 
huoltopatterin nykyisestä ajoneuvo kalustosta. Kuu
sisessa ei ole tarkottus tehdä ajoneuvoille lampun
vaihtoa vaativimpia huoltotoimia. Ajoneuvohuolloissa 
tukeudutaan Haminan korjaamoon. Polttoainehuolto 
suunnitellaan tukeutumaan johonkin siviilihuolto
asemaan. Kuljetuskalusto·n kannalta ikävää on, että 
rakennushankkeen tiukoista rahottuskehyksistä joh
tuen mm ajoneuvokatokset jäävät ainakin toistai
seksi rakentamatta . 

Kuusinen on linnakkeiden liikenteen solmukohta . 
Kaikki saariin menevä ja saarista tuleva henkilöstö 
ja materiaali kulkevat Kuusisen kautta . Varsinkin 
materiaalikuljetusten osalta Kuusisen alueen ahta
us ja pienet tilat edellyttävät nopeita jatkokuljetuksia 
Kuusisesta eteenpäin. Tavoitteena tulisi olla , ettei
vät varsinkaan suuret materiaalimäärät edes py
sähtyisi Kuusisessa , vaan nämä kuljetettaisiin suo
raan määränpäähän. Esimerkkinä tästä on elintarvike
kuljetus Haminasta Kuusisen kautta suoraan 
linnakkeille. 

Laskeutumisen sankarit SOTILASPOLIISI 

Leff oissa action-sankarit roikkuvat köysissä kuin apinat, esittävät 
tyylikkäitä Laskeutumisia hyppyineen ja pomppuineen. Vaan entäpä, 
kun itse omassa persoonassaan pääsee kokemaan Laskeutumisen 
hurman ja tutustumaan Laskeutumisen saloihin? Ne muutamat 
haparoivat askeleet kohti "tyhjyyttä" muistaa varmasti pitkään. On se 
muuten kumma, miten muutaman metrin korkuinen muurin pätkä voi 
lintuperspektiivistä näyttää NIIN paljon korkeammalta kuin normaalilta 
17 4 sentin tasolta tiirailtuna. 

askeutuminen aloitetaan tutus-

L 
tumalla välineisiin . Tarkistetaan 
köysien kunto ettei ole hankautumia 
tai säikeitä poikki. Köyden kunnos
ta nimittäin riippuu laskeutujan hen
ki. Köysiä on kahta paksuutta , 11 
millistä - joko staattista eli jous

tamatonta tai dynaamista eli joustavaa -ja 9 millistä 
staattista. Valjaisiin tulee kiinni lukko, jonka välttyk
sellä kiinnttytään itse köyteen, jota pttkin laskeudu
taan. Tosin lukon ja laskeutumisköyden väliin tulee 
vielä kasi. Kasi on kahdeksikon muotoinen tupla
lenkki jolla muodostetaan hidastusväline eli jarru 
laskun hallitsemiseen. Jotta laskeutuminen olisi 
mahdollisimman turvallista käydään läpi turva
säännöt sekä varotoimenptteet. 

Valjaiden varassa ... 
Sttten harjottellaan valjaiden teko. Valjaattehdään 4 
metrin mtttaisesta 9 mm staattisesta köydestä jos
ta "solmttaan" vyötärön ja reisien ympärille tukevat 
ja tiukat valjaat. Ajatus siitä että joutuu killimään n. 
1 cm paksun "narun" varassa ilmassa tuntuu aluksi 
hieman epämiellyttävältä , ottaen huomioon hieman 
yli 80 kg elomassan tuli mieleen hieman puristavia 
ajatuksia , etenkin nivusten seudulta. Mutta, mutta, 
hyvintehtynä valjaat eivät puristaneetkaan niin pa
hasti kuin olisi kuvttellut, tuskin ollenkaan. 

Kun valjaat olivat sekä omasta että kouluttajan mie
lestä kunnolliset ja tiukat päästään ttseasiaan. En
simmäisen laskun ensimmäiset sekavat hetket 

menevät muistellessa komentoja : "Katse olkapään 
yli koko ajan maahan", "Oikea käsi ohjaa, vasen 
jarruttaa", "Ei saa puristaa". Yllättäen sitä sitten 
tupsahtaa maan kamaralle ja voi vain klassisesti 
todeta : "Pieni lasku armeijalle, iso spollille". 

Köydessä ollaan kiinni navan alapuolelta .Köysi, 
jota pitkin laskeudutaan, kulkee edessä olevan oi
kean käden kautta kasin kautta vasempaan käteen. 
Eli oikea käsi on yläpuolella ja vasen alapuolella . 
Jarrutus tapahtuu kääntämällä vasen käsi selän 
taakse. Löysää saa tekemällä rauhallisen liikkeen 
suoraan sivulle, huomaa , että köysi kulkee koko 
ajan molempien käsien lävitse. Itselleni oli vaikeaa 
olla puristamatta köyttä koko ajan rystyset valkoi
sena. Muutaman harjottuslaskunjälkeen olo oli kuin 
hämähäkkimiehellä, onnistui niin hypyt kuin tyhjän 
päällä roikkuminenkin (holvikaaren päältä alas). 

Kannattaa kokeilla! 
Kun päivän laskeutumiskiintiö tulee täyteen tarkis
tetaan köydet ja kalusteet, palautetaan tavarat siis
tisti paikoilleen ja jäädään odottelemaan innolla uut
ta laskeutumiskoulutusta . Kaiken kaikkiaan 
laskeutumistouhu on todella mielenkiintoista ja ta
vallaan luokiteltavissa jonkinasteiseksi extreme-la
jiksi . Jos joskus tulee mahdollisuus kokeilla, joko 
intissä tai reservissä, suostttelen kokeilemaan. 

Teksti ja kuvat: sotilaspoliisi, lkm Voutilainen ■ 
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•• 
MIKA IHMEEN MEVAK? 
MERIVALVONTA-ALUEKESKUS 

K 
otkan Rannikkopatteriston meri
vaoonta-aluekeskus toimii Kotkan 
virastota lon ikkunattomassa kel
larissa, jonne muutettiin 31.5.95. 
Walt Disney kirjoitti aikanaan 
Lumikista ja seitsemästä kää

piöstä. Sadun innoittamana ja tasa-arvoa noudatta
en Lumikin osassa häärii aluekeskuksen päällikkö 
yliluutnantti Pekka Pentti, ystävien kesken Pekko , 
joka työskentelee pääosin vain virka-aikana . Kääpi
öitä esittävät tilannevalvojat Ahtosalon Tiina, 
Grönin Arja, Hartikaisen Lissu , Hyvösen Ulla, 
Ilmosen Hilkka, Niemen Piko ja Sihvosen Lea . 
Kääpiöt ovat jatkuvasti töissä , koska he tekevät 
jatkuvaa kolmivuorotyötä, eli joku tai jotkut heistä 
on aina kellarissa valvomassa. Satua vai totta, mutta 
kellarin kahvihLxmeeseen ilmestyi "ikkuna" verhoineen 
ja kukkalautoineen pian muuton jälkeen. 

Puuhastelusta ... 
Aluekeskuksen tehtävänä on johtaa käytännön meri
valvontaa vastuualueellaan Virolahti -Ahvenkoski 
yhteisto iminnassa Kotkan Merivartioalueen kanssa , 
muodostaa , ylläpitää sekä jakaa paikall isen tason 
meritilannekuvaa tarvitsijoille. Lisäksi aluekeskuksen 
tehtäviin kuuluu eritasoiset viestitystehtävät, sää-, 
jää- ja sätei lytilanteen seuranta sekä erilaisten tie
tojen ja tiedostojen yll äpito. Merenku lun
turvallisuuteen osallistutaan mm. seuraamalla omi
en alusten meriseikkaluja sekä kuuntelemalla kan
sainväl istä hätä- ja kutsukanavaa. Lisäksi, niinkuin 
sotaväessä aina , tehtäviin kuuluu myös muut erik
seen käsketyt tehtävät. 

Päällikön tehtävistä voidaan mainita muutama tär
kein. Keskeisimpänä on kääpiöiden pitäminen hy
vällä tuulella ( puuhastelun suunnittelu, ohjaus, opas
tus ja koulutus) sekä toimiminen puskurina puun ja 
kuoren välissä . Tehtävänä on ottaa vastaan 
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Keitä ovat ne virkapukuiset, 
siniseen sonnustautuneet siskot, 
jotka silloin tällöin ilmestyvät 
"maan p innalle"? Mistä he 
tulevat? Mitä he tekevät? Mikä 
mies kulkee mukana? Liitty
vätkö nämä näkymättömät nai
set j a mies jotenkin meidänkin 
puuhiimme? 

päänsilitykset ja tukistukset kaikilta suunnilta 0Imei
sesti jälkimmäistä on tullut enemmän). Työnkuvaan 
kuuluu myös jatkuvasti uusien kepposten keksimi
nen. Tässä tehtävässä kristallipallo on oiva apuvä
line. 

Kääpiöt silloin ennen ... 
Nykymuotoiset merivalvonta-aluekeskukset, aiem
min nimenä on ollut mm. viestinkeräys-paikka , pe
rustettiin -70 luvun alkupuolella . Pääosa tämän 
päivän kääpiöistä on peräisin tuolta ajalta ja voivat 
tältä osin perustellusti käyttää itsestään nimeä "pe
rustajajäsen". Päälliköt vaihtuvat, laitteet ja järjes
telmät ovat jatkuvassa muutoksessa, mutta onnek
si jatkuvuus on taattu. Alkuvaiheessa kääpiöitä kut
suttiin tasopiirtäjiksi , koska piirtelivät viivojaan ta
solle. Työkaluina hei llä oli kartta, jonka päällä 
pleksinen taso ja tussi piirtämistä varten (tästä sana 
piirtäjä) sekä viivain, jolta viiva saatiin tarvittaessa 
suoraksi. Ja jotta tiesi mitä sinne tasolle piti piirtää, 
niin ensin oli kirjattava Manu-radiosta tulleet meri
viestit ylös. Vähän aikaa tason ääressä häärittyään 
kääpiö tarttui puhelimen kampeen ja veivasi, kun
nes Kyminlinnan keskus vastasi ja tilasi valvonta
puhelun eteenpäin. Kaikki tämä työ tehtiin päällikön 
tarkassa valvonnassa. 

... ja tänään 
Nykyisin kääpiöi llä on käytössään vi imeisintä huu
toa olevat ATK- laitteet ja järjestelmät. Tämän päi
vän työskentely edellyttää käyttäjältään em laittei
den ja järjestelmien korkeatasoista hallintaa , huom 
sana taso ei ole kokonaan kadonnut. Työ sinällään 
on samaa kuin ennenkin mutta työvälineet ovat 
muuttuneet. Raakasti ottaen voidaan todeta , että 
nykyiset laitteet ja järjestelmät ovat tulleet korvaa
maan aiemmat välineet (taso, tussi , viivain ja pu
helin ) nämäkö vain? No aikaviivettä on hieman 
lyhennetty ja ja viivojakin saadaan aiempaa enem
män näkyviin. Tänäkin päivänä kääpiöiden työtä val
votaan seuraamalla eritasoisilta ATK-päätteillä mi
hin ja mitenkä se viiva piirtyy. Erityisen tärkeää on, 
että sen viivan päässä oleva suorakaide, kolmio 
tms on oikean värinen ja tarkasti oikeassa paikas
sa. 

"Kääpiöt" silloin ennen, sexy//ä -70-luvulla. 
Ahtosa/on Tiina ja Syvelän Riitta. 

Yliluutnantti Pekka "Pekko" Pentti. Mevakin 
"Lumikki". 

Mevakin laite- ja järjestelmäasennuksista voidaan
kin todeta , että aiemmin tilapäisiksi tarkoitetut 
viritykset olivat hyvin usein pysyviä ja muodostu i
vat kiinteiksi. Viime aikoina edellä mainittu tapahtuu 
kääntäen. Kiinteäksi tarkoitettu laite- tai järjestelmä 
on muodostunut tilapäiseksi koska kaikki muuttuu 
ja uudistuu varsin vinhaa vauhtia , lähes päivittäin . 

VIRALLINEN HIS
TORIIKKI KÄÄ
PIÖIDEN SILMIN 
Alussa Jumala loi ... 

Kyminlinnan Vallien sisällä Esikuntarakennuksessa. 
Aamuaurinko valaisi yötyöläisen puuhia ja linnut lau
loivat ja fasaanit pitivätsoidinmenojaan. 

1972 merivalvonta-aluekeskuksen päällikkönä oli sobnest 
Aimo "Aiski" Heiskanen, hän sai ensin Lea n maaliskuus
sa töihinjahetikohtatuliTiina. Hetel<lvätaamu-ja itavua-oa 
ar1<ipäivisin. Uian tultuavuoona-73 alkoivatviikonklpp.rtytt 
Siihen aikaan mevakissa cii m)()S patteriston ~ivysläjä \>ir
i<a,:1jan ulkopuolella ja rreillähän oli mukavaa, l<atria kerteltiin 
ja ooakkelsia syötiin, kun töiltä ehdittiin. Vihdoin tulivat vu~ 
den-73kuluessa loputrrevakintytöistä Riitta, Arja ja Hilkka 
-Aiskin enkelrt olivat koossa. 

,Ajskiopetti herran pelkoa.joka meni meihin paremmin tai 
huooommin perille. Ja\>ihooin kun Askin rrerival\rnnansalat 
oli omaksuttu, niin alortettiin mevakissa kcimivua-olyö. Työ
vuorolistqen suunnrttelu ei ollut mikään help~ juttu, varsin
kaan kun enkeleistä yksi sun toinen heitti vir1<apuvun nur1<
kaan ja alkoi etsiä väljempää laimea päälleen. Päällikön 
mielestä lapsia olisi pitän;tterdä sotaväen järjestyssäännön 
mukaan, mutta kerroppas se a\>iomiehelle! Sitten sitä oltiin 
äitiyslomilla kaksittain jne., mutta lyöt luisti. Onneksi saatiin 
tuuraajia, Häggin Elli, Siivolan Raili ja Pulkkisen Terhi. 

Sotaharjortuksa oli meva~ssa ja linnakkeella. Harjoitusten 
lähestyessä mevakkiin kannettiin iso rulla läpinäkyv'ää m~ 
via, johon sitten ta iteilimme kaikenkarvaisia harjoitus
suunnrtelmia )()n synkkinä hetkinä. Kehujakin tuli aina väl il
lä 

,Ajskijäi -78 eläkkeelle ja kirjoitti lähtiessään viestin meille: 
"Suur1<iitoksetkaikesta, suloiset enkelini' Oli mukava työs
kennellä kanssanne. Onnea ja menestystä te ille kai~lle. 
Toivoo ex,:1gentti ja nykyinen kalastaja-Eemeli" Siihen lop
pu, enkelitarina. 

Toikan Jukka otti Aiskilta tehtä\/älvastaan. Radiokalustoa 
ja puhelimia oli uusittu ja lyöworojakin uusittiin - Jukka teki 
meille kunnoo worot ja siitä ciemme hänelle kiitollisia. Jukka 
kesti mertä pari vuotta ja pa lasi takaisin viestipuolelle .ao, 
jolloin päällikkökoulutuksemme taas jatkui, remmiin astui 
Kosman Yrjö ja hänellä oli merivalvonta hanskassa. Yrjö 
avarti maailmankatsomustamme järjestämällä viera!uja ja 
koulutustilaisuuksia muiden valvontavirancrnaisten kanssa 
-puolin ja toisin. Ilmeisesti Pukkion väki tunnistaa vielä~n 
meva~n naiset äänen pen.steella, nimittäin kä\>imme muu
tama kerttja SY'f:r ja laMretkillä Santioo merivartioasemalla. 

Liekö jäänyt joku salainen viesti merNartioaseman nur1<1<aan, 
kun menivät ja pcittivat koko aseman. 

Pirkko tuli komentcxoimistosta mevakkiin-<31 ja Hartikaisen 
Liisa tuli Kir1<onmaan tutkalta viestrtoimiston kautta meille 
löihin-83. Niin jättiYl<åkin rreidätjaF'ekkl Penttitulime,akkiin 
1.7.86. Tect puhukoon puolestaan. Haapasaaren nykyinen 
Kingi Aapo Tokkola oli Pekan kurssin ajan seuraava 
o~tettavamme ja hyvin o~ikin. 

Niin se aika onvierähtänytja todettakoon, että ,Ajskin aikana 
sitä vaan puhelimen kampea Väännettiin ja viestejä sinkoili 
eri paikkoihin ja Manu-radio pauhasi merMestejä rrevakkiin. 
Ykän aikana meriviestrt tu lostui paperille,ja paperia tu li 
päivän mittaan monta metriä -siinä sitä tuklsta syrtyi. Pekan 
ail<anavastaavat asiat rraktf näyt!öfmt!eltä ja saranalailleilla 
hodellaanviestilys. Mutta entäs kun Lumikki h~kää kääpöt 
-~ätty;kö mevakin satu siihen? Toivottavasti ei, si!ä onhan 
sitä sen verran jo karvatupsuja kasvanut korviin ja hännän 
rmhänb.Jpsu, etläeiköhänp.iciustusvdmisti lö)l:lypku uusi 
rooli kääpiöille. 

Kohti uusia haasteita ... 
Mevakki on olluttähän asti melkoisessa myllerryk
sessä, mitä kehitykseen tulee. Onneksemme kehi
tys ei pääty tähän ja vaikka ennustaminen on vaike
aa , varsinkin tulevaisuuden, niin näyttää kuitenkin 
siltä, että tulemme jatkossakin olemaan kehityksen 
kärjessä . Se mitä tulevaisuus tuo tullessaan on 
herrassaan. Viikossa on seitsemän erilaista päi
vää , niin myöskin mevakissa. Mutta siitä huolimat
ta: Ken leikkiin ryhtyy se leikin kestäköön. 

Kaksin kappalein 
neljännesvuosisataiset 
taiteili j ajuhlat 
Tänä keväänä viettää 25-vuotis taiteilijajuhlaa Lea 
ja Tiina. Kekkerit pidetään mevakkimai-seen tyyliin 
kääpiöi lle jossain saunamökissä saunoen ja entisiä 
ja nykyisiä esiiniehiä kehuen. Tyttöjen kukkaisra
hastoon voi antaa lahjoituksia - mevakin kirjoitus
pöydän vasen ylälaatikko on avoinna tarkoitukseen. 

K 
aikesta edellä kerrotusta huoli
matta ... merivalvonta on iloinen 
asia, ja päälle meriva I
vontapuhinat "hhhhhhäämmm" 
sekä itsensä keikuttelua varpai
den ja päkiöiden varassa ! 

Tähän raapusteluun ovat syyllisiä (vaikkei niitä 
kaivatakkaan) Pekko, Ulla, Tiina ■ 

Yläkuva: Joulukuussa -94. Oikean ikkunan alla 
Kyminlinnassa. Kuvassa Lea Sihvonen. 

Grönin Arja ja Hyvösen Ulla sotilas ammattihenki
löiden kurssilla Santahaminassa. Sotilasammaffi
henkilö = aiemmin ns. värvätty Sotilasvirassa pal
veleva henkilö, joka toimii enkoistehtävässä, jossa 
vaaditaan sotilaallista ammattitaitoa ja esimies
asemaa. KotRPston soti/asammattihenkilöstöstä 
puolet on naisia. 

SERYICE 
uten tiedämme, on komento 
oimiston päällikkö keskei
ellä paikalla joukko-osas

tossa. Jos jokin ei toimi, on se epäi
lemättä hänen vikansa, koska jäljet 
loppujen lopuksi vievät komento
toimistoon. Toisaalta, jos jokin sat
tuisi toimimaan, esimerkiksi varus
varastolla olisi riittävästi jakaa XXL
jalkarättejä Etelä-Kymen suovael
taj ien käyttöön tutustuttaessa Ran
kin kartoittamattom iin rämealue i
siin, komentotoimisto on viime isin 
paikka johon kiitos kantautuu. 

V
iis sii tä", tuumaa Ripa , 
"esikuntatyöskentely on pyy
teetöntä työtä." Tämän työte

liään puuhamiehen päivittäisten teh
tävien järjestely olisi mahdotonta il
man tehokasta ajankäytön suunnit
telua: Muistilistat muodostuisivat lii
an pitkiksi kirjoittaa ja sotilasasioista 
puhuminen vaatii tietyn salaamis
asteen. Tästä seuraa.että muistilis
tat näyttävät ulkopuol isilta melko 
sekavilta. 

Perehdyimme hieman asiaan ja 
saimme avattua 13.6.96 päi
väohjelman. Tosin Tikkakos

ken keskustietokoneen kovalevy kä
rähti ja jouduimme turvautumaan 
GRU:n supertietokoneeseen. Tehtä
vä ei ollut itänaapurillekaan helppo. 
Valittelivat naapurin pojat ja tytöt asi
an mutkikkuutta ja Riston nerokkaita 
salaamisavaimia: 

12.05 Ostoskanava = Esittele meno
arvio vuodelle -98. Liitä siihen suun
nitelma monitoimihallin rakennuk
sesta patteristolle . Sisällytä suunni
telmaan savusaunan lämmitys- ja 

Jatkuu sivulla 15 ... 
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E 
lettiin n. vuotta kaks jälkeen 
syntymäni, kun havainnoin ensi 
kerran autot. Punaisesta vokes
tamme jäi ensimmäinen vahva 
muistikuva. otin haetuttanut itseni 
Arabian tehtaan lastentarhasta kau

niin kesäilapäivän päätteeksi ja siinä Se kiilteli tennis
kentän vieressä - lähes saman välisenä kuin kentän 
pinnan tiilimurska. Kyybelin vieressä oli vanhem
pieni työkaverin lähes uudenkarhea Wartburg, ko
mean musta-valkoisena. Ja mitäs miehet muuta 
teki-vätkään kuin vertailivat autojaan. 

Volkkari. .. volkkari ... volkkari ... isä! 
Perheesemme kuului vielä kaksi vaisua: Hakanie
men Wihuri-autosta ostettu vähän ajettu valkoinen 
1300 2d Limousine m/66 (tuli perheeseemme vuon
na -68) ja Espan VW-autosta uutena ostettu 1300 
2d Limousine m/71, jota odottettiin ihan Wolfsbur
gin tehtaalta saapuvaksi. 

Hirvi vai ei?! 
Yksi muistikuva vielä : Olin vanhempieni ja setäni 
perheen kanssa marjastamassa jossain eteläläisen 
Suomen metsässä, kun hirviemo vasansa kanssa 
lähestyi täyttä laukkaa parkkipaikkanamme 
käyttämäämme metsätien levennystä, en tiedä 
luuliko emo paikkaa taksiasemaksi vai kuplaamme 
reviiriinsä tunkeutuneeksi muodokkaaksi kilpai
lijakseen, mutta kovasti vauhdilla kohti kuplaa se oli 
jälkikasvunsa kanssa tulossa. Siinä marjasaavit 
lakos jänkhälle kun perheet Launiot ryysiväl autoon 
turvaan. Minä ja pari vuotta vanhempi serkkuni löy
simme itsemme kuplamme etujalkatilasta. Onneksi 
hirviperhe huomasi automme liian pieneksi 
tarpeisiinsa ja muutti senverran suuntaa, että ei 
tarvinnut aloittaa neuvotteluja vakuutusyhtiön kans
sa . Täytyy vaan todeta että kupla on joko turvalli
nen tai epäseksikäs auto (ainakin hirven mielestä). 

Boxerit, jotka eivät toimi kuin 
silkki ... 
Vasta viime aikoina olen kiinnostunut folkan teknii
kasta. Aikaisemmin minulle riitti nuo hassut pyöre
ät, ajattomat muodot. Erilliset lokasuojat esim. kuu
luvat kolkyt-luvun autoihin . Hei! Kuplahan on suun
niteltu silloin? Niin on, mutta kertokaapa mikä muu 
automalli on säilyttänyt muotonsa lähes samanlai
sena syntymästä hautaan? 

Volkkarin tekniikka oli aikanaan lähes sensaatiomai
nen: ilmajäähdytteinen moottori takasi huoletottomia 
kilometrejä lämpötilassa jos missä, auto oli talou
dellinen, kestävä ja kansalle suunniteltu ajopeli (kup
lan tehtävä oli myös työllistää laman keskellä ja 
sitä myöten kohentaa Saksan taloutta . No, olihan 
pienellä diktaattorilla tietysti muutakin mielessä ... ). 

Tekniikka jäikin tuolle aikanaan niin modernille tasol
le, nykyään puhutaan erittäin huonosta teho-paino
suhteesta. Auton 1300 kuutioisesta moottorista ir
toaa vaivaiset 30 hevosta , kun 70-luvulla saman
kokoisesta japanilaiskoneesta irrotettiin vaivatta 60 
hevosta ja tänään tehot ovat helposti yli sata. Totta 
on kyllä se, että tuo legendaarinen boxerikone on 
helposti ja halvalla viritettävissä jopa kolmeen sa-
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HULLUT HARRASTUKSEMME 
taa n hevoseen, mutta noilla tehoilla ei enää kuplan 
oma apurungolla ja pohjalevyllä varustettu 
vääntösauvajousitettu alusta riitä sellaisenaan, vaan 
se vääntyisi korkkiruuviksi. Jos auto kuitenkin kes
täisi kasassa ja liikkuisi, ei kuijettaja näkisi horisorttia 
moneen hetkeen. Isoilla myllyillä varustetut kuplat 
ovat varsinaisia taideteoksia. Itselläni boxerin teho
lisäykset ovat jääneet teoria- , tehopuola- ja 
käärmeenpesätaso lle. 

mana. Yritys epäonnistui, aika oii ajanut kuplan ohi 
kaupallisessa mielessä, mutta tulipahan autosta jon
kinlainen harvinaisuus farkkukansalle. Jeans-malli 
poistui markkinoilta -75 ja Kuplan valmistus loppui 
Saksassa vuonna -78. 

Rasilla teimme Tarjan kanssa ikimuistoisen reissun 
Veikkolaan: Suuntanamme oli Pori Jazzit ~7 ja liput 
Miles Davisin konsettiin polttelivat hanskalokerossa. 
Rasi oli täynnä leiritavaraa. Tarkoituksenamme oli 

1960-luvulla Suomi autoistui kiivaasti ja 
niinpä vanhempanikin päättivät 

ostaa ensimmäisen biilimme, 
Volkswagenin, kuplan - tie
tysti - sillä olis' sitte hyväfö
rätä skidi hoitoon ja ite körätä 

fabriikkiin duuniin. Punainen 
vm. -61, 00, 2d Limousine ilmestyi syntymäkotiini ilmeisesti 
minun myötäni, tosin parin vuoden viiveellä. Siitä se sitten alkoi, 
tauti nimeltä volkkarismi. 

Kun kupla puhkesi ... 
Pyöreiden muotojen bisnes 
Kuten jo totesin, tähän mennessä nuo pyöreät 
muodot ovat riittäneet sellaisenaan tai 
customoituina. Omien ideoiden toteuttaminen nois
sa muodokkaissa peileissä on täysin omistajan ja 
auton välinen taidonnäyte. Kupla sallii omistajansa 
tehdä mitä moninaisimpia muutoksia. Peltiosien 
vaihto eri vuotisten kuplien välillä on helppoa, 
uudempikoppanen (yli -68) saadaan helposti näyt
tämään vanhakoppaselta ja vähän muultakin, kun 
käyttää sopivia osia ja vähän mielikuvitusta . 
Volkkariin tarkoitettujen custom-osien määrä on ra
jaton ja niiden ympärillä pyöriikin erittäin tuottava 
bisnes useissa maissa. 

Rasi ja aamen 
Tapasin vaimoni kuplan ansiosta. Ensimmäinen kes
kustelumme koski kuplavolkkareita. Hänellä oli tuol
loin omistuksessaan legendaarinen RAS-187. 
Marinonkeltainen -7 4, 1200 Jeans. Mallimerkintä 
Jeans tarkoitti, että penkit verhoiltu farkkukankaalla 
ja kaikki ylimääräinen varustelu jätetty tehtaalle. 
Moottorina Jeans·ssa oli taloudelliseksi ''viritetty" 
1200 ja mallissa oli osia eri tyypeistä, ratti mm. oli 
pakusta . Jeansia sai vain keltaisen eri sävyinä ja 
lisävarusteet yritettiin tehdä miellyttämään ajateltua 
nuorta asiakaskuntaa. Malli oli viimeinen yritys el
vyttää kuplavolkkarin suosio. Tehdas suuntasi talo
udellisen ja nuorekkaan versionsa markkinoille juuri 
vuonna -74 suuren markkinointikampanjan saatta-

jazzien jälkeen kiertää pitemmän kautta takaisin Van
taalle, mutta toisin kävi. Olin vaihtanut Rasin ko
neen pari viikkoa aikaisemmin ja se oli pelannut 
loistavasti -siihen saakka. Aivan oikein, juuri tuona 
kyseisenä päivänä se savutti itsestään viimeiset 
mehut ulos, mutta tielle se ei jättänyt silloinkaan. 
Nilkutimme pahasti savuavalla autolla n. 20 km:n 
nopeutta erään omakotitalon pihaan ja neuvottelimme 
isännän kanssa autolle luvan olla pihassa yhden 
illan ajan. Säälittävästi hinaamalla Rasi nilkutti 
Koivukylään ja Miles Davisin konserttia kuuntelimme 
suorana, mutta radiosta, purkaessani konetta park
kipaikalla kauniissa heinäkuun illassa. Siinä oli ro
mantiikka kaukana. Kahden viikon kuluttua Rasissa 
oli upouusi vaihtokone- persuuksissa ja kyseiset 
konserttiliput ovaltällähetkellä kehyksissä . 

Riemukuplalla kesät - ja etenkin 
talvet ... 
Ensimmäinen oma kuplani oli teksasinkeltainen -73. 
Auto oli läpimätä ja kuntoonsa nähden liian kallis, 
mutta se oli keltainen , kupla ja oma. Elettiin kesää -
83, kun esittelin auton vaimolleni: "Kukahan luonkin 
rumiluksen on tänne raahannut kunnostettavaksi". 
Johon Tarja totesi: "Kannattaaks' tommosta edes 
kunnostaa?'' Suuri oli hänen hämmystyksensä kun 
muutaman kuukauden kuluttua ilmoitin, että se kel
tainen romukasa on minun ja auto oli tuolloin lähes 
valmis. En tiedä tiedänkö perimmäisen syyn, mutta 
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Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

I
tsenä isyyspäivän alla luovutettiin jälleen ansi
oitu_neille Patteriston ristit. 5.12. ristin saivat 
pitkaa1ka1nen yhteistyökumppanimme, Kotkan 
kaupungin tiedotuspäällikkö Antti Nuorivuori 
(vas.), työnsuunnittelija Tommi Ohtamaa (oik.) 

komentotoimistosta , Huoltopatterin päällikkö, yliluut
nantti Marko Karppinen Kyminlinnasta sekä Kotkan 
kaupunginjohtaja Hannu Tapiola, joka oli estynyt tule
maan tilaisuuteen. 

0 

Maanpuolustus
kerhon kannatus

yhdistys on perustettu! 
Kyminlinnan kertx>n sä~ 
lyttäminen on erittäin 
tärkeää ja niinpä maan
puolustusjärjestöt ovat 
ryhtyneet yhdessä puu
haa n. Tässä hallitus: 
vas. Riitta Kivinen, Eero 
Heiskanen, Kai Holm
berg, Timo Hemminki ja 
Esa T erviö. Kuvasta 
puuttuu Reijo Kinnunen 

K
otkan Rannikkopatteristoon on saatu 
varusmiespappi . Kokelas Tero Hietanen 
(vas.) on varusmiesten ja naisvarusmies

ten palveluksessa periaatteessa 24 tuntia vuoro
kaudessa. Viralliset vastaanottopäiväl ovat maa
nantaisin Rankissa ja tiistaisin Kirkonmaalla. Tors
taisin Tero hoitaa "olona" Haminan varuskunnan 
varusmiespapin töitä . Teron puoleen voi kääntyä 
kaikenlaisissa asioissa. TunnistatTeron hihamerkistä. 
"Soita papille, kun viisari menee tapillel" 

practical-ampumaradan käyttövuo
rot. 

12.35 Lemmenlaiva = Valitus
tilaisuus Vahakarin miehistölle pal
velukseen astuvista naismatruu
seista. Tytöt ja pojat erottaa toisis
taan kätevästi rautakangella. 

13.30 Iloinen keittiö = Kahvila 
Amican kaksi keittäjää on sairaana. 
Tee kahvitunnilla heidän päivän työt. 
Kylmiössä käydessä tilaisuus ko
keilla kuinka kokonainen meloni lä
sähtää 22:lla ammuttaessa. Käytä 
tällä kertaa äänenvaimenninta. 

14.30 Hai inallet = Sotilaspoliisi
harjoitus Virastotalolla. Savun käyt
töä harjoituksessa vähennettävä. 
Palomiehillä on muitakin töitä kuin 
etsiä taloon eksyneet spol-miehet. 
Kaasunaamareiden jako vieraille 
ulko-ovella. Tunnistus sormenjäljis
tä. 

15.00 Kolmen Uutiset= Kokoapa
perit patteristoupseerin, tiedottajan 
ja koulutustoimiston infotilaisuutta 
varten . Liitä joukkoon lehtileikkeet 
New York Timesista, Le Mondesta 
ja Lapin kansasta, joissa on käsi
telty patteriston sisäistä tiedon kul
kua ja yritysprofiilia. 

15.30 Jyrki = Neuvottelu huolto
päällikön kanssa. Pyyhekumien ku
lutus esikunnassa on suuresti liioi
teltu. Tyrmää esitys esikunnan irrot
tamiseksi muista joukoista. Kyllä ne 
pojat kentällä vielä paperia tarvitse
vat. Lähtiessä napsauta huoltopääl
likön pöytälamppu palamaan, saa
pahan kerrankin hikoilla töissä. 

17.00 Mediapeli = Laadi työhönotto
ilmoitus Hesariin ja Kauppalehteen. 
Laita loppuun huomautus, että patte
risto haluaa EU:hun itsenäisenä val
tiona, joten Brysseliin haluavat voi
vat hakeutua sikäläisen ko-

Jatkuu sivulla 20 ... 
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Kotka valmistautuu iskuun 
Kaukalopallojoukkueen kasaaminen on aina(kin) Kot
kassa aloitettu hyvissä ajoin, eli viime tingassa. 
Jääharjoittelun aloitti varmasti ainakin Rautasen 
Jukka jo edellisenä iltana. Muisti meni jotakuinkin 7-
10 grogin jälkeen, mutta mies vakuutti klo 05.20 
levänneensä harjoittelun jälkeen melkein tunnin ja 
mela, eikun maila on teipattu ja valmiina toimin
taan. 

Porukka tapasi Kyminlinnassa autohallin nurkalla , 
josta Kane Kainulainen kapteenin ominaisuudes
sa antoi ajo-ohjeet: toinen auto suoraan Lappeen
rantaan ja hän toisella autolla Haminan torin (punai
sen) kautta idän avut mukana perässä. 

1. Peli 
Lappeenrannassa Kotka raatelee haminalaiset, Mik
keli tylsyttää kotkalaisten kynnet ja Kouvola pyriste
lee Kotkan otteessa . Haminalaiset yrittävät jatkaa 
Kotkan aiempaa "muna"-eli nollalinjaa menemällä 
parin minuutin jälkeen johtoon, mutta Kotka vastasi 
heti tasoittamalla ja menemällä johtoon. Kainulai
sen idän avut näyttivät kykynsä jo tässä vaihees
sa . Vaihtoaitiossa kävi melkoinen kuhina, kun yhden 
miehen tullessa vaihtoon 2-5 miestä yritti kentälle 
tilalle sekä portista että reunojen yli. Jotkut onnis
tuttiin repimään paidanhelmoista takaisin aition puo
lelle, mutta ainakin kerran Karppisen Marko onnis
tui heitäytymään porttivahti-Turtiaisen ohi päistik
kaa jäälle heti portin raotuttua . Ainiin lopputulos! 
Kotka voitti Haminan 5-4. Rinta kaarella ja henkselin 
napit irtoillen palattiin vetämään henkeä pukusuojaan. 

2. Peli 
Mikkeliläisten peli on hallittua. Pallo kulkee ja kenttä 
on tasapainossa (Sakke Pietilän kommentti). Pe
lissä panemme kampoihin minkä mahdamme, mut
ta kynnet tylsyy hyvänkin esityksen jälkeen 5-1 . 

Ei. Pojat eivät ole lähdössä tässä 
naistentansseihin - vai ovatko sitten
kin? Ou nau, ou jees' 
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URHEILUl\'IAAILl\'IAN 
SANKARITEKOJA 
••••••••••••••• 
Nauru pidentää ikää. 
Penl,kiurheilussa on rnaransa. 

Käy ensin veskissä. Lue. 
Joukkueessa pelasivat Kainulaisen Pete, Torkkelin Jussi, Karp
pisen Marko, Hämäläisen Pulla, Kosken Harri, Rautasen Jukka _.::::::: 
Valkosen Martti, Wa~uksen Sami, Saareksin Teppo, 
Ny1<äsen Jani (Kmaan kokelaita) ja Grästenin Arpa (HPtrin 
tkm) ja idän 8. ja 9. ihme Lavi n Tommi ja Kallion Vesa. 

IMpan 
ihmekaukalossa 
3. Peli 
Matematiikkaa harrastettiin ennen Kouvola-pelin al
kua. Voitto varmistaa jatko pelit, tasapeli pakottaa 
haminalaiset voittamaan Mikkelin (= ei onnistu 
haminalaisilta) eli tappion välttämällä olemme jat
kossa. Ja katso .... Kotka hallitsee peliä mielinmäärin. 
Kouvola kaivaa esiin väärinpeluu-oppaan ja valitsee 
uhriksi hermoistaan (etelämaisista) tunnetun Saa
reksi n Tepon. Törkeä taklaus ja Tepolla pettää 
termostaatti heti ja välittömästi. Teppo leimaa 
kouwlalaisen otsan KOHO-l(irjaimin ja paitaa revitään_ 
pään yli parhaaseen kanukkityyliin. Penaltit paukkuu, 

tuomari huitoo jäähyaition suuntaan kuin ennenai
kainen liikennepoliisi ja vaihtoaitioissa huudellaan 
hävyttömyyksiä. Tunnelma on muutenkin kuin par
haissa herättäjäjuhlissa. Tulostavoite eli voitto jää 
saamatta, ylivoimaisesta hallinnasta huolimatta, 
mutta tappio vältetään tuloksella 5-5 ja olemme 
uskomattomasti jatkossa , sillä kukaan ei usko 
(haminalaisetkaan) Mikkelin häviävän viimeistä alku
sarjan otteluaan. 

Välierä 
Pihalounaan (Mäkkärissä) jälkeen matkasimme Imat
ralle. Jo Lappeenrannasta monet soittelivat kotiin
sa ja peruivat iltapäivälle suunnitellut tapaamiset. 
Kukaan ei oikein tahtonut kotona uskoa selityksiä 
jatkoon pääsystä ja ainakin pari joutui selittämäään 
tosissaan puhelimen toiseen päähän "El , ME El 
JÄÄDÄ TÄNNE JATKOILLE, USKO NYT!". 

Valkeala oli voittanut Imatran alkusarjan ja saimme 
siis vastaammesuur(varus)kunnan miehistön. Val
keala saikin shokkialun, muttei haluamallaan taval-

la . Heidän hyökkääjänsä pääsi jo vajaan minuutin 
pelin jälkeen yksin läpi. Varma maali jäi saamatta 
maalivahtimme lkm Gråstenin heittäydyttyä vas
taantulonsa päätteeksi poikittain , torjui pallon allen
sa ja päällepäätteeksi valkealaishyökkääjän, joka liu
kui poikittain kaukalonpäätyä vasten armottomalla 
vauhdilla . Niinhän siinä kävi, että Turtiaisesta teh-
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OSTETAAN 

Upseeri tai opistoupseefi 
Esikuntaan. 

EdJt 
Ei linnakelisän tuomia 

talousvaikeuksia, ei selkeitä 
tyOaikoja, mutia ei m)l'.>skäan 
ylityOpa ineila -vain taivas on 

rajana, ei kahvi-eikä 
lounastaoontu<rnia 

säännöllisiä rasitteita. 
Hartat 

Hy,iäl)()ym~ristö, 
hyvätlyöskentelydosuht~ 

hy,iä henki. 
PaMllukseenhaku: 

Lehden IDimrtuksen kautta 
lomakkeella SALärj 311, 
liitteetvapaasti hakijan 
~mukaantai 

sähköpostilla osoitteeseen: 
VvVpislEmiau~fi. 

•• 
PATKIS 

LAlVAKELLOA El KIILLOTETA 

Selity1<siä laivakellon kiilotuskieltoon lö)fyy kaikenaisia. Seuraavassa 
on yksi. Aikana, jalon aluksen lähes ainra navi~intiväline oli kompas
si, korostui näk(>. ja kuuklaistiin perustuva ohjailu. Sakeassa sumussa 
ohjailu oli entistäkin vaikeampaa,jo!loin jokainen pienikin merkki oli 
ncpa3sti havairncitM!. T avalisesti oo;acrnon !!Upoolella keulassa ole
va laivakello olisi kirkkaana erottunut sumussa ilman että laivan muut 
keulan osat näkyivät Välähdys oli helppo sekorttaa maista tai toisesta 
laivasta tulevaksi ja nin lähelä nättyra aisi aiheuttanut paniikinomaisia 
väislötdmenpiteilä. 

SB, BB 

T m,uuri ;a paapuuri kuulwatp<aisen kannenk1.lutlajan saravarastoon, 
mutia re!ääkO monikaan mistä nmity16et Ml kotoisin? 

Jo viikingrt käyttivät aluksen eri sivuista näitä nimityksiä. Silloisessa 
aluksessa kun oli peräsin oikealla puolella ts. alusta ohjattiin eli 
styyrattiin (ruots.) oikealta. Siitä tyyrpuuri. Jotta peräsin ei rikkoutunut, 
ajettiin vasen sivu kiinni larturiin. Vasemmasta sMJsta tuli näinollen 
portside (engl. satamansMJ), paapuuri. 

PESUAINEELLA AUTOT LIIKKEELLE 

Sitkeä huhu Atlartilta kertoo, että erään laivan kansivarastossa ollees
ta tynnyristä ryhdyttiin kaatamaanpesuainetta pienempään astiaan. 
Tynnyri kallislettiin varaston korkeata kynn)Slä vas1en ;a korkki avattiin. 
Kuinka dlakaan, vomakkaassa aailoka;sa tynnyri lipesi ja loori kannel
le alorttaen pesuaineen levityksen. Ainetta oli levinnyt jo melkoisesti 
ennenkuin moottorioppilas ja moottorimies saivat tynnyrin kiinni. 
Kauhusta jäykkänä he katsoivat kuinka aine lensi kansilastina olevien 
autojen sekaan, jotka alkoivat l)tnikkäästi liukua aallokon tahdissa. 
Parin auton lommoootumista lukuunottamatta suuremmiltavahin~lta 
vältyttiin hy,iän sidonnan ansiosta. 

Pätkikset byyil Pekka Liukkonen 

' •• -nena s 

MIEHIKKÄLÄN 
OSUUSPANKKI 

Onkos· 
ha 

.··::::::::::::::·:· ..... 

. Pirjo Suomalainen 
suuhygienisti 

Keskuskatu 17 B, II kerros 
Kotka 
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9 NIMIKILPAIL U ' • • 
Eihän "ärrännäkolmeykkönen· ole mikään nimi - ei varsinkaan selaiselle 
venekaunottarelle kuin RN-31 . Aiemmin julistettu nimikisa ei tuottanut tulosta, 
kun ainoa A:lla alkanut nimi, joka mieleen sattui pälkähtämään, oli Äljy. Niinpä 
uusi kilpailu julistetaan kunnon nimen saamiseksi ärrännälle. Nimen tulee 
olla patteriston toimialueen paikannimi (vrt. Vahakari, Havouri) - alkukirjainta 
emme kuitenkaan määrää. Itsetutkiskelua kartan äärellä suorittaneena ehdot
taisin ehdottomasti jotain seuraavista: Juntti, Kutukari, Kinkkeli (ilman kirjoitus
virhettä), Tanski tai vaikkapa Tervapöllö . 

Myös toinen, haukiluokan aluksemme, kaipaa itselleen nimeä. Etukirjain ompi 
H ja mieluusti nimen pitäisi liittyä patteriston toimialueen paikannimiin, Haapa
saari ei luonnollisestikaan käy. Se ei kuitenkaan ole ehdotonta. 

Kartat käteen ja nimiehdotukset paperille ! Paperi Kotkan Kynsien toimrtukselle 
mahdollisimman pikaisesti ! Voittaneet ehdotukset palkitaan luxusristeilyllä! 

PYSYV ÄISMÄÄRÄ YKSIÄ 
JUHLATILAISUUKSIIN 

1. Tilaisuuteen saapuminen ja juhlapaikalla liikkuminen. 
Tilaisuuteen saapuvan on kyettävä liikkumaan juhla paikalla pääasiallisesti omin voimin siten, että liikkumi
sen on tapahduttava suurimmaksi osaksi alaraajojen varassa. Liikkumisen suorittamista ei saa avustaa vain 
yhdellä kädellä kerrallaan, samoin niin kutsuttu otsanahkaeteneminen johtaa hy1ättyyn suoritukseen. Avus
tajaa saa käyttää ainoastaan sisääntulossa ja tällöinkin edellyttäen, että avustaja on rekisteröity taksikuski, 
jolle on annettu ainakin 50 markan juoma raha. 

2. Virvokkeiden tilaaminen ja nauttiminen. 
Tilaamisen tulee tapahtua turhaa melua ja huitomista välttäen kuitenkin srten, että mikäli tilaaja ei itse pysty 
tilausta suorittamaan, voivat hänen pöytäseurueeseensa kuuluvat sen suorittaa tai siinä avustaa. Nauttimi
nen tulee suorittaa hillitysti ja kannustushuutoja tulee välttää , paitsi jos on kyseessä kansainväliset säännöt 
täyttävä ennätysyritys. 

3. Pöydän alla kiertosuunta on myötäpäivään. 

4. Sosiaaliset yhteydenotot muihin pöytäkuntiin. 
Pääsääntönä on, ettei vieraisiin pöytiin huudella, paitsi jos on huutoäänestys tai iskuyritys. 

5. Poistuminen tilaisuudesta. 
Poistuminen tilaisuudesta tulee tapahtua mahdollisuuksien mukaan omin voimin. Nyt kuitenkin on apu
voimien käyttö sallittua. Poistuttaessa on yrrtettävä ottaa kaikki omat varusteet mukaan samalla, kun talon 
hopeat tulisi palauttaa viikon kuluttua juhlista . 

Haluamme vielä huomauttaa, että ovet joissa on epätavallisen 
korkeat kynnykset, ovat ikkunoita! 

PÄTKIS 
HUIPPULUOKAN OIVALLUS 

Monissa veneissä on kiilamainen keula . Keula hal
koo vettä ja siten vene pääsee vaivattomasti 
eteenpäin. (Havainnollistaa Keksi ja kokeile -kirja). 

ONNI ON OMA VENE 

Shackford purjehti vuonna 1786 ensimmäisenä 
ihmisenä yksin y1i Atlantin. Matka kesti viisi viik
koa . Ensimmäinen yksinsoutaja Atlantin yl i
tyksessä oli englantilainen John Farrfax v.1969. 
Vetovuoro Kanariansaarten Las Palmasista Yh
dysvaltain Fort Lauderdaleen kesti 180 päivää. 

K 
otkan Kynnet seuraa 
aikaansa siinä kuin 
vaatimattomammatkin 
julka isut ja va ihtoi 
to imitusneuvoston ko

koonpanoa vuosikokouksessaan. En
simmäiseksi potkut sai päätoimittaja -
ehdottoman yksimielisesti ja useasta 
aloitteesta ynnä ainoana ehdotuksena, 
jota kokouksessa kannatettiin . 

L 
ehtemme painoasun, si
sällön ja levikin huomioi
den potkujen saaminen 
kesti yllättävän pitkään. 
Pitkällisen maanittelun 

jälkeen toimitusneuvosto antoi ex-pää
toimittajalle kuitenkin luvan jatkaa sivu
toim ittajana, kunhan ei jatkossakaan 
yrittäisi julkaista mitään asiallista. Niin
kuin tässä lehdessä muka joskus olisi 
asiallisia kirjoituksia julkaistu. 

amaan hengenvetoon 
toimitus neuvostosta ero
tettiin myös tiedottaja, 
koska hän ammattita itoi
sesta menneisyydestään 

huolimatta ei ollut saanut lehteä rulla
muotoon ja ruutuihin jaoteltuna, kuten 
lehden käyttötarkoitus alunperin edel
lytti. 

K 
otkan Kynsille vuosi 
1996 oli tähänastisis
ta selkeästi paras . 
Vanha toimitusneuvos
to ja muut aktiiviset ilon

pil aajat saatto ivat lehden nykyiseen 
muotoonsa ja annetut kriteerit täytettiin: 
lehden levikki on pieni, kirjoitukset ovat 
naurettavia, kuvien laatu on huono (ai
nakin kohteet) ja lehti on herättänyt pa
hennusta paremmissa piireissä. Myös 
lehden ta lous on täysin retuperällä, 
mistä to imituksemme tunteekin erityi
sen suurta ylpeyttä. 

L 
ehden taso päätettiin säi
lyttää edelleen kyseen
alaisena. Uusi toim itus
neuvosto lupasi itselleen 
myös, että Kotkan Kynnet 

ei vielä vuonna 1997 kyseenalaista 
Helsingin Sanomien ta i Rann ikon
puolustajan valta-asemaa - kuin ehkä 
valtakunnall isella tasolla . 

uosi 1997 ei tule ole
maan - toimitusneu
voston tuntien - juuri
kaan edellistä vuotta V parempi. Iloksemme 

olemme kuitenkin havainneet, että 
henkilöstömme aktiivisuus lehden te
koon on koko ajan parantunut. Erin
omaisena asiana pidämme sitä, että 
lehdessämme ei ole mitään ennakko
sensuuria, minkä johdosta pystymme 
julkaisemaan muutakin kuin kannet. 

K 
iitämme lukijoitamme 
ainakin jonkinastei
sesta mielenkiinnosta 
ja toivotamme uudelle 
päätoimittajalle Pekka 

Vainiolle onnea hänen valitsemallaan 
uralla. Kunn ia menee, mutta maine 
kasvaa. Eikähän tarvitse enää keskit
tyä pelkästään kuvaamaan joitakin 
iljettäviä elukoita tai yksitoikkoisia, 
mitäänsanomattomia maisemia. 

Ex-päätoimittaja kapi Reijo Kinnunen ■ 

PERISKOOPPI 
/ ry U aRe1d.i#.c ~ j .u u.eu. 

TOINEN PUKKI 22 12 -20.1. 
Orvarnnen ja<so tubssa. aetaloitmut kevään odctuksen hieman 
etuajassa ja rnourahtelet kuin lemmenkipea kollikissa. Mennyt 
VI.OSi on jättänyt aikaisempia enemmän merid<ejään kehoosi. Ri~ 
puvia paikkoja on jo tuman paljon. 

VESl5aVÄ21.1-19.2 
Aloitilvuoden vaihteessa uuden elämän vain huomataksesi, että 
se on vielä epoonnist.meempaa, kuin edelliren. Rahasi eivältlJn
nu rii!ävän mhinlå'!ll ja rakkauselämässä ei t!pa"du mitään Koeta 
piristää eläh1änytlä olemustasi vaikka lenkkeilemällä. 

TURSKAT 20.2. -20.3. 
Nyt olisi poronsarviuutteen paikka. Pitkä, kylmä talvi saa sinut 
masentuneeksi, mikä heijastuu myos suorituksiisi rakkaus
asioissa. Ylenpalttinen juhlin1a on saanutvyOlärOsi mittasuhteet 
rii1asointuun vaatteittesi kanssa. Ison mahan 1akaa on kuitenkin 
kcmea katsella. 

PUKKI 21.3. -204 
Olet vaikean tw:lin lähes murtamana koko kevä1kauden, koska et 
kehtaa me-mä lääkäriin. Kiro.elyei kulerv<aan helpcta ilman asian
tlJntja-apt.a. ~10-AJl.denl'aluisera itvnisenä 1eetjällee1 partaasi, 
jotta selviäisrt jaksosta mahdollisimman vähillä I0illä. 

NAUTA 21.4.-20.5 
Epäile! olevasi raskaana, mutta sehän on tuossa iässä jo mahdo
tonta. Liikakilot sen tekevät - ja vaihdevuodet Huolehdit 
lärimmäistesi asioisti eremmän kuin omistasi, mistä he ewatole 
kowll<aanci~ Srun disi ehl<ä syylä häipyä rnaisemislaväl'aksi 
ai<aa 

TUPLAVAHINGOT 21 .5-21.6 
Ystäväpiirisi osoittautuu pelkäksi piiriksi, mutta syy ei ole ystävis
sä. Nyt onsyYtl ottaa itseään jostakin Jllikasta kiinni -esimerl<iksi 
niskasta -ja 1arkis1aa omaa käyttäytymisiä. Osoitat huomattavaa 
leväperäisyYtl myoo raha-asioissasi. 

HUMMERI 72.6. -72.7. 
Yrität heittäytyä jakson keskivaiheilla romanttiseksi, mikä saa ai
kaan swrta huvittuneisuutta lähi~irissäsi On kuin työntäisi käär
meitä pyssyn piippuun. TOpeksillyöpaikallasi normaalia enem
män ja saatkin siitä asiaankuuluvat kehut 

KISSIMIRRI 23.7. -72.8. 
Asiasi ovat kaiken kaikkiaan siinä jamassa, eitä sinus1a olisi vii
sainta tehdä trofee vessan seinälle. Näin jälkipolvillakin olisi 
mahooltiswsnähdä~siaikammeswrimmstisurkimukssa-ja 
pitäisitpä kerrankin turpasi kiinni. Olet täysin retuperällä. 

IMPYET (EX) 23.8. -23.9. 
Kuvittelet olevasi söpön näköinen, mutta marketissa käydessäsi 
palaat maan pinnalle, kun yksi täti kaappaa sinut kainaloonsa 
aikomuksenaan ostaa moppi. Jakson loppupuolella saat 
isännöitsijältä varortuksen naapureiden kiduttamises1a. Liittyy 
ruuanlaittoosi. 

PUNTARI 24.9. -23.10. 
Sairastelet normaalia enemmän, mikä johtuu skitsofreniasi 
pahenemses1a. Tuhlaat 1aasral'asivaatteisnn, ruokaan ja muu
huntumuu1een. Keskillyisheiustiviinancttoon, sillä sammuneena 
olet ihan kiva. Sänkyä et1arvitse koko jaksossa. 

NILVIÄINEN 24.10. -2211 
Suivaannutlyöpai<allasi, kun et saa mielesläsi1arpeeksivaativia 
lentäviä. Tosin l<aikki lähänaslisetovato!eetliian vaativia Tutustut 
uusiin paikkoihin, mutta tilaat hölmöytläsi sinne1aksin ja jäät kiin
ni. Näyttäisi tulevan vuoden huonoin jakso. 

ROPINHUUT2311 -21.12 
Matkustele! jakso, aikara Jllljoo ja yrität muutenkin olla aldiMnen 
Aktiivisuus tuppaa kurtenkin jäämään puheen asteelle. Yrität 
kännipäissäsi viekoitella rakastettuasi , mutta heräät aamulla 
kainalossasi porrasharja, jonka kaula on purtu lähes poikki. 
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iitä huolimatta, että pääosa 
Kotkan Kynsien lukijoista 
on hyvinkin valistuneita , 
pyydän heti oikaista lukijoi
ta rubriikista syntyvästä 

harhasta. Tässä kirjo ituksessa ei ole 
kyse haminalaisista vaan santaham i
nalaisista rukin oppilaista. Pääosahan 
reserviupseerikoulutuksesta annetaan 
- kuten val istunut lukija tietää - Hami
nan RUK:ssa. Rannikkotykistökoululla 
Santahaminassa on kuitenkin oma ran
nikkotykistön rukkinsa. 

R
-rukkiin oppilaat valikoituvat Tu
un- ja Suomenlinnan Rannik
orykme nteistä sekä Vaasan , 

Hangon ja Kotkan Rannikkopatte
ristoista. Oppilaita kurssilla, joka kah
desti vuodessa to imeenpannaan, on 
vajaa 80 varusmiestä. Maaliskuusta 
alkaen 80 varushenkilöä. Oppilaat tu
levat nykyisin, kuten Haminaankin, suo
raan alokaskaudelta. Rt-rukissa anne
taan kurssin alussa samanlainen 
reserviupseerin "peruskoulutus" kuin 
isossa Rukissakin, jonka jälkeen alkaa 
syventym inen rannikkotykistön salai
suuksiin. 

Kiin te än ja moottoroidun ase laji
tietämyksen siirryttyä automaatiotasolle 
alkaa ku rssilla ns. linnaketaktii kan 
opiskelu. Tässä opetuspaketissa op
pilaille annetaan perusteet ja opit to i
mia linnakkeella tukikohdan päällikkö
nä. Valveutunut lukija tietää, että taiste
lu linnakkeella on mitä suurim massa 
määrin rannikkojalkaväkitaistelua. 

Kuvat: Ulla Parviainen 
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Marjuri H-P Rekola. Rannikkotykistökoulu, Santahamma. 

RUKKILAISET KIRKONMAASSA 

Sovellettu rannikkojalkaväki
koulutus annettiin RUK 209 rt-lin
jalle loppuvuodesta Kotkan Kir

konmaassa pidetyllä ns. tukikohta
leirillä. Miksi juuri Kirkonmaassa, saat
taa lukija kysyä. Valveutunut lukija tie
tää vastata, että tietysti Kotkan Rannik
kopatteristossa, sillä siellähän rannik
kojalkaväkikoulutus on rt-joukoissa vie
ty pisimmälle. 

Kirkonmassa on hyvä pitää lei
rejä. Rt-rukki on pitänyt tukikoh
aleirejä saarella jo kymmeniä. 

Saari on riittävän suuri, ettei vieraileva 
joukko häiritse linnakkeen arkea. Saa
relta löytyy erilaisia tukikohtia ja 
pesäkkeitä, jotka mahdoll istavat puo
lustus- ja hyökkäystaistelun "oikeissa" 
linnakeoloissa. Saarelta löytyy myös 
alue, jossa oivallisesta voidaan toteut-

taa kaikkien keveiden aseiden - ml. eri
laiset singot, ilmatorjuntakivääri, 
kranaatinheitin - taisteluammunnat 
sekä miinojen tehon esittely. 

Suuri merkityksensä harjoituspaikkaa 
valittaessa on myös sillä palvelualttiu
de II a ja vieraanvaraisuudella, jota 
Kirkonmaa on aina osoittanut. 

T 
ukikohtaleiri pidettiin siis taas 
kerran Kirkonmaalla. Harjoitus 
toteutettiin jälleen erinomaises

ti, sillä olimmehan me rt-rukin opetta
jat sen itse suunnitelleet ja toteuttaneet! 
Opetustarkoitus tuli saavutettua hyvin 
ja joukkoihin tulevat upseerikokelaat 
aselajitietämyksen ohella hyvin hallit
sevat rannikkojalkaväkijohtajan toimin
nan linnakeolosuhteissa (ainakin se 
on hyvin heille opetettu!). Ettei mene 
enemmäksi itsensä kehumiseksi 
puhukoon (lue = kirjoittakoon) eräs 
"taistelussa" mukana ollut. 

E 
nnenkuin päästän taistelijan 
"irti", haluan kiittää - älkää pelät
kö, en aio kiittää kuten Oska

rienjakotilaisuudessa tavataan tehdä, 
taivaanisää, äitiä, vaimoa, joka tosin 
kiitoksensa ansaitsee - vaan haluan 
kiittää Teitä kotkalaisia. Kiitokseni ovat 
erityisen sydämelliset siksi , että tämä 
oli minun pitkähkön rukki-kauteni vii
meinen leiri. Erityisen mieluista se oli 
pitää täällä Kotkan suunnalla. Kotkaan 
on aina hyvä tulla leireilemään. "Ei oo , 
eikä tilata" ei kuulu kotkalaiseen sana
varastoon! Kiitos. ■ 

Taistelijan ansaittu tauko. 

TAISTELUSSA MUKANA OLLUT 
Kurssin neljästä kuukaudesta oli enää noin kuukausi jäljellä, mutta yksi
kään upseerioppilas ei uskaltanut haaveillakaan kurssijuhlasta ennen kuu
luisaa tukikohtaleiriä. Kouluttajat olivat kurssin alusta alkaen hymähdelleet 
siitä, kuinka tukikohtaleirillä saamme tietää "kuinka kamalan paljon hiekka
säkki todellisuudessa painaa" tai että "raskasta Maxim-konekivääriä voi 
kantaa ja jopa juosten". 

Leiri alkoi yhdistetyllä moottori- ja merimarssilla Sartahaminasta Ki'konmaalle mukavas
ti bussin ja yhteysaluksen pehmeillä penkeillä. Leirin jalkaväkitaitoihin painottunut luonne 
selvisi kaikessa karmeudessaan kuitenkin heti siirryttyämme Kirkonmaan saaren kaikkein ete
läisimpään (lue: kaukaisimpaan) kärkeen. 

Linnakkeen päällikön ryhmittymiskäskyn jälkeen alkoi pelolla odotettu hiekkasäkkiralli ja 
asemien valmistelu, jonka uuvuttamina kylmissä, kosteissa ja vetoisissa tykkiasemissa nukutut 
parituntiset yöt tuntuivat ylellisyydeltä. Harvoin on kaksi päivää tuntunut näin loputtoman 
pitkiltä. 

Harjoituksen kolmas päivä oli koko kurssin mielenkiintoisimpia. Normaalisti leireillä meitä 
puudutetaan ikuisuudelta tuntuvalla kehysharjoittelulla ja ns. puhelaukauksilla. Nyt tällä leirillä 
meillä oli yhtäkkiä käytössä päivän ja yön taisteluammuntoihin kovia ammuksia enemmän 
kuin olimme koskaan saaneet tai tulisimme ikinä käyttöömme saamaan. Kouluttajien huolella 
valmistelema päivä opetti ja motivoi väsyneimmänkin oppilaan puolustamaan pesäkettään. 
Tilanteenmukaiseen maalitoimintaan oli paneuduttu niin todentuntuisesti , että kuullessamme 
vihollishävittäjien lähestymisäänet ja rakettirynnäköinnin, ilman eri komentoa jokainen hakeu
tui parhaaseen mahdolliseen suojaan -todetakseen hyökkäyksen tulevan kaiutinlaitteista. 
Yön taisteluammunnoissa me saimme kuvan siitä, miltä saattaisi tuntua kun "helvetti pääsee 
valloilleen". Moisessa ilotulituksessa ei ihan jokainen naapurin poika ollutkaan. 

Mielenkiintoista antia oli myös se miinanäytös, jossa esiteltiin yleisimpien miinojen ominai
suudet ja vaikutus. Enää putkimiina ei ollut välttämätön paha taisteluliivin taskussa vaan 
tappava ase, jonka sirpaleet katkaisivat ranteen paksuisen puun ja tekivät taistelijoita kuvaavista 
maalitauluista silppua. 

Kauhunsekaisia tunteita herättäneitä vasta hyökkäyksiä tukikohdista toiseen harjoiteltiin leriin 
kaksi viimeistä päivää. Kyllä saari tuli tutuksi ! Ensin harjoiteltiin kouluttajien johdolla, sitten 
oppilasharjotuksena, sitten paukkupatruunoin, sitten valoisassa, sitten pimesässä ja sitten ... 
ja sitten ... Toisen tukikohdan alueelle hyökännyttä vihollista vastaan suoritettu vastahyökkäys 
painui todella selkäytimeen saakka. Niinhän majuri oli opetustarkoituksessa määrännytkin. 

Leiri loppui ja jo paluumatkalla lämpimissä linja-autoissa viikon tapahtumat kultautuivat 
muistoksi, joista myöhemmin voi ylpeänä todeta, että me teimme sen! 

Teksti: upseerioppilas IP Kiiskinen ■ 

•• 
PATKIS 

TYLSÄ PUUKKO 
TERÄVÄN MIEHEN TYÖKALU 

Entisaikojen merimiehet käyttivät tylp
päkärkistä puukkoa. Lukuisat mastossa 
kiipeämiset, joskus jopa tuppea vailla ole
van puukon kanssa, olisivat olleet vaaralli
sia terävän kärjen vuoksi. Ainakin kiusallis
ten reikien määrä olisi ollut huomattavasti 
suurempi. Suuremman liikkuvuuden saa
miseksi puukkoa pidettiin selän puolella. 
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Tammikuun 1. päivä 199 7 oli Rankin linnakkeelle jälleen yksi historiaan kirjattava. 
Runsaan kymmenen vuoden hiljaiselon ja vartiolinnaketoiminnan jälkeen Rankki 
otettiin uudelleen valmius- ja koulutuskäyttöön. Rankki on rannikkotykistön 
käytössä olevista linnakkeista historialtaan vanhin. Päätös Pietari Suuren 
merilinnoituskegun rakentamisesta aloitti Rankin sotilashistorian jo vuonna 1914. 

V
artiolinnake
ajan Rankin 
linnake oli 
Kirkonmaan 
linnakkeen 

alaisena . Huomattava osa 
Ran~navauskokoonpanoon 
kuuluvasta henkilökunnasta 
ja kaikki linnakkeelle joulun 
alla tulleetvarusmiehetrsiir
tyivät Kirkonmaalta . Joukon 
katselmustilaisuudessa Kir
konmaan linnakkeen päällik
kö, yliluutnantti Juha Tork-
keli kiitti henkilökuntaa ja varusmiehiä hyvin 
suoritetusta palveluksesta ja kiitettävästi sujuneesta 
yhteistyöstä .Joukot komentoonsa ottanut Rankin 
linnakkeen päällikkö, yliluutnantti Juha Tuominen 
peräänkuulutti uusilta rankkilaisilta talkoohenkeä 
linnakkeen käyttöönottoon liittyvissä ~rjavissa, mutta 
ainutlaatuisissa tehtävissä. Kevään aikana ei ku
kaan varmasti ehdi kyllästyä liiallisiin päivärutiineihin. 

Rankin linnakkeen varapäällikkö, yliluutnantti Pasi Ahti valmistele
massa esitystään Rankin historiasta ennen juhlalounasta. 

A
vajaispäivänä oli linnakkeen hen~lökunnan ja varusmiesten mahdol 
lista nauttia ensimmäinen yhteinen ateria . Linnakkeen upouudessa 
keittiössä valmistettu juhla-ateria maistui erinomaiselta, mikä tuli 
todistetuksi muikeilla ilmeillä aina valtakunnallista tv-lähetystä myö 
Ien. Lounaan aluksi linnakkeen varapäällikkö, yliluutnantti Pasi Ahti 

piti ansiokkaasti Rankin historiasta laatimansa esityksen. Näin linnakkeen uudis
asukkaat tutustutettiin saaren värikkäisiin vaiheisiin eri vuosikymmenillä. Jokaisel
le kuulijalle tuli kuva siitä, mitä tämän~n päivän ohjesääntöjen alkusivuilla viljeltävä 
fraasi linnakesaarten karuista olosuhteista on ihan oikeasti tarkoittanut. 

Juhlapuheen piti 
kenraali 
Aimo Pajunen. 

K
otkan Rannikkopatteriston suurena päivänä haluttiin ilo kahden uuden yksikön , Ran~n ja Ohjuspatterin, perustamisesta 
jakaa patteriston tärkeimpien yhteistyökumppaneiden ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Esitettyä ktusua noudatetiin 
k~nnioite.tta_van. tu~noUis~ti ja iltapäivän juhlatilaisuuteen saapuikin yli 120 kutsuvierasta patteriston ja linnakkeen "oman 
vaen" hsaks1. LasnaohJat paas1Vat todistamaan, miten Rankin 130 TK pattenn kunrnalaukauksm kahden uuden perusyksikön 
päälliköt vastaanottivat tehtävänsä . 

Kasarmin juhlasalissa pidettyyn tilaisuuteen juhla puhujaksi kutsuttu kenraali Aimo Pajunen korosti , että rannikonpuolustuksen merkitys 
Suomelle ja etenkin Suomenlahden aluella on entisestään korostunut, kun koko Itämeren alueen strateginen painopiste on siirtynyt 
pohjoiseen aivan vastuualueemme tuntumaan. Rannikkotykistön tarkastaja , eversti Jorma Vuohelainen toi tilaisuuteen puolustusvoimi
en johdon tervehdyksen ja totesi panostuksen itäisen Suomenlahden rannikonpuolustukseen olleen Kotkan Rannikkopatteriston kasvun 
myötä merkittävän ja arveli sen tulevan huomatuksi myös kansainvälisesti. 

Kuvassa cik. Jaana Mäki, 
Rankin linnakkeen pää//. 
yli/. Juha Tuominen, ev. 
Paavo Aho (Kyms/E), ev. 
Jorma Vuohelainen ( ran
nikkotykistön tark.) , ev. 
SimoMäkipää (/MpaE), 
patterisvn komentaji e-..1. 
Mikko Taavitsainen sekä 
yli/. Emi Mälreliiren, Ran-

Eversti Jorma Vuohelainen. kin linnakkeen päällikkö 
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re-vairrvnsa kanssa. 

Ylh. vas. Taiteilija Helena 
Ka/ke ja patteriston komen
taja, evf. Mikko Taavitsainen 
juuri ennen varuskunnan 
lahjan, suurena salaisuute
na säilyneen "Odotuksen" 
pagastamista. 

Ylh. oik. Rankin päällikkö, 
yli/. Juha Tuominen. 

H
ämärtyvässä tammikuun illassa jär
jestettiin kutsuvieraille Rankin 
sotilaskodissa "kokka reet", joilla 
Rankin linnakkeen ystävillä oli mah
dollisuus tavata toisiaan, vaihtaa 

kuulumisiaan ja osin myös muistella menneitä. Ti
laisuudessa nautittiin sotilaskotiyhdistyksen 
emännöimänä loistavasta saariston cocktail-pöy
dästä sekä Heikki Kauppisen musisoinnista. Ti
laisuuden tarkoin varjeltuna salaisuutena paljastet
tiin varuskunnan lahja, kotkalaisen taiteilijan Hele
na Kaikkeen huikea teos "Odotus", joka pysyvästi 
koristaa sotilaskotisalin länsi-seinää. 

Ilmeet kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Patteriston komentajan sanoin: Armeijassa niin tuttu odotus saa uuden merkityksen. 

Oikealla: Kotkan kaupunginjohtaja Hannu Tapiola 
luovuttaa linnakkeen päällikölle Juha T uorriseUe Kot
kan vaakunan linnakkeen avajaisten kunniaksi. 

0 
dotus" on käyttötaidetta parhaimmil
laan. Noin 9 m x 3,5 m kokoinen tai
deteos saa varmasti jokaisen 
sotilaskotiin astuvan huomion. Kym
menestä äärimmäisen viehättävästä 

naisfiguurista katsoja löytää joka kerta uutta eikä 
teoksen "kulumisesta" katsojan silmissä ole 
pelkoakaan. Teos on maalattu paikan päällä suo
raan seinään ja näin se säilyy pysyvänä osana 
saaren ulkoista ilmettä kauas jälkipolville. Taiteilija 
Helena Kalkeen mukaan Ran~n luonto on niin kau
nis ja inspiroiva , että "Odotus" valmistui ennakoitua 
nopeammin. "Odotuksen" lomassa valmistui myös 
neljä muuta teosta ,jotka taiteilija lahjoitti patteristolle 
sijoitettavaksi Rankin ruokalaan. Kokonaisuuden 
taitellinen arvo on mittava ja puolustusvoimien pii
rissä ennennäkemätön. 

R
ankin linnakkeen käyttöönoton valmistelut tehtiin kiireellä vuoden 1996 lopul
la . Enemmistö linnakkeen henkilökunnasta siirtyi vasta 1.1.1997 Rankkiin ja 
edessä onkin vielä lukematon määrä käytännön järjestelyjä ennen kuin 
linnakkeen elämä tasaantuu uomiinsa. Kotkan Rannikkopatteriston 
toimintakäskyssä asetetaan uusille yksiköille tavoitteeksi "korkealaatuinen 

toimintataso jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla" -juhlat on siis juhlittu, ~itos. On aika 
käydä töihin ... 

Teksti: ylil Juha Tuominen 
Kuvat: Ulla Parviainen ja Pekka Vainio 

2.1.1991 
Vierasjoukossa olivat myös vas. reservin majuri Kai 
Holmbergja Kotkan kaupunginhallituksen pj Raimo 
P. Korhonen. 
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MUISTOJA 
menneiltä ajoilta 
Haastattelijana Teija Örn 

E 
räänä syksyisenä päivänä -96 
Ropposen Päivi bongasi 
Kirkkokadulta tutun hahmon, 

jonka kotkalaiset ovat nähneet vii
meksi vuonna 1994. Patteriston ex
komentopäällikkö Hannukaisen 
Pertti omassa persoonassaan tal
lusteli Virastotaloa kohti. 

Pertti vaikutti pa~eristossa komento
alalla 1986-1993. Hyvin ansaitut 
reserviläispäivät alkoivat 1.8.1993. 
Kotkaan Pertin oli heittänyt tyttöystä
vä Leenan työt. Leena oli viety omiin 
töihinsä Ravintola Leikariin ja jouto
aikana kyytipoika päätti lähtä moik
kaamaan vanhoja tuttuja. Hyvä niin. 

"Eläkepäiviään" Pertti on viettänyt 
!epäilemällä ja taloa kunnostamalla. 
Tyttöystävä on ostanut asunnon jos
sa tekevälle töitä riittää. 

Kerran kesässä Pertti ottaa lomaa 
talosta ja tyttöystävästä ja suunnis
taa pohjoiseen kalastelemaan. Ka
lastusreissut kestävät viitisen viikkoa 
ja vakiopaikaksi on ajan myötä tullut 
Nuorttijoki. 

Nuorttijoen rusketus oli kalastajan 
pinnalla sinä syksyisenä päivänäkin, 
kun Pertti ilmaantui komentoalalle 
vanhoja muistelemaan. 

Kokonaan Pertti ei ole päässyt unoh
tamaan armejan oppeja. Komento
puolen asiat tuli kerrattua viimeeksi 
Talvi -96 harjoituksessa helmikuus
sa 1996. Tuskinpa se jää Pertin vii
meiseksi kertauskeikaksi .. . 
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~~~~9~!~~~npojal-\(9)) 
le mahdollisuus nähdä maailmaa Suomen UNff\\-
rajojen ulkopuoleltakin. Minut ja 140 muuta 
suomalaista lennätettiin sinivalkoisin siivin Libanoniin rauhaa 
turvaamaan.Heti Beirutiin saavuttuamme alkoi kulttuurishokki 
hiipiä päälle. Kaikki oli todellakin erilaista kuin turvallisessa 
Koti-Suomessa ja Kotkassa. Ihmisetkin näyttivät olevan täysin 
erilaisia. 

B 
eirutista siirryttiin kätevästi bus
seilla toimipaikallemme Jabal 
Maruniin. Matkaa oli vain 65 
km , mutta aikaa saatiin 
tuhraantumaan ruhtinaalliset 
4 tuntia. Paikallisesta liikenne

kulttuurista sai heti kunnon oppitunnin. 

Jabal Marunissa meitä tulokkaita odottivat 
"vanhat faitterit" lauluineen ja muine tervetulo
toivotuksineen. Siitä alkoi totuttelu uuteen työ
hön ja uuteen elämään suljetuissa ympyröis
sä. 

Olen urani varrella työskennellyt linnakkeella 
ja Kyminlinnan vallien sisällä, mutta tämä oli 
jotakin aivan uutta . 

Suomalaisia Etelä-Libanonissa 
lähes viisisataa 
Meitä suomalaisia täällä Etelä-Libanonissa on 
vähän vajaa 500. Asemia on 21, joille meidät 
on "siroteltu". Esikunta ja EHK sijaitsevat tääl
lä Jabal Marunissa asemalla 9-1. Lisäksi 
Finbattiin kuuluvat 1.JK ja 2.JK. Suomalaisia 
rauhanturvaajia palvelee myös Naquorassa 
UNIFIL: in esikunnassa ja FMR:ssä (Force 
Mobile Reserve). FMR on perustettu vuonna 
1986 suomalaisen G. Hägglundin toimesta . 
FMR koostuu kuudesta eri kansallisuudesta . 

Tehtävänä Finbattilla on valvoa alueensa, 
suojata paikallista väestöä sekä antaa humani
tääristä apua. Lisäksi estetään aseellisten 
pääsy pataljoonan alueelle tarkastuksilla ja 
partioinnilla . Aseelliset käännytetään pois 
alueeltamme ja aseet takavarikoidaan. 

Vihan hedelmiä 
Huhtikuussa israelilaiset kyllästyivät aseellis
ten jatkuviin hyökkäyksiin. DFF:n radioasema 
kehotti 11.4 kaikkia alueen asukkaita poistu
maan kodeistaan ja kylistään. Tuhannet ihmi
set tottelivat kiltisti kehotusta ja poistuvat Poh
jois-Libanoniin. 

Kylien tyhjennyttyä IDF (Israel Defence Force) 
aloitti pari viikkoa kestäneet tykistöammunnat. 
IAF (Israel Air Force) osallistui !omintaan pom
mittamalla hävittäjillään kaikki tärkeimmät tiet 
poikki ja häiriköimällä muutenkin liikkumista alu
eella. Meidän toimintamme keskittyi nyt enim
mäkseen humanitäärityöhön ja tarkkailuun. 

Suomalaiset saivat osansa 
osumista 
Suomalaisten panssaroitu miehistönkuljetus
vaunu pääsi osalliseksi IAF:n pommeista 24.4, 
kun liikkellä olleen vaunun lähelle pudotettiin 
kaksi pommia. Paineaaltojen vaikutuksesta 18 
tonninen vaunu pomppasi ilmaan ja putosi 
nokalleen alas. Vain vaunun pintarakenteet 
kärsivät lieviä vaurioita . Henkilövahingoilta on
neksi vältyttiin ja pojat ehtivät vielä loma
lennollekin 

Operaation aikana israelilaiset ampuivat 
myös FIZIBATT:in aseman sisään Qana- ky
lässä ja saivat aikaan yli sadan siviilin kuole
man. 

Lentopommin sirpale. Kuvassa YK-sotilas.jonka 
etunimi on Timo, sukunimestä toimitus ei 
valitettavasti saanut selvää. 

Kuva vasemmalla: Uusija vanha aika kohtaavat. Etelä-Ubanon. Kuva oikealla: Naisen elämää Ubanonissa - tasa-arvo on kyseenalainen käsite. 

"Vahinko" 
27.4. saatiin aikaan tulitaukosopimus, jonka 
jälkeen tilanne on pysynyt melko rauhallisena. 

Pitkän rauhallisen jakson jälkeen DFF 
ammuskeli elokuussa suomalaisten asemiin. 
Kaksi raskaan KRH:n kranaattia osui "vahin
gossa" aseman 9-40 sisälle aiheuttaen mel
koista jälkeä. Aseman päällikkö oli vartio
vuorossa eikä kerennytajoissa suojaan vartio
tomista. Panssarilasi ei kestänyt sirpaletta vaan 
meni palasiksi . Muutamia sirpaleita upposi var
tiomiehen kasvoihin ja käsivarsiin. Onneksi 
vakavimmilta seurauksilta taas vältyttiin. 

Paikallista elämää 
Täällä muuten ollaan monissa asioissa pal
jon Suomea edellä. Veroja ei tarvitse maksaa 
lainkaan, ei ole ikäviä jätehuoltomaksuja, eikä 
kiinteistöveroja sähkö- ja vesimaksuista puhu
mattakaan. 

Mutta vastapainoksi täytyy todeta, että tääl
lä ei myöskään ole ilmaisia palveluja, jätehuol
toa, vettä eikä liioin sähköäkään .. 

Täällä ei tarvitse maksella autoveroja eikä 
kallitta liikennevakuutusmaksuja. Myöskään au
tojen vuosittaista katsastusta ei ole. Täällä ei 

ole ikäviä nopeusrajoituksia eikä jäykkiä liiken
nesääntöjä ajokorttipakkoineen. Sen sijaan lii
kenne täällä on paljon tapahtumarikkaampaa 
kuin Suomessa. Täällä tapahtuu yllättävän 
paljon kolareita, vaikka kaikista turhista rajoi
tuksista on päästy eroon. 

Tasa-arvoa 
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo täällä on 
viety huippuunsa. Suomalaisena miehenä 
tulee jopa vähän kateelliseksi seuratessaan 
paikallisten elämää. Libanonissa miehet voi
vat pitää useampia vaimoja . Suomalaisesta 
miehestä tuntuu aluksi ehkä siltä, että eiköhän
siinä yhdessäkin ole jo tarpeeksi. 

Libanonilaisen "tasa-arvolain" mukaan nai
nen tietää tarkkaan paikkansa, joten perhe
elämä on rauhaisaa ja onhan vaimoista seu
raa toisilleen silläaikaa, kun perheenpää on 
reissuillaan. Täällä en ole yhdenkään naisen 
kuullut vielä valittavan asemaansa, enkä ole 
törmännyt yhteenkään feministiin ... Ehkä 
suomalaisnaisia kannattaisi lähettää enem
mänkin rauhanturvaajiksi tänne Libanoniin. 

Aika kuluu todella nopeasti 
Vuosi on mennyt tosi nopeasti ja muutaman 

Taloja vuoren rinteellä, kylä Etelä-Libanonissa. Vaarattomat gekko-liskot kiipeilevät myös talojen seinillä. 

kuukauden kuluttua on aika karistella Libano
nin pölyt jaloista ja siirtyä taas Kotkaan. On 
taas opeteltava elämään normaalin 
vuorokausiry1min mukaan. Kai siihenkin taas 
tottuu . 

Neljä kuukautta joutuvat täällä sitten pär
jäämään ilman kotkalaisvoimia, mutta kuulem
ma Kinnusen Reijo on tulossa tänne 2.JK:n 
päälliköksi elokuussa. Kannattaa kyllä muiden
kin laittaa paperit vetämään, sillä tämä on kyl
lä melkoinen kokemus. Saa toimia kansainvä
lisessä joukossa mitä erillaisimmissa tehtävis
sä ja tilanteissa. Yksikään päivä ei ole ollut 
samanlainen kuin edellinen. Aina tulee eteen 
"vauhtia ja vaarallisia tilanteita". Huoltoakin on 
päästy kokeilemaan poikkeusoloissa, joita Suo
messa ei todellisuudessa onneksi ole. 

Suomessa todella hyvä elää! 
Täällä on huomannut myös sen, että Suo
messa on todella hyvä elää , vaikka turhasta 
tuleekin aina valitettua . 

Terveisiä koko patteriston väelle ja hyvää 
kevään odotusta! 

Teksti ja kuvat: kapi Jukka Mutanen ■ 
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HE OVAT 
•• •• •• 

TAALLA 
•• • ••• 

TANAAN! 
Ensimmäinen laivalastillinen vuoden ensimmäisestä 

saapumiserästä 1197. Kuusisen sotilassatamassa 
odottamassa kuljetusta Vahakarilla Kirkonmaan 

linnakkeejle ja kohti uusia seikkailuja. 

Toni Sandholm, Helsinki Anna Naarala, Oulu 

Toni Sandholm: (14.1.)Aito stadilainen. Baarimikko, ollut töissä en
nen inttiä. Halusi ja haki KotRPstoon. Ei kummempia odotuksia . (27 .1. 
lomilla). 

Anna Naarala: (14.1.) Oulusta kotoisin , opiskelee Helsingin yliopis
tossa historiaa . Mielenkiinnolla odottaa, mitä tuleman pttää. Ei aina
kaan anna tämä Anna heti peliksi. (27.1. lomilla) . 

Kim Halme: (14.1.) Kotkan poikii, ilman siipii. Alusta asti palvelus
pa ikka selvillä, oman kaupungin joukkoihin halusi ja pääsi. Ei selkeää 
kuvaa , mitä haluaa tulevaisuudelta . (27.1 .) "Harjoitukset ja testit otta
vat kyllä voimille, mutta linnakkeen hyvä ruoka kuittaa sen. Henkilökun
ta on opettanut paljon uutta, myös tiukan kurin . Tuvassa on hyvä henki 
ja kaikki menee hyvin kun noudattaa käskyjä . Ja eikun kaikki taistele-

maan." 
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Kuusisen 
sotilas
satamassa 
ilmoittauduttiin 
saapuneeksi 
ja sitten jää
tiin odottele
maan Kirkon
maalle lähtöä 
Ald<kaai 
Ensiapu 
taskussa. 
Mm. ltnAri 
Vihreä luoto 
oli vastaan
ottamassa ja 
haastattamas
sa tulijoita. 

Kim Halme, Kotka 

Anu Luukkonen, Helsinki 

Jonna Nieminen, Anjalankoski 

Marjo Hämäläinen, Sulkava 

Jonna Nieminen: (14.1.) Kymenlaakson tyttöjä 
A:koskelta . Jonnasta tulee isona poliisi. RUK siin
tää silmissä ja mimmi on pettynyt, jos ei sinne 
pääse. (27.1.) "Yllättävän paljon vapaa-aikaa. Olen 
oppinut paljon uutta asiaa. Ruuat ovat hyvät ja 
aamureippailut liian lyhyet". 

Anu Luukkonen: (14.1.) Pääkaupungista hänkin. 
Anukin on kiinnostunut poliisin ammatista . Sotilas
urasta ei vielä mttään suunnitelmia. (27.1.) "Armei
jan ensimmäiset päivät ovat takana ja mieliala ar
meijasta: Välillä rankkaa, välillä hauskaa, välillä on 
aina kiire, mutta kuttenkin on aikaa odotella. Armei
jassa päivät kuitenkin vierähtävät nopeasti, koska 
touhua on niin paljon. Ruoka on ollut erittäin hyvää, 
mutta pttäisi olla terveyden kannalta enemmän ai
kaa syödä. Mutta kaikin puolin on ollut mukavaa." 

Marjo Hämäläinen: (14.1 .) Sulkavan (soututai
toinen?) tyttö. Ei osaa kovasti kommentoida . Patt
si, että "kesken ei jätetä". (27.1 . lomilla). 

Alokas Nousiainen A-M: (27.1.) "Ensimmäiset pari 
viikkoa alokkaana ovat kuluneet flunssan merkeissä 
ja opetellessa talon tavoille. Alkuaika on ollut juuri 
sellaista , jollaiseksi olin sen kuvitellutkin . On vain 
toivottava , että kunto kestää ,juokseminen lasti se
lässä on suht rankkaa - mutta eikös se ole normaa
lia vielä? Päivät ovat menneet siivillä ja toivotta
vasti kaikki saamamme koulutus tulee jatkossakin 
olemaan mielekästä, niin täällä Kirkonmaassa kuin 
jatkokoulutuspaikassakin." 

Alokas Koskimaa AM: (27 .1.) "Alokasaikani on tä-

V 
uoden ensimmäinen saapumis
erä astui palvelukseen.14.1. Tu
lijotta oli yhteensä parisataa, jois
ta kolmetoista oli naisia -ensim
mäiset naisvarusmiehet Kotkan 
Rannikkopatteristossa. Parin 

kuukauden mitainen peruskoulutuskausi on Kirkon
maan linnakkeella, jonka jälkeen tykkimiehiksi 
ylennetyt varushenkilöt lähtevät erikoiskursseille 
Rankkiin tai muihin joukko-osastoihin Suomessa. 
Osa jää Kirkonmaahan ja osa lähti suoraan ilmott
tautumisesta Haminaan kuljettajakoulutuk-

hän mennessä ollut antoisa. On tullut paljon uusia seen. 

;jj~t~i~~!;]~E]:fä;fä; K-;~:' t :~f ji; 

Varusten
jakotilaisuu
dessaon 
tunnelmaa. 
Säkki on 
saamarin iso 
ja sisältää 
ihmeellisiä 
asioita. 
Kuinka pal
jon säkki 
painaa? 
Oikeat 
vastaukset 
palkfaan, 
jos 
palkfaan, 
toim~uksen 
harl<~semalla 
tavalla. 

Säkki 
vetoon! 
t-bm1ahan 
sujuu 
mallikkaasti. 
Varusvarasto 
= Vaatehtimo 
=Pukimo 
= Valtakun
nan Vaate
huone 

Älä hukkaa 
tavaroita i 
Korvaukset 
peritään ja 
hukka perii, 
jos muisti 
pätkii ja 
k3mat 
katoaa! 

TSEMPPIÄ KAIKILLE! 
Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen ja ylil Pekka Vainio 
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K 
uten kaikki meistä Haminaa pi
demmällä käyneistä tiedäm
me, matka ei koskaan ala sinä 
päivänä, mikä lentolippuun on 
painettu, vaan paljon sitä ai

kaisemmin. Lähtö päivä koitti lopultakin ja niin
pä 6.11.-96 uljaat sinivalkoiset siivet !ennättivät 
meidät idän kaoottiseen metropoliin, Bangko
kiin, josta jo seuraaavana päivänä oli edessä 
Thai Airwaysin lento päämääränään HO CHI 
MINH CITY. 

Maailma hotellin ulkopuolella 
Matkalaukut hotelliin ja ulos - maailmahan on 
hotellin ulkopuolella. Minkälainen maailma se 
olikaan. Saigonia voisi vain katsella tuntikau
sia puiston penkillä istuen (näin usein 
teimmekin) jutellen vaikka katulasten kanssa 
"cigarette no good for madame". 

Kaduilla liikkuu yksinomaan polkupyöriä ja 
skoottereita, autojen puuttuminen lähes koko
naan saa kaupungin vaikuttamaan siistiltä ja 
miljoonakaupungiksi helpolta hengittää. Hiljai
nen se ei liene koskaan. 

Idyllinen eilispäivän leima 
säilynyt 
Ho Chi Minh Cityn keskustassa, joka yhä tun
tee nimen Saigon, on säilynyt jonkinlainen idyl
linen eilispäivän leima. Kaupungin erilaisiin näh
tävyyksiin tutustumisen aloitimme entisestä 
presidentin palatsista, jonka Pohjois-Vietna
min joukot valtasivat 30. huhtikuuta 1975. 
Aivan kuin olisi kuulunut historian siipien havi
naa tyhjiä, mutta tyylikkäästi sisustettuja saleja 
kierrellessä. Vai olikohan se helikopteri? 

Järkyttävä Sotarikosmuseo 
Seuraava kohteemme oli THE WAR 
REMNANTS MUSEUM-Sotarikosmuseo. 
Amerikkalaiset pudottivat Vietnamiin sodan 
aikana n. 8 miljoonaa tonnia pommeja ja us
komattomat 75 miljoonaa litraa kemikaaleja 
ml. Agent Orangea, kasvimyrkkyä sissejä 
suojaavan viidakon tuhoamiseksi. Epämuo
dostuneita lapsia syntyi pitkään sodan jälkeen. 
Nähtiin tiikerihäkit, kaltereilla peitetyt beto
nikuopat, joissa Etelä-Vietnamin joukot pitivät 
vankejaan jopa vuosikausia. Koko museoalue 
oli täynnä järkyttäviä valokuvia kemikaalien 
uhreista, kidutuksista , tiikerihäkeissä kuolleis
ta , My Lain joukkomurhasta jne. 

Ajatus kaiken järjettömyydestä oli pitkään 
mielessä vielä ihmetellessämme USA:n enti
sen suurlähetystön porttien takana yli 20 vuot
ta tyhjänä ollutta rakennusta, joka muuten ava
taan taas tänä vuonna . Rakennusta , jonka 
katolta viimeiset amerikkalaiset helikopterit nou
sivat Vietkongin ollessa jo edellä mainittujen 

30 KOTKAN KYNNET • Kotkan Rannikkopattensto 

Passintarkastuksesta läpi - kaikki hyvin. Niinhän me luulimme, 
mutta tullissa saimme huomata, että vieraisiin maihin ei mennä 
noin vain. Ei varsinkaan jos matkatavaroista löytyy edellisenä 
iltana Bangkokin Patpongilta ostettu 5 kilon pronssipatsas. 
Aikaa kului ja lentokentän lattia alkoi kastua kahden hengen 
tuskanhiestä ennenkuin löytyi riittävästi englanninkielen 
taitoinen tullimies ja asia selvisi. Tullipaperit tehtiin, patsas 
sinetöitiin ja meidätkin päästettiin maahan, viimeisinä koneesta.. 
Vihdoinkin olimme Saigonissa, entisen Etelä-Vietnamin 
entisessä pääkaupungissa.. 

porttien takana. Taas kuului jostain historian 
siipien havinaa. 

Satoja kilometrejä 
tunneliverkostoa 
Yhden lepopäivän (?) jälkeen määrän
päämme oli Ho Chi Minhistä 80 km päässä 
sijaitseva CU CHI ja sen alunperin satoja kilo
metrejä pitkä tunneliverkosto, jonka rakenta
misen aloitti Viet Minh heti toisen maailman
sodan jälkeen ja Vietkong käytti niitä menes
tyksekkäästi mm. tet-offensiivin aikana v.-68. 
Ne historian siivet! 

Saimme nähdä sissien sodan aikana itse 
rakentamia jopa puistattavia ansoja amerik
kalaisia nk. tunnelirottia vastaan. Kontatessa 
näitä reilun metrin korkuisia ja -levyisiä 
tunneleita pitkin aloimme tuntea kunnioitusta 
sissejä kohtaan, jotka asuivat vuosikausia näis
sä ahtaissa ja kosteissa tunneleissa poistuen 
vain öisin. Ymmärsimme myös miksi amerik
kalaiset lopulta hävisivät sodan. Samana päi
vänä vierailimme myös Tay Ninhin Caodai -
temppelissä seuraamassa kuinka sadat arvon
sa mukaisesti erivärisiin pukuihin pukeutuneet 
miehet ja naiset harjoittivat uskonnolisia 
seremonioitaan. 

Rannalle Etelä-Kiinanmerelle 
Sitten oli aika jättää Ho Chi Minh City joksikin 
aikaa ja lähteä viettämään rantaelämää koh
teena NHA TRANG. Vietnam Airlinesin vanha 
venäläinen potkurikone kuljetti, kuoppaisesti ja 
välillä kuulemma lähes kaatuen, meidät HCM 
Citystä 400 km päähän Etelä-Kiinanmeren 
rannalla sijaitsevaa Nha Trangin kaupunkiin, 
jossa jo heti ensimmäisessä kadunkulmassa 
tuli vastaan tuttua ja turvallista - UAZ. 

Kaupunki itsessään oli pieni joten siihen 
tutustumiseen riitti yksi iltapäivä jonka aikana 
nähtiin kadonneen Cham-kansan rauniot , 
kiivettiin korkealle kukkulalle Buddhan patsaalle, 
ostettiin paikallista Lua Moi vodkaa markkinoil
ta . Ja sitten rannalle . Mutta sitä iloa ei kestä
nyt montaa päivää, kun alkoi pieni vietnamilai
nen iltapäiväkuuro - kestäen kaksi päivää . 
Rantaelämä kauppiaineen (mm. ruokaa, pos
tikortteja, t-paitoja , säärikarvojen poistoa ja 
tyttöjä) oli siis ohitse. Oli aika tutustua vaikka 
paikallisiin markkinoihin joilla ei meidän lisäksi 
muita valkonaamoja näkynytkään. Ja koskapa 
edelleen satoi, oli hankittava sadeasut, jotka 
muistuttivat enemmänkin muovipussia . Ne 
päällämme herätimme yleistä hilpeyttä kau-

Matkassa olivat Marja Parikka ja Jari Sakki. Tässä vielä vasta suunnitellen pakoa linnakkeilta ... 

pungilla . Matkoillahan on myös tärkeää ym
märtää oma erilaisuutensa paikallisten silmis
sä. 

Pingpongairlinesin koneella 
takaisin "kotiin" 
Tuli aika palata HO-sedän kaupunkiin . Paluu
matkalla lennettiin taas pingpongairlinesin lä
hes tyhjällä potkurikoneella ja paluu oli kuin 
olisi tullut kotiin. Oli riemastuttavaa kävellä taas 
leveitä puistomaisia bulevardeja pitkin, nähdä 
vanhat Ranskan siirtomaavallan aikaiset raken
nukset, katsella nuoria naisia perinteisissä ao 
dai-puvuissaan, leveälieriset hatut päässään, 
pitkävartiset käsineet käsissään pyöräilemässä 
arvokkaan näköisinä. Oli mielenkiintoinen ko
kemus olla ostoksilla sähkäkatkoksen vaivaa
massa Saigonissa, ostokset luonnistu ivat 
taskulamppujen ja kynttilöiden avulla. 

•• 

Joka ilta ohitimme amerikkalaisten sota
kirjeenvaihtajien sodan aikana asuttaman 
Hotel Continentalin -joka myös Graham Gree
nen Hiljaisen Amerikkalaisen kantapaikkana 
tunnetaan. Ne historian siivet. Joka ilta istuim
me myös omassa kantapaikassamme, Saigon 
Headlines nimisessä jazzbaarissa kunhan 
ensin oli käyty ruokailemassa - lähtökohtana 
paikallinen on parempaa kuin kansainvälinen. 

Maistuisiko käärmeviina? 
Kuten kaikki tiedämme lomapäivät kuluvat lop
puun liian nopeasti ja oli aika lentää Bangko
kin kautta Helsinkiin. Halu jäädä Saigoniin 
vaikka lentokonepakolaisiksi oli niin suuri, että 
me kaksi olimme viimeisinä sisällä koneessa. 
Ympyrä oli sulkeutunut. Olisi hyödytöntä ja toi
mituksen mielestä tilaa vievää kertoa monista 
yksityiskohdista ja mielenkiintoisista ihmisistä 
kuten Viendong-hotellin ruudinkeksijästä , 
poolin kummisedästä tai alati shoppailevista 
reissumummoista . Kuvitelkaa itse miltä mais
tuisi käärmeviina tai lrish Coffee Vietnamese 
style. Niin, ja olihan siellä vaaleanpunainen 
Batmankin hotellin käytävällä . 

MATKA ON AINA RETKI OMAAN SIELUUN 
ja meidän sieluumme jäi pysyvästi Ho-sedän 
kaupunki ja etenkin sen ydiskeskusta. 

Saigon, We ·11 be back. 

Teksti: Jari Sakki ja Marja Parikka 

PS. Ai niin, unohtui mainita ne vietnamilaiset 
kissat. 

Kuvat: Ulla Parviainen ■ 

PATKIS 
VAKAVA VITSI 

Suuren joen suistoalueella puhkesi ennätystulva . Alue julistettiin katastrofialueeksi ja ihmisiä alettiin 
evakuoida turvaan. Erästä taloa asutti uskovainen mies, joka vedennousun myötä oli noussut talonsa 
katolle. Kuin tyhjästä ilmestyi pelastuspartion vene paikalle. Veneessäolijat pyysivät miestä mukaansa. 
"Kiitos ei," vastasi mies. "Jumala pitää minusta huolen." Vene kaikkosi ja vesi nousi. Mies joutui jo 
kököttelemään savupiipun nokassa. Jälleen, kuin tyhjästä, ilmestyi pelastushelikopteri paikalle. "Tartu 
köyteen", huusi alasvinssattu pintapelastaja. 
"Kiitos ei ," mies vastasi jälleen. "Jumala pitää minusta huolen." Kopteri kaikkosi, vesi nousi ja mies 
hukkui. 
Taivaaseen saavuttuaan mies oli niin nyrpeän näköinen, että Jumala ryhtyi kyselemään syytä moiseen. 
"Pitäisihän sinun se tietää . Minä luotin sinun huolenprtoosi ja henki meni." 
"Johan on kumma," sanoi Jumala ja raapi miettiväisenä korvallistaan. "Kyllä minä veneen ja kopterinkin 
lähetin paikalle, eivätkös ne sitten tulleetkaan perille?" 

SALAPERÄINEN LAATIKKO 

Kerrotaan kapteenista, joka aina ennen merelle lähtöä avasi komentosillalla pöytälaatikon, katseli hetken 
sisälle ja lukitsi sen jälleen. Läsnäolijoita tämä salaperäinen rituaali luonnollisesti vaivasi, kunnes 
kapteeni jäi eläkkeelle ja laatikko voitiin luvalla avata. Laatikon pohjalta löytyi kellastunut pieni lappu, 
jossa luki : ''tyyrpuuri= oikea, paapuuri=vasen ." 

.Jatkoa sivulta 1-t 
0 

Kll~ KUPLA PUHKESI 

hän on hyvin pienten erimielisyyksien saattamana 
hyväksynyt hullut ideani kuplien suhteen. 

Ensimmäinen oma kuplani toimi moitteettomasti 
jokapäiväisenä työmatka-autonani, myös -20 as
teen pakkasessa. Kun kello 05.00 lähdin valvojaksi 
Santahaminaan, pidin tuuletusikkuna auki ja Sinoli 
loput tuulilasista. Toisella kädellä avitin raapalla ja 
toisella ohjasin. 

Kun perheesemme ilmestyi 
OIKEA auto 
Monien vokkelovaiheiden jä Ikeen perheeseemme il
mestyi oikea auto. Siinä oli lämmityslaite ja kaikki . 
Luulin, että olinpääsytwlkkarismista, taudista, mutta 
jossain syvällä oireet edelleen kytivät. Tauti puhkesi 
uudestaan. Löysin kakkosautoksemme todellisen 
helmen: VW 1200, 2 dr, Sedanin. Auton oli myynyt 
Auto-Lexaan netti Helmi Kauppila Karhulasta. Au
ton mittarissa ja huoltokirjassa oli yhteensä hiukan 
yli satatuhatta kilometriä, eli auto oli ikäiseksekseen 
vasta sisäänajettu! Olen kunnostanut "Helmeä" ra
hatilanteen salliessa kokonaisuus kerrallaan: pelltt, 
maalaus, jarrut jne. Mottona on kunnostustöissä 
ollut; ei saa päästä ruostumaan. Tavoitteena on, 
että saisin kuplan museokatsastettua lähiaikoina. 

Ei kahta ilman kolmatta ... 
Omistuksessani on tällä hetkellä kaksi muutakin 
Volkkaria; punainen kupla vm. -7 4 ja epämääräisessä 
kunnossa oleva -69 mallinen Type 111 , eli köyhän 
miehen Barracuda tai Katri-Helenan "minne tuuli 
mua kuljettaa"-malli. Kupla on ollut työn alla jo epä
määräisen ajan, valmistuuko se koskaan, sitä en 
tällä hetkellä vielä osaa sanoa, mutta yrttys on saa
da auto ainakin liikenteeseen kevääksi, siis täksi 
kevääksi. Ongelmia on ainakin ollut rittlävästi, kuten 
koneen säätämiseen osallistunut Rikin Jukka tie
tää. Kolmostyyppi odottaa kunnostustaan katokses
sa jo neljättä vuottaan, joten ei sillä niin kiire ole. 
Kyseiseen malliin on kohtuullisen vaikea löytää osia, 
joten otan ilolla vastaan vihjeitä kohtuuhintaisista 
"uusista" tai kunnostuskelpoisista varaosista, mm. 
lokasuojat ovat enemmän ruosteesta kuin pellistä ! 

Pojasta polvi paranee -
toivottavasti ei! 
Täytyy toivoa, että pojalla riittää mielenkiintoa kup
laa kohtaan, sillä olen ajatellut pitää -67 kunnossa 
niin kauan, että hän saa kortin. Sitten myyn auton 
hänelle markalla. Enää 12 vuotta odotusta. 

The only difference between boys and men are the 
prices of their toys ! 

Ystävällisesti autohullu 

sotimest Jari Launio 

P.S. Jos jostain löytyisi Cabriolet-Kupla , kohtuu
kuntoinen, sopivalla hinnalla, saattais muut lähteä 
alta ja rättikatto täyttää vapaa-ajan ... 
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Kuvassa Vahakarija Viikari 

LET'S 
ROCK! 
------------
Eräänä viime vuoden aurinkoisena kevätpäivänä 
tai oikeastaan aamuahan se vielä oli ,kun ryh
dyin ajatustyöhön. Se onnistui niin hyvin, että 
tuo tuon työn tulos j? havainnot ovat vieläkin 
muistissa. 

Kuusisen kuiskeet 

Oli nähkääs niin , että nuo kansikolleegat edellisenä 
avovesikautena tuskailivat laajaa kirjeenvaihtoa 
amiraliteetin kanssa . Kerran näin muutamia kirjei
tä, joissa näkyi kokemuksen tuomaa sanakäänteiden 
sekamelskaa sijoitettuna pää lauseitten ja 
sivulauseitten väl imastoon, ymmärsin vain ne koh
dat joissa luki: "Armoa amiraali, lähestyn Teitä vas
ta viidennen kerran tänä vuonna, pohjassa on ihan 
pikkuinen lommo." 

Hämmästelin sitä paperipinoa , ja vielä enemmän 
paperikoreissa ja terminaalin roskiksissa olevia 
suttupaperimääriä . Kysyikin päämerimieheltä, mik
si niitä lommoja taas on syntynyt? Vaisusti pienen 
tivaamisen jälkeen hän suurena salaisuutena ker
toi, että suuri ajelehtivien kivien arrnaada oli iskenyt 
meitin rannikolle. Sukellustiedusteluosasto (Sukto) 
oli jo aloittanut kauppa-alusten ja ns. siviilialusten 
pohjien tutkimisen, josko niissä olisi samanlaisia 
lommoja, mutta tähän mennessä mitään ei ole löy
tynyt. Sukto:n väliraportti antaa aiheen olettaa, että 
jokin vihamielinen keskiafiikan kommandol)hmä oli
si asian takana, mutta täyttä varmuutta asiasta ei 
vielä ole. 

Huh huh, oikein säikähdin. Pää merimies samaan 
hengenvetoon jatkoi toteamalla, että sinullahan on 
vielä se veneenkuljettajakirja . Hämmästyin. Hän 
selitti, että on hyvin vaikea saada ajoja suoritetuksi, 
kun miehet pelkäävät talvitelakoivansa alukset jo 
syyskuussa jollekin kivelle, eivätkä uskalla lähteä 
merelle. Minun tulisi ottaa merenkulun päävastuu. 

Kuusisen kuiskeet 

Olin äimän käkenä, vastuu alkoi heti painaa . Aloin 
pelätä moista vastuuta ja sanoin, että antaa vaan 
poikien ajella, saavathan kokemusta , kun telakoivat 
paattejaan ja to isaalta se tuo myös säästöä valtion 
kassaan, kun telakointimaksuja ei tarvitse suorit
taa . Tosin potkuriakselin ulosveto veisi ehkä vähän 
enemmän aikaa kuin maissa , mutta sitähähän olisi 
aikaakin enemmän, syyskuussa. Innostuin asiasta 
jopa niin paljon, että esitin telkointia heti kuun alus
ta. Ja lensin ulos toimistosta . 
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No, olin siis Vahakarin pyhimmässä ja ajattelin. Olin 
varma, että pojat olivat erehtyneet ja pahemman 
kerran. Ainakin Sukton kaverit. Keski-Afrikassa ei 
ole kuin hiekkaa . Mietin pääni puhki ja tulin siihen 
tulokseen, että vielä minä tämän selvitä n. Jo hie
man väsähtäneenä lähdin ulos peräkannelle 
happihypylle ja silmäilin saarien rantoja . 

Kuu si sen kuiskeet 

En pelännyt, ajettiin rännissä. Pari hirvivaaramerkkiä 
vilahti ohi. Parin haiun jälkeen silmäni havaitsivat 
jotain tummia läikkiä valkoisen lumipeitteisen jään 
päällä . Ei niitä siinä eilen ollut. Tilanteessa oli jota in 
outoa, ehkäpä ne olivat hylkeitä. Juosten brykälle 
herättämään patteriston photographig-upseeri.! 

"Kuvia äkkiä ja sassiin" huusin jo portaikon alapääs
sä ," täysi hälytys!" Tempaisin hänelle valmiiksi oven 
auki ja ja ilmoitin:" Käteni osoittamassa suunnassa 
outoja kuvattavia". Hurjaa ilmettäni ja kovaa 
komentoa säikähteneenä häneltä sormi lipesi ja 
Naikonin asetin siirtyi sarjakuva-asentoon.Kamera 
oli hetkessä täynnä sarjakuvia. Hyvä juttu, todet
tiin yhteen ääneen, todistusaineistoa on ainakin . 

Hetken päästä saavuttiinkin jo länslaituriin, sain 
kolleegan, joka paremmin tunnetaan Kekka-Heikkinä, 
antamaan vettä saarelaisille. Itse menin aluksen 
suksivarastoon, hain sukset ja sauvat ja lähdin 
lykkimään otuksia kohti. 

Kuu sisen ku1 s keet 

Hitaasti loppumatkan, melkeinpä suksilla hiipien, 
läheistyin kohdettani. Pysähdyin noin kymmenen 
metrin päähän lähimmästä kohteestani . Katselin 
järkyttyneenä. Oi katso - mitä minä näin! Aivan 
pieniä suloisia kiven poikasia kuoriutumassa, olivat 
nousseet pohjasta ja työntyivät läpi valkoisen jään. 
Jää oli kuin tulppaanin terälehdet kiven ympärillä . 
Otin kiikarit takataskustani, katselin ympärilleni ja 
näin lukemattomia uusia kiviä -arvoitus oli ratken
nut. Voimakkaimmat ja tietysti isoimmat olivat 
ponnahtaneet pesäkoloistaan ja olivat jään armoilla 
- minne jää kuljettaa . 

Tein raportin ylempiin esikuntiin aina Täysikuuhun ja 
Kairoon saakka ja välittömästi ne antoivat 13 kuu
kauden salassapfämiskäskyn (dbc), siksi julkaisenkin 
tämän vasta nyt. 0akelu a+b+c+d+e+f+g+ .. . x+ö). 

Kuusisen ku1skeet 

Sitä minä ihmettelen vieläkin , miksei kukaan muu 
ole tätä ennen hoksannut, tosin Valituis-sapaloissa 
sanottiin, että hyvin yksinkerta isenkin asian oivalta-

miseen saattaa mennä kokonainen sukupolvi. Jo
kainen teistä voi itse mennä keväällä toteamaan 
tämän ihanan näyn, välttämättä ei tarvitse edes 
suksia. 

Kirjoittaja on , ainakin julkaisupäivään saakka, itsel
linen, talollinen, autollinen, pojallinen, naisellinen, 
velallinen, perillinen etc . 

Teksti: ylil Matti Arponen 
Kuvat: ylil Pekka Vainio ■ 

PORRASKÄYTÄVÄSSÄ KUULTUA 

Eräs, melkein patteriston johtoon 
kuuluva on lähes sanonut: "Mikään 
ei voita työntekoa, paitsi laiskottelu, 
jos sen voi tehdä toisen kustannuk-
sella". ~ilMattiArponen 

YKS' NOPEE KYSYMYS 

Merirosvolippu on nimeltään: 

a) Jolly Good 
b) Jolly Jumper 
c) Jolly Roger 
d) Jolly Ronald 
e) Black Flag with White Bones 

~il Pekka Liukkonen 

Reserviin 
ylil Heikki Virtanen 1.12.1996. 

Tervetuloa mukaan jengiin! 
Maarit Piekiäinen ravitsemistyönjohta
jaksi Rankkiin 16.12.1996. 

Juho-Yrjö Huhta sotilaspoliisin tehtä
viin Kymin linnaan 1. 1.1997. 

Ltn Juha Rongas Ohjuspatteriin ope
tus-upseeriksi. 1.1.1997. 

Haikaran nokasta . ---

~~~\~j!f :.~·~ -• 
27. 12.1996. Uusi tu-
lokas oli ruskeatukkainen poika, jolla 
oli mittaa 48 cm ja painoa 3420 g. 

Perheeseen Riikka Mikola & Riku Leh
ti n en syntyi toinen poika 20.1 .1997. 
Pi kkumiehellä ol i mittaa 51 cm ja pai
noa oli kertynyt 3780 g. 

Puolen vuoden vierailijat 
Johanna Helenius on Ranen sihteerik
könä Kirkonmaan vääpelintoim istossa 
26. 5.1997 saakka. 

Haverin Ritva toimii edelleen Kirkon
maassa sa iraanhoitajana 9.3.1997 
asti. 

Pajukarin Markku hääräil ee Kirkon
maan keittiöllä 6.7.1 997 asti. 

Ohtamaan Tommi suunnitte lee edel
le enkin tö itä komentoalalla ainakin 
26.5.1997 saakka. 

Varimaa Hanna työskentelee Kirkon
maan varusvarastolla 26.7. 1997 asti. 

Kessut 
Ylik Tuukka Kansa ja ylik Jan Knutti 
kouluttavat edelleen Kirkonmaassa. 
Seurakseen he ovat saaneet ylik Pek
ka Anderssonin. Nämä jannut ovat ta
vattavissa Kirkonmaalla ainakin maa
liskuun loppuun. 

TALOffA TAPAHTUNUff A ... 
Ohi on 
3.12.1996 kotiutettiin maavoimien saa
pumiserän 1/96 330 vuorokautta palvel
leet 55 varusmiestä. 

Patteriston ristillä palkittiin: 
vänr Mika Antero Helmi 
vänr Riku Petteri Korhonen 
vänr Jani Petteri Lindqvist 
vänr Tatu timo Kalevi Mattila 
kers Juho-Yrjö Henrik Huhta 
alik Tomi Heikki Petteri Haarma 
alik Tuomas Christian Harjunpää 
alik Sami Petri Hohti 
alik Mika Olavi Jaskari 
korpr Jani Mikael Westman 
tkm Jani Brisk 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta palkit
si Rannikkopuolustajalevykkee llä: 
vä nr Pekka Andersson 
alik Antti Lahtinen 

Pyhtään Reserviupseerikerho palkitsi 
Kokelaslevykkeellä: 
vänr Seppo Salorinne 

Pyhtään Reservinaliupseerit palkitsi 
Ryhmänjohtajalevykkeellä: 
kers Lasse Salminen 

Kotkan Moottoriveneseura palkitsi par
haat venemiehet: 
alikToni Kettunen 

alik Kai Savolainen 

Kotkan Autoteknillinen yhdistys luovutti 
Sotil askuljettajan lautasen: 
korpr Sami Töyry 

Vänrikeiksi oli Tasavallan presidentti 
ylentänyt: 
Pontus Slätis 
Mika Mäkitalo 
Pekka Andersson 
Vesa Heiskanen 
Mika Helmi 
Pekka Horo 
Timo Kokko 
Riku Kolhonen 
Jani Lindqvist 
Tatu Mattila 
Patrik Nortemo 
Jani Nykänen 
Seppo Salorinne 
Oliver Vartiainen 
Jukka Veikkolainen 
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vrk palvelleet 12 sotilasta kotiutettiin 
loppiaisena 6.1.1997 

Patteriston ristillä palkittiin: 

alik Jussi Saari 
alik Jani Martomaa 

Parhaana kansimiehenä Kymen Lai
vastokilta palkitsi: 
ylimatr Ville Wahlman 

Koulun penkille päässeet 
(joutuneet) 
Nuuttilan Marko opiskelee luutnantti
kurssi lla Merisotakoulussa 25.4.1997 
asti ja Järvisen Raine samaisella kurs
sil la Asekoulussa 26.6.1997 asti. 

Uusiin maisemiin 1.1.1997 alkaen 
Ki rkonmaalta Rankkiin: 
Ahdin Pasi varapäälliköksi 
Jonssonin Sauli opetusupseeriksi . 
Saareksin Teppo opetusupseeriksi. 
Tomukorpi Hannu opetusupseeriksi. 
Sovijärvi likka lää kintähuoltoups. 
Huurremäki Petri taisteluvälineups. 
Koski Harri viestiupseeriksi. 
Remes Teuvo yksikön vääpeliksi . 
Tuupanen Anna-Liisa kokiksi. 
Parikka Marja ravitsemistyöntekijäksi. 
Salon Kirsi ravitsemistyöntekijäksi. 

Kyminlinnasta Rankkiin: 
Koskivirta Riitta ruokalatyöntekijäksi. 
Palmu Irma kokiksi . 

Kyminlinnasta Kirkonm aalle : 
Karhunen Ari kokiksi 
Hartikainen Reija ravitsemistyöntek. 
Halme Kaija ruokalatyöntekijäksi 

Esiku nnasta Kirkonmaalle : 
Hemmingin Timo poneeriupseeriksi 

Rankista Ki rkonmaalle: 
Lyra Hannu taisteluvälinemieheksi 

Ohjuspatteriin: 
Korhosen Tarmo päälliköksi. 
Warjus Sami ohjusupseeriksi. 
Matilainen Toni ohjusmieheksi. 

Operatiiviselle osastolle: 
Huttunen Kirsi toimistosihteeriksi. 

Hen kilöstöosastolle : 
Savolainen Ritva toimistosihteerin 
tehtäviin koulutusalalle. 

Tiedot kokosi Teija Örn ■ 
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Patteriston huolto ... 
Jatkoa sivulta 1 Oo 

Kuusisen terminaalitoiminnoista vastaa jatkossa 
varastonhoitaja Eeva Leppänen. Eevan tehtävänä 
tulee olemaan materiaalin vastaanotto Kuusises
sa , välivarastointi ja jatkokuljetusten järjestäminen. 
Jotta kuljetukset voidaan järjestää tehokkaasti, on 
oltava ennakolta tieto mitä tavaraa on tulossa/me
nossa, mistä/minne ja milloin. Logistiikka ajattelu 
on meille viellä uutta ja se vaatii meiltä viellä paljon 
oppimista, kokemusta ja kehittämistä . Kuusinen luo 
tulevaisuudessa toimintamme kehittämiselle tältä 
osin loistavat mahdollisuudet. 

Rankin linnakkeen avaaminen 
Päätös Rankin linnakkeen uudelleen avaamisesta 
koulutuslinnakkeena tehtiin vasta vuosi ennen avaa
mista. Jotta Rankin tilat olisi saatu toimintojen vaa
timaan kuntoon, oli kiinteistötoiminnan osalta ryh
dyttävä toimiin jo ennen virallista päätöstä. Vuoden 
1996 toimintaa aikanaan suunntteltaessa päätettiin 
kunnossapidon painopisteeksi Rankin linnake. Ta
voitteena oli tehdä niin paljon kuin taloudelliset re
surssit mahdollistivat. 

Paljon tärkeää jäi tekemättä , mutta paljon myös 
saatiin aikaan. Patteriston ulkopuolisen rahoituksen 
löytyminen mm ruokalan peruskorjaukseen oli 
järkevien ihmisten ansiota, jotka ymmärsivät, että 
korjaustyöt on järkevintä tehdä ennen linnakkeen 
avaamista. Rankin linnakeella voitiinkin alkaa 
muonittaminen käytännössä täysin uudistetussa 
keittiössä. Merkittävimpiä parannuksia ovat tiskikone 
uusine palautuslinjastoineen, hygieniamääräykset 
täyttävät ky1miöt sekä siirtyminen kaasulta sähkölle. 

Vaikkakin Rankin varastot ovat pieniä , vaativat ne 
tulevina vuosina kunnostusta ja kehittämistä . Tä
män kevään aikana molemmilla linnakkeilla tullaan 
laatimaa tilojen käyttö- ja kehittämissuunnitelmat, 
joiden perusteella tiloja kehitetään. 

Saapumiserästä 1/97 patteriston varusmiesmäärä 
kasvoi noin 40 %:lla . Tämä lisää kuljetettavan hen
kilöstön määrää melkoisesti ja luo haasteen 
merikuljetuksillemme. Jo tämän kevään aikana jou
dumme ostamaan runsaasti merikuljetuspalveluja. 
Kasvaneen kuljetustarpeen tehokkain ja taloudelli
sin toteutus on myös suunniteltava. 

Kirkonmaa pääkoulutuslinnake 
Kirkonmaan linnake on patteriston pääkoulutus
linnake . Kirkonmaassa palvelee noin puolet 
patteriston varusmiehistä ja siellä myös alokkaat 
aloittavat palveluksensa. On siis luonnollista, että 
Kirkon maassa on patteriston huollollisen toiminnan 
painopiste. 

Patteristolla ei ole varsinaista keskusvarasto
järjestelmää , eikä siihen ole tulevaisuudessakaan 
tarvetta . Sensijaan meillä on päävarastoja ja niitä 
ovat nimenomaan Kirkon maan varastot. Myös lää-
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kintähuollon painopiste on Kirkonmaan sairastuvalla. 
Toimintojen keskittäminen ja selkeän painopisteen 
luominen antavat edellytykset tehokkaalle toimin
nalle. 

Huollon henkilöstön lisätarpeet 
Tehtävät ovat lisääntyneet, mutta henkilöstöresursstt 
eivät ole kehittyneet samassa suhteessa . 
Patteriston tavottetilan 1.1.1997 mukainen sinisen
kirjan muutosesitys ei ole vielä kaikilta osin toteutu
nut. Huollon kannalta merkittävimpiä puutteita ovat 
taloudenhottaja , varastotyöntekijä, kuljetustyöntekijä 
sekä kaksi ruokalatyöntekijää. 

Merikuljetusten avoimiin virkoihin on ollut runsaasti 
kiinnostusta muista joukko-Osastoista. Tavoitteena 
on saada täytettyä avoinna olevat virat vielä tämän 
vuoden aikana. 

Tulevat muutokset 
Materiaalikirjanptto uudistuu tietokoneavusteiseksi 
verkko järjestelmäksi. Sen myötä kirjanpitoa tullaan 
hajauttamaan myös joihinkin varastoihin. Aikataulu 
on vielä avoin, mutta se tarkentuu tämän vuoden 
aikana. 

Myös valtion kirjanpttojärjestelmä on uudistumassa. 
Uusi järjestelmä, jota jo osaksi käytetään, edellyt
tää mm omaisuuden arvostusta (pl sotavarustus). 
Muutos koskee amalla kertaa koko valtionhallintoa. 

Tulosjohtaminen edellyttää meiltä pitkän aikavälin 
toiminnan- ja talouden suunnittelua. Samalla, kun 
se teettää työtä , se luo perustan pitkäjänteiselle 
toiminnalle. Enemmän vastuuta ja myös määrära
haa ollaan tulevaisuudessa siirtämässä pää
esikunnasta aina joukko-osastoihin asti. Kyse on 
siis vastuun siirtämisestä alaspäin eikä rahan to
dellisesta lisäyksestä. 

Samalla tavalla myös meillä on tarkottus jakaa vas
tuuta perusyksiköille ja toimialoille antamalla mää
rärahojen käyttöoikeutta ja ratkaisuvaltaa entistä 
enemmän alas. Tämä merkitsee kuitenkin selkettä 
järjestelmiä niin hankintatoimessa kuin määrärahan
käytön seurannassa sekä ennenkaikkea koulutusta . 

Uusi hankintaohje ja -järjestelmä otettiin käyttöön 
viime vuonna. Tänä vuonna siirrytään määrärahan 
seurannassa pelkästään Valma-raportteihin. Lisäk
si jo heti alkuvuodesta on tarkottus valtta patteristolle 
joukko sopimusliikkettä, joihin hankinnat keskitetään 
ja samalla hankintatoimea kehttetään. Sopimalla liik
keiden kanssa kuukausittaisesta laskutuksesta 
vältämme turhaa ja työlästä käteisen rahan käyt
töä. 

Patteristossa pidettiin viime syksynä palo- ja 
pelastustarkastus, joka paljasti suuria puutteita niin 
kaluston kuin paloturvallisuudenkin osalta . Palo-ja 
pelastustoimintaa tullaankin kehittämään patteriston 
alueella erityisenä projektityönä. Projektin vetäjänä 
on yliluutnantti Matti Arponen. Tavoitteena onpa
rantaa seuraavan kahden vuoden aikana pelastus
kalustoa, alan koulutusta ja suunnttelmia sekä kor
jata paloturvallisuuden puutteet annettuun määrä
aikaan mennessä. 

Omaehtoiset kehittämistarpeet 
ja mahdollisuudet 
Lakkautettavaksi tuomttussa joukossa on vaikeaa 

lähteä kehittämään toimintoja eikä tähän, ymmär
rettävistä syistä, myöskään ylhäältä myönnetä re
sursseja . Ollaan vain ja odotetaan lopullista pää
töstä . Tilanteen muuttuessa päinvastaiseksi ovat 
kehittämispaineet valtavat. Kehttettävää on niin kiin
teistöissä , kalustoissa , toiminnoissa kuin 
henkilöstössäkin. Tarpeet ylittävät tällöin siihen suun
natut resurssit. Juuri näin on Kotkan Rannikko
patteristossa ymmärtääkseni käynyt varsinkin 
kiinteistö hankkeissa, jotta toteutetaan 5-10 vuoden 
aikajaksolla. 

Pyrittäessä kehittämään toimintojamme meidän on 
ajateltava asioita pttkälle eteenpäin. Lähtökohtana 
on kokonaisuuden suunnittelu. Huolto ei voi elää 
omaa elämäänsä . On muistettava, että huolto on 
mutta varten eikä muut meitä varten. Nämä muut 
ovat asiakkaitamme, joiden tarpeet meidän tulee 
tyydyttää . 

Rauhanajan huoltojärjestelmämme tärkeimpänä 
kehittämiskohteena pidän materiaalttoimintojen ke
hittämistä. Tehtävää on niin kuljetusjärjestelmässä 
kuin varastoinnissa ja itse varastotoiminnoissa. 
Monessa paikassa todellinen muutos vaatii 
kiinteistöllisiä toimenptteitä, mutta myös pienem
millä investoinneilla tai toimenpiteillä on toimintaa 
kehttettävissä. Tarvitaan lähinnä ideoita, oivalluksia 
ja niiden toteuttamista . 

Lopuksi 
Tehostamista ja kehittämistä on varn,asti jokaisella 
sektorilla. Muutokset vaativat kaikkien osallistumis
ta. Muutoksia tarvitaan ennenkaikkea meidän jokai
sen asenteissa. On oivallettava ja hyväksyttävä 
että asioita voidaan tehdä myös toisin. Tässä apu
na on yhteistoiminta muiden joukko-osastojen ja 
ennenkaikkea puolustusvoimien ulkopuolisten taho
jen kanssa. Sieltä on saatavissa ideoita.joita voi
daan soveltaa myös meillä , ei ehkä täysin samalla 
tavalla , mutta meidän olosuhteisiimme soveltaen. 
Läheskään aina muutosten toteuttaminen ei vaadi 
valtavia investointeja, usein pelkkä toimintojen ja 
toimintatapojen muutos saattaa auttaa. 

Tarkottuksena on edelleen järjestää vierailuja mah
dollisuuksien mukaan ympäröivään yhteiskuntaan 
ja myös kutsua ihmisiä tutustumaan meidän toi
mintaamme. Olkaa aktiivisia . Toivonkin, että 
patteriston huoltoväki ja myös muu henkilöstö ot
taa haasteen vastaan ja lähtee avoimin mielin ke
hittämään toimintaamme. 

Teksti: kapt Jyrki Rikka 
Kuvat: Ulla Parviainen ja Teija Örn ■ 
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PATKIS 

LANT11 MASTOSSA 

Merimiehet ovat aina olleet taikauskoista 
väkeä. Purjelaivojen aikakaudella oli tapa
na laittaa kulta raha päämaston ja kölin vä
liseen liitokseen. Onnen lantti suojasi maa
ilman merillä kaikilta onnettomuuksilta - joll
ei joku tyhmyri tehnyt taikaa tyhjäksi jolla
kin luvattomuudella, esim. viheltämällä lai
vassa. 

Jalkoa •ivulta 20, ~ 
lyä. Sijoita paperit eri kokoisiin kan

sioihin , se helpottaa pimeässä ta

p-ahtuvaa työskentelyä. Tänään huip

pusalaiset sivut. Varmista salaus 

aurinko lasein. 

23.25 Oudot ilmiöt= Patteriston työn

tekijä hakee eroa . Passita tyyppi 

mielentilatutkimukseen . Kysy var

muuden vuoksi, olisiko kyse mah

dollisesta eläkkeelle jäämisestä. 

00.15 - 00.45 Jyrki Spotlight = Ke

hittelyä teknisen toimiston hyper-ide

asta siirtää esikunta lähisaaren van

haan luolaan. Ehdota snorkkelien 

hankkimista työntekijöille, minigrip

pusseja arkistopapereille. Uimapu

kupakko . Arvomerkit voitaisiin tatu

oida. Tupakointihuone ... 

ellonajat tuottivat mysteerien. 

Suurella varmuudella voi

aan kuitenkin olettaa, että 

ne sijoittuvat vuorokauden alun ja 

lopun väliin. Kenties virka-ajan alun 

ja lopun välistä aikaa voitaisiin ver

rata muistin alku- ja loppuaikoihin 

samoin kuin celsius- ja fahrenheit -

asteikkoa vertaillaan. GRU ilmaisee 

mielenkiintonsa kyseisen henkilön 

työ metodeista. 

Salainen palvelumme. 
www.pyssy. rip{l,. fi 

Haast. Teija Örn ja Tommi Ohtamaa 

Kasvot äänen takana 

P 
atteristossa on yksi työntekijä, 
jonka kanssa varmasti jokainen 
patteristossa työskentelevä on 
tullut tutuksi - ainakin äänensä 
perusteella. Keskuksenhoitaja 

Arja Valkonen jaksaa vastailla aina yhtä hy
väntuulisesti puhelimeen. Jotkut omaan hen
kilökuntaan kuuluvat eivät varmasti ole koskaan 
nähneet Arjaa ja päinvastoin. Seuraavassa 
hieman Arjasta sekä hänen työstään enem
män. 

tiSil11i4~i9 
Arja on nähnyt maailmaa ja elämää varmasti 
keskivertoihmistä enemmän, onhan hän suu
rimman osan työelämästään seilaillut maail
man meriä , peräti 14 vuotta. Merillä ollessaan 
Arja toimi messissä tarjoilutehtävissä, omien 
sanojen mukaan "yleismies Jantusena". Pa
ras paikka, missä Arja on käynyt on Meksiko. 

r,s.11 .. ,a~➔n 
Aikansa seilailtuaan Arja kuitenkin lopetti työn
sä merillä ja kouluttautui uudelleen. Keskus
työ kiinnosti ja niinpä hän opiskeli puhelun
välittäjäksi vuoden ajan. Koulutukseen kuului 
muutaman kuukauden työharjoittelu, jonka 
Arja suoritti juuri täällä Kotkan Rannikko
patteristossa vuonna 1990. Onni oli myötä ja 
hänelle tarjottiin jatkoaikaa patteristossa työ
harjoittelun jälkeen. Vuoden -95 alussa paik
ka vakinaistettiin . 

l1iil11I4~i0 
Arja työskenteli Kyminlinnan vaihteessa aina 
sen sulkemiseen asti. Kyminlinnassa hommaa 
hoiti kolme viestittäjää vuorotyönä , aamu-, 
päivä- ja iltavuoroissa. Kyminlinnan keskus
pöytä oli antiikkinen. Nappuloita oli noin kolme 
kertaa enemmän kuin nykyisessä . Jos 
välitettyyn puheluun ei vastattu , tartuttiin 
Kyminlinnan ikiomaan hakulaitteeseen, 
kuulutusmikrofoniin, jolla ko. henkilö varmasti 
löytyi. 

t◄Jii,U4~iD 
Kun patterista muutti virastotalolle , muuttui 
myös Arjan työ suuresti. Kaksi kolmesta 
viestittäjästä jäi pois ja Arja jatkoi yksin. 
Keskuspöytä muuttui yli puolta pienemmäksi 
ja ATK astui kuvaan. Info-päätteeltä keskus 

voi seurata koko sotilasläänin alueen ihmisiä , 
jos vain ovat ilmoittaneet paikalla/poissa
oloistaan. Arjan työnkuvaan kuuluu patteriston 
sisäisen puhelinluettelon ajanmukaisena pito 
sekä omien puhelujen seuranta ja laskutus. 
Arja pitää myös muiden sotilasläänien luette
loita ajantasalla, koska keskuksesta kysellään 
myös puhelinnumeroita . 

Arjan päivä alkaa infon päivittämisellä. 
Päivystäjät vaihdetaan joka aamu listojen 
mukaiseksi. Näistä menee tieto myös Kouvo
lan telekeskukseen, joka seuraa vaihteen työs
kentelyä omien laitteidensa avulla. Telekeskus 
näkee kuinka kauan yhden puhelun välittämi
seen menee. 

tiSii,U§~iD 
Päivän mittaan tulvivat erilaiset puhelut, kyse
lyt, haukut ja kehut. Onhan keskus se ensim
mäinen paikka, jonka kanssa varsinkin ulko
puoliset keskustelevat. Hauskoista tapauksis
ta Arjalle on jäänyt mieleen ainakin seuraava 
juttu. Kertausharjoituksen aikana oli eräs sika
lan omistaja leirillä . Samaan aikaan isännän 
emakko oli porsinut. Emäntä soitti ja halusi 
kertoa isännälle monta porsasta sika oli saa
nut. Kiivaan etsimisen jälkeen isäntä löytyi kuin 
löytyikin leiriltä ja sai tiedon pemeenlisäyksestä. 
Taas oli yksi tärkeä viesti mennyt perille ja kaik
ki olivat tyytyväisiä. Muita mukavia hetkiä aihe
uttavat lapset, jotka soittelevat vanhemmilleen. 
Jos vanhempaa ei saada kiinni on Arja joskus 
se, jolta kysytään lupa tekemisiin . 

l'i'lhlul§~id 
Valkosen Arja on siis erittäin tärkeässä ja nä
kyvässä (lue kuuluvassa) virassa patteristos
samme. Hyväntuulinen Arja kuitenkin ärsyyntyy 
eräästä asiasta. Joskus ei ole mitään tietoa 
jonkun henkilön liikkeistä, koska hän ei ole il
moittanut mitään keskukselle . Viesti kuuluukin 
Ilmoittakaa keskukseen poissaolot ja lomat' 
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Jatkoa si, uita 7 

VALOA PIMEYTEEN -
IRTI MAMOKSESTA 

Aina kirkasvalo ei käy 
Henkilön, jolla on taipumusta lääkehoidoa vaa
tiviin masennustiloihin, tulisi aina keskustella 
lääkärinsä kanssa ennen kirkasvalohoidon aloit
tamista . Mielialalääkilystä ei myöskään koskaan 
saa jättää pois. 

Maanis-depressiivisen oireiston hoitoon ei 
kirkasvaloa myöskään suositella. On myös joi
tain silmä- ja silmänpohjan sairauksia, joissa 
kirkasvaloa ei suositella. Kirkasvalo saataa ai
heuttaa joillakin ihmisillä 1-3 ensimmäisen päi
vän aikana silmien· ärsytystä ja vetistämistä 
sekä päänsärkyä, joiden kuitenkin pitäisi hävi
tä kolmessa päiväss. Valoallergikoiden on myös 
syytä keskustella lääkärinsä kanssa ennen valo
hoidon aloittamista. Kirkasvalolla ei ole haital
lisia yhteisvaikutuksia lääkeaineiden kanssa, 
tärkeää on kuitenkin tarkistaa, ettei lääkettä ole 
annettu vaivaan, joka sinänsä on esteenä 
kirkasvalolle. 

Ei ainoastaan kirkasvaloa, 
vaan ... 
Kirkasvalohoidon ohella kaamosoireiden eh
käisyssä myös sisätilojen valaistuksella niin 
kotona kuin työpaikallakin on oma merkityksen
sä. Kun hyvinvalaistussa työhuoneessa on 
valonvoimakkuus parhaimmillaankin 500 luksia 
ja monissa oleskelutiloissamme vain 250 luksia, 
on ulkona pilvisenäkin päivänä valon
voimakkuus 1000 luksia . Aurinkoisena kesä
päivänä valoa on 10 000 - 100 000 luksia . 
Koska kylmänä vuodenaikana vietämme jopa 
90 % ajastamme sisällä , on sisätilojen hyvällä 
valaistuksella tärkeä merkity,:; vireytemme kan
nalta. 

Kaamosoireiden ennaltaehkäisyssä ja 
kurissapitämisessä ja henkisen vireyden 
säilyttämisessä talviaikanakin edesauttavat 
oikeanlainen ravinto , mielekäs liikunta ja ulkoi
lu, riittävä vapaa-aika ja kiinnostavat harras
tukset. 

auttikaamme nyt keski- ja ke
vättalven aikaan pirteistä pak
kasista ja auringossa hohtavis
ta hangista. 

Päivä on pidentynyt ja kesäai
kaan meidät siirretään jo maaliskuun lopulla! 

Marja Korpela, LT, työterveyslääkäri 
Kotkan Työterveys Oy 
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Si\lllta 16 ll\'lpan ihme ... 
tiin kuski ja pelaaja kiidätettiin Imatran aluesairaalaan 
paikattavaksi. Myöhemmn loppoottelua odotelaessa 
Ahon Jouni Qoukkaantunut pelaaja) kävi kiittämäs
sä ja kertoi, oikea käsi kipsissä, ranteen murtuneen, 
kaikkien kämmenluiden siityneen ja olkapään men
neen sijoiltaan, mutta mulien olevansa täysin mieltä 
vailla. Pelit on vähäksi aikaa pelattu ja työt tehty, 
eitä menssana in ..... .. sano. 

Sillä aikaa kun minä olin sairaala keikalla peli tietysti 
jatkui. Takaisin tullessa oli jäljellä vain muutama 
minuutti ja tilanne tasan 3-3. Parin viimeisen mi
nuutin aikana kotkalaisettaiteilivat vielä pari maalia 
vielä väsyneenpien vastustajien maaliin ja näin olim
me viimeistään yllättäneet itsemmekin loppuottelu
paikalla. Tulos5-3 Kotkalle. 

Pronssiottelunsa pelasi väsynyt Valkeala (vain 3 
vaihtopelaajaa) ja kisan 1. kertalaiset Lievestuo
reen varikko. Varikon väki joka oli juuri hävinnyt 
Mikkelille välieränsä jaksoi laajemman reservinsä 
ansiosta puristaa pronssi! Lievestuoreelle. 

Grande finale oli siis uusinta alkusarjan ottelusta 
Kotka-Mikkeli paitsi tuloksen osalta. Meidän 
miehistömme oli jo voittanut, peli oli aivan jäässä, 
kirjaimellisesti. Mikkeli oli muuttanut taktiikkaa ja 
väsyneet jalat ja päät eivät miehillämme toimineet. 
Jo muutamassa minuutissa tilanne oli 5-0 Mikkelille 
ja peli käyty. Lopputuloksen 11-2 sinetöiWarjuksen 
Sami viimeisellä sekunilla kisojen komeimman 
tuuletuksen kera . 

Turnaukseen lähdettiin osallistumaan. Eka kertaa 
vuosikymmeniin Kotkan joukkue sijoittui missään 
lajissa mttaleille. Paras maalivahti (turnauksen) oli 
ehdottomasti lkm Arto "Arpa" Gråsten, joka venyi 
kuin lateksi pallon tielle ja jota päällikkö rankaisi heti 
loppuottelun jälkeen kuntoisuuslomalla . 

Kaukalon pttävämmältä ja mainoksettomalta kyljeltä 

"Mänäzer" H Turtiainen 

PS. Meidän vara paidat olivan Mikkeliläisten päällä, 
joten patteristolla oli vähän osuutta voittoon. 

EI 
PÖLLÖMPI 
KEIKKA 
Tämä tarina on osiltaan tosi -
ehkä hieman muunneltua 
totuutta, mutta omakohtaisen 
koettua kuitenkin. 

uosi hivuttautui vääjäämättömästi 

V kohti loppuaan. Ajankohtaisten 
puuhien aika oli käymässä vähiin. 
Niin oli asian tulkinnut myös 
liikuntakasvatuksestamme huoleh
tiva Arska -onneksi ei se karski . 

Luulin päässeeni pälkähästä, kun Arska livahti lo
man viettoon. Oli kuitenkin delegoinut . 

Ihastuttava sijaiskasvattaja sitten lähettää pljäytti 
kartat Kuusiseen. Matkaan vaan veli hopea -Penal
lakin oli suorituksen suorittamisen edellyttämistä 
osasuorituksista osa suorittamatta. 

Pöllötkin vaanivat suunnistajaa 
Joulukuinen, ei niin kauniskaan, mutta aamu kum
minkin, koitti. Autolla ajeltiin alku matka varo-varo
vasti kohti Kymin lentokenttää. Vielä oltiin kartalla . 
Ehtoolla karttoja silmitellessäni havaitsin metkan 
jutun. Olikohan KH ihan piruuttaan lähettänyt minul
le kaksi erilaista karttaa, jollemme olisi peesanneet 
toisiamme. Karttoja tarkemmin katsellen päädyin 
kuitenkin vahingon puoleen. Osa rastipisteistä oli 
samoja. Ainakin lähtöpaikka ja maali. 

Ajelimme lentokentän reunaa varjostavaa tietä 
hiljalleen. Koskaan ei voi tietää mistä se karhu tu
lee. Niitä on näillä main ihan vilisemällä nähty. Ihan 

totta . Äkkiä painoin jarrun pohjaan -minä näet ajoin 
-sillä metsän hämäristä iski silmääni tumma hah
mo. KARHU!!! Pöllö -ei sentään karhut enää met
sässä meuhdo. Nehän ovat jo talviunilla. Siis pöllön 
minä siellä näin. Piruuttani vielä peruutin ja Penallekin 
pöllöä näytin. Siluetista tunnistin linnun lapinpöllöksi 
-sillä oli sellainen tuulihattu päässään. 

Karhusta kankeina 
Auton jätimme vastahakoisesti tien varteen. Kartat 
mukaan ja se, se -no se kone, josta näkee mihin on 
menossa. "Pena apuun - mikä se on - sun pitäs 
tietää, kun olet konemestari". Pena tiesi kertoa , että 
se on apukone - suunnistuksen apukone. Käyttö
ohje jäi kyllä kotiin, mutta koneen otimme mukaan 
näön vuoksi. 

Karhuja pelättiin ja metsään silti mentiin. Jälkiä 
ei näkynyt, vaikka yöllä oli satanut lunta - nyt aa
mulla satoi silkkaa vettä . Pareittain on liikuttavien 
merenkulkijain liikuttava metsässäkin. On konemes
tari käyttämässä apukonetta ja koordinaattori kanta
massa karttaa . Näin me teimme. 

Ensimmäisen rastin paikalle saavuimme muu
tamia hetkiä lähtömme jälkeen. Matkatessamme 
märkinä talvisessa suomalaismetsässä tuli mieleen 
moniakin asioita. Enää en muista mitä. Kartta näyt
ti olleen kilpakartta -ehkä menneen kesän aikainen. 
Olimme taas auttamattomasti aikaamme edellä -
rata oli H50. Me molemmat noin H40. 

Aika kului ja matka eteni paikasta toiseen. Rasti 
numero neljä. Märänlainen painanne kooltaan noin 
8x8 metriä. Helppo löytää keskeltä metsää. Nousin 
oikein kumpareelletähystämään. Hehtaari hakkuuta, 
jonka peittona kaadettuja rankoja, karsinnat hävin
neitä oksia ja kaiken kukkurana lumi. Painanne -
painu ... Taisi löytyä kuitenkin - kengät alkoivat tun
tua kosteilla . Tässä sen täytyy olla . 

Kahvia ja sikaa 
Sitten kävimme eväiden kimppuun. Kahvia ja sikaa 
-ei sitä V-kyläläistä . Tämä oli mennyt ihan pipariksi. 
Evästyksemme lomassa havaitsi Pena harvinaisen 
tilanteen. Ei tullut karhu sikailemaan -ei. Olin pääs
syt kerrankin kartalle. Kannolla , jolle ahterini olin 
asettanut, oli sattumoisin kartta levällään. 

Kaikkien direktiivien mukainen suunnistusmatka 
päättyi ennen illan pimenemistä. Suomalaisen soti
laan itsetunnon horjuttajana tällainen talvinen suun
nistus on erittäin hyvä juttu. Ensi vuonna taidan 
jättää sen joulupyhien ratoksi - saa oikeaa sikaa 
evääksi. Jos sattuu karhu tulemaan vastaan. 

Teksti ja kuvat: ylil Pekka Vainio ■ 

Kuva vasemmalla: Tätä kantaa tutkin kauan 
ja hartaasti. Ei siinä rastia pitänyt olla, eikä 
ollut. Mielestäni se oli selvästi karhun 
hammastikkuläjä. Kuvasi Pekka Vainio. 

Kuva oikealla: Päätoimittaja, joka lienee aina 
hieman eksyksissä, on kerrankin päässyt 
kartalle . Ja mikä tuuri - valokuvaaja pääsi 

ikuistamaan tämän ainutlaatuisen tilanteen. 
Tuhannen taalan paikka. 

Kuvaajana P Penkkimäki. 

AAMUKÄ VELYLLÄ 
HAIKARAN KANSSA 

Talven ahdistellessa pakkasineen on mukava muistella kesäisiä, 
lämpöisiä asioita. Varhaisaamun kuvausretket ennen töihin 
menoa ovat olleet sielulleni mitä parhainta terapiaa, vaikka 
monesti kaikki ne tunnit ovat olleet pois yöunista. Mutta alati 
unissaan kulkevalle siitähän ei liene mitään haittaa. 

oukokuinen aamu valkeni tapan
sa mukaan jo ennen auringon
nousua. Kuljeskelin Vehkalahden 
Metsäkylän peltoraitteja risteillen, 
satakielen ja kiurun laulunsäkeitä 
ihaillen. Saavuin Suurijärven ran
taan, jonka rantapusikoita nouse

van auringon ensisäteet jo tavoittelivat. Kaunis 
aamu jälleen kerran - totesin . 

Haikara herää 
Pajupusikon katveessa liikahti jokin suuri ja valkoi
nen. Kohta näkyi myös häivähdys punaista. Sehän 
oli. .. sehän oli ... kattohaikara. Nyt tuli meikämannelle 
kiire. Siirryin läheiselle pellolle, jossa ladon suojas-
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sa pääsin lähestymään rantaa ja haikaraa . Mutta 
olin sittenkin liian hidas. Haikara näet liihotteli ylitseni 
pitkät punaiset jalat oikoisenaan ja teki mitä 
kömpelöimmän laskun pellon toiseen laitaan. Pysy
en kuttenkin pystyssä. 

Kattohaikaran toukokuinen vierailu näillä selko
silla ei ole mikään harvinainen tapaus. Kymenlaak
sossa tavataan jopa kymmeniä kattohaikaroita vuo
sittain, ja näistä suurin osa juuri toukokuussa. 

Nyt pääsin jälleen kerran nokakkain kattohaikaran 
kanssa . Tai ainakin kovasti yritin . Lähdin 
tallustelemaan pitkin peltoa haikaran perään. 
Sielujemme sympatia ei näyttänyt loksahta neen heti 
paikalleen. Haikara otti pellolta hatkat. Ja minä 
perään . 

Aamiainen sammakoilla 
Saavuimme peräkkäin viereiselle pellolle - haikara 
edellä , minä perässä . Tällä kertaa haikara salli lä
hestyä hänen ylhäisyytään hieman lähemmäs. Kui
tenkin se näytti pian perähöyhe-nensä minulle, as
teli pitkin harppauksin peltosarka pölähdellen. Tietty 
hajurako täytyi siis ihmiseen säilyttää. Etäisyys 
välillämme pysyi parissa kymmenessä metrissä. 
Ihan kiva oli aamu kävellä kattohaikaran kanssa pit
kin peltoja . 

Haikaralle tuli nälkä . Se siirtyi rantaan samma
koita jahtaamaan. Tuli töyhtöhyyppäkin tuota 
pitkäkoipea ihmettelemään. Niskatöyhtö villisti 
vipattaen hyyppä kierteli haikaran pitkiä , punaisia 
koipia. Vilkaisi korkeuksiin haikaran suurta punaista 
nokkaa pelästyen -vinkaisi ja ponkaisi vaappuville 
siivilleen. Haikara jatkoi aamiaistaan. Minun oli läh
dettävä työn ääreen. 

Teksti ja kuvat: Pekka Vainio ■ 
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