


KOMENTAJAN 
KYNÄSTÄ 

Kotkan Kannikkopatteristosta 
1.7.1998 merivoimien kehittyvä 
valmiusjoukko-osasto, 
Kotkan Rannikkoalue 

ataljoonaupseerin vuoden kestänyt 
tehtävä Suomen pataljoonassa Li
banonissa oli haastava ja mielenkiin
toinen. Olosuhteiden eroa Etelä-Li
banonin ja Suomen välillä on erittäin 
vaikea kuvata. Jatkuvien taistelujen, 

saasteisiin tukehtuvan ympäristön ja siviliväestön 
kokeman kurjuuden keskeltä tulleena kokee itsen
sä todella onnekkaaksi saadessaan palata Suo
meen. Jokainen päivä maamme erinomaisten elin
olosuhteiden ja rannikojemme puolustajana on 
tätä taustaa vasten todellinen juhlapäivä. 

Komentajan tehtävän vastaanotto ja työn aloitta
minen täällä Kotkassa sujuivat vuoden vaihtues
sa vauhdilla. Sama vauhti ja tapahtumien tempo 
on jatkanut pitkin talvea ja kevättä. Ammattinsa 
osaava patteriston henkilöstö ja myönteisesti jouk
ko-osastoon suhtautuva Kymenlaakson 
maanpuolustusväki ovat tehneet uuden komenta
jan asettautumisen tehtäväänsä helpoksi. Parhain 
kiitos teille kaikille reilusta vastaanotosta ja jo heti 
alkumetreiltä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. 

Liittyminen merlvolmlln 
lähestyy, olemmeko 
valmllt? 
Itäisen Suomenlahden puolustuksesta on kohta 
jo 80 vuotta vastannut itsenäinen joukko-osasto, 
ensimmäisenä 8.5.1918 perustettu Viipurin 
linnoitustykistö. Tämä hyväksi koettu järjestely ja 

perinne itsenäisen aluevastuussa olevan johto
portaan säilyttämisestä tällä suunnalla on saamas
sa jatkoa, kun Kotkan Rannikkopatteristo liittyy 
1.7.1998 alkaen Kotkan Rannikkoalue-nimisenä 
itsenäisenä valmiusjoukko-osastona osaksi 
uudistuvia merivoimia. 

Kotkan Rannikkopatteristoa on viime vuodet voi
makkaasti kehitetty osana maavoimia. Tämä kehi
tys on mitä ilmeisimmin jatkumassa. Merivoimat 
on kohdentamassa uuteen joukko-osastoonsa tar
peiden mukaisesti lisää kouluttajan vakansseja. 
Tämä mahdollistaa suunitellun uuden koulutus
yksikön avaamisen vastaamaan joukko-osaston 
aliupserikoulutuksesta sekä lisääntyvästä rannikko
jalkaväkikoulutuksesta. 

Liittymisen merivoimiin suhtaudutaan joukko-osas
tossa rauhallisin mielin. Henkilöstön parissa tiede
tään, että Kymenlaakson rannikoiden puolustami
nen jatkuu osaltamme ylemmän johtoportaan 
vaihtumisesta huolimatta entisin periaattein ja 
perustein. Patteriston nykyjohdon onneksi on jou
kosta ravisteltu ennakkoluulot uudistuksia kohtaan 
jo edellisen komentajan kaudella. Nyt on koko jouk
ko-osaston aika katsoa avoimin mielin ja uteliaan 
ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen merivoimissa. 

Toimintaedellytykset 
kuntoon 
Puolustusministeriö teki vuonna 1988 päätöksen 
Kyminlinnan alueesta luopumisesta. Päätös pe-

Patteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

rustui tuolloin vallinneeseen tilanteeseen, jossa 
alue haluttiin lunastaa käytettäväksi siviiliyhteisön 
tarpeisiin ja toisaalta käsitykseen Kotkan 
Rannikkopatteriston merkityksen vähenemisestä. 
Molemmat perusteet alueesta luopumiseen ovat 
tänä päivänä taakse jäänyttä elämää. 

Joukko-osaston näkökulmasta on sille välttämättö
miä toimitiloja koskeva Kyminlinnakysymys ollut jo 
luvattoman kauan avoinna. Tämän vuoden alus
sa patterista onkin esittänyt selkeät perusteet 
Kyminlinnan ottamiseksi täysipainoisesti käyttöön 
ja joukko-osaston mantereellisten toimintojen 
keskittämiseksi sinne. Kyse on mitä suurimmassa 
määrin toiminnallisesta parannuksesta, joka pit
källä aikavälillä voidaan osoittaa myös puhtaasti 
taloudellisista lähtökohdista tarkastellen kannatta
vaksi. 

Viime vuodet ovat osoittaneet Kotkan Rannikko
patteriston ja sen ammattitaitoisen henkilöstön pys
tyvä n erinomaisiin suorituksiin tehtäviensä 
täyttämisessä. Toivomme kaikki, että 1.7.1998 
toimintansa aloittavalle ja joukko-osaston BO-vuo
tista taivalta juhlivalle Kotkan Rannikkoalueelle an
netaan mahdollisuudet jatkossakin kehittyä uusi
en haasteiden myötä. 
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PEKKA VAINIO 

OTTEITA 
JA MUISTELOITA 

- Ulla Parviainen 

Puolustusvoimissakin kielitaidon 
ylläpitäminen ja kehittäminen ovat osa hen
kilöstön monitaitoisuuden kehittämistä ja 
työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämistä. Riit
tävä kielitaito on luonnollisesti edellytys kan
sainvälisiin tehtäviin määräämiseksi. Kieli
taidon mittaamisessa käytetään yleistä kieli
tutkintoa, joka antaa luotettavan ja kansain
välisesti vertailukelpoisen kuvan puolustus
voimien henkilöstön kielitaidosta. Yhä kan
sainvälistyvässä ja kutistuvassa maailmas
sa kielitaidolla, vähäiselläkin, on suuri mer
kitys. 

Tekniikka& Talous-lehti , tarkemmin 
sanottuna suuri suosikkini perusinsinööri 
Veijo Miettinen kirjoitti taannoin meillekin 
sopivan, opettavaisen tarinan. Insinööri Miet
tinen oli valitellut vanhalle venäläiselle 
akateemikkotuttavalleen osaavansa vain ni
meksi venäjää. Akateemikko kertoi lohdu
tukseksi vanhan sadun, jossa äitihiiri ja 
lapsihiiret söivät jouluyönä keittiön pöydäl
lä juustoa. Silloin pöydälle pomppasi kissa. 
Lapsihiiret tul ivat kiinni äitinsä kylkeen, jol
loin äitihiiri veti keuhkonsa täyteen ilmaa ja 
sanoi: "HAU-HAU". Kissa hyppäsi karkuun 
ja hiiret ehtivät koloonsa. Äitihiiri opetti lap
silleen: "On tärkeätä osata ainakin muuta
ma sana vieraita kieliä". 

Vastaostot on tuttu sana, nyt helikop
teri-hankkeen ansiosta. Tulipa mieleeni en
tisestä elämästäni aika, kun silloinen työn
antajani sai vastaostoina Neuvostoliitosta 
vaunulasteittain sinkkiämpäreitä ja hunajaa. 
Tavaralle keksittiin kadottamiskeinoja ihan 
tosissaan. Tässä yksi : laitetaan hunajapurkit 
vettä täynnä olevaan ämpäriin, rapsutetaan 
vanhat etiketit pois ja laitetaan uudet tilalle -
ja kas! Lopputuotteena saadaan oiva liike
lahja, oma vastaostohunaja . Sinkki
ämpäreitä oli ikävämpi antaa miksikään lah
jaksi . 

f@\t\: Pää~irjoitlAS 
. t,"' '· {' . . . . . . 

eversti Jorma Vuohelainen 
; --~ ~ Merivoimien Esikunta 

eripuolustuksella on tänä vuonna 1998 edessään mittava haaste. Hallitus antoi 
17.3.1997 puolustuspoliittisen selontekonsa Eduskunnalle. Eduskunta hyväk
syi selonteon suurella äänten enemmistöllä. Selonteon mukaan nykyiset meri
voimat, rannikkotykistö ja Uudenmaan Prikaati yhdistetään 1.7.1998 merivoimien 
komentajan johtoon puolustushaaraksi, jonka nimeksi tulee merivoimat. 
Puolustushaaran kokonaisvahvuus tulee olemaan lähes 2500 vakinaisesti pal
kattua ja 4500 varusmiestä. 

KOTKA.N KYNNET 

Uusien merivoimien valmiusjoukot ovat 1. 7. alkaen Saaristomeren ja Suomenlahden Meripuolustusalueet 
sekä Kotkan Rannikkoalue. Näillä joukko-osastoilla on selvä aluevastuu ja valmiustehtävä jo rauhan aika
na, ja sen ohella koulutustehtävä. Merivoimien sotilaskoulutusta päätehtävänään antavat joukot ovat Meri
sotakoulu ja Uudenmaan prikaati. Merisotakoulu vastaa puolustushaaran henkilökunnan ja reserviup
seerien koulutuksesta. Ruotsinkielinen Uudenmaan Prikaati tuottaa rannikon olosuhteisiin koulutettua 
rannikkojääkäri-, jalkaväki-, kranaatinheitin-, pioneeri- ja viestiyksiköitä. Vaasan Rannikkopatteriston 
koulutustehtävä siirretään Uudenmaan prikaatille, joka siten tuottaa myös moottoroituun rannikotykistöön 
kuuluvat rannikkotykistöpatteristot. 

KOTKA.N KYNNET 

Organisaatioiden yhdistäminen aloitettiin 31 .12.1997, jolloin Pääesikunnan rannikkotyksitöosasto lak
kautettiin ja sen henkilöstö siirtyi Merivoimien Esikuntaan. Suunnittelutyö jatkuu koko kevätkauden ajan. 

Muutos on suuri ja vaatii kaikilta uusiin merivoimiin kuuluvilta tietoista halua sopeutua muutokseen ja 
tehdä parhaansa sen läpiviemiseksi. Meidän on rakennettava yhdessä hyvähenkinen puolustushaara 
merivoimat, joka vastaa maamme meripuolustuksesta mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 
Muita vaihtoehtoja ei ole. Tähän tarvitaan kaikkien tulevissa merivoimissa palvelevien yhteinen tahto. 
Erityisen tarkkana on oltava siitä, että ei edes yksilötasolla synny ristiriitoihin johtavaa nokittelua palkatun 
henkilökunnan eikä varusmiesten kesken. 

KOTKA.N KYNNET 

Kun meripuolustus oli organisaatiomuutosten kynsissä 1930-luvulla, eversti Keijo Mikolan mukaan jääkäri
kenraali Väinö Valve sanoi merivoimien komentajana ollessaan: "Ei ole niin hyvää organisaatiota, että 
hyvät ihmiset eivät saisi tuotua siihen kitkaa. Eikä ole niin huonoa organisatiota, että hyvät ihmiset eivät 
saisi sitä toimimaan. Miten hyvä onkaan sitten hyvä organisaatio, jossa toimivat hyvät ihmiset." Se olkoon 
tavoitteenamme uusissa merivoimissa. 

Viimeinen vanhan palvelusaikajärjestelmän mukainen saapumiserä astui 
palvelukseen 13.1.1998. Uutta kohti ollaan menossa kokka kohisten. 
Heinäkuun saapumiserän palvelusajat ovat 6, 9 ja 12 kuukautta ja 
palveluspäivien lukumäärät ovat 180, 270 ja 362 päivää. 

arusmisten koulutus- ja 
palvel usa ikajärjestelmä 
muut-luu heinäkuussa. Joh
taja-koulutukseen hakeutu
vat palvelevat jatkossa 362 
vuorokautta 330 vuorokau

den sijaan. Miehistön erikoistehtäviin valittu
jen palvelus kestää 270 tai 362 vuorokautta. 
Nykyisin 240 vuorokautta palvelevien miehis
tötehtävien palvelusaika laskee 180 vuorokau
teen. Johtajakoulutuksen houkutteluvuutta py
ritään lisäämään nostamalla päivärahoja ja 
hyvittämällä opiskelijoita alustavasti käytyjen 
keskustelujen perusteella 1-10 opintoviikolla. 

Yhden yön Ihmekö? 
Yhdenyön ihmettä ei tule tapahtumaan - se on 
selvä. Koulutusta on tehostettu Rooman legioo
nista aina nykypäivään asti ja tullaan tehosta
maan jatkossakin. Absoluuttista maksimiarvoa 
ei koulutuksen laadusta ole. Koulutustasomitta
rit kertovat omaa kieltään, mutta ratkaisevaa ja 
lopullista testiä eli sotaa ei toivottavasti tule. 
Varusmieskoulutus tähtää vain taistelukentällä 
tarvittavien taitojen oppimiseen. Yksiselitteisesti . 
Resepti , jolla leivotaan sotakelpoisia joukkoja, 
muuttuu pääainesosiaan myöten. Ei ole varaa 
tuhlata kalliita koulutuspäiviä epäolennaiseen. 
Kouluttajien ja esimiesten takaraivossa on taot-

tava kysymys: palveleeko tämä joukon ja tais
telijan taitoa selvitä sodan koettelemuksista? 

Lhää metsäölt.äja käytäntöä 
Taistelijoiden palveluspäivistä vähintään 134 on 
koulutuspäiviä vähennettynä mahdollisten kun
toisuuslomapäivien määrällä. 134 päivästä noin 
puolet eli 65 päivää on maastovuorokausia, joi-

loin vietetään 24 tuntia yhtäjaksoisesti maasto
olosuhteissa. Määrä on lähes kaksinkertainen 
nykyiseen verrattuna. Teoriasta ja puuduttavista 
oppitunneista tingitään. Ihminen oppii tekemällä. 
Oppitunnilla ei voi kaivaa, syöksyä, ampua tai 
harjoitella käytännössä niitä ta itoja joita taisteli
ja tarvitsee. Toki teoriaopetustakin tarvitaan, mutta 
olennaisia asioita oikeassa mittakaavassa. 

Jatkuu sivuilla 4 - 5 



Kuva: Tuomas Taavitsainen 

Johtaja vastuussa 
alusta alkaen 
Uudessa koulutus- ja palvelusaikajärjestelmäs
sä johtajat kantavat itse vastuun oman miehis
tönsä kouluttamisesta alusta loppuun. Varus
miesjohtajat ottavat alokkaat vastaan ja kotiutu
vat samana päivänä kuin miehistänsäkin. Ei tule 
johtamisvastuun vaihtoa, ei keinotekoisia har
joituksia palvelusajan loppupuolella ilman omia 
sodanajan joukkoja. Ei täyteohjelmaa. Tuotan
nossa oleva sodanajan yksikkö kasvaa ja kou
luttautuu yhdessä siinä kokoonpanossa, jossa 
toimii myös kriisitilanteessa - peruskoulutuskau
delta erikoiskoulutuksen kautta vaativiin jouk
kokoulutuskauden harjoituksiin . Nousujohtei
sesti. Reserviin valmis, ha~oitettu joukko siirtyy 
yhdessä rintarinnan tiedossaan jo ensimmäinen 
kertausha~ortus. Yhteenkuuluvaisuuden tunne kas
vaa ja srtä myöten joukon sisäinen taistelukuri. 

Isku läskiä vastaan 
Liikuntakoulutuksen määrä tulee kaksinkerta
istumaan. Puolustusvoimat käy ymmärrettävis
tä syistä vastaiskuun nuorten fyysisen kunnon 
rapistumista vastaan . Liikuntakoulutuksen ta-

Palvelus- Henkilö-
aika kohtaiset 

lomapäivät 
-

6kk 6 päivää 

gkk 12 päivää 

12kk 18 päivää 

voitteena on saattaa reserviin siirtyvän varus
miehen kunto sellaiselle tasolle, että hän kyke
nee menestykselliseen koulutushaaransa mu
kaiseen taistelutehtävään vähintään kahden 
viikon ajan jatkuvassa taistelukosketuksessa, 

limaiset Päiväraha 
lomamatkat 

12 kpl 19mk 

21 kpl 34 mk <•••kk) 

30 kpl 49 mk 11-12kk1 

Varusmieskoulutus tähtää vain taistelukentällä 

ja käyttämään kaikki voimavaransa yhtämittai
sesti 3-4 vuorokautta kestävään vaativaan rat
kaisutaisteluun. Kun lihaskunto on hyvä ja va
rusmies vielä juoksee 12 minuutin juoksutes
tissä 2800 metriä, ei ole syytä huoleen ettei 
tavoitteeseen pystyisi. Palveluksen alkupuo-

lella kuntoa kohotetaan etupäässä liikuntakou
lutuksen keinoin. Marssikoulutuksen ja taiste
lukoulutuksen osuus kunnon kohottamisessa 
kasvaa palveluksen loppupuolella. Lähtölahjak
si mukaan reserviin pitäisi saada innostus lii
kuntaan ja tietotaito fyysisen kunnon ylläpidosta. 

6 KUUKAUTTA PALVELEVIEN VARUSMIESTEN LIIKUNTA- JA 
MARSSIKOULUTUKSEN TUNTIJAKO 

Liikuntakoulutuksen aihe (h) (h) (h) yht. (h) 

Teoria 2 c 2 c 2 6 

i ~ 
0 

Lihaskunto ~ 
15 !!!: 17 !!!: 12 44 

!!!: > > Lihashuolto > 2 e 2 e 1 5 
!. - -Hiihto / juoksu - 9 U) 10 u, 7 26 u, :, :, 

Suunnistus :, 10 ~ 12 ~ 9 31 
~ U) u, 

Uinti ja hengenpelastus u, 3 :, 7 :, 4 14 
:, 1- 1-

Palloilu 1- 12 :, 10 
:, 

13 35 :, ..1 ..1 
..1 :, :, 

Itsepuolustus :, 5 0 5 0 10 
0 :111: :111: 

Testit :111: 2 u, ~ 2 4 
u, 0 

Yhteensä :, 
.6.0 :111: .6.5. :111: 

50. 1.15 n:: :, 
Marssit w ii: 0 

11:L 15 w 24 ., 32 71 

tarvittavien taitojen oppimiseen. Yksiselitteisesti. 



PATTERISTON OSAKSI MERIVOIMIA 

tkan Rannikkopatteristossa on ollut muutamina viime 
vuosina hu imia muutoksia, uhka lakkautuksesta on 
muuttunut vahvaksi kehittämiseksi. Vuosi 1998 on 
patteristolle jälleen uusien haasteiden ja muutosten vuo-
i. Muutokset alkoivat vuoden vaihteessa, kun patteriston 

deksi komentajaksi nimitetti in everstiluutnantti Timo 
Tänä vuonna BO-vuotta täyttävää patteristoa odottaa yhdisty

minen osaksi uudistuvia merivoimia, toimitaedellytysten kehittäminen 
ja mahdol linen aliupseerikoulutuksen aloittaminen sekä koko puolus
tusvoimia koskeva palvelusaika- ja koulutusjärjestelmän uusiminen. 

Vuoden suurin muutos patteristossa on li ittyminen osaksi uudistuvia 
merivoimia. Joukko-osaston nimi on 1.7. jälkeen Kotkan Rannikkoalue. 
Merivoimiin liittymisen myötä joukko-osaston vahvuudet ovat kasva
massa: saapumiserän 11/98 tavoitevahvuus on noin 310 varusmiestä ja 
kantahenkilökuntaakin saataneen lisää. 

""'1lnltnna bywä lrddtt.ämlwohde 
Patterista on esittänyt Kyminlinnan linnoituksen alueen kehittämistä 

0 

varuskunta-alueena. Puolustusministeriön päätökset asiasta kuitenkin j 
puuttuvat vielä . Kyminlinnan alueesta oltiin luopumassa kokonaisuu- ]1 

dessaan. Parhaimmillaan historiallinen linnoitus on kuitenkin alkupe- i 
räisessä merkityksessään puolustusvoimien käytössä. Lopullinen pää- ~ 
tös alueen käytöstä vaikuttaa myös suunnitelmiin aliupseerikoulutuksesta "' 
Kotkassa. Kyminlinnassa koulutetaan tällä hetkellä sotilaspoliiseja ja 
merikuljetusjaoksen taistelijoita. Jatkossa alueella voitaisiin patteriston 
ehdotuksen mukaan kouluttaa rannikkojalkaväkeä. Aliupseerikoulutusta 

8 annettaisiin vuosittain noin sadalle varusmiehelle. 

_... 

Juhlavaa tilaisuutta Kyminlinnan kasarmin pihalla 
olivat seuraamassa patteriston yhteistyökumppa
nit ja oma henkilöstö. 

Päivää juhlistettiin 
henkilökunnan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa 
Kymin linnassa 
Maanpuolustuskerholla 
kahvikupposen 
ääressä. 

Kuvat: Ulla Parviainen 



rannikon 
tarpeisiin 

nkin linnakkeen avaaminen uu
elleen koulutuskäyttöön juontaa 

juurensa kahta eri reittiä joukko-
uotantoon. Ensinnäkin Kotkan 

nnikkopatteriston joukkotuotan
htävien täyttäminen edellytti 

aiempaa suurempien saapumiserien koulutta
mista patteristossa, jolloin Rankki tarvittiin kou
lutustilaksi. Toisaalta samaan aikaan linnakkeen 
avaamispää-töksen kanssa tehtiin aselajin joh
don taholla päätös ilmatorjuntamieskoulutuksen 
aloittamisesta Kotkan Rannikkopatteristossa ja 
Rankin linnakkeella; vastaamaan itäisen Suo
menlahden rannikkoilmatorjuntapattereiden tuo
tantotarpeesta. 

Ampuma-alue melkein 
kasarmin pihalla 
llmatorjuntakoulutukselle on Rankin linnakkeel
la kohtalaisen hyvät puitteet. Suuria koulutus
halleja tai simulaattorijärjestelmiä ei ole, mutta vii
me kesänä valmistui Haminan korjaamon rakenta
mana uusi suuntausrata ja kovapanosammuntoihin 
mahdollisuudet ovat lähes parhaat mahdolliset. 
Rankin linnakkeella on mahdollista suorittaa kaikki 
ampumaohjelmiston mukaiset kevyen it-patterin 
apuase- ja kovapanosammunnat käytännössä lä
hes kasarmin pihamaalta. Juuri ammuntamahdolli-

SSA 
Teksti : Rankin linnakkeen päällikkö, yliluutnantti Juha Tuominen Kuvat: Ulla Parviainen 

suudet antavat melkoisen perusteen koulutuksen 
antamiseen linnakkeella, varsinaiset IT iOukko-osas
tot esimerkiksi joutuvat ammuntoja varten erikseen 
siirtymään ampumakenttäalueille. 

Ilmatoljuntakoulutusta an
netaan kahdessa jaksossa 
llmatorjuntamiesten koulutuksesta Rankin lin
nakkeella vastaavat ylil Sauli Jonsson, sotmest 
Teppo Saareks sekä ylik Sakari Varjakoski. Kou
lutus toteutetaan kurssimuotoisena kahdessa 
erillisessä jaksossa. Ensimmäinen jakso eri
koiskoulutuskau-della kestää kahdeksan viik
koa ja toinen ns. kertausjakso joukkokoulutus
kaudella kuusi viikkoa. 

Erikoiskoulutuskauden kurssi käsittää kalusto-

koulutusta, ilmatorjunta-ampumakoulutusta, vies
tikalusto- ja tulenjohtokoulutusta, viikon mittai
sen taisteluteknisen harjoituksen sekä kolmen 
päivän mittaisen ampumaleirin Rankissa. 

Joukkokoulutuskausi sisältää erikoiskurssilla 
opittujen taitojen kertaamista, pinta-ampumalei
rin, tykkiryhmän toiminnan hiomista sekä taiste
lutekniikkaa. Joukkokoulutuskauden kurssi hui
pentuu noin kuukautta ennen miehistön kotiutta
mista alkavaan valtakunnalliseen ilmatorjunta
ampumaleiriin Lohtajalla. Kaksiviikkoinen Loh
tajan leiri sisältää ampumateknisen- ja taistelu
teknisenvaiheen sekä runsaasti pattereiden eri 
osien taitoja mittaavia kilpailusuorituksia, joilla 
mitataan koulutustuloksia ja ratkotaan joukko
osastojen välisiä mestaruuksia. 

Jatkuvaa yhteistyötä naa
purlkaupungln ~tr:n 
kanssa 
Kotkan Rannikkopatteriston it-koulutus on suunni
teltu perinteisen kaksivaiheisen rannikkoilmatorjun
tamieskurssin koulutussuunnitelmaa muokkaa
malla. Suurena apuna on ollut naapurissa toimi
van Kymen llmatorjuntarykmentin koulutussuun
nitelma! ja -ohjeet. Jatkuva yhteistoiminta 
KymltR:n kanssa sisältää myös yhteiset ampu
maleirit Rankissa, simulaattorikoulutusta Hami
nassa sekä yhteisen etäisyydenmittaajien kou
lutuksen. llmatorjuntamieskurssin koulutuska
lustona Rankissa on kaikkien RltPtri :en käyttä
mä 23 ltK 61 "Sergei", lisäksi koulutetaan myös 
ltKK NS-12, 7 sekä patterin viestikalusto. Rankin 
"ensimmäisen" vuoden aikana on ilmatorjuntamie
hiä johtajineen koulutettu 11/96 saapumiserästä n.30 

ja 11/97 saapumiseristä n.60 taistelijaa sijoitettaviksi 
KotRPsto:n ja SIRR:n tuotantovastuulla oleviin jouk
koihin. llmatorjuntamieskoulutus on ollut suurin yk
sittäinen koulutushaara Rankin linnakkeen koulu
tustuotannossa. 

Uusi palvelusalkajäJjestelmä 
ryhdlstää koulutusta 
Tuleva uusi palvelusaikajärjestelmä tiivistää ja ryh
distää ilmatorjuntamieskoulutuksen entistä parem
maksi. Peruskoulutuskauden jälkeen E-kurssi tul
laan pitämään lähes nykyisen muotoisena kahden 
kuukauden pakettina. Tähän asti koulutustulosta 
heikentänyt kurssitauko jää kokonaan pois ja jouk
kokoulutuskausi venyy sekin noin kahdeksan vii
kon mittaiseksi todelliseksi joukkokoulutuskaudeksi 
kun edellisestä saapumiserästä koulutetut johtajat 
kotiutuvat yhdessä patteriin koulutetun miehistön 
kanssa. KOTKAN KYNNET 



Jo perinteeksi muodostunut tapa on pitää rankka sis
sileiri kadeteille toisen opiskeluvuoden keväänä. Oma 
leirimme pidettiin Sarriojärvellä, joka on Rova-niemen 
koillispuolella. Kurssimme tehtävänä oli muodostaa 
erilliskomppania ja harjoittaa sissitoimintaa keltaise
na osapuolena (eli vihulaisena) ja samalla opetella la-
jin hienouksia. Teksti ja kuvat: kadetti Petteri Li 

lkuleiri meni pääasiassa joukon 
ja tukikohtien perustamiseen 
sekä latuverkoston tekemiseen. 
Olo oli ku in hi ihtolomalla, kun 
porkat suuntasivat kohti le iris 
ä odottavaa lämmintä telttaa. 

Aurinko laski_ maillensa ja vihollisverenpunai
nen taivas vuoti tyhjiin paljastaen Lapin kuu
laan tähtitaivaan - kuin suojaksi yksinäisen sis
sin. Hetkeksi sitä kovinkin taistelija rauhottu i, 

•• 
IIIKFA. HIIIDOA, 

• 
81. kadettikurssin sissileiri 

istui rinkkansa päälle, keitteli Trangialla hiljal
leen teevettä ja tähyil i koppelonkatseellaan 
edessä avautuvaa karua jänkhää. Vartiomie
hen olaksen sivallukset tuudittivat telttayhdys
kunnan rentouttavaa n uneen ... 
ftduuanwaanarkeen 
Siihen se hauskuus loppuikin. Paluu karuun arkeen 
alkoi joukkueen kootulla iskulla. Ryhmityimme tien 
varteen ja tarkoitukse-

Kana-amyn nijäbdysw,lma 
Totuuden paljastuttua oli kyllä naurunystyröissä 
pitelemistä. Oli nimittäin yksi kadettiveli lämmittänyt 
säilyketölkissä ollutta ruokaa kamiinan päällä, mutta 
ei ollut muistanut tehdä lölkkiin reikää. Tölkin si
sällä muodostunut paine räjäytti sen sellaisin seu
rauksin , että kamiinan savupiippu lensi kaaressa 
muutaman metrin päähän teltasta, liekkien lyöden 

kohti teltan kattoa. Vah in-
namme oli iskeä vihollis
kolonnan kärkeä vastaan. 
Siellä rinteessä jouduim-

• mekin odottelemaan mel
koisen tovin, ennenkuin 
kukaan kehtasi tulla mei-

Supistetussa ryhmityksessä 
ollut telttakylä sai karmean 
herätyksen: "Teltta palaa, 

teltaa palaa!" Hillitön huuto 
havahdutti kaikki. 

got muodostuivat sangen 
vähäisiksi. Tapahtumasta 
kärsivät teltan katto ja Yh: 
den kadetin makuupussi, 
jotka kummatkin saivat 
tuta kana-curry-kastikkeen 

suunnatun räjähdysvaikutuksen voiman. 

hffhtnl,lnau~ 
Kun ilta hämärtyi, oli hyökkäyksen aika. Valmistelu
aikaa oli varsin vähän ja 

--
odottivat linja-autot ja paluulippu Helsinkiin. Ongel
mana oli vain se, että meiltä otettiin käytössämme 
olleet moottorikelkat pois. Tämä tarkoitti sitä, että 
jouduimme kantamaan/raahaamaan kaikki muka
na olleen kaluston selässämme tai perässämme 
ahkiossa. Ja kaikki tämä viikon huonosti nukutun 
leirin jälkeen. 

'lakana yli 30 bmtJaja noin 
70 ldlometrläyhtämfftalsbt 
hlftltä111Wä 
Aloitin hiihtämisen keskiviikkoiltana ja lopetin sen 
perjantaina aamuyöstä. Takana oli yli 30 tuntia ja 
noin 70 km yhtämittaista hi ihlämistä, ladun avaa
mista ja vain kaksi tunnin mittaista ruokataukoa. 
Koska valvoin yhteen menoon n. 40 tuntia, aloin 
loppuvaiheessa nähdä harhoja. Ymmärsin kyllä, 
että kyseessä oli vain vilkas mielikuvitus, mutta sil
ti se pelotti. Kaiken lisäksi eksyimme matkalla. Meil-

1 e oli tehty valm ii ks i 

tä häiritsemään. Kylkimiinan räjähdys rikkoi hiljai
suuden ja vihollisen BTR (panssaroitu miehislön
kuljetusajoneuvo) sai kyytiä. Irtauduimme nopeas
ti ja jatkoimme matkaa kohti leiriä. Myöhemmin 
saimme kuulla, että ylläkkömme ol i tullut täytenä 
yllätyksenä. Edes BTR:n lämpökuvalaitteesta ei 
ollut näkynyt tien vieressä lymyillyttä joukkoamme. 
Olimme siis onnistuneet. 

Suurimman osan loppuleirislä hiihdimme. Erillään 
olleet sissiryhmät koottiin taas yhtenäiseksi 
sissikomppaniaksi. Olimme siirtyneet pitkän mat
kan ja joukon piti saada levätä, sillä edessä oli vie-
1 ä tuholaistoimintaa komppania koossa . 
Supistetussa ryhmityksessä ollut telttakylä sai 

vastapuolen vartiomiestä 
ei ehditty hiljentää. Kaiken 
lisäksi matkasimme hiih
tohinauksessa moottori
kelkan perässä hiekoi
tetulla tiellä! Eipä ottanut 

Olin yhdessä vaiheessa 
aivan varma, että yksi kanto 

tuijottaa minua ja 
puree nilkkaan, 

moottorikelkka-ura ja kär
jessä oli nuorten yösuun
nistuksen Suomen mesta
ri. Ei auttanut. Onneksi 
suunnistajamme onnistui
vat kuitenkin löytämään lä

10 karmean herätyksen: "Teltta palaa, teilaa palaa!" 

kun hiihdän sen ohi. 

hyökkäys onnistuakseen. Tämän fiaskomaisen esi
tyksen ja satojen suksillakompurointien jälkeen pa
lasimme tukikohta-alueelle ja aloitimme irtautumi
sen. Tavoitteena oli hiihtää leirikeskukseen, jossa 

himmän tien, jonne hiihdimme pieniä oravanpolkua 
pitkin. Saldoksi hi ihtoreissusta tuli kolme sairaa
laan vietyä kadettia: yksi uupumuksesta ja kaksi 
hypotermiasta. Olimme kuitenkin päässeet perille, 

jopa ne muutamat "juottopaikalla" harha
aistimusten vuoksi käyneet kaverit. Tämän jälkeen 
tiesimme rajamme ja olimme monia kokemuksia 
rikkaampia. Vapaaehtoisesti en ole hiihtänyt sen 
jälkeen. 

KOTKAN KYl'tNET 

Upseerin uralle 
'KADETTI KOULUSTA' 

Upseerin tutkin
toon Johtavaa kou-
1 utusta annetaan 
Maanpuolustus
korkeakoulussa 
Helslnglssä. Up

seerin tutkintoon Johtava koulu
tus kestää neljä vuotta. 

Koulutukseen pääsyn edellytyk
senä on ylloppllastutkinnon suo
rittaminen, minkä lisäksi vaadi
taan reservlupseerln koulutus tai 
oplstoupseerln peruskurssln en
simmäisen lukuvuoden yhtels
koulutusjakso tai toimlupseerln 
alempi vlrkatutklnto. Vain poik
keustapauksessa sallitaan yll 25 
vuoden Ikä. Myös keskiasteen 
ammatllllsen koulutuksen kaut
ta hakeutuville ylloppilastutkln
toa suorlttamattomllle varataan 
korkeintaan 5 % kiintiö. Tämä 
koskee erityisesti uuden opisto
upseerin vlrkatutkinnon suoritta
neita. 

Opiskelijoiden valinta tapahtuu 
hakemusten Ja valintakokeen 
perusteella. Hakuaika päättyy 
toukokuussa, valintakokeet Jär
jestetään kesäkuussa, ja koulu
tus alkaa vuosittain syyskuussa. 

Koulutukseen hakiessaan upsee
riksi aikova voi valita haluaman
sa puolustushaaran; maa-, meri
tai ilmavoimat. 

Lähde Ja lisätietoja: 
http://www.clinet.fi/-saint/mpkk 
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otkan 
alue 

Helikopteri AB 412 ja "Rautaville". 

MEKIVAKTIJAT KOTKASSA 
Osana Rajavartiolaitosta 

otkan merivartioalue kuuluu 
Suomenlahden merivar 
tiostoon, jonka toimintapiiri 
ulottuu Hankoniemestä itä 
rajalle. Kyseiselle välille 

ahtuu noin 150 meripen
ninkulmaa (n. 280 km) valvottavaa aluevesira
jaa. Suomenlahden merivartiostossa työsken
telee noin 450 henkilöä. Kyseinen merivartiosto 
koostuu kolmesta merivartioalueesta, joista Kot
kan merivartioalue on itäisin. 

Kotkan merlvartloalue 
Kotkan merivartioalueen toimintapiiri alkaa hie
man Loviisan länsipuolella ulottuen itärajalle asti. 
Suomen ja Venäjän välinen meriraja kuuluu lä
hes kokonaan Kotkan merivartioalueen toimin
tapiiriin. Toimintapiiriin kuuluu näinollen yhteen
sä noin 59 meripeninkulmaa (n. 110 km) valta
kunnan merirajaa ja aluevesirajaa. 

Kotkan merivartioalueen organisaatio koostuu 
ll kolmesta merivartioasemasta ja johtopaikasta. 

Merivartioasemat sijaitsevat Kotkassa (Pookin
mäellä merikoulun vieressä), Haapasaaressa ja 
Orrengrundissa. Kotkan merivartioaseman tilois
sa Pookinmäellä sijaitsee myös johtopaikka, 
jossa työskentelee kaksi upseeria apunaan toi
mistosihteeri . Merivartioasemilla työskentelee 

hykettä, tieliikennettä, vaarallisten aineiden kulje
tusta, maastoliikennettä, vesiliikennettä, aluksista 
aiheutwien vesien ja merien pilaantumisen ehkäise
mistä sekä metsästystä ja kalastusta. 

Muutama vuosi takaperin siirtyi passintarkastus po

yhteensä noin 40 hen
keä, joista noin 10 kum
mallakin saariasemalla. 

tehtävät 

Rajavartioviranomainen on 
tavallaan yleisviranomainen 
omalla toiminta-alueellaan. 
Laajaalaiset tehtävät tuovat 

liisiviranomaisilta rajavar
tiolattokselle. Matkus-taja
satamissa ja lentokentillä 
alkavat jo vihreisiin pu
keutuneet passintarkasta
jat olla tuttu näky. Passin
tarkastustehtävän vuoksi 

Rajavartiolaitoksen teh
tävät tulevat laista ja 

työhön monipuolisuutta. 

asetuksesta Rajavartiolaitoksesta. Osana raja
vartiolaitosta Kotkan merivartioalue suorittaa 
annettuja tehtäviä omassa toimintapiirissään. 
Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat valtakunnan 
rajojen vartiointi ja valvonta, henkilöiden maahantu
lon ja maastalähdön valvonta, meripelastuksen joh
taminen ja suorittaminen, tullilaitoksen ohella tulli
valvonta ja maanpuolustus. Näiden lisäksi rajavar
tiolaitos valvoo yleisen jä~estyksen ja turvallisuu
den ylläpitämiseksi rajavyöhykettä , kalastusvyö-

on esimerkiksi Suomenlahden merivartioston vah
vuus kasvanut viime vuosien kuluessa. 

Koulutus 
Rajavartiolaitoksen sotilasviroissa palvelee 
upseereita, erikoisupseereita, opistoupseerei
ta , meri- ja rajavartijoita sekä siviilityöntekijöi
tä. Upseerit suorittavat normaalin upseerintut
kinnon Maanpuolustuskorkeakoulussa. Opis
toupseerit suorittavat oman tutkintonsa osittain 

maanpuolustusopistossa ja osittain Raja- ja 
merivartiokoulussa Espoon Otaniemessä . 
Meri- ja rajavartijat käyvät meri- tai rajavarti
jan peruskurssin Raja- ja merivartiokoulussa. 

Merivartiostoissa ei kouluteta varusmiehiä. Raja
varUostot kouluttavat varusmiehiä, jotka saavat sissi
koulutuksen. Varusmiehiä ei kuitenkaan käytetä 
rajavartiostoissakaan itse rajanvalvontaan tai mui
hinkaan varsinaisiin virkatehtäviin. 

Kalmto Kotkan 
mermutloalueeUa 
Kotkan merivartioalueen kalusto koostuu lähinnä 
veneluokan aluksista. Partiovenettä (PV) käytetään 
lähinnä normaaliin partiointiin avovesikautena. Ky
seinen vene on noin 11 metriä pitkä ja saavuttaa 
noin 25 solmun matkanopeuden. Rannikkovartio
vene (RV) on raskasrakenteinen noin 14 metriä ptt
kä lähinnä talvikautena käytettävä kulkuneuvo. Ky
seinen vene kykenee kulkemaan paksussakin jääs
sä. Kuitenkin esimerkiksi ahtautuneet jäät voivat 
tehdä tällekin kulkupelille ylitsepääsemättömän 
esteen. Nopeavene (NV) on avovesikauden nopea 
kulkuneuvo. Veneessä on 2x225hv perämoottorit ja 
se saavuttaa noin 50 solmun huippunopeuden. NV:tä 
käytetään normaaliin partiointiin sekä nopeutta vaa
tiviin tehtäviin. 
Talvi- ja kelirikkoaikojen ajoneuvoja ovat ilmatyy
nyalus, kiitoreki sekä moottorikelkat. llmatyynya
luksella suoritetaan jonkin verran partiointi sekä ke
lirikkoaikoina esimerkiksi sairaankuljetuksia saa-

ristosta. 1 Opistoupseerit toimivat merivartioasemien päällik-
Ulkovartiolaivat sekä rajavartiolaitoksen lentoka- köinä ja vartioupseereina. Heidän työpäivänsä ku-
lusto eivät suoranaisesti kuu-
lu Kotkan merivartioalueen 
kalustoon, mutta ne ovat ku~ 
lenkin melkein päivittäinen 
näky itäiselläkin Suomenlah
della. Lentokalustosta maintt
takoon Domier 00 228 val
vontakone, joka on varustet
tu mm. valvontatutkalla, läm
pökameralla jne. Helikopteri
kalusto koostuu pääasiassa 

luvat hotta-essa nittä hal
linnollisia tehtäviä, jotka 
ovat asemien vastuulla. 
He osallistuvat myös pe
rinteiseen merivartiointi
työhön päivystämällä, 
parUoimalla sekä passeja 
tarkastamalla. 

Tehtäviä tarkemmin tarkas
teltaessa voidaan todeta, 

että merivartiomiehen 
täytyy olla monen alan 

ammattimies jo lähtiessään 
partioon, sillä eihän 

koskaan tiedä mitä juuri se 
päivä tuo tullessaan. Merivartija! ovat perintei

sen ja käytännöllisen ra
janvalvonta- ja vartiointityön suorittajia. Suurin osa 
heidän työajastaan kuluu päivystäessä, partiossa 
tai passintarkastustehtävissä. 

Super Puma ja AB 412 helikoptereista. Super Puma 
kykenee kyyditsemään maksimissaan 27 henki
löä. Molemmat kopterimallit ovat hyvin varustettuja 
ja näinollen ne kykenevät lentämään huonoissakin 
olosuhteissa. Lentokalusto suorittaa valvontalento
ja, mutta ne ovat myös korvaamaton apu meripelas
tustehtävissä. 

Kiinteään valvontajä~estelmään kuuluvat tutkat ja 
valvontakamerat. Tutkat ja kamerat on sijottettu saa
ristoon niin, että ne muodostavat kattavat valvonta
verkon. 

'l)önlwwa 
Työnkuva on monipuolinen. Merivartioalueen up
seerit johtavat alueen toimintaa. Työpäivät täyttyvät 
pääasiassa hallinnollisista työtehtävistä. Hallinnol
listen tehtävien ohella tehdään jatkuvaa suunnitte
lu- ja kehtttämistyötä, jonka tarkottuksena on paran
taa tehokkuutta ja taloudellisuutta. 

Valmiutta pidetään yllä ympäri vuorokauden. Jokai
sella merivartioasemalla on valmius lähettää partio 
tehtävää yhden tunnin kuluessa hälytyksestä. Käy
tännössä esimerkiksi saariasemilla saadaan partio 
liikkeelle 10-20 minuutissa. Varsinkin avovesikau
tena hälytysluontoiset tehtävät työllistävät alueen 
henkilöstöä. Työn monipuolisuus tulee lain ja ase
tuksen määrittämistä tehtävistä. 

KOTKAN KYNNET 

Kuva: Ulla Parviainen 



tiutuminen joulukuun alussa oli 
varsin nestepitoinen tapahtuma. 
Kävimme reissun Tukholmassa, 
ihme kyllä suuremmittä tappioilta. 

uutama reservitaistelija tosin ei 
vinnyt satamaan saakka, ja use

ampien piti yrittää muutama kerta ennen kuin laiva
poliisi sall i heidän nousta laivaan. Tukholma 
valloitettiin asianmukaisesti, mutta puolet porukasta 
tyytyi ihailemaan sitä laivan ikkunasta heikon olon 

Klrkonmaallekoulultajaksl 
yllhosaol:Una 
Tammikuun alussa alkoivat työt. Siirtyminen hen
kilökunnan puolelle ei varsinaiseen työhön tuonut 
kovin suurta muutosta, alokkaiden koulutus on aika 
samanlaista ylikersantille kuin kokelaallekin. On
pahan vain enemmän nakitettavia alaisia. Mutta 
muu kasarmielämä muuttui ratkaisevasti. On tie
tysti työajat Ua palkkakin), mutta eniten hämmäs-

sen välimaastossa. 

Pähät ovat pitkiä. 
mutta nopdta 
Kouluttamisesta on tullut huomattavasti helpompaa 
kun ei ole enää omaa saapumiseräänsä mukana 
siellä säätämässä. Varusmiesten kanssa on nyt 
opettamisen kannalta miellyttävämpää toimia kun 
oma asema on selkeämpi ja voi paremmin luottaa, 
että asiat hoituu yhdelläkin sanomisella. Totta pu
huen 11/97 taitaa olla muutenkin särmempää sak
kia kuin kotiutuneet, mikä hämmästyttää, koska 
muistan millaisia he olivat mortteina. Vastuu on 
kasvanut, mutta niin on kaikinpuolinen vapauskin. 
Nyt useamman kuukauden kokemuksen perusteel
la voisi sanoa, että pidän todella työstäni . Ikävät 
puolet tulevat varmasti joskus vastaan, mutta ai
nakin vielä on uutuudenviehätys tallella. PJivät ovat 
pitkiä, mutta ne menevät niin nopeasti, ettei huo
maakaan kun on jo taas perjantai-ilta. Kotkaan olen 
asettunut jotenkin puolittaisesti eli hyvin niiltä osin 
kuin kaupungissa ehdin vapaa-aikana olla. Mutta 
paljoa vapaa-aikaa ei tosiasiassa jää, varsinkin jos 
menen täältä saarelta mantereelle yöksi . 

Kotgoukot kaipaavat 
Kotijoukot kovasti haluaisivat minua pohjoiseen 
käymään, he kun oppivat liian hyvälle tuossa 
varusmiespalvelukseni aikana. Olin tervehtimässä 
perhettäni lähes joka viikonloppu. Nykyisin ei vain 

Joskus kyllä miettii, että miten 
ihmeessä minä tähän päädyin? 

tytti kantahenkilökun- ole niin helppoa lähteä, li tteroita ja matka-vuoksi. Paluumatkalla kaikki olivat 
taas rivissä , mutta ihme
parantuminen kesti vain sen yön. 
Aamulla loputkin Arvon Poppoosta 
Uolla nimellä liikuimme) vaikuttivat 

Silloin tällöin tulee tunne, että 
on käyttäytynyt epäsärmästi 

sinutellessaan vanhempaa 
henkilökuntaa. 

nan suhtautumisen ajanpidennyksiä ei enää saa eikä tyhjiä viikon-
muuttuminen -yhtäk- loppujakaan ole pahemmin kalenterissa. Kotimatkat 
kiä olinkin "ihminen". saavat siis jäädä vähemmälle. Ja kun tekemistä 
Varusmiespalveluk- riittää, ei sinne erityisemmin ole kaivannutkaan. 

aika säälittäviltä. T J-risteilyn jälkeen tunnelma oli 
haikea, ihmiset joiden kanssa olin viettänyt puoli 
vuotta tiivistä yhteiselämää häipyivät sen tien. Olin 
hakenut palveluksen lopussa ylikersantin paikkaa 
Kirkonmaalta, ja onnekseni myös sen sain, joten 
toisaalta kotiutuminen tuntui vain pitkältä lomalta. 
Lomalta palatessa "työkaverit" tosin olisivat muut
tuneet. 

sen aikana oli ainakin minuun taottu niin tiukasti Kaikki on siis järjestyksessä; on työ, siedettävä 
tietynlaiset käyttäytymismallit, että vaikka tietää et- palkka ja sosiaalista elämää. Ei voi valittaa. Jos-
tei niitä enää kokonaan tarvitse noudattaa, tulee kus kyllä miettii , että miten ihmeessä minä tähän 
silloin tällöin tunne, että on päädyin? Kun kaksi vuotta 
käyttäytynyt epäsärmästi VaSt uu on kasvanut, mutta niin sitten en olisi voinut todel
sinutellessaan vanhempaa on kaikinpuolinen vapauskin. lakaan kuvitella kuin kor-
henkilökuntaa. Ennen oli selkeämmät säännöt, ei keintaan joskus käyväni intin. 
tarvinnut taiteilla sotilaallisen ja normaalin käytök- KOTKAN KYNNET 

KUKA MITÄ MISSÄ MILLOIN Mitäteettälläheffrdli 
haastattelijana Teija Örn ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Klrla:Jnnlaalla1 

Mitäteet~Ant.ao 
Sböm1 
Olen valvojana, vastavana mestarina ja työn
johtajana eri rakennuskohteissa. 

MmäpaltatstonJJlqdd:ema 
olet ollut mukana'? 
Rankissa olen ollut mukana rakentamassa 130-
asemia, tj-tornia ja uudistamassa kasarmin keit
tiötä ym. Myös Kirkonmaalla olen osallistunut va
rastojen rakentamisiin sekä kasarmin korjauksiin, 
tienparannushommiin, ampumaradan uudistami
seen ym. Haapasaaressa olin valvomassa mm. 

14 "puokin" yläosan valmistumista. 

Kuinka kauan oletholtanut 
tätämkaa? 
Vuodesta 1988. Suuren osan työajasta olen viet
tänyt Kotkan Rannikkopatteriston eri toimipisteissä. 

Mikä~ on pilli&a1 
Työ on hyvin itsenäistä. Voi vaikuttaa omaan 
aikatauluunsa. Työnkuva on vaihteleva eikä toimi
paikka ole koko aika sama vaan joutuu liikkumaan 
eri kohteiden väliä. Merellinen työympäristö on 
myös hyvä puoli. 

Teemme uutta asevarastoa. Muitakin projekteja 
Kirkonmaalla ja Rankissa on tiedossa, joten aina
kin syksyyn asti tulen vierailemaan linnakkeilla. 

Kotkan Rannikkopatteriston 
saapumiserä 1/98 astui 
palvelukseen 15.1.1998 
Kuusisen sotilassata
massa. Sotilaspoliisit 
ottivat alokkaat vastaan 
portilla ja tarkistivat 
samalla palvelukseen
astumismääräyksen ja 
alokkaan henkilöllisyyden. 

Kuusisesta jatkettiin 
matkaa kohti Kirkonmaan 
peruskoulutuslinnaketta 
yhteysalus Vahakarilla. 
Noin kymmenen kilometrin 
ja 40 minuutin merimatkan 
aikana oli aikaa tutustua 
vaikkapa Kotkan Kynsiin. 

Kirkonmaan länsi-laiturilta 
siirryttiin kasarmille 
kuormaauton lavalla. 

Kirkonmaalla alokkaat 
pääsivät ensitöikseen 
syömään kasarmin 
ruokalaan. 

Ruokailun jälkeen alokkaat 
marssitettiin tupiin ja 
noutamaan henkilökohtai
set varusteet linnakkeen 
liikuntasalista - liikuntasali 
on, muuten, harvinaista 
herkkua linnakesaarilla. 
'Valtakunnan Vaate
huoneen' varustesäkki oli 
iso ja painava, reilut 
parikymmentä kiloa. 

Varusteiden jaon jälkeen oli 
vuorossa alustava 
terveystarkastus. Kuvassa 
lääkintäkoulutuksen 
saanut, nyt jo kotiutunut, 
tykkimies Titta Lappi 
tarkistaa lakmus-paperilla 
virtsanäytteen puhtauden. 

Rouva alikersantti Suhonen 
opasti naisvarusmiesten 
tuvassa alokkaita 
puhuttelemaan ja käyttäy
tymään sotilaallisella 
tavalla. Siviilielämän 
sinuttelut ja etunimet saa 
unohtaa varusmiespalvelun 
ajaksi. 

Vas. Tästä toivottoman 
näköisestä tavarapaljou
desta ei ollut seuraavana 
aamuna tietoakaan. Pinkat, 
punkat ja kaapit tulivat 
nopeasti kuntoon. 

Noin kahdeksan viikon 
peruskoulutuskauden 
aikana alokkaille 
opetetaan taistelijan 
perustaitoja, mm. 
asekäsittelyä ja ampu
mista, maastossa liik
kumista ja ensiaputai
toja. Sen jälkeen 
alokkaat ovatkin 
valmiita alokasleirille. 
Jatkuu sivulla 16 ... 15 



SLEIRI 
oli monelle unohtumaton kokemus l 

Kuvat. s. 15 Ulla Parviainen Ja Timo Kan, s 16 Pekka Vainio Teksti. Ulla Parviainen 

TALVITAPAHTUMA KOTKASSA 

J ,... 
· äkotka on paikkansa ansainnut Kot

an talvessa. Koko perheen iloista 
lkoilutapahtumaa vietettiin Kotkas
a 6. - 7.3. Patteriston ideoima ta
ahtuma sai nyt toisen kerran suu

ren suosion Kotkan Sapokassa, tä
nä vuonna pääjärjestäjänä toimi ansiokkaasti 
Lions Club Kotka. Kahden päivän aikana Jää
kotkassa kävi noin 10.000 vierailijaa, jorta häikäi
sevän ihana kevätsää hemmotteli ja kirvoitti hy
myn huulille. 

Perjantaina yleisö pääsi tutustumaan Tarmon päi
vän merkeissä museojäänmurtaja Tarmoon. Bus
si sukkuloi kantasatamasta läpi kaupungin Sapok
kaan, Jääkotkan päätapahtumapaikalle. Perjan
tai- iltana vietettiin mm. patteriston valatilaisuutta. 

Lauantaina Sapokan "aurinkorannalla" oli suoras
taan tungosta. Jatkuu s. 18 - 20 

Koululaisten hilhtoklsan kolmen parhaan joukkueen 
hiihtäjät saivat mltallt patteriston komentajalta 
everstiluutnantti T imo Junttilalta. Voittanut Kymin 
kartanon koulu sai lisäksi upean kiertopalkinnon. 

Patterlston kalustonäyttely oll yleisön suosiossa. Ala
kuvassa kahvilla vas. prkenr Hietanen perheineen, 
vaaleassa turkissa rva Tapiola, takana Johtaja Aulls 
Rautio Marita Pankista, patteriston komentaja evl 
Timo Junttila, LC Kotkan presidentti Matti Pitkänen 
Ja Jääkotkan pääorganisaattorl Klaus-Peter Vuorela, 
oikealla kaupunginjohtaja Hannu Tapiola. 





ääkotkan vaikuttavimpia tapahtumia 
oli Kotkan Urheilukeskuksessa pi 
detty valatilaisuus, jota seurasi täy 
si katsomo varusmiesten omaisia ja 
muita Jääkotka-vieraita. Talvitapah 
tuman yhtey-dessä vietettiin myös 

alokkaiden omaistenpäivää, paikalla oli varus
miesten omaisia ja ystäviä tutustumassa patte
riston kalustonäyttelyyn ja tapahtuman muuhun 
tarjontaan . Valan jälkeen alokkaista tykkimie
hiksi nimitetyt varusmiehet pääsivät valalomal
le - osa Meriniemessä vietetyn valakahvitilai
suuden jälkeen. liian huipensi Lions Clubin valvo
ma vanhentuneiden hätärakettien ampumistapah
tuma, jonka ansiosta Itäisen Suomenlahden taivas 
kumotti punaisena liki Helsinkiin asti. 

Kuva: Pekka Vainio 
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Lauantaina Jääkotka-tunnelma vaan parani, kun 
koko perhe pääsi nauttimaan hyvästä ohjelma- ja 
palvelutarjonnasta. Sapokassa naposteltiin Jääkot
ka-torin herkullisista antimista, ihailtiin tuulettomas
sa (!) säässä liitovarjo-esityksiä ja hiihdettiin Haas
te-hiihtokilpailu. Kilpailussa oli mukana 27 hiihto
joukkuetta ja muutama yritys ilman joukkuetta. T up
latandem-hiihdon tuotto lahjoitettiin Kymenlaakson 
keskussairaalan Lastenosastojen Tuki ry:lle, jonka 
kautta sairaalaan hankittiin keskosvauvojen hoito
ja kuljetuskehto. Kisa oli hilpeä, ja osoitti jälleen 
osanottajien huumorintajua, mielen rikkautta ja suurta 
sydäntä. Lapset löysivät kivaa puuhaa Lasten Jää
kotkasta, jonka tarjontaan kuului mm. poniratsas
tusta, hevos- ja koiravaljakkoajeluja, partiolaisten 
esityksiä, napakelkka, rakovalkea jne. 

Kuva: Pekka Vainio 

Haastehiihtokilpailu oli lauantain 
odotettu tapahtuma, jossa kisasi
vat tuplatandem-hiihdossa yritys
ten ja yhteisöjen joukkueet hyvin 
leikkimielisesti rahaa Kymenlaak
son keskussairaalan lastenosas
toille. Patteriston järjestämässä 
kisassa yhteistyökumppanina oli 
KOKS:n Lastenosastojen Tuki ry. 

a an tuomme saarist 
vehdyksen tykeiltä 
tamailta Ruotsinsa 

unnahilta Kyminli 
Luokse uljahan u 
ankuulun Olterm 



TK:n Rankissa sijaitsevan 
toimistohuoneen ikkunat ovat 
hyvin tiiviit. Tästä pienestä 
yksityiskohdasta huolimatta 
ovat uudet tuulet päässeet 
puhaltelemaan huoneeseen; 11/ 
98 saapumiserän totiutumisen 
myötä on puheenjohtajan nui

ja vaihtanut kaitsijaansa. Nykyään punaruskea val
tikka heiluu tykkimies Hannu Linkolan, allekirjoit
taneen, kädessä. 

Pubee:qloblajwBon 
b.a;tau11Mlld•läwå 
Muutama viikko sitten tunsin erään tavoitteeni 
täyttyneen. Kädessäni oleva avain oli juuri avannut 
edellä mainitun toimiston oven. Hetken impul
siivisesta ajatusleikistä kasvanut haave puheen
johtajuudestani oli johtanut ti~ni Rankkiin. Olin saa
nut suuren luottamuslauseen alokastovereiltani, 
kouluttajiltani sekä VMTK:n edelliseltä hallituksel-

OIMIKUNTA 
VMTK:n 

uusi 
puheen
johtaja 

tykkimies 
Hannu 

Linkola 

Puh. 
181 67699 

'Kutsumanimen' tykkimies Linkola takaa löy
tyy huhtikuun lopulla 20 vuotta täyttävä tais
telija. Vaikka olen asunut koko ikäni Helsin
gissä, on sotilaskoulutus kokonaan kotkalais
ta käsialaa. Ensimmäisen kasarmiyöni nu
kuin Kirkonmaan linnakkeen tuvassa 17 tä-
män vuoden tammikuussa. 

Harrastustoimintaa dominoivat salibandy 
(maalivahtina) ja rumpujen soitto. Saliban
dyä pelaan kohtuullisen kovatasoisessa 5. 
divisioonassa. Suurin saavutukseni tosin lie
nee peruskoulutuskauden upein omamaali 
Kir-konmaan sisäisessä turnauksessa, jos
sa ryhmäni jäi harmittavasti mitalisijojen ul
kopuolelle. Musiikin harrastustaso on jossa
kin autotallin ja levytyssopimuksen välillä. 
Asenne on kuitenkin varsin ammattimainen. 
En epäile hetkeäkään, etteivätkö yhtyeeni 
tavoitteet englantilaisista kartanoista, kalliista 
autoista ja laajasta, kirkuvasta fanilaumasta 
voisi joskus toteutua. 

Enemmän elämäntapana kuin harrastukse
na pidän luonto- ja ennen kaikkea lintuinnos
tustani. Jo useampaan kesään on kuulunut 
Suomea kiertelevä retkeily autolla, kajakilla 
tai jalan. Olen tutustunut retkilläni varsin pe
rinpohjaisesti myös leirielämään. Tosin ilman 

!] kipinää ja hälytyksiä .. . 

ta . Viiden minuutin esittelypuhe Kirkonmaan 
liikuntasalissa oli määrännyt varusmiesaikani suun
nan. Tuosta esittelypuheesta en puolestani 
paloakaan muista. Hajanaiset mielikuvat kertovat 
minun esitelleen itseni ja tavoitteeni. 

Tulewan kauden suunnltdma 
Mitä tapahtuu VMTK:ssa puheenjohtajakaudellani? 
Hyvin hoidettuun organisaatioon ei suuria muutok
sia onneksi tarvitse tehdä, mutta muutamaan 
yksityiskohtaan en malta olla puuttumatta. Tiedon
kulku kahteen suuntaan, varumiehiltä toimikunnal
le ja toisin päin, paranee pikkuhiljaa tupakansioihin 
saapuvien palautepaperien myötä. Itse aion puo
lestani kierrellä eri yksiköissä entistä aktiivisemmin. 

Luonteeseeni kuuluu piirre nauttia esilläolosta. 
Tuota piirrettä aion myös surutta käyttää. Tämä 
kirjoitus ei jää ainoaksi kynäilykseni Kotkan Kyn
sissä. Myös radiotoiminnasta olen päässyt siinä 
määrissä jyvälle, että Kättä lippaan -ohjelma saa 
kyseenalaisen kunnian nauttia puheenjohtajan tois-

luvista vierailuista. 

'lblmhatsuhteet 
tnhnlkmmandlndlto 
Tärkeintä on hyvät henkilökohtaiset suhteet mah
dollisimman useaan tahoon. Suhteet ovat toimikun
nan toiminnan elinehto, siksi nitä on syytä vaalia 
erityisellä huolella. Toiminnan pitää olla avointa ja 
varusmiehillä on oltava mahdollisuus tuntea voivan
sa vaikuttaa asioihin. Loppujen lopuksihan toimi
kunta on juuri varusmiehiä varten. Minua ja monia 
muita. 

'RdoKä.la..teJm t ..._..,;, hN-& 
----..... -Ceay•-•.1-
Kiitos edeltäjälleni Timo Rantalalle sekä koko edel-
liselle hallitukselle. Edelläni on tehty hyvää työtä, 
tästä on helppo jatkaa. Sotilaallisen tahdikas 
kiitoksella höystetty kumarrus on osoitettava myös 
it-kouluttajilleni, jotka ovat (kenties helpotuksestakin 
huokaisten) suhtautuneet ymmärtäväisesti toimi
kuntatyöni aiheuttamiin pikku menoihin. 

Varusmiehen 
ensimmäinen kontakti 

VMTK-toimintaan on 
yhdessä sotilaskodin 

kanssa järjestetty 
tulojuhla. 

Juhlassa ovat mukana 
kaikki alokkaat, 

patteriston komentaja 
ja muuta kantahenki

lökuntaa etenkin 
'kotilinnakkeelta'. 
Juhlan ohjelmasta 

vastaa VMTK ja 
tarjoilusta sotilaskoti. 

Saapumiserän 11/97 
tulojuhlassa nähtiin 

munkki-vihellystä, 
pussihyppelyä ym. 
älyä, rohkeutta je 

ketteryyttä vaativia 
suorituksia. 

Teksti: tkm Hannu Linkola 
Kuvat: Pekka Vainio 

e oli syksyinen päivä, aurinko 
lämmitti vielä vuosisadan 
lämpimimmän kesän jäljiltä. 

uusisen sotilassatamaan oli 
uuri saapunut yhdeksän mies
tä, joilla on takanaan varmasti 

elämänsä erikoisin kesä. Kaverit olivat nimittäin juuri 
saaneet päätökseen rankan alokasajan 
Upinniemessä. Parisen viikkoa vanhat matruusi! 
istuvat merimiessäkkiensä päällä pihalla, poltellen 
tupakkia ja ihmetellen, että mihin ollaan oikein jou
duttu. Jo heti saavuttuamme Kuusiseen saimme 
kuulla vanhemmilta matruuseilta, että joutuisimme 
Turun ulkosaaristoon, Utön linnakkeelle hinaamaan 
maalilauttoja rannikkotykistön yhteisleirill . 

'lammulrolta utön 
Lähtöpäivän lähestyessä alkoivat reissun valoisa 
puolet ilmetä, onhan luonnonka a 1s omeri 
ehkä kauneimmillaan syksyllä. Varmou uneena 
kalamiehenä mielessä häilyi myöskwamatruusista 
kiskomassa taimenia Utön tyrskyiltä. ,J, 

Satamasta oli noin kilometri keskustaan. Kävel
tyämme puolitoista kilometriä näkemättä yhtään 
ihmistä alkoi tunnelma laskea. Viimein yhytimme 
paikallisen mopojengin, joilta kysyimme suuntaa 
kauniiden naisten ja täysien kapakoiden luo. Nuo
riso kertoi meidän olevan parhaillaan Hangon ydin
keskustassa, ja ettei täysiä kapakoita löytyisi koko 
kaupungista. Löysimme kuitenkin jonkunlaisen kul
mabaarin, johon kokoonnuimme päil/ittel ään 
väen vähyyttä. Baarista saimme kuitenkin kylän 
ykkösmestan osoitteen jonne poistuimmeJUosten. 

n yön jälkeen alus suun
linnoitussaarta joka oli 

Viimeinen väliet eJll1en Utötä. 

Yövyimme Gylt~ JOnka jälkeen saavuillllfflyih
doin karulle muttakiehtovalle Utön saarelle tähei
sellä matalikolla lepäsi puoliksi uponnut laiva keu
la pinnalla, kuin muistutuksena meren armotto
muudesta.~ 

se ei meitä hirveästi ahdistanut. Vihdoin tuli mah
dollisuus tutustua saareen muutenkin kuin 
yövahdissa kiikarin linssien läpi. Kivikkoisella saa
rella kävellessä ja ihastellessa ikävät asiat hävisi
vät mielestä. Kalaa ei tullut , mutta ei ollut 
väliksikään, niin komeata oli katsella synkkää mer
ta joka jylisi rantaan valtavalla voimalla. Luotojen 
suojassa näkyi joka puolella pieniä ja arkoja meri
metsoparvia sekä jo täysikasvuisiksi varttuneita 
joutsenpoikueita. Iltapäivällä meren hiukan 
lyyM yä lauttojen hinaus kutsui jälleen. 

Vitko loppupuolella koti-ikävä ja ankara taistelu
v" ys alkoi saada miehistössä jalansijaa, mut
ta onneksi viimeinen päivä oli varattu lähinnä lepoa 
ja tavaroiden pakkailua varten. Lauantaina 
IUJlje imme Kotkan Rannikkopatteriston miehet ta
kåisin Gyltöhön, ja lähdimme kokka kohisten kohti 
Kotkaa. Ajan säästämiseksi ajoimme läpi yön. Yöllä 
ajaminen oli jälkeenpäin muisteltuna kasvattava 
kokemus, vaikka sitä ei silloin kovinkaan paljon ar
vostanut. Kompassiin tuijottaminen ja ruorin pitä-

MA!fRUUSIEN 
TULI 
Viime hetket ennen lähtöä kuluivat lähinnä välttä
mättömien tarvikkeiden kuten kirjojen, leffojen ja 
herkkujen hankkimiseen. Kun lähtöaamu saapui, 
oli edellisenä yönä tuullut kohtalaisesti . Vahakarin 
peräkannella kaikui kovaääninen kuulutus KAIKKI 
IRTI! Miehet ymmärsivät selvää suomen kieltä, ja 
kävivät köysiin ki inni. Ja niin lähti reilut 30 metriä 
pitkä, valasluokan kuljetusalus liikkeelle. "Vihdoin
kin merellä" - kuvastui miesten kasvoilta. Niin mah
tavalta tuntui karistaa alokasajan viimeisetkin 
tetsauspölyt syvälle mereen. 

SuqJima rell:lhaUnta bywä 
myös mahemlen kannalta 
Sääsedän luvatessa samanlaista jatkossa, 
päällystä valitsi suojaisimman reitin, joka osoittau
tui loistavaksi ratkaisuksi myös maisemien kannal
ta. Porvoon kohdalla yliluutnantti Vainio oli kuvan
nut jo ensimmäisen repullisen filmirullia täyteen, 
tosin matkan edetessä havaitsimme tämän olleen 
vasta alkua. Va ikka maininkia riitti avoimilla 
osuuksilla, taival taittu i 12 solmun häikäisevällä 
nopeudella mukavasti, ja pääsimme Hankoon asti 
illaksi. 

Hanko hywämenomesta 
kesälshl-wl onko1 
Matruusi! olivat kuulleet Hangon olevan hyvä meno
paikka kesäisin , joten arvelimme sen olevan sitä 
myös syksyllä. Päällikkö antoi kaikille luvan lähteä 
iltavapaalle kahdeksan tienoilla. Takaisin piti saa
pua kello kahdeksitoista -joten kiire oli kova. 

S T E Teksti: matruusi Marko Autio 
Kuvat: Pekka Vainio 

Alkoi todellinen työnteko. Maalilautat piti saada no
peasti hinaukseen ja ei kun merelle. Tuntikausia 
merellä edestakaisin ennalta suunniteltuja linjoja 
pitkin osoittautui puuduttavaksi touhuksi varsinkin 
ruorimiehille, aallokossa suunnan pitäminen ei ol
lut helppoa vastaleivotuille matruuseille, mutta 
päällystön opastuksella siitä selvittiin jopa aika hy
vin. Päivä venyi pitkälle yöhön ennenkuin palattiin 
taas laituriin. Ja taas uni maistui. 

\lapaa-alkajäl \läblln 
Seuraavat päivät kuluivat samoissa työntäyteisissä 
merkeissä vapaa-ajan jäädessä todella vähiin, ja 
silloinkin sen käytti mielellään nukkumiseen. Yhte
nä päivänä tuuli oli liian kova hinaamiseen mutta 

minen aamu neljältä ei ole kaikkein virikkeitä 
antavinta puuhaa. Kahvilla ja vanhoilla meri
miesjutuilla pysyimme kuitenkin hereillä jo kodilta 
tuntuvaan Kuusiseen asti. Vahakarin purkamisen 
jälkeen pääsimme kaikki juhlalliselle kahden päi
vän lomalle. 

Vastaavanlaiset retket ovat opettavaisia ja muisto
rikkaita , joille osallistuminen on etuoikeus täysistä 
päivistä ja yöhän venyvistä hinauksista huolimatta. 
Tosin kovin montaa vuorokautta vastaavaa tahtia 
ei jaksa kukaan. 

KOTKAN KYNNET 



(Alhialtloslbte Radio Mafia) 

RSKY:n vuosikokous 
Kotkassa Teksti: Johanna Kämäräinen 

annikkosotilaskodin kahdeksas
ymmenes toimintavuosi aloitettiin 

8.3. Kotkan Laulumiesten talolla. 
Mukana oli noin 100 sisarta eri puo
. ta rannikkoaluetta, kaukaisimmat 

raat edustivat Selkämeren 
Rannikkosotilaskodin paikallisosastoa. 

Keslmstelua baättänyt 
jumalanpalvdm 

' Vuosikokouspäivän ohjelma noudatti perinteistä 
• kaavaa: aamukahvin jälkeen sisaret osallistuivat 
_ jumalanpalvelukseen Kotkan seurakuntakeskuk-

sessa. Näin suht' harvaan kirkossa käyvänä sitä 
odottaa jotakin erityistä ja koskettavaa kuulevan
sa kun kirkkoon kerran vaivautuu. Enkä pettynyt 
n~kään, päivän aiheena oli syntien anteeksi anta
minen ja niin edelleen. Evankeliumin opetus oli 
varmasti ylevä, mutta ottaen huomioon kansainvä
lisen naistenpäivän ja sen, että kirkko oli täynnä 
naisia, en ehkä täysin ymmärtänyt miksi päivän 
tekstin aiheeksi piti valita portot ja huonot naiset. 
No, eihän meitä sisaria moisella lannisteta, vaikka 

t4 keskustelua aiheen valinta kyllä sai aikaan. 

80-wol:Jast.olmlntasel\läsU 
esDle suurelleylmölle 
Vuosikokouksen aiheena oli sääntömääräisten 
asioiden lisäksi toimintasuunnitelman hyväksymi
nen vuosille 1998-1999. Yksi merkittävimmistä ja 
näkyvimmistä toimintamuodoista tulee olemaan 80-
vuotisen työrupeaman esille tuominen eri muodois
saan. Varsinainen 80-vuotisjuhla järjestetään 
3.11 .1998. 

joukkoj 
odo e u vieras 

erilaisissa yleisö
tapahtumissa. 

Eläköön 'Rysky'! 
Ainakin vielä seuraa

vat 80 vuotta. 

Pubeeqlohbplajatkaa 
UllaYaljola 
Vuosikokouksessa valittiin RSKY:n hallitukseen 
erovuoroisten tilalle uusia jäseniä sekä puheenjoh
taja. Puheenjohtajana jatkaa odotetusti Ulla Varjola. 
Me Kyminlinnan paikallisosaston sisaret valitsim
me Ullan myös ehdottomasti Lupaavimmaksi 
Sisareksi vuodelle 1998. Kokouksen avaus
puheenvuorossaan hän nimittäin lupasi parantaa 
tapansa! 

Kokouksen puitteissa tuli myös muutoksia yhteys
henkilöihin. Rannikkojoukkojen yhdistyessä meri
voimiin Rannikkosotilaskodin yhteyshenkilönä jat-

kaa vain yksi henkilö. Tehtävää hoitaa 1.3. alkaen 
Kai Varsio, joka on merivoimien esikunnan henki
löstöpäällikkö. 

Jublaystäwlenjayhtmtyö
lwmppaneldell kanssa 
Kokouksen jälkeen pidimme pienimuotoisen juhla
hetken. Ohjelmasta vastasi Rakuunasoittokunta, 
Aittakorven koulun kuoro ja Anna-Kaisa Kervinen. 
Juhlapuheen piti nyt jo helsinkiläistynyt Mikko 
Taavitsainen. Suurkiitokset esiintyjille. Juhlaamme 
kunnioitti läsnäolollaan merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Esko llli sekä joukko kanssamme 
vuoden mittaan tekemisiin joutuneita henkilöitä. 

KOTK.4.NKYl'll'IET 



rilaiset maanpuolustusjärjestöt ovat puolustusvoimille tärkeitä 
hteistyökumppaneita. Suomessa järjestöjen kirjo on varsin 

monitahoinen, ja vapaaehtoinen maanpulolustus on ollut pal
. n esillä joukkoviestimissä. Erilaisia malleja voimien yhdistä

iseen ja toiminnan koordinointiin on esitetty, ja monilla paik
akunnilla jä~estöt neuvottelevat yhteistyön mahdollisuuksista. 

Kymenlaaksossa maanpuolustusjärjestöt ovat yhteistyössä ja yhteen hiilen 
puhaltamisessa hyvin liikkeellä ja edelläkävijöitä. Kotkan Rannikkopatteriston 
toiminta-alueen järjestöistä neljä, PAT Kyminlinna, Sininen Reservi / Meri-
karjalan laivue, Kymen Laivastokilta ja Kymenlaakson Rannikonpuolustajain 
Kilta, ovat lyöttäytyneet yhteen. Yhteistyön ensimmäisiä hedelmiä on päästy 

• nauttimaan Jää kotka '98 - talvitapahtumassa maaliskuussa sekä Vapaa-ajan 
, messuilla Ruonalassa huhtikuussa. Toiminnan varsinainen sesonki on vasta 

alkamassa - erilaiset retket ja harjoitukset saaristossa ovat kesän antia. 

Kotkan Rannikkopatteristo tukee järjestöjen toimintaa asiantuntijapalve
luilla.Yhteistyötä ovat mm. vapaaehtoiset harjoitukset ja tutustumiskäynnit eri 

• puolille patteriston toiminta-aluetta. 

Harrastus ja koulutusta 

• 
Yhteistyötä monien 

maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa 

• 
Retkiä koko perheelle 

• 
Toimintaa myös 

pelkästään aikuisille 

• 
Mukaan 

pääsee myös ilman 
sotilaskoulutusta 

VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTA 
Kymenlaaksossa 

Mielenkiintoista koulutusta 

PAT Kyminlinna 
tarjoaa vapaaehtoista paikallisosasto
toimintaa Sinulle yli 15 vuotias. 

Paikallisosastotoiminta on monipuolista: 

0 Sotilaalliset harjoitukset 
♦ maastoharjoitukset 
♦ aselaji- ja johtajakoulutus 

8 Maanpuolustuksen tukitoimet 
♦ väestönsuojelu- ja kriisitilannekoulutus 
♦ valvontakoulutus 
C) Muu omaehtoinen toiminta 
♦ yhteistoiminta kunnan kanssa 
♦ pelastuspalvelun ja väestönsuojelun 

tukeminen 
♦ esitelmätilaisuudet, retket ym. 

0 Nuorten toiminta 
♦ maasto-, erä- ja johtamistaitojen 

harjoittelu 
♦ valmistautuminen 

varusmiespalvelukseen 

~ Hsää ja tule mukaani 

Sininen Reservi 
Meri-Karjalan laivue 

Sinulle yli 15 vuotias! 

Sininen Reservi 
on merellinen tapa 

harrastaa, 
kouluttautua 
ja vaikuttaa. 

Sinisen reservin 
koulutus lisää 

valmiuksiasi 
liikkua ja selviytyä 

merellisissä 
olosuhteissa. 

Kymen Laivastokilta ry. -
on yhdysside Sinulle, joka kaipaat meri
henkisten yhdessäoloa. 

Tule kuulemaan ja kokemaan, kuinka merimies
taitoja opittiin ja käytettiin. Tule vaalimaan me
rivoimien perinteitä, liity kiltaan! 

Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain 
Kilta ry. 
on mukava harrastus vaikkapa koko 
perheelle. 

Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomat
ta reipashenkinen tapa viettää aikaa mukavas
sa porukassa. Vaalimme aselajin ja joukko-osas
tomme perinteitä, ja tuemme varusmieskou
lutusta. 



menen vuotta sitten minulla 
oli haave. Halusin päästä ku
vaamaa n rusakoiden - ei 
russakoiden - kevätkarkeloi
ta . Olin saanut vinkin paikas

, jossa rusakot tapasivat 
hdata kevään huumassa. 

sin siis itseni eräänä 
toukokuisena aamuna Vehka lahden Metsäkylästä. 
Ajelin pitkin peltoteitä ja jopa näinkin rusakon. Tai 
ainakin epäilin sen olleen - sillä oli pitkät korvat, 
löpö häntä ja se oli lehmää jonkin verran pienem
pi. Mitään karkeloita se ei pellolla pitänyt. Ehkä ei 
yksinään viitsinyt. 

Teksti ja kuvat: Pekka Vainio 

Rl&Jkot 11111111:tulmt Hnnulksl 
Ajelin edelleen pitkin poikin peltoteitä etsien lisää 

, rusakoita, mutta huonolta näytti. Olin ehkä liian 
• myöhään keväällä liikkeellä, ja rusakot olivat 

karkelonsa koikkelehtineet tällä kertaa. Peltojen 
ääreltä löysin kuitenkin maailman, joka ilman 
rusakoitakin alkoi kiehtoa. Pihalla olin useinkin ol
lut, ja jopa pellollakin monta kertaa aiemminkin, 
mutta kuitenkin jotakin uutta alkoi löytyä. 

Peltomaisemassa asustaa monipuolinen linnusto. 
Tällä ensimmäisellä retkelläni löysin mm. töyhtö
hyypän pesän, jossa lintu hautoi neljää munaa. 

• Pensastaskut istuskelivat aidan tolpilla tapansa 
mukaan ja peltosirkut lauloivat reviireillään. Nämä 
kaikki tuntuivat olevan tavoitettavissa kameralla 
melko helposti. Auto oli minulle liikkumavälineen 

ohella myös mainio piilokoju. 

Heti ensivierailu Metsäkylän peltomaisemiin toi 
muutaman kohtuullisen kuvan ja rohkaisi uusiin 
yrityksiin. Neuvotusta rusakkopaikasta laajensin 
reviirini nopeasti muuallekin kylän pelloille ja varsi
nainen "mansikkapaikka" löytyi Uuperin lähi
ympäristöstä. Läheinen Suurijärvi rikastuttaa alu
een linnustoa ja onhan itse järvikin kesäaamun 
usva-asussaan oiva kuvauskohde. 

KmiParn~lumoa 
Rohkaisevan alun jälkeen kuitenkin pysyttelin pari 
vuotta pois pelloilta. Löysin ne kuitenkin uudestaan 

ja sitten kuluikin viisi kesää perättäin pelto
hommissa. Rusakoita näin lähes joka retkellä ja 
hyviä kuviakin tuli napsittua. Kuitenkaan niiden 
kisailua en ole vieläkään päässyt kuvaamaan, jo
ten haasteita riittää tuleviksi vuosiksi . 

Linnuista tuli siis pääkohteeni. Ne tulivat minulle 
lukuisten samoille alueille suuntautuneiden retki
en myötä hyvinkin tutuiksi. Taisinpa minäkin tulla 
niille, sillä kuvaustouhut sujuivat kohtuullisesti. Lä
hes joka retkeltä tarttui filmille uusia lintuja ja aikai-

semmin kuvatuistakin erilaisia kuvia. 

Parasta kuitenkin kaikessa oli varhaisen kesä
aamu n tunnelmat lintujen konsertteineen ja 
tuoksuineen. Koskaan ei väsyttänyt, vaikka yöunet 
jäivät muutamaan hätäisesti torkahdettuun tuntiin. 
Aamu retken jälkeen työpäiväkin sujui leikiten. 

1\omebnlaja tJlantdta 
Kesäaamut eivät ole todellakaan tarkoitettu 
nukuttaviksi - sen havaitsin ja pian ymmärsinkin. 
Eivät oikeastaan kesäyötkään ainakaan 
luontokuvaajan kannalta. Vahvat tunnelmat yritin 
välittää kuvillani , mutta joskus pelkän valon 
tallentaminen ei riitä. Äänet ja tuoksut, jotka osal
taan luovat kesäaamun tunnelman eivät tallennu 
filmille. 

Tilanteet taas toistuvat kuvissakin kivasti. Mieleen 

on jäänyt monta tapausta ja erikoisin retkeni oli 
varmaan kesäkuun 16. vuonna 1991 . Lähdin poi
mimaan vaimolleni kielokimppua hänen nimi
päivänsä aamuna. Autoni valui savipeltoon ja up
posi pohjiaan myöten. Mutta ennen sitä kohtasin 
pellon laidassa kaksi jänistä, joista toinen oli miltei 
puhtaan valkoinen - keskellä kesää! 

Eräänä toukokuun aamuna pääsin aamukävelylle 
kattohaikaran seurassa. Silloin en uponnut savi
peltoon. Haikaran kanssa peräkkäin taisimme pit
kin peltosarkaa. 

Ehkä olisi taas aika muuttaa ajastimensa asentoa 
ja herätä uuteen aamuun ennen aurinkoa . 
Ruisrääkän karhea räksytys, jota satakielet säes
tävät on sielua hyväilevää musiikkia - lähtekää pel
lolle kokemaan se. 

KOTKAN KYNNET 
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Kuvasatoa patteriston juhlista. Itse
näisyyspäivää vietettiin Kotekon 
juhlatiloissa 450 juhlavieraan voi
min. Juhlavan hauskoissa juhlissa 
nähtiin patteriston omaa väkeä, yh
teistyökumppaneita ja kuntalaisia -
juhliin pääsee tänäkin vuonna illallis

kortin lunastamalla. 
Kannattaa varautua 
ajoissa , sillä kortit 
viedään käsistä! 

Uusi vuosi oteliin 
vastaan Kyminlin
nan Maanpuolus
tuskerholla. liian yl
lättäjä oli yleisön 
villinnyt, upea Kos
kemattomat! 
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TOINEN PUKKI 22.12. · 20.1. 
Niin siinä taas kävi . Tippaleivät kertyivät huoles
tuttavasti vyötäröllesi. Häpeäisit itsekurisi puutet
ta. Katso peiliin ja kysy itseltäsi, kuinka ihmeessä 
aiot saada itsesi rantakuntoon? Nyt et enää voi 
keksiä tekosyitä laistaa firman tarjoamasta TYKY
toiminnasta - mikä ei siis tarkoita työyhteisö kyyk
kyyn -toimintaa. Muuten jakso menee samanlais
ten hurjastelujen parissa kuin edellinenkin. 

VESISELVÄ 21.1. - 19.2. 
Näin vapun jälkeen on suorastaan naurettavaa 
kuvitella , että horoskooppimerkilläsi olisi mitään 
tekemistä kanssasi. Jäikö ryyppy jälleen päälle? 
Mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät, niin riemua 
riittää syksyn pimeisiin asti. Ja siitä huolimatta yri
tät epätoivon vimmalla pienentää ohrakertymää 
vyötärölläsi ennen minihameaikaa. Saattaisit tänä 
vuonna jopa onnistua, jos lenkki matkasi juottopai
kalla nauttisit todellakin vettä etkä ohrapirtelöä. 

TURSKAT 20.2. · 20.3. 
Älä yhtään harmittele, vaikka vappusi ei ehkä ol
lutkaan yhtä railakas kuin aikaisempina vuosina . 
lkäihmisillä se on aivan luonnollinen kehityssuun
ta. Kehityksestä puheenollen , kuinka on kuntoilusi 
laita? Kevät lämpenee, lahkeet ja helmat lyhene
vät- mutta onko Sinulla mitään mitä näyttää? Seu
raavat vaihtoehdot ovat hyviksi havaittuja: koko 
säären kipsi kuudeksi viikoksi tai ahkera jalkaprässi 
sopivaksi katsomissasi paikoissa. 

PUKKI 21.3. · 20.4. 
Olet laiskoista tähtitaivaan merkeistä lähes ainoa, 
joka on ymmärtänyt seksin salaisuuden. Kans
saihmisesi ovat jo pitkään panneet merkille uudis
tuneen ulkomuotosi myötä hekumallisen pilkahduk
sen vasemmassa silmäterässäsi - vai onko se 
sittenkin vain malka silmässä? Unelma-bodysi 
myötä olet joutunut kieltäytymään muista paheis
tasi , mikä (ikävä kyllä) loppuu terassikauden viral
listen avajaisten jälkeen. 

NAUTA 21.4. • 20.5. 
Jos sais kerran matkallansa ... Kevätpörriäinen on 
pistänyt Sinua jo sopivasti ennakkoon, että voit 
nauttia herkuttelusi hedelmistä pitkin kesää, aina 

syksyyn asti. Maiseman vaihto on pian paikallaan, 
yritä kestää vielä muutama hetki. Perille päästyäsi 
huomaat, että elämä on vähintään yhtä mukavaa 
kuin lähes kestämättömän pitkän poissaolosi jäl
keen. Työtoverisi jäävät kaipaamaan tervettä hul
luuttasi ja perjantaivitsejäsi. 

TUPLAVAHINGOT 21.5. • 21.6. 
Kiinteät pakaralihaksesi lyövät työtoverisi ällikällä ! 
Pinnistys ja puserrus ovat tuottaneet tulosta. Si
nulle harvinainen kieltäytyminen elämän nautin
noista ei ole mennyt hukkaan. Tunnetusti kesä 
kuitenkin on Sinulle railakasta bailausaikaa - itse
kurisi joutuu piakkoin uskomattomalle koetukselle. 
Rakkaat työtoverisi ovat kuitenkin tukenasi niin 
myötä- kuin vastamäessä. Näyttää siltä , että nyt 
alkaa vauhdikas alamäki .. 

HUMMERI 22.6. • 22.7. 
Viime jakso meni käytännöllisesti katsoen Pelas
tusarmejalle. Olet ollut vaikean taudin murtamana 
lähes koko kevään , mutta tosimies (-nainen) ei 
lääkäriä tarvitse! Nyt on syytä ottaa itseään jos
tain paikasta kiinni (esimerkiksi niskasta) ja tar
kastella elämäntapoja. Vähemmän mallaspitoisia 
juomia ja lenkkimakkaraa auttaisi pääsemään sii
hen kuntoon , että rantakauden alkaessa kehtaa! 
näyttäytyä muuallakin kuin aurinkovarjon alla. 

KISSIMIRRI 23.7. · 22.8. 
Elämästäsi on jo pitkään puuttunut kaiken muun 
lisäksi romantiikka. Yrityksesi parantaa tilannetta 
aiheuttaa lähimmässä ihmissuhteessasi lähinnä 
tukahdettuja naurunpyrskähdyksiä. Älä kuitenkaan 
anna periksi. Tulet huomaamaan, että lisääntyvän 
auringonvalon myötä myös partnerisi hormonit 
alkavat hyrräämään ja teillä alkaa kuherruskuu
kauteen verrattava kiihkeä jakso. Raha-asiasi ovat 
rempallaan mutta siihenhän olet jo tottunut. 

IMPI 23.8. · 23.9. 
Mennyt talvi on jättänyt kehoosi normaalia enem
män elämän merkkejä . Suurentunut vatsasi ei pys
ty elämään sopusoinnussa vaatteillesi kanssa . 
Tämän tason ongelmaan ei enää auta muu kuin 
tukiryhmä. Nosta rohkeasti kissa pöydälle ja tun
nusta ongelmasi . Onneksi tiedossa on rentoutta-

va matka hyvässä seurassa. Matkan aikana ky
kene! onnistuneesti irtautumaan muutamasta tur
hasta liikakilosta sekä harmaita hiuksia aiheutta
neista työtoveraistasi . 

PUNTARI 24.9. · 23.10. 
Käytyäsi terapiassa koko kevään kuvittele oleva
si suunnilleen massahurmaaja. Vastakkaista su
kupuolta olevat lähimmäisesi tuntuvat olevan tiu
kasti toista mieltä ja epäilevät sinun sairastuneen 
johonkin toistaiseksi tunnistamattomaan tautiin . lt
setuntosi on onneksi niin hyvä ettei heidän mielipi
teensä pysty Sinuun vaikuttamaan . Olet saanut 
mielestäsi liian helppoja työtehtäviä mutta kehittä
miskeskustelussa tulee ilmi ettet ole kyennyt ym
märtämään edes niitä. 

NILVIÄINEN 24.10. · 22.11. 
Kevät on huumannut Sinut täydellisesti . Toinen 
toistaan hullumpia ajatuksia pyöriin päässäsi ja 
odotat innolla uusien ideoiden toteuttamista. Aja
tusten harhailu vaikuttaa ratkaisevasti työtehoosi 
joten pariin viime viikkoon et ole saanut mitään 
näkyvää aikaiseksi. Kroppasi kaipaisi kunnon ke
vätsiivousta mutta koska liiallinen hikoilu ei kuulu 
tyyliisi kaikki mikä Sinussa roikkuu jatkaa edelleen
kin tiukasti matkaansa alaspäin. 

ROPIN HUUT 23.11. • 21.12. 
Olet jo joutunut tai joutumassa iltalomakieltoon pai
kallisessa kuppilassa aiheuttamasi pahennuksen 
takia. Tuhlaat koko tilisi paikalliseen Alkoon ja ra
hatilanteesi alkaa muistuttaa katastrofia. Kesälo
makausi lähestyy kiivasta vauhtia, mutta tällä ker
taa lomamatkailu rajoittuu varojen puutteessa koi
ran ulkoiluttamiseen. Sillä ei niin väliä koska kesä
kauden kaksi sateisinta viikkoa osuvat loma-ajallesi. 

BLONDI 
Miten blondin saa pidettyä 
toimeliaana koko päivän? 

Kirjoita tyhjälle paperille mo
lemmin puolin KÄÅNNÄ. 31 
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1. Ikä? P> 
2. Mistä olet kotoisin? I"" 
!: :~::i~:n olet? 1 
5. Mikä ärsyttää? 
6. Rähjäätkö? ? 
7. Kiitätkö? 
8. Miten rentoudu!? 
9. Jos saisit yhden toivomuksen , niin 

mikä se olisi? 
10. Oletko ujo vai sosiaalinen? 
11 . Miten nukut? 
12. Millaiset alusvaatteet miellyttävät? 
13. Mieleenpainuvin matkasi? 
14. Kumpi on parempaa pepsi vai cokis? 
15. Suomen ikävin kaupunki? 
16. Viimeksi lukemasi kirja? ? 
17. Katsotko "Kauniit ja rohkeat"? 
18. Mikä Tv-mainos on jäänyt mieleen? 
19. Mitä kadut? 
20. Mikä ruumiinosasi on kaunein? 
21. Sukupuolesi positiiviset puolet? 
22. Päivän paras hetki? 
23. Paras paikka? 
24. Mitä tosimies ei tee koskaan? 
25. Mitä teet seuraavaksi? 

1. 21 vuotta. 
2. Espoosta. 
3. Ei ole. 

Sotllas
polllsi 

Tuukka 
Kansa 
~-

linnasta 

4. Ihan Jees-tyyppi . Puolustus- ja 
palveluhaluinen ihminen. 
5. Epärehellisyys. 
6. Joo, satunnaisesti . 
7. Kiitän. 
8. Ampumaradalla , laskeutumisköysien varas
sa, koripallokentällä . 
9. Milla Jovovich. 
10. Sosiaalinen. 
11. Täydessä valmiudessa. 
12. Mä voisin näyttää. (valko-puna ruudulliset 
Väiski Vemmelsääri-boxerit. (Toim.huom.) 
13. New York -94 
14. Cokis. 
15. ??? 
16. Kiväärikäppyrä. 
17. Katson, joka kerta. 
18. McDonalds. 
19. Etten jaksanut opiskella tarpeeksi. 
20. Lonkka (-luu). 
21 . Voi katsella kauniimpaa sukupuolta. 
22. Kuulla päässeensä Miss Havaijin Tropic
kilpailuun öljyäjäksi. 
23. Koti. 
24. Naiselle pahaa. 
25. Puen päälle. 

Turja, Sorry ja agility 

1. 2 vuotta. 
2. Tesjoelta. 
3. Joo. 
4. Vilkas. 
5. Kissat ja rosvot. 
6. Kyllä, se kuuluu työhön. 
7. Kyllä , silloin tällöin . 

'"Sotakoba" 
Koni 

8. Katsomalla telkkaria, lempiohjelma poliisi
koira Rex. 
9. Parempi palkka. Nykyinen palkka 150 mk -
verot. 
10. Riippuu tilanteesta. 
11 . Mahallaan täydessä taisteluvalmiudessa. 
12. Semmoiset mitä voi repiä rikki . 
13. Niinisalo, Puolustusvoimien koiratesti . 
14. Pepsi ilman muuta. 
15. Rauma. 
16. Susikoira Roi. 
17. En. 
18. Best ln-koiranmakkara. 
19. Kadun, että purin Akia useisiin eri paikkoi
hin missä ei ollut suojia. 
20. Leuat. 
21 . Tyttökoirat tykkää. 
22. Ruokailu . 
23. Koirankoppi. 
24. Ei nosta jalkaa tyttökoirien läsnäollessa. 
25. Menen neuvottelemaan esikuntaan määrä
rahoista. 

ULLUT 
gility on koirien esteratalaji. Se on ke

h itetty aikoinaan hevosten este
ratsastuksesta. Se on hauska, vauh

ikas, vaativa ja mukaansatempaava 
oiraurheilulaji. Laji vaatii saumaton 

hteistyötä koiran ja ohjaajan vä
lillä ja jatkuvaa harjoitusta, joka on tapahduttava 
koiran ehdoilla. Agilityesteisiin kuuluu hyppyjä, A
este, keinu, pujottelu, pöytä, putket, rengas, vesi
este, muuri ja puomi. Agility on tällä hetkellä Suo
men suurin koiraurheilulaji. Kilpailutapahtumia on 
vuodessa yli 200 ympäri Suomea ja harrastajia on 
jo yli 10 000. 

Vlaallewttähdet 
Anne Helmen touhuaa Kyminlinnassa vääpelin 
apuna syyskuun loppuun asti. 

Anna Naarala saapui Kirkonmaalle kouluttamaan 
varusmiehiä ja Sakari Varjakoski, Rankin 
linnakkeella sai jatkoaikaa samoihin tehtäviin. 
Molemmat henkilöt ovat tavattavissa ainakin 
kesäkuun 1998 loppuun. 

Pirkko Niemi mevakista aloitti vuoden alusta 
vuorotteluvapaan. Pirkon poissaoloviikkoja tuuraa 
Sanna Hoiti. Sannan sijoituspaikkana on Haapa
saari. Vuorottelu jatkuu toukokuun 1998 loppuun. 

Vanha tuttumme Jarno Jokinen ja ensimmäistä 
kertaa taloon saapuva Juhani Raatikainen hoitavat 
mantereella huoltoajoja 1.8.1998 saakka. 

Aarnisalo Timo sekä Suhonen Markku ovat 
edelleenkin patteriston kirjoilla osa-aikaisina 
virkamiehinä. Timo Aarnisalo toimii lääkärinä ja 
Suhosen Markku pappina. Tämän kertainen pesti 
kestää vuoden 1998 loppuun. 

Tahvanaisen Sirpa tuuraa edelleen Rankin 
linnakkeen vakituista emäntää. Sijaisuus jatkuu 
ainakin lokakuun 2. päivään asti. 

Parviaisen Ulla tiedottaa edelleen kesäkuun 
loppuun asti. 

Varimaan Hanna saa jatkaa Kirkonmaan 
varusvarastolla ainakin kesäkuun loppuun. 

Jukka Härkönen avustaa Leppäsen Eevaa 
Kyminlinnan muonavarastolla elokuun loppuun. 

Kuikan Tarja puuhastelee Kyminlinna keittiö llä 
syyskuun ensimmäiseen päivään asti. 

Kultainen noutajani Sorry aloitti agilityn harrasta
misen vuonna 1991 , ja intoa on vielä tänä 
päivänäkin vaikka muille jakaa. Olemme Sorryn 
kanssa innokkaita kilpailuissa kävijöitä. Kilpailu
kirjassa on 37 viime vuoden virallista kilpailua eri
laisella menestyksellä. Kilpailuluokkia on 1, 11 ja 111. 
Viimeksi mainittu on vaativin. Me kilpailemme 11-
luokassa. Virallisten kilpailujen lisäksi järjestetään 
paljon epävirallisia tapahtumia. Yksi näistä on 
Agirotu-kilpailu . Se on rotujen välinen viestikilpailu. 
Tässä iloisessa ja hauskassa tapahtumassa jouk
kueet pukeutuvat nimensä mukaisesti - kultaiset 
noutaja! olivat viime kesänä Tampereella 
"Kurittomat riman kerääjät". 

•• 

lJusilD malwmfln 
Pentti Kurki siirtyi Kirkonmaan linnakkeen opetus
upseeriksi tammikuussa 1998. 

Syrjäsen Kirsti si irtyi Kyminlinnan keittiölle 
maaliskuun alusta lukien. 

Uuslakasmja 
Teknikkokapteeni Matti Urpalainen siirtyy Kotkan 
Rannikkoalueelle Kymen Sotilasläänin esikunnasta 
1.7.1998. 

Kansonen Jukka, Lehtinen Jerry, Puntti Mika, 
Raanti Kimmo sekä Särkiniemi Samuli valmistuvat 
kesäkuussa Maanpuolustusopistosta ja tulevat 
vahvistamaan vänrikkeinä opistoupseereiden rivejä. 

Kadetit Teemu Leivo ja Petteri Liitola valmistuvat 
Maanpuolustuskorkeakoulusta ja saapuvat 
patteristoomme kesäkuussa tuoreina 
yliluutnantteina. 

Valdnalslettu 
Kirkonmaan linnakkeella pitkään väl iaikaisen 
kouluttajan hommia tehnyt Tuukka Kansa si irtyi 
1.1 .1998 lukien Huoltopatteriin vartiomieheksi. 

1.alnalsa 
Komentoalan koukerot vankasti hallitseva kapteeni 
Jukka Jauhiainen on hankittu Haminasta komento
toimistoon vahvistukseksi. Laina on voimassa 
ainakin kesäkuun loppuun. 

Iählgöftä 
Teknikkoluutnantti Jyrki Kekki siirtyypi 
Parolannummelle Panssariprikaatiin 1.5.1998. 

Piekiäisen Maarit ja miehensä Olli saivat potran 
pojan 4.12.1997. Perheen esikoisella oli pituutta 51 
cm ja painoa 3360 g. 

OHION 
9.12.1997 kotiutettiin 330 vrk palvelleita maavoi
mien varusmiehiä ja 8.1.1998 330 vrk palvelleita 
merivoimien varusmieh iä. Kotiutuvia palkittiin 

Patteriston ristin saivat: 
- kok Härkönen Henrik Anssi 
- kok Mäkinen Toni Petteri 
- kok Manninen Sami Petteri 
- kok Säilä Antti Johannes 
- kers Kiviranta Jari Kristian 
- kers Parkkila Ari Sakari Ensio 
- alik Turkia Ville Petteri 
- alik Valtonen Mikko Niko Johannes 
- alik Koski Juha Pekka 
- lkm Koskinen Toni Ilmari 

Rannikkotykistökillan Rannikonpuolustajalevykkeen 
sai kokelas Tuomo Juhani Kuismin. 

Kokelaslevykkeen oli ansainnut kok Anna Kristi ina 
Naarala. 

Ryhmänjohtajalevykkeellä palkittiin al ik Mikko 
Henrik Keinonen. 

Parhaaksi venemieheksi arvioiti in kers Sami Petteri 
Raappana. 

Sotilaskuljettajan lautasen vei kotiinsa lkm Antti 
Markku Määttänen. 

'MME 
Sorry rakastaa kiipeilyä, putkessa möyrimistä, 
hyppäämistä ja etenkin pujottelua. Työtä se vaatii 
minulta, koska joudun juoksemaan koiran mukana 
ja ohjaamaan sitä esteeltä toiselle. Agility on todel
la hauska harrastus koko perheellemme, ja olem
me saaneet harrastuksen kautta paljon ystäviä eri 
puolilta Suomea. 

Teksti ja kuvat: 
Agility Addict Tarja Rousku 

KOTKAl'I KYl'll'IET 



Kirkonmaan 
kiväärimiehet 
Salpalinjalla 

Kirkonmaan kiväärijoukkueessa palvelus
taan suorittavat varusmiehet tekivät tutus
tumismatkan salpalinjaan Miehikkälään 
7.1.1998. Salpalinjaa esitteli salpa-aseman 
oppaana toimiva Terho Ahonen . Ahonen 
esitteli Miehikkälässä entisöityä salpa-ase
maan maanpuolustushenkisessä esityk
sessään varsin yksityiskohtaisesti. Salpa
Ii njaa voidaan pitää täysin perustellusti 
Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurimpa
na rakennustyömaana. Käskyn salpalinjan 
rakentamisesta teki sotiemme aikana mar
salkka Mannerheim ja salpalinjan rakenta
mista johti kenraali Hanell. Rakentajia sal
pa-asemassa oli enimmillään lähes 35 000, 
lottia 2 000, autoja 1 100, ja traktoreita 80. 
Linnoitteita on mm. 
- betonisia tai louhittuja kantalinnoitteita n. 700 
- puisia kenttälinnoitteita n. 3000 
- taistelu- ja yhteyshautaa n. 350 km 
- kiviestettä yli 200 km 
- kaivantoestettä yli 130 km 
- piikkilankaestettä 315 km 
Aseman nimi otettiin käyttöön kesällä 1944. 
Ensimmäinen versio Suomen Salpa vakiin
tui nopeasti Salpa-asemaksi tai Salpalinjaksi. 
Aseman kantalinnoitteet ovat lähes kaikki 
jäljellä tänäkin päivänä. Niistä on poistettu 
aseet ja pääosa sisustuksesta. Kiviesteitä 
on polttoalueilta osin purettu maanviljelyk
sen tieltä . Kenttälinnoitteiden puuosat on 
purettu tai ne ovat lahonneet. 
Työt asemassa käynnistyivät huhtikuussa 
1940 jatkuen seuraavan vuoden kesäkuun 
puoliväliin saakka. Kesällä ja syksyllä 1944 
asemaa täydennettiin . Noin kymmenen 
miehen pallokorsuja valmistui asemaan 
noin 250 vuonna 1944. 
Aseman keskeisimpien osien säilyttämi
nen jälkipolville toteutetaan puolustusvoi
mien, Museoviraston, kuntien ja järjestäji
en yhteistyöllä. 

uunnittelu ja turvallisuusalalla töitä 
paiskii kainalot märkinä ja kädet pu
naisina "salainen-leima" sodan tii

oilta yhteensä ? ihmisiä. Palaver 
idetään jossakin sinne kokoontuu 

joitakin - jos et ole mukana älä 
huolestu ei sinun pitänytkään olla. Jos et koskaan 
näe palaverista minkäänlaista !ulostetta - älä 
huolestu, ehkä palaveria ei ole pidettykään kos
kaan. 

Sotilasihmisiä näistä ovat Artellin Timo (agentti 
67007), osastopäällikkö ja Herra Majuri, joka uu
den, sutjakamman ulkomuodon saaneena on uhan
nut virtaviivaistaa myös osaston ilmettä. Vielä ei 
ole selvinnyt, kuinka se tapahtuu ja milloin se al
kaa. Hän jakaa työt mielestään tasan eli se pitää 
itsellään reilut puolet ja alaiset tappelee keskenään 
lopuista. Joskus tuntuu siltä, ettei sillä ole vapaa
aikaa ollengaan/lainggaan. 

Toinen sotilasihminen on Leikoksen Jukka. Yliluut
nantti ja Turvallisuusoffiseeri , jonka pääasiallisin 
miettimisen kohde on seuraava: Miten voisin kaik
kein vähimmällä vaivalla aiheuttaa kaikkein eniten 
haittaa kanssaihmisilleni näiden pyrkiessä kulke
maan työmaallaan normaaleja päivä rutiineja toimit
tamassa. Jukka on myöskin peeston varsinainen 
avainhenkilö. 

Kolmantena sotilasihmisenä osastolle muutti 
huoltopatterista tämän turina n kirjoittaja. Turtiaisen 

Harry, Sotilasmestari esimiehen yrityksistä huoli
matta, mies, joka ei vieläkään tiedä mitä osastolla 
pitäisi tehdä. "Joku päivä aion sen kyllä selvittää." 

Osaston varsinainen komentoora. Henki ja Elämä. 
Tietää ja Taitaa. Osaa, muttei aina elämöi. Huttu
sen Kirsi , naisten parhaita. Osaston voi lopettaa 
samana päivänä, kun Kirsin muualle siirrätte. Sil
le, jos kelle liukumia eläkeikään. Ylöspäin - niin, 
ettei se ikinä pääse eläkkeelle. 

Meinasi unohtua -Tosin ei vieläkään ole täysin var
maa mille osastolle se kuuluu. Älyttömät ÄTK lait
teet ja niiden mielettömät käyttäjät kurissa pyrkii 
pitämään Saveniuksen Salla. "Onks Salla tääl", 
"Sallaaaaa, tuu auttaa", "Tää ei wörki Salla, tuu 
kattomaan". Ja Salla, välillä väkinäisestikin hymyil
len, kiertelee Kymijoen suistossa pelastamassa 
koneita käyttäjiensä kynsistä. 

Teksti: sotilasmestari Harry Turtiainen 
KOTKAN KYNN E:T 

Meitä on siis noin henkeä 
työmaalla jossakin joskus. 
Jos jossakin on verhot kiin

ni, mankka mölyää käytäväl-
lä ja oven takaa kuuluu 

älämölöä: 
ALA AVAA OVEA • 

PITAMME PALAVERIA. 

artikaisen Liisa ajautui Kot
kaan miehen mukana, kuinkas 
muuten. Liisa asusteli kaikessa 
rauhassa Kainuun korvessa , 
Sotkamossa kunnes kohtasi 
Kuopiossa syntyneen, mutta 

Sotkamossa asuvan Jorman. Lempi leimahti, nai
misiin mentiin ja perhe perustettiin. Isä-Jorman työt 
toivat perheen etelään vuonna 1965. Työpaikka 
löytyi silloisesta Pioneeri-rykmentistä, joka sijaitsi 
Korialla. Korialla Liisa aloitti uransa puolustusvoi

Aluekeskuksen tehtävänä 
on ylläpitää ja jakaa 
reaaliaikaista 
meritilannekuvaa. 

suhtautui buumiin myönteisesti ja järjesti rakenta
jille töiden päätyttyä jopa venekuljetuksen mante
reelle. Kuljetuksen mukana kulki samaan aikaan 
myös Heiskasen Veikko perheineen. 

KOTKAN KYNNET 

Omakotitalon valmistuttua Huutjärvelle vuonna 
1977 työmatkojen kulku muuttui mutkikkaammaksi, 
etenkin Liisalla. Jormalla oli melko säännöllinen 
päivätyö mutta merivalvonnan epäsäännölliset työ-

ajat aiheuttivat hankaluuk-

sesti. Onneksi tekniikan asiantuntija Pekka oli mu
kana. Eikun konepelti ylös, vian arviointi, korjaus
toimenpiteet (Pekan villasukka virranjakajan 
peitoksi) ja ei kun uudestaan menoksi. Uudet villa
sukat Liisa joutui neulomaan korvaukseksi avusta. 

KOTKAN KYNNET 

Vuosien myötä hankala kulkeminen linnakkeelle 
alkoi rasittaa ja Liisa pyrki mantereelle töihin. Siirto 
Kyminlinnaan onnistuikin vuonna 1981. Tilanne
valvojan tehtäviä ei Kyminlinnasta löytynyt joten 
hommat vaihtuivat viestittäjän tehtäviin . Työ
paikkana oli Kyminlinnan keskus. Keskusneidin 
paikalta matka jatkui kaukokirjoitinviestittäjän nimik
keellä viestitoimistoon toimistohommiin. Paluun 
merivalvontaan Liisa teki vuonna 1984 jolloin Sih
vosen Lea jäi äitiyslomalle ja Kyminlinnan mevakkiin 
tarvittiin tuuraajaa. Sijaisuuden jälkeen tehtävät ovat 
pysyneet aluevalvonnan puolella. Viran nimi nyky
ään on värvätyn sijasta sotilasammattihenkilö ja 
tehtävänimikkeenä on tilannevalvoja. Merivalvonta 
on periaatteeltaan säilynyt hyvin samanlaisena mut
ta "aistivalvonnan" sijasta tekniikka ja tietokoneet 
näyttelevät huomattavaa osaa nykypäivän meri
valvonnassa. 

KOTKAN KYNNET 

missa pestautumalla Pio
neerirykmenttiin siivoojaksi. Siihen aikaan perhesuhteet sia. Mikälisäätsallivathuol-

Työhön on kiinteästi liittynyt myös ammattiyhdis
tystoiminta. Liisa on toiminut sotilasammatti
henkilöstön luottamusmiehenä jo 20 vuotta. Uran 
aikana ei ole ollut kuin yksi isompi riita, jolloin Kot
kasta käytiin Pääesikunnassa asti valittamassa 
huonontuvista asuntopäivystyskorvauksista. Tällä 
hetkellä taistoa käydään naispuolisen sotilas
ammattihenkilöstön eläkeoikeudesta. Mies sotilas
ammattihenkilöillä vaikuttaa tällä hetkellä eläke
oikeuteen kaikki valtion palvelus ja naisilla vain 
sotilasammattihenkilön virassa palveltu aika. Mut
ta tähän ei tietenkään tyydytä ... 

otettiin erittäin hyvin huomioon to kulki kohtuullisessa ajas
ja yleisenä käytäntönä oli, että sa. Väylää yritettiin pitää 

Korialla vierähti muutama 
vuosi mutta vuonna 1968 
matka jatkui vielä eteläm

saaressa asuvien kapiaisten auki ampumalla jäämiinoja 
vaimoille yritettiin järjestää Lellerin ja länsilaiturin välil-

työpaikka linnakkeelta. lä. Ampumatapahtuma oli 

mäksi, Kirkonmaan linnakkeelle. Jorma aloitti työt 
kouluttajana ja Liisa pääsi töihin Kirkonmaan 
keittiölle. Siihen aikaan perhesuhteet otettiin erit
täin hyvin huomioon ja yleisenä käytäntönä oli , että 
saaressa asuvien kapiaisten vaimoille yritettiin jär
jestää työpaikka linnakkeella. Ne vaimot joille ei 
löytynyt työtä hoitivat työssäkäyvien lapsia. Näin var
mistettiin perheiden pysyminen linnakkeella ja 
taattiin oppilaiden riittävyys Kirkonmaan koulussa. 

KOTKAN KYNNET 

Keittiöuraa jatkui vuoteen 1971 , jolloin Kirkonmaalle 
valmistui "luola" ja firmaan tarvittiin lisää värvättyjä. 
Liisa haki värvätyn virkaa ja sai paikan. Tehtävä
nimikkeenä oli tutkamittaaja, mutta itse työ oli pää
piirteissään samanlaista kuin nykyäänkin "luolas
sa" työskentelevillä tilannevalvojilla eli tutka
valvontaa. Sitävastoin !yövuorot poikkesivat paljon 
nykyisistä. Vuorokauden aikana oli 2 -3 useita tun
teja kestäviä vuoroja. Vuorojen välissä polkaistiin 
polkupyörällä kotiin ja ei kun puolen tunnin päästä 
uudelleen työpaikalle. Pätkävuoroja oli hyvin usein 
myös yöllä. 

KOTKAN KYNNET 

Joskus 70-luvulla Kirkonmaan asuntoalueelle iski 
rakennusbuumi ja sehän tarttui myös Hartikaisiin. 
Silloinen linnakkeen päällikkö, Antero Vehkomäki 

asuntoalueen lapsille talven kohokohtia ja jyrinän 
alkaessa kylän väki kokoontui laiturille todistamaan 
kulkuyhteyksien parantumista. Yrityksistä huolimat
ta väylä ei aina pysynyt auki ja eräänkin kerran jäi 
Kirkonmaan tutkan miehitys vajaaksi kun Liisa läh
ti yhteysaluksella töihin klo 7.00 huollossa ja klo 
16.00 oli Lellerin luona edelleen menomatkaa 

KOTKAN KYNNET 
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Vapaa-aikaansa Liisa viettää perheineen paljon mö
killään Suomennie-mellä. 
Hovikuskina mökille sekä 
muihinkin rientoihin toimii , 

laittamassa. Töihin piti kui
tenkin pyrkiä keinolla millä 
hyvänsä. Niinpä reipas
henkisenä naisena Liisa piti 
mantereella suksia Mansik-

jo useamman vuoden 
ltärannasta kiemurrellen saar- reservissä viihtynyt puoli- • 

Parhaimpina talvina 
linnakkeelle hurautettiin myös 
autolla. Jäätie alkoi Karhulan 

ka-lahdessa puuta vasten 
pystyssä odottamassa ja tar

ten välissä niin, että matkaa 
kertyi 15-20 km. so, Jorma. Harrastuksiin 

kuuluvat myös liikunta 
vittaessa hiihti mantereelta Kirkonmaan länsi- yleensä sekä syksyisin marjastaminen ja , 
laituriin. Matka taittui silloin ja si lloisessa kunnas- sienestäminen . Liikuntaa Liisa harrastaa 
sanoin tunnissa. hiihtämällä, kävelemällä ja talvisin myös 

KOTKAN KYNNET 
pulahtamalla kerran viikossa avantoon. Usean vuo
den ajan Liisa on myös ollut mukana Suomen Pu-
naisen Ristin ystäväpalvelu-toiminnassa. Ystävä-

Parhaimpina talvina linnakkeelle hurautettiin myös palvelu tarkoittaa sitä, että käydään jutustelemassa 
autolla. Jäätie alkoi Karhulan ltärannaS!a yksinäisten ihmisten luona sekä tarvittaessa toimi-
kiemurrellen saarten välissä niin, että matkaa ker- tetaan pieniä asioita. 
tyi 15-20 km. Enimmäkseen tie oli tukkoinen ja 
tuppurainen, mutta läpi vaan mentiin. Lumiaura kulki 
edellä ja autojono perässä. Kulkupelinä Hartikai
silla oli sitruunan värinen Fiat 127. Kerran tämä 
menopeli teki aika pahan tempun kun Liisa ja silloi
nen Kirkonmaan merivalvontaupseeri Pekka Pentti 
ajelivat kohti ltärantaa. Auto alkoi yskiä pahaentei-

KOTKAN KYNNET 

Vapaa-aikaan kuuluvat myös lastenlapset, joita on 
tällä hetkellä kolme. Kaikki ovat prinsessoja, mikä 
onkin ollut kovasti mieleen mummille ja papalle, kun 
itsellä on ollut ainoastaan pojan köriläitä. 35 



letka Sinä pohtinut joskus työs
sä jaksamistasi? Tuntuuko työ
päivän jälkeen siltä, että jäseniin 
on valettu lyijyä, silmiä kirvelee 
ja on yleishaluton olo? Viikonlo
pun jälkeen maanantai, miellyt

tävästä työilmapiiristä huolimatta, on oikea 'kissa 
Karvisen päivä', kuten eräs työtoverini toteaa. Kaik
kein kamalinta olossa on se, että eläkepäivät eivät 
vielä edes häämötä! 

Niin se vain on, että ihminen on valitettavan sokea 
ja välinpitämätön hoitamaan itseään, itseohjau
tuvasti. Niinpä työterveyden ammattilaiset yhdes
sä työnantajien , työntekijöiden ja työpaikan 
yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa ovat ryhty
neet tositoimiin. TYKY-toiminta alkaa olla arkipäi
vää hyvin monessa suomalaisessa yrityksessä. 

1YKR.olmlnta on tadroltett:u 
kalldllP. l)'öntekUöDle, 
pfftqä11leasi 
TYKY-toiminnan eli työkykyä ylläpitävän toiminnan 
avulla edistetään ja tuetaan jokaisen työelämässä 
mukana olevan työ- ja toimintakykyä työuran kai
kissa vaiheissa. Työntekijän toimintakyvyn yllä
pitämisen lisäksi kiinnitetään huomiota työympä
ristön parantamiseen, työyhteisön ja sen toimintaan 
liittyvien tekijöiden kehittämiseen ja työntekijöiden 
ammattitaidon ja osaamisen edistämiseen. Lisä
tietoja saat omalta työterveyshoitajaltasi. 

Teksti : Ulla Parviainen 
Kuvat: Teija Örn ja Lasse Kivinen 

•• •• •• •• 
SAILYITAA 1YOKYKYSI 

MUUTAMIA 
FAKTOJA 

Työterveyshuollon taso ja 
kattavuus ovat Suomessa kor
keat. Työterveyshuollon piiris
sä on noin 1, 7 miljoonaa työ
ikäistä ja ja työterveyshuollon 
kattavuus on noin 90 %. 

Ammattitautien määrä on jon
kin verran laskenut viimeisen 
viiden vuoden aikana . Suurin 
ammattitautiryhmä on toisto
työhön liittyvät rasitusvamma!, 
vaikkakin niiden määrä on jat
kuvasti pienentynyt. Melu
vammojen , ammatti - iho
tautien ja hengitystiealler
gioiden esiintyvyys on pysynyt 
melko vakiona, joskin astman, 
erityisesti homeiden aiheutta
man, esiintyvyys on jatkuvas
ti lisääntynyt. 

Tutkimusten mukaan 45 -50 
ikävuoden välillä suorituskyky 
laskee neljännekseen ihmisil
lä , jotka eivät harrasta liikun
taa. 

Henkisen kuormittuneisuu
den ja huonon työtyytyväisyy
den on osoitettu olevan yhte
ydessä lisääntyneisiin poissa
oloihin ja ennenaikaiselle 
eläkkeelle siirtymiseen. Mie
lenterveysongelmat ovat voi
makkaasti lisääntynyt ennen
aikaiselle eläkkeelle jäämisen 
syy. 

Lähde: 
http://www.ktl fi/ymparisto/T41KH.hlm 




