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KOMENTAJAN 
KUULUMISET 

Kotka 1.4.1996 

-

Kotkan Rannikkopatteristokin joutuu toimimaan kilpailutilanteessa. Ei ole itsestään selvää, saammeko 
varusmiestavoitevahvuutemme täyteen tai kykenemmekö täyttämään virkamme korkeatasoisilla ammatti
ihmisillä. Me joudumme kilpailemaan sieluista. Erityisten haasteiden edessä olemme juuri nyt, kasvumme 
kynnyksellä. Kyse on siitä, haluavatko ihmiset palvella juuri Kotkan Rannikkopatteristossa. Tulevaisuuden 
kasvusektori on vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta, joka puolestaan joutuu kilpailemaan potentiaalisten 
harrastajiensa vapaa-ajasta muiden harrasteiden kanssa. Väitänkin , että kilpailu näissä asioissa on ajan myötä 
edelleen terveellä tavalla kovenemassa. 

Patterista n on pienenä joukko-osastona oltava keskimääräistä ammattitaitoisempi , aktiivisempi ja yhtenäisempi , 
jotta pärjäisimme tässä tilanteessa. Tehtävän mukaisten ja ammatillisten perusasioiden kunnossaolo ei kuiten
kaan vielä riitä. Siitä on kyettävä tiedottamaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. On kyettävä herättämään 
mielenkiinto ja osoittamaan kanavat erilaisille toiminnoille. Tässä viimeksi mainitussa asiassa patterista ei ole 
vielä riittävän hyvin onnistunut. 

Kotkan Kynnet on keskeinen osa niitä pyrkimyksiä, joilla tilannetta pyritään parantamaan. Lehdellä on 
mahdollisuus sopivalla tavalla tavoittaa oman väen lisäksi mm. tulevat alokkaat ja heidän perheensä sekä 
yhteistoimintakumppanimme. Jos tämä usein ensimmäinen kohtaaminen patteriston kanssa tapahtuu mielen
kiintoisen ja hauskan lukutuokion muodossa, on lehti tehnyt tehtävänsä. 

Tällaisen lehden synnyttäminen ja vakiinnuttaminen päätyön paineiden ja kiireen keskellä ei ole aivan yksinker
tainen asia. Tiedänkin , että tämän numeron tekijöillä ei ole ollut viime aikoina vapaa-ajan käyttöongelmia. Niinpä 
toivon, että paitsi patteriston väki kokonaisuudessaan myös alueellamme toimivat maanpuolustusjärjestöt ja 
muut yhteistoimintakumppanimme tukisivat lehteä jutuin, kuvin ja myös taloudellisesti. Olisiko tästä Kotkan 
alueen yhteiseksi maanpuolustuslehdeksi? 

Toivotan Kotkan Kynsien tekijöille sitkeyttä, onnea ja hyvää palautetta. ~ 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
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Tilaushinnat 1996/ne ljä numeroa 
(huhti -, kesä- , syys-, joulukuu) 

100 mk 

llmoitushinnat (sis. alv 22%) 

III-kansi: 
1 /1-sivu 2300 mk 
1 /2-sivu 1800 mk 

IV-kansi: 
1 /1-sivu 2500 mk 
1/2-sivu 2000 mk 

Sisäsivut: 
1/1-sivu 2000 mk 
1/2-sivu 1500 mk 
1/4-sivu 800 mk 
1/8-sivu 500 mk 
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Pääkirjoitus 

Kotkassa 1.4.1996 

" TEHKÄÄ LEHTI - JA ÄKKIÄ ! " 

Teki taas mieli kirjoittaa pääkirjoitus Kotkan Kynsiin. En ole koskaan aikaisemmin sellaista kirjoitta
nut, mutta taas teki mieli. Näin ensimmäisessä numerossa on ihan pakko keskittyä lehtemme 
alkuvaiheisiin , jolloin suurella huolella ja pitkäjänteisesti kehiteltiin ideaa oman joukko-osastolehden 
perustamisesta. 

Tarina alkoi kahvipöytäkeskusteluna, kun komentaja kehotti miettimään lehden tekemistä. Samassa 
silmänräpäyksessä koko esikunta tyhjeni. Käännöksissään hidas henkilöstöpäällikkö pakeni liian 
myöhään ja näin tehtävä lankesi henkilöstöosastolle. Seuraavaksi menimme komentajan huonee
seen , jossa vaihdoimme mielipiteitä: menin sisään oman mielipiteeni kanssa ja tulin ulos pomon 
mielipiteen kanssa. 

Lehden nimi on mielestäni varsin onnistunut. Jossakin vaiheessa nykyisen nimen kanssa kilvoitteli 
lähes tasapäin nimi "Kotkat Kuuntelevat", mutta vaihde pääsi valkkaamaan ensin. 

Joukko-osastolehden tekemisessä täytyy pitää yhtä rauhallista kiirettä kuin vellin syömisessä 
haarukalla. Tämänkin lehden historia alkaa jo 50-luvulta, jolloin tehtiin päätoimittaja. Tosin histori
oitsijat väittävät, että jo edellisen vuosikymmenen alkupuolel la oli polemiikkia siitä, kumpaan 
järjestykseen sanan " toimitusneuvosto" osat laitetaan. 

Alkuvaiheessa oli ideana jakaa lehden sisältö kahteen kategoriaan : ÄVK eli älyvapaat kirjoitukset ja 
JK eli järkevät kirjoitukset. Koska saapunut materiaali keskittyi pelkästään toiseen edellä mainituista, 
päätettiin toisessa vaiheessa osa JK tulkita jälkikirjoitukseksi. Kolmannessa vaiheessa todettiin , että 
pääasia on saada jotakin materiaalia ja siirtää vastuu ymmärtämisestä lukijoille. 

Lehteen kirjoittaminen sinällään on helppoa, sillä patteriston porukasta kyllä löytyy kirjoittamista, 
mutta ongelma on siinä, että lehteä saattaa lukea joku patteriston ulkopuoleltakin - esimerkiksi 
oikeusoppineet. Yhtenä tarkoituksena lehdellämme on välittää mielikuva iloisesta patteristosta ja 
näin korjata jo dementoitunut käsitys naurettavasta patteristosta. Patteristohan elää parhaillaan 
hekumallista uudelleensyntymisen vaihetta, jossa - kuten kaikki synnytyksessä mukana olleet 
tietävät - hiki virtaa ja tyrä! ryskyy . Patteristo kehittyy organisaatioltaan viriilin joukko-osaston 
mittoihin ja lännestä tulevat uudistusmieliset yrittävät saada virtaa patteristomme haraldhirmuisiin 
ja sallyspectroihin . Ensi vuonna patteristoon tulevat käsi kädessä naiset ja ruotsalaiset - viimeksi 
mainitut ihan omana yksikkönään. Molemmat lienevät ainakin päätoimittajalle vaikeasti tajuttavia. 

Toimitusneuvosto antoi uuden vuoden lupauksen, jossa se pidättää itselleen oikeuden kie ltää 
kommentoimasta kommentoimisten kie ltämisiä. Päätoimittajakin antoi kaksi lupausta: 
- esitän aloitepalkintoa sel laiselle ylemmälle esikunnal le, joka lähettää patteristoon yhdenkin 
asiakirjan , jossa ei vaadita edes vajaailmoitusta 
- saunaa en osta enää ikinä 

Haluan kiittää lämpimästi patteristosta reserviin siirtyneitä ja eritoten heidän perhekuntiansa siitä, 
että olette antaneet meille perinnöksi itsenäisen ja vahvan joukko-osaston, joka on vähintäinkin 
laulun ja lehden arvoinen. Ilokseni voin nyt todeta, että teidän (myyränkin)työnne - jolle ei 
välttämättä teidän aikananne osattu antaa sille kuuluvaa arvostusta - patteriston hyväksi kantaa tänä 
päivänä runsasta hedelmää, jota me juniorit pääsemme nauttimaan. Me palveluksessa olevat 
teemme kunniaa. 

Tämä lehti ja sen toivottavasti ilmestyvät seuraavatkin numerot hei pottakoot seuraavien tirrosenjallujen 
historioitsemista. Kerätköön Kotkan Kynnet osaltaan perimätietoaseuraavalle kirjoittajalle ja tehköön 
hän yhtälailla erinomaista työtä. Ki itos Jallu. 

Koska on jo myöhä, lienee paikallaan lukea rukous tällekin majalle. Varjele meitä mediapelillä ja 
ennen kaikkea pomon uusilta ideoilta. Suojele kaikkia määrärahan haltijoita, Kotkan kaupunkia, 
lehtemme tukijoita ja ylempiä esikuntia, mutta rakennusarkkitehdeistä ei ole niin suurta lukua. Ja 
lopuksi yleensä ja erikseen: lukekaa tämä mainio julkaisu jo ennen pyyhkimistä . ~ 
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TÄSSÄ NUMEROSSA 

Komentajan kuulumiset 

Pääkirjoitus 

Ostamyyvai h dal öydäva rastetutkado n neet
mitävaan palsta 

Urheilumaailman sankaritarinoita 

Pekka Vainio 
Merimarssi melkein Mustamaasta Kirkonmaalle 

VIRASTOTALON VIPINÄT 
Timo Hemminki 
Arvaa mitä? 

Teija Örn 
Su-omi sodassa - kunnia veteraaneille valokuvanäyttely 

Salla Savenius & Anne Järvinen 
Tytöt sodassa 

KIRKONMAAN KOHINAT 
Pikkujoulut päättyivät joukkohegemoniaan 

Pekka Vainio 
Kylmää kaljaa varusmiehille 

KUUSISEN KUISKEET 
Pekka Vainio 
Miehet ja laivat rautaa 

Juha Torkkeli 
Kilpailuammuntojen voitto Kotkaan 

Pasi Ahti & Jyrki Balk 
KotRPsto paras myös yhteisleirillä 

Tkm Varonen 
Kirkonmaan linnakkeen värikkäin persoona 

RANKIN ROISKEET 
Jyrki Rikka 
Rationalisointitoimenpiteet Kotkan Rannikkopatteristossa 

lsoaho, Korhonan, Myyrä, Rehunen 
Kotka Rankki - ohutta yläpilveä 

HOROSKOOPPI 

PUOKIN PUHINAT 
Joulu Haapasaaressa 

Pekka Vainio 
Merikotkien ruokintaa Vanhankylänmaassa 

KYMINLINNAN KITINÄT 

Reijo Kinnunen 
Rekikometia lehden parustajasta, osa 1. 

TIEDE JA TUTKIMUS 

HENKILÖUUTISET 

Riitta Kivinen 
SOTILASKOTIJÄRJESTÖ POIKKEUSOLOISSA 

ITÄRANNIKON ASEVELJET/KYMINLINNAN RANNIKKO
TYKISTÖKILTA 

lima Pusa 
KYMINLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN NÄKYMIÄ 

RISTIKKO 

LÄHELLÄ LUONTOA 
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KUVA-ARVOITUS 

Miksi Aapo Tokkola seisoo keskellä jäälakeutta? 
Vastauksen kysymykseen antoi Lehtisen Riku, mutta koe tapa itse arvata 
mitä Aapomahtaa tuumailla. 
Kun keksit mielestäsi hyvän ratkaisun, soita heti päätoimittajalle ja kerro 
vastauksesi. Harkintansa mukaan päätoimittaja voi jopa jättää 
palkitsematta vastauksesi. 

~ 

OSTAMYYVAIHDALÖYDÄ-
VARASTETUTKADONNEE~ 
MITÄVAANPALSTA 

Vaihdetaan vähän käytetty pää johonkin tarpeelliseen tavaraan. Tiedus
telut toimituksesta. 

Pallo hukassa! Onko sattumalta näkynyt oranssinpunaista palloa halkai
sijaltaan 9 cm. 
Kadonnut omistajaltaan jo 1970-luvulla. Löytäjä saa pitää. 

Myydään edullisesti Kotkan Kynnet-lehden vuosikerrat -94 ja -95. Tie
dustelut numerosta 7066. 

Halutaan ostaa. Halvalla. Hyväkuntoinen. Ehjärenkainen kuntopyörä. 
Mieluiten naisten malli ja 18-vaihteinen. Soita minulle, jos sellaisen 
haluat myydä. 

MUSTAKÄSI iski jälleen viime viikolla esikunnassa. Jos joku sattumalta 
löytää näytöltä kadonneet tiedot , pyydetään palauttamaan op-osastolle. 
Kenelle tahansa. 

Vahakarista putosi tn . miina jonnekin Kotkan edustalle -muistaakseni 
syksyllä -94. Tuntomerkit: pyöreä ja piikikäs. Löytäjää odottaa yllätys -
uskoisin . Pyydetään palauttamaan Kotkan Rannikkopatteriston esikun
nan asiakaspalveluun (virastotalon Ii-kerros) . Huom! Ei pyörittämällä. 

Kuusisen väki tahtoo risteilylle . Kerätään. Lauantaina. Varttia vaille. 
Myydään raikasta vanavettä omiin astioihin. Hinnat: Vahakarin vanavesi 
8 mk/litru , Kalan 9 mk/litru (huom. kaksi potkuria) , muut 6 mk/litru . Vielä 
saatavana keräilyharvinaisuus: Y-3 :n vanavesi 12 mk/litru. ~ 

Urheilu on kansakunnan syöpä. 
Näin taisi kirjoittaa kuuluisa ruot
salainen tietomies Carl v. Linne. 
Tai sitten hän kertoi pääskyjen 
talvehtiva n pohjamudissa -sama 
se. 

Urheilu eri muodoissa on vallan
nut patteristommekin. Niin hyväs
sä kuin pahassa. Miten niin pa
hassa? No hävinneiden on paha 

• olla. Olemmehan kuitenkin sel
vinneet voittajiksi niin monessa, 
että pieni tappio vaikka hiihtoki
soissa ei luulisi maata kaatavan. 
Muutaman hiihtäjän kylläkin. Ja 
kaatoikin ... 

Mutta ennen kuin lähdemme 
hihittelemään ihan suksisilleen, 
menkäämme ihailemaan patte
ristomme vahvimipien miesten 
kamppailua. 

VOIMAMIESKISOISSA 
PAUKKU/ 
PAKKANEN JA ... 

Joulun alla oli ilma viilentynyt riit
tävästi , jotta merikuljetusjaoksen 
uroot pääsivät mittelöimään voi
miensa tunnossa. Varusmiehille 
järjestetään viikottaista liikuntaa 
laivapalveluksenkin ohella. 

Muistan eräänkin tapauksen, kun 
mies lähti laivalta hipsuttelemaan 
väylän varrelta kohti kaukana 
siintävää linnakesaarta. Evääksi 
päällikkö antoi moran . Jääkarhujen 
varalle? Että aina olemme reippaita 
olleet. 

Kuusisessa järjestettin siis voima
mieskisat. Keli , kuten jo mainit
sinkin, oli juuri parhaimmillaan li
hasten kiristelyyn . Aurinko paistoi 
kirkaasti - kuten tavallisesti - ja 
pakkasta oli 16 astetta. 

Miehet järjestyivät kisaa varten pi
halle. Valtaosa joukosta oli son
nustautunut kelin mukaiseen 
asuun. Pakkaspukuun . Oli kuiten
kin yksi poikkeus. Eräs miehistä 
liikkui (vielä) notkeasti hypähdellen 
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Kuusisen voimamieskisan voittaja 
alikersantti Sutela farmarikävelyn 
loppusuoralla. 

sinisessä verryttelyasussaan. Täy
tyy tässä vaiheessa huomauttaa, 
että kisaan eivät kaikki uskaltaneet 
osallistua. Allekirjoittanut mm. sel
keän ylivoimaisuuteensa perusteel
la?!!? 

Lajeja oli useita. Farmarikävely ei 
ollut pellolla tassuttelua, vaan 
julmetun painavien pönttöjen raa
haamista. Heittoliinan heiton laji
valikoimaan oli varmaan ujuttanut 
Liukkosen Pekka, mutta ainakin 
omaksi yllätyksekseen sotkeutui 
liinaan. Miinan veto , krusifiksi , sä
kin kanto veivät miehistä mehut 
ennen päätöslajia-takaperin uintia 
(suoritettiin Kotkan uimahallissa!) . 
Lähellä oli myös yllätyslaji - sen 
sinipukuisen , jäätyneen miehen 
heitto. 

Voittajaksi kisassa selvisi it-aliker
santti Sutela ennen muita ... ja ki-

san sisupussimaininta lankesi tyk
kimies Pelanderille. 

HYVÄ OLI 
HIIHTÄJIEN 
HIHIDELLÄ 

Toinen toista .. . niin silloin hiihdet
tiin vietävän lujaa Äijönvuoren 
maastossa. Patteriston hiihto
mestaruuksista käy1iin kisaa vaati
valla viiden kilometrin mittaisella 
ladulla. Tässäkin kohtaa on jälleen 
todettava, että allekirjoittanut jou
tui luovuttamaan mitalit muiden 
jaettavaksi. 

Aiettä oli sää taas kiva. Oli oikein 
kiva todella pistäytyä kisapaikalla 
toimittajan roolissa. Pakkanen 
paukkui ihan talvisen mittapuun 
mukaisesti , mutta toisaalta voitelun 
suhteen ei voinut olla ongelmia. 
Annoinhan yleisohjeeksi : kustakin 
purkista! 

Pääsimme muuten ihan sanoma
lehden palstoille, kun sarjajakom
me ihmetytti jotakin asiaan vihki
ytymätöntä. Hänen mielestään lii
an monenlaista miestä kuului po
rukkaan - tosimiestä ei onneton 
tulosluettelosta löytänyt, kun ei 
tienny1, että S Saveniuksen ensin
näinen - ei shuhu ässä - tarkoittaa 

"Yliluutnantti Pajulahti lähtee yhdessä numeron 29 kanssa " kuulutti lähettäjä. Jorma ottaa vielä rauhallisesti, 
sillä suurimmat koitokset olivat edessä vasta tämän kisan jälkeen. Suurhiihtäjäainesta. 
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Sailaa. Salla oli koko porukan ko
vin jätkä. Salla oli jättänyt tällä ker
taa keilapallon kotio ja lykki koko 
porukan kolmanneksi nopeimman 
vitosen. Ja tässä lyhyt referaatti 
tuloksista: 

El MIEHET 

1. Salla Savenius 21 :29 
2. Sinikka Juottonen 31 :27 

YLEISET MIEHET 

1. Ltn Reijo Putkinen 17:06 
2. Sotmest Juha Valjus 21 :14 
3. Viii Jorma Pajulahti 24:56 

YLI 35 MIESTÄ 

1. Ltn Pekka Liukkonen 
2. Ltn Sami Warjus 

VÄHÄN VANHEMMAT 

1. Viii Pekko Pentti 
2. S-Ylik Heikki Uusoksa 
3. Maj Hannu Saarinen 

TOSIVANHAT 

25:19 
29.24 

22:22 
26.31 
29:33 

1. Sotmest Rauno Aura 24:43 
2. Teknkapt Seppo Merivirta26:06 
3. Teknkapt Hannu Grön 29.18 

PITÄISI OLLA 
ELÄKKEELLÄ-I KÄISET 

1. Sotmest Reino Virtanen 27:26 

TOSI MIEHET 

1. Tkm lsoaho 24:50 
2. Tkm Laine 27:24 
3. Alok Kiviranta 29:04 

SYÖKSYLASKIJOITA 
JA 
KARHUNHIIHTÄJIÄ 

"Valppain mielin muista sä aina 
vaaroja .. . " laulellee Paju lahden Jor
ma orkestereineen ensi kesän la
vatansseissa Kirkonmaalla. Että 
miksikö? 

Suksi , että Jorma teki perusteelli
sen tieteellisen tutkimuksen suo
malaisesta hiihtokulttuurista, eten
kin kilpahiihtomme perinteistä en
nen lähtöään edustustehtäviin 
IMPA:n ja PV:n kisoissa. 
Onhan jo totuttu siihen vuosikym
menten saatossa, että patteriston 
hiihtojoukkueen tekemisistä on löy
dettävä jutun juuri muualta kuin 
kisamenestyksestä. Siihen aikaan 
kun isä lampun hukkasi ja mei
kämanne hiihteli , olisi voinut kir-
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Sakin Jarin juottopaikalla viihdyttiin 
epäilyttävän pitkään. Taisi olla mel
koista mehua Sallankin mukissa. 

Hiihdon jälkeen höyryää niin 
Tammi/ehdon Tuulikki kuin 
juomakin mukissa. 

joittaa vaikka lyhentyneestä 
häntäluustani. Tai oikeastaan vain 
paikaltaan heilahtaneesta, sillä pie
noinen kyhmy tuntuu tuolla taka
raivossa ... 

Mutta nyt historian lehdet ovat siis 
havisseet. Niin oli joukkomme 
meno perin kalevalaista puolustus
voimien partiokisoissa. Pojat taisi
vat hiihtää Hiiden hirven jäjillä tai 
oikeastaan kontion kotomaillahan 
he porskuttivat. Ammunnassa 
maalina laukkasi karhu parasta 
raviaan , sillä 36 sakkoa ei paikal
laan pysyvään maaliin voi ampua. 

Itse hiihto sisälsi oikein maukkaita 
mielikuvia - näin kirjoittajan näkö
vinkkelistä. Jorma oli varmaan näh
nyt talvella TV:stä Salpausselän ki
sojen historiikin. Siellähän hiihtä
jät laskivat hyppyrimäen alastulo
rinteen mitä erilaisimmilla tyyleillä. 
Harva suksilla. Jorma koitti suuren 
suuressa laskussa samaa keinoa, 
mutta voi voi. Silti suksi meni irti
poikkesi kannastaan. Hiihto jatkui 
kuin kalevalaisen karhunkaatajan 
kalhulla lylyä lykkien. 

Suurin voittaja kisajoukkueessam
me oli kuitenkin Arska. Voitti Suo-

malaisen Matin kanssa lyömänsä 
vedon, sillä Haminan rykmentin 
taivaalliset ohiampujat olivat mai
neensa veroisia ja hävisivät meille 
- paitsi niissä sakkojen määrässä. 

PALLO 
HUKASSA ... EIPÄS 
KUN MAALISSA 

Uuden kansallislaulumme huumaa
mina jotkut uskalikot sitoivat luisti
men nauhat kiinni ja hoippuivat 
mailaansa nojautuen liukkaalle jääl
le. Näin patterista sai uljaan kauka-
lopallojoukkueen. Det glider .. .. 
gilder .... on se perhanan liukasta .. . 
aina vaan glider. 

Sotilasurheiluliiton kaukalopallo
turnauksessa taisteltiin pohjoisen 
Kymenlaakson kunnahilla. Ei kui
tenkaan maineikkailla Uitin valleilla, 
vaan Valkealan ja Kouvolan jää
halleissa. Turnauksen ajankohta oli 
mitä sopivin terhakkaalle joukkue
ellem me, jonka salaisen , 
iskukykyisen nyrkin muodosti mai
neikas Dalton-ketju . Usein myös 
vilttiketjuksi kutsuttu. 

Nimittäin ne kuuluisat Kirkonmaan 

kalaasittosi kylmine kaljoineen oli
vat edellisenä iltana, ja etenkin Dal
ton-ketju siirtyi suoraan juhlista 
areenalle. Joukkueemme teho siis 
perustuisi kemialliseen aseeseen, 
mutta se lienee kielletty myös 
kaukalopallon ohjesäännöissä . 
Niinpä supervitjamme teho peleis
sä taisi (kuuleman mukaan) enem
mänkin perustua tsykolokiseen 
taisteluun vastustajien mielenrau
han järkyttämiseksi kannustus
huudoin. 
Joukkueen organisaatio: Capt. 

Pete " Jokeri" Kainulainen ja vääpe
li Jorma "Tappara" Pajulahti (se 
hiihtäjä) . Huoltajana toimi Pasi "Po
liisi " Ahti. Jäällä nähtiin myös Rau
tasen Jukka, Torkkelin Jussi , 
Saareksen Teppo , Warjuksen 
Samppa, Tähtisen Janne ja Hämä
läisen Jussi. 

Alkusarjan peleissä koettiin heti 
kirvelevä tappio kotijoukkuen Val
kealalle (heillä oli tällä kertaa A
joukkue - ei B, kuten tavallisesti) 
numeroin 2-4. Mikkelin miehetkin 
menivät menojaan höyryistämme 
huolimatta lukemin 8-2. Lappeen
rannan villimiehet joutuivat kuiten
kin taipumaan 2-3 kotkalaisten kyn
sissä. 

Pudotuspelit sujuivatkin sitten ni
mensä mukaisesti ja kotimatka al
koi. Joukkueen johtajalta saamani 
tiedon mukaan päätavoitteena olisi 
ollut Oulun turnaus, mutta työ
esteiden vuoksi sinne ei päästä. 
Uusi tavoite ensikaudeksi on kui
tenkin kirkkaana mielessä. Ei se! 
Vaan oppia luistelemaan sekä etu
että takaperin. 

Tuntuu aika korkealta tavoitteelta 
näin luistelutaidottoman per
sepp ... eiku perspektiivistä.~ 
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Kuvassa se osa patteriston kauka/opallojoukkueesta, joka osasi luistella. Tulee pojille vähän lisää motivaatiota, 
kun tietävät mahdollisuudesta päästä kuvaan mukaan ensi vuonna. Kuvassa vasemmalta: Janne Tähtinen, capt. 
Petri Kainulainen, Jussi-Pekka Hämäläinen, Teppo Saareks ja Jukka Rautanen. 

MERIMARSSI MELKEIN MUSTAMAASTA 
KIRKONMAALLE 
Pekka Vainio 

Talvileiri Mustamaassa oli monella 
tapaa koettelemusten kivi. Pitkät 
hiihtomarssit suksiin tottumat
tornille miehille raskaita reppuja ja 
ahkioita raahaten oli tuskien taival
ta. Paluumatkaa helpotti varmaan 
jonkin verran se, että moni oli op
pinut hiihtämisen jalon taidon vii
kon aikana. 

Ehkä leirin johto ei uskonut moi
seen suoritustason nousuun, sillä 
kotiinpaluun varmistamiseksi he 
olivat tilanneet laivakyydin. Toisaal
ta laivakyydin varmuus, joka suun
nitteluvaiheessa tuntui luotettavalta 
kuljetusmuodolta, joutui uuteen 
valoon, kun tuli tietoon, että meikä
läinen olisi "puikoissa". Yleensä
hän on tottuttu siihen , että meri
kuljetukset ovat turvattuja silloin , 
kun jään maihin. 

Asian sujuvuuden varmistelut aloi
tettiin jo lauantaiaamuna. Soitte
limme Rikan kanssa ja sovimme 
mahdollisesta lastaus paikasta. Oli
sihan lastaushetkellä yö pimeim-

millään , joten toistemme löytämi
nen piti varmistaa. 

TEKNIIKKA APUNA 

Minä ehdotin, että ajelisimme hei
dän latujaan seuraten vastaan niin 
pitkälle, kuin ehtisimme. Leirin joh
to piti ajatusta ensin hyvänä, mutta 
sitten törmäsimme erääseen käy
tännön ongelmaan. Mistä erottaisin 
heidän latunsajäniksen jäljistä? Siis 
samoja latuja kulkeminen ei enää 
onnistu . 

Sitten tuli mieleeni, että voisin lai
van tutkasta katsella missä päin 
joukot hiihtelevät. Jälleen hyvä aja
tus, mutta ... ensinnäkin onko var
maa, että laivan tutka toimii tällä 
viikolla nimen omaan juuri tuon 
yön aikana. Toiseksi joukot olivat 
pukeutuneet lumipukuihin, joten 
heitä ei siis voinut erottaa jäältä 
ehjälläkään tutkalla. 
Pimeässä ei näe. Pimeässä ei näe 
edes kuulla hyvin. Uusilla teknisillä 

apuvälineillä näemmä kuuleekin 
pimeällä. Ja meillä molemmilla 
sattuu olemaan käytössäkin sellai
set. Näin löysimme yhdessä rat
kaisun matkapuhelimesta. 

Alkumatkasta soittelimme aika 
ajoin toisillemme ja liikuimme näin 
ääneen suuntaan. Näin hivutta
uduimme kilometri ja meripenin
kulma kerrallaan lähemmäs toisi
amme. Kun kuulin Rikan äänen jo 
selvästi , en vielä voinut nähdä hän
tä . Myöskään en voinut olla varma 
näkikö hän joukkoineen meitä. Niin
pä ehdotin, että hän soittaa laivan 
puhelimeen ja minä aukaisen oh
jaamon oven ja jätän vastaamatta 
puhelimeen , jolloin he voivat 
puhelimemme hälytysäänen perus
teella edetä lopun matkaa. 

KOHTAUS MERELLÄ 

Niin lopulta kohtasimme pimeällä, 
talvisella merellä juuri sovitussa 
paikassa eli siellä missä tapaisimme 
mahdollisesti toisemme. Ajoin lai-

van väylän varteen kiintojäähän 
puskien, jolloin jäänreunassa odo
telleet leirijoukot perääntyivät liuk
kaasti lähimmän saaren taakse. 
Parin puhelun jälkeen saimme hei
dät maaniteltua takaisin ja pääsim
me vihdoin aloittamaan lastauksen. 
Se olikin jo kaiken tapahtuneen jäl
keen helppoa. Varsinkin, kun jou
kot saivat riisua sukset jalasta en
nen laivaan kiipeämistä. Pari no
peinta kuitenkin ehti luistella si
sään suksisillaan ja toisella roikkui 
vielä ahkiokin kaulassa. 

Vaiherikas marssi Mustamaasta 
Kirkonmaahan jatkui näin laivalla. 
Toivottavasti verottajalle ei ole lip
sahtanut tieto siitä, että tämä kulje
tus oli kuutamokeikka. ~ 
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· VIRASTOTALON UIPINÄT 
•• 

ARVAAMITA? 
Arvoitus: 
Mitä se on, kun siinä tulee hiki, 
syke nousee ja poskille puna, 
välillä ollaan selällään ja välillä 
mahallaan, jälkeenpäin on it
seensä tyytyväinen ja nauttii 
mukavan rennosta olosta?! 

Aivan oikein ; yhteinen kuntoilu/ 
jumppa/itsepuolustus -tree
nimme keskiviikkoisin Virasto
talon väestösuojassa! Tarjolla 
on jokaiselle jotakin: lämmi
tellään , venytellään , harjoitel
laan erilaisia lyöntejä, potkuja, 
torjuntoja , sidontoja, kuris-

tuksia, pyyhkäisyjä, kaataja ja 
puolustuksellisia tekniikoita. 

"Heti ensimmäisen harjoittelu
kerran jälkeen oli mahtava olo! 
Itseluottamus kasvoi omiin 
kykyihin puolustautua tunkei
lijaa kohtaan. Miten yksinker
taisia asioita, mutta ei niitä itse 
tajua! Opimme mm. miten ir
rottautua tunkeilijan otteesta. 
Eikä pahasti haittaa, vaikka ei 
ihan aina harjoituksiin pääsisi
kään , seuraavalla kerralla asioi
ta kerrataan. Suosittelemme 
lämpimästi kaikille naisille! " 

- Työkkärin tytöt: Ulla, Sari ja 
Irina 

Jokainen säätelee itse 
suoritustensa vaativuutta ja 
niinpä homma sopii kaikille , 
ikään , kokoon tai sukupuoleen 
katsomatta. Siis kaikki virasto
talolaiset mukaan - ja tähti
vieraat talon ulkopuoleltakin! 
Käy katsomassa ja totea itse, 
jos olet vähänkään innostunut 
itsepuolustuksesta! Harjoittelu 
on ilmaista ja esim . alkuver
ryttelyn voi vetää kuka tahansa 
halukas, jolla on vähänkään 

asiasta kokemusta. Harjoitte
luun kuuluu myös rentoutus, 
sillä sitä ei helposti itse osaa -
tai malta - tehdä. Ryhmässä 
kaikki on monin kerroin kivem
paa! 

Tervetuloa tutustumaan keski
viikkoisin klo 16.30 - 18.30! 

Harjoitteluterveisin karate
valmentaja Timo Hemminki Jh 

SUOMI SODASSA - KUNNIA 
VETERAANEILLE -valokuvanäyttely 

Joulukuussa 1995 virastotalolla oli 
mahdollisuus tutustua patteriston 
komentoalan pystyttämään 
valokuvanäyttelyyn "Suomi Sodas
sa - Kunnia veteraaneille". Kuvat 
kertoivat Suomen sotien historial
lisista vaiheista vuosilta 1939-45 
ja esittivät useita eri henkilöstö
ryhmiä, joita sota kosketti , mm 
sotilaita, lottia, sotilaskotisisaria ja 
sairaanhoitajia. Mukaan oli otettu 
myös nelijalkaiset ystävät, evakot 
ja vähäiselle huomiolle jääneet so
taan osallistuneet heimoveljet. 
Näyttely avattiin pienimuotoisella 
avajaistilaisuudella 5.12.1995 ja se 
oli yleisölle avoinna joulukuun lop
puun asti . Valokuvanäyttelyllä ha
luttiin juhlistaa itsenäisyyspäivää 
ja kunnioittaa veteraaneja. 

Valokuvat, jotka saatiin Puolustus
voimien koulutus- ja kehittämis
keskuksen kuvaosastolta olivat ai-
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emmin olleet esillä Helsingissä. Hel
singin näyttelyssä oli esillä myös
kin sotaa liittyvää esineistöä, jotka 
tilan puutteen vuoksi oli jätettävä 
Kotkan näyttelystä pois. Tähän laa
jempaan näyttelyyn tutustui majuri 
Taavitsainen , jonka aloitteesta ko 
näyttely hankittiin myös Kotkaan. 

Virastotalon näyttelyyn oli saatu 
mukaan myös Kotkasta kertovaa 
materiaalia. Kotkan kuvista oli niu
kasti taustatietoa, joten näyttely
vieraille oli järjestetty mahdollisuus 
kirjoittaa vieraskirjaan valokuviin 
liittyviä muistikuvia. Kuva
materiaalin lisäksi käsiohjelmassa 
oli tiivistettynä historiaa Suomen 
sotien ajalta sekä valtakunnallises
ti , että paikallisesti . Kirjalliseen 
historiikkiin voi edelleenkin tutus
tua komentoalalla. Jh 

Törni 

SUOMI SODASSA 1939 - 1945 
LAPIHSOM 

LAPf>L'NOSKRIGET 
1944-45 

-....::;:"-Don ___ _ 

KUNNIA VETERAANEILLE 
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1 TYTÖT SODASSA 
Toimintasuunnitelman mukaan jo
kainen esikunnan nainen osallis
tuu johonkin sotilaalliseen harjoi
tukseen tämän vuoden aikana. Kos
ka kumpakaan meistä ei ole mi
kään Hannu Hanhi , Anne ja minä 
hävisimme suuret arpajaisetjajou
duimme varmasti rankimpaan , 
mutta myös mielenkiintoisempaan 
harjoitukseen. 

Kaikki oli meille naisille uutta. Aamu 
oli poikkeuksellinen myös aamulla 
kylpyhuoneessa. Ei meikkiä naa
maan eikä suurempia föönauksia 

. peilin edessä. Tukka vain tiukasti 
kiinni ja ... Nyt naisellisuus voitti -
sipaisu kesto punaa huuliin! 

Leirimme alkoi samoin kuin varsi
naisilla varusmiehilläkin Reinon 
vaatehuoneen alennusmyynnissä. 
Saimme maastopukujen lisäksi 
kasan varusteita reppuun sekä suk
sien päälle saappaat kokoa 41 . 

TALVINEN 
TELTTARETKI 

Meidät sijoitettiin aivan eri joukku
eisiin . Saapuessani ryhmäni teltalle , 
totesin sissiteltan olevan hieman 
pienempi kuin se puolijoukkueen 
teltta jossa olen joutunut viettä
mään edellisen telttaretken. No, 
toivottavasti meillä on ainakin läm
pimämpi. Istuessani teltassa ja 
jutellessani poikien kanssa eräs 
mattimyöhänen saapui lomilta. 
Ensiksi reppu lensi sisään ja seu
raavaksi työntyi karvalakki, jonka 
alta löytyi kasvot, jotka sanoivat 
lyhyesti: "Moi." No niin , en ollut 
enää mikään esikunnan elvistelijä 
vaan yksi muiden joukosta. 

Kokematon saa ruokailustakin tu
lemaan taidetta. Yritin katsoa mal
lia, kun muut söivät soppaa riva
kasti haarukkalusikkayhdistelmällä. 
Oma yritykseni jäi vain nauratta
vaksi ajatukseksi : Vilukissan tas
sut kun eivät ole tottuneet olla kyl
mässä pakkasviimassa. Laitan oi
keaan käteen rukkasen , jonka taitan 
rukkasen kämmenen puolesta vä
listä ranteeseen päin ja asetan lusi
kan oman kämmeneni taitteeseen . 
Melko hyvin , olen muotoillutXXXL
rukkasesta pieneen käteeni sopi-

van käsineen, mutta minne lusikka 
katosi. .. 

HARJOITUS TEKEE 
MESTARIN
MESTARIKIN 
JOUTUU 
HARJOITTELEMAAN 
Seuraavaksi lähdimme harjoittele
maan väylän ylitystä. Väylän ylitys
tä varten oli rakennettu silta. Yritin 
kuvitella miltä silta tuntuisi , jos se 
olisi valmistettu parista joustavas
ta ranteen paksuisesta pajunrun
gosta. Kiitin näin onneani , että silta 
oli tehty jokaisen kirvesmiehen 
unelmasta ensiluokkaisesta lan
kusta. Päätin ylittää väylän nope
asti , koska kyselyyni mitä tapahtuu 
jos tipahdan , vastattiin : "Työnne
tään syvemmälle." 

Päivän toinen harjoitus oli hyök
käysharjoitus. Käskystä lähdimme 
hiihtämään metsään. Metsä alkoi 
hieman hämärtyä ja näin ollen nä
kyvyys alkoi heikentyä. Kuvittelen 
olevani tunturissa ja laskevani 
hankikelillä alas väistellen puita. 
Kuvitelmani katkeaa huutoon: va
rokaa piuhaa! Valppaana nostin 
toisen sukseni ylös ja selviydyin 
säikähdyksellä. Toisin kävi seuraa
van . Johdon kieppi toimi lasson 
tavoin saalistaessaan pahaa-aavis
tamattoman varusmiehen suksiin 
sidotun jalan . Lumi pöllyten ja suk
set ja sauvat sojottaen lumihan
gesta naurunremakka kaikuu met
sässä. Joo ja hiljaa pitäisi olla ... 

Kyllähän me Annen kanssa hiihtää 

Sallan ilmeestä päätellen väylän
ylitys on naurettavan helppoa. 

osataan , mutta muusta ei ole näin 
kylmiltään tietoa. Anne saa ahaa
elämyksen viestien kulkiessa läpi 
hiihtävän joukkion ja muistelee lap
suutensa ajan leikkiä nimeltä "juo
ru ". Minä taas ihmettelen miksi 
kaikki ovat kyykyssä suksiensa 
päällä edessäni. Kun vihdoin huo
maan katsoa taakseni , myös taka
na olijat ovat kyykyssä. Tunnen it
seni täysin tumpeloksi ja nolona 
kyykistyn nopeasti toisten seurak
si alas. Mistä minä voin tietää, että 
se edellinen merkki tarkoitti alas. 

Illalla suunnistin sotilaskodista on
nistuneesti puoli kilometriä suu
rimmaksi osaksi valaistua tietä pit
kin teltallemme. Kyselin kipinävuo
roani ja sain kuulla, että nämä her
rasmiehet eivät antaneet minulle 
vuoroa. En ole kyllä varma oliko se 

kohteliaisuus vai eikö minuun oi
kein luotettu. Tahdon uskoa ensim
mäiseen. Onnellisena kuukahdin 
makuupussiini ja tunsin oloni ko
dikkaaksi muotoilulla makuualus
tallani. Tunnen kun minua tönitään, 
kun muut halusivat saada myös 
tilaa. Nyt tiedän m i Itä tuntuu 
sardiinilta säilykepurkissa. 

TAVOITTEENA 
MUSTAMAA 

Aamuhämärissä purkasimme lei
rin jaahkioita vetäen suunnistimme 
kohti Kirkonmaan länsilaituria. 
Maastossa aloitimme lounaan val
mistamisen. Trangiat ja hyvä tuli 
takasivat maukkaan hernekeiton. 
Kiisselit ja kaakaot saivat jäädä toi
seen kertaan. Tiskivuoron osuessa 
kohdalle käytin lunta ja kuusen
havuja hyväkseni erittäin taitavas
ti. Puhdasta tuli ilman fairyakin . 

Kirkonmaan länsilaiturilla odotta
vaan Vahakariin kävellessämme 
sivusta kuului kauhistunut henkäys: 
" Kato yhdellä ei ole asetta! Mitä 
kummaa ... nainen ja toinenkin! " 
Näyttää siltä, että tänä naisten vai
kutuskautena Kirkon maa on joutu
nut valitettavasti olemaan liian kau
kana Suomenlahdella, jolloin he ei
vät ole saaneet nauttia maasto
pukuisten naisten charmista. 

Vahakarilla huomasimme, että jos 

Mustamaan olosuhteet vastasivat talvileirin vaatimuksia. Kuvan taistelija 
pohruaa metrisessä kinoksessa. 
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jokin alkaa mennä pieleen se to
dennäköisesti menee. Ensimmäi
sen kerran Vahakarin pysähtyessä 
murtamattomaan väylään olimme 
menneet vain kauemmaksi pää
määrästämme. Ajattelimme ottaa 
asian rennosti ja otimme pienet 
päiväunet. Herätessäni aukaisin 
silmäni ja tuijotin suoraan nenäni 
edessä vihreää sukkaparia, jotka 
kuuluivat yliluutnantille. Kyllä yli
luutnantin sukat tuoksahtavat ai
van samalle kuin tykkimiehenkin. 
Kaikesta huolimatta uneni oli rau
hallista ja tarpeellista tulevaan 
keitokseen. 

Vahakari jätti meidät keskelle avaa 
jäätä puoli kolmen aikaan. Sumun 
vuoksi emme nähneet edes lähim
pään saariin. Lähdimme hiihtämään 
hiljaa kohti Mustamaata. Alku 
kangerteli ja jono pysähtyi useam
man kerran. Joka kerta ahkion saa
minen liikkeelle oli yhtä vaikeaa. 
Juttua riitti alkumatkasta, mutta 
mitä hämärämpää tuli sitä harvem
maksi jutut kävivät. Kuutamo oli 
loistava, mutta sitäkin olisin ihas
tellut hieman toisissa olosuhteissa 
mielummin. 

HYVÄ OLI 
HIIHTÄJIEN 
HIIHDELLÄ 

Monen potkun, työnnön ja ham
mastenkiristysten jälkeen vihdoin 
saavuimme perille Mustamaan ran
taan, jossa odoteltiin hyökkäyksen 
alkamista ja saaren valtaamista. 
Johtuiko hymyni onnellisesti päät
tyneestä hiihtoretkestä vai väsy
myksestä, mutta saaren valtausta 
katsellessani suuni antoi ilmoille 
katkonaisesti pieniä ilmanpurs
kahduksia, joiden sanotaan myös 
pidentävän ikää. Kellon ollessa pit
kän matkaa yli puolenyön , 
täysikasvuiset ihmiset juoksevat 
kohti saarta rynkyttanassa hirveällä 
metelillä ja jaksavat vielä silloin täl
löin heittäytyä luontoäidin hellään 
huomaan. Sinnikkyyttä! 

Sillä välin , kun muut hoitivat tava
roiden kuljetuksen jäältä. Olimme 
jo Annen kanssa kuuman kahvi
ku pi 11 isen ääressä syömässä 
gourmet-ateriaa: näkkileipää ja 
maksapasteijaa kaminan lämmös
sä. Raukeus alkaa hiipiä jäseniini. 
Kiv1 J lähti ja vei Annen mukanaan. 
Silloin aloin kyselemään omaa 
porukkaani. He olivat menneet jo. 
Niin minun tyyliäni , aina myöhäs-
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sä, pallo hanskassa ja hanska hu
kassa. 

Löytyihän oikea osoite erään kuu
sen alta. Olin muuten samaan ai
kaan perillä, tosin eri suunnasta. 
Teltan pystytys alkoi lumen luon
nilla puiden alta. Pyysin, että mi
nulle sanotaan mitä voisin tehdä. 
Jälleen herrasmiehet olivat vauh
dissa, jäin statistiksi. Näitä herras
miehen taitoja voisi kyllä harjoittaa 
aivan muualla. Puiden välissä oli 
pieni väli , mutta juuri teltalle sopi
va. Parin harjoituskerran jälkeen 
saimme teltan pystyyn keskelle 
telttapaikkaa. Kipinän jako kävi hel
posti : neljä puolen tunnin vuoroa ja 
herätys. 

V-TYYLILLÄ KOTIIN 

Vessahädän yllättäessä ikäväkseni 
täytyy myöntää, että sisuni ei anta
nut periksi mennä metsän siimek
seen , kerätä takit kainaloon ja ottaa 
housut alas. Ei , ajattelin nukkuvani 
ensiksi pari tuntia (koko yön) ja 
ajatella asiaa uudelleen ja järke
vämmin. Kömmin makuupussiini , 
joka oli hieman kostea edellisestä 
yöstä ja kysyn kelloa viereltäni : 
6.15. Vihdoin myös kaminasta al
kaa tulla lämmintä. 

Aamu valkeni aurinkoisena ja oli 
mukava katsella ympärilleen ja tut
kia mihin sitä oli teltta tultu aseteltua 
yön pimeinä tunteina. Teltta lepäsi 
komeiden kuusien keskellä met
sää. Itse ajattelin lähteä nauttimaan 
etuoikeuksistani ja tiedustelemaan 
lähintä puuceen paikkaa. Mikä ilo 
oli havaita, että tällä kaikesta sivis
tyksestä syrjässä olevalla saarella 
oli myös erittäin mukava puucee, 
jossa oli myös vessapaperia. 

Kaikki mukava loppuu aikanaan. 
Juuri sinä päivänä, kun kevät on 
parhaimmillaan ja olemme saaneet 
hiihtomarssin suoritettua, meidän 
täytyi Annen kanssa lähteä. 
Tapahtumathan eivät vielä tähän 
loppuneet: Ajoimme moottorikel
kalla pitkin jäätä kunnes töyssyn 
jälkeen huomasin , että en istu enää 
moottori kelkan selässä vaan lennän 
kuin Toni Nieminen V-tyylin alkuai
koina ilmassa. Laskeutuminen ei 
mennyt aivan oppi-isän malliin, 
vaan telemark-alastulosta tuli yl
lättäen painin niskalenkki. 
Yrittäkäähän itse samaa ilman 
mustelmia. 

Ii 
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Varmaan lavastettu kuva leiriltä. Yksikön päälliköt vartioivat kannuja, 
joiden sisältö lienee ollut leiriläisille hyvin tärkeää. Myös kuvaajalla on 
ollut kova halu päästä kuvaan mukaan. 
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Kauas on pitkä matka. Paluumarssi Kotkaan on juuri alkanut. 

Väylän varresta löytyi sopiva alus paluukuljetusta varten. Huoltopäällikkö 
kapteeni Jyrki Rikka valvoo joukkojensa lastausta sydänyön pimeydessä. 

Jälkeenpäin : 
Harjoitus oli rankka, mutta koke
muksena erittäin hieno. Nainen , 
joka ei ole saanut mahdollisuutta 
olla vastaavassa mukana, ei voi 
tietää kuinka mahtava tunne on kun 
selviää sellaisesta ruumiillisesta 
rasituksesta. On mukavaa tietää, 
että on olemassa voimia, joiden 

olemassaolosta et koskaan ole tien
nyt mitään. ~ 

Puskajussina 5. - 7.3. 

Anne Järvinen 

Salla Savenius 

Ehti mennä monet märkämoppauk
set ja päiväkäskyt, ennen kuin aja
tus varusmiesten pikkujouluista 
Kirkonmaan linnakkeella toteutui 
elävässä todellisuudessa, eikä 
VMTK:n puheenjohtajan moneen 
kertaan nuijituissa suunnitelmis
sa. 

Reilut kahdeksankymmentä va
rusmiestä seuralaisineen ja nuo 

· neljä kekkerinkipeää Kirkonmaan 
yliluutnanttia ihastuttavine vaimoi
neen aloittivat pikkujoulut lin
nakkeen ruokalassa jouluaterialla. 
Tietysti sitä ennen, kemujen järjes
täjä VMTK:n puheenjohtaja oli pa
kotettu sortumaan siihen joka juh
lan pilaavaan tervetuliaispuhee
seen. Emännät olivat laittaneet usei
ta ruokalajeja. Pöydät notkuivat kuin 
Turun hovissa, vain viini jäi virtaa
matta marraskuun viimeisenä. 

ROKIN RÄMINÄÄ 

Aterioinnilta koko poppoo siirtyi 
lbändi varmasti oli - gona. Leski
sen "Sian" jälkeen alkoivat korva
parit uteliaina heilua ja odottaa mitä 
tuleman pitää. Ace of Base alkoi 
villitä: "lt's a beautiful life." Voiko 

KYLMÄÄ KALJAA 
VARUSMIEHILLE 
Pekka Vainio 

Kirkon maan linnakkeella odotettiin 
normaalia kiihkeämmin marras
kuun viimeisen päivän iltavuorolla 
laituriin saapuvaa laivaa. Jotain eri
koista oli tapahtumassa. Laivan 
matkustajina näet oli mm. joukko 
nuoria neitosia. Oli toki harmaa
pukuistakin väkeä, mutta miksi 
heillä oli kilisevät kassit mukanaan? 

No selvisihän syy sitten aikanaan. 
Kirkon maalla vietettiin varusmies
ten pikkujoulujuhlia, joihin daamit 
oli myös kutsuttu. Ja tunnelman 
virittämiseksi sallittiin niiden kili
sevien kassi en sisältö nautittavaksi. 
Eipä kassien sisältö todellakaan 
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PIKKUJOULUT 
PÄÄTTYIVÄT 
JOUKKOHEGEMONIAAN 

paremmin enää osua. Tytöt näytti
vät rannikonpuolustajille, mitä to
dellinen rohkeus on ja säntäsivät 
parketille. Se oli heidän etulinjansa. 
Kohta huomasivatvarusmiehetkin, 
että omiahan ne ovat ja uskaltau
tuivat mukaan. Pian jäyhä suoma
lainen sotilas vatkasi lannetta kuin 
sotilaskotisisar munkkitaikinaa. 
Oman tanssitaidon häpeä katosi 
yleiseen hurmakseen. 

liian kohokohta oli eittämättä MC 
Stonen & Dance Popin Rap-show. 
Väite , ettei valkoihoinen pärjää 
tummapigmenttiselle "räppääjälle", 
voidaan MC Stonen esityksen jäl
keen heittää vanhentuneena ulla
kolle, niin väkevä oli MC Stonen 
lavakarisma. Väliin taas tanssittiin 
hitaita. Parit liimautuivat niin liki 
toisiinsa, että niitä saattoi linnak
keen varapäällikön muutaman kuu
kauden ikäinen jälkikasvu luulla 
kaksipäisiksi otuksiksi - ei poika 
pelännyt. 

Eivät tainneet kantahenkilökunnan 
skappari-bändin jäsenet etukäteen 
ajatella, mikä riski piili heidän 
esiintymisessään, niin itsevarman 
näköisinä he astuivat lavalle. Auk-

ollut riittävä kaikkien juhlijoiden 
janon sammuttajaksi, mutta missä 
loput oluet mahtoivat olla. Linnak
keen odottava tunnelma oli pian 
kääntymässä epätietoisen tuskalli
seksi - ainakin niiden mielessä, jot
ka tilanteen vakavuuden tiesivät. 
Onneksi harvat. 

Kaljakorit olivat onneksi vain jääh
tymässä .. . Kuusisessa. Ja onneksi 
kaikkien janoisten ystäväkin oli jo 
siellä. Korit lastattiin uiskoon ja 
loppujäähdytys alkoi. Matka saa
reen 30 solmun nopeudella teki 
oluiden makuun viimeisen silauk
sen. ~ 

toriteetti tulisi joko karisemaan, tai 
mikäli vielä mahdollista kasvamaan 
entisestään esiintymisen seurauk
sena. Linnakkeen päällikkö, Tork
keli , pehmensi esiintyjien paineita 
toteamalla, ettei bändillä ole ollut 
harjoituksia koskaan. Moniko sii
hen enää näytöksen jälkeen uskoi? 
Sen verran taidokkaasti ryhmä 
rokkasi rappion autuaallisuudesta: 
"rappiolla on hyvä olla, antaudu 
sinäkin suosiolla ja anna meidän 
olla". Esittipä skapparit vielä kap
paleen "Oi niitä aikoja". Se taisi 
tulla ihan omina tunteina. Ainakin 
jos esiintyjien silmien verestyksistä 
jotain uskalsi päätellä. Saattoihan 
se johtua kenties jostain muusta
kin? 

ARPAJAISIA JA 
TEHTÄVIEN 
VAIHTO 

Lopuksi arvottiin sotilaskotisisarien 
järjestämien arpajaisten onnelliset 
voittajat. Pääpalkinnon , kahden 
hengen risteilyn voitti kotiutuva 
varusmies. Hän jos kuka sitä 
tarvitsikin . Eihän Kirkonmaalta il
man risteilyä kotiin pääsekään. 

Oluet oli jäähdytetty viimeisen 
päälle hienosti ja kaikkien janois
ten ystävä käänsi uiskon keulan 
kohti kaupunkia. Pirun janoisena ... . 

Vai ettei skappari ole ihminen. 
Pajulahdella on ainakin ison ihmi
sen elkeet. 

Näillä resursseilla ja armeijan puit
teissa juhlat onnistuivat odotettua 
paremmin, tuumi pikkujoulujen jär
jestäjä ja muutaman tunnin kulut
tua VMTK:n virkaan astunut tykki
mies Hievanen huojentuneena. Pik
kujoulut olivat ohi ja monen varus
miehen palvelusaika Kirkonmaan 
linnakkeella samalla päättynyt. ~ 

Lehtisen Rikun ohjaaman Hydro- ; 
kopterin meno lopahti laivaväylään 
Kirkonmaan eteläpuolella. Rikun 
kanssa kumollaan olevaa hydroa 
ihmettelee merivartija Mikael Sivu
ranta. Taustalla vastauksena aiem
min esitettyyn kysymykseen: Aapo 
on uppoavan aluksen jättänyt kip
pari. 
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MIEHET JA LAIVAT RAUTAA 
Pekka Va inio 

Kotkan saaren kupeessa, aivan lai
vaväylän varrella on pieni saari , jon
ka etenkin vanhemmat paikka
kuntalaisettuntevat nimellä Luotsi
Kuusinen. En aio kirjoittaa kaupun
gin historiaa uusiksi edes lähimen
neisyyden osalta, mutta lienen oi
keassa kertoessani , että pengertie 
Kuusisen saareen rakennettiin 
1970-lu·vulla. 

Jos kauan ennen tien rakentamista 
olivat luotsit jättäneet saaren , ja 
kallion laella seissyt talokin oli saa
nut polttohautauksen tupajumien 
hyökättyä sen kimppuun. Näin ovat 
kallion laen kivet minulle kuiskineet. 
Saari on aina ollut kotkalaisten suo
sima ulkoilu- ja virkistyskohde. 
Nykyäänkin suuri osa saarta hoitaa 
tätä samaa virkaa. 

SATAMAT SYNTYVÄT 

Melko pian tien rakentamisen jäl
keen huomattiin, että kulkuyhteydet 
saareen paranivat entisestään. Tar
peita erilaisten toimintojen laajen
tamiselle oli myös syntynyt. Näin 
myös patteristommekin piirissä. 
Kuusisen saari alkoi työkoneiden 
kynsissä muuttaa muotoaan 1980-
luvun alussa. Mainittakoon, että 
Mussalon Kuusiselle kävi myö
hemin vielä huonommin sen jää
dessä kokonaisuudessaan syvä
sataman alle. 

Patteriston aluskalusto oli viettänyt 
vuosikymmenet kiertolaisen elämää 
eri puolilla Kotkan satamaa. Viimei
sin laituripaikkaoli Kalarannan puu
laituri - Kairon valvovien silmien 
alla. Uusi satama avattiin patteriston 
käyttöön syksyllä 1981. Terminaali
rakennus suihkuineen, saunoineen, 
luokkahuoneineen ja lukuisine va
rastoineen oli jotakin käsittämättö
män hienoa - ja on vielä tänäänkin. 

Patteriston merenkulkuhenkilöstö 
aluksineen oli ensimmäistä kertaa 
saanut oman oikean kodin - tuki
kohdan , josta voitiin jopa olla ylpei
tä. Etuna vanhaan laituripaikkaan 
oli myös lyhentynyt merimatka 
linnakesaariin, muista eduista nyt 
puhumattakaan . 
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Tukikohta Kuusisesta oli patteriston merikuljetusjaokselle unelmien täyttymys. Kerrotaan sateenkaaren päässä 
olevan aarteen - Vahakari on varmaan sellainen verrattuna edeltäjäänsä Pyhtääseen. 

Naapuriin, aivan satama-altaan toi
selle puolelle syntyi myös uusi sa
tama samaan aikaan. Sotilassata
man veli kutsuttin mm. kalasata
maksi. Sinne saivattilaa myös luot
si piiri ja palolaitos. Muutamana 
kesänä poliisivene tukeutui sotilai
den puolelle. 

ALUSKALUSTON 
KEHITYKSESTÄ 

Oman sotilasurani aloitin vuonna 
1977 alokkaana Kirkonmaan lin
nakkeella - silloisessa I patterissa. 
Kyllä silloinkin kuljettiin linnakkeille 
aluksilla - jopa talvisin. Usein no
peampi tapa päästä mantereelle oli 
taaperrus jalkaisin jäätä pitkin. 
Väyläsiltaaylläpidettiin Kukourissa. 

"Jäänmurtaja Pyhtää avustaa lii
kennettä Kotkan edustalla". Pyhtää 
oli legenda jo eläessään. Etenkin 
talviset merimatkat koettelivat mat
kustajien hermojen lujuutta. Var
sin usein näet kävi sillä tavalla, että 
koko työpäivä meni matkustami
seen mantereelta saareen ja heti 
takaisin . Monesti paluuaika oli yöl
lä. 

Melkoinen joululahja patteristolle 
oli ensimmäisenä Valas-luokan 
alussarjasta valmistuneen Vahaka
rin saaminen vuonna 1979. Laiva 
kiinnitti ensimmäisen kerran kot
kalaiseen laituriin juuri ennen jou
lua. Mitä lienee linnakkeilla työs
kennelleet ajatelleet silloin , kun 
ensimmäisenä talviaamuna 
ehtivätkin ajoissa töihin . 

Pelkästään patteriston aluskaluston 
kehityshistorian selvittelystä voisi 
kirjoittaa kirjan, ja siihen lisäämällä 
juttuja ja tarinoita sattumuksista ja 
niiden seuraamuksista saisi toisen 
kirjan. Mutta rajansa kaikella, joten 
aikakoneeni viilettääkin suoraan 
1980 -90-luvuille. 

MUOVI VALTAA 
RUOSTEEN 

Pitkälle 1980-luvun loppuun pien
venekalusto pysyi vanhana K- ja Y
veneinä. Peruskorjatun K-veneen
kin patterista sai-70-luvulla, mutta 
liian keikkuvana se vaihdettiin van
haan Suomenlinnan rykmentin 
kanssa. 

Onhan 30 vuotta veneelle pitkä ikä 
- vertaa vaikka henkilökunnan 
keskivertoiseen 25 vuoden palve
lusaikaan. Ensimmäinen linnake
vene L-104 ajettiin Uudestakaupun
gista vuonna 1986. Harppaus K
veneestä L-veneeseen oli vähin
täin yhtä huikea kuin Pyhtäästä 
Vahakariin . 

Oman merimiesurani aloitin Uis
ko-105:n kuljettajana rt:n yhteis
leirillä Kotkassa toukokuussa 1982. 
Ensimmäinen kuljetustehtäväni oli 
kahden 23-millisen ilmatorjunta 
tykin (Sergein) siirtäminen Kirkon
maan päälaiturista Vanhankylän
maahan. Menihän ne. 

Jo tuona ensimmäisenä keväänä 
"pahviuisko" tuntui ikälopulta. Sil
lä kuitenkin ajeltiin vielä monta ke
sää, kunnes vettynyt runko ei liu
kunut kyllin hyvin - se pistettin 
romuksi. liman meidän kuljetuksille 
tärkeää uiskokalustoa sinniteltiin 
jokunen kesä. Onneksi oli sentään 
edes pioneerien uisko, jota silloin 
tällöin , kipeimpään tarpeeseen 
saimme lainata merikuljetusjaok
sen käyttöön . 

Uusi , iso Uisko-lk oli suunniteltu ja 
ensimmäinen alumiinirunkoinen 
"muskeli-uisko" saapui Kuusiseen 
loppusyksyllä 1991 . Siinä oli vesi
suihkuvetolaite, joten veneen ajami
sen opiskelun sai aloittaa alusta. 

Nopeisiin henkilökuljetuksiin on 
RN-luokka. Vatorin lyllerö RN-23:n 
sai kulkemaan loikkimatta alle 5 
cm:n aallokossa. Sen matkustaja
kapasiteetti oli suhteellisen pieni , 
mutta sillä pääsi nopeasti paikasta 
toiseen - joskus samana päivänä 
jopa kolmanteen. Uuden nopean 
linnakeveneluokan (Träskö-lk) val
mistuttua Turun rykmentti oli val
mis luovuttamaan maineikkaan RN-
31 :n kotkalaisille. Emmehän mil
lään voineet olla uuden veneen 
mittaisia. 

Turun urhoolliset merenkulkijat 
ajoivat RN-31 :n melkoisessa vesi
lastissa Kotkaan. Olemme juuri saa
neet sen kuivatettua. Edelliseen ver
rattuna matkustusmukavuus sekä 
matkustajakapasiteetti kasvoivat, 
mutta nopeus tipahti. Kaikella on 
siis puolensa. 
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Tällä hetkellä patteriston aluska
lustoon odotetaan perheenlisäystä. 
Etenkin L-vene- en muista kumpi
taitaa olla pieniin päin. Uisko n koh
dalla toivotaan samaa, ja etteivät 
unelmat loppuisi, toivomme myös 
kaikkien rakastamalle Havourille 
isoa veikkaa. Tämän kehityssuun
nan odotetaan toteutuvan Rankin 
linnakkeen "heräämisen" myötä. 

MILLAINEN 
PORUKKA 
ALUKSILLA HYÖRII 

Kuusisen sotilassatamaa aluksi
neen käyttää työpaikkanaan Huol
topatterin merikuljetusjaoksen väki. 
Jaoksen johtajana toimii allekirjoit
tanut - yliluutnantti Pekka Vainio , 
ya Vahakarin päällikkönä toimii 
luutnantti Pekka Liukkonen ja Kala 
1 :n päällikkönä yliluutnantti Heikki 
Virtanen . Merikuljetusupseerin 
pestiä hoitelee vielä tällä hetkellä 
porukkamme nuorin - luutnantti 
Marko Nuuttila. Merenkulkuup
seereina toimivat luutnantti Henry 

Lokakuun pimeää yötä valaisi Vanhankylänmaan laiturissa palamaan 
syttynyt L-107-vene vuonna -93. Seuraavana aamuna veneestä ei ollut 
paljoakaan jäljellä 

Merikuljetusväki on ollut monessa 
mukana. Haapasaaren öljytäyden-
nykset ovat usein tuottaneet har-
maita hiuksia. Talvella -93 öljy kul-
ki laivan perä kannelta ilmojen teitse 
yli saaren. 

Halvorsen ja Petri Kainulainen. 
Sukupolven vaihdos on tämän vuo
den aikana tapahtumassa, sillä sekä 
Halvorsenin Henza että Virtasen 
Hessu ovat jäämässä eläkkeelle. 

Koneiden toiminnasta konetarkas
taja Seppo Merivirran johdolla vas
taavat kone päälliköt - teknikkokap
teeni Matti Hämäläinen Vahakarissa 
ja Kala 1 :n Mattina yliluutnantti 
Arponen. Koneupseerina Vahaka
rissa teknikkokapteeni Pilssi-Pena 
Penkki mäki ja sotilasmestari Jukka 
Riki - kesäisin Kala-lautassa. Rikin 
tulette vielä tuntemaan mm. leppä
kerttu ku ulosuojaimistaan ! 

Merikuljetusten suorittaminen on 
vain eräs osa meidän työstämme. 
Jotta kuljetukset voidaan suorittaa 
turvallisesti ja ajallaan, on aluksia 
hoidettava ja huollettava. Etenkin 
konehenkilöstön työstä suuri osa 
aikaa kuluu tähän ulospäin näkymät
tömään, mutta äärimmäisen tärke
ään työhön. 

OSAAMME MYÖS 
KOULUTTAA 

Aluksien henkilöstön rungon muo
dostavat varusmiehet. Osan ajas
tamme kuluttaa heidän koulutus. 
Kansi miehiksi komennetaan linnak
keelta tykki miehiä, joiden koulutus
haara voi olla yhtä hyvin tuliasema
kuin viestimies. Linnakkeilla ei 
saapumiserästä valita koulutus
suhdelaskelman perusteella ainut-

takaan kansimiestä, vaan ne on 
revittävä aina jostain pois. 

Patterista kouluttaa myös omat 
veneenkuljettajansa. Kurssinjoh
tajana toimii jaosjohtaja ja kurssin 
teoriajakso toteutetaan Kuusisen 
satamassa. Nykyään voidaan par
haat oppilaat kouluttaa myös vene
ryhmänjohtajiksi. 

Operatiivisten valmiuksien ylläpito 
vaatii nykyään jatkuvaa koulutusta. 
Merikuljetusjoukkojemme kykyä 
suoriutua miinoitustehtävästä mi
tataan monessa harjoituksessa 
vuosittain . Viime aikoina turvalli
suuspolitiikan muutokset ovat li
sänneet merivoimien toimintaa itäi
sellä Suomenlahdella ja se näkyy 
myös meidän toimintasuunnitel
missa vuosittain. Harjoitusten myö
tä taitomme ovat kehittyneet ja mei
dän kykyymme suoriutua vaativasta 
tehtävästä luotetaan. 

"On kiva olla merimies"- lausah
dus on tavaramerkkimme. Pitää 
pitkälle paikkansa. Merimiehen työ
päivä on aina erilainen. Jo pelkäs
tään sään epävakaisuus tuo vaihte
lua työhömme. Ja toki on erilaista 
hinata maalilauttaa, kun ajella 
"kakka-autoa" saaresta toiseen. 

Seuraavalla aukeamalla on muuta
ma esimerkki siitä mihin olemme 
joutuneet tai päässeet osallisiksi. 
Nauttikaa ja kadehtikaa. Olette ter
vetulleita vieraiksemme. Jk 
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Kilpailuammuntojen voitto Kotkaan 

Kotkan poikien raskas patteri otti 
"suvereenin" 6 pisteen voiton vuo
den 1995 ki lpailuammunnoissa. 
Voitto kilpailuammunnoissa oli jo 
kolmas perättäinen. Kisa oli poik
keuksellisen tiukka voittajan ja vii
meisen joukko-osaston välistä eroa 
oli vain 116 pistettä. Tämä antaa 
kaikille joukko-osastoille mahdol
lisuuden kokonaiskilpailun voit
toon. Kokonaiskilpailun voittohan 
ratkeaa kevyen ja raskaan patterin 
perättäisinä vuosina ammuttavien 
kilpailuammuntojeli yhteistulok
sella. Kevyen patterin kilpailuam
muntojen ja samalla kokonaiskil
pailun voitto ratkaistaan vuoden 
1996 aikana. 

Kotkalaisten siipien kantavuus mi
tataan Kirkon maal la 17. - 26. tou-

kokuuta. Helpo lla ei tul la Karhu lan 
maljasta luopumaan onhan jalo
juomien nauttiminen siitä jo perin
ne. Vaikka olisikin ehkä syytä antaa 
väli llä jo jonku n muunkin voittaa, 
jotta muistaisivat mi ltä voiton malja 
maistuu . 
TULOKSET 

Paras raskas rannikkopatteri - NE
NOSEN TYKKI 

1. Kotkan 
Rannikkopatteristo 1256 

2. Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 1250 

3. Hangon 
Rannikkopatteristo 1232 

4. Vaasan 
Rannikkopatteristo 1215 

5. Turun Rannikkorykmentti 1140 

Patteriston komentaja majuri Mikko Taavitsainen Ja Kirkon maan linnakkeen 
päällikkö yliluutnantti Juha Torkkeli vastaanottivat raskaan patterin kierto
palkinnon rannikkotykistön tarkastajalta eversti Jorma Vuohelaiselta 
Turussa 16. 11. 1995. 

KotRPsto paras myös yhteisleirillä 

Rannikkotykistön yhteisleiri 1995 
järjestettiin syyskuun loppupuolella 
Upinniemessäja Porkkalan saaris
tossa. Kotkan Rannikkopatteristo 
otti osaa leirille kevyen rannikko
tykistöpatterin voimin. 

Yhteisleirin henkeen on pitkään 
kuulunut erilaiset kilpailut, joissa 
on mitattu joukko-osastojen väli
siä taitoeroja. Yhtenä pitkäaikai
semmista perinteistä on yhteis
leirille kuulunut joukko-osastojen 
varusmiesten kilvoittelu keskinäi
sestä paremmuudesta tykki
menetelmäammunnassa. Kilpai
luun on ottanut osaa myös eri jouk
ko-osastojen kantahenkilökunnas
ta koottu joukkue. Kilpailujen tu
losluettelot ovat valitettavasti vain 
tupanneet olemaan yksitoikkoista 
luettavaa voittajien osalta. Viimei
nen varusmiesten voitto taitaa olla 
ennen vuotta 1991 ... Joka vuosi ei 
kuitenkaan ole päästy tykki
menetelmäammuntaa suoritta
maan, koska sää ei aina ole ollut 
suosiollinen . 

Niin kävi tälläkin leirillä, ettei 
tykkimenetelmäammuntoja kovas
ta tuulesta johtuen voitu suorittaa, 
joten ainoaksi "näytön" paikaksi 
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patteristolle jäi henkilökunnan tai
to-ottelu . Rannikkotykistössä ei 
aiemmin tällä tavoin ole henkilö
kunta keskenään taitojaan mittaillut. 
Ensimmäiseksi taito-ottelu paikaksi 
oli kilpailun organisoija kapteeni 
Tommi Raitio Rannikkotykistö
kou lulta valinnut Mäkiluodon 
luonnonkauniin linnakesaaren. 

Taito-ottelun tavoitteena on kehit
tää henkilökunnan rannikkotykistö
tietämystä kilpailemalla aselajin eri 
osa-alueille sijoittuvissa tehtävis
sä. Tällä kertaa pääpaino taito-ot
telussa oli asetettu viestillisiin tie
toihin ja taitoihin. Tästä syystä oli 
joukkueiden kokoonpano rajattu 
siten, että kussakin kolmimiehi
sessä joukkueessa saattoi olla vain 
yksi viestikoulutuksen saanut hen
kilö . Patteriston joukkueen muo
dostivat yl il Pasi Ahti , ltn Jyrki 
Balk ja vänr Timo Nikola . 

Taito-ottelu jakautui kahteen osaan, 
kirjalliseen ja käytännön osaan . 
Kirjallinen osa muodostui kolmes
takymmenestä toinen toistaan 
kinkkisemmästä kysymyksestä, 
joihin väärin vastaama lla sai 
miinuspisteitä. Patteriston (valveu
tunut?) joukkue kuitenkin suoritti 

osan mal likkaasti ollen muita jouk
kueita rinnanmitan , ellei kaksi , pa
rempi. Käytännön osassa taitoja 
testattiin perinteisissä tykki miesten 
lajeissa, viesti- , tulenjohto- ja 
laskinkaluston käsittelyssä. Käytän
nön osuus ei joukkueeltamme su
junut toivotulla tavalla, vaan edelle 
ehättivätTurun Rannikkorykmentin 
edustajat. Lopull ista tulosta laski
essa oli käytännön osuuteen pai
notettu enemmän arvoa kuin teo
reettisiin tietoihin suhteen ollessa 
40/60. Kotkan Rannikkopatteriston 
joukkue kuitenkin voitti tasaisella 
suorituksella niukasti toiseksi 
kiilanneen Suomenlinnan Rannik
korykmentin viiden pisteen margi
naalilla voittopisteiden ollessa 92. 

Kuvassa rt::n 
yhteisleirillä 
henkilökunnan 
taitokilpailussa 
voiton napannut 
patteriston 
Joukkue 
palkintolauta
sineen. 

Ottelun arvokkaan kiertopalkinnon 
voittaneelle joukkueelle ojensi 
rannikkotykistön tarkastaja eversti 
Jorma Vuohelainen. Aikaisemmin 
lautanen toimi moottoroitujen rt
pattereiden kilpailuammuntojen 
kiertopalkintona 1950- ja 1960-
lukujen taitteessa. 

Taito-ottelusta jäi muutenkin hyvä 
maku. Kilpailu ol i hyvin suunnitel
tu ja järjestelyissä ei ollut moitti
mista; kiitokset siitä kilpailun jär
jestäjille. Pienin parannuksin kil
pailusta saadaan hyvä mittari eri 
ran n i kkotykistöjou kko-osastojen 
tasosta. Jk 

Pasi Ahti Jyrki Balk 
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Varusvaraston gona - sotilasmestari Virtanen 

KIRKONMAAN LINNAKKEEN VÄRIKKÄIN PERSOONA 

Sotilasmestari Reino Virtanen on 
jäänyt lähtemättömästi monen va
rusmiehen mieleen. Hän on henki
lö, jota ei helposti unohdeta. Tällä 
kertaa se on positiivisessa mieles
sä, si llä aika useinhan vain linnak
keiden pääl liköt, vääpelit, ryhmän
johtajat, kokelaat tai mitä yleisem
min inhottavat kouluttajat jäävät 
mieleen ... Sotilasmestari Virtasta 
Kirkon maan linnakkeen värikkäintä 
henkilöä ei voi unohtaa aivan noin 
vaan . 

P YYKINVAIHTOKIN 
VOI OLLA 
HAUSKAA! 

Kun alokkaatsaapuvat Kirkon maan 
linnakkeelle, niin tuskinpa he ar
vaavat miten hauskaa voi pyy
kinvaihtokin olla. he luulevat sitä 
vain jonotukseksi. Niin meidänkin 
saapumiserä teki. Mutta emmepä 
arvanneet miten hauskaa voi olla 
jopa pyykinvaihdossa. Varus
varaston hoitajan , sotilasmestari 
Virtasen juttuja ja vitsejä kuunnel
lessa sai pokeria todella yrittää pi
dätellä. Ja kaikiltahan se ei aina 
onnistunut. Välillä on kuultu juttua 
jos toistakin hänen suustaan. Välil-

Reinosta ei sitten millään voi saada tämän huonompaa (lue parempaa) 
kuvaa. Ilme selvästi kertoo Retin nauttiman Jouluaterian herkullisuudesta. 

lä pyykkimäärä on kuin koko lin
nakkeen, välillä se on yhden . Välillä 
niitä ei ole käytetty, välillä taas tie 
mitä kaikkea niihin on pyyhitty. Aina 
tulee pyykeistä joku kuitti - ja tie
tenkin leikillään. Virtasen omien 
sanojensa mukaan häneltä löytyy 
ihan mitä vaan ja aivan minkä ko
koisia vaatteita tahansa. Saat aivan 

barbien vaatteita tai sellaisia, joihin 
mahtuu koko tupa kerralla. 

ERILAINEN 
OPPITUNTI 

Kun Virtanen piti meille alokaskau
tena oppitunnin, niin en muista kos
ka olisi ollut niin hauskaa palvelus-

aikana. Oppitunni lla Vi rtanen ker
toi enemmän omia juttujaan kuin 
varusteisiin liittyvistä asioista. Ja 
aivan yhtä hauskaa varmasti on 
ollut juuri palve lukseen tul leilla 
alokkailla. 

ELÄKEPÄIVIEN 
KYNNYKSELLÄ 

Sotilasmestari Virtasel la on niin 
vähän päiviä, että hän päätti "kuita
ta" muil le kantahenkilökuntalaisi lle 
siitä eräänä kauniina iltapäivänä 
juuri kun linnakkeella järjestäydyt
tiin päiväkäskyä varten . Muut kou 
luttajat vain naureskelivat Virtasel
le. Tämä päivien vähyyden ilmoit
tamin en muille on tunnettua va
rusmiesten keskuudessa, mutta 
että kouluttajat... Virtanen rikkoo 
raja-aitoja. Voin vain todella yrittää 
muistella kuinka hauskaa linnak
keella oli , kun sotmest Virtanen oli 
patteriston päivystäjänä heti pik
kujoulujen jälkeen. 

Sotilasmestarimme on huumorimie
hiä, mutta hoitaa silti hommat. Jb 

Tkm Varonen 

ENSO GROUP 
K O T K A N TEHTAA T 
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RATIONALISOINTITOIMENPITEET 
KOTKAN RANNIKKOPATTERISTOSSA 

- Jyrki Rikka 
1~11, .. •IID••L__:_ _____________________ _j 

1 

Kotkan Rannikkopatteristo kuului 
vielä vuonna 1992 lakkautettaviin 
joukko-osastoihin. Uhkana oli 
joko lakkauttaminen tai liittämi
nen Reserviupseerikouluun tai 
Suomenlinnan Rannikkorykment
tiin. Nyt tilanne on täysin toinen. 
Rankin linnakkeen avaaminen 
kymmenen vuoden tauon jälkeen 
uudelleen varusmieskoulutuk
selle tekee patteristosta kehitettä
vän joukko-osaston. 

Kotkan Rannikkopatteristo kasvaa 
ja on vahvempi kuin koskaan. 

RATIONALISOINTI
TOIMIIN 
VAIKUTTAVAT 
PÄÄTÖKSET 

Kotkan Rannikkopatteristossa on 
tapahtunut ja tapahtuu lähiaikoina 
suuria muutoksia. Muutokset sai
vat alkunsa jo vuonna 1988 puo
lustusministeriön tehdessä päätök
sen luopua Kyminlinnan alueesta. 
Takarajaksi on asetettu vuoden 
1997 loppu, jolloin patteriston tu
lee olla poistunut alueelta. 

Helmikuun 1. päivänä Pää
esikunnassa tehtiin päätös Kotkan 
Rannikkopatteriston uudesta orga
nisaatiosta. Uusina yksiköinä hy
väksyttiin Rankin linnake ja Ohjus
patteri. Samassa yhteydessä pää
tettiin lakkauttaa kertausharjoitus-

patteri. Uusi organisaatio otetaan 
käyttöön vuoden 1997 alussa. 

LUOPUMINEN 
KYMIN LINNASTA 

Siirtyminen pois Kyminlinnasta al
koi jo viime keväänä, jolloin pat
teriston esikunta muutti uusiin ti
loihin Kotkan virastotalolle. Tämän 
vuoden keväällä on määrä aloittaa 
Huoltopatterin uuden toimitilan 
rakentaminen Kuusisen sotilas
sataman alueelle. Tilojen toivotaan 
olevan valmiina viimeistään talvel
la -97. Näihin tiloihin siirtyy suuri 
osa nykyisestä Huoltopatterin hen
kilökunnasta ja varusmiehistä. Osa 
henkilökunnasta tulee siirtymään 
linnakkeelle tai muihin patteriston 
toimipisteisiin . 

Rankin hiljaiselo on ollut näennäistä. Ainakin jänikset ovat tuoneet 
elämää saareen. Pirisen Villen ruokinnalla on kesyyntynyt moni pitkä
korva. 

Kyminlinnassa oleva materiaali on 
tarkoitus siirtää patteriston ja Ky
men sotilasläänin esikunnan va
rastoihin . On myös mahdollista, 
että Kyminlinnaan jää joitakin va
rastoja patteriston käyttöön . 

RANKIN 
AVAAMINEN 

Patteriston saapumiserät kasvavat 
1/97 saapumiserästä alkaen nykyi
sestä 160:sta 230:een. Kasvu on 
noin 40 %. Samalla valmistaudu
taan myös vastaanottamaan en
simmäiset naisvarusmiehet. Kir-

konmaan linnakkeen majoituskapa
siteettia on jo nykyisillä vahvuuk
silla ajoittain ylitetty, joten saapu
miserien kasvu edellyttää Rankin 
tilojen käyttöönottoa. 

Patterista on tehnyt päätöksen 
Rankin linnakkeen juhlallisesta 
avaamisesta 2.1.1997. Rankin lin
nake keskittyy ensisijaisesti joukko
harjoituskauden koulutukseen (rt, 
rannjv, it) ja rannikkoilmatorjunnan 
erikoiskoulutukseen. Kirkonmaan 
linnake antaa pääosan erikois- ja 
peruskoulutuksesta. 

Rankkiin haetaan parhaillaan näyt
tävällä ilmoituskampanjalla linnak
keen päällikköä. Hänen on tarkoi
tus ottaa tehtävät vastaan 1.7.1996 
mennessä ja johtaa siitä eteenpäin 

, linnakkeen käyttöönottoa. Lisäksi 
patterista hakee palvelukseen meri
kuljetus-, huolto-, viesti- ja koulut
tajahenkilöstöä. 

HUOU'OJÄRIFSIELMÄ 

Kyminlinnasta luopumisen myötä 
tulee patteriston huoltojärjestelmä 
muuttumaan. Viimeistään vuoden 
-97 alusta tulee patterista tukeu
tumaan ylläpitävän huollon osalta 
Haminan varuskuntaan . Tukeu
tuminen pitää sisällään lähinnä 
muonituksen, vaatetuksen ja lää
kintähuollon. Jo tähän asti on 
patterista tukeutunut Haminaan 
ajoneuvohuollossa ja korjaamo
palveluissa. Yksityiskohtaiset neu
vottelut huoltojärjestelmästä aloi
tetaan tämän kevään aikana. Jk 

Rankin linnakkeen hiljaiselo on päättymässä. Maaliskuussa lastattiin 
remonttimiesten varusteita traktorin kyytiin. 

Rankin tarvitsemasta henkilöstöstä 
noin puolet kyetään kohdentamaan 
patteriston sisäisin rationalisointi
toimin. Loput on rekrytoitava ulko
puolelta. Eläkkeelle siirtymiset huo
mioiden on palkatun henkilöstön 
välitön lisätarve noin 25 henkilöä. 
Näistä noin puolet on opisto
upseereita, erikoisupseereita sekä 
siviilityöntekijöitä. 
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IKOTKA RANKKI - OHUTTA YLÄPILVEÄ 

Lause on tuttu kautta valtakunnan 
mutta harva tietää minkälainen is
kuryhmä on säätietojen takana. 

Kotkan Rannikkopatteriston jokai
sesta saapumiserästä valitaan nel
jä varusmiestä tukemaan Suomen 
sääpalvelua. Onnelliset valitut saa
vat koulutuksen Niinisalossa ja 
pääsevät tämän jälkeen Suomen 
rankimmalle saarelle. 

Pääasiassa säämiehet palvelevat 
11 matieteen laitosta. Sääsähke 
värkätään joka kolmas tunti ympäri 
vuorokauden ja 365 päivänä vuo-

dessa. Tämä pitää sisällään tuuli
tietojen, lämpötilan, kosteuden , il
manpaineen, sademäärän, pilvisyy
den ja näkyvyyden ilmoittamisen. 
Tiedot syötetään tietokoneelle, josta 
Ilmatieteen laitos hakee ne ja il
moittaa eteenpäin esim. radioase
mille. Yksi päivystysvuoro kestää 
yhden vuorokauden , mutta päivys
tyksen jälkeen saa yleensä levätä 
riittävästi toipuakseen seuraavaan 
vuoroon. 

Kun Rankissa tai lähistöllä olevilla 
saarilla ammutaan tykeillä, lähettä
vätsäämiehettykistön sääsanoman 

tulenjohdolle. Sää vaikuttaa melko 
paljon ammuksen lentorataan, ja 
eri korkeuksissa vallitsevat sääolot 
saadaan selville, kun lähetetään 
taivaalle vetypallo, johon kiinnite
tään pieni radiolähetin. Se ilmoit
taa paineen ja lämpötilan alas 
sääkontille, jossa palloa seurataan. 
Koska pallon nousuvauhti on va
kio, pystyy kontin tietokone laske
maan myös tuulen suunnan ja no
peuden. 

Sääalan lisäksi säämiesten tehtä
vien kirjo saarella on monipuolinen 
-ulottuen aina metwurstin leikkuus-

ta jään kairaamiseenjasaunan läm
mittämiseen. Luvattomien maihin
nousujen varalta pidetään silmät 
valppaasti auki. Vapaa-aika kuluu 
mukavasti lueskellen, urheillen sekä 
sääaseman kolmitasoista viihde
keskusta seuraten myös kulttuuri
elämän parissa. Jk 

alik S Korhonen , tkm l lsoaho, tkm 
M Myyrä, tkm A Rehunen 

.... 

HOROSKOOPPI 
1 

OINAS 21.3.-20.4 

Yrität luikerrella jakson aikana työtovereidesi suosioon, mutta tuolla 
naamalla ja käytöksellä se on varsin vaikeaa. Perhe-elämäsi on vakaata, 
sillä olet paljon erossa puolisostasi , mistä etenkin hän on erittäin tyyty
väinen. Rakkauselämää tuolla kropalla ei ole syytä edes harkita. 

HÄRKÄ. 21.4.-21.5. 
Sinulla on vaikeuksia saada aikaasi kulumaan työpaikalla. Suurimmaksi 
osaksi se johtuu siitä, ettet osaa tehdä työtäsi. Jakson aikana osallistut 
tapasi mukaan muutamiin orgioihin ; varo lonkkavikaa. 

RAPU 22.5.-21.6. 
Ei ole paljoa kehumista tulevassakaan jaksossa. Olet sellainen nynnerö, 
että elämääsi ei tule koskaan mitään väriä, ellet yritä tehdä jotakin 
radikaalia. Töissä nyhjötät omissa oloissasi. Eroottisia elämyksiä jakson 
aikana ei ole, ellet laske kananmunien keittämistä sellaiseksi. 

KAKSOSET 22. 6. -22. 7. 
Työtoverit yliarvostavat saavutuksiasi , jotka itse asiassa ovat melko 
keskinkertaisia. Perheesi vieroksuu ruoanlaittotaitoasi. Osta keittokirja, 
ettei idylli mene rikki . Juopottelua olisi syytä harventaa kolmeen kertaan 
viikossa. Tunne-elämäsi jakson aikana on suorastaan irvokasta. 

LEIJONA 23. 7. -22. 8 
Pingotat työpaikallasi aivan liikaa, mikä hatuttaa muita. Jos et pääse irti 
pyrkyryydestäsi , ala vaikka mäkihyppääjäksi , mutta töissä tuollaisia ei 
tarvita. Rakkauselämä on omissa käsissäsi - kirjaimellisesti. 

NEITSYT 23.8.-22.9. 
Olet taas jäljessä sinulle asetetuista tavoitteista. Nyt on aika ottaa itseään 
kurkusta kiinni ja ruveta töihin. Olet lihonut viime aikoina suhteettomasti , 
mikä alkaa olla jo yleinen puheenaihe. Seksielämässä surffailu ei kerta 
kaikkiaan sovi sinulle. 

VAAKA 23.9.-23.10. 
Työpaikalla auot suutasi liikaa ja väärissä paikoissa. Pidäpä turpasi kiinni 
jakson aikana ja kuuntele välillä muitakin. Heillä on enemmän sanottavaa. 
Rakkauselämäsi vilkastuu viime jaksosta, jolloin ei tainnut tullakaan 
allakkaan merkintöjä. 

SKORPIONI 24.10.-21.11. 
Olet jokseenkin hyödytön yksilö ravintoketjussamme. Panos - tuotos -
suhteesi on tässäkin jaksossa melko olematon, sillä suuntaat jälleen 
kerran energiasi toisarvoisiin asioihin. Tunne-elämä kannattaa keskittää 
täydenkuun aikoihin . Jotain perverssiä odotettavissa. 

JOUSIMIES 22.11.-20.12. 
Alkujaksosta saat hienoja ajatuksia ja inspiraatioita, jotka kuitenkin ha
vaitset työtoveriesi avustuksella varsin tyhmiksi. Saat yllätyskutsun, jos
ta kannattaa ehdottomasti kieltäytyä. Aviopuolisosi kosii sinua toisen 
kerran - kännissä kuten ensimmäiselläkin kerralla. 

KAURIS 21.12.-20.1. 
Joudut hankaluuksiin viranomaisten kanssa, kun yrität piristää itseäsi. 
Työn ja huvittelun yhdistäminen kannattaa aina, mutta siitä ei saa jäädä 
kiinni . Jakson ainoa romantiikkaan vivahtava kokemus on , kun näet
homoparin tappelevan puistikossa. 

VESIMIES 21.1.-19.2. 
Lopeta hyvä ihminen piereskely, ellet halua vastakaikua ystäviltäsi. Yritä 
tehdä itsesi tarpeelliseksi , sillä nyt sinulla alkaa olla viimeinen tilaisuus 
siihen ennen potkuja. Jakson loppupuolella sorrut ylilyönteihin rakkaus
asioissa. Ilmanhan jäät. 

KALAT 20.2.-20.3. 
Pääset yllättäen lyhyelle matkalle, kun portsari heittää sinut ulos. Tunnet 
itsesi vanhaksi ja ärtyneeksi ja myös näytät siltä. Voitat lotossa muuta
man markan, koska et muista postittaa kuponkiasi. Tunne-elämäsi on 
vilkasta - senkin vanha elostelija. 
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JOULU HAAPASAARESSA 

Joulunvietto 1995 Haapasaaressa 
alkoi aaton aattona Kirkonmaasta 
joululahjaksi saadun joulukuusen 
koristuksella. liian hämyssä alkoi 
myös kinkun paisto. Varsinaisen 
kokin ollessa lomalla hoiti apu
kokkityöryhmä kinkun paiston tyy
likkäästi. 

Hermostuneesti nukutun yön jäl
keen jouluaattoaarnu valkeni kyl
mänä, tuulisena ja tuiskuisena, siis 
oikeana RT-ihmisen ihanneilmana. 
Herätys oli tavallista aikaisemmin , 
jotta ehdittiin valmistella odotettua 
jouluaamiaista. Aamu meni lumi
töissäja pöytiä siirrellessä eri asen
toihin ja paikkoihin. Pienen kalus
tosulkeisen jälkeen saatiin kuin 
saatiinkin kaikki pöydät mahtumaan 
kasarmin "tilavaan ruokasaliin ", 
ihmetystä herätti enää vain mihin 
mahtuisivat ihmiset. Keittäjämme 
Marja-Leena oli tullut aamutuimaan 
johtamaan apukokkityöryhmää 
viimehetken valmisteluissa. 

VIERAAT SAAPUVAT 

Hiukan kymmenen jälkeen johdatti 
aseman päällikkö Aapo Tokkola 
vastaanottojoukot merivartioston 
laiturille vastaanottamaan ya 
Vahakaria, jonka uumenissa saarta 
kohti tuli patteriston komentaja, 
Huoltopatterin päällikkö, kutsu 
vieraana kansanedustaja Häkämies 
sekä Lehtisen Rikun johdolla 
Haapasaaressa jouluna palveluk
sessa olevien varusmiesten omai
set. Aluksen lastiin kuului myös 
Kirkon maan keittiön Haapasaarelle 
valmistamat herkullinen joulupuuro 
ja rusinasoppa. 

Kasarmilla aseman päällikkö toi
votti vieraat (49 hlöä) tervetulleiksi 
ja varusmiespastorin lyhyen pu
heen jälkeen päästiin puuron kimp
puun. Ruokailu sujui tiloihin näh
den kohtuullisesti ja pakastinkin 
kesti Olli-Tontun (1-v.) "termos
taattisäädöt". Myös patteriston ko-

KELPO TUOTTO 

PIENI RISKI 
SI JO ITA ME RITA KORKO - RA H AS T OON 
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Merita 

mentaja Mikko Taavitsainen puhui 
vieraille todeten Haapasaaren ase
man olevan Suomen tärkeimmän 
merivalvonta-aseman, vaikkakaan 
tilat eivät vastaa aseman tärkeyttä. 
Komentaja lupasi parannusta tule
van . 

Joulupuuron jälkeen vierailla oli 
mahdollisuus tutustua majoitus
olosuhteisiin ja Suomen moder
neimpaan tähystysasemaan . Huo
no näkyvyys tosin haittasi tähys
tystä "naapurin" puolelle. 

Kireän aikataulun johdosta kiirehti 
vierasjoukko takaisin alukseen, ja 
kotimatka alkoi. Ya Vahakarin henki
lökunta esitteli matkan aikana aluk
sen komentosiltaa, konehuonetta 
ja majoitustiloja vieraille. Riku Leht
inen kertoi palveluksesta ja olosuh
teista Haapasaaressa ja TV-1 julisti 
joulurauhan Suomen Turusta. 

AATTOILLAN 
VIETTOA 

Vieraiden poistuttua aloitettiin 
Haapasaaressa taas kalustosul
keiset. Ylimääräiset pöydät vietiin 
pois ja ruokailutila järjestettiin 
joulukuntoon omalle väelle. Joulu
aaton päivällinen aloitettiin klo 15 
jälkeen ja siihen osallistuivat va
rusmiehet sekä paikalla ollut ase
man henkilökunta perheenjäseni
neen. Ruoka oli perinteistä ja mait
tavaa ja sitä oli todella riittävästi. 
Ruokailutila oli kauniisti koristeltu , 
ja hyvin tarjolle asetettu ruoka 
maittoi kaikille kiitettävästi. 

Iltapäivän aikana olivat myös ton
tut käyneet asemalla ja tuoneet 
muutamia paketteja. Jännitys oli 
korkealla, osaisiko joulupukki 
myöskin kasarmille . Illalla odotus 
palkittiin ja pukki tulikin tontun kera 
tervehtimään meitä. Lauloimme pu
kille yhdessä tutun joululaulun 
"Joulupukki.joulupukki" ja rupatel
tuaan hetken pukki lähti jatkamaan 
matkaansa. Sen verran joulupukin 

käynti jännitti , että vasta pukin läh
dettyä yksi merivalvoja uskalsi sa
noa halunneensa istua pukin polvel
le. 
JOULUPÄIVÄNÄ 
YHTEISET 
"KIRKONMENOT" 

Jos aattopäivän sää oli ollut tuuli
nen, niin joulupäivän aamu oli mitä 
ihanin. Yöllä oli ollut pakkasta noin 
-20 C ja vielä aattoiltana avoimena 
ollut meri oli jäätynyt. Ennen jääty
mistä avoimesta merestä noussut 
kostea merisavu oli jäätynyt puihin 
ja rakennuksiin ja koko maisema 
oli kuin postikortista; parempaa 
joulusäätä ei saaristoon olisi voi
nut toivoa. 

Joulupäivän iltana suunnisti koko 
aseman väki lyhtyjen valossa kohti 
Haapasaaren kirkkoa. Kirkko oli 
koristeltu edellisenä lauantaina ja 
valaistu tunnelmallisesti elävillä 
kynttilöillä. Kirkonkellot soitettiin 
evp suntion pätevyydellä , ja 
saarelaisista Sirpa Ollikainen toi
votti osallistujat tervetulleiksi. Pai
kalla olivatkin kaikki saaressa ol
leet siviilihenkilöt sekä meri
valvonta-aseman puolelta muut 
paitsi valvontavuorossa olleet. 
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 33 
henkilöä. Koska saareen ei pappia 
saatu , kyseessä ei ollut varsinai
nen jumalanpalvelus vaan tilaisuu
dessa laulettiin joululauluja, luet
tiin mietelauseita sekä Raimo Hyn
ninen piti pienen puheen. "Kirkon
menon" jälkeen oli kirkon porstu
assa tarjolla kuumaa glögiä sekä 
joulutorttuja ja -pipareita. 

Varusmiesten omaisten vierailus
ta, joulunajan "tilaisuuksista" sekä 
todella hienostajoulusäästä johtu
en oli joulu 1995 koko Haapa
saaressa paikalla olleelle henki
löstölle mieleenpainuva positiivi
sessa mielessä. Jb 

EU:n etuvartioaseman tontut 
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MERIKOTKIEN RUOKINTAA VANHANKYLÄNMAASSA 
Pekka Vainio 

Vuonna 1994 käytyjen keskustelu
jen jälkeen patterista teki sopimuk
sen Metsähallituksen kanssa meri
kotkien talviruokintapaikan perus
tamisesta Vanhankylänmaahan . 

Projekti aloitettin saman vuoden 
syksynä. Koju rakennettiin ja jopa 
yksi possukin rahdattiin saaren 
rantakalliolle . Kävipä vielä merikot
kakin possun vieraana, mutta oli
vat jo korpit ehtineet parhaat palat 
näykkiä. 

Ruokinta jouduttiin keskeyttämään 
ensimmäisenä syksynä, kun byro
kratia jarrutti toiminnan järkevää 
jatkamista ja jopa uhkasi vesittää 
koko projektin . 

VUONNA 
YHEKSÄNVIIS OLI 
TILANNE 
MUUTTUNUT 

Patteristomme komentajan vaihto 
ei tuonut ruokintaprojektin tiimoil
ta huonompia uutisia. Asia oli ko
lunnut kaikki byrokratian rattaat läpi 
ja tällä matkalla oli majuri Mikko 
Taavitsainenkin asiaan perehtynyt. 
Nyt patteriston johdossa hän halu
si jatkaa, jopa edellytti toiminnan 
jatkamista merikotkien ruokintapai
kalla. 

Hälytin työryhmän kokoon ja tote
simme uusien "eväiden" riittävän 
jatkuvaan, turvattuun ruokintatoi
meen. Ruokintapaikalla vierailim
me kesällä komentajan johdolla. 
Vieraaksi saimme myös kansan
edustaja Antero Kekkosen, joten 

valtion ylimmätkin johtoportaat 
saivattoiminnastamme tuoretta tie
toa. Hieman Antsa ihmettelikin 
patteristosta löytyvää tietoa ja tai
toa tämän laatuisten asioiden suo
rittamiseen. Elämä on ihmeitä täyn
nä! 

KERTAUSHARJOITUS 
HIDASTI 
KÄYNNISTYSTÄ 

Lokakuun alussa toimeenpantu 
kertausharjoitus Vanhankylän
maassa viivästytti ruokinnan suun
niteltua aloittamista. Merikotkien 
muutto on parhaimmillaan loka
kuun alussa itäisen Suomenlah
den rannikolla, joten toivoimmeen
simmäisten possujen saapuvan 
tuolloin ruokintapaikalle . Ensim
mäiset eväät saatiin paikalle vasta 
lokakuun puolivälissä. 

Ajatukseni - puhun nyt vain puoles
tani - vaihtelivat miettiessäni ruo
kinnan aloittamisajankohtaa. Onko 
oikea oletus se, että ruokintapaikka 
nimen omaan kerää muuttavia 
kotkia, vai toinen ajatukseni (vuon
na -95), että Vanhankylänmaahan 
osuvat viimeiset viivyttelijät vasta 
talven kynnyksellä, ellei peräti tal
vella. 

Vastaus on kyllä. Ensimmäinen 
merikotka istahti Vanhankylän
maan rantamilla juuri ennen jou
lua. Tuntui , että projekti oli onnis
tunut - onhan se toki vieläkin. Me
rikotka vietti paikalla parisen viik
koa häipyen pian vuodenvaihteen 
jälkeen. 

Luutnantti Riku Lehtinen ja siat 
odottavat marraskuussa meri
kotkaa saapuvaksi. Talvi ruokinta on 
tärkeä osa merikotkien suojelutyötä 
- sillä yritetään saada muutto
matkalla olevat linnut jäämään tur
valliselle talvehtimisalueelle, 
puhtaan ravinnon äärelle. 

Talvi saapui saaristoon heti joulun 
jälkeen ankarana. Liian kova talvi 
talvehtiville merikotkille-varsinkin 
kun eivät ole vielä tottuneet sään
nölliseen ruokintaan. Virolahdella 
tavatut kolme lintuakin katosivat 
pakkasten myötä edes käymättä 
ruokinnalla. 

Lukija lienee havainnut, etten ole 
kertaakaan käyttänyt sanaa haas
ka. Tarkoituksella, sillä en ossoo 
savvoo. Ruokintaprojekti on suun
niteltu kestämään vuosia. Ensim
mäisiä tuloksia saamme odottaa 
vasta vuosien saatossa. Haavee-

Tätä hymyä ei merikotkakaan voi 
vastustaa. 

namme on kuitenkin itäisellä Suo
menlahdella pesivä merikotkapa
riskunta, jonka juuret ainakin osaksi 
olisivat Vanhankylänmaassa. 

Patteristolle yhteistyö Kymenlaak
son Lintutieteellisen Yhdistyksen 
ja Metsähallituksen kanssa on tär
keää monessa suhteessa. Ympä
ristöasiatovat nykyään pinnalla joka 
paikassa. Tälläkin tavoin patterista 
osoittaa kykynsä ottaa huomioon 
luonnon ja ympäristön vaatimuk
set sotilaallisten intressiensä ohel
la. & 

TÄMÄ TILA ON VARATTU 
KYMINLINNAN KITINÖILLE, 
TEKSTI LIENEE VIELÄKIN MATKAN 
VARRELLA!? 
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RAKIKOMETIA LEHTEN PERUSTAJASTA 
Juudaksen veroilmoituksen mukaan 

Kirjoittaja on kotkalainen itselli
nen mies, isä ja joskus eläkkeelle 
jäävä pyrkyri 

Olen katsonut aiheelliseksi pöyhiä 
lehden perustajan sukupuuta 
nilaa ja jälsiä myöten. En ole 
katsonut oikeaksi kirjoittaa ylös, 
mitä todella tapahtui tuona aika
na niin kuin luulin parhaaksi tai 
kuten itse näin hyväksi, vaan olen 
pysytellyt siinä, missä itse olen 
ollut mukana ja muiden tapahtu
mien yhteydessä ·siinä, mihin 
mahdollisimman suurella tark
kuudella olen voinut päätyä kus
sakin yksityistapauksessa. Se oli 
vaivalloinen työ, koska eri tapah
tumissa mukana olleet eivät ker
toneet samaa samasta asiasta, 
vaan kuvasivat tapahtumia osa
puoliin suhtautumisensa mukaan 
tai sen mukaan , mitä mieleen 
sattui muistumaan. Tarinoinnin 
puute tekee teoksestani vähem
män miellyttävän lukea. 

Mutta jos kaikki, jotka haluavat 
saada selvi/le, mitä todella on 
tapahtunut ja jotka kerran, kun 
ihmisluonto nyt on sellainen, ha
luavat omistautua samanlaisi/le 
tai vastaavalle muodolle, katso
vat, että teokseni on tärkeä, se 
riittää, koska teos on tarkoitettu 
kestäväksi aarteeksi, ei lyhyen 
hetken lausuntanumeroksi. 

OSAl 
Sama kaiku on 
askelten, aina 
Potihvaarista 
Jooseppiin 

Via Koloroossa elikkä vähemmän 
tasaisen elämän poikkitaival alkaa 
pohjoisesta Suomesta, aikana, jol
loin Suomi oli melkein autio ja tyh
jä. Ruotsi oli siihen aikaan pelkäs
tään tyhjä ja itämaassakin asui sil
loin vain kaksi viisasta miestä -
toinen Bereznikissä ja toinen Kel
logissa. Myöhemmin edellinen kek
si perestroikan ja toinen murot. 

Tuohon aikaan Pulmankijärvellä 
asui pitkänläntä mies nimeltään Po
tihvaari. Hänellä oli paksunläntä 
muija nimeltään Potihmuori. 
Potihvaari ja Potihmuori elivät on-
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nettomina elämänsä loppuun asti . 
He olivat maaltamuuttajia ja olivat 
matkustaneet Kennesaretin järvel
tä, joka oli Suur-Saimaan huonetta 
ja sukua ja oli heidän eteläistä ka
lastusaluettaan, ylös pohjoiseen , 
aina Nuorgamin valtakuntaan saak
ka. 

Kennesaretin järvi oli ikuisen rou
dan peitossa, joten Potihvaarin 
kaira ei yltänyt veteen asti- hän kun 
oli pilkkijäin huonetta ja sukua. Sen 
sijaan naapurin mies Pete harrasti 
ryöstökalastusta omilla ja naapu
rin loukuilla (myöhemmin mainittu 
Pete n kalansaaliina), mistä suivaan
tuneena Potihvaari teki poti huorin 
Peten muijan kanssa. Muija odotti 
80 kuukautta, jotta ei olisi narahta
nut ja synnytti 14 lasta ja kolme 
lastenlasta, joille kaikille antoi ni
meksi Seesam. Yksi Seesameista 
käväisi naisissa (poikalapsi kun oli) 
heti kolmivuotiaana itämailla ja nai 
sieltä Kellogin tyttärentyttären-tyt
tären Effatan ja viikkoa myöhem
min heille syntyi poika, jolle annet
tiin nimeksi Abloy. Kaksospoika Tri 
Circle syntyi viikkoa myöhemmin, 
mutta menehtyi murtovarkaiden 
näpelöintiin. 

Abloy oli kielimiehiä, joten hänellä 
oli 14 ulkomaalaista vaimoa ja lu
kuisia jalkavaimoja. Yksi jalka
vaimoista oli nimeltään Silsa. Kos
ka hän oli jalkavaimo, Abloy hänet 
noin nimesi Jalkasilsaksi. Vaimo 
on vaivannut meitä aina kuole
maamme saakka. 

Abloy ja Jalkasilsa saivat kymme
niä, kymmeniä lapsia, vaikka jalka
liitto kesti vain kolme poronku
semaa. Kolme lapsista yleni reittä 
pitkin aina valtiomiehiksi saakka; 
he olivat Esteri , Jasseri ja Nasseri. 
Jasseri rupesi murkkuna rätti
pääksi. 

Esteri nai myöhemmin roomalai
sen triumfiteatteriohjaajan, joka nai 
puolestaan. Raskauden loppu
vaiheilla Esteri meni saunan taakse 
ja sen jälkeen satoi kaatamalla seit
semän päivää ja seitsemän yötä. 
" Olea jaeta est eli lapsivesi on 
heitetty ", sanoi Esteri. Tästä sai 
alkunsa muinaisugrilainen sanon
ta "Sataa kuin Esteri n perse estä". 

Neljäsataa kahdeksankymmentä 
vuotta myöhemmin Sevettijärven 
sheikki Ahasvero otti Esterin kiinni 
suopungilla, joka oli lasson huo
netta ja sukua. Ahasvero, joka 
muutti myöhemmin nimensä Viina
seksi ja Esteri saivat viidestä kes
kenmenosta yhteensä yhden lap
sen, jolle annettiin nimi liro ja jolla 
oli huono pää. 

liro mätkäytti erästä Utsjokelaista 
yksinhuoltajaa, jolla oli poika ni
meltään Erkki. Syntyneet lapset 
kastettiin Jaakopiksi , Tohlopiksi ja 
Hunsvotiksi. Synnyttäjä menetti 
henkensä välikorvantulehdukseen 
ja liro kuoli marssimurtumaan kaksi 
vuotta ennen Jaakopin syntymää, 
joten poikaressu syntyi orpana. 
Onneksi Erkin isäpuoli otti Jaakopin 
kasvattipuolekseen. 

328:n vuoden ikäisenä Erkki otti 
muijapuolekseen äitipuolensa. He 
saivat poikapuolen, joka kastettiin 
Silmäpuoleksi. Tämä tapahtuma ei 
liity millään lailla lehden perusta
jaan, mutta Erkki oli muuten niin 
kova jätkä, että hänet on pakko 
erikseen mainita. Erkistä tuli myö
hemmin kuuluisa jalkapuoli , joka 
oli mielipuolen huonetta ja sukua. 

Jaakoppi sen sijaan tapasi elämän
sä naisen Karigasniemen läheiseltä 
poroerotuspaikalta. Hän erotti 
takasta naaraan, jonka nimi oli 
Raakkeli . Raakkeli oli pienestä asti 
ollut kivulloinen ja kuivankäpsäkkä, 
joten tarvittiin kaksi ja puoli viik
koa, ennen kuin heille syntyi poika, 
jolla jo syntyessään oli nimi Joo
seppi. Myöhemmin Jooseppi pe
rusti Ryysyranta-nimisen EU
direktiivien mukaisen sikalan kes
kelle lnarijärveä. 

Jooseppi syntyi suurella vaivalla. 
Hänen äitinsä Raakkeli oli pieni kuin 
kuukkeli synnytyksen jälkeen. Ei 
ihme, sillä samanaikaisesti syntyi 
tusinan verran veljeksiä, toinen 
toistaan isompia. Suurin junioreis
ta painoi minkä jaksoi . Veljekset 
tulivat tähän aikaan niin nopeata 
tahtia, että nimet ehdittiin antaa 
vain joka toiselle . Näin alettiin ker
toa tarinaa seitsemästä veljekses
tä, jota tarinaa myöhemmin täy
dennettiin noin kahdeksannella 

veljeksellä ja kivellä. 

Jooseppi oli köyhä mutta hurskas 
mies. Hän oli ainut veljeksistä, jolla 
ei ollut omaa vaippaa, koska äiskä 
oli työttömänä ja vaippoja oli vara 
ostaa vain muille veljeksille, jotka 
olivat läpipaskureita kaikki tyynni. 
Viimein Jooseppi hermostui ja heitti 
veljet kaivoon , vaippoineen päivi
neen. 

Nyt alkoi Joosepin perheessä 
kulutusjuhlat. Raakkeli , joka oli pie
ni kuin kuukkeli , kävi ostamassa 
Enontekiön marketista Pamperseja 
ja vyötti niillä Joosepin. Jooseppi, 
joka oli ollut ummessa tuhat ja yksi 
yötä, antoi tulla täydeltä laidalta, 
jolloin 542 ensimmäistä vaippaa 
repesi. Pikkuserkku Von Tööpelni 
ratsasti samaan aikaan ohi aukkoja 
katsellen. Ja katso.seuraava vaippa 
kesti. Isä-Jaakoppi leikki, että se 
oli lasku ja tunki sen taskuunsa. 
Toogahan siitä tietenkin paskaantui 
ja haisi hamaan tuomiopäivään 
asti. Tästä seurasi asumusero, jos
ta Raakkeli , joka oli pieni kuin 
kuukkeli , syytti Jooseppia ja ajoi 
tämän mieron tielle , joka siihen 
aikaan kulki Nuorgamista Posiolle. 

Jooseppi päätti lantringiksi täyttää 
taskumattinsa vedellä ennen 
reissua ja meni kaivolle. Yksitoista 
ensimmäistä ämpärillistä oli toi
nen toistaan nihkeämpiä veljeksiä, 
kahdestoista oli täynnä vaippoja, 
joissa ei ollut laisinkaan imu kanavia 
ja olivat näin saaneet veljet huuta
maan , elikkä olivat syypäitä veljes
ten nihkeyteen. Jooseppi vaihtoi 
heille heti Pampersit, jonka jälkeen 
kaikki veljekset nauroivat seitse
män päivää ja seitsemän yötä sekä 
yksissä tuumin päättivät karata 
Luostolle he. 

Jooseppi rupesi kolme virstaa 
taivallettuaan änkyröimään veljil
leen siitä, että oli saanut huollet
tavakseen moiset pojanhol kit ja että 
näiden tulisi kantaa häntä kivettyjä 
polkuja myöten. Tästä vanhempi 
veli Naskali otti nokkiinsa ja loihe 
lausumaan: "Älä kuule ukko ala 
pitämää peliäis miun kerallain! Sie 
aattelitkii , jot sie panet miun niskat 
nuri , mut kuule , se ei onnistu siult 
eikä se onnistu muilt. Tiijät sie kuu-
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le , jot miun raskaana oleva eukkoin 
leikkajaa ryssien hiuksia Kannaksel 
ja sie mokoma vähä-älyne meinaat 
panna miut tääl laittelemmaa kivi
löi siun polkuloihes pielii. Ai perke
le, luuletsie tosissais jot miun vieter 
vennyy loputtommii." Näin sanot
tuaan Naskali ampui Jooseppia 16-
kaliiperisella haulikolla 38 kertaa. 
Haulikko oli ladattu Sellier Sellot -
nimisillä patruunoilla, jotka olivat 
Hubertuksen huonetta ja sukua. 
Jooseppi puolustautui puukollaan , 
joka oli hänen toinen perintö
kalunsa. 

Jooseppi tanssi haulisateessa seit
semän päivää ja seitsemän yötä ja 

onnistui väistämään kaikki haulit. 
Ainoat pysyvät vammat olivat 
lonkkavika, joka kiusasi häntä yli 
seitsemänsataa vuotta ja muistin
menetys, joka vaivasi neljäkolmatta 
vuotta. 

Toivuttuaan muistinmenetyksestä 
Jooseppi huomasi pitävänsä yhä 
kädessään Jaakopilta saamaansa 
Mora-puukkoa, joka oli hurrien 
huonetta ja sukua. Lähes kaikki 
muut veljekset olivat takertuneet 
ruosteiseen terään kuka mistäkin 
ruumiinosasta. Jooseppi lähti oitis 
Muonioon, jossa oli lähin puhelin 
ja soitti virkapuhelun Moran teh
taalle, josta luvattiin lähettää uusi 

t$ 

MIKSI MERI ON USEIN KUOPPAINEN? 
HOITAAKO MKH TIENSÄ HUONOSTI? 
YLLÄTTÄVÄ SYYLLINEN LÖYTYI PITKÄN 
TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA 

Monelle tulee huono olo laivassa 
sen keikkuessa sinne tänne. On
han toki päivän selvää, että vesi 
kulkuneuvon alustana ei aina ole 
stabiili. Pitkän laivanrakennus
historian aikana on yritetty erilaisin 
menetelmin lieventää laivojen kei
numista: niitä on nivelöity ja sisä
kannet ovat keinuneet omaan tah
tiin. Yritystä on siis ollut, mutta 
merisairautta ne eivät ole estäneet. 

Pitkän historian aikana ei ainakaan 
kirjoitettua viisautta merenkäynnin 
syistä ole julkaistu. Lääke meri
sairauden voittamiseksi voikin löy
tyä sieltä. Näin päättelin minä 
y lei ses iap u eri koi sva rap rof essu u
ri nsi jaistutki ja - lääketieteen noopeli 
silmissä vilkkuen. Olisi nimittäin 
aika komeata näin filosoofisinsi
nööriystieteiden erkoistuntijalle 
kaapata palkinto lääkäreiden ne
nän edestä. 

TUULEN VAIKUTUS 
OLETETTUA 
VÄHÄISEMPI 

Pitkäaikainen keikkuminen kuuppa 
himmeänä alkoi jo jurppia. Jonkun 
täytyi olla vastuussa merenkäynnin 
ajoittaisesta voimistumisesta. Mo-

net ovat sen tuulen syyksi vierit
täneet, mutta mielestäni se oli vain 
osa totuutta. Missä on toinen puo
li? 

Perusteluni väitteelle, ettei pelkäs
tään tuuli voi aiheuttaa laivan 
keikkumista, tulee tässä. Päivänä 
muutamana olin jälleen laivaile
massa Kotkan edustalla. Ei keikku
nut. Soittelin äitiliinille, joka kertoi , 
että ulkona on aika navakka tuuli. 
Mutta laiva ei siis keikkunut. Siispä 
pelkästään tuuli ei ole syypää. 

Toisaalta navakka tuuli saa myös 
maankamarankin keikkumaan. Mo
nasti olen tämän asian pannut mer
kille illalla maihin tullessani. Käve
ly on ollut vaikean oloista, kun tuuli 
on keikuttanut maata jalkojeni alla. 
Kaveritkin ovat samaa valitelleet. 

LAMPPU SYTTYY 

Maalinhinausta aamusta iltaan, il
lasta aamuun . Tykit paukkuvat ja 
vesi roiskuu - siis VESI ROISKUU! 
Siinä se ... se on siinä. Tietenkin 
meren kuoppaisuus on rannikko
tykistön syytä. Kukapa muu se 
kuoppia mereen kaivaa. 

terä- ruotsalaiset kun ovat aina kun
nioittaneet sotasankareitaan . His
torioitsijat ovat myöhemmin toden
neet, että ruotsalaiset ovat ainoa 
kansa, joka ei kunnioita ketään. 

Puhelinkopista poistuttuaan Joo
seppi piruuttaan pieksi orpoja ja 
raskautettuja. Nämä eivät miten
kään liity lehden perustajaan , mut
ta paikalla oli sellainen siivo, että 
silminnäkijät halusivat ehdotto
masti kirjoitettavan ylös, mitä sil
loin tapahtui tai olisi voinut tapah
tua. 

Tämän jälkeen Jooseppi tunsi 
palleissaan oudon vihlaisun. Erito-

ten vihlaisu tuntui pallissa, joka 
riippui kaikkivaltiaan oikealla puo
lella. Tämä merkitsi sitä, että Joo
seppi oli saanut pojan , vaikka ei 
ollut saanut. 

Jatkuu seuraavassa numerossa, jos 
Se ilmestyy .. . J! 

Meren kuoppaisuuden aiheuttajaksi on yl/ättäin todettu rannikkotykistö. 
Ammunnoista saa siis aallokko alkunsa. 

Oivallettuani tämän tulin hieman 
surulliseksi. Olinhan siis itsekin 
osaltani syyllinen siihen , että laivani 
keikkuu. Illalla äitiliini soitteli taas 
Kouvolasta ja kyseli olikos laivaa 
keinuttanut, kun päivällä tuulikin 
niin kovasti. Ei muuten ilman niitä 
tykin ampumia kuoppia olisi pa
hemmin keinuttanut. 

Siis merenkäynti johtuu rt:n ja tuu
len yhteisvaikutuksesta. Tykillä 
ammutaan runsaasti syviä, mutta 
laajuudeltaan pieniä kuoppia me
reen. Sitten tuulen vaikutuksesta 
kuopasta syrjäytetyt vesipartikkelit 
lähtevät mierontielle. Kuoppa laa
jenee ja loivenee matkallaan. Näin 

syntyy aallot, jotka laivaa sitten 
keinuttaa. 

Niin , että se noopelin palkinto vis
siin tulee meikäläiselle vasta siinä 
tapauksessa, että kykenen lopetta
maan meriammunnat lääketieteel
lisin perustein . Riittäisiköhän pe
rusteeksi se, että oksettaa .... 

Seuraavassa artikkelissa tutustu
mmekin johonkin toiseen mielen
kiintoiseen aiheeseen .~ 
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l~ENKILÖUUTISIA ~ 
Vakinaistettu ja 

1.12.1995 varastonhoitaja 

1.1.1996 toimistovirkailija 
toimistovirkailija 
viestittäjä 
kokki 
ravitsemistyöntekijä 

Patteristosta siirtyneitä 

1.12.1995 
1.12.1995 

kuljetustyöntekijjä 
yliluutnantti 

Patteristoon siirrettyjä 

1.12.1995 
1.7.1996 
1.7.1996 

Perheen lisäystä 

yliluutnantti 
luutnantti 
luutnantti 

Sakki Jari/Kyminlinna 

Ropponen Päivi/virastotalo 
Kiiski Elina/Kyminlinna 

Savolainen Ritva/virastotalo 
Karhunen Ari/Kyminlinna 

Salo Kirsi/Kirkonmaa 

Salminen Kalevi ELÄKKEELLE 
Mustola Jukka (SIRR, Isosaari) 

Karppinen Marko (HanRPsto) 
Jansson Sauli (KymltR) 
Valkonen Martti (PsPr) 

Vuoden 1996 vauva-boomin aloitti Saareksen Teppo ja Jonna. Perhee
seen syntyi toinen tyttö perjantaina 26.1 .1996. Mittaa pikkuneidille oli 
kertynyt puoli metriä ja painoa 3410 g. Ann-Marin pikkusisko sai kasteessa 
nimekseen Elisa. 

Tyttöjen tekoa jatkoivat Salomaan Kimmo ja Kirsi , jotka saivat hiukka · 
pienemmän tytön lauantaina helmikuun 24. päivä. Panun ja Raulin pikku
siskolla oli mittaa 47 cm ja painoa 3000 g. 

ONNEA molempiin perheisiin!! 

Kotka kertoo, että haikara aikoo vierailla patteristossa ahkerasti vielä 
tämänkin vuoden aikana ... 

Puolen vuoden vierailijat, joulukuun alun jälkeen saapuneet 

Partanen Jarmo varusvarastolla 3.6.1996 asti 
Koskela Pia Kyminlinnan keittiöllä 3.6.1996 asti 
Syrjänen Kirsti Kyminlinnan keittiöllä 3.6.1996 asti 
Heikkinen Maija (Tytti) Esikunnan henkilöstöosaston komentoalalla 
3.6.1996 asti 
Sjöberg Erkki Kirkonmaan kuljetuksessa 17.6.1996 asti 
Härkönen Raimo Kyminlinnan autohallilla 17.6.1996 asti 
Jokinen Jarno Kyminlinnan autohallilla 24.9.1996 asti 

lisäksi meillä vierailee 

Grön Janne Esikunnnan operatiivisen osaston elektroniikka-alalla 
31.4.1996 asti 

OHI ON! 

5.3.1996 patteristosta kotiutettiin kuusitoista 240 vrk palvellutta 
varusmiestä. 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta palkitsi Rannikonpuolustaja levykkeel
lä 
- korpraali Joni Anttosen Lappeenrannasta sekä 
- tykkimies Antti Turkian Kouvolasta. 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Kyminlinnan paikallisosasto palkitsi 
puolestaan 
- tkm Jarkko Toivomäen Onkimaalta. 

SOTILASKOTIJÄRJESTÖPOIKKEUSOLOISSA 
1 

Sotilaskotijärjestö huolehtii ja vas- Kanttiinitoimintaan sijoitetut ja kuntiin ja kiinteisiin sotilaskoteihin. puna Haminassa, jolloin kerrottiin 
taa puolustusvoimien kanttiinitoi- sijoitetuiksi suunnitellut vapaaeh- Sisaret majoittautuivat sisätiloihin sotaharjoituksen organisaatiosta ja 
minnasta poikkeusoloissa. Sotilas- toiset sotilaskotisisaret koulutetaan kuten autonkuljettajatkin. sotilaskotitoiminnasta harjoituk-
koti toimii huollon osana. Kanttii- poikkeusolojen toimintaan sota- sessa. Lisäksi annettiin koulutusta 
nitoiminnassa säilytetään sotilas- harjoituksissa ja leireillä. Runsaan vuoden suunnitteluvai- viestittämisestä, autosuunnis-
kotijärjestön omaleimaisuus ja it- heen jälkeen pääsimme toteutta- tu ksesta, taktisista merkeistä ja ajo-
senäisyys. Sotilaskoti Kymi-96 maan sotilaskotitoimintaa puolus- neuvojen naamioimisesta. Lisäksi 

sotaharjoituksessa tusvoimain pääsotaharjoituksessa sisaria koulutettiin yhdistystasolla 
Sotilaskotiliitto, aluetoimikunnat ja Kymi-96 Kymenlaaksossa 16.02. - edellämainituista aiheista. Harjoi-
sotilaskotiyhdistykset vastaavat Sotilas koti järjestö sai vuodenvaih- 23.02.1996. Itäisen sotilaskotialu- tuksiin osallistuviin yhdistyksiin lä-
kanttiinitoiminnan suunnittelusta ja teessa uuden ohjeen Pääesikun- een aluetoimikunta nimesi suunnit- hetettiin useita tiedotteita ja yh-
valmisteluista poikkeuksellisten nalta; Kanttiinitoiminta poikkeus- telutyöryhmän , joka kokoontui teyttä pidettiin myös puhelimitse. 
olojen varalta kiinteässä yhteistoi- oloissa . Tässä harjoituksessa useita kertoja vuoden aikana. Kas-
minnassa puolustusvoimien eri sotilaskotitoiminta oli ensim- ka toiminta tapahtui kolmesta pis- Päätavoitteena oli saavuttaa jokai-
johtoportaiden kanssa. mäisen kerran osana puolustus- teestä, työryhmää laajennettiin eri nen harjoitukseen osallistuva aina-

voimien huoltoa. Tosin tukeutumis- tukipisteiden päälliköillä ja yhteys- kin kerran harjoituksen aikana. 
Sotilaskotitoimintaa on valmiutta pisteet eivät vielä olleet fyysisesti upseerit olivat myöskin mukana Antaa sisarille poikkeusolojen kou-
kohotettaessa kyettävä joustavasti puolustusvoimien huollon yhtey- suunnittelun eri vaiheissa. Sisaret lutusta. Tiedottaa vapaaehtoisesta 
tehostamaan ja laajentamaan. dessä, vaan tukeuduimme varus- saivat koulutusta yhtenä viikonlop- sotilas kotityöstä ja Sotilaskotiliiton 
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75 vuotisjuhla tapahtumista tiedo
tusvälineille ja harjoitukseen osal
listuville vierailijoille. 

Toiminta 

Sotilaskotitoimintaa johdettiin sota
harjoituksen johdosta, jossa työs
kenteli sotilaskotipäällikkö sotilas
kotitoiminnan johtajana. Sotilas
kotitoiminnan tiedottaja vastasi ul
koisesta tiedottamisesta eri tiedo
tusvälineille ja sisäisestä tiedotta
misesta eri tukipisteiden välillä, 
apunaan kaksi kenttäpäällikköä, 
jotka vastasivat myös PR-sotilas
kodin toiminnasta. Varsinaista au
tojen toimintaa johdettiin kolmesta 
tuki pisteestä, Hamina, Utti ja Lap
peenranta. Hamina ja Utti palveli
vat sinisiä joukkoja, Lappeenranta 
keltaisia joukkoja. Näin ne sisaret 
jotka palvelivat eri puolueita eivät 
olleet yhteydessä toisiinsa. 

Kenttäpäälliköt oli sijoitettu jouk
kojen huollon yhteyteen tai he kävi
vät päivittäin huollossa sopimassa 
myyntiautojen tilaukset. Autojen 
ajosuunnitelmat teki kenttäpäällik
kö tai tukipisteessä toimiva kenttä
päällikkö, joka antoi autoille ajo
määräykset, vahvuudet ja oppaan 
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tapaam ispisteen. Varsi naisesta 
opastamista myyntialueella vasta
si tilaavajoukko, mikä vastasi myös 
myyntipaikan aurauksesta, suojaa
misesta ja myyntiauton naamioi
misesta. Uusina toimintamuotoina 
mainittakoon myyntimatkat heli
kopterilla ja moottorikelkalla. 

Runsaan sadan vapaaehtoisen 
sotilaskotisisaren joukko itäiseltä 
maanpuolustusalueelta kokoontui 
eri tukipisteisiin , vahvistettuna muu
tamalla sisarella läntiseltä maan
puolustusalueelta. Myyntiautoja oli 
käytössä kaksikymmentä, kolme 
kiinteää sotilaskotia palvelivat 
harjoitukseen osallistuvia joukko
ja. PR-sotilaskoti palveli harjoituk
sen johdossa ja sen ympäristössä 
olevia joukkoja sekä harjoitukseen 
tutustuvia vieraita. Viisi sotilaskoti
leipomoa paistoivat autoissa ja 
sotilaskodeissa myytävät leivonnai
set. Kaija-kenttäleipomo toimi PR
sotilaskodin yhteydessä ja paistoi 
munkit teltta-sotilaskotiin . Samal
la testasimme kenttäleipomon 
ohjeistuksen ja toimivuuden yli kah
dessakymmenessä pakkasastees
sa. Mukana oli myös seitsemän 
reservi n upseeria yhteys u pseereina 
tukenamme ja neuvonantajina. 

Harjoitusta seuratessani huomioin, 
että kaikissa joukoissa ei vielä oltu 
huomioitu uutta toiminta muotoa, 
johtuen ehkä osittain uuden ohjeen 
tulemisesta joukko-osastoihin vasta 
vuoden vaihteessa, jolloin suunni
telmat oli jo tehty. Tieto uudesta 
toimintamuodosta oli usein jäänyt 
prikaatitasolle ja alempi johtopor
ras ei ollut tietoinen toiminnasta. 
Kenttäpäälliköiden ja yhteysup
seereiden aktiivisella työpanoksella 
nämäkin asiat selvisivät. 

Kaikesta huolimatta sotilaskoti
toiminnalle asetetut tavoitteet saa
vutettiin eli jokainen harjoitukseen 
osallistuva taistelija tavoitettiin kes
kimäärin vähintäänkin kerran. 
Sotilaskotisisaret saivat näkökul
maa poikkeusolojen toiminnasta. 
Eri yhdistysten sisaret työskenteli
vät yhdessä ja tulevaisuuteen kat
somme valaisi n ja luottavaisin mie
lin, uusia haasteita odotellen. Nou
sujohteisella suunnitelulla ja sisar
ten kouluttamisella toimintamme 
saa varmasti lopullisen muotonsa 
ja sisarten poikkeusolojen valmiu
det pystytään saamaan ajantasalle. 
Harjoituksen laaja-alaisuudesta ja 
soti laskoti pääl Ii kön työn kuvan 
muuttumisesta edellisiin harjoituk-

ITÄRANNIKON ASEVELJET / 
KYMINLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Itärannikon Aseveljet ovat jatko- Rannikkopatteristo on pitänyt sään- mutta kilta tulee vastedes huolehti-
sodan aikaisen Itä-Suomenlahden nöllisesti yhteyttä veljiin kutsumal- maan käytännön järjestelyistä mo-
Rannikkoprikaatin alueella sekä tai- la joko veljien edustajia taikka lempien järjestöjen keskuudestaan 
vi- että jatkosodassa rannikon- yleiskutsulla tilaisuuksiinsa. valitsemien edustajiensa tapaus-
puolustustehtävissä ja sodan jäi- kohtaisesti sovittavalla tavalla. Itä-
keisessä miinanraivauksessa Itärannikon Aseveljien aikaansaan- rannikon Aseveljet valitsivat 
toimineita veteraaneja. noksia ovat mm. muistomerkit edustajikseen Pentti Brunilan ja 

Haapasaaressa, Haminan Keskus- Veikko Variksen. Killan edustajiksi 
Itärannikon Aseveljet ei ole rekiste- puistossa, Haminassa Salmen- johtokunta valitsi Ilmari Pusan ja 
röity yhdistys eikä sillä ole myös- virran rannalla ja Virolahden sanka- Esa Terviön. 
kään jäsenrekisteriä. Veljillä on kui- rihautausmaalla. 
tenkin muutamasta Veteraani- Johtokunta katsoi tehdyn sopimuk-
veljestä muodostettu toimikunta. Itärannikon Aseveljet alkavat vähi- sen kuuluvan velvollisuuksiinsa 
Tämä toimikunta on parhaansa tellen siirtyä yli-ikämiessarjaan. As- varsinkin , koska kaikki killan pe-
mukaan huolehtinut eri puolilla kel lyhenee ja tahtikin hidastuu. rustajajäsenet olivat Itärannikon 
asuvien veteraaniveljien keskinäi- Niinpä 14.12. -95-veljien toimikun- Aseveljiä. Kilta toivottaa kaikki Itä-
sestä yhteydenpidosta kuluneitten nan ja killan edustajien välisessä rannikon Aseveljet tervetulleiksi 
vuosikymmenten aikana. Se on jär- neuvottelussa sovittiin muutamis- kaikkiin järjestämiinsä tilaisuuksiin 
jestänyt toistuvasti 2 - 4 vuoden ta järjestelyistä -veljien ja killan katsomatta siihen , kuuluuko veli 
välein erilaisia juhla-, muisto- ym. kesken . Sen mukaan -veljet jatka- kiltaan vai ei. ~ 
tilaisuuksia . Kotkan vat toimintaansa entisellä tavalla, 

siin nähden, en valitettavasti voi
nut tavata kaikkia harjoitukseen 
osallistuvia sisaria henkilökohtai
sesti. Kiitänkin kaikkia sisaria ja 
yhteysupseereita siitä valtavasta 
työpanoksesta jonka kaikki teitte 
harjoituksen onnistumiseksi. Kii
tämme myöskin puolustusvoimia 
saamastamme tuesta. 

Tätä kirjoitusta tehdessäni harjoi
tuksen lopullinen taloudellinen tu
los ei ole vielä selvillä, eikä loppu
raportteja ole käsitelty. Lopullinen 
raportti saadaan kun kaikki tavara
palautuksetja laskut on selvitelty ja 
kaikki palautteet käsitelty. Tulem
me kommentoimaan harjoituksesta 
yhdistyksille ja myöskin sotilaskoti
liitolle vielä myöhemmin kevään 
aikana. ~ 

Kiitollinen harjoituksen sotilaskoti
päällikkö 
Riitta Kivinen 

Ra n n i k kas ot i I as kotiyh d i stys , 
Kyminlinnan po 

PÄHKINÄ 
PURTAVAKSI 

ETSI KUVISTA YKSI 
YHTÄLÄISYYS 

X 0 

X 

Lähettäkää ratkaisu vaikka jou
lupukille. Oikein vastanneiden 
kesken ei arvota kerrassa mi
tään . 
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KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILLANNÄKYMIÄ 

Kiltamme yhdistetystä vuosi- ja 
sääntömuutoskokouksesta muo
dostui kiltamme kannalta erittäin 
merkittävä tapahtuma. Kokoukses
sa oli nuoriajäseniäenemmän kuin 
moniin vuosiin . Tämä vaikutti 
myöskin johtokunnan kokoonpa
noon. 

Vaikka johtokunnan jäsenistössä 
ei suuria muutoksra tapahtunut
kaan, sen ikärakenne nuorentui 
mittavasti. Samalla sen jäsenien 
alueellinen jakautuma laajeni to
della merkittävästi. Uuteen johto
kuntaan kuuluvat puheenjohtaja 
Esa Terviö, ja jäsenet Matti Aatola 
Karhula, Heikki Osola Kymi , Heikki 

Salmela Anjalankoski , Tuula Sal
mela Anjalankoski , Ilmari Pusa 
Kotka, Kirsi Terviö Kotka, Pekka 
Aatola Karhula, Jari Salonen Kot
ka, Janne Fält Loviisa ja Janne 
Pasanen Valko. 

Kuten edelläolevasta johtokunnan 
kokoonpanosta ilmenee, ei kilta ole 
enää mikään kotkalainen kuppikun
ta, vaan sen jäsenpohja on laajalta 
alueelta. Siitä ilmenee myöskin se, 
että Kotkasta itään olevalta alueelta 
ei ole johtokunnassa edustajaa. 
Eipähän tuo seikka ole kyllä ihme
kään. Olen viimeisten kymmenkun
nan vuoden aikana ollut pitämässä 
kiltaesittelyä lähes joka ikäluokalle. 

PIILOSANA 

Olen joka kerralla tiedustellut noin 
summittaisesti varusmiesten koti
seutua. Jos muistan oikein, en ker
taakaan ole tavannut kyseiseltä al u
eelta olevaa varusmiestä. Se tun
tuu jotenkin hämmästyttävältä. 
Olisikin todella mielenkiintoista 
päästä keskusteluihin kutsuntalau
takuntien jäsenien kanssa kysei
sestä asiasta. 

Tulevan toiminnan kannalta oli 
merkittävää uusien sääntöjen hy
väksyminen. Kunhan ne aikanaan 
saavat myöskin rekisteriviraston 
hyväksymisen, on meillä mahdolli
suus sellaisiin toimintoihin, mihin 
aikaisemmin ei ollut mahdollisuut-

( Ratkaisut toimitukselle 30.4.1996 mennessä. Oikeinvastanneiden kesken saatetaan arpoa palkinto) 

Vaakasuoraan: 

4. On jälleen virkakielen edellä, koska 
pula on ohits,vai onko? (6) 
7. Ennen vanhaan lapset ui ammeessa, 
nykyisin semmoi nen ei edes mahdu 
sinne. (8) 
8. Kilpailumusiikkiako sinä kuuntelet? 
(6) 
9. Rahoistaan tarkat varmistavat ta
kuun voimassaolon jo paluumatkalla. 
(6) 
10. Pankkijuttu , josta et pääse eroon 
vaikka menet lähelle tai kauas. (6) 
11. Aja pukin luo, nyt pääset Lappiin 
nopeasti. (8) 
14. Siinä sana pitää, vaikka niiden ol
lessa vastakkain riita on lähellä. (5) 
16. Kani sisään ravaa, mitä "joukko
liike" siitä tavaa ! (9) 
18. Ennen arkipäivää olevasta käärme
estä tulee vauhti. (5) 
20. 10 ... 100, täytyypä keskittäävaroja 
siihen. (7) 
21. Metrisuoja, jota on pakko kuunnel
la, ainakin kirkossa. (5) 
22 . Aila, Sanni? Ei , erehdy!, kyseessä 
on aivan toinen neitokainen. (9) 
23. Huomasin sinut heti , kun palasi! 
Afrikasta. (5) 
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Pystysuoraan: 
1. Onko se puolue vi isyks? Ei puolue 
eikä puolueen jäsen, pikku konna vain. 
(6) 
2. Aho , kuu paistaa! Paistakoon, en 
pelkää henkiä. (6) 
3. Maustaako tee minut? Ainakin se 
maustaa karkin ja liköörin. (6) 
4. Ensimmäinen tuli poikien perässä 
kuuntelemaan laulajatarta. (6) 
5. Palanen puuta on ainoa, mitä raha
ton tyttö pystyy ostamaan. (7) 
6. Eno putosi veteen, mutta Geller 
seurasi säädöksiä ja nosti hänet kuivil
le. (7) 
11 . Ruhojen pinkasta alku säilötään 
syötäväksi vastaisen varal le. (8) 
12. Lajia voi vaihtaa , mutta sen on 
käytävä leppoisasti. (8) 
13. Maan laskiessa Salin ja Vatanen 
voittivat kisansa maskien kanssa. (8) 
14. Matikan avulla voit laskea ne 
selästäsi. (7) 
15. Neljä, viis tai kuus, onpas se nyt 
mystistä! (7) 
17. Expressana hän piti varsin kovaa 
mekkalaa. (6) 
19. ln . (5) 

ta omissa nimissämme. Myöskin 
uudeksi killan nimeksi hyväksytty 
KYMENLAAKSON RANNIKON
PUOLUSTAJAIN KILTA kattaa koko 
toiminta-alueemme ja toivomme 
sillä olevan suotuisan vaikutuksen. 

Kiltatoiminta on suurien haastei
den edessä ja toivomme, että pys
tymme tulevaisuudessa vastaa
maan näihin haasteisiin. 

Koska kirjoituksessani ilmeni hie
noista kritiikkiäkin, varustan tämän 
omalla nimelläni. ~ 

Ilmari Pusa 

YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSTAPAHTUMA 
JA -NÄYTTELY 

KOTKAN MERIPÄIVILLÄ 25.-26.7.1996 

Vuosi 1996 on Suomenlahdelle omistettu kansainvälinen tutkimusvuosi. Suomenlahden 
ympäristöasioiden liittäminen Suomen suurimman kesätapahtuman, Kotkan Meripäivien, 
yhteyteen luo puitteet monipuoliselle tapahtumalle Kotkan Sapokassa. 

Ohjelmassa mm. 
to 25. 7. 
klo 12.00-14.00 

klo 14. 00-22. 00 

klo 21.30-01.00 

pe 26.7. 
klo 10. 00-20. 00 

la 27. 7. 
klo 19.00-21.00 

Avajaiset; avauspuheenvuoro mm. Suomen Ympäristökeskus sekä 
Amold Ruutel, Hoida Eesti Merd -yhdistyksen puheenjohtaja 

Meripelastusnäytös, koulutusta, tietoiskuja, Puolustusvoimien 
kenttälaboratorio, lintujen pesukone, kalustonäyttely 

Katariinan Kierros M/S Kristiina Brahella 
ennakkovaraukset Kotkan Meripäivät Oy 

Meripelastunäytös, koulutusta, tietoiskuja, Puolustusvoimien 
kenttälaboratorio, lintujen pesukone, kalustonäyttely 

Kotkan Meripäivien 30-vuotisjuhlakonsertti Suomenlahdelle 
ennakkomyynti Ykköslaituri, Keskuskatu 17, Kotka 

Mukana toteutuksessa mm: Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristökeskus, Kotkan 
Ympäristökeskus, Helsingin Yliopisto, Kotkan Rannikkopatteristo, Pidä Saaristo Siistinä 
ry, Kotkan Pelastuskeskus, Kotkan Merivartioalue, Kotkan Luonto ry, Kotkan 
Satamalaitos, Kotkan Ympäristöseura ry, Kotkan Meripelastusyhdistys ry, Kymen 
Navigaattori! ry, Kotkan Ammattikorkeakoulu, Kotkan Meripäivät Oy 

XXX • • •• 

l<OTl<AN MERIPAIVAT 
25. - 28.7.1996 
Tiedustelut: Kotkan Meripäivät Oy 
puh. 952-2274 494, fax 952-171 90 



NAAPURINA 
KALALOKKI 

Kuusisen satamassa oli keväinen 
vilske pahimmillaan toukokuun 
parin ensimmäisen viikon aikana -
ihan tapansa mukaan. Kuun puoli
välin tienoilla ajankohtaisten puu
hien tulluksi tehtyä ehti silmäillä 
vähän ympärilleenkin. Jos näin on
nellisesti vain sattuu , silmäilen aina 
maailmaa ikään kuin kameran 
etsimen läpi. Uutta etsien. Taidan 
olla ikuinen löytöretkeilijä, joka et
sii Intiaa Kotkan torin tienoilla. 

Äkkäsi n kalalokkipariskunnan, joka 
viihtyi pihan perällä. Usein linnut, 
ainakin toinen linnuista, istuivat 
maalilautan päällä. Aloin seurata 
lintujen touhuja. Aluksi hieman 
kauempaa , mutta hiljalleen jo 
näköetäisyydenkin päästä. 

PESIVÄT NE 
SITTENKIN 

Eräänä aamuna havaitsen toisen 
linnuista kyyhöttävän rantapenke-
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reen laella. Näyttää ihan hautovan 
ja hautookin . Muniaan hautoi - kol
mea munaa. 

Seuraavana aamuna raahasin pe
sän edustalle piilokojuna käyttä
mäni teltan. Oli maannut varaston 
hyllyllä jo niin kauan, että nyt pää
tin ottaa hyötykäyttöön. Olin päätä
nyt siis kuvata kalalokkeja piilosta. 
Hyvät kuvat kalalokista piti saama
ni. 

Ähelsi n teltan kimpussa muutaman 
minuutin. Oli kiire merelle, joten en 
ehtinyt sitoa teltan naruja kunnolla 
kiinni kiviin . Oli myös hieman ta
vallista tuulisempi päiväkin. 
Hieman arvelutti viritelmäni kestä
vyys, mutta illallahan sen sitten 
näkisi. 

Ilta tuli ja tulin minäkin lokin pesälle. 
Teltta oli tietysti kaatua rojahtanut. 
Rupesin sitä pystyttämään ja lokki 
pesältä karkuun tietysti. En muu
ten ehtinyt saada telttaa kunnolla 
pystyyn, kun lokki laskeutui takasin 
pesälleen. Jäin hölmönä katsele
maan lintua puoliksi nurin oleva 

Cameran takana Pekka Va inio 

teltta sylissäni. Katsoin vuoroin 
lakkia ja teltaa. 

Nostin teltan kainalooni ja vein se 
oitis pois. En ole sen jälkeen edes 
yrittänyt käyttää sitä. Palasin pian 
kamera mukanani ja tuttavuutem
me alkoi. 

TER VE NAAPURI 

Heti aluksi tein läheistä tuttavuutta 
toisen lokin kanssa. Oikeastaan en 
uskaltanut mennä niin lähelle kuin 
se olisi päästänyt. Kuitenkin tuosta 
puolen metrin etäisyydeltä hauto
vaa lintua kuvailin . 

Koska lintupariskunta hautoi kol
misen viikkoa, oli minullakin aikaa 
kuvata niitä sil loin tällöin. Monena 
aamuna tulin paikal le en nen 
auringonnousua. Mahtoi porttivahti 
hieman ihmetel lä. Ainakin yhtä pal
jon ihmetteli niinä aamuina, kun 
komentaja saapui kameroineen pai
kalle . 

Lopulta tunsin saaneeni lokeista 
vähintäin haluamani otokset. Ker-

roin Kuusisen kesyistä lokeista 
linturengastaja Riku Lehtiselle, joka 
kävikin nappaamassa linnut pesäl
tään syliinsä. Rengastus ei vaikut
tanut lintujen käyttäytymiseen lain
kaan. 

Tuttavuutemme päättyi juhannuk
sen tienoilla, jolloin lokkiperhe 
meloskeli johonkin lähivesille. Niin 
hyvät tutut meistä oli muodostu
nut, että lähi kuvat linnusta otin noin 
8 cm :n etäisyydeltä. 

Lähi luonto on kohteita täynnä. Niin 
on monenlaista elukkaa Kuusises
sakin ... ;;k 


