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MAASTOHARJOITUSVUOROKAUSIA? 
Me 10.5.1975 Satakunnan Tykistörykmentistä kotiutuneet onnittelimme toisiamme siitä, että pääsimme vihdoin siviiliin. Ohi olivat kello kuuden 
herätykset ja lukemattomat sotaharjoitus- sekä leiripäivät. Näitä viimeksi mainittuja kertyi alokasaikana vain muutama, mutta AuK:ssa ja RUK:ssa 
yhteensä jo lähes 70. Vilkkaan linja-auton tuodessa Haminasta täyden lastin tuoreita lomalle pääsyä odottavia upseeri kokelaita Niinisaloon vastassa 
oli yliluutnantti , joka ilmoitti junan lähtevän ampumaleirille Rovajärvelle neljän tunnin kuluttua. Kokelaat ehtivät hädintuskin hakea varusteensa 
varastolta, kun taas oltiin menossa maastoon kolmeksi viikoksi. Ja Rovajärven jälkeen aloitettiin puolentoista viikon mittainen harjoitus Porin 
Prikaatin kanssa. 

SatTR:n vänrikille kertyi reilusti yli sata maastovuorokautta, kolmasosa koko palvelusajasta! Olen varma siitä, että kaksi kolleegaani ja minä tykistön 
viestiupseereina olimme kytkeneet, rakentaneet ja ylläpitäneet erilaisia tuliasema-, tulen johto ja keskusyhteyksiä riittävästi. Kouluttajayliluutnantilla 
ei ollut enää viimeisen palveluskuukauden aikana ainakaan viestiasioissa uutta opetettavaa. 

Minun varusmiesaikani ja nykyisen varusmiespalveluksen välillä on aikaeroa 21 vuotta. Sinä aikana varusmiespalvelus ja palvelus yleensäkin on 
muuttunut valtavasti , enemmän kuin muu yhteiskunta, ja hyvä niin. Nykyiset kouluttajamme ovat mm. pidentyneestä ja kehittyneestä koulutuksesta 
johtuen keskimäärin itsetunnoltaan vahvempia sekä itsensä suhteen laatutietoisempia ja tehokkaampia kuin parikymmentä vuotta sitten. Myös 
varusmiespalvelusjärjestelmä on kehittynyt paljon. Voinkin vakuuttaa, että koulutus nykyään on kaikkien kannalta yleensä laadukkaampaa ja 
opettavaisempaa kuin minun varusmiesaikanani. 

Ongelma on siinä, että kehittyvästä muusta koulutuksesta huolimatta tehokkaimpia sotaharjoituksia tai maastovuorokausia on liian vähän, vain 20 
-40 vuorokautta koulutushaarasta riippuen, ja se olisi ainakin minulle aikanaan tuottanut oppimisvaikeuksia. Aika ei riitä edes kaikkien perusasioiden 
oppimiseen saati harjaantumiseen. 

Tänä päivänä tehokas koulutus on aiempaa kalliimpaa erityisesti palkkaussyistä. Harjoitusvuorokausien kato ei kuitenkaan ole muihin valtion 
viranhaltijoihin verrattuna edelleenkin alipalkatun sotilashenkilöstömme syytä. Kannattaako syyllisiä edes hakea? Oleellista on se, että joukko
osastossa tunnetaan painetta lisätä koulutuksen tehoa ja vaativuutta. Sotaharjoitusvuorokausien ja muiden tehokkaiden maastovuorokausien 
tehokas käyttö ja lisääminen onkin yksi vuoden 1997 erityisteemoista patteristossa. Päämäärät, mahdollisuudet, keinot ja toteutus on nykyisissä 
oloissa ajateltava uudelleen. Siihen tarvitaan kaikkien osallistumista. 

Vänrikki Mikko Taavitsainen ei koskaan olisi hakeutunut Kadettikouluun, jollei hän olisi varusmiesaikanaan sattunut palvelemaan sellaisissa 
yksiköissä, joissa annettiin kaikista kaivetusta poteroistaja lukemattomista jalkamarssikilometreistä huolimatta tai nimenomaan niistä johtuen hyvää, 
mielekästä ja kovaa koulutusta sodan varalta. Maastoon lähtö viestijoukkueen tai -jaoksen kanssa ei ollut vaikeaa missään oloissa, vaikka se 
loppuvaiheessa puuduttavalta tuntuikin. Kokemuksesta tiesimme osaavamme ja myöskin jaksavamme. Siinä suhteessa itseluottamusta ei ainakaan 
SatTR:n vänrikeiltä puuttunut. Oli onni palvella hyvässä joukossa, mistä kiitos silloisille kouluttajille ja muille palvelustovereille. ~ 
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Pääkirjoitus 

Kotkassa 5.7.1996 

ERI SELITYS 

Minäkin olen jo pitkään halunnut...kirjoittaa pääkirjoituksen Kotkan Kynnet-lehteen -
jo vuonna 1984. Nyt toiveeni - ei kun päätoimittajan - toteutui. 

Kotkan Kynnet-lehden avausnumero on jo moneen kertaan luettu . Naurut sen myötä 
naurettu ja itkut itketty. Nyt tulee lisää. 

Nyt ymmärrän senkin , miksi lehden toimituskuntaan oli niin vaikeaa löytää lehdente
kijöitä - minä olin kai porukan ainoa, jolla ei ollut hajuakaan lehden tekemisen 
risuisesta polusta. Muilla näemmä oli sitä tietoa, mutta eivät kertoneet minulle mitään. 
Onnekseni onnistuin muutaman sielun huijaamaan mukaani - nyt käsissäsi on siis 
tämän tiimin työnäyte numero kaksi. Itse asiassa voinkin nyt paljastaa taktiikkani, jolla 
tämän ratki riemukkaan tiimin sain kokoon . Vinkin sain ensimmäisen numeron pääkir
joituksesta. 

Menin siis jokaisen tykö mukanani oma, ehdottomasti hyvä, jollei paras mielipide. 
Keskusteltiin hetki ja pian keskustelukumppanini syöksyi ulos huoneestaan muka
naan minun mielipiteeni. 
Lehden linja löytyi jo ennen ensimmäistä numeroa. Tähän ensimmäiseen lehteen se 
vain muotoiltiin painotuotteeksi, jollaisena lehteä perinteisesti julkaistaan - jopa 
Kotkan Kynnet-lehteäkin . 
Ja linjamme säilyy niin kauan kuin tämä toimituskunta työtään saa tehdä. Asiaakin lehti 
tulee heti sisältämään kun asiallisia kirjoituksia toimituskunnan ulkopuolelta vain 
saadaan . Itse emme siihen kenties kykene. 

Kaikki voinemme olla yhtä mieltä siitä, että päätös oman joukko-osastolehtemme 
perustamisesta oli oikea - etenkin tuon ykkösnumeron jälkeen. Toivottavasti Kotkan 
Kynnet tarttuu uusiin ystäviin tämän toisen numeron myötä. 

Lehden teko on haastavaa, mutta niin mielenkiintoista puuhaa. Eipä muuten ole vapaa
ajan ongelmia viimeisen viikon aikana ennen lehden painamista. Jostain vain olisi 
pitänyt saada vuorokauteen muutama lisätunti, jotta lehden taittoonkin olisi joku 
päässyt vaikuttamaan entistä enemmän. Siinäkin asiassa kun on vielä paljon oppimis
ta. Mutta hyvä näinkin - patteriston väki lienee tyytyväisiä kunhan lehden vaan joku 
tekee. 

Sisällön monimuotoisuus on lehden kiinnostavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Lehden on kyettävä tyydyttämään kaikkien lukijoidensa ... ei sentään ... vaan odotukset 
lehden suhteen . Sen vuoksi pienen pienenä vetoomuksena jälleen kerran pyydänkin 
edes vinkkejä tulevien lehtien sisällöksi tai jopa valmiita juttuja - ja kuvia tarvitaan aina 
paljon. 

Kotkan Kynnet tuli , luettiin ja voitti. Kiitän lukijoilta saamastamme kannustuksesta ja 
teemme näitä lisää. 

Pekka Vainio 

PS. Trendi pääkirjoittajan kuvan valinnassa on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että 
seuraavan halutessa laittaa vieläkin paremmaksi, joutuu julkaisemaan jopa hävyttö
myyksiä. ~ 
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KUVA-ARVOITUS 

Tämän kertainen kuva-arvotuksemme liittyy ilmavoimiin. Kuvassa pörrää 
helikopteri Kuusisen sataman yllä. Ensimmäinen kysymys: Laskeutuiko 
heko pihalle? Toinen kysymys: Miksi se laskeutui? Vastauksen voinette lukea 
lehden joltakin muulta sivulta tai soittaa ko. hekon pilotille Uttiin. Oikein 
vastanneiden kesken arvotaan kolmas kysymys. (Kuva: Pekka Vainio) 

_o_A_N_T_E_E_K_S_I_A_KA __ u_H_I_A_S_T_! ___ , 1 

Kotkan Kynsien edelliseen numeroon oli pujahtanut pari painovirheitä, jotka 
toimitus haluaa korjata: 
* Sivulla 19 oli otsikko "KOTKA RANKKI - OHUTTA YLÄPILVEÄ" 
- viime aikoina yläpilvi on ollut ajoittain myös paksua. Toimitus pahoittelee . 
* Sivulla 21 pieni kuva kuvateksteineen oli sutkahtanut väärän otsikon alle 
- kuva teksteineen olisi kuulunut KYMINLINNAN KITINÖIDEN puuttuvan kirjoit

tajan tunnisteeksi. Sari. 
* Sivun 6 alemman kuvan tekstistä saattoi lukijoille jäädä virheellinen käsitys 
tapahtuman jatkuvuudesta 

- toimitus haluaa tiedottaa, että Tuu likki ei höyryä enää. Taas toimitus on 
pahoillaan. 
* Sivun 9 alakuvan tekstissä kirjoittaja oli sortunut liioitteluun 
- mittaustulos tarkistettiin ja kinoksen paksuus oli vain 96 cm. Ei pitäisi aina 

hevostella. 
* Asiavirhe sisältyi sivun 16 juttuun yhteisleiristä. Taito-ottelun organisoija oli 
kapt Jori Harju ei kapt Tommi Raitio, kuten lehdessä kirjoitettiin . 
Koska lehtemme on jo lähes valtakunnallinen huippumedia, katsomme aiheelli
seksi korjata myös muiden lehtien artikkeleissa esiintyneitä virheitä: 
* E-G:n alueella Ruotsinsalmenkadun varrella olevat isot kasat eivät ole sahan
purua, kuten jotkut lehdet ovat väittäneet. Kotkan Kynnet selvitti asian laborato
riossaan ja totesi , että kyseessä on ilmiselvästi puunpuru. ~ 

□ MUUTA PALAUTETTA LUK/JOILL~ 1 

* Lukijakunta on ihmetellyt, josko kansikuva ja päätoimittajan kuva olisivat 
vaihtuneet keskenään. Molemmat kun ovat niin tuoreista yksilöistä, että 
tunnistaminen on vaikeaa. 
- kuvat eivät ole vaihtuneet. Kansikuva esittää erästä lehtemme arvostelijaa. 
* Sivun 25 "PÄHKINÄ PURTAVAKSI" -tehtävä osoittautui lukijakunnalle 
mahdottomaksi ratkaista. 
- toimitus miettii ratkaisua ja pitäytyy jatkossa helpommissa tehtävissä. 

* Toimitus kiittää lehden tekemiseen osallistuneita. Toivomme aktiivisuuden 
jatkuvan ja kaipaamme uusia ideoita lehtemme kehittämiseksi. Lehden 
tukijoiden ja tilaajien hankintaan toivomme myös lukijoiden osallistuvan. 

- lehden kehittämismuotoina on tullut esiin tarve "HURU-UKKO" -palstan 
perustamiseen ( = evp -palsta, johon evp-ihmiset voivat lähettää kirjoituksi
aan, taikka heitä haastatellaan) 

- > pyrimme rakentamaan tällaisen palstan jo 3. numeroon.~ 
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VIRASTOTALON VIPINAT 

SODAN HARJOITTELUA KOTKASSA 
Maanpuolustuskorkeakoulu järjes
ti 6.5.-15.5.1996 mittavan sotahar
joituksen Kymen Sotilasläänin alu
eella. Lääniin levittäytyi miehiä jok
seenkin 2300 kappaletta, joista 300 
henkilökuntaan kuuluvia ja loput 
Maanpuolustuskorkeakoulun op
pilaita eri kursseilta. 

MITÄ SOTA
HARJOITUS ON 
Patterista sai lähitaistelutuntumaa 
ko. harjoitukseen kun osaksemme 
tuli n. 50 miehen majoitus- ja toi
mintatilojen järjestäminen. Tämä 
viidenkymmenen porukka jaettiin 
melko tasapuolisesti Kyminlinnan 
ja Esikunnan kesken. Toukokuun 6. 
muistetaan ainakin virastotalon 
naisten keskuudessa kun akkaval
taiseen virastotaloon marssi n. 30 
maastopukuihin sonnustautunutta 
urosta. Läsnäolollaan harjoituk
seen osallistujat paransivat huo
mattavasti naisten työympäristöä 
mutta virallisesti harjoituksen tar
koitus oli aivan toinen. Pojat saa
puivat nimittäin harjoittelemaan 
rannikkoalueen esikunnan ja lai
vaston esikunnan osalta maihin
nousun torjuntaa, tulenkäyttöä ja 
sen yhteistoimintaa sekä maihin
nousseen vihollisen hyökkäyksen 
pysäyttämistä ja vihollisen lyömis-

tä yhteistoiminnassa muiden maa
voimien joukkojen kanssa. Näitä 
asioita harjoiteltiin 2-suuntaisella 
sotapelillä. Peli alkoi keksityllä ti
lanteella, johon pelin eri osapuolten 
piti keksiä vastaisku ja taas edelleen 
miettiä "vihollisen" seuraavaa siir
toa. Säännöt vaikuttivat samoilta 
kuin sakki-pelissä, sotapeliä pela
taan vain useammassa ulottuvuu
dessa. Tällä kertaa peliä pelattiin 
ainakin maalla, merellä ja ilmassa. 
Kuulostaa hyvinkin sotaisalta mut
ta käytännössä nämä vastaiskut ja 
hyökkäykset suoritettiin tietoko
neella joten ulkopuolisesta tämä 
sota näytti hyvinkin leppoisalta. 

MAASTON
TIEDUSTELUA 
Ennen kuin vihreäpukuiset uroot 
pääsivät marssimaan Kyminlin
naan ja virastotaloon osa porukasta 
saapui paikkakunnalle ennakkoon 
ja teki etukäteisvalmisteluja loppu
porukkaa varten. Valmistautumi
seen kuului olennaisena osana 
maastontiedustelu. Rankki , Musta
maa, Kirkonmaa sekä Haapasaari 
kuuluivat sotatantereeseen ja 
maastontiedustelun piiriin. Tiedus
telu porukka pääsi liikkumaan niin 
huomaamattomasti pörräävällä he
likopterillaan, että Haapasaaressa 

Maanpuolustuskorkeakoulun harjoitukseen osallistuivat kuvassa vasem
malla patteriston entinen huoltopäällikkö Matti Vainionpää, joka opiskelee 
tällä hetkellä isommaksi sotaherraksi sotakorkeassa. Adjutanttina tarmo
kas kapteenimme Korhonen. (Kuva: Kotkan Kynnet) 

työvuorossa ollut henkilö yllätettiin 
aamutuimaan pelkissä tähtikuviol
lisissa pyjamapöksyissä ja intin 
kauluspaidassa. Maastontieduste
lu jatkui luontevasti myös vapaa
aikana. Suurin osa Kotkan kuppi
loista tulikin kuulema katsastettua. 
Hyvänä ruokapaikkana oli ainakin 
teknikkoluutnantti Taisto Vanha
mäen mieleen jään nyt Canttiina ja 
miellyttävänä terassipaikkana taas 
Karoliina. 

ILMASTOINTI 
EI RIITTÄNYT 
Varsinaisen harjoituksen alettua 
majoitustilat siirtyivat Kotkan viras
totalon maanalaisiin tiloihin. Itse 
pääsin pikaisesti tutustumaan ky
seiseen majoitustilaan ja vaikutel
ma oli melko askeettinen. Kerros
sänkyjä oli kaksi , parhaimmillaan 
kolme päällekkäin ja jonkinnäköistä 
intimiteettisuojaa oli viritelty huo
vista ja lakanoista. Tässä samassa 
tilassa nukkui , tai yritti nukkua n. 30 
miestä. Todistajalausuntojen mu
kaan tuoksu hyvin nukutun yön jäl
keen oli ainutlaatuinen. Ilmastointi 
joutui koville kyseisen viikon aika
na. Normaalitilanteessa suojati
loissa tyyöskentelee n. 15 henkeä, 
joten porukkaa pyöri normaalivah
vuuteen verrattuna kolmikertainen 
määrä. Poikien aherrettua koko vii
konlopun olikin ilmanpaine niin 
korkea ja ilma tiivistä että maanana
taiaamuna innokkailla työhön saa
puvilla oven avaaminen vaati tiuk
koja ponnisteluja. Erinäisistä il
massa tuoksuvista aromeista oltiin 
montaa mieltä. 

VAPAA-AIKA, 
OLISIKO SITÄ? 

Harjoitus teetti pojilla töitä vuoro
kaudet ympäriinsä mutta taukoja
kin oli säännöllisin väliajoin . Kotkan 
virastotalon sijainti sai pojilta kii
tosta. Tauon aikana ehti kuulema 
mukavasti kipaista omilla asioilla, 

lähinnä evästä hankkimassa. Taisi 
paikallinen pizzeria AliBaban henki
lökunta hiukan ihmetellä kun run
saan viikon ajan ravintolaan vyöryi 
tasaiseen tahtiin vihreään sonnus
tautuneita urhoja. Erityisen usein 
AliBabassa oli nähty eräs punapäi
nen kapteeni. Paikallinen Tori-Kah
vila sai myös oman osansa nälkäi
sistä ja janoisista pojista. Tori-Kah
vila olikin keskeinen paikka tarkas
tella kaupunkikuvaa. Kysyttyäni 
mitä Kotkasta noin yleensä oli jää
nyt mieleen oli vastauksena "Kesä 
näkyy kaupungilla". Liittyiköhän 
vastaus jotenkin naisten kesämuo
ti in? 

Kaikkiaan harjoitus oli piristysruis
ke virastotalon elämään, näin nais
näkäkulmasta katsottuna. Suojati 
laan oli Patteriston hameväellä 
epäilyttävän paljon asiaa harjoitus
viikolla. Eräskin huokaili yläkertaan 
kömmittyään. "Alhaalla voisi järjes
tää vaikka mister Universum-ki
sat" . 

Tässä Patteriston ATK-suunnitteli
jan omakohtaisia kokemuksia hä
nen pyörittyään viikon tapahtumien 
keskipisteessä: 

Maanantaiaamuna atk-suunnitteli
jamme tuntee tulleensa paratiisiin: 
tummia ja vaaleita, sini- ja ruskea
silmäisiä, kokonaisuudessaan 30 
komeaa miestä kulkee metrin le
veillä käytävillä, joissa normaalisti 
tapaa vain pahansisuisia bernhar
dilaisen kokoisia villakoiria. Ensim
mäisen kerran työsuhteensa aikana 
hän kiittää onneaan merinäköalan 
puuttumisesta. 

Suunnittelijamme boxissa oli lii
kennettä kuin Helsingin paluulii
kenteessä Pernajan kohdalla. Oli 
omaa ja vierasta, miestä ja naista. 
Miehillä oli kysyttävää, mutta mitä 
tekikään ne kaikki omat naiset ala
kerrassa? Taisi harjoitus sekoittaa 
kolmen kerroksen väen päät. ~ 
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1 VIRASTOTALON KEVÄTRETKI 
j 

Virastotalon kevätretkeä suunni
teltiin kauan. Muut virastot olivat 
halukkaita näkemään Kyminlinnan 
ja varuskuntakerhon. Retken val
mistelu alkoi jo kevättalvella arpo
jen myynnillä, josta saadut varat 
käytettiin illalliseen varuskunta
kerholla. 

Kuten asiaan kuuluu, toukokuun 
10. päivä valkeni sateisena ja synk
känä. Kotkalaisten karaistunut 
luonne kävi ilmi pyöräilijöiden 
määrästä ja sanonnasta: "Eihän 
me sokerista olla tehty! " 

Majuri Hannu Saarinen kertoi Ky
minlinnan historiasta kuulijoiden 
jännittäessä linnoituksen puoles
ta. Kyminlinnan kierroksen kruu-

nasivat munkkikahvit sotilasko
dissa. 

Illanvietto alkoi varuskuntakerhol
la normaal isti virastoittain pienis
sä ryhmissä patteriston väki kan
soittaen tiskin puolen. Yhteisvoi
min maksetun gourmet-aterian ja 
kyytipojan jälkeen alkoi kanssa
käyminen lisääntyä myös tiskillä. 
Yhteinen nauru sai valtansa lopul
lisesti kilpailuissa, joihin oli muo
dostettu sekajoukkueet virastoit
tain. Nämä joukkueet haastoivat 
Kotkan Rannikkopatteriston atlee
teista muodostetun joukkueen. 

Lajeista ensimmäinen oli marssi
harjoitus, jossa kokemus oli valt
tia. Patteristo oli selvä ykkönen 

•• 

tahdikkaan "yks, kaks , yks, kaks" -
huutojen tahdittamana. 

Toinen laji oli riisumisharjoitus pa
rin kanssa. Käytännössä leikki oli 
tuttu Speden Speleistä, mutta 
joustokankaan sijasta käytettiin 
perinteistä armeijan polkupyörän 
sisäkumia. Meidän joukkueemme 
menestystä verotti kilpailijoiden 
koko, joka aiheutti vaikeuksia sa
maanaikaan ahtautumiseen polku
pyörän sisäkumin lävitse. 

Käsikranaatin heitto oli vaikeinta 
kokeneelle kaartillemme eikä pin
gispallo halunnut millään osua 
maaliinsa. 

Viimeinen laji oli pimeäsuunnistus 

sissipipo silmillä. Vaikka joukkue
emme kapteenilla oli kauaskantoi
nen ääni , ei kouluttajankaan ääni 
kuulunut Virastotalon henkilökun
nan häirinnän alta. liman ohjeita oli 
vaikea suunnistaa ja useammin 
kuin kerran edustajamme käänny
tettiin takaisinpäin oman turvalli
suutensa tähden. 

Lopullinen sijoitus joukkueellam
me oli kolmas ja kaksi ensimmäis
tä sijaa meni Virastotalon seka
joukkueille. Sijoittuneet saivat pal
kinnoksi kiitettävästä toiminnasta 
paketit erinomaista ja ravitsevaa 
makkaraa.~ 

Salla Savenius 

TYTTI TYOLLISTETYN SEIKKAILUT 
ESIKUNNAN IHMEMAASSA 

Muistan sen marraskuun perjan
taiaamun ikuisesti , kun piritin ko
mentotoimiston silloin vielä huvit
tavan epävireistä ovikelloa. Haas
tattelut hoidettiin ja alkoi kolmen 
viikon kidutus. Hyvinhän siinä kävi 
ja työt alkoivat. Komentotoimiston 
tytöt ottivat iloisesti vastaan ja 
opettivat kaiken tarpeellisen. Uutta 
ja outoa kaikki tyynni. 

Harmaata ja omituisen sekaväri
sen vihreää massaa, joita myös 
sotaherroiksi kutsutaan, kulki ko
mentotoimistossa kuin Nalle Puh 
hunajapurkilla. Mikä lie veti väkeä 
tyttöjen toimistoon. Olisiko aina 
sydämellinen vastaanotto ja hulva
ton huumori. Harmaa ja sekavih
reä massa alkoi pikkuhiljaa saada 
nimiä eikä sekaannuksia sattunut. 
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Koska nyt kuitenkin komentotoi
misto on se paikka, jonne kaikki 
vieraat ensin tulevat, tuli minulle 
pikku ongelma: arvomerkit. Oman 
toimiston miehet toki oppi tunnis
tamaan, kuten sen "salskean risti 
verisen yliluutnantin ", "jumalaista 
vartaloaan vaalivan sotilasmesta
rin" ja totta kai komentajan, joka 
tosin onneton meni muuttamaan 
kauluslaattojaan kesken opiske
lun . Suotakoon se hänelle anteek
si. Kenraal it oli helppo oppia, heillä 
kun oli kauluksessaan kissimirrejä 
enemmän tai vähemmän. 

Työn kuvaan kuului myös treffit 
joka päivä klo 10.30 esikunnan kel
larissa. Minulla nyt kun sattuu ole
maan aika vilkas luonne ja juttukin 
luistaa "kohtalaisesti ", tuli näistä 

treffeistä kerta kerralta hauskem
pia ja aikaavievämpiä. Uskoisin, 
että treffikaverini on samaa mieltä. 
Kaipauksella muistaen ja jälleen
näkemisen toivossa. Kellarissa tuli 
muutenkin juostua usein päivän 
mittaan, eli kyllä kunto nousi. 

Komentotoimiston vakituisia vie
raita oli koulutustoimiston väki : 
pikku .pikku blondi aina yhtä pir
teänä; hiljakseen myhäilevä, alati 
kepposia keksivä "kiharatukkai
nen" kapteeni sekä ihanasti punas
tuva, erityisesti Marilyn Monroen 
laulua "I want to be loved by you" 
ihaileva luutnantti. 

Päivät esikunnassa kuluivat aina 
ennalta arvaamattomaan tahtiin. 
Päivän rutiineihin liittyvä vesikeik-

ka "kevään huumauksineen" ja 
"ruusuntuoksuineen" lankesi mi
nun tehtäväksen i. Siitä riitti riemua 
joka päiväksi. Hoitakaa homma, 
ohjeet on annettu. 

Koska "Kotkan Kynsien" palstatila 
ei salli monen sivun tarinoita, jou
dun valitettavasti jättämään monta 
mukavaa sattumusta ja lukuisia 
ihania ihmisiä mainitsematta. Kot
kan Rannikkopatteristolla on aina 
oleva oma lokero minun sydämes
säni , sillä sen ihmiset ja työilmapii
ri on parasta, mitä olen kokenut. 
Toivottavasti patteristo kasvaa ja 
kehittyy niin paljon, että minuakin 
vielä tarvitaan. Hyvää jatkoa kaikil
le, minä tulen vielä. ~ 

Maija Sisko Heikkinen (Tytti) 

KOTKAN~ KYNNET 

TUUSULANJÄRVENRANNALLE 
SYNTYI ISO TAITEILIJAYHTEISÖ 
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Viime vuoden kesällä pääkaupungis
ta asti lähetettiin patteristomme esi
kuntaan asiakirja, jossa todetti in kah
den kapteenin - tilan puutteen vuoksi 
emme tässä mainitse Salomaan ja 
Korhosen nimeä-yleinen tietämättö
myys, monessakin asiassa. Asiakir
jan johdattamina me suuntasimme 
synkkänä ja myrskyisenä syyskuun 
iltana klyyvarimme Tuusulanjärven 
rannalla sijaitsevan Taistelukoulun 
suuntaan. 

Saavuimme koululle rankkasateen ja 
salamoiden saattelemana. Vaikka 
tiesimme tulleemme alueelle, joka on 
oikea suomalaisen kulttuurin kehto, 
totesimme opinahjomme sijaitsevan 
opiskelijaystävällisesti peltojen kes
kellä. Epätoivo alkoi nostaa päätään, 
eihän tällainen paikka sopisi meidän 
hipiällemme! 

Seuraavana aamuna havaitsimme 
iloksemme, että koululle oli komen
nettu toisiakin kapteeneita. Joukossa 
oli monta tuttua kaveria, jotka olivat 
kasvaneet eri suuntiin joko enem
män tai ainakin vähemmän. Kaiken
kaikkiaan laskimme heitä olevan 
meidän lisäksemme 99 salskeata 
nuorempaa upseeria. Joukossa oli 
veljiä jokaisesta puolustushaarasta 
ja aselajista. 

Lyöttäydyimme pian muiden rannik
kotykkimiesten ja merimiesten kans
sa omaksi porukaksi ja muodostim
me erittäin hyvän yhteistyöhengen 
omaavan merisotalinjan numero 15, 
vahvuudella 20 tuettuna kahdella 
merisodankäynnin lehtorilla. 

Heti alkuunsa koulun opettajat, kurs
sijohtajan esimerkin mukaisesti , ryh
tyivät kiusaamaan meitä antamalla 
meidän ymmärtää, että työtä ja ko
keita tulee kurssin aikana riittämään. 
Kurssikalenterin nähtyämme myös 
me Kotkan pojat ymmärsimme, että 
tästä koitoksesta emme selviä sitten
kään lukemalla pelkästään Lassia ja 
Leeviä. Pakollisten henkilöesittelyjen 
ja kurssin järjestyssääntöjen selvit
tämisten jälkeen alkoi arkinen aher
rus , myös ryhmätyömarathon pa
mahti käyntiin . Joka maanantai meil
le annettiin ymmärtää, että "tahti tii-

vistyy" ja sen mukaisesti kokeita oli 
lähes joka viikko jouluun asti. 

Pikkuhiljaa aloimme tottua uuteen 
työrytmiin ja samalla oivalsimme, 
kuinka mukava työympäristö meillä 
Halosenniemen kupeessa oli. Kaikki 
opetus tapahtui upseeriystävällisesti 
saman rakennuskompleksin sisällä, 
vain kerholle ja kaupungissa oleviin 
ravitsemusliikkeisiin oli pakko kul
kea ulkokautta, mutta kurssilaiset 
selviytyivät tästäkin koitoksesta mel
ko vähäisin voimanponnistuksin. 
Taistelukoulu ympäristöineen alkoi 
tuntua oikein mainiolta paikalta. 
Opettajat suhtautuivat meihin työys
tävinä, koulun henkilökunta oli asian
sa osaavaa ja palvelualtista ja ruuan 
suhteenkaan ei ollut valittamista. 

Juuri kun ol imme tottuneet ase
maamme ja oloomme Taistelukou
lulla, meille ilmoitettiin vuodenvaih
teessa tapahtuvasta muutosta San
tahaminaan. Vaikka kuinka koetim
me udella perusteita muutolle, syyksi 
ilmoitettiin jo krooniseksi muodos
tunut toimintojen rationalisointi ja 
säästäminen. Muuttoa edelsi myös 
tieto siitä, että koulurakennukses
samme on jo kauan sitten todettu 
olevan homesieniä, jotka salakava
lasti vaanivat nurkissamme. Tämän 
kuultuaan yksi sun toinen alkoi pian 
tuntea keuhkoissaan kutinaa ja hen
gityksessään outoa pihinää. 

Muuttopäivät eli Esiupseerikurssin 
49 "hullut päivät" toteutettiin vuo
denvaihteen jälkeen. Jouduimme jät
tämään Taistelukoulun runsaat liha
padat ja siirtymään Kadettikoulun 
ruokalan kirjoille. Muuton aikana jou
kossamme liikkui villinä huhu, että 
jokainen meistä saisi oman tupaka
detin, joka hoitaisi juoksevia asioi
tamme. Jouduimme Santahaminan 
kampukselle päästyämme kuitenkin 
heti toteamaan, että meidät pikem
minkin yritettiin eristää muusta yh
teisöstä, jopa toisistamme. Tämä il
meni muun muassa tavasta, jolla 
meidät hajasijoitettiin erilleen ympäri 
saarta. Yksikään meistä ei myöskään 
saanut puhelinta yhteydenpitoja var
ten ("Kyllä se tässä nyt surkuttelee 
mutta olisittepa nähneet sen voiton-

Taren ja Kimmon yleinen tietämättömyys johti EUK:iin - ei aivan EU:iin. Kesän 
kynnyksellä herrat kapteenit kotiutuivat kotiin ja ajan myötä töihin. Kuvassa sekä 
vasemmalla, että oikealla kapteeni- T Korhosen oikealla puolella K Salomaa, josta 
oven puolella taasen T Korhonen. (Kuva: Kotkan Kynnet) 

riemuisen ilmeen kun hän oivalsi ett
en myöskään MINÄ ,VAIMO saanut 
häntä kiinni iltaisin. AH! Ihana vapa
us koitti , lähes poikamiestyttövuosi-
en veroinen! ") .... ... arvasinhan, että 
heti kun lähtee jääkaapilta vähän hiu
kopalaa hakemaan, niin johan tähän 
joku tulee sorkkansa työntämään .... . 

Oppituntien väliajoilla havaittiinkin 
kilpajuoksunpoikasia, kun 40 oppi
lasta ryntäsi kolmeen eri kerrospu
helimeen suorittamaan tutkimustyö
hönsä liittyviä haastatteluja tai sopi 
naisystäviensä kanssa illan kuvioita. 

Opetus pääsi kuitenkin myös Santa
haminan saarella alkuun ja kuinka 
ollakaan, se jälleen tiivistyi. Alettiin 
lähestyä perusopintojen loppusuo
raa ja jouduimme jälleen kerran tote
amaan juhlasalin ja luokkatalon audi
torion (audiotorjumin) olevan ope
tustiloina sopivan hämäriä eivätkä 
lehtorien puheetkaan pahemmin tu
panneet häiritsemään. Iltojen pime
tessä sonnustauduimme erilleen 
omiin kerrostalohuoneistoihimme 
pitkin kampusaluetta. 

Perusopinnot päättyivät maaliskuun 
puolivälissä jonka jälkeen alkoivat 
syventävät opinnot oppilaiden (tai 
opettajien) itse suorittamien valinto
jen mukaisesti. Näihin aikoihin Salo
mailla vietettiin iloista perhetapahtu
maa, kun talouteen syntyi pienen pie
ni prinsessa, joka myöhemmin kas-

tettiin Alinaksi. Isyysloman jälkeen 
vanha maestro palasi kurssille entis
tä väsyneempänä, mutta niin iloise
na. 

Kurssin loppuvaihe sujui pitkälti eri 
harjoitusten, maakuntakierrosten ja 
tutkielmien parissa. Myös ryhmätöi
tä tehtiin , jopa öisin, työryhmän joh
tajan voimavaroja säästelemättä. 
Tutkielmien teosta eivät säästyneet 
myöskään kotijoukot. No, selvittiin
hän siitäkin? 

Parasta kurssin aikana oli iloisten 
kurssiveljien jälleennäkeminen ja yh
teistyö heidän kanssaan. Yhdessä 
vietettyjen kuukausien jälkeen olim
me kaikesta huolimatta perin tyyty
väisiä kun pääsimme jälleen palaa
maan arkiseen työhön joukko-osas
toihin ja esikuntiin (ja kotiin!). 
Joitain numerotietoja 
kurssiajalta: 
- ajettuja kilometrejä Kotkan ja 
koulun välillä n. 12 000 km 
- juotua olutta / muuta tulil ientä 
mitattuna olueksi 523 pulloa 
- syötyjä nuudelipusseja 276 
- ryhmätöitä 124 kpl 
- juostuja kilometrejä 5 
- oppikirjoja lukemattomia 
- puheluita kotiväelle 

4822 minuuttia 
- kotiin tuotua likapyykkiä 

328 kiloa 

"Kurssikinderi " 
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TUTKAMIESTEN TOHINOITA 

Keskiviikko 5.6.96 oli jälleen se 
aika vuodesta jolloin oli piti lähteä 
Haapasaareen vaihtamaan tutkan 
antennikoneisto. Työtä oli lykätty 
jo kerran ankaran (etelän mitta
puun mukaan) jäätalven takia, jo
ten nyt ei auttanut kuin lähteä hom
miin. 

MATKAVALMISI'ELUJA 

Tarina alkaa: Aamulla kello 7:40 soi 
kirjoittajan kännykkä keskellä Neu
vottoman päiväkotia, sillä olin vie
mässä jälkikasvua hoitoon, työka
veri sielä hätäili: "Mitäs sie siellä 
vielä olet, Kala-lautta lähtee kello 
8:00". Mie aattelin , että joko se 
homma nyt kusas ennenkö se kun
nolla pääsi edes alkuun . Noh pari 
puhelua matkalla Kyminlinnaan 
selvitti koko roskan ja saatiin vää
rinkäsitykset pois päiviltä. Lähtö 
oli yhdeltätoista niinkuin pitikin. 

Kyminlinnassa käytiin Veijon 
kanssa vielä asiat läpi mitä otetaan 
mukaan ja mikä joutaa jäähä ran
nalle. 
Minun piti vielä kiiruhtaa esikun
taan hoitelemaan muutama arkiru
tiini kuleksimasta. Yllättäin tuli tie
to, että kauan kaivattu "lnternjet
mies" oli uskaltautunut näyttäytyä 
esikunnan ylemmissä kerroksissa. 
Oli siis mentävä valavomaan omia 
eli patteriston etuja kun bittinikkari 
asenteli ohjelmia koneeseen. Siinä 
se aika taas meinas karata käsistä 
ja tuli hiukan hoppu Kuusiseen . 

LAIVA ON 
LASTATTU ... 

Kuusisessa piti vielä ajaa mönkijä 
Kalan kyytiin . Edellisestä epätoi
voisesta tuttavuudesta mönkijän 
kanssa oli päässy vierähtämään lii
an kauan aikaa, joten piti hieman 
mietiskellä ja kysellä että sai joka 
vivulle ja hantaakille oikean nimen. 
Olivat ryökäleet tehtaalla tehneet 
hallinta laitteet hieman eritavalla 
kuin mulle niin tutussa moottori
pyörässä. 

Mönkijä saatiin ajallaan lautan kyy
tiin , kuten myös uusi antenniko-
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neisto ja muut hilut. Matka Haapa
saareen kulki Rankin kautta, sillä 
sinne piti viedä lt-miehiä Haminas
ta. Loppumatka meni niin muka
vasti kun Kalan kannella ja ruu
massa vain voi mennä kymmenen 
metrin tuulessa. 

.. .JA PIAN PURETTU 

Perillä nostetiin meidän värkit 
vinssillä puulaiturille. Ensiksi läh
dimme hakemaan täyteen pakatul
la mönkijällä kottikärryjä eli mei
dän tulevaa peräkärryä. Kärry köy
tettiin mönkijän perään kiinni ja 
eikun menoksi. Haapasaaren polut 
on runsas kivisiä mutta onneksi 
riittävän kapeita, joten matka jou
tui sen mukaisesti. Laiturilta nos
timme antennikoneiston kärryyn ja 
lähdimme testaamaan uutta kek
sintöä. Homma kulki paremmin 
kuin oli ollut puhekaan. Tulipahan 
mieleen , että miksei tätä ollut hok
sannu jo vuosia sitten , olis mei
naan jäänyt pari saavillista hikeä 
vuodattamatta vuosien varrella. 

Nyt oli meidän päätyöstä jo osa 
tehty, mutta ei tässä vielä kaikki , 
sillä meidät oli valittu avustamaan 
Elesco Oy:n maston pystytys urak-

kaa rahtaamalla heidän maston 
tynkä Merivartioston laiturilta tor
nille. Siitä syntyikin kolme kunnon 
"mustalaiskuormaa". Olis siinä 
ollu kotikylän vallesmanninmiehil
lä huulipyöreänä mittanauhoineen 
ja puntareineen jos olisivat tielle 
sattuneet. Mutta niin ne yli pitkät ja 
-leveät ja -korkeat ja -painavat 
kuormat vaan tulla tuksuttelivat 
kuurien ja veneitten lomassa kiviä 
ja kosteikkoja kierrellen. 

Kun kaikki kuormat oli saatu perille 
päätimme palkita itsemme iltapa
lalla kera saunan ja sauna juoman, 
jonka jälkeen rupesimme keskitty
mään seuraavaan päivään, joka 
menisi tavaroiden nostoon ja las
kuun. 

HUIPULLA TUULEE 

Seuraava päivä alkoi ihan muka
vasti sillä aurinko paistoi eikä tuul
lukaan liikaa, mitänyt huipulla aina 
jonkunverran. Itse antennikoneis
ton vaihto tuntui menevän liiankin 
hyvin kun uusi koneisto oli ylhäällä 
tolpassa jo ennen kymmentä. Siinä 
vaiheessa hoksasimme, että mas-

ton tynkä pitää saada välttämättä 
nyt nostettua ylös. No mehän nos
timme sen ylös. Olisi vaan saanut 
vielä jäädä se homma tekemättä, 
sillä torninkatto rupesi käymään 
pieneksi. Mastolle löytyi onneksi 
paikka kaiteen päältä siksi aikaa 
kun saatiin antenni siivottua omal
le paikaleen. 
Kahvilta tullessamme oli tornin 
juureen ilmestynyt yksi mies, joka 
oli toinen Elescon miehistä. Se toi
nen paikalle manatuista oli saanu 
jostain käsiinsä lentolipun Rans
kaan, eikä sitä sen koommin Haa
pasaaressa näkynyt (viisas valin
ta) . Nyt meidän piti keskeyttää 
omat työt ja ruveta avustamaan 
savolaista supermiestä ja nostaa 
masto pystyyn porukassa. Eihän 
se olis sitä yksin saanut vaikka siitä 
oli jo etukäteen sovittu , miten lie 
olisi käynyt jos se toinen ei olisi 
mennyt sinne ulkomaille. 

Kun masto oli katolla pystyssä ja 
muut siihen kuuluvat romut ylös 
nostettuna pääsimme jatkamaan 
omaa hommaa. Koneiston testaus 
sujui kuin elokuvissa. Viimeistä 
kantta sulkiessa alkoi säärohveetta 
ilmoittelemaan itsestään ja roiski 
muutaman vesi pisaran meidän 

Puolimatkassa laiturilta tornin juurelle. Onneksi mönkijäkin jo tottelee Ollin käskyjä, joten ei aivan käsipelillä 
tarvitse mastoa raahata. 

niskaan , mutta niinhän se oli lu
vannutkin. Kaikista päätellen hyvil
lä miehillä on myös joskus tuuria. 

EIKUN SAUNAAN 

Illalla saunassa ollessa alkoi etei
sestä kuulua tuttua kilinää. Si inä 
aateltiin, että olisko se Elescon 
mies ottanut meidän puheet ihan 
vallan todesta ja käynyt kaupan 
kautta saunaan. Oli se. 

Perjantaina alkoi tavaroiden rah
taaminen takaisin rantaan . Sitä oli 
nyt onneksi vain yksi täyskuorma. 
Siinä kyytiä odotellessa käytiin kat
sastamassa vanhan kunnantalon 
remontti ja paistateltiin päivää. 
Kello kymmenen tuli Uisko hake
maan meitä. Nyt piti vielä selvittää 

· soppiiko mönkijä uiskon keula
rampista alas. Sopihan se, tosin 
marginaali oli sen kuuluisan sano
malehden paksuuden verran. Uis
kon kyydissä tuli myös herra Hel
singin oikein RtK:lta tarkastamaan 
työmaan. Tornilta palattua se äity 
meitä haukkumaan, että masto on 
väärin maalattu. Tulipa siihen sa
nottua ehkä vähän liiankin vaha
vasti , että pitäisi sitä projekti vas
taavan itse käydä ajoissa tarkastus 
käynnillä eikä huuta sitten kun 
huonot on housussa. Oli muuten 
Elescon kaverilla tuuria , että pääsi 
luiskahtamaan merivartijain kyy-
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tiin juuri vähän aikasemmin. Myö
hemmin selvisi , että maali oli ihan 
oikeaa. 

Viiminen rypistys piti ottaa vielä 
Kuusisessa venettä purkaessa, sil
lä kala oli tulossa juuri samaan 
aikaan satamaan kuin me. Kyllä 
muuten tyhjeni uisko ja vähän no
peasti , olisi ollut varmaan vilttihat-

tuiset kaisla jääkäritkin kateellisia 
moisesta suorituksesta. 

Kuten edellä olevasta käypi ilmi ei 
se elektroniikka miehen työ ole 
aina pelekkää bitti mössöä vaan sii
hen kuuluu myös tällainen hard
ware hommakin . 

Haapasaaressa olivat 5-7.6.1996: 

Teknylil O Kai harju , Tka-as V Määt
tä sekä mek J Vilenius vieraileva
na tähtenä oli Vuorio Elesco 
Oy:stä. Ensiksi mainittu toimi 
muistelmien kirjoittajana, mistä 
johtuu tekstin lievä peräpohjalai
nen korostus. i!4 

Katsokaa maisemaa, joka avautuu Haapasaaren puokin laelta Osuuskaupan suuntaan. Näin katselijan ei niin 
ala huimata kuin huipulla, jossa aina tuulee. (Kuva: Olli Kaiharju) 

Tervetuloa viihtymään 
virastotalon palvaamoon 
Koe sinäkin ainutlaatuinen nautinto ja tule tutustumaan Kotkan virastotalon byrokraattipalvaa
moon. Voit aloittaa virkistävän tuokion esimerkiksi aamukahvin aikaan seuraamalla, kuinka 
kymmenen visiotonta byrokraattia ryystää kilpaa kupillisen kahvia ja ryntää sen jälkeen 
tupakkahuoneeseen tavoitteenaan ehtiä istumaan ennen muita. Tuoleja ei nimittäin ole kuin 
kuudelle. 

Voit seurata itse aktia sisällä tupakkahuoneessa kuuntelemalla eri virastojen taivasteluita 
päivän tapahtumista - sankan savupilven joukossa on turhaa etsiä katsekontaktia. Jos olet 
oikein onnekas, saatat osua tupakkahuoneeseen juuri, kun ilmastointilaite toimii. Se on 
toiminnassa pari kertaa päivässä usean sekunnin ajan kerrallaan. Mikäli olet raittiusintoilija, 
voit ottaa tuolin salin puolelta ja seurata tupakoitsijoiden edesottamuksia ikkunoiden läpi. 
Tupakoitsijoiden ruokinta on kielletty. 
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Kylänvanhinten viestivälineestä eli 
vanhasuomalaisten Oltermannin 
sauvasta kisailtiin jälleen 19.-21 . 
maaliskuuta. Ensimmäisen kerran 
"viestikapulasta" kilpailtiin 63 
vuotta sitten eversti A. S. Heikin
heimon aloitteesta. "Oltermannin 
sauva" on tarkka jäljennös kylän
vanhinten viestivälineestä, jolla he 
lähettivät alaisilleen käskyjä ja tie
dotuksia kyläkuntaa koskevista 
yhteisistä asioista, kuten vaaran
uhasta. Tämä "kapula" kulki sitten 
talosta toiseen levittäen annetun 
tiedon koko kyläkuntaan. 

Talven aikana oli Kirkonmaan lin
nakkeella ehditty jo suksia sovitella 
ja tasatyöntöjä harjoitella. Hiihto
joukkueeseen kuului yksi upseeri , 
kaksi opistoupseeria (toinen heis
tä huoltaja) , 12 varusmiestä sekä 
autonkuljettaja. Rannikollekin kil
pailukäsky saapui tiistaina 19. 
maaliskuuta. Niin sitä 14 valittua ja 
"juottaja" matkasivat kohti Keu
ruun selkää Keski-Suomen Ryk
mentin maisemiin. 

HYVIN 
SUUNNITELTU EI 
OLE AINA 
PUOLIKSI TEHTY 

Saman päivän iltana kilpailupuhut
telun jälkeen syvennyttiin suunnit
telemaan yksityiskohtaisesti omaa 
kilpailureittiä. Joukkue sai itse 
suunnitella viestiladun kulun ja 
omatvaihtopaikkansa, kunhan latu 
vain kulki määrättyjen tarkastus
pisteiden kautta. Kun kartat oli 
muovitettu ja reitit piirretty, kello 
löikin jo merkin vuorokauden vaih
tumisesta. Koska mitään aivan lo
pullista reittiä ei voitu karttasuun
nittelun perusteella tehdä, aamulla 
noustiinkin jo hyvissä ajoin. Seit
semän korvilla huoltaja ja joukko 
taistelunhaluisia miehiä nousivat 
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ajoneuvon lavalle ja lähtivät liik
keelle. 

Kokonaismatkaa reitille kertyi noin 
130 kilometriä. Niinpä osuudet 
vaihtelivatkin 17-20 kilometrin 
paikkeilla. Kutakin osuutta hiihti 
kaksi miestä ja viimeisen osuuden 
suorittaja (joukkueen johtaja) hiih
ti yksin. Ladut valmisteltiin vasta
päivään ja merkattiin huolella, jotta 
kuun valossakin kilpailun huumas
sa etenevät miehet löytäisivät pe
rille . Reitin huolellinen tutkiminen 
jäi kokonaan kunkin osuuden hiih
täjien suoritettavaksi. Keski-Suo
messa ei ainakaan teistä eikä jär
venselistä ollut pulaa ja nokkelim
mat löysivät valmiin kansanh iihto
ladunkin. 

Reitille järjestettiin tarkastuspis
teiden maastoon huoltopaikkoja, 
missä kilpailijat majoittuivat ja 
odottivat oman suorituksensa al
kamista. Nämä huoltopaikat eivät 
kuitenkaan aina käyneet yhteen kil
pailijoiden suunnittelemien reitti
osuuksien kanssa. Huoltajan rooli 
korostui tänä vuonnakin, kun maa
talon porstualla ovea kolkuteltiin . 
Löytyihän se katto miesten pään 
päälle, mutta pahus soikoon kai
vosta loppui vesi kesken; juuri kun 
sitä oli ehditty kehua yhdeksi maan 
parhaimmista. Se ei kuitenkaan 
Kotkan poikia lannistanut, sillä 
"douppingit" oli omasta takaa. 

LÄHTÖLAUKAUS 
KAJAHTAA 

Keskiviikkopäivän hämärryttyä 
puoli kymmenen aikaan illalla Itäi
sen maanpuolustusalueen ko
mentajan kenraaliluutnantti llmo
lan laukaistessa tykin joukko 
maastopukuisia miehiä ryntäsi 
matkaan. Näin viestiä lähdettiin 

"SANAN 
TUOMME 
SAARISTOSTA" 

viemaan taistelijapareittain läpi 
yön kukin joukkue omaa reittiään. 
Yön pimeimpinä hetkinä vaikea
kulkuisessa maastossa etenemi
nen oli erittäin hidasta. Sen sijaan 
jäisellä tiellä aamuauringon saras
taessa vapaan tyylin taitajat "liva
koivat" todella vauhd ikkaasti . Kil
pailun johdon asettamilla tarkas
tusasemilla kilpailijat ja seuraajat 
saivat kuulla joukkueiden väliajois
ta. Jokaisella joukkueella oli oma 
laskettu aikataulunsa. Mikäli aika
taulu piti suurinpiirtein paikkansa, 
saattoi siitä päätellä kilpailun suju
neen suuremmitta kommelluksit
ta. 

Kovin kärki eteni pisteeltä toiselle 
tasaisen tappavaa vauhtia. Vaihdot 
tapahtuivatkin vain muutaman mi
nuutin eroilla johtavan joukkueen 
vaihdellessa. Kilpailun jännitys 
säilyi aina loppukilometreille asti. 
Ensimmäisenä sai luvan kajahtaa 
Keski-Suomen Rykmentin kunnia
marssi joukkueensa johtajan hiih
täessä maalisuoralle. 

Muutama tunti myöhemmin aa
muauringon jo noustua taivaalle 
tuli "Kotkan kynsien" vuoro kuun
nella Suomalaisen marssin säve
liä. Niiden siivittäminä ja joukku
een kannustamana allekirjoittanut 
sai kunnian tuoda patteristomme 
komentajan, everstiluutnantti Taa
vitsaisen tervehdyksen maankuu
lulle Oltermannille, kenraaliluut
nantti llmolalle. 
Tätä kirjoittaessani ovat jo lumet 
sulaneet ja väylät auenneet. Ehkä
pä jonain päivänä näemme saaris
tossa joukon soutajia, jotka tasa
vedoin siirtyvät kiveltä kivelle , luo
dolta luodolle. Tämä voisi olla 
eräänlainen "Rannikonpuolusta
jan Oltermanni ", kesäpartiosoutu, 
jossa tykistömme tarkastaja saisi 
sanan saaristo\ta, tervehdyksen 
tykeiltämme. 

Jorma Pajulahti 
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MAA-AMMUNTALEIRILLÄ 
"HELTEISESSÄ" KEVÄTSÄÄSSÄ 
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TÄHYSTÄKÄÄ !! käsky kajahti tu
lenjohtajan suusta kylmän viiman 
piiskatessa miesten kasvoihin. 
Rankin vanhan majakan päälle oli 
ryhmitytty tuntia aikaisemmin, 
kun ensimmäiset kranaatit rikkoi
vat yli puolen metrin vahvuisen 
jääkerroksen. Vaikka elettiin jo 
huhtikuun puolella hyvää matkaa, 
sään jumalat eivät suostuneet hel
pottamaan taistelijoiden elämää 
Rankin eteläkärjessä. Noin puolen 
kilometrin päässä tulenjohtopai
kasta häämöttivät vihollisosastoa 
kuvaavat kuuset. Jälleen kuului ra
dioliikenteen aiheuttamaa kohinaa 
ja sanomalaiteen näyttöön ilmestyi 
viesti "Ampuu", kun tykit olivat 
juuri huokaisseet Kirkonmaan ke
vyen patterin alueella. Puoliksi !a
hot parrut narisivat jalkojen alla, 
kun miehet suorittivat tehtävään
sä. Mittauspartio saapuikin juuri 
ennen ammuntoja, ja niinpä he 
pääsivätkin kaikki tähystämään 
majakan kupeelta iskemistä nou
sevia patsaita. 

PAIKKAA VAIHDA 

Tulenjohtue oli ryhmittynyt vuoro
kautta aikaisemmin Rankin etelä
kärjen alueelle. Ensimmäisen ryh
mittymiskäskyn jälkeen oli asemia 
vaihdettu kertaalleen. Samoin oli 
opiskeltu , miten ihmeessä sen kä
sisuuntakehän, tason ja vaijerin 
kanssa pystyttäisiin tarvittaessa 
mittaamaan oma sijainti maapal
lolla eli tulenjohtopaikan koordi
naatit. Yksi yö oli nukuttu kaminan 
lämmössä. Seuraava yö vietettiin
kin kakkos satakolmikymppisen 
miehistösuojassa, koska valmiste
lut siirtymisen aloittamiseksi kat
sottiin tarpeelliseksi aloittaa jo illan 
tunteina. 
Torstaiaamuna kello kuuden aikaa 
kuului eteläkärjen alueella voima
kasta pärinää, kun kaksi hydroa 
ilmestyi alueelle. "Ajoneuvoon 
nouse" ja taas mentiin, väylän yli
tys ja niin sitä oltiikin Rankin kivi
karin kupeella. Tuul i oli voimistu
nut aamuyön aikana ja puhalsi 
idästä jäädyttäen kaiken mikä ei 

liikkunut. Tulenjohtopaikka perus
tettiin väylämerkin viereen . Viesti
mies ykkönen saikin juuri kaapelin 
viilostettua jääkimpaleiden se
kaan, kun tulen johtaja sai tehtävän 
lamauttaa jäällä liikkuvan viholli
sen. Seiskakutoset jyrähtivät jäl
leen ja tulenjohtue pääsi toteutta
maan sille annettuatehtävää. Tovin 
kuluttua tuli jälleen uusi käsky 
"Siirtykää aarne neloseen". Sauvat 
heiluen miehet siirtyivät parisataa 
metriä etelään jo aikaisemmin tie
dusteltuihin asemiin. Lounas nau
tittiin teltan suojassa, joka patsas
telikin tuulen riepottelemana iso
jen jäälohkareiden takana. Persoo
nallinen tapa nauttia lounas kenttä
keittimistä ja kuunnella modernia 
tanssimusiikkia radiosta samalla, 
kun tuuli tuiversi idästä niin , että 
telttakepeillä oli vaikeuksia pitää 
"asemaansa". 
Iltapäivällä pääsimme suoritta
maan aikasytytinammuntoja. Juu
ri , kun kolmas tul ikomento oli saa
tu sisään niin, sanomalaite sanoi 
sopimuksensa irti. Pitikö tämänkin 
sattua juuri, kun oli päästy hyvään 
vauhtiin. Eipä auttanut itku markki
noilla ja niin sitä sitten lähdettiin 
liikkeelle kohti Vahakaria. Ei kui
tenkaan sen liikkuvan Vahakarin 
peräkannella, vaan kohti horison
tissa tuikkivaa loistoa. 

"OLISITTEPA 
NÄHNEET TEPON 
ILMEEN" 

Lähtöä ennen allekirjoittanut sai 
puhelimitse yhteyden harjoituksen 
johtoon ja antoi tilannetiedotuk
sen. Hetkeä myöhemmin viesti
mies tuli ilmoittamaan, että sanlan 
kaapeliliitäntä oli vaurioitunut. Tut
kimusten jälkeen havaitsimme, 
että vikaa ei saataisi korjattua. 
Loistavaa, sillä edellinen yhteys 
päättyi puhelimen ilmoitukseen: 
"lataa akku". Olin nimittäin tilannut 
uusia paristoja, akkuja ja yhden 
lähetinvastaanotin 217:n, mutta en 
sanomalaitetta. 
Kun olimme taittaneet matkaa tun-

nin verran , näkyivät hydron valot 
Vahakarin suunnassa. Hetken ku
luttua viestihuolto olikin paikalla. 
Silloin miehet kuulivat jo pitkään 
odottamansa käskyn "Tauko". Pai
kalle tilattu "pikahuoltokaan" ei 
saanut korjattua sanomalaitetta. 
No, eipä siinä auttanut muukaan, 
kun lähteä hakemaan uutta. Hydro 
parahti jälleen käyntiin ja kohta se 
liukuikin kohti Kirkonmaata. Kun 
olimme muutaman kilometrin "si
vakoineet" näimme muutaman ki
lometrin päässä mielenkiintoisen 
näytöksen. Hydro juuttui väylän 
reunaan ja Finncarriersin alus mat
kasi kohti Kotkaa. Olisinpa ollut 
kärpäsenä hydron kuvussa, kun 
alus ohitti vain muutaman metrin 
päästä. No, hyvää asiassa oli se , 
että hydro irtosi ikäänkuin rahdin 
"työntämänä" jäistä ja pääsi jatka
maan matkaansa kohti marssivaa 
osastoa. 

TYKISTÖN JUHLAA 

Hydro oli palannut jo Kirkonmaa
han, kun tulenjohtue saapui mää
ränpäähänsä. Pimeys oli laskeutu
nut ylle, kun taistelijat pysähtyivät 
loiston viereen . Väsymys pyrki le
viämään kuin salakavala tauti, 
mutta vielä ei voinut antaa periksi. 
Marssiväsymyksen positiivinen 
vaikutus näkyi siinä, että miehet 
tekivät urakalla töitä, jotta ryhmit
tyminen sujuisi mutkatta. Aamulla 
kellonviisarit osoittivat 02.30, kun 
tulenjohtaja sai puolustuksen tuli
suunnitelman valmiiksi. 
Tykistön ampuessa täysiä tuli
muotoja vihollisosaston viimeiset 
miehet raapivat kynsillään jäätä. 
638:nen kranaatin "porauduttua" 
meren uumeniin jäi jäljelle syvä 
hiljaisuus. Uupuneet miehet tuijot
tivat tyytyväisinä merelle:"Tehtävä 
suoritettu". ~ 

J Pajulahti 

KELPO TUOTTO 

PIENI RISKI 
SI JO ITA ME RITA KORKO - RAHASTOON 
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AMPUTULEE
MOLSKIS JA LOISKIS 

RYHMÄ RÄMÄ, SUUNTA TÄMÄ! 
Vas. Reijo Kinnunen, oiva matkanjohtajamme, Tuomo Parviainen ja Saila 
Mattila. (Kuva: Ulla Parviainen) 

Meissä kaikissa asuu pieni tirkiste
lijä. On kiihottavaa päästä kurkista
maan esiripun taakse, nähdä asiat 
uudesta vinkkelistä. Luojalle kii
tos, breshneviläisyyden aika on 
ohi ja elämysmatkat ovat mahdol
lisia! 

Aamu herätys armeijan malliin, ku
konlaulun aikaan. Universumin yli
meteorologi oli lempeällä tuulella, 
Kuusisessa meri näytti aamuau
ringossa houkuttelevalta. Perillä 
Kirkonmaassa matkasimme tiu
kasti jousitetussa transitissa läpi 
erämaan. Eikös saari olekaan asut
tu? Matkalla kuulimme salaisista 
kätköistä, joiden löytäjät vaikene
vat löydöistään hurmoksellinen 
hymy huulillaan kuin muuri. Haa -
tuon oireyhtymän maallikkokin 
tunnistaa! Kyse on sienistä. Tun
nistavatkohan varusmiehet nykyi
sin muuta kuin herkkusienen säily
ketölkissä ja pizzan päällä? 

Kasarmilla matkanjohtajamme 
selvisi loistavasti teoriaosuudesta, 
toivottavasti oppilaatkin. Kuulim
me itse saaresta, historiasta ja 
yleensä puolustusvoimien toimin-
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nasta alueella. Ja kuulkaa, nyt sel
visi myös piirun määritelmä! Tun
tui uskomattomalta, että saaressa 
on niinkin paljon toimintaa ja väli
neistöä, kun se ei äkkiseltään näy 
vierailijalle. Piilossako? Siis sinne, 
piiloon . 

Tutkakuvan seuraaminen tuntui lä
hes yliluonnolliselta kyvyltä. Miten 
kummassa kukaan voi keskittyä 
niin , että jaksaa herkeämättä seu
rata kärpäsen kakan kokoisia pis
kuja näytöllä? Kuulemma voi. Kä
vimme monessa muussakin jän
nittävässä paikassa, myös korke
anpaikan kammoa uhmaten tor
nissa ihmettelemässä saariston 
kauneutta. Rauha tuntui rikkumat
tomalta, petollisen turvalliselta -
sisälläni liikahti jotain tunnistama
tonta. Erilaiset tekniset vempaimet 
kohteissa tekivät vaikutuksen 
insnörskään, mutta vielä enem
män itse insinööriin. Tuli mieleen 
vanha sanonta: eihän se määrä 
vaan laatu . 

Eräänlaista laatua saimme tuta 
myös venäläisen maasturin kyy
dissä matkatessamme ympäri 

saarta. Voin vakuuttaa, että hiekka
tiestä nostattamaamme pölyä oli 
taatusti enemmän auton sisällä 
kuin ulkopuolella. Näimme ampu
maradan ja jonkun hullun uskalli
kon, kyynkesyttäjän. Saari on kuu
lemma oikea kyysaari - heh, heh, 
kummasti alkoi kiinnostaa mihin 
jalkansa seuraavaksi laittaa .. . 
Näimme myös Clubin , hautaus
maan ja ... hei , onko tuo, voiko tuo 
olla Suursaari? Näin lähellä? Ai 
NIIN lähellä? Siinä rannalla seiso
essamme tunnelma oli jotenkin 
epätodellinen, vähän kuin Suomi
filmissä. Ja samalla jälleen sisällä
ni liikahti jotain, tällä kertaa jo hel
posti tunnistettavaa. 

~ 

Niin lähellä, mutta kuitenkin kau
kana. Niin pitää ollakin. Juuri sen
kin vuoksi päivän kohokohta, am
munnat, sai yhden uuden merki
tyksensä. Tällaisilla maakravuilla 
oli aiemmin mielikuva suuresta 
merestä, jonne täräytetään sum
mamutikassa- kunhan nyt samalle 
hehtaarille sattuu. Asia kuitenkin 
kirkastui oikeastaan yhdessä kuu
lemassamme lauseessa: "Alus ei 
uppoa, jos osutaan viereen". Ran
nikkotykillä ampuminen on pirun 
tarkkaa puuhaa- suorastaan piirun 
tarkkaa! 1 

Ampumisen ja kaiken siihen liitty
vän tarkkuus ja ilmiselvä ammatti
taidon vaatimus ovat vieläkin pääl
limmäisenä mielessäni. Miten saa
daan monta miestä inhimillisine 
heikkouksineen toimimaan niin 
keskittyneesti ja motivoituneesti 
yhdessä? Niin, että jokainen hoitaa 
tonttinsa tinkimättä, epämukavis
sa olosuhteissa. Se tuntuu nykyi
sin vähän... vanhanaikaiselta. 
"Täällä jokaisella miehellä on mah
dollisuus olla todella hyvä hom
massaan , mikä se sitten onkaan. 
Tänne tullessaan edeltävä siviiliai
ka ikäänkuin pyyhitään pois ja jo
kaisella on mahdollisuus onnistua. 
Lisäksi tarvitaan paljon harjoitte
lua." 
Niinpä, onko se sittenkään van
hanaikaista - pikemminkin par
haimmillaan pyhää itsekkyyttä! 
Omaa oppimisen ja onnistumisen 
iloa. 

Onnistumisen iloa eivät pystyneet 
peittämään iltapäivän hienoista 
ammunnoista enemmän ymmär
tävätkään! Me turismot lähinnä 
ihailimme voimaa ja esityksen vai
kuttavuutta, asiaan vihkiytyneet 

Haastattelutuokio tykin juurella. Haastattelijana aluepäällikkö Saila Mat
tila Kymenlaakson Radiosta ja haastateltava patterista n komentaja Mikko 
Taavitsainen. 
(Kuva: Ulla Parviainen) 

Tässä esimerkki särmästä ja koh
teliaasta nuoresta miehestä. 
Kuva: Ulla Parviainen) 

tuntuivat olevan mielissään yksi
tyiskohdista. Etteikös vaan ole taas 
kilpailuammunnan jälkeen voitto 
takataskussanne!? Oli niin tai näin, 
saatte olla itseenne tyytyväisiä. Ja 
ylpeitä ammattitaidostanne. Ehkä
pä juuri ammattitaidolla on oma 
osuutensa myös nykyisessä 
maanpuolustushengen uudessa 
tulemisessa? Homma ei ole enää 
pelkästään äkseerausta, vaan sivii
lissäkin kunnioitusta herättävää 
osaamista. 
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Hengenravinnon lisäksi reissulla 
pidettiin hyvää huolta myös ruu
miinravinnon tarjoamisesta. Ruo
ka oli oikein maukasta ja vanikka 
fantastista! Syökää pojat ja kokeil
kaa ehtoisan emännän herkkuja. 
Nödeä ei tällä reissulla tarjottu, 
mutta tiedättehän - sitä saa pelti
purkissa ja voi sitä kokeilla vaikka
pa pizzan päällä. Merimatka kotiin 
kruunasi päivän, Uisko on mahta
va paatti . 

Pienenä sivujuonena mainitta
koon, että koko reissun ajalta, eri 
kohteissa jäi mieleen kaksi seik
kaa: kohteliaisuus ja särmä käytös 
vieraita kohtaan ja toisaalta omalla 
tavallaan rento tunnelma. Erityisen 
miellyttäviä asioita molemmat, 
etenkin näin naisnäkökulmasta. 
Hyvä on naistenkin tulla suoritta
maan palvelustaan joukkoonne. li
man sen kummempaa erityiskoh
telua. 

Kiitän ja pakkaan ! 
Ulla Parviainen, 
retki reportteri. 

Kiitämme ja pakkaamme! Verbaa
livirtuoosinne Reijo Kinnunen oli 
erinomainen isäntä. Kiitos myös 
teille muille opastukseemme osal
listuneille ja tapaamillemme henki
löille. Tiistai 21 .5. oli mielenkiintoi
nen ja elämyksellinen päivä. Toi-

vottavasti tapaamme vielä ... savu
sauna on polttamatta! 

Molskis ja loiskis! 
Ulla ja Tuomo Parviainen 
Saila Mattila 

ENSO GROUP 
K O T K A N TEHTAAT 
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SÄÄ SUOSI KILPAILUAMMUNTA
LEIRIÄ TOUKOKUUSSA 

,-

Kilpailuammunnat suoritettiin toukokuussa Kirkonmaan 100 TK-patteril
la. Kyllä kevyenkin rannikkotykin laukaus pistää pitelemään nupista 
kiinni. (Kuva: Tuomas Taavitsainen) 

~..a 

Ulkopuolinen meritulenjohtue tarkkailee ampuma-aluetta yleensä tästä 
Ristisaaren asemasta. Leirillä tulta johdettiin myös Haapasaaresta. 
(Kuva: Tuomas Taavitsainen) 

Illanvietto leirin lomassa toi mukavaa vaihtelua harjoitukseen. Lieneekö 
kaikkien kehuma rento meininki johtunut noista sinisten laatikoiden 
sisällöistä vai oliko se sittenkin meidän kaikkien sisäistä tuotetta. Kuvas
sa vasemmalta: Mikko Taavitsainen, Jussi Suomalainen, Rauno Aura, 
Juha Torkkeli, Liisa Tolvanen, Päivi Ropponen ja Jari Launio. Tytöt 
osallistuivat leirille poikkeavien mittaajina - tai jotain sinne päin. 
(Kuva: Tuomas Taavitsainen) 

Kotkan saaristossa kuhisi 
toukokuun 17. - 26. välisenä 
aikana sotilasasuun son
nustautuneita miehiä - ja 
naisiakin . Patteriston vuo
sittainen kilpailuammunta
leiri järjestettiin tuolloin ja 
samaan aikaan oli merivar
tioston kertausharjoitus. 

Tänä vuonna vuorossa oli 
kevyen patterin kilpailuam
munta eli 100 TK-patterin 
ammunta. Ampuva patteri 
oli Kirkonmaan linnakkeella 
ja tulta johdettiin leirin aika
na Haapasaaresta sekä Ris
tisaaresta. Harjoituksen joh
tajana toimi kapteeni Jussi 
Suomalainen ja leirin varus
miesvahvuus oli yli 70. 

"täysillä" - ajoharjoittelujak
so oli käynnissä ja siihen liit
tyen leirin vaatima merikul
jetus toimi läpi vuorokau
den. Kirkonmaan linnak
keella vierailleelle Savon Pri
kaatin KrhK:n joukollekin 
voitiin näin ollen järjestää 
mukava retki Ristisaareen . 

Leiri sujui säänhaltijoiden 
suojeluksessa, joten ampu
masuunnitelmat voitiin to
teuttaa torstain kilpailuam
muntaa myöten. Tulokset 
selviävät aikanaan , mutta 
täytyy ylpeänä jälleen tode
ta, että muiden on onnistut
tava myös täydellisesti , jos 
meinaavat palkinnot Kot
kasta hakea. ~ 

Leirin ohella myös mm. ve
Kirkonmaan linnakkeen päällikkö yliluutnantti Juha Torkkeli. Kuva on neenkuljettajakoulutus polki 
varmasti otettu joko juuri ennen illanviettoa (havainnut siniset laatikot) 

Pekka Vainio 

tai sitten heti kilpailuammuntojen jälkeen. (Kuva: Tuomas Taavitsainen) 
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Yleensä tuntuu siltä, että kehitystä 
ei juurikaan tapahdu , varsinkaan 
Haapasaaressa. Mutta kun tarkem
min muistelee, niin on sitä sittenkin 
tapahtunut. 
Kun tulin aikoinaan Haapasaareen , 
vuoden 1975 huhtikuun alussa, 
niin asiat olivat aikalailla toisin kuin 
nyt, eräiltä osin. 

Asuin aluksi entisellä kunnanta
lolla, jossa ei ollut sähköä, vesijoh
toa, viemäriä eikä kunnon lämmi
tystäkään eikä tietenkään sisä
WC:tä, vaan puucee. Kun yritin 
saada sinne sähköä, niin silloinen 
komentaja oli sanonut että on vain 
hyvä kun värvätty asuu mahdolli
simman sodan mukaisissa oloissa. 
Mv-aseman päällikkö asui kasar
mirakennuksessa olevassa asun
nossa, jossa oli sähkö, viemäri ja 
keskuslämmitys. Sisä-WC:tä ja ve
sijohtoa ei tosin siinäkään asun
nossa aluksi ollut, sillä vesijohto 
Haapasaareen mantereelta tuli vas
ta 1979, jolloin päällikön asuntoon
kin tuli WC. 
Minäkin pääsin asumaan kasarmi
rakennukseen 1979 lopulla, valitet
tuani eduskunnan oikeus
asiamiehelle, jota komentaja kutsui 
Niemelän "kirjeenvaihtokaveriksi ", 
kun puolustusministeriöltä tuli yl
lättäen telex, jossa kehotettiin 
osoittamaan Niemelälle "kohtulli
sen asumistason omaava asunto". 
Asunnoksi minulle osoitettiin kai
kenkaikkiaan 18 neliömetrin huo
ne, jossa oli WC, vesijohto, keskus
lämmitys ja sähkö ja olinkin tyyty
väinen tähän väliaikaisratkaisuun 
(kuten silloin 1979 sanottiin) . Ai
noa haitta oli seinäntakaa kantau
tuva melu , jossa varusmiehet ma
joittuvat. Tämä huone olikin asun
tonani 1996 helmikuun loppuun, 
jolloin siitä tuli majoitushuone, jot
ta Haapasaareen saadaan lisää 
henkilökuntaa. 1980-luvun alussa 
luvattiin , että 1984 loppuun men
nessä Haapasaareen tulee 3:n per
heen rivitalo, mutta en ole sitä vielä 
nähnyt, en vaikka hankin piilolins
sit. 

Sähköä tuotettiin itse kahdella n. 
10 kVA:n voimakoneella , jotka si-
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•• 
KEHITYSTA ON 
SITTENKIN TAPAHTUNUT 

jaitsivat tornin alakerrassa. 
Sähköä ei riittänyt juurikaan muu
hun kuin tutkalle ja valaistukseen . 
Konemies eli "löpö" huolehti voi
makoneiden päivittäishuollosta. 
Polttoaine ei mennyt itsestään ko
neille, vaan mv-miehet kantoivat 
sitä jerrykannulla alhaalla kasar
min rannassa sijaitsevasta löpösäi
liöstä tähystysvuoroon mennes
sään ja haisivat aina löpöltä. 
Voimakoneet poistuivat tornin ala
kerroksesta 1977, jolloin luolaan 
tuli 25 ja 50 kVA:n koneet, jotka 
silloin tuntuivat isoilta, mutta myö
hemmin ilmeni ettei 25 kVA:n ko
neella ollut käyttöä, se oli liian pie
ni. Koneet olivat myös automaatti
sia ja löpökin meni koneille kanta
matta. Kasarmin pihalla jyrisi 80-
luvun puolesta välistä siirrettävät 
30 ja 63 kVA:n koneet luolan 50 
kVA:n koneen apuna, kunnes 1994 
mantereelta vihdoin saatiin sähkö
kaapeli ja näin voimakone jäi vain 
varavoimaksi. Ja kuten arvata saat
taa, niin valojuhlat olivat rajut, jo
hon koko saari osallistui. 
Tällöin varsin hankalasta talvisesta 
löpöntuontiongelmasta päästiin 
myös eroon (josta oli Pekka Vai
niolla kuva ensimmäisessä Kotkan 
kynnet-lehdessä) . 

Tornin sisärakennelmat olivat 
puuta, ja vaikka konehuoneen katto 
olikin betonia, niin paloturvalli
suutta ei ollut laisinkaan, varsinkin 
kun puolimädät köysitikkaat ulot
tuivat tornin ulkopuolella vain tor
nin puoliväliin . 

Tutkan päänäyttö sijaitsi ihme 
kyllä nykyisellä paikallaan tornin 
4:ssä kerroksessa, vaikka se olikin 
vuosina 1977 - 1984 toimistossa. 
1984 tutkavalvontaan tuli uudet 
ajat, kun tietokone tuli mukaan ja 
tällöin valvonta siirtyi jälleen tornin 
4:een kerrokseen. Tutkahuone oli 
silloin yhtä vetoinen kuin nytkin. 

Aistitähystyskerros oli n. 2 x 2 
metrin kokoinen, jossa oli pienet 
tähystysikkunat (n. 15 cm korkeat 
ja n. 70 cm leveät) ja jossa mv-mies 
tähysti talvella turkki päällä, kun 
lämmitykseen ei ollut varaa. 1977 
tornin sisärakennelmat uusittiin 

Kalervo ottaa aina varman päälle. Matka Haapasaaresta Kotkaan Vaha
karilla sujuu turvallisesti. (Kuva: Pekka Vainio) 

täysin , jolloin niistä tuli palon kestä
viä. Tutkahuoneesta tuli komen
nusmiehille majoitushuone ja siel
lä majoittuvilla olikin 2:n tunnin 
välein ilmainen herätys, kun meri
valvontamiehet vaihtoivat vuoroa 
ja menivät kovalla ryminällä harja
teräsportaita ylös/alas. Muutettua
ni kunnantalolta eli kunnalliskodis
ta kasarmille, pääsivät komennus
miehet kunnalliskotiin . 1980-/ 
1990-vuosikymmenen vaihteessa 
nämä n.s. komennusmiehet hom
masivat itselleen kohtuullisen ma
joittumistason omaavan majoitus
kontin . 

Aistitähystyskerrokselle ei 1977 
tehty mitään,sähkölämmitys kui
tenkin tuli (jolloin turkin voi heittää 
välillä nurkkaan) . Palotikkaiksi tuli 
terästikkaat ja alas asti. 
Aistitähystyskerros uusittiin koko
naan 1992 ja siitä tuli yli 4 x 4 

metrin kokoinen eli tilava ja asian
mukainen. Ikkunoista tuli isot, 
aluksi tosin suorilla laseilla (jolloin 
Kotkan valot näkyivät Venäjän puo
lella) , mutta 1995 lasit vinoutettiin 
ja heijastumat vähenivät ratkaise
vasti. Myöskin lämpöä on nyt suht 
riittävästi. Tänä vuonna kun vielä 
saadaan uusia valvontalaitteita, 
niin aistitähystyskerroksesta tulee 
esimerkillinen, niinkuin Suomen 
tärkeimmän merivalvonta-aseman 
kuvaan kuuluukin. 

Kasarmitiloissa ei ole tapahtu
nut kovinkaan paljon kehitystä, sil
lä varusmiesten tuvat ja oleskeluti
la/ruokailuhuone ovat samat kuin 
1975 eli ahtaat. Kylmiö sentään 
tehtiin 80-luvun alussa ja keittiötä 
on remontoitu vuosien varrella, to
sin se on lähinnä kotikeittiön kokoi
nen. Koneita sinne on saatu pikku 
hiljaa, on yleiskone ja astian pesu-
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kone. Vanhasta kaasuhellasta 
päästiin eroon 1995, jolloin saatiin 
sähköhella. 
1975-1979 saunottin merivedellä, 
kun sitä vesijohtoa ei ollut. Sauna
tilat ovat hyvät, varsinkin kun hai
sevasta ö I jyki u kaasta päästiin 
eroon 1994, jolloin tuli sähkö kiuas. 
(Öljykiuas ei kovalla pohjoistuulella 
tahtonut palaa ja lämmöt menivät 
tuulen mukana hormista ulos) . 
Varusmiehillä on edelleen ulko
puuceet, kuten oli 1975. 

Henkilökunnan majoitustilat ovat 
nykyisin ahtaat, kun lisärakennuk
sia ei ole tullut (tai en ole nähnyt) ja 
henkilökuntaa on tullut ja on tulos
sa lisaä, mikä tietenkin on hyvä 
asia. 1975 -1995 henkilökuntaa oli 
kolme, 1995 - 1996 neljä ja 1996 
kesäkuun alusta lähtien kuusi. 
1998 jälkeen saattaa olla luvassa 
uusi majoitusrakennus. 

~ 
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1975 oli Haapasaaressa kuljetus
veneenä K-1, jossa ei ollut tutkaa ja 
tuulirajakin oli 7-11 metriä sekun
nissa. Matka Kotkaan kesti K-ve
neellä 1 h ja 40 min. Perämoottori
veneenä oli iso Kalax vanhalla huo
nolla 20:llä Terhi moottorilla, joka 
toimi silloin kun itse halusi. Ja kun 
Patteriston suurin alus oli Pyhtää, 
joka jäissä kulki paremmin taakse
kuin eteenpäin , niin aluskalustoa ei 
voinut hyväksi sanoa. Omaa hydro
kopteria (hydrokortisonia) ei 
myöskään ollut. 1980 vuosikym
menen alun tienoilla tuli K-18, jos
sa oli jo tutka ja 1991 saatiin L-104, 
joka jo oli hyvä vene. Muistaakseni 
1992 saatiin Pston paras vene L-
107 (joka tosin paloi 1993 ja ihme 
kyllä sen tilalle saatiin vastaava L-
111 ), jolla pääsee Kotkaan tunnis
sa. Pston yhteysaluksena on 1970 
vuosikymmenen lopusta lähtien 

-
1 

ollut varsin tehokkaasti jäissäkin 
kulkeva Vahakari. Kun vielä tuleva
na kesänä saamme uuden ison 
Buster-perämoottoriveneen 80:llä 
Yamahalla, niin voi aluskalustoa jo 
kehua hyväksi. Myös hydrokopteri 
on ollut saaressa jo 1970 vuosi
kymmenen lopusta lähtien ja 1991 
tienoilla saatiin Pston uusin tutkal
la varustettu hydrokopteri . 

1975 puhelinyhteydet olivat sitä 
luokkaa , että kun soitti esim. Van
hankylänmaahan, niin paremmin 
olisi kuullut kuin puhelimesta, jos 
toinen olisi mennyt Vmaan kalliolle 
ja toinen Hsaaren kalliolle ja huuta
nut. Nyt on hyvät digitaaliset puhe
linyhteydet, kuten muutkin viesti
laitteet. Radiopuhelinkalustona oli 
silloin Manu- ja Topiradiot. K-ve
neessäja hydrossakin oli Topiradio 
ja se piti kalibroida aina kun asema
paikka muuttui ja kuuluvuus oli 

kehno. Nyt myös radiopuhelinka
lusto on hyvä ,varsinkin kun tätä 
kirjoittaessani saimme vielä 
GSM:n. 

Lopuksi totean, vaikka tämä ei 
Haapasaaren kehitykseen kuuluk
kaan, omasta tehtävästäni seuraa
vaa: tulin palvelukseen värvättynä 
merivalvontamiehenä, välillä olin 
merivalvojana ja johtokeskusmie
henä. Nyt olen sotilasammattihen
kilö ja tilannevalvoja, vaikka tehtä
vä käytännössä ei ole miksikään 
muuttunut. Jl!I 

Puokin puhinoista tervehtien 
Kalervo Niemelä 
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Maanantaina huhtikuun 15 päivä
nä kuluvaa vuotta ei väki yhteys
alus Vahakarilla lähdettäessä aa
mulla vuoroajoon osannut edes 
kuvitella millaisen hirveän jänni
tysnäytelmän tulisivat pian koke
maan. Kuinka moni tietäessään 
tulevasta kamppailusta elämän ja 
kuoleman välillä olisi mukaan us
kaltautunut. 

Laiva lähestyi Hietakarin kohdalla 
Kirkonmaan länsilaituria. Rupesin 
ihmettelemään miksi yksi miekka-
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HIRVEÄ TAPAUS 
KIRKONMAAN 
RANNASSA 

HIRVI VAI EI 

... olevan jäihin pudonneen hirven. 
Aavistukseni osoittautui ikävä kyl
lä todeksi. Hirven pää ja etujalat 
pilkistivät esiin laivaväylästä. Sy
dänalaa kouraisi - eläinparka. 
Päätös eläimen nostamiseksi jäis
tä oli helppo tehdä. Mutta ennen 
pelastustoimiin ryhtymistä mat
kustajat oli laskettava pois aluk
sesta. Otin myös yhteyttä merivar
tiostoon kertoen lyhyesti tilantees
ta. Merivartiosto ilmoitti asiasta 

Yhdessä miehet kädet 
kylmästä kankeina kai
voivat jäätä eläimen ym
päriltä ja pujottivat liinat 
viimein hirven etujalko
jen takaa. 

JA NOUSEE 
VAI 
NOUSEEKO 
SITTENKÄÄN 

Päästiin ensimmäiseen 
nostoyritykseen - toi
nen on siis vielä tulossa. 
Hirvi alkoi kohota jäistä. 
Eläin oli hyvin rauhalli
nen ja vettävaluvana 
nosturin koukussa roik- Voiko tämä olla totta - ihmettelee hirvi uu-
kuvana säälittävä kat- sissa valjaissaan. (Kuva: Kaisa Ahti) 

sella. 
Liinat alkoivat kuitenkin luistaa 
yrittäessämme siirtää eläintä kohti 
vahvaa jäätä. Se oli pakko laskea 
alas ja korjata liinoja. 

Toinen nosto - eläin nousi jälleen 
liinojen varaan ja hitaasti laivaa 
eteenpäin ajamalla vihdoinkin saa
vutettiin vahva jää aivan laiturin 
vieressä. 

taas mukaan kuvioihin. Painelin 
jäälle hirven viereen , kiersin sen 
eteen aikeissani häätää se vielä 
kauemmas jäänreunasta. Hirvi ha
lusi tässä vaiheessa kiittää minua 
pelastumisestaan oikein kädestä 
pitäen. Se ojensi sorkansa minulle, 
mutta samalla sen takajalat liukas
tuivatjäälläja sorkasojennus näytti 
enemmän potkulta. Ei sattunut 
kumpaakaan ja hirvi jäi henkiin. 

Hirvi-Jukka Lehmussaari suunnittelee hirven kanssa tämän nostoa 
jäistä. (Kuva: Kaisa Ahti) 

Hirvi laskettiin jäälle. Matti meni 
irroittamaan liinat ja ohjasi eläimen 
kauemmas väylästä. Pekka Vainio 

nen seisoskelee jäällä laiturin vie
ressä. Lähestyimme laituria ja tuo 
miekkonen alkoi huitoa ja hosua 
käsillään. Tuli mieleen OHVl-mai
nos, mutta jotain outoa tilanteessa 
oli. Miehen edessä näkyi jotakin, 
jonka ei olisi kuulunut siinä kohtaa 
näkyä. 
Hiljensin vauhtia tuntuvasti ja kai
voin kiikarit esiin . N ostaessani näi
tä näkökykyä ällistyttävästi paran
tavia laitteita silmilleni mielessäni 
kävi pelko, että tuo miekkonen ei 
huidokkaan hyttysiä, vaan haluaa 
osoittaa meille havainneensa jään 
reunassa tuon meille mustana 
möhkäleenä näkyneen otuksen .. . 

pelastuskeskukseen ja kertoi , että 
he olivat tilanteessa voimattomia -
"hoitakaa homma" oli kommentti. 

Ensimmäisenä jääsohjolle laskeu
tui pelastuspukuun sonnustautu
nut luutnantti Jukka Lehmussaari. 
Hän alkoi kaivaa sohjoa ison eläi
men kaulan ympäriltä, jotta olisi 
saanut pujotettua nostoliinan hir
ven ympärille. Katselin Hirvi-Ju
kan touhuilua ja kysyin tarvitseeko 
hän apua, johon hirvi vastaamaan 
ettei hän tarvi , vaan minä. Päätin 
pysytellä edelleen komentosillalla. 
Pian apuun kiirehti koneupseerim
me yliluutnantti Matti Arponen. 

Tässä vaiheessa meikäläinen tuli 

Arposen Matti ajaa hirveä kauemmas jään reunasta. Horjuvin askelin hirvi 
etenee, sillä voimat ovat huvenneet uintireissulla. (Kuva: Kaisa Ahti) 
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VARUSMIEHENÄ KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTOSSA 

-

1 

Heinäkuussa astuu palvelukseen omassa joukko-osastossammekin II/96-saapumiserän alokkaat. Parin 
kuukauden mittainen peruskoulutuskausi hikoillaan Kirkonmaan maastossa samaan aikaan kun 
Suomi on kesälomalla. Epäoikeudenmukaistako? 
Ei kuitenkaan. Varusmiespalvelus juuri Kotkan Rannikkopatteristossa tarjoaa haasteita ja vaihtoehto
ja. Rannikkotykistö on tekninen ase laji ja joukko-osastomme kehittyvä joukko, jonka tavoitteena on 
tarjota tehoka~, mielenkiintoinen ja haasteellinen varusmiespalvelus. 
Nyt jo reserviin siirtyneet varusmiespalveluksensa täällä suorittaneet miehet kertovat omasta valinnas
taan ja sokerina pohjalla masit Il/64 ovat osoituksena siitä, millaisia henkilösuhteita vain armeija voi 
tarjota. 

.....,._V_E_N_E_E_N_K_U_L_JE_T_~_:A._J_A_K_U_R_s_s_1_11_9_6_~ 

Kuvassa veneenkuljettajakurssin 1/96 oppilaat vasemmalta: Aaltio, Gar
demeister, Savolainen, Hagelberg, Kettunen, Simpanen, Kiviranta ja 
Hänninen. (Kuva: Pekka Vainio) 

Kaikki alkoi talvisessa Kirkon
maassa. Noin 30:n veneenkuljetta
jaksi halunneen alokkaan joukosta 
valittiin 8 onnellista veneenkuljet
tajakurssille . Morttileiriltä selviy
dyttiin, jonka jälkeen, mukana Val
tiolta kuitattu omaisuus, valaan ja 
Kyminlinnaan. 8:n viikon vene
kurssin teoriajakso alkoi. Joka 
aamu ajeltiin firman transsulla 
Kuusiseen oppitunneille, syömään 
ja elbaamaan. Iltapäivällä taas 
transsulla Kyminlinnaan ja sieltä 
halukkaat iltavapaalle sekä joka vii 
konloppu vlv:lle. Oppituntien sisäl-
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tö oli merenkulkua, merimiestaitoa 
ja koneoppia tai tietokonepelejä, 
jos kouluttaja ei jostain syystä il
mestynyt paikalle - ketä se haittaa. 
Kaikki pääsivät kurssista kunnialla 
läpi(1 kpl KL) , eli osasivat kokeissa 
vaadittavat asiat. Kokeissa 4 par
haiten menestynyttä ylennettiin 
korpraaleiksi ja valittiin kahden vii
kon veneenpäällikkökurssille Kir
konmaalle. Muut neljä majoittuivat 
Kuusiseen ja aloittivat ya Vahaka
rissa kansipalveluksen vanhem
man "vähä päivii" venekurssin var
jossa. 

AUK:iin !!! 

Kaksi viikoa Kirkonmaalla meni 
neljältä aliupseerioppilaalta muka
vasti. Ltn Balkin marssikoulutuk
sesta, ylil Ahdin tst-koulutuksesta 
ja sotmest Saareksin asekäsitte
lystä jäi paljon asioita 
mieleenkin. Rastikoulutustakin pi
dettiin RanJV:lle. Voisi vaikka luul
la, että tämä on helpoin tapa saada 
alikessun jämät (1 kpl KL) . 
Sitten takaisin Kuusiseen ja aluk
siin asumaan. Koettiin Kuusisen 1/ 
1 ginekset ja Vahakarin kansimies 

hommat. Ruoriin , köysiin, kalturit 
paikalleen ! Mitkä kalturit ?? Eli 
kaikki opittiin kantapään kautta. 

VENEILYKAUSI 
VOI ALKAA 

Ajoharjoittelu linnakeveneillä olisi 
pitänyt jo alkaa, mutta kun meres
sä on 50 cm:ä kiintojäätä, niin 
hyvä, että Vahakari liikkui. No, au
rinko alkoi paistaa - Kuusiseenkin 
ja jäät lähtivät. Tuli linnakeveneet ja 
Suomenlahden laivaston matruu-

Kuvassa Y-3 noin kymmenen vuoden takaa. Onneksi veneenkuljettajien 
ei enää tarvitse ajaa tällaisella kalustolla. (Kuva: Pekka Vainio) 

KOTKAN~ KYNNET 

hannusta lähestyi .(1 kpl 
KL) 

.. .JA KIVAA 
OLI 

Kurssi sujui melko lep
poisasti vaikka vähän 
tapeltiinkin , eikä kukaan 
seonnut- ainakaan täy
sin. Kantahenkilökun
nan kirjo on kuin Tikku
rilan värikartta, sillä jo 
tässä vaiheessa inttiä 
on tullut nähtyä jos jon
kinmoista hiihtäjää, 
mielialaa ja olotilaa - et
tei voi muuta kuin hy
myillä - salaa. 

YHDENAIKAISUUS! Kuten kuva osoittaa se Kiitämme kaikkia vene
on aseotteiden suorittamisessa kaiken 
A&O. Kuva Rankista vuodelta 1981. 
(Kuva: Pekka Vainio) 

kurssin kouluttajia Kuu-
sisessa, Kyminlinnassa 
ja Kirkonmaalla äärim
mäisen persoonallises-
ta koulutuksesta . 

sit - YES. Ei enää Vahakaria, vaan Hyvää kesää juuri sinulle ! 
ajoharjoittelua L-veneillä. 

Viii Vainion kanssa käytiin Kotkan 
edustan saarissa, lähellä ja kauka
na. Mustamaa, Ulko-Tammio, Ris
tisaari ja jotkin siltä väliltä tuli näh
tyä - ja tietysti K:maa ja Rankki. 
Välillä kokeiltiin miten uisko kulkee 
- no vähän reilu 30 solmua, ei yh
tään suoraan. Veneenkuljettajakir
jaan vaadittavat 50 ajotuntia kertyi 
suhtnopeasti ja ajokoe ennen ju-

ROYALBOAT 
DRIVERS 
aaltiogard e meiste rhag ei be rg hän
n i nen kettu ne n kivi rantasavolai
nensimpanen 

PS: Meidät tapaat, yllättäen, huol
toajojen aikaan sooloilemassa L
veneellä jossakin .. . merellä. ~ 

Mikä ei kuulu joukkoon? Vastaukset perusteluineen kes
kusasevarastolle. (Kuva: Pekka Vainio) 

TAUKO! Jalkaväkimiinakoulutusta Rankissa talvella 1981-82. Koulutuk
sessakin on omat vaaransa, jotka on otettu selkeästi huomioon. 
(Kuva: Pekka Vainio) 

Alokaskou/utusta annettiin Rankin linnakkeella kesällä 1981 vetisissä 
merkeissä. Joukkoa johtaa jaosjohtaja y/ik Pekka Vainio. 

Saapumiserän 1/64 masit vuoden takaisella visiitillään Rankissa. Tyylik
käästi miehistyneet herrat vas. Heikki Helevuo, Matti Haapasalo, Jorma 
Vasio, Erkki Tobiasson, EskoHavumäki, Veijo Kemppi ja Matti Horto. 
Eero likka ei tälle retkelle ehtinyt. 
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1.....,.-1, __ H_U_O_LT_O_L_A_ .. H_E_T_T_1 ___ ~ 
Valinta huoltolähetiksi oli peruskoulu
tuskauden jälkeen viimeinen tikki alle
kirjoittaneen sotilasuralle. Aikaisem
mat saapumiserät olivat maalailleet 
vähemmän ruusuisen kuvan ei niin
kään työtehtävistä vaan edeltäjien 
luonteenlaaduista. Imartelevaa. Kor
kein odotuksin raahauduin huoltopat
terille suorittamaan viimeiset kuusi 
kuukautta varusmiespalvelustani (to
siaan, ensimmäinen positiivinen uuti
nen: palvelusaika 240). 

Homma itse on melko· rentoa. Turha 
käydä puhumaan mielenkiinnosta, 
motivaatiosta tai muista täyttymyksen 
tunnoista kun työn ydin on ajaa siviili
kuskin (mukavia heppuja) kanssa neljä 
huoltoajoa päivässä reitillä Kyminlin
na-virastotalon esikunta-Kuusisen so
tilassatama-Kyminlinna. Reissut kes
tävät tunnista ylöspäin , välillä jää jopa 
aikaa istua sodessa kahvilla. 

Ensimmäinen huolto lähtee tarvittaes-

sa siinä kuuden pintaan mutta lähetin 
ei tarvitse sille lähteä, voi siis nukkua 
jopa kuuteen. Työtehtävät alkavat siinä 
vartin yli kahdeksan jolloin ajetaan Ky
min linnassa ns. keräävä kierros jolloin 
kaiken maailman korjaamoista ja va
rastoista tulee postia ja pakettia; kaik
kea paloletkusta banaanilaatikkoon. 
Kello 8.30 lähdetään virastotalon 
suuntaan postin jättöön. Seuraavaksi 
Kuusisen sotilaallinen satama jonka 
kautta saaristoon ajetaan muonalaa
tikkoja ja pyykkisäkkejä. Kyminlinnaan 
ehditään yleensä juuri mukavasti en
nen seuraavan huollon lähtöä kymme
neltä. Huollot ovat pääosin samaa ru
tiinia joten Ford Transitin (vakiohuolto
auto) istuimet tulevat istumalihaksille 
tutuiksi. Välillä viedään postilaatikkoja, 
välillä ruokaa Kuusisen taistelijoille, 
välillä saaristolaisskapparien eväät. 

Huoltolähettinä pääsen toimimaan 
paljon muiden kuin armeijan henkilös
tön kanssa, patteristolla on paljon si-

viilihenkilöstöä. Asiointi toimipisteis
sä on tuttavallista eikä liikaa pingoitta
mista esiinny. Virastotalon väki on luku 
sinänsä. Talossa pyörii isoa herraa so
tilasmestarista ylöspäin aina satunnai
seen majuriin tai everstiluutnanttiin. 
Toimistovirkailijat ovat näemmä otta
neet pyhäksi tehtäväkseen kiusata mi
nua kympilllä. Pitää olla tarkkana kun 
hekottaessaan jonkun vitsille ilmestyy 
skappari selän taakse kuikoilemaan. 
Silloin tervehtii. 

Viimeinen ajo loppuu aina neljältä ja 
siitä seuraavaan aamuun on käytän
nössä vapaa-aikaa. Autokuskille hom
maa saattaa tulla yötä myöten mutta 
lähetti voi lähteä varuskuntavapaalle 
joka ilta ( ja keskiviikkona iltavapaalle) 
ja yleensä lähteekin. 

Välillä sitä kyllä miettii että olisiko sitä 
mieluummin tetsaamassa jossain 
metsän siimeksessä, varsinkin siinä 
kahdenkymmenennen kannetun pyyk-

kisäkin kohdalla mutta tuskin kuiten
kaan. Ainoa suuri haitta on ollut ennak
koluuloinen suhtautuminen "uuteen 
huoltolähettiin" mutta pikku hiljaa ne
kin ovat alkaneet karsiutua. 

Ikävä kuulostaa kliseeltä mutta "minun 
mielestäni homma on hauska ja voin 
suositella sitä kaikille." Toisin sanoen 
vain kaikista ennakkoluuloisimmat ja 
kunnianhimoisimmat heput eivät var
maan saisi yhtä suurta hupia kuin minä 
cruisaillessani virastotalon-Kuusisen 
väliä katsellen "maisemia" auringon 
paistaessa ja popin soidessa. Eihän se 
tietysti sama ole kuin istua terassilla 
mutta kasarmilla kykkimiseen verrat
tuna ... jokainen tehköön omat johto
päätöksensä. ~ 

Tkm Laine 

1 ~LEKTRONIIKKA-ALIUPSEERI ~ 
Itse olen jonkinlainen kummajainen 
tässä patteristossa - enhän ole käynyt 
edes P-kauttani Kotkassa. Oman ar
meijaurani alkutaipaleen pakersin Ha
minassa KymltR:ssä. Mutta aikansa 
kutakin : pari kuukautta 23mm ilmator
juntatykkiä veivailtuani ja työnneltyäni 
vakaa päätökseni oli valmis. llmator
junta saa tämän miehen osalta riittää. 

Elektroniikkaa ja tietotekniikkaa har
rastaneen alokas Suomelan armeija
uralle tarjoutui kiinnostava vaihtoehto, 
kun omat ryhmänjohtajat kertoivat 
käskynjaolla mahdollisuudesta hakea 
Riihimäelle elektroniikka-aliupseeri
kurssille. Olin aikaisemmin hylännyt 
ajatuksen el-au:n urasta luettuani 
kurssin pääsyvaatimuksista: eihän mi
nulla ollut mitään alan koulutusta. 
Mutta yrittänyttä ei laiteta! Hakupape
rit vetämään (ajoissa, kuten aina: eivät 
olleet viikkoakaan myöh.ässä) ja myö
hemmin el-au:n pääsykokeisiin. Muu
tamat muutkin olivat ympäri maata 
niin maa- kuin merivoimissakin saa
neet saman ajatuksen: hakijoita kurs
sille oli yli neljäsataa. 
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P-kauden loppupuolella patterin pääl
liköllä oli iloista kerrottavaa: olin yksi 
niistä 23:sta onnekkaasta, jotka oli hy
väksytty Sähköteknilliseen kouluun el
au-kurssille. Neljä kuukautta (kyllä, 
yhtä kauan kuin RUK:ssa) opiskelim
me enemmän ja vähemmän ahkerasti 
lähinnä tekniikkaa (pääpaino elektro
niikalla sekä tutka- ja mikroaaltoteknii· 
kalla) , tulipa siinä sivussa hieman so
tilaallistakin koulutustakin saatua ... 

Kurssin puolivälin tienoilla meidät 
jaettiin kolmeen ryhmään: rannikkoty
kistöön, ilmatorjuntaan ja merivoimiin 
palvelukseen menevät. lt oli jo poissul
jettu vaihtoehto ja kun merivoimat tar
koitti Saaristomeren laivastoa Turus
sa, oli valinta varsin selvä: hain rt
ryhmään. 

Tammikuussa me täysinoppineet, lä
hinnä tutkahuoltotehtäviin koulutetut 
aliupseeri! hajaannuimme ympäri 
maata omiin palveluspaikkoihimme. 
Palveluspaikat pääsimme itse valitse
maan ryhmien sisällä paremmuusjär
jestyksesä. Pääsin mihin halusinkin, 

Kotkaan. Valintaperusteet olivat itsel
läni todella vankat: lyhyehkö lomamat
ka .. . 

Kotkan liikenneyhteydet nyt ovat mitä 
ovat ja lomatkaan eivät aina sujuneet 
aivan niin joutuisasti kuin olin kuvitel 
lut, mutta muutoin KotRPsto osoittau
tui onnistuneeksi valinnaksi. Maja
paikkaa pidin Kyminlinnassa Huolto
patterilla ja useimmiten vietin päivät 
tutka-asentaja Määtän seurassa säh
köteknillisellä korjaamolla. Tehtävät 
olivat mielenkiintoisia ja vaihtelevia: 
milloin kävimme Haapasaaressa tut
kaa huoltamassa, milloin korjailin 
elektronisia laitteita, milloin asentelin 
atk-laitteistoja ja ohjelmistoja. Toimin 
välillä mikrotukihenkilönä, välillä taas 
viestiasentajana ja atk-ohjelmoijana. 
Työskentelyilmapiiri oli rento ja soti
laallisuus sai jäädä usein taka-alalle. 

Mutta, kuten vääpel imme sotmestTur
tiainen sanoi: "olette sotilas ja vieläpä 
alikersantti ". Huoltopatterilla on ker
ran viikossa koulutuspäivä, jolloin pa
lautetaan mieliin sitä, mitä varten va-

rusmiespalvelus on olemassa. Näissä 
päivissä olin välillä mukana kouluttaja
na ja toisinaan taas koulutettavana. 
Parilla leirilläkin olin mukana; nakki 
iski ja pääsin molemmilla kerroilla 
joukkueen varajohtajaksi. Tämä soti
laallinen puoli toimi sopivasti vasta
painona oman alan tehtäville. 

Viiden kuukauden rupeama 
KotRPsto:ssa sujui rattoisasti, sikäli 
kun varusmiespalvelus nyt rattoisasti 
voi sujua. Aika kului joutuisasti , eikä 
meinannut riittääkään: viisi kuukautta 
oli aivan liian lyhyt aika siihen, että 
olisin saanut sekä kantahenkilökunnan 
että varusmiehet ymmärtämään, etten 
ole viestimies. Tässä olisi seuraavalle 
el-au:lle tavoitetta. 

Kaikki ilo loppuu aikanaan. Nyt tätä 
kirjoitellessani on aamuja jäljellä tasan 
yksi. On tullut aika siirtyä reserviin ja 
tehdä tilaa seuraaville ei-ali upseereille. 

Antoisia hetkiä armeijan harmaissa 
toivotteleepi: kersantti Suomela (koh
ta res) ~ 

Keväällä 1995 karmea totuus iski vas
ten kasvojani: koulu oli ohi ja armeija 
edessä. Olin lykkinyt tyylikkäästi pal
velukseenastumista vuosi vuodelta 
eteenpäin, mutta pakotietä ei enää ol
lut. Selailin vanhoja palvelukseenastu
mismääräyksiäni: KymPionP Korialla, 
yksi lippu olisi vienyt Vekaranjärvelle, 
mutta tuoreimmassa luki KotRPsto ja 
päivämäärä 10.7.1995 -ilmoittautukaa 
klo 18.00 mennessä Kyminlinnaan. 
Olo tuntui siltä, kuin lapussa olisi luke
nut: "Olkaa hyvä ja hirttäkää itsenne, 
kiitos. " 

Kevät meni ja 10.7. lähestyi nopeasti, 
kiristäen merittaalista köyttäni kaulani 
ympärillä. Valtavaksi riemukseni huo
masin, että kesästä olisi luultavasti tu
lossa lämpimin vähään aikaan, jippii. 
Kas kun ei vielä ilmaista oluttarjoilua 
kaikille halukkaille, poislukien tieten
kin jollakin saaripahasel la kyhjöttävät 
varusmiehet. 

Heinäkuun kymmenennen päivän 
aamu aukeni , kuten arvata saattoi, 
kauniina ja lämpimänä. Vi imeinen tar
kastus, että kaikki tarvittava on muka
na ja nenä kohti menosuuntaa, eli Kot
kaa. Lähestyessäni Kyminlinnan port
tia, tuli mieleen vanha sanonta: "Ken 
tästä portista käy, saa kaiken toivon 
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VIESTIMIES 
heittää ... ". Heko, heko. Outoa, ettei 
pahemmin naurattanut. 

Ilmoittautuminen, kyydin odottelu, 
kyyti Kuusiseen, ilmoittautuminen, 
kyydin odottelu, kyyti Kirkonmaahan, 
kyydin odottelu, kyyti kasarmille ja sit
ten alaluokkaan jäkittämään. Kimpoil
lessani pitkin transitin sisuksia ajatte
lin kateellisena teuraskarjaa, joiden 
kuljetusolosuhteisiin EU-direktiivit 
ovat tuoneet suuria parannuksia. 

Koska olin ja olen yhä, saapumiseräni 
ikäkeskiarvoa vanhempi , olin ehtinyt 
kuulemaan aivan kyllästymiseen asti 
inttijuttuja kavereiltani. Päästyäni kiin
ni päiväjärjestykseen huomasin, että 
touhu ei ollut niin hirveää ja typerää, 
kuin mitä oli kerrottu - joskus se oli 
vielä typerämpää! No ei nyt sentään, 
mutta joskus kyllä käämi, eli kela eli 
solenoidi kärähti , kun meikäläinen, 
vanha äijä (ainakin si ltä välillä tuntui) 
kirmasi kulkuset vaahdossa pitkin 
avohakkuuaukeaa huutaen suu täynnä 
turvetta vielä edellisen syöksyn jäljiltä: 
"laukaus, laukaus! " Missä on vapaus? 
Minne jäi oma tahto? "Sinne jäi bonuk
setkin flipperiin ", sanoi evakkomum
mo. Omat bonukseni taisivat jäädä si
viiliin. 

Peruskoulutuskauden jälkeen huoma-

sin päässeeni reserviupseerikoulutuk
seen Rannikkotykistökouluun Santa
haminaan, vieläpä haluamalleni viesti
linjalle, joka tunnetusti on ehdotonta 
eliittiä. Osasyyn viestilinjalle pyrkimi
seen sain nykyiseltä res.vänr. Lehtisel
tä, joka viestilin jan esittelyssä sanoi 
viestin sisältävän paljon laitteita ja 
vähän juoksemista. "Ping! " kuului 
päässäni ja päätin hakea viestirukkiin , 
jota en ole katunut. Meininki rukissa oli 
aika erilainen verrattuna p-kauteen ja 
niinhän toki pitää ollakin. Tuli valtavasti 
uutta tietoa, niin yhtenäiskoulutuksel
lista kuin linjakohtaistakin. Pääsinpä 
vielä oppilaskunnan hallitukseenkin, 
eli vapaa-ajan ongelmia ei todellakaan 
ollut, ei tosin vapaa-aikaakaan ... 

Tiedot ja taidot karttuivat ja meistä 
leivottiin johtajia oikein urakalla. Koko
naisuudessaan aika RTK:ssa oli mie
lestäni hyvin positiivista, sillä yhteis
henki oli loistavaa ja sai paljon uusia 
kavereita ympäri Suomea. Juuri ilmes
tyneestä kurssijulkaisusta voi sitten 
kerrata tapahtuneita vielä vuosien 
päästä. 

4.1.1996 koitti ja salmiakkien määrä 
kauluksessa senkun lisääntyi. Paluu 
Kotkaan herra kokelaina pää täynnä 
kysymyksiä siitä, mitä seuraavaksi ja 
miten pystyn hoitamaan suuren johta-

jan tehtäväni? Kolaus itsetunnolle oli 
aika kova, kun huomasi, että muut 
saman saapumiserän miehet, varsin
kin tykkimiehet, eivät olleetkaan kau
husta kankeana eivätkä pursunneet 
kunnioitusta ja tottelevaisuutta. Tämä 
vain taas todisti sen, että loppujen lo
puksi kunnioitus ja arvostus on ansait
tava - kauluksessa olevien killuttimien 
määrä ei aina ole se suurin tekijä. 

Kun nyt (T J 5) katsoo taaksepäin ja 
yrittää tehdä tasetta ja tuloslaskelmaa 
siitä, mitä on kokenut ja mitä on jäänyt 
käteen varusmiespalveluksesta, ei 
tehtävä ole helppo. Kun vertaa niitä 
ziljoonia kertoja, kun on manannut tä
män laitoksen Hadeksen syvimpiin 
syövereihin, kaikkiin niihin hyviin het
kiin , joita aina silloin tällöin tulee koh
dalle, jäisi tulos reippaasti negatiivi
seksi. Mutta kun huomaa johtamis- ja 
esiintymistaidoissa yms. saadut opit, 
taitaa tulos loppujen lopuksi näyttää 
plussaa. Niinhän sitä joku minua fik
sumpi on tokaissut, että mikä ei tapa, 
tekee vahvemmaksi. Kai se on uskotta
va.~ 

res.vänr. Mikko Repka 

MERIVOIMIEN VARUSMIEHIÄ KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTOON 

-

1 

Merivoimat aloittaa rannikkotykis
tön suurimpien alusten varus
miesten kouluttamisen 111 /96 -saa
pumiserästä alkaen , eli koulutus 
alkaa 14.10.1996. Kaikkien aluksil
le koulutettavien palvelusaika on 
330 vuorokautta. Kotkan Rannik
kopatteristoon tulee näin ollen kol
me kertaa vuodessa 9 varusmies
tä, joiden koulutushaarat ovat kan
si mies (5) , konemies (2) ja laiva
kokki (2). Merivoimien kolmen 
saapumiserän järjestelmä tuo mu
kanaan myös kolme uutta kotiutta
mispäivää vuodessa. 

Varusmiehet astuvat palvelukseen 
Suomenlahden Laivastoon , jossa 

heille annetaan peruskoulutus ja 
E1-kauden koulutus. E1-kausi kes
tää n. 3 viikkoa., minkä jälkeen 
varusmiehet siirretään rannikkoty
kistön aluksille. E 11-ja E 111-kau
sien koulutus annetaan rannikko
tykistössä merivoimien avustuk
sella (kokeiden laadinta ja arvoste
lu, koulutuspaketit, koulutusapu). 

Merivoimien varusmiehillä on 
mahdollisuus hakeutua laivasto
aliupseerikoulutukseen ja reser
viupseerikurssille oman saapumi
seränsä mukana. Laivastoaliup
seerikoulutuksen yhteiskoulutus
jakso (2 viikkoa) annetaan laivas
toissa ja muu osa kurssista rt:n 

aluksilla. Reserviupseerikurssille 
hakeudutaan pääsykokeiden kaut
ta. 

Rannikkotykistöön tulevat meri
voimien varusmiehet kohdenne
taan merivoimien kiintiöstä, joten 
patteriston varusmiesmäärä nou
see myös tätä kautta. Varusmiehet 
kotiutetaan rt:stä, sijoitetaan rt:n 
joukkoihin ja kertausharjoitute
taan rt:ssä. 

Rannikkotykistöön tulevat meri
voimien varusmiehet käyttävät 
loma-asunaan merivoimien varus
teita, joten Kotkankin kaupunkiku
vassa näkyy vastaisuudessa meri-

miehiä. Koulutushaaramerkkeinä 
käytetään E 11 -kauden jälkeen me
rivoimien koulutushaaramerkkejä. 

Varusmiesten arvot ovat matruusi , 
ylimatruusi , alikersantti , kersantti 
ja kokelas. 

Kansimiestarpeesta johtuen patte
ristoon saatiin merivoimien varus
miehiä jo tänä kesänä, ennen varsi
naisen uuden koulutusjärjesfel
män alkamista. Patterista toivottaa 
merivoimien varusmiehet terve
tulleiksi Kotkaan . ~ 
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VARUSMIESAIKA JÄTTI 
MUKAVAT MUISTOT 

-

1 

Monilla Suomen miehillä on muka
via muistoja varusmiesajoiltaan. Va
jaa vuoden yhdessäolo samalla po
rukalla luo usein tiettyä yhteishen
keä, kaveruutta. 

Harva porukka on kuitenkaan säily
nyt vuosikymmenien ajan niin ehye
nä, kuin Kotkan Rannikkopatteris
tossa 1964-65 palvellut joukko ryh
mänjohtajia ja kokelaita eli 1/64 ma
sit. Likimain vuosittain koolla ollut 
porukka muisteli viimeksi viime ke
sänä varusmiesaikojaan tutuissa 
maisemissa. 

- Kun läksimme siviiliin 9. tammi
kuuta 1965, samalla kuljetuksella 
siirtyi siviiliin myös patterimme vää
peli Veikko Typpö, kaikkien KotRPs
tossa sotien jälkeen palvelleiden ikä
luokkien tuntema persoona, kertoo 
Matti Horto, yksi 1/64 maseista. 

Vajaa 10 vuotta sitten viimeisellä il-

tahuudollaan ollutta Typpöä joukko 
muistelee mielellään ja pelkästään 
hyvällä. Typpö oli legenda jo eläes
sään. 

- Vuosittain kävimme pullakahveilla 
Veikon -päivillä. Olimme etuoikeu
tettuja, sanoo puolestaan Jorma Va
sio. 

- Rehti ja rehellinen äijä. Antoi jokai
selle ansionsa mukaan, kiitosta tai 
risuja. Mitään se ei jättänyt koskaan 
hampaansa koloon . 

1/64 ryhmän masit muistelevat, että 
varsinaisesti he löysivät toisensa 
ryhmänjohtaja-aikanaan. Takana oli 
alokaskoulutus sekä Isosaaressa 
Helsingin edustalla saatu aliupseeri
koulutus. Osa joukosta oli toisilleen 
tuttuja jo entuudestaan. 

- Ryhmänjohtajat majoitettiin juuri 
silloin omaan tupaan. Yleinen käy-

HERKKU
NURKKA 

SIKAA 
VANHANKYLÄN
MAANTAPAAN 
Otetaan sika tai useampi. Mieluummin 
enempi kuollut kuin elävä. Jos elävä, 
annetaan itse kulkea perille - nimittäin 
· Vanhankylänmaahan. 
Jos sika on ihan kokonaan kuollut, 
viedään se Vanhan kylän maahan - mie
luummin veneellä. 
Siellä sika raahataan hikisesti ähkien 
aivan saaren äärimmäiseen kolkkaan 
ja jätetään sika sinne. 
Tämä kaikki tähän asti olisi hyvä tehdä 
tuossa varttia vaille sianpieremää -vii
meistään kuitenkin lokakuun lopulla. 
Sitten pikkujoulujen aivan ollessa jo 
ovella mennään Vanhankylänmaahan. 
Ehkä mukana kirves. 
Voi kuitenkin olla niin, ettei tuota hirve-

KOTKAN KYNNET 24 

ää teräasetta tarvita. Sika siinä ranta
kalliolla syysmyrskyjen huuhtelemana 
ja tuulten pieksemänä on saattanut 
hyvinkin kypsyä. 
Ei sitten muuta kuin takajalasta kiinni ja 
terävä riuhtaisu Haapasaaren suun
taan. Jos tässä vaiheessa sialta pääsee 
pieru, jätä sika sikseen ja palaa vasta 
ennen seuravaa pikkujoulua, sillä sika 
ei ollut tarpeeksi kypsynyt. 
Jos riuhtaisu ei herätä siassa elon
merkkejä ja sika on maatessaan kypsy
nyt, saattaa kinkku jäädä käteesi. 
Jos kuitenkin pelkäät sian heräävään 
pieraisuunsa tai sorkasta tempomi
seen, ota kirves kouraasi ja veistä sial
ta korvat irti - ei enää näe kuulla. 
Kun kinkut on onnellisesti ilman sian 
pieremääkään irroitettu, voit tuoda ne 
juhlapöytään. Ennen tarjoilua käytä se 
kuitenkin uunissa tai solariumissa 
kauniisti ruskettumassa. 

täntö muissa varuskunnissa oli , että 
ryhmyrit saivat pitää majaa alokkai
densa seurassa. 

1/64 masit tapasivat toisensa siviiliin 
päästyään seuraavan 20 vuoden ai
kana kaksi kertaa vuodessa. Nyt tahti 
on suurinpiirtein yksi tapaaminen 
per vuosi. 

-Ravintola Ruotsinsalmi vakiintui oi
tis tapaamispaikaksemme, senjäl
keen Seurahuone. Veikko Typpökin 
piipahti silloin tällöin porukassam
me. Monet kerrat kabinettiimme kur
kattiin , kun kotkalaisille niin tuttu 
Typön komentoääni kajahteli iloises
sa seurueessamme, nauraa Matti 
Horto. 

Vuosikerran 1/64 masit ovat varsin 
sekalaista seurakuntaa. Erilaisia 
miehiä yhtä kaikki, mutta hyvin tun
tuvat yhteen sopivan. Mm. Matti 
Horto on ravintola-alan yrittäjä Kot-

kassa, Jorma Vasio taas johtaa 
omistamaansa kirjapainoa. Veijo 
Kemppi viljelee maatilaansa Tavasti
lassa. Erkki Tobiasson vastaa Erko
matin tuotannosta. Erkki Havumäki 
on metallialan ammattimies ja Matti 
Haapasalo Kotkan sataman koneah
taaja. 

Samassa joukossa upseerikokelaa
na palvellut Heikki Helevuo puoles
taan työskentelee EG:n Summan 
tehtaiden asiakaspalvelupäällikkö
nä. Paljon vartijana on myös Hovin
saaren kasvatti Eero likka, joka työs
kentelee liro Viinasen esikunnassa 
vastaten johtajana Pohjola-yhtiöit
ten kiinteistömassasta. 

- Meidän on ollut helppo kokoontua, 
kun suuri osa ryhmästämme kuiten
kin jäi Kotkan seudulle, arvioivat 
Matti Horto ja Jorma Vasio. ;A 

Jorma Haapamäki 

Herkkunurkka on lehtemme uusi palsta, jossa 
kaikenmaailman kokit ja myrkyttäjät saavat 
esitellä parhaita reseptejään. Lehden toimitus ei 
kuitenkaan vastaa mistään vahingoista, jotka 
reseptien kokeiluista voi aiheutua - kaikki vastuu 
sysätään lukijoille. 

Ja juh lien kohokohtana, heti jouluate
rian jälkeen voit kertoa reseptisi salai
suuden ja voit itse nauttia juhlaväen 

ilmeden monimuotoisudesta, kun kui
tenkin jätit kinkun syömättä. iA 

Pekka Vainio 

Jos kuitenkin pelkäät sian heräävän pieraisuunsa tai sorkasta tempomi
seen, ota kirves kouraasi ja veistä sialta korvat irti - ei näe enää kuulla. 
Kaptl Simo Lainekin teki niin. (Kuva: Pekka Vainio) 

HUKKUMISILTA 
VÄLTYTTIIN 
PATTERISTON 
UIMAKISOISSA 

Koska meri oli paksulti jäässä vielä 
maaliskuun 29. päivänä, päätettiin jär
jestää patteriston uimakilpailut ja kun
touinti Kotkan uimahallissa. Uintita
pahtuma oli sielläkin vietävä sisäaltaa
seen, koska maauimalaan ei pakkasen 
takia voinut laskea vettä, vaikka pyy
dettiin. 

Vanhasta viisastuneina uimakilpailuun 
ei ketään pakotettu sotilaskäskyllä, et
tei hukkumistapauksia olisi sattunut. 
Nyt ainakin jokainen kisaan ilmoittau
tunut vastasi itse uimataidostaan. 
Ehkä ensi vuonna uimatapahtumaa 
voidaan kehittää edelleen, ja liittää 
si ihen pikauimakoulu. 

MELKEIN KAIKKI 
PYSYIVÄT PINNALLA 

Jotta ei liian aikaisin kehuta, niin täytyy 
jo heti näin jutun alussa "nostaa pin
nalle" eräs urheilutoimittaja-valoku
vaaja, jota altaassa ei juurikaan pinnal
la nähty. Onneksi kyseessä ei ollut huk
kumistapaus, vaikka moni ehkä toivoi
kin (vakanssit kiertoon). Päätin näet 
varmistaa voittoni ottamalla mukaan 
räpylit ja painovyön - kaverille. Jujuni 
tajuttiin ja näin sainkin pukea sekä rä-
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pylit että painovyön. Sukelteluksihan 
se tietysti meni. Onneksi paikalle sattu
malta kisoihin osallistuva sammakko
mies, Pekka Liukkonen löysi repus
taan minulle maskin ja snorkkelin. 

Niin sitten viiletin vetten alla kun pin
nalle en juurikaan päässyt. Melkein 
sain syytteen tirskistelystä, mutta rek
visiittanani ollut vetenalaiskamera pe
lasti minut - ei kuitenkaa heti kuiville. 
Valokuvat minulle totuttuun tapaan tie
tysti epäonnistuivat, mutta kivaa oli. Ja 
filmiä. 

VESI JA UIMARIT 
PÄRSKYIVÄT 
ILOISESTI 

Ilo oli vetten alla katsella sitä uimisen 
riemua kun miehet kirmaisivat altaan
mittaa kahdesti. Oli siellä mukana ei
mieskin -Salla tietysti , mutta si lloin en 
saanut sukeltaa ja tilanne lipsahti ohi. 
Ennen kilpailua nähtiin uimalassa mis
siemme uimapukukierros. Kuntouinti 
suoritettiin niin aikaisin, etten vaan 
kameroineni olisi ehtinyt mukaan. 

Kilpailuun osallistuneet pääsivät siis 
kahden altaanmitan kloorauksella - eli 
50 meetriä heidän piti pysyä pinnalla. 
Kuntouimarien katsottiin omaavan 
sen verran heikomman uimataidon, 
koska eivät kisaan osallistuneet, että 
heidän piti uida peräti 200 meetriä. 
Ensi kerralla kannattaa miettiä. 

Henkilökohtaisuuksien jälkeen koitti 
kisojen kohokohta. Niin vasta nyt, kos
ka uimapukukierros tehtiin ilman ylei
söä. Uitiin viestikilpailu henkilökunnan 
ja Kirkonmaan sekä Huoltopatterin va
rusmiesten kesken. Tunnelma oli valta
va. Yleisö pauhasi ja kannusti uimarei-

ta. Minunkin oli tässä vaiheessa pakko 
nousta ylös . 

TOSIMIEHET 50m 
1. Koskivirta TM 
2. Alajääski SO 
3. Tamminen TE 
4. Oksanen SNE 
5. Kangas JM 
6. Ryysy RAA 
7. Helve TY 
8. Sievers MH 
9. Luukka EA 
10. Hyvönen K-P 

EIMIEHET 
1. ATK-suunn 

YLEISET MIEHET 
1. Sotmest 
2. Ltn 
3. Ltn 
4. Viii 
5. Sotmest 
6. Kokki 
7. Viii 
8. Ltn 

MIEHET - PARHAASSA IÄSSÄ 
1. Viii 
2. Teknkapt 

Tällaisin tuloksin uimakilpailut sotilas
mestari Rauno Auran johdolla suori
tettiin: 

Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
Kmaa 
HPtri 

Savenius Salla 

Saareks Teppo 
Liukkonen Pekka 
Warjus Sami 
Rautanen Jukka 
Turtiainen Harry 
Karhunen Ari 
Karppinen Marko 
Hemminki Timo 

Pentti Pekka 
Merivirta Seppo 

31.4 
31 .8 
32.0 
32.8 
33.0 
33.2 
33.6 
34.0 
34.6 
34.8 . 

42.2 

29.8 
33.5 
33.8 
35 .8 
37.0 
38.0 
40.1 
48.0 

34.3 
38.3 

VARUSKUNTA RYVETTÄÄ MUITA 
PUULAAKIJALKAPALLOSSA 
Ei ole meinaan kaikilla pallo hukassa 
meidän patteristossa, vaikka urheilu
toimittajalla onkin. Varuskunnan pal
lotaiturit osallistuvat Kotkan kaupun
gin jalkapallopuulaakin firmasarjan 11-
divisioonaan kahdeksan muun jouk
kueen kanssa. 
Pelit käynnistyivät meikäläisten osalta 
kesäkuun 11 . päivänä, jolloin vastaan 
asettui Steveco 11. Joukkueemme oli 
itsevarmuuden perikuva, sillä paikalle 

oli kutsuttu Kotkan Kynnet-lehden 
koko urheilutoimitus. Valokuvaaja ei 
ikävä kyllä päässyt lomaesteiden takia 
paikalle. 

Peli pelattiin Kotkan keskuskentän hie
kalla. Aloitusvihellys kuultiin tuomarin 
pillistä noin klo 19.00. Varuskunnan 
keltapaidat pitivät hyvin pallon halli
nassa - mitä muutaman kerran hukka
sivat sen vastustajan maaliin ja pari 

kertaa omaan. Lopputulos ensimmäi
sestä ottelusta oli 7 - 2 varuskunnan 
paremmuudeksi. 

Viikon kuluttua vastaan asettui Walki
soft. Tällä kertaa ei edes urheilutoimit
taja lomamatkan takia päässyt ottelua 
seuraamaan. Luotettavalta taholta -
joukkueemme kapteenilta Pele Kainu
laiselta sain kuitenkin tulokset. Nyt oli 
pallo pojiltamme pahasti hukassa. 

Walkisoft sai kaivaa pallon maalistaan 
peräti 18 kertaa. Lopputulos varus
kunnalle 18- 0 !! 

25.6. urheilutoimittaja ja valokuvaaja 
olivat lomaesteistään vapautuneet sii
nä määrin, että pääsi kentän laidalle. 
Oli saanut tossun nauhatkin sidottua 
kiinni ja joutui pukeutumaan pelikave
reidensa harmiksi pattefiston keltai 
seen edustuspaitaan. 
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Vastassa kolmannessa ottelussa oli 
Ahlström kuilu. Pelottava vastustaja. 
Meni 1 - 0 johtoon heti pelin alussa 
yläriman kautta vedetyllä vaparilla. 
Meinasi mennä moltsulta löysät pök
syyn - vastustajan. Sillä sitten alkoi 
varuskunnan valssi soida - ja Ahlströ
min verkko. Lopputulos 5 - 1. 

joukkue patteriston väkeä kannusta
maan. Joukkueemme peli- iloa on kiva 
katsella, jotta mukaan huutamaan va
ruskunta 1-divariin. 

Otteluohjelma: 
Ja urheilutoimittaja nuolemaan haavo
jaan loppulomaksi. 

30.07. 19.00 Varuskunta - Mussalon Voima 
13.08. 18.00 Rak.Pakera - Varuskunta 

Ottelut jatkuvat kesän mittaa Kotkan 
keskuskentän hiekalla. Vaikka pelit 
ovatkin sujuneet mallikkaasti, toivoo 

20.08. 18.00 Varuskunta - JP-Suunnittelu 
03.09. 19.00 Varasto 11- Varuskunta 

PERISKOOPPI 

PUKKI 21.3. - 20.4. 
Olet häpeäksi periskooppimerkillesi . Ehkäpä olisi syytä liittää siihen 
etuliite saha, niin ainakin sääresi pääsisivät oikeuksiinsa. Kaalimaan var
tijana sinua odottaisi suuri tulevaisuus. Työpaikallasi olet listan kärjessä; 
siellä saneerataan. 

NAUTA 21.4. - 20.5. 
Noille vehkeille tarvitsisi ainakin neljä vedintä. Jos sinua haukutaan 
sakkolihaksi , se johtuu pelkästään brittiläisistä lajitovereistasi, joiden äo 
on laillasi hienoisessa laskussa. Vietät tuhlailevaista elämää, jonka puo
lisosi kostaa. 

HUMMERI 22.6. - 22.7. 
Käytöstapasi ovat niin vakiintuneita, että näytätkin jo hummerilta. Olet 
suuri omalla alallasi. Ainakin yksi romanttinen laukkuryssä kehuu sinua 
jakson aikana:" Sinä ole yks suur persläpi koko vinski". Yrittää mokoma 
vokotella. 

TUPLAVAHINGOT 21.5. - 21.6. 
Todennäköisesti vanhempiesi vika. Ainakaan Suomesta ei löydy ympäris
tötekijöitä, joita voisi sinusta syyttää. Tosin naamallesi voisi myöntää 
joutsenmerkin: puhdasta Suomesta, karu ympäristö, tuhansien nyppy
löiden tyyssija. 

KISSIMIRRI 23.7. - 22.8. 
Häntäpä pystyssä liikuskelet jaksosta toiseen . Kehrätä voisit hiukan 
enemmän, ainakin jakson keskivaiheilla. Jakson loppupuolella saatat 
ihastua rankkuriin, mistä ei hyvä seuraa. Täydenkuun aikaan putoat 
baarijakkaralta. 

IMP_YET (EX) 23.8. - 23.9. 
Menneitä ei pidä sinun sureman. Seuraavassa elämässä saatat syntyä 
vaikka pukiksi. Leukojesi venähtäminen jakson aikana ei välttämättä 
johdu kiivastempoisesta artikuloinnista, mutta saattaa se olla rikkana 
rokassa. 
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PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Ei paljoa viisari värähtele , ei sinulla eikä kumppanillasi. Jakson keskivai
heilla pomosi potkii sinua takamuksille , jotta pallonivelet paukkaa. Lo
giikkasi mukaisesti otat sen kohteliaisuutena. Rahavirrat eivät sinua 
tavoita vieläkään 

NILVIÄINEN 24.10. - 22.11. 
Tapasi mukaan kiukuttelet sekä töissä että kotona ja tapojensa mukaan 
kukaan ei sitä noteeraa. Olet kuin tuulen huminaa heidän korvissaan. 
Voitat arvalla suki-suki -paketin, mikä saattaa koitua ihmiskunnan 
pelastukseksi 

ROPIN HUUT 23 .11. - 21 .12. 
Rakkauden nuolet sinkoilevat pääosin harhaan. Yritys on kyllä mahtava 
jakson alkupuolella. Pääset käymään tutuissa monta kertaa. Varo, ettei 
viini mene rikki. Niität mainetta olemalla nanosekunnin.aktiivinen työpai
kallasi. 

TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Työelämäsi on yhtä helvettiä ja yöelämäsi kahta - ellei jopa kolmea 
helvettiä. Jakson aikana vietät niin viriiliä yöelämää, ettet ehdi kissaa 
sanomaan muuksi, kuin pitkähäntä luikeroksi. Johtamiskohtauksia odo
tettavissa jakson alussa. 

VESISELVÄ 21.1. -19.2. 
Pääsi on jakson aikana niin täynnä pissiä, ettei sinne sovi promillen 
promillea. Tästä aiheutuu etenkin naispuolisten vesiselvien mekaanisille 
aivoille melkoinen rasitus. Ruostetta löytyy muualtakin, kuin takamuk
sesta. 

TURSKAT 20.2. - 20.3. 
Väärä periskooppimerkki sinullakin ; silmät kuin särjellä. Peräsin tosin 
vastaa merkkiä. Mennä viipotat meripäivillä ulkolaisten seassa kuin nin
ja ripulissa. Saat heiltä vain sääliä osaksesi ja niinpä vajoat tosi alas 
hurmaamalla hurrin. 

•• •• 
YMP ARISTO- JA 

TURVALLISUUSTAPAHTUMA 
•• 

JA -NA YTTELY 
•• •• 

KOTKAN MERIPAIVILLA 25.-26.7.1996 
Vuosi 1996 on Suomenlahdelle omistettu kansainvälinen tutkimusvuosi. Suomenlahden ympäristöasioiden liittäminen 

Suomen suurimman kesätapahtuman, Kotkan Meripäivien, yhteyteen luo puitteet monipuoliselle tapahtumalle. 

Torstai 25. 7. 

Suomenlahti -tapahtuman avaus 

klo 12.00-12.30 Ympäristöministeri Pekka Haavisto 
Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen Ympäristökeskus 
Puheenjohtaja Arnold Riiiitel, Hoia Eesti merd -järjestö 

Suomenlahtivuosi 1996 

klo 12.30-14.00 Filosofian tohtori Juha Sarkkula, Suomen Ympäristökeskus 
Filosofian tohtori Juha-Markku Leppänen, Merentutkimuslaitos 
Ain Lääne, Tallinnan teknillinen Korkeakoulu 

Perjantai 26. 7. 

Luonnollisesti Suomenlahti 

klo 14.00-15.30 

Lauantai 27.7. 

klo 19.00-21.00 

Metsähallitus 
Professori Hannu Lehtonen, Helsingin Yliopisto, 
Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos 
llmatieteenlaitos 

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 Navigaattorit ry, Kotkan 
Ammattikorkeakoulu, Kotkan Meripäivät Oy 

XXX • • • • 

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

Lintulomat 
Odottelemme kottaraislomaa. Toivot
tavasti kottaraiset ymmärtävät pesiä 
ajoissa, jotta loma onnistuisi. Rengas
tajan vaimona olen tottunut siihen, että 
lomat ovat aina parhaina lintujen ren
gastusaikoina. Toukokuun viimeinen 
viikko kottaraisloma, kesäkuun viimei
nen vi ikko lokkiloma, elokuun puolivä
lissä tervapääskyloma, syyskuussa 
muuttavien ruovikkolintujen pyyntilo
ma, lokakuussa pöllöloma ja tammi
kuussa lintulautaloma. 

Olen kulkenut vihreäpukuisen, kiika
reita ja tikkaita raahaavan rengastajan 
sihteerikkönä nyt seitsemän vuotta. 
Kaikki se kestää, kaikki se kärsii ... 
Tässä iässä ei enää hävetä, vaan osaan 

Miksi lintuja rengastetaan ? 
Rengastuksen tarkoituksenahan on 
saada tietoja lintujen eliniästä, kuolin
syistä ja muuttomatkasta. Rengaslöy
töjä odotellaan kiihkeästi, ja rengasta
jan elämän kohokohtia on rengastetun 
linnun löytyminen ulkomailta. Meillä 
on juhlittu mm. ruisrääkän löytymistä 
Siinain autiomaan keitaalta Egyptistä 
ja kalatiiran löytymistä Guinean Tasa
vallasta. 

Bongaukseen ei juuri enää ole aikaa, 
eikä myöskään kevätmuuton seuraa
miseen. Jostain on tingittävä, jotta eh
tisi rengastaa 3500 lintua vuodessa. 
Lähialueella olevat harvinaisuudet 
käydään tietysti katsomassa. Oma pa
ras spontaani havikseni on pesivä+ 1-
kv Str neb ( = yli vuoden ikäinen 
lapinpöllö, kaikki asiantuntevat ren
gastajat käyttävät vain latinaa havain
tojen ilmoittamiseen), jonka havaitsin 
kottaraisten rengastusretkellä. Pöllön 

Rääkkä ja Riikka (oikealla). Rengastajankin vaimo joutuu kokemaan kaiken
laista. Ehkä kokemukset eivät aina ole kovinkaan ylentäviä, mutta sitäkin 
rakentavampia. (Kuva: Riku Lehtinen) 

luontevasti keskustella maatalon isän
tien kanssa säästä ja sademääristä, 
rengastajan keikkuessa linnunpesillä ! 
Maatiloilla olen saanut tutustua myös 
lypsykoneisiin ja tilatankkeihin . Jos
kus meitä e.n haluttu myös valokuvata 
tai videoida ! Kahville meitä pyydetään 
usein, mutta yleensä kahvin juontiin ei 
ole aikaa .. Rengastusretkillä on nimit
täin aina kiire . Aina joku tietää uuden 
pesän tai pöntön, ja neuvoo tien kilo
metrien päähän. Pesä on pakko etsiä. 
Kerran etsimme pöllön pesää soudel
len veneellä vesisateessa pitkin jokea. 
Linnut eivät lopu ikinä ! 
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kävivät monet lintumiehetkin bongaa
massa. 

Rengastuksen iloja ... 
Hauskojakin hetkiä olen rengastuksen 
parissa kokenut. Oli naurussa pitele
mistä, kun auto pysähtyi äkkijarrutuk
sella moottoritien penkereelle. Neliva
lovilkut päälle ja satakiloinen rengasta
ja punaisessa paidassa shortsit jalassa 
ryntäsi ulos pellolle töyhtöhyypän poi
kasten perään. Poikaset juoksivat jo
kainen eri suuntaan, eikä rengastaja 
enää tiennyt mitä seuraisi , joten hän 
ryntäili pellolla edestakaisin saadak-

seen kiinni jokaisen . Huvittavaa oli 
myös seurata miten rengastaja souteli 
Etolasta ostetulla kahden hengen ku
miveneellä pienellä metsälammella 
300.n naurulokin poikasen keskellä. 
Vene pyöri ympyrää, eikä Puolustus
voimien veneenkuljettajakirjakaan aut
tanut rengastajaa pysymään kurssis
sa. Kolme tuntia yritystä, kaksi veneen 
kaatumista, sata hyttysen pistoajayksi 
rengastus. Kyseinen kumivene muse
oitiin neitsytmatkansa jälkeen mökin 
vintille odottelemaan jälkikasvun kas
vamista. 

Kaikkein jännittävintä "rengastusura
ni" aikana ovat ilman muuta olleet syk
syiset yö lliset pöllöretket. Kiipeämme 
korkealle kalliolle taskulamppujen va
lossa (rengastajalla suunnistajan otsa
lamppu) , ja viritämme verkot. Mankka 
laitetaan verkkojen viereen soittamaan 
pöllön ääntä, ja sitten vain odotellaan 
että pöllöt tulevat. 

.. . ja suruja 
Ikävintä rengastusta on lokin poikasten 
rengastaminen pienellä luodolla. Istua 
kökötän kivellä, kaikkialla on lokin kak
kaa, linnut huutavat ja aikaa kuluu 
useita tunteja. Poikaset kerätään pah
vilaatikoihin lajeittain, rengastetaan , 
kirjataan tiedot ylös ja päästetään taas 
luontoon. 

Jännittäviäkin hetkiä on ollut. Eräs 
niistä tapahtui kerran toukokuussa, 
kun jouduin kiipeämään uuttukyyhkyn 
pesälle , ja työntämään käteni kainaloa 
myöten linnun koloon, koska minun 
hauikseni oli ainoa, joka mahtui pe-

Rengastaja-Riku ja viiksitimalit. 

Helmipöllö 

sään, eikä poikasta tietenkään voinut 
jättää rengastamatta. Poikanen sätkyt
teli kuin elävä kynitty broileri kädessä
ni , mutta sain sen sentään ulos kolos
ta. Toisen kerran sydän hyppäsi kurk
kuun kun , tällä kertaa rengastajan käsi 
oli pöntössä, kärppä hyökkäsi ulos 
pesästä. Onneksi sormet säilyivät. 

Eräs tärkeä harrastuksen muoto on 
talvilintujen ruokinta, joka aloitetaan 
lokakuussa ( "vakiot" joulukuussa) ja 
lopetetaan huhtikuussa. Ja parhaita 
kavereita ruokitaan sitten kunnon ruu
alla. Pelkät kauranjyvät eivät kelpaa, 
vaan pihalle kannetaan säkeittäin au
ringonkukan siemeniä, kilokaupalla 
sian rasvaa, pusseittain pähkinöitä ja 
rasioittain rusinoita. 

Lopuksi 
Kevät on ollut kylmä ja linnut ovat 
myöhässä. Rengastaja odottaa kiika
rit, kaukoputki ja rengastuslaukku val
miina lähtöä kesän retkille. Västäräkki 
on onneksi jo nähty, joten toivotaan, 
että västäräkistä vähäsen ... 1k 
Riikka Mikola 
Rengastajan vaimo 
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ULKOILUPAIVA JA 

PILKKIKISAT KIRKONMAASSA 
1 

Lauantai maaliskuun 23. päivä val
keni kauniin aurinkoisena, pikku 
pakkasen piristämänä. Vahakarin 
lähtöajan lähestyessä alkoi väkeä 
kerääntyä tavallista enemmän 
Kuusisen satamaan . Sotilaiden li
säksi tuli yli kaksikymmenpäinen 
joukko naisia ja miehiä, akkoja ja 
ukkoja sekä tyttöjä ja poikia. limas
sa oli suuren urheilujuhlan tuntua. 
Se tuntu oli lisäksi aiheellinen. Oli
han silloin patteriston henkilöstön 
ja killan yhteinen ulkoilu- ja pilkki
kisapäivä alullaan. 

Vahakarin kolisteltua reilun puoli
sen tuntia jäisessä rännissä saa
vuimme Kirkonmaan laituriin. Lai
turilta marssimme erittäin rytmik
käästi , epätahtia laahustaen savu
saunalle. Myönnettäköön kuiten
kin , että kyllä meistä muutamat 
lintsasivat autokyydillä perille. 

Savusaunalla me sitten luovuim-

me ylimääräisten tornisterien ja 
nyssäköiden kantamisesta ja jä
timme ne sinne. Salaperäisen kil 
pailujännityksen loistaessa kas
voiltamme odottelimme kilpailu
ajan alkua. 

Jarin ja Pekan ampuessa kämme
nillään kilpailujen aloituslaukauk
sen, lähdimme jokainen kykyjensä 
mukaan kiirehtien kohti salaisia 
kalapaikkojamme. Parhainta vauh
tia piti ammattisotilas. Siinä vai
heessa kun me taapertajat tavoi
timme ammattisotilaan, oli Hänellä 
jo edessään avoinna pyöreä reikä. 
Siinä hän näpräsi jo syöttiä va
paansa, sujautti sen reikään ja 
aloitti nytkyttelyn. Me emme tie
tenkään jääneet häiritsemään Hä
nen nytkyttelyään, vaan erkanim
me omille tahoillemme nytkyttele
mään. 

Kilpailuajan päätyttyä kokoon-

nuimme savusaunalle punnituk
seen. Olimme kuitenkin huolis
samme, ammattisotilasta ei näky
nyt siellä. Olisikohan mahtanut ek
syä. Toivoimme ettei kuitenkaan 
lopullisesti. Punnituspaikalla 
voimme todeta, että kalaa oli todel
la runsaasti. Kuulimmepa myö
hemmin, että kala liikkui niin hyvin, 
että itse Ahtikin käveli kaloja tas
kussaan. 

Itse punnituksessa me kotkalaiset 
halusimme osoittaa vieraanvarai
suutemme vieraspaikkakunta
laisille. Niinpä luovutimmekin voi
tot sekä naisten että miesten 
sarjoissa anjanlankoskelaisille 
Tuula ja Heikki Salmelalle. Teuvo 
Vesteriselle , hänkin Anjalankos
kelta, annoimme vielä toisen tilan 
pilkkikisassa ja kun arpajaisissa 
annoimme Hänen voittaa pääpal
kintona olleen maamme tunne
tuimman nuottiavaimen, lienee 

vieraanvaraisuutemme ollut täy
dellinen. 

Tultuamme laiturille kotiin lähtöä 
varten, havaitsimme että ammatti
sotilaskin oli jälleen keskuudes
samme, hyvissä ruumiin ja sielun 
voimissa kaihoisasti Suvi virttä 
hyräillen. 

Meillä kaikilla oli ollut niin mukavaa 
ja muutamilla vieläkin mukavam
paa. 
Mutta missähän Jammu luurasi. 

TIETOVISA 
Mikä onkaan tuo pilkkikisakerto
muksessa mainittu TORNISTERI? 
Vastaukset sopivan ajan kuluessa 
sopivaan paikkaan. Oikein vastan
neiden kesken arvomme puoli lit
raa Kotkassa ki rkastettua H20:ta. 

~ 

Ilmari Pusa 

KUTSU KILTATAPAHTUMIIN 

MERI RETKI 
Haapasaari-Vanhankylänmaa 
elokuun 3. päivä. 

Tämä koko perheen MERELLISEN PÄIVÄN vietto järjestetään yhteistoi
min Kotkan Rannikkopatteriston henkilöstön kanssa. Mukaan kutsutaan 
myös Itärannikon Aseveljet. 

Menemme ensin Haapasaareen, missä laskemme ensiksi seppeleen 
sodanjälkeisessä miinanraivauksessa menehtyneiden muistomerkille. 
Tutustumme mahdollisesti myös KotRPston merivalvonta-asemaan. 
Haapasaaresta siirrymme Vanhankylänmaahan. Siellä vaihdamme va
paammalle saunomisineen, makkaranpaistoineen ja muine mieleen tule
vine tapahtumineen. Arvontaa ja mahdollisesti pientä kilpailua. Jokainen 
huolehtii itse ruoastaan, mutta erilaisia virvoitusjuomia on saatavana 
kiltahintaan. 

Lähtö Kuusisen sotilassatamasta klo 09.00. Paluuaika ilmoitetaan mat
kalla . 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
Helsingissä 24. elokuuta. 

Rannikonpuolustajain päivän järjestelyvuorossa on Suomenlinnan Ran
nikkotykistökilta. Lähdemme mukaan omalla tilausajoautolla. Lähtö:Ha
minasta klo 07.00 (tarvittaessa), Karhulasta klo 07.30 ; Korkeakoski -
Kyminlinna - Metsola -tietä ja Kotkasta klo 08.00 Mussalon tietä. 

Helsingistä veneellä Kuivasaareen , missä kahvit ja ruokailu. 100 TK 
ammunta, kalustoesittely, tutustumismahdollisuus 12" kaksoistykkiin , 
rasti- ym . kilpailua, arvontaa, musiikkia ym . Sotilaskoti avoinna. 

Kuivasaaresta siirrymme Isosaaren kerhon maastoon. lltatilaisuus jon
kunmoisine suuhunpantavineen. Paluu Helsinkiin n. klo 21 .00 ja välittö
mästi kotiin. 

Hinta osallistumismaksuineen ja matkakuluineen 190,00 mk/hlö. 
Kaikkien yhteiskuljetuksellamme lähtevien kesken arvotaan 20 tunnin 
meriristeily. 
Sitovat ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä Pusalle puh. 
2281 214 tai Terviölle puh. 604 123. 
Toivomme runsasta osanottoa, sillä ensi vuoden vastaava järjestelyvas
tuu on killallamme. 
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KILTATIETOA 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta on ensi vuonna 35 vuotta täyttävä vapaaehtois
ta maanpuolustustyötä tekevä rekisteröity järjestö. 

Killan jäseneksi pääsee jokainen maanpuolustustahtoinen Suomen kansalainen 
ikään, sukupuoleen, sotilasarvoon, poliittiseen katsantokantaan tai yhteiskunnal
liseen asemaan katsomatta. 

Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen kehittäminen ja ylläpitäminen, 
maanpuolustustietojen ja -taitojen edistäminen ja ylläpitäminen, ampumaharras
tuksen kehittäminen, rannikkotykistön ja muiden rannikolla toimivien aselajien ja 
rannikon väestön toisiinsa lähentäminen, rannikonpuolustuksen piiri in kuuluvien 
historiallisten perinteiden ja yhteisten arvojen vaaliminen, asevelvollisten palve
lusalttiuden kannustaminen ja yhteishengen edistäminen. 

Killan toiminta-alue on Kymenlaakso ja kotipaikka Kotka. Killan uudeksi nimeksi 
tulee Kymenlaakson Rannikonpuolustajain Kilta siinä vaiheessa, kun edelläoleva! 
uusitut säännöt ja uusi nimi saadaan rekisteröityä. 

Tänä vuonna killan toiminnasta vastaa seuraava johtokunta: 
Esa Terviö puheenjohtaja Kotka puh. 952-604 123 
Matti Aatola varapuheenjohtaja Karhula 952-62 207 
Heikki Osola sihteeri Kymi 952-81 807 
Heikki Salmela taloudenhoitaja Anjalankoski 951-3674 028 
Ilmari Pusa tiedottaja Kotka 952-2281 214 
Kirsi Terviö jäsenrekist. Kotka 952-604 123 
Pekka Aatola kuntoiluasiat Karhula 952-64 063 
Jari Salonen Kotka 952-604 939 
Tuula Salmela jäsen Anjalankoski 951-3674 028 
Janne Fält " Loviisa 915-531 986 
Janne Pasanen " Valko 915-515 616 
Reijo Kinnunen patteriston ed. Kotka 952-8787 111 

Reserviyksikkötoimikunta Janne Fält, Janne Pasanen ja Toni Vanhala. 
Rannikonpuolustajain Killan johtokunnan jäseniä Matti Aatola, Esa Terviö ja Toni 
Vanhala. 

HENKILÖ UUTISIA 

Ylennyksiä 

4.6.1996 yliluutnantiksi Pekka Liukkonen 

Kunniamerkkejä 

Tasavallan Presidentti , Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikun
tien suurmestari, myönsi 4.6.1996 seuraavat kunniamerkit. 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkki , SVR R 

Teknkapt Grön Hannu Ensio 

Suomen Valkoisen Ruusun Ansioristi , SVR ar 

Viii Palmola Risto Tapani 
Viii Vainio Timo Pekka 

Suomen Valkoisen Ruusun 1. lk:n mitali kultaristein , SVR M1 kr 

Sotmest Suomalainen Risto Olavi 

Suomen Valkoisen Ruusun 1. !k:n mitali , SVR M1 

Toimistosihteeri Pylkkänen Erja Anneli 

Sotilasansiomitali 

Sotmest Taikka Jukka Tapio 
Fil.kand. Varjola Ulla Marjatta 

Nimitykset 

- teknkapt Matti Veli Hämäläinen 
- ltn Jyrki Mikael Balk 

Merkkipäiviä 

sottekn 
oups perusvirka 

Tämän kertainen kuva-arvotuksemme liittyi komentajan merkkipäivään. Evl 
Mikko Taavitsaisellekin tuli kympit täyteen 17.3. 40-vuotta. Juhlat vietettiin paria 
päivää aikaisemmin, ja hekolla kyydittiin mm. täytekakkuja linnakkeella toiselle. 
Viii Heikki Virtanen 50-v 23.4.1996 
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Sotmest Jukka Taikka siirtyi ansaitusti reserviin 1.6. Läksiäislahjapake
tista päätellen (ei näy kuvassa) Jukka joutuu sittenkinporaamaan lähti
essään, vaikka esiintyikin tavalliseen reippaaseen tapaansa. 

Reserviin 

Yliluutnantti Hanhinen Vesa 1.5.1996 
Sotmest Taikka Jukka 1.6.1996 

Vakinaistettuja 

Eeva Korjus Kirkonmaan linnakkeen keittiölle ravitsemistyöntekijäksi 
24.6.1996 lukien. 

Patteristoon siirrettyjä 

20.6.1996 Vänr Hanski Tero Huoltokoulutuskeskuksesta 
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Perheenl isäystä 

Marita ja Timo Hemmingin perheeseen syntyi 29.3.1996 tyttövauva. 
Pituutta perheen esikoisella oli 50 cm ja painoa 4000 g. 

Jaana ja Olli Kaiharju saivat pikkuruisen tytön pääsiäisenä 7.4.1996. 
Painoa oli 2390 g ja pituutta pikku-neidille oli kertynyt 43 cm. 
Laurin sisko kastettiin Anni Matildaksi. 

Sari ja Juha Torkkeille syntyi toinen tyttö, "Impi", 28.5.1996. lmpille oli kertynyt 
mittaa 50 cm ja painoa 60 g vaille RK:n. (=3440 g). 

Puolen vuoden vieraili jat 

Kajan Jaana vaikuttaa Kyminlinnan vääpelin toimistossa 30.9.1996 asti 
Vesterinen Susanna ilahduttaa Kirkonmaan vääpelin toimistossa 
30.9.1996 asti 
Ohtamaa Tommi esikunnan tyttöjen silmänilona komentoalalla 26.11 .1996 asti 
Kuikka Tarja touhuaa Kyminlinnan keittiöllä 20.11 .1996 asti. 
Thilman Rauli ajaa Kyminlinnan huoltoajoja 2.12.1996 asti. 
Juppi Alpo ajelee Kirkonmaan huoltoajoja 16.12.1996 asti. 
Parviaisen Ulla tulee hoitamaan patteriston tiedotuspuolta 19.8.1996. 

Kessut 

Ylik Gylden, Jan Peter 15.4.-31.8.1996 Kuusisessa 

OHION 

Näin kesän alkajaisiksi on saatu viimeiset saapumiserän 2/95 miehet 
uunista ulos. 
19.4.1996 kotiutui kuusikymmentä 285 vrk palvellutta varusmiestä. 
Heistä palkittiin seuraavia menestyksellä urakastaan selvinneitä : 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta Rannikonpuolustaja -levykkeellä 
korpraali Kuokka Kalle , Kotka 
tykkimies Hievanen Sauli , Kotka 

Rannikkosotilaskoyhdistys ry Kotkan paikallisosasto 
tykkimies Kuusela Marko, Ruotsinpyhtää 

Kymen Laivastokilta ry 
tykkimies Pelander Mika, Hinthaara. 

3.6.1996 urakkansa armeijan harmaissa saivat päätökseen 330 vrk 
isänmaalleen uhranneet vänrikit, kersantit, alikersantit , korpraali! ja 
tykki miehet, yhteensä kuusikymmentä miestä. 
Heistä ansioituneimpina palkittiin: 

Kansallissäätiön stipendillä 
vänrikki Pekkala Jani, Siltakylä 

Patteriston ristillä 
vänrikki Mäenpää Matti , Helsinki 
vänrikki Ponkkonen Lauri, Kerava 
kersantti Juva Mikko, Sipoo 
kersantti Sireni Jukka, Kotka 
kersantti Väänänen likka, Porvoo 
kersantti Suomela Jukka, Lappeenranta 
alikersantti Pilsari Henri, Kotka 
alikersantti Ruuskanen Kai-Jussi , Lappeenranta 
alikersantti Suortti Simo, Summa 

Juuri ylennetyt vänrikit ryhmäkuvassa. (Kuva: Kotkan Kynnet) 

Kyminlinnan Rannikkotykistökilla palkitsi Rannikonpuolustajain 
levykkeellä 

kersantti Suomela Jukka, Lappeenranta 
vänrikki Helin Antti , Kotka 

Lisäksi palkittiin 

Kokelaslevykkeel lä 
vänrikki Repka Mikko, Imatra 
Karhulan reserviupseerikerho 

Ryhmänjohtajalevykkeellä 
kersantti Huttunen Jussi, Kuusankoski 
Karhu la-Kymi reservinaliupseerit 

Paras venemies 
alikersantti Kariniemi Jani, Karhula 
Kotkan Pursiseura 

Sotilaskuljettajan lautasella 
korpraali Laine Jari, Hamari 
Kotkan Autoteknillinen yhd istys 
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Viime numerossa tutkimme meren 
kuoppaisuuden syntyä. Tällä kertaa 
olemme tutkineet vähemmän mie
lenkiintoisen kohteen - toimistosih
teerikön - käyttöä ja hoitoa. Koska 
aiheesta ei ole julkaistu käyttökel
poista tutkimusaineistoa, toimitus 
tukeutui sotaväen hevosoppaaseen 
vuodelta 1962 sitä hiukan mukael
len. 

Sihteerikön käyttöä o~ säännösteltä
vä siten, että hyvässä kunnossa ole
vilta vaaditaan enemmän ja huono
kuntoisilta vähemmän. Samoin on 
nuoria sihteeriköitä säästettävä 
enemmän kuin vanhempia. 

Jokaiselle toimistopäällikölle on, mi
käli mahdollista, määrättävä omani
mikkosihteerikkö, jota yksinomaan 
hän käyttää ja hoitaa. 

Sihteerikön elimistö vaatii pysyäk
seen kunnossa vuorottain lepoa ja 
liikuntaa. Rasittavassa työssä joutu
vat sydän, keuhkot ja lihakset anka
raan työskentelyyn. Päivätyön aikana 
on sihteerikölle suotava taukojen li
säksi ainakin yksi pitempi lepohetki , 
jolloin se riisutaan ja ruokitaan. 

Sihteerikköä ei saa jättää päiväkau-
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siksi toimistoon seisoskelemaan, 
vaan sitä on päivittäin jaloiteltava vä
hintään tunnin ajan, mieluiten kah
desti päivässä. Jaloittelun aiheutta
ma nopeampi verenkierto edistää 
ihon ja vartalon aineenvaihduntaa. 
Toimistossa toimettomana seisova 
sihteerikkö tulee hermostuneeksi, 
saa pahoja toimistotapoja, veltostuu 
ja rasvoittuu ja sen elintoiminta hei
kentyy. Seisottamisesta aiheutuu 
usein vaarallisia tauteja, kuten ähky ja 
lannehalvaus. 

Hiestynyttä sihteerikköä ei saa käytön 
jälkeen viedä suoraan toimistoon, 
vaan sitä talutetaan, kunnes sen hen
gitys tasaantuu ja se lakkaa höyryä
mästä. Märkä sihteerikkö pyyhitään 
huolellisesti esimerkiksi olkitukolla 
myötäkarvaan kuivaksi. Viimeksi kui
vataan jalat ja rohtumien estämiseksi 
erityisen huolellisesti kuopat. 

Puhdistamisen tarkoituksena on lian 
ja hilseen poistaminen sekä karvan 
saaminen sileäksi ja kiiltäväksi. Puh
distus suoritetaan ulkona yleensä 
kaksi kertaa päivässä. Poikkeustapa
uksissa, kuten vesi- ja lumisateella, 
puhdistus voidaan osastopäällikön 
(vast) luvalla suorittaa toimistossa. 
Puhdistusvälineinä käytetään harjaa, 

sukaa, olkikierrettä ja pölyhuiskaa tai 
riepua. 

Sihteerikön puhdistus aloitetaan va
semmalta puolelta. Ensin puhdiste
taan kaula, sitten ryntää!, vartalo ja 
jalat. Sitten puhdistetaan sihteerikön 
oikea puoli samassa järjestyksessä ja 
lopuksi kaulan alus, rinnan alus, vat
san alus ja pää. 

Karvan lähdön ja kelirikon aikana sekä 
raskaampaan työhön, esimerkiksi 
sotaharjoitukseen, vaimennettaessa 
on sihteerikön ruoka-annoksia suu
rennettava ja lepokausina taas pie
nennettävä. Kenttäoloissa ruokaa ei 
saa koskaan syöttää pakista ruokahu
kan takia. On käytettävä syöttöpus
sia, ämpäriä, tarkoitusta varten teh
tyä laatikkoa tai syöttö ruuhta. Sihtee
rikölle vähemmän mieluiset ruuat on 
annettava sekoitettuna maukkaam
piin ruokiin . 

Useat pienet annokset ovat edullisia, 
koska sihteerikkö silloin syö ruokan
sa tarkkaan. Sotaväen sihteeriköt, 
jotka ovat riittävillä, mutta pienillä 
ruoka-annoksilla, ovat ahneita. Siksi 
on jyrkkä siirtyminen suurempaan 
ruoka-annokseen vaarallista. Kulje
tuksien aikana ei sihteerikölle ähky-

Merellel 

vaaran vuoksi anneta keittoruokaa, 
vaan se korvataan salaatilla. 

Olosuhteiden salliessa voidaan sih
teeriköt laskea tilapäisesti yön ajaksi 
vapaalle. 

Sihteerikön toimiston oven on oltava 
avara ja hyvin aukeneva, niin että sih
teerikkö saadaan siitä nopeasti si
sään ja ulos. Lattian on oltava tiivis, 
mutta ei liukas. Lyhytaikaisessakin 
kenttämajoituksessa sihteeriköt pyri
tään suojaamaan tuulelta. Suoja voi 
olla luonnollinen, kuten tiheä metsä, 
mäen töyräs jne, tai keinotekoinen, 
kuormapeitteistä, ajoneuvoista, ha
vuista tai lumesta valmistettu. 

Kankuriksi kutsutaan sihteerikköä, 
jolla on tapana seisottuaan joutilaana 
ikävissään huojutella eturuumistaan 
ja päätään . 

Potkiminen ja pureminen toimistos
sa johtuvat hermostuneisuudesta, 
häijyydestä tai kivusta. Poikivan sih
teerikön pöydän yläpuolelle on ripus
tettava kilpi , johon on maalattu sana 
"potkuri". Jos potkiminen ilmenee 
vain tilapäisesti , voi se johtua vatsa
vaivoista. ~ 

Reijo Kinnunen 

CRUISES 
Korkeavuorenk. 2, 48100 Kotka. Puh. 952 - 181 011 
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-RAKIKOMETIA LEHTEN 
PER USTAJ ASTA Juudaksen veroilmoituksen mukaan 

Kirjoittaja on kotkalainen itsellinen 
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 aikana niin kuin luu
lin parhaaksi tai kuten itse näin hy
väksi , vaan olen pysytellyt siinä, 
missä itse olen ollut mukana ja 
muiden tapahtumien yhteydessä 
siinä, mihin mahdollisimman suu
rella tarkkuudella olen voinut pää
tyä kussakin yksityistapauksessa. 
Se oli vaivalloinen työ, koska eri 
tapahtumissa mukana olleet eivät 
kertoneet samaa samasta asiasta, 
vaan kuvasivattapahtumia osapuo
liin suhtautumisensa mukaan tai 
sen mukaan , mitä mieleen sattui 
muistumaan. Tarinoinnin puute te
kee teoksestani vähemmän miellyt
tävän lukea. 

Mutta jos kaikki , jotka haluavat saa
da selville, mitä todella on tapahtu
nut ja jotka kerran, kun ihmisluonto 
nyt on sellainen, haluavat omistau
tua samanlaisille tai vastaavalle 
muodolle, katsovat, että teokseni 
on tärkeä, se riittää, koska teos on 
tarkoitettu kestäväksi aarteeksi , ei 
lyhyen hetken lausuntanumeroksi. 

OSA 2 Jestas sentään 

Joosepin pojan nimeksi laitettiin 
Jestas. Jestas oli niin sitkeä tyyppi , 
että hänet jouduttiin ympäri leikkaa
maan kahdeksan kertaa. Niinpä tu
loksena oli sen pituinen se. "Iskä, 
joko sinä kohta viet minut kävele
mään vetten päällä?",Jestas kysyi 
heti opittuaan puhumaan. "Maita
han mielesi , poikani poloinen , ope
tin juuri toissapäivänä anoppiani ja 
haluan ensin odottaa, että hän nou
see pintaan", vastasi Jooseppi tyy
tyväisyyden paistaessa hänen kas
voiltaan. Jestas sen sijaan ei ollut 
tyytyväinen, vaan lähti ravistele
maan naapurin poikaa Sakkea alas 
puusta, jonne tämä tapasi kiivetä 
tiirailemaan naapureidensa sauna
iltoja. Ja Sakke tuli alas, että parkit 
rapisi . 

Jestaksen naapurikylässä miehillä 
oli tapana kulkea kädet syvällä too
gan taskuissa. Tästä paikka oli saa
nut nimensä "Kiveksen pyörittäjän 
kylä". Kylässä oli tavattoman suuri 
keto , jonka ympärillä oli tavattoman 
suuri aita, jossa miehet kaitsivat 
tavattomasti vaimojansa. Niihin ai
koihin , kun Jestas syntyi , oli ufo 
lentää liihotellut yli kedon . Onneksi 
parvi ryssien Migejä sattui lentä
mään paikalle samaan aikaan ja 
ampuivat ufon tuusan nuuskaksi. 
Samassa rytäkässä tuhoutui eräs 
talli ja seimi, joka oli tallissa makaa
massa. Seuraavana päivänä Pravda 
kirjoitti , että tallin oli ihan vasiten 
tuhonnut pakkolaskun tehnyt Jas. 
Ja hurrit peljästyivät suuresti. 

Silloin kylän shamaani Meriin kut
sui miehet luoksensa ja sanoi, että 
tallin tuhoutuminen on heille mer
kiksi siitä, että heidän on mentävä 
naapurikylään ja heitettävä jokeen 
kaikki yli neljäkymppiset anopit. 
Miehet tottelivat ja lähtivät reis
suun, jolloin Meriin kiipesi tavatto
man suuren aidan yli. Meriin ei mil
lään tavalla liity lehden perustajaan , 
mutta hän teki kedolla miesten läh
dettyä niin mittavan päivätyön, että 
katson erityisen tarpeelliseksi mai
nita tästäkin tapahtumasta. 

Peloponnesoksen niemimaa oli sii
hen aikaan täynnä opetuslapsia. 
Kukaan ei vaan ollut muistanut ker
toa heille, kenen opetuslapsia he 
olivat ja mitä heidän tulisi tehdä 
henkensä pitimiksi. Niinpä he pe
rustivattavattoman suuren aasijen
gin ; ja katso, helvetin enkeli ilmes
tyi heille. Laumassa oli yksi nais
puolinen opetuslapsi Tellu Juttu
Huntunen, joka perusti sisaraasi
jengin, mutta katso, hänelle ei hel
vetin enkeli ilmestynyt pätkän ver
taa. Tellu kasvatti aasin nimeltänsä 
Haile, jolla Jestas interreil-vuosi
naan ratsasti lujaa. 

Jestas karkoitettiin kotoa viisivuoti
aana, koska Joosepin mielestä oli 
mahdollista, että hänestä olisi tullut 
nuorisorikollinen. Jestaksen nar
komaaniäiti järkyttyi tapahtumasta 
niin, että puhkaisi kalvon . Jestas, 

joka oli sukunsa ensimmäinen siva
ri , määrättiin suorittamaan siviili
palvelustaan Taavin johtamiin ko
dinturvajoukkoihin. Taavi oli kehi
tellyt kodinturvajoukoille uuden 
aseen - lingon. Myöhemmin Taavi 
muutti nimensä Linkomieheksi. 

Taavilla oli siihen aikaan vain yksi 
varsinainen linko ja tukiaseina me
hu linko ja lumilinko. Kodinturva
joukot kisailivat paremmuudestaan 
Finnkampen -nimisissä kisoissa 
vuosittain . Naapurimaan suurin 
toivo oli Homo-Kollijat, joka oli pie
nenä ollut kasvatuslaitoksessa ja 
vartta oli siellä kertynyt lähemmäs 
kymmenen vaaksaa. Turnajaisten 
alkajaisiksi Jestas teki ensimmäi
sen ihmetekonsa - muutti veden 
kiljuksi ja juotti Homo-Kollijatin 
perskänniin. Tämän jälkeen juopu
nut Homo-Kollijat tungettiin sekä 
mehu- että lumilingon läpi ja näin 
naapuri voitettiin yhdellä pisteellä. 
Lopuksi Jestas siunaili ja murisi ja 
jakoi Homo-Kollijatin palaset köy
hille. Ja kuten vielä tänäkin päivänä, 
joukon johtaja Taavi otti kaiken kun
nian itselleen. Se oli mannaa. Hurri
päällikkö Kattila masentui tästä 
suunnattomasti ja vaihtoi alaa läh
temällä Vänernille sukellusvene
jahtiin . 

Jestaksella oli kummallinen paa
hänpinttymä, että hänen olisi pakko 
saada kävellä vetten päällä. Niinpä 
hän valjasti aasinsa Hallen ja rat
sasti lujaa Saimaalle korkeanpai
kanleirille. Saimaan saaressa oli 
pikkuinen torppa, jota asusti yksi 
Nestori, viiksekäs vanhapoika. 
Nestori eli asumuserossa lemmik
kinsä norpan kanssa, jolla oli myös 
viiksentyngät. Jestas vuokrasi Nes
torilta saunamökin ja harjoitteli 
seitsemän päivää ja seitsemän 
yötä. 

Harjoittelu meni kuitenkin vitural
leen, koska lähikylien naaraat olivat 
kuulleet Hallen kiljahdukset ja tuli
vat kosiskelemaan Jestasta. Jestas 
sentään , mitkä rinnat, huokaili Jes
tas, mutta ei sortunut. Kosijoista 
tahdon erityisesti mainita Inkerin 
Imatralta, Ellin Joensuusta ja Hili-

man Savonmualta. Jestas piti daa
meilleen seuraa vuokraamalla kah
vilalautan, jonka myyjinä olivat lot
ta Lunkreeni , Sanni ja Marleena 
sekä Saara. 

Romanssi olisi voinut vaikka syttyä 
Jestaksen ja Marleenan välillä, 
mutta norppa suunnisti aaltojen 
alla heidän luoksensa ja pilasi röh
kinällään tunnelman juuri herkim
mällä hetkellä. Lopullinen niitti ro
manssille oli , kun Joosepin anoppi 
pulpahti pintaan - hengissä. Se oli 
noussut vastavirtaan yli kolme tu
hatta kilometriä. 

Saara oli toiseksi paras. Hän oli 
kylän itkijänainen, mutta nauroi 
aina, kun Jestas koetteli häntä. Saa
ralla oli kuitenkin rikollinen tausta. 
Hän oli rippikoulu iässä käynyt pot
kimassa muurit tuhannen päreiksi 
yhden kaupungin ympäriltä, joka 
myöhemmin sai nimen Jeriko. Saa
ralla oli ollut rikostoveri , joka oli 
erään Lootin vaimo, joka enimmäk
seen vilkuili taaksensa .. Vaimo ei 
millään lailla liity lehden perusta
jaan, mutta Jerikon vartijat, jotka 
olivat merimiehiä, suolasivat hänet 
aseillaan niin, että tämä jähmettyi 
patsaaksi. Patsas siirrettiin myö
hemmin Helsinkiin ja nimettiin 
Amandaksi. 

Jestas turhautui naisiinsa ja kiroili 
seitsemän päivää ja seitsemän 
yötä. Joosepin anoppi , joka eli lajil
leen uskollisena liian pitkään, uhka
si antaa Jestakselle selkään, mikäli 
kiroilu jatkuisi. "Minkä minä kiro
sin , sen minä kirosin", uhosi Jestas 
ja ruokki Joosepin anopilla viisi tu
hatta särkeä. 

Tämän pidemmälle en tutkimuksis
sani päässyt kiivaista yrityksistä 
huolimatta. Lehden perustajan his
toria ei aivan tarkasti selvinnyt, 
mutta pääasia oli , että Joosepin 
anoppi sai ansionsa mukaan. 

Ei jatku seuraavassa numerossa, 
vaikka Se ilmestyisikin . ~ 
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Uljas valkokylkinen Kristiina Regina ahmi sisuksiinsa yli 50 patteristolaista huhtikuussa. Vielä ehtisimme tehdä sellaisen lyhyen kaavan mukaisen 
risteilyn, mutta silti kukaan ei muista matkasta ja joudumme tyytymään vain kuvaan. 
Kuva: Pekka Vainio) 

VIISAS NAINEN ? 
"Viisas mies rakentaa kaupungin muurin; 

mutta viisas nainen hajottaa sen. 

KAHVIPÖYTÄKESKUSTELUA 
Viisas nainen voi kyllä herättää ihailua; 
mutta hän ei ole pöllöä parempi. 
Pitkäkielinen nainen - Helsingistä on kuulemma tulossa yksi upseeri patteristoon. 
on epäjärjestyksen ponnahduslauta. 
Epäjärjestys ei tule taivaasta; 
sen aiheuttavat naiset. 
Naisilta ja eunukeilta 
miehiltä ei ole mitään opittavaa." 

- Niinkö, minkähänlainen tyyppi sieltä mahtaa tulla? 
- Sanoivat, että ihan fiksu ja pystyvä mies. 
- Jaa, niinhän ne sanoivat edellisestäkin. 

JUODAAN VIINAA 
" Filosofien viisaita miehiä kutsun täten, kaikkia, jotka itse eivät suo itselleen 
mitään hyvää, jotka vaelluksellaan etsivät viisasta ja yrittävät keskustella hänen 
kanssaan kuin hän olisi karannut orja. Sinä naurettava ihminen, miksi olet 
jatkuvasti raitis, vaikka sinulla on rahaa? Miksi lähestyt jumalia sillä tavoin? 
Miksi , ihminen, pidät rahaa arvokkaampana kuin itseäsi vai siihenkö se onkin 
tarkoitettu? Olet vahingoksi valtiolle juodessasi vettä, sillä vahingoitat viininvil
jelijöitä ja viinikauppiaita. Mutta minä hankin heille hyvät tulot juodessani itseni 
humalaan." 
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MUSTAKURKKU
UIKUN VIERAANA 

Pieni mustakurkku-uikku oli vuosia 
täyttymätön haaveeni kuvauskohtee
na. Yrityksiä tuon kauniin linnun ku
vaamiseksi ol in toki tehnyt, mutta pe
rin laihoin tuloksin . Vesilintujen ku
vaus ei muutenkaan ole kovin helppoa 
- hyvien kuvien saamiseksi on kuvaa
jankin ryhdyttävä "sorsaksi" sorsien 
joukkoon. 
Eräs paikoista, jossa silloin tällöin pää
sin yrittämään mustakurkku-uikun ku
vaamista, on Haapasaari. Mustakurk
ku-uikku viihtyy hyvin myös uloimpien 
saariemme rannoilla. Haapasaaren 
puulaiturin ja merivartioston rannan 
tuntumassa monesti uikkuja näin. Jos
kus pesääkin etsiskellen, sillä lintujen 
pesintä lähimain oli ilmi selvää. Pesää 
en löytänyt - enkä kunnon kuviakaan 
siis saanut. 

KOTKAN ~ KYNNET 

JO LÖYTYI PESÄ 

Kesällä kerran -vuonna 1994 - minulle 
kerrottiin uikkujen rakentaneen pesän
sä Haapasaaren rantaan . Jopa aivan 
näkyvälle paikalle. 
Eräänä kesäkuisena päivänä jouduin 
sitten aivan väkisin tuolle rannalle . Ei 
muuta kun pesää katsomaan - etsiä ei 
tarvinnut. Siellä se uikku hautoi pesäl-· 
lään aivan ruovikon reunassa. 
Kameran kanssa lähdin tekemään lä
hempää tuttavuutta mustakurkku-uik
kujen kanssa. Ensimmäiset kuvat otin 
kaukaa - läpi ruovikon. Sitten menin 
itse läpi ruovikon aivan pesän äärelle . 
Hautova lintu poistui tietysti pesältä. 
Sen ol in arvannutkin, mutta arvasiko 
lintu, että olinkin sitkeää lajia. Jäin 
odottamaan sen paluuta. 
Olin melko lähellä uikkujen pesäkekoa 
- n. 5 metrin etäisyydellä. Uikkuparis
kunta uiskenteli pesänsä edustalla mi
nua tarkkaillen. Välillä toinen linnuista 

kävi aivan pesän vieressä, muttei us
kaltautunut nousta keon päälle. 
Pian linnut havaitsivat, että kameran 
takana kykkivä tyyppi on sitkeä ja vaa
raton . Toinen uikuista nousikin pesäl
leen, käänteli munia uuteen asentoon 
ja asettui hautomaan. Etäisyyttä kohti 
sojottavaan objektiiviin oli enää vain 3 
-4 metriä. Kuinka kaunis uikku olikaan 
noin läheltä nähtynä. 
Kuvasin filmin loppuun, nousin ylös, 
kiitin uikkua luottamuksesta ja pois
tuin takavasemmalle. Helppoa, vaikkei 
osaakan. Lintukuvaus nimittäin. 

KESÄLLÄ KERRAN -
MYÖS 1995 

Tuohon kesän -94 pesintään liittyi ui
kuille niin tavanomainen episodi. Nau- . 
suvesi tuhosi pesän. Uikkupariskun- · 
nan pesimisvire oli vielä korkealla, jo
ten pesintä uusittiin ja poikaset kuoriu
tuivat maailmaan. 

Seuraavana kesänä uikkupariskunta 
oli vallannut reviirinsä ja rakentanut 
kesäkuun alussa korkean pesäkeon 
edellisestä kesästä viisastuneina. 
Lehtisen Riku kehui lintuja rohkeiksi -
päästävät kuulemma noin 7 metrin 
etäisyydelle. Mutta uikut olivat minun 
vanhoja tuttuja. Menin taas kameran 
kanssa pesän äärelle. Moikkasin pe
sältä poishyppäävää lintua ja asetuin 
odottamaan sen paluuta - n. 3.5 metrin 
etäisyydelle pesäkeosta. 
Muutaman minuutin kuluttua uikku 
palasikin hautomaan ja taas kuvattiin. 
Tämmöisiäkin outoja otuksia asustaa 
Haapasaaressa. Jk 

Pekka Vainio 


