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äskynalaisen on nou
datettava esimiehen 
antamia käskyjä ja 
määräyksiä jokseenkin 
ehdottomasti. Poikke
uksen tähän velvolli
suuteen muodostaa 

vain tilanne, jossa alainen käskyä noudatta
essaan joutuisi rikkomaan lakia. 

Käskyvallan tiukkuudella halutaan var
mistaa johtamisen ja käskyjen noudattamisen 
pysyvyys myös vaikeissa tilanteissa. Asia on 
keskeisen tärkeä organisaatiolle, jonka on tar
koitus toimia erityisesti kriisitilanteissa. Siksi se 
opetetaan ensimmäisten asioiden joukossa, 
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•• 
KASKYVALTA 

Kotkan 
Rannikkopatteristossa 
juurrutetaan mieliin ja opetuksen vaikutusta 
vielä tehostetaan kovien rangaistusten uhal
la. 

Oikein käytettynä käskyvalta ja kuuliai
suus toimivat hyvin. Ne saattavat pelastaa 
uhkaavista tilanteista, eikä niitä koeta ahdis
tavina asioina. Väärinkäytettynä ne eivät kui
tenkaan pidemmän päälle toimi. Käskyvalta 
tuhoutuu ja kaikki voivat huonosti. 

Olen patteriston komentajana nähnyt 
kolmenlaista käskyvallan väärinkäyttöä. Ne ovat 
1) olemattoman käskyvallan käyttö 2) käsky
vallan väärinkäyttö 3) käskyvallan epätarkoituk
senmukainen käyttö. 

Kahden jälkimmäisen torjunta ja kitke
minen on lähes toivoton urakka. Suuressa soti
lasjoukossa on kaikista valinnoista, koulutuk
sesta ja valvonnasta huolimatta tolloja, jotka 
eivät koskaan opi johtamaan sivistyneesti, tar
koituksenmukaisesti ja kannustavasti. Sitäpaitsi 
hyvätkin esimiehet joskus erehtyvät ja syyllis
tyvät kohtuuttomuuksiin. Silti on jaksettava ak
tiivisella seurannalla ja valvonnalla käydä tor
juntaa näitä asioita vastaan. Todettuihin 
väärinkäytöksiin puututaan ja hölmöltä käsky
vallan käyttäjältä otetaan valta pois. 

Mutta olemattoman käskyvallan käytön 
totaalinen karsiminen on mahdollista. Siihen 
tarvitaan vain yksi asia: Jokainen tietää 

palvelevansa yhden esimiehen järjestelmäs
sä. Tykkimiehellä on yksi ryhmänjohtaja, joka 
on hänen lähin suoranainen esimiehensä. 
Alikersantilla on yksi yliluutnantti , luutnantti, 
vänrikki tai sotilasmestari , joka on hänen 
jaosjohtajansa. Vänrikillä on yksi yliluutnantti 
tai kapteeni yksikönpäällikkönä. Kokelaat, 
ylikersantit, kersantit ja alikersantitkin saatta
vat palvella jaosvarajohtajina tai muissa teh
tävissä, ja heillä on tilapäistä käskyvaltaa, jon
ka ylempi esimies on kutakin tilannetta, esim. 
koulutustapahtumaa, varten erikseen luovut
tanut. 

En kykene tähän kirjoitukseen varatussa 
tilassa tyhjentävästi ja kaikki palvelustilanteet 
huomioiden antamaan ohjeita tilapäisen käs
kyvallan olemuksesta. Mutta selvää on, että 
alikersantilla, vänrikillä tai kapteenilla ei ole käs
kyvaltaa oman joukkonsa ulkopuoliseen sotilaa
seen, ellei sitä ole erikseen annettu. Silloin ei 
voi antaa käskyjä, eikä vieraan joukon tykki
mies ole velvollinen noudattamaan edes sel
laisen yritystä. 

Yhden esimiehen järjestelmä on voi
massa Kotkan Rannikkopatteristossa. Katso
koon jokainen esimies, että hänen alaisensa 
tietävät ja tuntevat suoranaiset esimiehensä, 
ja ottavat käskyjä vastaan vain näiltä. 

Ps. Tämä on käsky! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

~m i~b~ 
Mikko Taavitsainen 

SEURAAVA 
KOTKAN KYNNET 

ILMESTYY MARRAS
JOULU KUUSSA. 

AINEISTOPÄIVÄ ON 
3.11.1997 

Allakka 
••••••••••••••••• 
17.10. Patteriston koulutuspäivä 

25.10. 1/97 (285 vrk) kotiutus 

4. - 6.11. ITÄ 3-harjoitus 

7.11. Patteriston palloilupäivä 

14.11 . Virastotalon pikkujoulut 

17. -28.11 . Rannikkotst 4, Mustamaa 
28.11 . Patteriston koulutuspäivä 

6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ: 

Suomi 80 vuotta. 

Ohjelmaa päivällä ja illalla , 
yhteistyössä Kotkan kaupungin, 
yrittäjien ja maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. 
Illalla vietetään upeaa iltajuhlaa 
yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa Kotekolla. Juhlaan voivat 
osallistua tänäkin vuonna myös Kotkan 
ja Pyhtään asukkaat. 

lltajuhlan ohjelmassa on mm. 
sotilassoittokuntamusiikkia, suomalaista 
laulantaa kuorojen esittämänä, ylil 
Pekka Vainion kuvia äiti-maan 
helmasta sekä muita muistoja 
menneiltä ajoilta. Noin tunnin mittaisen 
ohjelman jälkeen nautimme buffet
illallisen, jonka jälkeen illan tanssiorkes
teri tahdittaa juhlan rentoa tunnelmaa . 

lllalliskortit tulevat myyntiin patte
riston asiaspalvelupisteeseen marras
kuussa. 

Tervetuloa mukaan - Suomi 80 v.! 

Kansikuva : 
Lokit usvassa . 
Pekka Vainio . 

Keskiaukeama : 
Elokuun vala . 
Pekka Vainio . 

K 
otkan Rannikkopatteristo sijaitsee sotilasstrategisesti yhdellä maamme pai
nopistealueista. Suomen ja Venäjän välinen raja , Kotkan ja Haminan vienti
satamat, Haapasaarien merellinen ulottuvuus, eteläisen ranta maan merellinen 
sivusta sekä Helsingin läheisyys tekevät alueesta Suomen kannalta sotilaal
lisesti tärkeän. Poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti merkittävän Pietarin 

läheinen sijainti puolestaan liittää rannikkopatteriston suurempaan kokonaisuuteen. Kommunis
min romahtaminen ja rautaesiripun repeäminen turvallisuuspoliittisine muutoksineen ovat nos
taneet itäisen Suomenlahden merkityksen entistä selvemmin esille. Tämä on samalla selkeyttä
nyt Kotkan Rannikkopatteriston asemaa ja sen merkrtystä rtäisen merialueemme silmänä ja 
korvana sekä viimekädessä !ukkona. Merellistä ja maasivustallista elementtiä täydentää alueen 
merkitys myös ilmatoiminnassa. 

K otkan K ynnet 

Tehtävän painoarvo ja vastuu on otettu patteristossa innolla vastaan komentajasta rivimieheen. 
Joukko-osaston kehittäminen on ollut monessa asiassa tahtokysymys, sillä monet karikot on 
pitänyt kiertää ja myrskyt voittaa. Toiminta on vaatinut myös sitkeyttä ja uudelleen panostusta 
jo kertaalleen tehtyyn. Tämä kuuluu kuitenkin osana nykyaikaiseen sodan kuvaan, resurssien 
niukkuuteen ja tekniikan nopeaan kehittymiseen, missä ihmisaivot eivät aina ennätä riittävän 
ajoissa mukaan. Tämän rinnalla on jouduttu samanaikaisesti ottamaan uutta kalustoa operatii
viseen käyttöön ja kouluttamaan henkilöstö sen taitaviksi käyttäjiksi ja huoltajiksi. 

Tässäkin on onnistuttu. Tilannekuva saadaan reaaliaikaisesti, joka merialueemme kapeuden ja 
toiminnan sykkeen vuoksi on välttämätöntä riittävän nopeiden vastatoimenpiteiden 
käynnistämiseksi. 

Ko tk an Kynn et 

Pitkäjänteinen suunnittelu tapahtuu pitkälti tiimityönä. Siinä yksilöllisen tiedon, taidon ja innovaation 
summa voidaan moninkertaistaa yhteisen päämäärän hyväksi. Toiminta ja taistelu rannikolla eri 
vuodenaikojen ja sään vaihtelujen alaisena on pitkälti myös tiimityötä. Siinä on edellä olevan 
lisäksi kyettävä toimimaan ja taistelemaan tehokkaasti pienryhmän jäsenenä pelon ja rasituk
sen alaisena. Tämän voi oppia vain harjoittelemalla tehtävän edellyttämässä ympäristössä. 

Kotka n Kynn et 

Yhdessä tehden Kotkan Rannikkopatteristo on myös kiinteytynyt ja tahto yhteisten asioiden 
toteuttamiseen lujittunut. Samalla se on vahvistanut entisestään ympäröivän yhteiskunnan, 
Kotkan kaupungin asemaa uskollisena tukijoukkona. Näin tulee ollakin, sillä maanpuolustus
tahto kasvaa yleisen asevelvollisuuden kautta ja muodostaa perustan kaikelle työllemme. 

Kotka n Kynnet 

Olen voinut läheltä seurata jo usean vuoden ajan Kotkan Rannikkopatteriston toimintaa ja 
kehittymistä Kymen Sotilasläänin valppaana rannikon vartijana ja jämeränä puolustajana. Miel
täni on erityisesti lämmittänyt syntymäpaikkani - Rankin linnakkeen elpyminen. Luotan, että 
joukko-osaston rooli merellisen alueensa parhaana tietäjänä ja taitajana tulee jatkumaan myös 
osana maamme merivoimia. 
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KOTKAN KYNNET 
Perustettu 1.4.1996 

Julkaisija 
Kotkan Rannikkopatteristo 

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

Sähköposti 
ulla .parviainen@kotrpsto.mil .fi 

Puhelin Fax 
(05) 181 67 045 (05) 181 670 41 

Päätoimittaja 
ylil Juha Torkkeli 

Puh. (05) 181 67111 

Toimitusneuvosto 
Tiina Ahtosalo 
Riku Lehtinen 
Ulla Parviainen 
Salla Savenius 
Juha Tuominen 
Pekka Vainio 
Martti Valkonen 
Teija Örn 

Toimitussihteeri 
Taitto 

sah 
1 uutnantti 
tiedottaja 
atk-suunnittelija 
yliluutnantti 
yliluutnantti 
yliluutnantti 
toimistosihteeri 

tiedottaja Ulla Parviainen 
Puh. (05) 181 670 45 

Valokuvaaja 
ylil Pekka Vainio 
Puh . (05) 181 672 54 

Painos Painopaikka 
1000 kpl Topografikunta, Hki 

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

Tilaukset 
Puh. (05) 181 670 16 
irtonumero 20 mk 
vuositilaus 70 mk 
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a-arvoitus 

Herra Sorsan poskella kimmeltävät 
selvästi kyyneleet. Mikä on saanut sor
san itkemään? 

a) Ovatko ne kenties ilon kyyneleet poi
kasten saatua sittenkin munankuoret 
rikki? 

b) Popsiko varis pullat nokan edestä? 

c) Vai tuliko rouvalta tai neidiltä pakit? 

Näin se herran räpylä vispasi kotio tul
lessa. On tainut tulla napatuksi hieman 
käynyttä pullaa - vai? 

Herra 
Sorsa 

No ei ihan pulla , vaan pullo oli syynä 
vaappuvaan käyntiin . Ja kyyneleet 
tipahtivat, kun eukko nappasi löytämän
sä pullon pois. ■ 

BLONDI: Miten saat blondin nauramaan maanantaiaamuna? 
Kerro hänelle vitsi perjantaina. 

Salaatti on tarkoitettu ainoastaan tosi 
maakravuille. Se nautitaan selällään maaten 
laivan kannella - ja mieluiten mahdollisimman 
vähissä vaatteissa. 

Salaattia varten tarvitaan aimo annos silakoi
ta julmilla silleillä höystettynä. Kalat laitetaan 
kokonaisina suureen saaviin, joka täytetään 
vedellä . Saavi laitetaan lämpimään paikkaan 

ja peitetään jollakin sopivalla esineellä - esim. 
kannella. Sitten saavi unohdetaan ... 

Kun päivänä muutamana saavin eli salaatin 
olemassaolo muistuu mieleen, noudetaan 
saavi kätköistä ja kutsutaan muutama 
maakrapu juhliin. 

Salaatin höysteenä käy runsaasti maustettu, 
etovan makuinen neste (alunperin vettä) ja 
maku vain paranee, mitä useamman kerran 
samaisen kalan saa nieltyä - toinen ja kolmas 
ja neljäs - vatsanesteiden muodostaman kas
tikkeen kera. 

Ei kun kaikki maakravut nauttimaan - kesti
kyselyjä otetaan vastaan vaikka yhteysalus 
Vahakarilla . 

■ 

K 
omentotoimisto sai uhtikuun 
alussa vahvistusta lkm Joo
ni Vesasesta. Jounin pää
tehtävänä oli Kotkan Rannik
kopatteriston Internet-sivujen 

valmistaminen. Havaittuamme Jounin päte
väksi ja tehokkaaksi kone-expertiksi hänen har
teilleen kasattiin vielä lisäksi kaikenlaisia atk
alaan liittyviä tehtäviä - kuvankäsittelystä tieto
kantojen suunnitteluun. Jouni hoiti hänelle 
uskotut tehtävät tunnollisesti, liikoja pulise
matta . 

Jouni on Valkealan poikia ja koulutukseltaan 
datanomi. lnternettiin atk-neromme tutustui lä
hemmin vuonna 1995, jolloin hän oli 
datanomin koulutukseen liittyen harjoittele
massa Valkealan kunnalla . Valkealan kunnan 
nettisivut olivat ensimmäiset Jounin tuotokset, 
mutta sen jälkeen sivuja on syntynyt Valkea
lan sekä Elimäen kunnan eri virastoille, Val
kealan kouluille ja Kouvolan Seudun Sähkö 
Oy:lle. Vuodesta 1995 lähtien Jouni on siviili
elämässään toiminut yksityisyrittäjänä 
nettisivujen ja muun atk-alan tehtävien paris
sa . 

Jouni kuului saapumiserään 1/97, 240 vrk ja 
astui palvelukseen 14.1.1997. Alokasaikansa 
hän vietti Kirkonmaan pusikoita rämpien josta 
ura jatkui Kirkonmaan kirjuriksi. Se miten Jouni 
päätyi patteriston esikuntaan netti-sivujeh pa
riin selviää seuraavasta Vesa sen Jounin omas
ta kertomuksesta: 

Kotkan 
Rannikko-
patteriston 

oJtf4 
ide 
e~ 

NETTISIVUT 
••••••••••••• 

K 
otkan Rannikkopatteriston 
internet-sivuihin voi käydä tu
tustumassa osoitteessa 
http://www.mil.fi/kotrpsto/. Si
vut sijaitsevat Puolustusvoi

mien sivujen kanssa samalla palvelimella . Si
vuilla esitellään mm. patteriston toimipisteet 
ja kaikki koulutushaaravaihtoehdot, joita 
patterista tarjoaa. Kaikista patteristoon liitty
vistä tapahtumista kerrotaan sivuilla lyhyesti 
ja tapahtumakalenterista näkyvät tulevat ta
pahtumat. Kaikista koulutushaaroista ja erilai
sista tapahtumista on paljon kuvamateriaalia . 

Erilainen tapa suorittaa varusmiespa/ve/us. 
Tykkimies Jouni Vesanen ahersi patteriston 
nettisivujen kimpussa. Ntln ansiokkaasti, että 
hän sai kotiuttamisjuh/assa Patteriston ristin. 
Jounia haastatteli Tefa Örn. 

Sivut julkaistiin heinäkuun alussa, reilun 3 kk:n 
aherruksen jälkeen. Tämän jälkeen sivuja on 
jatkuvasti päivitetty sekä paranneltu ja kehi
tystyö jatkuu edelleen. Kahdessa kuukaudes
sa vierailijoita on kertynyt jo yli 2000. 

Sivujen tekemiseen ovat osallistuneet mm. 
patteriston komentaja ja tiedottaja, sekä 
linnakkeet, joilta on saatu kuvia ja tekstejä si
vuja varten. Tekninen toteutus ja kuvankäsittely 
on ollut kokonaan minun tehtävänäni. Sivut 
on tehty suurimmalta osin 'käsityönä', ilman 
erikoisohjelmistojen apua ja ne on pyritty te
kemään sellaisiksi , että niitä on helppo selata 
minkätasoisella laitteistolla tahansa. 

Päädyin tähän tehtävään aika erikoisella ta
valla ; näin ilmoituksen Ruotuväki-lehdessä 
varusmiesohjelmoijan paikasta pääesikun
nassa. Tehtävänä olisi ollut ylläpitää puolus
tusvoimien internet-sivuja. Hain paikkaa ja kä
vin haastattelussakin, mutta sitten ajattelin, 
että voisin yrittää päästä patteristoon saman
kaltaiseen hommaan ja lähetin samanlaisen 
hakemuksen patteriston komentajalle. Muu
taman viikon päästä tulikin sitten tieto, että 
pääsen patteriston esikuntaan tekemään 
patteriston nettisivuja . 

Olen viihtynyt tässä tehtävässä erittäin hyvin, 
töihini on kuulunut sivunteon lisäksi mm. 
mikrotuki, avustaminen erilaisten julkaisujen 
tekemisessä , tietokantojen suunnittelu ja te
keminen sekä kuvankäsittelytehtävät. 

Tkm Jouni Vesanen 

http://www.mil.C-J/kotrpsto/ 

Ylil Risto Palmola lähti elokuussa YK-hom
miin Makedoniaan, tarkemmin sanottuna kapt 
Palmolaksi ja komentotoimiston päälliköksi. 

Ltn Jooa Rongas lähti hänkin elokuussa YK
hommiin Libanoniin .. . 

... kuten myös ylikers Jan Knutti. Kotkan Kyn
net odottaa kirjeitänne, pojat! 

•• 
PATKIS 
by kapt Reijo Kinnunen 

Mikä on Kotkan suojelluin eläin? 

- Nurmikoi, sillä kaupungissa on kylttejä, 
joissa lukee: "Älä tallaa nurmikoita!" 

Halutuin miestenlehti 
ja odotetuin naistenlehti. 
Neljä kertaa vuodessa. 

Tilaa • ja tiedät mistä puhutaan! 
KOTKAN KYNNET. 

Kaikille meille. 
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3 •1997 
Kotkan Rannickopatteristo 

Tässä lehdessä 
Komentajan Kynästä 
Evl Mik-ko Taavitsainen 

Pääkirjoitus 
Prikaatikenraali Kari Hietanen 

Kuva-arvoitus ja 
Herkkunurkka 

Näkemiin! 
lkm Jouni Vesasen erilainen 
varusmiespalvelus: KotRPston 
nettisivut 

sisäkansi 

2 

3 

Lippujuhlapäivä 4.6. 5 

Fregatti USS Estocin 6 - 7 
Kesän '97 kansainvälinen 
laivastovierailu Kotkassa 

KOTKAN SAARISTON 
epävirallinen 

SÄHLYTURNAUS 
Kyminlinnan upseerikerho 
järjestää Kymenlaakson 
maanpuolustushenkisille 
yrityksille ja yhteisöille 

avoimen sählyturnauksen 
KotRPston eksoottisilla 
linnakkeilla 8.11.1997 

Joukkueen koko max. 10 
henkeä, peliaika 25 min. 

Jokaisella joukkueella väh. 
3 ottelua alkusarjas

0

sa. 
Hinta 350 mk/joukkue. 

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 5.11. 

ylil Pasi Ahti 
Puh. (05) 181 67603 

tai 040 520 7907 
Tervetuloa pelaamaan 

"sotilassählyä"! 

4 KOTKAN KYNNET • Kotkan Ranrnkkopattensto 

Vuosipäivä 9.7. 8-9 

Vierailulla KotRPstossa 10 - 11 
Kymenlaakson Kadettipiiri 12.7. 

Meripäivät 12 
Patterista mukana myös 
Meripäivillä 

Periskooppi 13 

Kilta Kivaa 14 
Rannikonpuolustajapäivät 
Kotkassa 

Tiede & Tutkimus 1 15 

KotRPsto wants you! 16 - 21 
Saapumiserä 11/97: tervetuloa 
palvelukseen , tulojuhla , 
alokasleiri ja vala 

Saaristomarkkinat 21 
Patterista mukana jälleen 
Pyhtään saaristomarkkinoilla 

Vieraskynä 22 
Rokka & Ruukku Rankissa, 
majuri evp Pertti Huhtanen 

Tyttö- ja poikaystävien 23 

päivä Kirkonmaassa 

Halutuin miestenlehti ja 
odotetuin naistenlehti. 

•• 
PATKIS 

byTeija Örn 

Syyslomalta palaaian 
kohtelu 

1. päivä 
Lomaltapalaajaa talutetaan varovasti huonees
sa , jossa on työhön tarvittavia tavaroita . Yh
dessä nur1cassa rapistellaan paperia niin, että 
ne alkavat muistua mieleen. 

2. päivä 
Palaaja saa istahtaa pari kertaa työpöytänsä 
ääreen, mutta häntä ei pakoteta enempään. 
Palaajalle näytetään työtovereiden kwia ; jos 
se tuntuu järkyttävän liikaa , siirretään myö
hempään. 

3. päivä 
Työkaluja pitää jo raplata . Työpaikan tausta-

Kuumat Kysymykset 24- 26 

Kesäduuni 26 
Mietteitä naisesta armeijassa, 
Res.alil. Anna-Maria Virolainen 

Kuulumisia 27 
Kokelas Anna Naarala 

Kertausharjoitus 28 - 29 
Patteriston vuoden suurin 
kertausharjoitus 8. - 14.9. 

Yksi meistä 30 
Tutka-asentaja Veijo Määttä 

Näin on! 31 
Postia lukijoilta 

Urheilun hurmaa 32 ja 34 

Tiede & Tutkimus 2 33 

Talossa Tapahtunutta 35 

Lähellä luontoa 36 
HUI - HAI - KARA 
Harmaahaikaran perässä ylil Pek-
ka vainio 

Lisäksi: Allakka , 
Jatkis, Kuka Mitä Missä Milloin?, 

Silli & Salaatti , Pätkiksiä , 
Voihan Vitsi ja upeita kuvia ! 

hälyä ja puhelimen ääniä sortetaan nauhalta. 
Diakwassa heijastetaan työpaikan ovi ja pa
laa ja saa harjortella kävelemistä siitä ulos. 

4. päivä 
Psykologi puhuu lomanvieton riskertä. Iltapäi
vällä voi yrittää työntekoa; jos sormet eivät 
kestä, siirretään myöhempään. 

5. päivä 
Aloitetaan istumalla hetkinen kipsistä tehdyn, 
luonnonmukaiseksi valetun ja väritetyn "po
mon" seurassa . Näprätään puhelinta ja muita 
tavarorta. Psykologi puhuu lisää lomanvieton 
riskeistä . 

6. päivä 
Annetaan työmaa ruokalan ruoka lämmrtettynä 
eteen. Saa yrittää itsenäisiä työskentelyä . 

Esimiehen ja työtovereiden tulee suhtautua 
lomaltapalaajaan kärsivällisesti ja ymmär
ryksellä . Kaikki kovat otteet ovat pahasta ja 
brutaali työstä puhuminen on anteeksi
antamatonta. 

Lähde: PV:n Työsuojelun Opas 1. 

Kysy lisää Kotkan Kynsistä: tiedottaja Ulla Parviainen, puh. (05) 181 67045 tai 040 585 0446 

4. 6. vietettiin Puolustusvoi
main lippujuhlapäivää, 
niin myös Kotkan Ran
nikkopatteristossa. Aamu
päivällä vietimme yhteisen 
hetken kahvitilaisuuden 
merkeissä. fllalla juhlittiin 
patteriston oman väen ja 
kutsuvieraiden kanssa 
"kokkareilla " Maanpuo
lustuskerholla Kyminlin
nassa noin sadan juhlaan 
virittäytyneen voimin. 
••••••••••••••••• 
Ylennettyjä onnittelemassa patteriston 
komentaja, evl Mikko Taavitsainen. 

Yläkuva: Loistava kesäsää ilahdutti Juhlijoita 
jo kesäkuussa. Osa 1ltajuhlasta votliin pitää 
Maanpuolustuskerhon pihalla. Lippu
Juhlapäivän cocktailtilaisuudessa tavattiin 
iloisissa merkeissä vanhoja tuttuja Ja uusia 
yhteistyökumppanetla. Paikalla oli satakunta 
Juhlijaa. 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

Alakuva: Patteriston 
kaikissa juhlissa on 
palkatun henkilöstön 
lisäksi myös varosmies
ten edustajia. Kuvassa 
8.9. kotiutunut 
ylimatruusiJyrki 
Salminen ja korpraali 
Kevät Tuuli Aalto. 

Patteriston atk-suunnittelija Salla 
Savenius o/iyksi niistä omista ja 
yhteistyökumppaneista, jotlle 
luovutettiin Lippujuhlapäivänä 
Patteriston risti 
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USS Estocin, USA:n merivoimien fregaffj oli Kotkan Rannikkopatteriston vieraana Kotkassa 1 -9. 
heinäkuuta. Alus on 135 metriä p;tkä ja 14 metriä leveä. Meri-ja ilmatorjuntaohjusaseistuksen lisäksi 
aluksessa on tykistöä ja torpedoaseistus. Kaksi kaasuturbiinia tuottaa 41 (X}O hevosvoiman tehon, jolla 
alus saavuttaa 30solmun nopeuden. Alus on otettu käyttöön vuonna 1979. Aluksella on miehistöä 206, 
joista 13 on upseereita. Fregam tuotiin viimeiset metrit perä edellä hinauksessa Kotkan kantasataman 
itälaifuriin, jotta alus saatiin kiinnitettyä halutulla tavalla. 

Kansainväliset /aivastovierai/ut ovat oiva mahdol
lisuus alf<ipäivän diplomatiaan. Auksen miehistö 
ja patteriston väki tutustuivat toisiinsa myös 
arkipäivän askareissa. Kotkan Rannikko
patteriston tykkimiehetja mat111usit avustivat 
vieraita koko vierailun ajan. 

USSEstocin 
KESÄN '97 KANSAINVÄLINEN LAIVASTOVIERAILU KOTKASSA 

K 
otkan Rannikkopatteristo ja 
Kotkan kaupunki ovat isän
nöineet yhdessä laivastovie
railuja jo kymmeniä vuosia. 
Tämän kesän kansainvälinen 

laivastovieras oli fregatti USS Estocin, joka tuli 
Tanskan kautta Kotkaan ja jatkoi matkaa 
Liettuaan. 

Useiden kuukausien purjehduksella ja monta 
viikkoa merellä ollut miehistö kaipaa maihin 
tullessaan liikuntaa ja virkistävää ohjelmaa. Sitä 
meillä onkin ollut ilo yhdessä kaupungin kans
sa tarjota. Vieraille järjestettiin virallisen ohjel
man lisäksi mm. jalkapallo-ottelu USS Estocin 
- KotRPsto, koskenlaskua, saunomista , golfia , 
kalastusta ja kaupunkikierroksia. Kotkan kau
punki järjesti virallisen vastaanoton vieraiden 
kunniaksi , ja myös vierailijat järjestivät juhlat 
laivalla kutsuvieraille . 

Vierailu sujui jälleen mallikkaasti, laivastovie
railu näkyi mukavasti Kotkan katukuvassa ja 
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Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

patteriston väki sai paljon uusia kokemuksia. 
Kiitos Kotkan kaupungille ja tiedotuspäällikkö 
Antti Nuorivuorelle hienosta yhteistyöstä 
jälleen kerran! 

Vas. vierailun isäntä, Kotkan Rannikkopattenston 
komentaja, everstiluutnantti Mikko Taavifsainen 
ja USS Estocinin komentaja, Commander John 
C. Mackercher. 

Vas. fregatti oli avoinna 
yleisölle opasteluil/a kier
roksilla. 

Oik. Kaupungin 'kokka
reilla" museojäänmurfaja 
Tarmolla. Vietaille piti seu
raa mm. pattenston huo/-

- topäällikkö Jyrki Rikka 
(vas.). Patterista toimitti 
vieraille jo etukäteen Kot
ka-paketin, josta löytyi 
perusred<i kaU{Xltyn pa
veluista ja ympäristöstä. 

Ylh. vastavieratlulla Estociml/a. Vieraat viihtyivät heltetsessä heinäkuun illassa. 

t41s. ylikomisario 
To{ias Kotiniemi 
Kotkan fXJliisis
ta, kapteeniluut
nantti Kari Nou
siainen Meri
vartiostosta ja 
Raimo P Korho
nen, Kotkan kau
punginhal/ ituk
senpj 

Vierailun yfJ/e
ys upseerina 
toimi yli/ Juk
ka Rautanen 
(toinen oik.). 
Vasemmalla 
rouva Krista 
Rautanen. Oi
kealla vierai
den miehistön 
ainoa naisjä
sen, Jennifer 
L. Herran Flo
ridasta. 

Ylh. oik. Kai ja Mia 
Holmberg. Vas. Pek
ka Konttinen Pohjo
la-yhtiöistä löysi mo
nia mielenkiintoisia 
keskustelunaiheita 
vieraiden kanssa. 
Oik. diplomatiaa vä
hän epävirallisem
min. 

Vas. Kun vie
railta kysyttiin, 
mitä he halua
vat kokea, oli 
yksiselitteinen 
vastaus SAU
NA! Sitten ui
maa n. Oik. 
Smile! Gary, 
Estocin ja Ju
ha, KotRPsto. 

Vanhat tuttavat, kansanedustaja Antero 
Kekkonen ja rouva Pirkko Konttinen. 
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Kotkan 
RannikkopaUeristo 

juhli vuosipäiväänsä 
9.1 PaUeriston oma 

väki, ystävät ja 
yhteistyökumppanit 
olivat kerääntyneet 

Kymin linnan 
linnotfuksen pihalle, 
jossa perinteiseen 

tapaan ptdeUiin 
paraatikatse/mus ja 

juhlapuheet. 

Vuosipäivä 9.7. 
KotRPsto 

G) 
vuotta. 

Teksti ja kwat: 
Ulla Parviainen 

K 
otlcan Rannikkopatteriston vuosipäivää 
vietetään 9.7. Samaisena päivänä juh
lii myös merivoimat, joten ensi 
vuodenkin heinäkuulle voidaan tehdä 
hyvissä ajoin kalenterivaraukset tut
tuun tapaan. Kyseinen päivä on myös 

Ruotsinsalmen taistelun vuosipäivä ja näin ollen erityi
sen sopiva patteriston vuosipäiväksi, onhan tuo kuului
sa meritaistelu käyty palleriston nykyisellä meritoiminta
alueella . 

Tämän vuoden juhlallisuudet noudattelivat hyvää, tut
tua kaavaa: juhlava tilaisuus päivällä Kyminlinnan va
ruskunta-alueella ja läheisellä Kyminlinnan kesäteatterilla, 
ja iloisen juhlava tilaisuus illalla Kyminlinnan 
Maa npuolustuskerholla. 

Patteristo on suurten muutosten edessä . Liittyminen 
osaksi merivoimia ja varusmiesten patvelusjärjestelmän 
muutos lienevät suurimpia ja työläimpiä asioita ensi 
vuonna . Samalla ne ovat osa koko puolustusvoimien 
kehittämistä, sitä työtä , jota meillä on jo harjoiteltu 
omassa toiminnassamme. Sirtä on hyvin selvitty, miksi 
siis emme selviytyisi tulevastakin? 
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Ensi vuoden heinäkuussa juhlimme patteriston "pyö
reitä kymmeniä". Olemme toteuttaneet silloin 80 
vuotta näistä maanpuolustusta ja läntistä demokra
tiaa . Sitä on syytä juhlia , yhdessä uusien työkave
reiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa . Saman
laisella ylpeydellä ja juhlamielellä kuin tänäkin kesä
nä. 

Vuosipäivänä palkitut 
Vuoden rannikonpuolustaja: 
ltn evp Jukka Toikka 
Vuoden 1996parasampuja: 
ylil Risto Palmola 
Kouluttajastipendi: 
ylil Juha Torkkeli 
Patteriston pienoislippu: 
maj Hannu Saarinen, ylil evp Heikki Vir
tanen. sotmest evp Reino Virtanen ja kers 
Jussi-Pekka Hämäläinen 
Patteriston ristit: 
tiedottaja Ulla Parviainen, ravitsemistyönteki
jä Nina Virtanen, ravitsemistyöntekijä Ari 
Karhunen. res maj Kai Holmberg ja res ltn 
Heikki Kauppinen. 

PaUeriston vuosipäivän päiväjuh/a vietet
tiin Kymin!innan varuskunta-alueella ja vie
reisellä Kyminlinnan kesäteaUerilla. 

Päiväjuh/assa muisteUtln ansiotfuneita eri
laisin huomionosoituksin. A/akuvassa 
Huo/topaUerin päällikkö, yli/ Marko Karppi
nen ylentää yksikkönsä miehistöä. 

lltajuhlaa vietettiin 
iloisissa merkeissä 
Maanpuolustuskerholla 
Kyminlinnassa. Kotkan 
Kynnet bongasi 
paikalla. 

Vasemmalla: vas. 
Vesa Horila, Anita 
Pentti, Salla Savenius 
ja Pekka Pentti 
Oikealla: Petn Eronen 
ja Hanna Varimaa. 

Vasemmalla: Kerhon 
peräkammarista löytyi 
buffet-illallisesta 
nauttineet Ritva 
Valkonen ja Maarit 
Piekiäinen. 

Oikealla: Kesäillan 
lämmöstä nautti myös 
varusmiesten edustus. 
Vas. kers Parkkila, 
Reija-neiti, lkm 
Paasonen ja tykkimies 
Elo seuralaisineen. 

Vasemmalla: liekö 
tämä paratiisi? Juha 
Torkkeli viehättävässä 
leidiseurassa. Vas. 
Satu Mäkitalo, itse JT, 
Sari Torkkelija Jaana 
Mäki 

Oikealla: Ulkona 
viihtyivät myös Riitta 
Saastamoinen ja Irma 
Palmu 

Vasemmalla: Tanssin taikaa. Parkettien 
partaveitsinä herrasväki Jari Launio ja 
Talja Rantaruikka. 

A/akuvassa pyörähtelevät Hannu Grön ja 
vaimonsa Terhi 

Tahdittajana oli mainio Pentti Metsä
rinteen orkesteri, jonka ohjelmistosta 
löytyivät niin Junnu Vainon parhaat kuin 
Frank Sinatrakin -ja kaikkea siltä väliltä! 

Vasemmalla: Jos on patteristossa komeita, 
pelottomia ja rohkeita miehiä, niin on kyllä 
loistoluokan vaimojakin! Kaisa Ahti ja Krista 
Rautanen. 
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•t ■■ ? 1 a. 
issä? 
illoin? 

.... aaaa~taatt~lijaa.-.aa "'T~ijaa ö.-.-. 

Mitä tekee sotilaspastori? 
Tehtävänä on opetus, julistus ja sielunhoito. Sekä 
varusmiesten , että henkilökunnan. 

Varusmiehiin tutustun heti varusmieskauden alus
sa . Alokkaiden saavuttua pidän muutaman papin 
oppitunnin ja sen jälkeen harjottellaan valaa varten. 
Ennen kotiutusta pidetään jälleen papin oppttunteja, 
lisäksi kohtamme eri juhlatilaisuuksissa. Papin työ
päivä ei kuttenkaan lopu vir1ca-aikaan vaan varus
miehille painotetaan sttä, että papille voi ja kannat-

MARKKU SUHONEN 
Sotilaspastori 

taa soittaa aina kun vähänkin siltä tuntuu. Suositte
len pojille sotttamista ennen kuin murheet kasvavat 
ylttsepääsemättömiksi. Puheluita tulee vaihtelevas
sa määrin. Tarpeen tullen tehdään treffitja puhu
taan asiat halki . 

Mikä työssäsi on parasta? 
Saa olla ihmisten kanssa . Minulla on hieno artikkeli 
mttä myYdä . 

Mitä teet vapaa-aikanasi? 
Ajan matkailuvaunua. Koko perheen yhteisenä har
rastuksena on jo pttkään ollut matkailu. Ennen reissut 
heitettiin asuntovaunulla, mutta nykyään matkaa 
tehdään matkailuvaunulla . Syyskuun puolessavä
lissä käytiin Saariselän maisemissa. Kesällä 
tykkäämme käydä Etelä-Euroopassa, suosikkimaa 
on Italia. 

Markku Suhonen haluaa painottaa koko patteriston 
henkilökunnalle sekä varusmiehille, että hänelle voi 
aina soittaa kun tuntuu sillä, että on tarve puhua 
eikä tiedä kenelle soittaisi. Soittaa voi sekä työpai
kalle että kotiin. Puhelinnumerot löytyvät komento
toimistosta . 

Teksti ja kuva : Ulla Parviainen 
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Rouva Suoma Teresia Sorsa on 
elänyt Kymin lentokentän metsän 
siimeksessä jo 35 vuoUa ja 
tavannut pafon leireileviä joukkoja. 
Rouva Sorsa pitää edelleen huolta 
"pojista: teNehdyskäyntejä 
tehdään puolin ja toisin. Pöytä on 
koreana ja varusmiehetkin saavat 
herkuista osansa. Tässä paUeriston 
väkeä 81-vuotiaan Suoma-rouvan 
luona alokasleirin aikana. Vas. yli! 
Martti Valkonen, Hn Petri Eronen, 
Na Suoma Sorsa ja vänr Markku 
Sipilä. Lisää leiristä sivulla 16. 

Y 
ksi kesän aikana Haapa
saareen suuntautuneista 
vierailuista oli Kymen
laakson Kadettipiirin jär
jestämä perheretki 12.7. 

Retkeen osallistui noin 40 henkeä, mu
kana useita lapsia. 

Retken ohjelmaan kuului tutustuminen 
Haapasaaren merivalvontatorniin ja 
kasarmiin, perinteinen piipahdus Haa
pasaaren Osuuskaupassa sekä tutus-

tuminen muuhun Haapasaareen ja sen 
nähtävyyksiin. Tutustumisretken reitil
le oli pystytetty luontoaiheisia rasteja 
ja näppärimmin kysymykseen vastan
nut joukkue palkittiin ruhtinaallisesti . 
Retken kuvioihin kuului myös intin kuu
luisan hernekeiton nauttiminen maas
tossa. 

Koska mukana oli paljon lapsia, pitkän 
merimatkan aikana järjestettiin mahdol
lisuus tutustua yhteysalus Vahakarin 
ohjaamohyttiin sekä suuren suosion 
saavuttanut bingo. Perillä Haapa
saaressa lapsilla oli mahdollisuus 
heitellä kranaatteja maaliin (pingispal
loja ämpäriin) sekä ryömiä läpi pitkän 
mustan tunnelin (= pitkä musta tri
kooputki) . lima vierailupäivänä oli tyy
pillinen suomalainen kesäsää, heltei
nen, joka jätti varmastikin vierailijoiden 
mieleen aurinkoisen kuvan Haapa
saaresta. 

Teksti ja kuvat: Teija Örn 

Matkalla Haapasaareen järjestettiin lapsille 
ajankuluksi bingoa, mutta ennenkaikkea 
aikuiset hullaantuivat peliin täysin! Pari
tuntinen merimatka yhteysalus Vahakarilla 
sujui vallan mainiosti reippaan bingo
emännän, Päivi Ropposen (kuva oik.), 
toimiessa joukon armoitettuna vti'hdyttäjänä. 
Taustalla virnuilee päivän johtotähtiylil Jorma 
Pajulahti. 

KUKA PÄÄSEE VIERAILULLE? MILLOIN JA MITEN? 
Kevät ja kesä ovat patteristossa vierailujen 
sesonkiaikaa, onhan suurin osa patteriston toimi
paikoista merimatkan takana. 

Patteriston vieraina ovat olleet niin koululaisryhmät 
kuin erilaiset maanpuolustusjärjestöt, kuten myös 
yritysten edustajat. 

Vierailijoita otetaan vastaan lähes poikkeuksetta 
vain vir1ca-aikana. 

Vieraiden toivotaan järjestävän itse kuljetukset, 

joissakin tapauksissa kuljetus onnistuu patteriston 
aluksilla. 

Vierailupwnnöt on hyvä toimittaa patteristoon 
vähintään 2 kuukautta ennen vierailuja . 

Lisätietoja vierailumahdollisuuksista voi kysyä 
patteriston tiedottajalta : 

Ulla Parviainen, puh .. (05) 181 67045 tai 
040 585 0446 tai sähköpostilla 
ulla .parviainen@kotrpsto.mil.fi 

Vas. Perillä Haapasaaressa odottivat 
ertlaiset rastitehtävät, vä/tllä nautittti'n kesästä 
kalliolla. Vas. neidit Tiia ja Orvokki Kukkonen 
sekä rouva Maria Pajulahti. 

Alh. perinteiset retkieväät nautittiin maastos
sa. Rokkaa, näkkäriä ja maitoa -maistuvaa! 
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m 
eripäivien aikana Kotkassa käy 
myös laivastovieraita . Tänä kesä
nä oli vuorossa kotimainen viera i
lu, ohjusvene Rauma ja komento
vene Raju. Rauman päällikköra toi
mii kapteeniluutnantti Juhapekka 

Rautava. Alus oi Kotkan Meripäivilä neljättä ker
taa. 

Juhapekka Rautava (30 v.) teki päätöksen ura
valinnasta jo lukiopoikana - eikä ole päätöstään 
katunut. Merivoimat kiinnosti teknisenä aselajina. 
Aluksella saa olla mukavien ihmisten kanssa töis
sä , me-henki muodostuu nopeasti. Työssä tapaa 
myös mielenkiintoisia sidosryhmien edustajia . 

Hienointa työssä on keskikesän hyvät purjehdus
säät ja keljuinta syys- ja talvimyrskyt sekä ahtaat 
tilat aluksella . Maakravun esittämään peruskysy
mykseen merisairaudesta Juhapekka vastasi, että 
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otkan Meripäivät on yksi Suomen tunnetuimmista kesätapahtumista. Päivä
käyntejä tässä takuuvarmasti aurinkoisessa ja helteisessä tapahtumassa 
on tuhansia. Meripäiviä vietetään aina heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. 
Torstaista sunnuntaihin kestävässä karnevaalttapahtumassa on jokaiselle 
jotakin, Lasten meripäivistä huippuluokan jazz- ja kirkko-konsertteihin, vanho
ja purjelaivoja ja saaristolaisten tuotteita , upeat kansainväliset Puuvene

messut ja lukemattomia mahdollisuuksia nauttia pientä palasta katukeittiöissä - unohtamat
ta mainion mallasjuoman huimaa kulutusta kymmenissä olutteltoissa ja terasseilla . 

on kerran tuntenut itsensä huonovointiseksi, mutta 
ei voi sanoa olleensa merisairas. 

Ohjusvene Rauma on 48 m pitkä ja 8 m leveä 
alumiinirunkoinen alus, jonka päätehtävänä on tor
jua hyökkäys. Aluksessa on 9000 hevosvoimaa ja 
se toimii vessuihkupropulsiolla eli aluksessa ei ole 
potkuria . Miehistöä on noin 20, joista on palkattua 

Pitkän, pitkän ajan jälkeen myös patterista osallistui 
jälleen mukaan Meripäivien viralliseen puoleen: en
simmäistä kertaa avattavan Meripäiväportin 
vihkiäisiin sekä Meripäiväparaatiin , yhdessä Hami
nan Soittokunnan kanssa . Patteriston joukkue osal

listui myös Ruotsinsalmi-soutuun. 

Teksti ja kwat Ulla Parviainen 

Rankin linnakkeen parinkymmenen miehen taiste
lgamarssiosasto oli mukana Meripäiväparaatissa. 
Taistelijat olivat pukeutuneet kou/ufushaaransa 
mukaiseen taiste/gavarustukseen. 

Rankjn )innakkeen soutujouf<kue edusti patteristoa 
Ruotsinsa/mi-soudussa. Keli oli melkoisen rankka, 
mutta joukkueemme selviytyi tavoitteen mukaisesti. 

Syoitus oli 12. Taakse jäi
vät muut puolustusvoimi
en joukkueet ja merivar
tgatJoukkueessa soutivat 
tkm Janne Iivonen, lkm 
Jussi Raaskoski ja kers 
TeppoRaki. 

Ohjus vene Rauma Meri
päivävierai/u//a Kotkassa, 
ja aluksen päällikkö, kap
teeniluutnantti Juhapekka 
Rautava. 

henkilöstöä 15 ja varusmiehiä 7. Aluksen runko on 
vamistettu Suomessa. Aseistuksena on mm. 6 meri
torjuntaohjusta. Asejärjestelmät ovat lähes kaikki 
ulkomaisia, pääosin Ruotsista. 

Alus on vuodesta 25 viikkoa purjehduksessa. Aluk
sen kotipaikka on Suomenlahden laivasto , Vartio
laivue, ohjusviirikkö , Upinniemi. 

Vanhentuvan. sotiblaii mlfons · 

Her. ra., .tiedät .paremm.in kuin ... · minä 
itse, että vuodetvierjvätja]onakin 
päivänä olen vanha. 

Päästä minut pahasta tavastani us
koa, että minun on sanottava jota 
kin jokaisesta asiasta jokaise$sa ti

laisuudessa. 

Päästä minut hillittömästä halustani, 
jolla yritäripanna järjestykseenk:oko 
afTfleijan asiat. 

Tee minut järkeväksi, mutta-ei syn
käksi; avuliaaksi, mutta ei jokaisen 
koment~jaksL Tiedän, että suurelle 

viisauteni varastolle on k~mwsaanpahak-

~~l~~~n ;~~:lf .;~~!.til~~lt~ :.!: 
mäni päättyy. · 

P:E;!:111; 
meen. 

s:::;::,!t~t\! 
tä tulee suuremqia~sisltäJlldk~~;kµipwo- ... 
det vierivät 

A. :~_ i:~_11~:~~r_:~~~ira' 
. väär~~~ja että) 1e. eivät kµiten

kaan väittämätläole maijUajä:n .suurimpia 
idiootteja . 

F]~f:!~:!' 
auta rriinua låuntelemaåij)liffä kätsllfcilf . 
sesti. 

PERISKOOPPI /,y Tcr>i•~ U/i.z<Vtd 
& Jack. F cr>-'Z.lu1LLL 

TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Elämäsi on jakson aikana todella ihanaa . 
Rakkauselämässäsi kaikki sujuu todella mu
kavasti. Työpaikallasi sinua arvostetaan ja 
työpanostasi kiitellään maasta taivaisiin , vaik
kakin jotkut työtovereistasi saattavat ihme
tellä piikikkäitä lausuntoja , joita käyt vilje
lemässä eri osastoilla. Raha-asioissa sinulla 
on onnea, joten kannattaa lotota ja ostella 
kaiken maailman arpoja. Kaiken kaikkiaan täs
sä jaksossa kannattaa elää täysillä. 

VESISELVÄ21.1 .-19.2. 
Työrintamalla elämä jatkuu tasaisen tappa
vana eli esimiehesi hengittää niskaasi koko 
ajan . Siitäkään huolimatta et saa mitään ai
kaiseksi , eikä pasianssikaan mene läpi koko 
jakson aikana. Rahaa sinulla on jakson aika
na todella paljon , jos vain muistat vaihtaa kaik
ki viidenkymmenen pennin kolikoiksi. Rakka
uselämässäsi tapahtuu myös paljon. Vastaa 
rohkeasti kirjeenvaihtoilmoitukseen , jon ka 
bongaat epäsiveellisestä julkaisusta . 

TURSKAT 20.2. - 20.3 
Kuuma kesä on vi hdoinkin takana päin . Toi
vottavasti lomalla polttamasi selkä alkaa jo 
parantua . Työhommat menevät penkin alle , 
ei ehkä omasta mielestäsi , mutta työkaverit 
ovat vahvasti sitä mieltä . Välillä kannattaa 
vilkuilla olan yli , sillä koskaan ei voi olla var
ma mitä selkäsi takana puuhaillaan . Tässä 
jaksossa sinun ei kannata rakastua, sillä seu
rauksena saattaa olla ikäviä muistoja . 

PUKKI 21 .3. - 20.4. 
Innostui yllättäen aerobicistä ja ravaat pari 
kertaa viikossa harjoituksissa. Muista , että 
tulokset eivät näy vielä kahden viikon rytis
tyksen jälkeen. Varo polviasi , sillä ne eivät 
välttämättä kestä äkillistä elämänmuutosta . 
Rakkaudessa ja työssä on rauhallista, sillä 
uuden harrastuksesi myötä et jaksa hoidella 
kumpaakaan . 

NAUTA 21 .4. - 20.5. 
Suunnittelemasi ostosmatka Tallinnaan saat
taa mennä pieleen. Juot menomatkalla liikaa 
ja nukut aamulla pommiin. Kun viimein pääset 
maihin, ja saat allesi taksin, kuulet olevasi jo 
takaisin Helsingissä. Päästessäsi kotiosoit
teeseen havaitset, että kukkarosi on kadon
nut ja joudut selittelemään taksikuskille ummet 
ja lammet. Loppujakso sinun kannattaa teh
dä ahkerasti töitä ja pysytellä visusti kotona. 

TUPLAVAHINGOT 21 .5. - 21 .6. 
Sinun kannattaa mennä joululahjaostoksille 
jo ensi viikonloppuna , sillä sen jälkeen, kun 
saat verottajalta postia se on turhaa . Mutta 
älä vaivu synkkyyteen: kunnon mätkyt silloin 
tällöin tekevät terää . Pikkujouluissa joudut 
seikkailuun , jota vaimosi/miehesi muistelee 
vielä pitkään, vaikka itse haluaisit sen jo unoh
taa. Muuten elämäsi sujuukin rauhallisesti . 

HUMMERI 22.6. - 22.7. 
Työssäsi tapahtuu tässä jaksossa tavallista 
enemmän virheitä, joiden korjaaminen vie työ
kavereittesi ajan ja siinä sivussa hermot . 
Rahatilanteesi kohentuu hieman, koska löy
dät kaksi kympin kolikkoa poistuessasi töistä 

jakson puolivälissä . Älä kuitenkaan mene 
ostamaan niillä tuoppia, koska rakkaasi on 
muutenkin nalkuttanut sinulle siitä joka per
jantai-ilta tullessasi kotiin aamu neljältä. 

KISSIMIRRI 23.7. - 22.8. 
Syysmasennus painaa ikävällä tavalla pääl
le, etkä jaksa muuta kuin nukkua ja valittaa 
väsymystä . Työstäsi ei tule mitään ja työ
toverisi alkavat vältellä seuraasi. Rakkaus
asiasi menevät kotioloissasi hienosti , mutta 
ulkopuoliset suhteet eivät tässä jaksossa on
nistu millään. Se on hyvä, koska jäisit rysän 
päältä kuitenkin kiinni. 

IMPI 23.8.-23.9. 
Pahantuulisuutesi, joka on vaivannut sinua 
jo pitkään , alkaa toivottavasti helpottaa . 
Työkaverisi ainakin odottavat sitä inno lla . 
Yrität aikuistua , mutta se vain pahentaa ti
lannetta. Anna palaa täysillä ja käyttäydy ai
van estottomasti ja kiemurtele niin kuin en
nenkin - se on ainakin muutaman työkaverisi 
mieleen. Rahaa tulee joka tuutista, joten si
nun ei tarvitse miettiä kovinkaan tarkasti min
ne sitä viljelet, joten kutsu työkaverisi kotiisi 
istumaan iltaa vaikka kotibileiden merkeissä. 

PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Ryhdistäydy, sillä et kai ole tossun alla? Anna 
palaa täysillä ja nauti elämästäsi. Katumusta 
voit harrastaa aina myöhemminkin. Elämääsi 
on astunut uusi ystävä. Sillä saattaa olla neljä 
jalkaa , mutta viihdyt sen seurassa erittäin 
hyvin. Et pysy työpaikallasi lainkaan, vaan 
heilut ympäri Suomea ja jätät varsinaiset työsi 
muiden tehtäväksi. Tässäkin jaksossa teet 
matkan jonnekin Savon sydämeen. Varo, sil
lä seuraasi saattaa liittyä pikkuinen blondi. 
Pidä pääsi kylmänä. 

NILVIÄINEN 24.10. -22.11 . 
Työsi ei nyt luista mitenkään. Ainoa asia mis
tä jaksat innostua ovat ruoka- ja kahvitunnit. 
Rahatilanne on katastrofaalinen , joten ole 
tekevinäsi paljon ylitöitä . Rakkaus kuitenkin 
korvaa kaiken muun ahdistuksen. Sillä rinta
malla menee nyt todella lujaa. Rakkaus saa 
sinut jakson loppupuolella kukoistamaan ta
valla, jota ennen ei ole nähty. 

ROPIN HUUT 23.11. -21 .12. 
Odotettavissa on pitkä matka, jonka joudut 
kuitenkin työkiireittesi vuoksi peruuttamaan. 
Rahat säästyvät ja niin pääset ostamaan 
enemmän pikkujoululahjoja ihanille työkave
reillesi. Työssäsi hypit esimiehesi varpaille , 
joka keksiikin sinulle kaikenlaista pikku kivaa 
työpäivien ratoksi. Älä masennu siitä , vaan 
ole ylpeä, että sait näytettyä sille läskipäälle. 
Arvostuksesi muiden silmissä nousee hui
pulle tässä jaksossa. Siellä on kuitenkin vain 
yksi tie: ALAS. 

Myös henkilökohtaiset 
horoskoopit ammattitaidolla, 

lämmöllä ja rakkaudella. 
Ota yhteyttä! 
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KILTA 

K 
ymenlaakson Rannikonpuo
lustajainkilta ja Kotkan Ran
nikkopatteristo isännöivät tä
mänvuotisia rannikonpuolus
tajapäiviä. Hieman toistasataa 

kiltalaista kautta Suomen rannikon kokoontui 
Kyminlinnan historiallisten muurien suojiin elo
kuun puolivälin aurinkoisena viikonloppuna. 
Rannikkotykistökiltalaisten ohella juhliin osal
listuivat kutsuvieraina Itärannikon Aseveljet. 

Pääjuhla teatterilla vaan ei 
teatteria 
Pääjuhla vietettiin Kyminlinnan kesäteatterilla , 
jonka alkutahteina Haminan soittokunta vetäi
si Kotkan Rannikkopatteriston kunniamarssin. 
Marssin tahdittamana isännöivän killan pu
heenjohtaja Esa Terviö muisti kiitollisena 
patteristoa niin järjestelyjen tuesta kuin ylei
sestä ihmisläheisyydestä. Kyminlinnan histo
riaa valotti yliluutnantti Jorma Pajulahti. 

Vaikka osallistujien lukumäärän olisikin toivo
nut olleen suuremman, totesi Rannikon
puolustajainkillan puheenjohtaja Jouni 
Grönroos killan jäsenmäärän kasvaneen vii
meisen vuoden aikana lähes sadalla henkilöl
lä. 

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja, evers
tiluutnantti Mikko Taavitsainen totesi tilan
teen Kyminlinnan osalta selkiytyneen. Linnoi
tuksen tulevaisuus osana patteristoa jatkuu ja 
seuraavaksi keskustellaankin alueen käyttöön
ottavien joukkojen koostumuksesta . Lisäksi 
alueen käyttöä eri maanpuolustusjärjestöjen 
kesken tulisi kehittää. 

Pääjuhlassa palkittiin niin kiltalaisia kuin myös 
killan toimintaa tukeneita henkilöitä mitalein ja 
viirein. 

Juhla-ateria a la kenttäkeittiö 
Juhlan jälkeen vieraat siirtyivät muurien suo
jiin , jossa kenttäkeittiö "veti viimeisiään" -
hernekeitolla oli kiire nälkäisten juhlijoiden lau
tasille. Rokkaa jaettiin vanhanajan tamineissa 
ja pääkokkina köökin ympärillä toimi Rankin 
linnakkeen vääpeli Teuvo Remes, joka näin 
juhlan kunniaksi esiintyi vuosien jälkeen vää
pelin "jämissä". 

Maittavan aterian jälkeen osa juhlaväestä ehti 
karata ja Terviön Esalle tulikin hätä stoppuutella 
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Teksti ja kuvat: Pekka Vainio 

"karkulaisia", sillä patteriston osuus ohjelmas
ta oli vasta alkamassa. Rasteja kiertämään 
koottiinkin kiltalasista muodostetut joukkueet 
yksilökilpa ilun sijaan. Tehtävänä oli mm. 
löylyveden heitto oven raosta kiukaan päällä 
olleeseen astiaan. Vaativan radan selvitti kuu
lemma parhaiten Suomenlinnan rt-killan jouk
kue. Perässä jonkinlaisessa järjestyksessä 
seurasivat joukkueet Hangosta , Vaasasta jopa 
tuplana ja Kotkasta. 

Ilta päättyi karkeloihin autohallin hämärässä. 
Puolensataa kiltalaista alotti tanssit hami
nalaissoittajien tahdittamina. liian mittaan väki 
hallilta kaikkosi ja kuun möllötellessä taivaalla 
päättyivät tanssit. Iloista sorinaa kuitenkin kuu
lui majoitushotellin virkaa tehneen kasarmin 
uumenista yön koittaessa. ■ 

Kuva ylh. armoitettu 
sopankeittäjämme, sotmest Teuvo 
Remes Rankista. Killan pää
puuhamies Esa Terviö Ja kenttälounas 
kauniissa kesäsäässä. 

KIVAA 
Aurinkoiset 

päivät 
rannikon

puolustajilla 

Nämä kuvat ovat muistoja yli puolen vuosisa
dan takaiselta ajalta . Ylemmässä kuvassa 
merilentolaivueen pojat toimittavat postin 
rospuuttoajan Suursaareen. 

Alemmassa kuvassa nähdään vähän toisen
laista marssityyliä kuin tänään. Huomioikaa ki
väärit. Tahdin oli oltava naks, naks. Jos tahdis
sa kuului jotain rumps rumps -ääniä, silloin 
lähdettiin juoksujalkaa hakemaan kunnon tah
tia Rankin Etelänkaipuulta ja kummasti se siel
tä joka kerta löytyikin. 

Jatkoa sivuna ,4~ :, _ 
Vanhentuvan sotilaan .. rukous 

1:~~~~i!~ 
·•· muistini onristiriidåssåtoisterifuufatin karis< 
sa .. Opeta mintille se I0j$tijva iijksy, että . 

. ehkä joskus olen väärässä'. . . . . ......... . 

Pidä minutko.·htuulliseoaJralkesså. En 
halua olla pyhimys, sillä jotkut heis- · 

. tä ovat hyvin hankaliaj a . heidän 
p:arissaan on-tukala elää; ffiu~ij h~pän, 
vanha ihminen on pln:in.loistotekijle, 

.. Jati.w•-•··5);.]~i •••••~t. .. ... 

Antti Puhakainen 

ede& 
tutkim 

23 --------------------Iniestyyppiä vessassa 
1. Jännittynyt: Kalsarit solmussa eikä löydä 
sepalusta. Loppujen lopuksi repii kalsarinsa. 

2. Sosiaalinen: Lähtee kaverin mukaan reissulle 
oli itsellä hätä tai ei. 

3. Utelias: Kurkkii viereiseen pisuaariin näh
däkseen millainen toisella kaverilla on. 

4. Arka: Ei pysty pissimään jos joku katselee, 
huuhtelee pisuaarin kuten kaikki muutkin, mut
ta tulee myöhemmin uudelleen. 

5. Välinpitämätön: Jos kaikki pisuaarit ovat 
varattuja niin pissii lavuaariin. 

6. Nerokas: liman käsiä , korjaa samalla sol
miota, katselee ympärilleen ja yleensä pissii 
lattialle. 

7. Huolestunut: Ei ole varma missä on viimek
si ollut, tekee pikatarkastuksen. 

8. Kevytmielinen: Pissii ympäri pisuaaria, yrit
tää osua johonkin ötökkään. 

9. Poissaoleva: Avaa liivi!, ottaa solmion esiin 
ja pissii housuun. 

10. Lapsellinen: Suihkuttaa suoraan pöntön 
pohjaan, haluaa katsella kuplia. 

11 . Luihu: Pieraisee hiljaa pissiessään, näyt
telee viatonta, tietää, että viereinen kaveri saa 
syyt niskoilleen. 

12. Kärsivällinen: Seisoo vessassa todella kau
an ja lukee toisella kädellä sanomalehteä . 

13. Epätoivoinen: Odottaa pitkässä jonossa. 
kupla otsassa , pissii housuun. 

14. Tehokas: Tekee molemmat tarpeet yhdel
lä kertaa. 

15. Lihava: Ottaa askeleen taaksepäin, yrittää 
osua pisuaariin, mutta pissiin kengilleen. 

16. Pieni: Seisoo laatikon päällä, horjahtaa ja 
hukkuu. 

17. Humalainen : Pitää vasemman käden 
peukaloaan oikeassa kädessä ja pissii housuun. 

18. Tyytymätön: Seisoo vähän aikaa , luovut
taa ja kävelee pois. 

19. Kärsimätön: Aina hirveä kiire , pissii jonos
sa edellä olevan, pisuaaria käyttävän kaverin 
selkään. 

20. Sulkeutunut: Asettaa jalkansa pisuaariin 
eliminoidakseen kaikki äänet. 

21. Kierosilmä: Katsoo vasempaan pisuaariin, 
pissii keskimmäiseen ja huuhtelee oikean. 

22. Kisailija : Ottaa askeleen taaksepäin ja 
haastaa muut pituuskisaan. 

23. Sekaantunut: Nainen väärässä vessassa 
miettii mitä ovat nuo omituiset lavuaarit. 

-------------------------VOIHAN VITSI! 
Kommunisti kuoli ja joutui helvetin portille. 
Portinvartija kysyi: Haluatko sosialistiseen vai 
kapitalistiseen helvettiin?" "Miltä se kapitalisti
nen helvetti näyttää?", kysyi kommunisti. Por
tinvartija avasi kapitalistisen helvetin portin. Nä
kymä oli hirveä. Kaikkialla oli valittavia ihmisiä, 
kuuma ja löyhkäävä ilma iski vasten kasvoja. 
"Miltähän sosialistisessa helvetissä näyttää?", 
tiedusteli kommunisti. Kommunistille avattiin 
sosialistisen helvetin portti ja näkymä oli mitä 
kaunein. Kaikkialla oli puhdasta luontoa, divaa
neilla makaaville ihmisille tarjoiltiin juomaa ja 
ruokaa. "Tänne minä haluan", päätti kommu-

Merivoimien arvoja 
Komentajakapteeni = kapteenin vaimo 

nisti. Yön yli nukuttuaan kommunisti lähti iloi
sin mielin taivaltamaan kohti hänelle määrät
tyä porttia. Aukaistuaan portin kommunisti tyr
mistyi täysin. Poissa olivat ihana luonto ja pal
vel ijat. Tilalle oli ilmestynyt samanlainen paik
ka kuin kapitalistisessa helvetissä. "Portinvartija, 
portinvartija !", huusi kommunisti hädissään. 
"Mitä tämä tarkoittaa?! Eilenhän kaikki oli ai
van toisenlaista !". "Aivan niin toveri", vastasi 
portinvartija , "mutta eilen sinä olitkin täällä vie
raana , tänään sinä asut täällä ." 
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KotRPsto WANTS YOU! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TULOJUHLA KIRKONMAAN 
LINNAKKEELLA 22.7. 

VMTKnja 
sotilaskodin 
järjestämässä 
tulojuh/assa 
"vanhat' 
järjestivät 
ohjelmaa ja 
pientä 
kisailua, mm. 
pussihyppy
kilpailun, 
jossa eri 
jaokset 
näyttivät 
osaamisensa. 
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SAAPUMISERÄN 
11/97 ENSI 
HETKET 
KUUSISESSA JA 
KIRKONMAASSA. 

Saapumiserän 11/91 noin 230 alokasta aloitti palveluksensa 15.1 Helteinen ja sateeton heinä
kuu paljasti parhaimmat puolet rannikonpuolustajien elämästä saaristossa. 

Peroskoulutuskauteen 
kuuluu tietysti myös 

alokasleiri. Se pidettiin 
tänä vuonna Kymin 

lentokentän maastos
sa. Leirillä opeteltiin 

sotilaan perostaitoja, 
kaivettiin poteroita, 
nukuttiin teltoissa, 

nautittiin kenttäkeittiön 
antimia, pilkottiin 

halkoja yms. Monelle 
asfalttisoturille 

kokemus oli ensimmäi
nen. Metsässä liikkui 

patteriston väkeä yht. 
210henkeä 

Alakuvaf' korkea 
polviasento ja poteron 

alku. 

ALOKASLEIRI KYMIN 
LENTOKENTÄN Teksti:UllaParviainen 

Kuvat KotRPsto 

MAASTOSSA 11. 15.8. 

Kuvat valalilaisuudesta Pyhtäållä 21 .8. seuraavalla aukeamalla: ylil Pekka Vainio 

Sotilas on siisti 
maastossakin. Parta 
lähtee helposti 
paristokäyttöisellä 
koneella. Auton sivupeiliin 
kurkistaa yksi leirin 
kouluttajista, vänr Markku 
Sipilä Kirkonmaan 
linnakkeelta. 

Ansaittu ruokatauko. 
Kuvassa vas. silloiset 
alokkaat Satu Luoto, Aki 
Rantamäki ja selkä 
kameraan päin Mikko 
Nahkuri. 

Leiri on ollut rankka, 
mutta viimeinen rutistus 
merimatkan jälkeen on 
vielä edessä Kirkon
maassa. 

Tästä se alkaa: 
ryhmäkilpailu 
pikamarssina kasarmille 
rastien kautta ... 

Kaveria ei jätetä! Todella voimia vaativa ryhmäkilpailu 
pikamarssina (= niin kovin kuin jaloistaan pääsee) käytiin 
täyspakkaus selässä (n. 20 kg) vaikeassa maastossa suunnistus
rastien kautta kasarmille (3,5 km). Ryhmään kuului 8-12 taistelijaa 
ja ryhmänjohtaja. Kaikki 18 ryhmää tulivat täydessä vahvuu
dessa maaliin, yksikään alokas ei keskeyttänyt suoritusta! Se 
oli loistava tulos, josta koko Kirkonmaan linnake on ylpeä. 
Ryhmäkilpailun kolme parasta: alik Anu Luukkosen ryhmä (48 
min.), kokelas Toni Mäkisen ryhmä ja alik Janne Mansnerus 
ryhmänsä kanssa. Henki oli leirillä hyvä ja huumori kukki vähäi
sistä yöunista ja fyysisesti vaativista tehtävistä huolimatta. 

' Seuraavaksi... VALATILAISUUS 21.8. s. 18-21 
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tilaisuus ja omaistenpäivä 
PYHTÄÄN LÖKÖRESSÄ 21.8. 

Teksti ja kuvat Ulla Pruviainen 

aapumiserän 11/97 valatilaisuus ja omaistenpäivä pidettiin Pyhtään Lököressä 21 .8. Tilaisuudella kunnioitettiin Pyhtään kuntaa, joka 
täyttää tänä vuonna 650 vuotta. Valan tai vakuutuksen antoi noin 230 alokasta, jotka ylennettiin tilaisuudessa tykkimiehiksi. Vala
tilaisuuden yhteydessä vietettiin varusmiesten ja naisvarusmiesten omaistenpäivää, paikalla oli yhteensä liki tuhat henkeä. Valayleisö 
pääsi tutustumaan kalustonäyttelyymme, joka oli pystytetty 1700-luvun lopulla paikalla sijainneen tykkiaseman paikalle Lökören 
niemekkeeseen. Valatilaisuuden jälkeen tuoreet eli nuoremmat tykki miehet pääsivät kaikki valalomalle. 

-- --PYHTAAN 

mai 

On tullut viimeinkin lämmin ... 
On tullut viimeinkin lämmin, 
niin, tullut on heinäkuu: 
sen autuutta ei antaa voi mikään kuukausi muu. 

Siis, terve, autinko armas, 
ja taivaan siintävyys, -
ja tummuvat illat, joissa 
jo alkaa tuntua - syys! - Joel Lehtonen 
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Valatilaisuuden 
yhteydessä vietettiin 
omaistenpäivää. Monelle 
omaiselle ja ystävälle 
tapahtuma oli ennen
kokematon ja mieleen
jäävä tilaisuus. Valan 
jälkeen tykkimiehille ja 
heidän läheisilleen 
tarjottiin valalounas, 
herkullista intin 
hernekeittoa. 

SMRISTO-

l11 tl t 22. - 23.8. 

Vas. Körmy ja Jermu. 
Suomen Rankin vääpeli, 
sotmest Teuvo Remes 
ja varapäällikkö, yli/ 
Pasi Ahti. Jälkimmäinen 
hoiti jälleen tyylikkäästi 
patteriston osallistumi
sen Saaristomarkki
noille ja kalusto
näyttelyn paikalle -
jossa nämäkin pienet 
miehenalut viihtyivät 
mainiosti. 

Syksy on saapunut ja 
kesästä on jäljellä iha
nan lämpimät muistot. 
Kotkan Kynsien toimi
tus toivottaa kaikille lu
kijoilleen hyvää syk
syä .. . ja riemukasta 
pikkujouluaikaa! 

Kesäisen leppäkertun 
kuvasi ylil Timo Kari . 

P 
yhtään Saaristo
markkinoita vietettiin heti 
11/97 saapumiserän valan 
jälkeen 22. - 23.8. 

Pyhtään Lököressä. Patteriston 
valapäivänä pystyttämään kalusto
näyttelyyn pääsi tutustumaan 
myös markkinoiden aikana. 
Kalustonäyttelyn lisäksi yleisöä 
ajelutettiin ilmaiseksi Uiskolla ja 
suosio oli edellisten vuosien tapaan 
taattu . Kalustonäyttelyssä oli 
mukana mm. kajakkeja, ilma
torjuntatykki (23 itk eli "Sergei"), 
kranaatinheitin , kenttäkeitin ja 
tietysti sotilaskotiteltta . 

Jalkaväkirykmentti 45:n perinnetoimikunta 
luovuttaa valatilaisuudessa Taiste/fan majan 
saapumiserän parhaalle taisfe/fal/e. Tämän 
saapumiserän ansioitunut soturi on tykkimies 
Lasse Juhani Haljunen PoNoosta. 

Sotilasmusiikki on tärkeässä osassa puolustus
voimien tilaisuuksissa, niin myös 
valatilaisuudessamme. 
Tällä kertaa 
musisoinnista vastasi 
Rakuuna soittokunta, 
jonka kotipaikkakunta 
on Lappeenranta. 

Kun alokas Timo 
Sinisalo ylennettiin 
tykkimieheksi, 
tapahtumaa seurasivat 
yleisön joukossa myös 
isä Kari ja äiti Susan 
Sinisalo Elimäeltä. 

Tykkimies Titta Lappi 
vietti aurinkoista 
valapäivää perheensä 
kanssa. Kunnon 
onnittelun.disluksel 
(ehkä ne parhaalj antoi 
rakkaalle 
kummitädilleen Jaakko 
Nenonen 1 v 8 kk. 

Varusmiehemme olivat pukeutuneet eri 
koulutushaarjojen mukaisiin taistelijan asuihin 
ja olivat yleisön jututettavina. 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 
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R 
okka & Ruukku on kotkalaisten 
reserviin siirtyneiden kadetti
upseerien todellisesti epäviral
linen yhdistys. Rokka tarkoittaa 
yhteistä koulutus- ja sotaväki

taustaa sekä niihin liittyvää nostalgiaa. Ruukku 
tarkoittaa hengen lentoa. 

Rokka & Ruukkuun kuuluu suurneuvosto eikä 
siihen muuta kuulukaan. Jonkinlainen pomo 
oli aina se suurneuvoston jäsen, joka kysei
sen tilaisuuden järjestää. On laskettu koskea, 
on käyty tehdasvierailulla ja onpa hornetitkin 
nähty. 

Rokka & Ruukkuun kutsutuista on kolme pal
vellut Kotkan Rannikkopatteriston komentaja
na, neljä Kirkonmaan linnak-keen päällikkönä 
ja neljä Rankin linnakkeen päällikkönä. Mitta
vaa kokemusta löytyy toki myös 
muista patteriston merkittävistä 
tehtävistä sekä tietysti muista 
joukoista. Siteet ovat siis vah
vat. 

Retkellä Rankissa 
Meillä oli tilaisuus vierailla Ran
kin linnakkeella kauniina kesäil
tana elokuun lopussa . Tutus
tuimme patteriston komentajan 
johdolla tulevien merivoimien 
nä kymiin. Pääll ikkö es itteli 
linnakkeen nykykehityksen. Söim
me ro kkaa . Kävimme sotilas
kodissa kahvilla ja se inä 
maalausta ihastelemassa . 
Saunoimme. 

Vilkkaassa jälkilöytyi<eskustelussa 
taisi hengen lentoakin olla. 
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Majuri evp Pertti Huhtanen, Hamina 

ROKKA & RUUKKU 
RANKISSA 
Muutosta tapahtuu, 
hommat ovat hanskassa 
Kyllä muutosta tapahtuu. Kehitys on mieles
tämme uskomattoman myönteistä. Toiminta
valmiutta parannetaan tietokoneajassa . 
Kä nnykät lisäävät tavotettavuutta ennennä
kemättömällä tavalla. Niin rauhanajan raken
teet kuin linnoitustyötkin edistyvät. Hommat 
ovat hanskassa. 

Joukkotuotanto on saavuttamassa aivan uu
sia ulottuvuuksia. Kouluttajilla on tietokoneet 
käytössä. Naisten mukaantulo avartaa palve
lusta. Tulosjohtaminen on löytämässä hedel
mällisen roolin tavoitteellisen ja kannustavan 
ohjauksen välineenä. Yrittämisen henki, teke
misen meininki, tietämys ja osaaminen hei
jastuvat reippaan avoimena esiintymisenä. 
Terve itseluottamus huomataan ja sitä arvos
tetaan . 

Rokka & Ruukku Rankissa 28.8. 

Sotilaallinen neuvokkuus oli 
avainsana 
Liikkuvuus on huikeasti parempaa kuin sotalai
va Pyhtään aikana. Tuolloinhan saattoi esi
merkiksi Kirkonmaan kasarmin pihassa olla 
kolmisensataa varusmiestä aamupalveluksen 
avauksessa ja maissa asuvat kouluttajat tu
lossa siellä jossakin. Perheen asiointimatka 
kaupunkiin saattoi kestä aamusta myöhään 
iltaan, mutta kaupunkiin ja asioille ei juuri eh
ditty. Vaan pärjättiin sitä silloinkin. Sotilaallinen 
neuvokkuus oli avainsana . Kilpa-ammuntoja 
voitettiin. Kesäkin oli kaikilla . 

Nyt elämme uutta aikaa. Sotaveteraanit ovat 
yhteiskunnassamme saamassa sen arvon, 
mikä heille kuuluu. Puolustusvoimat uudistuu. 
Kotkan Rannikkopatteriston on kasvamassa ja 
vahvistumassa . 

Tuntuu hyvältä. ■ 

Kuvassa vas. linnakkeen päällikkö, yli/ Juha Tuominen, ev/ evp Paavo Suomalainen, ?, maj evp Jarmo 

Suominen, maj evp Pertti Huhtanen, ?, patterfston komentaja, ev/ Mikko Taavitsainen, ev/ evp Jukka 
Vaajaja ? 

Tyttö-ja 
.k t· .. . •• • .. po1 • ays av1en pa1va 

KIRKONMAASSA 29.B. 

Kirf<onmaan 
linnakkeen urheilu

sali oli muutettu 
VMTKn puuhamies

ten ja 
-naisten toimesta 
discoksikaikkine 

äänentoisto/aitteineen 
ja valoineen. 

liian livebändinä oli 
ainakin Kymenlaak

sossa kuulu 
Sateenkaaren 

lapset Muutakin 
mustlkkia kuultiin, 

vähän joka makuun. 

Tapahtumassa 
viihtyivät niin omat 

kuin vieraatkin. 

Teksti ja kuvat: 
Ulla Parviainen 

K 
irkonmaan linnakkeella vietettiin 
jo perinteeksi muodostunutta (2. 
kerran) tyttö- ja poikaystävien 
päivää. Ystävät tulivat jo päiväl
lä tutustumaan linnakkeeseen. 

Illalla yhdessäolo tiivistyi liikuntasalin tunnel
massa . Käytännön järjestelyt olivat jälleen 
VMTK:n eli varusmiestoimikunnan käsialaa. 

Kun ilta hämärtyi, niin meno kiihtyi. Etteikö taas
kin käynyt niin, että mukava ilta loppui kesken 
kaiken ... ?! 

Tanssi/attia//a 
kaksin tai yksin, 
kivaa se on 

Kantahenkilökunnan oma -ja illan esiintyjäksi odotettu
Koskemattomat, ei päässyt keikalle. Yleisö osasi kyllä vaatia 
osansa, kuten kuvasta näkyy! Ehkäpä tämäkin porukka vielä 
näkee ja kuulee joskus, jossakin, Koskemattomat ... 
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1. Ikä? 
2. Mistä olet kotoisin? 
3. Perhe? 
4. Millainen olet? 
5. Mikä ärsyttää? 
6. Rähjäätkö? 
7. Kiitätkö? 
8. Miten rentoudu!? 1 
9. Jos saisit yhden toivomuksen, niin mikä 

se olisi? 
10. Oletko ujo vai sosiaalinen? 
11 . Miten nukut? 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Millaiset alusvaatteet miellyttävät? 
Mieleenpainuvin matkasi? 
Kumpi on parempaa pepsi vai cokis? 
Suomen ikävin kaupunki? 
Viimeksi lukemasi kirja? ? 
Katsotko "Kauniit ja rohkeat"? • 

18. Mikä Tv-mainos on jäänyt mieleen? 
19. Mitä kadut? 
20. Mikä ruumiinosasi on kaunein? 
21 . Sukupuolesi positiiviset puolet? 
22. Päivän paras hetki? 
23. Paras paikka? ? 
24. Mitä tosimies ei tee koskaan? • 25. Mitä teet seuraavaksi? 

1. 25 
2. Helsinki 
3. Avovaimo 
4. Rauhallinen, leppoisa 
5. Perättömät puheet 
6. Satunnaisesti 
7. Kun on tarvetta 
8. Minnan kanssa kotona 
9. 3 lisää 

Ylil 
Anssi 
Munkki, 
Rankin 
linnakkeen 
vara
päällikkönä 
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10. Sosiaalinen 
11. Hyvin 
12. Tunnelman mukaan boxerittai tavalliset 
13. Interrail ystävien kanssa kesällä -94 
14. Cokis 
15. Hanko 
16. Waltari: Mikael karvajalka 
17. Jos kerkeän 
18. Serena-Visulahti-Puuhamaa 
19. En mitään 
20. Pitäisi kysyä joltain muulta 
21. Komistuu iän myötä 
22. Kun tulen töistä kotiin 
23. Kesämökki Kangasmäellä 
24. Ei laske koskaan housuihin 
25. Aloitan päivän työt (Haastatteluaika 07.10) 

1. n. 23v 
2. Joutseno 
3. Avopuoliso 
4. Tavallinen 
5. Aikainen herätys 
6. Erittäin harvoin 
7. Huomattavasti useammin 
8. Nukkumalla 
9. 3. lisää 
10. Sosiaalinen ujo 
11 . Toivottavasti sikeästi 
12.Mukavat 
13. Kotka-Kirkonmaa 

Vänr 
Mika 
Pentikäinen, 
Kirkon 
maan 
linnakkeella 
laskin
upseerina 

14. Pepsi. Cokis oli homo-olympialaisten sponsori
sen jälkeen olen yrittänyt boikotoida sitä. 
15. Riihimäki 
16. Juha Väätäinen: Kierros vielä 
17. En 
18. Olvi-mainos 
19.Enmitään 
20. Pohje 
21 . Kun negatiivisia puolia on vähän 
22. Aamukahvi 
23.Sauna 
24. Vihellä kun on pullanmuruja suussa 
25. En tiedä vielä mitä päivä tuo tullessaan 

Vänr 
Vesa 
Luntamo, 
opetus
upseeri 
Kirkon
maan 
linnakkeella 

1. 23 
2. Uudestakaupungista 
3. Ei ole 
4. Erittäin mukava 
5. Bensan hinta 
6. En 
7. Kiitos 
8. Nukkumalla 
9. Lisää rahaa 
10. Sosiaalinen 
11 . Hyvin 
12. ltellä boxerit, naisella mahdollisimman vähän 
kangasta 
13. Norjaan -95 
14. Cokis 
15. Helsinki 
16. Aku Ankan uusi taskukirja 
17. En varmasti 
18. Omo-info 
19. En mitään 
20.Aivot 
21 . Pitäisi kysyä toiselta sukupuolelta 
22. Ilta 21 .00--00.00 
23. Mökki 
24. Tosi mies tekee kaikkea 
25. Menen töihin (Haastateltu klo 0720) 

1. 24 

Vänrikki 
Markku 
Sipilä, 
opetus
upseeri 
Kirkon
maan 
linnakkeella 

2. Pälkäneenltä, Tampereen eteläpuolelta 
3. Ei ole 
4. Kapiainen 
5. Jos kalja loppuu kesken 
6.En 
7. Kiitän 
8. Lepäämällä 
9. Että olisi aina kivaa 
10. Sekä että 
11. Hyvin 
12. Puhtaat 
13. Muistikuvat matkoista ovat aika huonoja 
14. Cokis 
15. Hanko 
16. Sulkeisjärjestyksen ohjesääntö 
17. Kyllä 
18. Radiolinjan mainokset 
19. En mitään 
20. Pikkuvarvas 
21 . Kaikki 
22. Nukkumaanmenohetki 
23. Kirkonmaa rakennus 7 asunto 3 
24. Sylje lasiin 
25. Menen metsään, kouluttamaan 

1.23 
2. Kuopio 
3.Ei 
4. Iloinen 
5. Kaikki tekemätön 
6. En 
7. Kyllä kun on aihetta 
8. Kotona oleskellen 
9. 3. lisää 
10. Sosiaalinen 
11 . Selälläni ja syvästi 
12. Sopivat 
13. Matka Espanjaan 
14.Cokis 
15. Hanko 

Vänrikki 
Aki 
Mankkinen, 
opetus
upseeri 
Huolto
patterissa 

16. Paasilinnan uusin: Lentävä kirvesmies 
17. En säännöllisesti 
18. Visulahti 
19. En tällä hetkellä mitään 
20. Vatsa 
21 . Pusikossa käynti nopeampaa 
22. Juuri ennen nukkumaanmenoa 
23.Sänky 
24. Ei lyö naista 
25. Menen kouluttamaan varusmiehiä metsään 

1.25 
2. En mistään 
3. On 
4. Yllytyshullu 
5. Huumorintajuttomuus 
6. Joskus 

Sairaan
hoitaja 
Jotta 
Sarakangas, 
Kirkon
maan 
linnake 

7. Kyllä ("Säännöllisesti ja kauniisti."- Työtoverin 
huomautus) 
8. Saunan ja uinnin kera(+ siiderin) 
9. Vakituinen työ Mielellään patteristossa. 
10. Sekä että 
11 . Hyvin 
12. Mukavat jalassa 
13. Kaikissa jotain muisteltavaa 
14. Cokis 
15. ???? 

16. Sateentekijä 
17. En 
18. Radiolinjan mainos (Saimaan norppa) 
19. En mitään 
20.Silmät 
21 . Äly 
22. Kun kellahtaa sohvalle ja nostaa jalat ylös 
23. Lämmin syli 
24. Valehtele 
25. Menen sairastuvalle 

133 
2. Pori 
3. Ei tällä hetkellä, koira on 
4. En tiedä 

Vääp 
Anssi 
Kylänpää, 
sotilas
poliisi 
Kymin
linnassa 

5. Jos joku ei ymmärrä selvää puhetta 
6. Koiralle silloin tällöin 
7. Kyllä 
8. Milloin mitenkin 
9. Punainen ferrari 
10. Sosiaalinen 
11 . Milloin mitenkin 
12. Naisilla pienet 
13. Ulkomaanmatka 
14. Pepsi 
15. Rauma 
16. Tuntematon sotilas 
17. Eli seon mikä!?! 
18. "En ole koskaan juonut maitoa - enkä juo." 
19. Autokauppoja 
20. Liipasinsormi 
21 . Se että vastakkainen sukupuoli on nainen 
22. Ruokailu 
23. Yellow Stone 
24. Aerobikkaa Michael Jacksonin tahtiin 
25. Yellowstone 

1. 23v 
2. Joutseno 

Vänr 
Jari 
Suuronen, 
taistelu
väline
upseeri 
Rankin 
linnake 

3. Ei lapsia eikä vaimoa, kihlattu on 
4. Älckipikainen 
5. Vapaa-ajan puute 
6. Joskus 

7. Kyllä 
8. Luonnossa kuljeskellen 
9. Erämaakämppä 
10. Sosiaalisen ujo 
11 . Silloin tällöin hyvin 
12. Mukavat 
13. EtelänristeilyViipuriin 
14. Cokis 
15. Helsinki 
16. Paasilinnan Paljasjalkainen laivanvarustaja 
17.En 
18. GSM-mainos: Voita saari Sai maalta 
19. En mitään 
20. Mahoton hauis 
21 . Saa olla viehättävien olentojen parissa 
22. Nukkumaanmenoaika 
23. Koti 
24. Itke ilosta 
25. Menen töihin, kajakkia kantamaan venevajaan 

1. vuosimallia -67 
2.Vammala 
3. Ei, lapsia kyllä ja serkkuni Aki 

Ltn 
Vesa 
Horila, 
opetus
upseeri 
Huolto
patterissa 
Kuusisessa 

4. 160 cm tonttu hattu päässä, ilman puukenkiä 
5. Pikatilannekomiikka 
6. Harvoin 
7. Tarpeeksi 
8. Urheilemalla 

Jatkuu sivulla 26 ... 

KYSY 
MYK 
SET 

Haastattelijana Teija Örn 

Rovajärven leirikuulumisia: 

Millaista on täydellinen seksi? No, tietysti sel
laista, että kumpikin nautii. Mies ja muna . 
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9. 3 toivomusta lisää 
10. Sosiaalinen 
11 . Selälläni kuorsaten 
12. Sopivasti silkkiä ja pitsiä 
13. Ambulanssilla sairaalaan 
14. Pepsi-Max on parasta 
15. Turku 
16. Huoltokansio: Miinavene Tuima 
17. En 
18. Levis-mainos, jossa jätkä ui monen uima-altaan 
läpi 
19. Srtä, eitä törmäsin Aki Pykälislöön 
20. Vasen nilkka 
21. Pienemmät rinnat 
22. Lounas 
23. Auton lakapenkki 
24. Kuse saunakiuluun 
25. Nauran rtseni puolikuoliaaksi 

1. 41 V. 

Mika 
Piipponen, 
talous
päällikkö, 
huolto
osasto 

2. lnkeroisista, Karhulassa vuodesta 1984. 
3. Vaimo ja kaksi tytärtä. 
4. haluan tarttua johonkin hommaan, tehdä sen kun
nolla ja saada pois käsistä. Ryhmätyö ihminen. 
5. Jos sovitaan, mutta ei tehdä vaan selitetään. 
6. Töissä toivottavasti en, kotona kyllä joskus. 
?.Yritän ainakin muistaa .Unohtuu suomalaisessa 
työelämässä ilmeisen usein. 
8. Kesällä purjehtimalla, talvella viikonloppuisin las
ten kanssa laskettelemalla . 
9. Elämänlaatua, terveyttä . 
10. Sekä eitä . 
11 . Kyljelläni. Yleensä hyvin. 
12. Puhtaat. 
13. Ikävällä tavalla lento USA:aan, kone tyhjennettiin 
Tukholmassa, koska koneesta löytyi ylimääräinen 
kassi ja epäiltiin pommia. Parhaimpia taas pari pur
jehdusta Viron vesillä, silloin kun sinne yleensä pääsi 
ensimmäisiä kertoja. 
14. Itse en tiedä , lasten mielestä Pepsi. 
15. Kemi. Ylipäätään vieraat kaupungrt, yksin hotel
lissa illalla, kuten entisessä työssäni. 
16. Hotelli Pastis. 
17. En. 
18. Telen "Soitellaan", jossa kaveri huutaa saunan 
olevan kuumana ja kaljojen kylmiä. 
19. Jos on joskus äkkipikainen. 
20. Vatsa . Rakkaudella ja rahalla rakennettu . Ker
maa on kulunut paljon. 
21 . Voima ja viisaus (nauraen!). 
22. Kun selviää työpäivän jälkeen kotiin . 
23. Kesällä vene. 
24. Tyhmyyksiä . ■ 
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T 
otuin kesällä ylikersanttina Kirkon
maa n linnakkeella aikaisiin 
aamuherätyksiin. Siitä olikin hyö
tyä yrittäessäni adaptoitua takai
sin akateemiseen vapauteen to
teuttaa rtseäni omalla tahdilla, vaik

kakin tehokkaasti opintoviikkoja tehtaillen. Puolrtois
ta vuotinen rupeama armeijan huomassa on ohi. 
Ainakin vuodeksi. Opiskelen Iällä hetkellä yleistä 
kirjallisuusliedettä Helsingin yliopistossa . 

Vastikään eteentulleista kommenteista päätellen, 
monia kiinnostaa ja epäilyttää tosiasiallinen 
aikomukseni jatkaa sotilasalalla . Luotakoon Iässä 
huviksi ja hyödyksi katsaus yleensäkin vastaan
tulleisiin ajatuksiin, ennakkoluuloihin ja asenteisiin, 
joihin olen törmännyt viimeisen puolentoista vuo
den aikana. Korostan , että kyseessä on kirjo kaikis
ta palveluspaikoistani , myös varusmiesaikanani, 
vaikkakin samoja henkäyksiä on havarttavissa kaik
kialla. 

Nainen joutuu lunastamaan 
paikkansa 
Jokainen johtaja, pieni tai suuri, joutuu lunastamaan 
asemansa johdettaviensa edessä. Tämän sanellee 
käytäntö ja vahvistaa alan oppikirjallisuus. Sen si
jaan jokainen nainen joutuu lunastamaan paikkansa 
koko miespuolisen aikuisväestön edessä jo ennen 
armeijaan astumista. Asevelvollisuutensa suorrtta
neet miehet ovat omaksuneet asemansa Suomen 
reservinpuolustajina niin hyvin, eitä kokevat varsin 
usein asiakseen epäillä ja opponoida naisten moti~ 
veja inttiin lähdössä. Armeija on siis hortanut aina
kin rauhan ajan profilointinsa (olisiko sodan aikana 
termi kenties propaganda?) loistavasti, rivrt tiivisty
vät nopeasti , kun epäillään jonkun tulevan mukaan 
epäpuhtain elkein . Valitettavan usein suhtautumi
nen on negatiivista. 

Tunteella vai järjellä? 
Siitä päivästä lähtien, kun sain palvelukseen
astumismääräyksen, on asia kiinnostanut tuttuja ja 
vieraita . Tämä oli odotettavaa, mutta yllätykseksi 
muodostui asian tunneperäisyys. Maanpuolustus 
tuntuu olevan niin lähellä sydäntä, että järkevä ajat
telu kaikkoaa äkkiseltään siitä puhuttaessa . 
Näppituntuma!, ennakkoluulot ja vanhat kaunat 

•• 
KESA-
DUUNI 

Mietteitä 
naisesta 

•• arme1Jassa 

Teksti: 
Anna-Maria 
Virolainen 
Kuva: 
Ulla 
Parviainen 

purskahtavat ulos suusta sen enempiä ajattelemat
ta saman tien, kun kuullaan naisen olevan kiinnos
tunut armeijan käymisestä . H uvillavaksi asia muut
tuu silloin , kun joku onneton humalainen, elämäs
sään epäonnistunut nilkki, tulee tosissaan tilittä
mään "armeijankäyneenä", että "nyt et taida tietää 
mihin olet menossa, ei sun mulle tarvi todistella 
mitään." Toisen ääripään muodostavat "naiset on 
kaikessa parhaita" -tyypit. Heille on turha yrittää 
selrttää haluaan olla vain yksi rivin tunnollisemmasta 
päästä. 

Asiaa ei pidä käsittää väärin. Tiedän kokemuksesta, 
että mrtä kummallisimmilla syillä naiset ovat armei
jaan tulleet ja tulevat vielä jonkin aikaa näin teke
mään. Napina ja valrtus naisten epäoikeudenmukai
sista ylenemisistä on ehkä oikeutettua, ehkä ei . 
Ylenemiset saattavat heilahtaa naisten eduksi näin 
alkutaipaleella, mutta viiden-kymmenen vuoden ku
luttua aisaa tuskin muistavat muut kuin sen itsel
leen aikanaan epäoikeudenmukaiseksi kokeneet. 

Hyväksytyistä alaisista 
oikkuilevia esimiehiä 
Miesten on helppo hyväksyä naiset armeijassa niin 
kauan kuin nämä ovat korkeintaan saman arvoisia. 
Alaisina naiset ovat tunnollisia, toimivat usein en
simmäisestä käskystä ja ottavat vastaan jopa 
passiivissa annettuja kehotuksia ja komentoja . Täs
sä vaiheessa kenelläkään ei yleensä ole valituksen 
sanaa. Saman arvoisina naiset ovat myös voima
vara . Yksilöllisistä eroista riippuen he yleensä hoi
tavat yhteiset asiat, "nakit'', ja huolehtivat, eitä käs
kyt suorrtetaan. 

Esimiehiksi tullessaan nämä hyödylliset ja 
hyväksyttävät henkilöt kokevat muodonmuutoksen. 
Antaessaan käskyjä ja komentoja he ovat äkkiä 
määräileviä, feministejä , oikkuilevia jne ... Jokainen 
käsky asetetaan kyseenalaiseksi "heidän omaksi 
parhaakseen", ettei tyttö nyt vaan tee virheitä -
mentaliteetilla . Kuitenkaan naiset oikein 
asennoituessaan eivät ole sen virhealttiimpia kuin 
miehetkään samassa asemassa ja samalla koke
muksella. Sovittelevampaa kieltä käytettäessä epäil
lään naisen sotilasjohtokykyä. Joku saattaa sanoa, 
että selittelyä ei tarvita, tarvitaan vain tiukkaa 
käskytyslä. Arkipäivän koulutuksessa tämä ei kui
tenkaan käytännössä toimi. Halutessani esimerkik-

si alikersantin auttavan minua omasta halustaan 
vielä huomennakin, täytyy minun pysyä jonkinlai
sissa väleissä. 

Naiset haluavat palautetta 
Omien havaintojeni perusteella nainen on myös 
halukkaampi saamaan palautetta . Hän kykenee kä
srttelemään negatiivista palautetta objektiivisemmin 
kuin mies. Koska jokainen nainen, joka on systee
missä menestynyt, tunnustaa oman rajallisuutensa 
ja puutteensa, voi hän helpommin keskrttyä vikojen 
korjaamiseen. Hänen ei toivottavasti tarvitse miet
tiä, oliko palaute persoonaan vai toimintaan liitty
vää . Ongelmaksi Iässä muodostuu yleensä kuiten
kin palautteen laatu. Turhan usein se liikkuu rynläitten 
tai takapuolen tasolla Ooka sinällään on turhaa, jo
kainen nainen varmaankin tietää omat vartalon 
mrttansa, myös minä). 

Opettavainen kesä Kirkonmaalla 
Kaiken kaikkiaan nautin paljon työskennellessäni 
Kirkonmaan linnakkeella. Opin kesän aikana paljon 
sekä alan toimintaa että yleensäkin ihmisistä ja 
työpaikka ympäristöstä. Tahdonkin kirttää tässä kaik
kia kannustuksesta ja tuesta, joita sain osakseni 
runsain mitoin ollessani Kolkan Rannikkopat
teristossa ylikersanttina. 

Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta. 

Res. alil. Anna-Maria Virolainen 

kokelas Anna Naarala, Kirkonmaa 

Tunnelmat "uusien" valan jälkeen ovat ihan 
hienot; alkukankeuksien jälkeen oman jaoksen 
kanssa alkaa löytyä yhteisymmärrystä, itsekin 
alkaa tottua kokelaan tehtäviin ja aika kuluu 
todella nopeasti. 

Kun palasin kursseilta Kirkonmaalle, oli alku 
aika raskas monestakin syystä. Sain haluamani 
alokasjaoksen, mutta ensimmäinen huomioni 
oli , että RUK:n koulutuksestani ei ollut 
alokkaiden kanssa mitään hyötyä. Jouduin siis 
lähinnä muistelemaan omaa alokasaikaani 
harjoitussuunnitelmia tehdessäni. Samalla 
ajan kuluessa alkoi turhauttaa se, että neljän 
kuukauden opit alkoivat unohtua käytön puut
teessa. Kyllähän minä tämän kaiken jollain ta
voin tiesin jo RUK:sta tullessani, ja itse halu
sin alokkaille, mutta silti kypsyttää. Ainakin Ha
minan RUK:n koulutusta pitäisi laajentaa si
ten, että myös kokelaan todellisiin tehtäviin saisi 
jotain pohjaa. Nyt siellä valmistaudutaan vain 
ja ainoastaan sotaa varten. 

Toinen rankka muutos oli vastuu. Upseeriop-

Teksti ja kuvat: ylil Jorma Pajulahti 

Vuosittain järjestettävällä kenttätykistön kesäleirillä elokuussa RovajäNellä ronsaslukuinen seuraajaosasto 
pääsi seuraamaan keskitysammuntoja Repomännikön laelta. Tänä vuonna Rankin linnake tuki Vaasan 
Rannikkopatteriston tuliporrasta 32 taisteljan voimalla. Kuvassa niin henkilökunta, reseNiläiset, oppilaat 
kuin varosmiehetkin vaihtavat leirikuulumisia ennen H-hetkeä, jolloin 90 putkea ampui 580 kranaattia 
minuutin ajan Syvälammen tasalle. 

Kokelas Anna Naara/a mukana alokasleirillä Kymin 
lentokentän maastossa. 

pilas on edelleenkin vain yksi joukosta, ja voi 
aina vierittää vastuun per. .. een menneestä 
harjoituksesta jollekin muulle. Upseerioppilas 
ei ole suunnitellut ja toteuttanut harjoitusta 
alusta loppuun. Kokelaan asema taas on ai
van eri , ja vastuu painaa. Sosiaalisestikin 
kokelaana olo eroaa aiemmasta armeija-ajas-

ta, enää ei voi suhtautua tähän "hölmöilyä 
kavereiden kanssa" -tyylillä, vaan kalakavereita 
ei jaoksen sisältä saisi löytyä. Mutta toisaalta, 
vaikka tämä ei ehkä ole armeijan hauskinta 
aikaa, on tämä varmasti sen opettavaisinta 
aikaa. Tässä tuntuu oppivan itsestään niin 
paljon, että kun joskus siviiliin palaan, lähtee 
siellä elämä käyntiin aivan eri pohjalta kuin 
ennen . Tehokkuutta, paineensietokykyä, 
velvollisuudentuntoa, kärsivällisyyttä, "tylyyttä", 
raakaa voimaa ja ihmistuntemusta ... kaikkea 
tulee lisää . Armeijassa voi, jos vain haluaa , 
kokeilla mitä itsestään saa irti. (Mutta jos ei 
halua, voi sen sluibatakin läpi. Jokainen voi 
sitten itse miettiä, kummasta on enemmän 
hyötyä). 

Metsäleirin jälkeen tuntuu, että homma on jo
tenkin lähtenyt sujumaan. Neljänkymmenen 

hengen porukan kanssa on tottunut / turtunut 
toimimaan, lähes kaikki nimet on jo opittu ja 
jaos itsekin näyttää "asettuneen". Töitä tie
tenkin riittää edelleen, mutta ilmeisesti olen 
oppinut jotain, sillä vapaa-aikaakin on iltaisin 
alkanut jäädä. Haminasta kaikaan iltavapaita , 
terasseja ja kauppoja (sekä RUK-henkeä) , 
mutta minkäs voit asialle. Saarella ollaan ja 

pysytään . Kuva Ulla Parviainen 
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Patteriston vuoden suurin 
KERTAUSHARJOITUS 

K
otkan Rannikkopatteriston tä
män vuoden suurin yksittäinen 
kertausharjoitus, Rankin linnak
keen ja rannikkojääkärikomp
panian kertausharjoitus, pidet

tiin patteriston meritoiminta-alueella 8. - 14.9. 
Maanantaista sunnuntaihin kestävään harjoi
tukseen osallistui noin 500 henkilöä. Harjoi
tusta johti patteriston komentaja, evl Mikko 
Taavitsainen. 

Harjoituksessa ammuttiin rannikkojalkaväen 
kevyellä ja raskaalla aseistuksella sekä ran
nikkotykistöllä. Lisäksi harjoiteltiin mm. evaku
ointia ja palontorjuntaa. 

Kuva: ylil Pekka Vainio 
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8. 

Kertausharjortuksessa oli mukana 
reserviläisiä noin 320 ja varusmie
hiä 150, palkattu henkilöstö mukaan 
luettuna harjortukseen osallistui noin 
500 henkilöä. 

Joukot liikkuivat patteriston 
memoiminta-alueella, pääasiassa 
Kirkonmaahan, Rankkiin, Risti
saareen ja Haapasaareen 
rajautwalla alueella . 

Ampumatoimintaa oli ympäri 
vuorokauden ja joukot pääsivät 
harjoittelemaan oikeissa rannikon 
olosuhteissa. Säätila oli vaihteleva , 
aurinkoisesta , lähes helteisestä , 
tuuleen, viimaanja sateeseen. 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

- 14. 
syyskuuta 

Reserviläiset ilmoittautuivat Kuusisen 
sotilassatamassa, josta heidät kuljetettiin 
Rankkiin ja Kirkonmaahan. Tunnelmat olivat 
hyvät ja odottavat .. 

Yhden porukassa olleen mietteitä viiden 
/eiripäivän jälkeen Rankissa: tekeminen on 
ollut mielekästä ja leiri on sujunut kaikin 
puolin hyvin - vaikka teltassa olikin reikä ja 
vettä tuli sisään ... 

Kuva vasemmassa reunassa: tällaista on 
yrittää hajonnutta maali/auttaa kiinni, kun 
tuuli puhaltaa 15 mls. Metten hirmuina 
sotmest Teppo Saareks ja fin Hannu Toivio. 

•• 

NAtN 0 
,estia lukiieilta 

■■■■■■■■■■■■■■ 

~ RVOSTELUA 
-ARVOSTUSTA t 

Harjoitusta seurasivat 
silmä kovana 
Rankissa myös 
RYT!iläiset. Tässä 
kiikaroidaan Rankin ja 
Kirf<cnmaan 
rannikkofykkipatterien 
jyskettä. 

Kvkcnmaan 
linnakkeella Kotkan 
Kynnet bongasi vas. 
John Rankan ja 
Janne Petteri 
Kämärän Helsingistä. 

Kevyt kranaafin
heifinjoukkue valmiina 
toimintaan. låkana 
heifinryhmän johtaja 
res a!ik Marko 
Paidan. 

Alikersanth Anna
Maija Hämäläinen 
Rankin linnakkeelta 
laskee hefinryhmi!!e 
oikeat ampuma-arvot 

Leirillä harjoiteltiin 
myös evakuointia, 
pelastustoimintaa ja 
palontorjuntaa. 

Rannikkojääkärit 
vastahyökkäyksessä! 
Metsän läpi mentiin 
hallitusti, mutta 
vauhdilla. 

Rannikkojääkärif 
tavoitteessaan. 
Keske/!ä 
ammunnanjohtaja yli! 
Hö/ttä. 
Kuva: ylil Juha 
Torkkeli 

Sevraajaryhmää 
opastettiin hyvin. 
Tässä tilanne
selvitystä antaa vänr 
Rönnb!ad 

Tyytyväisiä miehiä. 
Edessä rannikko
jääkärikomppanian 
pääkou/uttaja, yli/ 
Mikko Kemiläinen 
Vaasan rannikko

jääkäripata/joonasta 
Dragsvikisfa ja 
Rankin linnakkeen 
päällikkö, yli/ Juha 
Tuominen. 

H 
arjoitus sujui suunnitelmien mukaisesti, aino
astaan perjantain ja lauantain välisenä yönä 
sade ja tuuli häiritsivät ammuntoja . Harjoi
tukseen osallistuneet antoivat kirjallisen palaut
teen heti harjortuksen päätyttyä, ns. Jotos-ky
selyn, josta saadaan tulokset harjortuksen on

nistumisesta osallistujien kokemuksiin perustuen. 

Tämän kokoluokan harjortuksia ei ole määrärahojen puuttumisen 
vuoksi odotettavissa ennen ensi vuosituhatta . Pienempiä, 
tehtäväkohtaisia harjoituksia kyllä. ■ 
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Haastattelijana: Teija Örn 

"En mä mitään tiedä, 
mä kelaan vaan" 

Veijo Määttä to imii patteriston ensimmä i
senä ja toistaiseksi ainoana tutka-asentajana. 

Ura tutka-asentajana Kotkan Rannikkopatte
ristossa alkoi vuonna 1978, kun Kyminlinnassa 
todettiin, että heillä olisi töitä varsinaiselle tut
ka-asentajalle. Siihen asti asentajan työt oli 
hoidettu oman toimen ohella . Niin ura 
patteristossa alkoi. Puolustusvoimat oli Veijolle 
tuttu työnantaja. Aiemmin Veijo on viettänyt 
kuusi vuotta Karjalan Lennoston tutka
hommissa. Sotilaallisen palvelun välissä Vei
jolta vierähti viisi vuotta siviilipuolella, edelleen 
tut_kien parissa . Nykyinen palvelus on kestänyt 
miltei 20 vuotta ,Kyminlinnan vallien sisällä. 
"Kyminlinna ei varsinaisesti ole muuttunut näi
nä vuosina. Pusikkoa ja ihmisiä on ollut aikai
sempina vuosina enemmän ja muuria on 
korjailtu vuosien saatossa , mutta muuten 
Kyminlinna on säilynyt ennallaan", on Veijon 
mielipide. 

Yksi me1sta 

Tutka-asentajan työ on monipuolista. Työ
kenttänä on koko patteriston alue ja työn
kuvaan kuuluu kaikkien tutkalaitteiden huolto 
ja korjaus, varaosien hankinta ja varastojen 
ylläpito. Määräaikaishuoltoja tehdään jokai
seen toimipisteeseen neljä kertaa vuodessa 
ja siihen päälle mahdolliset korjauskeikat. 
Viestivaraston hoito kuuluu töihin silloin, kun 
patteriston triathlon-mies, Putkisen Reijo, 
on harjoitus-kilpailu -reissuillaan. Tarvittaessa 
Veijo avustaa myös firman viestiasentajaa 
Suomalaisen lristä. 

11@M,114~1h 
Apuna Veijolla on satunnaisesti elektroniikka
aliupseeri. Tällä hetkellä apupojan nimi on alik 
Kannisto, mutta kaikista saapumiserästä ei 
löydy sopivasti koulutettua varusmiestä . Itse 
tutka-asentaja on radio- ja TV-alan ammatti-
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koulun käynyt, mutta koska elektroniikka-ala ke
hittyy voimakkaasti, on vuosien varrella pitänyt 
käydä useita työnantajan järjestämiä kursse
ja ammattitaidon ylläprtämiseksi. 

Yksi me1sta 

Vapaa-aikaansa perhe Määttä viettää Koivu
lassa. Perheeseen kuuluu Veijon lisäksi vai
mo, juuri omaa rtsenäistä elämäänsä aloitte
leva tytär sekä koira . Tyttären harrastuksen 
myötä perhe harrastaa jonkin verran teatteria 
ja konsertteja, mutta suuren osan loma-ajas
ta perhe matkustelee. Lappi on yksi suosikki
kohteista. Lapin lomilla Määtät käyvät keski
määrin kolme kertaa vuodessa, ja siellä lomat 
hurahtavat pääasiallisesti marjastaen ja 
kalastaen. Viimeisellä Lapinreissulla Veijo tu
tustui myös vaeltamiseen. 

Yksi me1sta 

Moni ulkomaan va ltio on myös tullut tutuksi. 
Veijo on tutustunut mm. Egyptiin , 
Intiaan, Turkki in, Kreikkaan, Kanari
an saariin, Kiinaan ja nyt viimeksi 
matka suuntautui Andorran lilliputti
valtioon. (Andorra sijaitsee Espan
jan ja Ranskan rajalla .) Andorra oli 
Veijo mielestä yllättävän siisti ja kor- .-. 
keatasoinen valtio, se elää pääasi
allisesti turismista . Talvella turistien . ~ ,\ 

Kertausharjortuksessa oli mukana 
reserviläisiä noin 320 ja varusmie
hiä 150, palkattu henkilöstö mukaan 
luettuna harjortukseen osallistui noin 
500 henkilöä. 

Joukot liikkuivat patteriston 
meritoiminta-alueella , pääasiassa 
Kirkonmaahan, Rankkiin, Risti
saareen ja Haapasaareen 
rajautwalla alueella . 

Veyo Määttä, tutka-asentaja, Kyminlinna 

säilä ruhtinaskuntaan rynnistävät r ~.-.-.... 
kohteina ovat laskettelurinteet ja ke- ~1

• 

vaeltajat. 
~..._....i...i~~..:a: 

Yksi me1sta 

Mieleenpainuvimman matkan Veijo 
kertoo tehneensä Kiinaan noin kym
menen vuotta sitten. Siihen aikaan 
Kiina oli vasta avautumassa turis
teille, ja vastaan oli kävellyt useita 
kiinalaisia, jotka eivät olleet ikinä näh
neet eurooppalaista ihmistä. Paikal
liset halusivatkin innokkaasti kuvaut
taa itseään Veijon tyttären kanssa , 
tytär kun oli pohjoismaisen vaalea. 
Kiinan tunnetuin monumentti, Kii
nanmuuri , oli valtava kokemus, joka 
on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Englan
tia ei paikallisväestö puhunut juuri ollenkaan, 
paitsi hotellissa. Veijo, joka ei puhu muuta kuin 
suomee-sawoo-hiljoo-kowoo ja englantia, 
pärjäsi Kiinassa viittomakielellä ja hotellistaan 
saamilla ohjelappusilla. Ravintolassa käynti oli 
yllätyksellistä, kun ruokaa tilatessa ei ikinä tien
nyt, mitä oli tulossa . Hyvää ja edullista ruokaa 
tuli kuitenkin joka kerta. 

Yksi me1sta 

Matkansa Veijo on tehnyt joko perheensä kans
sa tai sitten Niemelän Kalervon seurassa. 
Reissut ovat sujuneet ilman suurempia kom-

melluksia. Vain kerran on matkalaukku on teh
nyt paluumatkansa Reykjavikin kautta . Liekö 
tuo koukkaus ollut enteellinen, sillä Islanti on 
kuulunut jo pitempää Ve ijon matkustus
suunnitelmiin. 

Yksi me1sta 

Kyminlinnassa viettämiensä vuosien aikana 
Veijo on ehtinyt elää mukana patteriston ala
ja ylämäet. Palvelusvuosia Veijolla on jäljellä 
tämän hetkisen eläkesysteemin mukaan reilut 
kymmenen. Jäljellä olevien vuosien varrella 
hän siis ehtii mukaan patteriston uuteen aika
kauteen - yhteiselämään laivaston kanssa . ■ 

•• 
NAtN ON! 
)estia lukiieitta ... 

••••••••••••••••• 
ARVOSTELUA JA 
ARVOSTUSTA 

A
rvostelun, kriittisenkin sel
laisen, merkitys kehityk
sen tärkeänä osatekijänä 
on ti edossamme. 

Silti , kun saamme omasta to iminnas
tamme negatiivista palautetta, pyrimme 
miltei aina löytämään syyt epäkohtiin 
itsemme ja ystäviemme ulkopuolelta. 

Entä jos pyrkisimmekin saamaan omat 
puutteemme selkeämmin esille ja kor
jaamaan niitä? 

Kritiikin sietämisen myötä saisimme 
enemmän arvostusta ja tietoa kehi
tettävistä asioista, joista jäykän hierar
kinen johtaja ei tiedä mitään. Omien 
puutteiden myöntäminen ja niiden kor
jaamiseen pyrkiminen yhteishenkeä 
parantavana tekijänä lienee kiistaton
ta. 

Johtaja, joka myötää virheensä ja te
kee parhaansa niiden korjaamiseksi, 
voi vaatia alaisiltaan samaa. Esimer
killisen käytöksen merkitystä ei nykyään 
aina tunnuta muistettavan. Ei liene kui
tenkaan tarpeellista pyrkiä siihen, että 
jokainen meistä olisi täysin samanlai
nen, ikään kuin "kloonattu" . Puolustus-

voimien henkilökunnalle asetetaan tiet
tyjä kriteerejä - entä jos emme täytä niis
tä kaikkia? Onko henkisiin tai fyysisiin 
puutteisiimme syytä puuttua vai saako 
miltei kaikki kehittyä omalla painollaan, 
ajatuksella, että kyllä me loppujen lo
puksi olemme kuitenkin hyviä omalla 
tavallamme? 

Kovuuttakin pitää löytyä. Muistanpa ver
tauksen urheiluvalmennuksesta, jossa 
verrattiin kovaa ja pehmeää. Pehmeä 
on mukava ja joustava, mutta kun on 
saatava aikaiseksi vaativia asioita Uos
kus jopa hiellä ja tuskalla) , ei pehmeys 
riitä - on oltava kovuutta. liman kovuutta 
ei synny edes pikkulapsia, vaikka peh
meys olisikin kuinka mukavaa tahan
sa. Emme kuitenkaan tarvitse pelkkää 
kovuutta tai pehmeätä "mukavuutta" , 
vaan näiden perusasenteiden sopivan 
vaihtelevaa sekoitusta, jossa meillä 
jokaisella on oma sieto- tai vaati
musrajamme. Ehkä työyhteisössä näi
den rajojen pehmittämisellä ja asen
teistamme keskustelemisella voisim
me ymmärtää enemmän toisiamme. 
Keskustelun vähyys tai luotu julkisuus
kuva , jossa meillä on kaikki kunnos
sa, ei ole varmastikaan tehokasta , 
muuhun kuin pyrkimyksiin pysähtynei
syyden suojelemiseksi. 

Käyttäytymisensä mukaan voidaan ih
misiä jakaa kolmeen "leiriin": puolesta 
tai vastaan oleviin sekä piittaamatto
miin. Tämä on luonnollista ja varmasti 
pysyvää, mutta sen parempi , mitä 
enemmän joukossamme on kehittämi
sen ja toiminnan puolesta to imivia ja 
mitä vähemmän "toppuuttelijoita". 

ltn Timo Hemminki 

Timo 
Hemminki 
Marita
vaimonsa 
kanssa 
lippu
juhlapäivänä 
4.6. 1/ta
Juhlassa 
Maanpuolustus
kerholla. 

Elämän uusi vaihe odottaa. 
Mitä, miten teen, odotan 
ja katson? 

Niin nuori sotamies 
odottaa tulevaa. 

Vuosi kulki vauhdilla, 
elämä toi kaikkea 
tullessaan . 
Ehkä suruja, iloja, muistoja. 

Niitä ei kerinnyt nuori 
sotamies muistelemaan, 
elämä oli sekoittanut 
kortit toisin. 

Muistoja muistelee 
toiset, 
asioita joita tietää 
vei nuori sotamies 
mennessään . 

Kummrtäti Sarkan kirjoittama muistoruno 
Kimmo Kupiaiselle, joka pääsi armeijas
ta 5.3.1997 ja lähti viimeiselle matkal
leen 21 .3.1997. Runon alku on kirjortet
tu Kimmon astuttua varusmiespalve
lukseen. Kimmo ei palvellut Kotkan Ran
nikkopatteristossa, mutta Kotkan Kynnet 
kunnioittaa hänen muistoaan ja julkai
see runon kummitädin pyynnöstä. 

Kirjoita meille: Kotkan Kynnet , 
Kotkan Rannikkopatteristo, 
PL 203, 48101 Kotka. 

Jatt~ sOOha J:!/ 
t vmenfu,an s«i!Pmnik&.s 

itifiiieili 
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Kotkan Rannikkopatteristo • KOTKAN KYNNET 31 



P 
atteriston väki on viettänyt jäl
leen mieltä ylentävän liikunnal
lisen urbeilukesän vammoilta 
säästymättä. Lajirikas ei urhei
lullinen kesämme ole ollut, mut

ta tapahtumarikkaudesta voimme kiittää pal
loa , joka ei ole ollut hukassa -ei edes karhussa. 

Jalkapallo on ammuntaakin 
vaarallisempaa puuhaa ... 
Jo viime kesänä joukko urhoollisia patte
ristomme väkeen jonkin asteisen sidonnaisuu
den omaavia miehiä juoksi pallon perässä 
useana iltana . Kyseessä oli kaupungin 
jalkapallopuulaaki , jonka firmaliigan 11 -
divisioonassa kuljimme voitosta voittoon. 

Niinpä tämän kauden aloitimme firmaliigan 1 -
divisioonassa. Emme enää kulkeneetkaan 
voitosta voittoon. Takkiin tuli - ja taas tuli tak
kiin . Viimeisiin peleihin oli himpun verran vai
kea saada joukkuetta kokoon, joten urheilu
toimittajakin pukeutui peliasuun pari kertaa . 
Tästä huolimatta tuli takkiin - lähinnä vastusta
jille. Niinpä - täytyy tunnustaa , että tietoa ei 
ole vielä tarkistettu eikä muualtakaan taholta 
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vahvistettu - potkimme ensi kaudella edelleen 
1-divisioonassa. 

Nämä oikeammat jalkapalloilijat kokoontuivat 
kuulemma eräänä päivänä bussiin. Joskus 
heinäkuun lopulla. Tämä bussi vei miehet kes
keiselle paikalle Suomea, aina Keuruulle saak
ka . Siellä bussiin kokoontuneet miehemme 
saivat kuulla , että paikkakunnalla järjestettiin 
juuri tuolloin sotilaiden jalkapallokisat. 

Nappikset jalkaan ja kentälle tuumivat kaverit. 
Vastaansa miehemme saivat Ilmavoimien 
Viestikoulun, jolle hävisivät muutamalla maa
lilla. Tasapeli Karjalan Prikaatin kanssa nosti 
tien pystyyn vekaranjärveläisiltä(kin), joskin oma 
kotimatka varmistui vasta niukassa 1 - 2 
tappiossa MPO:lle. 

Pahin tappio koettiin Tähtisen Jannen 
melko vakavan loukkaantumisen myötä. Jan
ne joutui viettämään joitakin aikoja sairaala
hoidossa Jyväskylässä . Toipuminen on ollut 
onneksi nopeaa ja Janne nähtiin mm. katso
massa erästä jalkapallo-0ttelua, joka olikin ehkä 
varuskuntamme urheilijoiden kauden vaikein 
ottelu. 

Taistelevat urhomme. 

Patteriston joukkue Keuruulla 

Henkilökunnasta 

y1il Petri Kainulainen Ooukkueen kapt), y1il Pasi Ahti , 
kers Janne Tähtinen ja sotmest Teppo Saareks (jouk
kueen huoltaja). 

Varusmiehet Rankista 

alik T. Javanainen, korpr S. Stark (maalivahl~, lkm 
H. Holopainen, lkm T. Takala ja tkm N. Bäck. 

Varusmiehet Kirkonmaasta 

alik J. Mansnerus, aio kJ. Rowinen ja alok M. Virta . 

Varusmiehet Huoltopatterista 

korpr P. Volanen, tkm J. Small , tkm A. Pi~ulainen. 

Jatkuu sivulla 34 ... 

Heinäkuun alkupäivinä Maria 
sai Jorman - isolla J:llä -
omakseen Helsingissä.. Häitä 
ei uskallettu pitää Kotkassa, 
koska Kotkan Kynnet olisi 
kuulemma saattanut pilata 
hääjuhlan. Toimitus sai 
kuitenkin tapahtumasta vihiä 
ja riensi hääparin 
kauhistukseksi tragedian 
tapahtumapaikalle ... 

Jorma - isolla Jllä -kyllästyi pian 
nuorikkoonsa ja palkkasi työkaverit 
muiluttamaan morsiamen johonkin 
Helsingin yöhön. 

0 
3. 

Teksti ja klNat: 
kapi Reijo Kinnunen _ -" 

ede & l~-

tutkim 

Jorma - isolla J.Jlä -hymyili muikeasti 
ennen tuomion julistamista, mutta 
alttarilla hymy alkoi hyytyä. 

Työkaverit yrittivät estää hääparin Alla\ 
ulospääsyn miekat aseinaan, mutta ..,./ 

koulutuspäällikön arvovalta altti 
kukistamaan kapinan. 2 -

Orkesteri ei ollut vielä aloittanut, 0 
joten Jorma käytti tilaisuutta hyväk-
seen ja keräsi rahaa laulamalla. 
Hän esitti kappaleen "Rupsahda 4 . 
rauhassa rakkaani mun. h 

Työkaverit pettivät sulhon ja 
toivat morsiamen takaisin. 
Kaveruus loppui Jorman mukaan 
siihen paikkaan. Marialle Jorma 
vakuutti tahtovansa edelleen. 

Jorma - isolla J.Jlä -on jo etsinyt 
nuorikolleen ja itselleen oman 
talon, johon aikovat muuttaa 

heti, kunhan lautasantenni on 
asennettu paikoilleen. 

Kotkan Kynnet oli mukana tuoreen 0 
vaimon muilutuksessa- kuinkas 
muuten. Sulhanen kiukuttelee 
vieläkin ja uhkasi perua tilauksensa. 5 . 

Kotkan Kynnet onnittelee! 

Kotkan Rannikkopattenslo • KOTKAN KYNNET 33 



Jatkoa sivulta 32 

Ammunta on soti_Iaallinen laji... 
Osa patteristomme parhaista ampujista oli 
saapunut Kirkonmaan upealla ampuma
stadionille elokuun 27. aurinkoisena päivänä. 
Oli jaossa peräti patteriston mestaruus 
rynnäkkökivääriammunnassa. 

Toimittaja ei erinäisistä esteistä huolimatta 
päässyt näihinkään kisoihin osalliseksi -ei edes 
journalistin hahmossa ollut pyydetty kunnioit
tamaan arvon kisoja. Eipä sieltä sopivaa sar
jaa olisi löytynytkään - ei ollut HUTILUKSET, 
PAUKKUA PELKÄÄVÄT, LÄHES SOKEAT. 
Toivottavasti ensi vuonna on! 

Tulokset • • • • • • 
Yleinen: 

1. tkm Siven TK (os 17, pist 157) 
2. tikm Laakso SP (os 18, pist 156) 
3. ylil Jansson S (os 18, pist 151) 

Varusmiehet: 

1. tkm Siven TK (os 17, pist 157) 
2. lkm Laakso SO (os 18, pist 156) 
3. tkm Saira JEE (os 17, pist 147) 
4. lkm Klemola TT (os 18, pist 146) 
5. tkm Lämsä JI (os 16, pist 146) 
6. tkm Hämäläinen TA (os 17, pist 145) 
7. tkm Wallen MET (os 17, pist 142) 
10. tkm Ojanen TT (os 18, pist 141) 
10. tkm Pukero JAO (os 18, pist 141) 
10. lkm Sjöberg MK (os 18, pist 141) 

Henkilökunta: 
1. ylil Jansson (os 18, pist 151) 
2. ylil Leikos (os 17, pist 148) 
3. vänr Nikola (os 17, pist 143) 
4. sotmest Valjus (os 17, pist 137) 
5. sotmest Hannela (os 17, pist 134) 
6. vänr Mankkinen (os 17, pist 133) 
7. ylik Kansa (os 15, pist 129) 
9. ylil Karppinen (os 15, pist 118) 
9. sotmest Huurremäki (os 15, pist 118) 
10. evl Taavitsainen (os 14, pist 115) 
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Varuskunnallisen urheilun vuoden maineteko lankeaa yllättäen kuitenkin formulakuski Mika Sa
lolle, joka erään kotkalaisen liikkeen hulivilinästä löysi ja valokuvaankin kerallaan huijasi Kanen 
alias Petri Kainulaisen - ONNEKSI OLKOON JA FORMULA KULKEKOON!!! 

lla ja veri 
mä. 

Kirkon
maan 
sähly
turnauk
sen 
voittajat! 
Takana: 
Parta
nen, 
Risktja 
Forslund 
Edessä: 
Ruoker 
nenja 
Pellinen. 

~ --

~ Kokosi: Teija Örn 

Tervetuloa mukaan jengiin! 
Vänrikit Vesa Luntamo, Aki Mankkinen, 
Mika Pentikäinen, Markku Sipilä ja Jari 
Suuronen valmistu ivat Maanpuolustus
opistosta ja aloittivat työt 19.6.1997 

Anssi Kylänpää aloitti sotilaspoliisin tehtä
vät Kyminlinnassa 1.7.1997. 

Ltn Vesa Horila Suomenlahden Laivastos
ta Huoltopatteriin opetusupseeriksi. 

Vierailevat tähdet 
Hanna Varimaa jatkaa töitä Kirkonmaan 
varusvarastolla 26.10.1997 asti. 

Pia Koskela työskentelee Kirkonmaan 
keittiöllä 1.9.1997 asti. 

Sairaanhoitaja Jutta Sarakangas saatiin 
Kirkonmaan sairastuvalle 1.7.1997. Jutta te
kee törtä pääsääntöisesti joka toinen viikko vuo
den 1997 loppuun Tuulikin siirryttyä vuorottelu
vapaalle. 

Marja-Leena Penttinen huolehtii Haapa
saaren muonituksesta 15.12.1997 asti. 

Pauli Kaarna ja Jukka Lanki hoitavat 
huoltoajoja Kyminlinnassa 3.2.1998 saakka . 
Keijo Pienmunne ajelee Kirkonmaan 
huoltoja 15.12.1997 asti. 

Kyminlinnaan, linjalle muonavarasto-keittiö on 
saatu työnharjoittelija Suvi Palmu. Hänen 
pestinsä kestää 17.2.1998 saakka. 

Auli Kupiainen on aloittanut toimisto
sihteerin tehtävät Rankin linnakkeella. Aulin 
viimeinen työpäivä on 10.2.1998. 

Jukka Säike työskentelee Rankin eri 
varastoilla 11 .2.1998 saakka. 

Kessut 
Ylik Tuukka Kansa jatkaa Kirkonmaan va
rusmiesten kouluttamista vuoden 1997 lop
puun . 

Ylik Sakari Varjakoski on saatu Kirkonmaalle 
kouluttajaksi. Varjakosken työsuhde jatkuu 
myös vuoden 1997 loppun. 

Ylennyksiä 
Majureiksi on ylennetty 
Kivisen Lasse sekä 
Salomaan Kimmo päivämäärällä 1.8.1997 

TALOffA TAPAHTUNUff A ... 
Reservissä vääpeliksi ylennettiin 9.7. Jari Sakki 
ja ylimatrusiksi Ari Karhunen. 

Laivaston Kilta luovutti Killan levykkeen 
- ylimatr Jyrki Salmiselle 

Maiseman vaihtoa ... Haikaran nokasta <=Z-- -
Elina ja Jari Tammisen ji!F- IM« 

perheeseen syntyi afJ,r;_ JL 
pieni poika =? :;;r 
25.6.1997. Painoa oli kerty- · t 

Balkin Jyrki siirtyi kouluttajaksi Rankkiin 
- ~1.7.1997. 

nyt 3090 g ja pituutta 48 cm. 

Ohi on 
12.5.1997 kotiutettiin Merivoimien 
saapumiserän 11/96 330 vrk palvelleet varus
miehet. Patteriston ristillä palkittiin ylimatruusi 
Harri Moilanen ja Kymen Laivastokillan le
vykkeellä alikersantti Otto Manninen. 

3.6.1997 oli vuorossa Maavoimien 11/96 
saapumiserän 330 vrk palvelleiden kotiutus. 
Maanpuolustuskerholla järjestetyssä tilaisuu
dessa palkittiin seuraavat erityisen hyvin pal
velleet varusmiehet: 

Kyminlinnan Ranikkotykistökillan Rannikon
puolustajalevykkeellä palkittiin: 
- vänr Vesa Ahola 
- alik Sami Kaartinen 

Kotkan Reserviupseerikerho palkitsi kokelas
levykkeellä: 
- vänr Antti Niemelän 

Kotkan Seudun Reserviläiset palkitsi ryhmän
johtaja levykkeellä: 
- alik Tuomo Kousa 

Kotkan Pursiseura palkitsi parhaana vene
miehenä: 
- lkm Janne Taipale 

Kotkan Autoteknillinen yhdistys palkitsi sotilas
kuljettajan lautasella: 
- korpr Tommi Makkonen 

8.9.1997 vietettiin Maanpuolustuskerholla 
Maavoimien saapumiserän 1/97 240 vrk vuo
rokautta palvelleiden sekä Merivoimien 
saapumiserän 111/96 330 vuorokautta 
palvelleiden kotiuttamisjuhlaa. Kotiutujista 
palkittiin: 
Joukko-osaston ristillä 
- lkm Jouni Vesanen 
- korpr Ville Kokkonen 

Rannikkotykistökilta palkitsi Rannikon
puolustajalevykkeellä 
-tkm Tero Helanteen 

Rannikkosotilaskotiyhdistys muisti Rannikko
sotilaskotiyhdistyksen kirjalla 
- lkm Sami Seitasaarta 

Aki Mankkinen jatkaa opetusupseerin teh
täviä 1.9.1997 lukien Huoltopatterissa sotilas
poliisijoukkueen johtajana. 

Risto Suomalainen vaihtoi työpaikkansa 
1.9.1997 Esikuntaan, operatiiviselle osastol
le. 

Jari Tamminen siirtyy Kyminlinnassa vää
pelin tehtäviin ja nykyinen vääpeli, Hany Tur
tiainen Esikunnan operatiiviseen toimistoon 
1.11 .1997. 

Haapasaaren pitkäaikainen työntekijä Kaler
vo Niemelä vaihtaa virkapaikkaa päittäin 
Timo Hartikaisen kanssa . Siis Niemelä 
Kirkonmaahan ja Hartikainen Haapasaareen 
päivämäärällä 1.10.1997. 

Anssi Munkki siirtyy opetusupseeriksi 
Rankkiin 1.9.1997. Homma jatkuu linnakkeen 
varapäällikön pestinä 1.10.1997 lukien. 

Pasi Ahti jatkaa muuttolinjaansa ja siirtyy 
takaisin Kirkonmaahan 1.10.1997. Pasista tu
lee KirKirkonmaan linnakkeen päällikkö 
1.11.1997. 

Kirkonmaan nykyinen päällikkö , Torkkelin 
Juha siirtyy henkilöstöosaston päälliköksi esi
kuntaan 1.11 .1997. ■ 

•• 
PATKIS 
by kapt Reijo Kinnunen 

Oli vuosi 2000 ja Suomessa oli olympia
laiset. Juhlallisissa seremonioissa kisat 
julisti avatuksi tasavallan presidentti Martti 
Ahtisaari. Hän aloitti lukemalla tekstiä: 

-Nolla, nolla, nol .. . 

Tässä vaiheessa pääministeri Esko Aho 
kiirehti korjaamaan: 

- Ei, kun aloita tuosta, nuo ovat olympia
renkaat... ! 

----------Joulu on siirretty helmikuulle, koska halli
tus haluaa ensin nähdä, miten joulua 
vietetään Ruotsissa. 
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P 
äivänä muutamana soitti kaveri
ni ja kertoi löytäneensä harmaa
haikaran pesän. Heti aluksi tie
doksi, että tämän lajin haikara ei 
tuo vauwoja - ainakaan meille ! 

Meillä nimittäin on asia niin perin päin, että 
minä vierailen haikaran luona eikä se meillä . 

Siispä minä vierailin haikaran pesällä useasti. 
Ensimmäinen käynti pesällä ällistytti. Olipa 
haikarapariskunta pesäpaikan valinnut. Ehkä
pä olivat tavallista urbaanimpaa väkeä . Aivan 
vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä eikä 
moottoritiellekään montaa sataa metriä mat
kaa ollut. Lähimmät talotkin yhtä lähellä. 

Haaveita vain 
Tässä vaiheessa syksyä, joka muuten onkin 
ajankohtaisten puuhien parasta aikaa, ei 
haikaroiden pesimärauhaa tarvitse suojella, 
voinen kertoa, että pesä ei sijainnut kaupun
gissa -siis keskustassa, vaan Mäntykankaalla. 

Kuvien toivossa - siis hyvien kuvien - vierailin 
pesällä niin varhaisina aamun hetkinä kuin 
auringon laskiessakin. Toivottavasti haikara! 
pesivät ensi vuonnakin siellä - hyvistä kuvista 
toteutui vain toive. Pesäpaikka oli hieman epä
edullinen kuvaajan kannalta. Hyvät valot eivät 
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pesää puunjuuritasolta katsottuna tavoittaneet 
koskaan. 

Harmaahaikara on erittäin arka lintu, jota on 
vaikea lähestyä ja kuvaaminen ilman piilokojua 
lähes toivotonta. Oli aikamoinen kokemus is
tua kuitenkin ilman piiloa aivan pesäpuun juu
rella emojen ruokkiessa rähiseviä ja kähiseviä 
poikasia vain muutaman kymmenen metrin 
etäisyydellä. 

Neljä nopeasti kasvavaa tikarinokkaa 
kurkottautui kohti pesän äärelle laskeutunutta 
emoa. Pitkän kaulun poimuihin piilotetut 
ahvenet vilahtivat nopeasti nälkäisiin nieluihin. 
Ja aina jäi nälkä. Niskahöyhenet pörröllään 
poikaset jäivät emon lähdettyä usein 
rähisemään. Poikasten ruokkiminen oli emoille 
totista työtä. Koko vuorokauden valoisan ajan 
ne kantoivat kalaa pesälle. Ruokintaväli oli kui
tenkin melko pitkä - noin pari tuntia. Viimeiset 
ahvenet lensivät kuusikkoon jo hämärän las
keuduttua maiseman ylle. 

Joka kuuseen kurkottaa ... 
Haikaran risukasapesä on linnun kokoon näh
den aika pieni, mutta korkealla männynlat
vassa. Aika hankalaksi kävi yritykseni pesän 
korkeudelle. Muutaman empimisen ja turhan 
yrityksen jälkeen päätin nousta kuuseen - en 
suksia! Kyseisen kuusen ja pesäpuun väliin 

jäi kuitenkin pari kuusta, jotka hankaloittivat 
kuvausta. 

Kyllä sääolosuhteillakin lienee ollut osuutta 
asiaan. Liki parin kymmenen metrin korkeudel
la kuusen latvuksessa 14 sekuntimetrin voi
malla puhaltava tuuli saa liikettä, jossa kame
ran hallinta puussa pysymisen uhalla on lä
hes mahdotonta. Latvan heilahtelu puolelta 
toiselle lähes parin metrin verran teki unohtu
mattoman vaikutuksen näinkin vanhaan ihmi
seen, joka on ehtinyt koluta erinäisissä 
huvipuistohärveleissä. 

Kyllä vierailut haikaran pesällä sykähdyttivät, 
mutta eivät ne silti vedä vertaa haikaran vierai
lulle meidän pesässämme, vaikka vuosia on
kin kulunut. Muistot haikaran vierailusta eivät 
unohdu koskaan, vaikka melkolailla unohtuma
ton elämys oli ensitapaamiseni harmaa
haikaran kanssa noin 25 vuotta sitten helmi
kuun pakkasten keskellä Kymijoen varrella . Siis 
vuoroin vieraissa haikaran kanssa - meillä. 

Teksti ja kuva :ylil Pekka Vainio ■ 

Seuraavan sivun kuvan on ottanut ylil Pekka 
Vainio. Kotkan Kynnet julkaisee korkeatasoisia 
luontokuvia - kerää koko sarja silmäniloksesi' 
Sarja alkaa numerosta 2/97. 




