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Komentajan 
Kynästä 

eukko-osaston komen
tajalle tulee aika har
voin postia suoraan 
varusmiehiltä . Yleensä 
silloinkin kyseessä on 
virkatietä tuleva asia kir
ja, pitkään lomaan, siir

toon tai lykkäykseen liittyvä esitys. 

Marraskuun toisella viikolla kuitenkin 
sain kirjeen , josta puuttui allekirjoitus, mutta 
asiayhteydestä saatoin päätellä , että kysees
sä on useamman samassa yksikössä palvele
van alikersantin ja kokelaan laatima kirje . 

Kirjeessä ruodittiin aika suorasanaises
ti yksikön yhden joukkueen tekemisiä. Koska 

PAL VEL USILMAPIIRIN 

ILMENTYMIÄ 
minulla oli muista yhteyksistä johtuen aihetta 
uskoa, että esitetyissä asioissa saattaa olla 
perääkin, on asioita ryhdytty selvittämään vi
rallisen esitutkinnan keinoin. Uskon asioiden 
todellisen tolan selviävän aikanaan näissä tut
kinnoissa. Siksi en halua vielä ottaa kantaa 
siihen, onko joku syyllistynyt johonkin moititta
vaan tai rangaistavaan. 

Seuraavassa kuitenkin lyhyesti eräitä 
ajatuksia, jotka kirjettä ensimmäistä kertaa 
lukiessani nousivat mieleen: 
- Mitä kertoo esimiehen kielenkäyttö (alaisen 
nimittely mulkunnupiksi yms.) hänen itsetun
nostaan, kotikasvatuksestaan ja muusta tapa
kulttuuristaan? 
-Eikö ko. jaoksessa osata tai haluta keskustel
la normaalisti? Kuka ja missä on tukahdutta
nut tämän hyvin yleisen taidon? 
-Missä vaiheessa on katkennut viestitysketju 
komentajalla rivisotilaalle ja päinvastoin? Kuka 
on jättänyt kertomatta ohjeita ja asioita , joita 
ainakin komentajan ja yksikön päällikön kes
ken on puhuttu ja sovittu? 
- Miksi kirjeessä ei ole allekirjoituksia? Ketkä 
pelkäävät ja mitä? 

Tehdään samalla eräitä asioita selvik
si: 

- Jokaista alaista tulee kohdella kaikella sillä 
arvokkuudella , joka ihmiselle kuuluu. Halven
tavien nimitysten käyttö ei mahdu sellaiseen 
kohteluun. 

- Johtajien ja kouluttajien ensimmäinen teh
tävä on tutustua jaokseen ja ryhmään, jotta 
opitaan keskustelemaan jokapäiväisten tuttu
jen kesken. Ei se johtajan arvovaltaa vie, päin
vastoin! 
-Jaosten ja joukkueiden johtajiksi koulutettavat 
kokelaat ja ehkäpä kersantitkin on syytä ottaa 
mukaan yksiköiden kouluttajapuhutteluihin. 
Tällä varmennetaan erilaisten ohjeiden läpi
menoa. 

- Kotkan Rannikkopatteristossa ei suosita vää
rinkäytöksiä eikä suojella niihin syyllistyviä. Eroa 
ei tehdä palkatun henkilöstön ja varusmiesten 
välillä . Myöskään ilmiantajaa n kohdistuvalle 
kostolle ei anneta mahdollisuutta. Näin ollen 
jokainen rehellisellä ja oikealla asialla oleva 
voi huoletta kirjoittaa nimensä kirjeeseen. 

Kyseinen nimetön kirje oli sisällöltään 
ainutlaatuinen kolmivuotisen komentaja
kauteni aikana. Tiedän, että siinä esitetyt asi
at eivät koske muita ja oksia ja joukkueita. Siksi 
en olekaan asiasta syvästi huolestunut. Sen 
on kuitenkin syytä jäädä viimeiseksi. Siitä asi
asta huolehdimme me kaikki , everstiluut
nantista tykkimieheen. 

' 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

~llill 'l~b~ 
Mikko Taavitsainen 
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••••••••••••••••• 
Sä vietät juhlaa valon 
ja juhlaa rakkauden. 
Käy kautta synkän salon 
nyt viesti veljeyden. 

On riemu, riemu ylin, 
soi laulut soinnukkaat.Ja nytpä täysin sylin 
sa lahjat annat, saat. 

Oi tullos joulurauha sydämiin 
ja rintaan ihmiesten tahto hyvä. 
Puhalla vihan liekit sammuksiin, 
vie meidät sopusoinnun temppeliin, 
suo ristiriitain hetkeks' hiljentyä . 

Ja sytyttäös toiveet sammuneet 
nyt meillekin taas valonviesti kanna. 
Ja kirkasta os synkät taipaleet, 
pois pyyhi orpojenkin kyyneleet, 
siunattu joulurauha meille anna. 

- lmmi Hellen 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Tuokoon kirkonkellojen soitto 
ja kynttilöiden lämmin loisto 
Teille parhaimman joulurauhan. 

Riemulla kaikki kohtaa 
toivotun vieraan tään 
silmistä onni hohtaa 
lapsen ja harmajapään. 

Oi joutuos kirkkahin jouluyö 
oi syntyös sydämihin 
oi syntyös syömehen jokaiseen 
joka tutkivi 
Mistä? Mihin? 

- Eino Leino 

Kansikuva : 
Talvinen meri. 
Pekka Vainio . 

Keskiaukeama : 
Talven taikaa . 
Pekka Vainio. 

K 
otkan Rannikkopatteriston ja Kotkan kaupungin yhteistyö on viime 
vuosina tiivistynyt. Rannikkopatteriston valatilaisuus laajentui koko 
kaupunkia koskevaksi talvitapahtumaksi : Jääkotka-nimiseksi 
tilaisuudeksi. Toinen näkyvä yhteistyön kohde on ollut itsenäisyys
päivän juhlan järjestäminen, josta Rannikkopatteristo on kiitosta 

ansaitsevalla tavalla huolehtinut ja luonut juhlan kotkalaisille . 

K o tka n K ynn et 

Kehitys Itämeren alueella on johtanut siihen, että Kaakkois-Suomen asema on 
korostunut. Puolustusvoimat on luonut Kotkaan lisää työpaikkoja . Myös varusmie
hiä on tullut tänne lisää. Se on Kotkan kaupungin kannalta ollut erittäin tärkeää, kun 
väestö muutoin hiljalleen vähenee . Kotkan edustalla olevilla saarilla elämä on 
myös vilkastunut. Sen myötä siviiliasutus on hyötynyt, kun liikenneyhteydet ja esi
merkiksi sähkön saanti ovat edistyneet. 

K o tkan Kynnet 

Puolustusvoimien organisaatiouudistus johtanee siihen , että Kotkan Rannikko
patteristosta tulee merivoimien joukko-osasto. Tämä sopii sinänsä hyvin meri
kaupungin kuvaan. Laivastovierailut suuntautuvat usein Kotkaan, mikä ei varmasti 
ainakaan vähene, kun paikkakunnalla on merivoimien joukko-osasto. Jos kehitys 
johtaa siihen, että Kyminlinna säilyy sotilaallisessa käytössä, turvaa se parhaiten 
tämän historiallisesti arvokkaan alueen säilymisen . 

Kotkan Kynnet 

Kotkan kaupungin puolesta kiitän Kotkan Rannikkopatteristoa hyvästä yhteistyöstä. 
Kotkan Kynnet on erinomainen nimi lehdelle . Pitäkäämme kynnet terävinä ja 
toimintakykyisinä. 

Löydät lisää materiaalia 
tämän lehden sisällöstä 

nettisivuiltamme: 

www.mil.fi/kotrpsto/ 
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Julkaisija 
Kotkan Rannikkopatteristo 

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

Sähköposti 
u lla . parviainen@kotrpsto .mii .fi 

Puhelin Fax 
(05) 181 670 45 (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 43 
irtonumero 20 mk 
vuositilaus 70 mk 
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rkkunurkka 
Reseptit Teija Örn Kwa: Ulla Parviainen 

Lämmikettä pimeisiin iltoihin 

Rommitoti 
Pebmeänmakuinen ja 
lempeästi lämmittävä juoma. (1 lasillinen) 
2 keltuaista 
2 rkl hunajaa 
1 tl kaakaota 
rommia maun mukaan 
n. 2 dl kuumaa maitoa 
Vatkaa keltuaiset, hunaja ja kaakao vaaleaksi ja 
kuohkeaksi. Terästä juoma rommilla, kaada kuu
ma maito lasiin ja nauti. 

Meksikolainen toti 
Makea, kuuma juoma, 
joka piristää mukavasti. (1 lasillinen) 
1 dl tuoretta, vahvaa kahvia 
1 dl mattoa 

4-5 palaa tummaa suklaata 
1-2 tl fariinisokeria 
1 veitsenkärjellinen vaniljasokeria 
viskiä tai konjakkia maun mukaan 
kermavaahtoa 
kaakaota 
Kuumenna kahvi ja maito kattilassa. Lisää suklaa
palat ja sekoita , kunnes suklaa sulaa. Lisää 
fariinisokeri ja vanilja mausteeksi. Kaada lasiin 
ensin viski tai konjakki, sitten kuuma suklaakahvi 
päälle . Kruunaa kerma-vaahdolla. Sekoita ja 
nauti kuumana. 

Talistakin totisempi toti - tämäkin. M . .1/a. 

Munatoti 
Kuohuva toti, joka toimii 
kuin sisäinen villapaita. (1 lasillinen) 
2 keltuaista 
2-3 rkl tomusokeria 
konjakkia, sherryä tai mehua 
n. 1 ½ dl kuumaa vettä 
Vatkaa keltuaiset ja sokeri kuohkeaksi. Se 
onnistuu lasissa haarukalla ja sähkövat
kaimen toisella vispilällä. Kaada lasiin kon
jakkia, sherryä tai mehua mielen mukainen 
määrä. Sekoita ja kaada lopuksi lasi täy
teen kuumaa vettä. 

BLONDI: Brunette ja blondi olivat kävelyllä puistossa. Brunette sanoi: "Katso, kuollut 
lintu!" Blondi katsoi yk:ispäin ja kysyi: "Missä?" 

a-arvoitus 

Onko kysymyksessä 

a) Henkilökohtainen työnohjaus? 

b) Patteriston henkilöstön poistaminen työpaikoil
taan perjantai-iltana kello 17.15? 

c) Neuvontavastuuhenkilö työssään? 

d) Patteriston henkilöstön houkutteleminen 
pikkujouluihin vuonna 1997? 

e) Patteriston eräs ex-blondi, joka on päättänyt 
punatukkaisena pttää vielä hauskempaa? 

Aina ilo inen ja avulias vaihteenhoita
jamme Arja Valkonen täytti syksyllä 50 
vuotta ja piti lähimmille työkavereilleen 
kivat kekkerit meren rannalla . Villejä 
vuosia - ja paljon - toivoo Arjalle myös 
Kotkan Kynnet. 

Patteriston risti myönnetään ansioituneille patteristolaisille, varusmiehille ja 
patteriston yhteistyökumppaneille. Ristin mukana on patteriston komentajan al
le kirjoittama kunniakirja. Nämä patteriston huomionosoitukset myönnettiin 
patteriston yhteistyökumppaneille reservin majuri Kai Holmbergille (vas.) ja 
patteriston "pillipiiparille " Heikki Kauppiselle. Luovutustilaisuus pidettiin 5.12. 
Onnittelumme. 

Surffaillen rannikkojoukon kotisivuille vitysten myötä varusmiesten ystävät ja omai
set. 

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

A 
jat muuttuvat - paras muut
tua mukana, on viisaus, jota 
Kotkan Rannikkopatteris
tossa on noudatettu kaikes
sa toiminnassa . Yksi tärkeä 
osa-alue muutoksen hallin-

nassa on viestintä. Asiaan on paneuduttu te
hostamalla sisäistä- ja ulkoista tiedottamista 
ns. perinteisin menetelmin, mutta uudeksi 
työkaluksi on otettu myös Internet. Patteriston 
omat nettisivut avattiin 1.7. ja välittömän pa
lautteen saaminen on ollut rohkaisevaa . 

Kun patteriston komentaja idean 
sai. .. 
Viestinnän ja tiedottamisen hyödyntäminen 
tehokkaasti osana johtamisstrategiaa on yri
tyksen johdon linjauspäätös. liman johdon 
tukea ja kiinnostusta erilaisten viestinnällisten 
ke inojen käyttöön viestintätehtävässä ei voi 
onnistua . Olisikin toivottavaa , että yrityksen 
johto "heittäisi pallon ilmaan" tekijöille. Näin 
juuri tapahtui mm. patteriston nettisivujen osal
ta , tiedetäänhän komentajamme innokkaaksi 

tietotekniikan hyödyntäjäksi. 

Sivut kasaan yhdessä tehden 
Jos tehdään, ei kannata tehdä huonoa. Hi
taasti kiiruhtamalla, yhdessä materiaalia tuot
taen syntyivät patteriston kotisivut, joilla esitel
lään rannikonpuolustaj ien parhaimmistoa 
monelta eri kantilta . Pääasiallinen kohde
ryhmämme on palvelukseen tuleva nuoriso, 
joka tutkailee eri vaihtoehtoja palveluspaikaksi. 
Sivut saatiin esittelykuntoon 1.7.1997 ja tä
hän mennessä vierailijoita on käynyt yli kolme 
tuhatta. 

Sivut eläviksi! 
Emme tule onnelliseksi kerran sivuillamme 
vierailleista , vaan uudestaan sinne palaavista. 
Siksi onkin tärkeää pitää sivut elävinä, patte
riston sivut päivitetään vähintään kerran vii
kossa. Tapahtumia riittää ja materiaalia tuot
tavat tiedottajan lisäksi myös mm. kouluttajat. 
Sivuiltamme löytyy juttuja niin isoista tapahtu
mista kuin varusmiehen arkipäivästäkin. Uusia 
asiakkaita sivuillamme ovatkin näiden päi-

Kysy tai kommentoi - me 
vastaamme 
Sivuillamme on palautelaatikko, jonka kautta 
saamme lähes päivittäin kommentteja ja ky
symyksiä . Periaatteena on, että jokaiselle kon
taktin ottajalle lähetetään viesti - vastaamme 
esitettyihin kysymyksiin ja kiitämme yhteyden
otosta . Nämä välittömät kontaktit, kehitys
ehdotukset ja kysymykset ovat kotisivujen pa
rasta antia tekijöilleen. 

Tästä on hyvä jatkaa 
Nettisivujen, hyvien sellaisten, ylläpitäminen 
on haastava tehtävä valtaisan tarjonnan kes
kellä. Sivut vaativat jatkuvaa kehittämistä ja 
jaakobinpainia käydään siitä, tarjotaanko kaik
ki "herkut" vai palvellaanko myös niitä surf
failijoita , joilla ei ole käytössään viimeisintä ja 
tehokkainta tekniikkaa. Ajassa on pysyttävä 
mukana, tästä on hyvä jatkaa: www.mil.fi/ 

kotrpsto/ --------........ 

Teksti: Ulla Parviainen 
e-mail: ulla.parviainen@kotrpsto.milfi 

Kotkan Rannikkopatteristo • KOTKAN KYNNET 3 



4 •1997 
Kotkan Rannikkopatteristo 

Tässä lehdessä 
Komentajan Kynästä sisäkansi 
Evl Mikko laavitsainen 

Pääkirjoitus 
Kaupunginjohtaja Hannu Tapiola 

Kuva-arvoitus ja 
Herkkunurkka 

Onnea 
Arja Valkonen, Kai Holmberg ja 
Heikki Kauppinen 

Patteristo netissä 

Vierailulla 
Patteriston tuleva komentaja, 
majuri Timo Junttila. 

Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Esko llli. 

2 

3 

3 

5 

K 
otkan Rannikkopatteriston 
tämän vuoden 1997 en
simmäisen saapumis
erän valatilaisuus Sapo
kan puistossa oli vaikut

tava tapahtuma. 

Valatilaisuuden ympärille rakennettiin his
torian ensimmäinen Kotkan yhteinen talvi
tapahtuma, Jääkotka. Patteriston tärkeim
piä yhteistyökumppaneita oli mm. jääkiek
koseura Titaanit. Mukana oli lisäksi kym
meniä yrittäjiä, Kotkan kaupunki, Kotkan 
kaupunginteatteri, Kymenlaakson Lasten
osastojen Tuki ry. ja monet muut. Projekti 
oli kaikille mukana olleille opettavainen ja 
antoisa . Ja tapahtumana odottamaton 
menestys! 

Jääkotka laskeutuu jälleen 
Sapokkaan 
Jääkotka saa ansaitsemansa jatkon. Jää
kotka-talvitapahtuma järjestetään jälleen 
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Vallanvaihto 6 

Kirkonmaassa 
Mttä se on? Kuka pääsee 
mukaan? 

Merivalvonnan 7 

maanpuolustus-
kurssi Kirkonmaassa 

Rt-yhteisleiri 8-9 

Saaristomerellä 
Yhteisleirin satoa ja henkilö-
kunnan taito-ottelu 

Kuka, Mitä, 10 

Missä, Milloin? 

Linnakevene 102 11 

Hullut harrastuksemme 12 - 13 

Yliluutnantti Juha Tuominen 
sukeltamassa Barentsinmerellä 

Periskooppi 13 

Kilpailuammuntaleiri 14 - 15 
Rannikkotykistön joukko-
osastojen kilpailuammunta 

Kuulumisia 
Upseerikokelas Anna Naarala 

Halutuin miesten lehti ja 
odotetuin naistenlehti. 

6.-7.3.1998 
PATTERISTO JÄRJESTÄÄ 

1/98 valatilaisuus ja omaistenpäivä -Pa tteris ton kalustonäyttely -

15 

Leikkimielinen haastehiihtokilpailu 
yrityksille ja yhteisöille -Koululaisten viestihiihtokilpailu -Mukana myös: 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ja 
vapaaehtoinen maanpuolustus 

Kiväärimiesten 18 

erilainen harjoitus 
Helikopteri mukana saaristossa 

VMTK:n sana 19 
Patteriston vuoden suurin 
kertausharjoitus 8. - 14.9. 

Kilta-kivaa 
Reissussa Esa Terviö 

20- 21 

Vieraskynä 22- 23 

Päivä koululaiva Kajavalla 

Kuulumisia 
Haastattelijana ylil P. Vainio 

Uudet Kuumat 
Kysymykset 

Suomen Rankin 
kalastuskombinaatti 

Yksi meistä 
Teija Ömin haastateltavana Matti 
Hämäläinen 

Silli & Salaatti 
Ahlström-konsernin luonto
polku 

23 

24 

25 

26 

27 

Urheilun hurmaa 
Patteriston palloilupäivä 

28 - 31 

Tähti ja Meripoika 

ensi vuonna. Tapahtuma alkaa ensi vuo
den ensimmäisen saapumiserän vala
tilaisuudella ja jatkuu iloisena koko per
heen talvttapahtumana ja Jää kotka-markki
noina. 

Uusi pääjärjestäjä 
Lions Club Kotka 
Patterista on mukana tapahtumassa, mut
ta pääjärjestäjävastuun ottaa ensi vuo
den tapahtumasta Lions Club Kotka. Mu
kaan kutsutaan ensimmäisessä Jää
kotkassa mukana olleet tahot sekä kaikki 
uudet halukkaat. 

Luvassa on jälleen mielenkiintoista ohjel
maa ja mukavaa yhdessäoloa. Markkinoil
ta löy1yy myös vatsantäy1että ja kotiin 
viemisiä. 

Kotkan Kynnet kutsuu mukaan kaikki luki
jansa. Tervetuloa nauttimaan talvisesta 
Jääkotkasta! 

32 

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

Mikä on päämääränne tulevana 
patteriston komentajana? 
Vaikea vastata lyhyesti . Patteristo on elänyt 
edeltäjäni aikana voimakasta kehittämisen ai
kaa . Srtä jatketaan tietysti edelleen. Rannikko
joukot kehittyvät jatkuvasti liikkuvammiksi, 
patteristo mukaan lukien. 

Mitä merivoimiin liittyminen 
meiltä vaatii? 
Meidän on pidettävä huoli siitä, että rannik
kopuolustus ymmärretään tärkeäksi osaksi 
meripuolustusta ja että tämä näkyy tulevaisuu
dessa myös resurssien jaossa. 

Kaksi kulttuuria kohtaavat 
uudistuneissa merivoimissa. Onko 
odotettavissa ristiriitoja? 
Ehkä jonkinlaisia. Rannikkotykistö on osa maa
voimia , jossa maanpuolustus prtää mm. alue
vastuusta johtuen sisällään laajemman koko
naisuuden kuin mihin ehkä nykyisissä meri
voimissa on tähän asti totuttu. Tämän päivän 
merivoimat on liikkuva ja tarpeen mukaan kes-

kitettävä ;>ukko -ikäänkuin panssarijoukot maa
voimien sisällä . 

Merivoimat saa rannikko puolustuksen myötä 
kosoli alueelista turtemusta. Me hyötynemme 
puolestamme merivoimien uudesta teknologi
asta esimerkiksi johtamisjärjestelmien osalta . 

Millainen olette esimiehenä? 
Vaativa ja asiallinen. Esimiehen ei pidä mieles
täni puuttua asioihin,jotka muutoinkin sujuvat 
ilman johtamissysäyksiä. Vastuunsa tuntevat 
alaiset ovat parhaita . 

Patteriston organisaatio on kuin paperikone, 
joka tarvitsee säätämistä laadun prtämiseksi 
korkeana tai silloin, jos tarvrtaan saada koko
naan uudenlaista paperia ulos. 

Miltä muutto Kotkaan tuntuu? 
Mieluisalla . Melkein 20 vuotta seurasin aika
naan Heinolassa, mrten Päijänne aloitti virtaa
misen Kymijokena kohti Suomenlahtea. Nyt 
on vihdoin aika päästä katsomaan Kymenlaak
soon mihin nuo vesimassat oikeastaan pääty
vät. 

Haastattelu ja kuva: Ulla Parviainen 

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali 

Esko Illi vierailulla Kotkassa Tekstijakwa:UllaPar.iainen 

M 
erivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Esko 
llli ja rannikkotykistön 
tarkastaja, eversti Jor
ma Vuohelainen 

vierailivat patteristossa 13.10. 

Patteriston palkatulle henkilöstölle pidet
tiin tiedotustilaisuudet tulevasta puolus
tusvoimien rakennemuutokseen liittyväs
tä merivoimien uudistumisesta ja patte
riston osuudesta tulevassa muutoksessa. 
Suunnitelmien mukaan Suomella on uu-

PaUeriston uusi komentaja 1. 1. 1998, majuri Ttino Junt
tila vierai/ipaUeristossa 1.10. Hän tulee Kotkaan YK
tehtävistä Libanonista, jossa hän toimi 1512. saakka 
eversbluutnantin pa/velusarvossa patajoonaupseerina. 

Timo Junttila vastasi myös Kynsien Kuumiin Kysymyksiin . 
Katso s. 24! 

det merivoimat 1 . 7 .1998 ja silloin patterista on osa 
uutta organisaatiota . Patterista säilyy itsenäisenä, 
kouluttavana joukko-osastona, mutta nimi muuttunee. 
Uuden nimen on suunniteltu olevan Kotkan Rannikkoa
lue. 

Nykyisten ja uusien merivoimien komentaja, kontra
amiraali Esko //Ii keskellä. Vasemmalla eversti Jorma 
Vuohelainen, joka toimii 31. 12 asti rannikkotykistön 
tarkastajana. Oikealla Kotkan Rannikkopatteriston 
komentaja, everstiluutnantti Mikko Tåavitsainen. 

"Ottakaamme tämä haasteena - luo
kaamme uutta vanhan haikailujen 
sijasta. Tällaista tilaisuutta ei tule 
jokaisen sotilassukupolven kohdalle. 
Toimeen on tartuttava ripeästi. Mitä 
nopeammin saamme tuloksia aikaan, 
sen parempi. Siis tavoitteeksi uuden
laiset, entistä monipuolisemmat ja 
tehokkaammat merivoimat - mahdolli
simman pian." 

Merivoimien komentaja 
Kontra-amiraali 
Esko Illi 
Ankkuri-lehti 4/97 
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VALLANVAIHTO 
päällikkyys V'c3ihtui kirke:>nmc3c3n linnc3kkEH:~llc3 

KI Rl<ONMAASSA 
Yli puolet elämästään Kirkonmaassa elänyt 
yliluutnantti Juha Torkkeli ehti nuoresta iäs
tään huolimatta olla Kirkonmaan linnakkeella 
töissä useamman vuoden. Jussin syntymä
kunta on Haapasaari ja syntymäpaikka Rankki. 
Mies on siis paljasjalkainen Kotkan saaristo
lainen. Mutta ajat muuttuvat. 

/ ::__ 
·,. 

"· 
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31 .10. yliluutnantti Torkkeli luovutti linnakkeen 
päällikkyyden yliluutnantti Pasi Ahdile. Pasi 
Ahdilla on Kirkonmaasta hänelläkin jo aikai
sempaa kokemusta, ennen Rankin linnakkeen 
vara-päällikkyyttä hän oli varapäällikkönä Kirkon
maassa. Juha Torkkeli siirtyi "toimistohommiin", 
henkilöstöosaston päälliköksi esikuntaan. 

-----ii' ~ ------~ .. -flli;I!.---....-
7<irkonmaan keittiön naiset pitivät niin hyvää huol
ta ... ~ Tervetuloa esikuntaan, täällä kaikki on toisin. 

Päällikkyyden vaihtotilaisuus oli vaikuttava ja 
mieleenjäävä. Eikä vähiten siksi , että tunne
lataus oli korkealla kaikilla tila isuuteen 
osallistuneilla . Komean uran ja kaikki mahdol
liset palkinnot kahminut Torkkeli sai myös an
saitsemansa komean lähdön linnakkeella . 
Helikopterilla. Teksti ja kwat Ulla Parviainen 

Kun kerran lähdetään, lähdetään heko/la. Kirkon
maa, Haapasaari ja sitten kaupunkiin esikuntaan. 

Merivalvonnan 

S 
yyskuisena viikonloppuna 20. -
21 .9. järjestettiin vapaaehtoi
seen maanpuolustuskoulutuk
seen liittyvä harjoitus Kirkon
maalla . Harjoituksen johtajana 

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKURSSI 
toimi majuri evp Jarmo Suominen ja koulu
tuspäällikkö everstiluutnantti evp Juhani 
Leislahden "valvovien· silmien alla. 

Harjoituksen teemana oli tällä kertaa meri
valvonta; "jes" (kirjoittajan huom.). Kouluttajina 
merivalvontaharjoituksessa olivat yliluutnantti 
Pekka Pfflli patteriston esikunnasta ja vän
rikki Vesa LID3mo Kirkonmaan linnakkeella 
sekä kaksi ryhmänjohtajaa niin ikään Kirkon
maalta . 

Merivalvonnan oppitunnit 
Kirkonmaalla 
Joukot "astuivat palvelukseen· lauantaiaamu
na Kuusisessa, josta linnakeveneellä siirryttiin 
Kirkonmaalle . Osalla joukosta oli maasto
varusteet omasta takaa, joten Kirkonmaalla 
aloitettiin välittömästi merivalvonnan oppitunnit. 
Ensimmäisillä tunneilla valotettiin merjvalvon
nan syntyjä syviä; merivalvonnan yleisjärjes
telyistä, tehtävistä, tekijöistä, valvonnan koh
teista . Iltapäivällä keskityttiin perustettaviin 

Kirkon maassa 
rannikkovalvonta-asemiin ja toimintaan ase
malla. 

Santa: aika, avain, oma tunnus ... 
Oppituntien jälkeen joukolle jaettiin varusteet, 
siis maastovarusteet. Vuorossa oli sanoma
laitteen opiskelu. Sanla laitettiin käyttökuntoon 
ja viestitettiin sen avulla. Aika, avain, oma tun
nus ja muut asetukset tulivat tutuiksi, samoin 
päivittyminen, vapaamuotoinen sekä määrä
muotoinen sanoma. 

Tositoimiin saaren eteläpäähän -
rannikkovalvonta-asemien 
perustaminen 
Maittavan päivällisen jälkeen siirryttiin sitten 
tositoimiin saaren eteläpäähän. Sinne perus
tettiin kaksi rannikkovalvonta-asemaa ja aloi
tettiin tilanteenmukainen toiminta. Pienten 
viestillisten alkuvaikeuksien jälkeen - joka lie
nee sotaväessä aika harvinaista - kuso alkoi 

Kirkonmaan linnakkeen luokassa opeteltiin mm. sanlan käyttöä ennen siirtymistä tositoimiin. 

kulkea ja asemat antoivat kaikista havainnois
taan viestejä merivalvonta-aluekeskukseen. 
Tosin vuorokauden- ja vuodenaika oli sellai
nen, ettei viestityksessä ollut kovinkaan kiiret
tä . Mutta tärkeintähän ei ollutkaan havainnoida 
suuria alusosastoja, vaan saada kuva tähys
tysaseman toiminnasta ja näin ollen turvata 
omalta osaltaan alueellista koskemattomuut
ta . 

Tilanteenmukainen toiminta päättyi sunnun
taiaamuna. Vahvennetun aamupalan jälkeen 
siirryttiin ampumaradalle , jossa ammuttiin 
rynnäkkökivääreillä . Harjoituksen jälkeen kalus
to ja varusteet huollettiin ennen luovutusta. 

Kurssin lopuksi tutustuimme virastotalon meri
valvonta-aluekeskuksen toimintaan.Tavataan 
mielenkiintoisen merivalvonnan merkeissä tois
tekin! 

Teksti ja kuvat: ylil Pekka Pentti 

• Epäilimme vahvasti 
vetenalaisia vehkeitä , jotka 
eivät kuitenkaan nousseet 
pinnalle. 

• Viestin toimivuus oli ratkaise
va , ja oikean informaation 
saanti. Hyvä yhteistoiminta oli 
olennaista. 

- Oma osaamattomuus tuli 
selvästi ilmi, mutta myös 
luottamus henkilökunnan 
ammattitaitoon . 

- Olisimme mielellämme 
ilmoitelleet todellisista koh• 
teista , mutta kyseisnä ajankoh• 
tana ei liikennettä esiintynyt. 

• Opimme paljon uutta ja 
ymmärrämme nyt meri• 
valvonnan tärkeyden, yksinäj
syyden, upean meren
läheisyyden: Ja huollon suuren 
merkityksen kriisioloissa ja 
myös tärkeyden ylläpitää 
ammattitaitoa ja tekniikkaa 
jatkuvasti. 
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Meriammunnat pimeällä. Lämpökuva
/aitteen näyttöä vahtimassa et
mittaaja lkm Halla (vas.) ja patteriston 
tulevaa henkilöstöä, tulenjohtaja ou
opp Puntti. 

Rannikkotykistön 
joukko-osastojen joka 
vuotinen yhteisleiri 
pidettiin tänä vuonna 
Turun Rannikkoryk
mentin alueella Saaris
tomerellä 22. - 26. 9. 
harjoitukseen osallistui 
perinteiseen tapaan 
joukkoja kaikista ran
nikkotykistön joukko
osastoista sekä 
merivoimista ja Uuden
maan Prikaatista. 

K 
otkan Rannikkopatteristo osal
listui harjottukseen MTO-pat
terilla ja perustamalla yhden 
kaksitykkisen rt-patterin sekä 
erillisen meritulenjohtueen. 

Rt-patteri oli tarkottus perustaa Utön eksootti
selle linnakesaarelle, jonne siirtyminen alkoi jo 
klo 04.00 Kyminlinnasta. Noin settsemän tun
nin bussimatka Gyltön linnakkeelle pehmitti 
takapuolet. Gyltöstä matka jatkui tutun turval
lisella Vahakarilla noin kolmen tunnin mittaise
na merimarssina ttse Utöseen. Käynti Utön 
ulkolinnakesaarella oli varmasti kaikille 
ensikertalaisille unohtumaton ja avartava ta
pahtuma . Puuttoman saaren yli puhalsi 
lounaistuuli 20 rn/s. Se oli ainakin Kotkan pojil
le kokemus, joka vain lisäsi entisestään 
kotiseuturakkautta patteriston omia vihrettä lin
nakkeita kohtaan. 

Eksoottinen Utö 

patteri pääsi ampumaan viikon aikana suunni
tellut meriammunnat, jotka palvelivat hyvin pat
terin seuraavan viikon tärkeätä koulutus
tapahtumaa: kilpailuammuntaleiriä. Kotkan 
patteri suoriutui saamistaan ampumatehtä
vistä ansioituneesti ja hioutui viikon mittaan 

Utön linnake on hyvin poikkeukselli
nen linnakesaari monessakin suh
teessa. Sijainnistaan ja pttkästä väli
matkasta mantereelle johtuen, elä
mä Utössä on hyvin toisenlaista kuin 
muilla linnakkeilla. Tuorein päiväleh
ti on useinmiten eilinen, tarvikkeiden 

Ulkosaarena linnakkeen ilmastokin on 
poikkeuksellisen raaka ja tuulinen. 
Paikallisena tarinana kerrotaan kuinka 
äideillä on tapana köyttää pienet lapset 
hiekkalaatikkoon kiinni , ei karkaamisen 
pelosta vaan ettei tuuli veisi pienokaisia 
mennessään. 

yms. saanti saareen ei tapahdu hetkessä, 
mutta Utössä onkin totuttu elämään useam
man vuorokauden mittaisissa sykleissä . 

Kotkasta tuliasemamieskurssi 
Kotkalaisten rt-patterin muodosti 11/97 saapu
miserän tuliasemamieskurssi varusmiesjohta
jineen. Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta 
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harjoituksen tulenjohtokomentajan mielestä 
parhaiten toimivaksi rt-patteriksi, joka harjottuk
seen osallistui. 

Hyvä harjoitus henkilökunnalle, 
ajoittain raskassoutuinen 
varusmiehille 
Yhteisleiri on oiva tilaisuus henkilökunnalle vaih-
taa kokemuksia eri joukko-osastojen ihmisten 
kesken, mutta varusmiehille harjottus voi tun-

AMPUKM! Kotkan patteri kiivaassa tuli
toiminnassa, yksi tykeistä on va!etykki. Mutta 
mikä niistä? 

tua ajoittain hyvinkin raskassoutuiselta . Ampu
matekinsenä harjottuksena, kuten YTH jälleen 
tänä vuonna pidettiin, harjoitus ei anna varus
miehille kovinkaan paljoa. Joukkojen välistä yh
teistoimintaa tulisi harjoitella enemmän ja mo
nipuolisemmin. Rannikkopuolustus ei ole kui
tenkaan pelkästään tykistön meriammuntojen 
toteuttamista. 

Henkilökunnan koulutuksen ja kokeilutoiminnan 
kannalta yhteisleirin kokoiset isot harjoitukset 
ovat kuitenkin välttämättömiä , mutta 
monipuolistamalla harjotttelun aiheita voisi 
hajoituksen anti olla todennäköisesti parempi 
niin henkilökunnalle kuin varusmiehillekin. 

Teksti ja kwat: ylil Anssi Munkki 

Rannikkotykistön 
YHTEISLEIRI 
Saaristo merellä 22. - 26.9. 

Henkilökunnan 
TAITO-OTTELU 

Rannikkotykistön yhteisleirin 
lopuksi pidettiin Utön 
linnakkeella joukko-osastojen 
välinen vuosittainen 
henkilökunnan taito-ottelu, 
johon kuuluu teoria- ja 
käytäntöosuudet Tämän 
vuoden painopiste oli 
tuliasematoiminnassa. 

K 
isa on pidetty kolme kertaa -
ja voittajana on olut aina Kot
kan Rannikkopatteriston jouk
kue. Tänä vuonna joukkuees
samme kisasivat ylil Anssi 

Munkki, ltn Jyrki Balk ja ltn Raine Järvi
nen . 

Teoriaosuudella jokainen vastaus oli yksilö
suoritus. Jaetun ensimmäisen sijan sai Jyrki 
Balk. 

Käytännön viisi tehtävärastia olivat joukkue
työtä. Ensimmäinen rasti oli ohjustulen mos, 
toinen rasti käsisuuntakehän omainais
korjauksien määrittäminen, kolmas rasti 130 
TK:n häiröiden poisto, neljäs rasti patteri
laskimella maa-ammuntojen toteuttaminen ja 
viides rasti suuntakehän käyttö. Patteriston jouk
kue selvisi tehtävistä ylivoimaisen selvästi. 

Kuva: KotRPston Joukkue Jatkoi voittoisaa perin
nettä. Vas. fin Jyrki Balk, yli/ Anssi Munkki ja fin 
Raine Järvinen. 

Tulokset: 
1. Kotkan Rannikkopatteristo 
teoria 17,0 ja käytäntö 55,5 =. 72,5 pi.stettä 

2. Hangon Rannikkopatteristo 
teoria 18,3 ja käytäntö 47,5 = 65,8 pistettä 

3. Turun Rannikkorykmentti 
teoria 7 ja käytäntö 48,0 = 55,0 pistettä 

4. Suomenlinnan Rannikkorykmentti 
teoria 14.7 ja käytäntö 38,5 = 53,2 pistettä 

PÄTKIS 
KUULUMISIA KENTÄLTÄ 

Alokkaille pidetyssä tupatarkastuksessa jaoksen 
johtaja halusi lähestyä miehiään tar1castaessaan 
kaappeja: 'Mkäs tuo on?'', kysyi jaosjohtaja osoit
taen kaapin hyllyllä olevaa teräskypärää. "Se on 
kypärä herra vänrikki!", vastasi reipas alokas. 
"Mikäs sen tar1coitus on?", jaosjohtaja vielä uteli. 
"Sitä pidetään päässä marsseilla !", vastasi 
alokas. "Kyllä , kyllä , mutta mikäs sen varsinai
nen tar1coitus on?" Kun vastausta ei tullut, ryhtyi 
jaosjohtaja johdattelemaan alokastaan: "Aja
telkaahan nyt, jos toisen miehen päässä olisi 
teräskypärä ja toisen miehen päässä maasto
lakki, ja sitten lyötäis miekalla päähän niin 
kummalle kävisi pahemmin?" "Sille jota lyötäis, 
herra vänrikki !" 

Velmu tykkimies anoi elokuun kauniiden heleiden 
aikaan lomaa sillä perusteella , että hänen va i
monsa saa lapsen. Päällikkö myönsi loman ja 
uteli sitten loman päätyttyä tykkimieheltä, tuliko 
poika vai tyttö. "Herra yliluutnantti , eihän sitä 
tiedä ennen kuin yhdeksän kuukauden kuluttua!" 

Syyskuun pimeydessä pidettiin patteristossa 
sotaharjoitusta, jonne komentaja saapui teke
mään tarkastustaan. Kiertäessään harjoitus
aluetta komentaja kuuli pimeydestä äänen: "Seis, 
kuka siellä?" " Patteriston komentaja." ''Seis, kuka 
siellä?'', kuului uudestaan. "Patteriston komen
taja sanoinhan sen jo. Ettekö osaa tehdä varo
ilmoitusta? Ettekö tunne ohjesääntöä?'' Ääni pi
meydestä vastasi: "Kyllä tunnen. Huudan kol
me kertaa "Seis, kuka siellä? - ja sitten am
mu,". 

Isä vakuutteli pojalleen, joka oli lähdössä ilmoit
tautumaan palvelukseen, että sotaväki on mies
ten koulu, siellä pojista tehdään miehiä. Kahden 
palvelusviikon jälkeen isä sai pojaltaan kirjeen: 
• ... Olen oppinut petaamaan punkkani, ompele
maan napit. Kolme kertaa päivässä lakaisen ja 
pyyhin pölyt kämpästäni. Kerran viikossa meillä 
on suursiivous, jolloin pesemme ikkunat ja 
seinätkin. Vapaa-aikana kerään astioita sotilas
kodissa . Oletteko ihan varma, että täällä teh
dään miehiä?" 

Ryhmän johtaja tarinoi alokasleirillä iltasella 
alokkailleen teltassa: "Ulkona on kaunis ilma , 
oikein kahden hengen ilma." Hetken hiljaisuuden 
jälkeen teltan toiselta puolelta kuului vieno kysy
mys: "Herra alikersantti, pistetäänkö yöksi pari
vartio?" 
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JUSSI PERHEENMIES 
Tekla l:n kippari 
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Miten olette valinnut tämän 
alan? 
Työ on periytynyt isältä pojalle. lsänisäni kul
jetti aikanaan esim. perunaa Virosta . Siihen 
aikaan ei moottoreita tunnettu ja matkat teh
tiin purjeveneellä, ns. kaljaaseilla . Oma isäni 
ajoi jo moottoriveneitä. 

Kuinka kauan olette tehnyt tätä 
työtä? 
Tätä nykyistä Tekla I:stä olen ajanut kaksi vuotta 
mutta veneitä olen ajanut jo 36 vuotta . 

Kuinka kauan vielä aiotte tätä 
työtä tehdä? 
Vain taivas tietää - niin kauan kuin terveyttä 
riittää. Tekla ajaa läpi talven joten talvet ovat 
täystyöllistettyjä . Kesällä on aikaa viettää 
!omaakin. 

Mikä on työssänne parasta? 
Yleisön palveleminen. 

Kuva: Ulla Parviainen 

76. RT- kadettikurssi otti 
haltuunsa Rankin 

Tämä mies on luutnantti Teuvo Remes viettä
mässä ihanaista loppukesän iltaa Palma de 
Rankissa. Kotkan Kynnet pahoittelee viime nume
rossa ollutta ansiotonta aNon alennusta. 

Onneksi ensi kesään ei ole enää kuin muutama 
kuukausi! 

Legendaarinen 76. RtKadK piti perinteiseksi muo
dostuneen kurssitapaamisensa täällä kertaa 
Rankissa. Uusi kurssin " haltuun" joutunut linnake 
tarkastettiin 22.-24.8. 

Tapaamisen kulku ja tarkoitus oli perinteinen. Tilai
suus antoi "veljille" mahdollisuuden taas keran muis
tella poikamaisia kadetti-aikoja ja perheille tilaisuu
den tavata pitkästä aikaa muiden kuin virka
tilaisuuksien puitteissa . Joukossa kun sattuu ole
maan jo sarkatanssiaisissa tuttaviksi tulleita 
daameja. 

Kurssin tapaamisiin on alusta asti kutsuttu mukaan 
vaimot, seuralaiseUvast. sekä kurssin vuosittain 
kasvava jälkikasvu. Tämä saattaakin olla kurssi
tapaamisten suuren suosion salaisuus, kertaakaan 
ei tapaamisen osallistujamäärä ole jäänyt alle 80 
%. Tälläkin kertaa vain kaksi kymmenestä veljestä 
joutui taipumaan tärkeämpien tehtävien edessä. 

Tilaisuuden jäykäksi aluksi oli järjestetty tutustumi
nen elokuisen Kotkan perjantai-illan hämwn ... lie
nevätkö veljekset vanhenemassa kun opastetulle 
kaupunkikierrokselle saatiin paikallisten isäntien li
säksi houkuteltua vain yksi "puolipoikamies". 

Lauantain ohjelma koostui varsin kevyestä linnake
käyskentelyslä ja ohjelmallisesta illanvietosta . 
Estradi oli vapaa kaikenlaisille esityksille ja ilta kului 
taas kerran nopeasti -kohtuullisesti syöden ja pariin 
kertaan saunan löylyistä nauttien. 

Sunnuntain aamu-uinnin jälkeen latautui osa jou
kosta vielä asiapitoiseen tutustumiskäyntiin Haapa
saarilla , jossa aselajin uusimmat sensorit ja maan 
pippurisimman osuuskaupan antimet tulivat tutuik
si. 

Ensikesän tapaamisen paikaksi suunniteltiin 
trendikkääsli meripuolustuksellista tutustumiskoh
detta ... perästä kuuluu. Tekstijakwa: ~ilJTuominen 

Linnakevene Satakakkosen 
Teksti Raappana Purohaqu Wallenius Koonnut Ja kuvat yl1I Pekka Vainio 

IHMEELLISET SEIKKAILUT 

V 
eneet helpottavat liikkumista -
etenkin vesillä . Rankin linnakkeen 
avaaminen kuluvan vuoden aika
na lisäsi moninaisia tarpeita. Näi
tä niin moninaisia tarpeitamme 
valittiin tyydyttämään turkulaiset. 

Ensinnäkin he menettivät erään innakkeistaan osan 
henkilöstöstään ja päättivät vielä kaupan päällisiksi 
antaa veneenkin. 

seen pienehköön ja vilkkaaseen kaupunkiin. .. 1 Aamulla herätessäni valmistelin päivän kepposia 
Saavuimme väsyneinä , mutta ah niin onnellisina huolella. Puhelin soi herättäen iloiset venemiehet 
reppujamme raahaten Han- tepastelemaa n ja huuta-
gon huoltopatterin kasar- Mutta kuten elämä maan ympärilleni.Aikansa 
mille. Mieli pirteänä ja suut itsessäänkin yrittää lyödä vauhkottuaan he päättävät 
messsfnkillä pohdimme märällä tiskirätillä kasvoille, lähteä syömään ravitsevan 
yöloman mukanaan tuomia kun sitä vähiten odottaa, niin aarrupalan, ptta jaksaisivat 
mahdollisuuksia (HAN- oli käydä myös retkueellemme ajaa aamupäivän valppaa-
GOSSA!!??!!) tutustua pai- Hangon kuivan kesäisessä na. 

Onk' älliä näkyny? kallisiin senoriittoihin ( ja illassa. Venemiesten palatessa 

Tämä kaikista linnakeveneistä rankin on kasattu toisaalta senoreihinkin). aamupalalta suunnitelin hy-
monista pikku-vioista, ja on ollut välillä miehistöstä Vaikka tuuli ja merellinen ilmasto olivatkin karaisseet vää ajankohtaa toimia. Keskellä ulappaa ei olut paras 
riippumattomistakin syistä meidät, oli tarjolla hanko- paikka, koska todennäköisyys, että vene törmäisi 

epäkunnossa. Se on myös Tämä keltaihoisten itämaisten laista karvaskakkuakin . johonkin, olisi erittäin pieni. 
tuhonnut valtion omaisuut- orjien jälkeläisiltä hankittu Kasarmilla meitä oli vas- Kuusisen rannan lähestyessä näin tilaisuuteni tul-
ta, mutta onneksi kohtuuden vene on ollut patteristolle tassa 100 %:lla varmuu- leen. Moottorin viritetty ääni aloitti toimintansa ja 
rajoissa. oikea epäonnen vene. della Universumin kiukku- venemiehet alkoivat nuokkua hyvää vauhtia. Toinen 
Kaikki alkoi tuona toukokuun isin kirjuri , joka tottuneesti löysi hyvän nukkuma paikan keulasta ja ruorimies 
12. päivän aamuna, jolloin koko veneenkuljetta- rupesi huolehtimaan pienokaisistaan. Kun tämä pal- nukahti sijoilleen. 
ja kurssi pakattiin autoihin ja lähdettiin kohti Turkua. terin todellinen vääpeli vielä ilmoitti yölomiemme Ai autuutta, kun venetömäytti kiveen! Venemiehet 
Turkuun saavuttuamme me kaikki näimme saman houd_inim_aisesta häviämi- __ .. _ kiroilivat ja ihmettelivälta-
lohduttoman näyn. ''Tässä se sitten olisi- se teidän s~st~, oh ystävyytemme Suspa yhteistuumin tuupattiin pahtunutta. Kun he kuunte-
ällä", sanoi joku turkulainen Latokarin laiturilla. ki~unn kanssa siunattu. P0 !""kan vanhin, rumin ja !ivat huutoa Kuusisessa 

Kokeiltuamme tätä loistoluokan risteilijää, olimme Kuinka ollakaan, me 1/120- tyhm~-~ suo~~~n s~d-:n luolaan päät painuksissa, minä nau-
sitä miellä, että Kotkaan tämä viedään vaikka läpi merirosvothan emme tätä (lue paivySta~a~-to~-•~_usto) asiaa roin vatsani kipeäksi. 
harmaan kiven. Hyvin nukutun yön 1·älkeen lähti L- päätöstä purematta niel- selvittamaan. . .. .. .. . . 1 t H · . . . Pilaahan 1hm1Sellä harras-
102 kohti Kotkaa miehislönään veneenkuljatta- kee . eltrra k_etrslant1ln _hkuutotta ~ol~ kaksi minuuttia tuksia olla , koska ne pitävät pois paheen tieltä kir-
ja kurssin lisäksi yliluutnantti p Vainio ja sotilasmes- uunne uam u I se va s1, e eIvat "Kotkan ponaat joittaa k. • .. 1 k . h .. ' 
lari J Riki. Matkan aikana sattui ja tapahtui, kun Hangossa peippaa". irieensa opu SI an .. · 

seilasimme pitkin Suomen rannikkoa reitillä: Pansia, Vähäisen jallituskykyni loppuun käyttäneenä sain 
Hanko, Suomenlinna ja viimein Kotka. kessupoloisen kuitenkin 

On vkk merelle lähtenyt pikku 
purrellaan ... 
Millainen oli merimatka? Siitä vähän tässä 
kertomuksenpätkässä varusmiesten sinisenä 
aaltoilevasta arjesta. 

Ensimmäinen varusmiehen pieneen, vaatimatto
maan tajuntaan hiipivä ajatus:"Ei voi olla totta !I! 
Aurinko paistaa , linnut laulavat ja kaiken kukkuraksi, 
ikään kuin kirsikkana kakun päällä, seurueen johta
jatkin ovat hyvällä ja huumorintajuisella mielellä va
rustettuja. Seurueen johtajina olivat eräs vermo
spesialisti ja lintubongarivalokuvaaja. 

Tämä sekalainen joukko siis purjehti urheasti piikin 
rannikkoa . Eräänä ehtoona vene löysi tiensä erää-

suostutelluksi soittamaan 
rEtkueemme phtajalle. Pait
si, että valtava Walle
niuksen poika olisi kyllä voi
nut olla jättämättä lauma
tovereiaan kolmeksi tunrik
si pahalle haisevaan, -
1000'C jumppasaliin lukko
jen taakse. 

Ja kas kummaa 
- akrakadabra -

- ananasakäämä -
kessu muuttuikin hyvä 
paimeneksi, eikä meilt 

Hangossa enää mitään t -----n 
puuttumaan. 

Ällä kotiutui Kotkaan. Valtakunnan rankimapana 
linnakeveneenä se oli kesän mittaa monessa muka
na. Ikkunoita veneestä särki niin hirmustunut Hila 
klin teraväpäinen kajakkilm. SW moiseen epäomeen 
on selvinnyt. Eräänä aamuna veneen ohjaamosta 
löytyi kirje, josta tässä lyhennelmä : 

Venetonttu -DER BCX)T IDIOOT 
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VIRKAMIEHEN 
•• 

KESALOMA 
Hullunkurisia ja työläitä harrastuksia ... 

I 
tseään korvaamattomaksi luullen voi lo
mat unohtaa kokonaan tai ainakin jättää 
ne pidettäväsi sitten joskus. Jälkimmäi
nen hetki voidaan määrittää vaikkapa lo
kakuun bppl4)UOliskole joloin "bmasäär 
varmasti suosivat. varmemmaksi vakuu

deksi voi vielä lähteä ajelemaan pohjoiseen, jollei 
räntää muuten satu satamaan riittämiin. 

Matkalle prtää varata mukaan riittävästi asialle vih
kiytyneitä yllytyshulluja ja pari- kolme tonnia matka
tavarorta . 

Mukaan pitää ottaa ainakin 
tyhjiä mehukanistereita, 

köysiä , veneitä, moottoreita, 
kameroita, lamppuja, 

runsaasti ruokaa ja juomaa -
sekä tietysti 

SUKELLUSVARUSTEET! 

Kun sukellusvarusteet on pakattu ja asuntoauton 
keula osoittaa pohjoiseen, niin prtää mennä prtkälle, 
ainakin Jäämerelle tai sitten vaikka arktiselle 
Barentsinmerelle. Ajomatka on pitkä, mutta mak
saa vaivan. Ja onhan reissunpäällä olemisessa aina 
oma fiiliksensä . 

Jo kolmannen kerran retki suuntautui Varangin vuo
non rannoille. Tukikohta perustettiin Kirknäsin mai
semiin, aivan Norjan ja Venäjän rajan tuntumaan. 
Murmanskin tie kiemurtelee osin puuttomassa 
tundrassa ja osin jyrkissä vuonomaisemissa. Nä
kymät ovat huikean karut. 

Meren turkoosin pinnan alla 
näkymät muuttuvat. 

Sukeltajan mansikkapaikat 
odottavat: suuria hylkyjä, 
lentokoneita, kissakaloja, 

rapuja , simpukoita, korallia ... 

Tämän kerran sukelluskohteiksi valittiin aiemmilta 
retkiltä hyväksi havaittuja hylkyjä ja biosukellus
kohterta: 

sls Johan Faulbaum 
on saksalainen linjalaiva, 

jonka liittoutuneet upottivat 
vuonoon keväällä 1943. 

Satametrisestä aluksesta riittää sukellettavaa kerta 
toisensa jälkeen. Viidentoista tehdyn sukelluksen 
jälkeen alkaa kaikki aluksen neljä siltaa ja sisätilatkin 
tulla tutuiksi . 

Edellisen lähistöllä lepää laskutelineillään myös upo
tukseen osallistuneeseen venäläiseen laivueeseen 
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Itsestään selväähän on että 
lomat pidetään keskellä 

kauneinta suvea, tai mikäli 
joku ahne haikailee 

talvipidennysten perään, 
niin silloin suunnataan 

komeasti etelän aurinkoon ja 
lämpöön. Kaiken voi 

tunnetusti tehdä 
myös toisin. .. 

Barentsinmerenmeren 
taikaa. Kumipuvutylläja 
kumilautta alla. Vielä kun 
pääsee viileään veteen... -

Kippis ja kulaus. Vaikka 
virkamies onkin lomalla, 
on siHi hyvä pitää 
muistissa edes jotakin 
työhön liittyvää. Edes 
peffimuki. Sisu-cxktail 
on poikaa! 

Norjan pohjoisrannikolfa 
löytää mitä mielenkiintoi
sempia matkamuistoja. 
Tosin ne on paras 
ilmoittaa paikalliselle 
poliisille ja ostaa 
matkamuistot muualla. 

kuulunut Curtis "Kitty Hawk" edelleen jenkki-tunnuk
sin varustettuna. Edellisen kerran jälkeen oli joku 
surkea rosmo käynyt viemässä ohjaamosta mittari
paneelit ja kytkimet - lentonautinto ei ollut enää 
täydellinen. 

Lähempänä Kirkkoniemen kaupunkia löytyy varsin 
erikoinen sukelluskohde: 

Ensimmäistä kertaa Barentsiin pulahtaneet retki
kunnan jäsenet olivat innostuneita ... 

Sukellusharrastuksen vieminen mukanaan uusiin 
vesiin on erittäin suosrteltavaa, mikäli harrastuk
sessa on edetty siihen vaiheeseen, etteivät Itäme
ren muta pohja tai· lautakasahylyr jaksa enää kiin
nostaa. Vaihtoeliona on lentää Etelän turistikohteisin 
tai tehdä kaikki toisin ja mennä "omillaan" pohjoi
seen. 

Esimerkiksi Kirkkoniemen suunnalla voi hyvin va
rustautunut sukellusporukka tehdä kymmenen päi
vän retkellä helposti viitisentoista erittäin mielen
kiintoista sukellusta. Näkyvyydet ovat "oikeassa" 
valtameressä nautinnolliset 30- 40 metriä, jolloin 
laji muuttuu aivan uudeksi. 

Teksti ja kuvat: ylil Juha Tuominen 

Juha, Tapsa ja Jussi. Tai Jussi ja Tapsa. 

PERISKOOPPI lhL4c ufieldRRe 

TOINEN PUKKI 22.12. - 20.1. 
Olet viimeaikoina kärsinyt unettomuudesta, 
sydämen rytmihäiriöista, pakotuksesta pol
vien välissä ja kovasta kuumeesta. Oireesi 
viittaavat selvästi savo-syndroomaan. Mikäli 
kuntosi todella on niin kova kuin väitä!, hätä 
ei ole tämän näköinen. Jos taas epäile! kun
tosi heikentyneen, ota välittömästi yhteyttä 
joulupukkiin, jotta hän viimeisiään jouluaaton 
jälkeen lahtaa poronsa ja toimittaa sinulle pari 
pussillista voimajauhoa. 

VESISELVÄ 21.1. - 19.2. 
Juomatapasi ovat todellakin ilahduttavasti 
eurooppalaistuneet euro-kossun myötä. Erit
täin kuiva suomalainen valkoviini maistuu näin 
joulun tienoolla erityisesti glögissä. Jäykkä 
mutta notkea ulkomuotosi ja sulavat käytös
tapasi erityisesti täysikuun aikaan hivelevät 
vastakkaisen sukupuolen sielua ja silmiä . 
Varo jouluruokia - pitäydy vain tosimiehen 
eväissa, unohda porkkana- ja lanttulaalikot, 
rosollit ja imelletty peruna - syö kinkkua. 

TURSKAT 20.2. - 20.3. 
Paheiden summa on vakio. Olet sinnikkäästi 
yrittänyt eroon yhdestä monista paheistasi, 
mutta valifettavan huonolla menestyksellä . 
Ympäristön paineet ovat sietämättömät, savu 
nousee siis edelleenkin muualtakin kuin 
korvistasi. Viime aikaiseen villiin vauhtiisi sopii 
valitettavan erinomaisesti myös uusi meno
pelisi. Voimme kuitenkin lohduttaa henkilää
käriäsi toteamalla kaikenlaisen vauhdin hidas
tuvan jakson loppupuolella vuoden vaihteen 
jälkeen. 

PUKKI 21.3. - 20.4. 
Mitä vanhempi pukki sitä kovempi sarvi. Juuri 
sarvipäisyydestäsi ja luontaisesta vaatimat
tomuudestasi johtuen sinulla saattaa olla tu
lossa hankaluuksia viranomaisten kanssa täl
lä jaksolla. Pikkujoulujen jälkeisistä kikka
maisista "tartu tiukasti hanuriin ja näppäile 
mua" -tunnelmista on syytä vieroittaa mie
lensä viimeistään jouluksi , mikäli haluat kai
maltasi edes muutaman pehmeän paketin. 

NAUTA 21.4. - 20.5. 
Tummat ja tuliset ovat aina olleet heikkoutesi , 
nyt heikotus vain pahenee. Viileä viikinkivere
si tosin hieman hillitsee käyttäytymistäsi, ai
nakin toivot sen siltä näyttävän. Jakson alku
puoli täyttyy kultturelleisla elämyksistä . Vas
taavasti loppupuolella byrokraatit ovat saa
da sinut hengiltä. Onnittelemme uravalinnas
ta. Sitä saa mitä pyytää. Joskus jopa vahan 
enemmänkin ... 

TUPLAVAHINGOT 21.5. - 21.6. 
Väitteistäsi huolimatta olet kuin häkkiin sul
jettu elukka. Eristyksissä liian kauan eläneel
le meren kaipuu on kamala. Tosin nyt allasi 
keikkuvat synkronisessa tahdissa kanssasi 
entista suuremmat alukset, joita myös Itäme
ren porauslautoiksi kutsutaan. Mikäli muka
mas vaivihkaa aiot toteuttaa salaisen haavee
si pestautua Tallinnan laivoille kokiksi , se ei 
onnistu ainakaan vielä Iällä jaksolla . Sinun 
on syytä keskittyä ajattelemaan kerma
leivoksia ja vaalimaan suhteita vastakkaisen 
sukupuolen kanssa nykyisessä tehtävässä
si. 

HUMMERI 22.6. - 22.7. 
Luulet, että hämäys ja harhautus on salai
nen aseesi. Yrität turhaan peittää häikäi
sevällä älylläsi ja herrasmiehen käytökselläsi 
muut vastustamattomat ominaisuutesi. Se on 
aivan turhaa. Ennemmin tai myöhemmin jou
dut samaan kiusaukseen kuin muutkin laji
toverisi. Älä turhaan vastustele, vaan an
taudu mukaan viimeisiään jakson loppupuo
lella. Siitä nauttivat kaikki , parhaassa tapauk
sessa myös sinä itse. 

KISSIMIRRI 23.7. -22.8. 
Kehräävä ja hyriseva äänesi puhelimessa 
saa seuraavallakin jaksolla kuulijoiden sukat 
pyörimään jaloissa. Kanssaeläjäsi ovat suu
rella mielenkiinnolla seuranneet vakavia era
koitumisen elkeitäsi ja hämmästyttävää päät
täväisyyttä noudattaa yleviä elämäntapoja. 
Jotta kunnollinen käytöksesi ei pian ala vai
kuttaa luonnottomalla, suosittelemme rehel
listä repäisya ja riettailua luotettavassa seu
rassa. 

IMPI 23.8. - 23.9. 
Testosteroni kuplii suonissasi. Pitkät ajat pois
sa kotoa tekevät olosi rauhattomaksi. Tämän 
jakson alkupuolella elämäsi kuitenkin seestyy, 
ainut eroottinen kokemuksesi on pyykkiko
neen ikkunassa vilahtavat elämän sulostut
tajasi pikkuhousut. Onneksi tilanne kuitenkin 
on vain väliaikainen , jakson loppupuoli on 
täynnä haastavaa toimintaa . Kestääkö kun
tosi? Oletko muistanut urheilun elähdyttävän 
vaikutuksen? 

PUNTARI 24.9. - 23.10. 
Olet yhtä rähjääntynyt kuin relkireppusi. Vii
meaikaiset tolkuttomat reissusi ja lukuisat 
valvotut yöt ovat valitettavasti jättäneet jäl
kensä normaalisti niin freesiin olemukseesi. 
Usein käynti kosmetiikkaosastolla auttaa, 
mutta sinun tapauksessasi rahat menisivät 
hukkaan . Tilanne on paha. Turnauskeslä
vyyttä ei kannata ainakaan tämän jakson al
kupuolella enää testata. Hetken verran huilat
tuasi huomaat uuden vuoden alkavan taas 
juopottelun merkeissä. 

NILVIÄINEN 24.10. - 22.11. 
Hyvä ihminen. Aiotko tappaa itsesi hurvitte
lemalla? Tiettävästi et vielä hallitse persoo
nallisuuden jakautumista ainakaan fyysisel
lä tasolla. Muista huolehtia hyvinvoinnistasi 
ja nukkua riittävästi, sillä seuraavalla jaksolla 
tapaat kyltymättömän ja uhkean Pamelan . 
Lopeta grillimakkaran syöminen ja ota 
ruokavalioosi pizzan lisäksi myös muita 
terveellisiä eineksiä kuten maksalaatikkoa ja 
hernekeittoa. 

ROPIN HUUT 23.11. - 21.12. 
Tämän pahemmin ei voisi olla . Vaikka olet täy
sin rinnoin heittäytynyt mukaan elämänmuu
tokseesi, iski viime hetkellä vellimaha ja jou
duit jäämään parin viikon stressilomalle . 
Vatsahermojen lisäksi suuret rintalihaksesi 
tarvitsevat talven aikana kiinteytyslä , mikäli 
aiot pärjätä pin-up pojille. Elämässäsi on tällä 
hetkellä vain yksi oikea nainen, joka kantaa 
turkkia - tosin pysyvästi. Ole rohkea, kestä 
kohtalosi kuin mies. 
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KILPAILUAMMUNTALEIRI RANKISSA 
Tavoitteena vähintään toinen sija Teksti y11IJuha Tuominen Kuvat Ulla PaMa1nen 

Rannikkotykistön joukko
osastojen välisen 
kilpailuammunnan 
suoritusvuorossa oli tänä 
vuonna raskaan patterin 
ammunnat Rl, R2 ja R3. 
Vaatimattomaksi tavoitteeksi 
oli patteriston komentaja 
käskenyt vuoden 
toimintakäskyssä sijoittua 
vähintään toiseksi. (Tätä 
kirjoitettaessa ei virallisiä 
tuloksi vielä ole 
käytettävissä. .. ) 

Kotkan Rannikkopatteristo osallistui kilpailuun Ran
kin 130- TK patterilla. Patterin miehitys koottiin jouk
kotuotannon mukaisesti 11/97 saapumiserän tuli
asemakurssista ja 1/97 saapumiserän johtajista ja 
tulenjohtomiehistä . Patterin päällikön vastuulliseen 
tehtävään käskettiin ylil Anssi Munkki ja koulutta
jien tehtäviin sidottiin parhaat voimat kaikista 
patteriston toimipisteistä . 

Harjoitus tekee mestarit 
Määrätietoinen harjoittelu käynnistyi heti alokaskau
den päätyttyä, jolloin tuliasemakurssille valrtut nuo
remmat tykkimiehet ja rt-koulutetut johtajat koottiin 
ensimmäiseen harjoitukseensa Meriampumaleiri 
2:lle. Heti seuraavalla viikolla jatkui "kilpailu
ammuntojen harjoittelu"yhteisleirillä Utössä, jossa 
sama kokoonpano miehitti niin ikään 130 TK-patte
rin. 

Kilpailuammuntaleirin alkaessa pääosan patterista 
muodostanut tuliasemamieskurssi oli erikois
koulutuskauden kolmannella viikollaan, joten aivan 
valmirta tykkitartajia joukon ei odotettu olevan. 

Leiriä suunniteltaessa lähdettiin siitä, että alkuviikko 
on käytettävä tiukasti patterin kouluttamiseen ja ki
saan päästään aikaisintaan torstaina , varapäiviksi 
oli varattu vielä perjantai ja lauantaikin. Harjoitus 
käynnistyi hyvin -olihan Rankin patterilla ja harjortuk
sen kouluttajilla takanaan jo useamman viikon 
sotaharjortusputki. 

Ylikunto iskee 
Jo tiistaina kaikki näytti hyvältä ja syksyn ajankohdalle 
poikkeuksellisen suosiollisen säänkin ennustettiin 
jatkuvan koko viikon. Kalusto toimi moitteettomasti 
ja patterin tuli oli hyvin koossa ja totteli korjauksia . 
Maalilauttatappiortakin alkoi jo tulla . Keskiviikkona 
siirryttä essä kenraaliharjoituksen '1äysiin tuli-
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Erään tulenjohtoaseman iloisia ilmeitä onnistuneen ammunnan jälkeen. Eikä syyttä! 

muotoihin " suorrtustaso romahti. Mystisiä ja maa
gisia virheitä tehtiin ja esiintyi siellä täällä . 

Mittarit kiinni patteriin ja 
pässiäksiisiin 
Kilpailuammuntaleiriä johtanut patteriston komen
taja joutui tekemään päätöksen varapäivän käyttä
misestä ja ilmoitti pääerntuomarille ammuntojen ajan
kohdaksi perjantaiaamun. Patterin trimmaus uuteen 
huippuvireeseen alkoi . Torstain aamupäivän aikana 
kehysharjoittelussa toteutettiin liki kuusikymmentä 
tulikomentoa , jotka kaikki mitattiin, kellotettiin ja 
analysoitiin tarkasti. Pässiäksiisi näytti taas voi
mansa. Virheet saatiin pois, aikatekijä! hiottiin kun
toon ja miehistölle palautui luottamus omaan osaa
miseen. liian taktiikka palaverissa hiottiin viimeiset 
viritykset, sillä ainahan kilpailuammunnoissa vähän 
pitää säätää -uusienkin sääntöjen mukaan ... 

Totuuden hetki 
Perjantaiaamu valkeni hrtaasti, mutta keliltään par
haana mahdollisena . Sää oli lähes tyyni ja näky
vyys ampuma-alueella loistava. Koko viikon kestä
nyt korkeapaine jatkui sittenkin. Totuuden hetki löi ja 
rahtialusten parhaaseen aamuruuhkaan lähdettiin 
toteuttamaan ensimäistä meriammunta tehtävää. 
Kello käy ja tulenavauspisteet kirkkaasti kotiin. En
simmäiset iskemällulevat, muuten, kilpailuammun
noissa käsittämättömän prtkän ajan kuluttua, lento
aika tuntuu loputtomalta, mutta ... KYLLÄ !!! .. . tuli 
on maalissa ja tuntuu kuin kisa olisi jo voitettu. 
Kisajännrtyksessä jotakin aina unohtuu, tälläkin ker
taa jotakin karkaa tulenjohtajan ulkoa päntätyistä 

vuorosanoista . Suomus on kuitenkin sujuva, koh
tuullisen nopea ja ennen kaikkea tarkka. 

Toinen meriammunta ammuttiin heti perään. 
Patterille pieni tauko ja pikapalaute väliin ja uuteen 
tehtävään. Jos mahdollista toinen suoritus oli 
edellistäkin parempi . Patterin tuli on koossa ja ihan
teellisesti osuma-alueella hieman maalin takana. 
Aikatekijöissä päästään ensimmäistä ammuntaa 
selvästi parempaan tulokseen, ja nopea päässä
lasku antaa tulospiteitä jopa ensimmäista enem
män. Poikkeuksellisen pieni prtuushajonta kruunasi 
ammuman. 

Raskaan patterin kilpailun kolmantena ampuma
tehtävänä ammuttiin perinteisesti maa-ammunta . 
Kilpailun säännöt olivatlälle vuodelle uusiutuneet ja 
etenkin maa-ammuntoihin oli tullut lisää tilan
teenmukaisuutta. Maa-ammunnoissa tuli mukaan 
sitten huonompaakin tuuria ja muutamalla virheellä 
sekä selittämättömäksi jääneellä hajonnalla väheni 
pistesaldo varsin pieneksi , mutta onnistuneiden 
meriammuntojen jälkeen pettymys ei päässyt esil
le. 

Jälkipeli 
Tuloslaskenta käynnistyi-vedonlyönti myös ... Pää
erotuomarin johdolla seurantavideot tarkastetaan ja 
osumat lasketaan; monta iskemää ei meriammun
noissa jouduta tunnustamaan ohi ammutuiksi. Pis
tettä näyttää kertyvän yli 1700, maa-ammuntakaan 
ei mene nollille - mitenkähän muut joukko-osastot 
ovat ampuneet. Tulokset ratkeavat pikkujoulu
aikaan ... 

upseerikokelas Anna Naarala 

V 
iimeisiä viedään I/97-saapumis
erän sekä päivissä että moti
vaatiossa . Varsinainen koulutus 
näyttää loppuneen, ja louhinta, 
jolla päivämme täällä täytetään, 
ei pahemmin tunnu alijohtajia kiin

nostavan. Lähestyvä loppusota sentään vähän nos
taa henkeä, mutta sen jälkeen on varmasti tappa
van tylsää . Lähes kaikilta on silloin lomat käytetty, 
vaikka inttiä on jäljellä kaksi ja puoli viikkoa. Saa 
nähdä minkälaista härdelläämistä siitä syntyy, kun 
olemme kaikki täällä saarella toisiamme ärsyt
tämässä ja yllyttämässä. Nuorempi saapumiserä 
saa varmaan taas "hyvää" esimerkkiä , mutta niin
hän sitä näytettiin meillekin kun oli "vähän päivii" 
Toivottavasti palvelusaika muutos tulevaisuudessa 
jotenkin vaikuttaa näiden viimeisien päivien kulkuun, 
eivätkä ne pysy tällaisena odotteluaikana. Miele
kästä koulutusta täytyy riittää myös intin loppuun, 
muutenhan me olemme täällä vain tuhlaamassa 
valtion rahoja. 

Omalla kohdallani armeija on Iällä hetkellä 
vain nakkien suorittamista , ei mitenkään liian rei -

Kuva 
vasemmalla: 

ylil Pekka Vainio 

JES! 
Ampuma

harjoituksen johtaja 
yliluutnanUi Juha 

Tuomisen 
tarkkaavainen 
katse ja toisen 

tulen;ohtoaseman 
sotureita onnistu
neen ammunnan 

jälkeen. 

pasta puuhaa sekään. Armeija-ajan vakaasta päin-
. vastaisesta koulutuksesta huolimatta tunnen vielä-

kin huonoa omaatuntoa , jos tekemistä ei tunnu ole
van, joten olen kaivannut esiin RUK:n muistiinpa
not. Elättelen toivoa, että ennen kotiuttamista vielä 
pääsisin kiinni johonkin koulutustani sivuavaan hom
maan, tosin varsin pieniä. Muuten mielessä pyörii 
lähinnä siviilielämä, johon on pitkästä aikaa saanut 
lomilla jotain kosketusta . Olen huomannut, että pit
kissä lomissa on myös huono puolensa , nimittäin 
siviilivaihde tahtoo jäädä päälle ja kasarmilla oloon 
on niiden jälkeen vaikea suhtautua positiivisesti . 
Tavallisilla viikonloppuvapailla ei edes kerkeä tajuta 
olleensa siviilimaailmassa ja samaa ongelmaa ei 
synny. No, ensi viikolla ei kasarmilla olon pitäisi 
vaivata , koska olemme loppusodassa Mustalla
maalla. Sirtä leiristä taitaa tulla hauska, pääsinhän 
maaliosastoon muna kiusaamaan. 

Tämä on viimeinen tämäntyyppinen juttuni 
Kotkan Kynsiin , joten kai nyt prtäisi jotenkin käsrtellä 
koko inttiaikaa kokonaisuutena. Pysyn edelleenkin 
kannassa , ettei tämä ollut turha reissu . Sodanajan 
koulutuksen lisäksi opin paljon ihmisten kanssa 
toimeentulemisesta ja ihmisistä yleensäkin, vannas-

li enemmän kuin egois
Pysyn edelleen_ tisessa ja asioihin suun
k_~n~_assa, ettei tautuneessa yliopistossa 
ta~a ollut turha ikinä pystyisi oppimaan. 
reissu. Armeijassa on paljon jää
mään houkuttelevia puolia, mutta toisaalta taas mytjs 

luotaan työntäviä . Kyllä tähän hommaan olen use
amman kerran totaalisesti turhautunulkin, ja päät
tänyt jättää asiat kotiutumisen jälkeen niinkuin ne 
jäävät, enkä enää kiusata itseäni. Mutta vähänajan 
päästä on taas ruvennut mietrtyltämään ... Tulevan 
puolenvuoden aikana minun on päätettävä 
ammatinvalinnastani, eikä se päätös tule olemaan 
helppo. Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta, joka 
oli yksi haastavimmista ja hienoimmista . 





Helikopteri mukana harjoituksessa 
- - -

Kiväärimiesten erilainen 

HARJOITUS 
SAARIS~A 

K 
otkan Rannikkopatteristossa 
järjestettin 13.-17.10. saaristo
leiri, joka oli kivääri kurssimme ko
hokohta . Leirin tarkoituksena oli 
opettaa kolmekymmentä kivääri
miestä selviytymään viiden päi

vän ajan rannikon erityisolosuhteissa ilman erillistä 
huoltoa sekä toimimaan tähystyspaikalla saariston 
luodoilla . Lisäksi opeteltiin toiminta meri- ja lento
kuljetusten aikana -ainutlaatuisen kokemuksen sai
vat ne kurssilaiset, jotka osallistuivat meripelas
tusharjortukseen helikopterin kanssa. 

Kiväärimiestenkin kou lutus on 
merellistä 
Patteriston omat alukset veivät kurssilaiset Kirkon
maan linnakkeelta harjoitusalueelle. Illalla joukko 
harjoitteli taistelumuonien valmistusta -nirtä nimrt
täin olikin tarjolla koko leirin ajan. Jos mieli vaihtelua 
ruokavalioon, oli parasta opetella kalastamisen oiva 
taito ja valmistaa saaliista syötävää . Sorsastuskin 
oli mukana ohjelmassa , mutta ainutkaan siivekäs ei 
eksynyt paikalle. Leirin pääopetustarkoitus saavu
tettiin hyvin, sillä jokaiselle kohdesaarelle perustet
tiin 1 -2 tähystyspaikkaa ryhmää kohti . 

Lentokuljetukset ja 
pintapelastus helikopterilla 
Harjortusjoukko siirrettiin helikopterilla Vanhankylän
maasta Musta maahan ja harjoituksen päättyessä 
Mustamaasta Kirkonmaahan. Monelle heikoptetikyyti 
oli elämänsä ensimmäinen, mutta erikoislaatuisen 

kokemuksen saivat ne kurssilaiset, jotka osallistui
vat meripelastusharjoituksen. Kiväärimiehet pelas
tettiin helikopterilla kurssin kouluttajan, sotilasmes
tari Tapio Virtasen toimiessa pintapelastajana . 
Idea helikopterin käyttöön harjortuksen aikana syn
tyikin juuri pinta pelastajana toimineen Virtasen ehdo
tuksesta. Luottamus vedenpitäviin pelastautumis
pukuihin ja helikopterimiehistön sekä ~ntapelastajan 
saumattomaan yhteistoimintaan lisääntyi huomat
tavasti onnistuneen pelastusharjortuksen ansiosta . 

Lisää tällaisia harjoituksia! 

ten harjottusten tärkeys on kokemusten jälkeen en
tistä selvempi. Harjottteleva joukko sai mieleenjääviä 
kokemuksia toiminnasta saariston erikoisolosuhteis
sa, ja helikopterimiehistölle harjortus oli muutakin 
kuin joukkojen paikasta toiseen siirtämistä , se oli 
osa meripelastukseen kuulwaa harjoitusta. 

Kurssin johtajana oli yliluutnantti Martti Valkonen 
ja kouluttajana sotilasmestari Tapio Viitanen. Heli
kopterimiehistö tuli Utin Jääkärirykmentistä. 

Teksti: yliluutnantti Martti Valkonen ja 
Ulla Parviainen 

Motivaatio oli leirin ajan korkealla ja tämän tyyppis- Kuvat: Ulla Parviainen 

UffiTH:n sana -------------------------

T 
ervehdys lukijat! Tämä palsta 
on Kotkan Rannikkopatte
riston varusmiestoimikunnan 
käsialaa. Tällä palstalla VMTK 
kertoo olemassaolostaan, toi

minnastaan, tavoitteistaan ja saavutuksistaan 
sekä varusmiesten elämästä KotRPstossa. 
Tällä ensimmäisellä kerralla kerromme 
toimintasuunnitelmastamme, joka ulottuu vuo
teen 2000 asti. 

Mikä varusmiestoimikunta? 
Niille lukijoille, jotka ihmettelevät mikä VMTK 
on kerrottakoon seuraavaa: VMTK eli varus
miestoimikunta on suoraan patteriston komen
tajan alainen instanssi, jonka tehtävänä on 
kehittää varusmiesten sosiaalisia oloja, yhteen
kuuluvuuden tunnetta, palvelusmotivaatiota ja 
luoda viihtyvyyttä palveluspaikkaan. VMTK 
toimii varusmiesten ja henkilökunnan yhteys
linkkinä. Jokaisella varusmiehellä on mahdolli
suus osallistua VMTK-toimintaan tekemällä 
toimikunnalle aloitteita ja esityksiä. VMTK:lla 
on merkittävä rooli myös patteriston ja sen 
yhteistyötahojen välisessä toiminnassa, sillä 
VMTK edustaa varusmiehiä hyvin monissa ta
pahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Varusmiesten määrä kasvaa, 
niin myös haasteet 
Varusmiestoimikunta on suurien haasteiden 
edessä, sillä Kotkan Rannikkopatteristo kas
vaa varusmiesten määränä mitattuna. Näin 
ollen VMTK on vastuussa yhä suuremman 
joukon viihtyvyydestä ja mahdollisuuksista 
vapaa-ajanviettoon. Päätavoitteena vuoteen 

2000 mennessä on luoda pitkäjänteisyyttä ja 
tavoitteellisuutta VMTK:n toimintaan ja han
kintoihin. Merkittävämpiä hankkeita vuotta 2000 
silmällä pitäen ovat: 

1. Yksiköissä Internet-yhteydet yleisessä 
televerkossa . 
2. Monipuoliset vapaa-ajanviettotilat, joissa 
kirjasto, videolainaamo, pelejä, lehtiä. 
3. Opiskelutilat, joissa varusmiehet voivat opis
kella vapaa-aikanaan. 
4. Vapaa-ajan kurssit (liikunta-, tanssi- ja tapa
kasvatus- , laskuvarjohyppy-, järjestysmies-, 
kieli-, atk-kurssi). 
5. Erilaisten vapaa-ajan tilaisuuksien ja tapah
tumien järjestäminen ja niihin osallistuminen. 
Mm. vierailupäivä!, teatteri-, konsertti- ja urheilu
tapahtumakäynnit. 

Yhteistoimintaan yritysten, 
yhteisöjen ja järjestöjen kanssa 
VMTK:lla on tavoitteena laajentaa yhteistoi
mintaansa erilaisten yritysten, yhteisöjen ja 
järjestöjen kanssa. Tämän voisi toteuttaa esi
merkiksi järjestämällä yhteisiä tempauksia ja 
tapahtumia. 

Juttua jokaisessa Kotkan 
Kynsien numerossa 
Siinä lyhyesti VMTK:n toimintasuunnitelma 
seuraavalle neljälle vuodelle. Tietenkin koko 
ajan tulee uusia hankkeita ja suunnitelmia ja 
niitä pyritään toteuttamaan sitä mukaa kun niitä 
tulee ja niin hyvin kuin mahdollista . Myös 
varusmiestoimikunnan tiedotustoiminta ja ima-

VMTKn puheenjohtaja 
tykkimies Timo Rantala 

go kokee parasta aikaa uudistusta. VMTK osal
listuu Kotkan Kynsien toimittamiseen joka nu
merossa omilla teksteillään ja kuvillaan. Lisäk
si VMTK on säännöllisesti mukana patteriston 
omassa radio-ohjelmassa -Kättä lippaan -joka 
toinen maanantai Radio Albatrossissa klo 
17.30-18.30. 

Kotkan Rannikkopatteriston varusmiestoi
mikunta on valmis palvelemaan kaikkia yhteis
työstä kiinnostuneita ja vastaa kysymyksiin 
mahdollisuuksiensa mukaan. 

VMTK:n osoite on: 

Kotkan Rannikkopatteristo 
Varusmiestoimikunta 
Rankin linnake 
PL 5 
48101 KOTKA 
Puhelinnumero: (05) 181 67699 

Teksti: 
VMTK:n puheenjohtaja tykkimies Timo Rantala 
Kuvat: Ulla Parviainen 

Varusmies toimikunnan yksiköitten edustajat pu
heenjohtajansa kera. Takana vas. tkn Samu 
Virpimaa, alik Kalle Hyvönen, lkm Jani Aho ja matr 
Marko Autio. Edessä vas. puheenjohtaja, lkm Timo 
Rantala, lkm Henry Holopainen ja !km Marja Mes
kanen. 
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KILTA 

K 
ymJP:n kilta järjesti Ha
minassa yhteistapaa
misen Etelä-Kymenlaak
sossa toimiville killoille 
4.1 O. Samalla, kun kilto

jen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua 
veljeskiltojen toimintaan tulivat myös 
tutuiksi naapurikaupunkimme histori
an kiemurat valljkävelyn aikana aivan 
uudella tavalla. 

Tapahtumassa mukana kolme 
kittaa - vain kaksi oli joukosta 
poissa ... 
Tapahtumaan oli kutsuttu mukaan jär
jestävän seuran, KymJp:n Killan lisäk
si Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien 
Perinnekilta, Karjalan Kaartin-Prikaatin 
Kilta, Kymen Laivastokilta ja Kymen
laakson Rannikonpuolustajain Kilta. 
Eräistä sekaannuksista johtuen tieto ei 
valitettavasti ollut tavoittanut Karjalan 
Kaartin-Prikaatin kiltaa, samoin Lento
tekniikan Kilta oli jäänyt ilman tietoa ta
pahtumasta. 

Vallikävelyllä Haminan historiaa 
Syksyinen päivä alkoi vallikävelyllä 
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Teksti ja kuvat: Esa Terviö 

päättyen noin puolentoista tunnin ja 
parin kilometrin "liikunnallisen" osuu
den jälkeen Jääkärimuseon pihamaal
la odottaneen MARUSJAN antimien tu
hoamiseen tilapäismajoitteissa eli 
KymJP:n Killan upouudet esittely- ja 
näyttelyteltat olivat "tuhoamispartioiden" 
koekäytössä. Samassa yhteydessä 
halukkaat pääsivät tutustumaan muse
on näyttelyyn. Suuren yleisön kannalta 
on sääli, että Jääkärimuseo on paikas
sa, johon ei monikaan osaa hakeutua. 
Näyttelyssä on paljon erityisesti 
paikallisväriä, joka tekee sen erikoisen 
kiinostavaksi. 

Illalla ohjelmaa Päällystökerholla 
liiaksi oli ohjelmaa järjestetty Päällys
tökerholle , jossa oli mukava sulatella 

Kiltojen päivänä va/likävely//ä 
Haminassa .. 

KIVAA 
rokat kuunnellen eri kiltojen esittely 
Nopasen Karil keventäessä näitä "ras
kaita ja pitkästyttäviä" esittelyjä 
haitarillaan. Ohjelmassa oli myös ns. 
yhteislaulua, jolla vielä pitkitettiin 
mukanaolleiden kärsimyksiä. 

Loppuhuipennuksena käytiin tieto
kilpailu paikalla olleiden kiltojen välillä. 
Jo alkukahinoissa erottuivat hyvät akat 
noista - vai oliko se jyvät akanoista? 
KymJP:n ja Laivastokillan ratkoessa 3. 
ja 4. sijoista. Sotilaspoika- ja RP-killan 
taistellessa tasaväkisesti voitosta. Rat
kaisun sai aikaan RP-killan puheenjoh
tajan auktoriteetti, jonka perusteella 
kolmen jäsenen ääni vastaan Terviön 
ääni valittiin tietysti puheenjohtajan vää
rä vastaus. Lohdutuksena sanottakoon, 
että Sotilaspoikien joukkueessa muka
na ollut kv Pentti Kähärä olisi voinut olla 
Rannikonpuolustajienkin ryhmässä. 

liian anti oli kuitenkin sen verran sie
dettävää, että vastustuksesta huolimat
ta samanlainen tilaisuus on luvattu jär
jestää Kotkan alueella syksyllä 1998! 

Kasematti Keskellä KymJP:n Killan 
puheenjohtaja Jorma Huurremäki 

■ 

ai-kalla 
aail111alla 

Tek~ ti 
ja 
kuuat 
E~a 
Teruiö 

KotRPsto = Korfun Tilapäinen Rannikkopatteristo 

K 
illan tehtäväänasetettuna tie
dustelu-, utelu-, kysely-, hal
tuunotto- ja hauskanpito
jaoksen johtajana allekirjoitta
nut on suorittanut saamansa 

tehtävän loppuun mitään sittä tinkimättä, mi
tään siitä pois jättämättä. 

Tehtävänkuvauksen mukaan: 

Patteristolle tuli valita heti tehtävän alussa ritt
tävän yhteistyökykyinen komentaja. Kuvassa 
1. komentajaehdokkaat. Mainittakoon, että 
yhteistyökykyisempi syrjäytettiin. 

Kuljetuskapastteetin varmistamiseksi tulisi et
siä aluskalusto sekä suorittaa välttön valtaus 
ja lipunnosto. Kuvassa 2. juuri valittu komen
taja heti ennen lipunnostoa. Huomaa komen
tajan j-os.-tunnukset = molemmat rintakarvat 
ristissä -vrt. tykinputket. Aluksen aseistuksesta 
mainittakoon seuravaa: ryhmänjohtajilla 
VideoCam-varustus, muilla lisäksi TaskuCam
aseistus sekä kaikilla SixPack-varusteet (eri 
versiotta). 

Tiedustelutehtäväksi oli asetettu tutustuminen 
muihin mahdollisiin pohjoismaisiin joukko
osastoihin, mikäli sellaisia olisi. 

Kuvassa 3 maastotiedustelussa selvisi, että 
korkealla vuoristossa Pantokar-vuoren (906 m) 
lähes huipulla Petalian kylässä on mahdolli
sesti ollut joku Litmanen-niminen porukka , 
mutta se onkin kuulemma jalkaväkeä, joten 
se siitä! 

Kaiken tämän selvitti vain kaksihenkinen iskuryhmä 6. - 13.9. Tehtävän tultua suoritetuksi jäi 
ylimääräisenä tehtävänä aikaa mm. erilaisiin yötähystys- ja tähyilytehtäviin. Mutta se onkin taas 
toinen juttu. 

-
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U 
usi päivä Kajavalla alkaa 
vahtiupseerin ja kokin herä
tyksellä klo 0000. Kokki valmis
taa tukevan ja ravitsevan aa
miaisen. Vahtiupseerin tehtä

vänä on mm. kuunnella merisäätiedotukset ja 
kirjata ylös mahdollisesti päivän reitille osuvat 
varoitukset ja luonnonmullistukset. 

Aamupesut kymmenessä 
minuutissa 
Klo 0650 vahtiupseeri herättää opistoupseeri
oppilaat ja toisen kokin. Oppilailla on 1 O mi
nuuttia aikaa peseytyä, ajaa parta Oos on tar
vetta), kammata tukka Oos on tarvetta) ja pu
keutua. Klo 0700 vahtiupseeri herättää kanta
henkilökunnan ja antaa oppilaille luvan naut
tia päivän tärkeintä ateriaa seuraavan 20 mi
nuutin ajan. Klo 0720 oppilaat ja kokit aloitta
vat huoltoaluepalvelun eli jokainen siivoaa en
nalta määrätyn alueen aluksesta. Samaan ai
kaan kantahenkilökunta nauttii aamupalaa. 

Lipunnosto joka aamu myös 
laivalla 
Lipunnosto suoritetaan joka aamu klo 0800. 
Klo 0815 aloitetaan päivän reittitarkastelu aina 
silloisen 1-upseerin johdolla. Tällöin päivän vuo
rossa olevat ohjailijat selostavat läpi ohjail
tavan reitin sekä esittävät suunnitelmansa 
miten aikovat toimia esim. alusta laiturista 
irrotettaessa ja laituriin kiinnitettäessä. Tämän 
lisäksi merenkulku-upseeri tuo julki vallitsevan 
sään, muutoksen edellispäivän säähän sekä 
merisääennusteen. Viestiupseeri selvittää 
päivän viestiyhteyksistä mm. käytettävät radio
kanava!. 

Laiva irrottaa ja ... 
Irrotus on yleensä reittitarkastelun jälkeen noin 
klo 0900. Päivän ajon pituus on yleensä 6-8 
tuntia eli kaksi merivahtia. Ajon aikana nauti
taan lounas sekä pidetään päivittäin erilaisia 
harjoituksia kuten vauriontorjunta , suoja
palvelu ja mies meressä. 

... laiva kiinnittää 
Kiinnityksen jälkeen on yleensä päivällinen 
katettu ja ruokailun jälkeen on mahdollisuus 
käyttää illan vapaa-aika !epäilyyn, urheiluun tai 
muuhun virkistäytymiseen. Melko usein suu
ren osan tuosta ajasta lohkaisee seuraavan 
päivän reittien valmistelu, mutta kyllä urheillakin 
ehtii kun toimii ripeästi ja käyttää aikansa te
hokkaasti. 

Teksti : Merisotakoulun koululaiva Kajavalla opiske
levat peruskurssi 54:n merenkulkulinjan oppilaat. 

22 KOTKAN KYNNET • Kotkan Ranntkkopattensto 

Peruskurssi 54:n merenkulkulinjan oppilaat Kuvat: Ulla Parviainen 

Kajava takaa ja edestä sekä aluksen reipas mie
histö Kotkassa lokakuussa. Aluksen päällikkö, kap
teeniluutnantti Pekka Poulanen ylärivissä toi
nen oikealta. 

Merisotakoulun koululaiva Kajava vierailee sään
nöllisesti Kotkassa, ovathan patteriston kotivedet 
koululaivan harjoitusaluetta. Kurssilaiset harjoitte
levat merenkulkua niin päivällä kuin yölläkin. 

Laivan henkilökunta ja patteriston väki ovat jo nyt 
ahkerasti toteuttaneet osaltaan uudistuvien meri
voimien tapaa toimia yhteistyössä ja -yhteisym
märryksessä. Virailulla on piipahdettu puolin ja toi
sin. 

Teksti: Ulla Parviainen ■ 

Ka. Kajj;p 

·••·~ •·•· '."i iii!i~II i_ •. :.:_:_ •. i 
Syväys ··,::::.· %:Z tj1 .. 
Uppouma ~th .) ... · : 
suurin korkeus veden piMå$ta H nf 
Koneteho · · •·•·•· 2.Xtl.o 'rW. 

Bist9ria ·•••••···•. ) r <····•· .. 

11■•) 
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Kaj;i;va siirtyi 1.1.1g97)Al@$#QIU.BiiGiff 

::;:~~:f~~oTa:lilll~!iäl~••••· 
-0li nytjo eläkkeelle si~~osqiäkou.lun 
johtaja kom111QqorLP~~~;j !@~y~ kµµl~ti. 1•••r•i 
· Betkilöstö 
päälikk.ö, vahtlpäällikkö, kooeJiiällikkö;kone
upseeri, 2 kokkia, 5 opistQ~R§AAOOReila;sta. 
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Merisotakoulu~ al0$t~ kal~mMtmerk • 
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Si~merenkyl~tj~o4i9)y§~~ij:Moo~\m!~~t-. 
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taa mahdoUisuuden n~iajiij §ijrfyml~in ja 

r:am:!;:::k:11r,i~t::: 
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T 
ammikuussa astui melkoisen medi
aa~isen myllerryksen keskeUä pal
velukseen joukko viehättäviä nuoria 
naisia Kotkan Ramikkopatlelistoon. 
Alokaskausi Kikonmaan lmakkeella 
päättyi kevään korvalla - tytöille 

avautui jälleen uusi näyttämö Suomen puolustus
voimissa. Parin kuukauden aikana tavoitteet ja toi
veet olivat selkytyneet ja osin muuttuneetkin. 

Nyt vuosi kulkee viimeisiä viikkojaan. Aamu
kammalla tytöt eivät enää saa hiuksiaan jär
jestykseen, sillä piikit ovat lopuillaan. Varus
miespalvelus päättyy pian, joten kävin hieman 
kyselemässä tyttöjen mielialaa tällä hetkellä. 

Rankin linnakkeella 
alikersantti Marjo Hämäläinen 
Rankin linnakkeella on melko yksinäistä sotilas
elämää viettänyt jo puolivuotta alikersantti Marjo 
Hämäläinen. Linnakkeella hänen lisäkseen on ol
lut palveluksessa vain yksi tyttö, joten välillä olo on 
ollut vähän orpoa. 

Tammikuussa jo kyselin Marpn miet
teitä hänen ensimmäisen linnak
keele su1J1tautllleell merimatkansa 
aikana. Hän ei oikein osannut tuol
loin odotuksistaan kertoa kovinkaan 
paljon. Tällä hetkellä Marjo on~
väisen oloinen. Anneijaan tulo ei ole 
kaduttanut, vaikka varusmies
palvelus onkin ollut erilaista kuin hän 
oli kuvitellut. Marp luuli armeijaa fyy
sisesti rankemmaksi, sillä alokas
kauden ja aliupseerikurssin jälkeen 
on ollut paljon helpompaa. 

Tuenjohtokouutuksen saall.Jt aliker
santti on sotilasuraansakin tyytyväinen. "Rukkipak
koa" ei ollut ja pääsy aliupseeri kurssillekin on häntä 
tyydyttänyt. Vaikka pian koittava kotiutuminen onkin 
kiva asia, tunnustaa Marjo varmaan kaipaavansa 
palveluspaikkaansa, sillä hän on viihtynyt erittäin 
hyvin ja jopa kiinnostunut urasta -lähinnä rajavar
tiostossa. 

Nainen kipparina 
alikersantti Kevät Tuuli Aalto 
Kirkonmaan linnakevenettä on kipparoinut kulwan 
purjehduskauden ajan alikersantti 
Aalto, Kevät Tuuli. Jos tytön 
nimeä voi pitää minkäänlaisena en
teenä, niin tässä se on osunut koh
dalleen. 

Epäilijöitä kipparityltöä kohtaan on .--!l~!!"'""-
riittänyt, mutta heille Kevät Tuuli on 
saanut näyttää "pitkää nenää". Vene 
on pysynyt tytön käsissä siinä kuin 
poikienkii. 

Uraa veneenkuljettajana hän ei al
kuun ollut edes miettinyt, mutta näin 
palvelusajan päättyessä tyyty-

Alikersantti Kevät Tuuli Aalto. 

haastattelijana ylil Pekka Vainio 

•• 

HEITYTOT 
0 

mlTEn mEnEE1 
Alikersantti Matjo Hämäläinen. 

väisen oloinen alikersantti venettä ajaa. Alkuun 
epäilytti tiedottomuus koneiden osalta -pojat kuu
lemma olivat jo yläasteella saaneet ensimmäiset 
koneoppinsa. Mutta tekemällä oppii. 

Veneensä miehistön henkeä Kevät Tuuli kehuu 
mainioksi. Vastuuta veneenkuljettajana hän joutuu 
mielestään kantamaan muita ryhmänjohtajia enem
män. Positiivisesti palvelukseensa alikersantti Aal
to on suhtautunut alusta asti. "Armeijassa ei saa 
ajatella' -sanotaan, mutta Kevät Tuuli kertoo asian 
olevan juuri toisin päin -täytyy ajatella. 

Kotkan Ranntkkopattensto • KOTKAN KYNNET 23 



Uudet 
KUU 
MAT 

1. Ikä? 
2. Mistä olet kotoisin? 
3. Peihe? 
4. Millainen olet? 
5. Mikä ärsyttää? 
6. Räl'4äätkö? 
7. Kitätkö? 
8. Miten rentoudut? • 
9. Jos saisit yhden toivomuksen, niin mikä 

se olisi? 
10. Oletko ujo vai sosiaalinen? 
11 . Mrten nukut? 
12. Millaiset alusvaatteet miellyttävät? 
13. Mieleenpainuvin matkasi? 
14. Kumpi on parempaa pepsi vai cokis? 
15. Suomen ikävin kal4)Unki? ? 
16. Viimeksi lukemasi kirja? 
17. Katsotko "Kauniit ja rohkeat"? • 
18. Mikä Tv-mainos on jäänyt mieleen? 
19. Mrtä kadut? 
20. Mikä ruumiinosasion kaunein? 
21 . Sukupuolesi positiiviset puolet? 
22. Päivän paras hetki? ? 
23. Paras paikka? 
24. Mrtä tosimies ei tee koskaan? t 
25. Mrtä teet seuraavaksi? 

1. 39 V. 

2. Heinolan yläjuoksulta. 
3. 1 vaimo, 2 lasta, 5 ja 7 v. 
4. Päättäväinen, aktiivinen. 
5. Epärehellisyys. 
6. Harvoin, jos koskaan. 
7. Kyllä . 
8. Merellä. 

Majuri 
Timo 
Junttila 
patteriston 
komentaja 
1.1.1998 
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9. Turvallista tulevaisuutta Suomelle. 
10. Sosiaalinen. 
11 . Hyvin. 
12. Sopivat. 
13. Vuosi Libanonissa. 
14. Cokis. 
15. Pieksämäki. 
16. From Beirut ta Jerusalem. (Polittista 
historiaa. Toim. huom.) 
17. En todellakaan. 
18. Arlan mainokset. 
19. En mitään. 
20. Selkä varmaan - sitä en ole vielä 
löytänyt. 
21 . Isyys. 
22. Iltahämärä. 
23. Vene. 
24. Alista. 
25. Tutustun patteristoon. 

1. 44 V. 

2. Tampereelta. 
3. 22 V tyttö ja 17 V tyttö . 

Sirpa 
Tahvanai
nen 
Rankin 
ravitsemis
työnjohta
jan sij. 
19.11.1997 

4. Yleensä iloinen, nauravainen. 
5. Tyhmyys. 
6. En. Jos suutun, sen voi jo rinnastaa 
sotaan. 
7. Kyllä . 
8. Lukemalla, taidenäyttelyissä ja perheen 
kanssa aikaa viettäen. 
9. Terveyttä koko lähipiirille. 
10. Sekä että, riippuu tilanteesta. 

KYSY 
MYK 
SET 

Haastattelijana Teija Örn 

11 . Vatsallani ja hyvin. 
12. Sopivat. 
13. Madeiralle, noin 1 0 v. sitten. 
14. Cokis. 
15. Lahti. 
16. Kairon nainen. 
17. Silloin tällöin, ei ole mitään riippuvuus
suhdetta . 
18. Finnairin mainokset ovat hauskoja. 
19. Ei tule mitään mieleen. 
20. Hymykuopat. 
21 . Kaikki. 
22. Yö. 
23. Rannalla tähtitaivaan alla. 
24. Petä. 
25. Menen Rankkiin. 

TALOffA 
TAPAHTUNUffA .. 

\\ SI ) 

=;.jj :r:::mt .. -:::r :::: 
tt:'.: > Kokosi: Teija Orn c; '.:J:. 

Vierailevat tähdet 
Ruposen Leena jatkaa työskentelyä Kirkon
maan vääpelin toimistossa 25.5.1998 asti. 

Tolvasen Liisa aloitti vuorotteluvapaan. Liisa 
on töissä joka toinen viikko ja vuoroviikoin 
esikunnan rahastossa puuhastelee Viikin Anita. 
Järjestely jatkuu 30.4.1998 asti. 

Jaana Kare hoitelee Rankin sihteerikön tehtäviä 
19.4.1998 asti. 

Ohtamaan Tommi se mennä porskuttaa 
komentoalalla vielä ainakin 26.5.1998 saakka. 

Sirpa Tahvanainen saapui Rankin linnakkeen 
ravitsemistyönjohtajaksi ainakin 19 .11.1997-
16.2 .1998 väliseksi ajaksi. Varsinainen 
ravrtsemistyönjohtajamme on kyseisen ajan hyvin 
ansaitsemallaan äitiyslomalla. 

Eronneita 
Sotilaspoliisimme Yrjö Huhta irtisanoutui 
marraskuun lopulla ja siirtyi opiskelemaan ihan 
oikeaan Poliisiopistoon. 

Haikaran nokasta 
Kekin Jyrkistä tuli 
yllättäen isä, ei hänelle 
itselleen, mutta 
työtovereille kytlä . Alvon 
ylennys johtui pojasta, joka 

L 

syntyi 11 .9. Painoa oli kertynyt 3720 g ja pituutta 
oli 52 cm. Pojan syntymässä on läsnä myös äiti 
Annikka Selkämaa. 

Tuore patteristoupseerimme Lasse Kivinen 
Outi-vaimonsa kera lisäsivät Haminan asukas
lukua yhdellä poika-merkkisellä henkilöllä 
20.9.1997. Pikku-herra painoi 3480 g ja pituutta 
oli kertynyt 51 cm. 

Ohi on 
25.10.1997 kotiutettiin maavoimien 285 vuoro
kautta ansiokkaasti palvelleet varusmiehet. 
Patteriston ristillä palkittiin: 
- korpr Peltonen Jari 
- lkm Koponen Riku 
- lkm Norrila Jouni 
- lkm Takala Tero 
- lkm Raalesalmi Toni 
- lkm Haltsonen Tero 
- lkm Härkönen Jani 

Rannikkotykislökilta palkitsi Rannikkopuolustajan 
levykkeellä: 
- korpr Slark Sami 
- lkm Laakso Sami 

Rannikkosolilaskotiyhdistys muisti Rannikko
sotilaskotiyhdislyksen kirjalla: 
- lkm Sirkka Janne 
- lkm Ihalainen Hannu 

Rankin linnakkeen rannalla. Tjtkkimiehet (vas.) 
Urpo Kevenja Janne Virkki. 

SUOMEN RANKIN Tekstijakuvat:ylilPekkaVainio 

kalastuskombinaatti 
Rankin rannassa kelluu 
keltainen pienehkö vene. 
Milloin sotavaltio on siirtynyt 
moisiin vesikulkuneuvoihin? 
Veneen kupeessa oleva tunnus 
FIN-338-K kertoo aluksen 
olevan kalastusrekisterissä. 
Mistähän tässä mahtaa olla 
kysymys? Pitänee ottaa selvää. 

V 
ene on tykkimies Urpo Keve
ril kalastusvene. Keveri on tut
tu mies monelle ikä luokalle, sillä 
varusmiespalvelus on sujunut 
pätkittäin . Kalastushommien 

mukaan mies on ilmestynyt armeijan harmai
siin. Keveri ei ole saarella ainoa kalastava tyk
kimies, sillä Janne Virkillå palvelus on suju
nut keverimäiseen malliin. 

Miehet rantautuivat Rankkiin 
Syyskuun 18. päivä rantautui Rankin rantaan 
kaksi venettä. Tutun näköiset miehet astuivat 
maihin ja ilmoittautuivat palvelukseen linnak
keelle - tällä kertaa tarkoituksena hoitaa hom
ma loppuun asti. Keverin kotiutumispäivä olisi 

On olemassa suutarinlohta ja 
sitten on keverinlohta. 

marraskuun 19. ja Virkin vajaata viikkoa myö
hemmin. 

Tyytyväisyys molemminpuolista 
Tämä maamme rankin kalastuskobinaatti on 
lajissaan ainutlaatuinen. Pojilla on patteriston 
komentajan myöntämä lupa palvuksen ohes
sa myös kalastaa, ja tästä Keveri ja Virkki ovat 
kovasti kiitollisia. 

Rankin vesiltä kalaa tulee 
ihan mukavasti ja tämän 
saaliin pojat lahjoittavat 

linnakkeen väelle. 

Heillä on työlupa harjoittaa kalastusammat
tiaan palvelusajan ulkopuolella ja tämä saalis 
menee myyntiin. 

Kovaa työtä ei varmaan moni kadehdi, sillä 
palveluksen jälkeen pyydyksille mennään yök
si. Tietenkään joka yö ei jaksa kalastaa, mutta 
säännöllisesti pojat ovat kuitenkin tointaan hoi
taneet. 

Tietysti herää myös kysy
mys mitä tykkimiehet 

tekevät linnakkeella silloin, 
kun eivät kalasta. 

Tähän Keveri ja Virkki löytävät vastauksen 
hakematta ja turhia miettimättä. He ovat jon
kinlaisia sekatyömiehiä, sillä työkalut pysyvät 
kädessä. Pientä remontoitavaa löytyy sieltä 
täältä, vanhaa purettavaa ja uutta rakennet
tavaa. Pienvenelaituri oli poikien toiveissa, 
mutta viime hetkellä hankkeeseen ei ollut si
toa varoja, joten laituri jää odottamaan muita 
rakentajia . 

Tykkimieskalastajat ovat oloonsa luonnollises
ti hyvin tyytyväisiä. Toisaalta olo on huojen
tunut, kun palvelus on vihdoinkin suoritettu lop
puun. Patteristolle jää reserviin miehet, jotka 
tuntevat saariston paremmin kuin omat las
kunsa. 

Kalastus kuitenkin jatkuu ja keltaisen FIN-338-
K:n näkee aika ajoin Kuusisessa tyhjentä
mässä !astiaan. Ei muuta kun moikkaamaan 
Urpoa ja hakemaan varmasti tuoretta kalaa. 
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Konetarkastaja Matti Hämäläinen Kuusisen 
sotilassatamasta. Motto: Työ on terapiaa. "Olen 
sitä mieltä että tosimies ei koskaan lyö naista 
ja kalsanl pitää valita sään ja tilanteen mu
kaan.· 

"Mielestäni olen hiljainen ja rauhal• 
linen. Pyrin olemaan myös tunnolli• 
nen ja kunnollinen." 

Yksi meistä 

Kuusisen sotilassatamassa työskentelevän 
Hämäläisen Matin merimiesura on alkanut 
Matin ollessa 15 v. vuonna 1962 hän pääsi 
messipojaksi kauppalaivaan, jatkaen moottori
oppilaana ja moottorimiehenä 60-luvun isois
sa tankkilaivoissa . Koulutus oli työpaikka
koulutusta , laivan päällä opetettiin ja opittiin 
kaikki tarpeellinen . Varsinainen merimiesura 
katkesi 1966 kun valtio kutsui varusmies
palvelukseen . Turun Rannikkotykistörykmen
tissä tarjoutui tilaisuus jatkaa merellisissä mai
semissa "koska rannikkotykistössäkin on laivo
ja kuten syybiupseeri mainitsi merimiehen pyr
kiessä laivastoon, niinpä konemiehen homma 
vaihtui venemiehen hommaksi - työ oli "jok
seenkin" samaa mutta palkka pieneni. 
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Varusmiespalveluksen loputtua työt jatkuivat 
edelleenkin veneissä Kuuskajaskarilla Raumal
la ja konekessun hommina kuljetusaluksissa 
Turussa. Usean käytännön vuoden jälkeen 
Matti hankki virallisen tieto-taidon puolustus
voimien kursseilla sekä luki rtsensä Teknillises
sä oppilaitoksessa teknikoksi konemestarien 
opintosuunnalla. Niihin aikoihin valtio oli vielä 
varoissaan ja kustansi myös siviilikoulutuksen. 
Lisäksi suoritettu tutkinto korvasi luutnantti
kurssin ja oikeutti ylikonemestarin kirjaan ku_n 
säädetty praktiikka oli hank~u. Nykyään vaati
mukset ovat kasvaneet ja vain insinöörin tut
kinnon suor~aneet ovat oikeutettuja ylikone
mestarin kirjaan. 

Yksi meistä 

Toimiupseerin virka vaihtui erikoisupseerin vi
raksi kun Matti hakeutui Kotkassa avoinna ole
vaa n konepäällikön tehtävään . Työ
haastattelun hoiti silloinen komentaja eversti
luutnantti Teuvo Rönkkönen. Tultuaan valituk
si Hämäläisen poika pakkasi omaisuutensa ja 
pesueensa ja muutti Kotkaan. Silloin elettiin 
vuotta 1981. 

Yksi meistä 

Jo edellisessä työpaikassaan Matti hoiteli kone
päällikön tehtäviä, joten homma oli tuttua . 
Konepäällikkön tehtäviin kuuluu johtaa aluk
sen konepalvelusta. Konepalvelus pitää sisäl
lään koneiston käytön, huollon ja koulutuksen. 
Konepäällikkö toimii myös aluksen palo
päällikkönä sekä pitää hallussaan konealan 
ylintä johtoa. Aluksissa on konepäällikön 
koulutettavana myös varusmies/miehiä - riip
puen aluksen koosta. Varusmiehet saavat 
työpaikkakoulutuksen eikä heiltä vaadita aiem
paa kokemusta konealalta. 

Yksi meistä 

Toimittuaan noin 15 vuotta Kuusisessa kone
päällikkönä Matti siirtyi kesäkuussa 1997 kone
tarkastajan tehtäviin. Konetarkastajan avain
tehtävänä on toimia komentajan laiva-alan tek
nisenä asiantuntijana . Lisäksi hommiin kuu
luu mm. laiva-alan käyttöhuoltosuunnitelmat 
ja toteutus, alusten teknisen kunnon valvon
ta , alusten telakoinnit ja katsastukset sekä kone
henkilöstön koulutus, käyttö ja sijoitus. Suo
menlahden Laivasto on patteriston laiva-alan 
huoltava laivastoasema . Käytänössä tämä 
tarkoittaa sitä, että laiva-ala saa rahansa Suo
menlahden Laivastosta . Myös telakointi ja 
kaupalliset asiat hoidetaan hyvin paljon yh
teistyössä Suomenlahden Laivaston kanssa . 
Konepäällikön tehtäviin pitää vielä kuitenkin 
ajoittain ottaa kantaa sillä toimenkuvaan kuu
luu edelleen nykyisen konepäällikön, Penkki
mäen Pentin sijaisuudet. 

Yksi meistä 

Kuusisessa työskentelevät herrat tekevät te
kevät vuorotyötä. Talvella, kun aluksia on vä-

hemmän liikenteessä normaali työpäivä alkaa 
aamulla klo 06.00 ja loppuu noin klo 18.00. 
Kesällä saa nukkua prtempään. Töihin kuuluu 
myös "valmiudessa olo". Valmiusvuorossa ole
va saa viettää aikaansa kotona mutta koko 
ajan on oltava valmiina lähtöön. Vamiudessa 
on samaan aikaan henkilökunnasta 2 kansi
ja 2 konealan miestä . Perättäisten valmius
vuorokausien määrä vaihtelee. Normaali mää
rä on viisi mutta voi olla jopa viisitoista vuoro
kautta . 

Näiden vuosien aikana työn luonne ei ole juu
rikaan muuttunut. Koneet ovat pysyneet sa
manlaisina mutta työtahti on huomattavasti 
kiireisempää kuin aiemmin. Veneitä on enem
män ja henkilökuntaa vähemmän. Kalusto al
kaa olla vanhaa ja se aiheuttaa yhä enem
män kunnostustöitä . 

Yksi meistä 

Hämäläisen perheeseen kuuluu isä Matin li
säksi työelämässä viihtyvä vaimo sekä mel
kein aikuiset tyttö sekä poika. Lisäksi jaloissa 
pyörii kaksi kissaneitiä . Majapaikkaansa perhe 
pitää kaupungin keskustassa ja koko perhe 
tunnustaa viihtyvänsä oikein hyvin kivisillan tällä 
puolen. Kuntoaan Matti hoitaa vapaa-aikoi
naan kävelemällä - iltaisin. Työmatka! hortuvat 
lyhyestä matkasta huolimatta autolla . Jos ra
haa sattuu olemaan vapaa-aikaa vietetään 
myöskin matkailemalla. Lasten ollessa pieniä 
matkakohteina oli aurinkorannat mutta nyt kun 
lapset kulkevat omia polkujaan matkat suun
tautuvat ennemmin kaupunkeihin . MM. Atee
na ja Lissabon ovat tulleet tutuiksi. 

Yksi meistä 

Musiikilla on tärkeä sija Hämäläisten perhees
sä. Kaikenlaista musiikkia kuunnellaan mutta 
intohimokseen Matti tunnustaa rautalanka 
musiikin. Harrastus on alkanut jo 1960-luvulta 
ja jatkuu edelleen. Hyvää rautalankamusiikkia 
tuottivat the Ventures, Duane Eddy, Shadows 
ja Spotnicks. Kotimaista rautalankamusiikkia 
soittaa Agents ja jolla aikoinaan oli solistina 
myös Rauli Somerjoki. Levyjen keräilyn ja 
kuuntelun lisäksi Matti on käynyt kuulos
telemassa kotimaisia yhtyeitä livenä. Mukaan
sa hän on houkutellut myös vaimonsa Anjan 
mutta perheen nuorison musiikkimaku on niin 
toisenlaista ettei heitä ole saatu houkuteltua 
mukaan. 

Yksi meistä 

Jo aikojen alusta rannikkotykistön alushenkilöstö 
sai käyttää laivapalvelusasuna merivoimien 
vaatetusta . Pitkä perinne katkesi noin vuonna 
1987 kun rannikkotykistön tarkastaja eversti 
Karvinen päätt i, että KAIKKI maavoimissa 
palvelevat käyttävät maavoimien asuja . Ensi 
vuoden aikana ratkeaa voiko alushenkilöstö 
kaivaa entiset pukunsa esille ja vaihtaa tyylin
sä takaisin sinisiin. ■ 

Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

ENNAKKOLUULOTONTA YHTEISTYÖTÄ VARUSMIESTOIMINNAN HYVÄKSI 
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Ylin kuva: Patteriston tiedottaja Ulla Parviainen ja Rankin linnakkeen päällikkö, 
yliluutnantti Juha Tuominen toimivat pukukilpailun tuomareina. Kaikki joukkueet 
olivat nähneet valtavasti vaivaa toteuttaakseen valittua teemaa ·suomi 80 v. • 
parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikean päätöksen jälkeen voiton vei Tikkakosken 
mannekiinit Ahlstrom Glassfibre Oy:stä. Kuva keskellä: Rokka maistui Mount 
Kombostilla sateesta huolimatta. Alin kuva: Rankin linnakkeen soturit. 

Ahlström-konsernin 
perinteinen luontopol
kuprojekti Karhulassa 

oli juuri srtä mitä 
järjestäjät 

kehuivatkin: yhtiön 
henkilöstön 

voimannäyttö tavalla, 
jota nykyisin enää 

harvoin tapaa. 
Ulkoilupäivään oli 

ilmoittautunut 
ennätykselliset 65 

joukkuetta teemalla 
"SuomiBOv." 

Patterista oli mukana 
järjestämässä 

tapahtumaa. Rankin 
linnakkeen varusmie
het esittelivät ennen 

polulle lähtöä 
rannikonpuolustajien 
uusia varusterta, ja 

prtkin luontopolkua oli 
toimintarasteja, joista 

osa oli Rankin 
linnakkeen päälikön 

yliluutnantti Juha 
Tuomisen käsialaa. 
Eräs maittavimpia 
rasteja oli "Mount 

Kombostin" 
rokkarasti, jonne 

herkulliset sopat oli 
kerttänyt Rankin 

linnakkeen vääpeli, 
luutnantti Teuvo 

Remes. Jälkiruuaksi 
nautrttiin "sotkun" 

kahvia ja munkkeja 

Vesisateesta 
huolimatta 529 
ihmistä taivalsi 

luontopolun 
kahdeksan kilometriä 
sinnikkäästi loppuun 

asti. Viimeinen, 
patteriston rasti , oli 
vesiesteen ylittämi

nen kajakeilla, ja 
siellä, jos missä 

tavattiin varsinaista 
kilpailuhenkeä ja 

pudween 
yhteispeliä . 
Suomi80v. Kotkan Rannikkopattensto • KOTKAN KYNNET 27 



A/kulämmittely iski etenkin patteriston miespuolisiin 
kuin häkä. Joukossa oli rohkeasti mukaan lähte
neitä notkeita norsuja, ja rentoja mtakiskoja -niin 
miehissä kuin naisissakin. 

Kuva oikealla: Henkilökunnan säh/ytumauksen voi
ton vei Huohopatterin joukkue. 
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Turnausten tulokset 
Salibandy / varusmiehet / finaali : Kirkon
maa - Rankki 3 - 0. Voitokkaassa joukkueessa 
sähläsivät: tkmt Holopainen, Hukka, Enberg, Kirid<o
pelto, Lehtonen, Alaheikkilä, Sallila, Klemola ja Sairo. 

Salibandy / henkilökunta: Henkilökunnan 
finaalin jyräsivät Huoltopatteri ja Kirkonmaa . Mo
lemmat pelasivat tasan 1 -1 Rankin kanssa sekä 

murskasivat pistepajatsona toimineen Esikunta/ 
Ohjuspatterin. Puuduttavan pitkävetisen finaalin ai
noan maalin sohaisi Huoltopatterin joukkueen kap
teeni Petri Kainulainen. 

Yksikköjen välinen saappaan heitto 
1. Kirkonmaa 41,1 m (Sarakangas/Viitanen), 2.Esi
kunta 35, 1 m, 3. Ohjuspatteri 34,7 m. Henkilökoh
taisesti paras tulos (miehet) Viitasen Vikke 27,2 m 
ja (naiset) Viikin Anita 15,5 m. 

•• •• 
P~ • ILOILUPI -1vA ~~~; TLlukka Kansa .1'1I4 11 vanr Hannu Tomukorp1 

Yllä" Saappaan heitoo mestarff Kirkonmaan 
linnakkeeha. Sotilasmestari Tapio Viitanen 
ja saimanhoitaja Jutta Sarakangas. 

Vasemmalla: Terhakka veskari, Kefo Pienmunne 
Kirkonmaan linnakkeeha. 

Alla: Hip, hop, ylös, alas -reisilihakset vahvistuu! 

Oikealla: Seipään nokassa ltn Timo Hemminki. 
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L 
okakuun 15. päivänä Kotkan 
Työterveys Oy järjesti kaikille 
oman työterveyshuoltonsa pii
rissä oleville yrityksille lentopallo
cupin. Cuppi pelattiin uudella 

pehmispallolla , joka oli sormiystävällisempi 
etenkin henkilölle, joiden säännölliseen liikun
taan lentopalloilu ei kuulu.Tapahtuma sopi oi
kein hyvin jatkeeksi yritysten yhdeksi TYKY eli 
työkyvyn ylläp~äminen -tapahtumaksi. 

Turneen vetäjänä toimi Kotkalainen lentopallo
aktivisti Eija Uusitalo-Ovaska. Hän veti 
myös alkuverryttelyn ja toimi lajin asiantuntija
na sääntöjen ja otteluohjelman laadinnassa. 
Otteluohjelmasta meinasikin tulla kimurantti, 
kun kaksi firmaa oli jäänyt pois ilman ennakko
ilmoitusta ja ohjelma piti pika-pikaa tehdä uu
si<si. 

Patteristo mukana toista kertaa 
- vammoilta säästyttiin tällä 
kertaa 
Tänä vuonna yritysten vuosittaisesta mesta
ruudesta kisaili yhdeksän joukkuetta. Patteristo 
oli mukana toista kertaa, ja tänä vuonna ei 
kukaan onnistunut loukkaamaan itseään. Per
heenjäsenet saivat perinteisesti vahvistaa jouk
kuetta ja edellisvuoden tapaan mukaan oli 

Kotkan saariston 
epävirallinen 

SÄHLYTURNAUS 8.11. 

K
yminlinnan upseerikerho järjesti 
Kymenlaakson maanpuolus
tushenkisille yrityksille ja yhtei
söille avoimen sählyturnauk
sen Kirkonmaan linnakkeella . 

Joukkueita ilmoittuikin mukaan innokkaasti, kai
kenkaikkiaan turnauksessa sählysi ja sähläsi 
yli sata urheilun ystävää. 

Turnaus pelattiin kolmessa lohkossa ja jouk
kueita oli mukana yhteensä 12. Lisäväriä tun
nelmaan toivat kannustusjoukot. 
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Teksti ja kuva: Teija Örn 

saatu yksi "jenkkivahvistus". Patteriston jouk
kue taisteli kiivaasti joka pallosta ja loppu
sijoitus oli hienosti kuudes. 

Ensi vuonna parempi sijoitus! 
Ensi vuoden lentopallocupin suunnittelu on jo 
aloitettu ja patteristo ilmoitettu alustavasti ki
saan mukaan. Harjoittelu nyt kiivaasti käyntiin, 
vaihtopenkille tarvitaan miehitystä - ensi vuo
den tavoitteena on parantaa sijoitusta. 

Kilpailun taso oli kova, olipa mukana yksi maa
joukkuetason pelaajakin. Patteriston varusmie
het täydensivät syystä tai toisesta vajaa
lukuisiksi jäänneitä joukkueita sekä toimivat 
myös tiukkoina, mutta oikeudenmukaisina , 
tuomareina - suihkuun lähtijöitäkin löytyi. Li
säksi varusmiehet hoitivat kiitettävästi myös 
muita toimitsijatehtäviä. 

Kiitokset sponsoreille 
Turnauksen sponsoreina olivat KotiPizza ja 
Kristina Cruises Oy. Kiitos Esa Tirkkoselle 
ja Mikko Partaselle. 

Upseerikerho järjesti ravitsemispalveluiden 
ohessa arpajaiset. Pääpalkinnon voitti Jyrti 
Blomqvist ja lohdutuspalkinnon saivat Mat
ti Haaja ja Kari Naakka. 

Tiukkaakin tiukemmassa kaksinkamppailussa 
vas. Matti Pehrman ja Anssi Munkki 

Patteriston 
edustus-
palloilijat, 
petvnis-

pomppis-
lentcpallon 

nousevat 
tähdet' 

Takana vas. 
Tommi 

Ohtamaa, 
Kimöm, 

Vesa Horila, 
MVihreä-

luoto ja leidit 
edessä vas. 

Salla 
Saveniusja 

Teijaöm. 

Lopputilanne: 
1. Steveco Hietanen 
2. Vaasan Mylly 
3. Xyrofin 
4. Tradeka 
5. Ok. Ympyrä 
6. Kotkan Rannikkopatteristo 
7. Kotkan Työterveys 
8. Starkki 
9. Steveco Kantasatama 

Tulokset ja maalipörssi seuraavalla sivulla ! 

Sählyturnauksen maalipörssi Tulokset 
Pelaaja: Maallt: .b.Jid<ue: Lohko A 
Petvman 10 Haminan Pääll~yhdislys ValkVU-PortofBallo8-0 
AhtiP 10 Kir1<onnnaa Ali-Stars KotiPizza-Pyhtaän kunta2-2 
Varjo 9 ValkVU ValkVU-Pyhtaän kuntl 7-3 
Tcrld<eli 8 Kir1<onnnaa Ali-Stars Koti Pizza-Port of Ballo 5-3 
Moisio 6 Kymnlinnan Upseerikerho ValkVU-KotiPizza 3-0 
Ht.ano 6 ValkVU Pyhtään Kunta -Port of Ba Ilo 3-4 
Uuloo:ren 4 KotiPizza 
~ 4 Elimäki Diesel-team ValkVU 3 3 0 0 18-3 6 
Heiskanen PM 4 Rauhalill koolu KotiPizza 3 1 1 1 7-8 3 
Tyrväinen 4 Pyhtään kunta Pyhtään Kuria 3 1 1 1 9-123 
Niukkanen 4 Haminan Pääll~yhdislys PortofBallo 3 0 0 3 6-170 
Mononen 4 ValkVU 
Kau~ 4 Haminan Pääll~yhdislys Lohko B 
Hinlsanen 4 ValkVU 

Eli mäki Diesel-team-Karhulan Reservin upseerit 4-1 
Kalkela 3 Elimäki Diesel-team 
Piispa 3 Portof Ballo 

Kymen Puhelin-Kir1<onmaaAII-Stars 3-0 

Keski 3 Pyttään kunta 
Elimäki Diesel-team-Kymen Puhelin 6-0 
Kirkonmaa Ali-Stars -Karhulan Reservin Upseerit5-2 Manninen 3 Karhulan Reservinupseeri! 
Kymen Puhelin - Karhulan Reservin Upseerit 1-2 Perälehto 3 KotiPizza 

Lagerström 3 ValkVU 
Eli mäki Diese~team- Kir1<onmaa Ali-Stars 2-4 

Manelius 3 ValkVU 
KmaaAII-Stars 3 3 0 0 15-7 6 

Salminen 2 Kotkan Merivartiosto 
Elimäki Diesel-team 3 2 0 1 12-5 4 

Bklmqvist 2 K)l11el1 Puhein 
Karhulan Res. Ups. 3102 5-102 

Ti<ander 2 Kymnlinnan Upseeri kerho 
K)l11el1 Puhein 3 00 3 4-140 

~ 2 Haminan PäällystOyhdislys 
Ha~la 2 Bimäki Diesel-team 
Hono 2 Pyttään kuria 
Rawan1D 2 Karhulan Reservinupseeri! 
KMnen 2 Kymnlinnan Upseerikerho 
Pajulahti 2 Kyminlinnan Upseerikerho 
Niiranen 1 KotiPizza 
Salmi 1 Kotkan Merivartiosto 
Nousiainen 1 Kotkan Merivartiosto 
Autio 1 Kotkan Merivartiosto 
Sak>nen 1 Kotkan Merivartiosto 
Väisänen 1 Kymen Puhein 
Po~a Kymen Puhein 
Hok>panen Elimäki Diesel-team 
N,strom Elimäki Diesel-team 
Jaakka,,ela Elimäki Diesel-team 
Mauri Rauhalan koolu 
Md(as PortofBallo 
Nurminen PortofBallo 
Lindberg PortofBallo 
Anttila Hamnan PäällystOyhdislys 
Rautlnen Kymnlinnan Upseerikerho 
AhtiO Kir1<onnnaa Ali-Stars 
\Jaltoren Haminan Pääll~yhdislys 

Turnauksen tuomareina ja muina toimi/sijoina toimivat kii
tettävästi patteriston varusmiehet Osa varusmiehistä myös 
paikkasi syystä tai toisesta vajaaksi jäänetfä joukkueita. 

Karhulan reserviupseerikerhon hi
kinen ja kaikkensa antanut jouk
kue. 

Lohko C 
Haminan PäällystOyhdisty.-Kyminlinnan Upseerikerho 4-0 
Kotkan merivartiosto- Rauhalan koulu 2-1 
Haminan PäällystOyhdistys-Kotkan merivartiosto 2-3 
Kyminlinnan Upseerikerho- Rauhalan koulu 4-3 
Haminan Pääll~yhdistys-Rauhalan koulu 6-1 
Kotkan merivartiosto- Kyminlinnan Upseerikerho 1.a 

Haminan Pääll~yhdislys 3 2 o 1 12-4 4 
Kymnlinnan Upseerikerho 3 2 o 1 12.a 4 
Kotkan Merivartiosto 3 2 o 1 6-11 4 
Rauhalan koolu 3 o O 3 5-12 O 

Välierät 
ValkVu -Elimäki Diesel-team 4-1 
Kymin linnan Upseerikerho-Kirkon maa Ali-Stars 2-3 
KotiPizza-Haminan Päällystoyhdistys 1-2 

Loppusarja 
Kir1<onmaan AII-Stars-ValkVU 1-5 
Haminan PäällystOytdisty.-ValkVU 2-3 
Kir1<onmaa Ali-Stars- Haminan Päallystoyhdistys (}.7 

ValkVU 
Haminan Pääll~yhdistys 
Kir1<onmaa Ali-Stars 

Tuloslaskenta: ylil Pasi Ahti 
Kuvat: y1il Juha Torkkeli 

22008-34 
21019-32 
20021-120 
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Tähtikuvaajaksi kuitenkin 
Keväällä kaahotti pitkin suomalaista taivaan
kantta kirkas komeetta - pyrstötähti. Kaikkihan 
sen havaitsivat, kaikkihan siitä puhuivatkin. 
Minäkin näin sen. Se oli Hale-Bopp-komeetta, 
joka hallitsi iltataivasta komeine huntuineen. 

Tähtikirkas taivas laittaa ajatuksen lentämään 
- jopa tähtiin. Pimeässä, siis oikeasti pimeäs
sä, missä kaikki tähdet näkyvät, on vaikuttavaa 
katsella tähtiä. Hale-Boppoli upea Rankin ran
nasta nähtynä, kun sen kuvajainen piirtyi mus
taan mereen. Harmittaa hieman, kun en edes 
koettanut kuvata tuota näkyä. 

Tähtikuvaajaksi ryhdyin tavallaan vahingossa. 
Lehdissä oli julkaistu useita upeita kuvia tuos
ta kansaamme sykähdyttäneestä komeetasta. 
Ajattelin tuolloin, että jää kyllä minulta 
kuvaamatta. Eihän ole edes välineitä liikkuvi
en taivaankappaleiden kuvaamiseen. 

Jonakin kevätiltana tulin kotiin joutsenia 
kuvaamasta. Aurinko oli jo laskenut mailleen 
ja syvä hämärä peitti maisemaa. Kirkasta täh
titaivasta himmensi kaikki lähiseudun valot ja 
hiljalleen kasvava kuu. Silti tuo komeetta uhktJi 
voimaa ja energiaa, joka puuttui muilta kirkkailta 
valopisteiltä sen ympärillä . 

Komeetta sai minut koukkuun. Yritin sen ku
vaamista sitten muutamana iltana aivan koti-
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•• 
TAHTI JA 

MERIPOIKA 
••••••••••••••••••• 

Melkoista aasinsiltaa lähdin 
tässä tallaamaan. Jutun otsikko 

on lainaus vanhasta laulusta, 
jota en edes osaa (laulaa). Mutta 

siinä on kaksi sanaa ja. 

Itse asiassa näillä sanoilla ei ole 
juurikaan merkitystä 

tarkastellessani suomalaisen 
luontokuvauksen 

nykyhistoriallista olotilaa ja 
tilaani sen vähäpätöisenä 
vaikuttajana. Sana tähti 

tarkoittaa luontokuvaksessa 
aivan muuta kuin minua. 

Tarkastellaan asiaa vaikkapa 
esibiafralaisella aikakaudella tai 
neljännesvuosisataa sen jälkeen. 
Suhteessani luontokuvaukseen 

en juurikaan ollut pannut 
merkille tähtiä ennen viime 
kevättä. Tähteys ei kosketa 

minua edes näin loppuvuonna. 

pihalla, jossa siis kaikki valot häiritsivät. Ensim
mäiset kuvat eivät olleet yllätyksekseni aivan 
surkeita, joten yritin uudelleen ja hieman pa
rannella , sillä varaa kuitenkin oli. 

Kuvaan piti saada muutakin kuin yksinäinen 
avaruuden kiertolainen, jota tämän kevään 
jälkeen enää koskaan tulisi näkemään. Usein 
olen kuvannut kaikkea mahdollista päin män
tyä - miksipä en komeettaakin. Sommittelin 
pihamännyn latvuksen kuva-alalle, jonka ym
pärillä tuikkisivat taivaan tähtöset komeetan 
keralla. 

Kuvasta tuli oma populistinen näkemykseni 
Hale-Bopp-komeetasta. Mielestäni oma kuva
ni pyrstötähdestä näyttää juuri sellaiselta kuin 
sinäkin sen taivaalla näit. Muistatko - oliko se 
tuollainen? 

Olkoon tuo viimekeväinen komeetta myös joulu
tähtemme. Sen myötä kiitän teitä hyvät ystä
vät menneestä vuodesta, toivotan rauhallista 
joulua ja menestyksellistä vuotta 1998. 

Teksti ja kuvat: ylil Pekka Vainio 

Kotkan Kynnet julkaisee 
korkeatasoisia luontokuvia, 

Kuvasarja alkaa numerosta 2 / 97. 
Kuvaajana Pekka Vainio. 
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