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KOMENTAJAN KYNÄSTÄ 

Puolustusselonteossa linjattiin vuonna 1997 meri
puolustuksen olevan Suomenlahdella erityisesti 
rannikkojoukkojen vastuulla. Tätä taustaa vasten 
ja ottamalla huomioon joukko-osaston vastuualu
een kasvun länteen, on myös helppo ymmärtää 
viimeaikoina tapahtunut Kotkan Rannikkoalueen 
henkilöstömäärän lisääntyminen. Ottamalla mukaan 
väliaikainen kouluttajahenkilöstö ja heinäkuussa 
työnsä aloittaneet sopimussotilaat, on meitä palkat
tuja rannikon puolustajia jo yhteensä yl i 170. 

Luku vie joukko-osastomme tukevasti Kot
kan kahdenkymmenen suurimman työnantajan 
joukkoon ja alkaa olla lähellä tavoitevahvuutta, joka 
aikanaan määritettiin suunniteltaessa Kotkan Ran
nikkopatteriston liittämistä merivoimiin vuoden 1997 
syksyllä. Edelleen puuttuu joukostamme kuitenkin 
huolestuttavan suuri määrä tietotekniikan ammatti
laisia, joita tarvittaisiin yhä kiperämmin vastaamaan 
mm. uusien valvonta-, johtamis- ja tietojärjestelmi
en pitämisestä tehtävien edellyttämällä tavalla jat
kuvasti käyttökunnossa. 

Tävsillä mukaan 
Miltä tuntuu tulla uuteen työpaikkaan? Tätä on 
meidän jokaisen hyvä miettiä aina opastaessam
me uusia työyhteisön jäseniä tehtäviinsä. Opasta
minen on hyvä tehdä kerralla oikein , antamalla 
itse kukin täysi tukemme uudessa ympäristössä 
työtään aloittaville. 

Kotkan Rannikkoalue on merivoimiin kuuluva 
monipuolinen valmiusjoukko, jonka vastuualue 
kattaa Suomen hallussa olevan itäisen 
Suomenlahden saariston ja merialueet. 

Joukko-osaston tehtäviä ovat 

• Suomen alueellisen koskemattomuuden 
valvominen ja turvaaminen. 

• Pitää yllä suunnitelma- ja 
toimeenpanovalmiutta mahdollisten 
kriisien ja vaaratilanteiden varalta. 

• Kouluttaa joukkoja sodanuhan tai 
sotatilan tarpeita varten. 

Täysi tuki tarkoittaa yhtä lailla perusteellista 
ammatillista opastamista uusiin tehtäviin kuin myös 
henkistä hyväksyntää työyhteisön jäseneksi. Aika 
ajoin on ikäväkseen joutunut huomaamaan van
hempien osaajien aiheetta pihtaavan tietojaan nuo
remmilta. Tällä kohtaa on vanhemman väen hyvä 
pitää mielessä, ettei oma ammattitaito vähene sillä, 
että sitä ammentaa myös nuoremmilleen. Pikem
minkin siinä kasvaa oma arvostus ja tulee hyvä 
mieli nähdessään nuorempien onnistuvan tehtä
vissään. 

Sopeutuminen uuteen ympäristöön ja pär
jääminen uudessa tehtävässä edellyttävät toki 
myös tulokkaiden omia ponnisteluja. Uusissa teh
tävässä on syytä aloittaa täysillä ja kysyä roh
keasti neuvoa aina kun vähääkään siltä tuntuu. 
Kokemuksesta voi luvata, että laittamalla voimava
ransa alusta alkaen täysillä peliin saa ajan myötä 
kokea mieltä lämmittäviä onnistumisia ja mitä to
dennäköisemmin myös nykyisin li ian harvoin itse 
kunkin kohdalle osuvaa työn iloa. 

Kannustava 
tvöilmapiiri 
Kerroin Haapasaaressa vietetyssä vuosipäiväjuh
lassamme henkilöstömme olevan tutkimusten mu
kaan merivoimien joukko-osastojen joukossa kaik
kein motivoituneinta työhönsä. Mittauksen tulos on 
kannaltamme hyvä, mutta samalla myös haasta
va. Hyvän työilmapiirin säilyminen ei saa olla mil
lään muotoa itsestään selvyys. Kannustava ilma
piiri ja sen myötä rakentuva korkea motivaatiotaso 
syntyvät ja säilyvät vain niin kauan, kun asioihin 
jaksetaan määrätietoisesti paneutua. Vastuu on 
ensisijaisesti meillä esimiesasemassa olevilla, mut
ta kaltaisessamme pienessä joukossa yhtälailla 
myös jokaisella työyhteisön jäsenellä. 

Tervetuloa riveihimme uudet 
Rannikon Puolustajat! 

Kotkan Rannikkoalueen komentaja 
Komentaja · Timo Junttila 

Kirkonmaan 
linnake 

Haapa saaren 
merivalvonta-as. 

Rannikkoalueen 
komentaja 

Esikunta 

Esikuntapäällikkö 

Rankin 
linnake 

Koulutus
patteri 

Orrengrundin 
merivalvonta-as. 

Ohjus
patteri 

Kotkan Rannikkoalue 
kouluttaa vuosittain noin 
600 varusmiestä. Suurimmat 
koulutuslinjat ovat 
tulenjohto- ja merivalvonta, 
rannikkojalkaväki, tuli
asema, ilmatorjunta, viesti 
ja huolto. 

Palkattua henkilöstöä on 
170; sotilaita, sotilas• 
ammattihenkilöitä ja 
siviilejä. Joukko-osasto on 
perustettu vuonna 1918. 
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____ P.äälki rje> it11.11s~-

"Ihmisten toiminnoissa on aina 
puutteita, joten on osoitettava 

kohtuutta muita ja itseä kohtaan." 

Jaksaminen 
Kenttärovasti 
Tauno Eronen 

on vhdessä iaksamista 
Työssä jaksaminen on osa kokonaisjaksamis
ta. Voimme vaikuttaa voimavaroihimme ja siihen, 
miten paljon kulutamme. Meidän itsemme on 
harkittava, mitä haluamme ja miten paljon olem
me valmiita ponnistelemaan tavoitteisiin pääse
miseksi. Jossain kaikilla on myös rajat, joten 
kohtuutta tarvitaan tavoitteiden asettamisessa. 

Jaksaminen on suureksi osaksi henkilö
kohtainen asia, sillä jokainen itse tietää periaat
teessa parhaiten, miten hänellä menee. Omas
ta elämästä on otettava vastuu. Tavallisesti asi
at sujuvat kohtuullisesti , kun olemme valmiit te
kemään niiden eteen työtä. Olemme tietyssä 
määrin oman onnemme seppiä. 

Jaksamme paremmin, kun olemme hy
vässä kunnossa. Meidän on siis huolehdittava 
kunnostamme. Mieltä painaviin asioihin on et
sittävä ratkaisuja. Tärkeää on myös riittävä lepo. 
Nukkumiseen on varattava riittävästi aikaa eikä 
vapaa-aikaan pidä suunnitella liian paljon teke
mistä. 

Meillä pitää olla jonkinlainen kokonaisku
va elämästämme. Ei ole kuitenkaan täydellistä 
elämänhallintaa, vaan joudumme kokemaan 
pettymyksiä, avuttomuutta ja syyllisyyttä. Voim
me kuitenkin oppia kohtaamaan asioita järke
vämmällä tavalla. Epäonnistumiset yhdellä elä
mänalueella eivät tunnu ylivoimaisilta, jos muil
la alueilla asiat ovat kunnossa. Pitää myös muis
taa, että me itse annamme asioille merkityksen. 

Mitä minulle kuuluu? 
Hyvä elämä edellyttää itsensä tuntemista. On 
syytä aika ajoin kysyä, mitä itselle kuuluu? On 
mietittävä, puuttuuko jotain, kaipaako jotain. 
Tärkeätä on myös toimia eettisesti oikein, sillä 
vain siten voi tulla toimeen itsensä kanssa. Se 
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taas auttaa tulemaan toimeen toisten kanssa. 
Jos mennään vain joukon jatkona, hyvän elä
män saavuttaminen on tuurin kauppaa. 

On mietittävä, miksi jotkut asiat tuntuvat 
vaikeilta ja aiheuttavat ahdistusta. Asioiden ar
vioinnissa on lähdettävä tosiasioista, ei toiveis
ta. Sekä esimiehenä että alaisena tarvitaan 
omien tunteiden tiedostamista ja hallintaa sekä 
toisten tunteiden tunnistamista ja ihmissuhde
taitoja. Tarvitaan selvää itsensä ilmaisemista, 
kuuntelemista ja myötäelämistä. Emme ole aja
tustenlukijoita. Liian paljon luotetaan siihen, että 
"kyllähän toinen tajuaa". 

Elämän kysymykset ovat monesti vaikei
ta. Pikakurssi! eivät ratkaise ongelmia eikä asi
oita pystytä kerralla muuttamaan. Muutos vaatii 
aikansa ja vaivansa. Joskus on suostuttava jak
samaan vain päivä kerrallaan. Tärkeää on huo
mata pienet ilonaiheet. 

TVöhön mvönteinen asenne 
Myönteisiin tunteisiin liittyy paljon voimavaroja, 
joten on pyrittävä säilyttämään toiveikas asen
ne elämään ja työhön. On kiinnostuttava, on otet
tava selvää, on pyrittävä oppimaan. Kielteiset 
tunteet, kuten kateus, katkeruus ja syyllisyys, 
aiheuttavat haittaa pääasiassa itselle. 

Työtyytyväisyyttä lisää se, että osaan 
työni, teen sen kunnolla ja haluan oppia lisää. 
Tekemättömät työt rasittavat, joten vaikeat asiat 
on pyrittävä saamaan alkuun. Jos tuntuu vaike
alta lähteä työhön, on pyrittävä poistamaan syyt. 
On opeteltava tekemään pakolliset asiat mielel
lään, sillä on turhaa kuluttaa voimiaan asioihin, 
joihin ei voi vaikuttaa. Joku pelkää epäonnistu
mista, mikä vie työstä ilon. Tosiasiassa jokainen 
epäonnistuu elämässä usein, mutta silti ei tar-

vitse kokea itseään ihmisenä epäonnistuneek
si. Tärkeää on, että pyrkii oppimaan omista vir
heistään. 

Kiirettä voi vähentää suunnittelulla. On 
opittava myös sanomaan El. Uupuminen on 
usein (liian) tunnollisen ihmisen kohtalo. 

Hvvä tvövhteisö tukee 
Työn vaatimukset ja työntekijöiden edellytykset 
on saatava tasapainoon. Hyväkään työnjako ei 
korjaa tilannetta, jos työtä on liian paljon. 

Vaikutamme jokainen siihen, miten työto
veri jaksaa. Jaksaminen on yhdessä jaksamis
ta. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän
tä kohdellaan arvostavasti ja oikeudenmukai
sesti. On otettava toiset huomioon. 

Epäonnistumisen pelossakin on usein 
kyse siitä, miten arvelee toisten suhtautuvan. On 
luotava ilmapiiri , jossa kaikkien ajatuksille on ti
laa. Kehityskeskusteluista ja itsearvioinneista on 
hyötyä vain silloin, kun ne toteutetaan luottamuk
sen hengessä. 

Hyvä yhteisö on toisiaan tukevien ihmis
ten ja työryhmien verkosto. Auttaminen on myös 
yksi keino kokea oma elämänsä mielekkääksi. 
Ongelmat pitää tiedostaa ja määritellä, ja moni
mutkaiset ongelmat on "pilkottava". 

Ihmisten toiminnoissa on aina puutteita, 
joten on osoitettava kohtuutta muita ja itseä koh
taan . Ongelmien ratkaiseminen onnistuu, kun 
luotetaan siihen, että tilanne pysyy itsellä ja toi
silla hallinnassa. Pitää myös harkita, miten ja 
milloin vaikeat asiat otetaan esille. ■ 

•• 

RANNIKKOJALKAUAKEA 
omassa aliupseerikoulussa 

Kotkan Rannikkoalueella 
aloitettiin jälleen oma 
aliupseerikoulutus muutaman 
kymmenen vuoden jälkeen. 
KotRa:n Rannikkojalkaväki
AuK kouluttaa johtajiksi omia 
varusmiehiä, omiin sodanajan 
tarpeisiin. 

Kyminlinnan historiallisten 
vallien suojassa sijaitsevasta 
aliupseerikoulusta valmistuu 
vuosittain noin 80 aliupseeria. 

Kotkan Kynnet julkaisee 
hilpeän 'kurssiliitteen' ja 
onnittelee uusia aliupseereita 
vuoden pituisesta urakasta. 

äisenä päivänä 1999 saa
ulutuspatterille 40 henkilön 

Joukkio ulev1a JO ajia. 1/99 aliupseerioppilaat 
saivat kunnian osallistua Kyminlinnan historian 
ensimmäiselle aliupseerikurssille. 

Ensimmäiset viikot menivät uuteen paik
kaan totuttautuessa ja kouluttajiin tutustuessa. 
Kenelläkään meistä ,"nollat taulussa" olevista 
taistelijoista ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitä 
tuleman pitää. Ensimmäiset päivät olivat yhtä lii
toa eikä kenellekään varmasti jäänyt epäselväk
si , että olimme nyt aliupseerioppilaita emmekä 
säälittäviä alokkaita. 

AUK 1 :n loputtua oli aika tehdä valinnat 
Reserviupseerikouluun lähtijöistä. Halukkaiden 
vähyys taisi yllättää kouluttajat ja aiheutti heille 
näin ylimääräistä päänvaivaa. Kaksitoista valit-

tua lähti kuitenkin uuteen seikkailuun Haminaan. 
Me kaksikymmentäkolme muuta saimme jatkaa 
Kyminlinnan tutussa ja turvallisessa ympäristös
sä, lukuunottamatta kolmea erikoisaliupseeriop
pilasta, jotka siirtyivät jatkokoulutukseen Lahteen 
ja kahta kurssin keskeyttänyttä oppilasta. 

Kiväärillä on paljon fyysistä taistelukoulu
tusta ja tulenjohdolla oppitunteja. Niinhän sitä 
aluksi pelättiin, mutta ensimmäisellä oppitunnil
la esitetty kiväärilinjan taistelukoulutuksen tun
timäärä ei käytännössä ollutkaan aina pelkkää 
fyysistä koulutusta, vaan sisälsi myös runsaasti 
teoriaa. Todellisuudessa molemmat linjat opis
kelivat suuremmaksi osaksi samat pääasiat ja 
ainoat selkeät eroavaisuudet linjojen välillä oli
vat taistelutekninen koulutus ja linjakohtaiset 
oppitunnit. 
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unohtumattomia 
kokemuksia ia hvvä 
Vhleishenki 
Unohtumattomaksi kokemukseksi 
tulenjohtolinjalle piirtyi ensimmäi
nen taisteluleiri Kirkonmaalla, ja 
sen jatkoksi tulenjohtoharjoitukset 
Vahakarin luodolla. Ahkion veto tuli 
tutuksi viikon varrella. Tykeillä suo
ritetut kovapanosammunnat olivat 
hienoa seurattavaa. Oli kokemus 
johtaa itse tulta ja nähdä sen tulos 
silmiensä edessä. Lopuksi yli 10 
km:n hiihtomarssi ahkioita peräs
sä vetäen oli sekin unohtumaton 
kokemus. Harvoin on nähnyt po
rukkaa niin hajalla kuin hiihdon jäl
keen. Retki kuitenkin lujitti yhteis
henkeä, eikä tuntunut olevan enää 
mitään, mistä emme selviäisi. 

AuK:n kuluessa olemme myös oppineet 
paljon uusia asioita sekä johtamisesta että käy
tännön suorituksista. Opetus on ollut erittäin 
asiantuntevaa- kiitos hyvien kouluttajien. Olem
me olleet erittäin tyytyväisiä kouluttajiin ja hei
dän opetustyyliinsä. Kuitenkin joukostamme löy
tyi muutamia kavereita, joilla opiskelu hieman 

"Harvoin on nähnyt 
porukkaa niin hajalla kuin 

hiihdon jälkeen. 
Retki kuitenkin lujitti 

yhteishenkeä, 
eikä tuntunut olevan 

enää mitään, 
mistä emme selviäisi." 
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takkusi. Hienoisista vaikeuksista huolimatta he
kin saivat huomata, että AuK:n suorittaminen ei 
ole mikään ylitsepääsemätön asia. Kokonaisuu
dessaan aliupseerikurssimme sujui olosuhteisiin 
nähden hyvin. Mielestämme koulutusohjelma, 
etenkin aikataulut, kärsivät hienoisista lastentau
deista. Tämä johtui lähinnä ensimmäisen Kymin
linnassa järjestetyn AuK:n aiheuttamista haas
teista. Jatkossa AuK:n kouluttajat pystyvät var
masti hyödyntämään kokemuksiaan tästä kurs
sista ja näin ollen kehitystä tulee varmasti ta
pahtuu jatkoa ajatellen. 

Terveisin 
Kiväärilinjalta: 
Vehviläinen T.A & 
Vehviläinen I.A 

Tulenjohtolinjalta: 
Ratilainen VK 
Putus H.P 

Unohtumaton 
Uisko. 
'Miehistö- ja 
kalusto
kuljetukseen 
käytettävä 
ultranopea 
ryhmäkylpylä'. 
Rannikko
jalkaväen 
tyypillinen 
vehje 
vesillä. 

Kirkonmaan linnake, 
Kymin kenttä sekä 
Vanhankylänmaan ja 
Mustamaan saaret 
tulivat tutuiksi aliupsee
rioppilaille. Leirivuoro
kausia kerääntyi yli 30. 
Leireillä opiskeltiin 
monia asioita 
kantapään kautta 
• kirjaimellisesti • 
yksittäisen taistelijan 
poteron kaivamisesta 
joukkueen hyökkäysam
muntaan. 

Leiriolosuhteet 
vaihtelivat kuin 
Suomen sää konsanaan. 
Lämpötilat liikkuivat 
. 20 ja + 20 asteen 
välillä. 

Käännökset 
varusmiehen 
Slangi
sanakirjasta 
KotRa 1999. 
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AIS-transponder (Automatic identifigation system AIS) 
tukiasemaverkko kerää alusten transpondereilta tietoa 
alusliikenteestä. Transponder on omatunnus-laite joka 
lähettää VHF- taajuuksilla mm. omaa tunnustaan, 
sijaintiaan ja liiketekijöitään. Järjestelmään liitetyt kolme 
tutkasensoria ovat alueella jo 80- luvun alusta käytössä 
olleita tutkia. Järjestelmä pystyy hallitsemaan itäisen 
Suomenlahden rannikon aina Loviisan edustalta 
Virolahdelle. 

Teksti ja kuvat: MEVAT-järjestelmäpäällikkö, yliluutnantti Markku Villa 

uomenlahden merivalvonnan, 
a meriliikenteen ohjauksen uu
yksi aloitettiin talvikautena 98 -
rjestelyssä noudatettiin vuonna 
aition merellisten viranomais

toimintojen e e een kehittämiseksi ja organisaa
tioiden keventämiseksi laadittua selvitystä (ns. 
METO-selvitys. Merellisiä pääsuorittajia ovat 
METO-selvityksen mukaan puolustus-, rajavar
tio- ja merenkulkuviranomaiset. 

Meto-periaate toteutui itäisellä Suomen
lahdella, kun hankittiin saman laitetoimittajan tie
tojärjestelmät, ja ne asennettiin samanaikaisesti 
Kotkan Pookinmäkeen ja Kirkonmaalle. Tällöin 
asennukset ja mittavat tiedonsiirtojärjestelyt voi
tiin tehdä yhdessä ja saavuttaa näin kustannuk
siin säästöä. Sama laitteisto takaa lisäksi hyvän 
yhteensopivuuden Pookinmäen ja Kirkonmaan 
keskusten välillä. 

Laitteistot ovat norjalaisen NAVTEK Oy:n 
valmistamia ja niiden toimittamisesta vastasi 
suomalainen Navielektro Ky. Kyseistä järjestel
mää käytetään Suomessa Turun, Helsingin ja 
Kotkan meriliikenteen ohjausjärjestelminä 
(VTS). Ahvenanmaan merivartiointi ja Saaristo-
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meren merivalvonta on niin ikään toteutettu Nav
tek-järjestelmällä. Norjassa järjestelmää käyte
tään pohjoisten alueiden meri- ja ilmavalvontaan. 

NAVTEK 
tutkien kaukokävtön 
valmistaiana 
Kuulemani mukaan aikanaan Norjassa oli syn
tynyt tarve siirtää tutkan käyttäjä kauemmas 
helposti havaittavasta ja paikannettavasta sen
soristaan. Tämän merkitys kasvoi elektronisen 
häirinnän lisääntyessä ja vaikuttaessa tutkamit
taajiin Pohjois-Norjassa. Tällöin ryhdyttiin tutki
maan mahdollisuutta kaukokäyttää tutkaa jopa 
satojen kilometrien päästä hyödyntäen uusinta 
tiedonsiirron tekniikkaa. 

Näinä aikoina, 80- luvun alussa, tiedon
siirtojärjestelmä! olivat kuitenkin siinä määrin 
hitaita (9600 Bd), että jouduttiin rakentamaan 
"älykäs" tutkakuvan digitalisointiyksikkö. Tämän 
ongelman ratkaisi Navtek Oy, joka sai toteutet
tavakseen tutkien kaukokäytön . Myöhemmin 
syntyi ajatus useamman tutkan kaukokäytöstä 
saman operaattorin valvoessa yksillä käyttölait
teilla. Navtek ratkaisi tämänkin luomalla nykyi
sen kaltaisen Navtek-järjestelmän. 

NAVTEK/mil muuttui MEVAT
kävttövmpäristö m/2000:ksi 
IMKY-2000> 
Aikanaan Pääesikunnan Rannikkotykistöosas
ton Turun Rannikkorykmentille prototyypiksi 
hankkima tutkien rinnakkaiskaukokäyttöjärjes
telmä on edelleen palveluskäytössä, mutta mo
difioitaneen melko pian nyt hankitun MKY-2000:n 
kaltaiseksi. MEVAT tulee sanoista MEriVAlvon
nan Tietojärjestelmä, mikä on merivoimien käy
tössä oleva merivalvonnan tilannekuvan koko
ava ja esittävä järjestelmä. 

jatkuu s. 48 

Kun tykki alkoi puhua Kotkan murretta, 
Tampellan maastossa seisoi enää yksinäinen 
hahmo. Nuorena upseerina mies ideoi 1960-
luvulla rannikkotykistölle tehokkaampaa 
ampumatarviketta, vähän varttuneempana 
1970-luvulla hän aloitti merimaalitoimi
kunnassa esitutkimukset, ja myöhemmin 
rannikkotykistön tarkastajana käynnisti 
merimaalikranaatin kehitystyön. 

Kesäkuun kauniina poutapäivänä eversti evp 
Juhani Niska totesi Rankin rantakalliolla 
kehitystyön onnistuneen. 

Teksti ja kuvat: komentajakapteeni Heikki Rauhala 

Rankin linnakkeen 130 millin tornika• 
nuuna Jyräyttl merlmaalikranaatin 

lentoradalleen. Kranaatti näkyy 
pienen pienenä pisteenä taivaalla. 

0 

JÄNNITTÄVÄ AMPUMAKOE Rankin linnakkeella 
1kkoalue sovitti kesäkiireisiinsä 

n Esikunnan tilaaman merimaalilau-
äkoeammunnan, joka samalla tar

mahdollisuuden kerrata hyviksi 
ä\tlllklRlftl.l isiä taitojaan. Kenttäkoe am

mu iin Aan m 1nnakkeella 9.6.1999. Kokeen 
tärkein päämäärä oli todeta laboratoriotestit ja 
Koeampumalaitoksen koeammunnat läpäisseen 
laukausyhdistelmän toimivuus käyttäjien käsissä. 

Ampumaharjoituksen johto ja ampuvan 
yksikön runko koostui Kotkan Rannikkoalueen 
henkilökunnasta - vaikka aikoinaan Rannikko
tykistökoulun johtaja varoitti turvallisuuspolitiikan 
oppitunnilla kolmenlaisista vaarallisista ammun
noista: "1) henkilökunnan ammunnat, 2) henki
lökunnan ammunnat, joissa on soittokunta mu
kana, ja niitä vaarallisempi voi olla .. . hmm .. . 
tuota, 3) rajoittamaton ydinsota". Kokoonpanoa 
vahvennettiin tehtäviin koulutetuilla varusmiehil
lä. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikun
han asianhoitaja edusti paikalla merimaalikra
naatin teknistä tietämystä. 

Valmistelutoimenpiteet 
vleisömenestvs 
Kenttäkokeessa ammuttiin 130 53 TK -tornika
nuunalla 24 merimaalilaukausta. Koeammusten 

merimaalisytyttimet ja perävirtausyksiköt olivat 
norjalaisen Raufoss 'in valmistamia, ammuskuo
ret kotimaasta Vammakselta, ja kuorien lataa
misen ja laukausten kokoonpanon oli tehnyt 
Haapajärven Asevarikko. 

Miehiä hankkeen 
takana. 
Vas. Juhani Niska, 
Jorma Vuohelainen, 
Juha Rannikko ja 
PvMatLe:n asianhoit 
Pekka Åalto, joka 0 

muuten otti sotilasura 
sa ensi, keleet Kirkon 
maan linnakkeella 
vuonna :1 f82. 

Ammunnan valmistelutoimenpiteet oli yleisöme
nestys. Koetoiminta- ja ampumaharjoitusjoukko
jen lisäksi rantakalliolla oli runsaslukuinen jouk
ko linnakkeen varusmiehiä ja Kymenlaakson 

jatkuu s. 48 
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k.,,........_oll 
.Uusla)AMIIIA 

QAt uivat nellsenkym
. Kuv•- Ismo Skrlko 
Ien o-tolla. 

mukana vapaa-aianmessuilla 
eti vapaaehtoista maanpuolustus

.. standimme etenkin nuorisoa puo-
lla halukkailla oli mahdollisuus tes
taitojaan ja sivustaseuraajat saat-

1tyksellä seurata ampumisen etene
mistä tietokoneen monitorista. Testasipa pari
kymmenhenkinen porukkammekin ampumatai
tonsa. Pystyammunnan voitti selkein luvuin lää
kintämies Anne Niemestö. 
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Ulkona järjestimme näytöksiä, missä esittelim
me taistelijaparin ensiaputoimia ja kenttälääkin
nän kulkua. Myrskylyhtyjen loisteessa ja kami
nan lämmössä vierailijoilla oli mahdollisuus tu
tustua jälleen raskaan joukkosidontapaikan ka
lustoon. 

Vaikka vappuun olikin enää kaksi viikkoa 
aikaa, olivat olosuhteet messupaikalla vielä var
sin talviset. Joukkosidontapaikan alta piti lapioi-

da polven mitan verran lunta pois, ja koko ulko
näyttelyalueemme oli valtavien lumipenkkojen 
takana piilossa. 

Messuilla kävi viikonlopun aikana noin 
9500 kävijää, joista jokunen sata kävi tutustu
massa myös ulkonäyttelyalueeseemme. Kymin
linnan PAT:iin ilmoittautui 40 uutta jäsentä. Muo
nituksessa tukeuduimme marttoihin - lämmin kii
tos aivan erinomaisesta hernekeitosta! ■ 

Saksan salamasotamalliin 
kuului keskeisenä osana 
tärkeiden kohteiden 
haltuunotto 
maahanlaskujoukoin, jotka 
olivat jo ennen sodan alkua 
maan asevoimien eliittiä. 

Kevääksi 1940 Belgiaa, 
Alankomaita ja Ranskaa 
vastaan valmisteltiin 
laajamittainen hyökkäys, 
joka kuitenkin 
käynnistettiin sarjalla 
strategiseksi iskuksi 
luokiteltavia operaatioita. 
Hyökkäys aloitettiin Belgian 
linnoitusketjun 
nykyaikaisimmasta 
linnoituksesta, Eben
Emaelista. 

· Taistelusta tuli 
operaatiotyypin klassikko. 
Se sopii vielä nykyisinkin 
strategisen iskun 
määritelmään: sotatoimi 
suoritetaan rajoitetuin 
erikoisjoukoin, perustana 
on toiminnan salaaminen ja 
yllätyksellisyys, 
päämääränä vihollisen 
sotilaallisen voiman käytön 
nopea lamauttaminen. 

Juuri strategisen iskun 
uhkamalliin perustuu 
tänään puolustus monissa 
maissa • myös Suomessa. 

Varmuudella tiedetään, että Hitler itse laati maahan
laskujou koje käytön perusmallin ja osallistui kiinte
ästi myös ta tiikan ja operaatioiden suunnitteluun. 
Maahanlaskuvoimien komentaja, kenraalieversti Kurt 
Student, oli kuitenkin pääarkkitehtina kaikissa Sak
san maahanlaskuoperaatioissa. 

Länteen tehtävän suurhyökkäyksen onnistu
misen edellytyksenä oli Wehrmachtin nopea tunkeu
tuminen syvälle Belgiaan ja Alankomaihin ilman ku
luttavia taisteluja jo rajoilla. Belgian linnoitusjärjestel
män keskeisin osa oli vuonna 1935 valmistunut Eben
Emaelin linnoitus, jota pidettiin valloittamattomana. 
Linnoitus sijaitsi Maas-joen haarassa Liegen ja 
Maastrichtin kaupunkien välillä ja se suojasi strategi
sesti tärkeää Albertin kanavaa. Joki ja sen varrelle 
rakennetut useat !innoitukset muodostivat tehokkaan 
puolustusaseman. Eben-Emael oli painopistealueel
la. Tällä alueella maasto tarjosi hyökkääjälle edulli-

Strategisen iskun klassi o 

Eben-Emael, 1940 
sen käytävän; alueella oli taisteltu aikaisemmissakin 
sodissa ratkaisutaisteluja. 

Pirullisen nerokas 
suunnitelma 
Hitler oli käskenyt ominaiseen salaperäiseen tapaan
sa kenraali Studentin luokseen valtakunnankansliaan 
syksyllä 1939. Tällöin hän esitti mielikuvituksellisen 
ideansa Eben-Emaelin valtaamisesta maahanlasku
joukoin ja siten tien avaamisesta Benelux-maiden 
sydämeen. Kenraalinsa pyynnöstä Hitler antoi vas
tausaikaa ideansa käyttökelpoisuudesta ''yön yli". Stu
dent esitti johtajansa suunnitelman vain lähimmille 
upseereilleen, ja saattoi unettaman yön jälkeen seu
raavana päivänä vastata, että operaatio olisi mah
dollinen. Tästä alkoi sotatoimen pikkupiirteinen valmis
telu, jonka veroista ei ollut vielä koettu. 

Eben-Emaelin varuskunnan vahvuus oli noin 
1200 miestä ja se oli tuolloin kiistattomasti vahvin 
yksittäinen linnoitus maailmassa. Sen puolustus pe
rustui tykistön ja konekiväärien syvään ja keskitettyyn 
tulenkäyttöön. Linnoituksessa oli 16 x 75 mm ja 2 x 
120 mm tykistöaseistus, yksi ilmatorjuntapatteri sekä 
kymmeniä konekiväärejä. Linnoituksen maanalainen 
käytäväverkosto oli yli seitsemän kilometriä pitkä. 
Eben-Emaelin varastot oli suunniteltu kahden kuu
kauden taisteluja varten. 

Perusideana oli toteuttaa isku vain pienellä, 
mutta äärimmäisen perusteellisesti koulutetulla jou
kolla, jotta operaatio voitaisiin salata täysin. Koska 
pienen joukon oli päästävä suoraan kohteelle ja pal
jastumatta, ei laskuvarjopudotus tulisi kyseeseen. 
Joukot laskeutuisivat kohteelle liitokoneilla, jotka voi
sivat lähestyä äänettömästi ja tulla laskuun riittävän 
tarkasti. Saksalaisilla oli jo runsaasti kokemusta liito
koneista, mutta ensimmäistä kertaa maailmassa nii-

tä nyt käytettäisiin tositoimissa. Samoin oli valittava 
iskujoukolle aseistus, jolla linnoituksen laitteet voitai
siin nopeasti lamauttaa. Itse linnoituksen kokonaan 
valtauksesta pienellä iskujoukolla ei edes haaveiltu. 

Harioittelu tarkoin salattuna 
- vain kourallinen miehiä 
tiesi operaation todellisen 
kohteen ia aioiluksen 
Joukon johtajaksi kenraali Student valitsi kapteeni 
Walter Kochin , joka muodostaisi "Sturmabteilung 
Koch"-iskuosaston marraskuusta 1939 alkaen. Osas-

Jatk uu s. 14 - 15 
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to muodostettiin Laskuvarjojääkärirykmentti 1 :n (FJR 1) vapaaehtoisista laskuvarjo
jääkäreistä, jonka ydinosana olivat yliluutnantti Rudolf Witzigin laskuvarjopioneerit. 
Witzigin ja Kochin huolella valitsemat miehet eivät saaneet enää pitää ulkomaail
maan muuta yhteyttä kuin lähettää sensuroitua postia lähiomaisille. 

Iskun harjoittelu toteutettiin tarkoin salattuna Hildesheimissa Hannoverin lä· 
hellä. lskuosaston peitenimi oli Friedrichshavenin koetoimintaosasto. Koko valmis
telujen alukuajan vain Hitler, Student, Koch sekä Witzig tiesivät operaation koh· 
teen ja ajoituksen. Vasta kun harjoittelu oli edennyt keväällä 1940 Eben-Emaelin 
maastomallin käyttöön saakka, laskuvarjojääkäreille paljastui, mitä heiltä odotettiin. 
Moni miehistä mietti jo vapaaehtoiseksi ilmoittautumisensa järkevyyttä. 

Sturmabteilung Kochin vahvuus oli vain 10 upseeria ja 396 aliupseeria ja 
miestä. Osasto oli jaettu neljään iskuryhmään: Stahl, Beton, Eisen ja Granit. Osas
ton kuljettamiseen oli 42 kappaletta DFS 230 liitokoneita, joiden hinaamiseksi ol i 
vastaava määrä Junkers Ju 52 kuljetuskoneita. Vain yliluutnantti Witzigin johtama 
iskuryhmä Granit (2 ups, 88 miestä, 11 liitokonetta) iskisi itse linnoitukseen, muut 
osastot hyökkäisivät kanavan ja Maas-joen siiloille sekä puolustuspesäkkeisiin Iin· 
noituksen lähellä ja estäisivät puolustajan vastahyökkäykset kohteelle. Saksalaisilla 
oli käytössään uusi ase: raskas ontelopanos, joka perustui suunnattuun räjähdys
vaikutukseen sekä yli 200 mm panssarinläpäisyyn. Näillä 50 kg:n panoksilla tuhot
taisiin linnoituksen tykit sekä panssaroidut tähystysasemat. Ontelopanos on sittem
min yleistynyt panssarintorjunta-aseissa ympäri maailman. 

Samaan aikaan Saksan tiedustelu keräsi mahdollisimman tarkkoja tietoja 
kohteesta, sen puolustusjärjestelyistä, belgialaisten joukkojen tasosta ja toimintaru
tiineista. Saksalaisten iskun onnistumisen edellytys oli, etteivät belgialaiset ymmär
täisi edelleenkään suluttaa linnoitustaan maahanlaskun torjumiseksi. Ja belgialai
set uskoivat edelleenkin hyökkäyksen tulevan perinteisesti pääpuolustussuunnasta 
massahyökkäyksenä. 

Improvisoituja ja täydellisen 
vnätvksellisiä ratkaisuja 
- puolustus lamaantui 
kvmmenessä minuutissa 
Toukokuun 10. päivän aamuyöllä Junkersien vetämät liitokoneet nousivat Kölnin 
kentältä. Aachenin kaupungin kohdalla liitokoneet irrotettiin ja ne jatkoivat kohteelle. 
lskuhetkeksi oli määrätty klo 04.25. Witzigin liitokoneen hinausvaijeri katkesi pian 
nousun jälkeen ja hänen oli laskeuduttava pellolle. Witzigin mukana olleet laskuvar
jojääkärit ryhtyivät raivaamaan pellolle laskualaa kun yliluutnantti itse otti ensin lähi
talon polkupyörän ja maantielle päästyään "otti valtakunnan käyttöön" ohi ajaneen 
auton ja palasi lentokentälle. Täällä Witzig sai käyttöönsä Ju 52 koneen, joka sitten 
laskeutui pellolle, otti liitokoneen hinaukseensa ja tehtävä jatkui! Witzig miehineen 
laskeutui linnoitukseen noin klo 06.30. Tällä välin Granit-iskuryhmän koneista vielä 
yksi harhautui kohteelta ja yhdeksän konetta laskeutui linnoituksen "katolle". Har
hautunut liitokoneellinen laskuvarjopioneereja (kahdeksan miestä) ei jäänyt toimet
tomaksi. Tajutessaan olevansa linnoituksen uloimpien puolustusasemien liepeillä 
miehet tekivät iskuhetkeen sopivan improvisoidun hyökkäyksen, ja etenivät taistel
len aamupäivän aikana linnoitukseen vangiten 120 belgialaissotilasta. 

Linnoituksessa vääpeli Wenzel otti Witzigin poissa ollessa komennon. Went
zel tosin huomasi johtajansa puuttuvan vasta kun Granitin isku partiot alkoivat ilmoit· 
taa tuloksistaan. Belgialaiset oli yllätetty täysin• siitä huolimatta, että Belgian armei
jan yleisesikunta oli antanut varoituksen mahdollisesta hyökkäyksestä toukokuun 
9.-11 . päivinä ja käskenyt valmiuden kohottamisen. Saksalaisillakaan ei ollut mah
dollisuutta salata Wehrmachtin päävoimien keskityksiä. Kymmenen minuutin kulut
tua iskuhetkestä oli ilmatorjuntapatteri, 2 x 120 mm ja 14 x 75mm tykit sekä kaikki 
tähystyskuvut tuhottu tai lamautettu. Saksalaiset estivät puolustajien pääsyn linnoi
tuksen sisältä konepistoolitulella ja liekinheittimillä. Tämän kaiken sai aikaan Wen
zel 55 laskuvarjopioneerinsa voimin. Belgialaisten puolustus Eben-Emaelin alueel
la oli sekasorrossa. Saksalaiset kyllä tiesivät, ettei tilannetta voitaisi pitää vakaana 
kovin kauan, mikäli Wehrmachtin päähyökkäys länteen ei ala tai etene ajallaan aa
mun valjetessa. 

Witzigin saavuttua paikalle hän otti jälleen komennon • tosin paljoa ei enää ollut 
tekemättä. Hän päätti kuitenkin tunkeutua tuhotun tykkikasematin kautta kyseisen pat
terin komentopaikalle, jossa kaikki sen puolustajat olivat kaatuneet. Patterin komento
paikan puhelin soi herkeämättä. Witzig vastasi siihen. Soittaja oli perin juurin hermos
tunut linnoituksen komentaja. Witzig puhui sujuvaa ranskaa ja kuunteli hetken belgia
laiskomentajan hysteerisiä tilanneilmoitusvaatimuksia. Sitten Witzig keskeytti komen
tajan, tyynnytteli tätä ranskaksi ja sanoi, että puhelimessa on saksalaisten laskuvarjo
jääkärien johtaja ja tilanne on täysin hallinnassa• syytä huoleen ei ole. Tähän linnoituk
sen komentaja sai sanotuksi vain "mon dieu" ja keskustelu oli päättynyt. 

Saksan päähyökkäys eteni suunnitelmien 
mukaan ja Eben-Emaelin linnoitus antautui iltapäivän 
alussa. ne länteen oli nyt auki ja saksalaisten hyök
käys jatkui aina Englannin Kanaalin rannoille lähes 
vastustamattomalla voimalla. 

Sturmabteilung Kochin tappiot olivat kaikkiaan 
42 miestä, joista vain kuusi kaatui Granit-iskuryhmäs
tä. Belgialaisten tappiot linnoituksessa ja sen alueel
la olivat 497 miestä. Saksalaisten ontelopanosten 
räjähdysvaikutus linnoituksen ahtaissa kasemateis
sa ja tykkiasemissa oli murhaava, mikä selittää osal
taan belgialaisten suuret tappiot. Saksalaisten me
nestys ei johtunut belgialaisten pelkuruudesta tai huo
nommuudesta taistelijoina. Voiton avaintekijöinä oli· 
vat tarkka suunnittelu ja salaaminen, perusteellinen 
valmistautuminen, tehokkaat varusteet ja ennen kaik
kea uusi nopea iskuosastotaktiikka. Saksalaisten 
aseistus oli vartavasten rynnäkkötoimintaan tarkoitet
tua. Tuhoamispanosten lisäksi käytettiin aikaisempaa 
kevyempiä ja tulivoimaisia konepistooleja ja kevyitä 
konekiväärejä. Erheellisesti Schmeisserina tunnettu 
taittoperäinen MP-40 konepistooli lienee hankkinut 
legendaarisen maineensa juuri Eben-Emaelissa. 
Myös laskuvarjojääkärien varusteet poikkesivat val
litsevasta linjasta: sarkapukujen asemesta käytettiin 

. kevyitä ja liikkumista rajoittamattomia maastopukuja, 
hyppykenkiä sekä taisteluvöitä. Taistelijan pakkauk
sessa oli patruunakapasiteetti asetettu kenttäpullo
jen ja huopien kuljettamisen edelle. 

Eben-Emael, 
uppoamaton Titanic 
- suurin virhe oli 
vanhanaikainen uhkakuva 
massahvökkävksestä 
Belgialaisten suurin virhe oli odottaa vanhanaikaista 
maavoimien massahyökkäystä (siis mallia, jota oli käy
tetty jo ritarilaitoksen aikana keskiajalla) linnoitusta 
vastaan ja siten maahanlaskutorjunnan täydellinen 
laiminlyöminen. Mikäli belgialaiset olisivat suluttaneet 
halvoin ja vähätöisin piikkilanka- ja paaluestein lin
noituksen maanpäällisen osan eli "katon", ei liitoko
nemaahanlaskua olisi voitu tehdä. Saksalaiset otti
vat heti myös propagandavoiton loistavasta iskustaan: 
pian länsirintaman puolustajat pelkäsivät ''yli-inhimil
lisiä piruja", joita ei voitaisi pysäyttää maallisin kon
stein. 

Mitä yliluutnantti Witzig miehineen sitten teki 
toukokuun 10. päivän iltana, kun heidän tehtävänsä 
oli toteutettu? Witzig kokosi väsyneet miehensä ja siir· 
tyi läheiseen Vroenhovenin kylään, joka ei ollut kärsi
nyt päivän taisteluissa. Koska iskuosaston kaikille las
kuvarjojääkäreille oli annettu varmuuden vuoksi Bel
gian valuuttaa, niin Witzig miehineen meni kylän ka
pakkaan ja he aloittivat ansaitun rempseän olutjuh
lan! Kapakan pitäjä palveli tyynesti uusia asiakkaitaan 
ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan kylän ukko
jen katsellessa pöydistään rauhallisina uusien isän
tien ultramodernia maastopukumuotia. 

Nykyisin Eben-Emael on museosäätiönsä en
tisöimä ja ylläpitämä. Taistelun jäljet on jätetty näky
viin ja linnoituksessa oleva näyttely on korkeatasoi
nen. Keski-Euroopan matkalla kannattaa poiketa tu
tustumaan tähän toisen maailmansodan virstanpyl
vääseen· varsinkin rannikkotykistöväelle linnoitus on 
unohtumaton nähtävyys. ■ 

VMTK 
varusmiestoimikunta 

Tykkimies Hänninen kotiutui ja jäin VMTK:n toimistoon 
istumaan. Kovin lyhyeksi jääneestä perhedyttämisestä 
johtuen en tiennyt tarkalleen, mitä tehtäviä varusmies
toimikunnalle kuului. Onneksi rannikkoalueen komentaja ja 
varusmiestoimikunnan ohjaajat auttoivat tarpeen tullen. 

Pikkuhiljaa ti lanne selkeytyi ja kalenteriin alkoi ilmestyä yhä enemmän merkintöjä 
ja työtä ri itti kokopäiväisesti. Suurimpia tapahtumia olivat mm. valtakunnalliset va
rusmiestoimikuntapäivät ja Kotkan keuhkovammaliiton järjestämä katujenpuhdis
tus, operaatio Hiekkamyrsky. Kadunlakaisuun osallistui noin 70 varusmiestä. Jos 
fiilikseni olivat uusien alokkaiden peruskoulutuskaudella, että varusmiestoimikun
ta on unessa, niin tykkimiesten e-kaudella tilanne oli enemmänkin matalalentoa 
paikasta toiseen. Näillä sanoilla haluankin neuvoa tulevia puheenjohtajia: satsat
kaa tykkimiesten e-kauteen, p-kaudella ei ehdi ja j-kaudella on leirejä. Viimeiset 
pari kuukautta ovat kuluneet myös omalta osaltani oman koulutuslinjani merkeis
sä, varusmiestoimikuntaa unohtamatta. 

Juttua kirjoittaessani palvelustani on takana jo yli 330 päivää. Taaksepäin katso
essani voisi sanoa, että koko varusmiespalvelukseni on ollut todella poikkeava. 
Koko palvelus on ollut mieleenpainuva kokemus, päällimmäisenä varusmiestoi
mikunnan mukanaan tuomat asiat. Ensimmäinen radioesiintyminen ja suurien her
rojen tapaaminen muutamia mainitakseni. Vaikka omaankin palvelukseeni on liit
tynyt paljon ns. hajoamista ja reserviin siirtyminen on luonnollisesti iloinen tapah
tuma, on inttiajasta ollut myös paljon hyötyä. Ja mielessä on tiettyä haikeuttakin 
jättää tutut hommat, joiden myötä on joutunut - ja päässyt • tehtäviin, joita tuskin 
siviilipuolella tulee. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana varusmiestoimikunnan työs
sä; omat alokastoverini, kaverit aliupseerikoulusta, kotiutunut varusmiesdiakoni Miik
ka Manninen. Erityinen kiitos oman alokasaikani varusmiestoimikunnan puheenjoh
tajalle reservin korpraali Hannu Linkolalle, joka antoi kipinän tähän työhön. 

Varusmiestoimikunnan ex-puheenjohtaja 
Alikersantti Olli Visuri 

Alikersantti Olli Visuri kotiutui 2. 7. ja työtä jatkaa 
lääkintäalikersantti Markus Vehkalahti. Tavoitat 
hänet numerosta (05) 181 67699. Hän vastaa mie
luusti myös tulevien alokkaiden kysymyksiin. 
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Harjoitus sujui melko hyvlul 
teissa, vaikkakin tuulen hiukan 

noustessa puominlasku vaikeutui Ja 
riittämättömien kommunikaatioväli

neiden puute avustavan, ns. ankkuri• 
aluksen kanssa korostui. 



Meri on kaunis, meri on ihana. Meri on julma ja meri on 
arvaamaton. Yhtäkaikki, merellä liikkuminen vaatii tietoa 
ja taitoa. Aina sekään ei riitä. Haveri saattaa sattua kenelle 
tahansa, milloin tahansa. Onneksi on ryhmä ihmisiä, jotka 
vapaaehtoistoiminnallaan auttavat pulaan joutunutta. 
Nämä säässä kuin säässä pelastamaan lähtevät miehet ja 
naiset ovat vapaaehtoisia meripelastajia. 

Apua hädässä 

tä. Vaikka olisi aivan maakrapu, me peruskou
lutamme jäsenemme harjoituspäivien aikana. 
Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutus
suunnitelma. Ainoa rajoitus on 18 vuoden ikä, 
johtuen erilaisista vastuukysymyksistä. 

Kotkan yhdistyksen jäsenistö on komeat 
250 henkilöä, joista noin 10 % toimii aktiivisesti 
pelastustyössä. 

- Kannatus- ja tukijäsenet ovat meille 
myös erittäin tervetulleita. Isolla yhdistyksellä on 
painavampi sana, kun meripelastusta kehitetään 
laajemmassa mittakaavassa, toteaa Tiitinen. 

Kotkalaisilla käytössä oleva pelastusris
teilijä Wilhelm Wahlforss on ainoa teräksestä 
valmistettu ja jäissä kulkeva alus Helsingin itä
puolella. Se voi olla pelastustehtävissä keskey
tyksettä useita päiviä. Venäjän liikenteen lisään
tyessä kasvaa myös pelastusalusten tarve. To
dennäköisesti WW 'jää eläkkeelle' vuonna 2005 
ja Kotkaan saadaan uusi, tehokas risteilijä. 

Toiminta on mahdollista 
mvös vieraan vallan alueella 
Meripelastustoiminta on vapaaehtoistoimintaa, 
joka tarvittaessa tukee viranomaisten pelastus
toimia. Niinpä esimerkiksi kotkalaisten meripe
lastajien on helppoa lähteä hätiin myös Venä
jän aluevesille - jonne merivartioston ja puolus
tusvoimien alukset eivät aivan esteettömästi 
pääse. 

Meripelastaiat lähtevät keikalle 

S a. · a· · S s a· · k u ·1 n s a· · a· · s s a· · Teksti: Ulla Parviainen 
Kuvat: Tapani Tiitisen arkisto 

ipelastusyhdistys ry ja sen pelastus-
elm Wahlforss ja pelastusvene 

u näky itäisellä Suomenlahdel
ripelastajille tulee useita kym

meniä hälytyksiä vuodessa; kuumana kesänä -
97 yli 50 hälytystä, kesällä -98 noin 30 lähtöä ja 
tämän kuluvan inkkarikesän aikana alukset ovat 
irrottaneet jo 22 kertaa. 'Sesonkiaikoja' ovat ke
vät purjehduskauden juuri alettua, juhannus ja 
syksy myrskyineen. Pelastustehtävän kohtee
na voi olla mm. konerikkoinen alus, karille aja
nut merenkulkija tai jopa uponnut alus. 
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Ihmishenki on tärkein 
kaikissa tilanteissa 
- Tehokas ja nopea pelastusveneemme Rankki 
lähtee 30 minuutin kuluttua viranomaisten häly
tyksestä, ja jos on oikein tiukka paikka niin vart
titunnissa. Ihmishenkien pelastaminen on usein 
minuuttipeliä, sanoo Kotkan Meripelastusyhdis
tyksen varapuheenjohtaja ja alusten päällikkö 
Tapani Tiitinen. 

- Meripelastustoimintaan ovat kaikki ter
vetulleita! Kyky ja taito karttuvat toiminnan myö-

- Pelastustilanteissa tehdään aina vastuu
sopimus pelastettavien ja pelastajan välillä. Joko 
se on suullinen ja merkitään laivapäiväkirjaan 
tai sitten sopimus voidaan tehdä kirjallisena, asia 
on esitetty paperilla suomeksi, ruotsiksi ja eng
lanniksi, kertoo Tapani Tiitinen. 

- Muutaman kerran olemme törmänneet 
tilanteeseen, jossa pelastettava kysyy ensim
mäiseksi, mitä pelastaminen maksaa. Maailman 
merillä pelastusköydestä kiinni ottaminen saat
taa tulla yllättävän kalliiksi - meillä toiminta on 
kuitenkin veloituksetonta. Toiminta rahoitetaan 

Pelastusvene Rankki lähtee tiukan paikan tullen matkaan 15 minuutissa. 
Pelastustaitokilpailuun Lappeenrantaan pääsi näppärästi Saimaan kanavan 
kautta. Suluissa nousua odottamassa ensimmäisenä pelastusristeilijä Wilhelm 
Wahlforss Kotkasta, pr Ossi Barck Porvoosta, pr Harmaja Helsingistä ja pv 
Hailikari Haminasta. 'WW':n toiminta-aika on useita päiviä ja alus kulkee myös 
15 • 20 cm jäässä. 

mm. raha-automaattiyhdstyksen, tukijäsenten ja 
. lahjoitusten avulla. 

Kansainvälistä merenkulkukieltä, ja usein 
elekieltä, saa harjoitella myös purjehduskilpai
lujen aikana, kotkalaiset ovat usein olleet turva
aluksina. Yhdistyksen alukset ovat aktiivisesti 
mukana myös erilaisissa yhteisharjoituksissa. 
Viimeisimmässä, kansainvälisessä öljyntorjun
taharjoituksessa Kotkan vesillä, pr Wilhelm 
Wahlforss oli karille ajanut tankkeri . 

Ihanko varmasti 
säässä kuin säässä? 
- Kyllä. Meripelastajat lähtevät pelastamaan 
aina, säässä kuin säässä, vakuuttaa Tapani Tii
tinen. Kalusto valitaan tilanteen mukaan. Jos
kus ajetaan pelastettavan luokse viimeiset kym
menet metrit kumiveneellä, joskus tarvitaan su
kellustaitoa. Meillä onkin monta sukellustaitois
ta mukana toiminnassa. Vaikka sukeltamisella
han ei periaatteessa ole koskaan kiire. Vain hy
vin harvoissa tapauksissa pelastussukeltajat 
ehtivät paikalle hukkuvan avuksi. Kunnolliset 
turvavarusteet ja maltti ovat paras henkivakuu
tus hukkumista vastaan. 

Tapani Tiitinen on ollut mukana toiminnas
sa vuodesta -75. Hän kiinnostui aikoinaan pelkästä 
sukeltamisesta -olihan Wahlforssilla hyvä paineil
makompressori. Pikkuhiljaa tehtävät ovat muut
tuneet. Mutta miksi mies haluaa olla aina valmis 
lähtemään merelle, hurjimpaakin myrskyyn? 

- Tämän toiminnan sydän on hyvä tiimi. 

Meillä on aivan loistava porukka, joka puhaltaa 
yhteen hiileen. Yksin ei kukaan tee ihmeitä ja 
sankartekoja, tulokset saavutetaan aina yhteis
työllä. Ja kai se on niin, että hyvästä harrastuk
sesta ei halua luopua. Vaikka me meripelastajat 
olisimme liikenteessä omalla veneellä, katselem
me muuta meriliikennettä 'sillä silmällä'. ■ 

Meripelastustoiminta 
Pähkinänkuoressa 

Aate on lähtöisin Englannista, v. 1824 
perustettiin Royal National lnstitutl• 
on. Melko pian tämän jälkeen Venä• 
jälle perustettiin pelastusjärjestö, 
joka myöhemin sai nimekseen Keisa
rillinen Meripelastusseura. Järjestöl• 
lä oli yli 150 merlpelastusasemaan. 
Eurooppaan toiminta-aate levisi Hol
lannin kautta. 

Suomen meripelastuksen alkuna voi
daan pitää Suursaaren meripelastus
yhdistyksen perustamista v. 1857. 
Suomenlahden saaret liitettiin Viipu
rin kuvernementin alaisuuteen Viipu
rin luotsipiirille. Kun luotsipiiri ei ha
lunnut ottaa haltuunsa Suursaares
sa ollutta asemaa, ehdotettiin saa
ren asukkaille, että he hoitaisivat 
aseman vapaaehtoisvoimin. Suomen 
meripelastusseuran jäsenyhdistyk
set ovat pelastaneet menehtymistä 
viimeisen 70 vuoden aikana noin 
1500 henkilöä yli 500 alukselta. 

Suomen meripelastusseuraan kuulu• 
via yhdistyksiä on reilut 70, joka puo
lella Suomea, niin merialueilla kuin 
sisävesilläkin. Kotkan Meripelastus
yhdistyksen toimintaan voi tutustua 
joka maanantai Kotkan Sapokassa 
pidettävillä harjoituspäivillä. Ilmesty 
paikalle tai soita Tapani Tiitiselle, 
puh. 0400 790 14 7. 

t e99 KOTKAN KYNNET 19 





Ualtallunnallinen 
•• •• 

rjalan Prikaatin 
osasto, johtajana 

prikaatin komentaja 
eversti Koskelo. 

Panssaroidut Slsut eli 
Paslt ovat jAikiripri• 

kaatln piikalustoa ja 
tuttuja ajoneuvoja 

myls kansalnvillsissä 
rauhanturvaa ml• 

tehtävissä. 

LIPPUPAIVAN PARAATI 
Puolustusvoimien lippujuhlaa on jo yli 
50 vuoden ajan vietetty 4.6. marsalkka 
Mannerheimin syntämäpäivän kanssa 
samana päivänä. Ennen sotia 1920· ja 1930-
luvuilla päivää vietetiin 18.5. vuoden 1918 
tapahtumien johdosta ja 'valkoisten' voiton 
kunniaksi. 

Kotkan Rannikkoalue oli 
ainoana merivoimien 

joukko-osastona muka
na paraatissa. Joukkom

me liikkui moottoroitu
na, vahvuus oli 45 

taistelijaa, kalustona 
neljä 130 millistä 

kanuunaa (130K 54) ja 
ohjuspatteri. 

Maastopukuiset 
miehemme erosivat 
muista tyylikkäästi 

sinisissä bareteissaan. 

(11 
0 

.1111 ·; 

..1 

.: 
.1111 
:, ., 
'i: 
GI 
GI .. 
r::L 

" .1111 

22 KOTKAN KYNNET t• 99 

Lappeenrannassa 
Teksti: yliluutnantti Anssi Munkki 

hlapäivänä puolustusvoimien joukkoja 
luu yli puolustushaarojen ja aselajien 

M .-R-Uililil,ijjksiin eri puolella valtakuntaa. 
vuoma ltakunnan pääjuhlallisuudet jär-

jestettiin Lappeenrannassa, jonne kokoontuipa
raatikatselmukseen ja ohimarssiin yhteensä yl i 
1800 henkeä, 200 ajoneuvoa, ilmavoimien hä
vittäjiä sekä helikoptereita. 

Onnistuneen 
paraatin ja ohimarssin 
jälkeen on helppo 
hymyillä. Paraatijoukot 
tarkasti ja ohimarssin 
otti vastaan Itäisen 
Maanpuolustusalueen 
komentaja, kenraali
luutnantti likka llmola 
seurassaan 
Lappeenrannan kau
punginvaltuuston 
puheenjohtaja 
Risto Hovi ja 
Etelä-Suomen 
läänin maaherra 
Tuula Linnainmaa. 
Paraatin komentajana 
oli Kymen Sotilasläänin 
komentaja, 
prikaatikenraali 
Kari Hietanen. 

Kuva: Risto Kola 

Kotkan Rannikkoalueen paraatijoukkoa johti ran
nikkoalueen komentaja, komentaja Timo Junt
tila. Joukko-osasto edusti tyylikkäästi , siniset ba
retit päässään, Lappeenrannan paraatissa ja 
ohimarssissa merivoimia, joten näin kaikki puo
lustushaarat olivat jälleen läsnä valtakunnallises
sa paraatissa. ■ 

Ohi on! Kohti Kotkaa. 
Paraatissa olivat mukana mm. 
vas. yliluutnantti Anssi Munkki, 
luutnantti likka Sovijärvi, kapteeni 
Jukka Leikos, ylikersantti Timo Hillo, 
luutnantti Ari Vihreäluoto, kapteeni 
Tarmo Korhonen, aliluutnantti Jerry 
Lehtinen ja luutnantti Sami Warjus. 

Suomen Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari myönsi puolustusvoimien lippujuhlapäivänä kunniamerkkejä ja virka-ansiomerkkejä. Lisäksi puo

lustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund myönsi sotilasansiomitaleita. Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa oleville 

tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka pelottomasta 

toiminnasta vaaratilanteessa. 
Ritari kunnat 
komkapt Reijo Kinnunen 

ylil Sauli Jonsson 

ltn Sami Warjus 
sotmest Petri Huurremäki 

tstosiht Anne Järvinen 

kokki Ritva Valkonen 

Valtion virka-ansiomerkki 
ravtj Riitta Liisa Taxell 

Sotilasansiomital it 
kom Timo Junttila 
vääp Anssi Kylänpää 

Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarimerkki 
Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi 
Suomen Leijonan ansioristi 
Suomen Valkoisen Ruusun 
l luokan mitali kultaristein 
Suomen Vakoisen Ruusun 
l luokan mitali 
Suomen Valkoisen 
Ruusun mitali 

Virka-ansiomerkki 

Sotilasansiomitali 
Sotilasansiomita li 
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ja kauan kaivattu veneenkuljettaji
us oli alkanut. Kuka oli kaivannut ja 

n johtajana minulle tämän harjoituk
inen oli tärkeä juttu. 

Vuosien varrella olen tavannut reservissä ole
venekuskeja mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja 

aina he ovat kyselleet milloin pääsevät kertaamaan. 
Siis tärkeä juttu monelle heistäkin. 

Tällä kertaa kutsun vapaaehtoiseen harjoituk
seen saivat vain yhden yksikön miehet. Kutsuun vas
tasi läsnäolollaan yhdeksän - oikein sopivan kokoi
nen ryhmä. Alkuverryttelyjen jälkeen sullouduimme 
kahteen Magnumiin ja yhteen Uiskoon ja käänsim
me kulkumme Rankkia kohti . 

Harioitus alkaa .. . 
ei kun svömään .. . 
Pitkään mietin harjoitusta suunnitellessani, kuinka 
kerrataan joskus opittuja asioita, vai otetaanko här-

kää sarvista. Otettiin sarvista kiinni. Varustelu , ma
joittuminen olivat päiväohjelman ensinumeroita Ran
kissa - niistä selvittiin Arskan rutiinilla hetkessä. 

Luokassa reserviläisille kerrottiin nykyajan va
paaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja harjoituksis
ta. Keskusteltiin alan asioista ja harjoituksen kulusta. 
Ja sitten syömään. 

Maittavan aterian jälkeen aloitettiin veneily. 
Kukin ryhmä lähti taholleen - suuntaan, johon reser
viläiset halusivat - paitsi Uisko, joka lähti Haapasaa
ristoon samalla toteuttamaan komentajan kanssa 
sovittua kuljetustehtävää. 

Oman Magnumini reitti kulki Ruotsinsalmen 
itäpuolelle. Kävimme mm. Sisä-Nuokon maisemia 
ihailemassa ja tutustuimme alueen venereitteihin . 
Toinen MB-poppoo seikkaili Uiskon tapaan Haapa
saaristossa. 

... ia saunaan ... 
Perisuomalaista lauantai-iltaa vietimme Rankissa. 
Saunan löylyissä juttelimme - tietenkin muistellen 

Vääpeli pitää 
joukostaan 
hyvää huolta. 
Luutnantti Ari 
Vihreä luoto 
evästi miehet 
lounaalla 
Uiskon 
kannella. 

iehet 

RIN 
•• 

ILTA 
yhteisiä kommelluksiamme vuosien takaa - ja viime 
päivien kuulumisia. Tuulinen keli esti nuotioleikit, 
mutta Arska kärvensi meidän muiden suostumuksel
la makkarat kiukaan kivillä. Hyviä olivat. Ja ettei luki
jan tarvitse arvuutella juomien suhteen - olivat todel
la ykköslaatuista. Joku ronskimpi ukko taisi imaista 
limunsa ihan raakanakin. 

Jotenkin voimat olivat vähissä ja vaikka juttua 
olisi piisannut, oli pakko kätkeytyä sängyn poveen 
melko varhain illalla. 

Sunnuntaina kohti itää 
Ajoreitit reserviläiset suunnittelivat itse. Lounastauko 
oli keliolosuhteiden vuoksi siirretty Ulko-Tammiosta Kla
milaan -onnistunut siirto. Ulko-Tammio jäi nimittäin käy
mättä, sillä lounaasta puhalsi tuulen henki 15 m/s. 

Lounastaukoamme "riemastutti" paikallinen 
äijä troolarinsa kannella. Onneksi kaikki tapahtunut 
meni haminalaisten "piikkiin" ja äijälle nauru maittoi -
oli maittanut joku muukin reilummasti . 

Busterin peräpenkillä olivat pakarat hellinä na
vakassa tuulessa pomputellessa. Tammioon 
kävimme tutustumassa, mutta sen ulommas ei 
ollut enää kiva ajaa. Rankin laituriin kiinnitim
me muutaman minuutin arvioitua myöhässä. 

Kaiken kaikkiaan harjoituksesta jäi 
kaikkille mukana olleille myönteinen kuva -
lisää samanlaista pitää kuulemma saada. 
Miksei! ■ 

Kotimaa kun taakse jää ... 
Tankki täyteen ja menoksi. 
Ruorin takana hra Marttila, 
kartturina vähän väsynyt 
Hotanen ja perää pitää 
Paukkus-Lasse. 

Kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja 
heinäkuussa, käy Kuusisen sotilassata
massa kuhina. Heinäkuun helteisenä 
päivänä uudet alokkaat löysivät toisensa 
matkalla vuoden, yhdeksän kuukauden tai 
puolen vuoden mittaiseen aseelliseen 
varusmiespalvelukseen. 

laisvelvollisuuttaan ja naisten vapaaeh
velusta tuli suorittamaan tavallista enemmän 
ä ja naisia, kaikkiaan 285 henkilöä. Saapumi
teen on vaikuttanut runsas vuosi sitten 

käytt" ttu koulutus- ja palvelusaikajärjestelmä. 
Järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaiheessa tuli 
palvelusaikojen muuttumisesta johtuen normaalia enem
män lykkäyshakemuksia. Lykkäyshakemukset purkautui

vat nyt varusmiespalveluk
sen aloittamisena . 

Kotkan Rannikkoalueella 
lähes kaikki varusmiehet 
saavat rannikkotaistelijan 
peruskoulutuksen, jossa 
painotetaan toimintaa 
rannikon olosuhteissa ja 
liikkumista merellä. Suurim
mat koulutuslinjat ovat 
rannikkojalkaväki , kivääri , 
tulenjohto ja ilmatorjunta. 
Varusmiespalvelus kestää 
eri koulutuslinjojen mukai
sesti 6,9 tai 12 kk. Alokkai
den peruskoulutuskausi 
kestää 8 viikkoa. Peruskou
lutuskausi pidetään Kirkon
maan ja Rankin linnakkeilla, 
jonne alokkaat kuljetettiin 
aluksilla tositoimiin. 

ALOKKAAN Tästä se alkoi 

AAMUJEN AAMU 5. 1. 
Teksti: Ulla Parviainen 
Kuvat: ylil Jukka Mutanen 
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KOTKAN 81 vuotta 9.7.1999 
Päivä juhla Haapasaaressa 8. 7. t 999 

Kuvat: RANNIKKOALUE Pekka Vainio ja 
Ulla Parviainen 

Teksti: 
Ulla Parviainen 

Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivää vietettiin 
• merellisissä merkeissä, upeassa auringonpais
teessa Haapasaaressa. Paikalla oli oma palkattu 
henkilöstö ja evp-henkilöstöä sekä varusmiehiä. 
Kutsuvieraitakin saapui paikalle ilahduttavan 
suuri määrä. 

Päivä Haapasaaressa alkoi seppeleenlaskulla. 
Rannikkoalueen komentaja, komentaja Timo 
Junttila laski seppeleen miinanraivaajien muis
tomerkillä, Pro Patrialla. 

Kenttähartauden ja paraatikatselmuksen 
jälkeen seurasi jännittävä palkitsemistilai
suus. Vuoden rannikonpuolustajan arvon 
sai toimistosihteeri Teija Örn, Stevecon lah
joittaman Vuoden kouluttajan stipendin sai 
yliluutnantti Sauli Jonsson ja Parhaana 
ampujana palkittiin sotilasmestari Juha 
Valjus. 

Joukko-osaston pienoislipulla palkittiin: ltn 
Raine Järvinen, sah Pirkko Niemi, ylil 

Jukka Rautanen, sotmest evp Lasse Pohjola, sot
mest evp Rauno Aura ja ylil evp Jorma Pajulahti. 
KotRan ristin saivat: ylil Teemu Leivo, ylil Petteri 
Liitola, ylil Seppo Kangasmäki , alil Jerry Lehtinen, 
alil Kimmo Raanti , alil Jukka Kansonen, alil Mika 
Puntti , alil Samuli Särkiniemi, ylik Aarne Takala, 
kers Jouni Ahola, sah Susanna Taika, sah Riitta 
Ahola, lkm Mikko Hämäläinen, lkm Antti Hovi, lkm 
Aki Perheenmies ja hra Erkki Rundberg. 

Onnittelumme kaikille palkituille! 
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Juhlallisuuksien jälkeen nautittiin 
herkullisesta lohikeitosta kenttälou• 
naan muodossa. 

Juhlavierailla oli mahdollisuus tutustua 
myös opastetuissa ryhmissä saaren 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Vieraat 
pääsivät käymään Kotkan Rannikkoalu
een merivalvonta-asemalla, kasarmilla 
ja puokissa eli valvontatornissa sekä 
idyllisessä Haapasaaren kirkossa. 

Vapaata nautiskelua kuvauksellisessa 
saaressa voi harrastaa kioskilla kahvi• 
kupposen ääressä tai tutustumalla 
kuuluisaan Haapasaaren Osuuskaup
paan. 

Noin 20 kilometrin merimatka takaisin 
Kotkaan ja Kuusisen sotilassatamaan 
taittui meriristeilyn merkeissä kotkalai• 
sittain tuurimoottoreilla eli vuoroveneil• 
lä, joissa upeasta kesäkelistä ja aurin• 
gonpaisteesta pääsi nauttimaan joko 
kannella tai sisätiloissa. Retken pienim• 
mät perheenjäsenet nauttivat matkasta 
sujuvasti päiväunien merkeissä. 
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~,i:;::-,.--.si vuosipäivän 
Peril\leikäs 
Rielffhkas =--.. 

Iltajuhla 

Kvminlinnan 
Maanpuolustus
kerho 9.1.1999 



HaHtattellJana Teija 6m 

1. 25. 
2. Kotka. 
3. Mies. 
4. Ihana. 
5. Saamattomuus. 
6. Harvemmin. 
7. Kyllä. 
8. Pyöräillen. 

ANITA VILKKI 
Esikunta 

Henkilöstö
toimiston 

koulutusalan 
toimistosihteeri 

9. Että saisin olla aina terve. 
10. Ujo, ei kun sosiaalinen. 
11. Sikeästi. 
12. Pitsiset. 
13. Miami. 
14. Pepsi. 
15. Hanko. 
16. Todistusketju. 
17. En. 
18. Radiolinjan Tandem. 
19. Toukokuu vuonna 1992. 
20. Napa. 
21. Olla nainen. 
22. Treeni. 
23. Koti. 
24. Lyö naista. 
25. Lähden seuraamaan harjoitusta. 
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1. 31 vee. 
2. Kotkasta. 
3. Joo, tavallaan. 
4. Ihan tavallinen. 
5. Teeskentely. 

ARJA KIIVERI 
Esikunta 

Henkilöstö
toimiston 

komentoalan 
toimistosihteeri 

6. Taatusti ja kovaa, jos aihetta on! 
7. Ihan varmasti. 
8. Pitkällä kävelylenkillä tai harrastusten parissa. 
9. Voi jee, tää on vaikea ... kolme toivomusta Ii-

.... 1 saa. 
10. Sekä että. 
11 . Yleensä hyvin. 
12. Mukavat, kauniit. 
13. Englannin kanaalisaari lsle of Wight kesällä 
jokunen vuosi sitten. 
14. Pepsi on hyvää! 
15. Ei ole tullut vielä vastaan. 
16. Aku Ankkan taskukirja ... 
17. En katso. 
18. "Pelastakaa pantterit"- karkkimainos. 
19. En tietääkseni mitään. 
20. Ihan kaikki! 
21 . Sitkeys. 
22. Ilta. 
23. Koti. 
24. Valehtele. 
25. Kiitän leijaa tästä haastattelusta ... 

1. 23. 
2. Kotkasta. 

JAN GYLDEN 
aliluutnantti 
Kirkon maan 
linnakeella 

■ opetusupseerina 

3. Avovaimo ja pikkuneiti. 
4. 171-63-41 . 
5. Hölmöily (yleensä oma). 
6. Tilanteesta riippuen. 
7. Tarvittaessa kyllä. 
8. Mökillä tai merellä parhaiten. 
9. Kesäloma. 
10. Sosiaalinen. 
11. Yleensä hyvin. 
12. Sopivat. 
13. Vapaapudotus laskuvarjolla. 
14. Vai cokis. 

15. Kirkkonummi, vaikka ei se varmaan ole edes 
kaupunki? 
16. Operaatio Finlandia. 
17. En kyllä varmana katso. 
18. Rätinälinjan mainokset. 
19. Että meinasin ostaa Remingtonin. 
20. CZ-75. 
21. Niitä on niin paljon ... 
22. Kai se on lipunnosto. 
23. Kotona sohva. 
24. Leiki teletappien kanssa. 
25. Lähetän tämän esikuntaan. 

1. 28. 
2. Sonkajärvi. 
3. Nätti pieni morsian. 

MARKKU HERD 
aliluutnantti 

Esikunta 
Operatiivisessa 

toimistossa 
laskinupseerina 

4. Savolainen henkeen ja vereen. 
5. Tärkeilijät, onneksi heitä näyttää olevan har
vanlaisesti Kotkassa. 
6. Tarpeen tullen. 
7. Samoin. 
8. Lorvimalla. 
9. Lisää liksaa, mitäpä muutakaan? 
10. Ujohko. 
11 . Vaaterissa. 
12. Löysät. 
13. Laskettelureissu Itävaltaan teekkariporukassa. 
14. Kyllä. 
15. Riihimäki, eikä sekään niin kovin ikävä ole. 
16. Terry Pratchett: lnteresting times. 
17. Jos suinkin voin välttää, en! 
18. ???? 
19. En kummempia. 
20. Asiantuntijalausunnon perusteella silmät. 
21 . kts. kysymys nro 3. 
22. Kotiintulo. 
23. Peti. 
24. Pukeudu hameeseen. Paitsi Skotlannissa. 
25. Saas nähdä. 

1. 25. 
2. Riihimäeltä. 
3. Avovaimo. 

HARRI LAINIO 
aliluutnantti 

Koulutuspatteri 
Kuusisen 

solilassatamassa 
merenkulku

upseerina 

4. Liikkuvainen, vaikkakin vaikea lähtijä. 
5. Mikä milloinkin, esim. kohtuuton lusmuilu. 
6. Juu .. 
7. Toki. 
8. Mökillä tai kotona makaamalla. 
9. Juuri nyt paljon rahaa. 
10. Yritän olla sosiaalinen, vaikka välillä vähän 
ujostuttaakin. 
11. Mieluusti usein ja sikeästi. 
12. Mukavat boxerit. 
13. Autoseikkailu Saksassa. 
14. CocaCola. 
15. Jokela. 
16. Svenska krig 1521-1814, joka on ihan oi
keasti paksu kirja. 
17. On tullut nähtyä "Ridgekin" oikein livenä. 
18. Olvin CXX. 
19. En niin mitään. 
20. Kun on vähän huono itteensä kehumaan ... 
21 . Kuukaudessa neljä suht mukavaa viikkoa. 
22. liian sininen hetki. 
23. Mökki. 
24. Ryöstä ja raiskaa. 
25. Lähden tutustumaan Kotkaan. 

1. 23. 
2. Lähinaapurista. 
3. Avovaimo. 
4. Helppo. 
5. Lämpö. 
6. Aamuyöstä. 
7. Kiitos. 
8. Kalastellen. 
9. Säästäisin sen. 
10. Ujo sosialisti. 
11. Selällään. 
12. Boxerit. 
13. Kotimatka. 
14. Cokis. 
15. Uusikaupunki. 

TOMMI NILSSON 
aliluutnantti 

Koulutuspaneri 
Kuusisen 

solilassatamassa 
koneupseerina 

16. Che Guevaran elämänkerta. 
17. En, mutta kuulen. 
18. Vaasan näkkileipä. 
19. Paljoa. 
20. Napa. 
21. Terve kateus. 
22. Auringon nousu. 
23. Sohva. 
24. Lyö naista. 
25. Juon kahvia. 

1. 23. 
2. Orimattila. 

KAI PERIKANGAS 
aliluutnantti 
Kirkonmaan 
linnakkeella 

opetusupseerina 

3. Tyttöystävä ja Honda. 
4. 182 ja 85. 
5. Ärsyttävät ihmiset. 
6. Tarvittaessa. 
7. Ki itos ja kyllä! 
8. Liikuttelemalla malmia. 
9. Lisää toivomuksia. 
10. Sosiaalinen . 
11 . Sikeästi! 
12. Omat. 
13. Metsästysmatka Kuhmoon. 
14. Ehdottomasti koukku-kola. 
15. Hanko. 
16. Morgan Kane ja koko sarja. 
17. En. 
18. Dumle-mainos. 
19. Joitakin ratkaisuja, 
jotka ovat katumisen arvoisia. 
20. Kotletti six-pack. 
21 . Helpompi käydä vessassa. 
22. Ruokailut. 
23. Koti. 
24. Jätä treeniä väliin. 
25. Menen ostamaan jäätelöä. 

1. 23 V. 

2. Mikkelistä. 

JARKKO 
VITIKAINEN 

aliluutnantti 
Rankin 

linnakkeella 
opetusupseerina 

3. Löytyy. Yksi vaimo, yksi lapsi ja toinen tulossa. 
4. Yksinkertainen, mutta tyhmä. 
5. Kaikki. 
6. Kyllä. 
?.Aina. 
8. Hyvin ja täysillä. 
9. 5 miljaardia rahhoo. 
10. Tilanteesta riippuen. 
11 . Hyvin, mutta liian vähän. 
12. Pomahtavat. 
13. -
14. Loka loka. 
15. Hamina. 
16. -

17. Aika hiljasta. 
18. Älä ota sitä vakavasti. 
19. En mitään. 
20. Pakarat. 
21 . Niitä on paljon. 
22. -
23. Oma sänky. 
24. -
25. -

1. 27. 
2. Sipoo. 
3. Vaimo. 
4. Rauhallinen. 
5. Huono sää. 
6. Kyllä. 

MIKKO PILVIÖ 
vliluutnantti 

Rankin 
linnakkeella 

opetusupseerina 

7. Mahdollisimman usein. 
8. TV, sohva, olut ja joskus myös pop-corn. 
9. Lottovoitto, mielellään monta miljoonaa. 
10. Sosiaalinen. 
11 . Kyljellään. 
12. Ehdottomasti puolustusvoimien. 
13. Häämatka Kanarialle. 
14. Cokis Wiskillä. 
15. Tornio. 
16. Monumentaalinen Nicke Pärmi. 
17. En missään nimessä. 
18. Vanha Koffin olutmainos, jossa heillä on juna
vaunullinen kaljaa ja sanotaan "kof-kof'. 
19 Sitä, että ostin käytetyn auton. 
20. Oikea käsi. 
21. Ei tarvitse lakata varpaankynsiä niin usein. 
22. Maittava aamiainen. 
23. Oma sänky. 
24. Ei pue hametta. 
25. Juoksen karkuun. 

1. 23. 
2. Espoo. 
3. Avovaimo. 
4. Iloinen ja huolimaton. 
5. Kaksinaamaisuus. 
6. Rähjään. 

HANNU RUPONEN 
vliluutnantti 
Kirkon maan 
linnakkeella 

opetusupseerina 

Jatkuu•· 36 

1•99 KOTKAN KYNNET 35 



7. Silloin, kun ei pääse unohtumaan. 
8. Kotona olemalla. 
9. Sata toivomusta lisää. 
10. Sekä että. 
11 . Pää tyynyssä. 
12. Ei pv:n viralliset, mieluummin siviilialusvaat
teet. 
13. Joku Ruotsin risteily. 
14. Cokis ehdottomasti. 
15. Pietarsaari. 
16. Alpo Ruth: Kolme miestä Toyotassa. 
17. En. 
18. McDonald 's mainos, jossa on meksikolaisia. 
19 Kun törsäsin kaikki säästöt. 
20. Nenä. 
21 . Ei tarvitse meikata. 
22. Kun työpäivä päättyy. 
23. Koti. 
24. Katso "Kauniit ja rohkeat". 
25. Aloitan työharjoittelun. 

1 . 35 vuotta. 
2. Alajärveltä. 
3. Jo kaksi tyttöä ja vaimo. 

JORI HARJU 
komentaia

kapteeni 
Esikunta 

Operatiivisen 
toimiston 
päällikkö 

4. Tiukka, vastuuntuntoinen, joskus jopa etäinen, 
aina valmiina. 
5. Saamattomuus / päättämättömyys. 
6. En. 
7. Kyllä, jos joku hoitaa tehtävänsä hyvin tai asi
at sujuvat. Kiitän myös aina ruuasta. 
8. Urheilemalla ja tekemällä perheen kanssa 
asioita, jotka irrottavat siitä aiheesta, joka aihe
uttaa syyn rentoutua. 
9. Terveyttä. 
10. Sosiaalinen, vaikka vastaus onkin vähän ris
tiriidassa etäisen olemukseni kanssa. 
11 . Hyvin. 
12. Hyvin istuvat, vartalolle sopivat. 
13. Häämatka Ahvenanmaalle pyöräillen. 
14. Pepsi. 
15. Jokaisessa kaupungissa on omat hyvät ja 
huonot puolensa. En osaa sanoa. 
16. Tutkimus ja sen raportointi. 
17. En. 
18. Kotiin vaahtokukkanen. 
19. En mitään. 
20. Kädet. 
21 . Miehet ovat suoraluontoisempia kuin naiset. 
22. Aamu. 
23. Koti. 
24. Puhu paskaa. 
25. Diplomityön korpun. 
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"ira.llisia. 
j LII C> r LII - a. Toimittajana Teija Örn 

Ylennvksiä 
4.6.99 kapteeniksi 
ylil Jukka Leikos 
1.7.1999 yliluutnantiksi 
luutnantti Jukka Mutanen 
1.8.1999 yliluutnantiksi 
luutnantti Carl-Peter Boström 

Uusia henkilöitä 
Varimaan Hanna hoitelee Kirkonmaan linnak
keen varusvarastoa ihan vakituisesti 8.2.1999 
alkaen. 

Arja Kiiveri uutena kasvona ja vanha tuttu Ani
ta Viikki ovat vahvistaneet henkilöstötoimiston 
rivejä helmikuusta 1999. 

Erik Viiala palkatti in Kyminlinnan autohallille kul
jetustyöntekijäksi 22.3.1999. 

Uudet yliluutnantit Hannu Roponen ja Mikko 
Pilviö astuivat palvelukseen 2.6.1999. Herra Ro
pose tapaa Kirkonmaan linnakkeella ja herra 
Pilviön Rankin linnakkeella. 

Vastavalmistuneet opistoupseerit, aliluutnantit 
Harri Lainio, Tommi Nilsson, Jan Gylden, Kai 
Peri kangas, Jarkko Vitikainen ja Markku Herd 
astuivat palvelukseen 17.6.1999. Kirkonmaan 
linnakkeella palvelevat herrat Kai Perikangas ja 
Jan Gylden, Koulutuspatterissa herrat Harri Lai
nio ja Tommi Nilsson, Rankissa Jarkko Vitikai
nen ja operatiivisessa toimistossa Markku Herd. 

Vierailevat tähdet 
Aleksi Saarinen ja Juha Lecklin palvelevat yli
kersantin tehtävässä 31.12.1999 saakka. Myös 
Vesa-Matti Ylitalo toimii ylikersanttina 1.8.1999 
asti. Kaikkien toimipaikkana on Kirkonmaan lin
nake. 

Riitta-Liisa Soner, Timo Hillo ja Ville Kima kou-
1 uttavat edelleen firmamme varusmiehiä 
8.8.1999 asti. Timo vaikuttaa Rankin linnakkeel
la ja muut Kirkonmaalla. 

Kylänpään Anssi jäi virkavapaalle ja häntä tuu
raamaan Koulutuspatteriin, vartiomiehen tehtä
vään tuli Jarkko Alastalo. Sijaisuus kestää ai
nakin 31 .10.1999 asti. 

Tilannevalvoja Susanna Taika jäi hoitovapaal
le ja sijaisena on Kirsi Karvonen. Järjestely jat
kuu vuoden 2000 alkuun asti. Sijoituspaikkan
aan Kirsillä on Orrengrundin merivalvonta-ase
ma. 

Jutta Sarakangas toimii sairaanhoitajan sijai
sena Kirkonmaan sairastuvalla 28.6.1999-
27.8.1999. 

lra Häyrynen tekee sijaisuutta Rankin keittiös
sä 9.12.1999 asti. 

Marja-Leena Penttinen keittää ruokaa Haapa
saaren henkilökunnalle vuoden 1999 loppuun 
asti. 

Leo Turtiainen hoitelee varastoja Kyminlinnas
sa 21 .8.1999 asti. 

Eija Lempiäinen avustaa Kirkonmaan vääpe
liä 25.10.1999 asti ja Kirsi Hietamäki puoles
taan Koulutuspatterin vääpeliä 9.11.1999 asti. 
Rankin vääpelin apuna on Minna Torstensson 
1.12.1999 saakka. 

Tauno Palmumaa on asentajana Kyminlinnas
sa 23.11 .1999 asti. 

Pertti Seitonen ajelee huoltoajoja mantereen 
päässä 16.11.1999 asti. 

Arja Aholehto puuhailee viestivarastolla 
23.11.1999 saakka. 

Teologian harjoittelija Kati Pitkänen pitää huol
ta hengellisestä hyvinvoinnistamme kesä-elo
kuun. Toimipaikkaan Katilla on Kirkonmaan lin
nake. 

Pauliina Vuorivirta on meillä ympäristöalan työ
harjoittelussa 18.8.1999 asti . 

Merja Vättö avustaa ruuanlaitossa Koulutuspat
terin keittiössä 27.12.1999 asti. 

lähtijöitä 
31 .3.1999 reserviin siirrettiin pitkään talossa 
palvelleet sotilasmestari! Rauno Aura ja Lasse 
Pohjola. 

Yliluutnantti Jorma Pajulahti siirtyi 17.5.1999 
vahvistamaan siviilimaailman työmarkkinoita. 

Varastonhoitaja Marjatta Leppänen irtisanou
tui ja siirtyi siviiliin 6.7.1999. 

vauvoja 
Kirkonmaan asukaskanta suureni yhdellä hen
kilöllä, kun Kaisa ja Pasi Ahdin perheeseen syn
tyi kolmas poika 31 .5.1999. 

Maritta ja Timo Hemmingin tytön tyllerö sai pik
kuveljen 11 .6.1999. 

Kotkan Rannikkoalueen väelle upeasta K 11 JO S muistamisesta siirtyessämme reserviin. 
Rane & Lasse 

Kuka sen on ideoinut ? 
Ajatus Loiskeista on lähtöisin komentajalla. 
Henkilöstön hyvinvointi on lähellä komentajan 
sydäntä, koska tärkein voimavaramme on juuri 
työtä tekevä henkilöstö. Nyt on luotu paikka, jos
sa "akkuja" voi ladata edullisesti laadukkaissa 
olosuhteissa. 

Kuinka edullisesti ? 
Tänä vuonna (1999) vuorokausivuokra on vii
sikymmentä markkaa (yhteensä). 

Kuinka monta henkeä sinne 
voi majoittaa ? 
Nyt siellä on viisi sotilassänkyä m/62 ja kaksi ir
rallista patjaa (siskonpeti) eli seitsemän henkeä 
ilman erityisjärjestelyjä. 

Mitä Loiskeet Pitää sisällään? 
Itse Loiskeen päärakennus on huoneisto parita
losta, joka on rakennettu 80-luvulla. Huoneisto 
on kolme huonetta ja keittiö. Muita rakennuksia 
ovat rantasauna ja halkovaja. Rantasauna on 

rempattu luultavasti 90-luvul
la. Jonkinmoinen grillipaikka
kin löytyy rannan tuntumasta. 

Minkälainen 
varustelu? 
Huoneisto on kalustet
tu tarvittavin mööpe
lein. Laitteita, jotka toi
mivat sähköllä ovat ai
nekin: pyykinpesuko
ne, kahvin- ja veden
keitin , radio, TV, vide
ot, pölynimuri. Astiat on 
kuudelle hengelle ja 
ruuan valmistuksessa 
tarvittavat astiat ja vä
lineet. 

Pitääkö kotoa 
tuoda jotain? 
Vierailijoilta edellyte-
tään omia !akanoita. Li

säksi on hyvä ottaa omat kah
vinsuodattimet 1 x4 mukaan. 

Onko tarkempia 
kävttöohjeita 
saatavilla? 
Käyttöohjeet ovat levitykses
sä yksikköjakeluna sekä pää
vartiossa, josta mm. saa avai
men Loiskeisiin. 

Millä sinne 
pääsee? 
Jos pääset Söderbyhyn asti 
omin avuin, niin siitä eteen
päin voit käyttää KotRa:n sou
tuvenettä, joka on lukittuna 
siellä. Veneeseen on maalat
tu tunnus KotRa. Lukot au
keavat samalla avaimella, mil

lä pääsee Loiskeiden rakennuksiin. Voit myös 
mennä Lehtisen saareen omalla veneellä. Siel
lä on suojaisa satama ja laituri. 

Miten huoneiston saa 
varattua? 
Soita Vihreäluodon Arille tai Huttusen Kirsille, 
jotka pitävät seurantaa varauksista. 

Sisältääkö maksu mvös 
siivouksen? 
Ei sisällä. Käyttäjä siivoaa sotkunsa ihan itse. 

Saako lisätietoa mistään ? 
Kyllä. Vihreäluodon Arilta tai Huttusen Kirsiltä 
saa tiedon, ketkä ovat jo käyttäneet tilaisuutta 
hyväkseen. Kokemusperäistä tietoa on tarjolla. 
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Kesäyön marssi on liikuntatapahtuma, 
jossa ollaan mukana ilman keskinäistä 
kilpailua. Tavoitteena on, että jokaisesta 
lähteneestä joukosta vähintään 90 % 
kävelee maaliin asti. 

Jokainen osallistuja voi maalissa tuntea 
olevansa oman itsensä voittaja. 

18. -19. päivinä joukko-osastostamme osallistui ennätysmäärä jouk-
toista kertaa järjestetylle Kesäyön marssille. 

paikkana oli Tuusula ympäristöineen. Viime vuonna uranuurtajia 
oli mukana yhteensä 17, nyt meiltä KotRa:lta oli osallistuneita 
oli jälleen yksi kesän hienoimmista ja tulokset sen mukaiset. 

Marssiin osallistui kaikkiaan yli tuhat kävelijää. KotRa:lta kävelijöitä oli kaikki
aan 29, jotka jakautuivat kolmeen joukkueeseen. Tällä kertaa mukana oli myös 
varusmiesjoukkue Koulutuspatterista. Palkatun sotilashenkilöstön muodos
taman joukkueen vahvuus oli 12, siviilijoukkueen 7 ja varusmiesjoukkueen 10. 

Yhteiset harjoittelumme jäivät tänä vuonna selvästi vähemmälle kuin 
viime vuonna. Tästä johtuen jokaisen omakohtaisen harjoittelun osuus koros
tui erityisen paljon. Työmatkakävely pari kertaa viikossa koko kevään ajan 
osoittautui jälleen tehokkaaksi pohjakunnon hankintakeinoksi. 

limassa on urheiluiuhlan tuntua 
Lähdimme matkaan perjantaina 18.6. puolilta päivin auringon ja linja-auton 
paahteessa. Saavuimme kisakylään jo hyvissä ajoin ennen kisatoimiston vai-

•• •• 

TUUSULAN JOSSA 
Keväällä pidettyihin marssiharjoituksiin osallistui myös 
naisjoukkueen jäseniä, mm. Kirsi Huttunen ja Teija Örn. 
Takalan Aarne Orrengrundista harrasti mukana, mutta 
ei osallistunut itse Kesäyön marssiin. Marssiharjoituk, 
sissa tuli tutuksi myös laskeutumisköysi ja suunnistus 
läpi risukon ja pusikon käärmeitä ja muita elikoita 
pelkäämättä. Harjoituksen johtanut sotilasmestari Jari 
Tamminen muistutti erityisesti riittävästä nesteen 
juomisesta ja välipalojen tärkeydestä. 

KotRa:n sotilasjoukkueessa marssivat joukkueen johtaja 
kapteeni Tarmo Korhonen (kuvassa keltainen hihanauha), 

kapteeni Jussi Suomalainen, sotilasmestari Jari Tammi
nen, luutnantti Timo Hemminki, kersantti Janne Tähtinen, 
kersantti Samu Hell, yliluutnantti Pekka Pentti, ylikersant

ti Riitta-Liisa Soner, vääpeli Hannu Lyra, aliluutnantti 
Jukka Kansonen ja joukon ensimmäisinä kapteeni Juha 

Torkkeli ja yliluutnantti Teemu Leivo. 
Maalissa on helppo hymyillä! 

mistumista, joten päätimme vielä tovin lepuut
taa varjossa koipiamme ja ottaa joukkuevaloku
vat varmuuden vuoksi jo tässä vaiheessa. 

Lopulta meille osoitettiin majoitusteltat ja 
pääsimme nyt niiden paahteeseen. Tänä vuon
na kaikki joukkueet majoitettiin poikkeuksellisesti 
puolijoukkuetelttoihin. Onneksemme Suomen 
kesä osoitti hyvät puolensa eikä sadepilvistä 
ollut tietoakaan, toisaalta teltan lämpötila päi
vällä jäi alle 40 asteen. Kun makuupussi! oli le
vitetty, päätimme lähteä tutustumaan kisapai
kan tarjontaan. 

Teksti: kapteeni Tarmo Korhonen 
Kuvat: Tarmo Korhonen, Tiina Ahtosalo ja 
Ulla Parviainen 

Kisapaikan yllä leijaili leppoisa tunnelma; 
kaikki tuntuivat odottavan pelonsekaisin tuntein 
lähtöä, nukkumisestakaan ei tahtonut tulla mitään. 

Summer Night March 
Kesäyön marssitapahtuman yksi päämäärä on, 
että kävely harrastuksena saisi huomiota ja in
nostusta suomalaisten keskuudessa. Ulkomail
la kävelytapahtumia järjestetään huomattavasti 
enemmän ja näyttävämmin kuin meillä. 

jatkuu s. 40 • 41 

Kevään marssiharjoituksissa maise
mat eivät lainkaan kalvenneet Tuusu
lajärven rannoille. Marssijat saivat 
myös tuta auringon porottavan vaiku
tuksen ja hyttysten pistot. Vielä 
riippusilta ja sitten on taukopaikka! 
Koskelan Mauri tuulettaa rintakarvoja. 

Viime hetken ohjeita päntättiin 
vielä Tuusulassakin. 

Ei haittaa, vaikka 
tekee kipeää! 

Hannu Lyra tuulet
taa sukkia ja Samu 

Hell levyttää. 



Sotilasjoukkueiden on marssittava 30 km 
+ 30 km. Muut mahdolliset matkat ovat 1 x30 km, 
1x15 km, 2x15 km tai esimerkiksi 30 km + 15 
km. Tänä vuonna kaikki kotralaiset lähtivät ku
ninkuusmatkalle. Sotilaiden osalta marssi hyväk
sytään PAK-marssiksi. 

Marssi tarjoaa sotilaille ja sivi ileille mah
dollisuuden liikkua yhdessä meille kaikille luon
nollisella tavalla, kävellen. Samalla jokaisella ta
pahtumaan osallistuvalla on tilaisuus etsiä rajo
jaan tässä hieman normaalia pidempikestoises
sa tapahtumassa. 

Kesäyön marssi on liikuntatapahtuma, 
jossa ollaan mukana ilman keskinäistä kilpailua. 
Tavoitteena on, että jokaisesta lähteneestä jou
kosta vähintään 90 % kävelee maal iin asti. Jo
kainen osallistuja voi maalissa tuntea olevansa 
oman itsensä voittaja. 

Hvvää vötä ia huomenta 
Vihdoin viimein ilta-aurinko lähestyi horisonttia 
ja koitti lähtö yöosuudelle. Joukkueet lähetettiin 
matkaan minuutin porrastuksin. Naisjoukkueem
me lähti kotralaisista ensimmäisenä, eikä jäse
niä nähty kuin pariin otteeseen taukopaikoilla. 
Myös varusmiehiemme tempo oli menevämpi 
kuin meidän ikäihmisten. Matka sujui jälleen yön 
hämärässä taajamia koluten melko hyvin. Moni 
joukko pyyhälsi ohitsemme, mutta tiesimme, että 
seuraavana päivänä joukot ovat jo harventuneet. 
Tänä vuonna yö oli selvästi lämpöisempi kuin 
viime suvena. Yöosuutta nautimme kuuden ja 
puolen tunnin verran (20.18-02.50). 

Vaikka teltta ja makuupussi kovasti hou
kuttelivat maaliintullessa, niin muistimme peli
säännöt: tankkaus seuraavan päivän koitosta 
varten , peseytyminen marssijoille varatuissa 
kenttäsuihkuissa (eksoottinen kokemus) ja lo
puksi venyttelyä. Sitten unta vi isi tuntia. 

Mä meen ... 
Suviyön kuutamo, tähtitaivas ja aamun saras
tus luovat hyvän kontrastin päiväosuuden au
ringonpaisteen aiheuttamalle armottomalle kuu
muudelle (tänä vuonna yli +27 astetta). 

Jalat olivat herkän tuntuiset heti aamus
ta, mutta esikäynnistys on tässäkin lajissa poi
kaa (ihminenkin on vain kone). Varovasti vaap
puen ja isompia pikkukiviä väistellen kykenim
me etenemistoimiin. 

Lähtö päiväosuuksilla toteutettiin jälleen 
minuuttiaikataululla. Askelen tul i olla kevyt aina
kin urheilukenttävaiheen ajan, mutta piiloon 
päästyämme alkoivat yksilösuoritukset muodos
sa. Hellettä emme päässeet pakenemaan, eikä 
vauhtimme aiheuttanut viilentävää ilmavirtaa. 
Tuusulanjärven kultturelli miljöö ei herättänyt 
taaskaan ikävä kyllä suurempia tunnepurkauk
sia, suurimpia ilonaiheita aiheuttivat horisontis
sa siintävät huolto- ja tankkauspisteet. Erityisesti 
huoltajamme Arskan eli luutnantti Ari Vihreäluo
don OJP:n (oluenjakopaikka) ansiosta löysim
me potkua myös vi imeisille kilometreille. Päivä-
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osuuteen kulutimme vapaa-aikaamme noin kah
deksan ja puoli tuntia (12.18-20.40). 

Marssi 2000 ia vinkkeiä 
kiinnostuneille 
Ensi vuosituhannen ensimmäinen kesäyön marssi 
toteutetaan Tuusulan alueella 9.-10.6.2000. Ter
vemenoa - asfalttikentät kutsuvat! 

Tässä vielä kiinnostuneille muutamia oh
jeita harjoittelua silmällä pitäen. (Huom! Ohjeet 
on tarkoitettu sotilassarjaan aikovalle.) 
- Varsikenkä m/91 on sopiva lähtökohta marssi
kengäksi. Pitkälle marssiosuudelle ei pidä läh
teä aivan uusilla kengillä. 
- Kenkien olisi hyvä olla vähintään yhtä kokoa 
suuremmat, jotta niihin mahtuu riittävä määrä 
sukkia ja pohjallisia. 
- Sopiva kenkä ei hölsky eikä purista. 
- Itselle parhaan pohjallismalliratkaisun löytää 
vain kokeilemalla eri vaihtoehtoja. 
- Sukkia on hyvä olla useampi kerros; ensin jal
kaan ohuet, saumattomat ja tyköistuvat sukat. 
Rypyt ja saumat aiheuttavat varmasti hiertymiä. 
Ohuen sukan päälle paksumpi sukka. Ohut suk
ka pysyy tiiviisti jalkaa vasten ja hankaa aino
astaan paksumpaa sukkaa, joka taas pysyy pai
kallaan kengässä. Näin vältetään jalan ja ken
gän välinen hankautuminen. 
- Jalkojen kri ittisten kohtien ennakkoon teippa
us ehkäisee myös hyvin ihon hankautumista. 
-Jalkojen hikoi lu altistaa hiertymille. Sukkien on 
oltava puhtaat ja kuivat. Jalkatalkin käyttö vä
hentää hikoilua. Marssin aikana tul isi sukat vaih
taa ainakin kerran, jolloin kannattaa uusia myös 
jalkojen talkkaus ja hoitaa hiertymät. Tauolla voi 
tuulettaa jalkoja. 
- Rakon ilmestyessä se on puhkaistava, tyhjen
nettävä ja desinfioitava. Päälle laitetaan "keino
iho". 
- Marssin jälkeen jalkojen liuottaminen viileällä 
vedellä. 
- Nestettä on juotava jatkuvasti alusta alkaen, noin 
2 dl varttitunnin väliajoin = noin litra tunnissa. 
-Syötäväksi hiilihydraattipitoisia eineksiä, kuten 
banaani, ruisleipä, kaurapuuro jne. 
- Harjoittelu kannattaa aloittaa 10 km:n kävelyil
lä ja ilman taakkaa. Kehityksen myötä voi lisätä 
matkan pituutta ja kantamuksen määrää. 
- Kesäyön marssin aikana punnitaan marssijan 
kantamus. Käskettyä 10 kg:n taakkaa ei kanna
ta ylittää kovin runsaasti. Hyvä keino saada var
masti oikeanpainoinen taakka on käyttää val
miiksi punnittuja tuotteita, kuten 5 kg:n kissan
hiekkasäkki tai 1 kg:n pussit auringonkukan sie
meniä. Tältä saralla vinkkejä antanevat Tork
kelin Jussi ja Leivon Teemu. 
- Kaikki kannattaa harjoitella ennen Tuusulaa, 
sillä kesäyön marssin aikana ei kannata enää 
harrastaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Lisää vinkkejä StepTarelta ja muilta matkassa 
tänä vuonna olleilta! ■ 

MUU, MUU! 
Kvllä me IVIÖI 

Pitkin talvea Tare patisti meitä 
naisimmeisiäkin liikkeelle 
tavoitteena selvitä hengissä 
kesäyön marssista Tuusulassa. 
Kyllä e nsimmäisellä harjoitus
marssilla ja viimeisellä 30 
km:n Tuusulan marssilla oli 
huomattava lämpötilan ero, 
talvella pakkasta -20 astetta ja 
Tuusulassa lämmintä ainakin 
lähemmäs +30 astetta • plus 
tuskanhiki vielä päälle! 

Teksti ja kuvat: 

Tilannevalvoja T iina Aht osalo 

Kokoonnuimme 18.6. Kyminlinnaan , jossa oli 
punnitus, luojan lykky vain sotilashenkilöiden re
puille. Tiina jo pelkäsi, että siihen loppuu ennen
kuin kerkeää edes alkamaankaan, oma kesä
yön marssi. Reppu painoi vain noin 5 kiloa, mutta 
muu ylimääräinen massa noin 10 kiloa. Linja
autoon ja matkaan. Hyrylän urheilukeskukses
sa odotti kaikkien omat pikku sviitit hienoissa ri
vistöissä, lattiat olivat vaan jääneet siivoamatta 
- oli pikkuisen pölyistä. Meillä oli sviitti 33. 

Lähtöajat oli arvottu meille edullisesti , el i 
starttasimme heti klo 20.05 ja siitä sitten alkoi 
ensimmäinen marssitaival. Huttusen Kirsi oli 
matkanjohtaja, ja hyvin hoiti hommansa, muisti 
muistuttaa että Lissu ei oikaise jokaisessa mah
dollisessa paikassa, ja Tuulikki vetää tossuja 
jalkaan kaksi minuuttia ennen muita. Tiinalle ja 
Lissulle piti ihme kyllä hoputtaa matkan aikana, 
että muistavat ottaa huikkaa - kai johtui siitä, että 
tarjolla oli vain vettä, mehua ja mustikkakeittoa. 
Matkan varrella jutut oli sen sorttisia välillä, että 
on parempi kun ei kirjoittele niistä mitään, mai
semat vaan oli kauniit. 

Ilta vaihtui vöksi ia 
aina vaan marssittiin 
Ilta vaihtui yöksi ja aina vaan marssittiin, mutta 
matka sujui hyvin ja Tuulikki jaksoi välillä ottaa 
pikku spurtteja - tietysti miesjoukkueiden pe
rään - ja selvitti oitis mistä päin marssijat olivat. 
Kyllä me muutkin bongattiin ohimeneviä mars
sijoita ja yön viimeisellä gourmentruokailupis
teellä havaitsimme ihan omat sotilasjoukot, ja 
nekin naisvahvistuksilla. Sitten kipittetti in kohti 
makuupussia. Oi sitä onnea ja autuutta, kun saa
vuimme Hyrylän jäähalliin noin klo 2.20 ja näim
me pirteän huoltajamme Arskan ja totesimme 
koko joukkueemme olevan onnellisesti perillä! 

Varusmiesjoukkue muodostui 
Koulutuspatterin varusmiehistä. 
Marssijoita oli kymmenen, joista 
yhdeksän marssi täyden matkan 
30 + 30 kilometriä. Hyväntuuli
suus, reippaus ja mainio henki 
paistoivat 'osasto Kalliosta' pitkin 
taivalta. 

Marssi aiheuttaa aika ajoin pakko• 
oireilua. Ja joskus myös todella 
ikäviä rakkuloita. Vaan mitä sitä 
ei soturi isänmaan puolesta 
teksisi! Vaikka silkalla sisulla. 

Mitä nyt pienet rakkulat eräällä muistona mat
kasta. Rakkulat olivat kuulemma toiseksi par
haat siihen mennessä. Epäilen kyllä, että ne oli
vat tekemällä tehtyjä, koska rakkulan omistaja 
istui mielestäni liian kauan lääkintäteltassa ko
mean lääkintämiehen vastaanotolla! Ähelsim
me itsemme makuupusseihimme ja pikkuhiljaa 
kuulu i kuorsausta, kukin tyylillään.Tiinalla oli 
porukan ainoa tyyny, joten yö sujui hyvin sitä 
vahtiessa, vaikkakin aamu koitti jälleen liian ai
kaisin. 

Toiselle kolmenkvmpin 
marssiosuudelle olimme 
varanneet kuntomme 
salaisuutta mainostavat 
lehmäpaidat päällemme 
Osa porukasta otti vielä pienet voimaunet nur
mikolla ennen kuuman lauantaipäivän urakkaa. 
Pyöriessämme aamusella telttamme ympäris
tössä huomauttelivat Haminan pojat, että olisim
me yöllä muka metelöineet - epäilen, että me
teli johtui Teijan painjaisunesta, jossa kuulem
ma yöllinen ihana lääkintämies siirteli jalkapoh
jan rakkuloita muualle Teijan vartaloa. 

Toiselle kolmenkympin marssiosuudelle 
olimme varanneet kuntomme salaisuutta mai
nostavat lehmäpaidat päällemme. Nimittäin leh
män yömaito on muidenkin huippu-urheilijoiden 
kunnon salaisuus. Olemmekin pikku lenkeilläm
me ystävystyneet Pihkoon paroneihin, joilta 
käymme aina kupposellisen harva se yö von
kaamassa vastalypsettyä yöllistä kello kolmen 
maitoa -maistuu hyvältä ja vaikuttaa tehokkaas
ti . Valitettavasti edellisenä yönä emme nähneet 
yhtään lehmää laitumella, joten piti tyytyä vain 
sotkun aamukahviin ja sämpylään. Reput sel
kään ja taas taipaleelle, kello oli 12.05 . Tällä 
lenkillä kuluikin nestettä runsaammin ja hiki vir
tasi . Osa porukasta mietti ihan itsekseen vaan 
ja hiljaa, että jaksankohan minä, mutta kun Kirsi 
veti porukkaa perässään, niin tultiinhan me siel
tä. Voimaa loppurutistukselle antoi Arskan voi
majuomat viisi kilometriä ennen maalia. 

60 km marssia takanapäin 
Näkv oli kuin kuntou
tettavien kesäkokouksesta 

Ja kyllä oli ihana tunne, kun vihdoinkin 
lauantai iltana astui kello 18.40 jäähallin ovesta 
sisään ja 60 kilometriä kaiken kaikkiaan mars
sia takanapäin. Suihkun ja marssipalan jälkeen 
hauskuutimme itseämme katselemalla erilaisia 
kävelytyylejä. Näky oli kuin kuntoutettavien ke
säkokouksesta. Oli linkkaajaa, könkkääjää ja hii
pijää. Parhaat pisteet sai Torkkelin poika länki
säärisestä haarakäynti-tyylistään. 

Ensi vuonna lähdemme uudestaan ja 
otamme samat lehmäpaidat päälle. JaArska saa 
hommata meille myös oman lehmän - ja opetel
la lypsämään sitä. Tsemppiä likat. ■ 
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Kevään korvalla leirijoukkomme 
Kymin lentokentän maastossa saivat 
myös nuoria vieraita. Vänrikki Markku 
Suurosta jututtivat Toni Vihreäluoto ja 
Jarno Hämäläinen. 
Kuva: Ulla Parviainen 

TYKY-toimintaa emme unohda! 
Sosiaalitoimikunnan perinteinen (2. kerta) kylpyläretki Imatralle 
onnistui jälleen kerran mainiosti, kuten Sihvosen Lea (vas.) ja 
Hyvösen Ulla todistavat. Matkassa oli mukana liki viisikymmentä 
kotralaista. Reippaan ulkoilun, kuntosalin tai pallopelien ja muun 
huhkimisen jälkeen oli nautinnollista pulahtaa kylpylän porekupli• 
en sekaan. Innokkaimmat lähtivät vielä ulkoiluttamaan tanssiken
kiä Kotkaan päästyämme. Liikunnan riemua! 
Kuvat: Juha Torkkeli 

Jääkotka-talvitapahtu
man tuplatandem
hyväntekeväisyyshiihdon 
sankarit saivat palkin
nokseen 'Päivä puolus
tusvoimissa'-lahjakortit. 
Retkipäiväksi sovittiin 
päivä Kirkonmaan meri
ampumaleirin aikaan. 
Vieraat tutustuivat 
linnakkeen toimintaan ja 
seurasivat ampumahar
joitusta. 

mielenkiintoista seurata 
100 milli sen torni kanuu
na n jyräytystä 1 0 kilo
metrin päässä merellä 
olevaa maalilauttaa 
kohti. Hyvin 'pojat' 
ampuivatkin! 
Kuvat: Ulla Parviainen 

Merivoimien Esikunnan henkilöstöosasto 
tutustui Kotkan Rannikkoalueen toimin
taan toukokuisella retkellään. Mukaan oli 
päässyt melkein koko merivoimien 
henkilöstöosasto: sihteeri Marja-Leena 
Karekivi, komentajakapteeni Jari Wetter
strand, kapteeniluutnantti Seppo Eiho, 
kapteeniluutnantti Martti Skyttä ja 
yliluutnantti Teijo Toivonen • vain sotilas
lakimies Hanna Nordström puuttui 
työkiireiden vuoksi joukosta. Vieraat 
kävivät esikunnassa virastotalolla, 
Kirkonmaan linnakkeella ja Kyminlinnas• 
sa. Kuvassa keskellä Päivi Ropponen 
Kotkan Rannikkoalueelta. 
Kuva ja teksti : Teija Örn 

Verenluovutus on 
helppo tapa auttaa 

lähimmäistä • tai 
kenties joskus 

itseään. Kotkan 
veripalvelu oli 

mukana valtakun
nallisessa SPR:n 

Ruusu-tempaukses
sa, jolla houkutel

tiin verenluovutta
jia luovuttamaan 
punaista elämän

nestettä myös 
loma-aikana. 

Timokin sai ruusun 
mukaansa. 

Kotkassa veripalvelun toimipiste on keskellä kaupunkia ja 
palvelu on aivan erinomaista. Luovuttamassa ehtii kipaista 
vaikkapa lounastauon aikana, palkaksi saa mehua, kahvia 
ja pikkupurtavaa. Kotkan Kynsissä 2/99 aiheesta lisää! 

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri 
Lehtimaja (toinen vas.) ja Astrid 
Geisor-Goman vierailivat Kotkan 
Rannikkoalueella rutiinikäynnillä. 
Tarkastettavia asioita olivat mm. 
varusmiesten palvelusolosuhteet ja 
muut palvelukseen liittyvät asiat. 

"Kotka-Rankki, ohutta yläpilveä". 
Rankin linnakkeen sääasema oli yksi 
vierailun tutustumiskohteista. Sääase
ma toimii ympäri vuorokauden ja 
tuottaa säähän liittyviä mittaustietoja 
llmatieteenlaitokselle. Sääasemaa 
pyörittävät tehtävään koulutetut 
varusmiehet, 'sää miehet'. 

Säämiehet mittaavat kolmen tunnin välein ilmanpai
neen, lämpötilan (kuiva ja kostea lämpötila), ilman 
kosteuden ja tuulet. Lisäksi tehtävään kuuluu kiivetä 
ilmavalvontatorn iin, josta katsotaan näkyvyys ja me
renkäynti sekä tunnistetaan taivaalla näkyvät pilvi
muodostelmat. Muodostelmista tunnistetaan, mitä 
pilviä (latinankieliset nimet) ne ovat ja millä korkeu
della pilvet liikkuvat. 

Kahdentoista tunnin välein varusmiehet kat
sovat tiedot maksimi- ja minimilämpötiloista sekä sa
demäärän. Tiettyinä kellonaikoina mitataan myös me
riveden korkeus sekä meriveden lämpötila. Lisäksi 
valvotaan taustasäteilymittaria ja auringonpaistemit
taria. Tiedot koodataan ja syötetään tietokoneelle, 
josta Ilmatieteen laitos modeemin välityksellä käy ne 
hakemassa valtakunnallisia säätiedotuksia varten. 

Kansainvälisiä vieraita EU:n itärajal
la olivat kesäkuussa sveitsiläiset, 
jotka tulivat vierailulle Suomen ja 
Sveitsin ystävyysyhdistysten vuosit
taiseen upseerivaihtoon liittyen. 
Vieraat olivat Suomessa lähes 
kuukauden, jonka aikana he tutus
tuivat puolustusvoimien kohteiden 
lisäksi myös maamme muihin 
nähtävyyksiin. 

Haapasaaren merivalvonta-asemalla työskennel
lään ympäri vuorokauden ja tarkkaillaan meriliiken
nettä itäisellä Suomenlahdella. Valvojina ovat pal
kattuun henkilöstöön kuuluvat solilasammattihen
kilöt eli tilannevalvojat, ammattisotilaat sekä alan 
asioihin koulutetut varusmiehet. 

Saaresta on matkaa valtakunnan merirajal
le noin 11 km ja aluevesirajalle 10 kilometriä. Kun 
alus tunnistetaan, se otetaan seurantaan järjestel
mään, jota käyttävät yhdessä puolustusvoimat ja 
rajavartiolaitos. Lisää aiheesta sivulla 10. 
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Asunto 
La 

Kovin uutta ja ihmeellistä ei Lappeenrannan asunto
messujen 43 kohdetta tarjoa. Mutta ympäristö on 
kiehtova, ja vaikka tonttien koko ei päätä huimaa, on 
alueella mukava väljyyden tuntu. Paitsi jonoissa, joissa 
suomalaisten reviirirajoista ei ole tietoakaan. 

Kotkalaisille messuilla käynti on jopa suositeltavaa, 
mikäli aikomuksissa on lähteä mukaan vuoden 2002 
asuntomessuihin Kotkan Hirssaaressa. Ja jos ei vielä ole 
aikonutkaan, niin Lappeenrannan Kanavansuulla saattaa 
'kuume' nostaa päätään ... 

sälomasuunnitelmiin kuulu
untomessut. On kiehtovaa 
tirkistelemään uusimpia ra-

n ja ussuuntauksia ihka oikeiden 
ihmisten koteihin. Ja on mielenki intoista nähdä, 
kuinka ammattilaiset rakentavat ja sisustavat 
suomalaisen kodin. Messut kiinnostavat myös 
naapureitamme etenkin Venäjältä ja Virosta. 

Asuntomessujen parasta antia ovat ide
at. Vanhankin kodin saa uudistettua hyvillä vin
keillä, joiden toteuttaminen ei välttämättä edes 
maksa paljon. Osa messuilla olleista huoneka
luista ja keittiöistä myydään edullisesti messu
jen loputtua. Löytöjä voi siis tehdä niinkin. 
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Mitä tekisit mmoonalla 
markalla? 
Päällimäiseksi messuilla jäi mieleeni, että 120 
neliön tavallinen talo ilman erityistä luksusta 
maksaa liki miljoonan. Meillä Kotkassa tuttu ki
virakentaminen ja luonnon kivien hyödyntämi
nen on hoidettu hienosti myös Kanavansuulla. 
Kylpyhuoneiden trendiväri on harmaa ja muus
sa sisustuksessa käytetään paljon lämpimiä kel
taisia, poltettua oranssia ja tehosteväreinä kirk
kaita perusvärejä. Hauskaa on se, että taide on 
löytänyt uusiakin käyttökohteita - teos voi olla 
vaikkapa saunassa. Tai telkkari. 

VINKKEJÄ VIERAILLE 

Millä messualueelle ja mitä se maksaa? 
• Messualueelle pääsee omalla autolla (pysäköintimaksu 25 
mk), messubussilla (aikuiset 11 mk ja lapset 6 mk) tai laivalla. 
Noin puolen tunnin laivamatka Camillalla oli kauniilla säällä eten
kin lasten mieleen (edestakainen lippu 30 mk aikuisilta, 15 mk 
lapsilta 4 -14 v. ja 60 mk perhelippu 2+2). Laivat lähtevät klo 
9.30 Lappeenrannan matkustajasataman läheisyydestä Rapa
saaresta, jossa on veloituksetonta pysäköintitilaa. Samalla lai
vareissulla kannattaa tutustua Sataman Sannin ihaniin vetyihin 
ja atomeihin, Prinsessa Armadan huurteisiin juomiin sekä Lin
noituksen nähtävyyksiin. Omalla autolla Kotkasta kulkevien kan
nattaa varata aikaa noin pari tuntia, sillä ruuhkat saattavat yllät
tää. Seuraa opasteita! Pääsyliput messualueelle aikuisilta 60 mk, 
lapset, eläkeläiset, opiskelijat, invalidit, varusmiehet 40 mk, per
helippu 140 mk. Alue on auki joka päivä klo 10 -18. 

Messualueen palvelut ja muu tarjonta 
• Messualueella kulkee kaksi messujunaa, joissa voi liikkua 
veloituksetta. Pääpysäköinnin vieressä on lemmikkieläinten hoi
topiste Haukkula (päivämaksu 25 mk). Pienille lapsille on hoito
paikka Muksulassa (3 - 6 h ammattilaisten hoidossa 25 mk). 
Messuravintola ja toistakymmentä snack-kioskia evästävät vie
raat. Palvelu pelaa, mutta hinnat ovat 'messuhintoja'. Omat eväät 
ja juomiset mukaan - ken jaksaa niitä kantaa. Taloissa voi tulla 
ahdasta muutenkin. Tarjolla on hyvää(kin) ostettavaa. Messuta
lo-luettelo / Meidän Talo -lehti (30 mk) on hintansa väärti. Mes
sutalot on esitelty luettelossa hyvin. Kiva on myös Sisustus-luet
telo / Avotakka-lehti (30 mk). Ota mukaan kynä ja tee luetteloi
hin omia muistiinpanoja kussakin kohteessa. Hyvät ideat eivät 
pysy muuten muistissa kotiin asti! Hyvä idea on käyttää video
kameraa tallentamaan mielenkiintoisia ratkaisuja. Muista selos
taa kokonaisuus, sillä liikkuvakaan kuva ei välttämättä kerro kaik
kea. 
• Kotiinviemisiä löytyy päänäyttelyhallista venesataman lähei
syydestä. Hallin ulkopuolella on myytävänä mm. Öljypuun mo
nenmoisia herkullisia valkosipulituotteita (esim. ihanaa valkosi
pulihyytelöä paahtoleivälle 25 mk, nam!). 

•• . Y :>'<"'-'!IIIIIIB211"------::=:e-- ~ 
Riitta Uosukaisen 'unelmien kiiti' 
rivitalossa. 

Ralliraitaa ja ruutua 
saunan pesuhuoneessa. 
Yhdistelemällä eri 
kokoisia, mutta saman 
sävyisiä laattoja saa 
aikaan yksilöllisiä 
ratkaisuja. Harmaa oli 
selvästi suosikkiväri 
kylpyhuoneissa. 

Pientä piristystä saa 
edullisestikin. Yksi 
pirteä kuviolaatta voi 
muuttaa koko kylppärin 
ilmeen. 
Kuvat: Ulla Parviainen 

Lisätietoja: 
www.asuntomessut.fi 
www.lappeenranta.fi 
Asuntomessutoimisto 
Puh. (05) 616 4730 

t olivat nyt 
enlä koppeja. 

lla Parviainen 

Lähes kaikissa 
saunoissa oli 
tuuletusikkuna, 
omakotitaloissa 
myös pesuhuo, 
neissa. Kiva idea 
on ripustaa 
taideteos myös 
saunan seinälle • 
kunhan se kestää 
saunan löylyt! 
Kuvat: Ulla Parviainen 
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NAVTEK / MEVAT 
Meriliikenteen haukansilmä 

Kirkonmaan MKY-2000 käsittää keskuk
sen laitteiden lisäksi kolme tutkasensoria, val
vontakameran ohjauksineen, sääaseman sekä 
AIS-transponder tukiasemaverkon. Sääasemal
ta keskukseen saatavia tietoja ovat mm. tuuli
tiedot, aallonkorkeus, lämpötila ja ilmanpaine. 
AIS-transponder (Automatic identifigation sys
tem AIS) tukiasemaverkko kerää alusten trans
pondereilla tietoa alusliikenteestä. Transponder 
on omatunnuslaite joka lähettää VHF- taajuuk
silla mm. omaa.tunnustaan, sijaintiaan ja liike
tekijöitään. Järjestelmään liitetyt kolme tutkasen
soria ovat alueella jo 80- luvun alusta käytössä 
olleita tutkia. Järjestelmä pystyy hallitsemaan 
itäisen Suomenlahden rannikon aina Loviisan 
edustalta Virolahdelle. 

Merivalvontakeskuksen 
kävttöönotto 
Järjestelmän käyttöönoton valmistelut aloitettiin 
kaupan valmistelulla ja määrittelyillä syksyllä 
1998. Projektin johti Merivoimien Esikunta, jos
sa projekti oli yhtenä osana MEVAT- hanketta. 
Myös Kotkan Rannikkoalueen teknisen ja val
vonnan toimiala! olivat projektin alusta asti mu
kana suunnittelemassa järjestelmää, sen han
kintaa ja asennusaikataulua. Samanaikaisesti 
eteni Suomenlahden merenkulkupiirin taholla 
VTS-järjestelmän hankinta. Asennustyö! aloitet
tiin tammikuun lopulla 1999. Ensin toteutettiin tie
donsiirtojärjestelmien asennukset. Tähän työhön 
osallistui myös puolustusvoimien Tietotekniikka
laitos. 31 .3.1998 pidettiin MKY-2000 järjestelmän 
tehdasvastaanotto Kaarinassa Navielektro Ky:n 
tiloissa. Tähän vastaanottoon oli Espoossa toi
miva Mikrolog Oy toimittanut järjestelmässä käy
tettävät Osborne-mikrotietokoneet ja -palvelimet. 
Tehdasvastaanottotilaisuudessa järjestelmä 
osoittautui hyvin toimivaksi. Kotka-VTS:n järjes
telmä oli pääosin asennettuna Kotkan Pookin
mäkeen vappuna 1999. Kotkan Rannikkoalueen 
merivalvontahenkilöstö eli lopulliset käyttäjät 
pääsivät tutustumaan järjestelmään toukokuun 
ensimmäisellä viikolla pidetyssä käyttäjäkoulu
tuksessa. Järjestelmän käyttöä opiskeltiin kou
lutuslaitteiden avulla.Merivalvontakeskuksen 
laitteiden asennukset aloitettiin heti käyttäjäkou
lutuksen jälkeen ja saatiin valmiiksi puolustus
voimien lippujuhlapäiväksi 4.6.1999. Seuraaval
la viikolla järjestelmä testattiin perusteellisesti ja 
hyväksyttiin vastaanotetuksi 9.6. päivätyssä 
asennuskatselmuksessa. Siitä alkoi Kirkonmaan 
MKY-2000:n koekäyttövaihe. 
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JÄNNITTÄVÄ KOE 
Rankin linnakkeella 

Rannikonpuolustajain Killan edustajia. Kutsuvie
raina paikalla olivat merimaalikranaatin kehitys
työhön vaikuttaneista rannikkotykistön tarkasta
jista everstit evp Juhani Niska ja Jorma Vuo-

130 mm 
merimaalikranaalli 
Merimaalikranaatti koostuu iskun kestävästä ja 
viiveisestä merimaalisytyttimestä, ballistisesti 
edullisesta ja lujasta kranaatista, sekä perä
virtausyksiköstä tai onteloperästä, jotka pie
nentävät ammuksen perän imuvastusta len
toradalla. Merimaalikranaatin etuja perinteisiin 
sirpalekranaatteihin verrattuna ovat muiden 
muassa: 

helainen sekä kranaattien lataamisesta ja ko
koamisesta vastanneen Haapajärven Asevari
kon henkilöstöä. 

Koetoiminnan alussa tykki näytti ulospäin 
uinuvalta, ja yleisöä alkoi virrata muihin tehtä
viin. Sisätiloissa tapahtui ; mittausjärjestelyssä 
käytettiin muiden informaatiosodankäynnin vä
lineiden ohessa harjan vartta, ja Teppo Saareks 
sai kunniamaininnan hämmästyttävän liukkaas
ta liikkumisesta tykkiaseman ahtaissa tiloissa. 

Parhaat kiitokset Kotkan Rannikkoalueel
le kenttäkoeammunnan ammattitaitoisesta to
teuttamisesta! 

- kantama lisääntyy 20 - 30 % suhteellisen 
hajonnan kasvamatta 
- lyhyt lentoaika heikentää maalin väistelymah
dollisuuksia 
- laaka lentoranta lisää pyyhkäisyalaa kolmi
ulotteisiin maaleihin ammuttaessa 
- kranaatti läpäisee vahvan teräslevyn pienil
läkin iskukulmilla 
- sytytys on viivästetty, joten kranaatti räjäh
tää maalin sisällä 
- taistelulatauksen vaikutusta on tehostettu. 




