


Painopiste 
RANNIKKO JOUKKOJEN 
TOIMINNASSA 

KOMENTAJAN KYNÄSTÄ 

Merivoimien ja rannikkotykistön liittäminen yhteen 
on toteutunut vuonna 1997 laaditun selonteon lin
jausten mukaisesti. Tehokkaasti läpiviedyn yhdis
tämishankkeen jälkeen on hyvä tarkistaa mitä muuta 
selonteossa on meripuolustuksen kehittämisestä 
sanottu. Liittämistä koskevan osan jälkeen jatkuu 
selonteon teksti seuraavasti: " .. . ja meripuolustusta 
kehitetään kahden operaatiosuunnan, Saaristo
meren ja Suomenlahden, vaatimusten mukaisesti. 
Saaristomeren suunnalla meripuolustuksen 
painopiste on laivastoyksiköiden toiminnas
sa ja Suomenlahden suunnalla rannikko
joukkojen toiminnassa." Luetun ja ymmärre
tyn valossa ei liene mikään ihme, että valtakunnan 
rajalla sijaitsevan Kotkan Rannikkoalueen henki
löstö kokee tekevänsä maanpuolustustyötään pai
nopistesuunnassa. 

TVkistöllinen ammattitaito 
Joukko-osastomme keskittyessä tuotantotehtävien
sä mukaisesti rannikkojalkaväen kouluttamiseen on 
mielessäni herännyt epäilys tykistöllisten taitojen 
heikkenemisestä. Rannikkotykkien ja niitä varten 
kehitettyjen uusien järjestelmien, kuten patterilas
kimien sekä tulenjohto- ja mittauslaitteiden hallinta 
tuskin kehittyy pelkästään kalusto-oppaita kivääri
koulutuksen lomassa selailemalla. Tilanne vaatii 
muutosta, joka käynnistetään heti vuoden 2000 
alusta ottamalla tykistöjärjestelmien käyttö linnak
keiden henkilökunnan viikottaiseksi rutiiniksi. 

Tykistöllistä osaamista on nyt myös aiem
paa helpompi ha~oitella luokkatiloissa. Rankin pe
ruskorjattuun luokkaan marraskuussa asennettu 
MERITUKSl-simulaattori helpottaa oleellisesti sekä 
meri- että maa-ammuntojen tulenjohdon harjoitta
mista. Simulaattorin ottaminen täysipainoisesti kou
lutuskäyttöön onkin Rankin linnakkeella paina
va haaste alkavalla vuosituhannella. 

Sopivan kokoinen ioukko-osasto 
Kotkan Rannikkoalueen työilmapiiri ja henkilöstön 

mukaan korkealla. Tulosten mukaan olemme 
merivoimien motivoituneinta joukkoa. Kiistaton 
tosiasia lienee, että motivoitunut henkilöstö pyr
kii hyviin tai jopa erinomaisiin työsuorituksiin. 
Joukko-osaston komentajana olen saanut kui
tenkin kuulla motivoituneisuuteemme liittyen hie
man ristiriitaisia kommentteja. Toisaalta on an
nettu ymmärtää, että on helppoa saada kaltai
semme pieni joukko motivoitumaan ja toisaalta 
on annettu ymmärtää että henkilöstömäärämme 
on joukko-osastoksi aivan liian pieni. Ettei nyt 
vain sattuisi olemaan niin, että Kotkan Rannik
koalue onkin tehtäviinsä nähden juuri sopivan 
kokoinen itsenäinen joukko-osasto, jossa toinen 
toisensa tunteva henkilökunta sitoutuu hyvin työ
hönsä ja joukkoonsa. 

Näiden ajatusten myötä haluan kiittää läm
pimästi kaikkia joukko-osastossamme palvelevia 
kuluneen vuoden aikana ammattitaidolla ja innolla 
tehdystä hyvästä työstä. Ki itän myös kaikkia yh
teistyökumppaneitamme ja ystäviämme työstänne 
Kotkan Rannikkoalueen hyväksi. 

On ollut myönteistä nähdä, miten edellä 
mainittu ja korostettu linjaus on ollut omiaan vauh
dittamaan mm. pitkälle rannikkojoukkojen vastuul
la olevan merivalvonnan tehoa parantavia hank
keita. Alkavalla vuosituhannella käynnistyvät myös 
sodan ajan valmiuden ja puolustuksemme uskot
tavuuden kannalta tärkeät rannikkojoukkojen ker
tausharjoitukset. Itäisen Suomenlahden rannikko
puolustuksesta vastaavalla joukollamme on hyvä 
syy odottaa sekä kehityksen että toiminnan paino
pistettä osoittavan resurssien jaon jatkuvan tulevi
na vuosina selonteon linjauksen mukaisena. 
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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. 
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Kotkan Rannikkoalue 
kouluttaa vuosittain noin 
600 varusmiestä. Suurimmat 
koulutuslinjat ovat 
tulenjohto- ja merivalvonta, 
rannikkojalkaväki, tuli
asema, llmatorjunta, viesti 
ja huolto. 

Palkattua henkilöstöä on 
170; sotilaita, sotilas
ammattihenkilöitä ja 
siviilejä. Joukko-osasto on 
perustettu vuonna 1918. 
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___ Pääl<i rje>itLIIS 

"Takaiskuja toki kohdataan matkan 
varrella, mutta aidosti ihmisistä 

lähtevää kehitystä on minkään 
voiman vaikea kääntää." 

Komentajakapteeni Marco Krogars 

Aktiivisuus 
on menestvvän ioukko-osaston tunnusmerkki 

Vaatimukset toiminnan tehostamisesta, eli suo
meksi sanottuna tärkeän erottamisesta vähem
män tärkeästä, voimistuvat jatkuvasti. Tämä 
trendi kulkee läpi koko hallinnonalamme aina 
puolustusministeriöstä yksittäiseen ihmiseen. 
Kehitys tuo lähivuosina mukanaan koko joukon 
muutoksia, jotka näkyvät voimakkaasti erityisesti 
joukko-osastotasolla. 

Yksi merkittävä toimintaan vaikuttava 
mahtisana on ulkoistaminen, joka saavuttaa 
maailmalla mainetta lähinnä kielteisessä merki
tyksessään. Ulkoistamisessa on pelkistetysti il
maistuna kyse siitä, että tietyt tukitoiminnot os
tetaan palveluina ympäröivästä yhteiskunnasta 
sen sijaan, että ne tuotettaisiin itse. Käytäntöön 
vietynä asia tietää muutoksia moniin totuttuihin 
toimintamalleihin. 

Mistä ulkoistaminen ja muut vastaavat ra
tionalisointitoimet sitten kertovat? Puhtaasti hen
kilökohtainen käsitykseni on, että ne kuvaavat 
erään aikakauden loppua ja uuden alkua suo
malaisessa julkishallinnossa. Yhteiskunta ei 
enää halua ottaa yksin vastuuta kaikista toimin
noistaan, vaan siirtää niitä konkreettisesti mui
den tahojen hoidettavaksi. Pienen ihmisen nä
kökulmasta tämä on sekä uhka että mahdolli
suus, riippuen itse kunkin ajattelutavasta. 
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Vanhakantaiset käsitykset siitä, että me 
puolustusvoimissa palvelevat emme voisi vai
kuttaa tulevaisuuteemme, edustavat historiaa. 
Nykyhetkessä ja tulevaisuudessa on päinvas
toin monia sellaisia piirteitä jotka kannustavat 
optimismiin. Uusi aika nimittäin edellyttää uusia 
ajatuksia toiminnan eri tasoilla ja ideanikkarei
na kaikki ovat yhtä tärkeitä. 

Puolustusvoimien eläessä yhtä historian
sa suurinta murroskautta tarvitaan kykyä näh
dä huomista pidemmälle. Suurissa muutoksis
sa pätee yksinkertainen logiikka, jonka mukaan 
ne menestyvät, jotka uskaltavat askeltaa mui
den edellä. Menestykseen pyrkivässä joukko
osastossa tämä tarkoittaa sellaisten ratkaisujen 
etsimistä, jotka poikkeavat suuresta valtavirrasta 
ja sen mukana ajelehtivista. 

Meistä jokainen joutuu henkilökohtaises
sa elämässään tekemään monia valintoja ja 
sama logiikka pätee myös yksittäiseen joukko
osastoon. Se voi jäädä odottamaan kehityksen
sä moottoriksi "taivaallista viisautta", tai ottaa 
ohjat omiin käsiinsä. Jopa tässä säädösten kah
litsemassa yhteiskunnassa on aina löydettävis
sä se liikkumavara, jonka puitteissa viisaasti 
navigoimalla päästään ainakin tyydyttävään lop
putulokseen. 

Aktiivisuus on aikamme taikasana. Toteu
tuakseen laajemmalti asialle on kuitenkin vih
kiydyttävä niin yksilöinä kuin joukkona ja tässä 
työssä ovat avainasemassa kaikki työyhteisön 
jäsenet. Takaiskuja toki kohdataan matkan var
rella, mutta aidosti ihmisistä lähtevää kehitystä 
on minkään voiman vaikea kääntää. 

Aktiivista ja menestyksellistä millennium
matkaa Kotkan Rannikkoalueelle. ■ 

--=-

Talvisodasta 60 vwnt Teksti: yliluutnantti Teemu Lei~o 
Kuvat: SA-kuva · 

Kotka suursoda 
Rannikkopuolustus oli ratkaisijana Suomenlahden jääkentillä 
vuonna 1940. Kotkan Lohkon ankarimmat taistelut käytiin 
maaliskuun alussa, jolloin vihollinen aloitti suurhyökkäyksen 
Kannakselta yli jäätyneen Viipurinlahden. Neuvostojoukko• 
jen maaliskuinen suurhyökkäys tuli ilmeisesti yllätyksenä 
ylimmälle sodanjohdolle. 

Toinen maailmansota syttyi lopullisesti Saksan hyö
kättyä Puolaan syyskuussa 1939. Varsinaisia sota
toimia oli jo kuitenkin edeltänyt pitkään kestänyt "har
maa vaihe" Tsekkoslovakian miehityksineen ynnä 
muineen. Suomessa sodan uhkaan oli reagoitu mm. 
kesän linnoitustöillä Karjalan kannaksella sekä lopul
ta ylimääräisten harjoitusten (YH) nimellä suoritetul
la liikekannallepanolla. 

Syyskuun -39 alussa kutsuttiin rannikkotykis
tön reserviläisiä kertausharjoituksiin , joiden avulla 
henkilövahvuutta ja toimintavalmiutta saatiin nostet
tua. Lokakuussa -39 YH:n aikana merivoimat ja sen 
osana rannikkotykistö siirtyivät sodanajan vahvuuksiin. 

Sodanajan kokoonpanoissa rannikkopuolus
tus jaettiin rannikkolohkoihin. Kotkan suunnan rau
han aikaisesta 2. Erillisestä Rannikkotykistöpatteristos
ta muodostettiin Kotkan Lohko, joka vastasi Virolahden 
ja Kotkan välisen rannikonosan puolustuksesta. 

Kotkan Lohko jakaantui kahteen alalohkoon. 
ltäisempään Virolahden alalohkoon kuuluivat Pukki
on ja Mustamaan linnakkeet. Lisäksi Mustamaan lin
nakkeelle alistettiin Kukion linnake, joka varustettiin 
tammikuussa -40 ilmapommituksissa vaurioituneen 

jäänmurtaja Tarmon 120 mm:n kaksoistykillä. Pukki
on pääaseistuksena oli järeä kaksitykkinen 203 mm:n 
patteri. Mustamaahan valmistui juuri ennen sotaa kol
mitykkinen raskas 152 mm:n patteri. Läntisemmän 
Kirkon maan alalohkon linnakkeet olivat Kirkonmaa ja 
Rankki . Pääaseistuksena olivat Kirkonmaassa neli
tykkinen järeä 254 mm:n patteri sekä Rankissa viisi 
152 mm:n raskasta tykkiä. Reserveinä Kotkan loh
kolla oli kolme erillistä pataljoonaa sijoitettuna Viro
lahdelle, lnkeroisiin ja Pyhtäälle. 

Suomen ylin sodanjohto oli jo ennen sotaa 
päättänyt, että Suomenlahden ulkosaaria ei resurs
sien puutteen vuoksi puolusteta. Näin mm. Someria 
ei sisällytetty Kotkan Lohkon vastuualueeseen. Uloim
mat tukikohdat ja valvontapisteet olivat Virolahden 
suulla Kiuskerissa, Huovarissa ja Kinnarissa sekä 
Kotkan edustalla Kilpisaaressa ja Haapasaaristossa. 

Sotatoimet alkavat 
Joulukuun alussa neuvostojoukot valtasivat Suursaa
ren, Narvin ja Somerin. Näissä sijainneet suomalais
joukot vetäytyivät tappioilta. 

Vihollisen laivastotoiminta oli aktiivista ltäisel-

---

lä Suomenlahdella meren ollessa vielä avoin. Naa
purina olleen Viipurin lohkon linnakkeet kävivät jou
lukuun alussa useita tykistötaisteluita vihollisen pin
ta-alusten kanssa. Joulukuun puolivälin jälkeen myös 
Kotkan suunnalle ilmaantui vihollislaivaston aluksia. 
Vihollinen suoritti tiedusteluluontoisia taistelusyöksy
jä Haapasaarten ulkopuolella tulittaen mm. Kilpisaarta 
ja Haapasaarta. Idempänä myös Pukkion ja Musta
maan linnakkeita vastaan tehtiin useita tykistösyök
syjä joihin myös vastattiin. 

Jo sodan alusta oli neuvostoilmavoimien toi
minta ollut vilkasta. Kotkan ja Haminan kaupunkien 
ohella myös linnakkeet olivat ilmahyökkäysten koh
teena. Tammikuun 18. päivänä suomalaiset yrittivät 
pienehköllä osastolla Narvin ja Somerin saarten ta
kaisinvaltausta. Epäonnistuneen yrityksen jälkeen 
joutui tukialuksena toiminut jäänmurtaja Tarmo pa
luumatkalla useiden ilmahyökkäysten kohteeksi . 
Perillä Kotkan satamassa alus sai lentopommitukses
sa kaksi osumaa, jolloin 39 miestä kaatui ja 11 haa
voittui. 

Tammikuun lopulla ja helmikuun alussa oli 
muiden rintamien tapaan hiljaisempaa. Kotkan Loh
kon reservipataljoonat siirrettiin Kannakselle. Näiden 
joukkojen tilalle muodostettiin kahdesta erillisestä 
polkupyöräkomppaniasta Osasto Ravila, joka ryhmi
tettiin Haapasaaristoon ja Virolahden alalohkolle Tam
mioon. Lisäksi Helsingin Laivastoaseman joukoista 
muodostettiin Pataljoona Aaltonen, joka käsitti kaksi 
kiväärikomppaniaa ja yhden konekivääri komppanian . 
Pataljoona ryhmitettiin aluksi Mussaloon ja Kaunis
saareen. 
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Helmikuun lopulla vihollisen lentotoiminta kiih
tyi jälleen. Kotkan lohkon ilmatorjunta-aseistus ol i 
vähäistä koostuen lähinnä ilmatorjuntakonekivääreis
tä. llmatorjuntatykistön puutteessa käytettiin linnak· 
keiden raskaita pattereita myös ilma-ammuntaan. 
Esimerkiksi Mustamaan linnake ampui aikakranaat
tiammuntoja korkealla lentäneisiin viholliskoneisiin ha
joittaen niiden muodostelmia ja jopa pudottaen yh
den vihollispommittajan. 

Lentopommitukset vaativat Kotkan ja Haminan 
kaupungeissa useita kymmeniä ihmishenkiä lukuis
ten rakennusten tuhoutuessa tai vaurioituessa. Myös 
Kotkan Lohkon joukot kärsivät pommituksissa tappi
oita. Vihollisen tappiot olivat parikymmentä konetta. 

Kotkan Lohko mukana maaliskuun 
suurhvökkävksen torjunnassa 
Kotkan Lohkon ankarimmat taistelut käytiin maalis
kuun alussa, jolloin vihollinen aloitti suurhyökkäyksen 
Kannakselta yli jäätyneen Viipurinlahden. Tähän liit· 
tyen vihollinen yritti lähes divisioonan suuruisin voimin 
hyökkäystä Suomenlahden yli suomalaisten Kannak
sen joukkojen selustaan. 

Kotkan lohkolla vihollinen oli tiedustelutietojen 
mukaan aurannut teitä ja keskittänyt lisää joukkoja 
Suomenlahden ulkosaarille. Varhain aamulla 4.3. 
havaittiin noin rykmentin vahvuisen vihollisosaston 
etenevän Suursaaren suunnasta kohti Haapasaaris
toa. Kirkon maan järeä ja Rankin raskas patteri avasi
vat tulen kohti vihollista ampumaetäisyyden ollessa 
noin 15 km, toisin sanoen vihollinen oli tällöin jo ai· 
van Haapasaarten edessä. Parikymmentä keskitet-

tyä tuli-iskua löi vihollisjoukot hajalle. Raskaan tulen 
seuraamana vihollinen vetäytyi tykistön kantaman 
ulkopuolelle, jonne se pääsi noin puolen päivän ai
kaan. Tähän mennessä viholliselle oli tuotettu arviol
ta 800 miehen tappiot omien tappioiden jäädessä 
olemattomiksi. 

Idempänä noin rykmentin vahvuinen vihollinen 
eteni kohti Huovaria saavuttaen sen noin klo 9. Täl
löin Mustamaan raskas patteri avasi tulen jäällä hyök
käysryhmityksessä edennyttä vihollista kohti. Tappi
oistaan huolimatta vihollinen jatkoi etenemistä ja saa
vutti Huovarin, jolloin saaressa ollut suomalaisten etu
vartio joutui vetäytymään Kinnariin. Kinnariin viholli
nen ei päässyt, vaan suomalaisten sitkeä puolustus 
ja tykistötuli pakottivat sen perääntymään. 

lsokalastajan saariryhmää kohti hyökkäsi noin 
kahden pataljoonan vahvuinen vihollinen, jota vas
taan Pukkion järeä patteri avasi tulen. Kaksitykkisen 
patterin tuli ei kuitenkaan riittänyt vihollisen torjuntaan, 
vaikka 203 mm:n kranaatit aiheuttivatkin suurta tu
hoa jäällä edenneessä vihollisrivistössä. Lisäksi sumu 
vaikeutti tulenjohtoa. Vihollinen eteni tappioistaan 
huolimatta lsokalastajan kautta aina Väliluotoon asti . 
Taistelussa Pukkion järeän patterin tykit kuumenivat 
niin paljon, että ammunnassa oli pidettävä tauko ja 
tulitusta jatkettiin kevyellä 57 mm:n patterilla. Lopulta 
vihollinen joutui kiivaassa tulessa luopumaan Väli
luodosta ja vetäytymään lsokalastajaan. 

Vihollisen tulitusta jatkettiin Mustamaan, Puk· 
kion ja Kukion pattereilla, kunnes vihollinen vihdoin 
oli pakotettu vetäytymään Kinnarista ja Huovarista. 
Pimeän tullessa oli Lohkon alue lsokalastajaa lukuun-

ottamatta suomalaisten hallussa. Vihollisen hyökkä
ys oli torjuttu, pääosin tykistön tulella. 

Jatkossa Lohkon ja erityisesti Virolahden ala
lohkon puolustusta vahvennettiin jalkaväellä. Maalis
kuun 6. päivä vihollinen uusi hyökkäyksensä kaikilla 
kolmella suunnalla, tosin tappioista heikentyneenä. 
Haapasaariston ja Huovarin suunnalla hyökkäys py
sähtyi linnakkeiden tykistötuleen ilmavoimien avus
taessa pommituksin ja rynnäköin. lsokalastajan suun
nalla vihollinen pääsi etenemään, mutta lopulta hyök
käys pysähtyi ja vihollinen lyötiin takaisin aina lsoka
lastajaan asti . Seuraavina päivinä neuvostojoukot 
yrittivät vielä hajanaisia hyökkäyksiä, mutta ilman 
menestystä. Suomalaiset yrittivät vallata lsokalasta
jan takaisin 8. - 9.3. , mutta vihollisen puolustus oli liian 
vahva ja yrityksestä luovuttiin. 

Kävtvjen taistelujen merkitvs 
Sotatoimet päättyivät Moskovan välirauhaan 
13.3.1940. Neuvostojoukkojen maaliskuinen suur
hyökkäys yli jäätyneen Viipurinlahden oli tullut ilmei
sesti yllätyksenä ylimmälle sodanjohdolle. Onnistu
essaan hyökkäys olisi saattanut koko Kannaksen 
kenttäarmeijan saarrostusuhkaan. Samaten Kotkan 
suunnalle kohdistettu samanaikainen lähes divisioo
nan vahvuinen hyökkäys yli Suomenlahden olisi on
nistuessaan mahdollistanut vihollisen pääsyn Helsin
gin-Viipurin valtatielle ja siten uhannut Kannaksen 
joukkojen selustaa ja katkaissut tärkeät huoltotiet. Tor
juntavoittoa Viipurinlahdella ja Kotkan Lohkolla voi
daan täten perustellusti pitää yhtenä ratkaisutaiste· 
luna koko Talvisodassa. ■ 

Lähteet: 
Sotatieteen laitos (toim.): 
Talvisodan historia 4, Porvoo 1979. 

Tirronen , Uolevi : 
Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1993, 
Jyväskylä 1994. 

Evakkoja Kotkassa marraskuussa 
1939. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin 
talvisodan jaloista eri puolille 
Suomea. Välirauha n aikana osa 
palasi kotiin, mutta joutuivat pian 
lähtemään uudelleen pakoon 
uudestaan alkaneita sotatoimia. 

Alakuvassa miehiä Vanhankylän
maassa ennen Suursaaren takai
sinvalta usta jatkosodan aikana. 

Elämää saariston vaativissa olosuhteissa 

Rankin linnakkeella 
Teksti: yliluutnantti Anssi Munkki 
Kuvat: eversti evp Olavi Aspinjaakko 

Rannikonpuolustajan elämä on 
muuttunut paljon sotien 
jälkeisten vuosikymmenien 
aikana. Osa meistä muistaa 
ajat, jolloin asiat olivat toisin, 
ei välttämättä paremmin, 
mutta ainakin toisin. Näistä 
mielenkiintoisista, menneistä 
ajoista kertoi eräänä 
iltapäivänä eversti evp Olavi 
Aspinjaakko. 

Eversti Aspinjaakko valmistui Merisotakoulun rannik· 
ko istölin·aita ja aloitti linnakepalveluksensa Mus-

50 vuotta sitten 
lamaan linnakkeella elokuussa 1947. Ennen valmis
tumistaan upseeriksi hän oli ehtinyt osallistua ranni
kon puolustamiseen jo sotien aikana, ansaiten mm. 
vapaaehtoisena Talvisodan muistomitalin miekoilla ja 
soljella, Karjalan kannas. Kadettina hän oli mukana 
Itäisen Suomenlahden raivaamistoiminnassa. 

Nykyisen Kotkan Rannikkoalueen alueella 
eversti Aspinjaakolla oli mahdollisuus palvella Mus
tamaan linnakkeen lisäksi Vanhakylänmaan, Rankin 
ja Kirkonmaan linnakkeilla. Elämä vuonna 1947 Ran
kin linnakkeella erosi huomattavasti tämän päivän 
elosta. Koulutuslinnakkeena Rankki aloitti toimintan
sa 1.12.1947. Edellisen kerran linnake oli toiminut 
koulutuspaikkana tammikuussa 1945. Väliaikana lin
nakesaarta oli käytetty miinanraivaajien tukikohtana. 

Joulukuussa 1947 Rankissa käytössä olleita 
rakennuksia olivat nykyisinkin jäljellä olevat puuka· 
sarmi, punainen tupa (silloinen päällikön asunto) sekä 
nykyään hävinneet rakennukset, jotka olivat hirsinen 
kaksikerroksinen sotilaskoti (nykyisen paikalla), ruo
kalarakennus (puukasarmista etelään) , laiturikasar-

mi (parakkirakennus nykyisen varusmiessaunan pai
kalla} sekä yksi asuinrakennus saaren eteläosissa 
(Etelän kaipuu). Näihin rakennuksiin keskittyi kaikki· 
en rankkilaisten , noin 100 varusmiehen ja palkatun 
henkilöstönkin elämä. Palkattua henkilöstöä linnak
keella oli parisenkymmentä, joista vajaa kymmenen 
eli perheineen linnakkeella. 

Saaressa tuotettiin sähkökin itse, 
juomavesi oli tuontitavaraa 
Linnakepalveluksen ongelmat olivat monilta osin hy· 
vinkin erilaisia kuin tänä päivänä. Suurimmat erot oli· 
vat vesihuollossa ja sähkön tuotannossa, asioissa 
joita pidämme nykypäivänä täysin itsestään selvinä. 

Kuva: Rankki 3 .7.1948. Asekoulu
tuksen keskiö- ja mittausjoukkue. 
Edessä keskellä vänrikki Olavi 
Aspinjaakko. 



Sähkön jakelusta vastasi konealiupseeri, va
kinaiseen väkeen kuulunut kanta-aliupseeri, jonka 
tärkein tehtävä muutaman varusmiehen kanssa oli 
voimakoneen käyttö ja huolto. Sen aikaista voimako
netta ei ollut mahdollisuus käyttää jatkuvasti ympäri 
vuorokauden, vaan sähkön jakelua säännösteltiin. 
Pääsääntöisesti sähköä tuotettiin vain iltaisin ja säh
kön jakelu katkaistiin useimmiten kymmenen aikaan 
illalla. Noiden iltatuntien aikana oli siis mahdollisuus 
hyödyntää niitä vähäisiä sähkölaitteita, joita ihmisillä 
oli käytössään. Perheiden äidit olivat varsin kekseli
äitä sähkövempaimien kehittelyssä. Monissa lapsi
perheissä lämmitettiin iltaisin vauvojen maitoateriat 
emalikupeissa sähkövastuksien avulla. Näin säästet
tiin polttopuuta ja aikaa. 

Vesijohtoverkon puuttuminen oli toinen seik
ka, joka teki elämän rytmin hyvinkin toisenlaiseksi 
nykypäivään verrattuna. Rankin linnakkeella, jossa ei 
ollut omaa kaivoa, vesihuolto ratkaistiin kiinnittämäl
lä linnakkeen laituriin vesiproomu. Proomun vesiva
rastot täydennettiin huoltoalusten tankeista aika ajoin. 
Proomusta vesi kuljetettiin tynnyreissä hevoskärryillä 
tai reellä ruokalan keittiöön ja asuntoihin. 

Mantereella kävliin harvakseltaan, 
joskus huono sää esti matkan 
kokonaan 
Tuohon aikaan linnake oli saaressa töissä oleville 
palveluspaikan lisäksi myös koti. Linnakkeella käytiin 
mantereella yleensä korkeintaan kerran kuussa, kaikki 
eivät edes niin usein. Varsinaista pakottavaa tarvet
ta, sosiaaliset tarpeet poislukien, mantereella asioi
miseen ei toki ollut. 

Linnakkeella palvelevia varten mantereella oli 
ns. etappi. Etappiin komennettiin palvelukseen aina 
reippaita ja älykkäitä varusmiehiä. Linnakkeella saa
miensa tilausten mukaisesti etapissa palvelevien va
rusmiesten tehtävänä oli hankkia tilatut tavarat ja tar
vikkeet Kotkan kaupungin liikkeistä ja toimittaa ne 
yhteysaluksen mukana linnakkeelle. 

Saaristolaiset olivat muutoinkin todellisella syr
jäseudulla asuvia. Linnakesaarien etuna oli tosin jat
kuvasti laituriin kiinnitetty yhteysalus. Tosin esim. lää
käritapauksissa matkanteko linnakkeella mantereel
le saattoi olla liian hidasta tai keli- ja sääolosuhteista 
johtuen mahdotonta. Näin mm. nykyinen Kymen So
tilasläänin komentaja prikaatinkenraali Kari Hietanen 

Rankin linnakkeen 
sotilaspartio · 
partiokilpailun jäl
keen Haminassa 
11.2.1948. Vasemmal• 
la vänrikki Olavi 
Aspinjaakko. 

Ala kuvassa 
Omaisten päivät 
ja leiri Rankissa 
21.8.1949. 

sai kunnian syntyä Rankin linnakkeella. Useimmiten 
synnytystapauksissa osattiin ennakoida sen verran, 
että odottava äiti siirrettiin ajoissa mantereelle sairaa
laan synnyttämään. Jokaisessa tapauksessa tähän 
ei ollut mahdollisuutta. Eversti Aspinjaakko sai ryhtyä 
yhtenä jouluna toimittamaan myös eläinlääkärin vir
kaa. Vakavasti sairastuneen hevosen taudin diag
nosointi ja hoitotoimenpiteet hoidettiin puhelinvälittei
senä eli varsinainen eläinlääkäri antoi puhelimen kaut
ta ohjeet hevosen hoitamiseksi. 

40-luvun lopulla linnakkeilla päivystävien yh
teysveneiden ajaminen kuului myös linnakkeiden 
henkilöstön tehtäviin . Aluksille toki koulutettiin varus
miehiä alushenkilöstöksi, mutta etenkin kovilla keleil
lä ja huonoissa olosuhteissa aluksien päälliköiksi ni
mettiin nuoria upseereita. Aluksilla osallistuttiin myös 
kiireellisiin meripelastustehtäviin. 

Rannikonpuolustuksen 
kehittäminen vei suuren osan 
vapaa-ajasta 
Rankin linnakkeen alkuvuosina palvelustehtävät söi
vät suurimman osan vuorokaudesta. Koulutuskäyt-

töön otetussa linnakkeessa riitti kunnostus- ja kehit
tämiskohteita pitkäksi aikaa. Lisäksi sotien jälkeinen 
rannikkopuolustuksen kehittäminen vaati henkilöstöltä 
koulutustehtävien lisäksi paljon muitakin työponnis
tuksia. Eversti Aspinjaakko osallistui mm. uusien oh
jesääntöjen kirjoitustyöhön (Rannikkotykistöohjesään
tö 11 (RTO 11) ja Rannikkotykistön tulitoimintaohjesään
tö AITO). Kirjoittaminen tehtiin muiden palvelusteh
tävien ohella useimmiten iltaisin. 

Sodan jälkeen puolustusjärjestelyjen uudel
leenrakentamiseen kuului myös mittava kiintopiste
luetteloiden luomistyö. Sodan aikana osa pisteistä oli 
hävinnyt, käytössä ollut kiintopistekortisto oli tuhou
tunut tai epätäydellinen ja lisäksi tarvittiin lukuisa 
määrä uusia pisteitä. Kesinä 1951 ja 1952 Aspinjaak
ko laati nykyisellekin rannikkotykistölle suuren osan 
välttämättömästä kiintopisteverkosta ja -luettelosta 
Huovarista Loviisaan. 

linnakkeella viihtvminen oli 
itsestä kiinni, tvönantaja ei 
järjestänvt sosiaaliloimintaa 
Linnakkeella viihtyminen oli pitkälti jokaisesta henki
löstä itsestään kiinni, 1940- ja 50-luvuilla työnantajan 
rahoittama sosiaalitoiminta oli utopiaa. Henkilökoh
·1ainen aktiivisuus liikuntaan, metsästykseen ja kalas
tukseen olivat niitä vapaa-ajanviettotapoja, joi lla saa
tiin etäisyyttä ja vaihtelua palvelustehtäviin. Liikunta
harrastuksista hiihto talvisin oli ehdottomasti suosi
tuin. Henkilökunta harrasti, jopa vapaa-ajallaan, pit
kiä hiihtolenkkejä Rankista Kirkonmaalle ja lähisaa
ristoon ja jopa Ulko-Tammioon ja Haminaan asti. 

Puolen vuosisadan aikana on Rankin linnak
keen historiaan kertynyt värikkäitä vaiheita. Koko toi
mintansa ajan se on kuitenkin ollut tärkeä osa itäisen 
Suomenlahden puolustusta. Tänään saaren henki-

lövahvuus, varusmiehet ja palkattu henkilöstö, on 
kutakuinkin sama kuin 50 vuotta sitten. Kehityksestä 
huolimatta saariston olosuhteet vaativat edelleen 
joustavaa asennetta ja omaa aktiivisuutta. Mahdolli
suus palvella, työskennellä ja asua saaressa on tä
män päivän mukavuuksiin ja elämän helppouteen 
tottuneille ihmisille ehkä ainutkertainen kokemus, jon
ka arvo kasvaa vuosien myötä. ■ 

Rankin länsirannalla 26.10.1951 
allijahdissa Olavi Aspinjaakko ja 
suomenpystykorva Arre. 

Rankin kasarmin siipirakennus, 
ns. Lasikaappi. 

Kesäleirillä Vanhankylänmaassa 
13.9.1952. Vas. vänrikki Aimo 
Pajunen, luutnantti Alpo Kantola 
ja vääpeli Hannes Kiri. 

Rankin betonitornissa 14.9.1951 
kiintopistemittausta teodoliitilla. 
Luutnantti Olavi Aspinjaakko ja 
alikersantti Tuomas Pöyhtäri. 
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Hylätyt talot, 
autiot pihat 
perustuu Laila Hietamiehen samannimiseen kir
jaan. Elokuvan käsikirjoituksen on kirjan pohjalta 
tehnyt Pekka Parikka. Käsikirjoitusta on muokan
nut elokuvan ohjaaja Lauri Törhönen. Elokuvan 
budjetti on yli 8 Mmk. 

Suontaka on pieni kylä Kannaksella noin 15 km 
Valkjärven pitäjässä. Se oli naisten kylä, miehet 
olivat rintamalla. Naiset ja lapset olivat palanneet 
kotiin talvisodan evakkomatkalta, rakentaneet, 
yrittäneet viljellä, huolehtia karjasta ja toisistaan. 

Kuvaukset sijoittuvat vuoden 1944 kesään, muu
tamaan dramaattiseen viikkoon ratkaisutaistelu
jen aikana. Suomen Karjalan asukkaat joutuivat 
tuolloin lähtemään evakkoon toisen kerran, Viipuri 
menetettiin, mutta nuo kohtalokkaat päivät johtivat 
aikanaan rintamien vakiintumiseen ja välirauhaan. 

Vaikka elokuvan tapahtumat liittyvät jatkosotaan 
ja Viipurin menettämiseen, se ei ole sotaelokuva, 
vaan siinä kuvataan tapahtumia pääasiassa evak
koon joutuneiden naisten kautta. Elokuva kertoo 
tavallisista ihmisistä sodan ja pelon keskellä, käy
tännöllisesti katsoen kaiken menettäneinä. 

Elokuvaa tähdittävät Jonna Järnefelt ja Mats Lång
backa. Muissa pääosissa ovat Sari Puumalainen, 
Carl-Kristian Rundman, Ville Keskilä, Eija Elina 
Bergholm, Pauli Poranen, Minna Mäkinen, Nora 
Nygård, Jenni Vakkila ja Raija Salokangas. 

Suomessa elokuvan kuvauspaikkoina olivat muun 
muassa Porvoo, Sipoo, Loviisa / Tesjoki, Helsin
ki , Liljendahl, Husö ja Hamina. Osa kuvauksista 
tehtiin Viipurissa. 
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Kuvat: Anita Okkola-Lind, Petri Kainulainen ja Ulla Parviainen 

Haminassa tehtiin elokuvaan liittyviä valmisteluita 
aktiivisesti kesäkuun alusta alkaen. Sopimukset sor
vattiin yksityiskohtaisesesti eri yhteistyökumppanei
den kanssa. Sopimusasioiden jälkeen ensimmäinen 
suurempi ponnistus oli sadan avustajan värvääminen. 
Pääosa avustajista hankitt iin kahdessa erillisessä vär
väystilaisuudessa. Avustajille annettiin tietoisku tule
vasta ja täytettiin avustajakortit. Kuvauspaikat lyötiin 
kiinni. Ohjaaja Lauri Törhösen piirrettyä käsikirjoi
tukseen liittyvän karkean kuvaussuunnitelmansa, saa
tiin perusteita lavastus- ja muita järjestelyitä varten. 

Kaikki alkoi pyöriä omalla painollaan heinä
kuun viimeisellä viikolla, kun kuvaukset olivat siirty
neet Viipuriin . Haminassa laitettiin varsinaiset lavas
teet pystyyn Suurelle raveliinille, jossa tehtiin pääosa 
kuvauksista. Viikossa kaikki oli valmista, it-tykkikin oli 
paikoillaan. 

Haminan Mannerheimintiellä kuvattiin kohta
us sodanaikaisen Viipurin alkoholiliikkeiden keskus
varaston tyhjennyksestä. Pulloja kannettiin ulos ko
reittain ja rikottiin kiveytykseen. Alkoholi virtasi uomaa 
myöten viemäriin ja janoiset asemistaan poistuneet 
sotilaat yrittivät tyydyttää janoaan aseistautuneiden 
sotilaiden hätisteleminä. Elokuvan naispäätähdet 
Jonna Järnefelt ja Sari Puumalainenkin olivat lap
sen ja lampaan kanssa mukana kohtauksessa. Hel
sinkiin unohtunut lammas korvattiin Ala-Pihlajasta 
hätään noudetulla paikallisella tuuraajalla, joka suo
riutui osastaan hyvin. Yhtä hyvin selvisivät urakastaan 
kymmenen paikallista avustajaa. 

Seuraava kohtaus kuvattiin pimeällä Pitäjän-

saaren rannassa. Paikka oli näyttämönä kolmelle 
suomalaissotilaalle, jotka pääsevät karkuun Viipurin 
Papulanrannasta veneellä vihollisten seasta omien 
joukkojen puolelle Vektratniemen rantaan . 

Varuskunta-alueella kuvattiin ns. Patterinmä
en taistelua eli Viipurin viimeisiä hetkiä 20.6.1944. 
Patterinmäki on Viipurin korkein kohta ja sinne oli si
joitettu kaupunkia puolustamaan 20. Prikaatin reser
vi. Elokuvassa kuvataan Patterinmäen epätoivoista 
ja sekavaa puolustustaistelua; karkuun juoksevia so
tilaita, vastahyökkäysyrityksiä ja panssareiden mur
tautumiset Viipurin kaupunkiin . 

Neljän kuvauspäivän aikana mukana oli kaik
kiaan 75 paikallista avustajaa, miesnäyttelijöinä Mats 
Långbacka, Ville Keskilä, Kristo Salminen ja An
tero Nieminen. Pienemmissä osissa olivat mukana 
Antti Mikkola ja Tuomas Kytömäki . Lisäksi kohta
uksissa saattaa vilahtaa joitakin ohjaajan ystäviä, mm. 
Raimo "Höyry" Häyrinen. Myös muutama stuntman 
oli mukana. ■ 

Kirjoittaja, Lasse Lind, oli mukana haminalaisena yh
teyshenkilönä, joka vastasi yhteistoiminnasta tuotan
toyhtiön , Haminan varuskunnan, Haminan kaupun
gin, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Haminan 
osaston ja Museoviraston kanssa. Hänen tehtäviin
sä kuuluivat myös avustajien pestaaminen ja projek
tin purkaminen Haminassa kuvausten päätyttyä. Kot
kan Rannikkoalueelta avustajina olivat mukana yli 
luutnantti Petri Kainulainen ja kersantti Janne Täh
tinen. 

Kirjailija Laila Hietamies, joka seurasi 
elokuvan tekemistä monilla paikkakunnilla. 
Kristo Salminen teloi kuvauksissa jalkansa. 

Mannerheimintiellä Haminassa Lappeenran
nan portin vanha vartiorakennus oli lavastet
tu Viipurin Alkon keskusvarastoksi. 

Pääasiassa avustajat olivat suomalaisia 
sotilaita, jotka puolustivat urheasti Patterin
mäkeä, mutta viimeisenä kuvauspäivänä 
asepuvut vaihtuivat venäläisiksi. Panssarien 
hyökätessä savu, pauke ja räjähdykset olivat 
välillä melkoisen kovia. Kaikesta selvittiin 
ilmeisesti kuitenkin kohtuullisen kunnialla, 
ainakin tuotantoyhtiön tyytyväisyydestä 
päätellen. 
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Teksti: Petri Vähäkangas 
Kuva: Ha"lri- oski / Pekka Vainio 

tvkistöammuntoia Rankin 
Kotkan Rannikkoalueen 

tulenjohtokoulutus on 
siirtynyt marraskuussa .g 

simulaattorikautee • 
Rankin linnakkeen 

uusittuun luokkaan on 
asennettu meripuolus

tuksen tarpeiden mukaan 
Instrumentointi Oy:ssä 

valmistettu tulenkäytön 
simulaattori MERITUKSI. 

Ainakin vanhemman polven 
rannikkotykkimiesten 

hyvin tuntema vanerista 
valmistettu tulenjohdon 

koulutusväline, ns. mato
laatikko pääsee nyt 

vihdoinkin hyvin 
ansaitsemaansa lepoon. 
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.. ä koostuu visuaali- ja äänentoistojär
' laser-etäisyysmittareista, viesti- ja 
yhteyksistä sekä kouluttajan työase-

enkäytön simulaattorilla voidaan laa
tia Ja tehdä harjoituksia, jotka koostuvat maalitoi
minnasta, miinoitteista ja tuliasemamäärittelyistä. 

Maalitoiminnan muodostaa yksi tai use
ampi maaliryhmä, jotka liikkuvat niille laadittuja 
reittejä myöten. Maaliryhmä voi suorittaa sille 
asetettuja komentoja, kuten nopeuden asetta
minen, pysähtyminen tai ampuminen. Maaliryh
mä puolestaan koostuu yhdestä tai useammas
ta maalityypistä. Maalityyppejä on useita erilai
sia meri-, ilma- ja maamaaleja. 

Tuliasema määritellään asettamalla sille 
paikka, ampuva tuliyksikkötyyppi ja hajontaku
vio. Sekä paikkaa, ampuvaa tuliyksikköä että 
hajontakuviota voidaan muuttaa harjoituksen 
aikana. Harjoituksen suorituksen aikana maalit 
kulkevat niille laadittuja reittejä myöten toteutta
en asetettuja komentoja. Maalien käyttäytymi
seen vaikuttaa myös miinoitteiden sijoittelu sekä 

annettujen tulikomentojen perusteella ammuttu 
epäsuora tuli. Kouluttaja voi lisäksi halutessaan 
tuhota valitsemansa maalin tai siirtää sen kul
kemaan vaihtoehtoreittiä. 

Taktinen tilanne videotvkillä 
Harjoitukseen voidaan valmistautua videotykil
lä näytettävän kartan avulla, johon on piirretty 
taktinen tilanne. harjoituksen jälkeen kouluttaja 
voi antaa palautetta toistamalla harjoituksen 
kaikkine komentoineen ja ammuntoineen sekä 
tulostamalla harjoituksesta raportin , joka kertoo 
tärkeimmät toiminnan oikeell isuuteen liittyvät 
tekijät. 

MERITUKSl:n kehityksessä lähdettiin pe
riaatteesta, että meriammuntoihin vaadittavat 
ominaisuudet muuttavat järjestelmän olemassa
olevaa rakennetta mahdollisimman vähän. Käy
tännössä tämä tarkoitti sitä, että laitteistopuolel
la TUMILA ja LASU liitetään järjestelmään, ja 
ohjelmistopuolella käyttöliittymää mahdollisim
man vähän muuttaen saadaan simulaattori ym
märtämään meritulenjohdon komennot ja sään-

luokassa 
nöt, sekä keskustelemaan RANTA-järjestelmän 
kielellä TUMILA:n kanssa. 

Todellinen toimintaympäristö 
Järjestelmä tarjoaa lähes kaikkien maa- ja me
riammuntojen tul ikomentojen harjoittelumahdol
lisuuden monipuoliseen ja muuttuvaan maalitoi
mintaan erilaisissa näkyvyysolosuhteissa. Tu
lenjohtoryhmän toimenpiteet voidaan tehdä lä
hes samalla tavalla kuin todell isissa ammunnois
sa ja tulen käyttäytyminen on lähes todellista. 
Osaavan kouluttajan käsissä MERITUKSI on 
väline, jolla tulenjohtokoulutus tehostuu huomat
tavasti sekä varusmies- että reserviläiskoulutuk
sessa. Järjestelmän käytettävyys muuhun kou
lutukseen on laaja. Panssarintorjunta, merival
vonta, tilannejohtaminen ja monet muut sovel
lutukset mahdollistavat järjestelmän monipuoli
sen käytön. Tulevaisuuden laajennusmahdolli
suudet ovat rajattomat. Käyttö merivoimien mui
hinkin koulutustarpeisiin, kuten esimerkiksi mii
noittamistoiminnan tai merenkulun koulutusvä
lineenä, on mahdollista. ■ 

o i i'11 i n t n n 
lhlliSIIÖSSä il 

onnent11nuu11111 ennalta 1 

Pelastustoimen lainsäädäntö uudistettiin 1.9.1999 
korvaamalla aikaisemmat palo- ja pelastustoimes
ta annettu laki ja väestönsuojalaki sekä niiden no
jalla annetut asetukset uudella yhtenäisillä pelas
tustoimilailla ja -asetuksilla. 

Uudet säädökset koskevat tulipalojen ja 
muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, pelas
tustoimintaa ja väestönsuojelua poikkeusoloissa. 
Toimintojen järjestämisvastuu säilyy palokunnalla. 
Lain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla palokun
ta ja päätoiminen palopäällikkö. Palokunta voi olla 
kunnan oma, vapaapalokunta, laitos- tai tehdas
palokunta, joka on tehny1 kunnan kanssa sopimuk
sen. 

Puolustusvoimat mukana pelas
tustoiminnassa 
Pelastustoimilain mukaan puolustusvoimat on vel
vollinen osallistumaan pelastustoimintaan antamal
la käy1ettäväksi pelastustoiminnassa tarvittavaa ka
lustoa, henkilövoimavaroja ja erityisasiantuntijapal
veluja, jos se onnettomuuden laajuus tai erityisluon
ne huomioon ottaen on tarpeen. Pelastustoimin
taan osallistuminen ei saa vaarantaa puolustusvoi-

mien maanpuolustustehtävien suorittamista. 
Lain mukaan joukko-osastomme on velvol

linen laatimaan pelastusviranomaisten ja yhteisö
jen kanssa yhteistoiminnassa keskenään tarpeelli
set pelastustoimen suunnitelmat. Meillähän tällai
sia suunnitelmia on jo tehty, esimerkiksi Haapasaa
ren pelastussuunnitelma on tehty yhdessä pelas
tuskeskuksen ja merivartioston kanssa. 

Jokainen vastaa 
omasta kodistaan 
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi laki velvoittaa, 
että kaikkien tahojen on edelly1ystensä mukaan 
huolehdittava itse hallitsemansa rakennuksen, 
asunnon tai toimitilan turvallisuudesta. Palovaroit
timet on oltava asennettuina paikoilleen 1.9.2000 
mennessä. 

Kotkan pelastuskeskuksen mukaan tulee 
olla yksi palovaroitin alkavaa 60 neliömetriä kohti 
sekä jokaisessa kerroksessa vähintään yksi palo
varoilin. Näin ollen esimerkiksi Kyminlinnan asun
toalueella kahdessa tasossa olevien rivitaloasun
tojen asukkaat ovat velvollisia hankkimaan kaksi pa
lovaroitinta. ■ 
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Askel kohti 
kestävää kehitvstä 
Kesällä 1999.valmistui Kotkan Rannikkoalu
een ympäristöohjelma, joka noudattelee 
luonnollisesti puolustushallinnon ympäristö
politiikkaa. Ohjelman valmistumisesta pitää 
onnitella Pauliina Vuorivirtaa (kuva), joka 
kolmen kuukauden aikana synnytti opuksen, 
tuntematta aikaisemmin Kotkaa saatikka 
joukko-osastoa. Ympäristöohjelma on jaettu 
kaikkiin työpisteisiin, jotta henkilöstö voi tu
tustua ja perehtyä, mihin olemme sitoutuneet. 

Entä mitä minä yksilönä voin tehdä ym
päristön eteen? No ainakin noudattaa annet
tuja ohjeita, kuten jätteiden lajittelua, välttää 
roskaamista ja turhaa tuhlaamista. Pieni pi
sara isossa raaka-aineensäästössä alkaa jo 
toimistosta, kunhan muistaa esim. kopioida 
kaikki asiakirjansa kaksipuoleisesti. Kotkan 
Rannikkoalueella kopioidaan kaiken kaikki
aan vuoden aikana vähintään virastotalon 
korkuinen pino A4 -papereita. Kuten varmasti 
monessa muussakin paikassa. 

Kaiken kaikkiaan meilläkin on otettu 
askel kohti kestävää kehitystä. ■ Pieni askel ihmiselle 

Ympäristö huokuu syksyn hiljaisuutta ja luonnon koske
mattomuutta. Kosken kohistessa ja viileän ilman ympä
röimänä vaivun ajatuksiini miettien, mitä puolustusvoimis
sa on tehty ympäristön suojelemiseksi, jotta tällaisista 
olosuhteista voimme vastaisuudessakin nauttia? 

Pulssi kohoaa ja hengitys kiihtyy vaikka rasitus 
ei lisäänny. Kuljeksin pientä puron vartta kohti 
lempipaikkaani, Kattikoskea, jonka kauneus saa 
luontoihmisen kiihtymään. Beagle-narttu Sypi 
seurailee perässä mutkitellen, kuono viistää 
maanpintaa tuhisten kuin pieni höyryveturi. Sypi 

· tietää, että nyt ollaan menossa hänen työmaal
leen. Kahden viikon makailu olohuoneen soh
valla on levittänyt sen selkää ja täyttänyt jokai
sen energiavaraston mitä turkin alta löytyy. Nyt 
on toiminnan aika. 

Saavumme kosken töyräälle, josta etsin 
hyvän istumapaikan suuren näreen alta, siinä 
on hyvä istuskella ja katsella ajatonta virran sol
jumista. Kosken juurella ison kiven viereen on 
kasaantunut pieni valkoinen kuohamöykky, joka 
pysyy paikallaan, vaikka vesi virtaa reipasta 
vauhtia kohti alajuoksua. Vilkaisen ympärilleni 

ja totean, että Sypi on hävinnyt työmaalleen suo
rittamaan annettua tehtävää. Vedän keuhkot 
täyteen raikasta syysilmaa tuntien koskesta 
nousevan kosteuden, haistan kiville kasvaneen 
sammaleen ja vanhan kuusikon tuoksun. 

31.12.1998 on puolustusministeri Anneli 
Taina allekirjoittanut asiakirjan; puolustushallin
non ympäristöpolitiikka, josta selviää PV:n ym
päristöpolitiikan päämäärät ja periaatteet. Lyhy
esti sanottuna olemme mukana kestävän kehi
tyksen mukaisessa toiminnassa.Toimimalla 
vuodesta toiseen päämäärien ja periaatteiden 
mukaisesti, luonto kestää ja kukoistaa kärsimät
tä vahingollisia muutoksia. 

Mikäs se vilahti silmäkulmassa? Ympä
ristöajatukset katkesivat kuin Artellin Timon hy
vänahkaisuus. Kas, valkoinen vieterikinttuhan 

se sieltä tulee täyttä vauhtia kohti puroa, pysäh
tyy puron varteen ja nousee takajaloilleen, ve
nyttää itseään kuin Sirkku hississä, kuunnellen 
tulosuuntaan -juoksee kymmenkunta metriä ala
juoksun suuntaan, palaa äskeiselle paikalle ja 
ponkaisee puron yli jatkaen pakoaan vauhdik
kaasti kuin virastotalon hissi. 

Sypi ilmestyy kimakasti haukkuen samo
ja jälkiä kuin jäniskin, alkaa juoksennella edes
takaisin puron rantaa ymmärtämättä, että jänis 
on tehnyt paluuperän ja loikannut puron toiselle 
puolelle. Aikansa maastoa haisteltuaan Sypi saa 
vainun minusta ja päättää tulla ottamaan yhteyt
tä, loikkaa puron yli , mutta hyppy jää vaisum
maksi kuin jäniksellä, ja puolittainen kastuminen 
on tosiasia. Lähestyessään minua Sypi sattuu 
jäniksen jäljelle, joka oli hetkeä aikaisemmin 
kulkenut välistämme. Yhteydenotto unohtuu vä
littömästi, ainoastaan katseemme kohtaavat ja 
voin lukea kysymyksen Sypin katseesta - olisi
kohan minunkin tehtävä oma osuuteni metsäs
tyksestä. 

Huudan Sypille kehut ja yllytän jatkamaan 
ajoa. Kai sitä sitten on lähdettävä hoitamaan 
omaa osuuttani. Kosken kuohumiselta ei kuule 
ajon kulkua. Sypin toive ei tosin vieläkään to
teudu, koska ensin olisi mentävä kohti aikaisem
malta reissulta tiedusteltua tervaskantoa. Eväät
hän on vielä koskemattomat. Lähtiessä vielä vil
kaisen koskessa olevaa vaahtopalleroa todeten, 
että se on koskenkuohu eikä mikään saippua
kauppiaan tuote-esittely. ■ 

suuri askel ihmiskunnalle 







ymmärretään yleensä muutamien 
arkkojen hintaisia tuotteita, joita !arv

an työntekemisen yhteydessä. Yksikköhinnal
n vähäisiä, mutta työn onnistumisen ja joutuisuu

den kannalta tärkeitä. 
Esimerkkinä pientarvikkeista voitaisiin mainita 

paperiklemmarit, nitojan niitit, kirjoitus- ja kopiopa
periarkit, täytekynien lyijyt, kumilenkit, teipit, mutte
rit, aluslevyruuvit, sokkanaulat, sulakkeet, niitit, tip
pa yleisöljyä tai liimaa, ripaus mausteita jne. Luet
teloa voisi jatkaa loputtomiin. Mitä kaikkea pientä, 
vähäarvoista tarvitsemmekaan laadukkaan ja jou
tuvan työn tueksi? 

Perinteisesti kaikki tavarat on ostettu työyh
teisöihin yleissäännöllä: "pyydetään tarjoukset ja 
edullisin valitaan". Sanaa edullinen voidaan tulkita 
vähintään kahdella eri tavalla: edullinen = halvin, 
edull inen = kokonaisedull isin. 

Pientarvikkeissa tu lisi pääsääntöisesti käyt
tää hankintaperusteena kokonaisedullisuutta. Tä
män myös julkishallinnon hankintasäännöstö hyväk
syy, jopa edellyttää. 

Mitä on kokonaisedullisuus? 
Kokonaisedull inen tai kokonaistaloudell inen ajatte
lu pyrkii huomioimaan esimerkiksi tavaroiden han
kinnassa hankintahinnan lisäksi hankintaan käytet
tävän työajan ja mahdollisten puutteiden aiheutta
mat kustannukset. Laskujen käsittely, kirjaus ja ta
varan vastaanotto ovat myös kokonaiskustannus
ajattelun piirissä. 

Tästä seuraa tarve pohtia kokonaiskustan
nuksia suhteessa hankittavan tuotteen hintaan. 
Kokonaiskustannusajattelua on vaikea ymmärtää, 
jos emme ensin tunnista omasta paikastamme koi
tuvia kustannuksia työyhteisöllemme. Otetaan esi
merkki: henkilö saa palkka 40 mk / h. Palkanmak
sajalle (työnanatajalle) koituu sotu, eläke yms. n. 20 
mk / tunti , eli todellinen työkustannus on 60 mk / 
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tunti. Paperiklemmarin hinta on noin 1 p / kpl. Mikäli 
ko. henkilö (60 mk / h = 1 mk / min = 1,6 p / s) joutuu 
etsimään klemmaria 1 sekunnin, muodostuu 160 % 
etsimiskulut suhteessa tuotteen hintaan jokaisesta 
sekunnista. 

Ehkä lukijat tuntevat esittämäni laskelman pik
kumaisuutena, "pilkun nyppimisenä" tai "kellokallen 
hommana". Rohkenen kuitenkin ottaa asian esille, kos
ka lukuisat kokemukseni eri yrityksistä ja työyhteisöis
tä ovat paljastaneet, että isot asiat ovat pienestä kiinni. 

Johtopäätös edellä kuvaamastani asiasta on, 
että ns. pientarvikkeiden hankinnassa ja varastoinnis
sa onkin aina ensisijaisesti mietittävä tuotteen saata
vuuden helppous käyttäjän kannalta huomioiden näin 
myös kokonaisedullisuutta. 

Tosiasiassa monissa työyhteisöissä juuri pien
tarvikehankinnat toistuvine hakemisineen, lähetyslis-

Mitä kaikkea 
pientä ja 
vähäarvoista 
tarvitsemmekaan 
laadukkaan ja 
joutuvan työn 
tueksi? 

asiat 
toineen ja pienine erillislaskuineen aiheuttavat turhaa 
sähläilyä. Kokonaistaloudellinen ajattelumalli vaatii 
uudenlaista asennetta työyhteisön eri tasoilla. 

Pientarvikekehittelvä 
Kotkan Rannikkoalueella 
Keväällä -97 tapasimme huoltopäällikkö Jyrki Rikan 
kanssa, jolloin keskustelimme silloisen Kotkan Ran-

Kyminlinnan autohallilla nimikeluette
lon kimpussa Matti Tattari Wiirth 
Oy:stä ja kuljetustyöntekijä Juhani 
Raatikainen. 

Jukka Toikka Lindell Oy:stä on tullut 
täyttämään toimistotarvikekaappia ja 
tapaamaan Anne Pulkkista. 

nikkopatteriston hankintatoimen kehittämismahdolli
suuksista. Jyrki Rikka oli patteriston ostolaskuja tar
kastellessaan huomioinut, että alle 300 mk laskuja 
oli lähes puolet laskujen kokonaismäärästä. Jokainen 
tuleva lasku aiheutti samat käsittelykulut (kirjaus, tar
kastus, allekirjoitus, maksatus jne.) sekä vei henki
löstön aikaa isommilta asioilta. 

Asian tärkeyttä lisäsi se, että joukko-osastoon 
kuuluvat saaret Rankki, Kirkonmaaja Haapasaari muo
dostavat kulkuyhteyksiensä puolesta lisähaasteen. Mi
käli työssä tarvittavaa tavaraa ei ole linnakkeella, voim
me arvailla seurauksia työn joutuisuuden kannalta. 

Valitsimme tarkastelu- ja kehittämiskohteeksi 
kaksi selvää tuotealuetta, konttoritarvikkeet ja tekni
set aputarvikkeet. Selvitimme tarvikkeiden silloisen 
saatavuuden, hankinnan, varastoinnin ja aiheutuneet 
puutehäviöt esikunnassa, Kuusisen sotilassatamassa, 
Haapasaaressa, Kirkonmaalla, Rankissa ja Kyminlin
nassa. Selvitimme myös silloiset tavarantoimittajat. 

Käynnistimme tuotetarvekartoituksen, jonka 
tuloksena teimme suunnitelman ns. palveluhyllyva
rastojen perustamisesta kuhunkin kohteeseen. Mei
dän tuli etsiä myö sellaiset toimittajakumppanit, jotka 
pystyvät huolehtimaan kokonaispalvelusta tavoittee
na palvelu, joka takaa yleisesti tarvittavien, yhteisesti 

. sovittujen pientarvikkeiden saatavuuden aina 100% 
palveluasteella. Toimittajien valinnassa oli tavoittee
na kokonaistaloudellinen huomioiminen. Työ oli haas
teellinen ja vaati erityisesti hankinta- ja talouspuolen 
aktiivista uusajattelua. Tehtävä onnistui ja sopimus
rutiinien jälkeen 1998 alkupuoliskolla uudenlainen 
pientarvikepalvelu käynnistyi konttoritarvikkeissa Lin
dell Oy:n ja teknisellä puolella Wurth Oy:n kanssa. 

Kaikki tahot ovat mielestäni suhtautuneet uu
teen tapaan erinomaisesti. Paikan päällä tehdyillä "au
ditoinneilla" uuteen malliin on saatu tarvittavia paran
nuksia, joita Lindell ja Wurth ovat uskollisesti toteut
taneet. Sopimukset ovat voimassa 31 .12.2000 asti , 
jolloin tilannetta tarkastellaan uudelleen. ■ 

Artikkelin ki rjoittaja on Urpo Mäenpää Hyötyä Oy:stä. Hyötyä Oy 
on Riihimäellä toimiva yritys, joka mm. auttaa puolustusvoimien 
eri yksiköitä löytämään uusia toimintatapoja ns. pientarvikelogis
tiikan kehittämisessä. 

VMTK 
varusmiestoimikunta 

MINUUTTI 
kerrallaan 

yttä ihminen pystyy ylimalkaan aina määrittelemään, milloin hän 
tuo aika olisikin sillä hetkellä tuntunut pelkältä päivältä entisten 

us an aan vaikutukseen on päässyt tutustumaan niin avioliitosta eronnut 
henkilö, ku in kotiutunut varusmies. "Se oli ahdistavaa, mutta jälkeenpäin sitä kaipaa". 
Näinpä olen ainakin kuullut sanottavan. 

Armeija-ajassa viehättää jälkeenpäin paljolti sen yksinkertaisuus. Ruoka tulee 
pöytään kun on sovittu, eikä siitä aiheudu sen suurempia murheita. Elämän tarkoituk
sestakaan ei paljolti tarvitse murehtia, sillä sehän on selvä: lomat. Nyt kun tarkemmin 
ajattelen asiaa, huomaan itse kuitenkin viettäneeni parhaimmat päiväni armeijan lei
vissä maanantaisin ja tiistaisin. Siis juuri niinä päivinä, jolloin lomat ovat olleet sen 
verran etäinen asia, ettei levottomuus ole vielä vallannut mieltä. Loppuviikosta ovat 
ajatukset sitten alkaneet si irtyä sinne, minne mies itse on lähdössä vasta perjantaina 
ja se ei sitten ole mukavaa. Kannattanee siis pitää ajatuksensa siellä missä itse on, 
eikä vaivata päätänsä mahdollisimman nopealla pääsyllä siviiliin omien ajatustensa 
perään. 

Olen tätä tekstiä kirjoittaessani toiminut varusmiestoimikunnan puheenjohtaja
na muutaman kuukauden ja lukenut useita selvityksiä toimikunnan tarkoituksesta ar
meijan organisaatiossa. Itse näen sen paljolti liittyvän siihen kepposeen, jonka ihmis
mieli niin helposti tekee ja huomaa vasta jälkeen päin. VMTK:n tarkoitus on siis lyhy
esti : Näyttää varusmiehelle armeija-ajan "ihanuus" jo armeijan aikana. Keinoja joilla 
tähän tavoitteeseen päästään on useita. Kotkan Rannikkoalueella näitä ovat esimer
kiksi saarien harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja opiskeluasioiden hoito, joka 
saarella olevalle varusmiehelle on hankalaa. Olivat keinot mitkä tahansa, aina silloin 
tällöin löytyy varusmies, joka oppii pitämään armeijasta. Useimmiten tällaista yksilöä 
hetken kuluttua kutsutaan opistoupseerioppilaaksi tai kadetiksi. Tämä on tuskin 
VMTK:n ansiota, mutta olemme ainakin olleet mukana rakentamassa sitä ilmapiiriä, 
joka on muodostamassa "ammattisotilaan asennetta" . ■ 

VMTK:n puheenjohtaja 
alikersantti Markus Vehkalahti 
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Pekka Kallio poraa panoksille reikiä 
kivenjärkäleeseen, joka räjäytettiin 
tulevan tien pohjalta. 

Maxim m/32 .33. konekivääriäkin 
porukka pääsi halutessaan kokeile
maan. Elämyksen tarjosi asekeräilijä 
ja Haminan reserviläinen Pekka 
Kallio, joka seisoo ampumassa olevan 
Jarno Rantasen takana. 

Erilliskomppanian harjoitus 
Kesäkuun puolivälissä pidettiin muutaman päi
vän harjoitus lnkeroisissa. Mukana oli noin 110 
henkeä, täynnä maanpuolustushenkeä. Oman 
joukkueeni tehtävänä oli toimia maaliosastona, 
joka tiedusteli vihollisen tukikohdat ja häiritsi toi
mintaa. 

Kesävön marssi 
Tuusulajärven maisemissa marssi puolustusvoi
mien joukkueiden lisäksi myös urheita reservi
läisiä kesäkuussa. Kyminlinna PAT ja Kymen
laakson reserviläiset yhdistivät voimansa ja 
marssivat kahden päivän aikana 2 x 30 kilomet
riä. Varusteet saatiin käyttöön Kotkan Rannik
koalueelta. Mukana oli 8 henkeä - ja tietenkin 
Valma-doberman n i. 

Toimintapäivä Kirkonmaan 
linnakkeella 
Noin 40 reserviläistä Kotkasta ja Haminasta koo
koontui viettämään elokuun lopussa toimintapäi
vää merellisiin maisemiin Kirkonmaan saareen. 

Ohjelmassa oli mm. erilaisten ampuma-aseiden 
käyttöä. 

Pioneerien harjoitus 
Toinen perättäinen pioneerien harjoitus pidettiin 
Kirkonmaan linnakkeell syyskuussa. Teemana 
oli asennus ja naamiointi. Mukana oli kolmisen
kymmentä henkeä Kotkan ja Haminan seuduilta. 

Pahkis 99-kilpailu 
Pahkis on kahden osaston eli vihreän ja keltai
sen välinen kilpailu, jossa mitellään erilaisilla ras
teilla ja maasossa liikkumisessa. Valkoinen tuo
maristo seuraa ryhmän toimintaa eri tilanteissa. 
Tästä kisasta tuli hyvät pisteet! Vain neljä pis
tettä vaille täydet pisteet. ■ 

U O I U SI U k S e n Teksti ja kuvat: Ismo Skriko 

vapaaehtoiset 
voimat 

Käsikranaatti-rastilla tyyliä näyttää 
Harri Näppi Haminan reserviläisistä. 

Yöllä toimivat sissit lepäävät päivällä. 
Torkuista nauttivat Jarno Rantanen ja 
dobermanni Valma. 

Miehet valmistautumassa tarkka• 
ampujarastille ja tiedusteluun. 

"Minä kun luulin, enä 
tulee ensimmäinen 
joulu, jolloin en kuule 
jouluevankeliumia ... " 
Itselleni yksi mieleen painuvim
mista vuorosanoista on sanottu 
elokuvassa Talvisota. Siinä eräs 
sotilas sanoi korsuun tulleelle 
papille: "Minä kun luulin, että tu
lee ensimmäinen joulu, jolloin en 
kuule jouluevankeliumia. Onnek
si tulit". Seuraavassa kohtauk
sessa pappi sitten luki joulu
evankeliumia korsussa istuville 
miehille. Lopuksi sotilaat lauloi-

. vat, jokainen omalla äänellään, 
kaikille tuttua jouluvirttä; Enkeli 
taivaan lausui näin. 

Sotilaan kotona lienee ol
lut sellainen tapa, että joka joulu 
luetaan jouluevankeliumi, esi
merkiksi ennen joulupöytään is
tumista. Jokaiselle meille ovat 
omat tapamme ja perinteemme 
tärkeitä. Etenkin vieraassa pai
kassa, ja etenkin jos joku vaara painaa päälle. 
Tuttu jouluevankeliumi antoi sitä turvallisuuden 
tunnetta, jota talvisodan sotilas kaipasi. Moni 
muukin on sitä mieltä, ettei joulu ala ilman En
keli taivaan lausui näin -virttä tai tuttua evanke
liumia. 

Joulun perussanoma jää usein 
kuulemana tai huumaamana 
Tänäkin vuonna joulu taitaa jäädä taas vaihteek
si kaiken kaupallisen hössötyksen alle. Kaikki 
tutuille pitäisi ostaa kasa mielenkiintoisia lahjo
ja. Joulun perussanoma jää turhan usein kuule
matta tai huomaamatta. Tänä vuonna etenkin, 
koska kaikki vaan puhuvat milleniumista ... Mitä 

jos jonakin vuonna pitäisikin sellaisen joulun, 
ettei ostaisi kenellekään lahjoja? Ääripäästä toi
seen juokseminenkaan ei ole hyvä, vaan kun 
muistaa aina sen kohtuuden rajan. 

Miltä paimenista mahtoi tuntua 
2000 vuotta sitten? 
Joskus on kuitenkin mukava miettiä sitä, miltä 
niistä paimenista mahtoi tuntua silloin kaksitu
hatta vuotta sitten? Miltä tuntui saada ensimmäi
senä tietoon tuo evankeliumi, ilosanoma? Mie
het istuivat kaikessa rauhassa nuotion ympäril
lä ja söivät eväitään raskaan työpäivän päätteek
si. Lauma, jota he olivat paimentamassa, käys
kenteli kaikessa rauhassa heidän ympärillään. 

rr rr-rr~rrrrrr:: rF. r rrrr r~r:: rrf F. 
Kirkonmaan ioulupikkuleivät 

200 g voita 
200 g sokeria 
1 rkl siirappia 
1 muna 
75 g mantelilastuja 
300 g vehnäjauhoja 
1 tl soodaa 

Vatkaa voi ja sokeri. Lisää joukkoon siirap
pi ja muna. Sekoita mantelilastut, vehnä
jauhot ja sooda. Lisää taikinaan. 
Leivo ohuita tankoja ja anna niiden jähmet
tyä jääkaapissa yön yli. Leikkaa noin 1 cm 
viipaleiksi ja paista 200 asteessa kauniin 
vaaleanruskeiksi. 

Vähemmästäkin ihminen tietenkin 
pelästyy, saati kun eteen ilmestyy 
kirkkaan valon ympäröimä enkeli , 
joka alkoi puhua ... Enkeli hieman 
lievitti miesten säikähdystä, aloit
taen puhumisen: "Älkää pelätkö! 
Minä tuon teille ilosanoman, suu
ren ilon kansalle". 
Noista sanoista on ollut iloa mo
nelle. Voimme myös luottaa sano
jen tuomaan turvaan ja lupauk
seen: Jouluna syntynyt lapsi, Jee
sus Kristus tuli ihmisenä maail
maan, näyttämään meille elämisen 
mallia. Siihen malliin liittyy myös 
huikea esitys kuoleman voittami
sesta, joka tapahtui hieman yli kol
mekymmentä vuotta Jeesuksen 
syntymästä, pääsiäisenä. Lupaus 
siitä, että saamme jatkaa elä
määmme Jumalan valtakunnassa. 

Toivottavasti meille jokaisel
le tulee rauhallinen ja mukava jou
lu perheidemme kanssa. Pieni 
haaste meille kaikille olkoon se, 
miten ilahdutamme sitä ystävääm

me tai tuttuamme, joka on joulun yksin. Kutsum
meko kenties hänet joulusaunaan luoksemme? 

Rauhallista ja siunattua joulua kaikkille. 
Valaiskoon kolmiyhteinen Jumalamme, Isä, Poi
ka ja Pyhä Henki meille joulun tarkoituksen ja 
siunatkoon matkaamma tulevalle taipaleellem
me uudella vuosituhannella. ■ 

Toisen adventtisunnuntain alla 1999 
tykkimies Jari Korolainen 
varusmiesdiakoni 

P.S. Jouluevankeliumi on kirjoitettu Luukkaan 
evankeliumiin, luku 2, jakeet 1-20. 

Kvnttilä haudalle 
Monen perheen jouluaattoon kuuluu vie
railu hautausmaalla ja kynttilöiden viemi
nen läheisten haudoille. Elämys kannattaa 
tarjota myös perheen pienimmille, jotka ai
kanaan itse osaavat jatkavaa kaunista pe
rinnettä. 

"Mitäpä, jos tänä jouluna hankkisit hyvän 
joulumielen viemällä kynttilän myös sille 
haudalle, jonne kukaan muu ei kynttilää 
vie?" Kaarina Suonperä, Radio Nova 







Iso-Britannia: 
hieno kansa, hieno maa ... 

Teksti ja kuva: yliluutnantti Petteri Liitola 

Ystäväni asui kolme vuotta Iso-Britanniassa. Hän 
opiskeli Portsmouthin yliopistossa ja kaiken kuule
mani jälkeen, oli minun pakko mennä katsastamaan, 
pitävätkö jutut paikkaansa. 

* 

Englannissa on tasan kaksi valtion kansallis
puistoa, missä voi elokuvan sankarin lailla käysken
nellä. Muu maa on yksityisten omistuksessa ja tiu
kasti aidattu. Jos erehdy! käyskentelemään rikka
ruohoja rehoittavalla peltotilkulla periferiassa, saate
taan sinut pidättää luvattomasta kauttakulusta. Val
tio on ratkaissut ulkoilmaihmisen ongelman siten, että 
muutamalta yksityiseltä henkilöltä on vuokrattu hä
nen tiluksiensa kautta kulkeva polku (!) kaiken kan
san käytettäväksi. Polulta tosin et saa poiketa, muu
ten olet taas luvatta jonkun maalla. Siksi joka ainoa 
ruohomätäskin on aidattu. 

Lounastauosta tuli mieleeni , että englantilai
nen keittiöhän on maailmankuulu. Itse erehdyin 
Heathrown lentokentän kupeessa pikaravinteliketjun 
tulosyksikköön nimeltään "Little chef' - ja päätin siir
tyä käyttämään joko Burger Kingin tai MacDonald's:n 
palveluja. Kraanasta tulevaa vettä ei kannata juoda. 
Olut on tunnetusti hyvää ja terveellistä, se raikastaa 
hengityksen, mahdollistaa hövelin käytöksen ja yh
distää rikkoutuneenkin perheen. Brittiläinen olut 
(etenkin bitter) on kamalaa. Siksi paikalliset suosi
vatkin ulkomaalaisia oluita, jota kaadetaan tuoppiin 
niin paljon, että se lainehtii yli. Jos baarimikko hui
pullaa tyhmää ulkomaalaista jättämällä vaahtoa olu
en pinnalle, voit korjata erehdyksen sanomalla "top 
it up please". 

Hintataso ei ole suinkaan edullinen. Kaikki 
maksaa vähintään niin paljon kuin Suomessa. Auto
vero on huomattavasti meikäläistä alhaisempi , mutta 
autot maksavat vähintään yhtä paljon, koska firmat 
ottavat päältä mahdollisimman paljon voittoa. Näin 
ollen, kun mm. rautatielaitos yksityistettiin, lippujen 
hinnat kohosivat pilviin ja rautateiden taso romahti. 
Joka päivä radaltaan suistuvia junia ei enää noteera
ta uutiseksi ollenkaan ja junalippu Lontoosta Ports
mouthiin maksaa kuulemma lähes 800 markkaa, kun 
linja-autolla selviää 150 markalla. 

Britti maksaa veroja saman verran kuin suo
mipoikakin, mutta ei saa sillä mitään. Yliopisto-opis
kelu maksaa hunajaa ja perusbritti säästääkin koko 
ikänsä turvatakseen lapsilleen jatko-opinnot. Pankis
sa voit maksaa laskusi vain , jos satut menemään 
omaan konttoriisi . Toinen vaihtoehto on maksaa suo
raan ko. firman konttoriin. Pankit hoitavat kaiken mak
suliikenteen käsin, eli pankkikirjalla. Maksuautomaa
tit ovat utopiaa ja tietokoneella maksettavista laskuista 
ei osata edes uneksia. Jos väitä! brilille, että Suo
messa voit maksaa laskusi vaikka kännykällä, hän 
nauraa makeasti ja kysyy, mihin päin universumia olit
kaan avaruusaluksellasi siirtymässä seuraavaksi. Tie
tokoneissa ollaan auttamattomasti jäljessä. Kun meillä 
alettiin höyrytä 266 pentiumista, britit ihastelivat 486:n 
suorituskykyä. 

Asuminen on ihan omaa luokkaansa. Uutena muoti
villityksenä rikkaiden parissa ovat tuplaikkunat. Joku 

on huomannut niiden vähentävän lämmityskustan
nuksia, jotka muutenkin ovat huimat johtuen siitä, että 
joka huoneessa on oma kaasu-uuni, joka humisee 
veikeästi. Suihku on mielenkiintoinen. Jos hotellissa 
ei ole ns. modern shower'a, lämmintä vettä ei tule 
lainkaan. Jokainen talous lämmittää vetensä itse suih
kuhuoneen seinässä olevassa mustassa laatikossa, 
jossa on kierukan muotoinen sähkövastus. Jos lut
raat veden kanssa liikaa, eivät muut perheenjäsenet 
pääse sinä päivänä lämpimään suihkuun ollenkaan. 
Tavaramerkkinä on, että kylvystä noustaan vaahtoi
sena, jonka jälkeen suoritetaan kuivaustoimenpiteet. 
Sama maneeri toistuu niin tiskatessa (astioita ei huuh
della, vaan nostetaan saippuaisina kuivumaan) kuin 
hampaita pestessäkin. Mainoksen mukaankin paikal
linen Pepsodent jättää suuhun miellyttävän jälkimaun. 

* 

Vapaa-aikaa engelsmannilla on iltaisin. Eng
lantilainen käy töissä voidakseen seuraavana päivä
nä mennä töihin . Lähes koko palkka menee verojen 
jälkeen kuluihin (ruoka, vuokra, auto, jne.). Tavallinen 
arki-ilta menee kavereiden kanssa pubissa, jossa ote
taan peri suomalainen kaatokänni. Valtio on tullut vas
taan näitä oluiden ystäviä määräämällä pubit suljet
tavaksi arkisin ennen klo 24:ää, jotta ihmiset pystyisi
vät seuraavana päivänä menemään töihin (fiksua!) . 

Yleensä britit tietävät missä ja mikä Suomi on. 
He rinnastavat maamme automaattisesti muihin poh
joismaihin ja tietävät hyvän elintasomme, josta ovat 
äärimmäisen katkeria. Kun kerroin saavani työstäni 
noin 1000 puntaa kuussa oli vielä virne paikallisen 
naamalla. Mutta kun siirryin kertomaan meren ran
nalla olevasta mökistäni ja omasta rantaviivasta, li
sätäkseni loppuun tarinan kaveristani, jolla oli saari 
Saimaalla, virnuilu loppui. 

Äitiyslomaa briteillä ei ole. Kaverini koulussa 
opettaja antoi tehtäväksi miettiä, mitä tekisit työnan
tajana, jos työntekijäsi tulisi pyytämään äitiyslomaa? 
Vastaus kuului: joko sanot, että ei käy tai annat pot
kut. Tasan kaksi vaihtoehtoa. Tosin ko. opettaja oli 
ollut Suomessa opettajavaihdossa ja kysyi kaverilta
ni , miten asiat ovat Suomessa? Kun yli kolmenkym
menen hengen luokka oli hipihiljaa kuunnellut kave
rini selostusta suomalaisten sosiaaliturvasta, alkoi ylei
nen naurunrämäkkä. Kukaan ei uskonut. ■ 
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Kotkan Rannikkoalueen henkilöstö pikkujouluristeili 
marraskuussa Viipuriin. Ohjelmassa oli jännittävä 
puhekilpailu, jonka voiton vei upealla puheellaan luut
nantti Ari Majava Kuusisen sotilassatamaan. Muut 
rohkeat kisailijat olivat vas. Juha Torkkeli, Riitta Koski
virta (3. sija), Kaija Halme ja Jori Harju (2. sija). 

Ohjelma jatkui Viihdeveikkojen Petri Kainulainen & 
Janne Tähtinen haasteellisella tietokilpailulla, jossa 
voiton korjasi Kimmo Salomaan joukkue. Perinne yhdistys 
lahjoitti mahtavat palkinnot. 

Perinnevhdistvs 
Teksti: Mika Piipponen 
Kuvat: Ulla Parviainen vaalii vhteishenkeä 
Kotkan 
Rannikkoalueen 
perinneyhdistys ry 
Yhdistyksen t arkoituksena on jäsenis
tönsä yhteenkuuluvuuden ja yhteis
hengen ylläpitäminen, rannikkotykis
töperinteen ja perinne-esineistön 
vaaliminen sekä maanpuolustushen
gen edistäminen Kymenlaaksossa ja 
Itä-Uudellamaalla. (Sääntöjen 2 §) 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi sääntö
jensä mukaan 

- pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien 
muiden yhdistysten kanssa 
- järjestää valistus-, virkistys-, juhla- ja huvitilaisuuksia 
- ylläpitää jäsentensä käyttöön tarkoitettua perinne-
huoneistoa tai vastaavaa tilaa 
- perustaa tarvittaessa keskuuteensa toimikuntia hoi
tamaan toimintansa yksityiskohtia ja 
- harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
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Yhdistyksen tehtävänä on perinteiden vaalimi
nen, mutta myös vahvasti ajan hermolla oleminen. 
Tarkoitus on, että yhdistys koetaan koko joukko-osas
ton nykyisen ja entisen henkilöstön yhteiseksi yhtei
söksi, jonka avulla voimme järjestää juuri sellaisia viih
teellisiä tai tiedollisia kokemuksia antavia tilaisuuksia, 
kuin jäsenistö haluaa. 

Jäsenmaksu on varsin maltill inen, nyt 30 mk/ 
vuosi ja tarkoitus on, että toiminnassa mukana oleva 
jäsen saa panostuksensa varmasti korkojen kanssa 
takaisin vuoden mittaan. Vastaavasti yhteisömaksu 
on selkeästi suurempi - tarkoitus on pitää tukiyhteisö
jen määrä pienenä, jotta voimme tarjota myös heille 
kohtuullisen vastineen panostukselleen. 

Toimintamahdollisuuksia tövtvv 
Suomenlinnan vastaava yhdistys järjestää ohjelmaa 
luennoista soutu- ja tikkakisan kautta oluenjuontiki
saan saakka. 

Kotkassa toiminta lähtee liikkeelle Kirkonmaal
le talvella kun nostettavasta perinnehuoneesta. Yhdis
tys on saanut käyttöönsä tilat, jotka remontoidaan 

kevääseen mennessä. Sen jälkeen onkin vuorossa 
sisustaminen, johon kaivataan jäsenistön työpanos
ta ja asianmukaista rekvisiittaa. 

Yhdistys oli jo mukana joukko-osaston henki
löstön pikkujouluristeilyn toteutuksessa, kuten aina
kin osallistujat ovat maksuosoitteesta havainneet. 

Alustavasti on puhuttu kevät- ja syysretkistä, 
Lehtisen kanuunan museoinnista, osallistumisesta 
Kotkan Kynsien toimittamiseen ja muutaman tasok
kaan luentotilaisuuden järjestämisestä vuosittain. Ta
voitteena on myös järjestää erityisesti evp- ja joukko
osastosta muualle siirtyneille jäsenille vuosittaisia ta
paamisia, jossa on mahdollisuus tutustua myös lin
nakkeiden ja muiden alueiden nykytilaan. 

Kaikkea ei kuitenkaan kannata ahmia yhdellä 
kertaa. Meidän on löydettävä jokaiselle hankkeellem
me hyvät puuhaihmiset, jotta voimme tarjota hyvän 
tapahtuman. Ja jotta näin tapahtuu, meidän jokaisen 
on voitava kokea yhdistys omaksi yhteiseksi asiak
semme, josta koemme saavamme jotakin myös itsel
lemme - silloin olemme varmasti myös valmiit teke
mään asian eteen muutakin kuin vain maksamaan 

jäsenmaksun. 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Kot

kan Rannikkoalueella palveleva tai eläkkelle siirtynyt 
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
(Sääntöjen 3 §) . 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat meitä tai 
meiltä eläkkeelle aikanaan siirtyneitä. Näin emme toi
mi päällekkäin minkään reserviläisorganisaation kans
sa. Perinteiden vaalimisen lisäksi voimme siis toimia 
henkilöstö- ja eläkeläisyhteisönä. 

Kannattaviksi jäseniksi liittynee moni joukko
osastossamme palvellut henkilö, joka on täältä siirty
nyt muihin tehtäviin puolustusvoimissa, mutta halu
aa pitää edelleen yhteyttä entiseen joukko-osastoon
sa. 

Kannattaviksi yhteisöjäseniksi saanemme jo 
tähänkin saakka meihin kiinteässä yhteistyösuhtees
sa olleita yrityksiä. Tältä osin yhdistys lähinnä selkiyt
tää yhteistyötä, mutta mahdollistaa varmasti myös 
jotain uutta. 

Miten mtvtään iäseneksi? 
. Jokaisen yksikön vääpelin toimistoon toimitetaan jou
lukuun alussa listat, joihin voi antaa liittymistiedot ja 
samalla maksaa vuoden 2000 jäsenmaksun, joka on 
30 mk. Vastaava lista löytyy esikunnassa rahastosta 
ja operatiivisesta toimistossa Kirsi Huttuselta. 

Eläkeläisten ja entisten kotralaisten osalta liit
tyminen tapahtuu ottamalia yhteyttä Ulla Parviaiseen, 
puhelin (05) 181 67111 tai tiedotus@kotra.mil.li. Hän 
ottaa puhelimessa tarvittavat tiedot tai lähettää liitty
mislomakkeen ja ohjeet jäsenmaksun maksamisesta. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitta
vat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi hal
litukseen kuuluu 1-3 muuta jäsentä, joiden toimikau
si on yksi vuosi. (Sääntöjen 6 §). 

Hallituksen jäsenmäärä on minimissään kol
me ja maksimissaan viisi henkeä. Nyt käynnistysvai
heessa puheenjohtajana toimii Pasi Ahti, varapuheen
johtajana Risto Palmola, sihteerinä Ulla Parviainen 
ja rahastonhoitajana Mika Piippanen. 

Ajatus sääntöjä kirjoitettaessa oli, että hallitus 
huolehtii lähinnä virallisesta "byrokratiasta" ja hallin
noinnista. Varsinainen toiminnan pyörittäminen tapah
tuisi sääntöjen 2 §:n mainitsemissa toimikunissa, joi
ta voidaan helposti perustaa niin pysyviksi kuin mää
rättyä hanketta tai tapahtumaakin varten. 

Näitä pysyvämpiä toimikuntia voisivat olla tie
tenkin huvitoimikunta, perinnetilan hoitokunta, histo
riatoimikunta, joka kokoaisi tietoa itäisen Suomenlah
den tapahtumista jne. 

Kevätkokous 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuus
sa ja syyskokous loka-marraskuussa. (Sääntöjen 6 §) 

Yhdistyksellä on siis normaalit kaksi vuosit
taista yleiskokousta. Syksyllä valitaan toimihenkilöt 
seuraavaksi vuodeksi, päätetään toimintasuunnitel
masta ja budjetista, vahvistetaan jäsenmaksut. Ke
väällä vahvistetaan lähinnä tilinpäätös ja toimintaker
tomus. Yleiskokouksia voidaan pitää useamminkin, 
jos asiat niin vaativat, mutta tarkoitus olisi, että erityi
sesti syyskokouksessa kaikki todella osallistuisivat 
seuraavan vuoden toiminnan suunnitteluun ja sitou
tuisivat myös suunnitelman toteuttamiseen. ■ 

Tervetuloa mukaan! 
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Viestiasentaia 
Iris Suomalainen 

päätyi Imatralta Kotkaan kou
ikkakunnalla oli vakituinen 
atran tyttö päätti ettei silloi

n miellytä ja hakeutui Kotkan 
Tekuun. Tekun aikana Iris kohtasi elämänsä 
miehen ja asettui tänne pysyvästi. 
KOTKAN KYNNET 

Työuransa Kotkan Rannikkopatteristossa Iris 
aloitti vuonna 1984. Puskaradion kautta tuli tie
to, että asentajan tehtävä oli avoinna, Iris haki 
paikkaa ja sai sen. Puskaradion toimintaan vai
kutti vahvasti aviomies Risto, joka toimi Kir
konmaalla laskinupseerin tehtävissä. 
KOTKAN KYNNET 

Aluksi työsuhde oli määräaikainen ja uusitti in 
vuosi kerrallaan. Usean uusitun sopimuksen 
jälkeen tehtävä muutettiin toistaiseksi voimas
saolevaksi. 
KOTKAN KYNNET 

Viestiasentajan työ on luonteeltaan liikkuvais
ta ja työnkuva monipuolinen. Tehtäviin kuulu
vat mm. puhelinasennukset, eri järjestelmien 
ylläpito, kaapelityöt merellä ja maalla, turva
laitejärjestelmien huolto ja ylläpito sekä mate
riaalihankinnat. Työkenttänä on koko Rannik
koalue. Taloon tullessa viestijärjestelmä! olivat 
huomattavasti alkeellisemmat. Puhelinkeskuk
set olivat vanhoja relekeskuksia ja muita järjes
telmiä ei juurikaan ollut. Tehtävät olivat lähinnä 
lähiverkon ylläpitoa ja rakentamista. 
KOTKAN KYNNET 

Nykyään kaikki on toisin. Työnkuva on muut
tunut vuosien varrella itsenäisemmäksi. Uusia 
järjestelmiä on tullut valtavasti ja muutostöille 
ei loppua näy. Enää ei pyöritä pelkästään omis
sa pii reissä vaan yhteistyö muiden tahojen 
kanssa on selkeästi lisääntynyt. Yhteistyö
kumppaneina on muiden puolustusvoimien 
joukkojen lisäksi myös useita siviilifirmoja. Atk 
on tullut jokaiselle päivittäiseksi työkaluksi ja 
helpottanut myös viestiasentajan päivittäisiä 
ruti ineita kuten esimerkiksi dokumentointia. 

Vaikka viestiasentajan työ poikkeaa 
huomattavasti perinteisestä naisen ammatis
ta on Iris viihtynyt työssään. "Työni on mielen
kiintoista ja monipuolista. On mukavaa kun saa 
liikkua kaikissa toimipisteissä ja tutustuu mui
denkin yksiköiden kavereihin. Elektroniikka
alalla on hyvä porukka joten työilmapiiri on lois
tava. Ajoittain joutuu tekemään fyysisesti ras
kaita ja likaisia kenttähommia - ne eivät ole 
tämän tehtävän hauskimpia puolia". 

Iris työnsä ääressä Kyminlinnassa. 
Haastattelijana Teija Örn. 

Työpiste on vuosien varrella säilynyt koko ajan 
Kyminlinnassa vaikka muu porukka on seik
kai llut edestakaisin. Kyminlinnassa on eletty 
aikoja jolloin siellä oli lriksen lisäksi vakituisesti 
Määtän Veijo, Putkisen Reijo, Leppäsen 
Eeva, autohallin porukka, vääpeli ja varusmie
het. Muuttoliike on suuntautunut takaisin Ky
minlinnaan. Henkilöstömäärän kasvun myötä on 
työpisteen elämä vilkastunut uudelleen eikä enää 
tunne työskentelevänsä kummituslinnassa. 
KOTKAN KYNNET 

Aviomies Risto on houkuteltu puolustusvoimiin 
töihin suoraan varusmiespalveluksesta vuon
na 1977. Risto on uransa aikana työskennel
lyt perinteisen kouluttajakauden jälkeen linnak
keella lähinnä sähköteknisellä- ja viestipuolel
la. Tällä hetkellä merivalvontaupseeri-Riston 
tehtävänä on pitää kurissa ja nuhteessa vauh
dikkaita tilannevalvojia Kyminlinnassa. 

KOTKAN KYNNET 

Tyttäriä pariskunta Suomalaiselle on kertynyt 
kaksi. Saara käy ala-asteen 3. luokkaa ja 
Emma ylä-asteen 8. luokkaa. Tyttärien yhtei
sestä harrastuksesta, purjehduksesta, on muo
dostunut koko perheen elämäntapa. Kesä vie
rähti pitkälti harjoituksissa ja vi ikonloppuisin 
kisamatkoilla. Pisin yhdistetty loma-kilpailumat
ka suuntautui Tanskaan, jossa tänä vuonna 
pidettiin optimistijollien PM-kisat. 

KOTKAN KYNNET 

Varsinainen harrastuspuoli on aikapulan vuok
si lrikseltä jäänyt. Ennen vapaa-aikana valmis
tui erilaisia käsitöitä vaan nykyään käden tai
toja pääsee testaamaan keväällä hankitussa 
omakotitalossa. Suomalaiset muuttivat usean 
rivitalossa vietetyn vuoden jälkeen omakotita
loon, jonka remontti ja pihatyöt ovat vieneet 
kaiken yl imääräisen ajan. Omakotiasumises
sa on oma opettelunsa. "Ehkä tämä remontti 
joskus tulevaisuudessa valmistuu ja aikaa riit
tää vielä muihinkin harrastuksiin", tuumailee Iris. 
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Haastattelijana Teija Öm 

1. 40 V 

2. Pyhtää 
3. Tytär 
4. Itsepäinen 

ERIK VIIALA 
Koulutuspatteri 

kulietus
tvöntekijä 

5. Saamattomuus - siis muiden 
6. Tarvittaessa tietenkin 
7. Tottakai 
8. Yleensä hyvien ystävien seurassa, esim. risteilyllä 
9. Pitkää ikää 
10. Jos annetaan vain kaksi vaihtoehtoa niin kallistuu 
ujon puolelle 
11 . Yleensä mahdollisimman paljon 
12. Vuoden aikaan sopivat 
13. Pikkujouluristeily 1999 
14. Cokis 
15. Loviisa ehdottomasti 
16. Taisi olla "Vaarallisten aineiden kuljetusopas" 
17. Aina kun ehdin 
18. Tietenkin Radiolinjan mainokset 
19. En oikeastaan mitään 
20. Nenä 
21 . Suunnaton vapaus 
22. Ruokatunti 
23. Koti 
24. Petä lupauksia 
25. Ajattelin kohta lähteä syömään 
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2. Vehkalahdelta 

4. Monitaitoinen 
5. Byrokraattisuus 
6. En 
7. Kyllä 

MATTI KORJUS 
Operatiivinen 

toimisto 
teleteknikko 

8. Kuuntelemalla musiikkia, tanssimalla rokkia, olemal
la merellä/mökillä 

10. Sosiaalinen 
11. Selälläni 
12. Mukavat 
13. Lapin vaellus 
14. Kokis 
15. Ei ole ollut matkani varrella 
16. Sähkölaitostekniikka 
17. En 
18. Lambi 
19. En mitään 
20. Silmät 
21. Jääräpäisyys 
22. Ruoka-aika 
23. Mökki 
24. -
25. Lähden liiaksi opiskelemaan Imatralle 

21 . Vastakkainen sukupuoli on nainen 
22. Aamu 
23. Kotihan se on 
24. Ei lyö naista 
25. Tilaan varusmiehille vaatteita Kirkonmaalta 

1. 30 V 

ARI MAJAVA 
Kuusisen 

sotilassatama 
merenkulku

upseeri 

2. Oulaisista, Pohjois-Pohjanmaalta 
3. On, vaimo ja kaksi lasta 
4. Kiltti .. . liian kiltti 
5. Nipotus ja mouhoi lu ja liian pienet kengät 
6. Kyllä, mutta enimmäkseen itsekseni 
7. Jos siihen on aihetta 
8. Milloin mitenkin, mutta erittäin rennosti 
9. Tähtilaiva Enterpricen päällikkyys 
10. Olen ujo, sosiaalinen seuraihminen 
11. Sikeästi ja hyvin 
12. Riippuu siitä kuka niitä käyttää, kauniit ja mukavat 
13. Työmatka Islantiin viime jouluna 
14. Pepsi ehdottomasti! 
15. Kaiketi Pieksämäki, siitähän on tehty laulukin 
16. Tom Clancyn "Kaaoksen päivät" 
17. No en sitten millään- rikon vaikka TV:n ennemmin 
18. Jukka Bros:n mainokset MTV:llä 
19. Edit Piafin sanoin: En mitään 
20. En mä kehtaa .. . no reiden koukistajat 
21 . Luova hulluus! 

MATTI JÄRVINEN 22. Aamun hetki jolloin tajuat heränneesi 
23. Kuusinen ... no ehkäpä ei sittenkään. Savusauna! 

Koulutuspatteri 24. Tukehdu torttuun 
Varastonhoitaja 25. Lähden käymään Kirkon maassa ja Rankissa. (Suu

ren suosion saavuttaneelle iltapäivän risteilylle ka Va
hakarilla.) 

1. 2 X 25 
2. Lahdesta 
3. Yksinhuoltaja - huollan itseni 
4. Iloinen 
5. Juuri nyt ei mikään 
6. En yleensä - aiheesta kyllä 
7. Tottakai 
8. Luen, pyöräilen ja silloin tällöin pelaan biljardia 
9. Terveyttä 
10. Sosiaalinen 
11 . Hyvin 
12. Boxerit ovat asialliset 
13. Loma Tenolla v. 1989 
14. Cokis 
15. Vaikka Savonlinna - en ole kyllä ikinä käynyt 
16. "Mikko Paperuksen taivaallinen niskalenkki" 
17. En 
18. Heikki Kinnusen kotimaiset vihannekset 
19. En kai mitään 
20. Aika nätit vihreät silmät 

1. 37 V 

2. Kotkasta 
3. On, vaimo ja kolme lasta 
4. Ihan tavallinen 

KARI STRENG 
Huoltotoimisto 

toimistoupseeri 

5. Aikaiset herätykset ovat aina tympeitä 
6. Pyrin välttämään rähjäämistä 
7. Kyllä 
8. Vesillä, merellä purjeveneellä 
9. Taloudellinen riippumattomuus 
10. Siltä väliltä 
11 . Melko sikeästi 
12. Sopivat 
13. Virossa, Vergissä veneellä 

14. Molemmat käyvät 
15. Kouvola 
16. Tom Clancy: Isku Kolumbiaan 
17. En 
18. Pauligin kahvimainokset 
19. En mitään 
20. Sopusuhtaisuus 
21 . Selkeys ja suoraviivaisuus 
22. Hiljainen hetki illalla, kun tupa hiljenee 
23. Vesi llä tai vähintäänkin rannalla 
24. Kieroile 
25. Vaihdan toiset vaatteet 

1. 30 V 

2. Helsingistä 
3. Aviomies ja neljä koiraa 
4. Vi lkas 
5. Epärehellisyys 
6. Kyllä 
7. Kyllä 

KIRSI TAKALA 
Orrenurundin 
merivalvonta

asema 
tilannevalvoja 

8. Perheen kanssa pöpelikössä 
9. -
10. Sosiaalinen 

11 . Hyvin 
12. Sopivat 
13. Lappi 99 
14. Cokis 
15. -
16. Lapsi 312 
17. Harvemmin 
18. Lip Lap maanmainio laituri 
19. En mitään 
20. Ripset 
21. Olla nainen 
22. Ilta 
23. Koti 
24. Lyö 
25. Keitän kahvia 

1. 28v 
2. Kotkasta 
3. On 
4. Varsin tavallinen 
5. Typeryys 
6. Harvemmin 
7. Kiitän 
8. Kotona 

EERO HAAPANEN 
Koulutuspatteri 

vartiomies 

Virc11.llisic11. - -.1 LII C> r L.11.J cll Toimittajana Teija Örn 

Ylennvksiä 
1.9.1999 kapteeniluutnantiksi Pasi Ahti 
6.12.1999 teknikkokapteeniksi Olli Kaiharju 

Uudet vakituiset 
Talossa pitkään sijaisena palvellut vartiomies Samu 
Heli vakinaistettiin 6.9.1999. Luutnantti Kari Streng 
siirtyi RUK:sta esikunnan huoltotoimistoon 1.9.1999. 
Matti Järvinen siirtyi Pohjan Sotilassairaalasta Kou
lutuspatteriin varastonhoitajaksi 1.10.1999. Matti Kor
jus aloitti teleteknikkona 1.11.1999. Kirsi Takala siir
tyy Pääesikunnasta Orregrundiin tilannevalvojaksi 
1.1.2000. Eero Haapanen siirtyy Koeampumalaitok
selta Koulutuspatteriin vartiomieheksi 1.1.2000. Re
serviupseerikoulusta siirtyy 1.3.2000 luutnantti Kari 
Laaksonen. Katso kuumat kysymykset! 

Vierailevat tähdet 
Ylikersantit Ville Liedes ja Kim Lecklin kouluttavat 
Koulutuspatterilla. Ylikersantti Mirka Nyberg koulut
taa Rankin linnakkeen varusmiehiä. Sopimussotilas 
Ville Itkonen toimii apukouluttajana operatiivisella 
osastolla (kaikki 31.12.1999 saakka). Turvalaiteasen
taja Tauno Palmumaa jatkaa operatiivisessa toimis
tossa (11 .11 .2000). Sopimussotilas Antti Heinonen 
työskentelee erikoisajoneuvokuljetttajana Koulutus
patterilla (11 .11.2000)i ja sopimussotilas Janne Lauk
ko työskentelee erikoisajoneuvokuljetttajana Ohjus
patterilla (12.11 .2000). Varastotyöntekijä Mika Määt-

tänen toimii Koulutuspatterin varastoilla (22.2.2000). 
Anja Vallentin työskentelee varastotyöntekijänä Kir
konmaan linnakkeella (10.4.2000) ja Kirsi Hietamäki 
jatkaa Koulutuspatterin vääpelin toim istossa 
(9.5.2000) . Ikionnellinen Kirkonmaan vääpeli sai 
avukseen vanhan tuttunsa Leena Ruposen 
(28.5.2000). Tilannevalvoja Terhi lsohanni työsken
telee sijaisena Kirkonmaan linnakkeella (31 .5.2000). 
Toimistosihteeri Marjo Mikander avustaa Rankin vää
peliä (16.6.2000). Ylikersantit liro Vehviläinen, Saku 
Salonen, Tuomas Javanainen, Saima Ratasvuori 
ja Patrik Hämäläinen kouluttavat Kirkonmaan linnak
keella. Ylikersantit Jenni Nivell , Mika Väinölä ja Aku 
Husgafvel kouluttavat Rankin varumiehiä (kaikki 
30.06.2000 asti). 

lähtijöitä 
Vartiomies Tuukka Kansa irtisanoutui syyskuun alus
ta ja siirtyi siliivimaailmaan. Tilannevalvoja Tommi 
Haglund lähti opiskelemaan ja irtisanoutui hoitamas
taan virasta 1.10.1999 lukien. Vartiomies Anssi Ky
länpää siirtyi Kaartin Jääkärirykmenttiin 1.11.1999. 
Luutnantti Juha Rongas siirtyy Resersiupseerikou
luun 1.3.2000. 

Vauvoja 
Sopimussotilaamme Janne Laukon ja puolisonsa 
Suvin perheeseen syntyi esikoinen 10.9.1999. Stra
tegiset mitat olivat 50 cm ja 3500 g. Onnea! 

9. Eka toivomus, joka tuli mieleen on painokelvoton
ta tekstiä 
10. Sosiaalisen ujo 
11 . Hyvin 
12. Omat 
13. Jotkut Lontoon reissut 
14. Ihan sama 
15. Helsinki 
16. Leon Uris "Taisteluhuuto" 
17. En 
18. Ei juuri nyt tule mieleen yhtään 
19. Moniakin asioita 
20. Kasvot 
21. Jätkämeininki 
22. Ilta 
23. KotiNene 
24. Piekse vaimoaan 
25. Mitä käsketään 
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Kuinka kauan olet toiminut kiinteistönhoita
jana Kotkan varuskunnassa? 
Tulin Rakennuslaitoksen palvelukseen tammi
kuussa 1981. Tällöin tu lin töihin Rankin linnak
keelle kiinteistönhoitajaksi. Rankissa olen ollut töis
sä melkein koko ajan, poislukien ne neljä vuotta, 
jotka vietin Kyminlinnan kiinteistöjä hoitamassa. 

Mitä kiinteistönhoitajan töihin kuuluu? 
Kaikki kivijalasta piipunpäähän. Esimerkiksi kiin
teistön huolto- ja korjaustöitä, sähköhuoltoa, va
ravoimakoneen käyttöä, lämmityshommat ja kaik
ki pihatyöt. 

Miten vapaa-aika sujuu saaressa? 
Talvella hitaammin - kesällä paremmin. Kesällä 
on kaikenlaista pientä näpertelyä - etenkin ka
lastus kuuluu kesäajan harrastuksiin.Tällä hetkel
lä aika tuntuu tosi pitkältä kun vietän useamman 
kuukauden sairaslomaa enkä voi oikein mitään 
tehdä. 

Miten olet viihtynyt työssäsi? 
Oikein hyvin. Työni on hyvin itsenäistä. Itse pitää 
päättää mitä tekee ja miten. Linnakkeen päälli
köiden kanssa olen tullut aina hyvin toimeen. 
Vaikka Rankki oli väl illä kylmänä linnakkeena niin 
työt olivat koko ajan samat. Oikeastaan silloin piti 
olla vielä tarkempi kuin tällä hetkellä. Joka paik
ka piti käydä erikseen tarkistamassa, nyt taas jos 
joku paikka on rikki niin heti siitä tulee ilmoitus. 
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ollut triathlonisti Reijo Putkisen urheilu-uran paras vuosi - toistai
a on kertynyt tänä vuonna runsaasti. SM-kultaa: duathlon lyhyellä 

thlon-sprintti sekä triathlon-puolimatka. SM-hopeaa: Triathlon perus
athlon-pitkä. Kaikissa kisoissa sarjana oli M35. 

Urheilu ei kuulunut Reijon elämää kovinkaan oleellisesti ennen Päällystö
opistoa. Judoa oli tullut harrastettua muutama vuosi , mutta suuremmassa mitta
kaavassa ei kummempia. Kurssiaikana, vuonna 1985, muutama kurssiveli alkoi 
puuhata osallistumista Joroisten triathlon-kisaan ja houkuttelivat mukaan myös 
Reijon. Kisoihin valmistautuminen tehtiin mutu-tuntumalla. Lehdestä luettiin alus
tavia kunto-ohjeita mutta muuten harjoittelu sujui omien ohjeiden mukaan hiihtä
en, lenkkeillen, pyöräillen ja uiden. Ensimmäinen kisa sujui hyvin - maaliin pääs
tiin. Kisamuotona oli triathlonin puolimatka joka silloin sisälsi uintia 1,9 km, pyöräi
lyä 90 km ja juoksua 21 km. Aikaa tämänmuotoiseen koitokseen kului viitisen 
tuntia. Nykyisin puolimatka on pituudeltaan 2,5/80/20 ja siihen kuluu aikaa noin 
nelisen tuntia olosuhteista riippuen. 

Kipinän saatuaan Reijo innostui asiasta ja jatkoi harjoittelua. Harjoitusoh
jelma! hän laatii vieläkin pääosin itse. Ainoastaan uinnissa on ulkopuolinen val
mentaja. Harjoittelu jakautuu neljään eri kauteen; peruskuntokausi (marraskuu
huhtikuu), kilpailuun valmistava kausi (toukokuu-kesäkuun puoliväli) , kilpailukau
si (kesäkuu-syyskuu) , ylimenokausi (lokakuu) .Peruskuntokaudella harjoittelu on 
lähinnä pitkää ja rauhallista peruskuntoa kehittävää, kevättä kohti harjoitukset ly
henevät ja vauhti kovenee. Ylimenokaudella harjoitellaan mitä huvittaa ja lada
taan akkuja seuraavaa kautta varten. Harjoitusmäärät jakautuvat eri lajien kes
ken : Uinti noin 30%, pyörä/hiihto/rullat noin 50%, juoksu/kuntopiiri/voimaharjoit
telu 20% koko harjoitusajasta. Eli uintia noin 150 tuntia, pyöräilyä noin 250 tuntia 
ja juoksua noin 100 tuntia vuodessa. 

Kotkalaisilla triathlonisteilla on tänään myös oma urheiluseura. Vuonna 1995 
paikalliset triathlonistit irtaantuivat Kotkan Uimaseurasta ja perustivat Triathlon 
Team Kotkan. Tänä päivänä seurassa on jäseniä noin 30, joista aktiivisesti kilpai
levia alle kymmenen. Lajin harrastus täällä kaakonkulmalla on pääasiassa mies
ten varassa. Naisia seurassa on viisi , joista on kilpaillut tänä vuonna kaksi. 

Puolustusvoimien maajoukkueen valmennuksessa Reijo on ollut vuodes
ta 1992 ja Suomen Triathlonliiton nimeämässä maajoukkueessa vuosina 1990, 
-91 , -92, -95 ja -97.Puolustusvoimien joukkueen vetäjänä toimii Olli Ohrankäm
men Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tiimi harjoittelee yhdessä viikon mittaisilla 
leireillä Vierumäellä. Leirivuorokausia on tämän vuoden aikana kertynyt 36. Leiri
tapaamisten lisäksi maajoukkuevalmennettavilla on oikeus käyttää harjoitteluun 
myös työaikaa. Käytettävän tuntimäärän määrittelee koulutusosaston pysyväisasia
kirja (PAK). Tuntimäärä on enimmillään 550 tuntia vuodessa. Käytännössä tun
tien lukumäärään vaikuttavat työn laatu ja kiire sekä esimies. 

Kansainvälinen sotilasurheiluliitto (CISM) järjestää lähes vuosittan kansain
väliset kisat, joihin Suomen joukkuekin osallistuu. Putkisen Reijo osallistui ko. ki
soihin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Kilpailut pidettiin Saksassa ja henkilö
kohtainen sijoitus oli hienosti 14. Joukkue sijoittui upeasti pronssille. Reijo on osal
listunut puolustusvoimien kansainvälisiin kisoihin. Tänä vuonna nämä 2. Military 
World Games -kisat pidettiin Kroatiassa. Suomea edustivat Putkisen Reijon lisäk
si Tero Hyppölä Materiaalilaitoksen esikunnasta , Petteri Mustonen Kaakkois
Suomen Rajavartiostosta sekä Jarmo Mäkeläinen Urheilukoulusta. Joukkue si
joittui kahdeksanneksi , Tero Hyppölä oli 26. Petteri Mustonen 30. , Reijo Putkinen 
38. (koko kilpailun neljänneksi nopeimmalla pyöräajalla) ja Jarmo Mäkeläinen 55 .. 
Seuraavat kisat pidetään mitä ilmeisimmin Italiassa. 

Triathlonissa tarvittavista varusteista kallein sijoitus on polkupyörä. Kilpai 
lukriteerit täyttävä pyörä maksaa noin 5000 mk ja hyvä sellainen 10 000 markasta 
ylöspäin. Pyörän hintaan sisältyy pelkät harjoittelukiekot, joten kustannuksia lisää 
vielä erilliset "kilpailukiekot'', joita saa jo noin 3000 markalla. Sponsorit huolehtivat 
usean vuoden ajan Reijon polkupyöristä, mutta tällä hetkellä Reijo ajaa omalla 
pyörällä, "Jottei tarvitsisi joka vuosi miettiä, millähän ajaisi". Sponsorit ovat sään
nöllisesti huolehtineet myös juoksukenkien hankinnasta, mutta muut välineet (kisa
asut jne.) Reijo on hankkinut pääsääntöisesti itse. 

Reijolla harjoitteluintoa on riittänyt jo yli kymmenen vuotta ja suurempia 
loukkaantumisia ei ole ollut. Vain yhden kesän juoksuharjoittelu jäi väliin kun Reijo 
loukkasi nilkkansa - ja sekin tapahtui patteriston suunnistuskisoissa. Tulevaisuu
den suunnitelmia Reijolla ei sen kummempia ole. Vuosi kerrallaan mennään eteen
päin ja urheilu on olennainen osa elämää niin kauan, kun motivaatiota riittää. 
Toistaiseksi joka syksy se motivaatio on jostain löytynyt. Juostessaan paahtavas
sa auringon paisteessa Hawaijin laavakentillä, oli Reijolla kerran käynyt mielessä, 
"Että voisihan tämän päivän mukavamminkin viettää". 

ssä ampumaharrastus on ollut "su
isä, Reijo Valjus, oli 70-luvulla maa
istooliampuja ja perehdytti poikansa 

mpumisen saloihin. Kipinän saatuaan 
eljekset, sekä Tuomo että Juha ovat har

ra mpumista - jossain muodossa. Aluksi mo
lempien lajina oli ampumahiihto. Paikallisessa ampu
mahiihtoseurassa, Kymen Koskenpojissa, veljekset 
tahkosivat 10-vuotiaasta alkaen. Ampumahiihtoa har
rastettiin SM-tasolla, jossa paras saavutus oli neljäs 
sija 14-vuotiaiden sarjassa. 

Astuttuaan varusmiespalvelukseen -84 Juha 
pääsi Karjalan Prikaatin ampumavalmennusrinkiin, 
jossa ampumiskoulutuksesta vastasi sotmestilasmes
tari Tapio Viitanen. Koulutus tuotti tulosta ja vuonna 
1984 Juha voitti rynnäkkökivääriammunnassa 10 + 10 
laukausta varusmiesten sarjassa puolustusvoimien 
mestaruuden tuloksella 193 pistettä joka on edelleen 
voimassa oleva puolustusvoimien ennätys. 

Varusmiespalveluksen jälkeen ampumahiihto 
vaihtui ampumaharrastukseen. Päätökseen lajin vaih
dosta vaikuttivat hiihtoon tullut uusi luistelutyyli, joka 
ei sopinut Juhan suksille, sekä varusmiesaikana he
rännyt ajatus, että lahjoja voisi löytyä myös pelkkään 
ampumiseen. Pistooliammuntaan jo lapsuudessa pe
rehtyneenä lajinvaihto kävi jouhevasti. Kotkan Ampumaseuraan Juha oli kuulu
nut "aina" ja isoveli Tuomo oli jo aiemmin vaihtanut hiihtoampumisen pelkkään 
ampumiseen. Ampumalajeiksi muotoutuivat vapaa- ja ilmapistooliammunta. 

Ampujien vuosi jakautuu peruskunto-, lajiharjoittelu- ja kilpailukauteen. 
Fyysistä kuntoa nostetaan keväällä ja syksyllä harrastamalla 2-3 kertaa viikossa 
jotain hien pintaan nostavaa liikuntaa. Lajiharjoittelukaudella harjoitellaan ampu
mista noin neljä kertaa viikossa pari tuntia kerrallaan ja sen lisäksi kuivaharjoitte
lua kotona. Harjoittelun täydentää rentoutusharjoittelu, jota tehdään kotona esim. 
Sotilasampumaliiton rentoutuskasetin avulla. Kokonaisharjoitteluaikaa kertyy noin 
350 tuntia vuodessa, kaikki harjoittelumuodot mukaanlukien. 

Pistooliammuntaa harrastaessaan ei Juhalla koko aikana ole ollut varsi
naista valmentajaa. Ampujatiimi kouluttaa ja opettaa toinen toisiaan. Suuri vaikut
taja Juhan uralla on ollut samaan seuraan kuuluva MM-mitalisti ja olympiakisoi
hinkin osallistunut Juha Hirvi. 

Vuosien varrella Juha on oppinut tuntemaan itsensä paremmin ja kykenee 
harjoittelemaan tehokkaammin kuin uransa alkuaikoina. Harjoituksessa keskity
tään enemmän laukausten laatuun eikä määrään. Nykyään harjoituksissa panos
ten määrä on vähentynyt, mutta tulokset ovat paremmat kuin ennen. 

Tärkeä harjoittelumuoto on myös mielikuvaharjoittelu. Kuten termikin ker
too harjoittelu tehdään mielikuvituksen voimalla. Ajatellaan oma ammunta yksi
tyiskohtaisesti läpi ja keskitytään jokaiseen pieneenkin yksityiskohtaan. Pienistä 
palasista yritetään näin koota mahdollisimman täydellinen suoritus. 

Ilmapistoolin kilpailukausi on joulu-maaliskuu ja vapaapistoolin touko-syys
kuu . Suurimmat siviilikisat ovat toistaiseksi olleet Suomi-Ruotsi-maaottelu vuon
na 1998. Samana vuonna tuli myös kutsu maajoukkueen valintaleirille mutta sil
loin Juha asetti muut elämänarvot ampumisen edelle ja sanoi leirille "ei kiitos". 
Kansallisia kisoja on parikymmentä vuodessa ja niiden päälle useampia pienem
piä kisoja. 

Puolustusvoimien kisoja Juha on kiertänyt vuodesta 1987. Vuosittain on 
ainakin Maanpuolustusalueen, puolustusvoimien ja Sotilasurheiluliiton järjestä
mät kisat. "Vapaapistoolikisoissa on tullut voitettua muutaman kerran" totesi Juha 
vaatimattomaan tapaansa. Puolustusvoimissa ammutaan enemmän isopistoolil
la, jota Juha on toistaiseksi pitänyt itsellään vain täytelajina. Tavoitteena on kui
tenkin sisällyttää ase harjoitusohjelmaan. 

Ampujalle on suuri etu olla puolustusvoimissa töissä. Työ ja harrastus täy
dentävät toisiaan ja työantajalta saa tukea ampumatarvikkeiden hankinnassa. 
Juhalla on tällä hetkellä oma ilma-ase mutta vapaapistooli-kisoissa hän ampuu 
puolustusvoimien aseella. 

Tulevaisuuden suunnitelmia Juhalla ei harrastuksen suhteen ole. "Puolus
tusvoimien harjoitusrinkiin olisi joskus mukava päästä. Rinkiin pääseminen edel
lyttää kyllä enemmän sitoutumista asiaan. Harjoitusmäärät varmaan kasvaisivat 
ja maailmalla matkustelu lisääntyisi. Perhe on kyllä koko ajan aktiivisesti kannus
tanut harrastamaan ja myös patistellut harjoittelemaan. Harrastan ampumista niin 
kauan kun löytyy movivaatio harjoitella." toteaa Juha. 

Saavutuksia mm: 
Sotilaiden vapaapistoolin SM-kisoissa v 1999: Kultaa 
Päällystöliiton ilma-asekisat 1999: Kultaa 
Vapaapistoolin SM-kisoissa 1999: Pronssia 
Vapaapistoolin SM-kisoissa 1998: Kultaa 
Sotilaiden rynnäkkökiväärin SM-kisoissa 1997: Hopeaa 
Vapaapistooli joukkue SM-kisat 1997: Kultaa. 
19.01 .1997 Orimattilan kansallisissa ilma-asekilpailuissa Kotkan Ampumaseuran 
ilmapistoolijoukkue Hannu Penttinen, Tuomo Valjus, Juha Valjus ampui uuden 
Suomen ennätyksen 1733 pistettä, joka on edelleen voimassa. 
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Noin 230 alokasta ja 
satoja varusmiesten 
omaisia kokoontui 
viettämään elokuussa 
valajuhlaa 
Rankin linnakkeelle. 
Tilaisuuden aluksi saapui 
joukko-osaston lippu, 
jossa on merensinisellä 
pohjalla kullankeltainen 
heraldinen linnake ja 
Kotkan kaupungin vaaku• 
nasta mukaeltu kotka. 
Lipun kulmiin on ryhmitel
ty ristikkäiset tykinputket. 

Rannikkoalueen 
komentaja, 

komentaja Timo Junttila 
nimitti rantakalliolle 

ryhmittyneiden joukkojen 
taistelijat tykkimiehiksi. 

saapumiserä 11/99 
Rankin linnakkeella 

Juhlallisen valan jälkeen 
varusmiehille ja omaisille 
tarjottiin perinteinen 

V valalounas ja opastettu 
saarikierros. Tutuiksi 
tulivat tykkiasema, sää
asema, kasarmi ja 
sotilaskoti. Sää oli vielä 
elokuussakin aurinkoinen 
ja lämmin. Saaristolais
elämän parhaimmat puolet 
ihastuttivat vieraita. 

Kuvat: Ulla Parviainen 
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Kyminlinnan muurien sisälle jäävän alueen pinta-ala 
on noin 34 hehtaaria. Kasarmi (alkujaan venäläinen 
kasarmi) ja sairaalarakennus (alkujaan venäläinen up
seerisiipi) rakennettiin vuonna 1810. Tällöin kasarmis
sa oli suuret kasarmituvat, kiinteät makuu lavat ja suu
ret puulämmitysuunit. Sairaalarakennus oli ns. keski
käytäväkasarmi, jonka päädyssä oli puinen käymä
läsiipi. Nykyisin sairaalarakennuksessa on toimisto-, 
varasto- ja luokkatiloja. Kasarmi peruskorjattiin 1949 
- 1950. Varastot ovat 1940- ja 1960-luvuilta. Nykyi
nen autohalli rakennettiin 1960-luvun alussa samoin 
kuin minerit-varastot Kyminlinnan entinen keittiöraken
nus kunnostettiin vuosina 1956 - 1957 korjaamotiloiksi 
ja on nykyisin terminaali- ym. varastokäytössä. 

Vallit on rakennettu hirsiperustojen varaan. 
Vain eteläinen puolustusrintama on kasematein va
rustettu. Muinaistieteellinen toimikunta aloitti 1930-lu
vulla Kyminlinnan kunnostustyöt. Tuolloin rakennet
tiin mm. nykyinen pääportti käyttäen apuna linnoituk
sen alkuperäispiirustuksia. Museovirasto ja Kotkan 
kaupunki aloittivat 1982 Kyminlinnan linnoitteiden res
taurointityöt, jolloin sortuneet kasematit ja takaportin 
vartiorakennus kunnostettiin ja vallit korjattiin ja mai
semoitiin. 

Vuonna 1978 Kyminlinnan linnoitusalueella 
tapahtui tuhoisa räjähdys, jonka aiheutti häiriytynyt 
varusmies tahallisesti. Henkilövahingoilta onneksi 
säästyttiin, mutta räjähdys tuhosi varastoja ja aiheutti 

vahinkoja lähialueen asuintaloihin. 1980-luvun lo
pussa ja 1990-luvulla suunniteltiin Kyminlinnasta 
luopumista ja sotaväen siirtämistä muualle. Tästä 
syystä alueen rakennuskannan ja järjestelmien ke
hittäminen ja kunnossapito on ollut pysähdyksissä. 

Nykyisin Kyminlinnassa toimivat Koulutus
patteriin (alkujaan Esikuntakomppania, sittemmin 
vuoteen 1990 saakka Esikuntapatteri ja vuoteen 
1998 saakka Huoltopatteri) kuuluvat maakuljetus
osat, sotilaspoliisit ja aliupseerikoulu sekä osia esi
kunnasta ja ohjuspatteri. Kyminlinnassa palvelee 
noin 40 palkattua ja noin 70 varusmiestä. 

Vas. 1800-luvun alussa laajen
netun Kyminlinnan rakennus
suunnitelma töiden alkuvai
heessa. Linnoituksen sisällä 
vielä purkamaton Suvorovin 
pieni bastionilinnoitus. 

Ryhmä Karjalan pakolaisia, jotka 
oli majoitettu Kyminlinnaan. 



KotRan 
Rannlkkojalkaväki-AuK 
Kurssi 11/99 

Kurssiaika: 
30.8. - 22.1 2.1999 

Kurssin vahvuus: 
AuK 1 40 oppilasta 
• Reserviupseerikouluun 13 opp. 
• Lääkintäaliupseerikoulutukseen 3 opp. 
• Talousaliupseerikoulutukseen 1 opp. 
AuK 11 23 oppilasta 

Linjat: 
Rannikkojalkaväen kiväärilinja 
ja tulenjohtolinja 
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Kouluniohtaian tervehdvs 
Kotkan Rannikkoalueen aliupseerikoulusta 
11/99 saapumiserästä valmistuneet alikersantil 

i tasoltaan ja opintomenestykseltään varsin tasainen. RUK: uun opintoja jatkamaan 
ilaat valittiin oman halukkuuden ja pienen piste-eron turvin. Useat teistä olisivat pääs

enestyksenne puolesta, mutta halusitte mieluummin valmistua ryhmänjohtajaksi, 
taa pienryhmää ja oppia tuntemaan alaisenne paremmin kuin ehkä kokelaana 

e tull~~Qmaan. Omien alaistensa vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen onkin sotilas
johtajan velvollisuus ja välttämätön edellytys sille, että ryhmää pystyy ohjaamaan oikeaan ja par
haaseen tulokseen johtavalla tavalla. 

Ryhmänjohtajina teitä odottaa mielenkiintoinen ja työntäyteinen puolivuotisjakso. Kiireestä ja rasit
tavuudesta huolimatta johtaja-aikanne tarjoaa varmasti myös paljon antoisia hetkiä, kun voitte seu
rata läheltä oman työnne tuloksia kouluttajana. Osan asioista - kuten esimerkiksi taistelun talvisissa 
saaristo-oloissa - joudutte opiskelemaan yhdessä alaistenne kanssa, mikä osaltaan asettaa haas
teita johtamistoiminnallenne. 

Koulutatte tulevan peruskoulutuskauden jälkeen paitsi oman koulutuslinjanne mukaisia asioita myös 
sodan ajan kokoonpanossa alaisuuteenne kuuluvia miehiä ja naisia. Tämä olkoon yksi koulutus
motivaatiota lisäävä tekijä. 

Toivon, että aktiivinen ja innostunut asenteenne jatkuu kotiutumiseenne saakka. Joukko-osastom
me tarvitsee hyviä ryhmänjohtajia. 

Onnittelen teitä kurssin läpäisemisestä ja al ikersantin arvosta. 

Aliupseerikoulun johtaja 
Komentajakapteeni 
~ 

Reijo Kinnunen 

Vas. ylh. yliluutnantti Petteri Liitola, 
aliupseerikoulun kiväärilinjan johtaja. 
Keskellä luutnantti Jyrki Balk, tulen
johtolinjan johtaja. Oikealla aliupseeri
koulun vääpeli, sotilasmestari Jari 
Tamminen. Kouluttajina vas. aliluut
nantti Kimmo Raanti ja ylikersantit 
Kim Lecklin ja Ville Liedes. 

Ryhmäkuvassa: 
1. rivi vas. alik Sinijärvi ATS, kok 
Reivilä K, ylik Kiviranta J, ylik Lecklin 
K, ylil Liitola P, komkapt Kinnunen R, 
sotmest Tamminen J, ltn Balk J, ylik 
Liedes V ja alik Ratilainen VK. 

2. rivi vas. Wiren TV, Pyrrö PHE, 
Salmela MOE, Tuira TO, Raanti KJ, 
Helve MT, Puhakka TT, Lehtinen MOS, 
Tolvanen JK, Vierikko SP. 

3. rivi vas. Oksa AS, Hovi JA, Virtanen 
JTH, Korpela MS, Galkin MP, Korkalai
nen JA, Mölsä PK, Noroaho SM, 
Pöllänen JT, Friipyöli TA. 

4. rivi vas. Arboix-Llobell C, Valkama 
HT, Laurila SK, Mantere SP, Huttunen 
MJ, Suursalmi PS, Lähteenmäki HM, 
Juvonen AJ, Soininen JI. 

5. rivi vas. Ylinen MO, Immonen AP, 
Tykkä HR, Rummukainen JJ, Sandell 
JE, Hänninen MP, Lempinen PJ, 
Ylisuvanto MM, Kuusela JT, Arkima LT, 
Kurki TP. Kuvasta puuttuvat kok Osola 
A E A ja alik Lindholm V. 

AUK 11/99 vuosituhannen 
viimeinen kurssi 

Koulutuspatteri ja aliupseerikurssi. 
"tuoreen" tykki miehen kohde Kirkon

nkista. Jokaiselle oli tietysti kaikki 
amme Kyminlinnan porttien sisä

alokasaika alkoi. Suuntana oli 
joko kivääri- tai kranaatiheitin-tulenjohtolinja. 
Matka Kirkonmaalta Koulutuspatterille oli raskas, 
johtuen paljolti suhteellisen raskaista "vauhtisä
keistä" .. . 

Samantien, nimikkeen muuttuminen tyk
kimiehestä oppilaaksi, oli jo sinällään erikoista. 
Ensimmäinen ilta aliupseeri koulussa kertoi meil
le taas asemamme ja paikkamme, mihin kuu
luimme. Ensimmäisten viikkojen aikana tuo kä
sitys vain vahvistui , kun aika meni tottuessa 
uuden talon tavoille sekä oppilasjohtajatehtäviin 
ja päivystykseen, kuitenkin koko ajan uusia asi
oita ja johtamista oppien. 

Eri joukkueissa ja tuvissa alokasajan ol
leet koottiin samaan tupaan ja siinä oli taas uu
sia naamoja edessä enemmän tai vähemmän, 
mutta nopeasti sitä tottui uusiin kavereihin ja ym-

päristöön. Toiset olivat AUK:n hakeutuneita, toi
set taasen vähemmän halukkaita 362 vrk:n pal
velukseen. 

AUK I kului kuin siivillä, johtuen paljolti il
takahdeksaan asti kestäneestä palveluksesta. 
AUK:n ensimmäinen vaihe päättyi puolikurssi
juhliin ja RUK-valintoihin. Reserviupseerikou
luun ja erikoisaliupseerikurssille lähteneiden jäl
keen vahvuudeksi jäi 23 oppilasta, joista molem
milta linjoilta ylennettiin muutama oppilas korp
raaleiksi . Pienestä oppilasmäärästä johtuen, tuli 
porukastamme entistä tiiviimpi. limassa alkoi olla 
lievää kisailua tulenjohdon ja kiväärin välillä. 

AUK II:n aikana monipuolista koulutusta 
on riittänyt: olemme tutustuneet niin Kirkonmaan 
metsiin kuin polkupyöräilyynkin. Raskaan kou
lutuksen vastapainona on ollut vapaat viikonlo
put ja pidennetyt iltavapaat keskiviikkoisin, mis
tä saarissa kuulimme vain villejä huhuja. AUK 
II:lla aika on suorastaan liitänyt, kuten alussa
kin ja, jos mahdollista, niin vieläkin nopeammin. 
Tätäkin tekstiä kirjoittaessamme huomaa jo miet-

tivämme oppilaiden "juhlapäivää": kurssin päät
täjäisiä ja vapaamuotoisempaa tilaisuutta eli 
kurssijuhlaa. Aliupseerikurssin lähetessä loppua 
tulee ajatelleeksi tulevia alokkaita ja itseään alo
kasryhmän johtajana, unohtamatta kuitenkaan 
vuosituhannen vaihteen "ginestä" tulevilla pal
veluspaikoilla. 

Juuri nyt on meneillään AUK:n viimeinen 
virallinen leiri , lukuunottamatta edessä olevaa 
koitosta: Kymin marssia. Aika muuten on ollut 
kurssilla kaikkea muuta, mitä alokasaikana va
rusmiesjohtajat ovat kertoneet. Ja yhtenä suu
rimpana ihmeenä on ollut hieman vapaamuo
toisempi koulutus, mitä ei osannut odottaa kurs
sille tullessaan. Kaiken kokemamme perusteel
la, AUK on ollut antoisa ja mielenkiintoinen ko
kemus, jota suosittelemme kaikille johtajakou
lutuksesta kiinnostuneil le varusmiehille (toisin 
sanoen, uusille alokkaille). 

Oppilaat Korpela ja Korkalainen 
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Kotkan Rannikkoalue 
oli merivoimien 

ensimmäinen joukko• 
osasto, jonne palkat• 
tiin sopimussotilaita. 
Työsuhde on määrä• 

aikainen (6 kk) 
virkasuhde. Sopimus• 

sotilaamme ovat 
perehtyneet KotRan 
vaativimpiin miehis• 

tötehtäviin, joihin 
normaali varusmies• 

aika ei riitä. 

Ei kotkalaista kesää ilman Meripäiviä. 
Heinäkuun viimeisenä ja helteisenä 
viikonloppuna Kotka oli jälleen täynnä 
iloisia kesälomalaisia nauttimassa 
sekä Lasten Meripäivistä että aikuisil• 
le tarkoitetusta ohjelmatarjonnasta. 

Merivoimien laivastojoukot ovat 
perinteisesti olleet mukana ilahdutta• 
massa meripäiväyleisöä. Tällä kertaa 
saimme Kotkan kantasatamaan 
ohjusvene Porvoon. Erja Pylkkänen 
(vas.), Pauliina Vuorivirta, Arja Kiiveri, 
Elina Kiiski, Anita Viikki ja kameran 
takana ollut Päivi Ropponen tutustui• 
vat moderniin alukseen laivan päälli• 
kön, kapteeniluutnantti Jan Engströ• 
min opastuksella. 

HARVINAISIA LUONNON
ILMIÖITÄ VUONNA 1999 

Vuosi 1999 on ollut täynnä harvinai• 
sia ja hienoja luonnonilmiöitä. 

Viime talven kaltaista lumentuloa ei 
Kotkassa oltu nähty kolmeenkymme• 

neen vuoteen. Naapurikunnassa 
Ruotsinpyhtäällä tehtiin koko maan 

lumiennätys, eikä meillä jääty paljon 
jälkeen. Lumikola kului. 

Valkoisen talven jälkeen saimme 
nauttia upean helteisestä kesästä. 

Yksi vuoden luonnonilmiöistä oli 
hieno auringonpimennys, joka villitsi 
ihmisiä eri puolilla maailmaa. Tapah• 

tuman ikuisti myös Pekka Vainio. 
Elämä saaristossa ei ollut ollenkaan 
hassumpaa, ainakaan Kirkonmaalla, 

Rankissa, Haapasaaressa ja Or• 
rengrundissa vierailleiden mielestä. 

Vielä elokuun valatilaisuudessa 
Rankin sääaseman lämpömittari 

näytti miellyttävän kesäisiä lukuja. 

Marraskuussa tiirailtiin taivaalle 
Leonidien tähtisateen toivossa, mutta 

Kotkassa oli valitettavasti pilvistä. 

OPERATIIVISESSA 
TOIMISTOSSAKIN TYKYTTÄÄ 

Operatiivisen toimiston henkilöstö 
tykytteli Mussalon golfradalla. 
Seppo Åke ei osunut palloon, ei sitten 
millään ••• kunnes keksittiin ottaa 
ämpäri pois pallojen ympäriltä. Miksi 
kuvassa ei näy muita? Siksi, että 
backswingin kohotessa selän taakse 
Sppo huokaisi: "Huomio iskee" ja 
kaikki pakenivat läheisen klubiraken• 
nuksen taakse suojaan. 

Kaiharjun Olli valitteli lapionsa 
kuluneen ja vääntyneen ihan pilalle. 
Työergonimiassakin voisi olla paran
tamisen varaa. Epäkäytännöllisem• 
pää tapaa siirtää hiekkaa paikasta 
toiseen ei ole. Kuvan ottamisen 
jälkeen Ollille tuotiin se Sepon 
ämpäri, pallo ämpäriin ja bunkkerista 
pois. 

Teksti: Harry Turtiainen 
Kuvat: Pekka Vainio 

SAARISTON SÄHLYTURNAUS 

Saariston sählymestaruudesta kisattiin syksyllä jo 
perinteisissä merkeissä. Turnauksessa olivat muka
na Tulli, Kyminlinna PAT, Kotkan merivartioasema, 
KotiPizza, Yritystalo, Varusmiestoimikunta, Kyminlin• 
nan upseerikerho ja Karhulan reservinupseerit. 
Finaalissa pelasivat KotiPizza ja Kyminlinna PAT. 
Voiton vei Kyminlinna PAT luvuin 7 • 1 O. 

Maalipörssin kuusi parasta olivat: 
1. Mäki (Kyminlinna PAT) 24 
2. Manninen (Karhulan res.ups.) 22 
3. Americana (KotiPizza) 16 
4. Häkämies (Yritystalo) 14 
5. Frutti Di Mare (KotiPizza) 13 

Paakkari (Kyminlinna PAT) 13 
Ahti (Yritystalo) 13 

6. Peltonen (Karhulan res.ups.) 1 O 
Sovijärvi (Kyminlinna PAT) 10 
Bolognese (KotiPizza) 10 
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HORO
SKOOPPI 

RÄHMÄKÄPÄLÄ 22.12. - 20.1. 
Mäntti. Olet taas pettänyt kaikki vuoden takaiset uu
denvuodenlupauksesi . Olet luonteeltasi niin kiero, että 
varjosikin näkyy molemmilla puolillasi . Järkytä! mak
sasi pitämällä nenänvalkaisuviikon. Käytöksesi on 
tänä aikana niin omituista, että työtoverisi luulevat si
nun olevan kännissä. Muuten tulossa on melko per
verssi jakso. 

PUNKERO 21.1. - 19.2. 
Noilla säärillä ei ole syytä mennä satamaan kävelyl
le. Saattavat laivat yrittää kiinnittyä niihin. Omasta 
mielestäsi ihastuttava olemuksesi ja käytöksesi on 
herättänyt ansaittua huomiota. Sinulle tarjotaan pää
osaa "Ihmeellinen luonto" -sarjasta. Seksielämäsi pi
ristyy huomattavasti , sillä törmäät iltakävelylläsi Hymy
lehden pylväsmainokseen. 

LUUSERI 20.2. - 20.3. 
Työmäärääsi nähden syöt mahdottoman paljon. Olet 
hakannut sen itsekin ja tasapainottaaksesi tilannetta 
olet alkanut myös juoda tavattomasti. Tulos näkyy 
peilistä - jos vielä mahdu! siihen. Tulevana talvena ei 
kannata haaveilla laskettelemaan menosta. Rinteisiin 
on tulossa painorajoitus. Pukki vierailee. 

ÄLYKÄÄPIÖ 21.3. - 20.4. 
Olet kovin touhukas. Tuntuu, kuin housuissasi olisi 
muurahaisia. Itse asiassa ne ovat kuitenkin huomat
tavasti pienempiä elukoita. Sari. Perheesi alkaa kar
tella sinua, koska olet taas alkanut laittaa ruokaa. 
Naapurisi ja tuttavasi kutsuvat sinua kylään, mutta sitä 
he eivät todellisuudessa tarkoita. Parempi kun pysyt
telet omissa oloissasi. Ripulikohtaus hekuman het
kellä latistaa hiukan rakkauselämää. 
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Tarkkaavaisimmat lukijat huomasivat varmaankin, että edellisessä numerossa e i 
ollut lainkaan horoskooppia. Se johtui siitä, että horoskoopin laatija oli syventä• 
mässä opintojaan Tähtitieteen Poikkitieteellisessä Laitoksessa. Kotkan Kynsien 
horoskoopin laatija nimitettiin laitoksen kunnia-arvelijaksi. Mutta nyt saat taas 
horoskooppisi entistä luotettavampana. Voit olla vakuuttunut, että se on laadittu 
suurella hartaudella ja asiantuntemuksella. Takuuvarma arvelu perustuu kaikki
en tunnettujen tähtien syvemmän olemuksen tutkimiseen (ml . Annikki). Ellet ole 
tyytyväinen, voit palauttaa horoskooppisi lehden toimitukseen. 

NYSVÄRI 21.4. - 20.5. 
Nyt olisi ehkä jo aika etsiä käsiin pikkujouluaikainen 
tuttavuus ja sopia elatus- ym. järjestelyt heti tuoreel
taan. Aina sinulle käy noin. Senkin pässi. Pitääkö aina 
touhuta sellaisissa asioissa, mistä et mitään ymmär
rä. Työmaalla kohtaat uusia haasteita, kun esimiehe
si käskee pitämään edes työpöydän siistinä. Lotossa 
et voita mitään. Kirvelyä. 

VÄTYS 21.5. - 21.6. 
Sinulla on arpajaisonnea. Pääset osallistumaan erään 
lehden pääarvontaan ja voitat siitä ihan käypäisen 
pään. Omasi alkoikin jo olla kuin hiiren kaluama edam
pallo. Uusi pää saattaisi kohentaa elähtänyttä olemus
tasi. Työsuorituksesi muistuttavat hidastettua filmiä. 
Kevätväsymys alkaa painaa heti joulun jälkeen. Hä
peä. 

JUOPPO 22.6. - 22.1. 
Tulevassa jaksossa sinulla on edessäsi osaston vaih
to. Ennen työtoverit sanoivat, että olet aivan vihan
nes. Nyt olet jo niin läski, että moiset puheet voi unoh
taa. Tuhlaat rahojasi kaikenlaiseen joutavaan, kuten 
vaatteisiin ja keittiötarvikkeisiin. Yritä nyt jo tajuta, että 
niitä ei saa mukaan, kun lähdön aika koittaa. Osta 
kossua. 

ÖYKKÄRI 23.l - 22.8. 
Tuo typerä virnuilusi alkaa jo ottaa päähän. Yrittäisit 
sommitella naamallesi kerrankin ihmismäisen ilmeen. 
Tukkasikin voisit kammata ainakin kerran viikossa. 
Kevättä kohden työpanoksesi alkaa huonontua - jos 
mahdollista. Virtaa riittää enää työmatkoilla ja kahvi
tauoilla. Rahaa ei isommasti pääse jakson aikana 
kertymään. 

HERMUNEN 23.8. - 23.9. 
Kiinnitäpä hiukan huomiota pukeutumiseesi. Kirppa
rilta ostetut rääsyt saa kyllä istumaan jopa sinun var
taloosi , kunhan käyttää vähän älliä ja mielikuvitusta. 
Aloitat taas kerran kuntoilun ja painosi putoaa jakson 
aikana yli 20 grammaa. Saat työpaikalla valmiiksi urasi 
ensimmäisen työn aikataulun mukaisesti. Hienoa. 

LÖTKÖ 24.9. - 23.10. 
Alituinen kikattelusi hermostuttaa muita kanssaelä
jiä. Pidäpä edes kerran turpasi kiinni , kun muut kes
kustelevat. Lenkillä käydessäsi lapset kirmaavat kar
kuun ja luonto hiljenee. Olisiko aika kiinnittää huo
miota ulkonäköön? Loiva käytöksesi rakkauselämäs
sä herättää kumppanissasi pahennusta. Aiheesta. 
Pultsaritoverisi heittävät sinua lestillä - tyhjällä. 

NULKKI 24.10. - 22.11. 
Äänesi kimakoituminen ei johdu iän mukanaan tuo
mista seurannaisvaikutuksista. Vaihda isommat alk
karit. Sen sijaan muu rupsahtaminen johtuu iästäsi ja 
elämäntavoistasi. Saat tulevaa kesää varten mansik
katiloilta useita työtarjouksia. Sinun tarvitsisi vain olla 
ja hymyillä - rastaille. Räväkkää seksielämää luvas
sa. 

BLONDI 23.11. - 21.12. 
Harrastat mielelläsi näyteikkunaostoksia. Blondimai
sen nokkeluutesi ansiosta kotisi alkaakin kohta olla 
täynnä näyteikkunoita. Älä ihmeessä lähde jakson 
aikana ulkomaille. Tuolla kropalla joudut ainakin vuo
deksi karanteeniin. Eräs louhintafirma tarjoaa sinulle 
osakkuutta. Lieneekö kuullut pienoisesta hammaski
viongelmastasi. 




