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_ 2 _ __________ _ _ ______ komentaja~--

mikä 
tärkeää 
tänään. ? 

Tämä on komentajan palsta. Tällä kerrotaan ryk
mentin komentajan näkövinkkelistä as ioista, tapahtu
mista ja tavoitte ista , jotka ovat ajankohtais ia ja 
tärkeitä . 

Tarkasteltavat as iat voivat uskoakseni olla hyvin
kin erilaisi lta to imintamme alueilta. Valmiustehtävis
tä, saariston sähköstä , linnoittamisesta , Örön päivä
koti- ja kouluhankkeesta, koulutuksesta, henk ilöstö
hallinnosta, ympäristönsuojelusta , merenkulusta, 
Utön vedestä jne. j ne . 

Palsta informoi. Se myöskin motivoi ja valmistaa 
toimimaan yhteisten päämääriemme hyväksi. 

Tänään on tärkeää tämä lehti. Ensimmäinen nume
ro on käsissänne. Eikä yhtään liian aikaisin . Onhan 
rykmenttimme kohta 50-vuotias ja kiltamme täyttää 
tänä vuonna 25 vuotta . Taustaa on siis ri ittävästi . 
Uskoisin lehdellämme olevan sanottavaa lukijoil
leen. 

Lapsen nimeksi tul i KALKAS . Uroshaahkan mu
kaan . 

Vieraanani on tänään professori Rauno T e n o -
vuo , Örön linnakkeen veteraani ja rykmentin hyvä 
ystävä . Vielä e läkepäivinäänkin professori Tenovuo 
suorittaa aktiivista tutkimustoimintaa mm . Maailman 
Luonnonsäätiön projekteissa erityisenä kohteenaan 
saaristamme linnut. 

Professorimme kertoi haahkan olevan suurin sorsa
lintumme. Runsaimmin se esiintyy juuri lounaissaa
ristossamme Saaristomerellä ja Selkämerellä - siis 
toiminta-alueellamme . Kanta on melko vahva ja 
edelleen kasvussa . Kalkas on väritykseltään saariston 
luotojen ruskea ja jääkenttien puhtaanvalkoinen . 

Olisiko nimi johdettu sen ääntelystä? Lintu on 
seurall inen ja " kalisee" isoissa parvissa. 

KALKAS NÄKYY JA KUULUU . Toivon linnul
lemme kuulaita ilmoja lentää ja puhtaita ves iä uida. 

Ola Simola 

KANSIKUVA: Tykkimiehet Petri Karvonen ja Ilpo Elo saivat sotilasansiomitalin tunnustukseksi 
ripeästä toiminnastaan merivalvontatehtävässä. Heinäkuun 26. päivän tapahtumista enemmän 
uutissivuilla. 
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Tästä lähdetään 

Komea sana, Kalkas. Ukkohaahkan, saariston selkien 
asujan , tulijan ja menijän nimi. 

Taitaa olla jopa liiankin vaativa tässä vaiheessa tälle 
lehdelle. Ensimmäinen numero on käs illä, tämän kesän 
poikasia . 

Jotta tämä lehtiuntuvikko varttu isi lentokykyiseksi ja 
täys iaikaiseksi Kalkkaaksi haluan päätoimittajana ymmär
rettävän seuraavat as iat. 

Sen lisäksi mitä rykmentin komentaja palstallaan puhuu 
lehden tarpeesta ja tehtävästä haluan ottaa esille ammatt itoi
mittajana edustamani journalistisen katsantokannan . Siinä 
sananvapaus on tärkeällä sijalla. Niinpä jos lehdessä eivät 
kaikki mielipiteet ole Sinun omiesi kopioita, älä hermostu 
vaan kirjoita oma näkemyksesi seuraavaan numeroon. 
Silloin saadaan as ioita eteenpäin : sananvapaus toimii. Sel
kään ampuj ien asetta tai likakaivoa lehdestä ei tietenkään 
tehdä. Siitä minä päätoimittajana pidän huolen . 

En aio kehottaa lukijoita runsaslukuisesti avustamaan 
lehteä - olisihan se hienoa, mutta kokemukset kertovat ettei 
siitä mitään ainakaan aluksi tule . Rohkenen sensijaan toivoa 
vaikkapa vain juttuvinkkejä mukavista ja uutisarvoisista 
tapahtumista ihan ja nimenomaan sieltä perhetasolla alkaen. 
Yritämme sitten toimituksen voimin rustata niistä juttua 
miten parhaiten taidamme . 

Itse o len rannikkotykistön reservi läinen , erikoiskoulutettu 
ilmatorjuntaan ja monet kertausharjoitukset käynyt. Haluan 
omalta osaltani olla mukana maanpuolustustyössä aselajini 
puitte issa antamalla tämän lehden hyväksi toimittajan am
mattitaidostani sen minkä voin . Toisaalta: Teen toimittajan 
tö itä elääkseni ja odotan että tämän lehden varsinainen 
to imituksellinen lapiotyö tehdään rykmentin ja killan vapaa
ehtoisin voimin. Vastaan päätoimittajana lehden lopull isesta 
sisällöstä, journalistisesta tasosta ja pitkäj änteisyydestä. 

Olen jo saanut tutustua rykmentiin häkellyttävän laajaan 
ja monimuotoiseen toiminta-alueeseen sekä siellä palvele
vaan henkilöstöön. Olen oppinut pitämään molemmista. 
Olen myös saanut esimakua niistä tarina- ja j utturikkauksis
ta, jotka suorastaan pursuvat kaikkialla missä rykmentti ja 
kilta to imivat . 

Nämä näistä. Tässä on tämä numero ja seuraava ilmestyy 
joulun alla. Käydäänpä hommiin . Kaikki. 

Jouko 
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Riittävän kaukana 
raitiovaunun 
reitiltä 

- Tätä _osaa en ~aihtai_si __ poi_s , luutnantti Hannu Heinonen sanoo palveluksestaan Utössä. 
Sammalin mies toivoo v1ela ainakin pann vuoden jatkoaikaa ulkoluodolla. 

- Nää on niitä pirtukuskien vanhoja väy
liä, ylivääpeli Christer af U r s i n huutaa 
tuulen suhinan ja 550 hevosvoiman synnyttä
män jylinän läpi . Meriuisko halkoo ulappaa 
36 solmun nopeude lla - edellä lähestyy 
korkea , kallioinen luoto kuin zoomilla kuvat
tuna. 

- Niillä o li aina täl _leen joku kivi tai 
karikko keskell ä reittiä . Se teki perässätulijo i
den olon hankalaksi, Ursin jatkaa, kiepauttaa 
sitten vihdo in ruoria ja lähtee kiertämään 
luotoa rantoja hipomalla. 

- Ei saaristolaiset varmasti ole ikinä pa
rempaa avustusta saaneet kuin sen kielto
lain . .. 

* * * 
Sillä aikaa kun uiskosta puretaan lastia 

Utön linnakkeen laiturille, es itte lee luutnantti 
Hannu H e in o n e n paikkoja. Parhaan käs i
tyksen niistä saa majakan juurelta saaren 
korkeimmalta kohdalta. 

- Tämä Utö on kuin apilan lehti . Puo lus
tusvoimien hallussa ovat lehden kärjet , muu 
osa on siviilimaata, He inonen kuvailee. S ivii
lien ja sotilaiden rinnakkaine lo sujuu He ino
sen mukaan hyvin , mutta kesällä satamaan 

lipuvat sadat niin koti - kuin ulkomaisetkin 
veneilijät tuottavat joskus hieman ylimäärä istä 
vai vaa . Ja mistäpä outo aina voisikaan tie tää 
mi ssä kohden sotilasalueen raja s ileillä kalli: 
oilla kulkee. Parin kulkutien varrelle onkin 
hiljattain pystytetty puomi! , ja myös joidenkin 
alue iden aitausta on harkittu. 

Utön linnakkeell a palve lee noin 80 varus
miestä , palkattua henkilökuntaa on 25 . Koulu 
toimii ja vaimoille on löytynyt saare lta muka
vasti tö itä, sen sijaan linnakkeen ongelmana 
on asuntopula . Osa väestä on nyt jouduttu 
majoittamaan tilo ihin , joita ei alunperin ole 
lainkaan asunno iksi tarko itettu . 

He inonen on sisämaan poikia, Sammalista 
lähtö isin , mutta on viihtynyt ulkomeren kes
ke llä Utössä parisen vuotta ja toivo isi saavan
sa o lla vielä muutaman vuoden lisää -
semminkin kun on pysyte llyt toistaiseksi poi
kamiehenä. 

- Ehtiihän sitä naimi siin vielä myöhem
minkin .. . Eikä tämmösiin oloihin tottunutta 
ja lämmöstä elämää ymmärtävää naista kai 
aivan joka oksalta edes löydy, Heinonen 
epäilee. 

*** 

--~reportaasi ___________________ s_ 
sia , jotka on siirretty saarelle sotien jälkeen 
Ahvenanmaalta . Miehet pohtivat , että Jung
fruskär lienee saanut nimensä siitä, että oli 
aikanaan aivan asumaton , neitseellinen. Kalli 
oihin louhituista tykkiasemista huolimatta 
saaressa on edelleenkin jotain naisellisen re
hevää: luonto on vehmasta ja runsaan kasvilli 
suuden seasta löytyy harvinaisiakin lajeja. 

Vähäinen kallioluoto kuin valaan selkä 
vilahtaa meriui skon ohi . Luodo lla kököttää 
betonista valettu tutkahe ijastimen jalusta. 
Yliv Ursinia hymyilyttää. 

Mä olen ajanu polkupyöräll ä to lla kivel-
lä . 

? 
Niin , mä olin mukana valamassa tota 

jalustaa, ja kun meillä sattu olemaan fill ari 
veneessä niin mä nostin sen kive lle ja ajo in 
pari varvia ympäri . Pitihän siitäkin souvista 
joku muisto jäädä ... 

* * * 
Yärvätyt Evald Ja n s s o n ja Bertel E k -

1 u n d ovat työskenne lleet Jungfru skärin var
tiolinnakkeella 10 vuotta eli siitä lähtien , kun 
vakanssit perustettiin . He idän lisäkseen linna
ketta vartio i värvätty Thorvald Eksten , jo lla 
on tänään vapaavuoro. 

Kaikki ko lme värvättyä ovat ruotsinkie li siä 
ja Houtskäristä kotoisin . 

- Jag är jordbrukare på fritiden där he m
ma på Houtskär. Nog får man bröd åt familjen 
med dessa två yrke n, Jansson sanoo ja laskee, 
että värvätyn nettopalkka nousee linnakelisi
neen noin 5 000 markkaan kuukaudessa. 

Käve llään saaren hyväkunto isia te itä ja 
katsellaan niin ikään hyväkunto isia rakennuk-

- Som tili exempe l del här gamla trädet. 
Det kom professorer ända från H-fors fö r att 
titta på det , Jansson pysähtyy näyttämään 
villiä omenapuuta. Myös Maailman Luonnon
säätiön talkoolaisia on käynyt saarella ra ivaa
massa vesako itune ita niittyjä alkuperäiseen 
asuunsa. 

Jungfrun värväty illä on harvakseltaan yh
teyksiä Gyltöhön, mutta muu rykmentti ja sen 
henkilökunta on jäänyt vieraaksi. Se e i kuiten
kaan tunnu miehiä pahe mmin harmittavan. 

- No ja. Yi trivs ju bra här i egen lugn och 
ro , Jansson kohauttelee harte itaan. Puhe kään
tyy syysmyrskyih in ja joskus yli viikonkin 
mittaisiin yksino lon rupeamiin , sitten seik
kaan, joka miehiä kovasti askarruttaa: miksi 
radiopuhe limet, pienet ja näppärät, otett iin 
heiltä po is? Ne o li vat kätev iä kuljettaa muka
na vaikka puseron rintataskussa , ja ni illä sai 
hätätilanteessa yhteyden Gyltöhön saakka. 

- Dom var ju som en livförsäkring för oss , 
när vi gick ensamma här ute i mörkret eller 

V_ärvätyt Ewald Jansson ja Bertel Eklund ovat vartioineet Jungfruskärin linnaketta jo 1 O vuoden 
aian. 
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var ute på sjön, Eklund painottaa. 
- Dom skulle vi gärna ha tillbaka , Jansson 

säestää. 
Toinen omituisuus , jota miehet e ivät jaksa 

ymmärtää, on hydrokopterin kuljettaj ilta vaa
dittava autonajokortti. 

- lnte harju bilen och hydron någonting 
att göra med varann . He llre skulle man kräva 
något slags navigationskurs av hydroförare. 
Jansson sanoo. 

*** 
Yli v Ursin työntää kaasuvivut eteen ja 

ui sko ampaisee matkaan. Merikorttien val
ke ille, luotaamattomille kohdille on pi irretty 
lyijykynällä viivoja merkiksi re ite istä , joita 
pitkin varsinaisten väy lien mutk ia voi oikoa. 

- Joo. Mitä tylsemmäll ä kynällä mä o len 
viivan sutassu , s itä leveämpi väy lä sii nä 
kivien vä li ssä menee, Ursin yrittää uskote lla. 

*** 
Berghamnin suojaisassa satamassa huo ltaa 

värvätty alikersantti Eino L e ht i vart iolin
nakkeen yhteysveneen moottoria. 

Lehti on 27-vuotias ja Berghamnista kotoi
sin , suoritti asevelvoll isuutensa Gy ltössä ja o li 
kotiutuessaan vähäll ä joutua työttömyyskor
ti stoon. Mutta miehen onneks i Berghamn iin 
perustettiin juuri tuolloin ensimmäinen värvä
tyn vartiomiehen vakanss i, jonka Lehti sai. 
Sittemmin vakansseja on tullut kaks i lisää . 

Såna här arbetsplatser är mycket populä
ra bland skärgårdsbefolkningen, det är kö tili 
varje ledig vakans, Lehti sanoo. Työ on 
itsenäistä ja antaa mukavan perusto imeentu
lon , vapaa-a ikaakin jää mukavasti . Vartiotu
van kuistilla lojuu sen verran verkkoja ja 
muita kalastusvälineitä, että on turha kysy
äkään, miten vapaahetket saa kulumaan . 

Myös Berghamnin linnakkeen ympärillä on 
nykyään suoja-alue, jolla ulkolaisten vene ili 
jöiden liikkumista on rajoitettu . Uudet mää
räykset aiheuttivat ensi alkuun ylimääräistä 
valvontatyötä . 

- Första sommaren fi ck vi sjasa bort 
ungefår fe mtio svenska segelbåtar. den här 
sommaren bara några få. Dom känner redan 
tili bestämmelserna, tack vare bland annat de 
nya sjökorten , Lehti selittää. 

Ns. virkaura lla e i Lehden ole tarvetta edetä, 
näin on hyvä kun palkkakin nousee ikälisien 
myötä. Muutenkin olot Berghamnissa kohen
tuvat hilja lleen: laituri on uusittu , samoin 
peltikatto, ja pihalla seisoo vastavalmistunut 
puuliiteri verstaineen. Generaattorin säksätys
kin vaime ni viime jouluna, kun linnakkeelle 
vedettiin sähköt . 

Så att inte har jag haft nånt ing att klaga 
på ... till svidare . 

*** 
Yli v Ursi n suuntaa Kihdille ja pysytte lee 

uisko ineen 20 senttiä maakuntarajan itäpuo
le lla. Tuuli on yltynyt päivän mittaan ja 

Päällystöopistoon? Ei minulla ole tarvetta edetä virkauralla, värvätty alikersantti Eino Lehti 
myhäilee Berghamnissa. 
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rypistänyt meren vaahtopäisiksi lampaiksi, 
joita vasten uisko paukahtelee singaute llen 
ves iryöppyjä kauas sivuille. 

- Nämä meriuiskot on vankkaa tekoa 
näillä pärjää hyvin vielä 15-20 metrin tuules~ 
sakin , Ursin vakuuttaa. 

- Mutta kaasua on sillo in pakko jo vähen
tää, e ttei maksat ja munuaiset ratkeaisi s iinä 
rytkeessä . 

* * * 
Katanpäässä viettää linnakkeen päällikkö , 

yli vääpe li Pertti M a tti I a vapaa- iltaa: kah
loo pitkin rantoja ja viskoo vihreää Utö-v ie
heitä kaislikkoon. Ranna lla lunkii myös Pa
mela, Mattilan vastikään hankkima kolmi vuo
tias bullmastifnarttu . Mass ii vinen Pamela he
rättää alkuun hieman kunnio itusta, mutta 
osoittautuu mitä säyseimmäksi kalakaveriksi. 

- Se ontuu nyt pikkasen, kun juoksi naa
purin kissaa karkuun niin että varpaasta katke
si kynsi, Mattila es ittelee linnakkeen uutta 
vahti ko iraa. 

Mattil an ja hänen alaisinaan toim iv ien kah
den värvätyn työ on samanlaista kuin muilla
kin vastaavilla linnakke illa: alueen vartio int ia, 
rakennusten ja kaluston huo ltoa ja kunnossa
pitoa. Katanpään eriko isuutena ovat vanhat , 
venälä istä perua olevat ja rakennushistori all i
sesti arvokkaat ta lot , joita yritetään säilyttää ja 
entisöidä . Eriko iset kasetti seinät on hiljattain 
maalattu , nyt o llaan siirtymässä sisätilojen 
kunnostukseen. 

Mattila ajautu i to imiupseerin ura lle taval
laan sattumalta. 

- Poliisiksi mä alkuun me inas in , mutta 
intissä ollessa ilmotin esi miehe lle a ikovani 
kersantiksi. Laskin saavani paremmin lomia 
ja muitakin he lpotuks ia, niin kuin sitte n sain
kin , Mattila myhäilee. 

lJransa a ikana Mattila on palvellut Utössä 
ja Orössä ja Jungfru ssa, o llut välillä es ikunta
ho mmissa ja nyt taas saaressa, Katanpäässä 
odottamassa parin vuoden kuluttua alkav ia 
eläkepäiviä. Kokemusta saariolo ista on siis 
miehelle ja hänen ne lihenkise lle perheelleen 
kertynyt. 

- No i vuode n -68 kunnallisvaalit jäi kum
masti mie leen. Lähdettiin Utöstä mantereelle 
äänes tämään, esiko inen oli vuoden vanha ja 
vaimo odotti toista. O li semmonen 1 1 bofoo
rin myräkkä ja matka kesti re ilut kolme tuntia 
per sivu ... Eikä ehdokas me nny edes läpi . 

Utö-viehe tulee tyhjin koukuin rantaan ja 
singahtaa heti takai sin lahdelle. 

Ylivääpeli Pertti Mattila poikkesi s ivuun raitio
vaunun reitiltä. Katanpään päällikkö vahtii linna
ketta yhdessä Pamela-bullmastiffin kanssa. 

- Mulla on tässä ottelu kesken yhden ison 
hauen kanssa, Mattila mutisee ja jatkaa sitten: 

- Joo, vaikka se joskus on aika ankeeta 
ollutkin , niin ky llä nämä saarissa vietetyt 
vuodet kumminkin on mun elämäni parasta 
aikaa o lleet. 

- Mä tykkään kalastaa ja metsästää, li ik
kua luonnossa ja katsella ympärilleni . Täm
mösissä ho mmissa siihen on hyvä tilaisuus -
tosia vartiopolun varreltakin saa näin syksyllä 
aina lakilli sen kanttare lleja samalla ... 

Iso hauki ei o le otte lutuulella ja Mattila 
vaihtaa pa ikkaa, pohtii samalla kaiken suh
tee lli suutta. 

- Ajate llaan nyt vaikka tota olojen ankeut
takin. Jonkun mie lestä elämä menee heti 
mahdottoman ankeeksi, jos astuu raitiovau
nun re itiltä sivuun , ja mun mie lestä sie llä 
re itin varre lla se e lämä vasta ankeeta on
kin .. . Ilkka Pitkänen 
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Nukuttaako? 
Uni velassa: 

muisti ja älyllistä valppautta vaativat tehtävät epäonnistuvat ensiksi (johtami
nen!) 
fyysistä voimaa vaativat tehtävät onnistuvat pitkään 
ravinto (hii lihydraatit) lisää uneliaisuutta 
iltapäivätorkut edullisempia kuin yötorkut 
lyhyet torkut aiheuttavat tilapäistä euforiaa (hihittely!), joka ennakoi pian 
tapahtuvaa suorituskyvyn laskua 
uni palauttaa älyllisen suorituskyvyn nopeasti 
tunne-elämän palautuminen hidasta 
fyysisesti hyväkuntoisimmat palautuvat nopeimmin 
yksi 4 tunnin unijakso on edullisempi kuin kaksi kahden tunnin unijaksoa 

Unen tarve: 
Yarusmiesikäinen nukkuu keskimäärin 8 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa . 
Kahdella tunnilla lyhennetty uni ei vaikuta suorituskykyyn viikkokausiin. 

Toimintakyky: 
Eräiden tutkimusten mukaan joukkue on toimintakykyinen ilman unta kolme 

vuorokautta , puolentoista tunnin yöunien varassa 5 vuorokautta ja kolmen 
tunnin yöunilla jaksetaan toimia yhdeksän vuorokautta. Tämä ei kuitenkaan saa 
aiheuttaa väärinkäsityksiä: Erot yksilöiden välillä ovat huomattavia ja toiminta
tason laskua saattaa esiintyä jo huomattavasti aikaisemmin. 

Sair.hoit. Kaarina Ylönen , Kuuskajaskarin linnake 

Paleleeko? 

1. Vähäinen alilämpöisyys +35-34°C 
Oireet 

Voimakas pale lu 
- Vilunväristykset hakkaavia 

2. Kohtalainen alilämpöisyys + 34-31 °C 
Oireet 

Vilunväristykset lakanneet 
Potilas on sekava, ärtyisä ja arvos
telu- ja aloitekyky heikentynyt 

3. Vaikea alilämpöisyys +30°C-
Oireet 

Tajuton , kylmänkankea 
Hengitys- ja sydämentoimintaa 
mahdotonta todeta ilman apuväli
neitä 

Toimenpiteet 
Suojaan kylmästä 
Lämmintä juotavaa 
Kuivat vaatteet tarvittaessa 
Komenna potilas liikkumaan 

Toimenpiteet 
Suojaan kylmästä 
Kuivat vaatteet 
Kääri potilas huopiin 
Toimita sairaalaan 

Toimenpiteet 
Älä elvytä 
Siirrä potilas erittäin varovasti suojaan 
Lisää huovat vaatteiden päälle 
Kuljeta varovasti sairaalaan 
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Rantaritsojen 
jymypaukku 

Turun Rannikkotykistörykmentin joukkue 
meni ja peittosi kilpailijansa rynnäkkökiväärin 
joukkueammunnassa ja vei tempullaan lajissa 
puolustusvoimien mestaruuden . Suoritus oli 
varovaisista odotuksista huolimatta niin yllät
tävä että sen uppoaminen rykmentin henkilös
töön kesti aikansa - juhlat pidettiin sekä 
rykmentin esikunnassa että joukkueen kotilin
nakkeella Kuuskajaskarissa vasta leirin jäl
keen elokuun lopussa. 

Mestarijoukkueessa ampuivat upseerikoke
las Juha S t o o r, alikersantti Juha Lund 
berg , alikersantti Keijo S imi ja korpraali 
Marko O i k a r i ne n . 

- Silloin alkoi käydä hermon päälle kun 
pojat tulivat viimeistä sarjaa aloittaessani ker
tomaan että viisitoista osumaa tarvitaan ja 
mestaruus on meidän , kertoo Marko Oikari
nen joka viikkojen jälkeen osaa jo hymyillä 
vapautuneesti muiste llessaan tulikoettaan . 

- Edellisenä päivänä olin saanut roskan 
silmääni ja se oli turvonnut niin että ampumi
nen oli likipitäen mahdotonta . Vaatimaton 
korpraali e i sano sitä mutta kuulija aisti i että 
seitsemän vuotta ilmakivääriammuntaa har
rastaneelle ja SM-kultaakin saavuttaneelle 
hermostuminen ilman vammaa e i o lisi tullut 
mie leenkään. 

Thyralle vihdoin tunnustus 
Yhdeksänkymmentävuot ias Thyra 

Nym a n , rannikkojoukkojen Hiittis
ten lohkon sodanaikainen viestittäjä, sai 
jatkosodan muistomitalin ja rannikko
joukkojen muistoristin rykmentin esi
kuntapäällikön evl Ilmari Heino se n 
ojentamana lähes viiden vuosikymme
nen kuluttua siitä, kun hän monien 
muiden mukana oli antanut panoksensa 
Bengtskärin veriseen torjunta voittoon. 

Kotimökissään Hiittisissä edelleen 
pirteänä e lei levä Thyra Nyman oli so
dan aikana yksinään vastuussa Hiittis
ten keskuksen toiminnasta yötä päivää, 
viikosta viikkoon . 

- Vaikeimpia välitettäviä olivat 
suomenkieliset ja vielä salakirjoitetut 
sanomat , muiste lee täysin ruots inkieli
nen Thyra. - Piti vaan yrittää o lla 
pilkun päälle tarkkana ... 

Mies kaiken takana on nykyään Kuuskajas
karin linnakkeella palveleva sotilasmestari 
Touko Heino , joka itse huippuampujana ja 
kokeneena valmentajana asetti vuoden 1985 
keväällä tavoitteeksi puolustusvoimien mesta
ruuden voittamisen kahden vuoden kuluessa. 

Heinon viisasten kivi on yhteistyö siviili
ampumaseurojen kanssa. Hän on näkyvä voi
mahahmo Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
ampujapiire issä ja näin tuntee jo etukäteen 
palvelukseen astuvat ammuntaa harrastaneet 
varusmiehet. Rakuunoiden, porilaisten ja ra
jamiesten on syytä pelätä Rauman rantaritsoja 
ampumaradoilla ai nakin niiden parin vuoden 
ajan jotka Touko Heino tulee olemaan ryk
mentin ampumajoukkueen valmentajana. 
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Raha rintaan Utön pojille 
Utössä palvelevat merivalvontamiehet Petri 

K a r vo n e n ja Ilpo EI o saivat jonkin aikaa 
tuta miltä maistuu julkkiksena olo . Hyvin 
hoidettu tähystystehtävä varmisti tuleen sytty
neen huviveneen miehistön pelastumisen ja 
toi pojille itse lleen sotilasansiomitalit sotilas
läänin komentajan kädestä. Lukuisat lehdet , 
mm . Turun Sanomat ja Ruotuväki noteerasi
vat tapahtuman tuoreeltaan näyttävästi. 

25 . .. wla 1117 RUOTUVAKI 
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-Elo unol. 

Sotilasansiomitalin myöntää puolustusvoi
main komentaja tunnustuksen osoituksena eri
ty isestä kunnostautumisesta palveluksessa, 
erityisestä neuvokkuudesta tai alo itteellisuu
desta taikka pelottomasta toiminnasta vaarati 
lanteessa . Pronssin väriseen sotilasansiomita
liin kuuluu 32 millimetrin levyinen raita , jossa 
on punaisella pohjalla ko lme ke ltaista raitaa . 

.. • ne Jurmoon l>l· 

Utön linnakkeen päällikkö Seppo S a I o -
n e n iloitsee siitä , että linnake selvitti tämän
kin testin kunnialla. To isaalta hän haluaa 
tuoda esille myös koko järjestelmän osuuden, 
niiden ihmisten jotka muodostavat ympäri
vuorokaut isen valppaan tornista aluekeskuk
seen ketjun ja jonka virheetön yhte ispeli on 
onnistumisen ehto. 

- Mitalin väärtejä koko porukka, muka
vaa että sentään kaksi sai! 

kln nlinaen. M 
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Tykklmlehet Pwtrt KarYOMn {w-M.) !- Ilpo ao hym,-Me-,tt nyt. ~ Ien juha.llMSM masu enalrnml lucmltusm.lSUUCMNe -an- k~,-lnl 90fml.uuhun. •rtiinli 

Tunnustus lisäsi motivaatiota 

Utön tvkkimiehet saivat 
sotilasansiomitalit 

Utön linnakkeen tykklmlehllle Ilpo Elolle ja Petri Karvoselle my6nnet
tUn sotllaaanaiomHall tunnuetukaeksl rlputl toiminnasta mertvalvonta
tehtl vlul. 

Elo Ja Karvonen havaitsivat tlhystyspalkattaan moottoriveneen rljlh
tlmleen Jurmon edustalla Ja ohjasivat pelastajat palUlle. 

- Tuollainen tunnustus 11911 motivaatiota, molemmat tykklmlehet 
vakuuttavat 

-Iin rnllrileU nll 
mahdollilta. Mycl 
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Kilotavut ja munkkitankki 

Raumalaiset sotilaskotisisaret ovat saamas
sa oman sotilaskotiauton. Raumanmeren pat
teriston onnistui " besorkata" jo vasaran alle 
tuomittu Upinniemen ent inen auto , josta ra
kentelemalla saat iin ke lvokas " munkki tank
ki " Rauman alueen maastoharjoituksiin . Pat
teristolla oli syynsä erityisiin ponnistuksiin -
paikalli syhdistys hankki keväällä Kuuskajas
karin varusmiehille arvokkaan Kaypro-merk
kisen tie tokoneen kerhokäyttöön ja "vastalah
ja" oli paikallaan. 

- Kone pe laa hienosti ja kiinnostusta riit
tää . Palve lus va in tuppaa häiritsemään, joka 

päivä on jotain muutakin tekemistä, toteaa 
ATK-opintopiirin vetäjä aliupseerioppilas 
Saul i H a r o l a . 

Varsinaisii n puitte is iinsa ATK-harrastusto i
minta pääsee syksyn kuluessa , kun Kuuska
jaskarin linnakkeen vapaa-ajan talo saadaan 
käyttöön. Ti loihin tulee mm . ki rjasto , varus
miestoimikunnan oppilaskunnan huone , hil
jainen huone ja to ivon mukaan musiikkikirjas
to sekä ATK-huone , johon on luvassa lisääkin 
ka lustoa . 

- Seuraava iso ponnistus on sotilaskodin 
palvelutason parantaminen - ja ehkä samassa 
yhteydessä saadaan vilkaistua sitä musiikki 
kirjastoas iaakin , sanoo Rannikkosotilaskoti
yhdistyksen Rauman paikallisosaston puheen
johtaja Virve H aa p a n e n silminnähtävän 
tyytyväisenä siitä , e ttä mainittuun vapaa-ajan- • 
taloon on onnistuttu varaamaan pieni nurkka 
myös vihreiden sisarten sosiaalitilaksi. 
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Korppoon • marssi 27-30. 7. 1987 
Jo usean vuoden ajan on Gyltön linnakkeel

la järjestetty alokaskoulutuksen loppuvaihees
sa Korppoonmarssiksi kutsuttu harjoitus . Har
jo itus on kolmipäiväinen ja palve llee eräänlai
sena alokasajan huipentumana, jolloin opittu
ja as io ita päästään koke ilemaan käytännössä . 
Myös 11/87 palvelukseenastumiserä otti osaa 
perinteikkääseen Korppoonmarssiin . Tapah
tuma-aika oli 27 . -30 . 7 . -87 ja -paikka 
Gyltö/Korppoo . 

Liikkeelle lähdettiin maanantaina 27 . 07 
puole lta päivin , jollo in suoritettiin lyhyt siir
tyminen Gyltön saaren eteläos iin telttamajo i
tukseen . Edessä oli alokkaiden ensimmäine n 
yö metsässä, jonka aikana he saivat tuta sodan 
kauhuja muutaman kokeneemman soturin is
kuosasto n ryöstellessä vartiomiehiltä mm. 
saappaita ja aseita. 

Varsinainen le iripaikka sijaitsi Korppoon 
saaressa , Roslax salmen pohjukassa , ja siirty
minen sinne alo itettiin aikaisin tii staiaamuna . 
Siirtyminen suoritettiin jalkamarssina jonka 
pituus oli n . 13 km . Tos in eräs jaos halusi 
välttämättä pidentää matkaa ja sen vuoksi 
suunnisti hieman harhaan, löytäen kuitenkin 
lopulta perille. 

Perillä jaokset majoittui vat heti niille osoi
tettuihin paikko ihin ja alko ivat tehdä tarvitta
via puolustusjärjestelyjä mahdo llisen viholli
sen varalle . Ill alla pimeän jo tultua, nämä 
järjestelyt osoittautuivatkin erittäin tarpeelli 
siksi jaosten alkaessa sotia keskenään. Myö-

hään yöhön jatkunut sota hiljeni vasta pikku
tunne illa , joskin vie lä sillo inkin suoritettiin 
ajoittaisia kostotoimenpite itä . 

Keskiviikko 29 . 07 . oli alokkaille varsin 
raskas pä ivä . Vähäunisen yön jälkeen järjes
tettiin linnakkeella tutun aamure ippailun sijas
ta aamun tst-harjoitus , joka jatkui aina puo
leen päivään saakka . Ja heti ruokai lun jälkeen 
alko i ryhmäkohtainen partiokilpailu. Ki lpai lu 
suoritettiin rastisuunnistuksena , jossa raste ill a 
oli erilaisia sotilaan taito ihin liittyy iä tehtäviä. 
Re itin pituus oli linnuntietä n . 13 ki lometriä ja 
viime inen ryhmä saapui maaliin n . klo 22 .00 . 

Viimeinen yö kului lähes samanlaisen soti 
misen merke issä kuin aikaisemmatkin ja aa
mulla purettiinkin jo le iri ja alo itettiin siirty
minen takaisin linnakkeelle. Alokkaiden osal
ta kuljetusta ei kuitenkaan tarvinnut se n kum
memmin järjestää; he illä oli nimittäin vielä 
viime inen ponnistus edessä: henkilökohtai nen 
marssikilpa ilu takaisin G yltööseen . 

Lähtöpaikalla kilpailijat järjestetti in G un
dersen-menetelmän mukaisesti. jollo in lähtö
järjestys määräytyi aikaisemmin suoritetun 
kirjallisen kokeen perusteella. Näin ensim
mäisenä linnakkeelle ehtinyt alokas o li kilpai
lun voittaja , ja 2kl :ää rikkaampi . Tosin useim
mille riitti onne llisen hymyn syyksi pelkkä 
maaliin tulo ja saunaan pääseminen; raskas 
marssi o li takana . 

Kok Virtanen 

Matti Sundista 
nuorempi panostaja 

II Patteriston esikunnan viestiupseeri yli
vääpe li Matti Sund on suori ttanut Forssan 
Ammatillisessa Kurssikeskuksessa nuorem
man panostajan papere ihin oikeuttavan kolmi
kuukautisen räjäytys- ja louhintakurssin . 

- Erittäin hyvä ja kovatasoinen koulutus, 
arvioi Sund kurssiaan . 

Amerikkalaisen jalkapallon I Divisioonan 
raumalaisjoukkueen Admiralsien vastustajat 
huokaissevat helpotuksesta - Sund e i kivityö
miehen kourineen aio vähään aikaan palata 
puolustuslinjaan. 
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Rippe Juoksun 
salainen ase 

Saaristomeren rannikonpuolustusharjoituk
sessa heinäkuussa kokeiltiin ensimmäisen ker
ran, sopisivatko sotakoirat linnakkeiden varti
joiksi . Harjoitukseen tuli kuusi Eläinlääkintä
koulun schäferiä hoitajineen ja kokemukset 
olivat erinomaiset. 

Kolmivuotias Rippe piti huolta siitä, että 
asiattomat pysyivät loitolla Jungfruskärin lin
nakkeella. Äkkipikainen ja arvaamaton, isän
tänsä mukaan . 

J askarin atleetit airon varressa 
Pyhärannan Santtiolla perinteeksi hyvää 

vauhtia muodostuva Santtiosöutu sai retki
luokkaansa järeitä osanottajia: Kolme valas
venejoukkuetta, joista kaksi Kuuskajaskarin 
linnakkeella. Paikallinen sanomalehti Länsi
Suomi saakoon sananvuoron reportterinsa 
Antti Rouhion kynän kautta: 

Kolmas Santtiosoutu muodostui värikkääk
si ja reipashenkiseksi merelliseksi j uhlaksi, 
josta ei puuttunut showta eikä jännitystäkään . 

INTIN RAISUT 
KYPÄRÄPÄÄT 

Yleisön suursuosikeiksi kohosi valasvenet
tä soutanut Kuuskajaskarin linnakkeen II 
joukkue. 

Pojat saapuivat Santtion rantaan varustei
naan kypärä ja verryttelypuku , jonka alle 
viritetyt rajut toppaukset. Nämä rannan ko
vimmat atleetit järjestäytyivät maaliviivalle 
hyvissä ajoin airot sotilaallisesti kohotettuina 
ja ankkuri laskettuna ryhmänjohtajan karjues
sa komentojaan megafoniin. 

Päätoimittaja Matti Nurmen ampuessa 
Shanghai-Li linsä kannelta hurjaäänisellä , Kri
min sotaankin osallistuneella tykillään lähtö
laukauksen, aloi ttivat sotilaat juhlallisen ank
kurin noston muiden kilpailijoitten kadotessa 
näköpiiristä . 

Maaliin Kuuskajaskari n hurjat aapuivat 
ennen muita valasveneitä, mutta yleisön rie
muksi heidän valasveneensä kaatui maalilin
jalle ja joukkue joutui rantautumaan uimalla. 

Kertoivat pojat vielä jossain va iheessa ek
syneensä, kun valasveneissä ei oll ut tutkaa 
eikä kompassia . 

Varsinaisen kilpailusuorituksen tehnyt 
Kuuskajaskarin ykkösvalasvene sai miehuulli
sen ponnistelun jälkeen tunnustaa Merikoulun 
hyvin harjoite lleen miehistön paremmakseen . 

- Niin tällä kerta, uhosi "showboatin " 
päällikkö ylikersantti Teppo Viitanen kiertä
essään naureskellen vettä vaatteistaan . 

- Ensi kesänä tavattaneen taas . . . 
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Viiden vuoden sotareissun jälkeen on ollut aikaa ajatella. Aaro Mäki-Tanila on luonut itselleen 
selvän kuvan sodasta ja sotalaitoksesta. 

Aaro Mäki-Tanila: 

Ei se kuri mutta 
- Kuriahan on monenlaista . Käyttäisin 

toista sanaa: Pitää olla järjestys. Vähäeleinen 
järjestyksenpito tehoaa suomalaiseen mieheen 
paljon paremmin kuin äksiisi, kova mekastus 
ja santsi . 

Johtopäätös hahmottui maanviljelijä, ta
lousneuvos ja reservin yliluutnantti Aaro 
Mäki - Ta n i I a 11 e viiden vuoden sotareis
sulla . Se alkoi talvisodan loppumetreillä ja 
päättyi kotiutukseen Pyhärannan Kukolaan 
rauhan palattua . 

Mäki-Tanila on niitä miehiä, jotka Turun 
Rannikkotykistörykmentti lukee mielihyvin 
omaan joukkoonsa. 

Mäki-Tanila ehti aliupseerina Hankoa eva
kuoimaan, välirauhan aikana hän oli rakenta
massa Berghamnin patteria . Vihollisuuksien 
taas alettua nuori Pyhärannan vänrikki valvoi 
Turun lohkolla Hangon mottia . 

Neuvostojoukkojen luovuttua Hangosta 
mies sai käteensä komennustodistuksen Keu-

se järjestys 
ruu lle, sitten Ouluun ja kevättalvella 1942 
lopulliseen sijoituspaikkaansa RR 13:ta Laa
tokalle. Sodan jälkeen TurRtR sai tehtäväk
seen vaalia juuri Laatokan rt :n perinnettä . 

Russarön 
järeä evakuoitiin 
käsivoimin 

Hangossa Mäki-Tanila sai ensimma1sen 
käytännön oppitunnin järjestyksen tärkeydestä 
sodassa. Välirauha oli juuri tehty ja vuokralle 
luovutettua kaupunkia evakuoitiin vimmalla 
maaliskuun pakkasissa. 

Russarön linnakesaarella purettiin järeää 
Betlehem-patteria. Pyhärannan alikersantti 
näki ja koki , että hyvin järjestetty miesjoukko 
pystyy nostamaan lihasvoimin kuusi satojen 
tonnien painoista putkea lavetteineen tuliase
mistaan ja kuljettamaan osat jäitse turvaan 
muutamassa päivässä. 
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- Maj uri H e i r o johti operaatiota ni in 
rivakasti , että me iltä jäi aikaa ylikin . Ehdim
me vielä dynamiittitehdasta evakuoimaan. 
Tuntui hyvältä, kun kaikki materiaali saatiin 
talteen. Mitään e i päästetty haaskuulle. 

Väli rauhan aikana olosuhteet . opettivat 
Mäki-Tanilalle, miten tärkeää on pitää mie
histä huolta. 

- Keväällä 1940 minut komennettiin lää
kintäa liupseeriksi Berghamnin linnakkeelle . 
Minä o lin kai sopivin , kun o lin karjataloustek
nikko koulutukseltani . 

- Patteria perustett iin para ikaa . Viiden 
tuuman Cannet-tykit kiskotti in miesvoimi n 
jyrkän rantaka ll ion laelle . Se oli armotonta 
rääkkiä , e ikä huono muonapuo li parantanut 
poikien oloa . T uoreesta lihasta tai kalasta ei 
ollut tie toakaan, ja maito ehti ai na hapan tua 
kuljetuksen aikana. 

Lääk intäaliupseeri katseli aikansa miesten 
kunnon heikentymistä. Mitta tuli täyteen, kun 
he ille alkoi kehi ttyä paiseita ja ajoksia . 

- Vaadin lupaa saada ostaa saaristolaisi lla 
ka laa ja lihaa. Lupa tuli , ja kun ruoka koheni 
poikien kunto alko i parantua silmissä. 

Krh-upseeri 
ei vierasta 
pioneeritöitäkään 

Lokakuussa Mäk i-Tanila komennettiin Nii
nisaloon reserviupseerikurssille numero 50, 
krh-linjalle . Nuori vänrikki palas i Turun loh
kolle maaliskuussa 194 1. Nyt katsotti in , mi
ten mies osasi mukautua äkisti muuttuviin 
olosuhte isiin . 

- T ul in Utön kautta Alskärin ja Jungfrus
kärin linnakke ille, joissa annoin pattere iden 
ruotsinkie lisille miehille krh-koulutuksen 
kieltä taitavan kokelaan avulla. Huhtikuussa 
sain komennuksen Raumalle. S ie llä huomasi n 
olevani ilmatorjuntajaoksen johtaja . T ilanne 
ki ristyi päivä päivä ltä, uusia joukkoja perus
tettiin ja totta kai minullekin osui perustami s
tehtäviä . 

Erinomaiseksi yle ismieheksi havaittu 
Mäki-Tanila sai seuraavaksi tehtäväkseen 
aloittaa pioneerityö! Turun lohkolla. 

- Se kin homma oli pakko oppia, e ikä 
silmänlumetta auttanut tehdä. Majuri C e -
d er b e r g i It ä löytyi erinomainen oppikirja , 
jonka avulla espanjalaiset ratsut , kolmijalat ja 
kivimiinat tulivat tutuiksi. 

Pioneerihommissa vänrikki sai tuta, että 
totuudenpuhuja ei saa aina yös ijaa , e i sotavä
essäkään. 

- Kun linnakkeiston komentaja majuri 
Carl vo n B e h r kysyi minulta, estääkö 
lähivarustus varmasti linnakkeiden haltuun
oton, vastas in ette i estä, jos vihollinen ampuu 
tulivalmistelun ennen maihinnousua . Saarilla
han ei o llut minkäänlaista suojaa jalkaväelle. 
von Behr e i pitänyt ollenkaan tällaisesta 
vastauksesta. 

Sitten pantiin 
Oulun kaupunki 
järjestykseen 

Hangon motin lauettua joulukuussa 1941 
ympäröivä saartorengas purettiin . Aaro Mäki
Tanila sai ties kuinka monennen komennusto
d istuksen kouraansa. Ensin kahden viikon 
krh-joukkueenjohtajakurss ille Keuruulle, sie l
tä joukkueenjohtajaksi Lempäälään ja tammi
kuussa 1942 siirto Ouluun . 

- Se oli yllättävä komennus . Me itä oli 
pari kourallista reservin upseereita ja ali upsee
reita ja tehtäväksi saimme järjestyksen palaut
tamisen viinan villitsemään Oulun kaupun
kiin ! 

Ei niin , etteikö kaupunki o lisi o llut jonkin
laisen kurinpalautuksen tarpeessa. Viinakaup
pa oli ryöstetty. Mäki-Tanilan organisoima 
katujyrä löysi miehiä, jotka o livat lähteneet 
lomille Kies tingistä ede llisvuoden lokakuus
sa. 

- Minua vähän ihmetytti , e ttä miksi juuri 
minä. Mutta jotain oli tehtävä. Otin sen 
linjan, että jokainen eteentuleva sotilas tarkas
tetaan. Se tepsi, viikossa kaupunki o li järjes
tyksessä . 

Mäki-Tanilan kokemusten kirjoa rikastutt i 
kotirintamalla vielä jalkaväkimiesten koulut
tajaksi joutuminen. Yhden ikäluokan hän ehti 
kouluttaa Oulussa ennen lähtöä sotato imialu
eelle . Maaliskuussa miehellä oli kädessä ko
mennustodistus, jossa luki Lahdenpohja. Laa
tokan Rannikkoprikaatin kautta hänet komen
nettiin RR 13:ta, jonka vastuualueena oli 
sisämeren ranta Sortavalasta Syvärille. 

Sokkotuli 
pelasti 
suomalaishinaajan 

- Ensimmäinen hommani o li kolmen tuu
man Marianne-patterin perustaminen Lunku
lan saaren linnakkeelle, Tulo majoen suuhun. 
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Toimin linnakkeella patteriupseerina , käytän
nössä suuren osan aikaa patterin päällikkönä. 

Nyt Pyhärannan karjatalousteknikko, krh
vänrikki pantiin johtamaan rannikkolinnak
keen taiste lua. 

- Pahimmassa rytinässä pelastimme suo
malaisen hinaajan tietämättämme. Jos olisim
_me tienneet , että ampumasuunnassa on suo
malaisalus, olisin tuskin uskaltanut ammuttaa. 
Mutta kun en olemattoman näkyvyyden takia 
tiennyt sen o lemassaolosta, anno in soittaa 
naapurin tykkien suuliekkien suuntaan . Tuli 
pelasti aluksen ko lmen vartiomoottoriveneen 
kynsistä. Hinaajan päällikkö oli pelkästään 
kiitollinen , vaikka kranaatit menivät ihan 
pään yli. 

Eikä vie läkään Mäki-Tanilan ollut määrä 
lopettaa jatkosodan vaellustaan. Hän sai siir
ron RR 13:n kuljetusupseeriksi, siitä hänelle 
tuli pysyvä tehtävä . 

Mäki-Tanila koki Tuuloksen-Viteleen mai
hinnousun , soti omaa sotaansa. Se oli mah
do llisen taidetta; tyhjästä oli nykäistävä ajo
neuvoja . Sellaisia raakkeja nostettiin pyöril 
leen , jotka olisi oikeastaan pitänyt nostella 
kappaleina sulatusuuni in . 

Aaro Mäki-Tanila ja TurRtR tuntevat toisensa. 
Mäki-Tanila luki valatekstin rykmentin alokkaille 
Pyhärannan kirkossa viime vuoden elokuussa. 

On pakko ajatella 
omilla aivoilla 

Mäki-Tanilan sodanjälke iset e lämänvaiheet 
ovat linjassa sotakokemusten kanssa: Hän 
kuuluu niihin jotka tekevät. Elämäntyöksi 
sukeutui karjanjalostus ja höysteeksi lukui sat 
luottamustehtävät. Matkan varrella tulleet 
le mpinimet Kukolan keisari ja Pyhärannan 
vahva mies e ivät ole harhalaukauksia. 

50 vuodessa Mäki-Tanilan , 69, ajatukset 
sodasta ja sotalaitoksesta ovat ehtineet muhia 
kypsiksi. 

- Olen saanut tämän päivän sotaväestä 
sellaisen kuvan, että tarpeeton · äksi isi on 
jäänyt pois. Tässä suhteessa on tapahtunut 
selvää edistystä. Reserviläisetkin osaavat 
käyttäytyä tahdikkaasti , sen olen itse huoman
nut kun maillani on liikkunut sotaharjoitus
joukkoja. 

- Mutta miten lie varusmiesten fyys isen 
kunnon laita? Ravitsemuksen parantuessa on
kin kunto heikentynyt. Mutta sehän e i ole 
ihme, kun jo vauvana opitaan li ikkumaan 
auto lla pienetkin matkat. 

Sotakokemukset pakottivat Mäki-Tanilan 
ajatte lemaan omilla avoilla , tekemään omia 
ajatuksia. 

- Kun näin Lappeenrannan näkötornista 
Viipurin kirkontorn in , tajusin mitä jatkosota 
oli . Jos Ryti e i olisi tehnyt Ribbentrop-sopi
musta, Suomen tilanne olisi ollut peräti toi
nen. Ryti teki tietoisen ratkaisun , niissä olo
suhteissa ainoan o ikean. Hänen merkityksen
sä olisi punnittava uude lleen. 

- To inen tai ko lmas palkinto siinä rytä
kässä tuli , mutta kyllä sillä oli merkityksensä, 
että maassa säilyi järjestys e ikä sitä miehitet
ty. 

Kykeneekö 
rt siirtymään 
ja väistymään? 

Rannikkotykistö on Mäki-Tanilalle "omal
la kohdalla". 

- Aselajilla on tavattoman monipuo linen 
merkitys rannikolla. Yhteydenpito siviiliväes
töön on ihan to isella pohjalla kuin sodan 
aikana. Rt pitää monin tavoin e lämää y llä 
saaristossa, seuraa ja valvoo . 

- Mutta maanpuo lustusta ajatelle n ase la
jissa olisi ehkä pohdittava vie lä perusteell i
semmin kaluston liikkuvuutta. Tositilanteessa 
tulisi varmasti tarvetta siirtyä paikasta toiseen. 

Jouko Vähä-Koskela 
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rrurun· ·linnan 
työri J~ti{ija 
48 vuotta 
Itsenäisyyttä edeltävä aika 

Lounais-Suomi joutui ensimmäisten mai
hinnoususotatoimien kohteeksi jo 1 100- ja 
1200-lu;vuilla, kun alueellemme suunnattiin 
ristiretkiä, joiden seurauksena tulimme osaksi 
länsimaista yhteiskuntajärjestelmää. Ranni
konpuolustusta alettiin kehittää jo varhain 
rakentamalla Turun Linna Aurajoen suistoon. 
Tämän jälkeen alueen meripuolustuskehitys 
suuntautui puolustuksen antamisesta laivaston 
tehtäväksi kunnes yllättäen Venäjän vallan 
alle siirtyneinä havaittiin , että laivasto on 
uponnut Japanin edustalle 1900-luvun alussa. 
Tällöin tykkimiehet elvyttivijt ajatuksen "Pie
tari Suuren " merilinnoitusjärjestelmästä , jos
sa laivatykit sijoitetaan kiinteälle alustalle, 
saariin, sulkemaan pääsy meritse maan pää
kaupunkiin Pietariin. 

Venäjä , silloinen tykistöllinen suurvalta, 
ryhmitti rykmenttimme alueelle linnakkeita 
Orön, Utön ja Katanpään saarille. Kun Suomi 
itsenäistyi 1917 me saimme haltuumme suur
vallan nykyaikaisen ja tehokkaan rannikkoty
kistöjärjestelmän. 

Itsenäisyyden aika 

Itsenäistymisestä talvisotaan 
1. 8. 1921 perustettiin läntisimmän Suo

menlahden ja Turun saariston rannikkopuo
lustuksen tehostamiseksi Turun Erillinen Ran
nikkotykistöpatteristo. Vuodesta 1922 lähtien 
sen nimi oli 1. ErRtPsto, mihin kuuluivat 
Russarön, Örön ja Lypertön patterit. Utö 
joutui syrjittyyn asemaan . Sitä ei kuitenkaan 
suoranaisesti hylätty , vaan se toimi muutaman 
kerran vuodessa harjoituspaikkana . Patteris
ton komentajana oli sen perustamisvaiheessa 
majuri O Nylund . Evl J Chr Olin toimi sit
temmin patteriston pitkäaikaisena komentaja
na . 
Turun Lohko , /J:•" · 

Sodan ukkopilvien -ilmest.fefosä Suomen tai
vaalle v . 1939 joudutt(in• ;lounais-Suomen 
rannikkopuolustus Järjestämaan uudelleen . 

Siitä syystä perustettiin 10. 9 . 1939 Turun 
Lohkon turvallisuuden ja puolueettomuusvar
tioinnin tehostamiseksi. Lohkon ensimmäi
seksi komentajaksi määrättiin evl L W Han
nelius, joka kuitenkin siirtyi jo 17 . 12 . Ahve
nanmaan Lohkon komentajaksi luovuttaen 
tehtävänsä majuri N Heirolle . 

Naapureina ol ivat vasemmalla Hangon 
Lohko, mikä käsitti rauhanaikaisen 1. ErRtP
ston alueen . oikealla taas uusi Satakunnan 
Lohko käsittäen Rauman - Porin alueen. 
Vasen raja oli Vänössä (ml), oikea Lyökissä 
(ml) . Edessä oli uusi Ahvenanmaan Lohko. 

Lohkon alueella alkoi kuumeinen työ . Lin
nakkeiden hoitohan oli lyöty laimin käytän
nöllisesti katsoen koko itsenäisyytemme aika
na. Syynä oli tietysti vanha tuttu ''määräraho
jen" puute . Utön linnakkeen toimintavalmiik
si saattamiseen kiinnitettiin erityisen suurta 
huomiota . Olih11n sie llä avomere ltä sisään 
johtavan väylän uloin patteri. Sotatoimet al
koivat marraskuun viimeisenä päivänä, jolloin . 
linnak~eiden taisteluvalmius oli olosuhteisiin 
katsoen suhteellisen tyydyttävä, vaikka paljon 
olikin vielä toivomisen varaa . Pattereitahan 
jouduttiin perustamaan osittain täysin "kyl
miin" saariin. 
Talvisota 

Talvisodan aikana tunnetuin tapahtuma on 
kun Utön linnake heti• sodan alussa upotti 
venäläisen hävittäjän . :-.Tämän jälkeen ryk
mentti turvasi alueensa. 
Välirauha 

Linnakkeiden taisteh1valmiuden kohotta
mista jatkettiin välirauhan aikana . Muuttuneet 
olosuhteet vaativat jälleen joukko-osaston or- · 
ganisaation tarkistamista . Turun Lohko lope
tettiin ja sen seuraajaksi tuli 1. 9. 1940 
Rannikkotykistörykmentti 5. Komentajaksi 
määrättiin evl Kainulainen . 

RT 5:n kokoonpano pysy i amana -.kuin 
Turun Lohkonkin, paitsi että siihen ltitettiin 
entinen Satakunnan Lohko. Rykmentti sai 
siten kaksi uutta tärkeätä linnaketta . Kuuska
jaskarin ja Reposaaren linnakkeet. Näistä oli 
Kuuskajaskari uusi, vasta välirauhan aikana 
valmistunut. Reposaaren linnakkeella oli jo 
enemmän perinteitä, jotka olivat laadultaan 
varsin erikoisia. Linnake perustettiin jo v. 
1935 rannikkotykistösuojeluskunnan koulu
tuslinnakkeeksi. Sitä perustettaessa vallitsi 
tavanomainen määrärahojen puute . Maanpuo
lustuksen lämmin ystävä, kauppaneuvos Wer
ner Hacklin päätti kuitenkin, ettei valtion 
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köyhyys saa estää maanpuolustuskoulutusta ja 
tilasi patterin tykit omaan laskuunsa . Lienee 
oloissamme ainutlaatuista, että yksityinen 
henkilö tilaa tykkitehtaalta kokonaisen rt-pat
terin . Hän lahjoitti tykit Reposaaren rt-suoje
luskunnalle, joka luovutti ne myöhemmin 
puolustuslaitokselle. 

RT 5:n nimi muuttui 17 . 3 . 1941 ja ennätti 
olla 15 . 6. 1941 saakka sama , mikä se on 
nykyisinkin , siis Turun Rannikkotykistöryk
mentti (lyhennys TRT) . 

Sodan pilvien alkaessa jälleen leijailla Suo
men taivaalla siirryttiin alueella jälleen uuteen 
kokoonpanoon. TRT:stä muodostettiin 16. 6. 
1941 kaksi erillistä joukko-osastoa, 5 .RPr ja 
7.RPr. 

5.RPr:n komentajaksi määrättiin entinen 
RT 5:n komentaja evl T Kainulainen . I Lston 
komentajana toimi silloinen kapteeni Veikko 
Hassinen , komentopaikkansa Raumalla ja II 
Lston komentajana maj V. Behr, komento
paikkansa Korppoossa. 

7.RPr:n komentajana toimi evl J Olin , esi
kuntansa Turussa. Prikaatiin kuului muodos
tamisvaiheessa viestikomppania, pioneeri
komppania, kaksi erillistä kenttäpatteria, pri
kaatin Itosasto, RsltPtri , kaksi ~v. it joukkuet
ta ja seitsemän torjuntakomppan1aa . Torjunta
komppaniat sijoitettiin vastaista toimintaa var
ten osittain aikaisemmille linnakkeille , osit
tain mantereelle . . 
Jatkosota · 

Jatkosodan p\Jhjettua 7 . RPr sai välittömästi 
käskyn siirtyä .Ahvenanmaan saaristoon. Tor
juntakompparlialhån olivat olleet valmiina 
mm. Alskärissä, Jungfruskärissä ja Bergham
nissa. Prikaatin esikunta siirtyi Maarianhami
naan , missä se toimi sodan loppuun saakka. 
5 .RPr siirrettiin pääqsin 6 . 11. 1941 Itä-Kar
jalaan muodostaen ÄänRPr:n rungon . Turun 
saariston rannikkopuo1ustus siirtyi tämän jäl
keen pääasiassa: 7 . RPr:n vastuulle. 5 . RPr:n 
entisestä komentajasta , ev T Kainulaisesta 
tuli tällöin 7 . RPr:n komentaja. Hänet siirret
tiin kuitenkin pian vastuunalaisiin tehtäviin 
Merivoimien Esikuntaan . Ev Niilo Heiro otti 
14. 5 . 1942 prikaatin komentajan tehtävät 
vastaan toimien tehtävissään koko sodan ajan. 

5 .RPr:n siirryttyä Ääniselle , koki jäljelle 
jäänyt 7.RPr jälleen nimenmuutoksen . Se 
muutettiin 1. 3. 1942 Saaristomeren Rannik
koprikaatiksi , SaarRPr:n alueella ei tapahtu
nut mainittavia sotatoimia tavanomaisia ilma
pommituksia lukuunottamatta . Prikaati oli 

kuitenkin sulkenut tehokkaasti Saaristomeren 
ja Ahvenanmaan kapeikot estäen vihollisen 
pääsyn Pohjanlahdelle ja Lounais-Suomen 
rannikolle . Se oli pitänyt sotatoimet loitolla 
pelkällä olemassaolollaan todistaen. että voi
makas puolustus panee vihollisen harkitse
maan , kannattaako ottaa riski. 

Jatkosodan aikana käytiin myös urhoolli
suudessaan , rajuudessaan ja sitkeydessään ää
rimmäisen kova Bengskärin taistelu , jota ryk
mentti vaalii yhtenä perinnetaistelunaan. 
Siirtyminen rauhan kannalle 

Suomen oli luovuttava rauhanehtojen mu
kaisesti Ahvenanmaasta , missä vuoden 1856 
kansainvälinen sopimus Ahvenanmaan lin
noittamattomuudesta astui jälleen voimaan. 
Saar.RPr sai 4 . 1. 1944 rauhanajan nimek
seen jälleen entisen Turun Rannikkotykistö
rykmentin. Komentajaksi määrättiin kenrm 
E I Järvinen . Samalla, kun rykmentti luopui 
Ahvenanmaan alueesta, sille annettiin vah
vennukseksi Hangon Rannikkotykistöryk
mentti ja Pohjanlahden Rannikkovartioston 
alue. Rykmentin esikunta oli Turussa Parakki
kylässä. 

I Lsto oli Korppoossa, komentajana ev 
Heiro ja II Lsto Hangossa oli komentajana ev 
N Kesämaa . 

1. 12. 1952 rykmentin II Lsto erotettiin 
erilliseksi joukko-osastoksi, joka sai nimek
seen 2 .ErRtPsto . Uuden I Pston esikunta 
sijoitettiin Uuteenkaupunkiin , mihin perustet
tiin uusi yksikkö , MtRtPtri. 

Rykmentin nimi muutettiin samaan aikaan 
Rannikkotykistörykmentti 2:ksi . 

Jatkuva kehittyminen on kuitenkin rannik
kotykistölle kuten muillekin aselajeille luon
teenomaista. MtRtPtri liitettiin 1. 8 . 1958 
Suomenlinnassa sijainneeseen Vaasan Ran
nikkopatteristoon , mistä tuli moottoroitu rt 
joukko-osastomme . 

1. 1. 1957 rykmentti sai kolmannen kerran 
nimen Turun Rannikkotykistörykmentti, mikä 
kuvaa sen tehtävää Turun rannikon ja saaris
ton turvaajana . 

Kenraalimajuri Järvisen jälkeen ovat ryk
mentin komentajina toimineet: 
ev Väinö Karvinen 
ev Veikko Hassinen 
ev ·J)arre Kurki 
ev "'Y.ff · ohjanvirta .. ;;:::. 
ev Pent"rl•: 'µ!Qskaq,_.;..❖ • . ,_. 
ev Jukka K • nnen nykyistä komentajaa 
eversti OJäv 'qtaa. 

~ ~ ... ~ . ·.-. 



_ 19 __________________ __ kilta --»-- -

Yhteistyö on 
voimaa! 
Hyvä rannikkoväki 1 

Kun Turun Rannikkotykistökilta perustet
tiin lähes 25 vuotta sitten , määriteltiin sen 
tarkoitus seuraavasti : " Killan tarkoituksena 
on maanpuolustushengen kehittäminen ja yl
läpitäminen, rannikkotykistön ja muiden ran
nikolla to imivien aselajien sekä rannikon vä
estön to isiinsa lähentäminen, rannikon puo
lustuksen piiriin kuuluvien historiallisten pe
rinte iden ja yhte isten muistojen vaaliminen, 
ranniko lla to imivien asevelvollisten palve lus
alttiuden kannustaminen, yhte ishengen ed istä
minen sekä vaikeuksiin joutune iden sotavete
raanien tukeminen' ' . 

Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi me i
dän kiilalaisten tulee omalta osaltamme inten
siivisesti työskennellä. Sen me voimme tehdä 
pitämällä kiinteää kosketusta kummirykment
timme, Turun Rannikkotykistörykmentin kan
tahenkilökuntaan ja varusmiehi in sekä toi
minta-alueellamme asuviin rannikkojoukoissa 
palveleviin reserviläisiin . 

Onk's tietoo? 

Hyvä kiltalainen. Kädessäs i on nyt kiltatie
dottamisen uusin väline. Tämän lehden ilmes
tyminen on osoitus tekijöidensä innostuksesta 
ja kiltahengestä; mutta myös sinun aktiivi
suuttas i - juttuja ja tiedotuksia - tarvi taan. 

Jäsenten aktiivisuus onkin tärkeä tek ijä 
kiltatyössä. On selvä as ia ette i killasta saa 
mitään irti , jolle i osallistu sen reikiin ja 
muihin tilaisuuksiin . Jos sinusta tuntuu että 
me idän to iminnassa ei o le o llut sinua kiinnos
tavaa, niin tule, soita tai kirjoita minulle tai 
muille johtokunnan jäsenille . Otan mie le lläni 
vastaan kaikenlaisia ideoita ja to imintavinkke
jä . 

Entä sitten tiedottaminen? Jäsenet saavat 
tietoa tämän lehden välityksellä sekä kilta
viestistä että talousalueemme sanomalehdistä. 
Varsinkin viime mainituista saa viimehetken 
tiedon jos vaikka on tullut es im. retken 
lähtöaikaan muutos. 

Nyt , kun Turun Rannikkotykistörykmentti 
on saanut oman lehtensä, on me illä mahdolli
suus paitsi henkilökohtaisten kontaktien myös 
lehden avulla saada aikaisempaa lähe mpi ja 
kiinteämpi yhteistoiminta kaikkiin rannikolla 
asuviin ihmisiin . Lehden avulla pysymme 
myös e nti stä paremmin tie toisina alueella 
olevista tapahtumista ja siten pystymme suun
taamaan toimintamme tehokkaammin tarkoi
tusperien saavuttamiseksi. Kiltamme periaat
te iden mukaan me idän tulee kaikin voimin 
työskennellä maanpuolustushengen kohotta
miseksi kanssaihmistemme keskuudessa . Par
haan tuloksen me saavutamme yhte istyön 
avulla. Tämä vaatii me iltä kaikilta runsaasti 
työtä , mutta se kannattaa. Lainaan lopuksi 
suuresti kunnio itetun jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin sanoja: " Suomi on hyvä maa . 
Sitä kannattaa puolustaa"! 

Toivotan killan ja o masta puolesta nyt 
il:nestyvä lle lehde lle parasta onnea ja menes
tystä ! Me pyrimme killassa kaikin tavoin 
tukemaan lehden to imitushenkilökuntaa mah
do llisuuksiemme raJ01ssa. 

Toivo Veriö 
Turun Rannikkotykistökillan puheenjohtaja 

Vaikka allekirjoittaneen te htäviin kuuluu 
killasta tiedottaminen, niin uusien jäsenien 
saamisessa on jokaisen kiltave ljen/sisaren pa
nos tärkeä. Vanha hyvä systeemi " suusta-kor
vaan" on ede lleen te hokkainta. Vinkkinä 
sano isin : Vaikka jokainen uusi jäsen on tärkeä 
ja tervetullut , on hyvä myös ajatella tulevai
suutta joten koettakaamme innostaa nuoria 
liittymään kiltaamme. 

Syysterveisin 
Harri Miekka 
Kotkankatu I B 25 
20600 Turku 
p 92 1-441 132 

Lähiajan ohje lma: 
10. 9. Turun Rannikkotykistörykmentin 

vuosipäivä 
23 . 10. Kill an syysjuhla Svenska Klubbe

nilla 
19 . 11 . Kiltamme 25-vuotisjuhlat 
Kiltaveljie n saunaillat joka kuun kolmas 

tii stai toimiupseerikerho lla . 
Lisäksi tulee paljon muuta 

terv. H M 
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Kyllä se käy 

60- luvun kääntyessä lopulleen ve ljekset 
Ipa, Teppo ja Pate havahtuivat siihen , että 
ilma suorastaan kutsui narraamaan kaloja 
Bokullan ves iltä. 

Onneksi Tepolla oli tuhti 8-metrinen fiska
ri , jolla matka joutui si parissa tunnissa . Enne n 
lähtöä Ipa vie lä kehotti tarkistamaan po lttoai
neen riittävyyden, sekä ette i jano pääse kala
miestä yllättämään. 

Pate varmisti juotavat ja Teppo nuuhkaisi 
tankkia todeten , e ttä " löpön" hajua on, jonka 
jälkeen kalamies triomme suunnisti to iveik
kaana kohti ka laves iään Utön saaren jäädessä 
pikkuhiljaa selän taakse. 

Pieniä " ka laonnituj auksia" ehdotettiin 
matkalla mutta aluksen päällikkö Teppo pysyi 
järkkymättömänä. 

Viime in Bokulla nousi jo o ikealla vieressä 
ja ka lavedet odottivat vieressä kun a luksen 
moottori yht 'äkkiä tyssäsi. Kun magneetot , 
ilmaukset ja muut as iaankuuluvat kohteet o li 
vikatarkistuksessa käyty läpi tarkistettiin vielä 
po lttoainetankkikin , josta e i enää noussutkaan 
löpö n tuoksua. Tuuli sensijaan a lko i nousta 
lo unaasta ja matkaa Utöseen oli kuutisen 
kilometriä. 

Ongelmaa alettiin pohtia, jo llo in Teppo 
esitti , että kaadetaan e väiksi varatut pari 
pulloa 013 :ta tankkiin ja ajetaan niillä kotiin . 
Ipa , ikuisena epäilijänä alkoi pohtia, e ttä 
käyköhän se kone kossulla ja jos e i käy niin 

miten käy kalliin kossun . Tilanteeseen to i 
ratkaisun Paten käytännö llinen es itys , että 
kossu varataan ravinnoksi merihätään joutu
neelle miehistölle ja soudetaan po is . 

Soutami sedell ytykset selvitettiin ottamalla 
es ille veneen a irot jotka osoittautui vat olevan 
kunnon hongasta , käs inve istetyt ja luotettavan 
jämerät , tos in vettyne inä melko raskaiksi . 

Kun hetki o li soudettu ja todettu , että kun 
on soudettu puoli metriä tuuli työntää venettä 
takaisin 40 senttiä ja airot alkavat painaa yhä 
enemmän. Tällö in Teppo totes i, että ravin
nonotto voi parantaa soututulosta , jos soutajat 
saavat hieman rav intoa ja kaato i ke lpo tuutin
g it lpalle ja Pate lle todeten jalosti , e tte i itse 
tarvitse kun pitää perää. 

Ja niin ihmee llinen oli ka itselmuksen käsi. 
että rav intopulloista toinen loppui vasta Utön 
sisälahde lla ne ljän tunnin kuluttua , perämie
henä toimineen Tepon ottamatta epäitsekkääs
ti pisaraakaan pullosta , va ikke i mikään rait
tiusinto ilija o llutkaan. 

" Olisi voinut hieman siemaista, e ikä luot
taa to isten janoon" , totesi Pate seuraavana 
aamuna katsoessaan käs iään , joista kämmen
ten se osa joka ei o llut ves ike llon peittämää o li 
ilkeännäkö isesti vereslihalla . 

Jokaisella tarinalla on opetuksensa niin 
tälläkin : " Kovat o losuhteet kasvattavat kovia 
miehiä ." 

Tyrsky 
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74 tiedonjano isia soturi a alo itti 8 . 4 . 87 Kuuskajaskari ssa kahden kuukauden 

kurssin , jonka aikana meistä jokainen sai vankat perustiedot ryhmänjohtajana 
to imimisesta . Halu oppia yhd isti jokaista: Gyltön j a Jaskarin miehet olivat heti yhtä 
porukkaa , yhdessä joka päivä lisää oppien. 

Kuukauden verran oli rauhalli sta , tutustuttiin ryhmänjohtajuuteen j a oman linj an 
as io ihin . Mutta kuten aina , se o li va in tyyntä myrskyn edellä . Toukokuussa oppilaat 
pantiin koetuksell e, jonka tarkoitus oli painaa tiedot ja taidot se lkäytimeen. To inen 
toistaan seuranneet kokeet punnits ivat oppilaiden kyvyt. lltayön tunnit kuluivatkin 
monien osalta silmät puo liummessa kirjaan tuijottaen. 

Toukokuun toise ll a viiko ll a o li aika siirtyä honkien huminaan j a kanervien 
keväiseen vihreyteen. Viikon leiri aikana Reposaaressa ja Re il assa to imittiin päivällä j a 
toimittiin yöll ä . Noin 15 tuntia kes täneen partiokilpailun j älkeen o li monien 
toimintakyky tosin melko heikko , mutta kunnialla kilpailu se lvitettiin . 

26- 28 . 5 , aivan kurssin lopussa o li vuorossa patteriharjo itus. Tällöin hiottiin 
K-karin linnakkeen tulito iminta huippuunsa. Lukuisilla ammunnoilla jokainen oppilas 
tuli tuntemaan miten oma linja j a koko linnake tosi paikassa toimisi. Mainitsematta ei 
vo i oll a , että meihin o ltiin tyytyväisiä . 

Omasta j a koko kurssin puo lesta tahdon kiittää apukouluttajiamme, sekä sotil asko
din ja koko linnakkeen henkilöstöä nii stä kahdesta kuukaudesta, jotka AUK l/87 
palveli Kuuskajaskari ssa . 

Opp. Varjonen 

Oppilaskunta: 
Puh .joht. opp . M . Varjonen, vast.to im . 
siht. opp . K. Koskela 

jäs. opp. K. Valkonen 
Jas. opp. I. Vuorela 

jäs . opp. M . Hiitelä 

Kurssin johtaja, 
linnakkeen päällikkö 
kapi Sakari Kinnarinen 

Valokuvat: opp . J-P . Palmu laakso 

Toimitukselta : 

KALKAS luovuttaa kolme kertaa vuodessa tilaa 
aliupseerikurssien kurssij ulkaisumateri aalille . Se on 
oppi laiden itsensä toimittamaa ja sisältää joskus teks
tiä joka ei aivan helposti avaudu muille kuin kurssilai
si lle itselleen . 

Näin vanhemman veljen neuvona kehottaisin kurs
silaisia välttämään kovin ilkei tä luonnehdintoj a kave
reista - niitä ei ole mukava lukea vuosien kuluttua . 
Lehdestä vastuussa olevana minun on muistutettava 
että Kalkas on perhelehti enkä tietenkään voi sall ia 
kakaramaisuuksia sen palstoi lla. 

Päätoimittaja 
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Tarina Nukka-Robertista 

N~k~a-Robert oli äkyisä . Mannapuuro oli kylmää, kengät puristivat, eikä 
balliswkan kokeen arvosanakaan (4 112 ) lienyt omiaan häntä tästä tilasta 
nostattamaan . Hän kyllä tiesi, että tilanteeseen olisi tultava korjaus. 

-~ika kului . _Jotensakin Nukka-Robert löysänä purjehti läpi aliupseerikurssin . 
Han mem muiden mukana kuin maksamakkara banaanikiisselissä. Hmm . Niin 
ja~, tietysti . f!_aksalaatikkoa. '' Lämmitä sitten maksa laatikkoa jääkaapissa'' , 
o_li Flu~dra-tatl _kert~nut . Entä sitten, ajatteli Robert . Hänestäkin tuli Korpraa-
11. Tulihan muistakin . Kello oli 14 .32 . Kyllä , kesä teki vahvasti tuloaan . 
Hätäisesti hän pureskeli äidin laivalta tuomia Wine Gumeja . Nam nam!! Häntä 
ällötti . Viime yönä hän oli nähnyt unta jättiläismehiläisistä . Ei, tampio hän ei 
ollut! Hän päätti ettei enää näkisi moisia unia. Kuitenkin ne viehättivät häntä 
suuresti . 

/'!iinh~_n sii~ä ~itten _k~vi, että Robert sai siirron Utöhön . Kivaa, ajatteli hän 
nain . Han oli aina pitanyt merestä . Monet Frionor-enon muassa suoritetut 
~alamatkat olivat lähtemättömän poltinmerkin lailla hänen sielunsa syövereihin 
iskostuneet . Niitä hän kertaili mielessään tavan takaa . 

Utö ei varsinaisesti ollut se tarujen saari, mutta selvisipä siellä Robertkin 
jotenkin ajan savessa rämpien. Ja kas, moninaisten ponnistelujen jälkeen oli 
Nu_kka-Robert valmis ryhmänjohtaja . Menestyksekkäästi hän johti joukkonsa 
voitosta voittoon elämän taistelukentällä. 

"Valmistautukaa partiokilpailuun lähtöön, aikaa yksi tunti. " 
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Tulenjohtolinja 

Tulen johdon tunnus on linjamerkissä oleva haarakiikari, joka symbolisoi tulenjohdon tärkeyttä 
tähystyksessä ja ammunnan johdon tehtävissä . Meitä tj-linjalaisia on joskus moitittu liiallisesta 
taipuvaisuudesta sotilaallisen käyttäytymisen rentouttamiseen. Eivät nuo moitteet kai turhia ole 
olleet. Sitä emme kiistä , mutta aina on ollut havaittavissa myös olemuksen kohenemista. Ovatpa 
moitteiden esittäjät myöhemmin meitä kiitelleet. 

Laakko Kari, 29 . 1. 1967 Rau
ma . - Johtamistaito 1. Lomille 
lopsis ja bisset messiin . Rintanen 
Marko 29. 5. 1967 Laitila -
Aina joka paikassa, muttei silti 
missään. Heikkilä Jari 5. 10. 
1966 Kuukainen - Linjan nesto
ri. Ainoa heikkous ääretön rau
hallisuus. Palomäki Kimmo 
30. 12. 1967 Mynämäki - First 
Blood 3, " hieno mies". Lehti
nen Veli-Pekka 12. 4. 1967 Ko
kemäki - Herjanheittäjä , seu
raihminen. Motto: Turpa kii. Tai 
maa vedän. Koivula Harri 
21. 10. 1967 Kaarina - Linjan 
kemisti , kokeiden kärki . Råberg 
Mikko 22 . 1. 1968 Luvia - Lu
vian luumu , sulkeissatujen kerto
ja. Westerberg Petri 28. 4. 1967 
Rauma - TJ-linjan särmikkäin 
jössikkä. Fylli-tädin manttelin pe
rijä . Johansson Kirka - Tuvan 
kuopus. Parhaimmillaan tositais
te lussa. Legendaarisen Korppoon 
marssin voittaja 1/87 . Karen Ju
ha - Särmikäs , charmikas mies. 
Selviytymisen salaisuus: Löyiää 
AINA maastoutuessaan vettä . Pa
jala Tommi - Hyväntuulinen 
veikko joka tuntee talon tavat ja 
tisk it. Mies joka ei turhia hätäile . 
Riihimäki Janne - Tuvan Mus
tanaamio, joka ve istelee muuta
kin kuin vitsejä. Vaihtoi le irin 
päivystysnakkiin. Saisto Marko 
- Tunnollinen mies, joka tekee 
mitä käsketään . Ei puhu vaan 
ajatte lee . Tuovinen Jari - Mato 
välttämään nakkeja. Kaisan oma 
taistelija. Uutela Mika - Mies 
johon munkit eivät iske . Särmä 
kipinä Mikko . Valkonen Kimmo 
- Ryhti Reino jolla tuvan paras ja 
siistein kaappi. Motto: "Ei iske". 
Waenerberg Marko - Mies jon
ka sukunimeä kukaan ei osaa. 
Tälle miehe lle tuskin kannattaa 
antaa karttaa ja kompassia. 

Jari 

Kari 

Janne 

Jari 

Petri 

Kirka 

Veli-Pekka 

Marko 

Mika 

Juha Harri 

Tommi Kimmo 

Mikko Marko 

Kimmo Marko 
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Keskiö linja 

Pulli Mikko. Pulli poistuu 
VMTL:ssäkin kuin seepra konsa
naan. London-Pull. .. i 0-8. 
Laine Esa - Kaiken takana oli 
Laine. . . levynä tosin . Nopea 
kuin karhuntalja, mutta yhtäkaik
ki tuvan Triviaalein soturi . Ahl
qvist Kimmo - Ex-tykkipoika, 
joka satunnaisen älykkyyskoh
tauksen riivaamana vaihtoi keski
öön. Tästä huolimatta kuuntelee 
yhä sotilasmarsseja Walkmaneil
laan. Lehtinen Jussi - . .Ja 
kettuako si tä enempi . Näreharju 
Mika - Näris-Fidel Näreharju . 
" Don't worry Castro. This is 
what I call afro-camping" . Mieli
sanontoja: "Jopas kävi jouhiasti 
pojat " . Aurela Mika - Persoo
nallinen, ystävällinen , reipas, so
tilaallinen, kiltti , mieluisa yllätys
vieras; lämmin ihminen. Koskela 
Kari - (Koekela). Pehmeän kuo
ren alla sykkii lämmin sydän. 
Utriainen Arto - Urhoturtiai
nen. Siivousintoilija. Ei sovi har
ja kokin profiiliin. . sitäpaitsi 
mä siivosin just. . . mm Gyltös
sä. Allinen Arto - Vanha, vir
nistelevä keskiö-guru. Hellman 
Matti - " Masa vaan" Santala 
Juha - Raumallinen rääväsuu. 
Harrastaa kunnanhallitusta . Hau
ta Janne - " Ahkerin rj-tuvan 
s iivooja" . Hälytys oli , herättäkää 
Hauta. Potinkara Mika - Mies 
toiselta planeetalta. Motto: " Mä 
oon ihan rikki ." Valve Kaj -
Tuvan metsuri , ainakin öisin . 
Motto: "Tiäksää, mää oo Po
ri st" . Varjonen Mika - Ripeä 
mies Raisiosta . Todella ripeä . 
Voi sitä ripeyttä. Sirkiä Matti -
Tuvan ikilevy. Motto: "Älä tee 
tänään , mitä voit huomenna teet
tää toi silla" . Lehtinen Esa -
Tuvan pieni suuri mies . (Kermit) . 
Motto: " It ' s time to play the 
music" . Salminen Tomi 
Mieshän e i ota armeijaa ollenkaan 
tosissaan. Perin kummallista . 
Vainio Tomi - Jäällä luistelee , 
intissä luistaa. Motto: ' ' Älä ikä 
enää" . 

Tomi 

Tomi 

Mika 

Kari 

Juha 

Kaj 

Arto Janne 

Esa Esa 

Mika 

Matti Arto 

Mika 
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Tykkilinja 
"Tyk.kilinja, miesten linja" huuto kaikuu Kuuskajaskarin linnakkeen tiloissa. Suomen maa on 

jälleen saanut täältä Jaskarin linnakkeelta nipullisen urheita ja karskeja taistelijoita. 

Kaapro Jari-Pekka 2 . 6 . 1967 
Turku - Se jokin hänessä on? 
Niinistö Janne 7 . 5. 1968 Halik
ko - Tykkilinjan kuopus, mutta 
1soaanmen . Motto ruokalassa: 
"Mää tykkään täst ku hullu pol
kupyöräst ! " Nisula Kari 11 . 10. 
1967 Parainen - Isoääninen , ko
kelasainesta . Paakkunainen 
Pekka 16. 7. 1967 Turku - Joka 
lomille kurkottaa se KATAJAAN 
kapsahtaa . Hiitelä Mika 2. 2. 
1967 Uusikaupunki - Hän on 
järjestyksen kannalla , hän ei rui
kuta rannalla. Mettälammi Antti 
8. 1. 1967 Kalanti - Kultaisen 
keskitien kulkija. Palmulaakso 
Juha-Pekka 1. 12. 1967 Raisio 
- Gun-Man , asespesialisti joka 
tähtäilee myös kameralla . Reilun 
puolentoistametrin tietopaketti . 
Pihala Jyrki 22. 8. 1967 Pyhä
ranta - Aamuisin hidas käynnis
tys, paljon hitai ta soluja . Tiesi 
yhtä sun toista toisenlaisista fe
miine istä. Salminen Petteri 
28. 2. 1967 Rauma - Tumma 
baritoni , kok. Salminen? Vänr. 
Salminen? Ltn. Salminen? Kapi. 
Salminen? Siren Kai 10. 1. 1967 
Turku Luumulöytö, miss 
Kuuskajaskari. Emmää voi, 
ku .. . ja sit viäl. .. Suominen 
Pasi 27. 7 . 1967 Uusikaupunki -
Kadetti Suominen. Ryhdikäs kir
vesmies, joka luki tarmolla jännä
reitä . Helin Jarmo 8. 7 . 1967 
Turku - Vartta on mutta paino 
repun kanssa ainakin 60 kg. Ja
kobsson Timo 24 . 2. 1967 Parai
nen - Linnakkeen ahkerin puhe
limen käyttäjä . Ahlqvist Mika 
Petri 14. 12 . 1967 Salo - Kaikki 
aina hukassa . Motto: " Misä 
vi . . mun lakki on?" Halme 
Keijo Tapio 29. 12. 1967 Kuu
sisto - Rento tyyppi . Motto: 
" Jos menis tupakalle". Heino 
Juha Jouko Sakari 22. 11. 1967 
Kuusisto - Linjan luumumies ja 
ikuinen urveltaja. Heino Petri 
Tapio 15 . 9 . 1967 Turku - Van
ha soutaja . Motto: " Mela mek
koon". Lehtinen Mika Tapio 
1. 12. 1967 Kaarina - Hilj ainen 

kapulanpyörittäjä , joka vei PU:n 
avaimet. Vello Pasi Juhani 
29 . 10. 1967 Turku - Em mää 
mitään osaa. Motto: " Siitä saa 

Pekka Juha-Pekka 

Kai Pasi 

varmaan pekkaa!" . Viljanen 
Tommi Petri Antero 16. 6. 1967 
Turku - Linjan väriläiskä , puna
tukkainen pomopaholainen. 

Jyrki Petteri 

Pasi Tommi 
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Viestilinja (The Royal Message Force) 

Alamäki Janne 27 . 5. 1967 Rauma 
mlk - Lentokonepuukollaja . Rä
mäkkä ja särmä mies tarvillaessa. 
Muuten superluumu . Mielilause: 
" Juu ja oliki vallan erinomast böf
fii " . Anttila Toni 27 . 2. 1967 Salo 
- Haulikkoampuja, jonka loma
anomuksissa on melkein aina syynä 
SM-karsinnat. Arajoki Pertti 
24. 10. 1967 Helsinki - Hei, onks 
kellään? Markkaa meinaan . Pitäis 
soittaa, multa liikkuu ne puhelut 
tännekin päin. varsinkin aamuyöstä . 
Mielisanonta: " LOPETA! !!". Au
nula Jari 24. 8. 1967 Lohja -
Toinen Hangon vene-au . Ju11u ai na
kin luistaa. Heinonen Janne Rau
ma - Jätti leikin sikseen ja lähti 
aukista siviiliin. Mielilause: " Sivii
lissä kaikki on toisin ". Grundst
röm Marko 28. 5. 1967 Rauma 
mlk - Linjan parhai mmat edelly
tykset diplomitykkimieheksi. Ei is
ke lukeminen eikä nakit viuhu. Ja
kobsson Harri 15. 11. 1967 Vihti 
- Viestilinjan nakkikone & yöra
dio . Päivät hiljaa yöt tarinoi . Parti 
okilpailussa tuppasi voimat loppu
maan jo paljon ennen loppua. mutta 
pääsi kuin pääsikin maaliin. kave
reiden suosioll isella avustuksell a. 
Kaskela Ari-Pekka 22. 11. 1967 
Helsinki - Hangon toinen vene-au. 
Hajusta päätellen joku on ryöminyt 
hänen sisäänsä ja lahonnut sinne . 
Motto : " Sehän ei vaikuta kotiutta
mispäi vämäärään". Vuorela Ismo 
25. 5. 1967 - Tasainen rauhallinen 
ja kokeissa hyvin pärjäävä. __ Lentävä 
lause: "Selvä se shit on!" Ammälä 
Heikki 23. 5. 1967 - Kalastaja 
Raumalla . Viestilinjan " ilopilleri ". 
Mielilause: " Mää ole kauhia häm
mästyny , mää ole ko klavul päähä 
lyätty". Kuljula Pertti 28. 3. 1967 
Lappi TI - Väärä mies väärässä 
paikassa väärään aikaan . Lindroos 
Jyrki 9. 11 . 1967 Helsinki - Vasa
ra . Miks aina minä? Miks ei joku 
muu vois? Oikarinen Marko 
17 . 3. 1968 Uusikaupunki - AI 
Kalpio . Usein nakitellu , menee , te
kee, muttei valita . Paras ystävä 
korvalappustereot. Peussa Tatu 
4. 7. 1969 Naantali - Nalle Puhti . 
Viestilinjan kuopus. Hyvä kipinä
vahti , kun vai n pysy isi herei llä . 
Raitanen Tomi 20. 10. 1966 Vihti 
- Ruutunen on eräs viestilinjan 
huuliveikoista . Jo hänen autonsa 
osoiltaa hyvää huumorintajua . Lo
mansa hän yleensä nukkuu autossa 
ja auto on milloin missäkin . " Me 
vaan väisteltiin kissaa''. Mietelau
se: fn todellakaan ryömi. Saarinen 

Tero 3. 10. 1967 - Aina viimeinen 
palveluksessa ja ensimmäinen tupa
kalla ja levyttämässä. Sinervä Pasi 
Rauma - Hiljainen Hissullaj a, mut
ta kova jalkapallon pelaaja. Siirtyi 
kurssei lle Riihimäelle . Suominen 

Tomi Tero 

Heikki 

Jouni 21. 1. 1967 Piikkiö - Bingo! 
On toiminut tupa 8: n iltasadunkerto
jana. J .S:n toimiessa oppilas johtaja
na olivat apukouluttajat ja koke laat 
heli semässä. Mono: "Ne on erimie
het ku nipottaa ja huutaa" . 

Jouni Ismo 
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Kesäkauden urheilutuloksia 
Turun Rannikkotykistörykmentin suunnistusmestaruuskilpailujen tulokset: 

Varusmiessarja 5 km 
1. Alok J Paju 
2. ,, M Lahtonen 
3. Alik V-P Suominen 

Yleinen sarja 7 km 
1. Tekn . S Uusikartano 
2. Kers T Luntamo 
3. Kers A Hakasalo 

Sarja M-35 7 km 
1. Kapt H Piispanen 

Sarja M-40 5 km 
1. Sotmest T He ino 

Sarja M-45 5 km 
1. Yli! M Aaltonen 
2. ,, 1 Lehtinen 
3. Sotmest J Eskola 

20 
19 
18 

12 
11 
10 

4 

4 

4 
3 
2 

37 ,30 
4 1,20 
48, 10 

44,56 
1.06 ,43 
1.09 ,39 

56 ,40 

46,40 

54,34 
54,43 
55,34 

Gyltö lke 
K:jask lke 

Esikunta 
K:jask lke 
Gy ltö lke 

EPtri 

K:jask lke 

K:jask lke 
Gy ltö lke 

Saab-maljak ilpailun pisteet jaetti in tulosten perustee lla v I 987 seuraavasti : 

Kuuskajaskarin lke 11 1 pistettä 
Gyltön lke 8 1 
Utön lke 5 1 
TurRtRE/EPtri 23 

Saab-ma lja on T urun Ranni kkotyk istörykmentin yks ikö iden vä li sen suunnistuskilpailun 15 
vuotta kiertävä kiertopalkinto. 

Kiertopalkinnon saa v 1987 omakseen se yks ikkö, jo lla on eniten voittokertoja. 
Oy Scan-auto Ab:n v 1972 parhaa lle suunnistusyksiköllc kie rtopalkinnoks i lahjoittama 

Saab-malJa luovutetaan rykment in vuos ij uhlassa Kuuskajaskarin linnakkee lle . 

T urun Ranni kkotyk istö ryk menti n ampumamcsta ruuski lpai lujen tulokset Raumalla 2 . -

3. 6. 1987 : 

Varusmiehet kivääri makuu 20 1s 
1. Kok Stoor 186 K-kari lke 

2. A lik Lundberg 175 K-kari lke 

3. Alik Sim i 157 EPtri 

Varusmiehet rynnäkkök ivääri 3X5 ls 
1. Alik Lundberg 11 3 K-kari lke 

2. Kok Stoor 97 K-kari lke 

3. Korpr Oikarainen 93 K-kari lke 

Varusmiehet ry nnäk köki vääri I0X I0 
1. A li k Lundberg 85+85= 170 K-Kari lke 

2. Alik S imi 75+86= 16 1 EPtri 

3 . Korpr O ikarinen 73+82= 155 K-kari lke 
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Liikkeellä 
Se lkää särkee, jalkoja särkee, vatsa kurni i 

k_uin sammakko kevä isessä lammikossa , päätä 
sarkee Ja po lvet nari sevat kuin vanhat ladon 
ovet. Tässä on joukko o ire ita joita me illä 
yhde llä jos to ise llak in on. 

Ole mmeko pysähtyneet miettimään mitä 
meidän ruumiimme ja s ie lumme haluavat 
kertoa m_e ille. Mistä johtuu yle inen väsymys, 
us_e m es11ntyvä haluttomuus, ärtymys työtove
re ita kohtaan , kertakaikkinen pass ii visuus e lä
mää kohtaan . 

joka lihaksistoomme kertyy, kertakaikkista 
liikettä j a vauht ia . 

. Syksy. j_oka_jo synkkyy tensä takia on kurjaa 
a ikaa , on JUUrt sopiva he tki pysähtyä kuunte
lemaan kroppaa ja sopiva he tki alo ittaa sään
nönmukainen liikunta . Vähän päivässä koh
tuude ll a_ vuodessa, niin pääsemme säryistä, 
ko lotuks1sta Ja murino ista. 

Vois imme alo ittaa vaikka;.,a näin . Ensi n 
ko lme kertaa viikossa 30- 45 min . Ensin niin 
~~ iP.3.sta ~,ävel_yä että hi ki nousee pintaan ja äi ti 

paasee pa ttapyyk ille . Tarko itus on nostaa 
pulss i _n . 120 kertaan minuuti ssa, jollo in 
h1usven su_? nist°. a lo ittaa lisääntymisen ja ko
lo tukset ha tpyvat. Seuraava va ihe on hölkkää
minen jota jokai nen tehköön kuntonsa mu
kaan . ~ nsimmäi nen tavoi te voisi o lla jokaisel
la yhtaJaksomen 5 kilo metrin hö lkkä . 

Lenkk ipoluilta löydämme terveyttä ja halua 
e lämälle e ikä kroppamme enää narise kuin 
vanha veräjä. 

Pysähtykäämme ja kuunne lkaamme, kuun
ne lkaamme mitä kroppamme kertoo. Elim is
töm me vaat ii rentoutusta , jota in muutak in 
kuin stress in sie meni ä. Elimi stömme - vaatii 
liikuntaa . L iikunta e i o le s itä että aamulla 
matkustam me työpaikalle vi haisena ja väsy
nc_enä . Istumme tai kävelemme päivis in työ
k11re1den parissa. mutta emme anna kuonalle, Sotilasmestari Touko Heino 
--------------------yleisöltä ~ -

Kokonaisvaltaista 

KIINTEISTÖJEN 
hoitoa 

pien korjaukset 
- päivys tykset 
- kirvesmiestyö t 
- siivouspalvelut 
- avainpalvelut 
- liputuks et 

Kiinteistöhuolto ja 
siivouspalvelu 
~ DIAMOND ~ 
'V CLEANING 'V 

Heikki Suomäkl KY 
Kaukohaku 94894/173613 

Puh. 949-225730, koti 311 237 
Myös ilt. ja viikonloppuisin 

- Suomen ls~n~ö.!tsijäliitto ry:n ja 
Turun Yrittajat ry:n jäsen 

Rauma 
938-222 811 

Loimaan Turve ja Humus 
923/820 52 

KIINTEISTÖNVÄLITYS 

INTO JOHANSSON Ky 
LKV (A) 

- huon~istoj_en ja kiinteistöjen väli
tys - yntysvalltys - isännöintipalve
lu - vuokrausvälitys 

AURAKATU1 , TURKU 
PUH. 501 991 KOTI: 358 784 
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KYLPYHUONEESEEN 
1 LJ...-i---nr--t---1 .J ! r L+~ • Kalusteet ja tarvikkeet 

• Lattia- ja seinälaatat 
• Suihkualtaat, suihkuseinät 
• LVI -kalusteet ja -tarvikkeet 

suunnittelu-, mittaus-, kuljetus
m~~~~rr-Hr-:::::~ ja asennuspalvelut 

Autokaupan keskus 
Turussa 

Rieskalähteentiellä 

SISU 
Oy Sisu-Auto Ab 

Rieskalähteentie 76, puh. 383 133 

.lk'&~~LA-AUTO OY 
RleekalMht....-tle 71 TURKU puh 31!12 300 

Tavoite-Auto Ky 
A ('~kJI.J"IPent,e 7] 20300 r .. , ~ .. ]0 Pu~ q21 J886b& 

VV-AUTOOY 
Rieskalähteentie 89, puh. 538400 
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SUKLAA SYDÄN 
TURKU SIBELIUKSENKATU 5 PUH. 514 616 

Arkisin 6-22.00 Saatavana kuivia hedelmiä -
Lauantaisin s-22.00 elintarvikkeita - irtomausteita 
Sunnuntaisin 10-22.00 _ papukahvia - irtoteetä 

POIKKEA UUTEEN KAHVIOOMME PUUTORIN VARRELLE. 

ON ILO PALVELLA TEITÄ 
~~ ... -~<>- JÄTEHUOLTOASIOISSA 

Viihtyisä 
pysähdyspaikka 

Valtatie 1 :n varrella 
- 82 km Turusta - 84 km 
Helsingistä - tunnettu hyväs
tä ruoasta - kahvila n. 90 
paikkaa - ravintola - 280 
henkilöä - A-oikeudet -
tanssia, ke, pe ja la - sun
nuntaisin pitopöytä - hotelli 
76 vuodetta - puolihoitoa -
täysihoitoa - kolme saunaa 

kabinetti/kokoustilat: 
20-40 henkeä - luentosali : 
55 henkeä. 

TERVETULOA 
25410 SUOMUSJÄRVI 

Puh. 924-883 45 

HANNONEN-YHTIÖT 
Kärsämäentie 33 
20360 TURKU 
(921) 381 300 

SÄHKÖSUUNNITTELIJA 

INSINÖÖRITOIMISTO 
TUOMO HINKKANEN Ky 

Aurakatu 5 
20100 TURKU 

Puh. (921) 510360 
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O,(lolal, 
"KAIKKEA KUMISTA JA MUOVISTA" 

Myymälä 
AURAKATU 1 

Teollisuusmyynti 
AKSELINTIE 3 

Rengashalli 
AKSELINTIE 3 

301233 301233 305550 
305551 

KÄYTÖSSÄ ERILAISIA HYDRAULISIA KAIVINKONEITA 

Vesijohtojen, viemärien uudis- ja korjaus
työt myös piikkaustyöt kompressoreilla -

'
/.R'J Kaivuuliikek 
'-' I P. RIITAMO y 
, Pääskyvuorenkatu 17, 20520 TURKU 52 

,____ _____ ~ Puh. 376 558, suora 94922 1558 

TULE JA VIIHDY 
BASSIN HOLVIEN ALLA. HER
KULLISEN RUUAN JA HYVIEN 

AITO ITALIALAINEN 
RAVINTOLA JA 
PIZZAPAIKKA 

YSTÄVIESI KANSSA. .. 

RISTORANTE BAIII Aurakatu 1 puh. 311 308 
PIZZERIA 20100 TURKU 

~ 
VESIJOHTOLIIKE 

TURUN LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma-Pe klo 8-17 

LVI-tarvikkeet Öljypolttimet 
- varaosamyynti - varaosamyynti 
- asennukset - asennukset 
- korjaukset - huoltokorjaukset 
•• ... c:>IVIIVI~ <> .. F9a.."T"a<.~~~~•• 
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OLETKO MUUTTAMASSA? 
Turun KTK palvelee Sinua tarjoamalla 

*ammattitaitoisen autoilijan 
*Sopivan kaluston 
*apu miehet 
*Vakuutusturvan vahinkojen varalta 

Jos arvostat varmuutta ja vaivattomuutta pyy
dä tarjouksemme ja vertaa hintojamme muihin 
vaihtoehtoihin. 

Täydelliset muuttopalvelut 
edullisesti 

Turun KTK :sta, 
myös iltaisin ja viikonloppuina. 

SOITA 334444 




