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TurRtR 

50 

1939-1989 

KANSIKUVA: Juhlapäivän paraati 

mikä tärkeää 
tänään ? 

Rykmenttimme 50-vuotistapahtumiin liittyen lähetin eversti Yrjö 
Pohjanvirralle tervehdykseni 5. syyskuuta. Kiitin häntä hänen pal
veluksistaan harvinaisen pitkän, peräti 9 vuotta kestäneen komenta
jakauden aikana, jolloin hänen kokeneessa ja harkitsevassa johdos
saan rykmenttiä kehitettiin monin tavoin sosiaalisesti ja toimivuu
deltaan nykyaikaiseksi joukko-osastoksi . 

Myös eversti Yrjö Pohjanvirta , sattumalta samana päivänä, 5. 
syyskuuta, lähetti rykmentillemme oman tervehdyksensä, joka kuu
lui seuraavasti : "Esitän parhaat onnitteluni rykmentin puolivuosisa
taisen, menestyksekkään toiminnan johdosta. Osallistuisin mielel
läni juhlatilaisuuksiin, mutta sairauteni estää sen. Tervehdin myös 
entisiä palvelustovereitani toivottaen Teille sekä koko rykmentille 
myönteistä jatkoa." 

Kun eversti Yrjö Pohjanvirran tervehdys luettiin juhlassamme 
10. syyskuuta , oli se jo viesti rajan takaa . Hänen voimansa olivat 
uupuneet kaksi päivää aikaisemmin. 

Turun Rannikkotykistörykmentti oli eversti Yrjö Pohjanvirran 
viimeinen palveluspaikka. Bokullan linnakkeen päällikkyys jatko
sodan alussa oli eräs ensimmäisistä. 1960-luvun taitteessa hän pal
veli rykmentissä toistamiseen ja sen jälkeen useita vuosia ylemmäs
sä, divisioonatason johtoesikunnassa, osallistuen koko ajan ryk
mentin toimintojen ohjailuun ja suunnitteluun . - Joukko-osastom
me kävi hänelle tutuksi ja myös rakkaaksi . 

Eversti Pohjanvirran komentajakautena , vuosina l 96S-l 977 , 
rykmentin kehittäminen oli monipuolista ja tuloksekasta. Komenta
jana hän saattoi iloita monista sellaisten aloitteiden ja hankkeiden 
toteutumisesta , joita hän oli ollut valmistelemassa ja ohjaamassa 
palvellessaan divisioonan esikunnassa , tai jotka käynnistettiin hä
nen komentajan tahdollaan. Merkittävimpiä olivat Gyltön suurlin
nakkeen valmistuminen ja käyttöönotto , Utön linnakkeen laaja sa
neeraus- ja uudisrakennus-ohjelma sekä monet hyödylliset ja 
kauaskantoiset rykmentin koulutukseen ja valmiuteen liittyvät uu
distukset. Rykmentin tehokkuus ja toimivuus kohenivat ja linnak
keiden sosiaaliset palvelut ja hyvinvointi kasvoivat. Eversti Pohjan
virta oli myös ihmisten komentaja . 

Erottuaan vakinaisesta palveluksesta vuonna 1977 eversti Poh
janvirta seurasi kiinteästi rykmentin vaiheita ja mahdollisuuksiensa 
mukaan oli aina tukemassa toimintaamme. Viime aikoina hän aut
toi meitä historiamme kirjoittamisessa. Hänellä oli runsaasti autent
tista tietoa, jonka hän sujuvalla kynällään antoi käyttöömme. 

Rykmentin järjestyksessä toinen lippu, joka naulattiin eversti 
Pohjanvirran aikana oli saattamassa entistä komentajaansa. Lipun 
väreissä sininen kuvaa merellistä palvelusympäristöä ja kulta uskol
lisuutta . Sotilasvalansa hengessä eversti Pohjanvirta ei rykmenttin
sä lipusta enää milloinkaan luopunut. Hän palveli viimeistä jouk
ko-osastoaan loppuun asti kantaen uskollisuuden kultaa sydämes
sään. 

Ola Simola 
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Katse myönteisesti 
huomiseen 

Turun Rannikkotykistörykmentin juhlavuosi 1989 on 
päättymässä. Puolustusvoimissa kulunut vuosi on ollut 
muutosten aikaa. Maavoimien organisaatiouudistus on 
saatettu lähestulkoon loppuun. Se koskettaa myös omaa 
joukko-osastoamme, kuten jokainen meistä tietää . Joh
tamis- ja hallintojärjestelmien perusteellinen uudistami
nen henkilöstön uudelleen kohdentamisineen on saatettu 
alulle , jos kohta osa lopullisista päätöksistä on vielä te
kemättä. Puolustusvoimat sopeutuu yhteiskunnalliseen 
muutokseen uudistamalla myös varusmiespalvelusjär
jestelmää. 

Yhteiskunnallisen muutoksen tuuli on kuitenkin kiih
tymässä edelleen. On selväää, että puolustusvoimissa 
toteutetut ja alulle pannut uuudistukset eivät yksin riitä. 
Parlamentaaristen puolustuskomiteoiden ajasta tähän 
päivään maanpuolustus on elänyt voimakkaan, myöntei
sen kehityksen kautta, mutta huomisen taivaalle on ka
sautumassa tummia pilviä . Pelkästään kilpai lu vähene
västä työvoimasta vaatii puolustusvoimilla aivan erityis
tä panostusta. Julkisuudessa vähemmän pohdittu tosi
asia on, että ensi vuosituhannen alkuvuosikymmeninä 
yli 65-vuotiaiden määrä kiipeää yli miljoonaan. Yksi 
vastaus tähän haasteeseen on ihmistyöpanoksen korvaa
minen tekniikalla, mutta si lläkin on rajansa . 

Tiedotusväline kertoo muutoksesta ja elää siitä . Sen 
tehtävä on selventää ja kirkastaa vastaanottajilleen ym
päristömme kehitystä. Kalkas pyrkii täyttämään tämän 
vaatimuksen omalla tavallaan, maanläheisesti, tavalli
sen lukijan näkökulmasta. Huomiseen voi katsoa myös 
positiivisesti! Edessä ovat mielenkiintoiset ajat. 

Muutos kohdistuu myös Kalkaksen tekijöihin . Turun 
Sotilaspiirin päälliköksi si irtyvä Ola Simola luovuttaa 
paikkansa toimitusneuvostossa Ilmari Heinoselle . Toi
mitus toivottaa kummallekin menestystä uudessa tehtä
vässä. 

Hyväksi lopuksi voimme todeta ottavamme myös ta
sa-arvolain vaatimukset kuuliaisesti huomioon . Lehden 
turhan miehiseen tekijäkuntaan tulee tervetullutta nais
näkökulmaa, kun Erja Sallinen Raumalla ryhtyy vetä
mään Kiltapalstaa. Ei muuta kuin töihin taas. 

Jouko 



Rannikko-89 oli luonteeltaan tykistöllinen harjoitus. Örön 130- ja 152-millisillä ammuttiin satoja 
laukauksia. 

Jyskettä ja lääkintää 

Rannikko 89:ssä 

Tositilanteessa sotaväki täydentäisi omaa kulku
välineistöään siviilistä otettavilla autoilla ja trakto
reilla, mutta siviilikalustoa tarvittaisiin myös vesi
kuljetuksiin. Tätä vähemmän tunnettua asianlaitaa 
havainnollistettiin Lounais-Suomen sotilasläänin 
rannikkopuolustusharjoitus Rannikko 89:ssä viime 
elokuussa. Harjoitukseen osallistui 2500 miestä, 
joista tuhatkunta oli reserviläisiä. 

"Pikakyyti viehätti sotilaita" päivälehdet kirjoit
tivat nopeiden perheveneiden käytöstä miehistökul
jetuksiin saaristossa. Myönteinen julkisuus syntyi 

huvittavasta kontrastista: parroittuneet reserviläis
jermut loikomassa kromikiiltoisten muskelivenei
den salongeissa. 

Paljon vähemmälle huomiolle jäi toinen siviilistä 
otettu alusjoukko; vaikka sen merkitys olisi sotati
lanteessa todennäköisesti kromikiitureita suurempi. 
Turun Rannikkotykistörykmentin osuuteen Rannik
ko 89:stä sisältyi kahdeksan veneen sairaankulje
tusveneviirikkö, joka harjoitteli hiljaa ja näkymät
tömissä omaa tehtäväänsä Hiittisten-örön alueella. 

--~reportaasi __________________ _ 5_ 

Harjoitukseen osallistui myös uuden saaase
man prototyyppi. Luotainpallot täytettiin paikan 
päällä kehitetyllä vedyllä. Prosessissa käytettä
vän lipeän vuoksi pallontäyttäjillä oli oltava suo
javaatteet. 

Harvoin nähty 
kertausjoukko 

Kertausharjoitettavana joukkona viirikkö oli har
vinainen lintu. Muisteltiin, ettei siviilistä otettuja 
sairaankuljetusveneitä ole nähty rannikon harjoi
tuksissa ainakaan pariin vuosikymmeneen. Rannik
ko 89:ssä kertautetun viirikön veneiden omistajat 
toimivat veneidensä kuljettajina. Puolustusvoimat 
maksoi heille reserviläispalkan lisäksi käyvän 
vuokran veneistä ja vastasi niiden polttoainehuol
losta. 

Rannikkoalueen alaisuudessa toimivan viirikön 
tehtävänä on kuljettaa haavoittuneita ja sairastunei
ta mantereelle linnakkeilta ja muilta rannikkotykis
tön toimipaikoilta sekä merivoimien aluksilta, SA
organisaatiossa viirikön vahvuus on 15 venettä. 

Siinä missä Jalkaväki porhalsi muskeliveneillä 
pitkin Peimarinselkää 20-30 solmun nopeudella , 
sairaankuljetusveneet nytkyttivät saaristossa 6-7 
solmun vauhdilla. Poikkeustapauksia lukuunotta
matta vauhti ei olisi sen kummempi tositilanteessa
kaan. Viirikön veneet ovat tyypillisesti uppouma
runkoisia matkaveneitä, jopa moottoripurjehtijoita. 
Paarien sijoittelu veneiden sisätiloihin vaati hyvää 
mielikuvitusta. 

- Tällainen haavoittuneiden evakuointitapa on 
tyypillinen köyhän miehen ratkaisu. Suurvallat hoi
tavat rannikon evakuoinnit helikoptereilla , pienen 
maan on tyydyttävä hitaisiin ja tiloiltaan epätarkoi-

Koulutusta lähes kädestä pitäen. Linnake
komppaniaa opetettiin tekemään vastahyök
käys oikein. 

tuksenmukaisiin vene1snn, rannikkoaluetta harjoi
tuksessa johtanut everstiluutnantti Ilmari Heino
nen pohdiskeli. 

Kaluston laatua tärkeämpää on kuitenkin se , että 
havoittuneiden kuljetusketjussa ei ole aukkoja. Va
kavasti haavoittuneita ei voi jättää saarille . 

- Linnakkeiden moraalin kannalta on tärkeintä , 
että on olemassa jokin järjestelmä, joka toimii luo
tettavasti, Heinonen sanoi. 

Lääkintökoulutus 
uudistuu 

Lääkintöhuollon koulutukseen kiinnitettiin muu
tenkin erityishuomiota Rannikko 89:ssä. Rykmentti 
kutsui harjoitukseen niin paljon lääkintäelimiä, että 
havoittuneiden hoito- ja kuljetusketju saatiin toimi
maan "oikeasti" linnakkeiden taisteluasemista man
tereelle asti . 

- Pääesikunta on painottanut lääkintähuollon 
tärkeyttä. Varusmiehet saavat moneen otteeseen 
ensiapukoulutusta koulutuksen aikana ja reserviläi
sillekin opetetaan nykyään henkeä pelastavan en
siavun perusteet, lääkintähuoltoupseeri Vesa Vesa
ta kertoi . Vääpeli Vesala toimi harjöituksessa 
öröön sijoitetun lääkintäjoukkueen kouluttajana. 

Koulutuksen uuden porrastamisen taustalla on 
realismi: todella pahassa paikassa lääkintärniehet 
eivät ehtisi hoitaa riittävän nopeasti kaikkia apua 
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Everstien pohdintatuokio harjoituksen lomassa. Rannikkotykistön tarkastajalla Juhani Niskalla 
ja Olavi Simolalla oli hetki aikaa puntaroida aselajin tätä ja huomista päivää. 

tarvitsevia. Taistelijapari voi auttaa itse itseään, 
kun joka mies osaa ensihoidon. 

Sairaanhoitajat Marketta Pärettiä ja Sirkku 
Nyström loivat todentuntua lääkintäjoukkojen har
joituksiin Örössä. Siansuolta ja luita kului muovi
kassikaupalla heidän loihtiessaan harjoitusuhreille 
toinen toistaan karmeampia vammoja. 

Sitäkin vähemmän harjoituksessa sattui oikeita 
kolhuja. Mainittavin riesa olivat punkit, joiden 
poistamistavoista lääkinnän ammatti-ihmiset kävi
vät iltapuhteilla syvämietteisiä keskusteluja. 

Kaikki joukot 
yhtaikaa 

Suurin osa Rannikko 89:een osallistuneista 1000 
reserviläisestä soti TurRtR:n toimipaikoilla Örössä 
ja Hiittisissä. Rykmentti kokeili 800-päisen reservi
läisjoukon kokoamisessa poikkeuksellista perusta
mistapaa: upseerit, alipäällystö ja miehistö tulivat 
yhtaikaa perustamispaikoille, ja siirtyivät sieltä toi
mipaikoilleen valmiina joukkokokonaisuuksina. 

- Kokeilulla mitattiin tietyn rannikonpuolustus
järjestelmän toimivuutta ja lopputulosta voitiin pi
tää onnistuneena. Näinhän meneteltäisiin tositilan
teessakin, Ilmari Heinonen kertoi. 

Perusluonteeltaan TurRtR:n osuus Rannikko 

89:sta oli tykistöllinen. Syyskesän lämmössä sä
dehtivälle merelle syydettiin satoja ammuksia 
"miehisen yhteistyön tuloksena" kuten arnmuntoja 
kuvattiin eräässä lehtijutussa. 

Niinpä. Ei tästäkään harjoituksesta olisi tullut 
mitään ilman joukkojen saumatonta yhteistyötä. 

Lääkintähuolto oli toinen pääosan esittäjä Ran
nikko-89:ssa. Haavoittuneiden hoitoa harjoitel
tiin kaikkien lääkintätoimenpiteiden kautta 
mantereelle kuljetukseen asti. 

Jouko Vähä-Koskela 

---"W pauhuja __________________ _ 
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Siviili
poikamiestyttönä 
ulkosaaristossa - . -·· : ;--. 

Voiko siitä olla jo vuosi, kun olen tullut Utöseen 
?! Aika on vierähtänyt ihan siivillä ja se kai kertoo
kin tärkeimmän. Olen viihtynyt todella hyvin. 

Tulin saareen Lohmin kyydissä kaupunkihepe
neissäni ja olin merisairas. Linnakkeen silloinen 
vääpeli sotmest Kareniemi oli vastassa tuulisella 
laiturilla ja vei minut leppoisalle saarikierrokselle. 
Näin isoksi ja idylliseksi en Utötä ollut kuvitellut. 
lhastuin ensisilmäyksellä kylän perällä olevaan pu
naiseen torppaan, venäläisten vuosisadan vaihtees
sa rakentamaan viestiasemaan ja voi sitä riemua, 
kun sain kahden viikon kuluttua kantaa 28 pahvi
laatikkoani Tampereelta tämän saaren lmpilinnaan. 

Monenlaista remonttimiestä ikäiseni poikamies
tytön tulo tietysti houkutti alussa paikan päälle, 
mutta talon kynnys oli riittävän korkea ja jyvä erot
tui akanoista. Kynnyksen maalaamisesta se alkoi. 

Harrastukset vaihtuivat melko lailla. Tampereel
la opiskellessani kuntosali, aerobic ja kilpatanssi 
kuuluivat viikko-ohjelmaan. Utössä olen ulkona 
aina kun sää sallii . Kävelen kivillä kamera kaina
lossa tai lenkkeilen niityllä - kesäisin niityllä pela
taan jotain sählyn tapaista ja potkitaan palloa, jopa 
minäkin . 

Talvi-iltoihin kuuluvat naisten jumppakerho, 
uinti ja saunominen, kirjastossa käynti ja puheli
messa pälpättäminen. 

Työpaikka armeijan palveluksessa toi mukanaan 
paljon uutta opittavaa. Miesten kanssa on mukava 
tehdä töitä - yhteenotot eivät ole niin vakavia kuin 

naisvaltaisessa työpaikassa, mutta aina ei voi nai
nenkaan ymmärtää miesten logiikkaa! 

Linnakkeella on nuori henki ja se on hyvä asia. 
Ihmiset ovat iloisia ja huumorintajuisia. Pienen pai
kan ongelmat tulevat Utössäkin pimeinä talvi-iltoi
na esille - montaa lämpöhaalaria ei kylätiellä näy 
ja saunanlauteillakin puhutaan marraskuun tienoilla 
enimmäkseen epäkohdista. Mutta kun joulu kokoaa 
utöläiset linnakkeelle yhteiselle aterialle ja uuden 
vuoden raketit ammutaan tolpan juuresta, niin ke
vään odotus saa ihmiset suhtautumaan asioihin eri 
tavalla. 

Tunnen tekeväni arvokasta työtä linnakkeen ruo
kalassa. Ruokailu ei ole varusmiehille vain ravin
to-opillinen asia, vaan mitä suurimmassa määrin 
myös sosiaalinen tilanne. Pienessä ruokasalissam
me pojat oppivat "ruohojen syömisen" lisäksi pöy
tätapoja ja vieruskaverin huomioonottamisen. 

Täällä lähes puuttomassa Utössä olen nähnyt elä
mäni suurimman tähtitaivaan, henkeäsalpaavat au
ringonlaskut ja aamuyöllä punaisen kuun . 

Olen vetänyt kaksin käsin myrsky-yönä taloni 
ovea kiinni, pessyt ikkunoita merenpärskimästä ve
destä ja viritellyt hiirenloukkuja yömyöhällä. 

Syysiltana on huima tunne palata tuulenpieksä
mänä lämpimään mökkiin . Majakan säännöllinen 
valonvälähdys tuudittaa uneen. 

Täällä asiat tuntuvat olevan luonnon ehdoilla oi
keassa tärkeysjärjestyksessä. 

Päivi Juvonen 
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Paraatikahvit Turun Kaupunginteatterilla. Monet van
hat tuM kohtasivat ja kertasivat vanhoja muistoja ryk
mentin menneiltä vuosilta. 

50-vuotias rykmenttimme 
juhli puolivuosisataista ole
massaoloaan näyttävästi 
nimikko kaupungissaan 
Turussa. 

Järjestelyt ja juhlan oh
jelman taso, sekä arvokkuus 
olivat vertaansa vailla. Juh
lien yleisilme oli historiaa 
kunnioittava perinne sotilai
neen, Jalkaväenkenraali 
Adolf Ehnrootin isällisin 
puhein, rykmentin historii
kin ensiesityksin, lauluin 
ja lausunnoin. 

Parhaiten ajatukset rykmentin 
syntyaikoihin vei kuitenkin professori George 
De Godzinsky, jonka kaikki muistavat yhtenä 
tärkeänä kuuluisan talvisodan hengen luojana 
musiikillaan. 

Päivän tilaisuudet päättyivät iltajuhlaan, 
jonka herkuista notkuvat pöydät poistivat 
mielistä historian havinan. Aivan liian harva 
vain oli saapunut paikalle. 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN 
50-VUOTISJUHLAPÄIVÄN 

YLEISOHJELMA 
TURUSSA 10. 09. 1989 

Klo 
72.00 JUHLAJUMALANPALVELUS Mikaelin kirkko 

13.15 PARAA TI 
Reittiä Puistokatu
Martinsilta-ltäinen 
Rantakatu 

13.30 PARAATIKAHVIT 

14.15 PÄIVÄ.JUHLA 

17.00 JUHLAPÄIVÄLLINEN 

Ohimarssin vastaanotto 
valtion virastotalon 
kohdalla 

Turun Kaupunginteatteri 

Turun Kaupunginteatteri 

Heikkilän kasarrmn 
ruokasali 
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Näyttävän paraatin, jossa oli mukana joukkojen lisäksi 
ajoneuvoja, veneitä ja asekalustoa, ottivat vastaan 
Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja kenraali
luutnantti Veikko Vesterinen, Turun RannikkotykistÖ
rykmentin komentaja eversti Olavi Simola sekä Turun 
Rannikkotykistörykmentin esikuntapäällikkö eversti
luutnantti Ilmari Heinonen. 

Hienon ja kouriintuntuvan kiitoksen stipendinä tulok
sellisesta ja uutterasta työstä saivat oikealta vasem
malle: Lauri Poromaa, Timo Saastamoinen, Jaakko 
Nummela, Heikki Kiviranta, Eeva Setälä, Hannu Lahti, 
Asko Rinne ja Jussi Kytökari . 

Juhlapäivällisillä Heikkilässä riitti keskustelua päivän 
muistorikkaista tapahtumista ja hienosta juhlamenus
ta. 

. -
Kaupunginteatterin täysi sali kuunteli, katseli ja nautti 
päiväjuhlasta, jonka juonsi toimitusjohtaja Heikki Tiil i
kainen. 

Selkämeren toimiupseeri! ry:n puolesta puheen ja on
nentoivotukset juhlivalle rykmentille toi sotilasmestari 
Kalevi Peltoniemi. Vastaanottajina oikealta vasem
malle Pasi Kataja. Ilmari Heinonen ja Eila Latvasalo. 

Eversti Olavi Simolan ja tilannevalvoja Eila Latvasalon 
kiitos ikimuistettavasta ohjelmasta. Henkilöt oikealta 
vasemmalle fil.lis. Kaija Tuominen, dir.mus. Martti 
Neuvonen, Esko Ruohonen, Mauri Vesanto ja Turkka 
Mettälä. 

Kalkas kiittää järjestäjiä mieleenpainuvasta päivästä ja tähyää rykmentin jalanjäl
jissä kohti seuraavia vuosikymmeniä. Pasi Staff 
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Haahkojen kesä 

(Turku 31. 8.) 
- Sodan aikana haahkat metsästettiin lop

puun ja munat syötiin pesistä, kertoo profes
sori Rauno Teoovuo. Kanta on kuitenkin ko
ko ajan elpynyt, koska haahka pystyy pitä
mään pintansa merilokkia vastaan päinvastoin 
kuin pilkkasiipi, jonka kanta romahtaa. 

Kuluneena kesänä poikueita on ollut nm
saasti ja niissä on ollut paljon untuvikkoja. 
Hyvät perättäiset pesintävuodet vievät haah
kaa saariston sisäosiin. Ruissalon eteläkärjen 
tasalla on jo runsas kanta. Ensi keväänä seu
raamme taas nimikkolintumme kevätmuuttoa 
ja tarkkailemme olisiko jo Latokarin alueella 
pesiä. 

RUL:n liittoneuvosto 
Kuuskajaskarissa 

(Rauma 17. 8.) 
Suomen Reserviupseeriliiton liittoneuvosto 

vieraili 17. 8. Kuuskajaskarin linnakkeella. 
Arvokkaat herrat tutustuivat linnakkeeseen 
teoriassa ja käytännössä rykmentin komenta
jan ja paikallisten isäntien johdolla. Patteris
tolle luovutettiin liiton standaari ja kunnian
arvoisa jalkaväenkenraali Mannerheim-ristin 
ritari Adolf Ehrnrooth piti jälleen kerran sy
tyttävän puheen kiittäessään pöydän antimis-

ta. Ennen poistumistaan liittoneuvosto ehti 
kuin ehtikin pitää kesäkokoukseosa Kuuska
jaskarin linnakkeella. 

Taulujen jako 

(Turku 27. 8.) 
Rykmentin historiikin julkaisun tukemisek

si pyydettiin yhteisöjen apua. Rykmentti ha
lusi antaa tukijoille näkyvän kiitoksen, tau
lun, jonka aihe oli kuvattu rykmentin perin
oepäiväkirjasta. Yllä taulujen juhlallinen luo
vutus Turussa meneillään. 

J uhlaristeily 

(Parainen 18. 8.) 
Rykmentin komentaja oli kutsunut yhteis

työkuntien edustajia risteilylle Parais-Iaivalle. 
Matka liittyi rykmentin 50-vuotisjuhlallisuuk
siin ja soi mahdollisuuden selvittää toimin
taamme kuntien edustajille sekä samalla kiit
tää hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä. 
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IBjas-torni vihittiin 

(Rauma 28. 7.) 
Rauman kaupunginjohtaja Uljas Mäkelä sai 

eläkkeellelähtölahjaksi II Patteristolta nimik
komerivalvontatornin . 28 . 7. oli tornin viral
liset vihkiäiset, jonka jälkeen tornin kummi 
kapusi ylös ihailemaan tekniikkaa ja maise
mia rykmentin komentajan kanssa . 

Puistokonsertti 

(Rauma 28. 7.) 
Laivaston soittokunta Turusta, juhlisti 

puistokonsertillaan rykmentin 50-vuotisjuh
laa. Varuskunnan väki ja sotilasmusiikin ys
tävät kuuntelivat soitantaa leppeässä kesäil
lassa raumalaisten sotilasmusiikin ystävien 
kanssa. 

Siipirikoksi. ammuttu 

(Gyltö 7. 9.) 
Kalkas oli Gyltööseen tulleen painosmää

rän osalta vuosijuhlavalrnistelukiireitten takia 
viipynyt matkalla mateluvauhtia. 

Lehti ilmestyi 29 . 8. klo 09.00. Se oli n 
Patteriston alueella jaettu 31. 8. ja lähetetty 
Turkuun komentotoimistoon 29. 8. klo 11.00 
mennessä. 

Kuten aikaisemmin on todettu Turku jakaa 
lehdet edelleen: Kilta, Örö, Utö, Jungfruskär, 
Bergharnn, kurssilaiset , YK-komennuksilla 
olevat ja I Patteriston esikuntaan Gyltön leh
det. 

Jakelutehtävä ei sinänsä ole aivan ongel
maton. Raumalla on valmiiksi tietokonelista
tut nirnilaput, jotka kiinnitetään lehteen , li
säksi siellä on valmiiksi kirjoitetut kirjekuoret 
niille henkilöille, joille lehti on luvattu sen 
tekovaiheessa. Lehden jakokuntoon saaminen 
kestää näin valmisteltuna kuitenkin lähes tun
nin . 

Mikäli epäselvyyksiä on ottakaa yhteys 
omaan vääpeliin ja vääpelit komentotoimis
toon . Vain toimiva organisaatio takaa jaon 
onnistumisen. 

Tuloksekas seksiloma 

(Reila 24. 6.) 
Reilan vartion kummijoutsen Jaska palasi 

taas tärkeälle seksilomalleen Reilaan . Kuvas
sa Jaska ui ylpeänä kuuden untuvikkonsa 
kanssa kohti Reilan saunarannassa odottavaa 
Liisa Suomista, jolta perhe on jo vuosia tottu
nut saamaan joutsenten mieliruokaa. Kalkas 
onnittelee Jaskaa ja komeata poikuetta. 
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Urakoitu on 

(Kuuskaj~ kari 20. 9.) 
Kuuskajaskarin saarelle on kesän mittaan ilmes

tynyt uusi puulaituri. Laiturin rakentamisesta ja 
suunnittelusta on vastuussa värvätty ylikersantti 
Vaarola, jonka ohjeiden mukaan venemiehet ovat 
muun palveluksen lomassa laituria rakentaneet. 

Tämä vierasveneille ja muille suuremmille ve
neille tarkoitettu laituri rakennettiin aikoinaan syys
myrskyssä tuhoutuneen uimalaiturin tilalle . Puuta
varan uutta laituria varten toimitti Satakunnan kiin
teistönhoitopiiri . 

- Laiturin valmistuminen osoitti jälleen kerran 
sen, että aina äänessä oleva Vaarola saa puhumisen 
lomassa myös jotain aikaan, tokaisi linnakkeen 
päällikkö Vainionpää virne huulilla . 

Laituria olivat tekemässä alikersantti Joni Bran
der, korpraali Mika Juhela, venemiehet Harri Här
mälä, Juha-Pekka Rinne, Tero Tamminen ja Juha 
Johansson. 

Puolustusvoimien 
mestari messuilla 

(Turku 14. 8.) 
Touko Heino kävi Mikkelissä 10. 8. 1989 voit

tamassa puolustusvoimien ampumamestaruuden ki
vääri 3 x 20 ls 300 m matkalla . 

Messuilla hän tarkisti näkönsä , jolloin optikko 
totesi sotilaspukuiselle henkilölle, että hänellä on 
huono oikea silmä, jolla ei ainakaan näe ampua 300 
m matkaa. 

Touko Heino löi palkintokellonsa optikon kä
teen, jonka epäuskoiseen onnitteluun Kalkaskin yh
tyy. 

Peuhapaikka lapsille 

(Gyltö 20. 9. ) 
Alkukeväällä gyltöläisten ja PLM:n yhteisillä tal

koilla aloitettiin lasten leikkikentän kunnostus . Ke
sän lopulla, tämä lasten leikki- ja tapaamispaikka 
valmistui. Tyytyväisten käyttäjien ehdoton suosikki 
on liukumäki . " Ko se on nii korkee:" toteavat 
alansa asiantuntijat uudesta liukumäestään . 

Puolueettomat 
vierailivat 

(Gyltö 22. 9.) 
22. 9. elettiin patteriharjoituksen viimeistä päi

vää ja auringon noustessa täytti tiivis sumukerros 
horisontin. Patteri lla elettiin lämmityksen hetkiä, 
päästäänköhän tänään ampumaan. Sumun hälvetes
sä ja ammuntojen alkaessa saapui keskeltä alppeja 
20 sveitsiläisupseeria tutustumaan rannikkolinnak
keen elämään. Vieraiden ensimmäinen tutustumis
kohde oli 130 mm:n tomikanuuna, jonka esittele
mistä saattoi vieressä ampuvien tykkien jyske. Ty
keillä vieraat siirtyivät kasarmille nauttimaan lou
nasta . Lounaan jälkeen oli vuorossa kasarmitilojen 
ja Ravalin esittely .· 
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... saarilta 
ja kiviltä 

Ritarimaljan luovutus 

(Turku 10. 9.) 
Jalkaväenkenraali , Mannerheim-ristin ritari , Adolf 

Ehrnrooth luovutti itse Ritarimaljan Örön voittajapartiolle 
Turun kaupunginteatterin juhlatilaisuudessa. Orön voittaja
partioon kuuluivat: Kokelas Jukka-Pekka Nykänen , aliker
santti Jari-Pekka Hienonen , tykkimies Mika Wahlberg , 
tykkimies Kimmo Fresenius , tykkimies Esa Vormisto, tyk
kimies Mika Lamminen, oppilas Kari Myllymäki ja oppi
las Pasi Salmela. 

Kenraali kysyi Mika Lammiselta mikä merkki hänellä 
on rinnassa . Saatuaan vastaukseksi taistelijanmerkin, hän 
lausui yleisölle: "Tällä nuorella sotilaalla on rinnassaan 
taistelijan merkki, mutta me toivomme, ettei hänen kos
kaan tarvitse mennä taisteluun". 

TOIMITTAJA -
VALOKUVAAJA 

Jos olet siviilissä ehtinyt hankkia toimittajan 
tai valokuvaajan kokemusta , olet juuri sopiva 
mies Kalkkaan varusmiestoimittajaksi tai -valo
kuvaajaksi . 

Emme voi irrottaa sinua kokonaan palveluk
sesta vaan tulet toimimaan tarpeen ja tilanteen 
mukaisesti . Sanomme myös suoraan, että töitä 
on paiskittava vapaa-aikana. Palkintona on hy
vä mieli ja mielenkiintoiset kokemukset. 

Lisätietoja antaa toimitussihteeri sotilasmes
tari Antero Kärkkäinen 938-224 356 (Rauma) 
tai toimittaja yliluutnantti Pasi Staff puh. 
926-471 11 (Utö) . 

Verenluovutus Kuuskajaskarissa 
(Rauma 22. 8.) 

Kuuskajaskarin linnakkeella järjestettiin 22. 8. veren
luovutustilaisuus sekä varusmiehille että kantahenkilökun
nalJe . Innokkaita luovuttajia löytyikin saarelta paljon: yh
teensä 34 miestä ilmoitti halukkuutensa luovuttamaan ver
ta. 

Joukko luovutuspaikalle saapuneista jouduttiin käännyt
tämään takaisin palvelukseen, sillä luovutus lomakkeiden 
täytön yhteydessä kävi ilmi, että osa oppilaista oli juuri 
lähiaikoina luovuttanut osuutensa . Jokainen paikalle saa
punut palkittiin kuitenkin munkki-kahvilla sotilaskodissa . 

Kuvassa oppilas Tommi Pitkänen (takana) tuumi , että 
eipä tuntunut juuri miltään . Sairaanhoitaja Anni Tammisto 
valmistelee oppilas Petteri Ahosta luovutukseen . 

Vihannes on IN 
(Öro 6. 9.) 

Valtakunnallisen vihannesviikon kunniaksi 
4.-10. 9. muututtiin örössä porkkanan purijasta 
punasikurin syöjäksi, kurttukaalin pursutessa kor
vista emännän tuputtaessa kaikkia muitakin merkil
lisyyksiä turvallisen lenkkimakkaran tilalle . 

Ihme kyllä kaikki kokeilun uhrit säilyivät hengis
sä. 
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-
Urheilija rannikon puolustajana 

Kuuskajaskarin linnakkeella aliupseerikur.;sia suorittava 
24-vuotias Esko Grundström on todellinen urheilija: hänellä on 
SM-mitali jalkapallosta, hiihdosta viestikultaa sekä joukko 
muita hyviä sijoituksia lentopallossa ja triathlonissa. 

Tällä hetkellä Grundströmin laji on valtaisaa fyysistä kuntoa 
vaativa triathlon. Teräsoppilas on harrastanut tätä vaativaa kol
miottelua aktiivisesti kolme vuotta. Harjoittelun ja kilpailun li
säksi Gnmdström toimii Suomen Triathlonliiton valmennusva
liokunnassa, jonka puheenjohtaja on kailc.ille suomalaisi lle ur
heilunystäville tuttu Seppo Nuuttila. 

- Triathlon on yksi laji , joka koostuu kolmesta osasta. Täys
pitkä kilpailu alkaa neljän kilometrin uinnilla , jonka jälkeen 
hypätään pyörän selkään ja poljetaan 180 kilometriä. Kilpailun 
kruunaa marathon-juoksu. 

- Vaikka laji vaatiikin kovaa kuntoa, sopii se silti mielestäni 
kailc.ille. Jokaiselta vannaan löytyvät uimahousut , polkupyörä 
ja lenkkarit. Kunnon kohottajana triathlon on erinomainen ja 
monipuolinen laji. 

Huipputasolla triathlon on todellinen teräsmiesten kilpailu . 
Harjoittelu on täysipäiväistä työtä ja varusteisiinkin satsataan 
paljon. Lajin huipentuma on lokakuussa pidettävä Ironman
kilpailu . 

- Minulla menee noin kolme tuntia päivässä harjoitteluun. 
Pyöräilyä ja juoksua harjoittelen huomattavasti enemmän kuin 
uintia. Palveluksen aikana en ole pystynyt harjoittelemaan tar
peeksi , ja täytyykin myöntää, että kuntoni on päässyt laske
maan. 

- Mielestäni laji sopisi erinomaisesti varusmiehille. Koulu
tuksen yhtenä tavoitteenahan on varusmiesten kunnon kohotta
minen . Järjestämällä vanti- tai puolimatkalc.isoja varusmiehille 
saataisiin muuten ehkä vastenmieliselle liikuntakoulutukselle 
innostavampi pohja, selvittää Grundström ajatuksiaan. 

Pesänrakentajia: 

Kihlauksensa julkaisseet: 
Jouko Moisio ja Sari Rouvali 24. 6. 1989 lukien. 

Avioliittoon vihitty: 
Olli Junttila ja Eija Kurkilahti 19. 8. 1989 Raumal
la. 

Untuvikkoja: 

Maija ja Esa Hyökyvirralle on syntynyt tyttö 
4. 8. 1989 Raumalla . 
Eija ja Tarmo Lievoselle on syntynyt tyttö 
5. 10. 1989 Örössä. 

Untuvikkoja korjaus 
Carita ja Jarkko Lehtisen tyttö on syntynyt 
22. 6 . 1989, eikä 19. 6. 1989 kuten aikaisemmin 
on ilmoitettu. · 
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Komentotoimisto tiedottaa: 
Ylennykset: 
- Majuriksi - kapteeni Uolevi Piispanen 1. IO. 1989 
- Yliluutnantiksi - luutnantti Pasi Staff 1. 9. 1989 - luutnantti 

Aaro Kantonen 1. 9. 1989 
- Alikersantiksi - v-korp Torvald Eksten 10. 9 . 1989 
- Korpraaliksi - rjääk Hannu Huhtala 10. 9. 1989 

Tehtävään määräykset: 
- Kapteeni Kari Toivonen toimistoupseeriksi rykmentin esi

kuntaan 1. IO. 1989 lulc.ien 
- Kapteeni Sakari Kinnarinen merivalvontaupseeriksi rykmen

tin esikuntaan 1. 10. 1989 lulc.ien 
- Luutnantti Pasi Lintuaho Gyltön linnakkeen varapäälliköksi 

1. 10. 1989 Iulc.ien 
- Sotilasmestari Matti Susi merenkulku-upseeriksi FJI pstoon 

1. 11. 1989 lulc.ien 
- Ylivääpeli Ano Järvi kuljetusupseeriksi rykmentin esikun

taan 1. I 1. I 989 lulc.ien 
- Ylivääpeli Jukka Sievänen kuljetusupseeriksi FJI pstoon 

1. I 1. I 989 lukien 
- Ylikersantti Timo Mäkelä merenkulku-upseeriksi esikunta

patterille 1. 11. 1989 tule.ien 
- Vääpeli Staffan Engberg opetusupseeriksi Utön linnakkeelle 

1. 12. 1989 tule.ien 
- Vääpeli Mika Oranen opetusupseeriksi Gyltön linnakkeelle 

1. 12. 1989 tule.ien 
- Vääpeli Timo Väänänen linnakkeen vääpeliksi Gyltön lin

nakkeelle 1. 12. 1989 tule.ien 
- Vääpeli Juha Åberg merivalvontaupseeriksi Gyltön linnak

keelle 1. 12. 1989 lulc.icn 
- Majuri Lauri Poromaa yksikön päälliköksi Kuuskajaskarin 

linnakkeelle 1. 1. 1990 tule.ien 
- Kapteeni Timo Ylönen erityistehtävään Kuuskajaskarin lin

nakkeelle 1. 1. 1990 lukien 
- Yliluutnantti Matti Vainionpää erityistehtävään Utön linnak

keelle 1. 1. 1990 lukien 
- Talousyliluutnantti Antti Leino taloudenhoitajaksi rykmentin 

esikuntaan 1. 1. 1990 lukien 
- Sotilasmestari Antero Kärkkäinen opetusupseeriksi Kuuska

jaskarin linnakkeelle 1. 1. 1990 tule.ien 
- Ylivääpeli Heimo Lempiäinen opetusupseeriksi Utön linnak

keelle 1. 1. 1990 lukien 
- Vääpeli Staffan Engberg Utön linnakkeen vääpeliksi 

1. 1. 1990 lukien 
- Vääpeli Esa Hyölcyvirta lculjetusupseeriksi Kuuskajaskarin 

linnakkeelle 1. 1. 1990 lulc.ien 
- Vääpel_i Jyrki Koivunen merivalvontaupseeriksi Kuuskajas

karin bnnakkcelle 1. 1. 1990 tule.ien 
- Ylikersantti Pasi Rautiainen opetusupseeriksi Utön linnak

keelle 1. 1. 1990 lukien 

Taloon tulleet: 
- Luutnantti Pasi Lintuaho ja luutnantti Jussi Hietaniemi Gyl

tön linnakkeelle 1. 9 . 1989 
- Vänriklc.i Olli Kähkönen Kuuskajaskarin linnakkeelle 

6. 9. 1989 
- Vänriklc.i Tapio Lincri Utön linnakkeelle 6. 9 . 1989 
- Vänriklc.i Mika Gröndahl Örön linnakkeelle 6. 9 . 1989 
- Sotilasteknikko Kari Ruuskanen rykmentin esikuntaan 

1. 9. 1989 
- Kersantti Jorma Helin rykmentin esikuntapatterille 

10. 10. 1989 

Irtisanoutumiset: 
- Ruokala-apulainen Sari Mäkelä 22. 8. 1989 
- Sotilas lääkäri kapteeni Pentti Tuomi 3. 9. 1989 
- Värvätty tilannevalvoja Laila Järveläinen 6. 9. 1989 
- Ylivääpeli Janno Halmet 1. 12. 1989 
- Sotilasmestari Pertti Mattila 1. 2. 1990 

Siirrot: 
- Kapteeni Kari Toivonen Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-

mentistä Turun Rannikkotykistörykmenttiin 1. 10. 1989 
- Yliluutnantti 'Thomas Grönvall Turun Rannikkotykistöryk-

mentistä Suoroenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin 
1. 10. 1989 

- Ylivääpeli Ano Järvi Varsinais-Suomen llmatorjuntaryk
mentistä Turun Rannikkotykistörykmenttiin 1. 11. 1989 

- Ylivääpeli Jukka Sievänen Kuljetusvälinevarikolta Turun 
Rannikkotylcistörykrnenttiin 1. 11. 1989 

- Vääpeli Timo Väänänen Oulun Sotilaspiirin Esikunnasta Tu
run Rannikkotykistörykmenttiin 1. 12. 1989 

Huomionosoitukset ja pallcitsemiset 

1. Rykmentin pienoislippu 

- Yli! Matti Aaltonen 
- Yliv Reijo Hekkala 
- Sotmest Markku Kareniemi 
- Sotmest Manti Latvasalo 
- Yliv Auvo Lehtonen 
- Sotmest Veikko Mäkelä 
- Kapt Kauko Peltonen 
- Sotmest Reima Raitio 
- Evl Kalervo Rehnbäck 
- Yliv Christer Af Ursin 

2. Stipendit kullekin 2.000 mk: 

- Majuri Lauri Poromaa 
- Yliluutnantti Timo Saastamoinen 
- Sotilasmestari Kalevi Peltoniemi 
- Rouva Sirpa Lehtonen 
- Majuri Heikki Kiviranta 
- Ylivääpeli Hannu Lahti 
- Emäntä Eeva Setälä 
- Sotilasmestari Asko Rinne 
- Värvätty tilannevalvoja Leila Leppänen 
- Teknikkokapteeni Juhani Kytökari 

3. Rykmentin standaari Sotilasmestari Touko Heino 

4. TurRtR:n mitalit 

- Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri 
Veikko Vesterinen 

- Turun ja Porin läänin maaherra maaherra Pirkko Työläjärvi 
- Rannikkotykistön tarkastaja eversti Juhani Niska 
- Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 
- Kenraaliluutnantti C. 0 . Lindeman 
- Kenraaliluutnantti Wilhelm Stewen 
- Everstinna Maj Kainulainen 
- Everstinna Saga Hassincn 
- Eversti Aarre Kurki 
- Eversti Pentti Aulaskari 
- Rannikkotykistöaselaji 
- Lounais-Suomen Sotilasläänin esikunta 
- Satakunnan Sotilaspiiri 
- Rannikkosotilaskotiyhdistys 
- Turun Rannikkotykistökilta 
- Sotilasläänin ja rykmentin pappi kenttärovasti Kari Vappula 

- Turun Sotilaspiiri 
- everstiluutnantti Ilmari Heinonen 
- yliluutnantti Mauri Mutta 
- teknikkokapteeni Urpo Saari 
- majuri Eero Raussi 
- teknikkokapteeni Timo Rantala 
- yliluutnantti Jaakko Nummela 
- talouskapteeni Jukka Kankare 
- majuri Heikki Kiviranta 
- majuri Lauri Poromaa 
- toimistosihteeri Paula Vehmanen 
- sotilasmestari Stig Lehtovaara 
- majuri Esa Tiainen (Namibia) 
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Operaatio MESSUT 
"Miten valonvahvistin toimii? "Miten tark

ka on rannikkotykistö?" 
"Saavatko kaikki joukot laser-etäisyysmit

tarin?" 

Siviilien kysymykset satelevat ryöppyma 
tai rauhallisena keskusteluna päivästä toiseen 
ja Turun rannikkotykistörykmentin varusmie
het antavat vastauksia. Lea Laven ja Kirka 
laulavat, maailman vahvin mies vetää rekka
autoa ja raahaa mahtavia taakkoja. Oli Turun 
Messut 11.-16. 8. 1989. Kävijöitä piisasi 
75 .000. 

- Messutapahtuma on sotilasläänin laajin · 
esiintyminen 1989, kertoo koko osaston joh
taja majuri Jari-Matti Autere . Sotilasosastolla 
on pyritty yhtenäiseen kokonaisvaikutelmaan. 
Rannikkotykistö on luonut muista poiketen 
merellisen vaikutelman, josta huokuu aselajin 
henki . Rykmentillä on erittäin hyvä ja raken
tava osuus näyttelykokonaisuudessa. 

Meillä oli kaksi osastoa: rannikkovalvonta 
ja info . Rannikkovalvontaa esitettiin valvoo-

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKHENTTI 

Jari-Matti Autere. 

ta-aseman avulla . Tykki kuvasi voimankäyt
töä ja Buster-vene kykyä nopeaan liikkuvaan 
partiointiin . 

- Suuri merivalvontakiikari , josta sai 
myös itse tähystää, oli ehdoton suursuosikki , 
toteaa sotilasmestari Pasi Kataja, joka johti 
tätä toimipistettä. - Isiä sen sijaan kiinnosti 

miten valonvahvistin toimii. Suoja-alue-esit
teitä kului yllättävän paljon, onneksi läänistä 
saatiin lisämateriaalia. 

Olemme hieman syrjässä, mutta 100-TK 
tykki ja etenkin sen putki vetää ihmisiä muka
vasti puoleensa. Osaston rakentaminen vaati 
kovasti työtä ja vaikutelma on luotu pitkälti 
naamioverkoilla, Pasi Kataja kertoo edelleen, 
naurahtaen samalla ja kysyy: - Mitenköhän 
siviilinäytteilleasettajat pärjäävät ilman naa
mioverkkoja? 

Info-teltassa oli rykmentin esittelytaulu. 
Rykmentin esikunnasta saadut isokokoiset va
lokuvat ja nuket antoivat toiminnallista ilmet
tä. Video antoi sanallista ja kuvallista tietoa. 

Tyyne ja Viljo Heirio lepopenkillä. 
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Alikersantti Mahlamäki näyttää sotakoira Se
velle kiikaria. 

- Info-teltta ei niinkään vedä väkeä esitte
lymateriaalin takia, vaan sen tähden , että 
täällä on jakkaroita, joilla on hyvä istua ja 
huilata, pohtii Info-teltan johtaja sotilasmes
tari Touko Heino , joka oli juuri palannut uu
nituoreena puolustusvoimien mestarina Mik
kelin ampumakisoista. 

- Kun väki siinä istuu niin videon rauman
kielinen puhe ja Dingon Jontun kaunis "Kuu
sia Kajastava Kari" musiikki alkaa vetää huo
mion puoleensa. Mieleen tulee kysymyksiä ja 
niin syntyy mukavia keskustelutuokioita, 
joissa on mahdollisuus tehdä rykmenttiämme 
tunnetuksi . 

Info-teltan ulkopuolelle oli asetettu lepo
penkki . Se oli suoranainen sotilasidylli . Siellä 
istuskeli eläkeläispariskuntia, nuori pari vaih
toi siinä vauvan vaipat, muun yleisön menos
ta piittaamatta, siellä nautittiin elämästä. 

Kuvaan erään penkillä istuvan leppoisan 
näköisen pariskunnan ja istun haastattele
maan. Nimi? - Viljo Heino Kausalasta, on 
vastaus, ja vaimo on Tyyne. 

- SEKÖ VILJO HEINO? - Se, se. Enti
nen suuredustusurheilijarnme ja moninkertai
nen maailmanennätysmies . 

Sinkoja ja ohjuksia tulin katsomaan , kun 
sodassa olin panssaritorjuntamies, toteaa Vil
jo Heino. - Nykyinen kalusto teki hienon vai
kutuksen. Sodan aikana meillä oli kalustoa 
liian vähän, mutta hyvin selvittiin hengissä ja 
vapaassa maassa asutaan . 

Rannikkotykistön kalusto oli Viljo Heinon 
mielestä asiallista. Mukana ollut lapsenlapsi 
tähysti isoa kiikaria ukin kanssa . 

- Toimintamme vaatii arnmattiaivoja ja 
hyvin koulutettuja miehiä, arvioi Viljo Hei
no. - Mielenkiinnolla katselee , sanoo Tyyne 
puoliso pontevasti . 

Viljo Heino ja lapsenlapsi. 

"Menen haastattelemaan Anne Pohtamoa, 
jos kysytään?" 

Anne ei ollut paikalla, mutta Heidi Simo
nen oli ja lupasi , että varmaan Annekin pian 
tulee. 

- Armeijan osasto on yksi messujen suosi
tuimmista . Messuilla on kaupallisuuden lisäk
si oltava tietoa ja viihdettä se luo tunnelman , 
selittää Heidi Simonen minulle, kun kysyn 
miksi sotaväen on oltava :nessuilla. - Odota 
hieman käyn hakemassa Annen . Jäänkö yksin 
viululla soittelemaan tuumailin . Joka kuuseen 
kurkottaa ... 

"Hei minulla on valitettavasti vain vus1 
minuuttia aikaa" . Maailman kaunein nainen , 
kolmen lapsen äitiyden ja iän tuoman lämpi
män kypsyyden jalostamana on edessäni . On
han Anne Pohtamo kuvissa kaunis, mutta 
luonnossa vieläkin kauniimpi . Hän on luonte-
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Anne Pohtamo ja Timo Ylönen Turun Messuil
la. 

. va ja puheessaan tarkoin sanojaan pohtiva. 
Lehdistö on varmaan opettanut. 

- Sotaväki saisi olla naisillakin, sanoo An
ne, kun Kalkaksen toimittaja vain keskittyy 
vaikutelmaan, herään kyselemään. 

- Utöseen voisin mennä palvelemaan, siel
lä on varmaan hiljaiset ja upeat maisemat. 
Hiljaiset hetket ovat tärkeitä. Ihminen tarvit
see niitä, jotta kasvaisi ihmisenä ja saavuttaisi 
tasapainon, kiteyttää Anne pohdinnan tulok
sena. 

Joulu- ja uudenvuodentervehdykseksi An
ne Pohtamo toivottaa rykmentin varusmiehil
le: 

- Toivon, että olette palveluksessa hyvillä 
mielin . Kun pääsette kotiin niin äiti tai tyt
töystävä kilvan järjestää teille hyvän olon. 

- Anne, halaus, jonka symbolisesti antai
sit, voisi terveisenä lehden välityksellä antaa 
joululämpöä lehden lukijoille toteaa toimitta
ja. Anne hymyilee, ja niin minä halaan het
ken maailman kauneinta naista. Se on läm
min , kaunis ja mieleenpainuva hetki, jonka 
täten haluan välittää kaikille. Anne joutuu 
valitettavasti poistumaan hoitamaan messu
emäännyttä. 

Kranaatinheitin joukkue jyristää asemiin, 
sotakoira Seve taltuttaa roiston, panssaritor
juntaohjus tuhoaa maalin ja ilmatorjuntatykki 
pitää taivaan puhtaana vieraista koneista. 

Maanantaina on rannikkotykistön teemapäi
vä, se näkyi jo päivän valjetessa. Nils Eriks
sonin hydrokopterin viereen oli ilmestynyt 
meritorjuntaohjusajoneuvo, jonka ohjussäiliöt 
pistivät sykähdyttävästi silmään. 

Sakari Martimo. 

Meritorjuntaohjus. 
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Messuenkeli työssään. 

- Viisi miestä meitä on ja mukana RBS-15 
Rameto lavettiajoneuvo, jossa on neljä ohjus
ta sekä laskinkeskusajoneuvo, kertoo yliluut
nantti Sakari Martimo, joka johti osastoa ja 
juonsi esitykset. - Meille tämä on tänä vuon
na ensimmäinen messukeikka. Tänne on mu
kava tulla tekemään PR-työtä. Ei yhtään hä
vettänyt tulla osaksi rannikkotykistöosastoa. 
Osastonne on säväyttävällä tavalla edukseen 
hienossa kokonaisuudessa, Sakari Martimo 
toteaa päätään nyökäyttäen. 

Messuenkeleitä oli kaksi, jalat ja selkä sii
nä päivän mittaan väsyivät . Silloin apuun tu
livat enkelit. 

Pentti Kallikoski Kankaanpäästä, rt:n re
serviläinen, toivotti sotilaat tervetulleiksi ve
nyttämään kipeitä selkiä kuntoon terveyspen
kissään . lskias ei vaivannut koko messujen 
aikana. Sosiaalitoimikunnat; terveyspenkin 
hankkiminen joka linnakkeelle on varmasti 
hyvä asia. 

Marina Astorsdotter Ahvenanmaalta, toi
nen messuenkeli , esitteli jalkojenhierontalai-

tetta, väsyneet jalat elpyivät kummasti. Sota
väestä Marina Astorsdotter oli sitä mieltä, et
tä Ahvenanmaankin pojat joutaisivat käydä 
sen, jotta heistä tulisi kunnon miehiä. - Ha
luamme kuitenkin olla häiritsemättä, selittää 
Marina. Kalkas kutsui hänet tutustumaan ran
nikkotykistön osastoon. 

- Kaikki sisääntulijat ehtivät hyvin tutus
tua näyttelyyn, kertoo Touko Heino. - Van
hat herrat totesivat, että paljon on sotaväki 
muuttunut ja edukseen. Osa vanhemmista 
miehistä oli myös sitä mieltä, että simputus
keskustelu on puolustusvoimia haittaavaa 
huuhaata. Tähän totesimme, että alaisen asia
ton kohtelu ei voi parantaa palvelusmotivaa
tiota ja puolustustahtoa. Koulutus saa olla 
kovaa, mutta simputusta emme hyväksy mis
sään muodossa. 

- Gyltössä sanottiin aamulla, että tunnin 
päästä vapaaehtoiset lähtevät Turun Messuil
le, kertoo alikersantti Olli-Pekka Mahlamäki 
Salosta. Esittelijän homma on rankkaa mutta 
kivaa. Etenkin pikkupoikien vilpitön kiinnos
tus lämmitti ja innosti minua. Messuryhmään 
muodostui kiva henki ja kummasti jaksoi pai
naa. 

Tällä joukolla operaatio hoidettiin. 

Niin oli . Operaatio Messut johtajana sanon 
reilut kiitokset kaikille, jotka autoitte onnistu
misessa. Oli hienoa olla Turun Rannikkoty
kistörykmentin osaston johtajana. 

Timo Ylönen 
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Kolmen nimen laiva 
Kai R Lehtonen pakinoi 

autoradiossa. Hampaankolos-
= ~ ·..-..i saan hänellä on tällä kertaa 

rannikkotykistön kovapanos
ammunnat. Kutkuttava juttu 
jää kesken, kun auto pysähtyy 

...-~.:?.":.':'~· ~---,»---;-,;;i~ nytkähtäen laiturille. Edessä ,------
lastataan kuumeisesti rykmen
tin lippulaivaa, Paraista. 
Kauempana tekevät ruotsin
laivat lähtöään ja kaikkea tätä 
vahtii Turun linna töyrääl
tään. 

Kontit sukeltavat aluksen ruumaan, kansilasti asetellaan takakannelle ja matkus
tajat nousevat alukseen. Kajahtaa käsky: "Kaikki irti!" Matka on alkanut. 

25 . 5. 1960 kastettiin Laivateollisuuden te
lakalla Meteor-niminen alus . Vuonna 1977 se 
vaihtoi omistajaa. Siitä tuli yksi paatti lisää 
merivoimiin ja se sai uuden nimen - Pellinki . 
Pellinkinä laiva ei ehtinyt olla, kun se vaihtui 
Turun rannikkotykistörykmentille . Alus ni
mettiin Paraiseksi. 

Laiva alkoi olla jo peruskorjauksen tar

peessa . Niinpä vuosina 1987-88 pistettiin Pa
rainen uuteen uskoon. Helmikuussa 1988 läh
ti Parainen Uudenkaupungin telakalta nyky
kunnossaan . 

Parainen seilaa pari kertaa viikossa Utöön 
ja takaisin Turkuun. Tärkeää kuljetettavaa on 

- - - - -----------------
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Marika yläpetillä Hanna Kovasen seurassa. 

paljon - vastaahan alus täysin linnakkeen 
huollosta. Kantahenkilökunnan ja varusmies
ten lisäksi laivalla matkustavat myös siviilit. 

Alakannelle johtaa kaksi laivamaisen jyrk
kää portaik.koa. Alhaalla osa varusmiehistä 
katselee tv:tä, osa nukkuu keulahuoneessa. 
Uusitut tilat antavat matkustusmukavuutta. 
Löytyypä alhaalta kaksi perhehyttiäkin. Toi
sessa niistä lohduttaa utöläissyntyinen Hanna 
Kovanen veljentytärtään Marikaa ( 4 v .) . He 
supattelevat mitä perillä tehtäisiin ja montako 
yötä papan luona viivyttäisiin . Vähitellen pik
ku murhe katoaa Marikan mielestä ja hänkin 
on valmis haastateltavaksi ja vaikka laula
maan . 

- Olen ollut Utössä aika monta kertaa. 
Melkein sata, liioittelee Marika. Hannaa nau
rattaa ja hän kertoo Marikan päässeen Tarhas
ta kesälomalle. Hanna on puolestaan kesälai
tumella Kirkkonummen luokanopettajan vi
rasta. 

Marika uhoaa kalastavansa Utössä. Hänellä 
on jopa oma verkko mukanansa. Tarkoitus 
olisi kalastaa löijoreita. Suomenkielistä nimeä 
ei näille pikkukaloille siihen hätään löytynyt. 

Tädin kanssa tähystetään Jungfruskäriä. 

.. 

Helka Piipponen isiuu auringon lämmössä. 

- Se on sellainen vähän kalan näköinen , 
kuvailee Marika. 

Paraisesta Marika ei ole varauksettomasti 
ihastuksissaan. 

- En tykkää tärisevistä paikoista, kuuluu 
selitys . 

Parasta merimatkassa on hänen mukaansa 
matkamehu. 

- Mutta se on jo juotu. 
Hanna Kovanen kertoo Marikan nauttivan 

kerrossängystä. Nytkin hän istuu katon rajas
sa ja nauraa: 

- Kiva, kun seinät on vinot. 
Marika koettaa kuvailla, miltä alus näyttää 

ulkoa: 
- Se ol harmaa. Hanna, millä kirjaimella 

harmaa alkaa? Alkaako se HAA-kirjaimella? 
Sitten siinä on ne numerot! 

Kannen auringossa tuntuu viihtyvän puo
lestaan Utön keittiössä työskentelevä Helka 
Piipponen. 

- Olen Tuupovaarasta lähtenyt tänne työn 
perässä. Kyllä täällä viihtyy, vaikka maisema 
ja ihmiset onkin erilaisia. Kyllä mulla juuret 
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Timo Renberg istuu komentosillalla erilaisten 
tietokonepohjaisten laitteiden ympäröimänä. 

ovat Itä-Suomessa. Metsää mä kaipaan , tilit
tää Helka. 

Paraisesta Helka Piipponen antaa hyvän ar
volauseen. 

- Jos Paraisen poikien hoidettavaksi antaa 
jonkin asian, niin se hoituu . Ja oli sää millai
nen tahansa, niin Paraisen lähtemisestä voi 
olla varma - vaikka matka kestäisi 12 tuntia. 

Komentosillalla, ohjaamossa on kolme 
miestä. Lcpvan päällikön, Paavo Kolin ollessa 
vubsilomalla, hoitelee Timo Renberg sijai
suutta. Normaalisti hän on aluksen merenkul
ku-upseeri . Hän istuu ja ajaa laivaa antamalla 
silloin tällöin uuden suunnan alusta ohjaaval
le ruorimiehelle . Ruorina hänellä on joystic
kin näköinen sauva. Vaitelias kolmas mies on 
tähystäjä. 

Timo Renberg kehaisee: 
- Peruskorjauksen yhteydessä tästä tuli 

kuin -uusi. Ainoastaan runko ja tunnelmalli
nen päällystömessi jätettiin vanhaan uskoon. 

Pursimiehen hytin ikkuna sai hyvälle tuulelle. 

Uusi pääkone ja keulapotkuri antavat ajoon 
uusia ominaisuuksia. 

Lisäksi Timo Renberg paljastaa Paraisessa 
olevan huipputarkan paikanmäärittämislait
teiston, jollaisia on vain muutamilla valtion 
aluksilla. Hän kuvailee sen toimintaa ja luo
mia mahdollisuuksia. Ruotsinlaivat ovat kuu
lemma vihreitä kateudesta. Kaiken kaikkiaan 
ohjaamon ja koko laivan tekniikka on edis
tyksellistä. 

- Mutta kyllä tarpeen tullen, jos kaikki 
tekniikka pettää, voi laivaa ohjata jopa käsin . 

Udellessani Timon harrastuksia, paljastuu, 
että hän ajaa - yllätys yllätys - laivaa. 

- Tuon "Ukko-Pekan" ajo on aivan toisen
laista. Se on suora hyppäys 30-luvulle. 

Pasi Hautala tiputtelee - kahvia. 

Aluksen tärkein mies ahkeroi kaappien ja 
höyryävien kattiloiden ympäröimänä. Kokki 
tekee päiväkahvia ja valmistaa hiljalleen jo 
päivällistä. Mukana auttamassa on messikalle 
kattaen messiin ja kantaen tarjottimellisen 
kahvia yläkannelle päällystömessiin. Pasi 
Hautala on koulutukseltaan laivakokki ja te
kee - voi sanoa - todella hyvää ruokaa. Pasi
kokki arvioi: 

- Paraisen keittiö on hyvä yhdelle hengel
le . Kahden ollessa keittiössä on täällä jo vä
hän ahdasta. Kokin hommassa saa herätä ai
kaisin ja häärätä ihan koko päivän. 

Messikalle Rami Rosen vahvistaa työmää
rän ja kertoo kansivahtivuorojen käyvän aika 
raskaiksi kaikille pojille. 
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Tero Toivonen ja 1780 heppainen Wärtsilän 
diesel. 

Kierros laivassa on jo pian tehty . Messikal
le on tehnyt vuoteenkin valmiiksi käyttööni 

Heitto, kiristys, kiinni ollaan! 

luovutetussa pursimiehen hytissä. Joko hyp
päisin punkkaan? Kannet on kierretty , lähes 
kaikki nähty, jopa saunaan kurkistettu . Vain 
konehuone on näkemättä. 

Ensimmäiseksi konehuoneeseen laskeudut
taessa tulee vastaan kuulosuojaimet. Tarpeen 
ovatkin. Koneen viereltä löytyi toinen kone
miehistä, Tero Toivonen. Kaikkiaan miehis
töä löytyy 8 ja päällystöä 4 miestä. Tero ker
too ajan tulevan vähän pitkäksi täällä alhaal
la. Muuten hän pitää laivaoloja kassuoloja 
parempina. 

- Se vain harmittaa, ettei saa venemies-

kurssista mitään papereita kun palvelee kone
miehenä. 

Kello soi rantaan tulon merkiksi .· Kiiruh
taessani etukannelle on siellä jo kansimies 
köysinipun kanssa valmiina. Heitto asento , 
oikea hetki ja kunnon kiskaisu, kiristys - lai
va on kiinni. 

Viisi tuntia kestänyt meren kyntö on ohi . 
Lomalaiset ja siviilit poistuvat, alus puretaan. 
Utön kaunis kylä näkyy linnakkeen takaa. 
Majakan profiili hallitsee maisemaa. Aurinko 
on vielä monta tuntia ylhäällä - toisin kuin 
talvella. Huomenna seilataan takaisin Tur
kuun. 

Lomalaiset poistuvat kiltisti kohti palvelusta. 

Turkka Suuriniemi 
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Vipinää aivoille 

Vietät yksin iltaa linnakesaarella ja pohdit 
tuoppisi takaa, että jotain tarttis tehdä. 

Vois vaikka opiskella jotain 

Linnakkeella voi hyvin opiskella kieliä . 
Vaihtoehtoja riittää: radio- ja televisiokurssit , 
kansalaisopistot, video- ja kasettikurssit. Vai
vaton tapa päästä käyntiin on hankkia vaikkapa 
Linguaphone - kielikurssi, johon sisältyy oppi
kirjat ja kasetit. 

Kielihän koostuu neljästä osa-alueesta: puhu
tun ymmärtäminen, puheen tuottaminen, luke
minen ja kirjoittaminen. Käytännössä meidän 
on matkoilla parasta ymmärtää ja kyetä puhu
maan kohdemaan kieltä, se antaa paljon lisä
iloa. Rahat välineisiin saat säästyneistä kaljara
hoista ja aikaahan sinulla on . 

Opiskelun aloittaminen 

Päätä selkeästi minne menet seuraavan ker
ran aurinkolomalle. Puhutaanko siellä espan
jaa, italiaa, englantia. Hanki kurssi ja aloita 
säännöllinen opiskelu. 

Et opi hyvin hankalia sanoja vai? 
Ei pidä paikkaansa otetaan vaikka sana: Phe

nylpylpyruvic, mahdoton oppia. Lue se ensin 
huolella. Toista 10 kertaa. Et oppinut. Toista 
vielä 50 kertaa. Joko opit; Varmasti ! 

Kun olet kerta oppinut noin tosihankalan sa
nan, jonka merkitystä en sivumennen sanoen 
tiedä, opit kyllä helpompiakin. 

Kun oppii, tuntee itsensä ihan nuoreksi ja 
fiksuksi, kaiken muun hyvän lisäksi. 

Ajattele vielä kerran mitä menetät hokiessasi 
itsellesi: "Mä en viitti, antaa nuorempien vaan 
alkaa" . 

Opiskelutahti 

Säännöllinen opiskelu on kaiken A ja 0 . 
Puoli tuntia päivässä riittää jo aika paljon. Käy
tä aika tehokkaasti kuuntele - lue - toista , kun
nes ymmärrät. 

Helppoa se ei missään nimessä ole, mutta 
kehittää aivoja ja estää tylsistymästä. 

Tavoite 

Tavoite on ymmärtää normaalia puhetta, saa
da itsensä ymmärretyksi ja tajuta vaikkapa ka
tu- ja liiketekstit. 

Vaikeutena on suomen kielen verkkainen pu-

herytmi, vokaalisidonnaisuus ja äänteiden puut
teellisuus esim. s ja r-kirjaimien kohdalla . Eron 
tajuaa, mutta kieli ei tahdo taipua sanomaan . 
Puherytmikin säilyy härmäläisenä. 

Ota eleet ja kädet avuksi , nopeuta estotto
masti puhetta ja pyri matkimaan alkuperäistä 
kieltä . Nauhoita ja kuuntele mitä suusi ulos 
päästää. 

Mielenkiintoista on ja antoisaa, kehityt koko 
ajan ja käsityksesi kielestä laajenee. Sisua ja 
sitkeyttä se vaatii . Ponnistelu tuottaa tuloksia ja 
antaa tyydytystä . 

Jatko-opiskelu 
Käytyäsi kohdemaassa saat parhaan palaut

teen ja se antaa lisäpontta opiskeluun. Voit 
nauhoittaa videolle opiskelukielesi ohjelmia, 
jotka on valmiiksi suomennettu . Kun ymmärrät 
puheen voit kuunnella ohjelmaa teksti peitetty
nä. Se tuottaa kyvyn ymmärtää nonnaalipuhet
ta ja antaa sanontoja sekä selventää kielen tapaa 
ajatella. 

Miten hyvänsä aivot ovat niin tärkeä elin, 
että ne kannattaa pitää virkeänä. Saavutettuani 
kuudessa vuodessa ranskan kielen ensimmäisen 
luokan tason, josta minulle maksetaan 200 mk 
lisäpalkkaa kuukaudessa, olen lukenut espanjaa 
pari vuotta uutena kielenä. Tosi vaikeaa ja han
kalaa, mutta ihanan haasteellista. Kanarian saa
rilla nähdään 

Timo Ylönen 

' 

• 
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Komentajan 
kommentti 

Rykmentin komentajana oli Ykä Pohjanvir- kaaksi linnakepalvelijaksi. 

ta ja Katanpään päällikkönä Pasi Jääskeläi- Eron haikeus hälveni pian aluksen pois-

nen . Elettiin 60-luvun loppua. tuessa. Uuden traktorin koneet ärjyivät tehoa 

Katanpään Ujo-hevonen oli taas teutaroinut ja pakoputkesta nouseva musta savu kertoi 

nimensä vastaisesti aamuajoon lähdettäessä. uuden ajan alkaneen linnakkeella. 

Se lymyili metsässä kuin intiaani , kiinniotet- Seuraavana aamuna linnakkeelle tuli huol-

tuna se pyrki puremaan hoitajaansa ja aisojen tovene. Tyytyväisyyttä myhäillen traktori 

väliin asetettaessa se askelsi kuin tanssija vai- käynnistettiin. Laakista käyntiin ja koneet ta-

keuttaen valjastamista. saisesti hyrräten päin laituria. Ei enää hevo-

Traktorit tekivät tällöin tuloaan rykmenttiin senmetsästystä ja muuta hankaluutta. 

ja Pasi oli tehnyt anomuksen uuden traktorin Traktori lähestyi laiturin päätä kuljettajan 

saamiseksi sekä Ujon siirtämiseksi Niinisalon painaessa jarrua. Ei merkkiäkään pysähtymi-

eläinlääkintäkoululle. sestä, kone vyöryi tasaisesti eteenpäin päin 

Komentaja oli pitkään pitänyt Pasin ano- laiturin päätä. Se molskahti suorin vartaloin 

musta pöydällä ja empinyt pä~sen tekoa, veteen ja vajosi 5 metrin syvyyteen. Onneksi 

mutta nyt oli päätös kypsynyt . Nimi pantiin kuljettaja selvisi uimalla hengissä maihin . 

paperiin ja Katanpäähän määrättiin Valmet Pasi oli kyllä kuullut , että laivat kastetaan . 

500 sekä hevonen pois . Tieto päätöksestä Mutta, että traktorikin - neitsytajollaan ja 

meni Katanpäähän , jossa sitä tervehdittiin vielä 5 metrin syvyyteen . Asia oli kuitenkin 

suurella riemulla. kerrottava ylemmälle johtoportaalle, niin tus-

Vihdoin koitti päivä, jolloin Kala-lautta, kallista kun se olikin . 

uusi traktori kannellaan, saapui linnakkeelle. Tieto tapasi vihdoin komentajankin , joka 

Traktori ajettiin maihin ja Ujo talutettiin laut- näytti hetkeksi uppoutuvan mietteisiinsä. Sit-

taan . Ero Ujosta oli hieman haikea. Se katsoi ten hän havahtui ja virkkoi: "Hevonen olisi 

Pasia suurilla lempeillä silmillään, joissa uinut maihin!" °":d Tyrsky 

näytti kimaltelevan erokyynel . Lisäksi hevo- 1 / 
0 

neo oli muuttunut viimeaikoina oik9) mallik- ). ( 

~1 :0 -- J1 ~t _= - , ~ _)\ 

~Jra. 
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YLEISÖLTÄ 

Vai pitää kruunu JX>jistaan ... ?! 
Merkillisiä ovat sosiaalialan pykälät. Astuessani 

varusmiespalvelukseen helmikuussa 1989 olin 
opiskelija ja vaimoni äitiyslomalla. Hän jäi huoleh
timaan 5-kuisesta tyttövauvasta. 

Astelin toiveikkaana Rauman sosiaalitoimistoon 
ja anoin vaimolleni sotilasavustusta - tuota mainio
ta varusmiesten omaisten toimeentulon turvaajaa. 
Sain kuitenkin kuulla, että kevään opintolainani 
(jonka olin ollut pakotettu nostamaan tammikuun 
vuokraan) on tuloa. Itse lasken sen menoksi, jota 
makselen vielä monen monta vuotta. Näin laskien 
perheemme tulot nousivat jonkin rajan yli emmekä 
saaneet avustusta. 

Minua neuvottiin jopa irtisanomaan lainani ja 
ryyppäämään viimeiset kymppini. Rohkeuteni ja 
kavaluuteni ei riittänyt moisiin tempauksiin ja niin
pä kustansin varusmiespalvelukseni alkukuukaudet 
lainarahoin . 

Ei kai tämä voi olla sotilasavustuksen hengen 
mukaista? Miksi varusmiehen pitää kustantaa per
heensä lainalla. Jos kyseessä olisi ollut asunto- , 
auto-, vene- tai vaikkapa maailmanympärysmatka
laina, niin osani olisi ollut aurinkoisempi. 

Res korpr Suuriniemi 

Herra sotilasmestari, en ehdi ennen kotiutumis
ta pitää kahta minulle kuuluvaa HL-lomapäi
vää. Kysyn nyt voiko ne ottaa rahassa? 

Kysymys lakimiehelle 

Olen huolestunut siitä, että alaiseni eivät aina 
käskystä pane kuulosuojaimia korvien suojaksi tais
teluharjoituksissa. Koska kuulovamma saattaa syn
tyä äkillisesti ja peruuttamattomasti kysyn: "Mikä 
on kouluttajan vastuu? Voiko vammautunut vaatia 
minulta korvausta?" 

Kouluttaja 

Kouluttajan vastuusta varusmiehelle tai reser
viläiseUe sotilaaUi.sesM harjoitu~ syntynees
tä kuulovammasta: 

Mikäli sotilaalliseen harjoitukseen osallistuvalle 
vai-usmiehelle tai reserviläiselle aiheutuu palveluk
sen suorittamisen johdosta kuulovamma, on hänellä 
oikeus korvaukseen sotilasvammalain (404/1948) 
mukaisesti. Lain I §:n mukaan oikeus korvaukseen 
on asevelvollisella, jolle aiheutunut ruumiinvamma 
(esim. kuulovaurio) tai sairaus palveluksen suorit
tamisen seurauksena. Korvaukseen kuuluu sairaan
hoito, päiväraha työkyvyttömyysajalta ja elinkor
ko, jos työkyvyttömyysaste on suurempi kuin JO 
%. Oikeus tämän korvauksen saamiseen on täysin 
riippumaton harjoituksesta vastanneen kouluttajan 
mahdollisesta tuottamuksesta vamman syntymi
seen. 

Harjoituksesta vastaavan kouluttajan vastuu har
joituksen aikana syntyneistä ruumiinvammoista (ml 
kuulovamma) voi perustua ainoastaan hänen tuotta
mukseensa, millä tarkoitetaan joko suoranaista 
myötävaikutusta tai laiminlyöntiä varomääräysten 
tms. noudattamisessa taikka niiden noudattamisen 
valvonnassa, mikä sitten on johtanut vamman syn
tymiseen . Käytännössä tämän kaltaisen tuottamuk
sen toteaminen edellyttää aina tuomioistuinkäsitte
lyä. Jos tuomioistuimessa todetaan kouluttajan toi
minnassa edellä kuvatun kaltaista luottamusta, on 
vammautuneena oikeus vahingonkorvaukseen , joka 
käsittää mm. korvauksen tulojen tai elatuksen vä
hentymisestä, kivusta ja särystä sekä viasta tai 
muusta pysyvästä haitasta (vahingonkorvauslaki 5 
luku I ja 2 §:t). Tuomitun vahingonkorvauksen 
suorittamisesta vastaa tällöinkin vahingonkorvaus
lain ns . kanavointisäännöksen (3 luku I §) mukaan 
valtio kouluttajan työnantajana. Valtiolla on mah
dollisuus periä näin suorittamansa vahingonkorvaus 
vahingon aiheuttaneelta kouluttajalta vain, mikäli 
hänen luottamuksensa on ollut lievää suurempaa. 
Korvauksen määrää tulee silloinkin sovitella koh
tuullisen suuruiseksi ottamalla huomioon mm. va
hingon suuruus , teon laatu, vahingon aiheuttajan 
asema ja muut vallitsevat olosuhteet. 

Sotilaslakimies 
Juha Lindberg 

-~--------

Turun Rannikkotykistökillan johtokunta 
toivottaa kaikille kiltalaisille, 

Turun Rannikkotykistörykmentin 
kantahenkilökunnalle ja varusmiehille 

sekä RSKY:n sisarille 
Hyvää ja rauhallista Joulua ja 

onnellista Uutta vuotta 
sekä lähettää lämpimät kiitokset 

kaikille erittäin hyvästä yhteistoiminnasta. 
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Rykmentin perinnemailla 

Jo tämän vuoden alkupuolella innostuimme kilta
toverini ja minä kuullessamme, että Naantalin sota
veteraanit järjestävät matkan Laatokalle ja Äänis
_iiirvelle . Kiltatoverini oli palvellut sodan aikana 
Aänisen puolella, joten oli ymmärrettävää hänen 
innostuksensa. Minä taas olin ollut vain Laatokan 
Karjalassa ja Karjalan kannaksella, joten minua 
kiinnosti nähdä tämä puoli Karjalaa. Matkan järjes
täjä oli järjestäjänä SNS-matkat ja risteily tapahtui 
26. 6.-2 . 7. 

Matkaohjelmamme oli seuraava: 
27. 6. Linja-autokuljetus Turusta Leningradiin. 

Lähtö klo 5.00. Klo 17.00 majoittuminen risteily
alus Mikhail Lomonosoviin, jossa illallinen. Klo 
19.00 lähtö Petroskoihin . 

28. 6. Alus kulkee Laatokalla Syväriä pitkin Ää
niselle . Matkan aikana ohjelmaa laivalla. 

29. 6. Klo 02.00 saapuminen Petroskoihin, jossa 
klo 10.00 kaupunkikiertoajelu ja käynti taidemu
seossa. Illalla ystävyystapaaminen. 

30. 6. Klo 04.00 lähtö Kizin saarelle. Klo 08.00 
tutustutaan Kizin saarella karjalaisten puunraken
nustaiteen muistomerkkeihin. Klo 13.00 lähtö Va
lamoon . 

01. 7. Klo 16.00 saapuminen Valamoon, jossa 
tutustutaan Jerusalemin ja Getsemanin skiittoihin . 
Klo 22.00 lähtö Leningradiin. 

02. 7. Saapuminen Leningradiin, jossa aamiai
nen laivalla ja lähtö Turkuun linja-autolla . 

Retken hinta majoituksesta riippuen 
2 920-3 520. 

Ruokailut: täyshoito (aamiainen, lounas, illalli
nen) alkaen tulopäivän illallisella ja päättyen aa
miaiseen. Matkalle lähdimme helteisenä kesäaamu
na Turusta kohti Leningradia. Matkalla pysähdyim
me syömään Kymen motellissa ja pian sen jälkeen 
olimmekin Vaalimaalla. Tullimuodollisuuksista 
selvisimme rajan kummallakin puolella nopeasti . 
Noin kello 13.00:n tienoilla olimme Viipurissa. 
Viitisen vuotta aikaisemmin oli käynyt siellä, mutta 
kaupunkikuva ei ollut siitä parantunut. Koko kau
punki näytti ränsistyneeltä ja ankealta. Ainoastaan 
asemarakennus ja suomalaisten rakentama hotelli
rakennus ovat sotien jälkeen rakennettuja ja asema
rakennuskin on sisäpuolelta surkea nähtävyys. 

Heti automme pysähdyttyä asema-aukiolle saa
pui luoksemme suuri joukko rahanvaihtajia tarjoten 
150-160 ruplaa sadalta (kurssi I rupla= 7.20 mk). 
Viipurissa viivyimme noin tunnin verran ja kävim
me Berjoskassa. Tämän jälkeen matkamme jatkui 
kohti Leningradia. Terijoella pidimme pienen Iepo
tauon. Täällä rahanvaihtajat tarjosivat 100 mk:sta 
200 ruplaa. Leningradiin saavuttuamme ajoimme 
ns. jokisatamaan, jossa nousimme laivaan . 

Risteilyalus m/s Mikhail Lomonosov on raken
nettu DDR:ssä vuonna 1979. Sen pituus on 125 m, 
leveys 16,7 m ja korkeus 13,4 m, nopeus 25 km/h . 
Laivassa on ISO-paikkainen ravintola , 80-paikkai
nen baari, musiikkisalonki, kirjasto , 120-paikkai
nen elokuvasali sekä aluksen pieni laivamuseo. Li
säksi laivassa on apteekki, lääkäri, matkamuisto
kioski , virvoitusjuomakioski ja peliautomaatteja. 

Ä R V I 
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Majoituttuamme alukseen havaitsimme sen erittäin 
viihtyisäksi . Hyttimme oli hyvä; makuupaikat sa
massa tasossa. Myös ilmastointi oli erittäin hyvä. 

Heti majoittautumisernrne jälkeen otti aluksen 
kapteeni meidät vastaan aurinkokannella ja toivotti 
kaikki suomalaisturistit tervetulleiksi. Meitä oli 
kaikkiaan 300 Turusta, Helsingistä, Tampereelta, 
Jyväskylästä ja Salosta. 

Heti tulomme jälkeen alus irtautui laiturista ja 
matkamme alkoi pitkin Nevajokea. Neva on huo
mattavan leveä joki, mutta sen vesi näytti varsin 
saastuneella. Laatokan puoleisella jokisuulla sijaitsi 
Petrokrepostin kaupunki , jossa oli merisatama. Yli
timme Laatokan etelärannan ja saavuimme Syväril
le. Syvärijoki on 224 km pitkä ja noin 200-400 m 
leveä. Sen kapeimmilla kohdilla on kaksi sulku
porttia. Matkan varrella on laivateakka ja kaksi 
kaupunkia. Syväri halkoo vanhaa vepsäläisten asu
ma-aluetta. Nykyisin rannoilla on karjalaiskyliä , 
joskin suurin osa rannoista näyttävät sangen luon
nonvaraisilta ja hoitamattomilta. Vilkasliikenteinen 
Syväri on osa Vienanmeri-Volga vesireittiä. Mat
kan aikana näimme useita Volgan jokiproomuja. 
Samaten Lomonosovin kaltaisia sisävesialuksia oli 
useita samaan aikaan liikenteessä. Näin sujui mat
kamme Ääniselle , jossa ihailimme sen länsirantaa. 
Rannat olivat suurelta osin luonnonvaraisia, me 
näimme vain joitakin karjalaiskyliä ja suurehkon 
sahalaitoksen. Äänisellä liikenne on tavattoman vil
kasta. Järvellä liikkuu runsaasti kantosiipialuksia, 
sisävesilaivoja, nopeita moottoriveneitä ja näimme 
jopa yhden tykkiveneenkin. 

Petroskoihin saavuttuamme oli meillä ohjelman 
mukaisesti kiertoajelu. Kaupungissa on 270 000 
asukasta. Kaupunki muistuttaa vuosisadan alussa 
ollutta kaupunkikuvaa. Siellä oli runsaasti puutalo
ja ja vanhoja kaksikerroksisia kivitaloja. Ainoa uu
dempi näkemärnrne rakennus on suomalainen draa
mateatteri. 

Kaupunki on Pietari Suuren perustama ja se on 
Neuvosto-Karjalan pääkaupunki . Oppaan kertoman 
mukaan kaupungin asujamistosta on 20 % suomen
kielisiä, mutta matkamme aikana emme kiltatoveri
ni kanssa kuulleet ainuttakaan sanaa suomea. Sen 

Tuntemattoman sotilaan 
hauta Petroskoissa. 

sijaan näimme kyllä suomenkielisiä kylttejä , kuten 
"kahvila" ja "kirjakauppa". Poikkesimme kirja
kauppaan, mutta emme tästä kaupasta löytäneet 
yhtään suomenkielistä kirjaa eikä myyjät osanneet 
suomea. Sen sijaan eräät toiset meikäläisistä olivat 
toisesta kaupasta löytäneet mm. Sillanpään teoksia 
1920-luvulta. Kahvilaan emme yrittäneet päästä 
sen edustalla olevan pitkän jonon takia . Yritimme 
hakea ruokapaikkaa, mutta emme löytäneet sellais
ta keskikaupungilta . Menimme asemaravintolaan ja 
yritimme ostaa pullon pivo, mutta saimme vastauk
seksi: n'et. Tämän jälkeen pyysimme mineralväda 
ja sama vastaus. Tarjoilijatyttö näytti yläkertaa ja 
sanoi: Da bar, vodka. Koska oli kuuma kesäpäivä 
ja olimme tutustumassa kaupunkiin emme haluneet 
juoda raakaa vodkaa, vaan lähdimme ravintolasta . 

Kiertokäyntimme aikana kävimme tuntematto
man sotilaan haudalla, jossa palaa ikuinen tuli sekä 
Leninin ja Otto-Ville Kuusisen patsailla. Tällöin 
eräs toisinajatteleva joukostamme julisti kovalla ää
nellä: "Sodat olivat aivan turhia . Olisimme muu
tenkin saaneet itsenäisyyden, antoihan Leninkin 
sen vuonna 1918". Tämä herätti vihaa meissä van
hoissa jermuissa ja vaiensimme hänet sanomalla: 
"suu kiinni , ei meille kannata tulla puhumaan p
aa". Siirryimme sen jälkeen torille. Siellä härnrnäs
telimme hintojen kalleutta . Esimerkiksi puutarha
mansikat maksoivat 8 ruplaa kilolta (=57,60), pie
net omenat 5 ruplaa kilolta ja 5 kpl:n pieni porkka
nanippu 3,5 ruplaa. Tavarat punnittiin käyttäen 
punnuksina I kg:n ja 1/2 kg:n painoisia pusseja, 
joiden sisältöä en tiedä. Ostin kilon omenoita ja ne 
käärittiin vanhaan Pravdasta tehtyy truuttiin . Muo
vipusseja ei ollut kuin joissakin harvoissa paikois
sa . Lihaa ja kalaa ei ollut hallissa tarjolla. Matkam
me aikana näimme Äänisellä kyllä kalastajia . 

Eräällä meikäläisellä oli Petroskoissa tuttavaper
he , jota hän kävi tapaamassa. Perhe oli muuttanut 
Amerikasta Neuvosto-Karjalaan 1930-luvulla ja ol
lut sodan aikana evakuoituna Siperiassa. He olivat 
kertoneet, että paikkakuntalaiset saivat ostaa soke
ria 1 1/2 kg , yhden pullon alkoholia ja yhden pul
lon viiniä kuukaudessa. Myös monet muutkin elin
tarvikkeet olivat kortilla . Eläkeläisen eläke oli 65 
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ruplaa kuukaudessa. Normaali palkka vaihteli op
paan kertoman mukaan 50-500 ruplaa kuukaudes
sa. 

Taidemuseo sijaitsi pienehkössä, vanhassa kaksi
kerroksisessa kivirakennuksessa. Sen kokoelmat 
olivat varsin edustavia. Siellä saatoimme tutustua 
karjalaiseen maalaustaiteeseen, grafiikkaan ja eri
laisiin puuveistoksiin. Valitettavasti meillä ei ollut 
riittävää taiteen tuntemusta. Itse kaupunkiin olim
me pettyneitä. Olimme odottaneet siltä paljon 
enemmän. 

Ystävyysillasta en osaa sanoa paljoakaan . Ns. 
Petroskoin kulttuuritalon oli paikallinen nuoriso jo 
miehittänyt ennen tilaisuuden alkua, joten turistit 
jäivät suurelta osin ilman istuimia. Lisäksi sisällä 
oli varsin lämmin. Huomattava osa turisteista oli 
poistunut jo ennen 10.30. 

Petroskoista matkamme jatkui Kizin saarelle, 
missä on Neuvosto-Karjalan laajin ulkomuseo. Sin
ne on kerätty vanhaa puurakennustaidetta, niin 
kirkkoja kuin asuinrakennuksiakin. Kuuluisin ra
kennustaiteellinen muistomerkki on 1700-luvulta 
säilynyt 26-kupolinen Kristuksen kirkastuksen 
kirkko. Kirkko on puukirkko ja sen kupolit ovat 
erittäin taidokkaasti rakennetut ja ylläpito edellyt
tää, että niiden kunnostamiseen käytetään alppikii
peilijöitä. Kirkossa on laaja ja arvokas ikonikokoel
ma. Ohjelmassa seurasi tutustuminen suureen kar
jalaistaloon. Sen alakerrassa oli navetta ja varasto
huoneita. Yläkerrassa oli suuri tupa , joka kattopar
ruilla oli jaettu kolmeen huoneeseen. Tästä ehkä 
meikäläiset huoneenrakentajat voisivat ottaa oppia 
mitenkä halvalla suuri tila voidaan jakaa kolmeen 
osaan ilman väliseiniä. Tarina kertoo , että tuvassa 
oli asunut 22 ihmistä. Nuoret tytöt asuivat tuvassa . 
Isäntä ja emäntä asuivat pienessä sivuhuoneessa. 
Kysyin: "missäs ne pojat sitten asuivat"? Vastauk
seksi sain ylisillä, missä heiniä säilytetään . Ylinen 

~ 

Kristuksen kirkastuksen 
kirkko Kizin saarella. 

sijaitsi tuvan vieressä. Lattia oli puolipyöreistä 
puista. Siellä säilytettiin mm. työkalut, kangaspuut 
ja heinät. Räystään puolella oli lattian ja katon vä
lissä noin 10 cm:n levyinen rako. Tulipa mieleen, 
että heiniä tarvittiin paljon, että pojat pärjäsivät ko
valla pakkasella. 

Saarella oli vielä tiettävästi vanhin 1400-luvulta 
peräisin oleva puukirkko, jonka sanottiin olevan 
maailman pienin. Sen oli joku lääkäri rakentanut 
itselleen. Kirkon pituus oli noin 4-5 m ja leveys 
3-4 m. Katolla oli kupoli. Sen vieressä oli pieni 
asumus ja toisella puolella pieni varasto. Kirkossa 
ei ollut ikkunaa, vain ikkunaluukku. 

Ohjelmassa oli tutustuminen Valamoon. Saari si
jaitsee Laatokan pohjoisosassa ja siihen kuuluu 50 
saarta, joilla tiedetään ennen kristinuskon tuloa 
asuneen suomensukuisia kansoja. Sanalla Valamo 
on kuulema kaksi merkitystä. Toinen merkitsee 
"Jumalan saari" ja toinen "korkea saari" . Itse pää
saari onkin varsin jylhä. Sitä peittää korkea havu
metsikkö. Luostari on perustettu saarelle todennä
köisesti I JOO-luvulla . Siihen aikaan Ruotsi ja Nov
gorod taistelivat vallasta Laatokalla ja viikinkiret
ket olivat juuri päättymässä. Valamon luostarin pe
rustajina pidetään Sergei- ja Herman-nimisiä munk
keja. Perimätiedon mukaan he asuivat luolassa. 
Luola on ollut monen luostarin alkuna, esim. 
1000-luvun alussa perustetun Kiovan luolaluosta
rin, joka oli ensimmäinen luostari Venäjällä. Vähi
tellen Valamon luostari vaurastui ja siitä kehittyi 
arvostettu hengellisen elämän keskus . 1600-luvulla 
ja Ison vihan aikana Ruotsin ja Venäjän välisissä 
sodissa tuhoutui luostari miltei kokonaan. Sen toi
minta elpyi vasta Suuren Pohjan sodan jälkeen, jol
loin Pietari Suuri määräsi sen uudelleen rakennetta
vaksi. Vuonna 1719 valmistui Valamon uusi pui
nen pääkirkko, joka on nykyisen pääkirkon pohja
na. 

Valamossa tutustuimme ns. Uuden Jerusalemin 
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skiittaan, joka sijaitsee noin viiden kilometrin pääs
sä pääkirkosta. Skiitta on pyhitetty Kristuksen ylös
nousemukselle. Se on kaksikerroksinen tiiliraken
nus ns . punainen skiitta. Alakirkon esikuvana on 
ollut Jerusalemin Pyhän haudan kirkko ja yläkirkko 
on pyhitetty Kristuksen ylösnousemukselle . Kirkko 
on restauroinnin alaisena. Sen valmistuminen kes
tänee varmasti kauan, sillä rakennustelineet olivat 
vanhoja puutelineitä. Vain yksi rakennusmies oli 
siellä työssä käyntimme aikana. Täältä siirryimme 
ns. keltaiseen skiittaan, joka oli pieni keltaiseksi 
maalattu puukirkko. Tänne pääsimme sisälle tutus
tumaan. Kirkossa ei ollut muuta nähtävää kuin iko
neja. Itse kirkko oli hyvin yksinkertainen ja vaati
maton. 

Kolmantena nähtävyytenä oli "Getsemanin skiit
ta", joka sijaitsi ns . Oljymäellä. Se on pyhitetty 
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen muistol
le. Kirkon sisätilat ovat taidokkaasti koristetut puu
koristeilla ja -kaiverruksilla. Kirkkomäeltä on mah
tava näkymä merelle. Pääkirkkoon emme päässeet 
restauroinnin takia. 

Saaren tiestö on osittain hyvässä osittain huonos
sa kunnossa. Opas kertoi, että saarella oli aikoi
naan ollut suuri, tuottoisa puutarha, jonka marjoja 
ja hedelmiä oli riittänyt jopa ulkomaille vietäväksi. 
Nyt puutarhasta ei ollut tietoakaan. Opas kyllä väit
ti, että ryteikössä kasvaa kaksi omenapuuta, mutta 
niitä emme parhaalla tahdollakaan havainneet. Saa
ri oli aikaisemmin ollut nuorison leiripaikkana, 
mutta se oli viime vuonna kielletty. Vaikka saarella 
oli jonkinlainen rakennustyömaa kestää varmasti 
vuosikausia ennen kuin se saadaan sellaiseksi kuin 
se oli ennen sotia. 

Elämä laivalla oli miellyttävää. Ruoka oli sangen 
hyvää. Lounaalla ja illallisella oli aina kolme ruo
kalajia ja lisäksi kahvi. Valuuttabaari oli ruokalassa 
ruoka-aikana auki ja sieltä sai ostaa alkoholia ja 
mineraalivettä, mutta hinnat olivat suhteellisen kor-

Punainen skiitta Valamossa. 

keat. Iltaa me turstit vietimme yleensä ruplabaaris
sa, jossa hankkimillamme ruplilla elimme sangen 
halvalla . Drinkit olivat 100 ml. Hinta oli 4 ruplaa; 
meille 2 mk. Kahvi oli 20 kopeekkaa. Mainitta
koon, että baarissa keitetty kahvi oli "Juhla mok
kaa". Myöhemmin illalla baarissa avattiin myös 
valuuttatiski , mutta sitä ei juuri käytetty, hintojen 
korkeuden vuoksi . 

Ohjelmaa laivalla oli järjestetty runsaanpuolei
sesti: musiikkitilaisuuksia, tanssi ja tietokilpailuja 
sekä köydenvetoa. 

Laivan henkilökunta ei puhunut suomea, mutta 
oppaita oli runsaasti. Viimeisenä iltana meille oli 
järjestetty juhlaillallinen, jossa tarjottiin mm. vod
kadrinkit ja viiniä. Intouristin johtaja piti meille 
puheen, jossa hän mainitsi, että risteily oli laatuaan 
ensimmäinen ja että he olivat tehneet kaikkensa ret
ken onnistumiseksi. Tästä mekin olimme samaa 
mieltä. 

Paluumatka Leningradista Turkuun sujui hyvin. 
Leningradissa kävimme Berjoskassa ja ostimme tu
liaisemme. Vähän ennen Vaalimaata pysähdyimme 
ottamaan polttoainetta. Heti automme pysähdyttyä 
tuli luoksemme viinan ja suldaalevyjen myyjiä. 
Paikallinen miliisi yritti lempeästi häätää myyjiä 
syrjemmälle noin 10 m:n päähän metsän reunaan, 
jossa sallittiin myynti . Täten kai käsky tuli muodol
lisesti täytettyä. Paikalle saapui kolme miestä au
tollaan. Kun he ottivat tuotteita auton perästä, otti 
eräs heistä kolme miliisin koppalakkia ja siirsi pe
rästä auton takapenkille ja sen jälkeen alkoi myyn
ti. 

Kokonaisuudessaan retki oli hyvin mielenkiintoi
nen ja antoisa. Henkilökunta oppaineen olivat ystä
vällisiä ja kohtelu oli hyvä. Varsinkin vanhoille 
Neuvosto-Karjalasa taistelleille veteraaneille se oli 
unohtumaton. Retkeä voi täydellä syyllä suositella 
kaikille suomalaisille. 

Toivo Veriö 
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Rannikonpuolustajain 
päivä 1989 

Myös tytöt olivat mukana päivän juhlassa. 

Turun Rannikkotykistörykmentin ja killan järjes
tämät rannilconpuolustajain päivät Gyltöön linnak
keella, kokosi 200-päisen joukon iloisia ihmisiä eri 
puolilta Suomea yhteisesti vietettävään päivän juh
laan. Jälleen kerran ilmasto suosi tapahtumaamme 
auringon paisteella . Retken alku oli jo onnistunut. 
Paraisalus hoiti osan joukosta perille ja osa tulijois
ta toimitettiin linja-autoilla. 

Tuttuja ihmisiä vuosien takaa on hieno tavata , 
huomioitavaa oli myös nuorempien osaanotto päi
vän tilaisuuteen . 

Everstiluutnantti Ilmari Heinonen oli päivän 

Hanuristimme myös jatkossa. 

isäntänä Turun Rannikkotykistörykmentistä. Taso
kas ohjelma kiertokäynteineen, paikallisen henkilö
kunnan opastus ja ammattitaito sekä rykmentin vas
taanotto olivat hyvin hoidettuja. Varusmiesorkeste
rin suoritukset hanuristi Ilpo Kallion johdolla oli 
mahtaavaa menoa samoin buhfetin hoito ja varus
miesten myymät makkarat kävivät kaupaksi kuten 
tavallista. Ihmetellä piti miten kerhon baarimikko 
selvisi työstään, siinä se vasta temppu oli . 

Kotimatka sujui mukavasti laulun ja soiton mer
keissä. Tulevissa tapahtumissa varusmiesten muka
naolo on jatkossakin tärkeää. 

Heikki Suomäki 

Killan marja- ja kalaretkelle osallistuneita makkaran paistossa Railassa 16. 9 .. 1989. 
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Kilpailukutsu 

Turun Rannikkotykistökillan johtokunta järjestää 
jäsenmerkkikilpailun. Kilpailuun voivat ottaa osaa 
killan jäsenet ja TurRtR:n henkilökunta. Luonnok
set tulee olla kahdessa koossa: n. 5 x 5 cm ja luon
nollisessa koossa n. 1,0 x 1,0. Merkin muoto voi 
vaihdella. Sen tulee symbolisoida rt-kiltaa , paikka
kuntaa (A), bastionia yms. Kilpailun osanottajille 
jaetaan kolme palkintoa suuruudeltaan 500:-, 300:
ja 200:-. Kilpailun arvostelulautakunnan muodosta
vat seuraavat kiltalaiset: Helga Wilkman, Pentti 
Laine ja Timo Kuorehjärvi. Kilpailuaika on 
31 . 12. 1989 saakka. Luonnokset lähetettävä osoit
teella: Toivo Veriö , Aurakatu 15 A 1, 20100 Tur
ku . 

Piilosanakilpa Arvojärjestys pula-aikana 

Kiemuraisilla tuntuvista vihjesanoista löytyy sul
keissa oleva määrä kirjaimia, joista uusi sana muo
dostuu 

1. Tua, te rikoitte jotain miehelle tärkeätä ( 13) 
2. Nainen, rohkea rikkuri, ui pois ja pääsi mies

ten valtakuntaan (11) 
3. Tosin akanotto alussa pistää polvilleen, mutta 

kyllä se siitä. . . (7) 
4. Toi kiesillä ajelu on kivaa, jos se päätyy tä

män ääreen (9) 
5. PT, hali Ullaa , jos tekee yhtä hyvät kuin äitisi 

(10) 
6. Tällainenko olet ööliä hiljaa maistellen? (9) 
7. Hänkö on se kamu mis' sinä tuhlaat? (9) 
8. Tosi usein sukumme tätä tarvitsee (14) 
9 . Aamulla P jo narraa, siitä miehen päivä alkaa 

(9) 
10. Hänpä repee joskus huoliinsa (10) 
11 . Kirjoitapas L, Satamasorkka, yltäisit sinäkin 

tähän arvoon ( 13) 
12. Nai tää ns lottovoitto, pääset emännäksi (11) 
13. Aatami! hoi! Me vaimosi haluamme: Ole täl

lainen! (9) 
14. A Kaikki "syleily"-urheilu ei ole painia (12) , 

B ja tässä tilaisuudessa Lily huusi: Ka , reilu peli! 
(20) 

15 . A Ala jo kuplia LL; Tämä on kansainvälistä 
puuhaa (13), B ja niin olet tuop-kaljalla vihreällä 
nurrnella ( 16) 

Vastaukset 15 . 1. 1990 mennessä Elina Laiho/ 
TurRRE, PL 5, 20811 TURKU. 

Kahdelle oikein vastanneelle kirjapalkinto. 
Sanakilvan laati kiltasisar Tellervo Salonen. 

Sattui linnakkeella 1940-luvun loppupuolella. 
Useilla oli kovan lihapulan johdosta kotona possu 
kotieläimenään. Päällikkö, joka oli lapseton ja jolla 
oli koira, soitti oltuaan viikon komennuksella ko
tiinsa ja tiedusteli kotioloja seuraavasti vaimoltaan: 
" Terve! Miten possu voi , miten koira ja miten sä 
itse voit?" 

Vastaukset merelliseen 
salasanakilpaan 

(Kalkas 2/89) 

1. Amiraali 11 . Patteristo 
2. Eskadroona 12. Rahtilaiva 
3. Gyltön linnake 13. Reimari 
4. Hankoniemi 14. Ruotsinsalmi 
5. Juha Tikka 15 . Satama 
6. Kalkas 16. Tykistökilta 
7 . Laivasto 17. Upseerikerhot 
8. Merimiehet 18. Väylä 
9. Navigoida 
10. Olavi Simola 

19. Yyteri Porissa 
20. Örön linnake 

Kirjapalkinnon v01tt1 Matti Ahlroos . Kiitokset 
kilpaan osallistuneille. 
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11/89 
AuKI 

Kurssin päätty~ ylennettiin korpraaleiksi 36 oppilasta. Rannikkoty• 
kistökouluun komennettiin 32 oppilasta. Kurssin läpäisi kiitettävällä 
arvosanalla seuraavat oppilaat: Janne Lauha tykkilinjalta, Janne Lei• 
vo ja liro Harjunkoski tulenjohtolinjalta sekä Martti Salmi ja Timo 
Helenius keskiölinjalta. Kurssin priimus oli Janne Lauha pistemääräl
lä 233, 785. 

Tulevat ryhmänjohtajat ja kokelaat! 
Olette läpäisseet AuK I vaiheen . Teille on 

annettu perusteet toimia oman koulutushaa
ranne ryhmänjohtajana. Korostan sitä, että 
teillä on vasta perusteet, mutta käytännön ko
kemuksen mukanaan tuoma rutiini ja var
muus puuttuu. Pelkät arvomerkit eivät tee 
teistä johtajaa, vaan teiltä vaaditaan ammatti
taitoa ja oikeaa asennoitumista johdettaviin. 
Älkää sortuko esimiesasemanne väärinkäyt
töön . Kurssi hajaantuu pitkin rannikkoa Kot
kasta Raumalle asti. Pitäkää oppi mielessä. 
Sellainen joukko kuin johtajakin on vanha to
tuus. 

Toivotan teille hyvää matkaa. 

Matti Vainionpää 

Oppilas kertoo kurssista 
"Aliupseerikurssi! Valmistautukaa hyviksi ryh

mänjohtajiksi tähtäävään koulutukseen sekä linja
kohtaisten tietojen ja taitojen oppimiseen. Varus
tus: päässä oleva. Aikaa kaksi kuukautta. Toimi
kaa! 

Kurssi II/89 oli todellinen juhlakurssi . Se koki 
Turun rannikkotykistörykmentin 50-vuotisjuhlat, 
oli viimeistä edellinen kurssi Kuuskajaskarissa sekä 
sai koulutusta tasan kymmenen vuoden perinteiden 
ohjaamalla tavalla . 

Alokasajan jälkeen kurssin koulutus tuntui mie
lekkäältä ja monipuoliselta. Mielekkyyttä lisäsi op
pilasorganisaatio, joka esitteli jokaiselle koulutuk
sen yhden tavoitteista havainnollisesti: lähes jokai
nen sai oppilasjohtajana tai -päällikkönä toimies
saan tuntuman mitä ryhmänjohtajana toimiminen 
todella oli . Linjakohtaiset tiedot opittiin eriytyvässä 
koulutuksessa, jonka kisällintyönä linjat toimivat 
ampumaharjoituksen aikana saumattomassa yhteis
työssä, yhtenä yksikkönä. 

Koulutuksen värikkyyttä himmensi takamusta ra-

sittanut teoreettisuus. Oppitunteja oli paljon , ja ar
vosteltavia asioita ehkä vielä enemmän . Joskus olo 
oppilaan oli kuin pallolla lottokoneessa, jota pyöri
tettiin kymmenien kokeiden voimalla. Pyörityksen 
jälkeen miehet putkahtelivat putkesta paremmuus
järjestyksessä riviin. 

Jatkokoulutuksen kannalta välttämätön jyvien 
akanoista erottelu ja teoreettisuus jäivät kylläkin ai
noiksi apeuden aiheiksi . Kurssin yleinen ilmapiiri, 
linjojen sisäinen henki ja "kuninkaallisuus" sekä 
harmiton alaleuan heiluttelu, terve kisma ja kilpailu 
linjojen välillä rakensivat kurssille selvät ja jousta
vat raamit. Näiden raamiden puitteissa annettiin jo
kaiselle mahdollisuus oppia kurssin tavoitteet: joh
tajuuden perusteet sekä oman linjan edellyttämät 
tiedot ja taidot. 

"Valmistautumisaika! Vasemmassa hihassa ole
van hopeisen raidan edellyttämä ryhti repikää. Jo
noon järjesty. Kurssimenestyksen mukaan määrät
tyyn jatkokoulutukseen mars !" 

Mikko Grönman 
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Tulenjohtolinja 

1. Ahonen Pauli, 
17. 2. 1969 Kokemlki. 
Aina vaiheessa, aihis
taako Ahonen? Linnak
keen paras pintaveren-
kierlo, Tuvan UFO. 

7. Kallio Ari, 
24. 11 . 1969 Pertteli. 
Miksi mteS AUK:ssa. 
pelaa flipperiå ja kai
vaa ojaa. Toivoton ur
vellaja. 

2. Grunds1rool Esl<o, 
3. 4. 1965 Pem.O. Hi
hittlvå ja hiihtåvå te
räsmies, aina åånessä 
Linnakkeen karvainen 
truNi. 

8. Kivistö KimlOO, 
5. 4. 1968 Uusikau· 
punki. "Mua årsyt· 
tM. .. " Rosvon nåkOi-
nen mies, jonka leu~ 
jen purutahti noin 350 
kertaa minuutissa. 
Kriittinen kaveri. 

13. Numminen Pekka, 14. Pitkånen Tommi, 
23. 4. 1968 Turku. Hai- 3. 3. 1969 Ulvila. Paul 
1itsee asekåpistetyn. Newmanin hymy ja ka
Piiskasi tupansa ar- nan ååni. 

- lwntsariNe 
par1iokisassa. 

19. Suovanen Mika, 
27. 11 . 1970 Raisio. 
Sulkeis-Suovasen sii
,ouspalvelu: °Kyt maa 
kivin sieU kattomas-
sa. • 

... 
VAnrikkl KåhkOnen Ol
i , 31.8. 1969 Rauma. 
Hallitsee suomalaiset 
YOimasanat IOdela - · 

3. GrOnman Mikko, 
29. 5. 1969 Rauma Ei 
iske nakit Nnnakkeen 
0 vååpelille." 

9. Knaapinen Harald, 
17. 2. 1969 Pol'ja. 
Aina vaihe -Knaapinen 
hajosi sotinv.keråyk· 
seen. 

15. Punta Tommi, 
12. 6. 1969 Kaarina. 
ll:t. .. Pouta, Pula, 
Puuta, voi hetv .. .1 Mi
kl nimi? Påivystäjln 
painaiainen. 

K8fS81111i Kalliornakl 
Petri, 19. 7. 1969 Lah
ti. Laren Tlku, kersantti 
nenA.. VESI!! 

4. Harjunkoski liro, 
23. 5. 1969 Raisio. 
Sairaanloinen Yielti 
nysyåtå pinkkaa Ja 
punkkaa, -on sår· 
må. Hangonkeksi : "Ei 
mei11å K yt100s olut tål· 
last. .. • 

10. Kortemaa Mikko, 
22. 12. 1968 Helsinki. 
Pelaa korttia vaikka 
valmistautufflisaiassa. 

16. Sainio Juha, 
22. 8. 1969 Kalanti. 
Sårma-Sainio. Yliluon
noHinen pinkka ja itta
YUOde. Silitysrauta pil
lossa. . 

Eronen 
Petri, 6. 2. 1969 Rau
ma. Ponu· -Hhmmm 
jo-pa joo.. kuulu~ 

vekkulia viltinåå namis
lwukkeleis1a. Sillon hå· 
så.sl" 

5. Huttunen MinonJ, 
29. 12. 1970 Helsinki. 
Banz.ail 11semuma· 
marssija, jalat meni 
mutta kuntsari tuli. 

11 . Leivo Jame, 
28. 7 . 1964 Rauma 
p_..LeiYo, -
ikAinen mteS, joka kåvi 
såånnOtlisesti IN"lflak
keella. Omat komen
not: "Aseet påån ym
pärille kietokaa." 

17. Salmi Jyrki, 
11. 5. 1969 Helsinki. 
Katwalon kautta Rate
koon, lukee sikana. 

--Han.... 25. 4. 1969 Unaja. 
Linnakkeen laiskin 
mies. L.a/'jal<as sipulin
nostaja 

6. Ingman Thomas, 
5. 8. 1969 Helsinki. 
- ihme, eiks tåäJlå saa 
tupakoida sulkeisissal" 

12. ~ Jyrki, 
1. 12. 1969 Salo. 0 Mi
tå, minåkO? Pitåå su~ 
keisia unissaan. 

18. Siivola Juha, 
3. 6. 1970 Rovaniemi. 
JAnghånpoppamiehel
lA Y81åå suonta pååstå 



_ 36 ---------------- kurssijulkaisu ~-

Keskiölinja 

1. Aalto Pekka, 
26. 7. 1969 Turku. "Ei, 
mun mielestä asia on 
ihan toisinpäin!" Syy? 

7. HögstrOm Karl-Kris-
lian, 30. 1. 1970 Hei-
sinki. Karateka. 1ekee 
-nej• ukemeja. 
HOgge tahtoo kotiin .. 

13. L.aitala Kari, 
22. 5. 1968 Espoo. 
Her'Oo keskiöneiti, Vai
niof1)åån lemmikki, ur
heiuvapaalle ratagolfia 
pelaamaan. "Alkåå 
puuttuko mun asioi
hin." 

19. Reuna Sami, 
18. 9. 1970 Turku. Kor
valappuvaiheinen. "Sit 
må hajosin." 

Yliluutnantti Eskola Alikersantti A1asmåk1 
Matti, 25. 1. 1962 Hao- Tero, 1. 3. 1969 SAky
ko. Tiukka, mutta vaati- ia. "No niin, turvat kiir 
va. "JuoksemaHa oppii Rikkoontui leirillä.. 
kaiken. Tahti on tämä: 
yks, kaks, koi, nai, viis, 
No, pilås ol1ajo." 

2. Auvinen Jussi, 
11 . 6. 1970 Turku. Hil
jainen kitarahiippari. 
Turuust. aina luurit 
pååsSå. 

8. ljin Pasi, 
26. 11 . 1969. Turku. 
Pirtsakka puhekone, 
joka jaksaa vakuuttaa 
musiikkimakunsa 1åy-
dellisyy11å. 

14. Lindqvist Asko, 
10. 7. 1969 Pori. Nil
fisk, ruskea ATK-mies, 
miele10n mooho. Kym
meniä ex-tyttöyståviå. 

20. SaJmi Martti , 
26. 4. 1971 Espoo. 
ATK ja puhelut, prii
muspinko ja zornbie
opiskelija 

3. Hakalax Johan, 
10. 1. 1969 Espoo. 
Untsari ja Tilkkafani. 
"En må jaksa." Sci-fi 
räjåyttåå pAån lopuHi
sesti. 

9. Kankaanpåå Ismo, 
12. 4. 1969 Raisio. Co-
crune Kane - brain da-
rnage. Sekopåå Sto-
ne-fani Aaislosta. 44 
rem. mag. 

15. Lyyjynen Mar1<ku . 
26. 10. 1970 Espoo. 
Leija-Lyyjynen lukee 
peiton alla 1aSkulam
pun vak>ssa. Rate-
kooo. 

21 . TaNgren Jorma, 
30. 10. 1970 Espoo. 
Tahtoo, jos osaa, mut-
1el osaa. Påållys10opis-
100n vaikka läpi har
maan kiven, Markus on 
aina oikeassa. 

Alikersantti Loponen 
Tero, 11 . 5. 1969 Tur
ku. VenwaJ<one. lji
nin c:,petumapsi. 

• . Hakola Aarno, 
9. 9. 1969 Hanko. 
HanRPS1on kåmmååjå, 
ei osaa edes ennakoi
da, tai osaa jos tahtoo, 
mutta ei tahdo. 

10. Kivistö Kai, 
9. 4. 1969 K-Nummi. 
Voi vi1si jå11<åt hei!" 
Pettsikan suosikkipqu, 
periaatteessa sårmå 
pAivyståjå. 

16. Niskanen Lasse, 
20.11 . 1968 Helsinki. 
TST-Niskane: "Voi ål
kåå minulla kysykö, en 
oo paikkakuntalaisiil" 
Hiustenkuivauskone. 

22. Tamminen Marko, 
23. 12. 1968 Rauma. 
KammåysmeS1ari, jolla 
aina purkka suussa. 
KUO<Saa i<y1ellåånkin. 
Tammio. 

5. Hekmius nmo, 
2. 9. 1969 Salo. Ham
paita pesevä terveysin
toi~a. supercool-Epe. 

11 . Kolari Pasi , klo 
2.37 Uki . "Meidän sko-
'8n paras." Vihaa kara-
kuk>intia ja p()kkuroin-
tia. "Pide1åån tauko." 

17. Nurofa Mikko, 
5. 1. 1969 Turku. ATK. 
tekipinkalYiiYottimella 
"Tulen tarkastamaan 
1åmån henkil0koh1ai
sesti. • Kaappikone. 

23. TOM'.)fl8fl Janne-
Kalle, 18. 6. 1969 
Noormarkku. Kaksi kir
jettå påiYåsså pi1åå 
ikåvån loitO,ta. "Sano 
sååkin jotain TOM>
nen." Tietokone. 

6. fielå Pasi, 
19. 10. 1969 Salo. "Mi
nä olen oppilas Helå· 
lå, mtnua ei tarvi pe4jå· 
1å." Ki~ekone. 

12. Korpela Jari, 
16. 9. 1967 Parainen. 
"Minä olen oppilas 
Korpela, minulle ei sit-
ten urvelleta." Urveltaa 
Itse. 

18. Aeinikka Timo, 
5. 4. 1968 Uusikau• 
punki. Aina vaiheessa. 
"Minulla ei ole yhtå,än 
yståvåå, enkå minå nii-
1å 1arYitse." Umak
keen Unski. 

____J --

_ ~ kurssijulkaisu ________________ 37 _ 

1. Elfing Kai, 
11 . 4. 1969 Turku. "Må 
en ala, lian ~ pal
vetusta. P ... ke .. e!". 

7. l.,ewånen Mika, 
2. 7. 1970 Pori. "Se on 
varma kans!" Nakkiko-
ne. Norsu lasikaapis-
sa. 

13. PåiYånSalo Eero, 
23. 3. 1969 Turku. Påi
vånsåde. 

Tykkilinja 

21. 12 1966 Uusikau
punki. Kooluttaja numero 
yksi. "Lel's be careful oo1 
there." Jos jåltå saa kuu
lan kalan, niin YOi ola 
meneelol>cluPAivåoilalle. 

2. Gammals Eric, 
17. 10. 1969 Lotja G
mies, joka ajoi barjon
soi1ollaan tupakaveri1 
t.JNuiksi. Kaappiryh
mån lokki. 

8. Lipsanen Amo, 
1. 7. 1970 Pori. Un-
nakkeen "Danny". Vå-
kival1a/suikilopallon pe-
laaja 

3. Kangaskone Kans
ia, 17. 8. 1969 Salo. 
"Mi1å måå AUK:ssa? 
Mi1å 1e mutta kysytte? 
Tåå on syvåttå ... " 

9. Mannevuo Jarl, 
8. 1. 1969 Raisio. Ryp, 
pynaru rispaa. Puup-
papoika kuuluu bån-
diin. 

15. &n Saui. 12.9.1969 
Kiikala.Spedennål<l>inen 
.....,.,.,..__Toone
taan rrryOo ninellå w
keis-Suni: "Kierros oi
keaan påin l" l<aajlpiryh
man &n. 

nlander Jan, 
15. 2. 1969 Rauma. 
Hma lykillå: "Milalaan 
virhe ja puol~etaan se 
ja avetaan lukko kJu· 
kuNal" 

.. . 
25. 1. 1969 Helsinki. 
Hutskis, Yiuh ja 
päin ... seir.å. Jaaha 
sktltå tulee se turpaan
~ saanut mies! !(88· 

1 0. Måkimattila Mauri, 
26. 9. 1969 Alastaro. 
Vaihe-kattila: "Må oon 
vaihe-me Masala Alas-
tarost peri<ulel" 

16. T-1 V-o. 
24. 6. 1969 Halikko. 
Mr. Doubl&-T
pienikin asia muuttuu 
ongelmaksi. 

JaMe, 

29.3.1969 - · Yli
pa)YO 00 Raamattuni. 
~a-u"1a kypsyi partio
kisassa: "Ei Yoi homma 
kusta viimeiselle rastile!" 
l<aajlpiryhmån jokeri. 

11. Näkki Mikko, 
9. 11 . 1968 Espoo. 
Missä Näkki? No, sån-
gyn alla tielySti. ATK-
ainesta, mutta ei taida 
iskeä Kaappiryhmån 
ja koko tykkili'1an hårö. 

17. Tossavainen Tatu, 
1. 12. 1969 Espoo. 
Oppitas Tossavainen, 
missä napsahtaa? .. 
rzz.z. ... VALOT! Utfo
mies. Kaapin kunniajä
sen. 

6. Laukkanen JaMe, 
28. 6. 1969 Piikkiö. 
Trubadurix kuuluu bån
ditrl. l.oYer-boy. 

12. Paajanen Antti, 
1. 11 . 1969 Lotja. "Kyt 
meil Rysås ... Mies. 
joS1a 1upakaveri1 nåkl-
Våt unta muodossa tai 
toisessa. Kaapin sere--
moniamestari. 

18. Vainio-Mattila Mar
kus, 8. 7. 1968 Pori. 
Bändin hiljainen mies. 
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Merivalvontalinja 

Ylikersantti Rautiainen Kersantti Rosvall Pauli, 
Pasi, 27. 6. 1964 Tai- 11 . 7. 1968 Kodisjoki. 
palsaari. "Miten se "Olen minäkin joskus 
taas menikåån, .-i, ollut jakojäännOs. • 
jaah?" 

1. Ah:> Tmo, 
19. 6. 1965 Turku. Påi
vän Paavo: "Ooh, eiku 
Turuust." 

7. Kosonen Mika, 
23. 12. 1968 Hanko. 
Kossu vastahanka: 
"Hå, tåh, mitååå!" 

2. Frisk He<vik, 
24. 6. t 969 Espoo. Ot
soonikElffOksen uhka, 
Fresh-Frisk. 

8. Laiho Tomi, 
19. 4. 1968 Porvoo. 
Kas tåsså. suunnistaja 
ässå-tai sitten ei. 

13. Ruhanen Kari, 14. Salmela Otli, 
12. 5. 1969 Måntsålå. 4. 11. 1969 Helsinki. 
Ruskeakieinen häkki- Todella sårmå: "Haloo, 
8'Ain, super sluiba sel- huhuu, huh huhl" 
ventåjå. 

15. Veijalainen Ari, 16. Pullklen Tero, 
20. 6. 1970 Helsinki. 31 . 01.69 Kymi. Ky· 
Ikuinen rasvatukka, to- mtn lat;a rtlle. 
delta syvW rne1slstå. 

3. Halonen Jaaklco, 
19. 1. 1968 Espoo. Hi
das, piilolihas. "MinAkO 
halko?" 

9. Louhe QI;, 
10. 5. 1969 Ei mistMn 
kotoisin. Linnakkeen 
ajatt~a ja humanisti. 
Legendaarinen Louhe, 
latjakas kiljailja. joka 
hakee inspiraatiota. 

Alikersantti Rönkkö 
Pasi, 10. 2. 1969 Rau. 
ma. Pikku Pave, äidin 
oma riiviö. 

• . Kankaafl)åå Juhani, 
15. 12. 1969. Merival
vontali'1an Yalovoimat
sin tähti, jonka puhees
ta ei saa setvåå. "Meri
Yatvontalir1a, mies 
OYela ior 

10. Nevalainen Juha, 
21 . 6. 1969 Espoo. Nl
taa sikaa-<>n sika Va• 
rakuula 305 miliseen. 
Linnakkeen paras p()y· 
dånesimM1S. 

ii 

5. Karhu Jouni, 
5. 2. 1969 Lieto. Voet
W salattua kaksois
e&amåå, lrvh 

11 . Norres Henri, 
12. 5. 1969 Vantaa. 1';
din pikku ammattisoti
las. 

6. Kivinen Markku, 
18. 12. 1969 Espoo. 
"Missä muija. mtSSå 
puhelin, kolikoita on!" 

12. PaMainen Mika, 
18. 6. 1970 Tampe,e. 
Mansen oma suteo06-
ri, aina ketttåjien kim
pussa. 
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LÄMMIN ONNENTOIVOTUKSEMME 
50-VUOTIAALLE 

KUUSKAJASKARIN LINNAKKEELLE 

Rauman 
paikallisosasto 

Uudenkaupungin 
paikallisosasto 

Korppoon 
pai kallisosasto 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS RY 
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TASP 
~ T URUN ALUEEN 

~ SäästöPankki 

Kiinteistöhuolto ja 
siivouspalvelu 

DIAMOND -
9cLEANING . 

Heikki Suomäkl KY . 

Kaukohaku 94894/173613 
Puh. 949-225730, koti 311 237 

Myös ilt. ja viikonloppuisin 

20 VUOTTA PAINOPAPEREITA 
RAUMALTA MAAILMALLE 

1969 - 1989 

Konttien 
valmistusta 

Pyhä rannassa 

VALMISTAJA 

FINNCONTAINER OY 
27340 REILA 

PUH. 938-630 016 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 41 - ~ ------------- -

Sll/Al/M 

Onnea 50-vuotiaalle Kuuskajaskarin linnakkeelle 

------ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin . 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 396 071 

TEHOKASTA JA VARMAA 
HINAUSPALVELUA. 

_;;1 -•·._ 
~~ ·.- ;-.. :..;. .. 
' 

0 

ALFONS HAKANS 
LINNANKA'l1J 36 C 20100 '11JRKU 

Telex 62455 ahtug 
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•• 

DRAGSFJARD 

HANGON KAUPUNKI 

KORPPOO 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 
Onnea 50-vuotiaalle 

Kuuskajaskarin linnakkeelle. 
Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan. 

--------
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~ W[fil'ill\ (ID7 

27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnakkeen ikäluokka 111/1989 

20-vuotias Teollisuuden Voima Oy 
onnittelee 50-vuotiasta Kuuskajaskarin linnaketta. 

Te turvaatte rajat, me tuotamme 
turvallisesti sähköä. 

~ W[fil'ill\ (ID7 

27160 Olkiluoto 
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MAITO-AURA 
toivottaa Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

~ Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
- , ~---'--------=---- ----------=-· _ 45 _ 

§~!~~Ut~bl;,,~ARI KOUKI KY l!SJ"1 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 

Gyltön linnakkeen ikäluokka 111/1989 

Mennen, tullen matkasi varrella. 
Tankkaukset, pikapesut ym. huoltamopalvelut. 

SATASHELL KARI KOUKI KY® 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 
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Täydelliset muuttopalvelut 
edullisesti 

Turun KTK :sta, 
myös iltaisin ja viikonloppuina. 

SOITA 334444 

TUO FILMISI MEILLE 
SAAT OMAN ETUKORTIN 

r ·· ··,. 
Jokaisesta kehitetystä ja kopioidusta filmistä saat l 1~: .... ;.. ..... 
etukorttiisi leiman, joita keräämällä saat meiltä / :..:g___~ 1 : 
rahanarvoisia etuja seuraavasti: · ;--~ ·y 

2 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN 24 KUVAN FILMI 

4 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN 30x45 cm VÄRISUURENNOS 

6 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN VÄRIFILMIN KEHITYS JA 
KOPIOINTI 

Rauman Foto 
Valtakatu 4 ZZOOIO 

-~----H~~_å_"ä_J_o_u_lu_a~ja_O_nn_e_l_lis_t_a_U_u_tt_a_V_u_o_tt_a __ 47 _ 

HANNONEN-YHTIÖ 

Työtä tosi miehille! 
Hannonen-yhtiöt on Turun talousalueen johtava jätehuolto- ja kuljetusalan 
yritys. Jätekuljetusten lisäksi keräämme hyötyjätteitä (paperia, pahvia ja la
sia), pesemme jätesäiliöitä, tuhoamme salaista arkistomateriaalia, toimitam
me hiekkaa, sepeliä ja maanparannusaineita sekä suoritamme muita kulje
tusalan tehtäviä. 
Kuljetuspalvelujamme tukevat tehokkaat myynti- ja markkinointitoiminnot. 
Toiminta-alueemme on Turku ja sen ympäristö. Käytössämme on alan uu
sinta tekniikkaa: Pakkaavia jäteautoja, vaihtolava-autoja monenlaisia eri
koislaitteita. 
Meillä on työtä tosi miehille! 

H~ille kavereille tarjoamme 
* Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan ajo-

korttia * Ajokokemusta * Ripeyttä * Turun ja ympäristön tunte-
mus on eduksi 

Meiltä kannattaa kysyä työtä, 
soita siis, puh. 381 300/Työ
hönotto. 

HANNONEN-YHTIÖT 
Hipantie 6 
20360 TURKU 
Puhelin (921) 381 300 



TurRtR 

1939-1 989 

Kunnioittavat onnittelumme juhlavuotenne johdosta. 
Toivotamme mitä parhainta menestystä tärkeässä 
työssänne Isänmaamme turvallisuuden puolesta. 

Turvallisuus syntyy teoista . 

.. 
~ 
~ _, 

SAMPO 


