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mikä tärkeää 
tänään 

Rykmenttimme on kuluvana vuonna saavuttanut ta
voitteensa hyvin ja osin jopa huomattavasti yli odotus
ten. Myös kiltamme toiminta on ollut kiitettävän aktii
vista ja tapahtumarikasta. 

Saavutetut tulokset ovat vaatineet paljon työtä ja sin
nikkyyttä. Olen aistinut myös stressaantumisen ja petty
myksen merkkejä yksilötasolla. Kilpailu koulutuspai
koista niin varusmiesten kuin kantahenkilökunnan kes
kuudessa on nykyisin kovaa . On tärkeää , että samalla 
kun onnittelemme selviytyjiä, annamme arvostuksemme 
ja tukemme niille , jotka ovat yrittäneet parhaansa mutta 
eivät ole mahtuneet tavoittelemaansa joukkoon. Tärkeää 
ei ole maanpuolustustyössä asema ja sotilasarvot vaan 
ammattitaito ja tahto tehdä parhaansa . 

Tärkeää on myös osata pysähtyä jouluna työntäytei
sen vuoden lopuksi, levätä ja hiljentyä , olla ystävien ja 
läheisten ihmisten kanssa ja kerätä voimia tulevaa var
ten. 

Kiitän rykmenttiläisiä, kiltalaisia ja sotilaskotisisaria 
Rykmentin hyväksi tekemästänne tuloksia tavoittaneesta 
työstä . Toivotan Teille kaikille rauhallista joulua ja on
nea vuodelle 1991. 

Meillä Suomessa on odotettavissa rauhan ja hyvin
voinnin joulu, mutta näin ei ole kaikkialla. Lähi-idässä 
kytee ihmiskunnan vakavan onnettomuuden siemen ja 
itäisessä naapurimaassamme kärsitään niukkuudesta . 
Tätä kirjoittaessani YK päättää voimatoimenpiteiden 
sallimisesta Irakia vastaan ja naapurimaassamme järjes
tetään hätätoimenpiteitä sekasorron estämiseksi . 

Myös optimismin ja toivon henkeä on vahvasti esil
lä .. - Suurvaltojen aseidenriisuntatoimenpiteet ja tehdyt 
ETY -päätökset. 

Tässä tilanteessa on tärkeää myös Rykmentin noudat
taa vanhaa ohjetta: Tehdä lujasti työtä yhteiseksi hyväk
si ja toivoa tulevaisuudelta parasta. 

Risto Sinkkonen 

KANSIKUVA: Saariston joulupuu. Copyright PKS 
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Ilmaston muutos 
edessä? 

Tätä kirjoitettaessa on kulunut muutama tunti Irakin Ku
waitista vetäytymiselle asetetun aikarajan umpeutumisesta. 
On mahdotonta nähdä enää keinoja suursodan puhkeamisen 
estämiseksi Persianlahdella . Baltiassa odotetaan samaan ai
kaan sietämättömän jännityksen vallassa, lannistetaanko 
Liettua, Latvia ja Viro lopullisesti sotavoiman avulla . 

Yleismaailmallisen - tai ainakin eurooppalaisen - rauhan 
puhkeamiseen tuudittautumassa ollut 80-luku heräsi rajusti 
levottomuuden ja epävarmuuden 90-luvulle . Valmiutta 
käyttää asevoimaa kansainvälisten ja jopa valtion sisäisten 
ongelmien ratkaisemiseen on edelleen olemassa. Suurvalto
jen välisen jännityksen lisääntyminen näyttää onneksi epä
todennäköiseltä . Se toivon mukaan edesauttaa Suomea pitä- . 
mään turvallisuuspoliittisen perusasemansa vakaana. Edel
lytyksenä on kuitenkin oman toiminnan pitäminen tempoi
lemattomana. Historiankirjoitus osoittaa lopullisesti, onnis
tuimmeko. 

- Suomella ei näytä olevan aihetta kohottaa sotilaallista 
valmiuttaan Baltian levottoman tilanteen vuoksi , mutta jo 
pelkän kysymyksen esilletulo osoittaa, että paluu viileäm
pään turvallisuuspoliittiseen ilmastoon on tosiasia . Emme 
voi tuudittautua uskomaan , että meidän lintukotomme on 
häiriötekijöiden ulottumattomissa. 

Tällaisista asioista on vaikea kirjoittaa ilman epämiellyt
tävää tunnetta siitä, että on myötävaikuttamassa tarpeetto
mien uhkakuvien maalailuun ja lietsontaan . Tasapainotusta 
hakiessa tulee etsimättä mieleen tuttu perusteesi , joka istuu 
kohdalleen yhtä hyvin huonoina kuin hyvinä aikoina: pide
tään hyvä huoli omasta tontistamme. 

Jouko 
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Katanpään linnake: 
Pohjanlahden lukko 

Kustavin kunnan Lypertön saaren 
luoteiskärjessä sijaitseva Katanpään 
linnake on yksi rykmentin kolmesta 
vanhimmista linnakkeista. 

Varsinaisen linnakkeen historia al
kaa 1900-luvun alusta. Vuosikymmen
ten aikana linnakkeen merkitys valta
kunnan puolustamiselle on vaihdellut 
puolustuspoliittisten tekijöiden muut
tuessa. Nykyisin linnake on vartiolin
nakkeena, jonka käyttö rajoittuu joi
hinkin leireihin. 

Aika ennen linnaketta 

Sotahistoriassa Lypertö mainitaan ensim
mäisen kerran 1800-luvun alussa. 1808- 1809 
käytiin Ruotsin ja Venäjän kesken Suomen 
sota, jonka seurauksena Suomi joutui venä
läisten miehittämäksi . 

Suosiolla Ruotsi ei kuitenkaan Suomesta 
luopunut. Loppukesästä Ruotsin kuningas 
Kustaa IV Adolf yritt i saada jalansijan Lou
nais-Suomesta. Elokuun lopulla hän antoi 
amiraali Hjelmstjernalle käskyn hyökätä Tu
rusta Uuteenkaupunki in matkalla ollutta ve
näläistä saaristo laivasto-osastoa vastaan. Ah
venanmaan Pikku-Sottungasta lähti eversti
luutnantt i Brandti n johtama 35 tykkiveneen 
osasto määränpäänään Lypertön saari, jonne 
saavuttiin 30. 8 . aamulla. Täällä saatiin tieto 
venäläisten sijainnista lsoluodon luona, jonne 
ruotsalaiset suuntasivat. Seurasi taistelu , joka 
päättyi ruotsalaisten voittoon. Voitokas osas-

to vetäytyi taiste lun jälkeen Lypertön suo
jaan . 

Kuninkaan suunnite lmissa o li maihinnousu 
Lokalahteen. Tätä varten oli Bomarsundiin 
kerätty joukot 4. 9. 1808 . Maihinnousuosas
ton johtajana to imi kenraalimajuri , kre ivi von 
Lantingshausen. Hän lähti osasto ineen liik
keelle 9 . 9. ja saapui epäsuotuisien sää
olojen vuoksi vasta 15. 9 . Lypertöhön, josta 
everstiluutnantti Brandt o li jo 1 1. päivänä 
purjehtinut ete lämmäksi suojatakseen maihin
nousun. 

Lantingshausen päätti hyökätä Lokalahden 
Helsinkiin , jonne hän lähetti 300 miehen 
osaston 16. 9 . maj uri Stjernstamin johdo lla. 
Sen tehtävänä oli hyökätä vihollisen selus
taan, mutta osasto joutui kuitenkin ennen ai
kojaan taisteluun viho llisen kanssa ja sai käs
kyn vetäytyä. Se pakeni 17 . 9 . aamulla Ly
pertön luona odottavien pääjoukkojen aluksil 
le. 

Maihinnousukohteeksi muutett iin Lokalah
den Varanpää, johon joukot lähtivät ai kaisin 
aamulla 17 . 9 . Maihinnousu, joka tunnetaan 
Lokalahden maihinnousuna, teht iin vie lä sa
mana päivänä. Se päättyi jälleen puolustajan 
voittoon. Saman aikaisesti Brandtin tykkive
neet kävivät ankaran taistelun Palvassa, kär
sien illäkin rintamalla tappion. 

Kustaa kuningas e i antanut vielä periks i 
vaan uusi maihinnousu määrätt iin tehtäväksi 
Helsinki in ja se toteutettiin 26. 9. Kii va iden 
taiste luiden jälkeen hyökkääjä lyötiin ja ruot
salaisten suunnitelmat Lounais-Suomen val
taamisesta ol i murskattu . 

Tapahtumien aikana Lypertön käyttö rajo it
tui ankkuripaikkana olemiseen eikä ruotsalai
sia tiettäväst i suuremmassa määrin käynyt 
saaressa. 
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Ankkuripaikkana saari olikin hyvä ja se 
tarjos i luontevan pysähdyspaikan tultaessa 
Ahvenanmaan pohjoispuolitse Saaristomerel
le . 

Autonomian aika 

Autonomian ajan alku vuodet Lypertö sai 
olla sotilaallisesti rauhassa . Muutos tul i Kri
min sodan myötä . 1854 rakennettiin Kronsta
dista Hankoon ulottuva optinen lennätinlinja, 
jota jatkettiin myöhemmin Uuteenkaupun
kiin . Yksi asemista rakennettiin Lypertön 
saareen paikalle, jota sen seurauksena kutsu
taan Te legrammivuoreksi. Eng lantilainen lai
vasto-osasto teki sodan aikana pieniä syöksy
jä rannikolle hyökkäillen lennätinasemia vas
taan ; Lypertön asema sai kuitenkin olla rau
hassa. 

Seuraava edistysaske l otettiin teknisen ke
hityksen myötä kun samalle paikalle raken
nettiin Venäjän Itämeren laivaston lennätin
asema vuonna 19 14. Tästä e i ajallisesti ollut 
enää n pitkälti varsinaiseen linnakkeeseen . 

Miksi Lypertön linnake 
rakennettiin 

Lypertön linnakkeen synnystä voidaan kiit
tää kahta suurta ke isarikuntaa: Venäjää ja Ja
pania. Vuonna 1904 alkoi näiden maiden vä
lillä sota, jonka merkittävimpänä seurauksena 
oli Venäjän laivaston täyde llinen tuhoutumi
nen amiraali Togon johtaman Japanin laivas
ton lyödessä sen Port Arthurissa ja Tsushi
man meritaistelussa. 

Sodan seurauksena Venäjän pääkaupunki, 
Pietari , jäi vaille suojaa. Koska uuden laivas
ton rakentamiselle ei ollut aikaa , Venäjän 
yle isesikunta ryhtyi suunnitte lemaan vuonna 
1907 linnoitusketjua suojaamaan Suomenlah
den pohjukkaa. Tarko ituksena oli rannikkoty
kistön ja miinoitteiden avulla sulkea Suomen
lahti . Vastuu tö iden toteuttamisesta siirtyi so
taministeriöltä meri ministeriölle 7 . 1. 19 13, 
jollo in suunnitelmaa aletti in kutsua nime llä 
" Pietari Suuren merilinno itus". Samanaikai
sesti suunnitte lun kanssa meriministeriö oli 
rakentanut ns. Saaristoasemaa vuosina 
1909-19 12; länti simmät patterit olivat Han
gon alueella . 

Digitaaliaikanakin voi Katanpäässä mitata ai
kaa vanhoin konstein. 

Pietari Suuren merilinnoitusta o li ennätetty 
rakentaa vain 11 kuukauden ajan, kun syttyi 
sota, ja linnoitustöitä laajennett iin varsinaisen 
suunnitelman ulkopuolelle, mm . Saaristome
ren-Ahvenanmaan alueelle. Näistä I maail
mansodan synnyttämis tä linnakkeista pohjoi
sin on Lypertön linnake . 

Lypertön linnake o li osa Saaristomeren
Ahvenanmaan puolustusasemaa , jonka tehtä
vänä oli saaristojen pitäminen ja laivaston 
hyökkäyksellisen to iminnan tukeminen. Ly
pertön erityisenä tehtävänä o li pohjoiseen ja 
luoteeseen ampuen suojata Ahvenanmaata ja 
Turun saaristoa pohjoisesta tunkeutuvalta vi
ho lliselta. 
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Linnakkeen rakentaminen 

Lypertön rakentaminen alkoi kovalla kii
reellä arv io lta 200 miehen voimin. Linnoitus
töi tä johti T urusta insinöörieversti Leonid 
lvanoff apunaan to imistot T urussa ja Maa
rianhaminassa sekä työnjohtajat rakentavilla 
patterei lla . 

Työ teht iin pääas iallisesti suomalaisin voi
min kirvesmiesten rakentaessa kasarmi t ja 
muut rakennukset sekä hankolaisen Oy Gra
nit in urakoidessa tykkiasemat . Työväestä 
mielenkiintoisimpia olivat kiinalaiset nais
työntekijät, jotka rakensivat Lypertöhönkin 
vanhoille linnakkei lle ominaiset mukulakivi
tie!. 

Työmaan poli itti sta luotettavuutta valvoi 
yksi santarmi. Hänen kerrotaan tappaneen 
vaimonsa ja kätkeneen ruumiin saaren alueel
le . Ruumista ei ole kuitenkaan tähän päivään 
mennessä löydetty e ikä tarinalle ole saatu 
varmistusta . 

Linnakkeen aseistukseksi venäläiset asensi
vat nelitykkisen kuuden tuuman patterin nie
men pohjoisrannalle ja neljä 120 mm tykkiä 
niemen kärkeen. 

Vapaussodan aikaiset 
tapahtumat 

Lypertön linnake ei I maailmansodan aika
na osallistunut varsinaisiin taistelutoimiin . 

Punaisten kiri stäessä otettaan Varsinais
Suomessa alko i tammikuun lopulla suojelus
kuntalaisia kokoontua Uuteenkaupunkiin . 
Toimintaa johti aluksi Turun suojeluskunnan 
päällikkö J . Chr. Fabritius . Johtaja kuitenkin 
vaihtui, kun johtoon tuli vanhemman sotilas
henki lön oikeudella eversti V . J . Forssell. 
Joukon tarkoituksena oli päästä rintamalinjan 
pohjoispuolelle , mutta sen aseistus oli perin 
kehnoa ja sitä piti hankkia jollain keinoin li
sää . Suunnitelmissa oli riisua aseista n . 100 
miehen vahvuisen Uudenkaupungin venäläi
nen varuskunta , minkä tehtävänä oli ollut 
mm . Lypertön linnakkeen täydentäminen. 
Venäläiset lähtivät kuitenkin Raumalle 3 1. 1. 
liittyen sen varuskuntaan tehden tämän ase i
denhankintakeinon mahdottomaksi. 

Fabritius oli helmikuun 1. ja 2 . päivän vä
lisenä yönä johtanut pienen osaston Putsaaren 
lennätinasemalle ja vanginnut sen venäläiset 
sotilaat. Venäjän kie len hallitsevana Fabritius 
soitt i aseman suoraa puhelinlinjaa käyttäen 
Lypertöhön ja sai tietoonsa linnakkeen vah
vuuden - n . 50 miestä. 

Noin 800-päisen suoje luskuntajoukon saa
vuttua Kustaviin 8. 2 . yllytt ivät paikkakunta
laiset he itä Lypertön valtaamiseen, koska lin
nakeen väki oli vähäinen eikä tykeilläkään 
voinut ampua mantereen puole lle . Valtaami
seen päätettiin ryhtyä kahden komppanian ja 
konekiväärin voimin. Osastoa johti Fabrit ius, 
joka si irsi joukkonsa Vartsalan puo lelle jät
täen sen lepoon tiedustellessaan itse eri hyök
käysvaihtoehtoja. Hänen palatessaan joukon 
luokse odotti häntä ikävä uutinen, Forssell oli 
perunut hyökkäyskäskyn ja kehoitt i kaikkia 
joukkoja si irtymään mahdoll isi mman nopeas
ti Ahvenanmaan Brandöhön. 

Retk ikunta läht i liikkeelle illalla 8 . 2. 
Luonto ei o llut matkaajien puo lella, vaan jär
jesti sakean sumun sekä kovan tuulen ja rän
täsateen, jotka eksyttivät ja hajauttivat joukon 
jäälle. Kymmenen tunnin harhailun jälkeen 
saavuttiin Brandöhön seuraavana aamuna. 

Pitkin yötä hermostuneet venäläiset tul itti
vat jäälakeuksia Lypertön patteri lla. Kranaatit 
iskivät umpimähkäisesti jääden ilman varsi
naista kohdetta. Tuul i ve i tykinjyskeen Uu
teenkaupunkiin ja sen lähiseuduille asti . Näin 
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tulituksen ainoaksi seuraukseksi jäi rannikon 
asukkaiden valvottu yö ja vi ll it huhut tapahtu
mista. 

Kärtyn kahakka 

Venäläinen varusväki poistui Katanpäästä 
tammi-helmikuun vaihteessa 19 18 . He idän ti
lalleen tuli pääasiassa Turun , Vehmaan ja 
Mynämäen punakaart ilaisista koottu osasto, 
johon liittyi myös parikymmentä kustavi lais
ta . 

He pääsivät tyydyttämään taisteluhalujaan, 
kun huhtikuun alussa Hankoon maihinnous
seet ja myöskin Ahvenanmaan vallanneet 
saksalaiset lähettivät tiedusteluryhmiä rannik
koseudulle. Yksi ryhmistä, vahvuudeltaan 
toistakymmentä miestä, tul i Kustaviin . Jouk
ko majoittui Kivimaan Kärtynmäen lähellä 
olevaan Niss ilän taloon ja asetti mäelle var
tion. Punaiset saivat linnakkeelle tiedon sak
salaisista ja lähtivät innokkaina heitä kohti . 
Punaisia o li yhteensä noin 20 ja taisteluinto 
oli korkea, he idän tultua vartiomiehen näky
ville teki tämä hälytyksen ja saksalaiset siir
ty ivät asemiin mukanaan mm. yksi koneki
vääri. Syntyi ki ivas tulitaiste lu , jonka aikana 
saksalaisten parempi koulutus tul i selvästi 
esille . Punaiset menettivät taistelukentälle 
kaatuneina kaksi miestä , saksalaisten tappiot 
jäivät yhteen lievästi haavoittuneeseen. Tais
telun jälkeen saksalaiset palasivat Ahvenan
maalle ja punaiset Lypertön linnakkeelle . 

Punaisten valta Katanpäässä päättyi huhti
kuussa, kun tieto Tampereen 6 . 4 . 19 18 ta
pahtuneesta romahtamisesta tul i. He idät mää
rätt iin mukaan taisteluihin ja he lähtivät Lah
teen. Pienenä kiusana punaiset veivät tykkien 
lukot mukanaan Uuteenkaupunkiin ja upott i
vat ne Saunas illan luo, josta ne myöhemmin 
palautettiin paikoilleen. 

Linnake liitetään Rannikko
tykistöön 

Välittömästi punaisten lähdettyä keväällä 
19 18 linnakkeelle saapui Taivassalon nimis
miehen johtama ryhmä valvomaan materiaa
lin säilymistä . Nimismieheltä linnake siirtyi 
Turun sotasaaliskonttorin hallintaan. 
9 . 3 . 192 1 määrätti in Rannikkotykistöryk-

mentti 1 :stä toimikunta vastaanottamaan Ly
pertön linnake , mikä siirtyi sotaväen pääll i
kön 8 . 6 . 192 1 antaman käskyn perusteella 
perustettavaan Turun Erilli seen Patteristoon . 
Patterista irro itetti in RT 1 :stä ja se tul i perus
tetuksi 1. ~- 192 1, jolloin siihen kuulu ivat 
Russarön, Orön , Utön ja Lypertön patterit. 

Toiminta käynnistyy 

Perustetun patteriston joukot koott iin eri 
joukko-osastoista. Näille rannikkotykistöä 
entuudestaan tuntemattomille miehille annet
tiin koulutus kesk itetysti Örössä, jossa he sai
vat perusteet selviytyä omalla linnakkeella . 
Keväällä 1922 joukko, jonka nimi oli muutet
tu Erilliseksi Rannikkotykistöpatteristoksi , oli 
koulutettu ni in , että se voitiin siirtää tuleville 
palveluspaikoi lleen . Heti jäiden lähdön jäl
keen lähti ensin 3. patteri Utöhön ja pian sen 
jälkeen 4 . patteri Lypertöhön. Linnakkeen 
ensimmäisenä päällikkönä toimi jääkärikap
teeni Sandström , jonka johdo lla linnaketta 
alettiin kunnostaa, si llä paikat olivat huonos
sa kunnossa . 

Linnakkeen akti ivinen kausi jatkui vuoteen 
1925 , jolloin rannik_kotykistön komentaja 
everstiluutnantt i Valve antoi käskyn patterin 
miehityksen poistamisesta ja 1925 siitä teht iin 
vart iolinnake. 

Lypertön varavankila 

1930-luvulla vankeinhoitolaitos perusti ns. 
suovanki loita työsi irtoloiksi. Tämän tyyppi
selle vankilalle Lypertön tyhjäksi jäänyt lin
nake tarjos i hyvät olosuhteet. Heinäkuun 18 . 
päivänä 1930 päivätyssä kirjelmässään oi
keusministeriö pyysi Puolustusministeriötä 
luovuttamaan linnakkeen vankeinho itolaitok
sen hallintaan. Asia käsitelti in kiireellisenä ja 
linnake siirtyi 11 . 12. rakennuksineen van
keinho itolaitoksen hallintaan. Sinne perustet
tiin aluks i Turun keskusvankilan alainen siir
tola, joka vuonna 193 1 muuttui itsenäiseksi 
varavankilaksi . 

Lypertön varavankila oli tarkoitettu vaaral
lisina rikoksenuusijoina pakkolaitokseen 
määrätyille vangeille . Vankitiloja o li 60 van
gille ja vankilan päätuotteena olivat katujen 
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vanhin, joka vastasi taistelukaluston huollos
ta. Saarelle oli vankilan tullessa rakennettu 
myös yläkasarmi, joka mahdollisti leirin pitä
misen varsinaisen kasarmin toisenlaisesta 
käytöstä huolimatta. Suojeluskuntajärjestö pi
tikin saaressa ahkerasti harjoituksia. 

Aseistuspuolella tapahtui muutoksia, kun 
venäläisten perua ollut patteri purettiin elo
kuussa 1936 ja tykit siirrettiin RT 2:lle . Kaksi 
tykkiä asennettiin syksyllä -37, jolloin Lyper
tö jäi kaksitykkiseksi patteriksi . 

Talvisodan aika 

Tilanteen kiristyessä Euroopassa syyskuus
sa 1939 myös Suomessa ryhdyttiin toimenpi
teisiin. Joukkoja kutsuttiin ylimääräisiin har-

joituksiin ja myös Lypertön reserviläiset sai
vat käskyn astua palvelukseen 11. 9. 1939. 
Katanpään lisäksi linnakkeen vastuulle kuului 
Lypertön vartioalue, joka sisälsi lsokarin var
tioaseman. Lypertössä toimi lisäksi kauppa
alusten tarkastusasema, jonne ohjattiin lsoka
rin kautta pohjoiseen suuntautuva liikenne . 
Lisäksi Kustavin Kivimaalla oli Tuulentuvan 
harjoituskeskus linnakkeen reserville, sieltä 
käytiin harjoittelemassa linnakkeella . 

Palveluksen painopiste oli taistelukestä
vyyden parantamisessa. Muonituksesta vasta
si neljä muonituslottaa ja lääkinnällisesti tu
keuduttiin Kustavin kunnanlääkärin palvelui
hin. Linnakkeelle oli järjestetty myös lääkin
täaliupseerin johtama sairastupa vankilan yh
teen selliin. 

Palveluksen ollessa työpalvelunomaista ha
ki miehistö piristystä elämäänsä alkoholista, 
minkä käyttöön kiinnitti huomiota mm. loh
kon komentaja. 

Linnake ei joutunut Talvisodan aikana vi
hollisuuksien kohteeksi, joskin vihollisen len
tokoneista tehtiin lukuisia havaintoja . Neu
vostoliittolaisten pommikoneiden reitti poh
joiseen kulki Lypertön yli ja taivaalla nähtiin 
suurimmillaan liki 30:n keskiraskaan pommi
koneen osastoja. Katanpään lähialueita pom
mitettiin; kohteena olivat useimmiten 
kauppa-alukset. Pommitukset olivat kuitenkin 
epätarkkoja eikä niillä aiheutettu vahinkoja 
pommien putoillessa turvallisen etäisyyden 
päähän kohteistaan. 

Meriammuntataitojaan linnakelaiset pääsi
vät kokeilemaan 5. 12 . 1939, kun kauppa
alusten tarkastusasemalle tuli saksalainen mii 

Mathilda Thorden, jolta Turun lohkon esi
kunta oli kieltänyt lsokarin reitin käytön . 
Saksalaiset lähtivät ilman lupaa kohti pohjois
ta ja linnakkeen merivalvonta-asema antoi 
lippuv1estityksellä käskyn pysähtyä ja moot
torivene lähetettiin aluksen perään. Laiva ei 
pysähtynyt! Koskei linnake saanut yhteyttä 
lsokarin vartioasemalle, ei tiedetty, oliko 
heillä tieto laivan pysäyttämisestä. Saatiin 
käsky pysäyttää laiva keinolla millä hyvänsä. 
Aluksen ollessa pääsemässä tykinkantaman 
ulkopuolelle ammuttiin 1 . tykillä varoituslau
kaus, joka osui kohdalleen laivan eteen . Lai
va ei kuitenkaan siitä välittänyt, vaan se pala
si takaisin Lypertöhön vasta lsokarin mää
räysten vuoksi. Laukaus todisti tykkimiehis
tön osaavan tehtävänsä ja kaluston olevan toi
mintakuntoista. Tyytyväinen ammuntaan oli 
myös aluksen kapteeni, joka kehujen myötä 
palkitsi ampujat konjakkipulloilla. 

Linnakkeen toimintaa Talvisodan lopulla 
aktivoitti Turun lohkon saama käsky perustaa 
jalkaväkipataljoona, jota käytettäisiin muiden 
lohkojen puolustamiseen. Lypertön linnak
keen tehtäväksi tuli muodostaa kaksi kivääri
joukkuetta ja konekiväärijoukkueesta yksi 
puolijoukkue. Koulutus käynnistettiin 
tammi-helmikuun vaihteessa 1940 ja Talviso
dan loppu sujui Katanpäässä jalkaväkikoulu
tuksen merkeissä . 

Välirauhan aika 

Välirauhan aika kului Lypertössä kaiken
kaikkiaan rauhallisesti normaalin koulutuksen 
merkeissä. Talvisodan päätyttyä linnakkeen 
vahvuus pieneni reserviläisten päästessä lo
malle . Miesmäärä nousi väliaikaisesti , kun 
Ahvenanmaan pattereiden purkamisen myötä 
saareen tuli Signildskärin patteri odottamaan 
siirtymistään lsokariin, jota alettiin kunnostaa 
syksyllä 1940. Linnakkeen toimeliaisuuden 
takasi rykmentin aliupseerikurssi, jonka kaksi 
linjaa koulutettiin linnakkeella. 

Jatkosota 

Valmiuden kohottaminen aloitettiin 
16. 6. 1941, jolloin perustettiin 5. Rannik
koprikaati, johon myös Lypertön linnake 
kuului. Jo 10. 6. oli henkilökunnan lomat ja 
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vapaat peruutettu ja lopullinen käsky valmiu
desta annettiin 22 . 6. aamulla , jolloin ilmoi
tettiin sodan syttymisestä. 

Jatkosota aloitettiin Selkämerellä täysin 
vahvuuksin ja Lypertössäkin oli kesäkuun lo
pulla liki 450 miestä. Tämä määrä piti kuiten
kin jakaa kahtia lsokarin kanssa, jonka jäl
keen oli tarkoitus saada miehiä lisää ylimää
räisestä reservistä. Pian sodan syttymisen jäl
keen kävi selväksi , että Selkämeri ei ollut ei
kä todennäköisesti tulisi olemaankaan viholli
sen varsinaista toiminta-aluetta. Linnakkeis
ton vahvuutta pienennettiin ja joukkoja siir
rettiin aluksi Ahvenanmaan puolustukseen. 
Lypertökin poisti vahvuuksistaan 14. 17. 111 
miestä, jotka paria päivää myöhemmin siir
rettiin Ahvenanmaalle. 

Lypertö jatkoi toimintaansa vajaalla miehi
tyksellä kesän yli. Linnakkeiston kalustoa ja 
miehiä siirrettiin Äänisen rannikkoprikaatiin. 
Tässä kehityksessä mukana seurasi myös Ly
pertö, joka menetti syyskuun alussa lähes 
kaikki loputkin miehensä Keuruulle koulutus
keskukseen ja jäi vain vartiolinnakkeen as
teelle. Linnakkeella oli joukkoja riittävästi 
yhden tykin miehittämiseen ja laivaliikenteen 
tarkkailemiseen. 

Vihollisen kanssa linnake joutui tekemisiin 
konkreettisesti vain kerran. Tämä tapahtui jo 
13 . 8. 1941 , jolloin kaksi vihollisen konetta 
pommitti linnaketta pudottaen neljä pommia 
ja ampuen kolme sarjaa konekiväärillä. Toi
minta ei aiheuttanut vaurioita linnakkeelle 
vaan pommit putosivat harmittomasti saare~ 
rantaan. Koneet tekivät syöksyjä linnakkeen 
yläpuolella noin kilometrin korkeudella ja nii
tä tulitettiin linnakkeen it-konekiväärillä. Tu
lituksen seurauksena yksi hävittäjä tiettävästi 
putosi Nauvon lähistölle. 

Yhtenä merkkinä sodan kääntymisestä 
Neuvostoliiton eduksi olivat vuonna 1943 
Saaristomeren alueelle ilmestyneet lukuisat 
virolaiset pakolaiset. Nämä pyrkivät pienve
neillään Ruotsiin, mutta joutuivat usein suo
malaisten pidättämiksi. Lypertö joutui koske
tuksiin näiden pakolaisten kanssa joulukuussa 
1943. Tuolloin kaksi virolaista, jotka olivat 
salaa piiloutuneet Virosta Mäntyluotoon läh
teneeseen saksalaisalukseen , hyppäsi Kusta
vin kohdalla mereen ja ui linnaketta lähellä 
olevaan saareen. Sieltä heidät noudettiin Ly
pertöhön ja toimitettiin edelleen Turkuun vi
ranomaisten käsiin. 

Sodan päätyttyä Lypertö jatkoi toimintaan
sa reserviläisiä kotiuttaen. Syksyllä 1944 Iin-

nakkeen tarkastajat vaihtuivat, kun valvonta
komission edustajat vierailivat saarella ensim
mäisen kerran marraskuun 19 . päivänä. Lo
pullisesti toiminta päättyi heinäkuussa 1945 , 
kun linnake saatettiin vartiolinnakkeen asteel
le ja sen miehitykseksi tuli vartiopäällikkö 
apunaan muutama varusmies . 

Purettaessa Ahvenanmaan pattereita rau
hansopimuksen mukaisesti myös Lypertö 

pääsi osalliseksi vapautuvasta kalustosta . Sin
ne asennettiin neljä tykkiä , joiden putket on 
1989 uusittu. 

Sotien jälkeinen aika 

Katanpään tultua vartiolinnakkeeksi sl!a 
käytettiin silloin tällöin leirien pitopaikkana 
sen tarjotessa varsinkin talvileireille oivalliset 
olosuhteet. Vähäinen käyttö ja joidenkin var
tiopäälliköiden suoranainen välinpitämättö
myys alkoivat kuitenkin pian näkyä paikkojen 
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ränsistyessä . Muutos tilanteeseen tuli koulu
tuksen uudelleenjärjestelyn myötä joulukuus
sa 1952, jolloin Katanpäähän siirrettiin kah
päällystämiseen tarkoitetut nupukivet , joskin 
myös autojen rekisterikilpiä maalattiin. 

Talvisodan sytyttyä Puolustusvoimat mie
hittivät linnakkeen ja vankien lukumäärä jou
duttiin vähentämään. 40 vankia evakuoitiin 
turvallisempiin olosuhteisiin Turun keskus
vankilaan ja saarelle jäi vain 16 parasta kivi
työmiestä . Jäljelle jääneet miehet keskittyivät 
linnakkeen taisteluvarustusten parantamiseen 
ja uusien suojien rakentamiseen. 

Vankeinhoitolaitos kunnosti saarta muuten
kin . Vankila mm. sähköisti saaren rakennuk
set. Laitos sekä veti saarelle ulkolinjat että 
asensi rakennuksiin sähköjohtimet ja -laitteet , 
kuten myös hankki kaksi polttomoottorilla 
toimivaa generaattoria. 

Vankilan tulo saareen vuonna 1930 ei 
liiemmin vaikuttanut sen sotilaalliseen käyt
töön . Puolustusvoimien etuja valvoi vartio-

den ammattimiehen osasto kunnostamaan 
paikkoja tulevaa alokaskautta varten. 

Katanpää sai ensimmäiset alokkaansa 
26. 1. 1953. Tuolloin joukko-osastoon palve
lukseen astuneet 80 suomenkielistä alokasta 
koulutettiin Katanpäässä . Saaressa koulutet
tiin kolme saapumiserää, joista viimeinen tuli 
Katanpäähän 18 . 1. 1954. Viimeisenä koulu
tuksena annettiin elokuun 1954 saapumiserän 
yhteistoimintakauden koulutuksen alkupuolis
ko 16. 1.-28 . 2. 1955 . Linnake muutettiin 
1. 3. 1955 alkaen vartiolinnakkeeksi, jona se 
on toiminut tähän päivään asti. 

50-luvulta nykypäivään 

Pian koulutuksen päättymisen jälkeen lin
naketta koetteli epäonninen ajanjakso. 
19. 5. 1955 saarella sattui suurpalo, jossa tu
houtui vanha kasarmi. Heti seuraavana talve
na 12. 2. 1956 syttyi pumppurakennuksen 

SUOMENLAHDEN LINNOITUSALUEET 1913-1917 
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Leveä tie kulkee Katanpäässä, lieneekö naisten sinne raivaama. 

tomihuoneen turmellut tulipalo , mistä selvit
tiin vähäisin vaurioin. Palontorjuntaan oli pa
neuduttu erityisellä huolella kasarmin palon 
jälkeen ja näin hankittu ammattitaito pelasti 
pumppurakennuksen pahemmalta tuholta . 

50-luvun kesinä Katanpäätä käytettiin pien
ten työosastojen miehittämänä työpatterina , 
jossa tehtävinä oli rakennusten kunnostami
sen lisäksi palaneen kasarmin raivaus ja tyk
kiasemien louhiminen . 

Linnakkeen nykypäivä 

Katanpään linnake on ollut Turun Rannik
kotykistörykmentin alaisena lukuunottamatta 
kolmen vuoden jaksoa 1970-luvulla, jolloin 
se oli sotilaspiirin alaisuudessa. 

Vuosina 1984-1986 linnakkeella vietiin lä
pi mittava säilytettävien rakennusten kunnos
tusprojekti. Rakennusten katot uusittiin , rik
kinäiset puuosat sekä ikkunat korjattiin ja ul
koseinät maalattiin. 

Linnakkeen tulevaisuutta suunniteltaessa ei 
voida rajoittua ainoastaan sotilaallisten näkö
kohtien tarkasteluun , vaan huomioon on otet
tava myös saaren ainutlaatuinen historiallinen 
kiinteistökokonaisuus. Tulevaisuuden suunni
telmista, joihin osaltaan vaikuttaa suunniteltu 
Kihdin-lsokarin syväväylä, voidaan mainita 
saaren keskeisen sijainnin hyväksikäyttö va
rastoalueena. 

Mikko Suomela 
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Jääjänis 
SI 

Jäät ulottautuivat sinä talvena kovina 
ja kiinteinä Utön eteläpuolelle. 

Eräänä päivänä Pate ryntäsi toimistoon 
kiihkoissaan, todeten , että saareen oli 
tullut jänis ja pyysi lupaa suorittaa vii
kottaisen urheiluiltapäivän heti metsäs
tyksen merkeissä. Muutkin lämpenivät 
ajatukselle, mutta linnakettakin oli hoi
dettava ja kaksi jäi kotimiehiksi . Metsäs
täjät lähtivät sotakoira Kallen kanssa jä
nöjussin perään . 

Aikaa kului, eikä partiota kuulunut. 
Tiedustelu tomista osoitti, että kaikki on 
kunnossa. Lopulta väsynyt jääpartio pa
lasi ilman jänistä. Oli kuulema ollut tosi 
juonikas, paineli suoraan päin Jurmoa 

• • 

monta kilometriä ja kääntyi vihdoin ta
kaisin tehden laajan kaaren päin Bokul
laa. Ormskärin pohjoispuolella se oli ta
voitettu . Jänistä oli ammattu ja jäälle jäi 
verijälkiä, mutta sotakoira Kalle oli sa
massa juossut väylään ja kaipasi lämpöä . 
Kun oli todettu , että jänis on Ormskäris
sä päätettiin poiketa lämmittelemään ja 
kahville Utöseen. 

Koska kyseessä oli enää loppusilaus 
mukana ollut Lasse totesi , ettei viitsi 
enää jatkaa ajoa . Saaressa päivystänyt 
Aulis, joka oli viettänyt ajan lämpimässä 
välillä kahvia hörppien , totesi voivansa 
mennä mukaan ajoon. 

' 
' . ' 
• 
• 
\ • 

• 

' 
" 
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Aikansa lämmiteltyään joukko lähti 
jäälle laadittuaan sitä ennen huolellisen 
ajosuunnite lman. Muut kiertävät Orm
skärin ja asettuvat passiin . Aulis tulee 
vähän myöhemmin ja ajaa huutamalla 
pupun liikkeelle . 

Päätetty ja tehty . Uupuneet jalat lähti 
vät liikkeelle ja hetken päästä Auliskin . 

Kului hetki ja jäältä oli kuulunut lau
kaus. Ajo oli päättynyt. Hetken päästä 
metsästäjät palasivat kiroillen ja pää pai
nuksissa. Oliko jänis sittenkin päässyt 
karkuun? 

Ei. Passimiesten kiertäessä Ormskäriä 
se oli lähtenyt liikkeelle kohti Utöta ja 
törmännyt matkalla Aulikseen, joka am
pui sen pois. 

Mikä sitten oli sammuttanut joukon 
iloisen mielen? Muut olivat kokoontu
neet riemuiten Auliksen luo ja keskustel
leet jäniksen eri valmistustavoista. Mah
dollisista ruokajuomistakin käytiin jo 
hieman kiistelyäkin aiheuttavaa keskus
telua . Jänispaistin maku , iloinen seurus
telu , ruokajuomat ja kaikki toiveikkuus 
romahti, kun Aulis ilmoitti : "Ampuja ta
paa syödä jäniksen." 

Sen verran kovaluonteinen sotilas hän 
oli, että melkoisesta painostuksesta huo
limatta toteutti ilmoituksensa viikon 
päästä. 

TYRSKY 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Nimitykset ja ylennykset 
- Tommi Raitio ja Pekka Varjonen 

24 . 8. 1990 lukien ylennettynä luut
nantiksi. 

- Yliluutnantti Paavo Koti erikoisluokan 
toimi upseerin virkaan 1. 9. 1990 lu
kien. 

- Luutnantti Timo Renberg 2 luokan toi
miupseerin virkaan 1. 9 . 1990 lukien. 

- Sotilasmestari Pasi Kataja 2 luokan 
toimiupseerin virkaan 1. 10. I 990 lu
kien 
Ylivääpeli Toivo Iivonen 1. 7 . 1990 
lukien ylennettynä soti lasmestariksi 
Ylivääpeli Heimo Lempiäinen 
1. 9. 1990 lukien ylennettynä sotilas
mestariksl 

- Ylivääpeli Terho Vähätalo 3 luokan 
toimiupseeri n virkaan 1. 9. 1990 lu
kien 

- Ylivääpeli Lassi-Pekka Lahti 3 luokan 
toimiupseerin virkaan 1. 10. 1990 lu
kien 

- Ylivääpeli Lauri Piilinen 1. I 0 . 1990 
lukien ylennettynä sotilasmestariksi 

- Ylivääpeli Tarmo Lievonen 
1. I 2 . I 990 lukien ylennettynä sotilas
mestariksi 

- Vääpeli Markku Viitala 1. 9 . 1990 lu
kien ylennettynä ylivääpeliksi 

- Vääpel i Paavo Eskelinen 1. 9 . 1990 
lukien ylennettynä ylivääpeliksi 

- Vääpeli Vesa Vesala 1. 9. 1990 lu
kien ylennettynä ylivääpeliksi 

- Vääpeli Juha Laurilan 1. 1. 1991 lu
kien ylennettynä ylivääpeliksi . 

- Työnjohtaja Taisto Taposen teknikon 
virkaan 1. 9 . 1990 lukien määrättynä 
työnjohtajaksi Korppoon Korj aamolle . 

- Luutnantti Jyri Petri Vikströmin yli
luutnantiksi 1 . 9. 1990 lukien 

- Yliluutnantti Paavo Pertti Kolin kap
teeniksi 1. 10. 1990 lukien 

- Sotilasmestari Pasi Emil Katajan luut
nantiksi 1. I 0 . I 990 lukien 

Tehtävään määräykset 
- Luutnantti Tommi Raitio ja luutnantti 

Pekka Varjonen Saaristomeren Ran
nikkopatteriston Gyltön linnakkeen 
opetusupseeriksi 27 . 8. 1990 lukien 

- Kapteeniluutnantti Jouni Äijälä Huol
topatterin päälliköksi 1. 9. 1990 lu
kien 

- Kapteeni Kari Toivonen sijaisena hoi
tamaan järjestelytoimiston päällikön 
tehtäviä 1. 10. 1990 lukien 

- Kapteeni Matti Vainionpää Utön lin
nakkeen päälliköksi 1. 9. 1990 lukien 

- Yliluutnantti Pasi Staff Utön linnak
keen varapäälliköksi 1. 9. 1990 lukien 

- Ylivääpeli Lauri Lammes meren-
kulku-upseeriksi huoltopatteriin 
17 . 9 . 1990 lukien 

- Yliluutnantti Jaakko Nummela yksi
kön vääpeliksi Örön linnakkeelle 
1. 2 . 1991 lukien 

- Sotilasmestari Mikko Punnala talou-
supseeriksi Örön linnakkeelle 
l . 2. 1991 lukien 

- Värvätty ylikersantti Jarkko Lehtinen 
värvätyn kuljetusmiehen tehtävään 
Utön linnakkeelle 1. 10. 1990 lukien 

Palvelukseen tulleet 
- Harry Kankare Korppoon korjaamolle 

työsopimussuhteiseksi varastomie-
heksi/asentajaksi 1. 10. 1990 lukien 

- Kersantti Henry Kankare opetusupsee
riksi Gyltöön linnakkeelle . 

- Kersantti Pekka Liisanantti opetusup
seeriksi Gyltöön linnakkeelle 

- Kaija Klemola värvätyn tilannevalvo
jan virkaan SmRpston Utön linnak
keelle 

- Sairaanhoitaja Eija Lievonen sairaan
hoitajaksi 1. 9. 1990 lukien Örön lin
nakkeelle 
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Irtisanoutuneet 
- Opistoupseerioppilas Sami Nokelainen 

14. 8. 
1990 lukien 

- Kersantti Jussi Auvinen 16. 8. 1990 
lukien 

- Opistoupseerioppilas Antti Leimu 
1. 9 . 1990 lukien 

- Luutnantti Seppo Suominen 
1. 10. 1990 lukien 

- Opistoupseerioppilas Ismo Keskinen 
6 . 10. 1990 lukien 

- - Värvätty kersantti Helge Sainio 
18 . 10. 1990 lukien 

- Sotilasmestari Raimo Mäkinen 
1. 11. I 990 lukien 

- Toimistovirkailija Liisa Rönnberg 
1. 12. 1990 lukien 

- Toimistosihteeri Tarmo Kolattu 
1. 1. 199 I lukien 

- Yliluutnantti Mauri Mutta 1. 2. 1991 
lukien 

- Luutnantti Teppo Reinikainen 
1. 2. 1991 lukien 

Untuvikkoja: 

Tarja ja Lasse Lahti , syntynyt tyttö 1. 11. 1990 
Raumalla . 
Eini ja Kari Topio, syntynyt tyttö 19 . 11. 1990 
Raumalla . 

- Sotilasmestari Matti Susi 1. 2. 1991 
lukien 

- Sotilasmestari Stig Lehtovaara 
1. 2. I 99 I lukien 

- Majuri Heikki Kiviranta 1. 2. 1991 
lukien 

- Majuri Lauri Poromaa 1. 4. 1991 lu
kien 

Siirrot 
- Majuri Pertti Siivonen Turun Rannik

korykmentistä Lounais-Suomen Soti
lasläänin Esikuntaan l. 9. 1990 lukien 

- Sotilasmestari Jari Lusa Turun Ran
nikkorykmentistä Hangon Rannikko
patteristoon 1. 2. 1991 lukien 

- Sotilasmestari Mikko Punnala Sata
kunnan Lennostosta Turun Rannikko
rykmenttiin 1. 2. 1991 lukien 

- Majuri Pentti Hänninen Lounais-Suo
men Sotilasläänin Esikunnasta Turun 
rannikkorykmenttiin 1. 4 . 1991 lukien 

~ Pesänrakentajia 

Pesänrakentajat etsiskellevät sopivia kotiluotoja. 
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LAISKAN LASAGNE 

300 g jauhelihaa 
1 dl soijakastiketta 
1 rs valkosipulituorejuustoa 
1 rs sulatejuustoa 
2 prk tomaattipuretta 
2 rkl vehnäjauhoja 
makaronilevyjä 
maustepippuria 
currya 
paprikajauhetta 
vettä 
suolaa 

) 

Ruskista jauheliha isossa kasarissa tai korkeareunaisessa paistinpannus
sa. Mausta! Lisää ruskistuneeseen jauhelihaan soijakastike ja vehnäjau
hot, jotka on sekoitettu 2 dl vettä. Anna saostua. Lisää valkosipulituo
rejuusto ja sekoita, lisää tomaattipureet ja vettä tarpeen mukaan . Kun 
paksu kastike alkaa kiehua, lisää joukkoon vielä paketti sulatejuustoa 
ja mahdollisesti hieman vettä ja suolaa. Laita laakeaan vuokaan kerrok
sittain tätä kastiketta ja makaronilevyjä, niin että alimmaiseksi ja ylim
mäiseksi kerrokseksi tulee kastike. Paista 175 asteisessa uunissa (lei
vinpaperikannen alla, jottei pinta kuivu liikaa) noin tunnin ajan. 
Lasagne riittää reilusti neljälle, ja on hyvää vehnäsämpylöiden tai pa
tongin ja vihreän salaatin kera. 
Lasagnekastikkeeseen voi lisätä muitakin mausteita kuten kanelia, sii
rappia, chiliä, valkosipulia jne . 
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ISO HEDELMÄKAKKU 

225 g voita 
2 dl sokeria 
4 kananmunaa 
4,5 dl vehnäjauhoja 
0,5 tl suolaa 
1 tl leivinjauhetta 

2 tlk säilöttyjä cocktailkirsikoita 
1 pkt rusinoita 
1 pss sekahedelmiä 
1,5 dl mantelirouhetta 
0,5 dl kirsikkatölkin lientä 
1 dl konjakkia 

Pilko luumut , sekahedelmät, rusinat ja kirsikat pieniksi. Kaada konja
kin ja kirsikkaliemen sekoitus hedelmien sekaan ja anna maustua mie
luiten yön yli - sekoita välillä . 
Voitele vähintään 2 l:n vuoka ja sirottele siihen osa mantelista. Vaah
dota voi ja sokeri. Lisää munat yksitellen. Sekoita keskenään vehnäjau
hot, suola , mantelirouhe ja leivinjauhe. Laita osa jauhoista hedelmien 
sekaan ja sekoita hyvin. Lisää jauhot ja hedelmäseos taikinaan. Paista 
uunissa alimmalla ritilällä 150 asteessa n. 1,5 tuntia. Kakku on parasta 
4-5 päivän kuluttua , kun maku on tasoittunut. 
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Rykmentin SI-vuotisjuhla! 

Rykmentti muisti mm . aina ahertavia 
rannikkosotilaskotisisari a. 

Paraisilla laskettiin kaatuneiden muisto
merki lle seppele . 

Juhla alkoi Heikki län kasarmi lla nauti
tu lla herkull isella lounaalla. 

-~ pärske extra __________________ 19_ 

Soittokunnan es ittämän musiikin lisäksi kuultiin 
myös yksinlaulua ja tai tava duetto-es itys. 

Juhlan lopuksi orkesteri sa i kiitokseksi kukat ja ha
laukset. 

Menneen vuoden aikana ryk
mentistä pois siirtyneitä mm. 
rykmentin viirillä. 

Varsinaisena ohjelmana kuulti in sotilasso ittokun
nan konsertti , joka tarjosi vaihtelevaa ja nautittavaa 
soitantaa. 



_ 20 ____________________ pärskeitä ~-

Pärskeitä: 

Kovin tuuli sena päivänä 25 . 9. teim
me virkistäytymis- ja tutustumismatkan 
koko rykmentin ruokalahenkilöstön töis
täirrotettavin voimin Hankoon ja Russa
rön linnakkeelle . Tode lla keinuvan meri
matkan jälkeen nautimme lounaan Rus
sarössä, tutustuimme he idän uutuutta 
hohtavaan keittiöönsä sekä saimme tii
viin tietopaketin linnakkeen päälliköltä. 

Mantereelle palattuamme tutustuimme 
vielä saneerattuun Hangon Ranni kkopat
teriston Esikunnan pieneen ja viihtyisään 
ruokalaan. Kotimatkalla riitti kovasti 
keskuste lua ja vertailua omiin keittiö i
himme sekä surkuttelua perunankuorijan 
yksinäisestä kohtalosta. 

(MINSK lokakuu -90 

Ylivääpeli Tom Rönnberg on vo it
tanut pistoolin pika-ammunnan 
Suomen ja Neuvosto liiton väli ses
sä sotilasotte lussa Minskill ä 
1.- 5 . 10. 1990. 

., 

--"w- pärskeitä _________________ 21 _ 

Seppo Suomisen haikea 
jäähyväismatka 

(Turku syyskuu -90) 
Ikimuistoisen Södertäljen laivastovie

railun jälkeen piti KA Paraisenkin mie
hi stöineen palata arkirutiiniin . 

Torstaina irro itti alus Latokarista Sep
po Suomisen hoivatessa viimeistä kertaa 
aktii vipalveluksessa kone ita. Seppo Suo
misen meriittili sta laivapuole lla on pitkä 
ja vaikuttava . Hänen kokemuksensa 
muun muassa laivanrakennus ja -korjaus
valvojana on vertaansa vailla . Kalkas to i
vottaa HYVÄÄ JATKOA JA MENES
TYSTÄ TULEVILLE PÄIVILLE. Me 
jäämme kaipaamaan persoonaasi! 

Asko Aleksi Rinne -
VUODEN RANNIKON
PUOLUSTAJA 

(Helsinki 10. 12. 90) 
Rykmenttiläisten hyv in tuntema meri

karhu , huumorimies vailla vertaa, on va
littu vuoden 1990 rannikkotykkimiehek
si. Avuliaisuus, asiantuntemus ja meri
miehen persoonallisuus, sekä avoin kiin
nostune isuus ympäröiviin asio ihin ovat 
Asko Rinteelle tunnusomaisia . Toivo
muksemme on haastatella vuoden ran
nikkotykkimiestä tulevaan lehteemme. 
Kalkas toivottaa onnea ja selviä vesiä 
kohti kuun siltaa . .. 

(Utö syksy -90) 
Utön ulkoalue iden siistiminen on alka

nut oikein toden teoll a . Pihaa on penger
retty ja istutuksia tehty. Mullan tuonti 
Skinnarvikista oli KA Kampelalle kova 
urakka, mutta sii täkin selv itt iin . Kai ke ta 
tästä kiitos Puolustusministeriön raken
nustyölle ja rakennustoimistolle. 

(Utö syyskuu -90) 
Kuoleva Itämeri - suurtuhoko odotet

tavissa? 
Utön itäpuolell a olevilta pikkuluodoi l

ta löytyi eräänä syyskui sena lauantai na 
kohtalainen määrä ö ljyä. Öljyn alkupe
rästä e i o ll a aivan varmoja, mutta eräs 
mahdollisuus on, että sen alkulähde on 
PARK VICTORYN hylky . Hylyn sisällä 
epäillään o levan jopa 800 tonnia raakaöl
jyä . Kun määrää verrataan esimerkiksi 
Ruotsin laivoille annettuun mukana kul
jetettavan öljyn maksimimäärään - 250 
tonniin - saa vertailukohdan Utön al ueen 
mahdolli seen ympäristötuhoon. Odottaa 
vain sopii, että virallisell a taholla otettai
siin nopeasti kantaa PARK VICTORYN 
tulevaisuuteen. Pitääkö sen sisällä oleva 
öljy poistaa , pitääkö se asettaa suke llus
kieltoon, koska suke ltajain mukanaan 
viemä happi nostatuttaa jo ennestään ha
peraa hylkyä, vai onko muita mahdolli
suuksia . 

Kaikesta huolimatta Kalas to ivoo esi
kuvalleen jatkossakin kuulaita ilmoja 
lentää ja puhtaita ves iä uida. 



_ 22 ___________________ kilta~-

Hyvät kiltasiskot ja -veljet! 

Kuluva vuosi on ollut suurten muutosten aikaa. Saksa on yhdistynyt, itä

naapurissamme olot ovat sangen epävarmat ja Persian lahdella on sodan uhka. 

Huolimatta' kaikista sopimuksista on aseistariisunta keskeytyksissä. Tämä on 

aikaa, jolloin maanpuolustustahtomme asettuu kovalle koetukselle. "Rauhan

järjestömme" yrittävät estää vanhojen hävittäjien korvaamista uusilla vedoten 

rahapulaan. Kuitenkaan ei voida lähteä siitä, että sosiaalitoimintaan tarvittava 

raha on otettava tästä budjetista, vaan se on saatava muualta . Varmaa on, et

tei kukaan toivo sotaa, mutta tänä päivänä Suomen kansa, jos koskaan , tulee 

olla maanpuolustustahtoinen ja lujittaa sekä tukea puolustusvoimiamme kai

kin keinoin . Toivokaamme, että saamme elää rauhassa ja viettää jälleen hy

vässä sovussa joulumme. Näillä sanoilla toivotan teille hyvät kiltasiskot ja 

-veljet Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta. 

Toivo Veriö 

-~ kilta __________________ 23 _ 

Turun Rannikkotykistökillan johtokun
ta toivottaa kaikille kiltalaisille, Turun 
Rannikkotykistörykmentin henkilökun
nalle, varusmiehille sekä kaikille yh
teistyökumppaneilleen 

Menestystä vuodelle 1991 
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, 
Kalkas toivottaa lukijoilleen 

lumista talvea ja Hyvää Uutta Vuotta 



_ 26 -------------------- kilta ff-

Syksyn tapahtumat ja 
tehdyt retket 

Syksy on jälleen ollut vilkasta toiminnan aikaa. Tapahtumat ja retket ovat olleet 
seuraavat: 

8. 9. 

10. 9. 

29. 9. 

11. 10. 
14. 10. 

15. 10. 

19. 10. 

27. 10. 

31. 10. 

15 . 11. 

22 . 11. 

teimme marja- ja kalamatkan Reilaan. Retki onnistui marjojen osalta yli 
odotusten . Kalansaalis sen sijaan jäi heikoksi. 

vietettiin TurRR:n vuosijuhlaa tavanomaisin menoin. 

teimme ~alamatkan Katanpäähän . Tälläkään kertaa kalansaalis ei ollut 
runsas. 

Italian matkan muistelot. 

evl Ilmari Heinonen täytti 50 vuotta. Kävimme häntä onnittelemassa. 

teimme tutustumiskäynnin Turun Postipankkiin ja saimme kuulla viimei
set tiedot pankkimaailmasta . Osanottomme oli runsas. 

vietimme syys juhlaa. Juhla onnistui hyvin ja ilta sujui hauskan ohjelman 
ja arpajaisten merkeissä. 

pidettiin Turussa Maanpuolustuskiltojen Liiton liittoneuvoston kokous . 

kävimme Sampo lll:ssa . Kuulimme viimeiset uutiset vakuutusmaailmas
ta. Kiltaveli, professori Rauno Tenovuo piti erittäin mielenkiintoisen esi
telmän saariston eläin- ja kasvimaailmasta. Isäntinä toimivat kiltaveljet 
Pekka Suorauma ja Jarmo Kavanti . Tarjoilu oli erinomainen . 

tutustuimme Raision Yhtymään . Päivä oli erittäin onnistunut ja osanotto 
runsas. 

tutustuimme Turun kynttilään ja kynttilän valmistukseen. 

2.- 4. 12. teimme matkan Tukholmaan M/S Wellamolla yhdessä kenttätykistökil
lan kanssa. 

6. 12. käynti Itsenäisyyden kivellä . 

(t 
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Tammikuu: 

Helmikuu: 

Maaliskuu: 

Huhtikuu: 

Toukokuu: 

Kesäkuu: 

Heinäkuu: 

Elokuu: 

Syyskuu: 

Lokakuu: 

Marraskuu: 

Joulukuu: 

Toimintasuunnitelma 
vuodeksi 1991 

Tutustuminen Turun Ammattioppilaitokseen 17 . 1. kello 18 .00. 

Matka Helsinki-Tukholma-Helsinki Serenadi-laivalla 10. 2 . Serena
din matka saattaa siirtyä huhti-toukokuuhun. 
Tutustuminen N. Erikssonin konepajaan Paraisilla . 

Vuosikokous 2. 3. kello 13.00 Lounais-Suomen sotilasläänin koulu
tustiloissa, Kaivokatu 12. 
Kyproksen matka 8. 3. 
Tutustuminen Turun Sanomiin. 
Teatterimatka Tampereelle katsomaan "Tsehovin kolmea sisarta" 
maalis-huhtikuussa. 

Tutustuminen Turun Sotilaspiirin tiloihin ja toimintaan . 
Tutustuminen Pyhämaan kirkkoon. 

Tutustuminen Pohjolan Turun konttoriin. 
Turvallisuuspäivä kiltalaisille. 

Kiertomatka Turku-Parainen- Kökar-Ahvenanmaa- Turku . 

Tutustuminen Berghamnin vartiolinnakkeeseen . 

Tutustumiskäynti Hämeenlinnan panssarimuseoon, linnaan ja Wick
strömin taidemuseoon. 

Rykmentin vuosipäivä . 
Marja- ja kalamatka joko Reilaan tai Katanpäähän . 
Kalamatka Katanpäähän. 

Syysjuhla. 

Tehdaskäynti. 

Travemiinden, Tallinnan tai Tukholman matka. 

Puuttuvat ajat ilmoitetaan myöhemmin. Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. 
Lisäksi tulevat Turun Rannikkorykmentin, Maanpuolustuskiltojen Liiton, Lou

nais-Suomen kiltapiirin tilaisuudet sekä Rannikon puolustajien päivä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin alueella. 



Aliupseerikurssin I jakson 
suorittaneet oppilaat 

Kahdeksan työntäyteistä viikkoa on 
vierähtänyt ja Te olette nyt päättämässä 
Aliupseerikurssin ensimmäistä jaksoa. It
senäisyyspäivän jälkeen kurssi siirtyy 
edelleen jatkokoulutettavaksi Rannikko
tykistäkouluun sekä eri alojen Aliupsee
rikurssien toi selle jaksolle. 

Koulutus on edennyt jakautuen selväs
ti kahteen vaiheeseen; housujen takamus
ta kuluttavaan ja kirjoituskättä puudutta
vaan teoriaan sekä marraskuisen myrs
kyn , räntäsateen ja pimeyden vauhditta
maan käytäntöön. Ja hyvinhän Te olette 

selvinneet kurssin koetuksista, vaikka 
hymy olikin jäykistyä suupieleen Korp
poon marssin yöosuuden alkaessa. 

Jos joutuisin luonnehtimaan kurssian
ne, tekisin esittämällä hyvin Teitä kuvaa
van lauseen: " Mistä tässä oikein on kysy
mys?" Nimittäin Te olette ottaneet kiitet
tävällä tavalla vihjeestäni vaarin ja pyrki
neet selvittämään koulutettavien asioiden 
perusteet ja ennenkaikkea sen, miksi jo
kin asia tehdään tietyllä tavalla . Koulut
tajat eivät todellakaan ole päässeet hel
polla Teidän kanssanne , minkä tyydytyk
sellä totean. 

Ennenkuin onnittelen Teitä päättyneen 
koulutusjakson suorituksesta, voin sanoa 
olevani erittäin tyytyväinen siitä, että 
kouluttajatilanne on kurssilla ollut hyvä. 

ALIUPSEERIKURSSI ASENTO! On
nitte lut Teille Alupseerikurssin I vaiheen 
suorittamisesta ja kiitos kovasta yrittämi
sestä . Toivotan onnea ja menestystä jat
kokoulutuksessa. Olen varma , että Teistä 
kasvaa asiansa osaavia ja oikeudenmu
kaisia sotilasjohtajia. 

LEPO! 
Kapt. S. Salonen 

- "R--- ---------- 29 _ 

A UK I oppilaan silmin 
Kaikki me olimme vapaaehtoisia tai 

ainakaan kukaan meistä ei tunnustanut 
tulleensa pakotetuksi au-kurssille. Kor
vissamme kaikuivat pelottelut: AUK liik
kuu juosten. Kapteeni kuitenkin opetti, 
että hiki syö aivoja, joten juoksut jäivät 
tapahtumarikkaisiin aamulenkkeihin. En
nakkoon odotimme sikaa, tetsausta , 
marsseja , kuria ja järjestystä, mutta fyy
sinen rasitus rajoittui lähinnä pakarali
haksiin - oppituntien määrä toi mieleen 
lähinnä vanhat kunnon kouluajat. Oppi
tunnit ja kouluttajat olivat hyviä, mutta 
Gyltön opetustilat ovat surkeat. Jos kou
lutus perustuu näin paljon oppitunteihin, 
on turhauttavaa suorittaa massiivista ka
luston roudausta joka kerta erikseen. 

Meidät koottiin Gyltööseen ympäri 
Suomea ja henki oli alusta alkaen hyvä . 
Tästä osoituksena käytiin linjojen välillä 
sähly- ja lentissarja . Vaikka yksimieli
syyttä lomista ja matkanpidennyksistä ei 

Keskiö-linja 

3. Heikkilä Janne 
27. 8. 69 Uki. Särmä 
lomaltapaluu - AUK:n 
lyhin aamulenkki. 

ltn Raitio Tommi 4. 12. 
66 Turku. Nuoruuden 
into ja vankka asian
tuntemus samassa 
persoonassa. 

Kok Janhunen Juho 
8. 2. 70 Pori. Kiintynyt 
taikasauvaansa. Motto: 
"Keskiö ei juokse". 

4. Hirvonen Arto 6. 5. 5. Hänninen Jyri 15. 8. 
69 Rauma. "Mä vaan 68 Pori. Pesee ham
vähän kattelen" - ja paat kirjaa lukien ves
saa parhaat numerot. sassa korvalappu-

stereot päässä. 

aina löytynytkään , oli välit kantahenkilö
kuntaan jos ei lämpimät , niin ainakin 
kunnossa ja nakki viehui jokaiselle, vaik
ka oma nimi komeili ilmoitustaululla ai
nakin päivittäin. 

Rannikkotaisteluharjoitus eli suomeksi 
leiri kruunasi koko komeuden . Itämeren 
kriisi saavutti Utö-Ormskärin alueen 
marraskuun lopussa ja pisti miehen kuin 
miehen henkiset voimavarat koetukselle . 
Helvetillinen tuuli pieksi räntää vartio
miesten silmille , mutta loppuihin se sen
tään - se vartiovuoro. Tilanne Itämere ll ä 
oli niin kireä , että radiohäirintä, attentaa
tit , sammakkomiehet ja kirjepommit oli
vat jokapäiväistä arkea. Merivalvojat te
kivät varman havainnon irakilaisesta su
kellusveneestä ja Saddam Husse in oli 
nähty vilaukselta Porvoossa . Onpahan 
jotain mitä muistella keinutuolissa . 

oppilaat Suuraho & Niemelä 
keskiölinja 

Alik Sillanpää Juha- 1. Arvilommi Jaakko 2. Hakanpää Tomi 
Matti 5. 4. 70 Mynämä- 25. 3. 70 Turku. Loma- 31. 7. 7l Turku. Huuh 
ki . Mallia mukava ali- gyttön l luokan elbaaia- lensi - varsinkin öisin. 
kersantti. Pelottelee risti kultaisin tyynyin. 
kauhutarinoilla ampu-
maleirislä. 

6. Kajala Mika 28. 5. 
65 Lieto. Linjan nestori 
"Ei vanha enää viitsi"; 
"Lapset, lapset . . " 

7. Kankaanpää Tomi 
23. 4. 70 ESJX>O. Päi
väunia Rio de Russa
röstä ; "mä meen el
baan". 

8 . Karvinen Jarkko 
11. 10. 71 Ulvila. Lin
jan novelist1 - ja todelh
nen vemppakone. 
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Keskiö 

9. Katevuo Kalle 
22. 11 . 71 Turku. Tu
van juniori; "Action 
man" -salaperäisiä yö
leikkejå. 

15. Lehtonen Tommi 
16. 9. 70 Salo. Aina 
Kovat piipussa, lähes 
värvätty kestonyrkki . 

21 . Salminen Jari 
28. 5. 70 Turku. "Kai 
Iässä nyt lukee voi kun 
ei oo muutakaan teke
mistä. 

10. Kaukoranta Lauri 
6. 9. 71 Hanko. Viikon 
luontoääni : "Mitä? Mik
si? Minne? Mikä varus
tus? Hä?". 

16. Luoma Petri 
31.11 . 71 Pori. Nak
kien tunnollinen suorit• 
ta,a - aina hymyssä 
suin. 

22. Suuraho Simo 
24. 10. 70 Espoo. Ai
noa oppilaspäällikkö. 
joka komentaa avohär
delliin 

Tulenjohtolinja 

~ 
Ltn Varjonen Pekka 
13. 8. 66. linnakkeen 
filmitähti. "5- ja Vte· 
dään pois" Rautakan
gen niellyt mies. 

11. Kause Tommi 12. Kivelä Marko 10. 7. 
28. 11 . 69 Luvia. Lin- 70 Rauma. Kirjurin 
nakkeen varalaskinjär- "Erittäin hyvä ystävä" 
jestelmä. Laskee lomil• 
la humalapäissään 
kakkosen potensseia. 

17. Lyly Pete Espoo. 18. Metsä•Simola Mar• 
Linnakkeen filosofi ; kus 23. 5. 70 Hki. "01· 
pohtii armeijan syvintä kaa hiijaa kello oo jo 
olemusta. Häviää pu• kymmenen - Ull2" 
helimeen klo 21 .55. 

23. Vuolanto Ville 24. Wahlsträm Tuffe 
18. 9 . 71 Kirkkonummi. 2. 3. 71 Loviisa. Fan
Ennen vuoret siirtyy laanen mestari , ruotsa• 
kuin Vuolanto vaike-- laisen tyyliin. 
nee. Tuvan taiteilija -
erikoistunut vihon kul-
miin. 

Kers Kankare Henry 
14. 6. 69 Korppoo. 
Isänsä jalanjäljissä ar
meijan palveluksessa. 
Jäänyt kuittailu harj01t• 
telematta, siksi teettää 
si1ä muilla. 

Kok Rantala JaO(ko 
2. 3. 68 Sauvo. Servin 
työhönottoapulainen. 
"Kokelas ei nytten 
muista.. . ottakaa sel
vää ja tulkaa kerto· 
maan kokelaalle. 

13. Kuusela Samuli 
20. 8 . 71 Turku. Leijoja 
lennättävä lomakone. 
luvan todellinen härö: 
"Mä vaan aattelin et• 
lå . " 

19. Niemelä Juha 5. 5. 
70 Vahto. meni pala• 
siksi kun kokeista ei 
tullut täysiä. 

Alik Huusko Eero 
6. 1. 68 Rauma. Pa~on 
melua tyhjästä . Maas
topukuinen elbailija 
(patveluspuku ei mah
du päälle). Tj-llnjan to
dellinen isähahmo. 

14. Lakso Jesse 
22. 12. 70 Espoo Lin
nakkeen todellinen luu
mu; maaginen nakki
suoja. 

20. Pohjola Jouni 6. 8. 
65 Koski TI. Linnak
keen todellinen pervo, 
keskiön kahvihuuli se
kä varanestori. 

Alik Lindholm Tommi 
27. 2. 70 Salo. Mitä 
pienempi mies, si1ä 
suuremmat??? Sopii 
hyvin Huuskon panval
jakoksi. Todelliset ma
jakka ja perävaunu. 

-~-------- 31 _ 

Tulenjohtolinja 

1. Aalto Jari 25. 8. 70 
Espoo. "Mä oon ihan 
paskana" . Uhkasi 
Heikkosen ilmaherruut
ta. "'Lähetsä spaddulle. 
mä tarjoan". 

7. Jansån Ville 3. 2. 70 
Turku. Vaalea pitkän
huiskea vaiheveikko, 
joka "kärsii" itsensä 
uneen vaaleanpunai
sen ystävänsä kanssa. 
"King Kong kuoli syn
tiemme tähden. 

13. Malmgren Johan 
12. 5. 71 Kauniainen. 
Kurssin todellinen rum
pukone. Hänelle kaik
kion "ykSt v-tun any
way"' - "Maire". 

19. Partanen Jaakko 
25. 1 .68 $ammatti. 
Oppilas pidennyksen 
puutteessa... nimittäin 
matkan. Omaa kemial
lisen sodankäynnin tai• 
don ja käyttää sitä häi
käilemättömästi hyväk
seen. 

2. Ahmavaara Kalle 
25. 6. 71 Helsinki. Ah· 
ma ja Ahman kolmas 
oikea alasårmiö. 

8. Kanerva Miikka 
23. 8. 71 Turku. 
Vaihe-Kanerva, puu-
vartinen versokasvi , 
mies joka joi 5 litraa 
~epsiä ja jäi henkiin. 
Aänenmurros alkoi in
tissä. Linnakkeen to
dellinen suunnistaja. 

14. Mäkimattila Aku 
2. 5. 70 Alastaro. ÄJy
käs Ja vaatimaton -
omasta mielestään. 
Alastaroo la~a Suo
melle. Gyltön linnak
keen Kruunaamaton 
Ursus. 

20. Pekuri Hannu 
28. 1. 70 Turku. "Lin
jan käytäville järjesty" 
= todellista upseenai
nesta. 

3. Hedman Kaj -Mikko 
27. 6. 71 Pori. He-man 
the mastermover of the 
universe. Henkilökoh
tainen Tvät-materiaali : 
korvalappustereot, 
kuulokkeet ja täydelli
nen kasettisetti. 

9. Ketola Juha-Pekka 
15. 2. 70 Pori. Nakki
magneetti. Hallitsi par
ranajoo. Motto: "Näh
dä Orö ja kuolla" 
Mies, joka otti sähtyn 
"leikillään". "'Hajoo it
tees!". 

15. Mäkinen Juha 
6. 8. 71 Pori. "Hei 
kunkku tuli ". Mies, joka 
tiesi miten yöllä lupaan 
lullaessa saadaan 
kaikki hereille. 

21. Puro Ann, 8. 7 . 70 
TuO(u. Vanha mestari• 
suunnistaja; suuntana 
ATK. Tuvan 3 valvova 
silmä ja todellinen op-
pilaspääll1kkö. 

4. Heikkonen Janne 
29. 3. 70 Bollsta. 
"Springsteen on ykkö
nen". Hallitsi tuvan 4 il
maherruutta. "Shut !he 
fuck up!". 

10. Ketomen Mikko 
31. 5. 68 Pori. Vanha, 
viisas ja kokenut. Kaksi 
jälkimmäistä tosin va
rauksella. 

5. Huhtala Matias 
7. 5. 71 Turku. Mies jo
ka nysvää aseita koto
naankin. Pieni suuri 
mies. Tuvan 3 vatsali
has. 

11 . Käkönen Rami 
27. 10. 70 TuO(u. "Mä 
en jaksa enää!!!" 
Mies, joka hajosi totaa· 
lisesti. 

16. Mälkiä Petri 17. Nupponen Juha 
7. 10. 71 Rauma. Ke- 17. 12. 67 TuO(u. "Em
tolan tuleva taistelupari mää tiedä mitään, em
Orössä. Loma-ano• mää oo lukenu". llmt
musten läpimenopro- selvää Rukkikamaa. 
sentti nolla. Kuittailun UnIan runoa (naitu) 
kuningas. mies. 

22. Salm Jukka 23. Salminen likka 
30. 6 . 70 Kosk, TL. 14. 11. 70 TuO(u_ Mies 
"Helvetti". Sufa-S(t)ah- Joka tarjosi ka,at . Rilli
nin harrastuksia olivat pämen haahuilija, Joka 
elbailu , gineslehtien lu- odotti vain lomia. 
keminen ja poikamalli- "Punkkani on mun hn
na olemisen sietämä- nani. 
tön keveys. Tuvan 4 
lemmikki. 

6. Immonen Janne 
27. 5. 69 Helsinki. Tu• 
leva lääkintä-au. Har
joittelee säännöllisillä 
Tilkassakäynneiltä. 
"'Missä kaikki Immoset 
ovat?" 

12. Lindholm Sami 
27. 5. 71 Nummi-Pusu• 
ta. Sorvarin sorvaaja. 
Säännöllinen puhelin· 
vastaaja klo 17.20. Tie
don halu rajaton. "Tu
lin, näin, hajosin". 

18. Nyström Ville 
21 . 1. 70 Turku. "Nys
se tulee! " Aina vem• 
passa - "vee-pee-oo-. 
Lmnakkeella herätys. 
eli Nysse käänlää kyl
keä. 

24. Steiner Rudi 
3. 4. 71 Naantali. Älyllä 
palkittu srviilik1er1een 
metari (26 ruutua). 
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25. Svensson Janne 
9. 11 . 69 Helsinki. Tu
van 2 ilmanraikastin. 
Dirty old man. 

Merivalvonta 

Ii 

1. Backman "Batman" 
Btöm 23. 6 . 70 Houts
kär. Aina vaiheessa. 
On Gyltössä kuin koto
naan. 

7. Kunnas Antti 
30. 6. 68 Kaarina. Sär-
mä, mutta niin sivisty-
nyt! Mies jonka mieles-
lä piirukiikaril ovat 
suunnistamista varten. 

2. Grönberg Sami 
27. 10. 70 Kirkkonum
mi. Bassolaulaja! "Mitä 
ihmettä, miksi mun 
punkka!" Linjan pinko 

8. Kyllästinen Tommi 
26. 7. 67 Salo. Tuvan 
monitoimiurheilija , aina 
väsäämässä loma-
anomuksia. Super slui-
ba! 

Lln Lintuaho, Pasi 
20. 1. 63. Liflan särmä 
johtaja. Sulkeisissa 
niin tiukka mies muut
tuu oppitunneilla mu
kavaksi mieheksi, sekä 
päteväksi opettajaksi. 

3. Halme Jukka-Mar
kus 4. 2. 70 Rauma. 
Yksi linjan jääkiekkoili· 
joista. "Jaskari here 1 
come!" Raumalaissi 
jaarituksii . 

9. Lamminen Perttu 
18. 7. 71 Marttila. Lin-
jan lusmu. Mestari 
hankkimaan vapautuk-
sia! "Lenkki ei iske". 

Vääp Åberg, Juha 
15. 6. 62. Ammatti
mies. Hallitsee alan 
kuin alan. Purjehtimi
nen on kaikki kaikessa , 
sääli oppilasta joka on 
mieltynyt muskellve
neisiin. ftSe Droolari oli 
viisimedrinen". 

4. Huikko likka 2. 3. 70 
Tuusula. Porvari hen
keen ja vereen. Mies 
on kuin itse rauhalli
suus, jopa sulkeisia pi
täessään. Muistisään
nöt hanskassa. 

10. Latostenmaa Sa• 
muli 20. 2. 70 Espoo. 
Aina lomilla tai väsää· 
mässä loma-anomuk· 
sia. 

Kok Silfverberg , Ari 
10. 2. 70 Karkkila. 
Silv... mikä? Slörristå 
(SLAA) lähtöisin oleva 
urheiluun myönteisesti 
suhtautuva kokelas. 
Tullut tutuksi pitkiin ai
nekitjoituksiin. sekä 
punnerruksiin - saa 
suOfittaa! 

5. Huttunen Peter Si
poo. Tuvan vaiheveik
ko, aina avain hukas
sa. Nähty usein suorit
tamassa tavaroitaan 
takaisin. 

11 . Lehti Sami 
20. 5. 71 Tuusula. 
Tähtitieteilijä. aina 
omissa sfääreissään. 

Alik Suvinen, Mika 
1. 6. 70 Turku. Namis
kuukketiatikersantti, jo
ka on vielä rennompi 
kuin linjansa. Onko ku· 
kaan nähnyt häntä suu 
vääränä katjuvan linjal
le? 

6. Kaitila Jukka 
20. 8. 70 Vantaa. Su· 
vun perinteel-(kö?) vel
voittavat RATEKO! 

12. Makkonen Tuomo 
12. 4. 71 Turku. Vaa 
aivan eläimellisesti, 
otetaan mukaan fiilin-
keihin. 
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13. Markkanen Mikko 
22. 3 . 72 Lappeenran
ta. Juniori itäraja1ta, hi• 
hihihii. 

16. Posa Kimmo 
20. 6 . 72 Kotka. Linjan 
kuopus, härö Kotkasta, 
ballo hukassa. 

Tykki 

Alik Merivirta Miko 
19. 12. 70 Salo. Tykki· 
li~an hymypoika, jolla 
ofi vaikeuksia pokkan-
sa pidon kanssa. 

14. Mäenpää Aki 
3. 6. 71 Järvenpää. 
Hi~ainen hiipijä. Lau
koo joskus jopa harkit
tuja mietelauseita. Löy
tyy useimmiten levynä. 

1 7. Raiko Janne 
11 . 3. 70 Turku. Rela 
Raiko, liuku kuningas, 
toho sitä! Mitä vi-a, 
taas punkka räjähti . 

Yliv Oranen Mika 
6. 9. 60 Gyttö. Tykkilin
jan pätevä ja ilmeetön 
johtaja. Mies jolla ofi ai
na hommat hanskassa 
ja hanskat hukassa. 

Alik Savofainen Ari 
12. 10. 70 Turku. Ar-
moton Hevi-kitaran vin-
gunelija. Mies joka oK 
aina aivan p-nä. 

1 5. Partio Mikko 
15. 12. 70. Lohja. "Ai 
minäkö vaiheessa en 
suinkaan ... " Katso mi
ten tääkin homma tur
suaa. 

18. T anhuanpää Janne 
29. 6 . 70 Loimaa. So
tahullu militaristi. Osaa 
unissaankin eri leko
tyypft. Eli Auk :n keksin 
voimalla. Aiheutti kor
vatulppien käytön rä
jähdysmäisen lisäänty
misen. 

Kers Liisanantti Pekka Kok Lang Markku 
11 . 11 . 65 Uusikau- 2. 4. 69 Halikko. Miel
punki. Saapui Lapista lyttävä tyyppi. Ei juok
vahvistamaan läntistä suttanul turhaan - mui
merirajaamme. Todelli- ta kuin itseään. 
nen sissi. 

Alik Wahlroos Markku 1. Aaftola Juha 6. 6. 69 
12. 1. 70 Turku. Rauma. Tväl1äri ei tur-
VMTK:n pomo ja loma• haan kokeisiin nipona-
kone. Suoritti varus- nut. AUK lepo. Oli it-
miespalveluksen punt- meisesti Portnoyn tau-
tisalissa. Ii. 

Kok Saastamoinen To
ni 18. 11 . 70 Lohja. Jo
kaisen oppilaan paras 
ystävä. Mielilause: 
"Taakse poistu". 

2. Aro Antti 24. 12. 70 
Espoo. Syntynyt Hei-
singissä, asuu Espoos-
sa, koulutettu Hangos-
sa, hajosi Gyltösså. 

Alik Fabricius Jarkko 
3. 2. 70 Turku. Aliker
santti Ärjy. Syö rautaa 
ja p-antaa kettinkiä. 

3. Haapanen nmo 
31 . 3. 70 Laitila. Linjan 
todellinen vemppa. 
Kurssin keskilämpötila 
38C. 
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Tykki 

4. Heistaro Sami 
27. 5. 71 Helsinki. Sär
mä 10 syntyessään. 
Rysän oma Luciano 
Pavarotti . Llnian luon
toååni. 

10. Korhonen nmo 
4. 1. 69 Tampere. 
Tamperelainen Black 
Jack-lusmu. Luistaa 10-
ka hommasta. Mielilau
se : "Ota tota ". Linnak
keen todel. päällikkö. 

16. Lemmetyinen Tuo
mas 26. 1. 70 Turku . 
Haioaa joka aamu ja il
ta ... 

22. Tiesmåki Jarmo 
18. 10. 70 Espoo. 
"Spytta lentää sika lak
lasti". Hajottuaan söi 
nuuskaa kuin perunaa. 

5. Holmberg Christian 
10. 3. 71 Lot1a. Tunte
maton sotilas. Miemau
se: "Tää o ihan setvä" 

17. Lintunen Rami 
5. 1. 70 Naantali. Lin
nakkeen kovaäänisin 
kommentaattori. Aina 
Vaiheessa kunnes 
pääsi oppilaspäällikök
si. Odottaa innolla uu
sia alokkaita. 

6. Hulkkonen Esa 
20. 5. 70 Turku. Kak
kosluvan oma kaasu
voimala. Haisee Ja ha
joaa. 

12. Koskinen Kan 
6. 8. 69 Kaarina. Mot
to : "Ei se minua kiin
nosta". AUK l:n ihme
lapsi. 

18. Löppönen Janne 
30. 5. 71 Turku. Puntti
salin esimies, N Ali 
muscles no brain". Pu
huu enemmän unis
saan kuin hereillä. 

23. Verronen Tommi 24. Virtanen Sami 
27. 10. 70 Rauma. 12. 6. 71 Pori. 2.-tuvan 
Kuuskajaskarin härö. kuopus. PDfin poika, 
Rakastui satamaväijyi- jolle luolailmasto ei so
~in V~i~~utunut Jas- pinut. 

7. llmanen Matti 
30. 5. 70 Helsinki. Itse 
itseään nakittaen mä 
lähden satamaan. 

13. Kuisma Juha 
10. 1. 70 Turku. Tykki
lir'4an huuliveikko. Kort
tihuijari, joka ei 1urhia 
slressannul AUK:ssa. 

19. Rauhaniemi Pasi 
25. 3. 71 Turku. Nimi 
takaa laadun, lir'4an to
dellinen viilipytty. 

8. Jussila Jarkko 
30. 9. 70 Turku. 10, 10, 
10-, 91 12, 10-, 9 + , 10 
ATK 

14. Kulo Tane4i 
3. 12. 70 Turku. ne. 
totuus, elämä, rauha, 
rakkaus, yksiK>flva
paus. 

20. Salminen Kari 
15. 12. 71 Naantali. 
Vaatenysvåri. ,4,ieli api
nan raivolla päitä 15 
mk/nuppi. Uransa hui
pulla hän oli luutnantin 
päätä ajellessaan. Lin
nakkeen rasvaisimmat 
iltasadut. 

9. Katjala1nen Kimmo 
31. 12. 70 Turil:u. Pieni 
suuri mies. Turun lahja 
Rannikkotykistökoulul
le. 

15. Kuusisto Jari 
4. 3. 71 Helsinki. Ok
sensi tupakaverinsa 
lenkkitossuun. Jätjesti 
VLV-sport cupin ja it
sensä VMTL:ään. 

21. Savila Rami 
23. 1 o. 69 Rauma. 
Kurssin todellinen 
vemppa. Tykkäsi lukea 
kokeisiin. 

25. Voutilainen Hannu 26. VähåsuUo Jyrki 27. Åvall Tuomo 
21. 7. 71 Piikkiö. Han- 22. 8. 71 Mellilä . Nak- 18. 9. 70 Helsinki. Päi-
nu oli a,na vaiheessa. kikone hotti linnakkeen vystys, soderaketti, sa-
Teki vaiheessa olosta satama-au:n tehtäviä tama ja voi v ... siihen 
taidetta . Vihoitti tupa- AUK I ajan. Kui vähä oli helppo hajota. 
kavereitaan leipähöy- suli o? 
ryltåån ja kuorsauksel-
laan. 
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5.12.1990 
47 varusmiestä ylennettiin korpraaleiksi . Kurssien priimukset: TJ 
opp Nupponen, tykki opp Heistaro, keskiö opp Vuolanto ja MV opp 
Latosen maa. 



_35 _____________ ~_ 

HOUTSKÄR 

KUSTAVI 

~ DRAGSFJÄRD 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA TAR
JOAA ASUKKAILLEEN VIIH
TYISÄN JA MYÖNTEISEN YM
PÄRISTÖN, JOSSA ON HYVÄ 
YRITTÄÄ JA ELÄÄ. 

Tule Dragsfjärdi in - viihdyt, koet 
ja näet sellaista mitä muualla ei 
ole! 

Rakentavia lisätietoja 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
25900 TAALINTEHDAS 
Puhelin (9254) 611 33 

KORPO 
KORPPOO 

HUOMIO KATSE 
KORPPOOSEEN 

PAIN! 
Näet kehittyneen, modernin 
kunnan keskellä Turunmaan 
kaunista saaristoa. Täällä on 
hyvä olla ja asua. 

Korpo är en välutvecklad, mo
dern kommun mitt i Åbolands 
vackra Skärgård. Här är det bra 
att vara och bo. 

.. 
• 

-~----------------37 

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

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

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

Er1k0tsvotm1ste 5i:>ecialt1l~ing 
Volm1stuso1neel s1crilit-o. loriclcel~s11rap• T1llverkningsöl"TY)e() svinköl. sförkelsesi• 
pI. vesi rop. vatten. 
Lrsöa,neet suola. mausteet. IL01lo1nen T11Jsotsörrnen soit. kryckjol'. roturhgto
oromrvolm,ste. slo~1101nt.01ne. ropettu - rompeparot. stobthsenngsmedel. 01t1-
m1sen estoo,ne. so11on100,ne. ox1dol10nsmedel. kcnservenngsrredel. 
So,1y1ys olle + 6° C. f&.or,ng unde< + 6°C 
Volm,slOJO L,h0n1oloslomo Erkk, /lollo Oi. T,llverl<ore L,hon1olostomo Erkki Aollo 0/ 

Ro; IBI¼I¼II @ ~kIL 1f (Q) (Q))f 
~~ 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

~{:lf::::: 
matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

~ 
~tiERKSSONi 
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1 

MUKAVAA 
MATKAA! 

Bussimatkastanne huolehtivat: 

L■RRI 
Laitila puh. 516 70 1 : ,-, ; ,..., t O 1 1 
Uki (922) 13951 LU Lf-LU ~ 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E¾?tlit&,.,.■ .. ,• •• •~t1 .. ...1~ ... t~•:.Ji■ 
Hakun;nue 7 2Gl 00 R , auma, puh. 938-22 33 55 Palvele ' telex 65152, telefax228355 

va aslantuntijaliike 

PUJO 11:n 
henkilökunta 
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- elektroniikan mek. osia 
- tuotantolaitteita 
- protojen suunn. ja valm. 

Kunnaskatu 1 O p U H. 355 025 
20840 Turku 

Työtilaukset 
Kari Aaltonen 
Huoltoautot 

Sähkötarkastuskeskuksen 
hyväksymä öljypoltin- ja 

lämpölaitoshuolto 

1-ryhmän vesijohtoliike 
puh. 358 654 Kotinumerot 
949-531 011 Kari Aaltonen 
949-523 380 Tapio Kurvinen 
949-531 439 Mauri Huhtala 

Matti Kajala 
Ari Mäkelä 

811 609 
358116 
353 968 
485 490 
461 904 

-~ 41 
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~ ~ ®i'7 
27160 Olkiluoto 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set .~urajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

vudenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~~®1'7 
27160 Olkiluoto 
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PARASTA 
PAINETTUNA 
RAUMAN 
PAPERILLE 
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HANNONEN-YHTIÖT 

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! 

Hyville kavereille tarjoamme 
Meiltä kannattaa kysyä työtä, 
soita siis, puh. 381 300fTyö
hönotto. * Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan 

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

HANNONEN-YHTIÖT 
Hipantie 6 
20360 TURKU 
Puhelin (921) 381 300 
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SATASHELL KARI KOUKI KY 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

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

§A!~~ltt3~1;1,,,~fRI KOUKI KV ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
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Diamond Clearing Oy 

Heikki Suomäki 

toivottaa 

menestyksellistä 

Uutta Vuotta 

yhteistyökumppaneilleen 
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©Jf/ scanflsh ©Jib) 
21770 MOSSALA HOUTSKÄR 
FINLAND 
~ 926- 33 505 

Herkullisia suurkeittiö-tuotteita kirjolohesta 

Turun Kiinteistöyhdistyksen 

Läntinen Rantakatu 35 D, 20100 Turku 



RAUMAN KAUPUNKI 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 


