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ETUKANSI: piiros Jari Sallinen 
TAKAKANSI: piirros Erja Sallinen 

mikä tärkeää 
.. .. .. ? tanaan .... 

Kuluneen vuoden työn tulos Rykmentissämme 
on ollut kovasti positiivinen. Hyvät tulokset on 
saavutettu yhdessä työtä tehden, taidolla ja ahke
ruudella . Mukana on ollut myös hyvä onni . Vahin
koja ja suuria pettymyksiä ei ole sattunut. 

Maailman ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin näh
den olemme saaneet tehdä työtämme melko rau
hassa ja turvallisissa oloissa. Meillä on hyvät suh
teet kansalaisiin ja yhteiskuntaan. 

Onkin tärkeää, että maamme turvallisuuteen ja 
puolustamiseen liittyvää tärkeää tehtäväämme 
saamme toteuttaa vakaiden resurssien pohjalta. 

Jonkin verran rauhattomuutta on tuonut tulles
saan henkilöstön vähentäminen ja niukat taloudel
liset kehykset. 

Ratkaisun avaimia tulevaisuudelle on etsitty pä
tevällä joukolla Puolustusvoimissa jo vuosia. 

A vaimien etsimisestä tulee mieleen ajankohtaan 
osuva juttu. 

Pikkujoulusta palaava mies näki kaverin etsivän 
jotain katulyhdyn alla. Kaveri selitti sopertaen et
sivänsä kotiavaimia, jotka olivat pudonneet. Mie
het alkoivat yhdessä etsiä, pitihän kaveria auttaa. 
Kun avaimia ei tarkasta etsinnästä huolimatta löy
tynyt kysyi toinen varmuuden vuoksi missä kave
rimme oli avaimensa kadottanut. Tämä kertoi pu
dottaneensa avaimet jossain kotiovensa edustalla, 
mutta kun siellä on niin saamarin pimeää, on tässä 
katulyhdyn alla paljon parempi etsiä. 

On onni, ettei tuolla jutulla ole mitään tekemistä 
todellisuuden kanssa. 

On tärkeää, että osaamme etsiä ratkaisun avai
mia tehtävämme kannalta oikeasta paikasta, eikä 
sieltä, mihin on totuttu tai sieltä mistä on helpointa 
etsiä. 

Toivotan kaikille Kalkaksen lukijoille Hyvää 
Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 1992. 

Risto Sinkkonen 
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Itämeri muuttuu 

Euroopan turvallisuus läpikäy niin vimmaista 
muutosprosessia, että tällä palstalla voisi pohtia 
joka numerossa muutosten vaikutuksia omaan toi
menkuvaamme. Aina olisi tarjolla jokin uusi , kiin
nostava näkökulma . Tähänastisen kehityksen pe
rusteella näyttää tosin siltä, että monenkirjavuu
destaan huolimatta muutokset vain lujittavat 
omaan toimintaamme kohdistuvaa vakauden vaati
musta. Meidän on jatkettava omasta tontista huo
lehtimista tempoilematta. 

Nyt jos koska tarvitaan oikealla tavalla signaloi
tua läsnäoloa rannikoilla , kun Itämerialtaan soti
laallista perusasetelmaa ollaan järjestämässä uu
delleen. Neuvostoliiton vetäytyminen Baltian tuki
kohdista kiinnostaa kaikkia rantavaltioita, mutta 
maantiede osoittaa vääjäämättä, että Suomea se 
koskettaa muita läheisemmin. Pietarin alueen puo
lustuksen peruspilari, Itämeren laivasto, siirtää 
varmasti toimintansa painopistettä Itämeren poh
joisosiin, kohti Ahvenanmaata, lounaissaaristoa ja 
Suomenlahden suuta. Samalla Baltia alkaa toimia 
sotilaallisena tyhjiönä ja yhdistynyt Saksa ryhtyy 
näyttämään voimakkaasti lippua Itämerellä. 

Laman ja kaamoksen ahdistaman suomalaisen 
ei kannata ylettömästi lisätä taakkaansa tällaisia 
asioita pohtimalla, koska käynnissä olevat proses
sit eivät suoranaisesti uhkaa turvallisuuttamme. 
Viileä tosiasioiden tunnustaminen on kuitenkin 
paikallaan. Etenkin valvonnallisen läsnäolon mer
kitys vain korostuu rannikolla . Semmoinen hytinä 
tässä on, että osaavaa väkeä tarvitaan vielä kauan 
rannikon ja saariston toimipaikoilla . 

Lehdessä väitettiin, että lama ei ole vielä purrut 
kaupalliseen jouluun. Tavaran tarjoajat odottavat 
ihan kohtuullista lahjamyyntiä . Mene tiedä. Omas
ta ja toimituskunnan puolesta toivon, että ei annet
taisi laman purra joulumieleen. Tämä synkän ko
helluksen keskellä tarvitaan kipeämmin kuin kos
kaan mielen rauhoitusta, edes hetkiseksi . 

Jouko 
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Hopeaa 
ylivääpeli Matti Sundille 
PV:n ainmunnoista 

Ylivääpeli Matti Sund palvelee Utön 
linnakkeen viestiupseerina. Muutaman 
vuoden tauon jälkeen Matti innostui am
munnasta uudelleen. Vanhat taidot eivät 
olleet ruostuneet ja hän teki vahvan pa
luun sijoittumalla puolustusvoimien am
pumamestaruuskilpailuissa Lahdessa 
13.- 15. 8. 199 1 kantahenk ilökunnan 
rynnäkköki vääri ammunnassa terävim
pään kärkeen. Matin tulos oli 192 pistet
tä ja sillä heltisi hopeamitali . Voittajan 
tulos oli 194 pistettä, joka on samalla 
uusi puolustusvoimien ennätys . 

Sundin suorituksen arvoa nostaa se, 
että hän on harjoitellut Utössä, jossa ei 
ole edes kunnollista ampumarataa . Isois
sa mannervaruskunnissa ampuj illa on 
erinomaiset harjoittelumahdollisuudet: 
rynnäkköki vääriin kytkettävät laser-lait
teet sekä uudet ampumaradat, jossa on 
automaatti set taululaitteistot. Milloinka
han kyseiset laitteet löytävät tiensä mei
dän linnakkeille? Matti osoitti , että me-

nestys on viimekädessä kiinni kovasta 
harjoittelusta ja tahdonvoimasta eikä hie
noista harjoittelulaitteista, joskin ne teke
vät harjoittelun mielekkäämmäksi. 

Utön ampumapaikalla ampuja on täy
sin säiden armoilla tuulen ja sateen piis
katessa vasten kasvoja. Ammunnan har
rastaminen Utössä kysyy lujaa luonnetta. 
Matti Sund sanoi, että harjoittelu Utön 
olosuhteissa on antanut hänelle kovuutta 
eikä mene heti "herne nenään" ensim
mäisten sadepisaroiden tipahdellessa ja 
tuulen taivutellessa puiden latvoja. 

Parhaimmat onnittelut Matille upean 
suorituksen johdosta. Omalla suorituk
sellas i pidit rykmenttimme tiukasti mita
likannassa kiinni. Onnitteluihin yhtyvät 
kaikki rykmentt iläiset ja toivomme sinul
le samalla harjoitteluintoa ja menestystä 
tulevissa kilpailuissa. 

Ohessa ylivääpeli Matti Sundin miet
teitä ampumavalmennuksesta . 

Majuri Uolevi Piispanen 
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Ylivääpeli Matti Sund rynnäkkökivääreineen 
harjoitustauolla Utön linnakkeella. 

MIETTEITÄ 
AMPUMAVAL
MENNUKSESTA 
UTÖSSÄ 3.9.1991 

Ensiksi haluan kiittää päällikköä ja 
työtovereitani siitä tuesta ja myötämi~li_: 
sestä suhtautumisesta jonka olen he1 lta 
saanut. Lisäksi kiitän koulutustoimistoa 
(päällikköä) ja muita ampumajoukkueen 
jäseniä Esaa , Tomppaa, Ekiä ja Juss ia 
jotka ovat luoneet mahdollisuuden me
nestymiseen. KIITOS ! 

Usein kuulee ampumavalmennuksen 
yhteydessä kritiikkiä siitä että kyseinen 
henkilö sitoutuu liikaa ko. tehtävään eikä 
näinollen ehkä pysty 100 %:sti hoita
maan varsinaista virkatehtäväänsä . On 
lähdettävä siitä, että valmennus on virka
tehtävä siinä kuin muutkin tehtävät ja se 
on kilpailukaudella rinnastettava TYÖ
HÖN! 

Rykmenttimme ampumavalmennus 
kestää vertailun ammattitaidon osalta 
minkä tahansa joukko-osaston kanssa 
puolustusvoimissa. Menestymiseen puo
lustusvoimien mestaruuskilpailuissa vai
kuttavat seuraavat seikat: 

valmennettava! (heidän p yykkiset ja 
fyys iset ominaisuutensa) = mahdoll i
suus menestykseen 

- välineet (parhaat testatut aseet ja pat
ruunat) 

- valmennuspaikat (valitettavasti ryk
mentin omat ampumaradat eivät enää 
sovellu täysin valmennukseen, vaan 
oli si käytettävä joko Säkylän tai Kus
tav in ampumaratoja 
kilpailut (harjoituskaudella on JarJes
tettävä muutama kilpailu jotta totutaan 
kilpailutilanteeseen) 

Mikäli pystymme hyödyntämään em. 
kohdat oikein , tulemme menestymään 
keskitasoa paremmin minä tahansa vuon
na. Toivon ampumajoukkueen puolesta 
es imiehiltä myötämielistä suhtautumista 
valmennukseen. Ampuminen ja puolus
tusvoimat kuuluvat yhteen niinkuin her
nekeitto ja pannukakku . 

Ylivääpeli Matti Sund 
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Paljosta osallisena 

Viikonlopun vietossa opiskelijaboksis
sani. Ulkona puhaltava tuuli muistuttaa 
koti saaren olemassaolosta. Päivä päivältä 
kaukaisemmilta tuntuvat saaren ja työ
paikan asiat. Alussa ei muuta mielessä 
pyöriny'tkään. Vaikeuksista ensimmäinen 
oli irrottautuminen niistä . 

Huomaamatta se sitten tapahtui ; ei eh
tinyt soitella kuulumisia, uudet opittavat 
asiat täyttivät päivät, illat, yömyöhät. 
Unissa sekoittuivat opiskelu toverit , soti
laat , laivat ja lähestyvät tentit. Edessä 
odotti väistämättä vaihe, jolloin tunsin it
seni riittämättömäksi. "En ymmärrä, en 
osaa, en jaksa - haluan takaisin kotiin ja 
entiseen työpaikkaani ." 

Sen asi an oivaltaminen, ettei ihminen 
ole kannu , johon tietoa kaadetaan , sai 
minut hyväksymään oppimisen vaikeu
den. Ei suorituksia vaan asioiden ym
märtämistä ja sisäistämistä. Ei vastaan
ottamista vaan vuorovaikutusta, luovuut
ta ja aktiivisuutta . 

Yksin en ole joutunut näitä asioita läpi 
käymään. Naisia, meitä on paljon ja mo
nenlaisia. Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja 
pääkaupunkiseutu. Avioerot, avioliitot ja 
avoliitot. Lasten päivähoitoasiat , pitkät 
kotimatkat, omat yritykset ja erilaiset 
koulutustaustat ovat hyvin edustettuina. 

Opiskelutoverini itärajalta ovat tehneet 
tutuiksi maalaistalon työt, ravitsemustie
teilijät pääkaupunkiseudulta ovat vetä
neet mukaansa yliopistomaailmaan ja 
pohjoinen Suomi jakaa yhteisen murheen 
pitkästä kotimatkasta . Maanantaiaamuna 
saattaa Kiteen tyttö tuoda oman talon 
lanttukukkoa mökin väelle . 

Toki opiskeluaika on paljon muutakin 
kuin kapuamista ylös ja putoamista alas. 
Se on tuonut liikuntaharrastuksia, uusia 
ystäviä ja hulvattoman hauskoja iltoja. 
Mitä olisi Järvenpää ilman taistelukou lu
laisia?! 

Voimieni riittämisestä täällä ovat huo
lehtineet myös joukot Utössä ja Lappeen
rannassa . Posti toi menneellä viikolla 
pulpetilleni paketin, josta löytyi kotisaa
ren kiviä, katajanmarjoja ja pieni pullo 
merivettä . Annostusohjeet olivat nämä: 

Otetaan yksi karun kallion marja 
JO tippaa Utön vettä 
kivi posken alle 
ja levätään . 

Huolto pelaa. 

Päivi Juvonen 
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Rykmentille uusi Kassu 
Turun Rannikkorykmentti sai uusien alokkaiden astuessa palveluk

seensa 29. 10. 1991 uuden "KASSUN". Kysymys ei ole uudesta kasarmis
ta Gollaista kyllä tarvittaisiin vaikkapa Örössä), vaan rykmentin uudesta 
kotikutoisesta ATK-ohjelmasta. 

Automaattinen tietojen käsittely eli atk 
tuli aselajiimme jo 1970-luvun lopussa, 
ensin helpottamaan toimintoja merival
vonnassa ja 80-luvulla kiihtyvällä vauh
dilla kaikkiin toimintoihin aina tykkiase
maan asti. Useimman esikunnassa työs
kentelevän pöydälle mikrotietokone rai
vasi tiensä vuosikymmenen vaihteessa ja 
vyörytys' jatkuu nyt linnakkeilla vääpe
le iden ja kirjurien elämän mullistajana . 

KASSUn syntysanat lausuttiin heinä
kuussa rykmentin komentajan hyväk
syessä 9. 7. tavoitteet perusyksikön atk
ohjelman laatimiseksi. KASSUn on 
kyettävä suoriutumaan kaikista linnak
keella varusmiesten palvelukseen liitty
vistä kirjallisista töistä alkaen alokkaan 
sängyn päätyyn tulevasta nimilapusta so
tilaspassin kirjoittamiseen asti . 

KASSUn esivaiheet rakensi Kuuska
jaskarin linnakkeen kirjurina palvellut 
res. tkm Alatalo . Alatalon ideoinnin ja 

vinkkien pohjalta heinäkuussa esikuntaan 
siirretty tkm Olli Juhola aloitti pitkän 
puurtamisen ohjelman rakentamiseksi . 
Työ oli vaikeaa, sillä työvälineet piti va
lita ja hankkia eikä työtä johtava esimies
kään yleensä tiennyt missä mennään. 
Ohjelman rakentajaksi valittiin Clarion ja 
atk-miehen työkaluksi saatiin Pääesikun
nan avulla hankittua kelvollinen Zenith 
386 mikro. Lopulta , lokakuun alussa, 
ohjelma esiteltiin kriittiselle käyttäjäpor
taalle ensi kerran. Kuuskajaskarin ja 
Gyltön vääpelit, sotmest K. Peltoniemi 
ja yliv T. Väänänen , kirjureineen pereh
dytettiin ohjelmaan kahden päivän aika
na Raumalla etapin tiloissa. Intoa asian 
oppimiselle riitti niin, ettei illalla ehditty 
edes 21.30 päättyneelle saunavuorolle , 
vaan tasainen mikrojen nakutus täytti 
vanhan merenkulkukaupungin yön . Sa
malla ohjelma ruodittiin perinpohjin ja 
ohjelman suunnittelijalle annettiin monia 
uusia vaatimuksia toteutettavaksi. 

Lokakuun lopussa vauhti kiihtyi ja oh
jelmaa rakennettiin viikonloppuinakin . 
KASSU saatiin osittaiseen palveluskäyt-

töön alokkaiden palvelukseen astumiseen 
mennessä. Ensimmäiset atk-ajan alok
kaat palvelevat Turun Rannikkorykmen
tissä! 

Tkm Olli Juhola työnsä ääressä. 

--~ pärske extra _________________ _ g_ 

Tkm Juhola on saanut lkm Kur
kilahden mukaan ratkomaan 
KASSUn ongelmia. 

Ohjelma ei ole vielä valmis . Vasta 
alokasyksikköjen arkipäivä tuo tullessaan 
uusia esityksiä ohjelman parantamiseksi 
ja uusia ohjelmaversioita rakennetaan 
varmasti vuoden 1992 aikana. Mutta työ 
on aloitettu ja suurimmat esteet voitettu . 
Turun Rannikkorykmentti on siirtynyt 
kertaharppauksella atk-rintamalla maa
kuntasarjasta valtakunnallisen liigasarjan 
kärkeen. 

KASSUun syötetään ennen varusmies
palveluksen alkua kaikki saatavilla ole
vat henkilötiedot ja sitä täydennetään ko
ko varusmiespalveluksen ajan syöttämäl
lä tiedot lomista ja komennuksista alkaen 
siviilisäädyn muutoksi in asti. 

Saamansa informaation perusteella 
KASSU tulostaa mm: 

- kaikki esikunnan keksimien kyselyjen 
vastaukset (Palveleeko yksikössä orto
doksia ranskankielen taitoista kantto
ria?) 

- nimitarrat vuoteen päätyyn , kaapin 
oveen ja asetelineeseen 

- komennustodistukset 
- ruokailuvahvuudet ja päivittäisen ilta-

vahduuden 
- vahvuuskirjan 
- kaikki nimiluettelot 
- palvelustodistukset 
- lomalistat 
- palvelustodistukset ja 
- sotilaspassit. 

Seuraavassa vaiheessa KASSU lähes
tyy kouluttajia tarjoamalla erityisesti pe
ruskoulutuskaudella tarvittavaa tietoa va
rusmiesten suoriutumisesta taistelijan tut
kinnossa. 

Maj Kari Toivonen 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennykset: 
- 10. 9. 1991 vääpeliksi: värvätty yli

kersantti Lasse Liski 
ylikersantiksi: värvätty kersantti Heik
ki Salakari 

- 1. 10. 1991 komentajakapteeniksi : 
kapteeniluutnantti Jouni Äijälä 

- 1. 11 . 1991 yliluutnantiksi: luutnantti 
Pekka V arjonen 

Tehtävään määräykset: 
- toimistovirkailija Marit Lammes 

I. 8. 1991 lukien tilannevalvojaksi 
Utön linnakkeelle 

- yliluutnantti Timo Kirvesoja merival
vontaupseeriksi rykmentin esikuntaan 
1. 9. 1991 lukien 

- luutnantti Pekka Varjonen Utön lin
nakkeen opetusupseeriksi 1 . 8. 1991 
lukien 

- kapteeni Raikko Rostedt Örön linnak
keen päälliköksi 1. 9. 1991 lukien 

- värvätty kersantti Heikki Salakari 
1. 7. 1991 lukien Reilan vartion var
tiopäälliköksi 

- luutnantti Pentti Hietamies Gyltön lin
nakkeen opetusupseeriksi 1. 1. 1992 
lukien 

- ylivääpeli Vesa Torninoja Kuuskajas-
karin linnakkeen opetusupseeriksi 
5. 11. 1991 lukien 

~ Pesänrakentajia 

Markku Liimatainen ja Päivi Tyrväinen 
vihitty avioliittoon 

Taloon tulleet: 
- Juhani Korhonen autonasentajaksi 

Rauman Etappiin 
- Satu Vehmas ruokala-apulaiseksi Utön 

1 i nnakkeelle 
Hannu Juusti putkiasentajaksi Latoka
riin 

- Minna Vehmanen sairaanhoitajan si
jaiseksi Kuuskajaskariin 

- Jarmo Suvitie autonkuljettajaksi Huol
topatterille 

- Simo Raumanen asentajaksi Huolto
patterille 

- Erja Viitala tilannevalvojaksi Utön lin
nakkeelle 

- Petri Mälkiä kersantiksi Kuuskajaska
riin 

- Ilpo Saikonen hitsaaja-koneasentajaksi 
Latokariin 

- Juhani Oksman koneasentajaksi Lato
kariin 

- Jorma Thusberg toimistovirkailijaksi 
Esikuntaan 

Untuvikkoja: 

Malgorzada ja Antero Kojolle syntynyt 
tyttö 17 . 9. 1991 
Carita ja Jarkko Lehtiselle syntynyt tyttö 
22. 10. 1991 
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Miinalautan kölinlasku 
Olkiluodossa 

Miinalautan kölin lasku 
30. 10. 1991 Olkiluodossa. Ku
vassa lautan rungon peräosa jo
ka laskettiin rakennusalustalle 
telakan "kuoppaan". 

Merivoimien 3:n miinalautan tilauk
sesta , sarjassa toisen kölinlasku tapahtui 
30. 10. 1991. 

Ensimmäinen on jo luovutettu ja käy
tössä Turun Laivastoasemalla PANSIO 
nimisenä . 

Toinen miinalautta luovutetaan Turun 
Rannikkorykmentille ja se korvaa Kam
pela 1 :n joka luovutetaan Hangon Ran
nikkopatteristolle. 

Kölinlaskun alkajaisiksi telakan edus
taja kertoi miten hyvin tilaajan tavoitteet 
on saavutettu ja missä on parantamisen 
varaa. Ainoa mitä tähän mennessä ei ole 
voitu testata on jäissäkulku-ominaisuu
det , mutta tulevana talvena tämäkin voi
daan Kuuskajaskarin liikenteessä toivot
tavasti todeta . 

Ennen kölinlaskua Rannikkotykistön 
tarkastaja eversti Niska, Rannikkotykis-

tötoimiston toimistopäällikkö everstiluut
nantti Haapala , Turun Rannikkorykmen
tin komentaja eversti Sinkkonen , telakan 
johtaja Jyrki Lehtonen ja tulevan miina
lautan päällikkö Timo Renberg ja kone
päällikkö Antero Kojo laittoivat onnen
lantit kölialustalle jonka jälkeen köli las
kettiin päälle. 

Merivoimien esikunnasta tilaajan 
edustajana paikalla oli insinöörikomenta
ja Tuurnala , insinöörikomentajakapteeni 
Lopmeri ja teknikko Kärnä. 

Kölin laskussa todettiin, että raken
nusaikataulussa ollaan n. 3 kk etuajassa 
joten alus saadaan hyvissä ajoin liiken
teeseen tulevana kesänä hoitamaan lin
nakkeiden huoltokuljetuksia. 

Aluksen on suunnitellut raisiolainen 
insinööritoimisto ILS . Rakentamisesta 
vastaa asennusliike Lehtinen Olkiluodon 
telakalla. 

Alukselle on suoritettu erittäin laajat 
pienoismallikoneet ja todettu erittäin on
nistuneeksi . 

Sitten kun alus aikanaan valmistuu 
voidaan toivottaa onnea, suotuisia pur
jehdustuulia ja paljon vettä kölin alle . 

Onnenlanttien laitto kölipukille. 
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Tutustumisia 
ja tarkastuksia 
(TurRR) 

Elokuun 22. päivänä tutustui Puolus
tusvoimien henkilöstön yhteistyöelin 
(HYTE) komentopäällikön kenraali likka 
Rannan johdolla TurRRE:aan ja 
SmRPstoon. Rykmentin sekä Gyltön ja 
Utön linnakkeiden esittelyjen jälkeen jär
jestettiin tilaisuudet, joissa HYTE esitteli 
omaa toimintaansa. Linnakkeilla palvele
valla henki löstöllä oli myös mahdolli
suus esittää kysymyksiä elimen eri toi
mialojen sekä ministeriön edustajille. 
Kysymykset käsittelivät sosiaalisia ja 
palkkauksellisia kysymyksiä. Mm. sa
manarvoisuutta linnakerahan maksupe
rusteissa virassa olevien ja tuntipalkkais
ten välillä. Asunto-olot puhuttivat myös 
yleisöä. 

HYTE:n tutustumista seurasi lokakuun 
2 1. päivänä Pääesikunnan huoltopäälli-

kön kenraali Helmisen, kiineistöneuvos 
Matti Niemen PIM:stä ja Puolustusvoi
mien päällikkölääkärin lääkkenr Kimmo 
Koskenvuon tarkastus SmRPston alueel
la , Gyltön ja Utön linnakkeilla . 

Tarkastuksessa paneuduttiin erityisesti 
patteriston toimintaedellytyksiin. Saaris
ton erikoisolosuhteet ja niiden asettamat 
vaatimukset niin rakentamiselle, kulje
tuksille kuin varusmiesten ja henkilökun
nan sekä heidän perheidensä sosiaalisille 
oloille esiteltiin hyvin monipuolisesti. 

Molempien delegaatioiden käynti an
toi varmasti uutta näkökulmaa Helsingin 
päättäjille heidän pohtiessa saariston eri
tyiskysymyksiä. Tietämän mukaan jäl
kimmäisen vierailun jälkeen P I M:stä 
löytyi määrärahaa Utön linnakkeen satel
liittiantennille. 

Rannikkotykistön vuoden 1991 
kilpailuammuntojen tulokset jul
kistettiin Turussa 6. 11 . 1991 . 
Rannikkotykistön tarkastaja on 
juuri luovuttanut Kenraaliluut
nantti A. A. Kantolan tykin ja dip
lomin parhaasta keveiden patte
rien ammunnasta lievästi tyy1y
väiselle rykmentin johdolle. 

Gyltön kerholla vasemmalta 
lukien teknkapt Urpo Saari, 
sotmest evp Antero Elomäki, 
talkapt evp Antti-Juhani Lei
no ja vääpeli evp Raimo 
Suominen. 

Turun Rannikkorykmentin 
vuosipäivä 10.9.1991 Gyltöössä 

Turun Rannikkorykmentti vietti 72. 
vuosipäivänsä työn merkeissä 10. 9. kut
sumalla entiset rykmentin palvelijat tu
tustumaan rykmentin nykypäivään Korp
poon varuskuntaan . Lähes kuusikym
mentä rykmentin riveissä palvellutta otti 
vastaan rykmentin komentajan, eversti 
Risto Sinkkosen kutsun. 

Kokoontuminen Gyltössä alkoi monin 
epäuskoisin kyselyin nykyisten ja entis
ten palveluskumppaneiden tavatessa pit
kästä aikaa. Pitkään tuijotettiin sotmest 
evp Pertti Mattilan ("Mattilan Pepe" 
Rauman kielellä) upeaa partaa ja lopuksi, 
päästessä tunnistustasolle, kuultiin mitä 
värikkäimpiä tervehdyksiä. 

Päivän virallinen ohjelma alkoi ryk
mentin komentajan tervetulotoivotuksin 
Gyltön paraatikentällä ja jatkui Saaristo
meren Rannikkopatteriston komentajan, 
everstiluutnantti Seppo Ruohosen pitä
mällä esi tyksellä aselajimme kehitykses
tä , nykytilasta ja tulevaisuudesta . Gyltön 
linnakkeen päällikkö, yliluutnantti Pasi 
Lintuaho oli järjestänyt vieraille moni
puolisen kalustoesittelyn. Kalustoesittely 
tutustutti vieraat rykmentin nykypäivään 
ja samalla esittelijät saivat kuulla monia 
riemukkaita kertomuksia linnakkeiden 

elämästä vanhaan hyvään aikaan. 
Yhteisellä lounaalla komentaja jakoi 

viralliset muistolahjat vuoden aikana 
rykmentin riveistä siirtyneille ja samalla 
palkittiin vuoden aikana parhaiten kun
nostautuneita. 

Mutta ei rykmenttikään jäänyt muista
mista vaille . Koko rykmentti nauttii ko
mentajansa kautta upeasta nipusta pitkiä 
pellavia, jotka luovutti entinen pitkäai
kainen huoltotoimiston päällikkö, maj 
evp Kauko Peltonen, nykyisin piikkiöläi
nen maanviljelijä . 

Päivän päätteeksi si irryttiin varuskun
takerholle, missä tarjoilun ja Laivaston 
soittokunnan siiv ittäminä kerrattiin ryk
mentin eilistä ja rakennettiin parempaa 
huomista. KT 

PS . Kutsuttujen osoitetietoja koottaes
sa todetiin , että emme saa tietoomme 
kaikkien rykmentissä palvelleiden osoit
teita. Tästä syystä päädyttiin lähettämään 
kutsut ajassa taaksepäin 1- 15 vuotta sit
ten eronneille ja vähintään 5 vuotta ryk
mentissä palvelleille. Muiden kuin reser
viin kuuluvien osoitetietojen saamisessa 
oli vaikeuksia. Osa lähetetyistä kirjeistä 
palautui kuitenkin virheellisen osoitteen 
vuoksi . JV 
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Örön kerhoa maalattiin innolla viime 

kesänä pienen mutta sitkeän joukon voi
min. Talkoohenkeä ja -virvokkeita olisi 
riittänyt vaikka toisenkin kerhon maalaa
miseen, mutta maali pääsi loppumaan . 

Maalaustalkoiden lisäksi Örössä ta
pahtui, kun Turun toimiupseerien naiset 
viettivät unohtumattoman elokuisen vii
konlopun siellä. Savukala, aurinko eikä 
löylyt päässeet missään vaiheessa loppu
maan. Kalamestareina toimivat Asko 
Rinne ja Jaakko Nummela 

-'W pakina ___________________ 15 _ 

JOULU
PUKKI 

"Punainen paholainen! Punainen paho
lainen!" Huuto löi kuin puukko selkääni 
lähtiessäni polkemaan pyörällä Pyhäran
taan Rauman Esikunnasta. Päälläni oli 
liikenteessä näkyvä punainen tuulipuku 
ja pyöräilykypäräni oli osin punainen. 
Huutajat Aki, Marja , Joonas ja Taina oli
vat kuitenkin sotilaiden lapsia, joten kas
vattajaksi oli ryhdyttävä. Pysäytin pyö
rän ja totesin : "Kuulkaapas nyt lapset, 
minä olen jou lupukki ." Kasvatuksellinen 
vaikutus näkyi heti , huuto loppui ja tilal
le tuli terve epäusko. 

Kevät kypsyi 80-luvun lopun kau
neimmaksi kesäksi. Dialogi lasten kans
sa jatkui heidän yrittäessään aika ajoin 
asettaa jou lupukin henkilöllisyyden ky
seenalaiseksi. 

Koulujen taas alkaessa olin jo vakiin
nuttanut asemani. Lähtiessäni liikkeelle 
kaikui lällätyshuuto "Joulupukki, joulu
pukki , joulupukki". Pysähdyin jälleen 
pieneen kasvattavaan tuokioon . "Ei lap
set, nyt ei ole oikea aika rienata joulu
pukkia. Nyt on aika toivoa joululahjoja. 
Mitä te haluatte?" Hämmennys mykisti 
pikku enkelit, mutta nuket , autot, koiran
pennut ja muut ihanuudet vaikuttivat jo 
se lvästi sivistävästi. Kun joulupukki vie
lä lopuksi kysyi, eikö oma poni olisi mi-

taan , kaikui vielä pitkään perään: "Joo, 
kiltti pukki , tuo poni!" 

Pukkihan koetti tosissaan hoitaa poni
jutun, kehotti lapsia olemaan oikein kilt
tejä ja vanhempia harkitsemaan ponin 
ostoa. 

Väliraportteja tuli. Marja ja Taina ker
toivat kuinka kilttejä he olivat olleet , 
kaihtamatta samalla koskettama ta sitä 
yksityiskohtaa, että Akin ja Joonaksen 
kohdalla oli sattunut toistuvaa lipeämis
iä . Pukki lupasi panna tonttu Tietäväisen 
tarkkailemaan tilannetta . 

Joulu tuli ja meni! Tytöt tulivat kiittä
mään pukkia lahjoista, ne olivat olleet 
hyvät. Pari kysymystäkin löytyi; ensim
mäinen oli, mihin poni jäi? Romanian 
kansannousu oli suunnannut voimavarat 
ulkomaille , ymmärsiväthän tytöt toki 
sen. Sitten toinen kysymys: "Kun Joonas 
ja Aki ovat olleet niin tuhmia, miksi he 
saivat kuitenkin lahjoja?" Huh , huh , mi
täpä tuohon: "Nythän on niin , että johon
kin on raja vedettävä, jos ette kenelle
kään kerro, niin ensimmäiset nimet vii
van yläpuolella ovat juuri Aki ja Joonas. 
Voi olla, että he jo ensi vuonna jäävät il
man lahjoja , jos eivät paranna tapojaan ." 

Ei ole helppoa olla joulupukki . 

TYRSKY 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Maanpuolustuksen osalta on edessä ensi vuonna uusi vaihe: maanpuolustuskoulu
tuksen alkaminen . Näistä tarkemmin toisaalla lehdessämme. 

Sotie~me jälkeen oli vuosikymmenien ajan vallalla käsitys siitä, että omasta isän
maasta ja sen puolustamisesta puhuminen oli pahasta, eräiden vasemmistopiirien mie
lestä jopa rikollista. Erilaiset rauhan järjestöt nousivat pinnalle ja hu~d~ttiin . rauh~a. 
Varusmiesaikaa olisi lyhennettävä ja aseistusta vähennettävä. Näiden JärJestöJen mie
lestä rauha voitiin saavuttaa ja ylläpitää puhumalla, marssimalla rauhankulkueissa ja 
matkustamalla rauhan junissa. Aika on kuitenkin osoittanut, etteivät nämä järjestöt ole 
vaikuttaneet yhteenkään rauhaan maapallollamme vallitsevien jatkuvien sotien ku
luessa eikä sen jäseniin missään sotivissa valtioissa. 

Niin työväenluokan kuin muissakin piireissä tunnustettiin kuitenkin oikeutetuksi 
oman maan puolustaminen . Lainaan tässä eräiden tunnustettujen kansalaistemme pu
heenvuoroja . 

Väinö Tanner lausui jo vuoden 1926 SDP:n puoluekokouksessa seuraavaa: "Tällä 
kertaa olisi ennen kaikkea lyötävä kiinni se periaate, että meidän puolueemme ei ole 
puolustusnihilistinen , vaan se on valmis puolustamaan maata". 

SAK:n puheenjohtaja Eero A. Vuori lausui 15. 12. 1939: "Suomen työväenluokal
la ei ole eikä sillä voi ollakaan tästä sodasta (Talvisodasta), muuta kuin yksi käsitys . 
Se on toisten kansalaisryhmien rinnalla valmis puolustamaan maamme vapautta, kan
sanvaltaamme, kotejamme, naisiamme ja lapsiamme - valmis puolustamaan niitä vii
meiseen saakka" . 

Talvisodan vaikutus kansalaistemme mielialaan oli voimakas. Sen aikana SAK ja 
STK " löysivät" toisensa, suojeluskunnat ja SDP samoin. Jatkosodan aikana JR 11 ja 
JR 16, joissa työväenluokan osuus oli erityisen suuri, olivat armeijamme parhaimmis
toon kuuluvia joukko-osastoja. 

Maanpuolustuskoulutuksen aloittaminen on voimakas osoitus kasvavasta maanpuo
lustushengestä ja sen oikeutuksesta. Maanpuolustus on jälleen saamassa sille kuulu
van arvon. 

Kehoitan kaikkia kiltasiskoja ja -veljiä osallistumaan mahdollisuuksiensa rajoissa 
tähän koulutukseen . 

Toivo Veriö 
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Myöhäiskesän ja 
syksyn tapahtumia 

Rannikonpuolustajien päivää vietettiin 
tällä kertaa 18. 8. Suomenlinnan Ran
nikkotykistökillan sekä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin järjestämänä Kuiva
saaressa ja Suomenlinnassa. Päivän oh
jelma oli vaihteleva ja kaikesta huomasi, 
että järjestäjät olivat tehneet paljon työtä 
päivän onnistumiseksi. Tosin sateinen 
sää pilasi osittain tunnelmaa. Päivän ko
hokohta oli tutustuminen 12": n kaksois
tornitykkiin. Hyvänä lisänä oli rt
joukko-osastojen ja kiltojen välinen sou
tukilpailu, johon kiltakin otti menestyk
sellä osaa. Veneen perämiehenä toimi 
ansiokkaasti Elina Laiho. Ilta vietettiin 
Suomenlinnan upseerikerholla . Suomen
linnalaiset ilahduttivat osanottajia hyväl
lä laulukuorollaan ja hauskoilla lauluil
laan . 

Syyskuun puolivälissä kilta teki tavan
omaisen kala- ja marjamatkan Reilaan . 
Irmeli Mäihämäki ja vartiopäällikkö yli
kersantti Salakari hoitivat huoltopuolen 
kiitettävällä tavalla. 

Lokakuun alkupuolella oli vuorossa 
kalamatka Gyltöhön sekä 26. 10. syys
juhla Svenska klubbenilla, jonne oli ker
tynyt kiltalaisiamme satakunta henkeä. 

Marraskuun 5. päivänä tehtiin tutustu
mismatka Naantalin Nesteelle , jossa lai
toksen tiedotuspäällikkö Timo Tunturi 
selosti ansiokkaasti laitoksen toimintaa. 
- Joulukuun alkupuolella tehdään retki 
Saksaan, josta enemmän seuraavassa 
lehdessä. 

Kilta haluaa kiittää rykmenttiä saa
mastaan tuesta eri tilaisuuksien hyvänä 
tukijana ja järjestäjänä. 

Turun Rt-killan hienosti menes
tynyt soutujoukkue 18. 8. Kuiva
saaressa maaliintulon jälkeen. 
Coxina killan sihteeri Elina Lai
ho. 

Antti Airala ja 12" :n kaksoistorni
tykki. 
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Kiltalaiset 
kalassa 

Rt-Ki llan perinteinen kalaretki 
12.- 13. 10. suuntautui tällä kertaa Gyl
tön linnakkeen vesi lle. 16 ki ltalaisen voi
min tarjottiin paikallisille kaloille kai
kennäköistä ja -kokoista uistinta ja vaap
pua. Kalaa tulikin enemmän kuin aikai
semmilla retki llä. Ylivoimaisin kalamies 

; 

Kalamiehet Kari ja Matti. 

oli kiltaveli Matti Maisala, keräten noin 
10 kg haukea kotiin vietäväksi. - Parhaat 
kiitokset linnakkeen henki lökunnalle se
kä rykmenti nkomentajalle, niinkuin 
myös kaikille nii lle, joiden apu teki mah
doll iseksi oleskelun li nnakkeella . - Mat
ti 

Maanpuolustusmitali 
Maanpuolustusmitalitoimikunta on ai

kaansaanut maanpuolustusmitalin , jonka 
jokainen kiltalainen on oikeutettu lunas
tamaan itselleen, mikäli täyttää allamai
nitut ehdot. Mitalia voi kantaa kaikissa 
tilaisuuksissa sotilaskunniamerkkien 
kanssa. 

Mitali on perustettu muistoksi maan
puolustuksellisiin tehtäviin osallistumi
sesta vuoden 1945 jälkeen asianomaisen 
oltua vähintään 
- päällystötehtävissä 10 vuorokautta 
- miehistötehtävissä 7 vuorokautta . 

Näitä tehtäviä ovat osallistumiset ker
tausharjoituksiin ja väestönsuojelukurs
seille siten , että 8 tuntia väestönsuojelu
kurssia vastaa yhtä vuorokautta . Tule
vien maanpuolustuskurssien 2. ja 3. jak
so vastaavat kumpikin 6 kertausharjoi
tuspäivää . 

Mitalinauhaan on oikeus lunastaa solki 
seuraavin perustein: 
Pronss inen solki 
päällystötehtävissä 25 vrk 

miehistötehtävissä 15 vrk 
Hopeinen solki 
päällystötehtävissä 50 vrk 
miehistötehtävissä 30 vrk 
Kultainen solki 
päällystötehtävissä 100 vrk 
miehistötehtävissä 60 vrk. 

Mitalin hinta on 200:- . Sen voi lunas
taa hakemuksesta osoitteella Maanpuo
lustusmitalitoimikunta/Reserviläisten Tu
ki Oy, Töölöntorikatu 2, 00260 Helsinki . 

Hakemuksessa on oltava seuraavat tie
dot: 
sotilaspiiri 
sukunimi ja etunimet 
syntymäaika ja -paikka 
sotilasarvoja ammatti 
lähiosoite , postinumero ja postitoimi
paikka 
peruste (kertausharjoitukset ja vastaavat) 
allekirjoitus ja kaksi todistajaa (mielel
lään myös ote sotilaspassista, josta ilme
nee kertausharjoitukset ja/tai kopio 
YSS-kurssin todistuksesta) . 
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"Rannikkosisarien" 50-vuotisjuhlat 

Eversti Risto Sinkkonen ojentaa Rannikkoryk
mentin lahjan puheenjohtaja Tuula Paijalle. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n Tu
run paikallisosasto vietti kuluneena syk
synä toimintansa 50-vuotismerkkipäivää. 
Itse asiassa vihreiden sisarten työ alkoi jo 
1930-luvulla, jolloin Utön vartiolinnak
keelle aikaansaatiin lukutupa ja marras
kuussa 1939 valmistui Rannikkosotilai
den Huoltoyhdistys ry:n sotilaskoti Pan
sion Laivastoasemalle. Saman vuoden 
joulukuussa saatiin uudet sotilaskodit 
mm. Korppooseen, Kuuskajaskariin ja 
Isokariin. 

Syksyä 1941 pidetään kuitenkin Turun 
paikallisosaston varsinaisena perustamis
ajankohtana. Niinpä puolivuosisataista 
toimintaa juhlittiin viime lokakuun 25. 
päivänä Pansion sotilaskodissa. Lämmin
henkisessä tilaisuudessa vihreät sisaret 
joutuivat lukuisien onnittelujen kohteiksi 
ja vieraiden kukittamiksi. 

Turun Rannikkorykmentin tervehdyk
sen juhlivalle osastolle kävi esittämässä 
rykmentinkomentaja eversti Risto Sink
konen. Turun Rt-killan edustajina puo
lestaan onnittelivat juhlijoita Kauko Pel
tonen ja Helga Wilkman , jotka ojensivat 
samalla sisarille killan viirin. Hauskassa 
puheenvuorossaan "Kake" esitti myös 
"pienviljelijöiden" tervehdyksen . Onnit
telijoista mainittakoon lisäksi mm. Lai
vastoaseman ja eräät sisarjärjestöjen 
edustajat. 

Laaja työkenttä 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry :n toi
minta-ajatuksena on tehdä työtä merellä , 
saaristossa ja rannikon olosuhteissa pal
velevien sotilaiden, pääasiassa varus
miesten vapaa-ajan viihtyvyyden lisää
miseksi ja henkisen kasvun edistämiseksi 
sekä myönteisen maanpuolustushenkisen 
asenteen lujittamiseksi, toteaa puheen
johtaja Tuula Paija. Vapaaehtoinen soti
laskotitoiminta on aatteellista ja epäpo
liittista maanpuolustustyötä, joka perus
tuu aatteen lämmittämin sydämin tehtä
vään palveluun. Turun paikallisosaston 
sotilaskotisisaret toteuttavat yhdistyksen 
toiminta-ajatusta päivystämällä ja lomit
tamalla sotilaskodinhoitajia sekä osall is
tumalla leireille ja sotaharjoituksiin . Ra
hoittaakseen vapaa-ajanviettovälineiden 
hankintaa järjestetään mm . myyjäisiä ja 
erilaisia tempauksia . Nykyisin paikallis
osaston alueella toimii neljä sotilaskotia: 
Pansio, Örö , Utö ja Skinnarvik . 

Juhlivan osaston nykyisen johtokun
nan muodostavat Tuula Paija (pj) , Mar
ketta Haapala (vpj), Hannele Tuominen 
(siht) , Päivi Sipponen (rah .hoit) , Kyllik
ki Henriksson , Iris Kivinen , Toini Peltta
ri, Anneli Santaniemi , Ulla Scheinin , 
Maisa Sokajärvi-Wahlberg ja Marjo An-
nunen. Reino Linkosaari 

Tuula Paijalla on hauskaa, kun Kauko "Kake" 
Peltonen esittää Rt-killan , pienviljelijöiden ym. 
onnittelut vihreille sisarille. 
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Syysjuhlat 

Lokakuun lopulla vietettiin perinteistä 
killan syysjuhlaa osin epäperinteisin me
noin . Perinteistä olivat puheet ja arpajai
set , runsaslukuinen juhlakansa ja upeat 
puitteet 

Perinteitä järkytti osin illan taiteellinen 
anti . Olihan tilaisuuteen saatu lounaisen 
saariston huippuorkesteri "Jurmo Erik 
och Aspö pojkar". Ensi kertaa muuten 
mantereella. Erikin juontamana orkesteri 
soitti monipuolista musiikkia aina rockis
ta blue iin , jopa tangojakin . 

liian mittaan es iintyi myös toinen kuu
lu taiteilija, laulaja ja tanss ija Kökkö api
namiehineen. 

Juhlaväestä Erikin tanssimusiikki tun-

tui alussa oudolta . Tangot ja valssit sekä 
humpat olivat harvinaisuuksia. Illan 
myötä alkoi rock kuitenkin tuntua yhä 
luonnikkaammalta. Näkyipä lattialla jopa 
liikkeitä , joiden taiteellinen arvo läheni 
kiitettävää. Tyylistä puhumattakaan. En
si vuonna pidättäydytään jälleen arvok
kaissa juhlissa killan täyttäessä täysvuo
sia. 

Lopuksi kiitos Erikille orkestereineen, 
Kökölle ja kaikille osallistujille sekä 
erikseen arpajaispalkintoja lahjoittaneil
le. 

Niin , että tällainen tapaus. 

Heikki 
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Vapaaehtoisille omaa 
1Daanpuolustuskoulutusta 

* Vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutuks_e~le s~~n.nit~~la~~ om~a kou
lutusjärjestelmää. Aseetonta koulutusta tuhs1vat JarJestamaan en maan-
puolustusjärjestöt. . . . .. . . 
* Ohjelmaan ei kuulu harjoittelua puolust~svo1m~~~ t~•~teluvahne1den 
kanssa eikä järjestöjen käyttöön luovuteta ta1steluvalme1ta. 

Maanpuolustusjärjestöjen ja pääesi
kunnan edustajien muodostama työryh
mä on selvittänyt erijärjestöjen nykyisin 
antaman koulutuksen ja tehnyt esityksen
sä toiminnan kehittämisestä. 

Pääesikunnan päällikölle kenraaliluut
nantti Gustav Hägglundille mietintönsä 
luovuttanut työryhmä toteaa, että va
paaehtoisen koulutuksen on oltava maan
puolustuksen kokonaispäämäärien mu
kaista . Koulutuksen tulee myös olla hy
vin ohjattua ja valvottua. 

Opetus on jaettu nousujohteisesti pe
rus-, jatko- ja erikoiskurssiin . Koulutuk
sen päämääränä on antaa osanottaji lle 
yleisnäkemys turvallisuuspolitiikkamme 
perusteista ja perehdyttää heidät soti laal
li seen maanpuolustukseen . 

Osanottajille opetetaan yksi lön turval
lisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja heille 
pyritään antamaan valmiuksia toimia 
poikkeusoloissa. Fyysisen ja henkisen 

Sotilasarvoja 
Mitkä sotilasarvot kätkeytyvät oheisten 
"salanimien" taakse? 

1 . Elsa Rikantti 
2. Lauri T. T. Yenesuntti 
3. Martti Seissalo 
4. P. E. Sulosieppari 
5. Lauri Keminraja 
6. Alpo Karri 

kunnon merkitys toimintakyvylle on 
myös eräs keskeinen opetuskohde. 

Peruskurssi on avoin kaikille haluk
kaille . Kurssin pituus on noin 60 tuntia 
ja se järjestetään iltaisin kahden- kolmen 
tunnin jaksoina. Se on yhteinen sekä 
miehille että naisille. 

Opetus perustuu pääasiassa luentoihin 
ja alustuksiin sekä niiden perusteella 
käytäviin keskusteluihin . Opettajina toi
mivat maanpuolustusjärjestöjen eri alo
jen asiantuntijat. Puolustusvoimien hen
kilökunta voi toimia opettajina vapaa
ajallaan. 

Peruskurssin oppisisällöstä pääosa on 
turvallisuuspolitiikalla, jota on 40 tuntia. 
Sen lisäksi opiskellaan johtamis- ja kou
luttamistaitoa, fyysisen ja henkisen kun
non ylläpitoa ja järjestötoimintaa. Urhei
luammunta järjestöjen perinteisenä toi
mintamuotona kuu luu myös ohjelmaan. 

7. Aira Lamaravi 
8. Jaakko E. P. Miettanen 
9. Eero Pini 

10. Ulla N. Unitatti 

Vastaukset: 
!llUBU)OnJ!IB 
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Vuoden 1992 
Tuemme Turvallisuutta 

~suur~eräyksellä 
. ~ankn:nme varoJa mahdollisimman laajalle 
Ja morup~ohs:lle maanpuolustuksen vapaaehtoistyölle, 

Joka Jakaa mm. maanpuolustustietoa 
-opastusta ja -koulutusta koko valtakunn~ssa. 

Tue turvallisuutta kanssamme 
ja ole mukana keräystoiminnassa! 

Maanpuolustuksen Tuki ry 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Reservin Allupseerien Liitto ry 

Suomen Reservin Upseeri~n Naisten Liitto ry 
Reservin Allupseerien Naisten Liitto ry 

ja Maanpuolustusklltojen liitto ry 

-~~~------------------n-

Vuosi 1992 on suurkeräyksen 
vuosi, jonka teemana on 

TUEMME TURVALLISUUTTA 
Teemavuoden tarkoituksena on talou

dellisen tuen saaminen vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle. 

Suurkeräyksen suojelijana toimii Tasa
vallan Presidentti Mauno Koivisto . 

Suurkeräyksen järjestää Maanpuolus
tuksen Tuki yhdessä maanpuolustuskilto
jen ja reserviläisjärjestöjen kanssa. 

Tavoitteena 
20 milj. mk 

Keräyksen kokonaistavoite on 20 mil
joonaa markkaa , josta kiltatoiminnan 
osuus on 4,8 miljoonaa markkaa. Kilto
jen tavoite on 142 mk/jäsen. 

Keräyksen tunnuksena on havukide . 
Keräys tapahtuu vastikemyyntinä, joi

ta ovat rintamerkki , autotarra ja akryyli
kuutio . Listakeräyksenä voidaan vastaan
ottaa myös lahjoituksia . 
Keräysaika on 1. 1.-31. 12. 1992. 

Myytävät kansalaisvastikkeet 

Havukide -rintamerkki 20 mk 
Havukide -autotarra 30 mk 

Keräyspalkkiot killoille 

Killoille palautettava keräyspalkkio 
nousee keräystuloksen kasvaessa seuraa
vasti: 

- 50 % tavoitteesta= 
15 % keräystuloksesta 
50 %-75 % tavoitteesta= 
20 % vastaavasta osuudesta 
75 %- tavoitteesta= 
25 % vastaavasta osuudesta 

Kilpailu killoille 

1. 1.- 31 . 12. 1992 järjestetään killoil
le keräyskilpailu, jossa palkinnot ovat: 
1) 20.000 mk 
2) 5.000 mk 
3) 3.000 mk 

Havukide -kuutio 500 mk ._____:1.:::·"::::.~:::::iz=-u==·==~",.,,:....l" _ __y/ 
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Vuoden 1992 
toimintasuunnitelma 

Tammikuu: 

Helmikuu: 
Maaliskuu: 

Huhtikuu: 

Toukokuu: 

Kesäkuu: 

Heinäkuu: 
Elokuu: 

Syyskuu: 

Lokakuu: 

Marraskuu: 

Joulukuu: 

Tutustumiskäynti johonkin tehtaaseen , esim. Marliin 
MPKL:n turvallisuuspoliittiset päivät 
Käynti Helsingin Heurekassa 
Vuosikokous 
Talvisodan päättymispäivä 13 . 3. 
Tutustuminen teknilliseen ammattioppilaitokseen 
Ulkomaanmatka esim. Lontooseen ja/tai Kyprokselle 
Tutustumiskäynti Naantalin uusittuun kylpylään 
Tutustumiskäynti Niinisalon varuskuntaan 
Turvallisuuspäivä 
4. 6 . Puolustusvoimain lippujuhla 
Retki Tallinnaan 
Retki Kökariin tai seitsemän kirkon matka 
Retki Örön linnakkeelle 
"Ukko-Pekalla" Naantaliin 
Rykmentin vuosipäivä 
Kala- ja marjamatka Reilaan 
Kalamatka 
Tutustumiskäynti johonkin tehtaaseen esim. Farmokseen 
Tutustumiskäynti Turun linnan museoon 
Killan 30-vuotispäivä- ja iltajuhla 
6. 12. Itsenäisyyspäivä 
Ostosmatka Ruotsiin 

Lisäksi kesällä Rannikonpuolustajien päivä Kotkan seudulla, MPKL:n ja rykmentin 
eri tilaisuudet. 
Muutokset mahdoll isia . 
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Kiltaveljiä Kiinassa 
Lokakuun 10 päivänä 1991 lähti kuusi 

kiltaveljeä tutustumaan Kiinan pääkau
punkiin Pekingiin (Beijingiin). Lähdim
me Finnairin DC 10:llä kello 19.20, len
toajan ollessa 7 tuntia 55 minuuttia, saa
vuimme seuraavana päivänä perille kello 
9. 15. Noin 30 minuutin päästä olimme 
hotell issamme, nimeltä Jianguo, jonne 
majoituimme kahden hengen erittäin tila
viin ja vi ihtyisiin huoneisiin . 

Kiina, joka pinta-alaltaan on Euroopan 
kokoinen, on maailman väkirikkain maa. 
Sen asukasluku on n. 1, 1 miljardia. Ti
heimmin asutut alueet ovat itä- ja etelä
osat, joissa elää liki 97 % väestöstä. 
Väestön tiheys vaihtelee yhdestä henki
löstä/km2 aina 600 henkilöön/km2 

Taivaallisen 
rauhan aukio 

Peking on Kiinan toiseksi suurin kau
punki Shanghain jälkeen. Sen pinta-ala 
on 17 800 km2 ja asukkaita siellä on 
noin 13 miljoonaa . 

Jo noin puoli tuntia saapumisemme 
jälkeen alkoi kolme tuntia kestänyt kau
pungin kiertoajelu . Sen aikana tutustuim
me Taivaalli sen rauhan aukioon. Mainit
tu aukio on 40 ha: n suuruinen ja siellä oli 
nuori somellakan aikana miljoona osanot
tajaa . Aukion laidalla sij aitsee Mao Tse 
Tungin mausoleumi . Kilometrejä pitkäs
sä jonossa etenimme nelirivissä verrat
tain nopeassa tahdissa mausoleumiin, 
jossa Mao Tse Tung lepäsi palsamoituna 
lasiarkussa neljän sotilaan vartioimana. 

"Kielletty kaupunki" käsitti useita 
kymmeniä rakennuksia . Siellä oli 500 
vuoden aikana asunut 24 keisaria . Itse 
kaupungissa oli kymmeniä marmorisia 
parvekkeita ja kävelysi ltoja sekä mm . 
maai lman suurin , 2 1 metriä pitkä, yhte
näinen koristeltu marmorilaatta . 

Samalla kierroksella kävimme myös 
230 hehtaarin laaj ui sessa kesäpalatsissa . 
Se käs itti kymmeniä mitä erilaisimpia ra
kennuksia ja erittäi n suuren tekojärven . 
Kesäpalatsi oli rakennettu 1700- luvulla. 
Tekojärvellä teimme purjehduksen lohi
käärmelaivalla. Järven toisella laidalla 
on keisarinna Chixin rakennuttama mar
morinen suurikokoi nen laiva, joka oli 
palvellut keisarinnan aikana ravintolana. 
Se oli oppaan kertoman mukaan maksa
nut laivaston sen vuoden määrärahan. 

6700 kilometriä 
Kiinan muuria 

Elämykseksi muodostui retki Kiinan 
muurille ja Ming-keisarien haudoille . 

Marmorilaiva keisarillisessa ke• 
säpalatsissa. 
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Muuri sijaitsee n. 70 km:n päässä kau
pungista jylhässä vuoristossa. Ajoimme 
sinne läpi maalaismaisemien . Tämä 
muuri, yksi maailman seitsemästä ih
meestä, on 6700 kilometriä pitkä, 10 
metriä korkea ja 5- 10 metriä leveä ja 
kulkee korkeiden vuoristojen kautta Kel
taiselta mereltä Gobin autiomaahan saak
ka. Itse muurilta aukeavat mahtavat nä
kymät vuoristoon, josta on aikoinaan ol
lut helppo puolustautua hyökkääjiä vas
taan. Muurin rakentaminen aloitettiin 
1200-luvulta, ja se kesti useita satoja 
vuosia vaatien tuhansia uhreja. Täältä 
matkamme jatkui Mingin haudoille, joita 
on kaikkiaan 13. Vain yksi niistä on kai
vettu esiin. Hauta sijaitsee 27 metriä 
maan alla ( 129 porrasta). Yhdessä sen 
lukuisista kammioista on Ming-keisari 
Zhee Yijin hauta. 

Lähtömme edeltävänä päivänä kävim
me syömässä kuuluisaa Pekingin ankkaa. 

Ainakin yhtä antoisia olivat päivittäi
set omin avuin tekemämme retket kau
pungin eri kohteisiin. Pekingin pääkatu 
on leveä kuusikaistainen katu, jonka 
kummallakin sivulla on polkupyöräka
dut. Mainittu pääkatu on erittäin vilkas
liikenteinen, autot uusia joko länsimaisia 
tai japanilaisia. Kaikkiaan näimme vain 
kaksi Ladaa. Omalaatuisen leiman kau
pungille antoivat tuhannet ja tuhannet 
polkupyörät. Eniten meitä ihmetytti se, 
että pyörissä ei saanut olla valaisimia, ei 
edes kissansilmää. Kello 19 maissa ilta 
pimeni ja vain pääkatu oli valaistu . Kaik
ki muut kadut olivat pimeänä. Sitten pol
kupyöräilijät ajoivat pimeässä kaupungin 
kaduilla. Itse kaupunki hiljeni jo kello 21 
maissa, jolloin kiinalaiset menivät nuk
kumaan. 

Suuri sotamuseo 

Liikkuminen omin päin oli helppoa , 
sillä kaikille oli jaettu kaupungin kartta 
ja paperi, jossa tärkeimmät kohteet oli 
merkitty sekä englannin- että kiinankie
lellä. Kävimme noin 20 km:n päässä ma
japaikastamme kaupungin suuressa ja 

ajanmukaisessa sotamuseossa . Siellä oli 
nähtävänä suuri kokoelma sekä vanhoja 
että uudenaikaisia aseita aina mannerten
välisestä ohjuksesta asti. 

Mitä sitten tulee kauppoihin ja ostok
siin, voidaan sanoa, että tavarataloja oli 
tuhkatiheään ja tavaraa runsaasti mitä 
hienoimpiin esineisiin asti . Lisäksi siellä 
oli runsaasti kilometrejä pitkiä vaateku
jia, joissa vaatteita oli yllin kyllin . Hin
nat olivat alhaiset meihin verrattuina. 
Näistä joitakin esimerkkejä: silkkikan
kaat maksoivat 40-60:- metri, miesten 
nahkakengät 25:-, miesten puku 
70-100:-, naisten silkkipuserot 
70-300:-, miesten nahkatakki 240:- , 
silkkisolmiot 24:-, suurentavat silmälasit 
kehyksineen 10:-, silmälle hiotut lasit 
koteloineen 100:-, alkoholi 3- 7:- pullo . 

Olimme kuulleet mainittavan, että kii
nalaisten palkat ovat vain muutama sata 
markkaa kuukaudessa, mutta kaupat oli
vat siitä huolimatta täynnä ostajia . Mitä 
kaupungin rakennuksiin tulee, oli valta
katu täynnä mitä komeimpia rakennuk
sia. Varsinaiset asunnot sen sijaan sivu
kujilla olivat kurjannäköisiä. Ruoka oli 
kuitenkin kaupunkien ravintoloissa hy
vää, mutta hygienia sen sijaan monessa 
paikassa kyseenalaista. 

Paluumatkamme sujui odotettua pa
remmin. Lähdimme Pekingistä sikäläistä 
aikaa kello 11 .30 (aikaero 6 tuntia) ja 
olimme Helsingissä Suomen aikaa kello 
14.00. Lähtiessä kertoi koneen kapteeni 
meille lentoreitin. Aina Euroopan puolei
sen Neuvostoliiton puoliväliin asti taivas 
oli pilvetön ja näin saatoimme seurata 
kartasta valtaosan matkasta. Näimme 
Kiinan muurin 9000 metrin korkeudesta . 
Ohitimme Gobin erämaan suolajärvineen 
sekä pienine kaupunkeineen ja kylineen . 
Ohitettuamme Lena-joen ja lrkutskin 
kaupungin , suuntautui matkamme suo
raan länteen Jenisei-joen ja Ob-joen yli 
kohti Pietaria. Pietarin ylitettyämme len
simme Narvan kautta Helsinkiin . 

Summa summarum! Matka oli upea ja 
tavaroiden hinnat uskomattoman halpoja. 

T-o 

-~kilta __________________ _ 

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

Hyvää Joulua 
ja Menestystä vuodelle 1992 

27 _ 
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Onnittelut AUK 1/91 
saapumiserälle! 

Parhaimmat onnittelut AUK 
l:n hyväksytystä suorittamises
ta . Teidän kurssinne oli mones
sakin suhteessa poikkeukselli
nen entisiin verrattuna, ja sa
non vilpittömästi , että te todella 
ansaitsette kiitokset yritteliäi
syydestänne ja tekemästänne 
työstä. 

5/2-järjestelmän palvelusjak
sottelun takia opiskelu- ja har
joitteluaikanne jäi yli viikon 
normaalia lyhyemmäksi. Otitte 
kuitenkin puuttuvat tunnit ta
kaisin uhraamalla omaa vapaa
aikaanne . Kukaan teistä ei 
myöskään joutunut keskeyttä
mään kurssiaan huonon opinto
menestyksen takia, ja tätä on 
pidettävä kaikilta erinomaisena 
suorituksena . 

Kurssin loppuun SJJOJtettu 
rannikkotaisteluharjoitus ei 
myöskään toteutunut aivan ole
tetulla tavalla . Syksyinen saa
ristosää näytti parhaimmat puo
lensa ja ampumatekninen har-

joittelu jäi suunniteltua vähäi
semmäksi . Leirin painopisteen 
muodosti vartioinnin ja valvon
nan , kohteen suojaamisen , pio
neeritoiminnan sekä rannikko
tai stelun opettelu ja harjoittelu. 
Leirin loppuhuipentumana oli
kin sateisena ja sumuisena aa
muyona tehty yllätysmaihin
nousu Ormskärin linnakkeelle . 

Harjoitus osoitti toivottavasti 
kaikille, mikä merkitys yllätyk
sellisellä toiminnalla , aloitteel
li suudella ja paikallisten olo
suhteiden huomioonottamisella 
on rannikkotaistelussa . Välittä
kää tietonne , taitonne ja koke
muksenne myös seuraavalle 
saapumiserälle . 

Kiitokset Teille hyvästä ja 
työntäyteisestä kurssista . Toi
votan kaikille menestystä valit
semallanne uralla . 

Linnakkeen päällikkö 
Yliluutnantti 
P. Lintuaho 
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ij 
Merivalvontalinja 

Sot.mest Lempiäinen: Lem- Kok. Laakso Mika 25. 7 67 
my, filosofoi meille usein Turku: "Herra kokelas, P ... 
sodan filosofiasta. Sai hei- kele , ei kun Laakso! Aina 
posta asiasta valkean. Vo-- oppilaiden asialla. Kaikki 

Allk. Takala Aarne "Anta
kaas kun iksa liksaa . . . Mi
les tää ny1 loimi? Mies Jolla 
lonkkalepo levinnyt koko 
kroppaan. Mäkpaik. 

Akkanen Jari Pekka 2 4. 
7 t Rauma Obelix Jashka· 
nsta, et päivääkään ilman 
vemppaa ja nkv:tä. Selittää, 
selventää Ja suoltaa ässää. 

Laaja Janne 13. 1. 68 
Naantali: Evok. synnynnäi• 
nen johtl3ia. Pelipaita aina 
rlldo!" Kuinka noin pienestä 
miehestä voi lähleä noin 
kova Aan,r Ratekoon 

lumenappi reistaili usein. koputtaa ylähuutta NYT .. 

Hemo Pelri 6 1. 71 Ojai<ka----=-- Henriksson Jari 10. 12. 68 ~ås Ilkka 16. 3. 70 Helsinki: 
la: Nostaa Ia lukitsee kai- Porvoo Kenkää Poivoon Jääs. täys haro stadilainen, 
ken. Linnakkeen hymypot- mitalla (47). oikea Karjusen mutta särmä nm halutes
ka. Nukkuu sikeästi Ja pal- setä. L.-.an kolmanneksi saan? Hah.Jsi erottua }ou-
jon. paras. Ratekoon. kosla ja onnistui. 

lalM Markus 15. 10. 71 L~ Lehtonen Marko 24. 8. 71 Manninefl- Miikka 30. 6. 71 
viisa : "Muun muassa oppi- Raisio. Joo! Siivoaa kaiken. Kirkkonummi: Gyllön harras 
las le ... kuilenkin nin. että Pipo päässä nukkuessak.in! ihailija. GTJ kasvoi y!läl-

kukaan ei voi olla viffnei. Kaapissa oma sode. Aate- låen. mutta pa~ Aina ää-
nen " koon nesså. "Sit menee, mutta 

kovaa · 

Jokinen Pauli 8. 4. 71 Tuu
sula: Puuttuva lenkki. uugh• 
Aamuisin sänky täynnä sa
hanpurua krooh! Aate
koon ... Miten? Vaiheessa, 
aina! 

~~~~~:~.3 !e;; 
Zel. Kuopus ja Casanova. 
"Kummonii sä se sin tyg
gästr 

Menälä. Säm11mmislä sär- Niskanen Lasse 17 5. 72 
min, tuoksuva säätäjä Kerava Piti pipoa päassa 
"Täå.11 on pölyy. kuka on lu- 99 tuntia 45 minuun'3 Sa
papalvel~a?" Auk111 priimus, mura1-Banza11 l_..an ehdo-
Ralekoon 10n velmu, pikku kotlos 

Reivonen Esa 30 7 71 : Salo Sami 15 2. 71 lof'lia: 
"No, mää oon enemmän TosiharO "Ai mää vai, ku
nä1t lukumiehii" es, erittain kasmää sit oonr Aate
sarma, hah-hah. Ratekoon, koon , kysytlävaå? 
10tta ka,. 

::.atanKa Tom 27 11 72. Stslonen Sauli 26. 3 71 Soorninefl Mikko 1 5 71 
Heismlo: laisteilija " pek- LQr4a Gunnar lslanr'is1a Espoo Tarinaa ninaa. eo
käa jalkaa, samara, sarana, "Jeg f1ske IUrska." "Smurf- nenl(ajckea Ralekosla 
karaoke, caramba. nagata r linjan ICNseksi paras. • Joo. laa. 1ää o 1ha setva·, 
ja narina. Rakkaalla lapsel· Ratekoon ei kysyttavaä. Aalekosta 
1a on mont animeä 

Valtonen Tapta 4. 5. 72 Es- Vas1amakl Joni 1 2 71 
poo Kammi-Waldo. huut~ KuKaa: Ensin meinalttln pot
pussi<åmll'II, lomitla nenä kia pois aukista leikkauksen 
V100SSa P-78, pnrr, Waldo takia Suontti s,nen Aukin 
the blrd kahdesa parvässä ja lähti 

Ralekoon. Brollerin bon
gaaja. 

Vihavainen Pasi 2. 6. 71 
ESfM)O Elavainen luonne. 
suo, anainen Spede päå
kaupunklseudulla. Koksu
jen lemppari, ail'l01den taila
ja, hoi rocl freak, ballefams
ledl. 

Virtanen. · ep· Esa 18. 2.: Virtanen rmo 10. 11. 72 
Viime hetkellä Ratekoon. Vanlaa. Tomikanuuna, te
"EP" erittäin patevä ~an kee kaiken, ehdoton varus
oma "epeli". le leiredle. TK liksaa. Rate-

koon. 

Väänanen Jaakko 2 4 69 
Helsinki '. Ulan kolmannek
si vanhin, tuleva Dl "naky· 
mäton Vlänanen· •Back 10 
Hanko· tiukan losan Jäl
kee, 
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Tulenjohtolinja 

Lln Danletsson K9Tl Kok. Nuorikka1a An 13 5 66 Vanr Mattila likka 4 5 70 Ali<. Kero Pasi 3. 5. 71 Tur• 
23 4 64 Korppoo Rauhalli· Turku Tiukka ~ehyksen" Par81'l8f'l llorien basson- ku Lornitla, sairastwala. k> 
nen kouk.rtlaia. ,oka tietåa velaja, jolle tauko on tunte- palJkuttaia. Saalisti hirven milla. Sinä Keron loertokul<u 
mista puuhuu rna10n kasile Audillaan. armeijassa. 

Arponen Manu 11 01. 71 Eenkas Petri 17 09. 71 Havia Jussi, 6. 10. 71 Tur
Rauma "Oppilaskorpraa- Helsinki "Ha 1" Särmistä ku Suomen sluibin jätkä, ja 
limme", joka sovelsi VI- sarm1n häröjen härö. Luisti meni vielä "Ratekoon". 
patvO.a todella vapaasti leinn 
"No huh huh " ja "taas meni 
tonni lomilla" 

Hietala Mika 10. 03. 71 Sa
vonlinna: ldan lomakone, 
}ooka naurua mahdolonta 
vastuslaa. PS "Onks ku• 
kaan nähny un sissitakku, 
kypärää, kau1urii , . 

Alik. Rastas Ar1o 8 11 . 71 
Paimio Ebausasemon 
asian~a. jonka saattoi jo
pa joskus nähdä kasarmin 
käytävilla 

Kekkonen Vesa 2. 4 7 1 Es• 
poo. Hangos1a sma o1e1 tui• 
lut ja Hankoon sinun pitäa 
jäHeen menemän Llflam• 
me blondie. haloo 

Alik. Timonen Tommi 
6. 4. 71 Oragsfjärd: Yritti 
saada oppilaisiin kuria ja jär• 
jestystå heikola menestyk· 
seRä. lksqen iksa. 

Konkola Lauri 3. 8. 71 Kaa• 
rina: Alias piirukonkola, joka 
hallitsi T J :n läpikotaisin. 
Linjamme todellinen M6-pe· 
10" 

Koskinen Mika 7 1 70 Es
poo IOl)OIT1I salaiseen mus
bloqaansa KAIKEN Selvitti 
SEISSIN syyn Haloo 

Kujanpaa Ram, 3. 1 72 Rai-
51:> Ti..-.anrrvhaH", netti 
napsä Vankalla VMTl., VP, 
VUP J8 NKV kokemuksella 
l.aalontåAUK 1n 

Laine Sakan 13 7 71 Tur• Lehmioki Eero Pon Lu-- Lehtola Markku 29 5 70 Lepesiö Turku: Syntynyt ryh
ku MNyt on liil.ilai, anta• jaäämnen 1eknikan opiske- Salo Ikuisti meidå1 - fi~il- IT'Wl()htajaksi ja meni soitef. 

Uija Mika Tunw Turun 10-
dellinen - Sloo head - pos
le.,on Läpaisi kurssin 111 

Oksa Tomm 18 10 68 
KUUSf()ki HSL4orr'lel'I van
noutlnlf ~ Kouki!• 
iaa SMilissa sok8f1Wri<kat
la 

kaas smappa, täa et Jäätä· lija le. Aikamme 1\.Wltemalon Ien läpi AIJKn. Don Juan 
hänM sohlas 

Rajala Ali 5 5 73 Nousiai- SarrwlOO Krnmo 7 1 71 Savtnanen Pentti 3 8 71 
nen LJllcllMl8 härökuopus Turku Vaihtoi vimehe!kella Hal)avalta Yo-metsun, ojen
l<uusl<alaskansta Rakasti 10h1om vaatteen samakkin taa tarvittaessa vaikka patte-
kehysta yli kaiken Hame- Sekomi vtSkon lrak100lfl nston komentaiaa 
soppaalll Vihty\ satamassa 

Seppala Aki 25. 11 71 Pori 
l.fflan kovaa.nsri selventa· 
ja sekä yta- etta alapaasta 
Teholotaimrrdaan ~aisuu
den ai(ani Murns Ml.ms'' 

,, 
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Sundell Jan 26. 4. 71 Turku. Viherjälaakso Juha 25. 9. 68 Virtanen Rami 16. 4. 71 
Toh1on Turusta, joka teki tu· Tuleflohtajan tie1opankkl. lt· Rauma. Suomen taval~sin 
pailmoituksen 5. 8 sekoo• se iso ja rauhallisuus mies lähti lääkäriksi. 
l'lssa - kurssm nopein. Mlske 
rrittaamilnM 

Tykkilinja 

YlikelolaAntti 11.07. 72Hel
rii Jupahtava skfflba31a 
ja nope,den autojen yslåvä. 
Ryytyl GyttöOsså, lähti Lah
teen (ryytyi siellä?) 

Ylismaa Harri 8 1 71 Es• 
poo MHishlandenM Tuli Han• 
gosta, hysvasl, dokesi ja k> 
puita haiosi 

Vaäp Pokkinen: Kaikkien Kers. Sankala Mies mus• 
Tehoyksiko.den äiti Teho- tien Ray•Bahten 1akaa pu· 
pakkaus, tolta energiaa 01 hui harvom (mutia) asiaa 
puutu MSeon täså,Ju, 1uuM 

Kok Grbnroos MRolllM - Kers Kuisma MKuikkaM - Alik Kanervavuori: Fage. Ahk Nieminen Tykkihr~an 
saa nauraa• Kokelas Josta ~Lammittäå n•n Vanhan Kane, ~ rn ta.steijaa pöydanpäallä punn8frutta· 
kaikki pitivät miehä kun oppilaat h8JOOf Viihtyi mielellään oppilaiden ja Hätaäntyi håtytyl(sessa 

tukee- Ei saanut turhaan 11- seurassa Ja helon tuliva1 hy• huomatessaan olevan ykSl'l 
sänatsoja Vlf'I toimeen Kanen kanssa oma ryhrnäns.\l Ammatti 

ker1oo N1pasta pa•oo 
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Eltlolk Jari Tapani 31 . 07. Fagerdahl TerhQ Tapani 
71 Turku: "Tykkilinjan todel· 12. 05. 71 Pori: "Alä ny Ka
linen Hymypoika" ykkösla· ne viittl AUK :in ainoa lodel
taaja. linen kansimies. Alikersant-

tien lemmikki. 

Haapanen Reino Rudolf Ju
hani: 14. 07. 72 Salo: "Mun 
iho ei kestä tätä rasvaa il
man hand & naihä. Trälläri 
henkeen ja vereen. Todelli
nen häviäjä . 

Hankaniemi -Jere Markus 
14. 11. 72 Pori : "Vaihe han
kis". Herra Vaihe oH joka 
asiassa vaiheessa otti ajas
ta kaiken irti. 12 h bundella. 

Kallio Pasi Juhani 19. 03. Kakka Kimmo Kari 29 . 09. Karlström Lasse RaH Chris- Koivisto Markku Kalle Ante-
70 Paimio: Tuvan ukkomies 71 Pert1eli: Asehullu. joka tian 08 10. 71 Parainen: Ki- ro 07. 10. 71 Kauniainen: 
joka yhdessa lehden kans- löysi oman alansa asesep- taravirtuoosi, Nakit silkkaa Särmä mies jolla oli positii-
sa soti muita vastaan oman päkoulutuksesta. vahaa . vinerl asenne kaM<:keen toi-
asemansa lahden. mintaan. 

Lahtonen Juha Uolevi 09.03. 
72 Laitila . Laitilan mies joka 
toimi ~nnakkeen partunna. 
Olematta n8hnyl edes Ilse 
laltetla ennen AUK:ta 

Lehti Harn Untamo 02 12 
70 Pemio Kuulu, tuvan 
vannoutune1s11n "ukkom1e• 
hon· ja Jaksoi todis1ella 
muille sen etuia. 

Lehtinen Peln Leo Tapani 
01 12 70 Hanko: Tuli Jål· 
kiaukluin ja sopeutui oikein 
hyvin lanne vaikka ohkm ik
sa Rottakoolun tåålta lul• 
!aan 

NissllaJanEnSI024. 01 . 70 Nurmi Janne Johannes Pajala Jussi OlaV1 03. 10. 
Turku· Hajotti sdm8lasinsa , 218 04 70 Salo Päasis joi 70 Pori: Hiijainen luku1ook
jotta p8äsi IOmille. takas Palma de Ryssarö- ka jolla ki~al olivat kasva• 

hon . Joutui RTK·hon. neet kateen. Tarvittaessa 
aäm kuin basuunalla. 

Malinen Kim Mikael 16 08. 
71 Masku· Sairastuvan va· 
kltumen a5'3kas. 1onka lo
mal eival koskaan memeel 
lapi Rikki koko AUKin ajan 

Pettola Esa 13. 11 . 68 
Houtskari: Tuvan vanhin, 
Joka ei todellakaan näyttä· 
nyt esimerkkiä muilla no
peudessa oli vaihe - top 
ten nro 1. 

kurssijulkaisu ff--

Ahvas Tommi Petteri 28.06. 
72 Turku: "Mä tapan teidät 
kaikki• . Umakkeen todelli
nen taistelija. Ilmeisen inno
kas käyntikouluttaja. 

Henriksson Tommi Antero 
29. 11 . 71 Mynämäki: Aa· 
mulenkit lepo lähes koko 
AUKin aikana. Punkka ja 
pinkka erikositarkastukses· 

Koskikuusi Mikko 17. 04. 
72 Turku: Oli vaikeuksia py
syä päivällä hereillä j.:: tu• 
van muilla oppilailla oli rau• 
kentamisvaikeuksia. 

Marttinen Mika Jaakko An
tero 1. 06. 71 Nummela: 
"Mä en Jaksa enaa tahtoo 
lomiHe1" Mies )Oka h31osi to
laalisesti 

-Puskala Joonas Vihloo 
10. 06. 71 Espoo: Tykkilin
jan kovin jätkä, ehkä koko 
linnakkeen. 

Eklund Esa Juhani 03. 06. 
71 Helsinki: Mies joka pe4-
käsi jalkasientä kuollak
seen. Sai kokelaaltakin vai
kutuksen en4 ei saisi nuk · 
kua setsaallaan. 

Hermonen Mika Tauno An
tero 25. 10. 71 Luvia: Mies 
joka piti Jaskaria kaikessa 
pahempana - "kyl Jaskaris 
olis kalkki Ihan toisin." 

Lahti-Nuuttila Petri Mikael 
30. 08. 71 Helsinki: ~Rus
sarö on paratiisisaari, oma 
kuivauskaappi ja leveampi 
punkk.a. 

Mehlonen Juka Mikko Ta
pK) 29. 12 71 Uuusikau· 
punkl lm1taat1on ja koomik
ko Prtaa kunnon spla11a• 
re1sta , nukkui tunnit , vai
VOI yöt 

Päivöke Kim Juhan, 02. 10. 
72 Rauma · "No mh! pun• 
nerretaas 1aas!" 
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Siiri likka Heikki Tapani 
04. 09. 70 Eura. AUK:n 
hauskin mies, jopa kokelas• 
kin joutu1 poistumaan luvas· 
1'3 naurua pktäleHen 

Sjöblom Marlro Petteri 
01. 12. 70 Uusicaupunki: 
"Sjoppis" oli tuvan k<Mn ur
heilija, joka ei UrheilkJt tåål
lä kertaakaan. Paras nakki
suojan etsijå. 

Keskiölinja 

Aallonen Tapari Rauma 
16. 9. 71 . Tyytyvänen vain 
nukkuessaan, sksi ftvityi<i,• 
rjin hyvin uolan pmeydessä. 
3 vikkoa oWi~ohtajana it· 
sensä ja varsinkin muiden 
kauhuksi. 

Baarman lrgnar Ekenäs 
15. 4. 70. ftdo the bakman .. , 
puhuu itsestään koimaTiessa 
persoonassa. Oppilas Baar
man moppasi ja selvensi. 
Suomen kielen taito heid<eri 
päivä päivältä,. k)pul1a sirtyi 
täysinruotsiin. 

Tikkanen Jarmo Juhani 
17. 10. 71 Turku: Linjan 
varmin jätkä. Rakasti kipua 
ja kunnon lenkkejä positiivi
nen asenne kaikkeen paitsi 
malaliseen. 

Tolvanen Mika Mikko 10. 09 Vålikallio Vesa Pekka 24.08 
68 Turku ,.Ahvas mikret sä 71 Pori: .. Ei meillä Jaskaris
oo pessyt kåsiäs. Haki kes• sa tällast ollu .. Vinkuinhaa· 
kiöön joolui Tykkill'I ja meni ni mikään ei sopinUl Iälle 
Aalekoon herralle 

Oranen W<a SOl.mest Korp
poo 6. 9. 60. Suoritti vuosi
kymmenen särmimmän ~. 
moituksen vierailevalle 
everstille oppiturrila. Asialli· 
sempaa liflariohfaiaa on ai• 
kea löytää. Hymypåka. 

Vartiainen Peneri, kok ' TUI· MelSänqa Janne, alik .• Pert
ku 15. 2 . 66. "Teistä lulee leli 6. 8 70. Ei kihlosta mi-

Tynys Tero, ali(., Turku 
5. 10. 71 "Kyl le ny'I tän ta
juune1" TAUKO! .. Jos on. 
niin mennaån vessaant Ei 
liene kysyttävaar 

t-lllttinen Vesa Kokemäki 
11. 8. 71. Yleensä aina Vai· 
heessa, mutta selvitti tiutatkin 
tilanteet toteamalla kylmäkis
koisesti: ftEi vaikuta kotiutta
rrispIDvämäärään" Piilohärö. 

~Ohtajia ja kokelaita.. nua Kyllä IKSA fiksaa . 
Hyvä jätkä. 

Hyvönen Antti Kauriainen Johansson Tno Rat.ma Johtela Tormi PyhåtMta 
7. 9. 71 . Da--da-0!--da-d-<iaa 31.8. 70 Valhloivimehetkes- 22. 12. 71 . 0sti~sodes
Alkoi sännätä kun oli vamis- sä soppakauhan upseem- ta ja af(li muut hermoromah
tanut Soppra-au:n pai(an. Ei sawaa,. 'Täält o pakko OJksen partaalle leikkrnälä 
töylänyt aseestaan kertaluli· päästä lomille... lellllaan yötäpåivåå. lwlee 
vaih1oehtoa vaan täräytti aina gooahlaneensa ;o oppilaana. 
sarjalla ippaan t}'llåksi. 
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~a Petri Rai.ma 15 2. 72. 
~ säå5 sits asus? Va
kuutti muut Raurna-l murleen 
kauheudesta. Nukkui 415 va• 
paa-ajastaan. 

Lilius Eino Helsinki 29. 6. 71 
levoton, suoraslaan villi, 
sängysså Tavattiin hiippall&
masta ~ tuvassa 
keskel~ yotä AÄRIMMÅOI· 
SEN hennostunut RTK:hon 
paasyst> 

Kivi Jaakko Helsinki 
12 12. 71 . Kiven aamiJeridd
konmonlti: "Kuka sielä k&· 

- taas_,. .... --1 Suu korvissa klWl loma,. 
alle 10 

Masalio Klm Helsinki 
13 6 71 Mr Proper, ei kos
kaan löytal'lyi lilnakkeella 
Slvouspalvelua, vaikka kuu
lutukseri kuultuaan aina läh
bklri Sllä ets«nään. EM-mies, 
säilyttää lehtiaan vääpeln 
"""'51<>ssa 

Kulo Ilari TulkU 7. 4. 71. To- KåmaraKlen HarnJ Ra.ma 
dellinen ~~- Ptti 28, 10, 1966, MKämläräinEn" 
öidin pieruki~a Rapon Jjti huolta kNal turvalisu
kanssa ja va!Yotti tupa 3:a. duesta myös öisrl, tetsasl 
Metsänojan paras kaveri. lrissaan lattiala ja hl.l.rlei 
"KuittailiM väärässä paita.ssa sukeiskcmentoja Oppiasjoh
ja juoksi. tajakautenaan kehitti komen-

non "väi1ön lepo" loi vaba ~ 
neksen harmauteen. Mr. 

"i•-- --· 

Orjatsalo Jarkko Helsinki Pärkö Manne Laitila 
22 . 1 71 Luuli kerran ole- 22. 3. 71 Tupa 3:n vääpeli 
vansa väärässä, mutia ereh· "Tulen puunumaan ai-
tyi. Tl8Si kaiken kaikesta_ - saan ... ; Lepooo ... ; Ylpal-
omasta ITIIE!lestään. Leinllä vossa sanotaan ... • ..K)kai-
ol Ilosi vaativassa tyossä sen psyi(ok)gin tofvelri; 
MA5-miehenä. Anoa, joka dl.auma tiedossa vähintään 5 
81 nudrunul ammurvlOISS8. vuodeksi 

Raukola Jarkko Kankaanpa,,a Sami Jussi Turi<u 27 8 71 Tolvanen Hani Naantai 
22 1 7 Yntti laulattaa tahti- Aamulenkillä oisl Juha Mie- 5 10 71 Kaikkien kelb, ·-19 2. 66. Kurssin VMTL- ,a 
marSS1haqoituksissa Uiden ti<in aimistynyl Salmen mies1en iså. Tolvanen hl1ai-
ka"'11stuksekst. Pih ATK- "hethtovauhdista" Salmen suuden lähestyessä: "Ja jos 
pail<kojen jakoa täysn vakiokommentti lenkai Jäi- )Okuk ( ""minä) hakJaa rut-
epaornstuneena koon . · Mehän mekoo ka- kua, nii'l silloin kaicki on hil

veftW\ Jää enemnän ai- jaa • 
kaa • P'llnos1ehtarin il-

. lekstl uudestaiYl 

lomatilaStqen ehdoton ykko
nen; ei Vhtääl aamilenkkiä. 
Lähti leirin ajaksi nostamaan 
sok~ri<kaita. u;an nes
lOn 

l.aakscnen Mo Turku Ulavainen Smo Espoo 
2'2. 2. 69. lqM såäfäiä, tu- 8. 6. 72. ~..-. kl.KlpUS. Näki 
van vååpel. Karate Kid. •5i- }ärkyltåviå ~aisia SPA· 
\IOtaarl nyt pqat, ettei jOJduta OE-AUK:sta. Nysvääiä isolla 
'811\aan·. Joskus vaileessa. N:llä, urveltaja Isolla U:la. 

Harjoi11i ~,- -- · lahdu11iorieiä:,itämällå --omasta-----sen vapaa-ajan sijaan. 

Raitanen Jari Turku 
2'2. 8. 71. ViirlKIOO. sode
myyjän lemppari . leipoi sun
ruitalsin takahuoneessa 
munkkeja. Jaksoi aina ker-
1oa S01am.Jisl0ja alokasajal
taan 

Aapo Asko Kirkkonummi 
14. 7. 71. Jos Rapon aivot 
toimisivat yhtä kiivaasti kuin 
hänen SUOiensa, olisi hån 
vähintään kurssin priimus. 
mutta hyvä näinkin. Linjan 
hårbln 
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_36----------~ -

Kalkaksen 

toimitus 

kiittää 

lukijoitaan ... 

Ota valioviili 
Raikas valioviili vir

, _ ,. ,. :, , . kistää kesken kiirei_Cl>~~-\~~i~=~~ , sen p~ivä~. Pi~teän
'-- ~ " \\\\\>\,,'. · • makuinen Ja ravuseva 

.. . 
~ 

~tj•1·'8 ;;f:v~:ii~:a~~kin: 
1 1 

MaTJOJen, hedelmien 
ja muiden lisukkei-

- , .. "__:/ den kera saat siitä jo 
- pienen aterian. 

U OSUUSKUNTA 
I MAITO-AURA 

PALJON HYVAA PUHTAASTA LUONNOSTA. 

-~----------37_ 

Rannikko
sotilaskotiyhdistys ry:n 

Turun paikallisosasto. 
Jo 5 0 vuotta rannikkosotilaiden 

hyväksi. Työmme jatkuu! 

Hyvää Joulua! 

• • • • 

HYVAA JOULUA 
TOIVOTTAEN 

•• • 

~ 
'f!fj~TRESKO FOOD OY 
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Lämpöistä 
Joulua 

• Ja 
Onnea 

vuodelle 1992 

Turun 
Seudun 4~ Poltin-

Työtilaukset 
Kari Aaltonen 
Huoltoautot 

i~J~Ä~:K~~~!!~UQY 
LASKUOS. TI MPURINTIE 2 21280 RAISIO 

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 

-~-------------39 

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 * Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme * Vähintään ABC-luokan aj&' 
korttia * Ajokokemusta * Ripeyttä * Turu~ _ja 
ympans 
tuntem\j 
on eduR 

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

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 

HYVÄÄ JOULUA ja 
MENESTYSTÄ VUODELLE 1992 ! 

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

SATASHELL KARI KOUKI KY@ 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

-~---------------41_ 

Hauskaa Joulua 
• 

Ja 
Riemukasta 

Uutta Vuotta! 

Diamond Cleaning Ky 
ALANSA YKKÖNEN 

Täyden palvelun huoltoliike kiinteistöalalla. 

Kaikki kiinteistöön liittyvät työt kauttamme. 

Myös vesivahinkotyöt. 

24 TUNTIA VUOROKAUDESSA 

puh. (949) 520 880 
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Hyvää Joulua toivottaa 

PUJO 11:n 
henkilökunta 

ttri1s~ 
LIIKENNE OY 

Rauma puh. (938) 230 115 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

~~lf:::: 
matkapuhelimet 

L■RRI 
LLn.j..oJ. o LI Laitila puh. 51 6 70 

Uki (922) 139 51 

JOULUTERVEISIN 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTCNNÄN AMMATTILAINEN 

~t:ft::::: 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E¼tti:ta?IJi,: 1 a 3 • 1 
Hakunint ie 7, 26100 Rauma, puh. 938-223355, telex 65152, telefax 228355 

HAUSKAA JOULUA! 

·, 
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• RTK•palvelu Oy 
... ja puhdasta tulee ! 

PAPINHAANKATU 8 (PL 57) 26 100 RAUMA, Puh. 938- 220 233 

• 
Rannikko

sotilaskotiyhdistys r.y. .... 
HYV AA JOULUA TOIVOTTAEN 

l~ 
~ 

Rauman paikallisosasto 

LUOTETTAVA. PALVELEVA ERIKOISLIIKE 

KALATORI 4 - Puh. 220 511 
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RAUMAN KAUPUNKI 
HYVÄÄ JOULUA JA 
RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA 1992 . 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 
JOULUTERVEISIN 

KUSTAVI 
ILOISTA JOULUA JA 
ONNEA VUODELLE 1992. 

OLEMME MUUTTANEET. 
UUSI OSOITE 

PAPINHAANKATU 3, Puh. 225 471 

T:mi JUKKA JUSSILA 
Abloy-valtuutettu lukkoliike 

-~-------------45_ 

JOULURAUHAA JA 
LÄMPÖISTÄ UUTTA VUOTTA! 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eur-ajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ ~@'1 
27160 Olkiluoto 
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AMPHIBIAN HYDRRUL/C 

KONEPAJA MASKINVERKSTA 

ILS ERIKSS 
1630 LIELAX PARAINEN- PARGAS 

\. 92 1-888 086 . 

HYVÄÄ JOULUA 

TURUN RANNIKKORYKMENTTI ! 

______ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

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

·, 
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Rauhallista Joulua 
ja 

Onnellista Uutta Vuotta! 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 




