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mikä tärkeää 
.. .. .. ? tanaan .... 

Tämä Kalkaksen numero on omistettu 30-vuotis
taivaltaan juhlivalle Turun Rannikkotykistökillalle. 

Saneeraukset ja puolustusvoimien 1. 1. 1993 voi
maanastuva johtamis- ja hallintojärjestelmä merkit
sevät, että yhä suurempia alueita jää yhä harvem
pien sotilasviranomaisten vastuulle. Tämä merkit
see vapaaehtoisille maanpuolustusjärjestöille uusia 
tehtäviä ja näköaloja. Uudet haasteet koskevat eri
tyisesti maanpuolustusaatteellista toimintaa, maan
puolustustiedon jakamista, sekä koulutustehtävää 
nykyisten käytännöllisempien toimintamuotojen li
säksi. 

Turun Rannikkotykistökilta on kuluneiden 
30-vuoden aikana ollut aktiivisesti mukana maan
puolustustyössä ja tukemassa kurnmirykmenttiään 
niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Tässä uudes
sa tilanteessa yhteinen päämäärämme on maanpuo
lustustahdon lujittaminen Lounais-Suomen ranni
kolla ja saaristossa. 

Rykmenttimme kannalta tämänpäivän tärkeimpiä 
asioita ovat laatukysymykset. Sekä reserviläis- että 
varusmiestutkimukset peräänkuuluttavat erityisesti 
koulutukselta laatua. Tätä tukevat omat havaintoni 
ja ennenkaikkea taistelukentän ankarat vaatimukset. 
Vain hyvin koulutettu onnistuu tehtävissään ja sel
viytyy taistelussa. 

Miten rykmentissä tähän päästään? Keskitytään 
olennaiseen, tehostetaan ajankäyttöä, käytetään pa
rasta koulutuskalustoa, asetetaan selvät tavoitetasot, 
ollaan innostuneita, annetaan palautetta sekä vaadi
taan taistelunmukaisuutta ja tiukkuutta. 

Harjoitus tekee mestarin. Nyt tarvitaan tahtoa pa
neutua laatukysymyksiin. 

Ammattitaitoiset päällikkömme ja kouluttajam
me tietävät parhaiten miten se onnistuu. Rutiinit si
vuun, keskitytään olennaiseen. 

ETU KANSI: Kalkas katsoo tulevaisuuteen. Kari Eischer 
TAKAKANSI : Syksyinen saaristomaisema 

Juhani Haapala 

_____&.__ 
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Meitähän tarvitaan 
Tavatessani Turun ja Porin soti lasläänin tulevan ko

mentajan kenraalimajuri Hannu Särkiön itsenäisyys
päivän alla Jyväskylässä, keskustelu kääntyi Suomen 
puolustusjärjestelmän vahvuuksiin ja heikkouksiin. 
Sisä-Suomen sotilasläänin komentaja, entinen sotatut
kija ja Pohjolan turvallisuuskysymysten tuntija Särkiö 
aloitti vahvuuksista. Ensimmäiseksi hän mainitsi ranni
konpuolustusjärjestelmämme. 

Särkiön näkemystä tukevia merkkejä on helppo näh
dä. Ei ole sattumaa, että puolustusvoimien organisaa
tion supistamista pohtinut toimikunta ehdotti rt-koulu
tuksen tehostamista Turussa. Se toki tapahtuisi Vaasan 
patteristo lakkauttamalla, mutta siinä olisi kysymys 
enemmänkin toiminnan tehostamisesta voimavaroja 
uudelleen suuntaamalla kuin kyvyn vähentämisestä ko
konaisuudessaan. Eteläisten rannikkovesien valvonnan 
ja puolustuksen tehostamisella on oikeutuksensa. Tar
peellisuudestamme ei ole epäilystä. 

Vahvuus on tietysti suhteellista. Maan taloudellinen 
tila tuskin sallii kaikkien rannikkopuolustuksen hank
keiden toteuttamista toivotulla tavalla. Ehkä kaikki ei 
ole aivan välttämätöntäkään. Euroopan levottomuus 
puhuu vahvan, itsenäisen puolustuksen säilyttämisen ja 
kehittämisen puolesta, mutta kylmän sodan aikaisten 
mustanpuhuvien uhrien riski on pienentynyt. Taloudel
liseen tilanteeseen sopeutettu puolustuksen taso saattaa 
hyvinkin olla riittävä, kunhan sen tasapaino on oikea 
eikä tinkimisessä sorruta älyttömyyksiin. 

- 75-vuotias Suomi katselee sekavien väkivaltai
suuksien riepottaman maanosansa kehitystä itse talou
dellisessa kurimuksessa vääntelehtien. Puitteet synty
mäpäivän vietolle eivät ole erityisen ylevät. Kuitenkin 
ajassa on jotain selvästi myönteisen odottavaa. Talou
dellinen ahdinko päättyy eräänä päivänä ja meidän 
metsämme ovat kuulemma himottua tavaraa yhdenty
vässä Euroopassa. Aivan samoin uskon, että vakaata 
näkemystämme maamme puolustuksesta arvostetaan 
ympäristössämme. 

Vakauden ja tahdon taustalla on henkinen maanpuo
lustustyö. Sitä toteuttavat ruohonjuuritasolla vapaaeh
toiset maanpuolustusjärjestöt, joista yksi on oma pyö
reitä vuosia täyttänyt rannikkotykistökiltamme. Minus
ta meidän kaikkien sopisi kohottaa malja itsenäisyys
päivänä molemmille syntymäpäiväsankareille. 

Koska Kalkas on perhelehti, suosittelen että iskät tai 
äiskät ostavat tarkoitukseen limpparia pienimmille. 
Erinomaisia vuoden lopun juhlapäiviä teille kaikille 
Utöstä Jaskariin. Jouko 
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Kalkas 
toivottaa lukijoilleen 

• 

Ja 
tukijoilleen 

Rauhallista] oulua 
• 

Ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
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Iloista 

joulua! 

Joulun enkeli Beetlehemin kedolla sanoi paimenille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle ." 

Joulun ilo on rakkaitten omaisten kanssa olemista. Joulun iloa ovat tuomassajoulu
laulut, joulukuusi, joululahjat, jouluateria ja -kahvi, joululaulut, sukulaisten luona vie
railut, postikortit ja tervehdykset, lumi, ulkoiluhetket, joulukirkossa käynti, maaseudul
la myös ruokintalaudan linnut ja tähtitaivas, ja monet muut yksityiskohdat. 

Ennen muuta joulun ilon tuo sanoma Jumalan armosta. Jumala lähetti rakkaan Poi
kansa Jeesuksen Kristuksen vapahtamaan meitä turmeltuneita ja käsityskyvyltämme 
kapea-alaisia ja syntisiä ihmisiä kaiken pahan vallasta vapaiksi. 

Turun sisäsaariston ja Merimaskun seurakunnan papille on suotu kunnia tervehtiä 
Teitä Kalkas-lehden lukijat ja ystävät Raamatun sanalla näin suomenkielisen koko Raa
matun 350-vuotisjuhlajouluna, uuden Raamatunsuomennoksen juhlajouluna, synnyin
maamme itsenäisyyden 75-vuotisjuhlajouluna ja Kiltamme 30-vuotisjuhlajouluna . 

Palvelin varusmiehenä vihreälaattaisena. Monien ystävien kautta tulin punalaattais
ten Killan jäseneksi. Monella saaristoretkellä olen nähnyt, miten hyvä maa meillä on. 
Suomi on kaunis maa. 

Maanpuolustus ei ole meille mitään mahtailemista. Mitä on maanpuolustus? - Vas
taan kysymällä: Mitä ovat vapaus, itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, kaunis jä,jestys, 
oikeus ja kohtuus, jokaisen ihmisen ruumiillinen ja siveellinen koskemattomuus, seka
sorron ja väkivallan vastustaminen, uskonvapaus, omantunnon vapaus, ajatuksen va
paus, oikeus saada työtä, oikeus perustaa koti, oikeus edistyä, oikeus ottaa osaa maan 
asioiden ratkaisuun, oikeus rukoilla Jumalaa , elämän suojeleminen ja ylevöittäminen, 
kyky nähdä ja tajuta kauneutta, raittius, hyvät tavat, luonnon suojeleminen, arvonanto 
jokaista ihmistä kohtaan? - Eikö maanpuolustus ole tästä kaikesta huolehtimista? 

Merimaskun saaristojoulu on usein ollut tunnelmallinen,juhlallinenja harras. Väis
tyköön kaikki kiire tänäkin jouluna. Seurakunnat toivottavat tervetulleiksi joulun-, uu
denvuoden ja loppiaisen ajan tilaisuuksiin. Täyttäköön mielemme kiitollinen ilo siitä, 
että syntien anteeksiantamus on Jeesuksessa Kristuksessa tullut meidänkin osaksemme: 
- / loista joulua! 
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Pakolaisia on saapunut Suomeen myös omin siivin 

Isoja ruskeita, pieniä ruskeita, 
pieniä vihreitä 

Lintusyksy 1992 jää muistoihin vaeltajien aikana. Maahamme on virrannut 
idästä tavallista enemmän tavallisuudesta poikkeavia vieraita - aivan niin kuin 

ihmistenkin puolella. 
Kotipihoihin, metsiin ja niitynreunoihin on tupsahtanut isoja ruskeita ja kar

heaäänisiä pähkinähakkeja, pieniä ja ruskeita puukiipijöitä sekä pieniä ja vihrei
tä hippiäisiä. Sekaan on mahtunut muunkinlaisia yrittäjiä. 

Teksti : Reijo Ikävalko 
Kuvat: Kari Eischer 

Pähkinähakki on niin erikoisen näköinen lintu, ettei se jää huomaamatta . Tämä lintu on vaeltanut 
Utön saarelle saakka. · 
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Varista jonkin verran pienempiä pähki
nähakkeja on loppukesästä lähtien lennel
lyt Suomeen tasaisen tappavaa tahtia. Tu
lijat ovat lajin itäisen rodun lintuja, joiden 
ruuan loppumiseen eivät ole vaikuttaneet 
ideologiset tai poliittiset syyt. Itäiset päh
kinähakit syövät sembramännyn sieme
niä. 

Pähkinähakki on huomiota herättävän 
näköinen: se on ruskean, valkoisen ja 
mustan kirjavoima, isonokkainen ja -päi
nen, usein varsin kesy lintu. Sen ääni tuo 
mieleen vanhan Pikku Kalle -vitsin. Kal
len mielestä varis on Suomen seksikkäin 
lintu, koska si llä on niin veemäinen ääni. 
Pähkinähakki ei tässä seksikkyyden suh
teessa juuri häviä varikselle. 

Suomessa on oma, vaikutuinen pähki
nähakkikantansa, joka on siperialaista ro
tua paksumpi- ja Iyhyempinokkainen. Sen 
mieliruokaa ovat pähkinät. Nimirodun pe
siväksi kannaksi on arvioitu noin 500 pa-

ria ja sen vankimmat alueet ovat siellä 
missä pähkinäpensas kasvaa eli aivan lou
naisimmassa Suomessa ja Ahvenanmaal
la. 

Itäiset vieraat jäävät usein mittavan 
vaelluksen jälkeen pesimään, joten nähtä
väksi jää, kuinka hakkikantamme ensi ke
väänä komistuu. Edellisen kerran itähak
keja nähtiin maassamme yhtä runsaasti 
1980-luvun puolivälissä. 

Hakki lentää hyvin samalla tavalla kuin 
närhi ja sen äänetkin tuovat mieleen när
hen. Lentokuvassa hakki on kuitenkin 
vielä pyrstöttömämpi kuin närhi . Kum
paakaan ei voi haukkua mestarilentäjäksi. 

Pähkinähakki on siis tämän jutun otsi
kossa mainittu iso ja ruskea. 

Puukiipijöiden massat liikkeellä 

Puukiipijä puolestaan on pieni ja ruskea ja 
hakista poiketen hyvin hentoääninen. Tä-

Puukiipijä on laskeutunut lopen uupuneena puun rungolle meren ylitettyään. Tällä lajilla on ollut mit
tava vaellus. 
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Pikkuisen hippiäisen havaitsee yleensä sen ääntelystä. Laji on parvilintu . Suurin osa Pohjois-Suo
men hippiäisistä muuttaa joka syksy etelään, mutta laji tekee myös vaelluksia. 

mä jyhkeiden havumetsien hiljainen kii
peilymestari on kuluneena syksynä pan
nut pahan kerran ranttaliksi. Puukiipijöitä 
on vaeltanut joukoittain aivan merialuei
demme ulkoluodoille. 

Puukiipijöitä on nähty arvokkuutensa 
menettäneinä maassa, majakoiden seinis
sä ja sähköpylväissä. Koska tämäkään laji 
ei ole varsinainen lentotaituri , moni kiipi
jäparka on pitkän lennon jälkeen ollut lo
pen uupuneena helppo paisti kissalle, ke
tulle tai vailla urheiluhenkeä olevalle var
pushaukalle. Lukuisat ki ipijät ovat myös 
menettäneet henkensä lennettyään päin 
rakennusten ikkunoita. 

Puukiipijäväelluksen syistä ei voi kuin 
esittää arvailuja. Laji ei ole samalla lai lla 
ravinnosta riippuvainen kuin pähkinähak
ki. Puukiipijä popsii mieluiten pitkällä ja 
käyrällä nokallaan kaarnan rakosista 
hyönteisiä ja hämähäkkejä. Niitä luuulisi 
sentään riittävän inhassa idässäkin. 

Vaikka puukiipijää hyvin harva on en
nen tämän syksyn vaellusta nähnyt, kyse 
ei ole lähimainkaan yhtä harvinaisesta lin
nusta kuin pähkinähakista. Puukiipijän 
pesiväksi kannaksi on arvioitu karkeasti 
ottaen 50 000-100 000 paria. 

Kyllä Suomessa siis kiipijöitä riittää, 
kun puukiipijöiden ohella lasketaan mu
kaan myös poliittiset kiipijät. Monet vii
meksi mainituistakin ovat selkärangatto
miin mieltyneitä eivätkä kavahda, vaikka 
törmäisivät hämähäkkiin väärinpäin. 

Myös Euroopan pienimmät vauhdissa 

Syksyn pienet ja vihreät vaeltajat eivät 
Johan af Grannin harmiksi ole olleet ufoja 
vaan hippiäisiä. Yksi hippiäinen on 9 cm 
pitkä ja se painaa 5 grammaa, joten yhteen 
kirjeeseen niitä mahtuu kymmenen. Lintu 
onkin Euroopan pienin. 

Hippiäinen liikkuu parvissa ja paljon. 
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Syksy saa myös pöllö! liikkeelle. Kuvamme lintu on sarvipöllö. 

Sen on vähäisen painonsa vuoksi oltava 
koko talvinen päivä ravinnonhakupuuhis
sa tai muuten käy huonosti. Hippiäinen 
pistelee poskeensa pikkuhyönteisiä ja hä
mähäkkejä, toisinaan myös siemeniä. An
karat talvet tappavat hippiäisiä joukoit
tain. 

Hippiäisen äänet ovat hyvin korkeita: 
jos ei enää kuule hippiäisen laulua, voi 
epäillä vanhuuden kolkuttavan ovella. Sä
velet kun menevät niin korkealta, ettei 
useiden ikäihmisten korva enää erota nii
tä. 

Hippiäinen on yleinen lintu, sillä sen 
pesivä kanta on melkein sama kuin ihrni-

sellä, yhdestä kahteen miljoonaan pariin. 
Hippiäinen on Suomessa sekä paikka- että 
muuttolintu. Toisinaan laji lähtee vaelta
maan niin kuin tänä syksynä on käynyt. 
Niinpä ulkosaaristossa on tavattu joukoit
tain sekä hippiäisiä, puukiipijöitä että 
pähkinähakkeja. 

Ensi vuonna maisena on taas toisennä
köinen. 

Pienet valkeat ja isot valkeat 

Viime syksynä nähtiin kautta maan pie
niä, valkoisia, palleromaisia ja pitkäpyrs
töisiä pyrstötiaisia. Laji on aito parvilintu, 
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jonka poukkoilevat parvet ja kitisevät ää
net ovat monille luonnossa kulkijoille tut
tuja. 

Usein käy niin, että yhden hyvän vael
lussyksyn jälkeen laji viettää seuraavana 
syksynä hiljaiseloa. Nyt niin ei käynyt: 
pyrstötiaisilla on oll ut viimevuotistakin 
mittavampi vaellus. 

Myös toinen valkoinen lintu , lähes 
huuhkajan kokoinen tunturipöllö, on käyt
täytynyt oudosti tänä vuonna. Kun lajia 
yleensä tavataan keskitalvisin vähälukui
sena vain Korppoon Jurmossa ja Utössa, 
yksinäisiä lintuja on nyt keskellä kesää 
löydetty keskeltä Suomea. Normaalisti 
tunturipöllö on pohjoisimman Lapin hy
vin harvinainen pesimälintu, joka ei edes 
joka vuosi pesi Suomen puolella. 

Nyt Siperian raukoilta rajoilta saapu
neita, nälkiintyneitä ja huonokuntoisia 
tunturipöllöjä on havaittu kymmenittäin 
kautta Suomen. Enteet lupailevat määrien 
lisääntyvän talven tullen. Loka-marras-

Lapin harvinainen asukas, 
pääosin valkoinen ja lähes 
huuhkajan kokoinen tunturi
pöllö, on talvisin Jurmon ja 
Utön vakituinen vieras. Kari 

kuun taitteessa ensimmäisiä tunturipöllöjä 
nähtiin jo pääkaupunkiseudun urbaanissa 
ympäristössä. 

Eräskin pohjoisen kasvatti istuskeli Es
poon Kivenlahdessa omakotitalon savu
piipun päällä ja tuijotti keltaisilla pistävil
lä silmillään maailman menoa. Paikalla 
olleet vannovat, että se pudisteli päätään. 

Senhän nyt näkee pöllökin, että asiat 
ovat pahasti rempallaan. 

t 

l 
1 
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Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Elokuun alku 

Toimitusneuvosto kokoontuu kipinöi
vään keskusteluun. Lahden talous huolet
taa ja toivotaan aktiivisempaa osallistu
mista ja että paikalliset esimiehet kannus
tai sivat Kalkas-lehden aluetoimittajia. Ju
tun aiheita kyllä löytyy: värikästä väkeä, 
monen lajin taitajaa. 

Merimaskun kirkossa tarkkailija on täl
lä kertaa säestämässä huilisti-isäänsä. 
Kirkkoherra ja hänen taiteilija-rouvansa 
osaavat aina olla häkellyttävän ystävälli
siä niin tutuille kuin tuntemattomillekin. 

Gyltön väki suunnitteli jakaa sitruunan 
Päivän Hapannaamalle. Hanke tyrehtyi 
toimitusvaikeuksiin, kun tasapuolisuuden 
vuoksi tuota etelän muikevaa herkkua oli
si pitänyt saada useampi kappale päivit-

täin. Tarkkailija toivoo, ettei oivaa ideaa 
ole kokonaan haudattu . 

Taiteiden yö 

Tarkkaillaan monenmuot01s1a perfor
mansseja. Kollegoista vain muutama on 
uskaltautunut laajentamaan maailmanku
vaansa. Nautitaan oluesta ajan hengen 
mukaisesti ilman portieerin vahtivaa sil
mää ja ojentuvaa kouraa. 

Taivaallisia kuvioita 

Homet-oh jasta jat tuntevat lentopelinsä. 
Kauniit muodostelmat poistavat hetkeksi 
tarkkailijankin mielestä koneiden todelli
sen käyttötarkoituksen. 

Jälkikasvu tähyää myös taivaalle, in-

Turun Keskuslentoasema 1. 9. 1992. Esikunnan väki oli runsaslukuisena seuraamassa tärkeän mil
jardihankinnan taitavaa näytöstä. 
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nostuu ja aikoo lentoasemalle työnha
kuun. Tämänkin alan yhteysmies löytyy 
rykmentistä ja purjeet saavat tuulta. 

Vuosipäivänä 

Juhlinta on taas kerran saanut mammut
timaisia piirteitä. Onneksi omaa väkeä ei 
kokonaan ole unohdettu. Ehkä kovin 
monta sitruunaa ei tarvittaisi jos oltaisiin 
koolla intiimimmin, pienesti ja vain oman 
väen kesken. 

Paraatissa voi tutustua myös mitalitai
teeseen. Kuulee, että jollakulla rintapie
lukset somasti kilisevät marssin rytmissä. 
Toisaalla tarkkailija ihmettelee onko kili
nätön kaveri vailla minkäänlaista ansiota, 
liekö renikka unohtunut piirongin laatik
koon tai ettei vain mitalivalimo ole unoh
tanut hoitaa asiaansa. 

Juhlaväki kuuntelee taiteilija Aulis Ko
taviitaa hiirenhiljaa, mutta kerhoraken
nuksen seinät vaikeroivat muhkean bas
son värähdellessä. Orkesteri panee paras
taan ja pikku hiljaa lattian karheus tasoit
tuu. 

Syyskuun puoliväli 

Ostetaan riihi. Aikomuksena on siirtää 
arvokas rakennus kesäpaikkaan ja ottaa se 
uudelleen käyttöön savusaunana. On sel-,
vitettävä satavuotiaan perimmäinen ole
mus ja vältettävä kiireisiä työmenetelmiä. 
Jokainen kirveen isku on huolella harkit
tava. Muuten mennään suohon. Tarkkaili
ja kuvittelee muutoksilla kehittävänsä, 
mutta ymmärtää sitten, että auringon aJla 
mikään ei ole uutta ja että vanhan harkitun 
yksityiskohdan turrnelemiseen ei ole va
raa sauna-askartelussa saatikka sitten 
isommissa asioissa. 

Meri 92 

Taiteilija voi kuvata näkemänsä yhä 
uudelleen saadakseen haluamansa tulok
sen. Sotaharjoituksessa tarkkailija kuiten
kin havaitsee, että maalia ei aivan joka 
nurkkaan ole riittänyt. 

Suhteiden hoito reserviin on kovin 
amatöörimäistä. Onneksi tunaroinnilla ei 
vielä ole reservin palvelusintoa tainnutet
tu . Tarkkailija lupaa omalta osaltaan pa
remmin muistaa missä armeijamme todel
linen voima on. Saataisiinpa vielä evp
väelle vakituisen palveluksen päättyessä 
ojennettua jotain muutakin kuin kengän 
kuva takapuoleen. Miksei vaikkapa 
"yleisavain" pitkän maanpuolustuspalve
luksen aikana tutuksi tulleisiin paikkoi
hin. 

Loppusyksy 

Panosten haaskaus (= veromarkkojen 
tuhlaus) on onneksi meidänkin kankea
liikkeisessä yhteisössämme loppumassa 
uudenlaisen ajattelun myötä. Historia, 
herkkänahkaisuus ja turha herran pelko 
estävät kuitenkin vielä tovin muutaman 
pohjattoman kaivon kannen sulkemisen. 

Onni onnettomuudessa 

Tarkkailija joutuu keskeyttämään mat
kansa, kun huomaa tien poskeen romuttu
neet autot ja kourallisen ihmettelijöitä. 
Selkäytimestä tulee toimintaohjeet. Hen
gitystiet, pulss it ja tempaisu kylkiasen
toon. Tämän me osaamme. Kiitos Vesa 
Vesala! 

Tulevaisuuden suunnitelmia 

Lopetan puuhastelun ei-tärkeiden ja 
ei-kiireellisten asioiden kanssa. Esimies 
saa uskoa, että kaikkiin "töihin" ei aika rii
tä. Otsanahan rypistely ei asiaan kuulu ja 
tarkkailija muiden mukana haluaa tehdä 
velvollisuutensa iloisella mielellä . 

--"R pärskeitä __________________ 13 _ 

Pärske~ä 

Gyltö mitalisateessa 

MERl-92-harjoitus saatiin viedä läpi 
onnistuneesti ja mainion sään vallitessa. 

Harjoituksen päätteeksi vietettiin Gyl
tön kerholla lämminhenkinen illanvietto. 
Tilaisuudessa muisteltiin ja kertailtiin har
joituksen vaihtelevia tilanteita. 

Patteriston komentaja Markku Järvi ja
koi Maanpuolustuksen Tuki ry:n myöntä
mät Maanpuolustusmitalit. 

Gyltö 16. 9. 92 

Kiitämme kaikkia, jotka tekivät Utö
retkestämme mahdollisen 18. 8. I 992 

Gyltön Päiväkoti 

Mitalien saajat: 
Mitali kultaisella soljella: 
Kankare Jukka, Karinsalo Hannu, Sa

vioja Esa ja Ikäheimo Carl-Heinz. 
Mitali pronssisella soljella: 
Kinnarinen Sakari, Salonen Seppo, Or-. 

pana Seppo, Rönnberg Tom, Lindberg 
Lars-Erik, Moisio Jouko ja Siivonen Gu
nilla. 

Tilaisuuden päätteeksi nautittiin perin
teisen saariston kalapöydän antimia. 

CHI 
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Meri-92 harjoitus 
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Voimanostaja tykkimiehenä 
SM-tasoisia urheilijoita on Kuuskajas

karin linnakkeella palvellut useita. Nyt 
olemme saaneet joukkoomme MM-tason 
voimanostajan J-P Seppälän. Hän astui 
palvelukseen elokuussa -92 ja palveli aio-

kasaikansa Gyltön linnakkeella. Nyt hän 
on täällä suorittamassa viestikurssia. 
21-vuotiaalla Seppälällä on melkoisia me
riittejä takanaan. Miehellä on kolme nuor
ten Suomen mestaruutta, kaksi nuorten 

-~ pärskeitä __________________ 17 _ 

Turun Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Toivo Veriö ja Turun Rannikkorykmentin komentaja Ju- · 
hani Haapala kadettien miekkajuhlassa. Kuvassa rykmentin tulevat luutnantit Miettinen, Huusko ja 
Tuominen. 

Pohjoismaiden mestaruutta ja sokerina 
pohjalla nuorten MM-hopeaa. MM-hopea 
tuli , vaikka mies oli alokasajan vuoksi ol
lut harjoittelematta kuukauden , joten mui
takin huippusuorituksia on varmasti tulos
sa. 

- Voimannosto on laji , joka koostuu 
kolmesta eri suorituksesta: jalkakyykystä, 
penkkipunnerruksesta ja maastovedosta. 
Parhaat tulokseni näissä ovat kaikki suori
tettu salilla ja ovat kyykystä 240 kg, pen
kiltä 150 kg ja maastavedossa 260 kg. 
Voimanosto ei ole pelkkä voimalaji , vaan 
tekniikka on puoli suoritusta. Usein voi
manostoa ja painonnostoa pidetään lähes 
samoina lajeina, mutta niillä on kuitenkin 
hyvin vähän yhtäläisyyksiä, toteaa Seppä
lä. 

Seppälä on harrastanut lajia täysipai
noisesti neljä vuotta ja sitä ennen muuten 
temmeltänyt painojen kanssa jo kolmisen 
vuotta. Ennen inttiä Seppälä harjoitteli 
2-3 tuntia kuusi kertaa viikossa. Ar
meija-aikana harjoittelun laatu on hieman 
kärsinyt laitteiden puutteellisuuden vuok-

si. Harjoittelua helpottavat ja sen laatua 
parantavat urheilu vapaat, jotka mahdollis
tavat harjoittelun Rauman puolella. Voi
mannostajan harjoittelu on varsin moni
puolista voimasalin eri laitteilla erilaisia 
liikesarjoja tehden. 

- Kantahenkilökunta ja kouluttajat 
ovat suhtautuneet positiivisesti harjoitte
luuni ja palvelus on ollut suhteellisen mu
kavaa. Joskus kuitenkin hymyilyttää se, 
etteivät he aina ymmärrä sitä, että voima
nostajan lihakset on treenattu yhtä kerta
suoritusta varten. Tämän huomaa hyvin 
siitä, että pitkät marssit ja juoksusuorituk
set ovat hankalia, sanoo Seppälä. 

Lähitulevaisuudessa Seppälä toivoo 
pääsevänsä palvelemaan loppuajaksi Tur
kuun Heikkilän kasarmille. Se mahdollis
taisi harjoittelun Turussa ennestään tutulla 
salilla. Intin jälkeen miehellä tarkoitukse
na treenin lisääminen entisestään ja siirty
minen yleiseen sarjaan. 

Kuvat Korpr Aaltonen 
Teksti Tkm Ojanen 
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TurRR:n Örön linnakkeella 
vakavia sairaustapauksia ja 

loukkaantumisia???! 
Ei suinkaan, vaan kyseessä on lääkin

täau Petteri Saiston pitämä ensiapuopetus 
ja -harjoitustilanne. 

Varusmiehet saavat Puolustusvoimissa 
ensiapuopetusta lähinnä hätäensiavusta, 
mutta ajan salliessa myös muista ensi
apuasioista. Opetusta ja harjoittelua pyri
tään elävöittämään erilaisilla lavastetuilla 
tilanteilla ja maskeerauksilla. 

Nyt mukana olleet varusmiehet olivat 
asiaan motivoituneita ja heidän harjoitte
luaan oli ilo seurata. 

Hyvien ensiaputaitojen ja -tietojen yllä
pito on jatkuvaa harjoittelua ja kertausta 
mutta tositilanteessa korvaamatonta. 

ONKO SINULLA ENSIAPUT AIDOT 
HYVÄSSÄ HALLINNASSA?! 

-~ pärskeitä _________________ 19_ 

Komentotoimisto tiedottaa: 

Nimitykset ja ylennykset 

- teknikko Aulis Aapasalo 15. 8. 1992 
lukien Korppoon korjaamon työnjohta
jaksi. 

- värvätyt Erja Viitala ja Marit Lammes 
erikoismiehiksi 1. 9. 1992 lukien. 

- majuri Simo Kinnarinen majurin vir
kaan 1. 9. 1992 lukien 

- sotilasmestari Heimo Lempiäinen luut
nantiksi 1. 9. 1992 lukien 

- luutnantin virkaan ylennettynä luutnan-
tiksi 28. 8. 1992 seuraavat kadetit: 

kadylik Janne Huusko 
kad Jarkko Miettinen 
kad Juha Tuominen 

Määräykset 

- toimistovirkailija Eija Pajunen toimis-
tovirkailijaksi koulutustoimistoon 
1. 9. 1992 lukien. 

- vänrikki Jyrki Runola opetusupseeriksi 
Gyltön linnakkeelle 23. 9. 1992 lukien 

- vääp Tomi Bergman merivalvontaup
seeriksi Örön linnakkeelle 1. 10. 1992 

- yliv Antti Österlund toimistoupseeriksi 
(komentotoimisto) 1. 11. 1992 

- yliv Erkki Järvi yksikön vääpeliksi 
Huoltopatterille 1. 11. 1992 

- kers Juha-Matti Sillanpää 26. 10. 1992 
opetusupseeriksi Örön linnakkeelle 

- ltn Janne Huusko opetusupseeriksi 
Kuuskajaskarin linnakkeelle 
28.8. 1992 

- ltn Jarkko Miettinen ja Juha Tuominen 
opetusupseereiksi Gyltön linnakkeelle 
28.8.1992 

- ltn Kim Danielsson opetusupseeriksi 
Örön linnakkeelle 1. 9. 1992 

- vääp Mika Kemppi rykmentin kuljetus
upseeriksi 1. 9. 1992 

- komkapt Juhani Mäntynen rykmentin 
merenkulku-upseeriksi ja Huoltopatte
rin päälliköksi 1. 9. 1992 

Siirrot 

- komkapt Jouni Äijälä Turun Rannikko
rykmentistä Turun Laivastoasemalle 
1. 9. 1992 

- komkapt Juhani Mäntynen Helsingin 
Laivastoasemalta Turun Rannikkoryk
menttiin 1. 9. 1992 

- sotmest Arto Järvi Turun Rannikkoryk
mentistä Lounais-Suomen Sotilaslää
nin Esikuntaan 1. 9. 1992 

- toimistovirkailija Eija Pajunen Turun 
Sotilaspiiristä Turun Rannikkoryk
menttiin l. 9. 1992 lukien. 

- vääp Kari Laakko Turun Rannikkoryk
mentistä Suomenlinnan Rannikkoryk
menttiin l. 10. 1992 lukien 

- yliv Antti Österlund ja yliv Erkki Järvi 
Turun Sotilaspiiristä Turun Rannikko
rykmenttiin 1. 11. 1992 

Untuvikkoja: 

Tyttö 3. 11. 92 Pia, Vesa, Niilo ja Eero 
Vesalan perheeseen. 
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Rykmentin vuosipäivä 10. 9. 1992 
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G MKS 25 vuotta 
- juhlat Gyltössä 

Gyltön metsästys- ja kalastusseura ry 
(GMKS) on toiminut 25 vuotta . Perustava 
kokous pidettiin 2. 10. 1967. 

Seurassa on kolme luvanvaraista toi
mintamuotoa; pienriistan metsästys, ke
vätlinnustus ja kalastus. Jäseniä seurassa 
on noin sata. Metsästystä varten seuralla 
on hallinnassaan 370 hehtaaria maata. Ka
lavesiä on noin 1700 hehtaaria vesialuetta. 

Seuran tapahtumia vuonna 1992: 
pilkkikilpailut, onkikilpai lut, kevät- ja 
syystyrskykalastuski lpai lut, rantasauna
talkoot, äitienpäivän soppa, kesäkokous ja 
tiedotustilaisuus, vierasluento, 25-vuotis
riistajuhlat, piirin ampumamestaruuskil
pailun avustaminen, vierailuja, haulikko
kokeita yms. 

Seuran erikoisuuksi in kuuluu erinomai
nen rapukanta Gyltön sisäjärvessä. 

Gyltön kerholla vietettiin 7. 11. seuran 
riistajuhlia vuosijuhlan merkeissä. Juhli
joita kerääntyi 90. Joukossa kutsuvieraita 
Korppoosta. Yllätysvieraina Marjatta 
Leppänen ja Jaakko Salo. Tapansa mu-

Asunto Oy Verknäs Gyltössä 

_Varuskunnan ja kunnan välisenä yh
teistyönä perustettiin asunto Oy Verknäs. 
Yhtiö käsittää kaksi paritaloa, joissa on 
yhteensä neljä noin sadan neliön asuntoa. 

Asunnot rakennetaan Gyltön asunto
alueen jatkoksi Verknäsiin. Rakennuttaja
na on YH-rakennuttajat ja rahoittajana 
Korppoon kunta. Talot on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Heliövaara ja urakka
kilpailun voitti pietarsaarelainen raken
nusyritys, Nykarleby Byggseince Oy. Va
ruskunnan etua yhtiössä ajaa kunnanhalli
tuksesta käsin Esa Savioja. Työt alkanevat 

Marjatta Leppänen ja Jaakko Salo Gyltössä. 

kaan Marjatta otti yleisön täydellisesti 
haltuunsa. 

SSk 

marraskuun aikana ja valmista tullee ke
sällä -93. 

Asunnot tulevat oleellisesti helpotta
maan Korppoon varuskunnan asuntotilan
netta. 

SSK 

Bibliofiili etsii kokoelmiinsa 

Kalkas-lehden numeroa 1/90. 

Jos voit luopua 

kappaleestasi 

(921)695 342. 

ylimääräisestä 

niin soita 
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Utö 28. 9. 92 

Utön linnakkeen 
naiset tekivät retken 
Bodön merivartioa
semalle. Perillä 
odottivat savusauna 
ja lohileivät. Mak
karanpaistoa ja 
joukkuekilpailua ei 
haluttu jättää väliin. 
Perillepäästyä Utös
sä tanssittiin ilta aa
muksi. 

Utö 3.10. 92 

Antti Sarpilan yhtye oli illan yllätysvie
raana, kun Utössä vietettiin henkilökun
nan läksiäisiä-tulojuhlia-natsajaisia. Pasi 

Staff oli loihtinut illan pääruoan ja si itä 
nautittiin koko saaren voimin. Yllätysyh
tyeen ja ruoan lisäksi juhlissa nautittiin 
kilpailuista, tanssista, juomista ja kersant
tien esityksistä. 
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Utö 21. 10. 92 

Utön linnakkeen keittiöhenkilökunta teki 
syysretkensä Upinniemen laivastoasemaJ
le ja Mäkiluodon linnakkeelle. Linnak
keissa on eroa ja laivastoasemallakin on 
rannikkotykistöä. Se mikä on toisessa hy
vää, on toisessa huonoa ja päinvastoin. 
Opettava retki . 

Staffan Enberg ja 
Minna Kinnarinen 
Korppoon valtuustoon 

Mikko Holvitie hävisi valtuustopaik
kansa arvonnassa. Käytännössä Mikko tu
lee istumaan valtuuston istunnoissa. Va
ruskunnaJle on tärkeää saada edustajansa 
kunnanhallitukseen ja tärkeimpiin lauta
kuntiin . Näyttää si ltä, että edustus myös 
saadaan. 

Korppoon kunnan luottamustehtävissä 
ovat parhaillaan: 
- Esa Savioja kunnanhallitus 

kunnanvaltuusto 
- Mikko Holvitie sosiaalilautakunta 

palo lautakunta 
vaalilautakunta 

- Seppo Salonen koululautakunta 

- Sakari 
Kinnarinen 

- Seppo Orpana 

verovalitusten 
tutkijalautakunta 
vapaa-ajan 
lautakunta 
koulu lautakunnan 
suom kielinen 
osasto 

varajäseninä useita henkilöitä 

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 
Suomen Reserviupseeriliiton, Reservin 

Ali upseerien Liiton ja Maanpuolustusilto
jen liiton yhteisesti perustaman viestintä-, 
hallintopalvelu- ja markkinointiyhtiö 
Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n toimitus
johtajaksi on 1. 6. 1992 alkaen nimitetty 
KTM Tapani Paananen. 

Yhtiön hallitus on 24. 6. 1992 kutsunut 
toimitusjohtaja, everstiluutnantti Heikki 
Tiilikaisen viestintäjohtajaksi kehittä
mään ja johtamaan liittojen kokonaisvies
tintää. 

Uusi yhtiö ottaa vastuulleen nykyisten 
Reserviläisten Tuki Oy:n ja Kustannus Oy 
Suomen Miehen liiketoiminnan, johon on 
sisältynyt mm. Reserviläinen ja Suomen 
Sotilas -lehtien kustantaminen. 

' 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Vuosi lähenee loppuaan. Olemme viettäneet sekä maamme että kiltamme historiassa 

merkittävän vuoden. Itsenäinen Suomi täytti 75- ja kilta 30 vuotta. 
Killan vaiheita kuvaa vasta valmistunut historiikki. Vuosi on myös kulunut monien 

retkien, matkojen ja tutustumiskäyntien merkeissä. Kiltalaisten osanotto eri tilaisuuk
si in on ollut kiitettävä. Myös olemme kiltaamme saaneet uusia jäseniä runsaanlaisesti. 

Maassamme ovat tänä vuonna alkaneet maanpuolustuskurssit. Osanotto niihin on ol
lut yllättävän hyvä. Toivottavasti jatko on samankaltainen. Ensimmäinen sotien jälkei

nen Jotta- ja suojeluskuntapäivä vietettiin Turussa 28. 11. Osanottajia oli l 600. 
Erittäin ikävänä ja vakavana seikkana on todettava, että huolimatta Euroopassa vallit

sevasta rauhattomasta tilanteesta, valtiomme johto aikoo voimakkaasti supistaa puolus
tusvoimia, kun niitä pitäisi vahventaa. Tämä asettaa kaikille maanpuolustusjärjestöille 

kovan velvoitteen pyrkiä kaikin keinoin kohottamaan kansamme keskuuteen maanpuo

lustustietoutta ja -tahtoa. TurvaJlisuutemme voidaan taata vain teoilla eikä turhilla pu

heilla. 
Toivotan kaikille kiltalaisille, rykmentin kantahenkilökunnalle ja varusmiehille rau

hallista ja hyvää joulua ja uutta vuotta. 

Toivo Veriö 

Killan historiikki on valmistunut. 

Kirjaa voi tilata Toivo Veriöltä puh. 921/311217. 
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Turun Rannikkotykistökillan johtokun
ta toivottaa kaikille kiltalaisille, Turun 
Rannikko rykmentin henkilökunnalle, 
varusmiehille sekä kaikille yhteistyö
kumppaneilleen 

Hyvää Joulua 
ja Menestystä vuodelle 1993 

., 

21. 11 . -92 Lippuvartio 30-vuotisjuhlassa. Vartiossa kiltaveljet Timo Kuorehjärvi ja Kauko Friman. 

Turun Rannikkotykistökillan 
30-vuotisjuhla 21.11.1992 

Turun Rannikkotykistökilta täytti 19. 11. 1992 kunniakkaat kolmekym
mentä vuotta. Varsinaista päiväjuhlaa kokoonnuttiin viettämään upeaan 
Turun VPK:n talon juhlasaliin lauantaina 21. päivänä marraskuuta kello 
14.00 alkaen. Kiltasisaria ja -veljiä olikin saapunut paikalle runsaasti viet
tämään tätä killan juhlapäivää. Neljäsataapaikkaisesta salista ei montaa 
tyhjää paikkaa löytynyt. Oman lisänsä juhlatunnelmaan toi varmasti se, 
että Suomi viettää tänä vuonna itsenäisyytensä 75-vuotisjuhlaa. Onnistu
neelle juhlalle oli siis parhaat mahdolliset puitteet. 
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Killan puheenjohtaja Toivo Veriö pitämässä tervehdyspuhetta. 

-"R kilta __________________ 29 _ 

Juhlallisuudet aloitettiin jo heti aa
mulla, kun kilta veljet Matti Ahlroos ja 
Timo Kuorehjärvi kävivät laskemassa 

muistoseppeleen Turun hautausmaan 

sankarihaudalle. Aamupäivällä, vielä 
ennen päiväjuhlan alkua, oli vuorossa 
virallisten onnittelujen vastaanotto. 

Onnitteluja tulikin paljon. Kahden 

tunnin aikana kävi lähes kuusikym

mentä onnittelijaa, yksityisiä ja eri 
maanpuolustusjärjestöjen edustajia, 
muistamassa kiltaamme Turun VPK:n 

talon peilisalissa. 

Varsinainen päiväjuhla alkoi juhlal
lisesti kello kaksi Suomen lipun ja Tu

run Rannikkotykistökillan lipun saa

puessa fanfaarin soidessa juhlasaliin. 

Tervehdyspuheen piti killan puheen
johtaja Toivo Veriö. Puheessaan pu
heenjohtaja kertoi juhlayleisölle kil

tamme kehitysvaiheista ja nykytilasta. 

Puheenjohtaja kiitti myös merkittä

västi kiltamme toimintaan vaikutta
neita henkilöitä ja yhteisöjä. Erityises
ti puheenjohtaja kiitti aktiivisten kilta
laisten lisäksi kummirykrnenttiämme, 
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Ev Juhani Haapala piti juhlapuheen. 

30-vuotisjuhlassa palkittuja vasemmalta kommodori Raimo Tiilikainen, professori Aarne Ehojoki, 
eversti Juhani Haapala, eversti Heikki Luostarinen, eversti Risto Sinkkonen, eversti Olavi Simola. 

--~ kilta __________________ 31 -

Turun Sotilaspiirin tervehdyksen toi ev Olavi Simola. 

Turun Rannikkorykmenttiä, sen ny
kyistä ja entisiä komentajia ja henkilö
kuntaa. Lopuksi puheenjohtaja toivot
ti kaikki tervetulleiksi killan 30-vuo

tisjuhlaan. Tervehdyspuheen jälkeen 
oli vuorossa Turun Laivastosoittokun
ta johtajanaan musiikkikapteeniluut
nantti Turkka Mettälä. Aluksi soitto
kunta esitti Jean Sibeliuksen sävellyk
sen Alla Marcia, jonka jälkeen soti
lasmestari Pertti Keihäs ja ylipursi
mies Jari Koivisto lauloivat soittokun
nan säestäessä duurissa ja mollissa; 
sikermän Georg Malmstenin iki-iha
nia klassikoita. 

Musiikillista välipalaa seurasi Tu-

run Rannikkorykmentin komentajan 
eversti Juhani Haapalan juhlapuhe. 
Puheessaan eversti Haapala käsitteli 
rannikonpuolustusta ja Suomen soti
laspoliittista asemaa muuttuvassa Eu
roopassa. Puheen jälkeen Turun Lai
vastosoittokunta esitti Lasse Mårtens
sonin kauniin saaristohenkisen kappa
leen Myrskyluodon Maija. Sitten 
olivatkin vuorossa Turun Sotilaspiirin 
tervehdyssanat, jotka lausui sotilaspii
rin päällikkö eversti Olavi Simola jo
ka puheensa jälkeen lahjoitti killalle 
Suomen valtion kielekkeisen pöytäli
pun. Turun Rannikkorykmentin ter
vehdyspuheen piti eversti Haapala. 
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30-vuotisjuhla 21 . 11 . -92 lltajuhlien yleisöä. 

Puheensa päätteeksi hän antoi killalle 
Turun Rannikkorykmentin pienoisli
pun. 

Kiltamme ei ollut ainoa, joka sai 
muistoja 30-vuotistaipaleestaan. 
Myös moni aktiivinen ja ansioitunut 
kiltasisar ja -veli palkittiin juhlassa. 
Palkitsemisten päätteeksi puheenjoh
taja Toivo Veriölle ojennettiin erittäin 
ansioituneesta toiminnastaan killan 
hyväksi arvokas Suomi 75-vuotta 
kynttiläjalka sinivalkoisine kynttilöi
neen. 

Päiväjuhlan virallinen osuus hui
pentui lähes neljäsataahenkisen ylei
sön laulamaan Maamme-lauluun, 

jonka jälkeen liput poistuivat juhlasa
lista. Vuorossa oli vielä vapaata seu
rustelua kahvin ja täytekakun kera. 
Useimmat paikalla olleet kiltasisaret 
ja -veljet jatkoivat 30-vuotispäivän 
juhlintaa illan hämärtyessä iltajuhlas
sa ravintola Sinisessä Hetkessä. 

Turun Rannikkotykistökilta on elä
nyt ja toiminut aktiivisesti jo kolme 
vuosikymmentä ja kiltalaisten aktiivi
nen osallistuminen näihin 30-vuotis
juhliin osoitti eittämättä sen, että toi
minta tulee jatkumaan yhtä aktiivises
ti myös tulevina vuosikymmeninä. 

TTK 
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Alustava toiminta
suunnitelma vuodelle 1993 

Tammikuu: 

Helmikuu: 

Maaliskuu: 

Huhtikuu: 

Toukokuu : 

Kesäkuu: 

Heinäkuu: 

Elokuu: 

Syyskuu: 

Lokakuu: 

Marraskuu: 

Joulukuu: 

Tutustuminen Juhannuskukkulan ammattioppilaitokseen. 
Maanpuolustuskiltojen Liiton turvallisuuspäivät. 
Puolustusvoimien 75-vuotisjuhla 31. 1. 1993. 
Tutustuminen Turun linnan museoon. 
Tutustuminen Turun laivastoasemaan. 
Vuosikokous. 
Talvisodan päättymispäivä 13. 3. 
Tutustuminen Heurekaan. 
Vierailu Porin prikaatiin. 
Ruotsin matka m/s Europalla H:ki- T :holma. 
Matka Tallinnaan tai Pietariin. 
Killan turvallisuuspäivä. 
Matka Louhisaareen marsalkka Mannerheimin muistojuhlaan. 
Puolustusvoimien lippujuhla 4. 6. 
Tutustumiskäynti Saaristomeren Merivartioston johonkin merivartio
asemaan. 
Seitsemän kirkon kierros . 
Tutustuminen käsityöläismuseoon. 
Retki Hiittisten saaristoon. 
Retki Alskärin vartiolinnakkeelle. 
Retki Mäkiluodon linnakkeelle. 
Rannikonpuolustajien päivä Vaasassa. 
Rykmentin vuosipäivä 10. 9. 
Kala- ja marjamatka Reilaan. 
Kalamatka. 
Syys juhla. 
Tutustuminen Viestirykmenttiin Riihimäell ä. 
Tutustuminen Turun merenkulkumuseoon. 
Itsenäisyyspäivä 6. 12. 
Ostosmatka Turusta Tukholmaan. 
Jouluvartio. 

Muutokset mahdollisia. Lisäksi tulevat Maanpuolustuskiltojen Liiton, Lounais-Suo
men kiltapiirin, Turun Rannikkorykmentin sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen tilai
suudet. 
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Syyskauden kiltatapahtumia 

Elokuun viimeisenä tapahtumana oli 
15. päivänä Rannikonpuolustajain päivän 
vietto Kyminlinnassa. Ohjelman aikaisen 
alkamisajan takia ei kiltamme osallistunut 
meriristeilyyn. Kiltalaisemme saapuivat 
Kotkan satamaan kello 12.30 sieltä alka
valle opastetulle kiertoajelulle. Tämän jäl
keen siirryimme Kotkan Rannikkopatte
ristoon maittavalle aterialle, jonka jälkeen 
siirryimme Haminaan. Ohjelmassamme 
oli seppeleen lasku sodissamme kentälle 
jääneiden rannikonpuolustajien muisto
patsaalle. Suoritettuamme kiertoajelun 

Haminassa siirryimme jälleen Kotkaan, 
jossa saimme tutustua museolaiva Tar
mon. Varsinainen iltajuhla pidettiin ravin
tola "kairossa" eli Kotkan Ruusun mielen
kiintoisessa kapakassa. 

10. 9. vietettiin rykmentin vuosipäivää. 
Tässä tilaisuudessa oli ohjelmassa ryk
mentin uuden lipun naulaus, joka suoritet
tiin "sääntöjen mukaisten rituaalien" mu
kaisesti. Tilaisuudessa killan puheenjoh
tajalla oli kunnia olla yhtenä lipun naulaa
jana. Naulausupseerina toimi majuri Pent
ti Hänninen. 

Rannikonpuolustajien päivä Kyminlinnassa. Kiertoajelulle lähdössä kuvassa vasemmalta Matti Ahl
roos, Alpo Moisio, Eila Moisio, Elina Laiho, Irmeli Mäihämäki , Heikki Kanervamäki ja Pentti Rapeli. 
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Haminassa seppeleenlaskutilaisuus rannikkojoukoissa kaatuneiden patsaalla. 

13. 9. tehtiin kala- ja marjamatka Rei
laan. Mukana oli 62 kiltalaista. Saalis oli 
mahtava yli 500 litraa puolukkaa ja mus
tikkaa, lisäksi sieniä ja tymimarjoja. Ka
laa saatiin seitsemän kiloa. 

19. 9. vietti Suomenlinnan Rannikkoty
kistökilta 30-vuotisjuhlaa kauniin sään 
vallitessa Kuivasaaressa. Samassa tilai
suudessa esiteltiin killan ansiokas histo
riikki. Päivä oli erittäin onnistunut ja oh
jelma korkeatasoinen. 

3. 10 tehtiin kalamatka Gyltöhön. 
Osanottajia oli mukana vain kahdeksan, 
mutta muuten retki oli hyvin onnistunut. 

23 . 10. kenraaliluutnantti Veikko Ves
terinen täytti 60 vuotta. Kilta muisti häntä 
sähkeellä. 

24. 10 oli sotaveteraanien muistopat
saan paljastustilaisuus Samppalinnan 
mäellä ja illalla Typhoonissa suuri juhla
konsertti, jossa esiintyi 850 miehen vah
vuinen sotaveteraanikuoro. Juhlapuheen 
piti kenraali Jaakko Valtanen. Kaikkiin 
edellä mainittuihin tilaisuuksiin kiltalaiset 
ottivat osaa. 
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KiltatoiIDikunta 
valtakunnallista 

60-luvun alkupuoli oli Kiltatoiminnan 
heräämisen aikaa. Maanpuolustuskiltoja 
oli toki ollut jo aikaisemminkin tiettävästi 
vanhin Hakkapeliittakilta on perustettu 
20-luvulla. Kiltojen syntymisen myötä tu
li tarve perustaa yhteistyöelimiä. Turussa 
Killat puuhailivat yhteisesti itsenäisyy
denkiveä, joka saatiinkin Aurajoen ran
taan Samppalinnanmäen rinteeseen. Tästä 
yhteistyöstä syntyi Kiltapiiri, nykyiseltä 
nimeltään Varsinais-Suomen Kiltapiiri 
r.y. Kiltapiiriä johtaa sen hallitus jolle toi
mintaohjeita antaa neuvosto. Neuvostoon 
valitsevat paikalliset Killat edustajan. Tu
run seudulla on yli 20 toimivaa Kiltaa tai 
Kiltaosastoa. Kiltapiirin toiminta on pää
asiallisesti suunnittelutyötä paikallisen 

Kiltatoiminnan kehittämiseksi, joitakin 
yhteistilaisuuksia on järjestetty, kuten pa
raateihin osallistuminen, itsenäisyydenki
ven tilaisuudet sekä messuille osallistumi
nen. 

Valtakunnallisella tasolla kiltatoimin
taa johtaa Maanpuolustuskiltojen liitto 
r.y . jonka kotipaikka on Helsingissä. Liit
to julkaisee Suomen Sotilas-lehteä, järjes
tää yhteispohjoismaisia Kiltapäiviä, avus
taa Kiltoja taloudellisesti sekä pitää yh
teyttä valtakunnan ja puolustuslaitoksen 
päättäjiin. Turun Rannikkotykistö Killalla 
on edustus niin Kiltapiirissä kuin liitossa
kin. 

Matti 

KerääIDIDe perinteitä 

Perinteet ovat osa meidän jokapäiväistä 
elämäämme. Perinteet tuovat meille muis
toja aikaisemmista tapahtumista ja näinol
len elävöittävät mieltämme. 

Muutamat Kiltamme jäsenistä ovat 
päättäneet perustaa perinnetoimikunnan, 
jonka tarkoituksena on kerätä talteen esi
neitä, jotka ovat siirtymässä muistojen 
joukkoon. 

Kiltatoiminnan laajetessa on herännyt 
ajatus oman Kiltahuoneen hankkimisesta, 

jos tässä onnistumme tarvitsemme erilais
ta rekvisiittaa. Tässä mielessä perinnetoi
mikunta kääntyy jäsenistön puoleen. On
ko sinulla käytöstä poistettuja arvo- ja 
kunniamerkkejä suojelulautakunta- totta 
tai puolustuslaitoksen pukuja tai niihin 
liittyviä esineitä. Myös sodanaikainen 
kenttäposti ja valokuvat kiinnostavat. 

Olemme valmiit noutamaan. Yhteyden
otto Matti Ahlroos puh. 323 746 tai Toivo 
Veriöpuh. 311217. 
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V arusIDiehet edustettuina 
rykIDentin vuosipäivänä 

Turun RannikkoRykmentin vuosipäivänä 10. 9. 92 RTT:n puheenjohta
ja oli kutsuttu kunniavieraiden joukkoon edustamaan varusmiehiä sekä 
osallistumaan tämän ikimuistoisen päivän juhlistamiseen. 

Päivän juhlallisuudet alkoivat jo aa
mulla, jolloin RTTK:n puheenjohtaja sai 
kunnian laskea seppeleen Turun sankari
haudalle yhdessä Rykmentin Komentajan 
Ev. Haapalan sekä Rykmentin esikunnan 
henkilökuntaan kuuluvan Reija Kulosen 
kanssa. Seppele oli Turun RannikkoRyk
mentin kunnianosoitus vuosina 1939-44 
Maamme itsenäisyyden puolesta uhrilah
jan antaneille sankarivainajille. Seppe
leenlaskun ollessa lähinnä symbolinen 
ele, voidaan kuitenkin nähdä nykyisten 
varusmiesten kunnioittavan isänmaansa 
puolesta taistelleita sankareita, jotka an
toivat uhreista suurimman, oman henken
sä. Osoituksena tästä kunnioituksesta sai 
RTTK:n puheenjohtaja edustaa kaikkia 
varusmiehiä Rykmentin Komentajan rin
nalla. Tilaisuudessa oli läsnä seppeleen
laskijoiden lisäksi pieni joukko henkilö
kuntaa sekä laivaston 19-miehinen soitto
kunta. 

Seuraavaksi oli ohjelmassa juhlallinen 
lipunnaulaustilaisuus, jossa Rykmentin 
Komentaja piti juhlapuheen sekä suoritet
tiin lipunnaulaus, jossa uusi Rykmentin 
lippu naulattiin 25 naulalla. Yhden näistä 
nauloista sai naulata RTTK:n puheenjoh
taja. Näin Rykmentissä palvelevat varus
miehet saivat olla osana ylläpitämässä 
Rykmentin erästä merkittävää peruskiveä. 
Paikalla oli mm. Kenraaliluutnantti Ves
terinen, Eversti Sinkkonen sekä myös so
tiemme veteraaneja, jotka varauksetto-

masti osoittivat tukensa sekä kannustuk
sensa VMTK-työtä sekä varusmiehiä koh
taan. 

Päivän ohjelmiston jatkuessa yhä mie
lenkiintoisempana, RTTK:n puheenjohta
ja pääsi osallistumaan kunniavieraiden 
joukossa elokuussa -92 varusmiepalve
lukseen astuneiden valatilaisuuteen Turun 
Tuomiokirkossa. Tilaisuuden hienon tun
nelman aistivat varmasti jokainen paikalla 
ollut maaherra Pirkko Työläjärven läsnäo
lon kruunatessa kaiken. Oli hienoa huo
mata että näinä kiireisinä ja työntäyteisinä 
aikoinakin on hetkiä, jolloin voimme hil
jentyä ja huomata syvällisempienkin ar
vojen saavan meidät pysähtymään ja ajat
telemaan. Tuomiokirkko osoittautui oi
keaksi valinnaksi tämäntapaiselle tilai
suudelle ja mukanaolleet alokkaatkin sai
vat varmasti unohtumattoman kokemuk
sen. 

Vuosipäivän viimeinen tilaisuus 
RTTK:n puheenjohtajan osalta oli juhla
päivällinen, johon osallistuivat myös juuri 
nimitetyt nuoremmat tykkimiehet sekä 
heidän omaisensa. Tilaisuus painottui lä
hinnä puheisiin sekä palkintojen jakoon 
ansioituneille Rykmenttiläisille. 

Kaiken kaikkiaan juhlapäivä oli iki
muistoinen elämys. RTTK:n puheenjohta
jan edustaessa kaikkia rykmentin varus
miehiä vastuu oli suuri, mutta ei hetkeä
kään liian raskas kantaa. Haluaisin kiittää 
kaikkia Rykmentin vuosipäivän valmiste-
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luihin sekä sen toteutukseen osall istuneita 
samalla välittäen myös varusmiehiltä saa
tua erittäin positiivista palautetta. Niin
ikään haluaisin ki ittää saamastani luotta
muksesta juhlapäivän kunniakkaitten teh
tävien hoidos a. Jatkamalla varu mie ten 
sekä henki lökunnan ti ivistä yhteistyötä tu-

levatkin vuosipäivät onnistuvat yhtä mal
likkaasti ja aloitettuihin tapoihin ja perin
teisiin saadaan jatkuvuutta. 

Rannikkotykkimiestoimikunnan 
puh.joht. Tkm Kalle Lehto 
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Gyltön linnakkeen VMTK:n puheen
johtajan tervehdys 

Aliupseerikurssi 11/92 on vielä täydessä 
vauhdissa ja oppilai lla on paljon töitä 
edessä. Tässä tilanteessa VMTK:n asema 
tulee hyvin esille vaihteluna arkiseen 
"koulutyöhön". Rentoutuminen päivän 
uurastuksen jälkeen voi tapahtua monella 
tavalla. 

Täällä Gyltön linnakkeella mahdolli
suuksia on monia ja varsinkin talven tul
lessa linnakkeilla harvinainen urheilutalo 
on suuri etu meille gyltöläisille. Varus
miesten ja kantahenki lökunnan väliset jo
kaviikkoiset kamppailut ovat muodostu
neet linnakkeella traditioksi, ja ne kerää
vät viikoittain runsaan osanottajamäärän. 
Piakkoin alkavan aliup eerikurssien, ryh
mänjohtajien ja kantahenkilökunnan väli
nen sählysarja on herättänyt suurta kiin
nostusta varusmiesten keskuudessa. 
Olemme iloisia meille suodusta mahdolli
suudesta käyttää monipuolista ja yhä ke
hittyvää urheilutaloamme. 

Rajalliset sisätilat on saatu optimaali
seen käyttöasteeseen, ja hankintojen myö
tä on varusmiehille tarjolla ajanvietettä 

myös linnakkeella. Runsaslukuinen mu
siikinharrastaj ien joukko on asettanut 
soittolaitteiden käyttökuntoonlaiton 
VMTK:n seuraavaksi projektiksi. Vanhat 
laitteet saatetaan kuntoon pienin inve -
toinnein ja asiantuntijoiden omin korjauk
sin, ja ehkä joulu juhlassamme emme jou
du turvautumaan sotilassoittokunnan ti
laamiseen, vaan meillä olisi käytössämme 
oma "pumppubändi". 

Varusmiestoimikunnan toiminta Gyl
tön linnakkeella on aktiivista, ja toivon et
tä puheenjohtajan viran tuleva haltija tu li
si toimimaan innokkaasti varusmie ten 
hyväksi ja vastaisi näin hyvin käynnissä 
olevan toiminnan jatkumisesta. Uskon et
tä tulevaisuudessakin voimme VMTK:n 
kautta tuoda "valoa luolaan" ja näin luoda 
edellytykset viihtyisälle maanpuolu tu -
työlle. 

Gyltön linnakkeen 
VMTK:n puheenjohtaja 

Alikersantti 
Pasi Tuominen 



_4o ____________ VMTK Y<-
Kuuskajaskarin linnakkeen VMTK:n 

puheenjohtajan tervehdys 

Kuuskajaskarin linnake on saarella, jo
ka sijaitsee Rauman edustalla noin 5 km 
etelään. Kuuskajaskarin saari on kooltaan 
400x800 m2• Saaren koko tekee Jaskarista 
verrattoman palveluspaikan. Jaskarissa 
toimivat sekä sää-, että merivalvonta-ase
ma varusmiesvoimin. 

11/92 saapumiserän alokasaika ja sen 
jälkeen ollut RT-kurssi ovat menneet. 
RT-kurssilla miehet opetettiin toimimaan 
tulenjohdossa, keskiössä ja tykeillä. RT
kurssi huipentui kovapanosammuntoihin, 
joissa ammuttiin tarkistuslaukauksia, joita 
sumu kuitenkin rajusti häiritsi. 

Kuuskajaskarissa on monia harrastus
mahdollisuuksia. Täällä voi käydä puntti-

salilla, pelata biljardia, heittää dartsia, 
pompotella pingistä, pelata erilaisia lauta
pelejä tai nintendoa, potkia jalkapalloa, 
lätkiä tossupalloa, pelata lentopalloa, tai 
vaikkapa lähteä pururadalle lenkille. 

Huhu kertoo, että Jaskaria yritettäisiin 
lopettaa, toivokaamme sen olevan vain 
huhu. 

Kuuskajaskarin linnakkeen 
VMTK:n puheenjohtaja 

Alikersantti 
Ari Huhtamäki 
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Utön linnakkeen VMTK:n puheen
johtajan tervehdys 

Talven ja tuliasemakurssin saavuttua 
Utön saarelle, on toiminta linnakkeella 
vilkastunut. Kurssin miehet ovat saaneet 
asiallista sekä korkeatasoista koulutusta 
niin tykkikalustolla kuin keskiössä. To
delli sta tuntumaa ammuntoihin , sekä var
masti myös mieleenpainuvia elämyksiä 
kurssilaiset saavat joulukuun alussa jär
jestettävällä ampumaleirillä Örössä. 

Vapaa-ajan viettomahdollisuudet Utös
sä ovat olosuhteet huomioon ottaen hyvät. 
Kuntoaan voi kohottaa lenkkeilyn ohella 
uimalla tai punttisalilla hikoillen. Myös 
biljardi, darts , pingis, sekä muut tavan
omaiset pelit ovat vapaa-aikana käytössä. 
Videofilmien katselu sotilaskodissa on 
suosittu harrastus, jonka mahdollisuuksia 
parantaa Utön postissa aloitettu videofil-

mien vuokrauspalvelu. Mahdollisuudet 
kalastukseen ovat Utössä erinomaiset. 
Varusmiesten käytössä on perämoottorilla 
varustettu VMTK:n vene joten verkkoka
lastustakin on mahdollista harrastaa. 

Palveluspaikkana Utön linnake on mie
lestäni hyvä. Varjopuolina mainittakoon 
pitkät matkat mantereelle ja ajoittain to
della kovana puhaltava tuuli. Positiivisia 
asioita saarelta löytyy kuitenkin niin pal
jon, että edellä mainitut pienet haitat 
unohtuvat hetkessä. 

Utön linnakkeen 
VMTK:n puheenjohtaja 

Alikersantti 
J. Ansaranta 
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Orön linnakkeen VMTK:n puheen
johtajan tervehdys 

Tulenjohto- ja Merivalvonta kurssin 
pää!yttyä 1/92 saapumiserän tykkimiehil
le. Orön saaren maihinnousivat 11/91 saa
pumiserän ryhmänjohtajat, joilla alkoi 
RJJ (ryhmänjohtajien jatkokoulutus) 
kurssi samanaikaisesti kuin uudet alok
kaat astuivat varusmiespalvelukseen Gyl
töön ja Kuuskajaskarin linnakkeilla. Kuu
siviikkoisen RJJ kurssin aikana ryhmän
johtajat kertasivat vanhoja jo peruskoulu
tuskaudelta tutuksi tulleita asioita esim. 
yksittäisen taistelijan etenemismuotoja, 
toiminta suoran- ja epäsuorantulenturvin. 
Marssikoulutusta kuului myös kurssin oh
jelmaan mutta monilla taisi marssi kuiten
kin suuntautua enemmän sairastuvalle 
kuin metsänsiimekseen. Marssien aikana 
tuli myös maastoruokailu taas jälleen kai
kille tutuksi. Kurssilaiset "pääsivät" myös 
muutamaksi yöksi tutustumaan ja toteut
tamaan itseään Hiittisten metsiin leirin 
merkeissä. Kurssin aikana kokeiltiin mi
ten tykistötoiminta sujuu vanhoilta ryh
mänjohtajilta ja eihän siinä mitään valitta
mista ollut. RJJ-kurssilaiset pystyivätkin 
kertaamaan as101ta hyvillä mielin, 
koskam45a palkkioksihan kurssin päät
teeksi olikin tiedossa kotiutuminen ja re
serviin siirtyminen. Tästä kurssilaisten 
ilosta saivatkin osakseen myös linnake
jaoksen varusmiehet, ryhmänjohtajien 
"kuittaillessa" mielellään aamujen määril
lä. Vanhojen ryhmänjohtajien lähdettyä 
saarelta tuli Öröseen hetkellinen hiljaise
lon hetki jäädessämme odottelemaan uu-

den Tulenjohto- ja Merivalvonta kurssin 
alkamista. 

VMTK:n jäsenten uudelleen valinta 
olikin ajankohtaista vanhojen ryhmänjoh
tajien reserviin siirtymisen lähestyttyä, 
jolloin myös allekirjoittanut siirtyi pu
heenjohtajan tehtäviin . Uuden toimikun
nan myötä varusmiesten oloja on pyritty 
parantelemaan mahdollisuuksien mukaan, 
pääasiallisesti vapaa-aikaan liittyviä har
rastusmahdollisuuksia. VMTK:n varoilla, 
joita saamme kasarmilla sijaitsevan juo
tava-automaatin tyhjien pullojen keräämi
sestä, on hankittu varusmiesten käyttöön 
erilaisia tarvikkeita esim. pöytätennis
mailoja, tikkatauluja, Darts-taulu ja Nin
tendo-pelejä. 

Liikuntamahdollisuudet linnakkeella 
ovat suhteellisen hyvät, mutta joukkuela
jien pelaaminen esim. sählynja koripallon 
kuntotalon puuttuessa ja etenkin näin kyl
mien ja pimeiden aikojen saapuessa on 
melko mahdotonta. VMTK:n sopeutumi
sesta nykyiseen taloudell iseen ti lantee
seen on myös hyvä esimerkki linnakkeen 
VMTK:n huoneeseen kierrätyskeskukses
ta hankittu sohva varusmiesten käyttöön. 
Joten VMTK:n on pyrittävä olemaan tyy
tyväinen vallitseviin olosuhteisiin ja odo
tettava vain parempien aikojen tulemista. 

Örön VMTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti 

Mika Romana 
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RAUMAN KAUPUNKI 
HYVÄÄ JOULUA JA 
RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA 1993 

PYHARANNAN 
KUNTA 

JOULUTERVEISIN 
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Hyvää _Joulua toivottaa 

PUJO 11:n 
henkilökunta 

ttri1s~ 
LIIKENNE OY 

Rauma puh. (938) 230 115 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

~ ~C'J ERICSSON gl 

matkapuhelimet 

JOULUTERVEISILV 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

~ 
~~••uSOH I 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E¾Mii.: 1 a 3 11 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

HAUSKAA JOULUA! 
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HYVÄÄ JOULUA 

TURUN RANNIKKORYKMENTTI ! 

______ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin . 

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

Rannikko
sotilaskotiyhdistys r.y. 

HYVÄÄ JOULUA TOIVOITAEN 
(tA 
~ 

Rauman paikallisosasto 
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Rauhallista Joulua . 
Ja 

Onnellista Uutta Vuotta! 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 
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Rauhallista Joulua 

Ja 

Onnellista Uutta Vuotta 

~ ~ Gr1 
27160 Olkiluoto 




