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mikä tärkeää 

. . . . . . ? tanaan .... 

Aselajimme on viettänyt tänä vuonna 75. toimin
tavuottaan. Sotiemme aikana rannikkopuolustus 
muodosti strategisesti merkitykselli sen puolustus
järjestelmän,joka olemassaolollaan esti maihinnou
sut ja mahdollisti omalta osaltaan yhtymien pääosan 
käytön painopisteisesti ratkaisusotatoimiin. 

Sotien jälkeen aselajiamme on pyritty edelleen 
kehittämään uskottavaksi, kriisejä ennaltaehkäise
väksi rannikkopuolustusjärjestelmäksi. Se myöntei
nen palaute, jota aselaji on saanut niukoista voima
varoista huolimatta tukee käsitystä, että olemme 
kohtuullisesti onnistuneet. Rannikkopuolustajien 
haluun ja kykyyn toimia vaativissa tehtävissä ja 
olosuhteissa luotetaan. Aselajimme on siten omalla 
työllään edistänyt vakaata turvallisuuskehitystä 
maamme rannikoilla. 

Aselajimme juhlavuotta synkentävät monet erä
varmat tulevaisuuden näkymät. Näiden näkymien 
pohjalta olisi edettävä viisaasti. Aineellisten resurs
sien jatkuva alasajo merkitsee käytännössä sitä, ettei 
ole kohta muuta kuin säästötavoitteita. Tämä tuhlaa 
aselajin henkisiä voimavaroja. 

Nyt on aika taas katsoa pidemmälle ohi laman, 
uudelle vuosituhannelle. 

Aselajin parhaat henkiset voimavarat on suunnat
tava miettimään tulevaisuuttamme. 

Toivotan Kalkaksen lukijoille rauhaisaa Joulua ja 
hyvää Uutta Vuotta. 

Juhani Haapala 

- w-

Turun Rannikkotykistökillan johtokun
ta toivottaa kaikille kiltalaisille, Turun 
Rannikko rykmentin henkilökunnalle, va
rusmiehille sekä kaikille yhteistyökump
paneilleen 

Hyvää Joulua 
ja Menestystä vuodelle 1994 

3_ 
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Pieni 
uskontunnustus 

Olemmeko koskaan tulleet ajatelleeksi 
päivämääriä papereihimme pistellessäm
me, että itseasiassa ilmaisemme siinä jo
tain kristillisestä uskostamme. 

Roomalainen apotti Dionysios Pieni 
(pieni ei tarkoita kokoa vaan nöyryyttä!) 
esitti joskun 500-luvulla ensimmäisenä 
ajatuksen, että ajan laskua ei laskettaisi
kaan Rooman perustamisesta eli vuodesta 
753 eKr vaan Kristuksen syntymästä. Tämä 
kristill inen ajanlaskutapa levisi hitaasti 

mutta varmasti kristinuskon myötä Länsi
Euroopassa, kunnes se oli päässyt lopulli
sesti voitolle 1400-luvulla. 

Tämänajanlaskutavan kilpai lijan oli ajan 
laskeminen maailman luomisesta lähtien. 
Sen "vuosi luvusta" o li kuitenkin jonkin 
verran erimielisyyttä. Näin lähtökohdaksi 
tu li tapahtuma, josta ei ollut kovin paljon 
epäilyksiä. Jeesuksen syntymä. Tosin 
myöhemmin tutkijat ovat kiinnittäneet huo
miota että kaikki Raamatun antamat ajan
määreet eivät täysin mene yksiin . Tiede
tään esimerkiksi, että Herodes Suuri, joka 
evankelista Luukkaan mukaan olisi ollut 
e lossa Jeesuksen syntyessä, kuoli vuonna 
4 eKr. Tällöin Quirinius ei vielä toiminut 
Syyrian maaherrana. Edelleen tiedetään 
Quiriniuksen toimeenpanneen verotuksen 
Juudeassa vuonna 6, kun Juudea liitettiin 
Syyrian provinssiin. 

Onko apotti Dionysios erehtynyt muu
tamalla vuodella, ei ole olennainen asia. 
Olennaista on, että me kristityt kirjoittaes
samme päivämäärän lausumme ikään kuin 
pienen uskontunnustuksen. Ensimmäise
näjouluna Jumala lähetti Jeesuksessa mei
dän maailmaamme vapahtajan ja näin kau
an siitä on kulunut. 

Ajan mittaaminen Kri stuksen syntymäs
tä merkitsee kristillisen uskon mukaan ar
mon ajan mittaamista. Kristillisen uskon 
mukaan aika ei o le loputon vaan me odo
tamme, että Jeesus Kristus lupaustensa 
mukaan kerran tulee takaisin tuomitsemaan 
eläviä ja kuolleita. Silloin aika loppuu. 
Tästä Kristuksen toisesta tu lemisesta pu
huu meille adventtiajan sanoma. Jeesuk
sen Kristuksen uskovalle tässä ei ole mi
tään pelättävää, si ll ä mehän odotamme 
Vapahtajaamme, Pelastajaamme. Kuiten
kin jokaista uutta päivämäärää kirjoittaes
samme meidän tulee muistaa, että se on 
meille annettu armon päivä, jona meidän 
tulee ajatel la suhdettamme Joulun Her
raan, Jeesukseen, ja antaa hänen syntyä 
sydämeemme Yapahtajaksi. 

Siunattua adventtiaikaa ja siunattua 
Vapahtajan syntymän juhlaa! Kirjoita "pie
ni uskontunnustus" ensi vuonnakin turval
lisin mielin! 

Rykmentin pappi 
Kenttärovasti R O Järvinen 
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Linnakkeille 
tuli 

hyvä olo!!! 

Gyltöönja Kuuskajaskarin linnakkeella 
soi 23.-24. marraskuuta Herran vuonna 
1993 iloinen rock'n roll ja blues. Sen tar
joilivat hel siki läiset nuoret miehet, jotka 
kantavat nimeä Pepe & Hyvä olo. 

Sotilaskodin varusmiesten yksittäiset 
filosofiset , ehkä hengellisetkin, pohdinnat 
oli tuotu esille. Sanoissa pohdittiin ihmis
eloa, tätä taivallusta päällä maan. Kyseltiin 
kuka meitä vie, minne ja miksi . Niissä ei 
väistelty vaikeitakaan asioita ja syöksyt
tiin päätäpahkaa e lämän pieniin suuriin ja 
tosi suuriin se ikkailuihin. Suomeksi sanot
tuna nautittavana oli rehellistä poppista, 
joka ei kuvia kumarrell ut eikä ainakaan 
allekirjoittanutta jättänyt kylmäksi. 

Kirkollinen työ toivoi voivansa olla 
mukana marraskuun alokkaiden marras
kuisessa illassa ja omalta osaltaan tuoda 
väriä iltojen harmauteen. Onnistuminen 
on toisten arv ioitav issa. 

Alokkaille potkua arkeen ja juhlaan ... 

Varusmiesdiakoni 
"Matkasaarnaaja" J K Kilpiä 
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Matkalla Pohjoiseen 
Miinalautta Pyhäranta on tullut tutuksi rykmentin alueella kaikki
naisten merikuljetusten suorittajana. Aluksen ominaisuuksista, mie
histön toiminnasta ja aluksen 'toisesta minästä' on kuitenkin vähän 
tietoja. Lukemalla Lee Luu vartin päiväkirjaa tulemme taas monessa 
asiassa viisaammaksi. 

Latokari 27.10. klo 08.00 
Aamu alkaa käskynjaolla, jossa ykkö

nen kertoo päivän tapahtumat reippaille 
tykkimiehille. "Tuntumalla ojennus!" ko
mento kaikuu lähes 40 metriä pitkällä 
lastikannella uhmaten keskusradion Ra
diomafian ajankohtaista ohjelmaa siviili
palveluksen hienou~sista. "Tänään ajam
me Kasnäsin kautta Oröseen, jonne viem
me täysperävaununja nupin , josta jatkam
me Utöseen." 

27.10 klo 08.40 
Päällikkö toteaa al uksen olevan ihmeel

li sesti vimpallaan ja antaa käskyn laivan 
oikaisusta. "Chiffi - laiva suoraksi!" moni 
mutkaisen päättelyn jälkeen konepäällik
kö tekee ratkaisun antaen käskyn ahkerille 
konemiehille. "Molemmat keulan paino
lastitankit tyhjiksi ja perän BB-pai nolasti
tankista vettä pois kunnes alus oikenee ... " 

(Aluksen makea vesi tankit, yhteensä 120 
tn, oli täytetty jo edelli senä iltana, että 
Utön linnakkeen vesihuolto pelaisi var
masti.) 

27.10 klo 08.32 
Linnakeveneen hätääntynyt päällikkö 

tulee pyytämään virka-apua eksymätaulu
kon teossa verukkeella. "Onko teillä las
kukaavakkeita, multa jäi ne Jaskariin?" 

Ykkönen suorittaa tietokoneen eksymän
laskuohjelmalla nopeasti ja OIKEIN lak
sutoimitukset printaten ne toteamalla "Kyl
lä se kelpaa, koska suurin eksy mä jää alle 
viiden:" 

Aluksella on kaksi pc-mikroa,joita käy
tetään tehokkaasti hyödyksi kaikessa mah
dolli sessä työssä. 

27.10. klo 08.51 
Alukselle tulee salaista postia Örön lin

nakkeen päällikölle. Komentotoimiston 
toimistoupseeri toimii kuriirina ottaen kuit
tauksen paperille. Ykkönen sijoilta arvo
postin aluksen kassakaappiin samalla pä
lyillen ovelan näköisenä ympärilleen 

Kahvitauko 27.10. klo 09.00 
Laivan rutiininomainen tehokas toimin

ta halvaantuu aina tähän aikaa, jolloin on 
aika nauttia pullakahvit kotisataman omasta 
kahvilasta. (Täl laista yhteistä taukomah
dollisuuttahan ei ole merellä oltaessa.) 

27.10.klo 09.15 
Täsmälleen viisitoista yli yhdeksän aloit

taa päällikkö puhelinkeskustelun seuraa
van viikon ajoista meidän Merivoimien 
merikuljetusupseerimme kansssa. 

Samanaikaisesti miehistö skalkkaa kan
si luukun ripeästi kiinni ykkösen johdolla. 
Alukselle oli nostettu pitkä puunippu laitu
rilta keulanosturilla, joka nostaa jopa 15 
tn. Koneykkönen kipuaa alas kraanan tor
nista, joka joskus toimii myös näköestee
nä ohjailtaessa. 

27.10. klo 09.45 
Lastaus on saatu suoritettua ja lähdön 

hetki lähestyy. Aluksen pääkoneet kaksi 
550 KW Mersua hyrähtää käyntiin kahden 
Valmetin apukoneen säestäminä, joiden 
yhteisteho on lähes 300 kW. Laiturilla 
kiirii konepäällikön mahtikäsky: "Maista
otto irti!" 

27.10. klo 09.50 . 
"Kaikki irti! " komento kaikuu aluksen 
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yllä päällikön tarttuesssa kuulutuslaittee
seen. Pääkoneet käy taakse erilaisten ilma
usoperaatioidenjälkeen. Tempoiltuaan ai
kansa neljästä konekäskynvälittimestä sekä 
paineltuaan keulapotkurin (JOO kW) oh
jausnappuloista, laiva liikkuu jo eteenpäin 
- hyvä näin. Keulapotkurin varaus sammu
tetaan. 

27.10 klo 09.57 
Merimatka alkaa sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Ruori siirretään partaalta 
keskelle ruorimiehelle, joka ohjaa alusta 
komentojen mukaan 3,0 metrin väylää 
Airistolle. Siellä ohjaus siirretaan autopi
lotille. Koneykkönenkin tietää, että Auto 
Pilotti on hyvä ruorimies, vaikka ei ole 
häntä nähnytkään. 

27.10. klo 11.00 
Lounas katettu . Aluksen keittiössä on 

valmistettu maukas merilounas. Tiloiltaan 
laivan sydän on erittäin tilava - onhan sen 
suunnitellut nainen , mitoittaen sen viiden
kymmenen ruokailijan tarpeisiin 

Kasnäs 27 .10. klo 13.15 
"Peräkiinnitys !" kuuluttaa päällikkö siir

täenjälleen ruorin kaukokäyttölaitteenjoh
toineen vasemmalle partaalle. Alus aje
taan tyylikkäästi perä edellä lastausramp
piin. Päällikkö oli tyytyväinen Ukkoyliju
malaan , koska Hän oli päättänyt pitää tuu
len alle 12 m/s. Tällöin aluksen ohjailuo
minaisuudetriittävät mainiosti vaikka kuin
ka tarkkaan manoveeraukseen. 

Kyyditettävät ajoneuvot ajavat mii
nakannelle jouhevasti. Perälippa on osoit
tautunut erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi. 
Lastausta helpottaa myös viippausmahdol
li suudet painolastitankeilla, kunhan aloit
taa homman riittävän ajoissa. "Miinakan
nelle voi ottaa 120 tn lastia" . myhäilee 
koneykkönen rahtareiden kuunnellessa hal
tioissaa laivan teknisiä ominaisuuksia. 
Matka jatkuu. 

Örö 27.10.klo 14.20 
"Keulakiinnitys, heittoliinat valmiiksi 

köysille!" on ohjeet kiinnitystä varten tuu
len noustessa jo lähes 16 m/s. Alus kiinnit
tyy ensin pitkälle sivulle asettaen 2 ja 3 
köyden laiturin pollareihin. Näiden köysi
en varassa käännymme sivutuuleen, tuu
mii päällikkö ajatuksissaan. Keularampii 
avataan ja keulacapstainit kiri stävät köy
det tiukoiksi. BB-peräkapseli kiri stää ne
losköydenja laiva pysyy paikoillaan. "Mii
nakannen palohälytykset pois!" komentaa 
chiiffi , muistaen miten Kasnäsissä kävi 
kun se unohtui ... kellot ainakin toimivat, 
vaikkei kukaan hälytykseen reagoinut
kaan ... pitäisiköhän kouluttaa miehiä? 

Ajoneuvot ajavat ulos alukselta keila
rampin kautta. Kuskit ovat tyytyväisiä lä
piajettavuuteen, kuten mekin. RO-RO on 
päivänhenki , tuumii ykkönen pitäessään 
aluksen koneilla vastaan keularampilta 
saamiensa ohjeiden mukaisesti . Päällikkö 
jännittää keularampilla miten ajoneuvot 
pääsevat pois. Varsinkin veden ollessa al
haalla, on keularamppi ongelma. Se on 
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kaksiosainen ja taittuu viheliäisesti painon 
sii rtyessä sen päälle. Rekan takapuskuri 
kolhaisee kantta jättäen naarmun lippaan. 
Paska homma, tuumii päällikkö kun sa
malla voimakas tuulenpuuska nostattaa 
kyyneleen oikeaan silmänurkkaan. 

Kasnäs 27.10. klo 16.55 
Alus on uude lleen Kasnäsissä, jossa 

miinakansi tyhjentyy sopivasti puulausta 
varten. "Kenttärovastin pitäisi tulla kyy
tiin täältä kello 17.15" muistaa ykkönen 
siirtyesään miinakannelta kannen alle päi
välliselle. "Kokki , missä on näkki leipää!" 
hätääntyy päällikkö ääntään korottaen. 

27.10. klo 17.15 
Kenttärovastia ei näy. Mihin tässä maa

ilmassa voin enää uskoa, mietiskelee ko
neykkönen nostaen peräramppia. "Hei 
Saabbi tulee!" hän kiljahtaa kannettavaan 
radioonsa, jolloin päällikkö vetää paakit 
takaisin pystyasentoon. Saab kurvaa lipal
le jakenttärovasti puuskuttaakannelle siir
tyen juotava-automaatin ääreen tasamaan 
hengitystään. 

Huomattuaan tarjolla o levan Coca-Co
laa hän manaa puoliääneen. "Voi paholai
nen , miksei tullut kolikoita mukaan." 

Merellä 27.10. klo 18.57 
Örön meriuisko palaa saarelleen Utön 

suunnasta pyytäen radioitse polttoainetta. 
Chiiffi lupaa ainetta ja anto tapahtuu va
semmalta puolelta,jossa sijaitsee polttoai
neen jakopiste. Aluksemme soveltuu hy
vin tukialukseksi, kunhan muistetaan 60 tn 
kapasiteettimme. "Pistä nimes tähän jako
kirjaan !" huutaa koneykkönen sivuluukus
ta. Hän tietää, että näin pienellä maalla ei 
ole varaa hävikkeihin polttoaineissa saati 
sitten ekologisessa mielessä, eihän sonta
vedetkään mereen mene. 

Utö 27.10. klo 20.15 
Päivän retket lähestyvät päätöstään. 

Laiva ki innittää SE-sivun laituriin ja las
kee laakongi n alas . Konepuoli aloittaa ve
denannon. Kenttärovasti poistuu alukselta 
uudet saarna-aiheet mielessään. Ykkönen 
nimittäin piti hänelle lyhyen selonteon 
merenkulusta ja al uksen laitteistoi sta. Pu
huttiin DGPS-, Syledis-, Navchart-, hyrrä-

kompassi- ja konekäskylaitteistoista -
meneehän siinä hengellinen mies ihan se
kaisin. Iltahartaudet pidänkin paikanmää
rityksestä. Jos Herra toimii sinun paikan
määrityslaitteenasi et eksy ja löydät aina 
perille. Tämä onkin loistava idea myhäilee 
rovasti kulkiessaan kohti majakkakirkkoa. 

27.10. klo 20.38 
Aseveli Utön linnakkeeltapyytää virka

apua veneen nostossa. Etsittyään aikansa 
epätoivoisesti laivan päällystöä kansi vahti 
kehottaa siirtämään etsintöjä saunaosas
ton suuntaa. Sieltähän päällystö löytyikin 
vihdat käsissään mätkien toisiansa oikein 
olan takaa. "Kaveria ei jätetä" sanonnan 
muistaessaan koneykkönen vetää märkää 
ihoaan vasten lämpöpuvun ja tokaiseen 
"Sun kiulu nousee perähiabi ll akin ja ota 
nostoliinat 88-perävarastosta!" 

Jo kahdenkymmenen minuutin päästä 
koneykkönen liittyy iloiseen saunaseuraan, 
joka on tosin siirtynyt jo patojen ääreen 
iltapalan merkeissä. 

27.10 klo 22.00 
Aluksella hilj aisuus. Laivan väki nukah

taa päivän aherruksien jälkeen paitsi pääl
likkö, joka joutui olemaan vahdissa Kau
niiden ja Rohkeiden aikaan. Hän avaa tv
videoyhdistelmänja tarkastaa lempiohjel
mansa sisällön. Hän näkee unta Carolines
ta ja komeasta miehestä, jonka on kovin 
päällikön näköinen ... 
28.10. klo 04.45 

Puhelin soi. Päällikkö herää unestaan 
juuri kun Caroline paljastaa ... "Mitä hit
toa? Mihin Caroline meni? hän mumisee ja 
nostaa luurin korvaansa. "Toteuta Supi
koira!" komentaa jäätävä ääni puhelimes
ta. Tämän jälkeen tapahtumat vyöryvät. 

28.10 klo 05.05 
Alus irrottaa laiturista: ikkunaventtiili

en pimennysluukut on suljettu ja valaistus 
muutettu ruskeiksi valoiksi. Radioiden 
käyttö on kielletty. Ykkösestä tu lee myös 
miinaupseeri ja koneykkösestä miina/tyk
ki mestari. Jakokirjan määräämä miiriaryh
mä alkaa kerrata laskukuntoonlaittoa. Uni 
on hävinnyt miesten silmistä. 

Ainoastaan konevalvomosta kuuluu ko
nepäällikön kuorsaus, joka sekin loppuu 
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pää) 1 ikön antamaan sapiskaan . "Mene edes 
hyttiisi nukkumaan ettet häiritse siltatyös
kentelyä!". 

Konevalvomo on sijoitettu sillal le niin
kuin nykyaikaisessa aluksessa tuleekin. 

Miininlastauspaikalla 28.10. klo 08.45 
Aluksen tykit miehitetään ennen kiinni

tystä. Pressut poistetaan, jolloin huoma
taan , että putket ovat vielä varastossa ras
vassa. "Pentele!" kiroaa päällikkö ja on 
varma, että komentoveneellä oleva meri
voimien johtoryhmä huomasi harmillisen 
tilanteen. Komentovene oli saapunut tuo
maan tarkkailijan aluksellemme. Asia kor
jataan nopeasti ennen kiinnitystä. Alus kiin
nittää miinanlastauslaituriin ottaen kiskot 
päällensä. Ki skojen kiinnitys käy käteväs
ti paineilmalla. Miinojen lastaus tapahtuu 
perärampilta helposti ja nopeasti omalla 
trukilla, jonka jälkeen alus siirtyy odotus
alueelle anneltun käskyn munaisesti. Siir
tymisen aikana miinaupseeri valmistelee 
miinoitustaulukot ja kulkureitit käyttäen 
apunaan mikroa. "Ohjelma on erinomai
nen" hän kehaisee alukselle tullee lle meri
voimien tarkkailijalle. Miinaupseeri malt
taa kuitenkin mielensä eikä kerro, että on 
sen itse tehnyt. .. 

Merellä 28.10. klo 10.06 
Aluksen sanomalaite vastaanottaa suo

rituskäskyn - päällikkö lukee sanoman 
vakavin ilmein ja ets ii kartalta sopivia tu
keutu mispaikkoja käsketyltä odotusal ueel
ta. 

"Ensi yö meni yöjuoksuksi, ekan miina 
pitää pudota 03.00." hän hihkaiseen mii
naupseerille,joka selvittää miinavaaraalli
sia alueita karttatasolla.Päällikkö tekee 
ratkaisun odotuspaikastaja poistuu vapaa
vahtiin. (Vapaavahti on sotatoimien aika
na yhtäkuin vesikuunteluvahti vihollisen 
mahdollista vedenalaista vastaan). 

Miina/tykkimestari on sitä mieltä, että 
kyllä merimiina toimii myös syvyyspom
mina. 

Miinojen laskukuntoonlaitto työllistää 
kaikki vapaat miehet. Taistelupuhelimet 
kytketään ja kokeillaan. Miina/tykki mes
tari huomaa puhelimessa olevan hälytys
napin eikä malta olla sitä painamatta ... 
Miinavintturit on kytketty miinajonoihin, 
joilla yritetään auttaa miinojen siirtoa. Pää]-

likkö ilmoittaa miehistölle uuden tilanteen 
ja toivottaa sotaonnea. Miina/tykki mestari 
noutaa taskulampun, jonka hän on toden
nut auttavan olennaisesti miinanpudotuk
sessa - se säästää äänijänteitä. Tämän li
säksi päällikkö komentaa miinaupseerin 
sammuttamaan tutkan saadun sanoman 
mukaisesti. 

28.10. klo 11.43 
Tuuli yltyy. Miinaupseeri arvioi tuulen 

voimakkuudeksi jo 17- 18 m/s. Alus alkaa 
huomattavasti kallistella. Yhdelle tykki
miehistä keli tuntuu jo liian pahalta,jolloin 
hänestä tuntuu liian pahalta. Hän pyytää 
lupaa saada poistua tähystäjän tehtävästä 
toiletin suuntaan. Hän saa luvan. Miinaup
seeri hymyilee itsekseen, koska urhoka 
oli ainoa, joka ilmoitti ettei tarvitse pille
reitä mahavaivoihinsa. (Alus käyttäytyy 
voimakkaasti kallistuen merenkäynnissä, 
koska alus on tasapohjainenja syväys vain 
noin 2.0 metriä) 

Ankkurissa 28.10 klo 13.15 
Alus laskee BB-ankkurin. Ottaen huo

mioon kovan tuulen ja laskupaiken 14 
metrin syvyyden, tekee päällikkö ratkai
sun: "Lasketaan nelj ä lukkoa!" Ankkuri 
mäiskähtää mereen pitäen aikamoisen ka
linan. "Neljä lukkoa laskettu!" ilmoittaa 
miina/tykki mestari ja katsoo kun ankkuri
pallo nousee. 

"Torjunta vahti pyörimään ja radiosano
mista printti hyttiini !" käskee päällikkö ja 
ohimennen laskeutuessaan rappusia huik
kaa komennon miinaupseerille naamioin
nista. "Voi perhana!" kiljahtaa miinaup
seeri samalla kutsuen vapaat miehet käs
kynantoon. Käskettyyn tukeutumispaik
kaan ei ollut mitään asiaa kovasta tuulesta 
johtuen, tosin ei sillä mitään pukkejakaan 
ollut. 



_ 10 ____________________ pauhuja "W--
28.10. klo 20.11 

Tähystäjälle annetaan pimeäkiikarit. 
Sauna on ollut koko päivän lämpimänä ja 
laskukuntoon laiton lomassa on porukka 
puhdistautunut. Merivoimien tarkkailija on 
ollut yllättävän paljon poissa näkyvistä. 
Ruokailuihin hän on saapunut säännölli
sesti,jopaetuajassakin. Miiinaupseeri miet
tiin mielessään, että varmaankin hän pyr
kii olemaan mahdollisimman huomaama
ton ja olla puuttumatta asioihin. Perästä 
kuuluu sitten varmaan ... 

Merellä 29.10. klo 01.50 
Nostettuaan ankkurin lautta lähtee liik

keelle jo 20 m/s tuulta vastaan yli kymme
nen solmun nopeutta. "Onpas meri kuop
painen!" toteaa konepäällikkö sillalla ase
tellen irtotavaroita lattialle. "Olisipa talvi 
ja 30 cm jäätä eipä pahasti heiluisi" tuumi 
päällikkö ääneen ja uneksii taas Carolii
nastaan ... Alus kulkee 39 cm kiintojäässä 
jouhevasti ja on osoittautunut muutenkin 
toimivansa talviaikaan moitteettomasti .) 

29.10. klo 02.55 
Myrskytuuli puhaltaa ohjaamon kiinni

olevista vt-liukuovista. Keli sekoittaa sil
tatyöskentelyä pahasti, paitsi päällikköä, 
joka istuu tukevasti tukevalla tuolillaan. 
Pudotushetki lähestyy, kasvot jännittyvät. 
Matkaa on 400 metriä aloituspisteeseen: 
Miinaryhmä on paikoillaan ja pudottimel
la oleva tykkimies kiinnittää turva vaijeri n. 
Miina/tykkimestari tarkastaa taskulampun 
toimivuuden ja samalla painaa taas taiste-

lupuhelimen hälytysnappia ... Peräramppi 
aukeaa miinanpudotusasentoon ja myrs
kyävän meren kohina potkuri virroilla höys
tettynä jättää oman leimansa miesten mie
liin. "Alakerta valmis!" toteaa miina/tyk
kimestari puhelimeen ja istahtaa penkille. 

29.10 klo 03.00 
"Pudota!" komento välittyy miinaup

seerilta miina/tykki mestarin korvaan,joka 
puolestaan välittää merkin taskulampulla 
miinaryhmälle - PLOMS! Viiskasi mols
kahti veteen seuraavan miinan siirtyessä 
pudottimelle. Toiminta jatkuu keskeytyk
settä aina viimeiseen miinaan, jonka jäl
keen peräramppi sulkeutuu. "Pudotusta
pahtuma meni todella nappiin" innostuu 
kansipäällystö etsien samalla hyväksyntää 
tarkkailijalta. Tarkkailijaa ei näy missään 
sillalla,jolloin etsintä kohdistuu miinakan
nelle - ei sielläkään. Miima/tykkimestari 
kapuaa sillalle ja selittää tilanteen. Tark
kailija oli hänen privaatissa videoluolas
saan tutkimassa uusia tuulia videomarkki
noilla. Ilmeisesti nauhat veivät tarkkaili
jan koko huomion, koska soitettaessa hyt
tiin puhelimella, hän odotti koska miinoit
taminen alkaa .. 

Tähän päällikkö vastasi hymy huulil
laan: "Me olemme jo matkalla pohjoiseen ... 

Lee Luuvartti 

(Tämä tarina ei perustu tositapahtumiin. 
Tekijä) 
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Tarkkailijan tentissä 
Mitä tekisit ellet olisi tarkkailija? 
Soittaisin pienen seurakunnan puukirkos
sa urkuja. 

Mitä olet tarkkailijana oppinut? 
Mitä enemmän tietää, sitä vähemmän tie
tää. 

Miten ja missä asut? 
Asun kauniissa kodissa, vetoisessa ja kyl
mässä talossa vehmaan puiston reunassa 
keskellä kaupunkia. 

Mistä et luopuisi? 
Perheestä, hyvistä työtovereista ja sauna
oluesta. 

Kuinka nukut? 
Hyvin ja aivan lähekkäin. 

Mikä saa sinut nauramaan? 
Oma kommellukseni sitten kun olen sel
vinnyt sen aiheuttamasta alkuhämmingis
tä. 

Mistä suutut? 
Vihjailevasta puheesta ja epärehellisyy
destä. 

Mihin et haluaisi matkustaa? 
Mallorcalle. 

Mihin haluaisit matkustaa? 
Merimaskuun ja Pöytyälle. 

Mistä ominaisuudestasi on sinulle eni
ten iloa? 
Hajamielisyydestä. 

Minkä taidon haluaisit? 
Haluaisin oppia käyttämään kirvestä. 

Mikä on mottosi? 
Aamulla aurinko taas todennäköisesti nou
see. 

Kuka on elokuvien naisihanteesi? 
Marilyn Monroe. 

Seuraatko kauniita ja rohkeita? 
Kauniita seuraan mutta en rohkeita. 

Kenet ottaisit autiolle saarelle seurakse
si? 
Elokuvien naisihanteeni. 

Minkä kirjan luit viimeksi? 
Veikko Huovisen "Ihmisten puheet". 

Kuinka huvittelet? 
Nauttimalla sopivan lämpöistä olutta. 

Mitä aiot tehdä tämän tentin jälkeen? 
Menen kirjakauppaan ja jos rahat riittävät 
ostan uuden päiväkirjan vanhan tultua täy
teen. 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 
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Menneen syksyn kokemukset ovat pik
kuhiljaa muuttumassa harrastuksiksi. Olen 
istunut tunteja veneen keulassa heitellen 
oranssinvärisiäkumimatojaahvenjörriköil
le ja valuttanut pilvenvärisiä uistimia kol 
men metrin syvyydessä piileskeleville hau
ki herroille. Miehen mielestä kalaretki on
nistuu, kun ajattelee niinkuin kal a. Minä 
pyrin onnistumaan vuorautumalla lämpö
haalareihin , pipokerroksiin ja varaama! la 
kuumaa teetä termospulloon. Yleensä on
nistumme. Kumpikin . 

Sienestämisessä on jotain samaa. Aika 
vierähtää. Olet saanut suuren saaliin ja v 
ielä,jos mailat hiukan varrota, toinen muh
keampi yllättää, kunnes pimeä peittää ko
timatkan ja vatsa murisee unohdettuna. 
Kotona ovea vartioi päällekkäin kaksi 
mustaa silmäparia. Ilo irti isännän kengistä 
ja emännän hansikkaista, kun lauma joh
tajineen on taas koolla. Taistelupari ulos 
sillä aikaa, kun pannu hautuu. Vähän jo 
pakkasen puremat suppilovahverot paljas
tavat metsän salaisuudet ja vo itelevat ker
man kanssa hautuneet ahvenet. Ulkoi lman 
rusottama raukeus ja täysinäiset vatsatpa
kottavat päivänokosille. Sohvall e mahtuu 
neljä. 

Pikku Annalla ja Lamalla oli kesällä 
tapana käydä kotonani leikkimässä aikui s
ta naista. Laitoin molemmille esiliinan ja 
tarjoiluhilkan ja sitten leivoimme, siivo
simme ja lakkasimme varpaankynnet. Lau
ran pikkuveli, Iiro oli joskus mukana, kun 
sai syödä taikinaa. Tytöt vasta haaveilivat 
aikuisuudesta, mutta Iiro totesi tomerana, 
että isona hän menee Öröseen, armeijassa. 
Isossa. Vuodenaika on toista kertaa vai h
tumassa ja tytöt käyvät nyt nähtävästi ky
lässä koirien ja miehen takia. Timo Taikuri 
opettaa tytöille taikatemppuja_ saan siinä 
samalla leivottua. Kun mies tamppaa mat
toja, tyttöjen ja koirien silmät seuraavat 
vierestä. 

Jaetut ilot 

Marraskui sena sunnuntai-iltapäivänä 
parturoin pihani karheaksi kesän muistois
ta ja nostan ovenkolkuttimen talvisäilöön 
tuulensuojaan . Joulun odotus käväisee 
mielessä. Varusmiesten lusikkaleivät on 
jo leivottu ja päällikkökin näkyy nosta
neen veneensä maihin . Pimeitä iltoja läm
mittelen työkaverini Raunin kanssa kynt
tilän ja kahvikupin ääressä. Olen siinä on
nekas ihminen, että alaiseni on yksi lähim
mistä ystävistäni . En ole koskaan ymmär
tänyt niitä työelämän sidonnaisuuksia,jot
ka porrastavat ihmiset niin, että työ ja 
yksityiselämä ovat toistensa viholliset. 
Nehän voivat olla toistensa innostuksen 
lähde. Ystävyys itseäni iäkkäämmän nai
sen kanssa on saanut minut katsomaan 
monia as io ita syvemmin. Ennen kaikkea 
arvostan ystävässäni hänen uusiutumisky
kyään ja suvaitsevaisuuttaan, jota en ole 
kohdannut monellakaan hänen ikäisellään 
ja yhtä paljon elämää kokeneella naisella. 
Ystävälläni on taito tehdä työpäivistäni ja 
vapaapäivistäni hyviä päiviä. 

Tuttavapi irini puhuu vuoroin alistunee
na ja vuoroin tuohtuneena siitä, miten elä
mänilo häviää, kun valtio lannistaa kaiken 
työnteon ja perheen toimeentulon. Olin 
luullut, että vain julkkikset ja rötösherrat 
maksavat se llaisia veroja, mitä minä men
neellä viikolla sain verotoimistosta ohjeet 
maksaa. Tuntuu juhlavalta, että täällä Utös
säkin voi näin osallistua presidentin pal
kankorotukseen. Asuntouutisissa kerrot
tiin tänään, että 190 000 suomalai sta elää 
taloudessa, josta puuttuu viemäröinti, ve
sijohto, lämmin vesijasisäwc. Opiskeluai
koina lämmitin asuntoani laittamalla ko
tiintultua uunin lämpiämään +250 astee
seen ja luukun auki. Sähkö sisältyi vuok
raan. 

Kulutusjuhlan aika on ohi. Enää ei tar
vitse olla "vihreä", kun käyttää kierrätys
tavaroita. Kirj astoista on tullut suosittuja -
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ne ovat vielä ilmais ia. Varusmiespalvelus 
on monelle nuorelle miehelle tukikohta, 
joka kaunistaa työttömyystilastoja. Sääs
tämisestäkin on tullut työpaikoille itsetar
koitus, jonka mielekkyys hakee rajoja ih
misten työmotivaation kustannuksella. 
Tässä taannoin yllätin itseni jylisemässä 
keittiön väelle, että "mulla on enää viisi 

kuulakynää ja jos yksikin nii stä puuttuu 
maanantaina, niin ... " Eivät nuoret ole vain 
epätoivoisia, he ovat myös huumorintajui
sia. Tässä erään varusmiehen ehdotus intin 
iltapalaksi: lasi merivettä, puolikas nakki, 
apilanurminatasalaatti ja paljon aamuja. 

Päivi Juvonen 
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Sinisen kumirenkaan pauloissa 

Mikä tätä kopiokonetta taas vaivaa? Tuleeko tämä Db:n tai F:n? Voisiko 
joku neuvoa, miten saan faxin lähetettyä Lapin Lennostoon? Onko Örön 
posti jo mennyt? 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa esikunnan väki vastauksen 
kirjaamosta Aaltosen Stinalta. 

Stina on todellinen esikuntapalvelun ammattilainen, senhän me tiedäm
me. Mutta vähemmän tunnettua on se, että hän on myös SM-tason urheilija, 
lajina ringette. 

Pelin juuret Kanadassa 

Ringeten toi Suomeen turkulainen Juu
so Wahlsten 1978 Kanadasta. Kysymyk
sessä on naisten jääpeli, joka on kehitetty 
jääkiekosta. Pelivälineenä on sininen ku
mjrengas ja mrula on kuin jääkiekkomaila 
ilman lapaa. Pelin säännöt myötäilevätjää
kjekon sääntöjä, olennaisin ero on, että 
kontaktipeli on kjelletty. 

Suomessa pelin harrastus on toistaiseksi 
keskjttynyt pääkaupunkiseudulle ja Turun 
ympäristöön. Harrastajia lajilla on tuhat
kunta. 

Jalkapallosta ringetteen 

Stina aloitti ringeten heti vuonna 1978 
ja edustaa Raision Ringette nimistä seuraa. 
Hän oli vuosia 'kahden herran palvelija' 
pelaten jalkapalloa TPS:ssa mestaruussar
jatasolla neljä kautta kahdeksankymmen
täluvun lopulla. Mestaruussarjatasolla pe
laaminen vaatii niin paljon aikaa, että va
linnan hetkellä Stina päätti valita lajikseen 
vauhdikkaamman ringeten. 

Joukkueen kapteeni 

Stina hoitaa joukkueen kapteenin tehtä
viä takanaan viidentoista vuoden pelikoke
mus ja hän on eräs Suomen kokeneimmis
ta pelaajista. Kokemusta joukkueessa tar
vitaanbn, sillä ovathan joukkueen nuo-

rimmaiset sarjapelaajat vasta rippikoulu
iässä. 

Puolimatkan krouvissa 

SM-sarjassa pelaa kaksitoista joukkuet
ta. Kaudessa pelejä kertyy parisenkym
mentä. Raision Ringette on sarjassa kuu
dentena, valitettavasti aiempina vuosina 
seura on paremmjnkjn ollut taistelemassa 
putoamjsta vastaan kuin mitalien syrjässä 
kiinni . Kuluvana kautena Stina pitää jouk
kueen mahdollisuuksia loppusarjan pelei
hin hyvänä. 
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Ympärivuotinen laji 

Ringeten sarjakausi alkaa lokakuussa ja 
päättyy maaliskuun puolessavälissä. Pe
ruskuntokausi alkaa toukokuulla ja päät
tyy pelikauden alkaessa. Vapaata pelaajal
le jää vain parisen kuukautta. Peruskunto
kaudella harjoituskertoja on kolme ja peli
kaudella viisi kertaa viikossa. Kesälläjää
aikaa ei ringettejoukkueille tahdo löytyä ja 
jääharjoitukset ennen kautta rajoittuvatbn 
muutamaan kertaan sekä noin puoleen tu
sinaan harjoituspeliin. 

Asennetta ja antautumista 

Mestaruussarjatasolla peli on siinä mää
rin 'ammattimaista ', että valmentajan ote 
joukkueesta on rautainen. Myöhästymi
nen harjoituksista, puolitehoinen vaihto 
pelissä ja pelaaja saa kuulla valmentajan 

kylmäkiskoisen tokaisun: "Herää tähän 
päivään, pahvi". Penkin pään vilttiketjusta 
ei ole pitkä matka di varijoukkueeseen eikä 
edustusjoukkueeseen pyrkjjöistä ole pu
laa. Stina pitääkin oikeaa asennetta pelaa
jan tärkeimpänä ominaisuutena. Aina täy
sillä! 

Maailmanmestaruuskisat USA:ssa 

Suomen ringettemaajoukkue lähtee maa-
1 iskuussa vuoden 1994 kisoihin Min
nesotaan puolustamaan edellisten kjsojen 
pronssiaan. Tuolloin edelle meni vain kak
si Kanadan joukkuetta. 

Stinilin on lähdössä kannustamaan maa
joukkuetta. Tosin ei ole poissuljettu mah
dollisuus, että kutsu kuuluu .. . 

(Haastattelun pohjalta koonnut Waga) 
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Komentotoimisto 
tiedottaa: 
Nimitykset 

majurin virkaan l. 10.1993 
Kari Kallio 
yliv Seppo Koivukoski 

Ylennykset 

luutnantiksi 1.10.1993 
yliv Paavo Eskelinen 
yliv Kari Kaukonen 
yliv Paavo Lammes 
yli v Vesa Torninoja 
yli v Vesa Vesala 
yliv Markku Viitala 
yliv Timo Väänänen 

luutnantiksi 1.11.1993 
yliv Mikko Holvitie 

yliv Juha ;\berg 
yliv Antti Osterlund 
y Ii v Harri Koski 

(Turku syksy -93) 

Taidetta kodeista 

"Viikon taulu" -teeman puitteissa on 
esikunnan kahviossa ollut esillä taidetta 
esikunnan väen kodei sta. 

Tyylejä ja toteutustapoja on o llut esillä 
öljyväritöistä etsaukseen, maisemista nai
vismiin . Taulut ovat tuoneet piri stävän li
sän kahvikeskustelujen aiheisiin , kannan
?tot ovat olleet yleensä hyvin selkeitä, 
Joko puolesta tai vastaan. Vastaavanlais
ten ideoiden toteuttaminen myös muissa 
työpisteissä saa varmasti kannatusta. 

Olli-Pekka Riihikoski : Kun kulta soittaa. (om. V. 
Ranki) 

(Gyltö lokakuu -93) 

Ja kunto nousee ... 
Gyltön linnakkeelle on pitkälli sten odot

telujen jälkeen saatu pururadan varteen -
kuntoilutelineitä. Puuhamiehenä on ollut 
Mika Pokkinen ja telineiden rakentami
sesta on vastannut Korppoon korjaamo. 
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Pakkasen ja talven viimojen saavuttua 
rykmentin alueelle ovat sekä pesänra
kennuspuuhat että untu vikkojen kuo
riutumiset "jäässä". 

(Gyltö syksy -93) 

Innokkaita sählyn
pelaajia 

Juha Saarinen ja Markku Rietz ovat saa
neet lasten sähl yinnostuksen nousemaan . 
Varuskunnan lapset ovat olleet innolla 
mukana siitä asti kun perheille saatiin oma 
vuoro kuntotalossa pari sen kuukautta sit
ten. 

Kuntotalovuoro on kaksi kertaa viikos
sa, keskiviikkoisin ja sunnuntai sin . Peli
into on kova ja asenne peliin on antaumuk
sellinen. Ensimmäisellä peli kerrall a otteet 
olivat niin kovia, että Juhan silmälasitkin 
särkyivät. 

Mukaan toivotaan toki muitakin lasten 
vanhempia! 

(Utö syystalvi 1993) 

Utön vesi 
Ltn Paavo Lammes on vetänyt Utössä 

sukeltajakurssia. Osanottajien taidot riittä
vät jo muuallekin kuin uima-altaaseen. 
Vedestä on Utössä o llut ilon li säksi myös 
murhetta. Syksyn sinilevät ehti vät lähes 
myrkyttää juomavettä. Onneksi uhkaava 
tilanne havaitt iin ajoissa ja utöläiset siir
tyivät turkulai seen juomaveteen. 

Utön puut 

Ulkosaariston puuttomin kivi alkaa saa
da kasv itarhamaisia piirteitä. Utön ulko
alueistutusten asiantuntijana on ollut kaik
kien tuntema Aarno Kasvi. 

Utön miehet 
elj ä soturia vallo ittaa autolla Euroop

paa mottonaan: "Perässä e i ruoho kasva." 
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Sosiaalikuraattori 
rykmenttiin 

Sosiaalityöntekij ä Sanna Rahjaon aloit
tanut työnsä rykmentin sos iaali kuraattori 
na. Hänen palkkaamisensa oli mahdolli sta 
työvoimav iranomaisten tuella. Sannan työ
kentän painopiste on varusmiesten sosiaa
li sen hyv invoinnin kehittämisessä. Hänen 
toimipaikkansa on rykmentin esikunnan 
til oissa Heikkilässä. 

Rannikko
sotilaskoti
yhdistys r.y. 

Rauman 
paikallisosasto 

--~ pauhuja --------------------- 19 _ 

Parhaat palat "intistä" 

Se alkoi siitä kun taapersin Heikkilän 
kassun porti sta sisään. Olo oli sekava kun 
meitä aseteltiin 10 miehen jonoon ja passi
tettiin Huoltopatteri l le . Seuraava kohde oli 
Gyltö, jossa me "nollat taulussa" raaha
simme vauhti. säkit koti luolaan, alikersan
tit tietysti kannustivat meitä suuresti kerto
malla että säkit ei voi painaa. 

Ensimmäiset päivät sujuivat tietysti lep
poisasti kun o li niin " itsevarma" olo ja niin 
perillä intin tavoista. Suurta nautintoa tuotti 
RJ- tuvan sii vous, kun sai katsell a noin 
viiden alikessun kitalakea heidän kertoes
sa että pitäisi hakea vauhti a käytävän pääs
tä. Nämä hommat opittiin tietysti jo muu
taman päivän kuluessa, jonkajälkeen olim
me valmiina paljon haastavampiin tehtä
viin. 

Sulkeisethan se tietysti oli, asento, lepo, 
ojennus, taakse poistu, opetusavoneli
öön mars, vaiheittain eteen vie. Tahti
marssissa oli myös omat viehätyksensä 
marssitekniikkaa opetettiin sen verran että 
isot miehet menee normaali askelin ja pie
net miehet niin että "perä" repee. Sulkeiset 
oli ihan hauskaa ajanvietettä, lämpö 25 
astetta j a eihän kenell äkään oli si ollut mi
tään parempaakaan tekemistä. 

Tottahan alokasaikaan kuului myös RK
ammunnat, alokasaikani kun sijoittui ke
sään, niin ammunnat alkoivat aamuyöstä 
hieman ennen heräämistä. Kello 03.30 
herättiin ja lompsittiin aamuyön pimey
dessä ampumaradalle. Siell ä hyttysten ja 
muiden itikoiden ruokana tähdättiin tau
luihin , olimme ilmeisesti hi eman unessa 
kun kuulimme huudon "ampujat ylös", 

kouluttajamme äänensävy oli sellainen, että 
se o li si kantanut ainakin 500 metrin pää
hän. Kouluttajamme kertoi että kello on 
04.30 ja tämä on tässä laitoksessa päivä 
ja toimitaan myös sen mukaan. (Loppu
aamun ammunnat sujuivatkin sitten mai
niosti .) 

Alokasajan jälkeen pääsin luonnonkau
nii seen saareen eli Ytö: n lomaparatiisiin. 
Tuliasemakurss ill a hakeuduin heti tietysti 
tykkilinj all e koska eihän tositaistelija voi 
kutsua itseään "keskiöhanuksi". Tykkejä 
sitten rassattiin aamusta iltaan ja hauskaa 
oli . Tykkisulkeisissa pompittiin paikasta 
to iseen ja juosta sai riittävästi, koska tykki
linjall a pi tää o lle ripeyttä. Tul iasemakurs
si hui pentui kilpailuammuntoihin, tulitoi
minta selvisi varmasti kaikille Kaksi ker
taa! Nalli! Ladattu! Koro! Huomio! 
Tulta! 

Nyt tätä juttua ki1joittaessani on kesän 
lämpö vaihtunut talven kylmyydeksi. Erää
nä aamuna heräsin uuden alokassukupol
ven reippaaseen huutoon, Hyvää huomen
ta herra luutnantt i. Mieleeni tu li väistämät
tä, mikä hei llä on edessään. Marssit, tet a
ukset, sulke iset, leirit, illat kassu ll a. Sa
mall a ajattelin , miltä sama kokem us tuntu
sii uudestaan? Ei sitä voi kokea kuin ker
ran. Vaikka välill ä otti "pattiin", niin näin 
intin o ll essa loppusuorall a, ei koettuja het
ki ä voi muistell a kuin lämmöllä. 

RTTK:n puheenjohtaja 
Tykkimies 

Daniel Brännkärr 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Pian vietämme Joulua. Useille tämä on ilon, mutta monille myös surun juhlaa. 
Viimeksi mainittuun on syynä meitä kaikkia kovisteleva lama, suuri työttömyys, koh
tuuttoman raskaat verot ja valtion uhkaukset vielä lisätä niitä. 

Me sotien aikana ja niiden jälkeisinä vuosina eläneet ihmiset tiedämme, mitä merkitsee 
kurjat olot ja nälänhätä. Nuorille tämä on uusi, varsin ikävä ja epämiell yttävä kokemus. 
Voimme vain toivoa, että maamme talouselämä kohentuisi ja näkisimme taas maamme 
elinvoimaisena kansakuntana muiden joukossa. Tämä edellyttää meiltä kaikilta puhalta
mista yhteiseen hiileen ja tehdä pyyteettömästi työtä Isänmaamme hyväksi. 

Kuten kaikki tiedämme, lama on myös voimakkaasti iskenyt puolustusvoimiimme, 
aikana jolloin sen tulisi olla mahdollisimman voimakas. Tämä edellyttää kaikilta maan
puolustusjärjestöiltä, eikä vähiten killoilta, entistä voimakkaampaa osallistumista maan
puolustuksen tukemiseen. Edellä olevan johdosta on kilta tehnyt ehdotuksen Turun 
Rannikkorykmentille ja Maanpuolustusjärjestöjen Varsinais-Suomen kouluttajalle, evl 
Martti Kuivalalle valmiuskurssin järjestämiseksi rykmentin alueelle. Tästä on ollut 
seurauksena, että Rannikkopuolustuksen valmiuskurssi järjestetään Kuuskajaskarissa 
kahtenajaksona 18.-20.3. ja 26.-27.3. Kursseille toivotaan nimenomaan nuoria kiltalai
sia, myös naisia. 

Kun hiljennymme viettämään Joulua, tulee meidän aina muistaa niitä, jotka antoivat 
kaikkensa Isänmaamme hyväksi . 

Toivotan kaikille kiltalaisille ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta! 

Killan osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ 921/655 385 
puh.koti 921/371 176 

Toivo Veriö 

tai postitse: 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 
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Alustava toi01inta
suunnitel01a vuodelle 1944 
Tammikuu - 14.1. tutustuminen Väinö Aaltosen taidemuseoon sekä yhteinen kahvitilaisuus 
kahviossa 
- Maanpuolustuskiltojen liiton turvallisuuspäivät 
Helmikuu - 12.2. vuosikokous 
- tutustuminen juutalaiseen synagogaan 
- tutustuminen kasvitieteelliseen puutarhaan Turussa 
Maaliskuu - 13.3. talvisodan päättymispäivän tilaisuus Itsenäisyyden kivellä 
- tutustuminen johonkin teollisuuslaitokseen 
- 18.-20.3. valmiuskurssi (!jakso) Kuuskajaskarissa 
- 26.- 27 .3 . valmiuskurssi (II jakso) Kuuskajaskarissa 
Huhtikuu - retki Mauritzbergin linnaan (Liisa Lipsanen). Matka laivalla Tukholmaan , jossa 
kiertoajelu 
- kahdella viimeisellä viikolla matka Kuressaaren kylpylään 
Toukokuu - killan oma turvallisuuspäivä 
- Rannikonpuolustajien päivät. Suunniteltu ohjelma: Vastaanotto Heikkilässä, jolloin luovutetaan 
6":n hylsy ja ruokaillaan. Tutustuminen rykmentin esikuntaan . Kiertoajelu Turussa, mahdollinen 
kaupungin vastaanotto. Lähtö klo 20.00 pikaristeilylle Tukholmaan. 
- tutustuminen sodan ajan it-patteriin Uittamolla Turussa 
Kesäkuu - 6.-8.6. retki Kiteelle, Sortavalaan ja Valamoon 
- tanssiaiset Rymättylässä ravintola Pohjankulmassa 
Heinäkuu - retki Hämeenlinnaan ja sieltä laivalla Lempäälään ja linja-autolla Turkuun 
- retki Pirskeriin ja Reposaareen 
Elokuu - retki Naantaliin laivalla edestakaisin 
- tutustuminen Turun biologiseen museoon 
Syyskuu - Rykmentin vuosipäivä 10.9. 
- ka la- ja marjamatka Reilaan 
Lokakuu - kalamatka 
- syysjuhla 
Marraskuu - tutustuminen Laskuvarjojääkäripataljoonaan Utissa 
- tutustuminen johonkin vakuutuslaitokseen 
Joulukuu - 6.12. Itsenäisyyspäivä 
- ostosmatka 
- jouluvartio 

Muutokset mahdollisia. Lisäksi tulevat muiden maanpuolustusjärjestöjen tilaisuudet. 

♦LÄNNEN VAKUUTUS 
VTUTTU JA TURVALLINEN 

TURVAA ELÄMÄSI TÄRKEÄT ASIAT! 
Lännen Koti- ja Maatilavakuutusasiakkaana saat maksukuitin yhteydessä etukupongin, jolla 
voit veloituksetta noutaa meiltä laadukkaan palovaroittimen. Etu koskee tietenkin myös 
tulevia asiakkaitamme. 
Tule siis hakemaan omasi lähimmästä Lännen palvelupisteestä ja kysy samalla uusia 
bonuksellisia lähituotteitamme. 
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Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus 1994 

Turun valmiuskurssi 28.2.-12.4.1994 ja 
Laitilan valmiuskurssi syys-lokakuus
sa 1994 

Kurssien tavoite on antaa ajankohtaista 
tietoa turvallisuuspolitiikasta, maanpuo
lustuksen eri alojen järjestelyistä ja valmi
udesta sekä taitoja poikkeusolojen tehtä
viin. Lisäksi annetaan tietoja kuntien va
rautumisesta poikkeusoloihin. 

Kurss illa kaikille yhteisiä aiheita ovat 
turvallisuuspolitiikka, valmiuslainsäädän
tö, poikkeusoloihin varautuminen, puolus
tusvoimien toiminta, taisteluvälineiden 
omjnaisuudetja käyttö sekä ensiapu. Eriy
tyvä koulutus valmentaa kurssilaisia soti
lasorganisaatioiden tehtäviin (Turun kurs
si lla aiheena on linnakkeen ja sen osien 
taistelu jaLaiti Jan kurssillajalkaväkikomp
panian, joukkueen ja ryhmän taistelu) tai 
kuntien poikkeusolojen organisaatioiden 
tehtäviin (joukkomajoitus- ja muonitus 
sekä väestönsuojelun eri tehtävät). 

Kurssien pituus on noin 55 tuntia ne 
toteutetaan muutamina arki-iltoina klo 18-
2lja2-3 viikonvaihteessa. Alustavan suun
nitelman mukaan opintoillatja viikonvaih
teen päivät ovat seuraavat 

- Turun valmiuskurssi 1.3., 3.3., 8.3., 
10.3., 15.3., 18.(i lta)-20.3., 9.-10.4., 16.4. 
ja 19.4. 

-Laiti lan valmiuskurssi 6.9., 8.9., 12.9., 
15.9. , 20.9., 24-25.9. , 30.9.-2.10., 8.10.ja 
11.10. 

Maanpuolustusjärjestöt valitsevat kurs
sille jäseniään kiintiönsä puitteissa. Maan
puolustusjärjestöihin kuulumattomille va
rataan muutama paikka. Alaikäraja on 18 
vuotta. 

Kurssi maksu on maanpuolustusjärjes
töjen jäseniltä 300,- ja all e 20 vuotiailta, 
opiskelijoilta ja työttömiltä 150,-. Maksu 
kattaa opetuksen, kuljetusten ja vakuutus
ten li säksi kurssi materiaalin, johon sisäl
tyy mm. tietoja maanpuolustuksesta 1992 
kirja (405s), Ensiapuopas 1992, Reservi-

läisjohtajan opas 1992, Kodin suojautu
mis-, pelastus- ja ensiapuohje, kurssikan
sio ja opettajien jakamat monisteet sekä 
kurssimerlli ja -todistus. Reserviläisille 
kurssista kirjataan 6 kertausharjoituspäi
vää. 

Uudenkaupungin turvakurssi maalis
huhtikuussa 1994 ja Turun turvakurssi 
syys-lokakuussa 1994 

Kurssin tavoite on oppia ensiapu- ja 
palontorjuntataitoja sekä talon suojeluval
vojan tiedot. Lisäksi annetaan ajankoh
taista perustietoa turvallisuuspolitiikasta, 
maanpuolustuksesta ja kuntien viranomais
ten varautumisesta poikkeusoloihin. Kurs
sin aiheita ovat turvallisuuspolitiikka, val
mjuslainsäädäntö, palo- ja pelastustoimi, 
väestönsuojelu, sotil aall inen maanpuolus
tus, terveydenhuolto, ensiapu, itsepuolus
tus ja poliisin toiminta sekä aseet ja turval
lisuus. Kurssi sopii kaikille suomalaisille
erityisesti niille,jotka seuraavat mitä maa
ilmalla tapahtuu ja haluavat ottaa vastuuta 
myös lähiympäristönsä turvallisuudesta. 

Kurssin pituus on 40 tunti a ja se toteute
taan iltaisin (2 iltaa viikossa) klo 18.00-
21.00. Lisäksi Uudenkaupungin kurssi 
opiskelee lauantai na 19.3. ja Turun kurssi 
lauantaina 1.10. 

Kummallekin kurssille valitaan noin 40 
yli 15 vuotiasta kurssipaikkakunnalla ja 
sen lähikunnissa asuvaa henkilöä ilmoit
tautumisjärjestyksessä. Kurssimaksu on 
200,- paitsi opiskelijoi lta, alle 20 vuotiail
ta ja työttömiltä 100,-. Kurssimaksulla 
katetaan opetuksen ja kuljetusten li säksi 
kurssimateriaali, johon sisältyy mm. Tie
toja maanpuolustuksesta 1992kirja (405s), 
Ensiapuopas 1992, Kodin suojautumis-, 
pelastus- ja ensiapuohje 1993, kurssikan
sio ja opettajien jakamat monisteet sekä 
kurssimerkki ja - todistus. Reserviläisille 
kurssista kirjataan 2 kertausharjoituspäi
vää. 
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Lisäkurssit (n. 30-40 paikkaa/kurssi, to
teutetaan 2-4 iltana ja 1-2 viikonvaih
teessa) 

Lisäkurssi lNarsinais-Suomi 7.-20.3., 
aiheena linnakkeen puolustus (linnake
komppanianja sen joukkueiden taistelu) n. 
30 tunnin koulutuspaketti maaliskuussa 
Turussa ja Kuuskajaskari ssa. Koulutustu
kea antaa Turun Rannikkorykmentti 18.-
19 .3. 

Lisäkurssi 2N arsinais-Suomi 12.-24.4., 
aiheena jalkaväkikomppanian päällikön, 
tulenjohtopäällikön ja joukkueen johtajan 
johtamistoiminta. Noin 30 tunnin opetus
paketti Turussa ja Säkylässä. Koulutustu
kea antaa Porin Prikaati 22.-24.4. 

Lisäkurssi 3/Varsinais-Suomj 25.7.-
4.8., aiheena 23 ilmatorjuntapatterin pääl
likön ja jaosjohtajan johtamistoiminta. 
Noin 30 tunnin opetuspaketti Turussa ja 
Oripäässä. Koulutustukea antaa Varsinais
Suomen Ilmatorjuntarykmentti Oripäässä. 

Lisäkurssi4/Varsinais-Suomi 1.- 16.9., 

. ~ 

aihe yksikön väääpelin toiminta. Koulu
tustukea antaa Porin Prikaati 10. ja 16.9. 

Reserviläisille lisäkursseista kirjataan 
kertausharjoituspäivä 10 tuntia kohti. Kurs
si maksu on 50,- /päivä (10 h). 

Erikoiskurssi/Länsi- Suomi 

Kurssi toteutetaan Niinisalossa varus
kuntaan tukeutuen l l.-15.11.1994. Kurs
si n johtaa maanpuolustusjärjestöjen kou
lutustarkastaja. Kurssilla käsitellään tur
valli suuspolitiikkaa ja maanpuolustuksen 
eri alojen varautumista. (Varsinais-Suo
men koulutusalueen kiintiö on vielä avoin .) 
Kurssimaksu on 600,-. 

Hakeutuminen kursseille ilmoittautu
malla kiltasi johdolle Toivo Veriölle, Au
rakatu 15, puh. 311217 tai suoraan Pekka 
Aiterolle, Hämenkatu 32 D, 20700 TUR
KU, puh. 921-517594. Varaa paikkasi 
ajoissa niin pääset mukaan. 

Kursseista vastaavat Varsinais-Suomen 
maanpuolustusjärjestöt. 

~ - . ~ 
- - '.,,,...,·"'''. ,- : · .,. · .. · · . ' .· ·:· : ·,··,; 

,. pelkkää hyvää ,. 
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Loka-marraskuun 
tapahtumia 
Killan ohjelmassa oli 10.11. tutustumiskäynti Turun merenkulkumu
seoon ja tähtitieteellisiin kokoelmiin. Kohde osoittautui yllättävän 
mielenkiintoiseksi. 

1. PÄÄSYLIPPUJEN MYYNTI 
2. VAATESÄLLYTYSJA WC 
3. MUSEON TOIMISTO 
4. NÄYTTELYIHIN 
5. TURUN MERENKULUN HISTORIAA 
6. MUSEORAKENNUKSEN HISTORIAA 
7. LAIVANRAKENNUS 
8. WÄRTSILÄN TURUN TELAKKA 
9. LAIVALIIKENNE 
10. TALONPOIKAISPURJEHDUS 
11. PURJELAIVAN PÄÄLL YSTÖ 
12. PURJELAIVAN MIEHISTÖ 
13. TÄHTITTETEELLISET KOKOELMAT 
14. PORTAAT ROTUNDAAN 
15. MERENKULKUTAIDON HISTORIAA 
16. PORTAAT KATOLLE. SULJETTU. 
17. TILAPÄISNÄYTTELYT 
18. VARASTO. SULJETTU. 

Museo toimii Turun maakuntamuseon 
yhteydessä ja käsittää paitsi merenkulku
välineistöä myös tähtietieteellisen kokoel
man. Museo toimii Turun Akatemialle v. 
1819 valmistuneessa tähtitornissa ja v. 1903 
valmistuneessa entisessä vesisäiliössä ( ei 
kuvaa). Tähtitornin on suunnitellut Carl 
Ludwig Engell ja sen omistaa Turun kau
punki. 

Museorakennus toimi vv. 1867- 1937 
merikouluna. Vuonna 1918 sen kalleriker
ros toimi punaisten vankilana. Aina vuo
teen 1939 asti annettiin tornista nahkapal
loilla aikamerkki aluksille mm. Turun Tuk
holman laivoille, joiden lähtöasemana sii
hen aikaan oli Myllysillan laituri tilat. 

Merenkulkumuseo kerää, säilyttää ja 
asettaa näytteille Turun seudun merenkul
kuun ja tähtitieteeseen liittyvää esineistöä 
sekä palvelee tutkijoita ja a~ianharrastaji~. 

Museoon on talletettu Abo Akademin 
merihistoriallisen museon esineet. Tähti
tieteellinen kokoelma koostuu Turun Ursa 
ry:n lahjoittamista, akateemikko Yrjö Väi
sälälle kuuluneista laitteista. Lisäksi mu
seossa on arkistoaineistoa ja alan kirjalli
suutta. 

"Vesisäiliössäon näyttelytilat. Siellä oli 
käydessämme Merivoimien näyttely. Sa
malla meille näytettiin uusin videofilmi 
Merivoimien toiminnasta. Museon esitte
lijänä toimi asiantuntevasti rouva Ulla 
Kalberg. Tilaisuudessa oli mukana 38 
kiltalaista. 

13.11. Turun Sotilaskotiyhdistys vietti 
75 vuotisjuhlaa. Kiltaa edusti kiltaveli 
Heikki Kiviranta. 

--:w kilta ------------------25-

Kylpylämatka 
Kursessaareen 

Aamulla l 0.10. kello 6.00 lähti 11 hen
gen kiltajoukko linja-autolla kohti Helsin
kiä ja Tallinnan laivaa. Helsingissä liittyi 
seurueeseemme vielä neljä kiltalaista. Kello 
10.00 suuntasi Georg Ots kohti Tallinnaa, 
jonne saavuimme kello 13.30. Tullimuo
dollisuudet rajoittuivat passintarkastuk
seen, joten pääsimme välittömästi siirty
mään Kuressaareen lähtevään linja-autoon. 
Matkamme jatkui nyt kohti länsirannik
koa. Kolmen tunnin automatkan jälkeen 
saavuimme autolautalle,joka kuljetti mei
dät Saarenmaalle. 

Matkan aikana näimme automme ikku
nasta mitenkä maasto monin paikoin oli 
soistunutta ja autiota ja talot 70 vuoden 
aikana päässeet rappeutumaan. Näkymät 
olivat tosiaan surkeita. Matkamme aikana 
nähty maaseutu oli verrattain autiota, sil
loin tällöin nähtiin kolhooseja ja sovhoo
seja (kolhoosi= kollektiivitilaja sovhoosi 
= valtion tila) . Jonkin verran näimme myös 
mustavalkoisia lehmiä laitumella. 

Saavuttuamme Saarenmaalle oli meitä 
vastassa poliisivartio. Sen tehtävänä oli 
estää hämäräperäisen aineiston pääsy saa
reen. Turistit pääsevät ilman tarkastusta. 
76 kilometriä pitkän matkan jälkeen saa
vuimme Kuressaareen. Ehkäpä on paikal
laan mainita muutama sana saaresta ja sen 
1 uonnosta. Itse saari on laajuudeltaan 2714 
km2 eli hieman Turun ja Porin lääniä suu
rempi. Asukkaita siellä on noin 40 000 
(ennen sotia ollut 60 000 asukasta), joista 
venäjänkielisiä vain 0,2 %. Saari on metsi
en, niittyjen ja soiden peittävää kalkkikivi
laakiota. Siellä harjoitetaan kalastusta ja 
karjanhoitoa. Saarenmaajoutui Tanskalle 
v. 1206, kalparitareille v. 1227, uudelleen 
Tanskalle v. 1559 ja Ruotsille v. 1645. Se 
liitettiin Venäjään v. 1721. Vuodesta 1917 
se on kuulunut Viroon. 

Oleskelumme aikana teimme kaksi maa
seuturetkeä. Näiden aikana näimme mm. 
kolhooseja ja venäläisten jättämän kasar-

Kuressaaren hautausmaalla Helga Wilkman ja 
Mauri Niittynen. 

mialueen. Kolhooseihin kuului keskimää
rin noin 8 000 henkeä. Nyt maat oli jaettu 
yksityisille henki löi I le. Pihoilla näkyi ruos
tuneita koneita ja välineitä. Kasarmit oli
vat pitkiä yksi kerroksisia kivirakennuksia, 
joiden ikkunat ja ovet olivat rikki . Ajoneu
vot pihamailla olivat ruosteisia ja kmjassa 
kunnossa. Noin 400- 500 vuotta sitten oli 
Saarenmaalle pudonnut meteoriitti , joka 
oli jakaantunut kahdeksaan osaan. Suu~ 
rimman kappaleen aiheuttama kuoppa oh 
halkaisijaltaan 110 m ja syvyydeltään 16 
m. 

Saaren ainoa kaupunki on Kuressaare, 
jossa on noin 20 000 asukasta. Se on pieni , 
idyllinen maalaiskaupunki ,jonka kivitalot 
ovat rakennetut ennen sotia. Näistä katso
misen arvoisia olivat kaupungintalo ja sen 
lähistöllä olevat rakennukset. Kaupungis
sa on useita kauppoja ja tarvikkeiden hin
nat niissä alhaisemmat kuin Tallinnassa. 
Myös taksit olivat hyvin halpoja. Yhden 
illan vietimme myllyravintolassa, joka si
jaitsi suuressa tuulimyllyssä. Ravintola on 
kolme kerroksinen ja asiakkaita oli tuvan 
täydeltä. Kävimme myös kaupungin hau-
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Meteorijärvi Saarenmaalla. 

tausmaalla. Se oli täysin rappeutunut hoi
don puutteesta. Ainoa hyvin hoidettu hau
tamonumentti oli nyt itsenäisyyden aikana 
pystytetty Siperiaan joutuneiden muistok
si. Saarelta oli Siperiaan viety 1000 asu
kasta. Oppaamme kertoi, että ne jotka 
eivät olleet jaksaneet kävellä pitkiä matko
ja, ammuttiin. 

Kysyin myös oppaaltamme, millainen 
oli ollut heidän koulutuksensa Neuvosto
liiton aikana ja hän kertoi , että koulussa 
Viron historiaa ei luettu, sen sijaan kyllä 
sitä enemmän Neuvostoliiton historiaa ja 
venäjän kieltä. Kommunistinen opetus al
koi siinä5- 6 vuoden iässä, l0vuoden iässä 
otettiin pioneereihin ja sen jälkeen kom
munisti seen järjestöön. Tiedustelin hänel
tä, miten oppi oli mennyt perille. Hän vas
tasi ettei se ollut mennyt perille, siitä olivat 
vanhemmat ja isovanhemmat huolehtineet. 

Itse terveyskylpylä, sanatorium, on kol
mikerroksinen punainen tiilirakennus,joka 
on rakennettu v. 1984. Hissiä ei siinä ole. 
Majoitushuoneita siellä on 72. Rakennuk
sessa on paitsi majoitushuoneita, kylpylä
osastoja, ravintoloita, parturi-kampaamo, 
valuutanvaihtotila ja hyvin varustettu kaup
pa. Hoidot olivat seuraavat: kuiva- ja ve
denalainen hieronta, muta- ja männynhau
vkylvyt, kosmeettis-lääketieteellinen hoi
to, parafiinikääreet, kunto- ja vesivoimis
telu sekä ruokavaliot. Hoidot olivat poik
keuksetta hyviä. Saavuttaessa ja pois läh
dettäessä oli lääkärintarkastus. Ruoka oli 

hyvää. Hoitohenkilökunta oli ystävällistä. 
Kahtena iltana oli kylpylässä illall a järjes
tetty ohjelmaa ja iltaisin ravintolassa olivat 
tanssit. Kahdeksan päivän matka maksoi 
H:ki-Kuressaare-H:ki 1230:- täysylöspi
toineen ja hoitoineen (2-4 hoitoa päiväs
sä). Miesten tukanleikkuu maksoi L l :50, 
naisten permanentti 50:- ja vodkapullo 
11 :- ja kaikki muu sen mukaisesti . Matka 
oli varsin antoisa. 

Syysjuhla 23.10.1993 

23.10. vietettiin killan perinteistä syys
juhlaa Svenska klubbenilla. l(j)talaisia oli 
tilaisuuteen saapunut "vain" 77. Tällä ker
taa ruoka oli erinomaista. Ohjelmasta mai
nittakoon "Laulavien rakennusmestarien" 
erinomaiset esitykset, ja illan taikurin tai
tavat taikatemput. Orkesterina oli 6-mie
hinen tuomari orkesteri, DOM, jonka joh
tajana toimi hovioikeudenneuvos Paavo 
Larkiomaa. Orkesteri soitti ahkerasti ja 
ansiokkaasti . Kiltalaiset olivat tanssilatti
alla sen mukaisesti . Tunnelma oli mitä 
parhain ja osanottajat olivat tyytyväisiä. 
Laulaville rakennusmestareille ja orkeste
rille annetti in kiitokseksi Rannikkojouk
kojen pronssinen ansiolevyke. Ensi vuon
na tavataan jälleen ja toivottavasti suurem
malla joukolla. 

T-o 
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Herrat ryh01änjohtajat! 

Onnittelen Teitä suorittamastanne re
servinaliupseerintutkinnosta. Jo siviilikou
lutustasonne perusteella kurssistanne po
vattiin korkeatasoistaja siksi se myös osoit
tautui. Kaikki olivat peruskoulutuskauden 
jälkeen halukkaita aliupseerikurssille ja 
näin motivoituneita tulevaan koulutukseen. 
Kurssianne oli tämän vuoksi helppo joh
taa. 

Koulutusjaksonne ajoittui syksyyn, jol
loin osa koulun kantahenkilökunnasta jou
tui pitämään pakkolomaa. Kantahenkilö
kunnan poissaolo näkyi koulutuksessan
ne, vaikka pakkolomat suunniteltiinkin si
ten, että ne mahdollisimman vähän haittai
sivat kurssinne läpivientiä. Voitte olla kui
tenkin vakuuttuneita siitä, että olette joka 
alalla saaneet aliupseerikurssin koulutus
suunnitelman mukaisen koulutuksen, mikä 
näkyykin nyt kurssinne päättyessä omak
sumistanne tiedoista ja taidoista. Kurssin
ne johtajana olen varma, että menestytte 
tulevassa tehtävässänne. 

Tätä kirjoittaessani ulkona on kylmä ja 
myrskytuuli riepottelee Gyltön matalakas-

vuista puustoa. Te tulette nyt toimimaan 
ryhmän johtajina sellaisena vuodenaikana, 
jolloin Teiltä vaaditaan erityisesti taitoa 
pitää huolta alaisistanne. Tätä taitoa halu
an korostaa varsinkin loppuvuoteen ajoit
tuvassa alokaskoulutuksessa. 

Herrat ryhmänjohtajat! Te olette nyt 
esimiehiä. Muistakaajohtamis- ja koulut
tamistaidon oppitunneilla ja harjoituksissa 
opetetut esimiesaseman edellyttämät vaa
timukset. Nyt Te tarvitsette niitä. Kun 16-
viikkoinen aliupseerikurssinne on päätty
mässä, olen kouluni kantahenkilökunnan 
kanssa samaa mieltä siitä, että Te osaatte 
asianne. Teidän tehtävänänne on nyt kou
luttaa hallitsemanne tiedot ja taidot alaisil
lenne. 

Toivotan Teille onnea ja myötäistä tuul
ta tulevissa palvelustehtävissänne Turun 
Rannikkorykmentin eri yksiköissä. 

Aliupseerikoulun johtaja 
Kapteeni 
S Salonen 
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19.8. Aliupseerikurssi alkoi, yhteensä 
82 innokasta oppilasta jakautuen, 

- tulenjohtolinja 23 oppilasta 
- keskiölinja 17 
- tykki linja 18 
- merivalvonta 24 

8.9. Maastoratakilpailu n. 4 km, nopein 
oli oppilas Jussi Ahonen ajalla 19.21. 

22.-23.9. AUK:n partiokilpailu. Suori
tettiin tupakohtaisena ryhmäkilpailuna. 
Reitti oli suunnistuksellinen n. 30 km, si
sältäen myös tehtäviä mm. ensiapu, viesti
välineet, majoittuminen, ammunnat ryn
näkkökiväärillä ja kevyellä kertasingolla 
sisäpiipulla. Kilpailun johtajana toimi luut
nantti Tapio Lineri. 

Tulokset 

1. Tulenjohtolinja tupa 1 (oppilaat Au
tio, Grann, Gröhn, Lindström, Reilimo, 
Kaskettja Hokkanen) 14h 25 min 

2. Keskiölinja tupa 2 14th 35min 
3. Meri valvontalinja tupa 1 14h 47min 

4.-6.10. Patteriharjoitus 

Tavoite: 

- harjaannuttaa aliupseerikurssin oppi
laat toimimaan rt-patterin ja rannikkoval
vontaryhmän ryhmän johtajina ja miehis
tötehtävissä 

- ha1joittaa aliupseerikurssin oppilaat 
johtamaan ryhmää linnakkeen taisteluun 
liittyen 

Sää ei suosinut, käytännön harjoitukset 
kehysteltiin . 

6.-8.10. Taisteluharjoitus 

Tavoite: 

- opettaa oppilaat toimimaan ryhmän
johtajina puolustuksessa ja hyökkäykses
sä 

14.10. AUKI päättyi 

Kurssin priimukseksi opiskeli Saku La
tokartano tykkilinjalta. 

Linjojen parhaat: 

- tykki linja opp Saku Latokartano 230,3 
pistettä 

- keskiölinja opp Henri Grönblom 226, 1 
-tulenjohtolinja opp Janne Hakala 225,6 
- merivalvontalinja opp Mikko Kopo-

nen 218,9 

Lisäksi kiitettäviä olivat opp Ossi Hei
nänen 221,8 pistjaoppJani Reilimo 221,5. 

Vapaa-ajalla tapahtui 

Gyltön linnakkeen varusmiestoimikun
nan järjestämän sählyturnauksen voitti 
kokelaiden ja ryhmänjohtajien joukkue, 
joka kukisti loppuottelussa tykkilinjan 
joukkueen maalein 13-11. 

Voittajajoukkueessa pelasivat kokelaat 
Anteroinen (maali pörssin paras)ja Rouva
Ii sekä alikersantit Huhtamäki, Kankare, 
Puustinen ja Vasama. 

Lokakuun alussa otettiin käyttöön lin
nakkeen kuntorata, rata tehtiin talkootyö
nä, kiitokset erityisesti Korppoon korjaa
molle. Puolustusministeriölle, vääpeli Mika 
Pokkiselle, vääpeli Henry Kankareelle, 
kersantti Aarne Takalalle ja kersantti Jari 
Kuismalle. 
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Keskiölinjan johtajan tervehdys 

Päällimmäisenä minulla on tyytyväisyys 
Teidän kaikkien hyväksytysti suorittamasta 
kurssista. Kurssinne alkoi elokuun lopulla 
ja tiivis työtahti tuli heti tutuksi . Lukuisat 
kokeet, harjoitukset, oppitunnit ja iltatyöt 
täyttivät tehokkaasti ohjelmanne. Keskiön 
asiakirjat ja taulukot alkoivat pala palalta 
hahmottua ja AUK I:n loppupuolella loka
kuun puolivälissä oli jo linjan keskuudessa 
havaittavissa tulenkäytöllistä ammattitai
toa. Korostan kuitenkin sitä, että tehokas
kin opiskelu luo vasta pohjan ja jatkokou
lutuksenne sekä valmiuskautenne sitten 
harjaannuttavat Teidät vastuullisiin am-

munnan laskentatehtäviin. 
Tätä kirjoittaessani minulla on kuiten

kin pieni haikeus keskiön tulevaisuudesta. 
Olemme nyt ammunnan laskennan osalta 
suuressa muutosvaiheessa ja tulevaisuus 
näyttää, miten keskiön asema rt-patterin 
sydämenä jatkossa määritetään. Olen kui
tenkin vakuuttunut siitä, että Te Herrat 
keskiöryhmänjohtajat tulette aikananne 
saamaan koulutusta vastaavia, vastuulli sia 
tulenkäytöllisiä tehtäviä. 

Keskilölinjan johtaja 
Luutnantti T Lineri 

Keskiö
linja 

Ltn Lineri Tapio: Hom
ma on homma ja putsis 
clean, sanoi todellinen 
herrasmiessotilas urhei
lufordistaan. Lkeen pa
ras skappari. 

Vääp Eskola Harri : "Ylös 
_ alas". Yritystä löytyi , 
ainakin 9.00 sotkusta ja 
iltaisin le_ntopallokentäl
tä. HYVAII 

Kok Liitola Petteri: Olen 
muuten RTK:n priimus ... 
Kadikseen vaan miekka 
ojossa, jees ... 

Kers Puustinen Jari Pet
teri : Todellinen aamu
lenkin vahtija. Vain kä
velemällä edestakaisin 
särmäsi itselleen kol
mannen jämän kauluk
seen. 

1. Artiola Petri, Uusikau
punki: (artsiou: la)järjes
tää mei lle joka ilta Koi
vusen iltahartauksen jäl
keen heavy-hartauksen 
korvalapuillaan. Musiik
ki pitää tuntua kehossa 
vai mitä? 

2. Autere Ville, Espoo: 
Koki vääryyttä ja joutui 
Hankoon. 

3. Grönblom Henri, Es
poo: Mies, joka vietti jopa 
vapaailtansa kokelaan 
kanssa." 

4. Hakala Mika, Luvia: 
Wash and go, herra vää
peli. 

5. Jussila Jarmo, Han
koff urku: Puolin aske
lin herra patterin päällik
kö. 
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6. Kallio Esko, Espoo: 
Mr. Rock ei hajonnut 
joukkueenjohtajana hä
lytyksessä vaan särmä
si itsensä RTK:uun. 

11 . Loikas Vesa, Louisi
ana, USA: Linjan ilopil
leri kunnes sai kitaran 
käteensä. Ollos huole
ton, Loikas valveill on. 
American Smile , you 
can't beat the feeling -
mies. 

16. Selin Jakke, 
Rauma+muu Suomi: Ei 
pappaa nappaa, ja kyllä 
lähtee Lahteen . 

7. Ko!.vunen Tommi , Ul
vila: Aänekäs, aina hy
väntuulinen lomakone, 
joka osaa myös "ilta
hartauksien" pitämisen 
jalon taidon. Uusille alok
kaille helpotus että pää
si RTK:hon. 

12. Moring Kert, Espoo: 
Mies joka ei koskaan 
valittanut mistään. Aina 
vaiheessa vain, aina 
myöhässä. Maastojuok
su 45 min/5 km. 

17. Suonpää Tomi, Loh
ja: Svamphead, gimme 
a breakt 

8. Kumento Tuomo , 
Kaarina/Espoo: Sata
mavahtien kuningas jol
la kasvoi ... otsaan. 

13. Määttänen Mikko, 
Halikko: Todellinen ase
au , 1. oppilas joka sai 
Rykmentin ristin ja kan
toi sitä kunniakkaasti 
aina vinossa. 
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9. Kyläkoski Vi lle, Mas
ku city: Oppilas "ojen
nus" Kekkosella on !ui
ma ilme. Kekkonen hiih
ti , Kekkonen kalasti Kek
konen oli täysi fasisti. 
Onko Kekkonen KGB:n 
agentti? 

14. Riihimäki Teppo, 
Turku: a.k.a. Riihikasa 
tai Riihikäsi. Riippuen 
tilasta Riihikäsi purki ja 
melkein kokosi Ukko
Pekan ennen auringon
laskua. 

10. Levola Marko, Noor
markku: Kaikkien isojen 
miesten äiti , joka ei 
päässyt rukkiin. 

15. Sandberg Ville, ln
koo: Olisi mennyt ruk
kiin , mutta myi paikan 
paremille. 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E-¾mfötz.: 1 N 3 • 1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

Palveleva asiantuntijaliike 
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Tulenjohtolinjan linjan
johtajan tervehdys 

Zoom .. . tsäk. Tulenjohtolinjalle asetet
tiin kurssin alussa tavoite olla paras linja. 
Päätimme, että jokainen oppilas ottaa it
sestään kaiken irti ja me kouluttajat hoi
damme lopun. No, kyllähän teitä sai jatku
vasti "potkia" eteenpäin, mutta asetettuun 
tavoitteeseen päästiin, tulenjohtolinjan ol
lessa paras aliupseerikurssin linjoista. Hyvä 
henki näkyi muussakin toiminnassa tj-lin
jalla; tupakohtaisen marssikilpailun voitto 
nyt yhtenä esimerkkinä. Linja oli kaikin 
puolin tasainen ja se näkyikin loppupis
teissä, parhaimmiston (rt-kouluun lähtijät) 
erottuessa kuitenkin selvästi. Kokonaisuu
tena ehdottomasti paras linja, tähänastisis
ta, jota olen kouluttanut. Koulutuksessa 
ehdittiin välillä nautgtia saariston kauneu
desta ja perehdyttiinpä kerran tauolla kant
tarelleihinkin. Oppitunneilla syvennyttiin 
kuinka tulen johtamista pystyy soveltamaan 

eri tilanteissa. "Maalin osoitus ... " Harmit
tamaan jäi kyllä epäonnistunut patterihar
joitus, sillä oppilaat eivät kertaakaan kurs
sin aikana päässeet toimimaan tulen johto
asemassa ampumatoirninnan aikana, saati 
sitten näkemään iskemää. No, minkäs säälle 
voi, kai tämä on sitten "akateeminen tulen
johtolin ja". 

Kiitokset myös linjan vara johtajalle vää
peli Kankareelle, joka oli oikea käteni 
kurssin aikana. Apuna ja vahtivina silminä 
oli myös käytössä kokelas Anteroinen, 
kersantit Kankare ja Huhtamäki sekä ali
kersantti Lempinen, toimintanne oli hyvä, 
siitä kiitos. Viimeisenä päivänä ennen kurs
sin loppua sain todeta, että kyseessä oli 
räjähtävän vaarallinen linja. Jatkakaa sa
maan malliin jatkossakin. Lepo. 

Luutnantti A Viiru 

Tulenjohto
linja 

Ltn Viiru Antti: Sienestä
jä, jolla linnakkeen par
haatääniefektit. Toi uut
ta tuulta oppitunteihin, 
vertasi tulenjohtotoimin
taa ties mihin ... 

Vääp Kankare Henry: Kok Anteroinen Jani: 
Lkeen baritoni: .. "Sit jä
kittää". liman Ankeröi
sen tj-tietoutta olisivat 
linjan kouluttajat olleet 
pulassa. 

Kers Huhtamäki Juha: 
Linnakkeen todellinen 
taistelija. Joskus taiste
lut vain vievät kaikki voi
mat ja uni voittaa ker
santtimme jo ennen i1ta
vahvuuslaskentaa. 

Kers Kankari Jan-Hen
rik: Apukouluttaja. jonka 
taidot tarpeen sorakus
kien ja marttakerhon jä
senien johtamisessa. 
Kessun jämät häröile
mällä. 

Alik Lempinen Henry, 
Sluiba ameba, valuu 
paikalle kun tarvitaan ja 
kun ei tarvitakaan. Uni
Wallun bestis. 

Jäyhä jököttäjä, tai vast. 
Antoi erinomaisen esi
merkin käskyjen ääntä
misestä: "Ebooo ... " 

1. Aarnio Jussi , Uusi
kaupunki: Aarnio + 3 
vkoa ilman naista= 180 
cm pitkä kirje. 

2. Aho Pasi, Eurajoki : 
Linjan kökkötraktori , 
Ranta karin harras ihaili 
ja: "Kurssi!" 

3. Autio Jani, Parainen: 
Jakautunut monipersoo
na, "pitkähermoinen 
taistelija, joka otti aina
kin oppi lasjohtajan teh
tävät tosissaan. Pomo 
köyrii Aarnea. 
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4. Grann Caius, Espoo: 
Taistelija , joka selvi tti 
ase-au:n tehtävät korke
ampien voimien avus
tuksella. "Huomio, kat
se tähtiin _ päin!", "Kyyk
kyyn, mul on valtaa." 

9. Huilu Mauno, Säkylä: 
Kolmen soinnun kitara
virtuoosi vailla vertaa. 
Suomen ainoa soolo
komppik itaristi . Rate
koon. 

14. Lindström Riku, 
Nummela: Lestadiolai
nen taistelija _ stadin 
kundi, sottakieltäytyjä, 
ratekoon. 

19. Soinio Osmo, Tur
ku: Linjan kiiltävimmät 
maiharit. Teki kaikken
sa nostaakseen Telen 
lamasta. Ratekoon. 

5. Gröhn Antti , Espoo: 
Nyykkäri-taistelija, jolla 
ajojärjestys täysin hu
kassa. Selvitti auki n ryp
pyreunaisen kaverin 
avustuksella. 

10. Juvan koski Ari , Salo: 
Kuorsaus ei loppunut 
edes useista tyynynis
kuista . "Ei jaksa lukea 
enää" Luolassa vi ihtyvä 
hankolainen. 

15. Luntamo Vesa, Uu
sikaupunki: Sääti viitos
tupaa soittamalla bos
sanovaa illakaudet kita
rallaan ja "hanurilla". Ai
koo rottakouluun asti 
(vääpeliksi käden pai
kalle). 

20. Tanner Mikko, Uusi
kaupunki : Li nnakkeen 
todellinen "meitsi", joka 
peittää miehisen egon
da puutteellisuutta sel
ventämällä joka paikas
sa. Lääkintä-au:ksi. 

6. Haikio Mikko, Turku: 
Haikion punkasta kuu
luu öisin shamaanimais
ta älämölöä: "Ägäbi
bububertaberttaöööö ... " 
Miehellä, jolla puhuu 
näin sulokkaasti , on va
raa pitää naiskriteerin
sä korkealla . Ratekoon 
mustana hevosena. 

11 . Järviö Olli , Rauma: 
Verraton marssija tah
dissa ja ilman . 

16. Peippo Sami, Espoo: 
l'm just a gigolo ... vaikka 
tukka lähtikin . Stadin 
kundi hajosi saaristoon. 
Tämä mies kikkaili niin 
että napsahti . 

21. Tynnilä Niko, Espoo: 
Myllypuron jammu, tes
tasi itse lleen linjan 
VMTL-kuninkuude n. 
Aarne köyrii pomoa. 
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7. Hakala Janne, Uusi
kaupunki: Ei tehoa oma 
Mazda eikä pörssitietä
mys kun on naisista ky
symys. Ehkäpä siksi 
hajonnut aina VLV:n jäl
keen. Ratekoon. 

12. KaskettToni , Turku: 
Toni testasi puistossa 
niin, että tyrä rytkyi. Sul
keisten pidon kruunaa
maton kuningas. 

17. Ranta Eki , Rauma: 
Selventäjävapaustais
telija, "v .. tut mä tetsaa 
lähen." Rttk:n puheen
johtajuus kutsuu?? 

22. Uhlgren Jukka, Rus
ko: Linjan kuopus. Pu
dotti val-vahvistimen a 
40 000 mk, onneksi ku
kaan ei huomannut. 

8. Hokkanen Timo, Es
poo: Taisteli aukin vai
keuksien kautta voittoon 
ja ryhtyi kenttägyneko
logiksi Lahteen. Tunnus
lauseena "Mullahan on 
vielä vemppaa!" 

13. Leino Ari , Hanko: 
"Tä?(!)" 25 h vuorokau
dessa nollat taulussa. Yli 
puolet kokeista hylsyjä. 
Pappa kuitenkin Lah
teen . 

18. ReilimoJani, Taivas
salo: Linnakkeen todel
linen vi lauttelija. Taiste
lija, joka tunsi uskoma
tonta vetovoimaa ham• 
paatonta pikkuveljeään 
kohtaan. Ratekoon. 

23. Varro Rami , Turku : 
Miinojen naamiointivir
tuoosi. Rakensi Viiru
ansan asettamalla kant
tarel lin sakaramiinan 
päälle. Yhtä kättä aukin 
alusta loppuun, silti RTK 
siinsi silmissä. Tatuoi 
waga-wagan vatsaansa 
eikä käynyt suihkussa. 
Lääk-au:ksi. 
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Tykinjohtajat! 
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Olette AUK I:n tykkilinjan oppilaina 
saaneet teknisen ja teoreettisen tietotaidon 
tykinjohtajan vaativaan tehtävään. Opis
keltavaa on ollut paljon - huolimatta linjan 
oppilasaineksen kirjavuudesta,joukossan
ne vallinnut hyvä yhteishenki auttoi teitä 
pääsemään tavoitteisiin. · 

Kalustojen ominaisuudet, ampumakun
toon saattaminen, käyttö ja huolto ovat 
kaikki opittua asiaa, vain "tulikaste" puut
tuu. Säähaltijattaren oikuille emme tieten
kään voi mitään, mutta silti tuntuu AUK:sta 
lähtevä tykkiryhmänjohtaja jotenkin kes
kenkasvuiselta kun laukaustakaan ei ole 
päästy ampumaan. 

Tulikastetta odotellessanne teill ä on oiva 
tilaisuus keskittyä todelli sesti ryhmänjoh
tajaksi kasvamiseen. Ryhmän johtaminen 
- si is miesten johtaminen on sotil asjohta
jan vaativin tehtävä, jonka onnistumiseen 
tarvitaan harjoittelua ja yhteispeliä puolin 
ja toisin. Miestenne kanssa toimiessanne 
muistakaa, että niin teille kuin miehillen
nekin palveluksen rannikkotykistössä tu
lee olla unohtumaton elämys! 

Tykki
linja 

Alik Kurikka Jouni : Käy
tännön mies, joka tekee 
kaiken vaivatta yksin 
eikä pidä oppi laita mi
nään. 

Ylil Tuominen Juha: Ei 
paljon koulutuksessa 
näkynyt. Vedä narusta, 
nauti kesästä. Onkos 
kellään huolia, murhei
ta, turhia toiveita. "Unoh
tumaton elämys." 

Alik Wahlman Teijo: 
"Mua ei paljon nappaa." 
Sivusta naureskelija ja 
todellinen johtaja. 

Vääp Tiira Vesa: Rukki
puukko heilui . Olette 
käsi. Mikä olette? Kuit
taili tarpeeksi itse kulle
kin. 

1. Ahonen Jussi , Salo: 
"Mauno" tiputti avaimen
perän varpaille. Tulos: 
viikko vemppaa. Juok
see kuin hirvi. Lähti ra
tekoon . 

Tykkilinjan johtaja 
Yliluutnantti J Tuominen 

Kers Kuisma Jari: Hel
vatin hyvä kessu. Ai Per
kamo, sehän pisti mei
dät öljyämään ruuvarit 
ja muut. Energinen hä
sääjä. 

2. Gustafsson Jan, Tur
ku: Loisti TKS-tarkas
tuksissa. Särmä oppi
laspäällikkö. Vannoutu
nut TPS-mies. 

Kok Rouval i Kari : Ko
mentaa karhumaisesti 
muristen. Mitä isompi 
mies sitä pienempi 
puukko. 

3. Heinänen Ossi , Es· 
poo: Oletteko te joku 
Pelle Peloton? Todelli
nen Espoon sissi. Ei pi
tänyt Lahtisen ominais
hajusta. Lähti RTK:hon. 
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4. Hernesniemi Jussi, 
Pori: Jatkuvasti vaihees
sa, ei mikään mallisoti
las. Sulkeisissa ehdot
tomasti särmin komen
nusääni. 

9. Lahtinen Miikka, Tur
ku: Marssi 1 o km saap
paat väärissä jaloissa ja 
ihmetteli miksi hiertää. 
Ääntämisen mestari. 
Kuunteli Kikkaa. Lähti 
RKT:hon. 

14. Ruohonen Tomi, 
Espoo: Oletteko Han
gosta? No ei se ole tei
dän vikanne. 

5. Härmälä Jukka: 
VMTL-mies,jalka tohjo
na sählyn takia Tilkka+ 
kotihoito = AUK. Loppu
sijoituspaikka tuntema
ton. 

1 0. Latokartano Saku, 
Kustavi: Todellinen sii 
vousihme. Luisti kaikis
ta nakeista. Mamman 
lahja-sula maistui kah
vin kera. Katsoi Kauniita 
ja rohkeita aina kun ker
kesi. 

15. Takomo Toni, Pai
mio: Poisti maketit no
peimmalla mahdoll isel
la tavalla: Lukko auki, 
koro 400. Putosi ekana 
ATK-junasta. 

6. Järvinen Mika, Naan
tali : Ehdoton sluibaaja. 
"ylisärmä" sulkeissäätä
jä, tuvan kaasukunin
gas. Hauska jaskarilai
nen tuleva ase-au. 

11 . Lindman Tomi , Per
niö: Taisteli linjan el
bausku ni nku udesta, 
hävisi. Vähäpuheinen 
Hangon pursiseuralai
nen. RJ-Hanko. 

16. Tyvitalo Timo, Num
mela: Kenttälakki alu
miinista. Jos keho liik
kuisi samaan tapaan 
kuin suu , hän olisi kotiu
tuessaan kenraali. Tväl
läriksi Hankoon. 
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7. Koskela Timo, Pori , 
Ahlainen: 4. tulvan säh
lykunkku, jolta kokeet 
meni perseelleen. Jas
karin taistelijoita. 

12. Ojanen Tero, Per
niö: lki-vemppa. VMTL, 
OKKV, NKV, VP, VUP. 
Pääsi kuin pääsikin ase
au:ksi 

17. Uljas Kalle, Espoo: 
Hangon lahja Suomen 
armeijalle. Rauhallinen 
mies, joka ei turhia pai
neita ottanut. Vältti Gyl
tön tikun mitalla. Han
koon. 

8. Kuisma Taneli , Uusi
kaupunki: Tsuisma , 
lepo. Teki puolet linjan 
hommista. Aina valmis 
nakkikone. Jaskari -
Gyltö-? 

13. Otala Teemu, Esbo: 
Pett i Rysä n ja jäi 
TurRR:n palvelukseen. 
Otti opp il asjohtajan 
hommat tosissaan. 
Tupa nautti musiikista 
Otan miniatyyrilaitteis
tosta. Hajosi lopussa. 
RJ-Gyltö. 

18. Vähätupa Eerik, 
Uusikaupunki: Yllätti lin
jan harrastuksellaan -
Ukin elävä keihäslegen
da. AUK ei miestä na
pannut. 
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Merivalvontalinjan johtajan 
puheenvuoro 
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Onnittelen teitä oppilaat. Olette valin
neet (tai tulleet valituksi) Rannikkotykis
tön mielenkiintoisimpaan ja haastavimpaan 
koulutushaaraan. Osa tei stä sijoittuu jo va
rusmiespalveluksen aikana "rintamavas
tuuseen" etulinjan linnakkeille. Tämän
kaltainen tehtävä tuo väistämättä mukaan 
myös suuren vastuun. Tulette olemaan vas
tuussa myös järjestelmäämme kuulumat
tomista henkilöistä, suorittamalla vars i
naisen merivalvonnan ohella myös meri
pelastuspalvelua. 

ta olette saaneet perusopetuksen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että mikään merivalvonnan 
tehtävä ei ole mahdoton perehtymisen ja 
li säopintojenjälkeen, kuitenkin myös sitä, 
että teidän on tunnettava vastuunne ja opis
keltava oma-aloitteisesti niitä asioita,joita 
ette tunne. Teidän on jatkuvasti kehitettä
vä itseänne myös varusmjespalveluksenne 
aikana niinkuin olette tehneet siviili ssäkin 
ja toivon mukaan tulette tekemään vastai
suudessakin. 

Ali upseerikurssi antaa teille valmiudet 
perehtyä merivalvonnan suorittamiseen. 
Lähes kaikista merivalvonnan osa-alueis-

Toivotan onnea uusissa tehtävissänne. 

Ii 
Meri
valvonta 

Alik Vasama Toni: Meri 
valvontahenkinen ali
kessu eli SLUIBA. Ei 
paljon säätänyt muita 
kuin Koposta. 

Ltn Lempiäinen Heimo: 
Suomen ammattitaitoi
sin merivalvontaupsee
ri? Vieraita kieliä osaa
va mies, jonka mukaan 
asennossa silmämunat
kaan eivät liiku. 

1. Ahonen Paavo, Es
poo: Omistaa mustan 
vyön karatessa. Ram
bo, mr Perfect, Suomen 
toivo. 

Vääp Pokkinen Mika: 
Opetti jopa hankolaiset 
armeijan realiteetteihin . 
Särmä kouluttaja joka 
kuuluu kauas. "Tämän 
opp itunnin jälkeen 
nämä asiat on osattava 
kiitettävästi , onks tää 
selvä?" 

2. Glantz Carolus, Es
poo: The Universal Sol
dier. 

Kers Takala Aarne: Val
takunnan viimeisiä kan
takersantteja, kaikesta 
huolimatta osasi asian
sa. 

3. Halinen Asmo, Nak
kila: Hajotti meidät hö
pöttelyllään ja puhuttu
aan itsensä AUKkiin 
puhui itsensä melkein 
ratekoon. TurRR au . 

Ltn Lempiäinen 

Kok Saastamoinen:??? 
Säilytti etäisyytensä lop
puun asti. 

4. Hynninen Matti, Lo
viisa: Linjan harteikkain 
jättiläinen. Oppilaspääl
li kkö nä Universumin 
parhaita. 



_ 35 

5. Karalahti Niko, Hel
sinki: Linjan kaasukunin
gas. Pökerrytti muutjah
timakkara-aromeillaan . 
Sluibaili itsensä suklaa
saareen. 

10. Kärkkäinen Saku , 
Vantaa: Pieni mies, joka 
hakkaa monet isompan
sa. Varoitus: älkää suu
tuttako tätä miestä . 

15. Nyström Juhani, Ul
vila: Linjan nestori ja 
vemppakuningas. Koko 
aikana 4 päivää ilman 
vemppaa. Vaikeuksien 
kautta voittoon ja kurssi 
läpi. RJ :ksi Jaskariin . 

20. Suuronen Teemu, 
Helsinki: Jaksoi kahlata 
ulkomaankielistä kirjal
lisuutta läpi yön . Oppi 
AUK:ssa edes kaksi 
sointua . RJ :ksi Han
koon. 

6. Karkia Jani , Espoo: 
Linjan löysin jäbä. Oppi
lasjohtajaviikot todellis
ta taidetta. Onnistui luo
vimaan tiensä takaisin 
Isosaaren suffeliparatii
siln. 

11 . Leppäniemi Pertti , 
Ulvila: Nimettiin Bartiksi 
ja oli Gyltön oma poika 
sekä linjan juniori. 

16. Ojala Mikael , Rau
ma: Linnakkeen todelli
nen taistelija, joka opetti 
stadin jätkille uuden kie
len. 

21 . Särkijärvi Kari , Loh
ja: "Kari Clapton", linjan 
kitaristi , harmi ettei kaik
kien hermot kestäneet 
"Laylaa" sadatta kertaa. 
Palasi sufasaarelle Han
koon. 

7. Ketomäki Sami, Hel
sinki : Hätäraketeista 
kuntsarit ja rykmentinris
ti , muu ei sitten paljoa
kaan napannut. Takai 
sin slörttiin. 

12. Långström Marcus, 
Espoo: Mies joka tosi
aan tiesi , mitä on saada 
paskaa käteen. Särmä 
ase-au n. kuukauden , 
siirtyi TurRR:iin. 

17. Puntti Mika, Kotka: 
Särmät punkat ja pin
kat, hiljainen mutta pu
huessaan puhui asiaa. 
Ratekoon. 

22. Uusitalo Johannes 
"Jussi", Laitila: Kälätti 
peräkylän murteella si
vistyneet ihmiset hulluik
si. (posut, heoset, am
mot). Hanskaili itsensä 
ratekoon. 

kurssijulkaisu 

8. Kieksi Petri , Naantali: 
Särmä johtaja tyyppi, jol
le lukeminen ei oikein 
maistunut. Jää köpöjen 
kiusaksi TurRR:iin. 

13. Maijala Antti , Rau
ma: Suffelilinjan vaaral
lisin taistelija. 

18. Rimmi Riku, Helsin
ki: Meidän oma rukki
Rimml, joka sai miltei 
vatsahaavan hermoilus
taan . Ratekoon. 

23. Varis Jani, Imatra: 
10 h kotiin, LVLV:stä ei 
ollut paljon lohtua. Mars
sin takia jäi MP väliin , 
kun matka hieman ve
nyi. . Palasi Kotkaan 
RJ:ksi . 

9. Koponen Mikko, Mas
ku: Särmäsi 25 h vuoro
kaudessa päästäkseen 
Ratekoon ja juuri ja juuri 
sinne linjan priimukse
na pääsikin. 

14. Mikluha Kari , Van
taa: "puolalainen" pom
mikonerahastaja. Valit
si elektroniikka-au:n 
hommat RUK:n sijasta. 
Levottomat lapsuus
muistot. Aatelissukua. 

19. Räikkönen Jaakki
ma, Raisio: Raision pa
nos maanpuolustuksel
le. Kansainvälinen mal
liesimerkki sotilaille. 

24. Vitikainen Saku, Kot
ka: Vuoden taistelija. On 
myös saanut todellista 
kenttäkokemusta Viet
namissa 3 tähden ken
raalina. 
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METSA-BOTNIA 
Rauman tehdas 
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Autoilija 

HANNU KALLIONIEMI 

Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

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

RAUMAN KAUPUNKI 

HAUTAUSTOIMISTO 

Turku - Linnan katu 9, puh. 23 23 23 5 
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU 

Kuljetuksemme päivystää ympäri vuorokauden 
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VALITSE RISTEILYSI ITÄMEREN 
UUSIMMASTA JA MONIPUOLISIMMASTA 

LAIVASTOSTA. 

l huippuhotelli 
Yövy mukdavassa S1-tkholmassa. 

Ana nessa 

SILJA EUROPA & .~ILJA SYMPHONY 
H ELSINGISTA TUKHOLMAAN. 

Nyt valiuavanasi on kaksi erilaista, yhtä hohdokasta 
vaihtoehtoa: 11usi, iloinen teatteri-laiva Silja E11ropa. 

Tai loistoristeilijä Silja Symf,hony 
ja sen ainutlaatuinen käve ykatu 

Promenade houkutuksineen. 

SILJA SERENADE & SILJA KAR EVAL 
TURUSTA TUKHOLMAA . 

Eniten teemaristeilyjä ja vaihtuvaa 
ohjelmaa Turusta lähtijöille. 

Elävää musiikkia, huvittelua, 
tanssia, ohjelmaa, karaokea ja pelijännitystä. 

EU ROOPPALAIN EN FINNJET HELS.INGISTÄ 
TRAVEMUNDEEN. 

Eurooppalainen ilmapiiri ja 
aidon merimatkan tunnelmaa. 

Enemmän aikaa rentoutua, 
pitää ha11skaa ja na11ttia. 

24 TU NIN SALLY ALBATROSS- RISTEILYT. 

Ainoa alus l tämerellä,joka on 
tehty vain risteilylaivaksi. 

Ainutlaatuinen, vauhdikas 
risteilyt11nnelma lähes 
vuoroka11den ympäri. 

NYTSILJALTA POHJA LAHDEN ILO ISET 
-RISTEILYT VAASASTA UUMAJAAN. 

Silja n laiva Vaasasta Uumajaan on nopein, lyhyin 
ja pohjoisin ympärivuotinen meritie R11otsiin. 

Hyvän tuulen-risteilyllä viihdytään ja virkistytään 
koko perhe. 

KYSY MYÖS EUROWAYTA MALMÖSTÄ 
TRAVEM UNDEEN JA LYYPEKKIIN ! 

S/l/A UNEfl 
'' '\. 1 \ 1 11 \\ \ \ 

Silja-matkan saat helpost i omasta matkatoimistostasi tai mei ltä lähi linja 9800-74 552 (S ILJ A). 
Si ljan myyntipisteet: H ELS INKI , Mannerheimintie 2, TAMPERE, Keskustori 1, TURKU, Silja Center / 

Hansakortteli , VAASA, Alatori, MAAR IANHAMINA , Norragatan 2. 
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