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Kansikuva: 
Koiran nimi on Jago. 
Omistaja Pasi Rantakari. 

mikä tärkeää 
t .. .. .. ? anaan .... 

Kalkaksen uudeksi päätoimittajaksi on kutsuttu toi 
mittaja Seppo Sudenniemi . Seppo on perehtynyt hyvin 
saariston olosuhteisiin. Hän tuntee sen ilot ja surut. Toi
votamme Sepolle tarmoa ja työni loa meille kaikille tärke
än lehden toimittamisessa. Uusi päätoimittaja tulee työs
sään saamaan meidän kaikkien tuen. 

Samalla lehden pitkäaikainen päätoimittaja Jouko 
Vähä-Koskela siirtyy reserviin. Me kaikki Kalkaksen ys
tävät ja tukijat es itämme Joukolle parhaat kiitoksemme 
verrattomasta panoksesta Kalkaksen luomisessa ja toimit
tamisessa. Pitkälti Joukon ansiota on, että Kalkas on ih
misläheinen perhe- ja kiltalehti, joka puhuu ihmisestä ih
miselle saariston ja rannikon asioista. Kalkas on myös 
kiltalehti jota arvostetaan. Kiitoksia Jouko upeasta vapaa
ehtoises ta työpanoksesta rykmentin ja kiltala isten oman 
lehden toimitustyössä. 

Tämän Kalkaksen teemanumerona on vapaa-aika ja 
harrastukset. Toivomme, että rykmenttiläisten ja kiltalais
ten eri harrasteiden esitte ly lehden palstoill a innostaa 
meitä itsekutakin aktiiviseen toimintaan. Erityisen tärke
ää harrastustoiminta on ulkolinnakkeilla, jossa muun yh
teiskunnan tarjoama virikkeellisyys on vähäistä. Tämä 
koskee niin varusmiehiä kuin kantahenkilökuntaa. Tasa
painoisen elämän peruspilareita ovat motivo idun työn ja 
virikkeellisen vapaa-ajan o ikea suhde. 

Vahvat ihmiset, harrastajat, es itelkää harrastustanne 
vetäkää mukaanne arat ja epäilijät, harrastetaan yhdessä 
ja viihdytään. Kevät on kohta käsillä - saariston luonto tar
joaa itsessään monia mahdollisuuksia. Nostakaa katseen
ne ylös työstä ja harrastakaa ja nauttikaa luonnosta. 

Eversti 
Ju hani Haapala 
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Hyvä 
Kalkaksen 
väki! 

Olen Vuosien mittaan mielenkiinnolla seurannut 
Kalkaksen juttuja, sillä työni ja harrastusteni vuoksi saa
ri sto j a linnakkeet ja niiden väki on tullut minulle tutuk
si. Toivon, että voin lujittaa niitä hyv iä suhte ita, jotka 
vallitsevat saari stolai sten ja puolustusvoimien välillä 
sekä toisaalta tiedottajien välillä. 

Olen pienestä pitäen kuullut tarino ita saaristosta ja 
rannikkotyk istös tä 77-vuotiaa lta isältäni ,joka on sotiem
me veteraani ja palvellut mm Örönja Kuuskajaskarin lin
nakke illa sotavuosina. Itse olen perinjuurin manselainen, 
mutta saanut si is jo pienestä kipinän saaris toon , laivoihin 
ja mereen. Pidän itseäni onnekkaana, kun sai n nuorena 
viettää kesät Saimaan ves istössä Rantasa lmella mökillä 
ja venei llen sen sokkelo issa, saarilabyrintissä, joka lou
naissaari ston lailla tenhoaa kulkijansa. On ollut mukava 
havaita, miten linnakke iden väki on sui stunut tuohon 
samaan loveen. He katsovat itsensä saaristolais iks i ja 
huo lehtivat kotiseudustaan, niin ympäris töstään kuin ih
mi sistä. On kaikkien etu puhaltaa samaan hiileen ja 
kamppailla puhtaan luonnon ja hyvien ihmissuhteiden 
puolesta. Monen mie lestä linnakeväellä on kadehdittava 
asema vapaa-ajan vieton suhteen, sill ä he e lävät keskellä 
luontoa. Tunnen useita, jotka viihtyvät kalastellen, tai
tei llen, lukien, saaria koluten tai va in maisemaa ihastel
len. Tiedän, ettei viihtyminen o le niin simppeli as ia; kuka 
mi stäkin on kiinnostunut ja miten sen soveltaa kulloisiin 
o loihin . Onneksi nykyaika antaa mahdollisuuksia mihin 
vain myös saari stossa. Jos nintendo suhi see Pres identin 
kourissa Inkoon Tähtelässä, niin käyhän tuo vempele 
vaikka utö läiseen ajanviettoon. 

Olen mielelläni mukana lujittamassa puolustusvoi
mien suhte ita siv iilei hin ja toisinpäin. Mitä lujempi poh
ja maanpuolustuksella on ihmisten mieli ssä, si tä parem
mat mahdollisuudet arme ijan väe ll äk in on suoriutua teh
tävi stään, o lipa kyseessä sitten arkinen kanssakäyminen 
tai kriisi. Rannikkotyki stö on mielestäni ho itanut osansa 
hyv in saari stossa, missä sivii li väki on tottunut askaroi
maan sen kanssa eril ais issa töissä ja tilanteissa. 

Yhte istyöterveis in 
Seppo Sudenniemi 



___________________ pauhuja 

ISO PISTOOLIN 
LAJITEKNIIKKA 

"Taitava ampuja tekee S:n pidosta 9:n, 
hyvä ampuja ei tee kuin 10:n lähtöjä". Mi
ten tähän tuntemattoman ajattelijan tavoit
teeseen päästään? Vastaus on kaikille tuttu
harjoittelemalla oikeaa lajitekniikkaa. Tä
män jälkeen tuleekin eteen kysymys; mikä 
on oikea lajitekniikka. Seuraava lajitekniik
ka kuvaus sopinee ainakin osalle ampujia. 

Lähtökohta on ollut vanhan ajatusmallin 
kumoaminen, "sama se miten sen nykä iset- jos 
nykäiset kymppiin". Säännöt sane levat to le
ranssit ampum aetä isyyksille (25 m+ 0, 10 m ja 
50 m + 0,20). Siinä saakin o ll a melkoinen ny
kymes tari , joka pystyy huomioimaan jopa 0,4 
m :n erot ampumaetäi syydessä. Eli : laukaus on 
saatava lähtemään liikenteeseen aina optimita
va lla; laukaus laukauksella yhdenmukaisesti . 

AMPUMA-ASENTO 

Painopiste: 
Mitä suurempi rekyy li ja pitempi sarja on 

ammuttavana, s itä herkemmin painopi ste s iir
tyy taakse ja rekyylin vastaanottokyky heikke
nee. Asento kaatuu taakse ja lant io painuu koh
ti tauluja. Tällöin syntyy myös helposti kor
keu hajontaa. Pai nopiste on saatava kevyes ti 
taulunpuole iselle jalalle. Alussa tuntuu, e ttä 
paino on kokonaan to isen jalan varassa. Tämä 
johtuu vanhasta, opitusta tekniikasta ja on va in 
harha. Tämä asento vaatii kehon tukev ilta li 
haksilta huomattavasti enemmän työtä kuin 
"veltto" asento. Asento on helposti tarkka ilta
vissa kun ni skan kohdalle laitetaan luotinuora 
ja katsotaan kulkeeko lanka selkärangan suun
taisesti a las . Luotisuoran tulee o ll a kevyes ti 
lähempänä taulunpuoleista jalkaa. 

Ampuma-asento harjoite: 
1. Seiso pei lin edessä, jalat hartio iden 

leveydellä toisistaan . 
2. o ta molemmat kädet hartioiden 

tasa lle ja katso pe iliin. 

Ampumaharrastus ei ole pelkkää kovaa puurtamista, 
välillä pitää katsoa nähtävyyksiä: Taustalla -lisakin 
kirkko (Pietarissa). 

3. Purista kädet nyrkk iin ja käännä pää 
ja katse " taulunpuo le ise lle"käde lle ja 
laske to inen käs i ampuma-asennon 
edellyttämälle paikalle. Tarkkaile, 
e tte i lanti o liiku/ka llistu. 

4. Toimi samo in aseen kanssa . 

Rekyylin kuoletuksen kannalta to inen kes
keinen tekijä on tähtäys-tähtäinlinjan sovitta
minen rekyylilinjaan. Yksi edellytys tälle on 
saada asetta kannattava käsi aseen " taakse". 
Tällöin hahlo-jyvä-ranne-kyynärtaive-hartiat 
ja s ilmä ovat samalla suora ll a. yt rekyyli nos
taa aseen suoraan ylös ja kiusalli set rannemul
jaukset vähenevät. Parantunut aseen hallinta 
he lpottaa myös katseen pysymi stä tähtäimissä 
laukauksen jälkeen. 

OTE 

Otteen tulee o ll a niin luja, ette i rekyyli s iir
rä asetta kämmenen sisä llä laukauksen aikana. 
Miten tähän päästään? Yksi tek ijä on kahva ja 
to inen, mitä käsitellään tässä, on o tetekniikka. 

--~ pauhuja 

Peukalon merkitys kasvaa y hdessä laukaisu
vas tuksen ja rekyylin kanssa. Tiukkaa o te tta on 
lähes mahdoton saada löysä llä peukalo ll a, va r
sinkin kun vie lä mui ste taan, e tt ä rekyyli ote
taan vastaan peukalohangan " kolmiolla" . Em. 
sy istä on syytä s iin ää ajatus jäykistettyyn pe u
ka loon ja ranteeseen. Nopeassa laukaisutapah
tumassa voimme välttyä myös iskemien siirty
mi sestä vasemma ll e (o ikeakäti sellä), kun tu
emme aseen vasemm an sivun jämäköitettyyn 
peukaloon . Samalla myös peukalohangan " re
kyylikolmio" o ttaa potkun kunnolla kiinni . 
Tämän voit koke illa esim; heiluttelemalla toi
sella käde ll ä oikeata peukaloa . 

Huomaat miten peukalohanka pyörii kun
nes jäykistät pe ukalon. Samalla myös ranne 
luk kiutuu. 

Otetiukkuus sääde llään keski - ja nimettö
mäll ä sorme ll a. Niillä puri stus saadaan suu
remmaksi kuin e tusorme ll a o leva lauka isuvas
tus, saav utetaan muutamia etuja. Ranne he itot 
klo kahden suuntaan vähenevät , koska vältym
me nk . kokokäde n laukaisulta, jossa kaikki 

sonnet koukis tu vat samanaikaisesti ja ranne 
kään tyy yläoikea lle. Toi eksi raskaskin laukai
suvas tus tuntuu kevyeltä, koska muilla sormil 
la puri ste taan jo voimakkaasti. Samall a vä l
tymme " nykäyksiltä" . Otteen tulee oll a niin 
tiukka, että asee een voidaan nojata. Yksi oh
jeellinen tiu kkuusmäärite lmä on, e ttä puri ste
taan niin lujaa kunnes ase vapisee. Tämän jäl
keen löysätään otetta kunnes ase rau ho itlllu . 
Otteeseen voidaan lukea myös koko käsivarsi 
ja harti at. ii ssä o lkapää saadaan rekyy lili nja l
le työn tämäll ä kättä e teen ja lukitsemalla o lka 
le uankärje n a lle. Tämä tekniikka e i o le kevyt 
ja mie llyttävä vaan voim iakuluttava. Siksi se 
vaatiikin lihaskestävyyttä. Ohjeellinen arvo 
kes tävyydelle on 60 ls kilpailua ajatel len 180-
2 10 nostoa/suoritusta väsymättä . Vas ta tämän 
laj ilihask unnon saavuttami sen jälkeen voima
varat alkavat riittämään kilpailusuorituks iin . 
Tämä tarko itt aa sitä , e ttä kun harjo ite ll aan niin 
haijoite llaan kerra ll aan noin 200 ls ta i enem
män, jotta saadaan hankittua nk. " turnauskes
tävyy ttä" . 

Harjoittelun lomassa on hyvä miettiä hetken mitä on tekemässä! 
Kuvassa suomen menestynein isopistooliampuja ylil. evp. Seppo Mäkinen suomen Turusta. 



SILMÄN KÄYTTÖ 

Terävää näön aluetta e i vo ida kohdistaa 
samanaikaisesti kahteen eri kohteeseen. Nyt on 
vain valittava tärkein kohde mihin kesk itytään 
ja se on JYVÄ!! Silmä kykenee hahmottamaan 
tähtäysa lueen tauluun katsomatta. Tämä on 
va in uskottava. Elle i tähän luoteta, katse 
" laukkaa"taulun ja tähtä inten vä li ä. S il män 
mukautuminen uuteen etäisyyteen kestää no in 
0,5 sekuntia. Mikäli laukaus tehdään vielä 
"harkiten"eli laukaistaan ase tiedostetu sti, vii
ve li sääntyy vie lä 0,5 sekunnill a. T iedostetun 
to iminnan viive johtuu signaalin käsi tte lys tä 
aivojen kuorikerroksessa- mistä ajanhukka. 
Nyt on kulutettu aikaa jopa I sekunti hukkaan 
ja laukaus on myöhässä. Ajattele tähtäysharjo i
tusten aikana voimakkaasti jyvää. Käske 
itse lles i:KATSO JYV ÄÄ! " (Ruotsin vapaapis
tooliampuja Ragnar Skanåker käytti Barcelo
nan Olympiakisoissa mui stil appua ampuma
pöydälläjossa luki: TITTA PÅ KO RNET (kat
so jyvää, otti muuten mitalin nii stäkin kisois
ta). Katso jyvää myös laukauksen jälkeen. 
Nä in katse tulee mukaan rekyylin hall intaan ja 
osaksi puhdasta puristavaa laukaisutapahtu
maa. 

~ TO JALAUKAUSTAPAHTUMA 

Laukaus tapahtuma on osaks i pitoa. Lauka
us ajo ittuu e llet estä sitä (ks.ed. luku) keske lle 
parasta pitoa. Kuten kuvasta 1. huomataan lau
kaus ajoittuu pidon parhaalle osalle. Tähän 
päästään katsomalla jyvää myös laukauksen 
jälkeen. Rekyyli kuo letetaan katsomall ajyvää, 
jonka jälkeen ase tuodaan alas. Tässäk in vai
heessa voidaan vie lä katsoajyvää. Tällä teknii 
ka lla emme juoksuta katsetta taululle. Vars in
kin kirkkaa ll a ke lill ä tämä on vaarana, kun yri 
tetään katsoa re ikää taululta. lskemää katso
taan vain kaukoputkell a. Mielenkiinto ista on 
seurata jyvää rekyy lin aikana ja verrata aseen 
li ikettä norrnaa lisuorituk seen. Tässä vo idaan 
tarkkailla kuinka korkealle ja mihin suun taan 
ase on liikkunut laukauksen jälkeen. Aseen si
jainti antaa viitteen osuman paikasta. 

Mikäli ase siirtyy kokonaan po is taulun 
alueelta, on tekniikassa paljon viime isteltävää. 
Esim cal. 32 (sako) nostaa asetta ylös noin puo
let taulun korkeudesta. 

pauhuja 

Vaihe 1 

Kuva: Pito-laukaisutapahtuma 
Vaihe 1: Pito vakautuu 
Vaihe 2: Laukauksen jälkeinen pito 

KUVIOAMMUNTA 

Vaihe 2 

Katseen keski ttäminen jyvään jo noston 
alkuhetkistä alkaen antaa mahdolli suuden rau
halli seen suoritukseen. Aseen ollessa "valmi 
usasennossa" ( 45 as tetta) katse on jätetty jyvä 
etäisyyde lle etuv iistoon alas . S ilmä nappaa jy
vän hahlon pohjalta nos ton aikana. Tällö in 
ampujalla on aikaa asettaa tähtäys li nja virheet
tömäksi ennen aseen tuloa taululle. "Valmi 
usasennossa" on myös etuveto po istettu. Tämä 
mahdolli staa puhtaan puristuksen oikeaan täh
täyskuvaan . Laukauksen jälkeen katsotaan jy
vää ja tuodaan ase rauhallisesti alas. Valmi
usasennossa jyvän e i tule näkyä hahlosta. Mi
käli jyvä kuitenkin nousee hahlon pohjas ta, on 
tehtävä pieni korjaus ranteella noston aikana. 
Tämä on jo virheen korjaus. Kuitenkin tämä 
virhe on pienempi kuin katseen karkaaminen 
taululle. Tämä kuviotekniikka on nosto ltaan 
huomattavasti hitaampi kuin jos katsottaisiin 
taulu lle. Etuna on kuitenkin katseen pysymi
nen jyvässä ja aseen nosto o ikeassa tähtä inlin
jassa. Tällöin e i tarvitse etsiä "s itä pahuksen 
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karka ilevaa jyvää". Alo itte lij aa pe lottaa myös 
se, että nos taisi väärään tauluun . Jos näin käy 
on asento muuttunut (tasapai no ja lihaskoordi 
naatio on pettänyt). Yl e isin syy on o lkapään 
alkuperäisen asennon muuttuminen. Tämä vo i
daan välttää valitsemalla etumaas tos ta kivi, 
hylsy, ruohotupsu tai vastaava kiintopi ste, jon
ka kautta nos tolinja ku lkee. Perusperiaate nos
totapahtumassa on, että va in nostokäs i ja silmät 
liikkuvat. 

LAUKAUKSEN KÄSKYKORTTI 

Ammunta on tahto laji . S iihen vo idaan va i
kuttaa mieliku vaohjauksell a-keskittymäll ä o i
keaan suoritukseen. Tähän päästään esim. 
omakohtaise ll a laukauksen käskykortil la. S ii 
nä käydään laukaus kohta kohdalta läpi ennen 
suoritusta ja suorituksen a ikana. Käskykortti 
ammunta on raskasta, mutta tehokas ta harjo it 
te lua. S itä vo i käyttää myös kilpa ilui ssa. Kun 
kortti luetaan se ohjaa ajatukset o ikeaan suori 
tukseen. Kortti voidaan tehdä henkilökohtai
seks i muuttamall a sitä tarpeen mu kaan. Peri 
aatteessa va in yhteen as iaan voidaan keskittyä 
kerra llaan täys ipa ino isesti . 

LOPPUSANAT 

Tässä on tiivis paketti teoriaa pi stooliam
munnas ta, ja to ivon että ampumaurhe ilu " fir
massa" ei pelkästään kaatuisi " tvä lläre itten" ja 
y li ko lmekymppiste n murheeksi, vaan tu lisi 
mukaan enemmän nuoria sotilaita "v iiva lle". 

Käsky Toimenpide 

1. Asento Tarkas ta pa inopis te, 
lantio, jalkojen asento, 
tähtäys- ja nosto linja 
suoraan taululle. 

2. Ote Tarki sta ranne lukitus, 
liipaisinsormen pa ikka, 
puri stussuunta, olanlukitus, 
käden ojennus ja tähtäinlinja. 

3. Pito/tähtäys Käske itse lles i: 
- katso jyvää-puri sta
katso jyvää-purista, 
aseen lauettua: 
- katso jyvää-purista
katso jyvää. 
Tarkasta miten jyvä on 
liikkunut hahlon ja 
tähtäyskuvan suhteen ylös 
ja sivulle. 

4. Analyys i Muodosta mie likuva 
iskemän paikas ta ja ve rtaa 
sitä kaukoputke lla havaitse
maas i iskemän paikkaan. 
Mi tä lähempänä ne ovat 
to isiaan sitä parempi. 

Rykmentin ki soissa on totuttu näkemään 
aina samat " naamat" vuodesta to iseen. Toi
voisin enemmän yrittäjiä vuonna 1994 kisois
sa. Eihän sitä koskaan tiedä minkälaisia lah
jakkuuksia joukossanne " piileksii "(yks i pii

leks ii ainak in Utössä, Paavo 
tämä on haaste,0 132). Vie lä 
on muistettava, e ttä sotil aan 
yks i tärke immistä taidoista 
on hyvä ampumataito! 

Ps. 

Mielenkiintoisia 
harjoitushetkiä 
toivoo Ripa ja Rölli 

Ripa= Ltn Risto Pi lvinen, hän toimii 
urhei lukoulun pistooli -lajivalmenta
jana Lahdessa sekä valmentaa puo
lustusvoimien edustusvalmennus

ryhmää (pistool iryhmää). 

Kenraalimajuri Pentti Lehtimäki onnittelee kirjoittajaa Suomi-Neuvostoli itto- maa
ottelun isopistoolil in pika-ammunnan voittajana. 



Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Puhuttelussako keskustelun siemen'? 

Kun muut keskustelevat on sotaväki am
moi sista ajoista alkaen toinen toistaan puhutel
lut , vääpeli a likersanttia ja everst i kapteen i. 
Järjeste tään jopa erity isiä puhuttelutilaisuuk
sia, joissa es imies puhutte lee ja alainen aina
kin joskus vastaanottaa kuulemansa tunnelman 
o llessa kuin votjakk ien uhrijuhl assa Etelä-Ud
murtiassa. Keskuste luyritykset kariutuvat mo
nasti termiin" selityksiä e i ta rvita" tai sotaväen 
krooniseen aikapulaan. Armeijassahan on aina 
kiire, se mikä kiireen aiheuttaa ei selviä puhut
teluissa , s iihen tarvittaisiin keskustelua. 

Puhuttelu saa sijaa myöslehtien palstoilla. 
Kun joku arvioi mennyttä kopauttaa puhutte
lun johtaja o itis nuijall aan as ian käsittelyn 
päättyneeksi lyöden samall a keskustelun sie
menen maan rakoon. Pöytäkirjamerkintöjen 
mukaan siemen on vain torajyvä. On asioita , 
joista armeijassa e i keskustella, puhuttelu riit
täköön . 

Tarkkail ija hoitaa taloutta 

Tarkkailija on saanut tietää sotaväenkin 
joutuvan taloudelliseen tulosvastuuseen. Kun 
tähän asiaan sisältyy myös mahdollisuus hank
kia tuloja menojen peittämiseksi on oikea het
ki antaa muutamia vihjeitä. 

Kumm it vedonlyönnissä 

Kranaatin kummiksi pääsee maksamalla 
kummi rahastoon summan, joka määräytyy ka
liberin mukaan , pienikaliberi set saa kum
mikranaat ikseen pikku summall a, kuusituuu
maisesta joutuu maksamaan enemmän. Lisä
maksusta saa kranaatin kylkeen edustamansa 
yrityksen logon tai oman monogramm insa. 
Erityistä ansioista voidaan myöntää vapaa
kummioikeus. Kaikki kummit saavat kutsun 
harjoitusammuntoihin , joissa selviää kenen 
kranaatti lentää pisimmälle. Ammuntojen aika
na järjestetään vedonlyönti , jonka tuotosta pää
osa menee kranaattititille ja osa palautuu kisai
lijo ille voittoina. 

pauhuja ~ -
Tykki ja lamppu 

Varuskuntakorjaamojen mainosmiehet 
maailmalle ja vapaana o leva kapasiteetti teho
käyttöön! Korjaamon kupeessa toimi vas ta teh
taanmyymälästä saa pikkurahalla mess inkirun
koisia makuuhuoneen vala isimia, virvo itusjuo
mapullon avaajiaja muita mainioita mui stoes i
nei tä. Mainosvalo ilmo ittaa kulkijal le "Tykk i 
ja Lamppu"- laatua sorvattuun hintaan . ja Jos 
ku uluu niihin onnekkaisiin , jotka om istava t 
tämän yrityksen osak keita on ken·an kuukau
dessa mahdo llisuus saada käytöstä poistettuja 
tykkejä ale-hintaan. 

Kuoresta ulos 

Varsinais-Suomen Karjalaiset julkito ivat 
omaa toimintaansa taanno in pun aky lkisen, 
merellä kulkevan verovapaan myymälän vie
ressä. Pr-pisteessä o li o ivallinen mahdollisuus 
tutustua si irtoväen va ihe isiin, karjalai seen 
musiikkiin ja käsityökulttuuriin. 

Siellä saattoi myös nauttia naurispi irakkaa, 
pottikalaa, apposkaa lia ja lanttukurniekkaa. 
Armeija o ttakoon oppia ja tulkoon ulos linno i
tuslaitte istaan. 

Vuosi vai htuu turvallisesti 

Markettien INT-osastolta perheenemäntä 
saa ruokakass iinsa eksootti sta Mas i-Vanikkaa 
ja autoilija ajokkiinsa maastomaalauksen. 
Luonnonsuojelijalle löytyy rannikkotyk is
töammuntojen suunnittelijo iden laa timat oh
jeet ja välineet lähivesill ä pes ivän merilinnus
tokannan ho itoon. llmailuharrastajat pääsevät 
"Vinkan kyyt iin satase lla- Hornettiin tonnilla". 
Isät hyörivät sanko in joukoin askarte lunurkka
uksessa, josta saa panssarivaunujen ja muiden 
mukavien tuhoaseiden rakennusohjeita ja toi
mivia pienoismalleja pikku maanpuo lustajille . 
Varsinainen ostoryntäys on uuden vuoden aat
tona, jolloin tehokas paukutte lumateriaa li 
vaihtaa kiivaasti omistajaa ja jos haluaa vuo
den vaihtuvan turvalli sesti voi tehdä määräai
kaisen työsopimuksen sotaväen pommimies
ten kanssa. 

Rahat turvaan 

Kun sotaväki s itten on saanut ison kasan 
kahisevaa ja kilisevää riennetään suutariliike 
Kenkä-Seppoon, joka näy te ikkunassaan ole
van ilmoituksen mukaan antaa " ilma iseksi tyh
jiä kenkälaatikoita- rahansäilytykseen". 

-- ~ pauhuja 

Toimistosihteeri Anneli Salonen. 

Torticollis on kuulunut Anne li Salosen elä
mään jo to ista vuotta. Es ikunnan oma väk i on 
jo si nut torticolliksen kanssa, mutta satunnai
se lle kulkijalle asia lienee vieras. Onko kysy
mys italialaises ta pastaerikoisuudesta? 

Torticollis e li pään kiertyminen on lihasten 
toiminnan säätöhä iriö . Anne lin torticollis 
vääntää ni skaa ja hartioita. Säätöhäiriö saattaa 
es iintyä missä tahansa tahdonalai sessa lihak
sistossa. Usein häiriö vo imistuu kävellessä ja 
es ime rkiksi hermostuminen pahentaa oireita. 
Torticollis kuuluu dystonisiin sairauk siin . Nii
den tarkka syy on tuntematon. Aiemmin epäil 
tiin sairauden syntyvän psyykk isten hä iriö iden 
pohjalta mutta nyt tiedetään, että torticolliksen 
mukana esiintyvät psyykkiset ongelmat liitty
vät va in ulko isen olemuksen muuttumiseen. 

Huomio-
katse 
eteen
päin! 

g _ 

Sairauden ho ito aivan uuden tyyppisellä 
a ineella on Suomessa kokeiluvaiheessa. Anne
li Salonen on yks i tämän botulinum-myrkkyyn 
perustuvan lääkkeen tytyvä isistä kokeilijoista. 

Tämänkin sairauden hoitoon kuuluvat su
rutyö, masentl)minen ja raivo mutta myös so
peutuminen, itsensä vo ittam inen ja huumori , 
kertoo Anneli. Naurun tunnistaminen itkun 
seasta on joskus ollut mahdotonta kuten kävi 
mm . torticolli s-väen sope utumiskurssi lla kun 
kuntojumppari ensimmäisen tuntinsa aluksi 
komensi re ippaas ti : 

"Katsokaa suoraan eteenne!. 
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Seepra ja nuija 
Pääerotuomari Hearns USA:sta vei Suomelta voiton Kanadaa vastaan 

olympiakisojen jääkiekon semifinaalissa. Hän toimi puolueellisesti. Tästä
hän me suomalaiset olemme kaikki yhtä mieltä. Erotuomarithan ovat kau
kalon sylkykuppeja. 

Mikä tuomitsemisessa viehättää? 
Vastaaj ina lajin harrastajat 
sotilasmestari Juha Laurila ja 
tykkiteknikko Simo Uusikartano. 

Simo Uusikartano. 

1111111 
-Jokainen o ttelu on erilainen. Kymmen

vuotiaiden juniore iden pelit ovat aivan eril a i
s ia tuomita kuin es imerki ks i seniore iden pe lit. 
Nykyään myös naisten pelaaminen on tuonut 
oman värinsä tähänkin lajiin, Simo kertoo. 

-Esikuntatyöskente lyn vastapainona tä lla i
nen kiihkeä laji on mitä parha in tasapainottaja 
ja kussakin pe li ssä o ikean tuomari linjan löyty
minen ja sen sä il yttäminen on tärkeä osa koko 
pelin onnistumi sta. Siinä onnistuminen tuo 
tyydytystä, Juha tarkentaa. 

Olerre kumpikin harrastanee! lajia kahdek
sankymmentäluvun puolesravälisrä. Mikä sai 
teidär lajin pariin ? 

-Kiinnostu s jääkiekkoon oli ti e tysti lähtö
kohta. Omall a kohdall ani harrastus a lko i Rau
man ympäristön kyläsarjassa, jossa o li koulut
tajana entinen kansainvälinen erotuomari Sa
kari S ill ankorva, Simo muistelee. Juha sai ki 
pinän ihmete llessään katsojien jatkuvaa purna
usta erotuomarien ratka isui sta. Hän otti haas
teen vastaan: Ei se nyt niin vaikeata vo i o ll a! 
Nyt voi va in todeta, että se onkin paljon vaike
ampaa. 

--~ pauhuja 

Juha Laurila 

11111111111 

11 _ 

Te kumpikin kuulune Turun Jääkiekko1uo
rnareihi11 . Minkälaista kou lutusta lajissa anne
taan ? 

-Jotta yleensä pääsee tuomitsemaan pi tää 
käydä perusk urssi ja suorittaa kuntotest i hy
väksytyst i. Tä llöi n saa tuomari ko rtin . Perus
kurss i ja riittävä kokem us antaa pätevyyden 
miesten 

II -d iv isioonan pe le ihi n ja A-j uniore iden !
div isioonaan as ti . Liigassa ja !-d ivis ioonassa 
tuomitsevat ns. valiotuomarit. Oman tasoni on 

II -di vis ioona, sanoo S imo. 
-Kerho määritte lee om ia tuomaritasojaan 

kunkin kyvykkyyden ja halu kk uuden peru s
tee lla. Minä tuomitsen hyv in eril aisia o tte lu ita 

E-junnuista IIl -d ivisioonan senioreihi n. 
Kaudessa tuomittav ia pe lejä kertyy reil ut kol
mekymmentä. Myös tässä laji ssa on ni itä, jot
ka ovat " uraputkessa" ja ni itä, jo ille nykyinen 
taso riittää . Itse kuulun j älkimmäisii n, Juha ja t
kaa. 

Kummankin mie lestä o tte lui ssa on helppo 
pysyä puolueettomana, onhan se koko toi min
nan lähtökohta. T ällä tasolla o ttelut käydään 
yleensä kahdell a tuomarilla, ja suurimmat vai
keudet tulevatkin tilante issa, jotka sattuvat se
län takana eli yleensä siellä missä kiekko e i ole. 
tä llai s issa til ante issa pitää va in nie ll ä a iheelli 
nen arvoste lu . Sadatte lua tai nimi tte lyä tuoma
ri e i salli mi ssään til anteessa. Samoin maalivii 
vati lanteet, "oliko sisällä va i e ikö", ovat pu l
mallis ia, videota kun e i o le käytössä. 

Harrastuksensa hyv inä puo lina kumpi kin 
pitää s itä, että se e i vaadi suuri a taloudell isia 
s ijoituksia ja että kulukorvaus kutakuinkin kat
taa o tte lure issuista a iheutuneet kulut . Tok i 
edu ks i on laskettava ilmainen sisäänpääsy 
ka ikkiin Suomessa pelattav iin o tte luih in. Li i
gajoukkue ista S imo vaalii Lukon värejä, Ju ha 
liputtaa T PS:n puo les ta. Normaali länsiranni
kon asete lma. 
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Sotilas myyttien takana 
leipuri Rautiainen 
Sakari-Celsius-Heikki-Lauri-Eemeli
Matti -Matti-Eemeli-Risto-Tyyne-Otto
Paavo-Faarao eli savipata, jolla Utön 
linnakkeen kouluttaja Pasi Rautiainen 
loihtii haudutettuja herkkuja talvipäi
vän päätteeksi. 

Pasi leipomassa, Wagu tuntee myös monia muita miehiä, 
jotka ovat erinomaisia ruuanlaittaji a, Lehden Hannu esi
merkiksi. 

Herkulliset unkarilaistyyliset kaalipiirakat valmistumassa. 

Saariston sotilas harrastaa me lkein poik
ke uksetta kalastusta , metsästystä tai ampumis
ta . Ruoanlaitto paljastuu use in e ines ten läm
mittämiseksi ja ruoanlaitto harrastuksena Glo
ria-lehden sitruunaviikk.ojen viiniateriaksi. 
Taidot riittävät gourmet-kokille, mutta rai 
vaustyö jää muille perhee njäsenille. 

Pasin innostu s ruoanva lmi stukseen ja le i
vontaan juontaa juurensa Itä-S uomesta . Poika
miehenä hän kyll äs tyi nopeas ti kioskiruokaan 
ja le ipomi set tuli opittua, kun luki ruokaohje i
ta pääll is inpuol in ja la itto i rohkeasti kätensä 
ta ikinaan . 

Ihana tuoksu tulvii Pasin uuni sta. Aidoilla 
tulikivialu stalla paistuvat kaa lipiirakat. Mai s
taja lle yllätys on sisällä , kun paljas tuu että tu
linen maku on perä isin Unkarin matkan tuliai 
s ista. 

Pasi kertoo le ipovansa lähes viikoittain , 
mielui sinta on karjalanpii rako iden le ipominen. 
Ne pitää syödä tuoreeltaan, pakas taminen e i 
Pasin mielestä sove llu ruista ikinalle. Le ipäko
neen Pas i hankki innostuksissaan pari vuotta 
s itten. Sittemmin innostus on laantunut; Pas i 
kertoo, e ttä " le ivästä tahtoo tulla aina sem
mo ista hö ttä". Paras ohje pitää kuulemma s i
sä llään kot ika ljauutetta. Puuroke itintä Pasi 
suositte lee s iitä kiinnostune ille , mutta ihmette
lee kattilan vaikeaa puhdiste ttavuutta. 

Kaupan le ipävalikoimaa Pas i käyttää, 
koska saattaa josk us omiinkin leivonnai
s iinsa kyllästyä. Muute n Utön valintati sk i 
sane lee Pasin kertoman mukaan aika tark
kaan ruokali stan: "e i pahemmin liharuoki a, 
enemmänkin kasv isvoittoista kala- ja kana
ruokaa". Lempiruoka e i ole makkara, vaan 
pastaruoat eikä lempimauste ke tsuppi , vaan 
valkosipuli ja mustapippuri . 

Lähiviikkojen suunnite lmi ssa Itä-Suo
mala isten vatruskojen le ipominen ja kevään 
kuluessa Pasi aikoo koke illa aurinkoisella 
ikkunal audalla va lkosipulin kasvattamista 
ja auringonkukan siemente n idättämistä. 

Aurinkoisia leivontahetkiä Pasille! 

--~ pauhuja ----- ------------ 13 _ 

KOIRA-
MONTA TAPAA HARRASTAA 

Ensisijaisesti perheenjäsen 

Monessa perheessä on koira. Useimmille 
koira on lemmikki , perheenjäsen, ja se ll a isena 
hyvin tärkeä. Ja niin pitää o lla. Ko ira on lau
maeläin ja se tarvitsee ympärilleen lauman, 
joka yleensä koostuu ihmi sistä. Pihakoiraksi 
sopivia rotuja e i s iis ole olemassakaan, vaikka 
jo tkut niin väittävätkin. Ko ira, joka e i saa seu
rata laum ansa tapahtumi a ja kokea o levansa 
kaikessa mukana, on onneton koira. Tämän 
kun pitää mie lessä, onni stuu ko iran kasvatuk
sessaja saa palkkioksi ystävän, joka e i koskaan 
petä tai hy lkää. Se on me ille ihmi sille nykypäi
vänä va rs in tä rkeää .. 

Vaikka koira on perheenjäsen , se ei tarko i
ta , e tte i s itä ta rvitse kouluttaa. Ko irat e ivät, 
onneksi, o le lainkaan samanla is ia kuin ihmi set, 
vaan lähintä mallia pitää hakea sus ista. Koira 
on suden jä lkeläinen ja va ikka se on vie ttänyt 
ihmisen kumppanina yli 10 000 vuotta , se edel
lee n to imii j a käy ttäytyy kuten villi sukulai sen
sa. Näitä as io ita käytetään hyväks i, kun halu
taan kouluttaa koiraa ta i y lipää tään ymmärtää, 
mite n ja miksi se to imii . Ko ira lle saa hyvi n 
he lpos ti opete ttua muutamia perusasio ita , joi 
den av ulla koko lauman e lämä saadaan he lpos
ti to imi vaksi. Ko ira e i sais i vetää hihnassa , 
koska muuten sen ulko iluttaminen on epämiel
ly ttävää. Ko iran pitä isi osata tulla luokse til an
teessa kuin til anteessa, jo tta s itä vo idaan pitää 
vapaana, s illä koirasta e i mikään o le niin haus
kaa kuin juoksenella omistajan rinna ll a met
sässä. Ja mitä enemmän koira saa o lla vapaa
na, sen onneli sem pi se on. Koiraa pitää voida 
harja ta ja ho itaa jo ih an e lä inl ääkärillä käynte
jäkin ajatel le n. A pua näihin as io ihin löytää kir
joista, kasvattajilta ja koirakouluista. 

Koira on muutakin kuin perheenjäsen! 

Itse aloitin koiraharrastuksen vuonna 
1988, kun hankin ensimmäi sen koirani. Se o li 
belgianpaimenkoira tervueren, joka kuuluu 
palve luskoirarotuihin. Koirarotuja on huikeat 
määrät, j a a loi tte leva koiranhankkija voi o ll a 

Koira suorittamassa noutoliikettä palveluskoirakilpailussa 
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niiden pyörte issä aivan ymmällään. Kannattaa 
aina ottaa selvää monista eri roduista, sill ä kul 
lakin rodulla on tietyt käyttötarkoituksensa (ai
nakin on joskus ollut). Näiden käyttötarkoitus
ten perusteella voi niiden luontees ta ennustaa 
ainakin jotakin ja seuraamalla rotua ja tutustu
malla rodun harrastajiiin voi vannistua siitä, 
sopiiko tämä rotu minulle. Esimerkiksi palve
lus- tai metsäs tyskoiraa ei kannata ottaa pel
käksi seurakoiraksi. Rotuihin kannattaa senkin 
takia perehtyä kunnolla , että jos innostuu har
rastamaan enemmänkin, voi kokea pettymyk
sen, kun huomaa, että vinttikoiralla e i pääse
kään palveluskoirakokeisiin tai toisinpäin. 
Rotukoiran hankkiminen on siinä mielessä 
suosite ltavaa, että koiran hankkiessaan tietää 
suurin piirtein, minkä kokoiseksi ja näköiseksi 
se kasvaa. 

Palveluskoira palveluksessanne 

Alun perin palveluskoirakokeiden tarkoi
tuksena on ollut kouluttaa koiria yhteiskunnan 
palvelukseen, esimerkiksi sotaoloihin . Palve
luskoiralajeista esimerkiksi jälki , jota itse har
rastan, palvelee myös pelastusetsintää. 

Poliisi voi tarvittaessa hälyttää koulutetun 
jälkikoiran ets imään marjametsässä kadonnut
ta ihmistä. Muistona palve luskoirakokeiden 
liittymisestä armeijan tarkoituksiin on viesti. 
Vielä II maailmansodassa käytettiin koiria , jot
ka kuljettivat viestejä kaul apannassaan ase
malta toiselle. Nykyään viesti on yksi palvelus
koirakokeiden monista lajeista. Harrastan itse 
nykyi sen bel gialaiseni kanssa viestiä, joka on
kin rodulle sopivan nopeatempoinen laji . 

Palveluskoirakoke isiin kuuluu myös totte
levaisuusosio, jossa on monia liikkeitä paikal
la - makuusta hyppynoutoihin . Luokki a ko
keessa on kolme. Ensimmäisen koirani kanssa 
pääsin voittajaluokkaann asti , mutta kyllä me 
paiskimmekin töitä! Palveluskoirakokeisiin 
tähtäävää koulutusta saa palveluskoirayhdis
tysten koirakouluista. Näistä saa tietoa Suomen 
Palve luskoiraliitosta. 

Koko perheen kanssa näyttelyyn 

Koiranäyttelyn varsinainen tarkoi tus on 
palvella jalostusta mutta varsinkin nykypäi -

vinä näyttely istä on tullut ennemminkin kau
neuskilpailu ja toisaa lta paikka, jossa on mu
kava viettää aikaa koko perheen voimin. Useat 
näyttelyt ta1joavat kaikenlaista ohei stoimintaa 
ja halukkaat voivat myös tuhlata rahansa eri 
lai siin koiratarvikke isiin. Käyn itse näy ttelyis
sä siksi, että se on mukavaa ajankulua muun 
kilpa ilemisen ohessa. Näyttelyitä varten pitää 
koira opettaa esiintymään tuomarille e li seiso
maan kaunii sti käskettäessä ja sallimaan itsen
sä koskettamisen. Näyttelyi ssä korke in saavu
tus on muotovalion arvo, jonka ensimmäinen 
bel gini saavuttikin . Ja onhan toki mukavaa 
katse ll a kirjahyllyssä kimaltelev ia palkintoja .. 

Tottelevaisuuskokeet ovat avoimet 
kaikille roduille 

Toisin kuin pal ve luskoirakokeissa, tottele
vaisuuskokeisiin saa osallistua minkärotui sel
la koiralla tahansa. Liikkeet ovat hieman he l
pommat alimmissa luoki ssa (luokkia on neljä), 
mutta vaikeutuvat myähemmin. Omieni kans
sa olen päässyt avoimeen luokkaan, mutta siitä 
on vielä matkaa tottelevai suusvalioksi. Suosit
telen jokaiselle koiralle alokasluokan liikkei 
den hallitsemista, näin kotikoirankin käs ittely 
he lpottuu ja kontakti koiraan paranee. Kaiken 
koiraharrastuk sen ydinhän on se, että omista
jan ja koiran keskinäinen suhde on toimiva. 

Agility, lajeista vauhdikkain 

Agility on koirien esteratakilpailu, joka on 
saavuttanut suuren suosion viime vuosina. 
Agilityssä koira juoksee vapaana radalla ja 
suorittaa esteitä ohjaajansa käskystä. Laji vaa
tii perustotte levaisuuden ja jälleen kerran hy
vän kontaktin koiran ja ohjaajan välille. Agili 
ty on koirienkin mielestä tode lla hauska harras
tus , johon kannattaa tulla ainakin tutustumaan 
kouluttajien valvonnassa - esteiden suoritus 
vailla perustietoja voi olla vaarallista. Kilpai 
len alimmassa luokassa belgi alaiseni kanssa ja 
olemme molemmat innostuneita lajista . Luok
kia on kolme, isoille ja pienille koirille erik
seen. 

--W pauhuja 

Yleiskuva agilityradasta koiranäyttelyn yhteydessä. 

Ja paljon muuta .. 

Tässä artikkelissa es ittelin vain ne lajit, 
joita harrastan itse. Paljon jäi mainitsematta, 
es imerkiksi metästyskoirien kanssa voi kilpail
la vielä monissa muissa lajeissa, puhumatta
kaan paimennuksesta, vinttikoirajuoksuista, 
vesipelastuksesta, luol ametsätyksestä .. Eräs 
koiraharrastukse n parhaista piirtei stä on se, 
että kaikkien näide n lajien välityksellä tutustuu 
muihin samanhenkisiin , hieman höyrähtänei
siin , ihmisiin! Jos kaipaat ystäviä, vauhdikkaan 
harrastuksen ja jaksat touhuta koirasi kanssa, 
ota yhteyttä Suomen Kennelliittoon ja kysy li
sää! 

Sari Rouvali 

Kirjoinaj a toimii ilmavo imien palveluksessa 
til annevalvojana. 
Toimitus 
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Harrastuksena paineensieto 

Kapteeni Ve li-Pekka Paate
ro rykmentin es ikunnasta on 
harrastanut suke llusta seitse
mäntoi stavuotisesta nuorukai
sesta lähtien vuodesta 1974. 
Mikä sa i nuoren miehen tämän 
harrastuksen pariin? 

- Kasvoin nuoruuteni saaris
ton vaikutuspiirissä ja veneily 
oli o lennainen osa kesänvie ttoa. 
Tämä ja ehkä tärke impänä yk
sittä isenä asiana Cousteaun 
"Meren salaisuudet" - ohjelma
sarja saivat minut innostumaan 
sukeltam isesta ja ensinmäisen 
suke llukseni te in kaverin laina
vehkei ll ä kesällä 1974. 

"Luolamies Kuggskärin vesissä". 

Minkälaisia valmiuksia ja taloudellisia uh
rauksia harrastuksen aloittaminen vaarii? 
Entä alan koulutus? 

- Perusvälineet laites ukellukseen, räpy lät, 
maskin , happipullot ja märkäpuvun , saa re ilus
ti alle kymppitonnin uutena. Tosin erinomaisia 
käyte ttyjäkin on saatavissa. Hintahaitari näis
säkin laitteissa on suuri . Itse olen käynyt Suo
men urhe ilusuke ltajaliiton peruskurssin vuon
na -75 ja kouluttajakurssin kahdeksankym
mentäluvun puolivälissä. Pidän kurse ille osal
listumi sta lähes välttämättömänä. 

Olet suorittanut pitkälti yli tuhat sukellus
ta . Mitkä ovat olleet mielenkiintoisimmat koh
teesi? 

. - Suomessa miinalaiva Ladogan hylky on 
v_a,lla vertaa. Se sijaitsee noin kaksi kilometriä 
Oröstä lounaaseen. Se on ehjä kokonaisuus , 

jossa on vielä es ine istöä jäljellä. Li säksi alueel
la on joskus poikkeukselli sen hyvä näkyvyys . 
Ulkoma isista kohteista pidän e niten Punaisel
la mere ll ä Egypti ssä o levasta Ras Muhamme
dista. Siell ä on paljon isoja ka loja j a muita ek
soottis ia mereneläviä, näkyvyys on erinomai
nen ia jyrkänte iden ja syvänteiden luomat jyl 
hät ma isemat kerrassaan upe ita. 

Sukellat 20 - / 20 tuntia vuodessa. Mitkä 
ovat ohjeesi aloittelevalle suke!tajalle? 

-~ Käy liiton hyväksy':1ä peruskurss i. Liity 
akt11v1sukeltajaseuraan . Alä s ijoita a luksi tur
han paljon rahaa varusteisiin.jos asia e i kuiten
kaan kiinnosta jatkossa. Käy ttöhuolla varus
teesi hyvin ja huolia varusteesi säännölli ses ti 
ammattitaitoisessa huoltoliikkeessä. Kerää ko
kemuksia varovasti , kokeneen maltilli sen ka
verin kanssa. 

--~ pauhuja 

Viime vuonna luimme lehdistä monis
ta s11keltajii11 kohdistuneista onnettomuuk
sista. Pidätkö sukellusta vaarallisena har
rastuksena? 

- Yaromääräyksiä on ehdottomasti 
no udatettava. Lisäksi omien laitte iden tun
temus ja tunno llinen huo ltam inen ovat it
sestäänselviä as io ita. Hyvä sukelluskaveri 
pariköyden päässä ja te rve hark inta toi
minno issa, niin sukeltamisessa e i ole min
käänl ais ia vaaroja. Suke llustauluko iden 
paikkaansapitävyyttä e i pidä mennä koke i
lemaan. 

Miksi s11kellat ? 

- Harras tus on tuonut minulle runsaas
ti ystäviä ympäri maailmaa ja pinnan a ll a 
o leva maailma on koettav issa vain suke l
tamalla , sna e i voi kuvaill a 
sano in.Tunne lmat hyly ill ä,joi lla e lämä on 
jonakin hetkenä pysähtynyt, tuo mieleen 
monenlaisi a mielikuvia ihmi sistä, jotka 
ovat aluksilla palvelleet ja o losuhte ista, 
joissa ne ovat uponneet. 

Muita sukelluk ses ta kiinnostuneita 
rykmentissä ovat ainakin Rantion Tapani 
ja Lammeksen Paavo. 

"Tämä tykki on vaiennul" . 

"Miinalaiva Ladogan komentosillan hälytystaulu". 

"Ras Muhammedissa ruokkimassa kaloja" . 
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Linnakejaos 
• • • • • Jyraa 
Kuuska
jaskarissa 

Kuuskajaskarin linnakkeen katupallokausi 
alkoi marraskuun puolen välin tienoilla , jolloin 
ki,joittajakin debytoi itsensä rahakentille. Sar
ja oli tasa inen mutta selvä, joukkueita o li va in 
kaksi joista to inen sai pi steet ja toinen sai niel
lä tappion karvaan kalkin useas ti . 

Joukkueiden lukumäärästä huolimatta pe
laajien taso o li huimaavan korkea, joskin lin
nakejaoksen sisäisiä välejä horjutti kolmen pe
laajan dopingongelma. Näistä pe laajista pääs
tiin kuitenkin mukavasti eroon kun yksi myy
tiin Rauman Lukkoon ja kaksi muuta kelpasi 
Laitilan Jyskeelle. Kaupo ista saad uilla rahoil
la linnakejaos osti 3 aliupseerikurssin parasta 
pe laajaa ja heikensi s iten e nnestäänkin hei
kompaa joukkuetta enti sestään. 

Syitä linnakejaoksen ylivoimaisuuteen on 
mietitty paljon, linnakkeen tie täjät ja urhe ilu
psykologit ovat pohtineet miten to inen joukkue 
voi niin totaa li sesti kävellä toisen yli . Syitä on 
monia ja nii stä päällimmäisenä tulee mieleen 
linnakejaoksen ylivo imainen materiaali ja 
hyvä joukkuehenki. Linnakejaos ties i, että kävi 
miten tahansa niin sääasemalta saisi a ina tar
vittaessa kaksi maailmanluokan kynäilijää 
kentälle. Aliupseerikurssin käyneet sen s ijaan 
o livat kerta to isensa jälkeen pakotettuja hank
kimaan vahvistuksia kouluttamattomien , siis 
keskeneräisten pelaajien joukosta. Ja välill ä 
vahvistukset olivatkin tode ll a väsyne itä. 

pauhuja 

"Vai että katupallokuntsarille" 

Sarjataulukko s iis kertoo surullista tarinaa: 
aliupseerikurssin käyneet I pi ste, linnakejaos 
19 pi stettä . Pelattiin s ii s kymmenen ottelua, 
joista linnakejaos itse asiassa voitti joka isen 
mutta olisihan se aliupseerikurss in joukkueel
le no lo paikka jos muut saisivat ti e tää kymme
nen ottelun tappioputkesta. 

Kausi on nyt ohi ja kun olen tässä seuran
nut linnakejaoksen joukkueen kehitystä, niin 
pahalta näyttää että valtikka säilyy linnakeja
oksella. Paineet ovat kyllä kovat mutta luotan, 
että kaverit pitävät perinnettä yllä. Itse s iirryn 
meren yli reservin Raiders: iin pelaamaan. Siir
topäivä on 21.3.1994 ja sopimus ikuinen. 

-Tenu Tretjak-

--~ pakina 

Harrastus on 
korkeampaa 
ilmestystä 

Onko harrastus rikkaan elämän edellytys 
vai pe lkkää ajan haaskausta? Miksi ponnistel
la pelkän huvin vuoksi. Miksi kirvoittaa hiki
pi saroita ihon pinnalle tuskaisen maratonin 
vuoksi , miksi avata kukkaron nyörit näädän
karva isen vesivärisiveltimen tai kokoelmasta 
puuttuvan postimerkin takia? 

Harrastus antaa onnistumisen e lämyks iä ja 
mahdo llisuuden mitali s ijaan . Onni stumi sen 
ilo korvaa epäonnen hetki ä. Harras tus on ar
je n harmauden ja raatamisern unohtamista 
mutta se e i ole pakoa tode lli suudes ta vaan sen 
laajentamista uu siin ulottuvuuks iin . 

Keräilijä pyrkii täyde lli syyteen, saamaan 
kokoelmansa kattavaksi tie täen e tte i milloin
kaan saav uta tavoite ttaan. Lähe lle pääsyn 
mahdollisuus ja näkyvissä oleva maaliviiva 
antavat jatkamiselle motiivin . Kätte n taitoje n 
osaaja e ts ii esteetti s iä arvoja ja pyrkii täyttä
mään kauneuden kaipuuta. 

"Taiteilija ja käsityöläinen tekevät molem
mat samaa suurta työtä; he auttavat ihmisen 
asuntoa mie llyttäväksi ja kauniiksi , he toimi
vat antaakseen talolle, puutarhalle, kaupungil
le kauneuden ja hienouden leiman. " 

"Joka e i pidä taiteesta, hän e i myöskään 
milloinkaan ole tajunnut kauneuden merkitys
tä." 

Aineettomat arvot ohjaavat harrastajan elä
män aina rikkaampaan suuntaan. Harrastukses
ta löytyy keino voittaa tavoitteiden ja tunteiden 
ilmaisun vaikeus. 

" Laulu ja soitto ovat ihmiselle ikäänkuin 
toi nen pyhempi kieli, jolla hän mie lellään tul 
kitsee surua ja iloa, kaipausta ja toiveita. " 

Ruumiinkunto on itseisarvo. Ruumiin kult 
tuurin ans ioita e i edes penkkiurheiluakin ar
vosteleva voi vähätellä. Niin kiistaton on lii
kunnan merkitys hyvinvoi nnille. 

" Yoittamistahto kruunaa urheilijan ponnis
tuk set. Yoittamistahto va llo ittaa elämän. Yoit
tami stahto on yksi lön ja kansakunnan se lkä
ranka." 

Ihminen kaipaa samo ista arvoista kiinnos
tunutta ystävää. Ystävyys tarjoaa aina mahdol 
li suuden myös eril aisi in mielipite is iin . Olkoon 
kysymys yhdistystoiminnasta, jossa voi vai 
kuttaa yhteisten as io iden kulkuun tai mistä ta
hansa muusta harrastuksesta niin ystäväpiiri 
karttuu väistämättä. Pe rheen, tuttavien ja tvö
tovereiden muodostama ketju saa uusia, vah
voja lenkkejä. 

Harrastus on korkeampaa ilmestystä kuin 
kaikki viisaus ja filosofia. 

Lainaukset: 

Louis Burlandt, Anatole France 
Martti Jukola, Elias Lönnrot 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Siirtoja ja tehtävämäärityksiä: 

1.2. 1994 
yliluutnatti Jan ne Veikko Emil Herrala 
Kuu skajaskarin linnakkeelta Suomen lin
nan Rannikkorykmenttiin . 
yliluuntnantti Janne Huusko Kuuskajaska
rin linnakkeen varapäälli köksi. 

1.4. 1994 
kapteeniluu tnantt i Kari Kokko Saaristo
meren laivastosta rykmentin meriku lje
tusupseeriksi 

1.6. 1994 
kapteeni Veli -Pekka Paatero Örön linnak
keen päälliköks i 
y liluutnantti Jussi Hietaniem i Gy ltön lin
nakkeen päälliköksi 
y liluutnantti Juha T uomi nen Gyltön lin
nakkeen varapäälliköksi 

Otettu vä li a ikaiseen pal velukseen aj aks i 
7 .2. 1994-30.4. 1994: 

vänrikk i Niko To ivonen Gy ltön 
linnakkeelle 
kersantti Jani-Jukka Salonen Utön 
linnakkeel le 

Untuvikkoja: 

pärskeitä R --

kersantti Jan-Henrik Kankare Gyltön 
linnakkeelle 
kersantti Kari Rouvali Gyltön 
linnakkeelle 
kersantti Jarno Saastamoinen 
Kuu skajaskarin linnakkeelle 
kersantti Kimmo Vaarola Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 

Ylennetty 1.3 . 1994 luutnantiksi: 
- vääpe li Timo Luntamo 

Irtisanoutum iset: 
toi mi stosihteeri Ritva Au likki Ki viniemi 
pv :n toimistosihteerin virasta 1. 1. 1994 
lukien 
asentaja Seppo O lav i Vuoriranta pv :n 
vanhemman asentajan virasta 17.1.1994 
lukien 
komentajakapteeni Juhani Sulo Aleksi 
Mäntynen pv:n komentajakapteenin 
virasta 1.4. 1994 lukien 
yliluutnantti Ilmo Rudo lf Laakso pv:n 
1 luokan opistoupseerin virasta 1.4.1994 
lukien 
vies tittäjä Eija Margareta Saarinen pv :n 
viestittäjänn virasta 1.4.1994 lukien 

Sirpa ja Petri Kalliomäelle poika 29. 12. 1993 

Mia Niemiselle ja Vesa Torninojalle poika 2.2. 1994 

Leena ja Juha Åbergi lle tyttö 3.1.1994 

--R pärskeitä 

,ft, , l 

i~i 
-,,.:.:_. 

Korppoon kunnanhallitus Gyltössä 

(Gyltö, helmikuu -94) 
Korppoon kunnanhallitus tutustui helmi

kuu ssa Korppoon varuskuntaan. Vierailun 
isäntänä toimi varuskunnan päällikkö eversti
luutnantti Markku Järvi . Tutustumisen teema
na oli perehtyä asukkaiden tarpei siin tärkeim
pinä päivähoito ja koulupalve lut. Kerholla pi
detyssä keskuste lutilaisuudessa kunnan johto 

21 _ 

Komentaja tarkasti Gyltön rannikkotaistelu
harjo ituksen 2 1.2 . - 25.2.94. 

Kuvassa oppilas Ko ivuniemi selostamassa 
meri va lvontalinj an koulutusvaihetta koulutta
jansa kersantti Jan-Henrik Kankareen valvon
nassa. 

Apulai smaavo im akomentaja eversti Asko Si
vulaj a rannikkotyk istön tarkastaja everst i Ri s
to Sinkkonen komentajan isännö imän vierai
lun yhteydessä Flunderspiranin merimerkillä. 

vakuutti ta louden olevan kunnossa ja olevansa 
ilahtunut puolu stusvoimien lomautusuhkien 
poistumisesta. Onhan varuskunnan väki Korp
poon kunnan suurin veronmaksaja. Kesäll ä -93 
hall itus tek i vastaavan vierailun Utön linnak
keelle. 
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Ahti on suonut antajaan Vainionpään Outille. 

Eipä tarvittu vetoapua ... 

Hernerokkaa ja makkaraa Gammaskärin laguunilla . 

pärskeitä ~ --

(Utö, helmikuu -94) 

Naiset kalamiehinä Utössä 

Utöseen tuli o ikea jäätalvi s itten 
seitsemään vuoteen ja vihdo in päästiin 
laskemaan verkkoja jään alle. Naiset ne 
si tten nostivat ka laa verkoista. Outi Vai
nionpää, Carita Lehtinen ja Anna-Maija 
Salminen kerto iva t "ti enneensä mistä 
ka la nousee ja laskeneet verkot s iihen" . 
Lapset o livat ylpe itä äide istään. Isät ko
kevat vielä verkkojaan. 

(Utö, laskiainen -94) 

Utön laskiaisrieha 

Uskomattoman kirkas sunnunta i
päivä saati in til auksena, kun Utön per
heet lähtivät sanko in jouko in Gommas
kärin laguunille. Pienet istuivat vetokel
kassa mönkijän perässä ja isommat 
koittivat pysyä minisuksilla. Hangella 
maistui hernerokka ja gri llimakkara. 
Laskiai stiistaina kokoonnuttiin ranta
saunall a juomaan kaakaota ja syömään 
laskiaispu lli a. 

__ ~ pärskeitä 

"Sundgvistin Tagen koulukyyti" . 

"Kelkkailujoukkue?" No ei! Lomille mars! 

23 _ 

(Örö, helmikuu -94) 

Koulukyyti 

Örön kou lul aiset tulossa 
kou lusta helmikuussa. Harvalla 
pojalla on tällainen kou lukyyti . 
Ennen matka kesti Hakunilla 
jäissä jopa puolitoista tuntia , nyt 
auto ll a vi idessätoista minuutis
sa. Syystäkin ovat pojat tyyty
väisiä . 

(Ö rö, helmikuu -94) 

Lomille maksoi mitä 
maksoi 

Kaikkea se sotilas joutuu 
kokemaan , mutta lom ille on 
päästävä vaikka reessä tai ke l
kassa istuen auton hinaukses a. 
Kylmä viima puree poskia , mut
ta se on pieni vaiva kunhan vaan 
lom ille pääsee. 
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Lasten hiihtokilpailun osallistujat ankaran taistelun jälkeen. 

"Ei tuo edessä oleva konekoira minulle pärjää." 

Esikuntaväki Hirvensalossa. 

pärskeitä ~ --

(Gyltö, laskiainen -94) 

Varuskunnan väki 
liikkui laskiaisena 

Laskiaislauantai keräs i Gy ltön 
lapset ja aik ui set liikkumaan upeassa 
talvisäässä. Päivä a lkoi las te n hiihto
ki lpailu ll a ja jatkui ko irava lj akkoaje
lulla ja ahkiohinauksell a. Iltase ll a 
pyörittiin rusettiluistelun pyörteissä 
kiekkoka ukalo ll a. Perinte isen lask i
aista1joi lun "buffasi" Saariston Pääl
lystöyhdis tys, joka vastasi myös 
muista järjestelyistä. Yhdistys ki ittää 
kaikkia järjeste lijö itä ja yli ne ljää
kymmentä mukanaol ijaa pirteästä 
akti ivisuudesta. 

(Turku, laskiainen -94) 

Suksilla, 
lumilaudalla ja 
pulkalla 

Vajaat parikymmentä es ikun
talaista laskette li laskia ist ii sta ina 
laskiaista Hirvensalon laskette lu
keskuksessa. Åbergin Juha j unai
li jä1jestelyt ja tarjo ilut perinteitä 
kunnioittaen ja av itt i tarvittaessa 
vie lä "miestä mäessä". Parkkolan 
Kaitsu herätti ihastusta lumilau
tailutaidoillaan ja muut ehkä 
enemmän olemassaolo llaan. 

Onnistunut keikka. 

--~ pärskeitä 

(Rauma, 4.1.-94) 

Veteraankuoron vierailu 

Rauman mieslaul ajien veteraani
kuoro "Rauman Isku " vieraili Kuus
kajaskarin linnakkee ll a 4. 1. 1994. 

Veteraanit esittivät ohjelmistoaan parin tunnin 
ajan Jääkärin laulusta Sillanpään marssilauluun. 
Välillä juotiin sotilaskodin tarjoamat kahvit. 

Vastaavasti veteraaneille näytettiin 
nykyajan varusmiehen varustusta. 
"Tuo oranssi in pukeutunut taitaa 
kuulua maaliosastomiehiin .. ." 

(Kuuskajaskari , 31.1.-11.2 -94) 

Hydrokopterikurssi 
Kantahenkilök unnalle järjestettiin hydrokopte

rikurss i 3 1. 1.- 11 .2. vä lisenä a ikana Kuuskajaska
rin linnakkeen a luee ll a. 

Kurss il a iset sa ivat tuh-
din tie topaketin teoriassa 
ja käy tännössä kuinka kop
te ri a huo lle taan, korjataan , 
säädetään, kiilloitetaan ja 
ti etys ti ajetaan - unohta
matta ti e liikenne laki a ja 
merite iden sääntöjä. Kaik
ki aktiiv isesti kurssille 
osalli stuneet pääsivät an-

Joskus eteenpäin pääseminen vaatii ti lanteen uudelleen arviointia. Tietä tasoittamas
sa vääpeli Jyrki Koivunen ja teosta ihailemassa ajo-opettaja vääpeli Liski ja luutnant
ti Väänänen . 

s iokkaasti läp i kirja ll ises
ta- ja ajokokeesta. 

(Kuuskajaskari , 11.2. -94) 

Kuuskajaskarin linnakkeen 
jäätie 

Kuuskajaskarin jäätien valmistus aloi
tettiin 11 .2. aurauksin ja väy län ylityspai
kan jäädytyksellä majuri Kari Toivosen 
johdolla. Seuraavalla viikolla linnakkeen 
väki voi nautti a melkein 50 m leveän jää
tien antimi sta. Tietä käyttävät myös Kyl
mäpihlajan luotsit ja kaupunki laiset san
koin joukoin, varsinkin viikonloppuis in. 

Jäätiestä vastaava vääpeli Timo Mäkelä valmistaa "kaupungin hur
jastelijoille" hidasteita pitkin tietä. "Tämän lumivallin sisään laitetaan 
muuten betoniporsas ... " 
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Hyvät kiltasiskot ja -veljet 
Vuos i on va ihtunut ja uudet haasteet edessä. Vii me vuoden suhteen totean va in , että kiltalaiset 

otti vat ak tiivisesti osaa kill an eri til aisuu ksi in. Kiitos tästä kaiki lle kiltalaisille. Vuos ikokous pi 

dettiin 12.2. Turun ja Porin Sotilas läänin koulutustiloissa. Vuos ikokousesitelmän piti everstiluut

nantti Martti Kui vala vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Es itystä kuunneltiin suurell a 

mielenkiinnoll a. Osanotto kokoukseen oli aikaisempaa runsaampi . Huolimatta kovasta pakkases

ta pa ika ll a oli 67 kiltalaista. Johtok unnan kokoonpano pysyi muuten samana, va in sihteeri va ih tui . 

Elina Laiho siirtyi tämän lehden rahas tonhoitajaks i ja hänen tilalleen sihteeriksi tuli Iris Mäki . 

Johtokunt a kiittää "Ellua" pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta ki ll an hyväksi. Kuluvan 

vuoden suurimpana tapahtumana on meill ä " Rannikonpuolustajien kill an" päivien järjestely. 

Voidaan vain toivoa, että ne onni stui sivat ja kiltalaiset ottaisivat ni ihin suurell a joukoll a osaa. 

Lopu ks i. Lui n tässä hilj attain eräästä bistori ånteoksesta otteen ranskalaisen sotilaan vuonna 

1793 äidilleen kirjoittamasta kirjeestä, joka mielestäni on meille suomalaisille opiksi tänä sotien 

ja mellakoiden aikakautena. Hän ki rjoitt i näin : " Kun Isänmaa kutsuu meitä puolustamaan itseään, 

meidän tulee juosta hänen av ukseen aivan kuin juoksisimme juhliin. Elämämme, omaisuutemme, 

taitomme - ne eivät ole meidän - ne kuuluvat kansa lle, Isänmaalle. Säilytän rakkauteni Isänmaata 

ja tasavaltaa kohtaan niin kauan kuin heng it än". 

Toivo Veriö 

Kill an osoiteasiat: 
Heikki Kanerva mäki 
puh . työ (92 1) 655 385 
puh. koti (92 1) 37 1 176 

tai postiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20 10 1 TURKU 
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Toimintakertomus 
vuodelta 1993 

1. Yleistä 

Killan toiminta on edell een jatkunut vilk
kaana. Uusia jäseniä on ki ltaan liittynyt run
saasti . lkävä va in on todeta, että sangen moni 
vanha kiltalainen on jättänyt jäsenmaksunsa 

maksamatta. Tästä on oll ut seurau ksena, että 
kilta on joutunut poistamaan suuren määrän 
jäseni stään jäsenluettelosta. 

2. Jäsenistö 

Ki ll an jäsenmäärä oli poistojen jälkeen 
vuoden lopull a 640, joista naisia oli I 04, kun
niajäseni ä 2 ja vapaajäseniä 30. Rive istämme 
ovat kuoleman kautta poistuneet Eila Kurk i, 
Väinö Luoma ja Aune Oksa. 

3. Johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano on ollut 
seuraava: 
- puheenjohtaja Toivo Veriö 
- varapuheenjohtaja Heikk i Kiviranta 

(huvitoimikunnan puheenjohtaja) 
- jäsenet: 

Matti Ahlroos, Kauko Friman, 
Heikki Kanervamäk i (jäsenki rj uri ), 
Timo Kuorehjärvi, Elina Laiho (s ihteeri ), 
Pentti Laine, Eila Moisio, Marjatta 
Nylander (taloudenhoitaja), Pirjo von Troil, 
ja Matti Virtanen sekä Selkämeren alaosas
tosta Teppo Koskinen, Kiri ll Mosaleff ja 

Tauno Setälä (alaosas ton puheenjohtaja). 
Rykmenti n yhteysupseerina on toim inut 
majuri Vesa Ranki . 

Lisäks i varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 
on osallistunut johtokunnan toimintaan. Joh
tok unta on kokoontunut vuoden aikana 13 ker-

taa. Li säksi johtokunt aan on kuulunut Seppo 
Ruohonen, joka lähti Ku waitiin . 

4. Tilintarkastus 

Vuos ikokouksen valitsemina til intarkasta
jina ovat toimineet Kaino Takala ja Hannu 
Karl sson. Varatilintarkastaj ina ovat olleet 
Sven Ramström ja Eino Tirronen. 

5. Erikoisalojen hoito 

- Laki as iain hoito Arno Leino 
- Maanpuolustusk iltojen liiton kil taneuvostos-

sa ovat edustajina olleet Pekka Aitero ja 
Matti Ahl roos. 

- Lounais-Suomen kiltapiirin hall ituksessa 
ovat olleet Pekka Ai tero puheenjohtajana, 
varapuheenjohtajana Toivo Veriö sekä jäse
ninä Reima Halokari, Heikk i Kanervamäki , 
Antti Paajanen ja Kari Paarma. 

- Kiltapiirinin ki ltaneuvoston puheenjohtaja 
on ollut MattiAh lroos. 

- Ranni konpuolustajain killan halli tuksessa 
ovat olleet varapuheenjohtajana Toivo Veriö 
ja jäseninä Matt i Ahl roos ja Heikk i Kanerva
mäk i. 

- Ranni kkotykistöupseeriyhdistyksen halli tuk
sessa on rannikkotyk istök iltojen ed ustajana 
ollut Toivo Veriö. 

- Kalkaksen toimitusneuvostossa ovat olleet 

Matti Ahlroos, Elina Laiho ja Toivo Veriö. 
Lehden toimituss ihteerinä on ollut Erja Sal
linen. 

- Killan keräyspäällikkönä on toiminut Mat
ti Ahl roos apunaan Toivo Veriö. 
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6. Killan tekemät retket, tilaisuudet ja edustukset 

20.1. 
28 .1. 
30.1. 
3 1.1. 

6.4-
12.2. 

12.2 . 
16.2 . 
18.2. 
5.3. 

9. - 10.3. 
13.3. 
16.3. 
19.3. 

20.3. 
22.3. 
25.3 . 

6.4. 
23 .-24.4. 

27.4. 
25.4. 

9.5. 

13.- 16.5. 
22.-23 .5 . 
25.5. 
29.5 . 

4.6. 
6.6. 
9.6. 

11.6. 
11.- 12.6. 
20.6. 

6.7 . 
6.7. 
7.7. 

17.7. 
23.-24.7. 

12.- 18.8. 
14.- 15 .8. 
15 .8. 
20.8. 
24.8. 
24. -25.8. 

Tutustuminen Turun ja Porin läänin johtokeskukseen. 

Mannerheimin mui stotil aisuus sankariri stillä. 

Maanpuolustuskiltojen liiton turva llisuuspoliittinen luentotil aisuus Kadettikoulull a. 

Reservil äisurheiluliiton teemapäivä Huov inrinteellä. 

Vuosikokous Turun ja Porin Sotilas läänin koulutustiloissa. 

Vänrikkien ylentäjäistil aisuus Turun linnassa. Kiltaa edustivat Matti Ahlroos, 

Kauko Friman ja Toivo Veriö. 
Varusmiesten kotiuttami stil aisuus Heikkil än kasarmill a. 

Kalkkaan toimitusneuvoston kokous rykmentin esikunnassa. 

Lounais-Suomen kiltapiirin hallituksen kokous Upseerikerholl a. 

Turun Rannikkorykmentin valatllai suus Uudessakaupungissa. 

Killan tutustumis- ja ostosmatka Tallinnaan. 

Talvisodan muistotil aisuus Itsenäisyyden ki ve ll ä. 

Kalkaksen toimitusneuvoston kokous rykmentin es ikunnassa. 

Ranni konpuolustajain killan hallituksen kokous Helsingissä 

Maanpuolustuskiltojen liiton huoneistossa. 

Tutustuminen Turun linnaan Matti Ahlroos in opastamana. 

Kalkaksen toimitusneuvoston kokous rykmentin es ikunnassa. 

Tutustuminen Saari stomeren Laivaston miinalaiva Uusimaahan ja 

miinalautta Pansioon. 
Tutustumismatka Porin Prikaatiin Säkylässä. 

Tutustumisretki M/S Europaan matkalla Helsinki-Tukholma. 

Paluu Tukholmasta Turkuun M/S Karnevalilla. 

Veteraan ijuhlati lai su us Konserttitalol la. 
Maaherran järjestämä juhlatil aisuus veteraaneille. 

Turun Rannikkorykmentin järjestämä rannikkopuolustuksen ja äitienpäivä 

Örön linnakkeella. 
Killan tutustumismatka Pietarin ja Kronstadtin kaupunkeihin . 

Selkämeren alaosaston retki Katanpäähän. 

Kenraa limajuri Hannu Särkiön opetustil aisuu s maanpuolustu sjärjestöille. 

Killan turvalli suusopetustil aisuus Upseerikerholla. 

Puolustusvoimain lippujuhla. 
Mannerheimin mui stoj uhl a Askaisten Louhisaaressa. 

Rykmentin ri stien jakotil aisuu s rykmentin es ikunnassa. 

Tutustumismatka Saaristomeren Meri vartioston merivartioasemaan Airistoll a . 

Maanpuolustusjärjestöjen palki ntomatka M/S Albatrossill a Tallinnaan . 

Kilta teki 7-kirkon kierrosmatkan Turun ympäristössä. 

Vänri kkien ylentäjäistil aisuus Turun linnassa. 

Varusmiesten kotiuttami stilaisuus He ik kilän kasarmilla. 

Tutustumiskäynti Vartiov uoren käs ityöläismuseoon Iri s Maen opastuksell a. 

Tutustumismatka Vänön ja Bågaskärin saariin. 

Kiteen Rajamieskilta teki tutu stumismatkan Kuuskajaskarin linnakkeelle, 

Raumalle ja Kylmäpihlajan majakkasaarelle. 

Turun Messut. 
Rann ikonpuolustajain päivät Vaasassa . 
Rannikonpuolustajain killan hallituksen kokous Vaasassa. 

Tutustumismatka Korppooseen, Kittuisiin, Mossalaan ja Houtskärin kirkolle. 

Kalkas- lehden sponsorimatk a. 
Killan pikaristeily Naantali sta Kapell skäriin . 

--w kilta 

27.8. 
2.9 . 

10.9. 
14.9. 

Tutustumismatka Mäkiluodon linnakkeelle. 

Lounai s-Suomen kiltapiirin hallituksen kokous. 

Turun Rannikkorykmentin vuosipäivä. 

Tutustuminen Varsinais-Suomen maakuntasäätiön yll äpitämään 

Suojeluskuntamuseoon. 
Kala- ja marjamatka Reilan vartio- ja leirialueelle. 

Killan kalamatka Brändön saarelle. 

29 _ 

18.9. 
2 1.-22.9. 
29.9. Tattoo-musiikkijuhla Typhonissa. Mainittakoon, että kilta möi tilaisuuteen kaiki sta 

Turun killoi sta yli voimaisesti eniten. 

3.-4. 10. Pikaristeily Rosellall a Naantali sta Kapell skäriin. 

10.- 17. 10. Kylpylämatka Saarenmaan Kuressaareen. 

14. 10. Lounai s-Suomen klltaplirin hallituksen kokous. 

21 . 10. Lounais-Suomen kiltapiirin vuosikakous. Kiltapilrin hallitukseen valittiin vuodeksi 

23. 10. 
3 1.10. 
1 1. 1 1. 
12. 11. 
13. 11. 
17. 11. 
20.11. 

2.12. 
2. 12. 
6.12. 

8.12. 
8.-9.12. 

24.1 2. 

1994 Pekka Aitero puheenjohtajaksi, Toivo Veriö varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 

Aarre Leppänen ja Antti Paajanen sekä kiltapiirin neuvostoon puheenjohtajaksi Matti 

Ahlroos ja jäseneksi Kauko Friman. 

Killan syysjuhlaa vietettiin Svenska klubbenilla. 

Satakunnan Kenttätykistökilta vietti iinisalossa 30-vuoti sjuhlaa. 

Rannikkotykistöupseerlyhdistys vietti 30-vuoti sjuhlaa. 

Tutustuminen Vartiovuoren merenkulkumuseoon. 

Turun Sotilaskoti yhdistys täytti 75 vuotta. 

Tutustumismatka Viestirykmenttiin Riihimäellä. 

Turun Autojoukkojen kilta täytti 30-v uotta. 

Vänrikkien ylentäjäistilai suus Turun linnassa. 

Varusmiesten kotiuttamistilaisuus Heikkilän kasannill a. 

Itsenäisyyspäivää vietettiin Itsenäisyyden kivellä ja tilaisuuden jälkeen 

Kel lariravintolassa. 
Rykmentin parhaiden kouluttajien palkitsemistil aisuus Raumalla. 

Kil lan ostosmatka Tallinnaan. 

Jouluvartiot. Sankariristill ä vartiossa Timo Ah lroos, Timo Kuorehjärvi , Jouko Laiho 

ja Matti Virtanen sekä Unikankareella Matti Ahlroos, Kauko Friman ja 

Heikki Kanervamäki. 

Eri tilaisuuksien yhteinen henkilömäärä 1619 Uohtokunta ml). 

7. Yhteydenpito Turun 
Rannikkorykmenttiin 

Yhteydenpito kummirykmenttiin on edel
leen jatkunut kiitettävästi erilaisten tapaamis
ten, kokousten ja retkien merkeissä. 

8. Palkitsemiset ja muistamiset 

Ki lta on palkinnut jäseniään ja rykmentin 
kantahenkilökuntaan kuuluvi a killan standaa
rilla, MPKL:n kiltaristeillä, RP-killan ansiomi

taleilla sekä killan ansiolevykkeillä. Samoin 

on muistettu juhlivia joukkosastoja ja kiltoja 
sekä joukko-osastoja, joissa kilta on ku lunee-

na vuonna käynyt tutustumassa. Turun Rannik

korykmentti on myöntänyt ansioituneille kil
talaisille rykmentin ri steiä.Kilta on myös pal
kinnut kotiutuvia varusmiehiä 

Kalkas-lehteä kilta on taloudelli sesti tuke
nut. 

9. Killan iäsenmaksu 

Killan jäsenmaksu on kuluneena vuonna 
ollut 60: -
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10. Muistamiset ja 
joulutervehdykset 

Kilta on muistanut joulutervehdyks illä 
ka ikkia yhteistoim innassa olev ia kiltoja , Tu
run ja Porin Sotilasläänin Esikuntaa, Turun 
Rannikkorykmenttiä, Lo unai s-S uomen kilta
piiriä, Rannikonpuolustajain kiltaa, Maanpuo
lustuskiltojen liittoa sekä Turun Rannikkosot i
laskoti yhdistystä. 

11. Tiedottaminen 

Tiedottaminen on ho ide ttu Kalkaksen, Tu
run Sanomien, Turkulai sen ja Län si-S uomen 
välityksellä sekä kaikilla killan tekemillä mat
koilla . 

kilta 

12. Lopuksi 

Kilta es ittää sydämelli set kiitoksensa Tu
run Rannikkorykmentin komentajalle, eversti 
Juhani Haapalalle ja rykmentin henkilökunnal 
le, varusmiestoimikunnalle, killan toimintaa 
tukene ille yrityksille j a yksityisille henkilöille 
sekä e ri tilai suuksien esiintyjille, jotka ovat 
myötävaikuttaneet niide n onnistumiseen. Kil 
lan johtokunta es ittää parhaat kiitok sena kai 
kille killan jäsenille aktiivisesta osanotosta 
killan eri til a isuuksiin. Killan puheenjohtaja 
haluaa myös omalta osaltaan kiittää johtokun
taa saamastaan voimakkaasta tuesta . 

Vuodenvaihteen tapahtumia 
Vuoden vaihteen tapahtumi sta måinitta

koon vain seuraavat: 17.11 . kilta teki tutustu
mi smatkan Riihimäelle Vies tirykmenttiin ja 
Viestimuseoon. Retki oli e rittäin antoisa. Eri
tyisesti evl likka Tuomisen esitys o li asiantun
teva, kiintoisa ja kiitosta ansaitseva. Viestimu
seo oli yllättävän monipuolinen ja mielenkiin
toinen. Myös museonhoitajan es itys oli eri ttä in 
hyvä. Niille, jotka näissä kohte issa e ivät o le 
käyneet, voin suositella lämpimästi sopivina 
turistikohteina. 24.12. oli kilta toista kertaa 
juoluvartiossa. Sankariri stillä olivat vartiossa 
Timo Ahlroos, Timo Kuorehj ärvi , Jouko Lai-

ho ja Matti Virtanen sekä Unikankareella 
Matti Ahlroos, Kauko Friman ja Heikki Ka
nervamäki . 14. 1. tutustutti in Väinö Aaltosen 
museoon. Kiinnostus taidetta kohtaan tuntui 
o levan suuri , sill ä väkeä oli paikalle saapunut 
salin täydeltä. 29.1. o li Maanpuolustuskilto
jen liiton turvallisuuspoliittinen päivä. Erityi
ses ti kilta laisia kiinnosti West Pointin naiska
de tti Hanna Parikan esitelmä s ikäläi sestä ka
de ttikoulustaja sen ohjelmasta. Koulun kesto
a ika on neljä vuotta, mutta vain 20 % tunneista 
ja harjoituksista on sotilasaihe is ia. 

Rannikonpuolustaj ien päivät 28.-29.5 
Al ustava ohjelma 
28.5 
Kello 
13.00 kokoontuminen Heikkil än kasarmille, jossa muualta tulev ien majoittuminen . 
13.30 te rvetuliaistllaisuus ja hyl syn luovutus hankolaisille. He ikkil än kasarmin ruokalassa . 
14.00 ruokailu Heikkilän kasarmin ruokalassa. 
15.30 lähtö kie rtoajelulle. 
19.00 iltajuhla lkituuri ssa. 
29.5 

9.00 aamiainen Heikkilän kasam1in ruokalassa. 
11 .00 tutustumi skäynti Turun linnan museoon ja linnan kahvilassa virvokkeiden nauttimine n. n. 
13 .30 kotiinlähtö. 
Osanottomaksu 150: -/H:lö. Hintaan ei s isälly valtion majoitusmaksua ja aamiaista e ikä Turun 
linnan kahvilamaksua. 

Ilmoittautumiset Toivo Veriölle viimeistään 10.5 , puh . 921-2311 217 
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Turun Rannikkotykistökillan johtokunna jäsenten nimet, osoitteet 
ja puhelinnumerot: 
Puheenjohtaja Toivo Veriö , Aurakatu 15 A 1, 20 100 Turku, puh.23 11 217. 
Varapuheenjohtaja Heikki Kiviranta , Lankakatu 5 C,20660 Littoinen, puh. 2462 508. 
Jäsenet: Matti Ahlroos, Puola lankatu 4 C 25 , 20100 Turku, puh 2323 746. 
Kauko Friman, Koivumäentie 13, 20960 Turku, puh 2484 980. 
Heikki Kanervamäki , Tarkk ampujankatu 4, 20540 Turku, puh työ 655 385, koti 37 1 176 (oso iteasiat) 
Timo Kuorehjärvi , Linnankatu 22 D, 20100 Turku, puh. 501 604. 
Pentti Laine, Niitoskuja 6, 2 1420 Lieto, puh . 87 1 552. 
Eila Moisio , Koukkukankareentie 26, 20320 Turku , puh. 394 711. 
Iri s Mäki , Vartiovuorenkatu 10 A, 20700 Turku, puh. 513 008 (s ihteeri) 
Marjatta Nylander, Karrinkatu 19 A 3, 20320 Turku, puh . 2485 402 (rahastonhoi taja) 
Seppo Ruohonen, Rahkapäänkatu 3 A, 206 10 Turku, puh. 2444 42 1. 
Pirjo von Troil, Linnankatu 5 A, 20110 Turku , puh . 319 592. 
Matti Virtanen, Linnunpääntie 30, 20880 Turku , puh. 351 490. 
Rykmentin yhteysupseeri majuri Vesa Ranki , puh. 695 342. 
Lisäksi johtokuntaan kuuluu jäseniä Selkämeren alaosastosta, joiden nimet julkaistaan 16.3. 
alaosaston vuosikokouksen jälkeen lehden seuraavassa numerossa. 

Keltaisen Rykmentin kenttälehti Matti kansissa 

Jatkosodan aikaisen RTR 2:n, Ke ltaisen Rykmentin uusin ju lkai su Matti , Keltai sen Rykmen
tin kenttälehti , on valmistunut. Kirjapainoasuinen yli 100-sivuinen kirja s isältää Matti - lehdet 
vuosilta 19411942, karttaliitteen Länsi-Kannaksesta ja joitakin valokuvia rykmentin runsaasta 
valistus- ja harrastustoiminnasta. Monisteasuisen kenttä le hden toimittami ses ta rykmentin es i
kunnassa vastasi tunnettu , edesmennyt pakinoits ija Arijoutsi. Hänen ja muiden innostamana 
rykmentin e ri yksiköt vuorollaan tekivät numeronsa ja näin Mati sta tuli odotettu ja lue ttu yhdys
side eri toimintapaikoille, aseveljille ja sisarille. Rykmentin perinnetoimikunta odottaa ja uskoo, 
että uusi julkaisu ainutlaatuisuudellaan täyttää ne toiveet ja tavoitteet , joiden vuoksi Mattia läh
de ttiin tekemään uuteen asuun. Hankintahinta on hyvin kohtuullinen. Julkai su mak aa tilaaja lle 
postitettuna 75 mk/kpl. Matti-kenttälehden hankkimisesta kiinnostuneet rykmentin ja muutkin 
aseveljet ja -s isaret voivat ottaa yhteyden seuraaviin veteraaneihin: 

Onni Kauppila , puh . 90-744 622 
Paavo Toivonen, puh . 90-579 423 
Verner Torvinen, puh . 90-743 547. 

SAMAN KATON ALTA: 
PALOSUOJELUTARVIKKEET ' 
VÄESTÖNSUOJELUT ARVIKKEET 
TYÖSUOJELUTAR~KKEET 
HITSAUSTARVIKKEET 
HITSAUSKAASUT 
TURVAKILVET JA TARRAT YM. 
SAMMUTINHUOL TO 1S ~~':%.uTINHUOL TO J;•lilt•j 

VÄHÄHEIKKILÄNTIE 54, 20810 TURKU PUH. 921 -2341300 
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HENKI
VAKUUTUS 

ON 
PERHEESI 

TURVA. 

, 
Tule kaupoille ' Wanhaan Raumaan 

Kysy lisää Pohjolasta! 

1) -POI--ij01A-YHTIÖT 
POHJOUi SUOi\tl·SALAMI\ EUROOPPALAJNEN 

f u\tARJN EN 

Fere Oy 
Pukinetalo 

Kultasepanliike 
Helkela Ky 

Peltolan 
Leipomo Ky 

Foto-Tammelin Ky 

Jlattorauma 

Ilo pienistä asioista. 

Oras Vienda täydentää kotisi yksilöllistä 
kokonaisuutta. Värit: kromattu, valkoinen, beige, 
punainen ja musta. 

K-Kenka 
V. Valo ja Kumpp. 

Pyora-Nurmi Oy 

Silmaoptikot Ky 

TV-Kone 
P. Nantynen Ky 

Trlkoo-Asu Ky 
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VIIDESOSA 
SUOMEN SÄHKÖSTÄ 
OLKILUODOSTA 

T 11mrL,rs~~~ \V/®l~ (öM 

tJW@ 

Talousalueen johtava teolllsuuspalvelualan yritys * teolllsuussllvoukset * porraskäytäväsllvoukset * purku- Ja haalaustyöt 
*imut * korkeapainepesut * deslnflolnnlt ym . . . 

Rauman 
SDVOUSKESKUS KY 
Hakunintie 13 vaihde (938) 8221 784, fax (938) 8251 748 Päivystys 949532073 Yhd.auto 949328739 

tf"~ • LASIT "° ~ ~ L A S I . LISÄLASIT ~ • ERISTYSLASIT 
• OHJAAMOLASITUKSIA 
• PEILIT • KEHYKSET 
• SUIHKUSEINÄT 
• AKRYYLIMUOVIA 

Puh & Fax (938) 823 4884 
Autopuhelin 949 - 591 811 Peltivahe 3, 26100 Rauma 
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REILAN VALINTA 
Reila puh . 825 9015 

\}W 

1 RAUMAN KAUPUNKI 
1t' 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

J;?iMVU.:I a 3*1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-822 3355, telex 65 152, telefax 8·2·t 8:!55 

Palveleva asiantuntijaliike 



_ 35 _ _______________ w--
HAUTAUSTOIMISTO 

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

Kuljetuksemme päivystää ympäri worokauden 

LUKITUSVARMUUTI A 

Abloy
valtuutettu 
lukkoliike! 

Tervetuloa! 
T:mi Jukka Jussila 
Rauma, Papinhaank. 3 
puh. (938) 822 5471 
fax (938) 822 5311 

@cgJO 
AUTO!XJOD@[lfiJ(§J 

Markku Tuominen Oy 
Metallitie 2, 26100 RAUMA puh. 938-823 9977, 949-595 202 

AALLON HINAUS 0 
,,_~~~

1099 

38-8210030 
TAATTUA AMMATTITAITOA 
JATKUVA 24h PÄIVYSTYS 

- pyhät, arjet 
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Puhtaasti palava Hilight on 
korkealuokkaista, tasalaatuista 
kevyttä polttoöljyä. Kysy lisä
tietoja joustavasta Kotilämpö
palvelustamme ja sen tarjo
amista lisäeduista. YT 1 

TILAA N . 
Jt!!9t1I: • 

-tilaukset 9800-8320, 
9800-TEBO 

Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuoro
kaudessa tai löhlmmöttö Teboil-huoltamolle. 

.... 
t;t ... sahka 

ja diesel• huolto 

KAIAAKATU 7 

'Z!' VAIHDE 221533 

* * * silla 
tt'fl\~atkustaa! 

o11 haus a * * * 
ftn1s1e Ll!IKKl1 :~ :~1 
LIIKENNE crY... LLI 4-'-'-' 04 

RAUMA 
PUH 938 -823 0 115 

UUSIKAUPUNKI 
PUH. 922 -13 951 



VALITSE RISTEILYSI ITÄMEREN 
UUSIMMASTA JA MONIPUOLISIMMASTA 

LAIVASTOSTA. 
Siljalla nautit iloisesta risteilytunnelmasta ja ykkösviihteestä 

upeilla laivoilla. Siljalla voit risteillä vuoden jokaisena 
päivänä. Valitse iloinen merielämä! 

. Sl huippuhotelli 
Yövy mu:kavassa T/4kholmassa. 

Ariadnessa 

SILJA EUROPA & _SILJA SYMPHONY 
HELSINGISTA TUKHOLMAA . 

Nyt valittavanasi on kaksi erilaista, yhtä hohdokasta 
vaihtoehtoa: uusi, iloinen teatteri-laiva Silja Europa. 

Tai loisto risteilijä _Silja Symphony 
;a sen amutlaatumen kävelykatu 

Promenade houkutuksineen. 

SILJA SERENADE & SILJA SCANDINAVIA 
TURUSTA TUKHOLMAAN. 

Eniten teemaristeilyjä ja vaihtuvaa 
ohjelmaa Turusta lähtijöille. 

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

EUROOPPALAI EN FI JET HEL~I GISTÄ 
TRAVEMUNDEEN. 

Eurooppalainen ilmapiiri ja 
aidon merimatkan tunnelmaa. 

Enemmän aikaa rentoutua, 
pitää hauskaa ja nauttia. 

NYT SILJALTA POHJANLAHDEN ILOISET 
-RISTEILYT. 

Nopein, lyhyin ja pohjoisin ympärivuotinen 
merille Ruotsiin Siljan laivoilla Vaasasta 

Uumajaan, Sundsvalliin ja Skellefteåhon. 
Hyvän tuulen-risteilyllä v iihdytään ja 

virkistytään koko perhe . 

Silja- matkan saat helposti omasta matkatoimistostasi tai mei ltä lähi linja 9800-74 552 (SILJA). 
Siljan myy ntipisteet: HELSINKI, Mannerheimintie 2, TAMPERE, Keskustori l , TURKU, Silja Center / 

Hansakorttel i, VAASA, Alatori, MAARIA HAMINA , orragatan 2. 
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