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komentaja ~ __ 

mikä tärkeää 
tänään ... ? 

Park Victory, Draken, Torsholm, Trans Germania ja 
Estonia. 

Onnettomuuksia, jolloin meri on vastustamattomalla 
voimallaan nujertanut ihmisvoimat ja lamauttanut ihmis
mielen. 

Kysymyksiä on paljon, miksi näin on voinut tapahtua? 
Utön linnake on ollut tapahtumien aitiopaikalla. Siel

lä on koettu Estonian tragedian ilot ja kauhut. Siellä on 
kuunneltu pelastuneiden kertomukset ja vaistottu omais
ten epätoivo. Siellä on nähty vainajien elämän taistelusta 
kirvonneet kasvot. Siellä on koettu Euroopan ykkösuuti
sen aiheuttama julkisuus kymmenien lehtimiesten ja nais
ten uteliaina kysymyksinä. 

Estonia mobilisoi utöläiset aamuyön varhaisista tun
neista alkaen. Kaikki mahdollinen tehtiin . Kaikki halusi
vat olla mukana auttamassa onnettomuuden uhreja. 

Löytyi improvisointikykyä ja ammattitaitoa - sanalla 
sanoen tehokkuutta. 

Löytyi huoltoa, ensiapua, hienotunteisuutta, lohdutta
via sanoja - sanalla sanoen välittämistä. 

Löytyi yhteistyökykyä ja joustavuutta. Löytyi avoi
muutta, ymmärrystä ja päättäväisyyttä julkista sanaa koh
taan jne. 

Henkilökunta on avainasemassa. Taas kerran voitiin 
todeta - me osaamme tämän. 

Linnakkeen merkitys osoittautui tärkeäksi myös me
ripelastuksen käytännön toimintojen tukipilarina. 

Utöläiset päälliköstä viimeiseen saarelaiseen: Nyt on 
kiitoksen paikka. Teitte upeaa työtä. 

Kiitos! 

Eversti 
Juhani Haapala 
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Jokainen ei ole 
pintapelastaja, 
mutta ratas 
kumminkin 

Ainahan on tiedetty, miten tärkeä työ pelastusheli
kopterien pintapelastajilla on, mutta vasta Eston ia trage
diassa heidän vaati va työnsä nousi hyi sestä elementistä 
julkisuuteen. Taustalle jäi muun kopterimiehi stön työpa
nos. Ehkä on sanomattakin selvää, että vain saumaton 
yhteistyö johti hyvään tulokseen . 

Apuun rientäneet ruotsinlaivatkin yrittivät parhaan
sa, mutta jotenkin tuntui , että nii stä puuttui se yksi lenk
ki, pintapelastaja, mereen rientäjä, joka olisi auttanut ih
misiä pelastuslautoi lle. Mahtoi o ll a kolkkoa vain katsel
la la ivasta, miten hädänalaisia painui aaltojen syöverei
hi. 

Osa tuonen sadosta vietiin Utöseen, missä monesti 
ennenkin on törmätty elämän ja kuoleman kysymyksiin . 
Siellä uurastettiin yksissä tuumin . 

Estonian karmea kalmansanoma pani varmasti jokai
sen ihmisen miettimään osaansa isompien voimien, myös 
puolustusvoimien muurahaisina. Miten elää työyhteisös
sä ja sen ulkopuolell a, mikä on oma osuus? 

Pienistä rattaista ja pienistä arkipäivän teoi sta , rutii
ninomaisista, rakentuu kokonaisuus , sitä ehompi, mitä 
paremmassa hengessä on puuhattu . Eivät asiat armeijas
sakaan hoidu, ellei ole lähettiä, vääpeliä, venemiestä, 
keittiönaista, tutkamittajaa, kouluttajaa, sähkömiestä ja 
monia muita. Pieni kii tos sopivassa kohdassa luo kum
masti motivaatiota ja alustaa venytyspohjaa sitten kun 
tarvitaan uurastusvoittoja. 

Tosin on niin, että ei sota ja rauha yhtä miestä tai 
naista kaipaa, mutta tarpeen on silti rattai sta jokainen, 
jotta koneisto pelaisi . 

Seppo Sudenniemi 
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Rykmentin 55. vuosipäivä 
Turussa 

Turun Rannikkorykmentin vuos1pa1vaa 
juhlittiin Turussa 9.9.1994. Päivän juhlallisuu
det a lko ivat lipunnostolla rykmentin kaikissa 
yks iköissä. Rykmentin komentaja laski seppe
leen Turun hautausmaan sankariristille. Ko
mentajan seurueeseen kuuluivat tilannevalvo
ja Tuula Makkonen ja varusmiestoimikunnan 
puheenjohtaja alikersantti Mikko Rytsä. 

Katselmus Mannerheimin 
patsaalla 

Rykmentin komentaja eversti Juhani Haa
pala suoritti paraatikatselmuksen Mannerhei
min patsaan luona Puistokadulla. Katselmuk
sen ja komentajan puheen jälkeen tilaisuuden 
kunniavieras jalkaväenkenraali Adolf Ehrn
rooth luovutti Ritarimaljan voittoisalle Gyltön 
linnakkeen joukkueelle. Ritarimaljakilpailu on 
rykmentin yksiköiden välinen kilpailu , jossa 
mitataan sotilaallista kykyä, taitoa ja kestä
vyyttä. 

Komentaja seurueineen seppeleenlaskutilaisuudessa. 

Kirkkojuhla Mikaelin kirkossa 

Laivaston Soittokunta johtajanaan mu siik
kiluutnantti T imo Kotilainen es itti kirkkojuh
lassa hartaan ja m ie leenpai nuvan ohje lmiston. 
Solisteina toimivat mm . yliluutnantti Ja ri Virta 
ja luutnantti Jari Koivisto. Puheen ki rkkojuh
lassa pi ti kenttärovas ti Rauno Järvinen . 

Juhlalounas Heikkilässä 

He ikkilän ruokalassa pidetyllä juhlalou
naalla pitämässään puheessa komentaja kiitti 
eritoten rykmentin kou luttajahenk il östöä tu

loksia tuottavasta työstä. Ti laisuudessa palkit
tiin kuluneen toimintavuoden a ikana rykmen
tistä eronnutta tai m uualle siirtynyttä henk ilös
tä. Samoin palveluksessa kunnostautuneita va
rusmiehiä palkittiin rykmentin ri ste in . T il ai
suuden päätteeksi puhui kenraali Ehrnrooth. 
Hän osoitti sanansa erityisest i Suomen nuori!-

Päiväjuhlassa puhui jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. 
Taustalla yliluutnantti Janne Huusko. 
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le miehille j a nais ille. Miehillä osoittamissaan 
sano issa hän vak uutti , että isänmaa on aina ja 
ka iki ssa tilanteissa puolustamisen arvoinen , 
va ikka se vaatisi raskaankin uhrin . Naisten 
osallistumi sta sodankäyntiin tai ste lev issa jou
koissa ei jalkaväenkenraali pitänyt sopivana. 
Kotirintamalla ja taiste lujoukkoja tukevissa 
to iminnoissa on naisten rooli sensijaan merkit
tavä. Juhlalounaanjälkeen luovutti Turun Ran
nikkotykistökillan puheenjohtaja Toivo Yeriö 
rykmentille komean pokaalin kie rtopalkinnok
s i rykment in määrittämissä kilpailussa. 

Päivän päätteeksi Airistolle 

Iltase lla järiestetti in rykmentin nykyi selle 
ja entiselle henki löstölle puolisoineen coc-

Laivaston soittokunta 
kirkkojuhlassa . 

ktail-risteily miinalautta Pyhärannalla. Järjes
telyistä aluksel la vastasivat kapteeniluutnantti 
Kari Kokko ja luutn antti Lauri Lammes. Syk
sy isen sateisessa ja tuulisessa ilmanalassa ei 
suunnite ltuja laituritansseja Saarronniemessä 
voitu pitää, sensijaan pantiin jalalla koreasti 
Pyhärannan miinakannen " parketilla" . Musii
kista vastas i kaikille tuttu Pertti Keihäs o rkes
tereineen. Hyvän ruuan ja juoman nautt imisen 
lomassa oli hauska tavata vanhoja ja uusiakin 
tuttuja ja vaihtaa kuulumisia. Rykmentin ny
kyinen ja entinen he nkilostö otti risteilyn ilolla 
vastaan. Tulijoita o li s i ollut enemmän kuin 
alukseen mahtui . Mitähän ensi vuonna? 
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Kouluttajat keskeltä 
Saaristo merta 

Gyltön kouluttajat ovat nuoria ammatt is
saan viihtyviä, työnsä vakavasti ottavia, vapaa
aikansa te hokkaas ti viettäv iä, e lämänmyöntei
siä, e ri puolelta Suomea kotoisin o lev ia, e linta
voiltaan ja harrastuk siltaan värikästä joukkoa. 
Yhteisesti voidaan väestämme todeta, että o l
laan varmasti keskisen Saaristomeren terävi n
tä kouluttajakuntaa ja siten kuulumme parhaa
seen A-ryhmään. 

Varusmieskoulutuksen kehittämisprojek
tin avainryhmä; asen teemme, ammattita itom
me ja innostuksemme luo pohjan myönteiselle 
palvelus- ja koulutusi lmapii ri lle mikä vuoros
taan vaikuttaa positiivisesti koko Rykmenttim
me tulokseen ja henkeen. Olemme tosissamme 
vaatiessamme tiukkaa soti laallisuutta miehil
tämme, s itä me vaadimme itseltämmekin. 

Vänrikki Mika Pokkinen AUK:n sulkeisissa. 

Linnakkeen päällikkö on yksikkönsä pääkouluttaja. Kuvas
sa ylil. Jussi Hietaniemi Gyltöstä. 

Gyltö on tärkein koulutusyks ikkö joukko
osastossamme. Koulutetaanhan täällä suuri osa 
alokkaista ja kaikki meidän sekä Hangon 
Rannnikkopatteriston ryhmänjohtajat. Miten 
kiitettävään ja aselajimme johtoa tyydyttävään 
tu lokseen voidaan päästä näinä niukkuuden 
aikoina? Sotaharjoitukset ovat vähissä, koulut
tajan sosiaalinen asema e i ole aina kehuttava, 
mutta onhan meillä tä rkein valtti : Ammattitai
to ja -y lpeys! Ollaan todella innostuneita s iitä 
työstä mitä teemme, mahdollisuus palvella 
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maailman hienoimmassa saaristossa antaa suu
ri a voimia ponnistella e teenpä in vaikeinakin 
aikoina. Toki on uskottava tulevaisuuteen, että 
lama ei ole ikuista eikä henkinen lama pääse 
nakertamaan kouluttajia e ikä koulutettavia. 

Koulutusupseerina toimii yli luutnantti 
Juha Tuominen, Perniöstä kotoisin oleva vara
päällikkömme joka koordinoi koulutuksemme 
ja pitää meidät herran nuhteessa. 

Allekirjoittanut, e li yliluutnantti Tapio Li
neri , paljasjalkainen turkulainen ja rykmentti
Iä inen johtaa alokasjaosta ja aliupseeri kurssin 
tulenjohtolinjaa. 

Yliluutnantti Antti Viiru, Helsingin herra 
joka on vähin eri n saaristolai stunut, johtaa alo
kasjaosta ja aliupeerikoulun keskiölinjaa. 

Luutnantti Antti Survonen, Vehmaalta ko
toisin oleva tiukka linnakejaoksen johtaja on 
positiivisella otteella saan ut tykkimiehet mo
tivoiduksi rutiinipalvelustehtävien ohella kou
lutuk seen. Linnakejaos on käsitellyt erikoi
sempia jalkaväen aseita, on rakennettu teltta
saunaa sekä paljon mielenkiintoista. 

Luutnantti Harri Eskola, Gyltön veteraani 

Palkitseminen kannustaa. 
Päällikkö palkitsee 1/94 par
haan taistelijan tkm. Jussi 
Pärkän. 

jo toisessa polvessa toimii alokasjaosjohtajana 
niin ikään sekä keskiölinjan kouluttajana. 

Vänrikki Mika Pokkinen, legendaarinen 
raumalainen , jämäkkäja tiukan as iallinenjaos
johtaja sekä merivalvontalinjan kouluttaja. 

Vänrikki Vesa Tiira, itäi seltä maanpuolus
tusalueelta Joensuusta kouluttajakuntaamme 
oman värinsä tuonut alokasjaosjohtaja ja tyk
ki linjan johtaja. 

Vänrikki Henry Kankare, paikalli sta kalus
toa ja kuuluisaa Gyltön ammattitaitoa sekä 
kovaa kuntoa osoittava tykkikouluttaja. 

Lisäksi tähän kovaan joukkoon oman li
sänsä ja mausteensa tuovat kersantimme Kari 
Rouvali, Jan-Henrik Kankare ja Jani Autio. He 
toimivat eril aisissa jaosvarajohtaja- ja linjan 
varajohtajatehtävissä. He ovat Gyltössä varus
miespalveluksensa suorittaneita, saapumise
riensä eliittiä ed ustavia nuoria miehiä joiden 
tavoitteet sotilasura ll a on pitkällä edessäpäin. 

Tervetuloa ottamaan meistä selkoa' 
Tapio Lineri 



Talouskurssi 
Gyltön linnakkeella pidetään varusmiehil

le noin 2 vii kon pituinen talouskurss i. Kurss il 
la koulutetaan 6 Turun Rannikkorykmentin ja 
3 Hangon Rannikkopatteriston varusmiestä. 
Koulutus käsittää pääasiassa nykyi sten ruo
kohjeiden edellyttämän ruoanvalmi stuk sen 
sekä an taa tietoa puolustusvoimien ruoanpi -
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dosta. Kurss in aikana valmistetaan ruokaa 
myös kenttämuonitusvälinein. Kurss ill a on ol
lut pa ljon alan ammattikoulutettuja miehiä, 
mika on pitänyt kurss in tason ja motivaation 
hyvänä. Talousmiehet jaetaan TurRR:ssa se u
raavasti; 2 eli aluksille, 2 Örön ja 2 Utön lin
nakkeelle. 

Talkapt. Jukka 
Kankare ja keittä
jä Tuula Savioja 
talouskurssi n 
kanssa maastos
sa. 

Veneenkuljettajakurssi 
Kurssill a opiskelee keskimäärin 12 kurss i

laisista. Pääsyvaatimuksena on, e ttä mies täyt
tää merikelpoi suustarkastuksen vaatimukset 
näön sekä kuulon suhteen, lisäk si etuna on si
viilissä jonkinlainen konekoulutus sekä mah
dollinen veneilyharrastus. Kurss ill a opiskel 
laan merenkulun ja merimiestaidon peru steet 
sekä lisäksi sotilasmerenkulkuun liittyv iä as i
o ita. Lisäksi miehet saavat noin 40 tunt ia kä
sittävän koneopetuksen. Kurssin läpäis tyään 

50 ohjatun ajotunninjälkeen miehet suorittavat 
käytännön ajokokeen, jonka hyväksytys tä suo
rituksesta miehet saavat sot il asveneenkuljetta
jan kirjan. Lisäksi he suorittavat koneenhoita
jan käytännön kokeen aluksill a, joilla he pal 
velevat. Tästä heille myönnetään sotilasko
neenhoitaja-varusmieskirja. Koulutuksen saa
tuaan miehet sijoitetaan rykmentin linnakkeil
le ja aluks ille venemiehiksi. 

-- ~ pauhuja 
g _ 

Vänrikki Jari Tap
san johtama ve
neen kuljet taja -
kurssi. 

Korppoon korjaamo 

Korppoon Korjaamo sij aitsee Gyltön lin
nakesaaressa. Korjaamo toimii Turun Rannik
korykment in pääkorjaamona, mutta suorittaa 
myös muiden Saaristomeren alueella toimivi
en joukkojen tilaamia ko1jaamotöitä. Ko1jaa
mon tärkeimpänä tehtävänä on ase itten ja ajo
neuvojen huolto ja korjaus. Li säksi tehdään 
varuskunnassa tarvittavia ran tarakenne- ja 
muuta korjaustöitä. Korjaamon tehtäviin kuu
luu myös sotil as läänin alueelle varastoidun 
kaluston huolto. Pääas iassa työt tehdään kor
jaamon tiloi ssa Gyltössä, mutta tarvittaessa 
korjaamo lähettää työryhmiä myös linnakkei l
le. Kesäaikana työryhmät kiertävät linnakkeet 
väliltä Kuuskajaskari Örö tykkien huoltotö is
sä. 

Korjaamon johtajana toimii insmaj Hannu 
Karinsalo. Palkattua henkilöstöä ja varusmie
hiä on yhteensä noin 20 henkilöä. 

Korjaamolla on kohtuullinen konekanta 
tarvittaviin koneistus- ja hitsaustö ihin . Samoin 
liikkuvan kaluston korjaustoissä joudutaan 
vain moottor in koneistustyöt teettämaän ali 
hankintana. 

Korjaamon johtaja insmaj H. Karinsalo ja työnjohtaja Aul is 
Aapasalo . 
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Korjaamon v. 90 va lmi stuneessa ajanmu
kaisessa raepuhaltamo-maalaamossa saamme 
hyvän pintakäs itte lyn , joka näissä vaativissa 
o losuhteissa tarvitaan. Kaiverruskoneella 
voimme ka ivertaa metalliin sekä muoviin. 

Henk il ökunnasta lähes kaikki asuvat Gyl 
tössä, to im ien innoll a asukkaitten yhte isissä 
harrastuksissa. Kaikki harrastavat metsäs tystä 
ta i kalastu sta ja ovat muutoi nkin luonnossa 
liikkujia. 

Gunilla Siivonen kaiverrustyön 
ääressä. 

Asentaja Jaska Kulmala (vasemmalla) ja Gösta Andersson hitsaamassa tykistöammuntojen maalitaulua. 
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Utön linnakkeen ruokalassakin 
torstai on hernekeittöpäivä 

Utön linnakkeella torstai on perintei
sesti hernekeitto-ja pannaripäivä. Tiet
tyjä perinteitä vaalitaan, mutta pide
tään myös ovet auki kaikelle uudelle ja 
ollaan kokeilunhaluisia. 

Yle isvaikutelma ruokalasta on varsin ny
kya ikainen. Ke ittiössä on kaikki tarvittavat 
koneet ja vempeleet. Emännän to imistossa on 
tietokone ahkerassa käytössä. Esim. tilaukset 

Tykkimies Mika Nyman palveluksessa. 

sujuvat kätevästi koneen avu ll a. Emäntä päät
tää, mitä tilataan , mutta myös muilla henkilö
kunnalla on mahdolli suus vaikuttaa ja sanoa 
omat mielipiteensä. Iso harppaus kehityksessä 
siihen verrattuna kun "muonittaja" toimi väli
kätenä keittiön ja tavarantoimittajien välill ä. 

Tällä hetkellä ruokailijoiden määrä on n. 
60-80 henkilöä. Ensi vuonna lukumäärä tulee 
nousemaan muutamalla kymmenellä, kun va
rusmiesten määrä kasvaa. 

Ruokalan tavallista arkea piristää välillä 
eri laiset teemapäivät ja -viikot es im. italialai
nen päivä, jo llo in syödään pi zzaa ja pastaruo
kia tai sydänviikko , jonka aikana myös puhu
taan tervee llises tä ruokavalios ta mm. si itä mi
ten voi pyrkiä välttämään ne korkeat ko leste
ro liarvot. 

Arkipäivän valistusta, ys tävälli stä "motko
tu sta" es im. salaat in syömättä jättämises tä, voi 
antaa linjalla ruokaa jakaessa. Varsinaisia ra
vinto-opillisia tunteja varusm iehi lle järjes te-

tään kerran palveluksen alkaessa Utössä. 
Emäntä on kertonut hei lle tervee lli sista ruokai
lutottum uksista, rasvoista , vitamii ne ista jne. 
Yleensä varusmiehet ottavat mielenkiinnoll a 
vastaan opetukset. Erikoisesti he itä on kiinnos
tanut se, miten on ennen ollut ja mikä kaikki 
on muuttunut varusmiesten ruokailussa. 
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Tuupovaarasta Utöseen 

Varsinainen expertti kertoilemaan muu
toksista on Piipposen Helka, joka melko tarkal
leen viisitoista vuotta si tten nuorena tyttönä 
lähti Tuupovaarasta 
Utön linnakkeen ruo-
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töjen joukkoon ilmesty i kokkimies Juss i Rus
komaa, joka pikkulintuje n mukaan , tekee tosi 
hyvää ruokaa ja ammatt imaisen nopeasti. 

kalaan töihin. Lähties
sään Helkalla e i ollut 
tarkkaa käsitystä siitä, 
millaiseen paikkaan 
oli menossa. Kun laiva 
saapui Utön laituriin, 
Helka koki ihan posi
tiivisen yllätyksen, 
olihan tää llä muutama 
puukin ja taloja enem
mänkin . Helka jäi pe
riaatteella, e ttä "kyllä 
täältä pois pääsee, jos 
e i vi ihdy" . Ainakin 
vielä hän on viihtynyt, 
kovin vakavasti hän ei 
ole ajate llut Utöstä 
pois lähteä. Utössä hän 
kuluttaa vapaa-aikaan
sa jumpaten, lenkkei
len, uiden (välistä me
ressa talve llakin) ja 
musiikkia kuunnellen. 
Ensi vuosistaan ruoka
lassa Helka haluaa 

Piipposen Helka ja Ruskomaan Jussi . 

muistaa lämpimästi en-
simmäistä emäntäänsa Aino Lukkaa, häneltä 
nuori keittäjän alku sai monia hyv ia ohjeita ja 
niksejä, jotka ovat vieläkin muistissa. Koululaistenkin ruokailu paikka 

Hyvä henki 

Ä itiys lomalle lähtenyt emäntä Päivi Lind 
kehui kovasti työporukkaansa ja työpaika ll a 
vallitsevaa hyvää henkeä. Nyt tämä joukko on 
kokenut /kokemassa muutoksia. Kärin Sirpa on 
siirtymässä opintovapaalta myöskin äitiys lo
malle ja Lappeenrannan maisemiin . 

Kolmisen vuotta ruokalassa työssä ollut 
Yehmaksen Satu palasi takaisin kotikonnu ille 
Huitti siin ; varusmiehiltä katosi "s ilmänruoka" 
totesi as iasta venemies Ollikainen. Emännäk
si, Päiv in sijaiseksi ryhtyy Morottajan Rauni , 
joka joitakin vuosia sitten tuli Örön ja Kuuska
jaskarin kautta Utöseen. Kevään korvalla tyt-

Utön ala-asteen oppilaat käyvät myös syo
mässä linnakkeen ruoka lassa. Tällä hetkellä 
heitä on viisi oppilasta ja opettaja. Koululaisis
ta on kivaa kaydä "kass ulla" syömässä. Ruoka 
on kuulemma hyvää ja hyvällä tuurilla voi näh
dä vilahduksen äidistä tai isäs tä. Ke ittiöhenki 
lökunnan mielestä kou lul aiset tuovat mukavaa 
vaihtelua ruokalaan. 

Saattaapa ruokalasta sill o in tällöin lähteä 
pieni ruoka laatikko myös päiväkotiin , jos siel
lä on es im. kiirepäivä e ikä ruokaa ehditä itse 
valmi staa. Ruuan mukana tulevat saatekirjeet 
ovat joskus jopa runomuodossa. Kiitos siitä 
vi itse liäisyydestä keittiön tädeille. 

-- ~ pauhuja 13 _ 

20 Kierrosta minuutissa ja 
parhaimmissa 40 
Kuka se on,joka vaeltaa kyläraitilla keskipäivällä silmänaluset mustina, silmämu
nat 20 kierrosta minuutissa pyörien ja ääni sopertaen: "Mä just vast heräsin"?? 
Mitä ilmeisimmin olet törmännyt tilannevalvojaan. Samaiseen henkilöön saatat 
törmätä (sananmukaisesti) pimeään aikaan matkalla töihin tai paluumatkalla. 
Paikallinen tapa kun on polkea keskellä mukulakivitietä, kun kulku tasaantuu, 
olet metsähallituksen puolella. VARO PUITA!!! 

Törnqvistin Camilla "vanhalla vinkujalla". 

Luolaihmisiä 

Mitä teemme työksemme Örön luolan uu
meni ssa? Suoritamme käsketyn aikataulun 
mukaisesti tutkavalvontaa johtaen samalla tä
hystys- ja vesikuunteluasemien yhteistyötä lin
nakkeella. Valvomme kantaman puitteissa 
meri- ja ilma-aluetta, päivittäe n koko ajan Ra
vat-järjestelmän avull a vallitsevaa tilannetta 
merivalvonta-aluekeskukseen. Tarvittaessa 
luotsaamme aluks ia oikeille väylille ja avus
tamme yhteistyöv iranomaisia. Esimerkiksi 
opastamme merivartioston partioveneen meri
hätään joutuneen pu1jeveneen luokse. 

Örön tutkavalvonnasta vastaavat tällä het
ke llä pääasiassa tilannevalvojat Stina Laakso, 
Camilla Törnqvi st ja Heli Heinonen sekä 
JOKE-mie hemme Peter Nylund . 

Kuluneen kesän aikana ovat valvontoja 
hoitaneet ajoittain myös kaksi merivalvonta
alikersanttia. Pätev iä poikia, kovan koulutuk
semme viimeistelemiä! 

Erikoisuutena muiden vastaavien etulinj an 
linnakkeiden valvontakalustoon verrattuna on 
Örön ns. raskaan tornin Decca. Silloin tällöin 
huollon iskiessä ravalille teemme "maastoret-
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ken" tälle vanhalle vinkuvalle. Huomaamme 
aina silloin miten tekniikka on kehittynyt so
dan jälkeen ja miten fik su kone Raval lopulta 
on, vaikka aikansa e läneeksi sitäkin välillä pil
kataan. 

Kuullaan nähdään 

Saarellamme muita valvovia aisteja ovat 
siis tähystysasema, jota koulutetut meri va lvo
jamme miehittävät 24 h/v rk. Myös vedenalai
sen valvonnan asema on korvanamme. YK
mies hihkuu hädissään pikapuhe limessa: 
"Olenk mä tuloss hulluks"??? Voiko täältä 
kuulua lokin kirkunaa? San ny o lenk mä seon
nu?" Mitttaaja: " Rauhotu vaan, et o le seonnu . 
Onko me rellä tyyntä? Jaa, että on. Kyllä sie ltä 
sitten voi kuu lua lokin kirkunaa. " Vk-mies: 
"Huh huh , helpotti hiukan. Luulin jo hetken 
etten pääs om ille, ett joutuis sa irastuvalle le
päämään". 

Mitttaaja vuoronvaihdossa viime talvena: 
"Onko toi pilkkukasa sadepil viä? Miten se 
noin kauan pysyy paikoillaan?" "Neiti-kulta ne 
on jäitä, AHTOJÄJTÄ. Et o le tainnut ennen 
nähdäkään tutkall a. No, vi ime isestä kunnon 
jäätalvesta onkin jo 6-7 vuotta." Ja vastapaino
na kovalle pakkastalvelle on lämmin kesä hel
linnyt tutkamillaajiakin . Mi kä onkaan muka
vampaa jos osuu ilta- tai yöv uoro ja päivät saa 
kelliä rannalla ja välillä pulahtaa mereen vi l
voittelemaan. Harvinai sta herkkua täällä ete
lässä, y leensä merivesi saa keskikesälläkin 
hampaat kalisemaan. 

Koulutusta arvostetaan 

Yksi tilannevalvojistamme, Camill a, on 
tällä hetkellä pääkaupungissa opiskelemassa. 
Henkilöstöryhmäll ämme on monen vuoden 
odottamisen jälkeen suotu mahdollisuus perus
teellisempaan koulutukseen. Sotilasammatti
henkilöstön peruskurssin yleisjakso on 8 vii
kon mittainen ja kurssipaikkana Lappeenran
nan Maanpuolustusopi sto. Ti lannevalvojia 
koskettava erikoistumisjakso on 6 viikon teho
kurssi merivalvonnasta Rannikkotykistökou
lulla. 

pauhuja R --
Rakkaat kollegat, hakeutukaa kursseille . 

He li on saanut osallistua molemmille tarjolla 
olev ille, mistä hän on kovin onnellinen. Yh
te ishenki on o llut mahtava, mutta vahvin ka i
kissa on SAARISTOLAISTEN RANNIKKOTY
KISTÖHENKI. Muiden aselaj ien tytöt ja pojat 
jäävät silmät renkaana kummastelemaan, kun 
RT " lataa samaa tykkiä". Tsemppiäja te rvetu
loa kotiin Camill a!! 

Normaalia 

Ihan ilman katkeruutta voi todeta , e ttä nor
maali on suhteellinen käsite: 

" Onko sulia tänään vapaapäivä, kun tää ll ä 
pompit?" 

" Menen töihin vasta ill all a" 
" Jaa, normaaleilla ihmi sill ä päättyy työ

aika ill alla" 
Mikä onkaan ihanampaa ku in yövuoron 

päätteeks i menee kotiin , vetää puhelimenjoh
don irti se inästä ja käpertyy täkin alle tie täen, 
e ttä nonnaalit ihmi set yrittävät vuosien tuo
malla rutiinilla saada itseään epätoivoi sesti 
käynt iin seuravaa työpäivää varten. 

Re ippain syysterve isin Örön etulinjalta. 

"Merivalvonta on iloinen asia" 

--"R pauhuja 

Oljyntorjuntaa Utössä ja lähisaarilla 
Utön saaren itäpuolella meren pohjassa 
makaa Park Victory niminen laivan 
hylky. Laiva upposi jouluna 1947 ja 
hylyssä on arvioitu oleva raskasta polt
toöljyä n.6000 tonnia. 

Perjantaina 26.8. saimme tiedon, että Utön 
itäpuolella on havaittu öljylautta. Sunn untaina 
28.8. linnakkeen päällikkö ja kirjoittaja tekivät 
tiedustelu retken itäpuolen saariin ja havaitsivat 
ison öljylautan hylyn kohdall a ja useita pie
nempi ä öljylauttoja Sundskärin pohjois- ja itä
puolell a. Rantauduttaessa itäpuolen saariin to
dettiin Sundskärin olevan öljyn saastuttama 

Myös saaren lapset antoivat tärkeän panoksensa. 

eteläisiltä rannoi ltaan. Puhdistustyöt 
oli alo itettava mahdollisimman pi 
kaisesti . 

Maanantaina 29.8 . aloitettiin 
puhdistustyöt Utön itärannan ja 
Sundskärin osalta. Tuulen suunta oli 
lounaasta j a voimakkuus n. 14 m/s 
(perjantaina idästä). Sundskärin 
puhdi stukseen osall istui yhdeksän 
varusmiehen muodostama osasto, 
joka johdollani lähti suorittamaan 
puhdistustöitä saaren ete larannall a. 
Utön itärannan puhdistustöihin osal
li stui maanantaina vii si varusmiestä 

laiset saare lais ista. Sääolosuhteen aluee ll a oli 
vat ankarat. Lounaistuuli 14 m/s, vesisade, rae
sade ja ukkosmyrskyt s ii vittivät puhdistajien 
työtä ja meri toi Sundskärin rannoille koko ajan 
li sää oljyä. Osastot työskente livät olosuhteista 
huolimatta hyvin ahkerast i ja työskentely jat
kui aina iltahämäri in. 

Tiistaina 30.8. jatkettiin puhdistustöitä jäl
leen kovissa o losuhte issa. Tuuli kääntyi luotee
seen ja ylty i puuskissaan jopa l 7 m/s, ajoittain 
sadekuuroja tu li yhä. Liikkuminen merellä lin
nakkeen Busterill a tuntui olevan välill ä onnen
kauppaa. Iltapäivä llä saatiin puhdistustyöt al
kupuhdistuksen osalta tehtyä, ja sää pakotti 
evak uo imaan osaston Sundskäristä Utöseen. 

Tällä kertaa saatiin työvoitto ran
tautuneesta öljystä, mutta uhka ei 
poistu ennenkuin Park Victory saa
daan tyhjennettyä siita . 

Varusm iesten työskentely öl
jyn torjunnan pahimpina päivinä oli 
motivoitunutta ja tunnollista. Kaik
kien puhdistustoimintaan osallistu
neiden yhteinen toive on , e ttä hylky
jen aiheuttama ympäristöuhka saa
taisiin pikaisesti ratkaistua. 

Linnakkeen palomestarin 
näkokulmasta 
Vänrikki Pekka Liisanantti 

ja mm. päiväkodin lapset ja koulu- Varusmiehet puhdistustöissä Utön rannoi lla. 
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Rauman saaristokoulu 

Raumalaisille koulun nimi tuntuu vie
raalta, koska Raumalla ei ole saaria tai 
saaristoa vaan kareja ja luotoja. Missä 
kyseinen koulu sitten sijaitsee? No, itse
asiassa ei enää missään, mutta takavuo
sina Rauman Saaristokoulun toimi
paikka oli Kuuskajaskarissa. 

Toiminta alkaa 

Rouva Helmi Rauhaniemi kertoo, että syk
sy llä 1946 he tekivät esityksen Rauman silloi
se lle apteekkari lle, joka kuului myös kaupun
gissa kouluasioista päättävään johtokuntaan, 
koulun saam isesta Kuu skajaskariin. Ja niin 
nopeasti asiat etenivät, että talvella 1947 kou
lutoiminta Kuuskajaskarissa saattoi alkaa. 

Luokkakuva keväältä 194 7. 
Oppilaat takarivissä: Eini Sipponen, Irma Lemmetyi
nen, Heikki Lemmetyinen . 
Oppilaat eturivissä: Tuulikki Sipponen, Leila Rauhanie
mi , Ossi Jalonen. 
Takana opettaja Linnea Johnson. 

Rauman Saaristokoulu perustamistalvena 1947. 

Koulun opettajina ovat toimi
neet seuraavat henkilöt: 

Linnea Johnson 
Anja Aronen 
Iida Yirvanto 
Sirkka Henell 
Irmeli Simonen 
Keijo Lehtonen 
Irmeli Simonen 
Aila Haapanen 

1947 
1948-1950 
1951-1952 
1952-1953 
1953- 1954 
1954-1955 
1955-1959 
1962-1964? 

Koulu ei ollut toiminnassa 
vuosina 1960 ja 1961. Niin yllät
tävältä kuin asia tuntuukin, e i 
koulun päättym isvaiheista ole ai
van tarkkoja tietoja. Asiaa kuiten
kin tutkitaan. 

Meillä koulun entisillä oppi
lailla on jo pitkään ollut haaveen 
päästä tutustumaan lapsuutemme 
kouluympäristöön. Niinpä vuosi
mallia 1952 oleva oppilas ryhtyi 
toteuttamaan haavetta. Ja kiitos 

Turun Rannikkorykmentin monen unelma to
teutui luokkakokouksen muodossa 20.8 .1994. 
Luokkakokouksesta ja vähän muustakin riittää 
vielä juttua seuraavaankin lehteen. 

Vuosimallia 52 

-- ~ pauhuja 

Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Tarkkailijan piti viettää kesälomansa hirsi
askartelun pari ssa mutta kun ilmojen haltija 
katsoi viisaaksi järjestää loman ajaksi pilvettö
män taivaan ja he lteisen ilman oli rakennustyöt 
jätettävä. Nyt oli yritettävä välttää ruumiilli sta 
ja henk istä puolta uhkaava kuivuminen ja kes-

• Jaa kaikki toisten 
kanssa. 

• Älä lyö toisia. 
• Laita tavarat 

takaisin s inne 
mistä ne otitkin. 

• Siivoa omat 
sotkusi. 

• Älä ota toisten 
tavaroita. 

• Pyydä anteeksi, 
jos loukkaat toi sta. 

• Pese kätesi 
ennen ruokailua. 

• Vedä vessa. 
• Lämmin pulla ja 

kylmä maito tekevät s inulle hyvää. 
• Tee joka päivä vähän kaikkea: ajattele vähän, 

opi jotain uutta, piirrä, maalaa, tanssija leiki. 
• Ota nokoset iltapäivällä. 
• Kun menet kaupungi lle, tarkkaile liikennettä, 

pidä kädestä, pysy toisten kanssa yhdessä. 
• Usko ihmeisiin. Muista pientä siementä 

ruukussa; sen juuret kasvavat alaspäin ja 
varsi ylös, eikä kukaan tiedä miksi : 

Kultakala, hamsteri, valkoinen hiiri , jopa pieni 
kasvi ruukussa, kaikki kuolevat. Niin mekin. 
• Muista ensimmäinen sana, jonka 

opit - KATSO! 

( Fulghum: Ali / Really Need ta Knaw / Learned in Kinder
garten) 

17 _ 

kityttävä mallastuotte isiin ja e lämänviisauksi
en kartuttamiseen. 

Mutta psyyken kohen tami stakaan ei kan
nattan ut jatkaa kun tarkkai lija oivalsi saaneen 
sa kaiken tarpeelli sen op in jo lastentarhassa : 

Tarkkailija mieli puuhassaan -karapuu tarkkailijapuuse
pän käsittelysssä . 
Savusaunan toimisto kuvassa vasemmalla tuuhean 
kuusen juurella. 

Huonot ilmat jatkuivat tarkkailijan epäon
neks i loman päätyttyäkin: taivas oli täyttynyt 
pilvistä ja ilma oli muuttunut juuri sopivaksi 
hirsirakentamista varten. 

Syksyn iltoina tarkkailija aikoo pitää nes
tetasapainon kunnossa ja tutkia savusaunansa 
toimistossa korrelaatioita saadakseen varmuu
den siitä onko naurulla ja hyvällä ilmapiirillä 
yhteys tulokseen ja luovaan ongelman ratkai
suun. 
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Henkilöstötapahtumia rykmentissä 

Siirrot ja tehtäväänmääräykset 

1.6. 1994 
Kapteeni Ve li -Pekka Paatero Örön linnakkeen 
päälliköksi 
Yli luutnantti Jussi Hietaniemi Gyltön linnak
keen päälliköksi 
Yliluutnantti Pasi Rantakari rykmentin esikun
nan koulutustoimistoon 

1.7.1994 
Luutnantti Kari Kaukonen 
SmRPstoE:sta Huoltopatterille 

15.8. 1994 
Luutnantti Juha Saarinen Gyltön linnakkeelta 
rykmentin esikuntaan huoltotoimi stoon 

1.9. 1994 
Kapteeni Mikko Suomela 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikuntaan 

Nimitykset 

1.6.1994 
Majuri Ari Koskinen majurin virkaan 
Luutnantti Vesa Vesala opistoupseeri 
3 luokan virkaan 
Luutnantti Tom Rönnberg opistoupseeri 
3 luokan virkaan 
Luutnantti Timo Mäkelä opistoupseeri 
4 luokan virkaan 

1.7. 1994 
Luutnantti Heima Lempiäinen opistoupseeri 
2 luokan virkaan 
Luutnantti Seppo Orpana opistoupseeri 
2 luokan virkaan 
Luutnantti Timo Väänänen opistoupseeri 
3 luokan virkaan 
Luutnantti Pasi Rautianen opistoupseeri 
4 luokan virkaan 
Luutnantti Antti Survonen opistoupseeri 
4 luokan virkaan 
Luutnantti Mika Kemppi opistoupseeri 
4 luokan virkaan 
Luutnantti Timo Luntamo opistoupseeri 
4 luokan virkaan 
Vänrikki Marko Sankala opistoupseeri 
5 luokan virkaan 

Vänrikki Juha Sundell opistoupseeri 
5 luokan virkaan 
Vänrikki Hannu Tomukorpi opistoupseeri 
5 luokan virkaan 

1.8.1994 
Ruokala-apula inen Anne-Mari Kosk inen 
keittäjän virkaan 

1.10.1994 
Kapteeni Aaro Kantonen opistoupseeri 
erikoisluokan virkaan 
Yliluutnantti Timo Renberg op istoupseeri 
1 luokan virkaan 
Soti lasvirkam ies Simo Uusikartano 
soti lasteknikon v irkaan 

Ylennykset 

4.6. 1994 
Luutnantti Pasi Kataja yliluutnantiksi 
Luutnantti Pentti Hietamies yliluutnantiksi 
Teknikkoluutnantti Jouni Patrakka 
teknikkoyliluutnantiksi 
Värvätty y likersantti Jarkko Lehtinen 
värvätyksi vääpeliksi 
Värvätty alikersantti Jouko Moisio 
värvätyksi kersantiksi 

1.7. 1994 
Vääpeli Markku Liimatainen luutnantiksi 

1.10.1994 
Yliluutnantti Aaro Kantonen kapteeniksi 

Irtisanoutumiset 

Teknikkokapteeni Urpo Saari sotilasyli
teknikon virasta 1.7.1994 
Kapteeni Paavo Koli opistoupseerin 
erikoisluokan virasta 

1.7.1994 
Luutnantti Kalevi Peltoniemi opistoupseerin 
3 luokan virasta 

1.8.1994 
Keittäjä Marjatta Sukala keittäjän virasta. 

1.10.1994 
Keittäjä Lea Hekkala keittäjän virasta. 

-- ~ pauhuja 

FeJlon -
koululaisten Orön valtaus 

Kesän viimeisenä päivänä saimme Örö
seen tode lla kaukaisia vieraita. Pellon kou lun 
6.luokkalaiset olivat viikon leirikoulussa Pa
raisilla Koivuhaan koululla ja tekivät päivän 
vierailun heille perin eksoottiseen Öröseen. 

Yhteensä 49 vilkasta oppilasta, opettajaa 
ja huoltajaa haettiin Kasnäsista kahdella aluk
sella. 

Ruokai lun jälkeen lähdettiin luutnantti 
Aution johdolla tutustumaan saareen. He jätti
vät toimiston eteen iloisen kirjavan läjän rep
pu ja, takkeja ja yms. Betonilaiturilla tutustut
tiin merivartioston Kurki-alukseen. Vaellus 
jatkui länsirantaa pitkin kohti etelää. Ranta 

osoittautui lapsi lle todelliseksi aarreaitaksi , 
olihan meri tuonut s inne kaikenlaista roinaa. 
Moni lapsista löys i matkamuistonsa länsiran
nalta. 

Kun limsat oli juotu ja päivällinen syöty ja 
kiitoslaulut laulettu , oli aika lähetä kohti Kas
näsia. Kasnäsissa tutustuttiin Sinisimpukan 
opastuskeskukseen, jonka jälkeen lähdettiin 
uupuneena buss illa Paraisille. Retk i oli ollut 
jännittävä ja mieleenpainuva . 

Koivuhaan koulun 6. luokka odottaa nyt 
jännittyneenä kevättä ja maaliskuuta, jolloin on 
heidän leirikoulunsa vuoro vierailla Pellossa . 

~ Kalkakselle kunniamaininta 
Maanpuolustuskiltojen Liiton liittokokouksessa huhtikuussa Imatralla Suomen kiltaleh

deksi valittiin Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan lehti Porilainen. Kai kas sai jälleen kun
niamaininnan yhdessä Korpisoturi-lehden kanssa. Toimitus haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat 
olleet ja ovat edelleen edesauttamassa lehden toimittamisessa ja sen toiminnan mittavassa 
tukemisessa. Kalkas jatkaa lentoaan. 
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Anna-Maija Salminen. 

(Ä htäri 4.-10.7.1994) 

Turun Rannikkorykmentti 
Mini-Suomessa 

Rykmentti es itteli toimintaansa ja rannik
kopuolustusta pv :n osastolla Ähtärin Mini
Suomessa. Rykmentin osaston johtajana toimi 
yli! Pentti Hietamies, jo monen messukoke
muksen mies. Rykmenttiä tuotiin esiin esitte
lytauluin, videonauhoin ja tietyst i kalustoesit
telyin. Ehkä suosituimmaksi osoittautui ylei
sön keskuudessa 3-4 kertaa päivässä pidetty 
muotinäytös mallia SA. Osastomme kävi tar
kastamassa mm. rykmenttimme entinen ko
mentaja eversti Olavi Simola. 

Alik. Teemu Jaatinen esittelemässä 
lämpökuvalai tetta. 

pärskeitä W __ 

Uusi toimipaikkavastaava Utöseen 

Olen Salmisen Anna-Maija ja katse llut 
maailmaa Utön perspektiivistä kohta neljä 
vuotta ja viihdyn saaressa vallan mainiosti 
edelleen .. lkää on kertynyt kolmekymmentä ja 
ri sat ja perhettä miehen, lapsen ja koiran ver
ran . Työkseni hoidan lapsia Utön päiväkodi s
sa. Harrastuksista tärkeimmät " ikuinen" opis
kelu, sivutoiminen kirjastonhoito, terapiakä
velyt ja YJU. 

--W pärskeitä 

(Gyltö 1.6.1994) 

Kenraali J. Lyng vierailulla 

21 _ 

Tanskan puolustusvoimain komentajan kenraali J. Lyng vieraili Gyltön linnakkee lla 
1.6.1994. Vierailua isännöi ryhmentin komentaja everst i Juhani Haapala. Kenraalin ohjelmaan 
kuului mm. rykmentin ja sen toimintojen esittely sekä meriammunnan seuraam inen. 

Kenraali Lyng amiraali Klenbergin ja komentajan seurassa Gyltössä. 

(Utö 20.8.1994) 

Suuri Eurooppa viikonloppu 

Utössä vietettiin Eurooppa-aiheista vii
konloppua 20.8. Iltapäivällä oli mahdollisuus 
kuulla tohtori Risto E. J. Penttilän ajatuksia 
"Itämeren skenaarioista" majakkakirkossa. 
Myöhemmin jatkettiin kerholla, missä M .A. 
Numminen esitti oman näkemyksensä Euroo
pasta ja itseään kitaralla säestäen lauleli laulu
jaan. Paikallisten asukkaiden lisäksi vieraita 
oli kuulemassa myös saariston ystävien Arki
pelagia-seura. 

M.A. 
Numminen 
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Keväinen risusavotta Jaskarissa 

Pääs iäisen aikoihin kävivät Huov inrinteen metsurit tekemässä selvää jälkeä Jaskarin länsi
rannan ri sukos ta. Kaatuihan siinä samalla muutama isompikin puu . Yars inali sen suururakan te
kivät puiden pinoamisessa ja oksien ke räämi sessa saapumiserän 1/94 alokkaat. Kuuden tunnin 
työrupeaman jälkeen näkymä miellytti vaat ivammankin katselijan si lmää. Tukkirekat·kuljettivat 
isommat rungot pois saaresta ja oksat hakattiin päällysteeksi saaren "hakeradalle". 

Reila (28.7.1994) 
Peltoniemen Kalevi reserviin 

28.7. Kuuskajaskarin linnakkeen väki vietti Rei lassa mieliinpai nuvaaj uhlaa Kalen v iime isen 
työpäivän päätteeksi. Kauniina kesäiltana ohjelmassa o li puheita puolin ja toisin, "vaativa" her
rasmies-naisk il pailu visais ine tehtävineen, saunomista ja ruokailua. 

Haikeaa lähtötunne lmaa piristi uusien kersanttien kaste, jossa kessut kumosivat katkeran 
maljan enemmän tai vähemmän innokaast i. Kasteen lopuksi meressä huuhdottiin ruokaöljyt pois 
seläs tä. Mereen lensi myös Kalen mantte linperijä Piilisen Late. 

Kalevi sai linnakkeen plaketin . 

Rauma (5.9. ja 7.-8.9.1994 
Sotainvalidien syyskeräys 

Linnakkeen varusmiehet keräsivät ko lmena iltana Rauman kaupung in alueelta rahaa sotain
validien syyskeräykseen. Sotainvalidit suunnitteli vat keräyksen toteuttami sen itse ja kuljettivat 
omilla auto ill aan kerääjät keräysalueille. Varsi naisen jalkatyön tehneet varusmiehet onnistuivat 
kunniatehtävassään yli odotusten: kolmen illan keräyksen tuotto oli yl i 109 000 markkaa. 

HYVÄ POJAT! 

--~ pärskeitä 

76. RT-kurssi (-) Isosaaressa. 

Marjut ja M ika Kempille 
tyttö 14.5. 1994 

He li ja Jouni Patrakalle 
tyttö 10.6.1994 

Pesänrakentajia 
(vihityt) 
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Isosaari (17.-18.8.1994) 

"Kadetit" kokoontuivat 

76. Rt-kadettikurssin vuosit
ta inen kurssitapaaminen pidettiin 
tänä vuonna Isosaaren linnakkeel
la 13.- 14.8. 90%:n vahvuudella 
kurss i tutustui Isosaaren linnak
keeseen. Naisväen keskuudessa 
ihastusta herätti 35:n jyhkeä ole
mus ja aselaj in lukuisat tekniset 
laitteet. Päähuomio tosin kohdis
tui vauvoihin KES Mustola ja 
Torkkeli. Mikä mahtaa olla kurs
sin vahv uus ensi vuonna? Melon
tamestaruuden muuten vo1tt1 
joukkue Tuominen ja Huusko. 

Tiina Kangasniemelle ja Mika Oraselle 
tyttö 1 1.7. 1994 

Tuu la ja Juha Stoorille tyttö 11.8.1994 

Katari ina ja Jaakko Uotilalle po ika 5.6.1994 

Sari Lundeli n ja Timo Luntamo 20.8.1994 

/ 

Kiitos 
Kiitos kaikille, jotka mui stivat minua 
eläkkeelle jäädessäni . 

Ma,jatta Sukala 

"A ika mennyt mennyttä, 
minä menen mukana . 
Hyvästi siis nuoruus yli-ikäinen , 
tervetullut harmaa ohimolla." 

(Arvo Turtiainen ) 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Kulumassa oleva vuosi on o llut täynnä tärke itä 
tapahtumia, sekä ilo isia e ttä surulli s ia. 

Eri puolill a maata on vie tetty lukuisia jatkosodan 
päättymi sen 50-vuotisjuhlia. 4 .8. paljaste ttiin suurin 
juhlalli suuksin Marskin patsas Mannerhe imin pui s
tossa. 2 1.8 vietettiin Lo imaa ll a suuri maanpuo lustus

juhla. 9.9. Turun Rannikkorykmentti vie tti perustami sensa 55-vuoti sjuhlaa ja 11 .9. Sotaveteraa
nit vietti vät valtakunnallista kirkkopyhä-juhlaa T urku Hallissa. 

Surullis ista tapauksista mainittakoon Park Victoryn ö ljyvuoto sekä viro laisen auto lautta 
Es toni an uppoaminen Utön lähe ll ä. Molempi in pelastustoimiin o tti Utön varuskunnan väki an
siokkaas ti osaa. 

Tässä yhteydessä haluan kiittää ka ikkia niitä henkil öitä, jo tka muistivat minua 75-vuoti spä i
vänäni. Kiitokseni e i varmasti tavoita kaikk ia yli 250 onnitte lijaa, jo tka minua muistivat hieno in 
lahjoin , kukkalähetyksin, adressein ja onnittelukorte in joten oso itan tässä sydäme lli set kiitokse
ni . On hienoa omi staa näin monta ystävaä. 

Kill an osoiteasia t: 
Heikki Kanervamäki 
puh . työ (92 1) 655 385 
puh . koti (92 1) 37 1 176 

tai pos tiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
201 0 1 T URKU 

Loppukevään ja kesän 
tapahtumia 

28.-29.5. viete ttiin Rannikonpuo lustajien 
päivää Turussa. Osanottajia o li myös muista rt
killo ista. Tilaisuuteen o li saapunut no in 100 
kiltalaista. Päivä a lo ite ttiin He ikkil än kasar
mill a ruokailun merke issä. Ohje lma jatkui ka
sarmin pihall a Rykmentin ja Varsina is-S uo
men Ilmatorjuntaryhmentin ohjuskaluston es i
tyksillä. Iltajuhla vie te ttiin lkituuri ssa mie llyt
tävän tunnelman merke issä. Juhlassa käy tt i 
puheenvuoron kenraa limajuri Hannu Sark iö, 
joka loi katsauksen Euroopan nykytilanteeseen 
ja painotti e rityisesti ase lajimme tärkeyttä. 
Seuraavana pä ivanä tutustuttiin eversti Aarre 
Kurjen johdolla Suomen Joutseneen ja sen vai
he isiin sekä miinalaiva Ke ihässalmeen. 

6.-8.6. kilta teki retken Kiteelle, Sortava
laanja Valamoon. Retki onni stui y li odotusten. 
Majoitus Ki teellä pienissä kahde n huoneen 
kesämökeissä o li e rittä in hyvä. Ylite ttyämme 
Nii ra lassa rajan maailma muuttui . 60 km:n 
matka Sortavalaan o li surkea. Mie leen mu istui 
sodanajan "Tiltun tie". Myös näkymät Sorta
valassa o livat surkeat. Kaikki o li rappio ll a. 
Jo itak in uusia ki virakennuks ia o li kaupunkiin 
rakennettu , mutta niiden ympäri stö t o livat sur
keat. Valamossa näkymät o li vat yhtä surkeat, 
saaren kunnostaminen sill ä työvauhdilla vie 
satoja vuosia . 

--R kilta 

Vääksyn kanavalla. 

Kiltalaisia matkalla Valamoon. 

Valamon laivalai tu ria. 

13.-14.6. kilta teki retken Naantalista Ka
pe ll skäriin . 

4.7. kilta teki re tken Lahden kautta Vääk
syyn. Matka Vääksyn kanavan kautta o li mie
lenkiintoinen. 

20.7. kill an ohje lmassa o li re tki Yyteri 
Reposaari -Merikarvian merivartioasema. 

2.8. kill an ohjelmassa oli matka Ukko-Pek
ka aluk sell a Naantaliin ja takaisin. Matkan ai
kana kierre ttiin lähi saari sto lle, joka useimmil
le jäsenille o li tun tematon. 

9.8. tehtiin matka Bengtskärin majakal le. 
Maihinnousu saare lle onni stui hyv in, s ill ä sää 
o li mitä ihanin . 

9.9. rykmentti v ie tti tyy likkäasti vuos ipäi
vää hienoin kirkonmenoinja päiväjuhlaa He ik
kilän kasa rmin ruokalassa. 

12.9. killan johtokunta tutustui Kul taran
taan. 

14.9. seurattiin Utön linnakkeilla rt-am
muntoja. 

17.9. tehtiin kal a- ja marjamatka Reilaan. 
Ohje lmassa oli myös tunnin opetustil aisuus 
maas tossa selviytymi sestä. 

Näkymä Valamosta laivalaiturilta. 
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Herrat 
ryhmänjohtajat! 

Kurssinne nyt 
päättyessä onnitte
len Te itä hyväksy
tysti suorittamastan
ne reservinaliupsee
ritutkinnosta. Kou
lutusjaksonne ajo it
tui pääosin kau
neimpaan kesään, 
jolloin saitte maistaa 
saar isto) ai se l äm ää 
parhaimmill aa n . 
Ruskettuneet käm

menselätja kasvot olivat AUK I:n:lopull a yle i
nen näky- yhden linj an oppil aita lukuunotta
matta . .. 

Patteriharjoituksessa pääsitte pureutu
maan rannikkotykistöaselaj in pyhimpiin toi 
minto ihin . Tulenjohto linja oppi toiminnot niin 
peruspistee ll ä kuin apupi steelläkin . Keskiölin
ja perehtyi keskiön toimintaan niin meri - kuin 
maaammunnoissak in. Tykkilinja ampui har
jo ituskalustolla (88 ITK) ja paäkalustolla ( 130 
TK). Merivalvontalinja hahmotti toiminnot 
niin rannikkovalvonta-asemassa kuin meri val
vontaa) uekeskuksessakin . Siviilialusten jatku
va "maalitoiminta" aiheutti riittäväst i havain
toja rannikkovalvontaryhmille, mutta siirsi 
tulenkäytön painopisteen lähinnä pimeäam
muntoihin. Taistel uharjoitusvaiheessa opitte 
ryhmänjohtamisen linnakkeille om inaisessa 
taistelumaastossa. Suorittamanne linnakkeen 
sisäinen vastahyökkäys oli upeaa toimintaa. 

kurssijulkaisu ~ --

Oppi oli si is mennyt perille. 
AUK I:n loppuvaihe ill a järjestetyssä par

tiokilpailussa Teille hahmottui konkreettisesti 
sotaväen motto: "kaveria e i jätetä". Pitäkää se 
visust i mielessa johtaessanne omaa joukkoan
ne. 

Tätä kirjoittaessani AUK JT on lopuillaan 
ja korpraaleilla häämöttää jo to inen "kulma
rauta" silmäkulmassa. Haluan ku itenkin pai
nottaa Tei lle edeltäjäni , kunnio itetun kapteeni 
Seppo Salosen ajatuksia: 

I) pitäkää huoli alai sistanne, 2) muistakaa 
alaistenne asiallinen kohte lu, 3) vaatikaa pal
jon itseltänne ja esimiehiltänne, 4) muistakaa 
jatkuva vastuu haltuunne uskotusta valtion ma
teriaa lista. 

Lopuksi haluan kiittää AU K:n kouluttajia 
ja muita Gyltön varuskunnan työntekijö ita 
kurss in onnistuneesta läpivienni stä seka toivo
tan Teille, Herrat Johtajat, myötätuulta ja intoa 
tulevassa tehtävässänne Turun Rannikkoryk
mentissä ja sen ulkopuolell a. Olkaa saamanne 
koulutuksen arvoiset! 

Aliupseerikoulun johtaja 

Yliluutnantti Jussi Hietaniemi 

--~ kurssijulkaisu 

AUK 1/94 

06.06. A UK I alko i 9 1 oppilaalla jakautuen 
- tu lenjohtolinja 26 
- tykkilinja 22 
- keskiölinja 17 
- merivalvontalinja 2 

Viikko 1 
- yle istä rt-koulutusta 
- eriytyvä koulutus alkoi 

Viikko 2 
- ryhmänjohtaja taistelukoulutuksessa 
- tunnen ryhmäni aseet 

Viikko 3 
- hallitsen koulutuslinjani perusteet 
- hallitsen ryhmäni aseet 
- osaan rt-patterin viestikaluston 

Viikko 4 
- harjaannun johtamaan ja käskemään 
- 29.06. maastoratakilpailun paras ol i 

oppilas Mikko Riistama 

Viikko 5 
- kertaan ensiaputaidot 
- opin patterin yhte isto iminnan 

Viikko 6 
- hion linjakohtaisia taitojani patteriharjoitusta 

varten 
- ymmärrän suojautumi sen tärkeyden 
- tykkilinja 100 TK koulutuksessa Utössä 
- partiokilpailun 13.07. paras o li keskiölinjan 
joukkue (14 h 34 min), toinen tykkilinja tupa 
9 ( 16 h 36 min ) ja kolmas mv-linja tupa 
2 (17 h 7 min) 
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Viikko 7 ( 18.-22.7) 
- patteri- ja taisteluharjoitus ammuttiin 88 

ItK:llaja 130 TK:lla. Tulta johdettiin Gy ltös
tä ja Kälöstä. 

Viikko 8 
- AUK l päättyi 20.8 Priimus oli oppil as Oska
ri Holmen (kiö) 238,5 pi st. Linjojen parhaat 
olivat oppi las Anssi Rönnemaa (tj ) 223, 1 pi st, 
oppilas Mikko Riistama (tki) 233 ,3 pi st ja op
pilas Ismo Nikkola (mv) 237 ,0 pist. Lisäksi 
kiitettävän saivat oppi las Paavo Pietilä 233,8 
pist, oppilas Timo Pietilä 230,8 pist, oppil as 
Tomi Tahvonen 224,5 pist, opp ilas Mikko 
Kannisto 223 ,5 pistja oppilas Petri Suni 22 1,7 
pi st. Linjojen paras keskiarvo o li keskiö linjal 
la 195 ,2 pi st. - AUK II alkoi 29.07. 

23.09. AUK:n päättäjäiset 
- parha ille ta rjo ll a stipendit. 
Ylennys kaikille sekä kakkukahvit 
- priimus o li alikersantti Jaakko Hämäläinen, 
toinen oli alikersantti Jani Varjo. Linjojen par
haat o livat alikersantt i Tommi Hevonoja (tj), 
alikersantti Vesa Yli-Antola (tki) ja alikersant
ti Henrik Iivonen(mv). 
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Tulenjohtolinjan johtajan 
tervehdys 

Onnittelen Teitä aliupseerikoulun tulen
johtolinjan suorituksesta. Kurssinne ajoittui 
hienoimpaan mahdolliseen ajankohtaan saa
ristossa. Kesä oli juuri alkanut ja Te saitte 
aloittaa opiskelun aliupseerin haasteellisiin 
tehtäviin . 

Opittavaa kurssilla oli paljon, meri- ja 
maa-ammuntojen suorituksen ohella opetus
ohjelmaan kuului paljon kalustokoulutusta, 
erilaisia viestivälineitä pääpainon ollessa sa
nomalaitteistossa, pimeätoimintakoulutusta 
erilaisin teknisin välinein ja tietenkin lisänä 
kaikki aliupseerikurssin yhteiset asiat. Voi
daan todeta työntäyteisen kurssin antaneen 
Teille erittäin hyvät valmiudet toimia Rannik
kotykistöpatterin todellisina johtajina, tulen
johtajina ja tulenjohtoaliupseereina. 

Erityisellä mielihyvällä muistellaan patte
riharjoitusta , missä opetustarkoitus saavutet
tiin parhaalla mahdollisella tavalla, eli taiste
lukaluston ryöpyllä muutti keskiraskas maali
lautta konkreettisesti olomuotoaan. Kun lau-

~ Tulenjohtolinja 

Yli!. Lineri Tapio. Huoli pois homma toi
mii ja peitto heiluu. Juhannuksena kesäpimpan 
jahtiin ja jottei totuus unohtuisi ... Harjoitel
laan. 

Kers. Autio.Take that tukka, pussycat, il
miömäinen nimimuisti .Valonheittimelläni on 
voimakoneen voimat. 

Kers. Kankare Jan-Henrik. Kätö . .. kätö
kätö ei mitään ressii umalauta. Sauna lepo. Pat
teri ampuu. Jalkaväki polvelle. 

Alik. Aro Juha. Löysääkin löysempi mies. 
Kouluttaminen ei napannut, eikä kiinnostanut. 

tan jäännokset olivat näytillä satamassa am
muntojen jälkeen, saattoivat muidenkin linjo
jen maan uumenissa toimineet oppilaat vakuut
tua "rakohuoneen väen" ammattitaidon kehi
tyksestä. 

Toinen kokonaisuus kurssillanne oli opis
kelu ryhmänjohtajaksi, tuon vaikean tehtävän 
taitajaksi jossa on johdettavia ja paljon es imie
hiä. Harjaantuminen miesten johtamiseen jat
kuu koko palvelusajan ja pääsette käytännössä 
osoittamaan taitojanne ja tietojanne. 

Haluan vielä kiittää linjan varajohtaj ia ker
santti Jan-Henrik Kankaretta ja Jani Autiota 
sekä kokelas Mikko Heinosta ja kaikkia ryh
mänjohtajia kiitettävästä panoksesta linjan 
koulutuksessa. 

Antoisaa ja haasteellista aikaa miestenne 
parissa sekä onnea esimiestehtäviinne! 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti Tapio Lineri 

Alik. Liljavirta. Tuukka Gyltö Lke:n ajo
kortiton ritariässä. 

Alik. Salokanta Sami. Nasta al ikersant
timme, jonka peukaloa emme koskaan nähneet 
(kädet nyrkissä hela tiden). 

Alik. Vahamäki. Mitri Levosta! Harvoin 
kantaa mihinkään kysymyksiimme. Inhimilli
sin apukouluttajamme. 

Ahtola Arto. Lauleskellen Rtk:hon, omis
ti legendaarigen mankan. 

Ahvenkoski Markus.Tcdellinen urheilija, 
voi pelata jalkapalloa ja säh lyä samaan aikaan. 

Grönlund Rami. Alkuvaikeuksien kautta 
voittoon, luolasta Lahteen. Grönlund pelotteli 
opp Auraa kok Heinosen ominaisuudessa. 

Hankkio Mika. Hansson , karvalakki , joka 
nukkui itsensä rukkiin. Teinirakastajanallekar
hu, jota kaikki pelkäsivät. Maisten kuvia riitti 
hukattavaksi mutteriinkin. Marssipatukka viu
hui valojen sammuttua. 

--W kurssijulkaisu -----------------

Hevonoja Tommi. Kärsi vääryyttä, oli lii
an hyvä hankolaiseksi ja tänne jäi. "Onks He
vonojalla yskä? ' 

Järvinen Harri. Kesäpoika. Sean Conne
ryn rintaperuukki, tyrmistytti karvalakit nais
jutuillaan. A li sti Corollaa sekä L V-yksikköa 
painavalla kaasujalallaan. 

Koivisto Juha. Yrittää jakaa positiivista 
asennetta/ tyyliin "Ei tää niin pahaa ruokaa 
oo". 

Koljonen Rami. Taistelija, joka ei kahta 
vaihda: sukat ja lakanat. Kuolleen miehen sän
ky. Aina tupakalla, tiätsä? Tavarat hukassar 
tiätsä? 

Korpelainen Jani. Korppi , ei näin, Te 
olette läski (62 kg) . "Yläriviin tai viisiriviin tai 
muodon jatkeeksi järjesty!" Huomio! Herkäs
sä ... Vähän hermostuttaa suuntana linjan sul
keis ja harjoittelupaikka. 

Luovila Teemu. Amerikanautoilevajaok
sen priimus Jaskarista, jonka ote kirposi 
AUK:ssa. Ei kertakaikkiaan napannut. Purjeh
tija henkeen ja vereen. 

Tulenjohtolinja. 

Ollikainen Teemu. Spollikainen, ollikas . 
Mies, joka omisti kaksi matka/lomahuopaa 
(vai sarkapuku). Karvalakkituvan parturi , joka 
hallitsee myös herätykset ja innostui viimeise
nä päivänä uravalinnastaan . Elbaa mielellään 
kaapissa. 

Penttilä Antti. Spänkkilä/ vaihepenttilä 
maastohameessaan hallitsee ukkopekan 
lukon .. Levosta. Karvalakin immuunein taiste
lija. 

Pylkkänen Jan . Valvoo yöt, nukkuu päi
vät. Komento minuutti!! Pitäisikö nousta? 
Rönnepeikko, Rönde. Rönnemaa hajosi mars
silla, kun ei barettia kuulu. 

Salminen Pasi. Kaikkien kouluttajien 
"lemmikki"/ todellinen jalkaväkitaistelija. 

Selkälä Tatu. Tässä on tapahtunut virhe. 
Valmis insinööri, mutta moni asia ei Gyltössä 
mahtunut taiuntaan. (Ei nappaa/kiinnosta) 
Huumorimies vailla vertaa. 

Vänni Toni. Lelutelevisio ja SUURIN 
puukko, odottaa vieläkin ylennystä kuninkaak
si. 
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Coppertone-Lepo-Ruskettukaamme ! 

Olemme tulleet nyt siihen pisteeseen, etta 
"poikaset" ovat jättäneet "pesänsä". Toivotta
vasti siipenne kannattavat. Onnitte len Teitä 
olette selv inneet e lävänä ehkä fyysisesti aliup
seerikurssin raskaimmasta linjasta. Kouluttaji 
en aktiivi suutta kuvaa ehkä parhaiten se, että 
apukouluttaja kersantti "Saitsiing" unohtui 
"kamman" päälle ja palo i koulutuksen tiimel
lyksessä sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Oman alan ammattitaito on se ylpeydenaihe 
jota saatte kantaa mukananne ja jakaa sitä op
pi a tulev ille varusmiesikäpolville. Tykkilinja 
o li ainut kurssin linjoi sta, joka olivat muualla 

Tykin luo 

llgJ Tykkilinja 

Kesäkuun alku keräsi Gyltööseen joukon 
innokkaita oppilaita oppimaan tykkien saloja. 
Alusta ast i kurssi oli rankkaa tykkien osien ja 
toiminnan opiskelua. Mukaan mahtui väliin 
myös sulke isharjo ittelua, jossa tykkilinjan 
miesten ääni kumisi lähes muut kaataen. Ko
keissa tykki oli lähes voittamaton. 

Kurssin ehdottomat huippuhetket koettiin 
kehysharjoituksessa, jossa pääs imme vertaa
maan Coppertonen ja Piz-buinin eroja ja kes
tävyyttä. Välillä aineet pettivät ja tykkilinjalai
set erottuivat muista ravunpunaisina. 

RUK:n paikat olivat katkolla loppukurssis
ta. Viimeisestä paikasta taisteltiin muutaman 
miehen kesken ja paras voitti. Muilla ei sitten 
edes ollut haluja kyseiseen paikkaan. 

Kurssin pätevyydestä kertoo ehkä parhai
ten se, että ammunnoissa maalil autta tuhoutui . 
Kurssin onnistumisesta kiitos kuuluu pätevi lle 
kouluttajille. 

kuin "kotiluolassa". Suoritimme merimarss in 
ete länmeren luonnon kauniille saarelle tykis
tön saloja opiskelemaan unohtamatta kuiten
kaan aineen kerrointa joka liikkui 6- 12 välissä 
tuotemerkistä riippuen. Annettu käsky täyte
tään, kunnes jäsenet menevät po ikki tai veri on 
vuotanut kuiviin e ivätka aivot enää tajua, mitä 
ol i käsketty! Kysyttäväa??? Jatkakaa'! Kiitos 
hyvästä kurssista. Ainakin puolet kunnias ta 
kuuluu te ille. 

Tykkilinjan johtaja 
Vänrikki Vesa Tiira 

Vänr. Tiira Vesa. Mi ami Vice-look. Tie
tää mistä tietoa haetaan. 

Yänr. Kankare Henry. Uma- lauta! 
Kers. Rouvali Kari. Jos et tiedä, kysy ker

santilta. Pätevä mies. 
Kers. Takomo Toni. Tuli kesken kurss in. 

Re ilu mies. 
Kok. Katajainen Jarno. Särmäsi jumalat

tomasti. Usein otti päähän oikein turkasesti . 
Osasi as iansa. 

Kers. Seitz Kim . Kokelaan oma pikku apu
lainen. Söpö suuttuessaan. 

Alik. Riski Janne. Tiesi mitä teki . Välillä 
kovaa kuittailua. Hyvä mies. 

Aalto Asko. AMA, Hyvinkää Laama, ään
tä e i lähde ja muutenkin aina unessa. Askopoi
ka Aaltopahvi. Aarnio Tero TT, Turku Ei nap
paa. Linjan sluibin mies. Ennätys: tunti lomilla 
ja putkaan. Päävartion kautta ja takaisin . 

Abrahamsson Miikka. MJ, Lohja Kamat 
sekaisin ja kaikki hukassa. Punkka räjäh
dysaltis. "Käytävälle parijonoon järjesty." 

Heikkilä Marko. MH, Uusikaupunki Joo
joo, Ai mitkä pihvit. Koko ajan VMTL:ssä lu
kuunottamatta ensimmäistä päivää. Huhhuh . 

Hentula Tomi . TM, Uusikaupunki Ampu
ja gonahti heti kärkeen. "Yli-Hentul an" sydän 
lepää Jaskarissa. 

Karumaa Toni. TI, Espoo Keräs i marssi
murtumia, viina ja Saratoga. 

--"R kurssijulkaisu 

Korhonen Kari. KA, Lohja Oppilasjuma
la. Mies, jota muut linjat vihasivat. Huutaen 
RTK:hon? Hirmukeho, he ikko pinna, skappa
riksi? 

Koskinen Sami. SOI , Lohja Poskisolist i, 
jonka suu ja peppu soivat yötä päivää. Tilan
nekomiikka toimii ,"Lahjattomat lukevat . 

Lehto Kim . KN , Järvenpää Nappaa vain 
pakon edessä. Alun valitus hiipui lopussa. 
Hyytyi marssill a ennen puom ia - puolitajutto
mana perille. 

Lehto Mikko. Ml, Turku Nuoleskelij a
tyyppi. Metrin prototyyppi , egoist i ja super
säätäjä. 

Paasonen Jussi. JP, Hyv inkää Mikki Hii 
ri . Yälimallin sälli ja tykkilinjan vikis ijä. Pe
ruspessimisti . 

Pekkanen Markus. MJ , Helsinki Nollat 
taulussa tasa isesti koko kurssin . Armoton ur
veltaja. Ei nappaa. Suuntana Hangon suffeli 
kerho. 

Perkonoja Ville. VT, Ha li kko Armoton 
selittäjä as io iden mennessä poskelleen. Oppi 
säätämään kurssi lopussa, särmääjä. 

Raunio Erik. EM , Espoo No joo öö oppi
las Rainio. Ikuinen kaapinnysväri ja vaiheko
ne. Vaarallinen tuohtuessaan. 

Tykki linja. 
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Ranta-Krenkku Matti. MJ, Kokemäki 
Kotias iat kunnossa ja TST tuntuu kiinnosta
van. Piti skappareita kalakavereina. " Yläau
laan-asento-menoks. " 

Riistama Mikko. MST, Hyrylä Tykkilin
jan perusnatsi. Särmäsi 24 tuntia vuorokaudes
sa RTK:hon. 

Salin Sami. SVE, Sammatt i Pienviljelijä 
Jaakko Parantainen Sammalista Kynti läpi 
AUK:n. Käytännön mies . 

Syrjälä Aki. AK, Hanko Naisseikkailija. 
Sisukas. Ni lkka kipeänä läpi marss in. Usko
mattomat energiavarastot. 

Tahvonen Tomi . TS, Helsinki Hiipien lin
jan top viiteen. Jaksoi sännätä, vaikkei aina 
napannutkaan. 

Tuominen Janne. JHJ , Kuusjoki Sä1111ä 
jätkä. lmito innin mestari . Huumori e i loppunut 
ikinä. 

Wegelius Pauli . PM, Espoo Mies,joka on 
kokenut kaiken , poi slukien voi le ivän. 

Yli-Antola Vesa. VJ, Kod isjoki "Antula" 
tuli myöhässä ja taiste llen yri tti saada muut 
kiinni . 
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Linjanjohtajan tervehdys 

Kasv it LEPO. Uusi lehti kasvo i johtajan
versoon. Kun aloititte keskiölinjalta te imme 
peli säännot selväks i joka iselle oppilaa lle. Ta
voitteet asetett iin korkealle ja a ikom us o li olla 
paras linj a. Alku näytti huonolta mutta kun 
teitä tarpeeksi "potki" eteenpäi n tulosta alkoi 
syntyä. Koetul okset parani vat ja keskiöhenki 
löyty i, ymmärsitte pe lin hengen. Yhteyttämi 
nen on ihmeellinen asia. Sa itte va loa, hiilid i
oksidia ja vettä, s iitä lähti johtajanve rso kas
vamaan. Tuloksena: 

- paras AUK:n linja-Kesk iölinja 
- AUK:n priimus keskiölinjalta 
- partiokilpailun y livo imainen voitto 

[i1 llQj Keskiölinja 

Kok. Ylä-Outinen . Vesa "Kaksi sanaa. 
uusiks meni! " toimi humaanisuuden lähettil ää
nä peittäen tuhmat käyrät punaisella ja sinisel
lä. 

Alik. Liukas. Juss i Nukkui riittävästi. 
"Hei mennäs sotkuhun! " 

Alik. Mäkimattila Sauli . Pe rushatutus 
naamalla. "T Ä-ÄH " 

Yli!. Viiru Antti. Amerikka ihanteena? 
Muuttaa opetettavat as ia muotoon, jonka pik
kupojat ymmärtävät. 

Ltn. Eskola Harri. Murisi animalina: "Ko
pioidaan apinana". 

Aulas Mikko. Tuore tapaus, joka sai tyh
jän arvan lyödessään sokatonta käsikranaattia 
golfmaila ll a. 

Kokonaisu utena olitte paras kouluttamani 
keskiölinja. Kiitos s iitä kuuluu te ille sekä lin
janvarajohtaja lle ltn Eskolalle ja apukoulutta
jille. Yrittäminen ja ti edonjano näky i vapaaeh
toi sill a oppitunneilla, jotka kok Yl ä-Outisen 
johdoll a painuivat yli puolen yön. Huomas itte 
myos yhte ishengen ja le irillä tai ste litte yhdes
sä tykkiveljien kanssa " tuli asema hengessä". 
AU K on päättynyt ja nyt pääsette vahvista
maan omaajohtajanversoa. Mui stakaa aina että 
Keskiö-A u järkensä avulla selviytyy tilantees
ta ku in tilanteesta. Kasvamaan MARS. 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti A. Viiru 

Bergström Ville . Roxettesta e lämänener
giaa saanut Bärre pelas i korttinsa oikein ja läh
ti riemuiten Jaskariin. 

Hacklin Roni. Ampumaharjoitteluissa 
päivät viettänyt ja maalilautan tuhoamiseen 
johtaneen tulikomennon väl ittänyt KU . 

Hollmen Sakari. Primus-k iikarit olivat 
odotettu palkkio tälle tulevalle juristille. 

Hymylä Janne. Dostojevski ja uni kiin
nostivat käyriä enemmän, s ilti repi uskomatto
mia tuloksia. 

Jouhtimäki Juho. Kasvattaa hamppua 
kaapissaan. Pyörähtelee aika-avaruus jatkumon 
repeämäkohtien ympärillä tehden välillä epä
onnistune ita syöksähdyksiä astraalitasolle. 

Kannisto Mikko. Kierrätti omia erittei
tään tehokkaasti . Opetti muita kärsivälli ses ti ja 
le nnähti kiekkona Ratekoon . 

--R kurssijulkaisu ________________ _ 

Kivijärvi Henri. Tarkoitus oli lähteä ruk
kiin , mutta suunnitelmat vaihtuivat radikaa li s
ti kurss in kuluessa. Sotilaspastorin poika lähti 
Hankoon. 

Lahtinen Janne. Hukarite urastaja, jonka 
nimikin ente ili lähdöstä talouspuo len aukkiin . 
Päänahka häikäisi kouluttajatkin komeude l
laan. 

Luntamo Aki. Rokkasi itsensä rukkiin. 
Martimo Tapio. Tuleva spadeau Lapi sta. 

Yhden miehen vihe ll yssinfoniaorkesteri. 
Määttänen Jani. Sarkasmin kuningas. 
Pietilä Timo. RUK:n tapaturmahorisont

tiin heti AUK:n alkuaikana joutunut niela istiin 
lopulta syvälle s ingul ariteetin syövere ihin. 

Keskiölinja. 
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Pulkkinen Jukka . Kalpea kummitus le
patte li . 

Suni Petri. Kuului sa inttikorttien piirtäjä. 
Turunen Jari. Ei paljon napannut tätä 

mies tä, jonka Rysä-emo ott i takai sin hoivi in
sa. 

Varjo Jani. Jaksoi kuin jakso ikin loppuun 
saakka, va ikka alussa vaikea ta o likin. Silmäla
sitkin lensivät lauttamatka ll a mere n pohj aan. 
Onneksi saatiin uudet tilalle. 
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Merivalvontalinja! 

Harjoitus tekee mestarin sanotaan . Siihen 
panostettiin A UK I/94 merivalvontalinjan eriy
tyvän koulutuk sessa. Viimeisenä pinnistykse
nä voitiin pitää Kälön leiri vi ikkoa, jossa koot
tiin voimat sekä näytettiin muille miten vesi
ämme valvotaan ja tarvittaessa johdetaan myös 
voimakeinoja, josta TARKKA maa- ammunta
suoritus oli osoitus. 

Kiitos kuuluu oppilaille sekä kouluttajil
lenne värv Sari Luntamolle, ylil Pentti Hieta-

Ii Merivalvontalinja 

Vänr. Pokkinen Mika. "Jaaha.j uu-u, s it ei 
pyöritä ku hylkke-onk selvämerivalvontalaa
tikko tulee. 

Vänr. Toivonen Niko. 
"Palttiarallaa Ugandan poijat hyökkää 

Ruotsin lipun kanssa. Punnerrusasento maaten 
ottakaa." 

Kok. Fonsen Larri. Hyvä jätkä, joka ei si
kaile. Kuri hukassa. 

Alik. Lundqvist Krister. "Tehokkaampi 
kuin kärpäspaperi keräämään pikkuhyönte isiä
alik. Punkqvist." 

Alik. Mäkilä Jani. "Kuka .. "Onko se se 
ääni keskusradiossa." 

Alavihreä tupa 3 

Forström Petri. 2. apupäivystäjä .. TAAS! 
Hajosi atomeiks i. "Ei voi olla totta!" "Funatkaa 
jätkät! " 

Hoviseppä Joni . Ikuinen urveltaja. "Vas
tatkaa, tunnustakaa, edes pienenä! " 

Iivonen Henrik. Teknomies 1. bassdrum. 
"Drka, olen v .. u meloni" (EVVK) "Turpa kii , 
nyt nukutaan! " 

miehelle, vänr Niko Toivoselle, kok Larri Fon
senille, alik Kri ster Lundqvi stille ja alik Jani 
Mäkilälle. Muistakaa "puhe maksetaan hen
gellä, hiki säästää ihmisverta" tämän mielessä 
pitäen pärjää jo pitkälle kou lu ttajana sekä joh
tajana. 

Linjan johtaja 

Vänrikki Mika Pokkinen 

Kokkola Kimmo. Pitkäll ä miehellä pitkä 
taival...eikä ikinä MP:tä. "Voi kyyneleet! " 

Malmi Kalle. Satamanakin sosiaalike llo, 
hanniton yleism ies." Ei jumankauta! !" 

Martinsuo Teppo. Don Martinsuo. Tek
no mies 2: hat-mies. "Antakkee merssuu .. " 

Pietilä Paavo. Sissi Rambo RUKiin . Tek
nomies 3: boing-mies ja tähystäjä."Antakaa 
kamat tänne ja mennään .. . " 

Rannisto Jukka-Tapio. Judge Rannista , 
ei löytänyt sodea 52 päivän aikana."Ei taas! " 
"Tänään tulee fudista! " 

Riikonen Jere. Lomakomennuskone. 
Suihkussa, kun muut nukkuu . " Lomille 
lomps!" 

Turunen Juha. Y siturunen, Taistelija-Tu
runen. Hävitti jopa palveluspukunsa ja mars
si ll a itsensä. "Missä mun kamat?" 

Alavihreä tupa 4 

Markkula Jani. " Voi hitto, miul on taas 
kuumetta 37,4 c, mie meen sairastuvalle." 

--R kurssijulkaisu ________________ _ 

Nikkola Ismo. "Vuoroin oppilaspäällikkö 
ja oppilasjohtaja. Mitähän tästä tuvan Nestori
asta tuleekaan RTK:ssa?" 

Mikkonen Jouni. "Voi v ... u, missä mun x 
on ??(x=mikä tahansa varusesine) Mies, joka 
on enemmän vuodelevossa kuin palvelukses
sa." 

Hjort Jan . "Back to the Hanko. Mä ihan 
rikki , jos joudun jäämään tänne ." 

Ranki Tommi. "Yksi aikamme suurimpia 
aiatte lijoita, joka yhdisti biolog ian ja filosofi
an, RTK (e i olisi Ranki n pojastakaan usko
nut.)" 

Kekkonen Jani. "Tauko! 1 RTK( miten ih
meessä)! " 

Sinisalo Jesse. - " Loistava merikarhu. " Ei 
saa kusta Sinisalon pakkiin. " 

Malmberg Lasse . " Hoit i aseau:n hommat 
puhtaasti himaan." Mä oon ihan kondiksessa, 
vaikka Uozi herä ttikin mut. " RTK 

Merivalvontalinja. 

Alavihreä tupa 5 

Opp. Mäki. Huumorilla RUK:lle 
Opp. Wendelin . TJ, lomaTJ. ruokaiuTJ 

taukoTJ ... 
Opp. Saarelma. Veistelee puupamppuja 

satama vartiossa, spollit ei komentele. 
Opp. Mäkelä. Kamat hukassa, ratekoon. 
Opp. Palsala . Amerikan lomako ne, aina 

va iheessa. 
Opp. Boberg. Aito apupäivystäjä. 
Opp. Silvonen . Tornin hommat on ... 
Opp. evala. Vänskä hei, älä ny vii tti. 
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HANSAN LAKIPALVELU Oy 

multiXi\ 
,, MULTILIFT MultlllftOy 

PL 39 , 21201 RAISIO 
Puh. (921) 795 222, 

Cargotec-yht iö Fax . (921) 795 231 

ARTHUR 
ANDERSEN 
l(JHLMAN 

ARTHUR ANDERSEN ~ Co, SC 
Tilintarkastusosakeyhtiö Soinio ~ Co 

1 
1 

Rakennus- ja sisu~tus 
JOUKO PENTTILA OY 
Toim.johtaja Jouko Penttilä 
Alakartanontie 21, 02360 Espoo 

Puh. 90-801 97 49, tehdas 90-225 5595 
Auto 949 203493 
Telefax 90-802 3463 
Suoritamme julkisten tilojen sisustuksia ja 
rakennusteknillisiä töitä. 
Puusepäntehtaaltamme tilauskalusteet 
asennuksineen. 
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HAUTAUSTOIMISTO 

Turku - Linnankatu 9, puh. 23 23 23 5 
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU 

Kuljetuksemme päivystää ympäri vuorokauden 

VALOKUVAAMO 
VARJUS 

Alinenkatu 38, 23500 UUSIKAUPUNKI tr 922-23 602 

KARISMAA 
KYLPYHUONEISIIN 

KÄÄNTYVÄ KARISMA MALLI 

Valmistaja: 

Karin Metalli Oy 
Rautakatu 6, 20520 TURKU 

Puh. 921-378 000 

Myynti: 

RAUTA KAUPAT 
JA LVI-LIIKKEET 
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LAADULLA MAAILMANMAINEESEEN 

VASA46 
- suomalaista suunnittelua 

ja työtä. 

WÄRTSILÄ rID0~@~[1 
Wärtsilä Diesel Oy, 

Stålarminkatu 45, 20810 Turku 
Puh. (921) 643 111 

-~ ----------------- 39 _ 

PYHÄRANNAN 
KUNTA 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E.¾Wtt.:J f:t 3 11 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-822 3355, telex 65 152, telefax 8}2-8355 

Palveleva asiantuntijaliike 

Vauhdissa 
mukana 

<= _./ 

~u 
YRl1YS-~O 

Soita 9800,7.4233 
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RAUMAN 

Citymarketin vieressä, Leikari 3, puh. 938-822 2220 
Asentamo, Shell Talliketo, puh. 822 1643 

Talousalueen johtava teolllsuuspalvelualan yritys 
* teolllsuussllvoukset * porraskäytäväslivoukset * purku- ja haalaustyöt 
* lmut * korkeapalnepesut * deslnflolnnlt ym ... 

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

Saaristo-, kalastus- ja ~"', 
vapaa-ajankäyttöön 
soveltuva lujite- ✓ • · 

muovinen avovene. \ ·...-:.:;__,;.~~ 

pit. 5,7 m, lev. 2,0 m ~ 

HINTA ALK. 13.800,-

Saatavana täys1nvalmiista runkovalmiiseen . 

ERÄVE~E 
.. R~uman venerakennus Ky 

Latomaent1e, 26510 Uotila puh. 938-823 0120 
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MV-rakennusosakeyhtiö 

JUSLENIUS 
TURKU 921 - 2336 530 

~ 
KAUPAT 

RIISLAOY 
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Pori (939) 540 0200 

Rauma (938) 822 2333 

AB SALMONFARM OY 
YKSITTÄIS PAKASTETUT KALATUOTTEET SUURKEITTIÖÖN. 

SILAKKATUOTTEET: FILEET, PIHVIT, RULLAT. 

KIRJOLOHITUOTTEET: ANNOSPALAT, FILEET 
KUUTIO 
MASSA 
PYÖRYKKÄ, PIHVIT 

SAVUSTETUT TUOTTEET: MAKRILLI FILE 
KIRJOLOHITUOTTEET 
SIIAT 

MUUT: AHVEN, KUHA JA SIIKAFILEET 

MYYNTI: KESKUSLIIKKEIDEN KAUTTA, KAUTTA MAAN 

AB SALMONFARM OY Tel. 925-66211 Fax. 925-66201 
25930 KASNÄS 



Kansa talkoissa 
• Perinteinen suomalainen auttamistapa on 

ollut jo muinaisista ajoista saakka talkootoi
minta. 

• Sotiemme raskaina vuosina talkootoimin
ta saavutti suuret mittasuhteet. Kansallinen in
nostus sekä osaksi hätä valtakunnan ja varsin
kin maanpuolustuksen toimeentulosta saivat 
aikaan hyvinkin mittavia talkootoiminnan 
muotoja. 

• Vuonna 1939 alkaneet linnoitustyöt to
teutettiin talkoovoimin . Samana vuonna myös 
suoritettiin Maan Romun raaka-aine keräys. 
Suomen Talkoot ry:n perustaminen vuonna 
1940 sai aikaan suoranaisen kansanliikkeen. 

• Toimintaan tuli mukaan 41 eri yhteisöä. 
Myös yleisradion mukaantulo talkoohenkisil
lä ohjelmilla auttoi innostuksen li säämisessä. 
Vuonna 1941 perustettiin Nuorten Talkoot jo
hon osallistuivat kaikki nuorisojärjestöt sekä 
koulut. Kouluissa jaettiin oppilaille talkookir
jat, joihin jokainen merkitsi työnsä tulokset 
päivittäin. Vuosien 1941-1947 nuorten talkoi
hin osallistui 1,1 milj. koululaista. Heidän työ
panoksensa oli erittäin mittava. Keräystulok
sista mainittakoon 34 milj./1 , sieniä 9 milj. kg, 
jätepaperia 11 milj. kg, pulloja 7,6 milj. kpl , 
pihkaa 500 tonnia. Myöskin varttuneemmat 
henkilöt osallistuivat talkoihin. Innolla otettiin 
osaa mottitalkoihin . Näissä jaettiin ns. motti
kirveitä tuloksen mukaan . Keräys- ja työmuo
toja oli hyvin monenlaisia. Monet näistä tuot
tivat puolustusvoimille raakaaineita. Vadel
manlehtiä kerättiin teen korvikkeiksi yli I milj . 
kg. Kaiken tämän toiminnan muistoksi on 
Suomen Taikoo perinne Yhdistys ry lyöttänyt 
nauhassa kannettavan muistomitalin, jonkaja
kamisesta huolehtii Turun Sotaveteraanit ry. 
Mitalin saantiin on oikeutettu jokainen joka 
osallistui kansalaistalkoisiin vuosien 1939-
1948 aikana. 

Mitalin anomuskaavakkeita saa 
Turun Sotaveteraanien toimistosta 

Humalistonkatu 10. 
arkisin klo 10- 12. 


