


Kansikuva: 
Rauman Saaristokoulu 1947. 
Takakansi : Bengtskärin majakkasaari 
Kuva: Mika Koivunen 

komentaja W __ 
mikä tärkeää 
tänään ... ? 

Rykmentti on osallistunut vuoden aikana sotilaslää
nimme komentajan johtamaan koulutuskokeiluun . Kokei
luun liittyen voimme todeta, että olemme oikealla tiellä. 
Asenteet, motivaatio, koulutuksen tehokkuus ja laatu ovat 
nousseet lähes 20% aikaisemmin suoritettuihin vastaaviin 
tutkimuksiin verrattuna. Erityisen iloinen olen ollut siitä, 
että rykmentissä, varusmiesten arvioiden mukaan, lähin 
kantahenkilökunnan kuuluva kouluttaja on todella kiin
nostunut ja innostunut kouluttamisesta. Sokerina pohjalla 
varusmiehet ovat arvioineet lähimmän henkilökuntaan 
kuuluvan kouluttajan olevan ns. "hyvä tyyppi" korkeim
malla prosenttiosuudella (82,25%) kaikista kokeilujouk
ko-osastoista. Päälliköt ja kouluttajat, me jatkamme tällä 
tiellä. Paljon kuitenkin tulee vielä tehdä, ennenkuin voim
me " käs i sydämellä" sanoa, että kouluttamamme rannik
kotaistelija hallitsee aselajin perustehtävien lisäksi linna
ketaistelun edellyttämän maastonkäytön, toimintatavat 
sekä tai stelutekniikan. Lähtökohdat tavoitteisiin pääsemi
seksi ovat todella myönteiset. 

Hyvät Kalkaksen lukij at. Kulunut vuosi on ollut ryk
mentin osalta dramaattinen . Se on sisältänyt rationalisoin
tisuunnitelmia, tärkeitä, hyvin ansioituneita harjoituksia ja 
dramaattisia tapahtumia. Rintamavastuussa oleva valmi
us joukko-osasto ei voi piiloutua kenenkään selän taakse. 
Kuva rykmentin suorituskyvystä rakentuu jokaisen ryk
menttiläisen niin varusmiesten kuin kantahenkilöstön 
henkilökohtaisesta osaamisesta ja taidosta. 

Tänä vuonna tätä taitoa ja osaamista on löytynyt upe
alla tavalla. Lausun rykmenttiläisilleja kiltaväelle parhaat 
kiitokseni kuluvan vuoden toiminnasta ja toivotan Teille 
kaikille Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta. 

Eversti 
Juhani Haapala 
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Tykkipolvien 
opetus pysyy 

Tapas in Hel singi ssä asuvan, pitkään saaristossa pal 
velleen evp-upseerin. Sanoi usein kaihoavansa sinne be
toni viidakosta, " koska sie ll ä ihminen ymmärtää osansa 
ja lähimmäisten tarkoituksen paremmin kuin massassa" . 
Ja kohtasin tamperel aisen nuorukai sen, joka harmitteli , 
kun e i " päässyt" asevelvolli seksi "saariston Lappiin" . 
Rannikon linnakkeilla on jo viiden, kuuden tykki polven 
ajan koulutettu monipuolisesti maanpuolustuksen pariin . 
Nyt sie ll ä eletään EU-ajassa laserien ja ohjusten ja mo
dernin tykkiarsenaalin kuvioissa. Tekn istynyt koulutus 
on entistäkin vaativampaa ja toi saalta järkiperäisempää. 
Siihen löytyy varmasti motiivia hi storian tapahtumien 
valossa sekä levottoman Euroopan synki stä uuti sista ja 
arvaamattomi sta kääntei stä . 

Ehkä tärkein oppi mitä saaristossa voi ammentaa, on 
ihmisen osa luonnossa. Miten pärjätä keskenään ja luon
non kanssa ja miten selvitä siitä. Yaltameri aluskaan ei ole 
mitään silloin kun luonnonvoimat jylläävät. Se katoaa 
kuin hitunen ja niin häipyy ihmisjyvänenkin. Mutta puo
lustus pysyy! Aina vain uudet sukupolvet tulevat linnak
keille oppimaan armeijaa ja e läm istä. Ehkä kaikki eivät 
sopeudu yhtä hyvin e ivätkä viivy yhtä kauan, mutta aina
kin saari ston kokemus on unohtumaton. 

Toivotan riemukasta joulua kaikille Kalkaksen luki
joille. Tuikkikoot kynttilät ilon ja lämmön juhlana lin
nakkeill aja kodeissa j a myös Estonian uhrien muistoksi. 

Seppo Sudenniemi 



_ 4 ------------------- pauhuja 

Joulua odotellessa 

Näin joulua edeltävänä aikana nousee mieliimme monia kysymyksiä, joulun vietosta. Varus
miehille se ehkä läheisin kysy mys on onko joul una vapaata vai ei. Liian usein kuitenkin joulu kii
reiden keskellä unohdamme joulun merkityksen nykyajan ihmi si lle. Joulu on rauhan, ystävyyden 
ja yhdessäolon juhla. Monesti nyky-yhtei s-
kunnassa joulu on kuitenkin kaikkea muuta 
kuin rauhallinen etenkin muutama päivä en
nen jouluaattoa ovat monelle perheelle yhtä 
hullunmyllyä. On joulusiivousta, lahj aostok
sia ja muuta joulun valmistamiseen liittyvää 
työtä. 

Tänä vuonna o len itse päättänyt välttää 
näitä kiireitä ja mikä onkaan sen parempi tapa 
välttyä ns. joulustressiltä kuin jäädä jouluksi 
armeij aan. Esitin hyvissä ajoin toivomuksen 
että saisin olla joulun ajan palveluksessa ja 
pääsinkin Utön linnakkeelle. 

Tämän vuoden joulu on varmasti erilai
nen kuin ne kotona perheen kanssa vietetyt 
tutut ja turvalliset, mutta uskon että joulu on 
joulu arme ij assakin. Myös täällä vietämme 
joulua saman asian vuoksi kuin kotona. Jou
luahan vietetään Kristuksen syntymäjuh lana 
ja se on meille kristityille yksi vuoden tär
keimmistä juhlista. Tieto si itä että, Jumala 
lähetti poikansa maan päälle, meidän keske l-

I 
---

lemme, on joka vuosi juhlimisen arvoinen. Joulussa ei ole oleelli sta lahjat tai koristeet vaan edel
lä mainittu il ouutinen. Ei ole merkitystä vietätkö joulusi kotona, sukul aisten luona, armeijassa tai 
matkoilla, joulun idea on joka paikassa sama. 

Missä ja miten vietätkäänjoulusi tahdon toivottaa Sinulle ja lähe isillesi o ike in Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta. 

varusmiesdiakoni 
Petri Walther 

--R pauhuja 

Vuoden rannikonpuolustaja -
Utön linnake 
Pääesikunnassa 28.11.1994 pidetyssä tilaisuudessa nimettiin Utön linnake vuoden 
1994 rannikonpuolustajaksi. Rykmenttiä palkitsemistilaisuudessa edustivat ko
mentajan lisäksi Utön linnakkeelta kapteeni Pasi Staff, sotilasmestari Matti Sund 
ja tilannevalvoja Erja Viitala, kaikki ansioituneita henkilöitä Estonia-tragedian 
yhteydessä. 

Tilaisuudessa o li läsnä aselaj in komenta
jisto, kutsuvieraita ja lehdi stön edustajia . Tilai
suudessa puhunut rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Risto Sinkkonen totesi Utön linnak
keen syksy isistä koettelemuksista selviämi sen 
olleen nimenomaan koko Utön yhteisön yh-

teistä, kollektiivista ansiota ja saaren väen suo
riutuneen toimenpiteistä mallikelpoi sell a ta
valla. Lopuksi eroava tarkastaja kiitti kaikkia 
hyv istä vuosista ase laji ssa ja toivotti uudelle 
rannikkotykistön tarkastajalle everst i Jorma 
Vuohelaiselle menestystä tehtävässään. 

Kuvassa vas . kapt P. Staff, värv E. Viitala , sotmest M. Sund ja ev J. Haapala. 
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Varusmieskoulutuksen 
kehittämisprojekti Turun 
Rannikkorykmentissä 
Varusmieskoulutuksen kehittämisprojektin johtajana toimii Turun ja Porin Soti
lasläänin komentaja kenraalimajuri Hannu Särkiö. Projektissa ovat mukana 
Porin Prikaati, Varsinais-Suomen llmatorjuntarykmenttija Turun Rannikkoryk
mentti. Vertailujoukko-osastona toimii Tykistöprikaati. 

Projektin mklipidekyselyt ja käytännön 
kokeilu kohdistuvat Ill/93 ja 1/94 saapumise
riin ja niiden kouluttaj ahenkil ös töön. Mielipi
dekyselyyn vastasivat myös Il/93 saapumi 
serän 285 ja 330 vuorokautta palvelleet varus
miehet. 

Projektin lähtökohtaolet
tamuksena oli, että koulutustu
loksia voidaan merkittävästi 
parantaa: 
- asennei lmapiiriä 

parantamalla 
- kou luttaj ia, erityi sesti 

nuorimpia 
ohj aamall a 

- varusmiehi ä motivoimall a ja 
akti voimall a 

- koulutustuloksia mittaa
malla ja arvioimalla sekä 

- palautetta antamalla ja 
palkitsemalla. 

ret kouluttajat kaipaavat li sää ohjausta, arvos
tusta ja tukea esimiehi ltä. Rykmentin koulut
tajakunta on aktiivi sta, kehityshaluista ja vas
tuuntuntoista. Varusmiehille suoritetuissa mie
lipidemittauksissa kouluttajat ovat saaneet kor-

Kouluttajan keskei
nen rooli 

Kouluttajan tuki on korvaamattoman tärkeä. Kuvassa oik. ylil Antti Viiru. 

Linnakkeen pienyhtei sössä on kouluttajien 
ja koulutettavien vuorovaikutus ollut yleensä 
lähe isempää ja tii viimpää kuin maavaruskun
nissa. Käynni ssä oleva projekti on kehittänyt 
vuorovaikutusta saamiemme kokemusten pe
rusteella entisestäänkin kohti myönteisempää 
koulutusi lmapiiriä. Rykmentin kouluttajahen
kilökunta on varsin nuorta, si llä 68 %:lla on 
alle kolmen vuoden kouluttajakokemus . Nuo-

keat arvosanat. Kouluttaja on projektin tärkein 
henkilö. Rykmentin on edelleen panostettava 
kouluttajien ammattita itoon ja henkiseen hy
vi nvoi ntiin . Motivoituneet ja ammattitai toiset 
kouluttajat ovat järjestelmän selkäranka. Voi
daankin sanoa, kun kouluttajalla menee hyvin 
myös hänen koulutusosastonsa voi hyvi n. 

-- ~ pauhuja 

Vuorovaikutusta 

Varusmieskoulutuksen kehittämisprojek
tissa pyritään kaikin keinoin parantamaan juu
ri kouluttajan j a kou lutettavien vuorovaikutus
ta. Myönteinen vuorovaikutus johtaa varus
miesten aktiivi seen osalli stumiseen koulutus
tapahtumaan. Varusmies pyritään näkemään 
oman oppimisensa edi stäjänä eikä kouluttaj i
en toiminnan kohteena. 

Pa laute on tärkeää sekä kouluttajille että 
koulutettaville . Projektin aikana on kiinnitetty 
erity inen huomio pal autteen antamiseen ja 
hankkimi seen. Jokainen pidettävä harjo itus 
päättyy harj oituksen johtajan suulliseen pa
lautteeseen, jossa arv ioidaan koulutustavoi t
teeseen pääsy. Samoin varusmiehillä on mah
dollisuus avoimesti kertoa sekä hyvät että huo
not havainnot. Koulutuskausien päätteeksi va
rusmiehet ovat voi neet antaa nimettömän kir
jalli sen palautteen saamastaan sotilaskoulutuk
sesta. 

Rykmentin komentaja on pitänyt useita tar
kastuksia, joiden yhteydessä on o llut hyvä ti 
laisuus antaa ja hankkia välitöntä palautetta 
sekä varusmiehiltä että kouluttajilta. 

Palkitseminen kannustaa 

Varusmiesten palkitsem iseen on yritetty 
löytää uusia ideoita . Koulutettaville on annet
tu suullinen tunnustus välittömästi re ippaan 
to iminnan jälkeen. Hyvät suoritukset on palkit
tu sotil askodin kahvi lipuilla, matkanpidennyk
sillä tai kuntoisuuslomilla. Kurssien päätösti
lai suuksissa parhaiten menestyneille on jaettu 
erikokoisia hylsyjä. Kuuskajaskarin linnak
keen päällikkö on ideoinut linnakemukin, jota 
on j aettu ansiokkaasti palvellei lle varusmiehil
le linnakkeen kotiuttami sjuhlissa. Yksiköiden 
päälliköi lle on annettu käyttöön myös tietty 
rahasumma, jonka he käyttävät varusmiesten 
palkintojen hankkimi seen. 

Siviilitaidot hyödynnetään 

Turun Rannikkorykmentin li sätehtävänä 
on ollut kokeilla varusmiesten sijoittamista 
mahdolli simman hyvin sivii likoulutuksensa, 
erityista itojensa ja harrastustensa mukaisiin 
tehtäviin. Tämä vaatimus on otettu huomi oon 
saapumi serien koulutushaarajaossa . 

Varusmiesten siviilikou lutu ksenj a amma
tin hyödyntämi seen on päästy, esimerkiksi 
viesti miesten, talousm iesten, traktorinkuljetta
j ien, aseseppien, sotilaspoliisien ja venemies
ten valinnoissa. Yhteenvetona varusmiesten si
viilikoulutuksen ja harrastuksien hyväksi käy
töstä palvelustehtävissä voidaan todeta l/94 
saapumiserän osoittaneen, että varusmiesai
neksen valinnassa rannikkotykistöön tulisi ot
taa huomioon myös mies ten merelliset harras
tukset ja siihen li ittyvät ammatit. 

Projektin on jo nyt parantanut koulutustu
loks ia ja kehittänyt ent isestään rykmentissä 
vallinutta hyvää koulutusilmapiiriä. Projekti 
jatkuu ja meidän on yh teistyö llä löydettävä ne 
ideat, joilla kou lutamme sodanajan joukkoihin 
motivoitune ita, itsenäiseen toimintaan kykene
viä ja ammattitaitoisia ranni kkota istelijoi ta. 
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Varusmieskoulutus uudistuu -
tavoitteena rannikkotaistelija 
Rannikkotykistön koulutuksen päämääränä on rannikon olosuhteissa taistele
maan kykenevien joukkojen tuottaminen. Meidän tuote on sotakelpoinen joukko. 
Rannikkotykistön koulutuksessa on muuhun maavoimien koulutukseen nähden se 
etu, että pystymme kouluttamaan asevelvollisia todellisissa sodan ajan tiloissa jo 
rauhan aikana. Tämä etu meidän on hyödynnettävä täysipainoisesti uudessa va
rusmiesten koulutusjärjestelmässä. 

Koulutusjärjestelmä uudistuu 

1/95 saapumiserästä alkaen puolustusvoi
mi ssa siirrytään kahden saapumiserän järjes
te lmään. Varusmiehet astuvat vuosittain palve
lukseen tammikuussa ja he inäkuussa. Tämä 
merkitsee myös sitä, että saapumiseräkohtaiset 
miesmäärät nousevat. Rykmentissä saapumi
seräkohtainen tavoitevahvuus kasvaa 250 mie
hestä 315 mieheen. 

Uudessa koulutusjärjestelmässä korostu
vat kurssi muotoisuus j a erilaiset tutkinnot. 
8 1

/
2 

vi ikkoa kestävän peruskoulutuskauden ai
kana kaikille varusmiehille annetaan yhtäläi
nen tai ste lijan peruskoulutus ja suoritetaan 
taiste lijan perustutkinto. Peruskoulutuskauteen 
sisältyy myös rannikkotykkimiehen peruskurs
si (75 h), jonka aikana varusmiehet saavat pe-

Aselajimme vaatii laajaa teoreettista osaamista. (Auk:n oppilaita oppitunnilla} . 
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rustiedot ase laji sta ja suorittavat rannikkotyk
kimiehen perustutkinnon . Uutta on myös se, 
että kaikki valinnat eri koulutushaaroihinjajat
kokoulutuksen eri linjoill e suoritetaan perus
koulutuskaudella. Näin ollen es imerkiksi re
serviupseerikoulutus alkaa heti peruskoulutus
kauden jälkeen. Tämä asettaa suuret vaatimuk
set valintamenettely lle . 

Aliupseeri- tai reserviupseerikurssi on 
mahdolli sta suorittaa myös seuraavan saapu
mi serän kanssa, mikäli varusmies on siihen 
halukas ja menette ly on ase lajin edun mukai
nen. 

Pätevyydet testataan tutkinnoin 

Erikoiskoulutuskaudella miehistötehtäviin 
koulutettaville varusmiehille annetaan se ll ai
nen koulutus, että he hallitsevat hyvin koulu
tushaaransa edellyttämät ja yleissotilaalliset 
tiedot ja taidot. Kaude lla suoritetaan koulutus
haarakohtainen aselajitutkinto . Erikoistutkin
non hyväksytty suoritus oikeuttaa rann ikko
taistelijan nimikkeeseen ja oman koulutushaa
ran hihamerkin käyttöön. 

Aliupseerikurssi ( 12 viikkoa) jakautuu 
AUK I:een (6 viikkoa) ja AUK II:een (6 viik
koa). Oppi laat saavat ensin AUK I:ssä ryhmän
johtajan peruskoulutuksen ja suorittavat ryh
mänjohtajan perustutkinnon . AUK U:n aikana 
koulutettavat erikoistuvat oman koulutushaa
ransa mukai seen tehtävään ja suorittavat ryh
mänjohtaj an erikoistutkinnon. 

Yeneenkuljettajan koulutus on uudi stettu. 
Merivoimien Esikunnan määrittelemän ve
neenkuljettajan-tutkinnon teoreetti sen osan 
suoritus rinnastetaan AUK l:n suoritukseen. 
AUK Il:n suoritukseksi rinnastetaan veneen
kuljettajan kirjaan tarvittavan ajoharjoittelun ja 
ryhmänjohtajan johtamisopin kurss in hyväk
sytty suoritus. 

g _ 

Reserviupseerikurssi lla ( 17 viikkoa) kou
lutetaan reservin upseerit. Koulutus annetaan 
Rannikkotykistökoulussa. Kurssin aikana up
seerioppilaat saavat reservin upseerin perus
koulutuksen ja suori ttavat rannikkotykistöup
seerin perustutkinnon. Rannikkotykistöupsee
rin erikoistutkinto suoritetaan omi ssa joukko
osastoissa. 

Arvonimi - Rannikkotaistelija 

Joukkokoulutuskauden aikana syvenne
tään koulutushaaran mukaisia tietoja ja taitoja. 
Juuri tämän koulutuskauden tehokas läpivienti 
vaatii kouluttajahenkilökunnalta suuria pon
ni stuksia. On järjestettävä varusmiehille erilai
sia linnakkeen tai ste luun liittyviä harjoituksia. 
Kaikki tämä on toteutettava valvonnan ja lin
nakkeen päivittäisen huollon kärs imättä. 

Jotta linnakkeen kaikki miehet käyvät 
nämä perusharjoitukset läpi, ne on toteutettava 
2-3 kertaa. Koulutus on pienryhmäkoulutusta, 
jossa osatavoitteiden kautta edetään päämää
rään. Päämäärä on saavutettu , kun voimme ko
tiuttamispäivänä sanoa, että tämä joukko osaa 
käyttää linnakkeen aseistusta ja kykenee säily
mään hengissä rannikon vaativissa o losuhteis
sa. Rykmentin oma tuote: rannikkotaistelijois
ta koostuva rannikkojoukko on valmis. 

Koulutusterveisin koulutuspäällikkö 
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Gyltön linnakkeen saapumiserän 
11/94 sotilasvala Nauvossa 
21.10.1994 

Tilas im me ensimmäisten valmistel ujen 
yhteydessä "y läkerrasta" hienon sään - saimme 
sellaisen - kiitos. Kutsuvieraita, omaisia ja ky
läläi siä kerty i paika lle ennakoitua enemmän 
ilmeisesti lähes kolmesataa! 

Valaohjelma o li kuitenkin typi stetyn karu ; 
seppe leen la ku, katselmus, ohi marss i, kenttä
lounas ia ka luston esittely. 

Seppe leen sankarihaudalle laski eversti 
Juhani Haapala seurassaan everstiluutnantti 
Markku Järvi j a korppoolainen a lokas Sam 
Walen laivaston soittokunnan rumpuryhmän 
saatte lemana. Lippuvartiossa Seppo Orpana, 
Harri Hjulgren ja Jari Tepsa. Harrin kootessa 

Gyltön linnakkeen sotilasvalalla nauvossa. 

lipun vartta o li tull a paniikki kun pidempi jat
ko e i mennytkään jenkoilleen, ongelma rat
kaistiin- e i voima lla - vaan suomalaisen taiste
lij an improvi sointikyvyllä! 

Katselmus pidettiin Nau von vierasvenesa
taman hiekkarannall a jonne luutnantti Antti 
Survonen oli valmiste llut viestimiesten avulla 
kaiutinlaitteetja kristinuskon symbo li n. Paraa
ti a komensi linnakkeemme uusi pääll ikkö yli 
luutnantt i Jussi Hietaniemi . 

Katselmuksen aluksi eversti Haapala pal
kitsi Saari stotie Oy: n to imitusjohtaja Åke 

Åberg in rykmentin ristillä yhteistyöansioistaan 
j a alikersantit Harri Järvinen ja Saku Heinonen 
saivat myös ri stit kiitettävästä palve luksestaan . 
Taistelijan kokeessa parhaiten menestynyt aio
kas Pasi Nikkanen palkitt iin 76 mm ItK:n hyl
sy ll ä, j aosten parhaiten menestyneet alokkaat 
saivat 45 JvK:n hylsyn; lJ Panu Erästö, IIJ 
Mi kko Saarinen, IIIJ Antti Sil ander, IVJ Antti 
Huhtala, VJH Eero Linjama. 

Palkitsemisien jä lkeen alokkaat antoivat 
sotilaallisen valansa Åke Åbergin toimiessa 
valakaavan esilukij ana. 

Ohimarssi tapahtui Rantatie llä j onka ym
pärille oli vat omai set j a kutsuvieraat kokoon

tuneet. Marssi onnistui 
hyvin vaikka kunnan tie
mestarit oli vat " rakennut
taneet" tiehen inhottavia 
"ajohida te ita" . 

Kenttälounasta nautit
tiin Nauvon nuorisoseu
rantalo ll a, miinalautta 
Pyhärannassa ja hotelli 
Strandbon neuvotteluhuo
neessa kaikkiaan ilmeises
ti y li 500 annosta. Ruoka
lan tytöt hoiti vat talous
kapteeni Jukka Kankareen 
ja emäntä Tuula Kukon 
johdolla hernesopan jaon 
kiitettävän joustavasti ! 

Komentajamme kiitti Nauvon kuntaa ojen
tamalla muistoplaketin kunnanvaltuuston pu
heenjohtaja Monica-Forss ille. Monica toi votti 
meidät vastaisuudessakin Nauvoon valaa van
nomaan ja tuomaan näin paljon " turi steja" 
mukanamme. 

Kiitän kaikkia valaj ärjestely issä mukana 
olleita. 
Heimo Lempiäinen 
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Kuuskajaskarin linnakkeen 11/94 
saapumiserän valatilaisuus 
Raumalla 

II/94 saapumiserän valatilaisuus suoritet
tiin yksikkövalana. Kuuskajaskarin osalta vala 
oli Raumall a. Tilaisuus alkoi seppe leen laskul 
la Sankarimuistomerkille. Va la 
suoritettiin Pyhän Ri stin kirkossa. 
Valan otti vastaan rykmentin ko
mentaja eversti Juhani Haapala. 
Valakaavan esilukijana oli Man
nerhe imri stin ritari nro 42 Taav i 
Törmälehto . Rykmentin komen
taja otti ohimarss in vastaan Va
pauden patsaall a seurassaan Rau
man kaupunginhallituksen pu
heenjohtaj a Eero Laine. 

Valajuhla o li Rauma-salin 
loistokkaissa pui tteissa. Rykmen
tin komentaja ki innitti puhees
saan huomiota sotilaan ammatti 
ta itoon ja selviytymi skykyyn. 
Ammattitaidon yll äpitämi sen 
avainsanoja ovat koulutuksen laa
tu , uskottavat ja to imintavarmat 
välineet, hyvähenki set, kiinteät 
työyhteisöt, linnakkeet, upea 
luonto ja saari sto toimikenttänä. 
"Ilokseni voin panna merkille, 
että nuoret tykki miehet ovat to
denneet saaneensa hyvää j a laadu
kasta koulu tusta. Kun tähän tar
kaste luun liitetään vie lä koulutus
tulosten arviointi , voi linnakkeen 
päällikkö oll a kouluttajineen tyy
tyväinen. Tässäkin näkyy ammat-

timiesten j älki ." Rykmentin ri still ä palkittii n 
Mannerheim-ristin ri tari Taavi Törmälehto, 
RS KY:n U:kin pa ika lliosaston puheenjohtaja 

Marja Kauppila, Rauman kaupun
ginhalli tuksen puheenjohtaja Eero 
Laine ja alikersantti Jan-Robert 
Aura. Tykkitaulu luovutett iin 
Rauman Ammattikorkeakou lulle. 
Saapumi serän parha impana am
puj ana palkittiin tykki mies Toni 
Sini salo ja parhaana taiste lijana 
tykkimies Mi kko Lehtola. 

Tykkimiehen puheessa tkm 
Aaltonen kuvaili peruskoul utus
kauden vaikutusta alokkaisiin ko
ti kasvatuksen jatkeena. Jokainen 
alokas on muuttunut koulutuksen 
aikana yhä enemmän vastuuntun
toiseksi, tupakavere istaan huo leh
ti viksi sotil aan alui ks i. Veteraani
kuoro Rauman Isku toi tuul ahduk
sen sotaajoilta laul amalla komeas
ti Jääkärin laulun ja Veteraanin il 
tahuudon. Linnakkeen tykkim ie
het esitte li vät koulutusta ja tykki
mies Eli as Lennes soitti pianolla 
saaristolaissikermän. Musiiki ta 
vastasi Satakunnan soittokunta 
johtajana musii kkiy lil uu tnantti 
Heikk i Saariaho. Juhlalounas tar
joiltiin välittömästi valaj uhlanjäl
keen Ammattikorkeakoulun ruo
ka lassa. 
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Pk-kaUSi 11/94 alokkaan silmin 

Elokuun 22. päivänä toisessa saapumi 
serässä 1994, astui Kuuskajaskarin linnakkeel
la palve lukseen noin sata uutta uraansa aloitta
vaa varusmiestä . Arjen harmaus muuttui to i
senl aiseksi tode lli suudeksi, jonka sisä llös tä 
kenelle kään ollut vie lä mi nkäänl aista tie toa 
lukuunottamatta ystävien kertomi a armeijako
kemuksia. Näiden usein hyvinkin rohkaisev ien 
tarinoiden saattelemina alokasjoukko astui 
maihin linnakkeen betonil aiturill a mie li täyn
nä eril aisia ajatuksia ja tuntemuksia. He o li vat 
nyt osa sitä suurta joukkoa, joka vuoro ll aan 
tuli si tie tämään, mitä maanpuo lustuksessa tar
vitaan ja mitä Isänmaa pojiltaan odottaa. 

Perustiedot hallinnassa 

Peruskoulutuskauden alussa omaksutut 
as iat koski vat lähinnä yle isiä sotilaana o lemi 
seen lii ttyv iä seikkoj a, kuten maanpuo lustu k
sen perusteita, turvallisuuspolitii kkaa, sot il aa l
lista käyttäytymistä seka varusteiden käyttöä ja 
niiden huoltoa. Alkuvaiheessa viikko-ohje lmat 
piti vät sisäll ään oppituntien lisäks i myös sul 
keis- j a marssiharjo ituks ia, joiden fyys inen ra
situs lisäänty i vähitelle n koulutuksen edetessä. 
Aseenkäs ittelyharjoitusten, ammuntojen ja vii 
kottaisten marssien lomassa alokkaat a lko ivat 
pi kkuhilj aa saada enemmän vastuu ta osakseen, 
kun alkoi jo o ll a aika osata as ioiden peru steet. 
Kaikki opitut ja omaksutut as iat tuli vat viimein 
korostetusti es ille viikon mi tta ise ll a harjo itus
le irillä Reil assa. 

Käytäntö opettaa 

Jo pelkkä majo ittuminen maastoon oli 
monelle kaupungissa varttuneelle nuoru kaisel
le me lkoinen kokemus. Pienestä alkukankeu
desta ja ves isateesta huo limatta korven keske l
le alko i pian kohota te lttoja naamioverkkoi
neen. Seuraavaksi o li vuorossa tuli asemien ra
kentaminen. Niiden valmi stu sta valvott ii n tar-

kasti , koska hyväll ä tuliasemalle määrättyjen 
kriteerien oli tarko itus toteutua jokaisen pot
eron kohdall a. Ennen kaikkea kriteeri "suoja 
vihollisen tulta ja tähystystä vastaan" tuntui 
toteutuvan paikoitellen joskus jopa liiankin 
hyvin kun moni mies. ei tahtonut itsekään löy
tää tuliasemaa ja varti opaikkaansa. Tosin yön 
pimeys taisi kuitenkin olla suurin syypää näi
hin eksymi stapauksiin . Le irin aikana annettu 
opetus noudatti yleensä kaavaa " teori a j a toi 
minta". Opetettava! as iat käytiin ensin läpi, tätä 
seurasi paikoitellen lyhyt opetuskesku stelu ja 
sen j älkeen sovellettu vaihe. Opetuskeskuste
lulla on suuri merkitys as ioiden o maksumi sen 
kannalta . Monen opettavaisen tilanteen j älkeen 
olimme saaneet hyvät perustiedot myös taiste
lij an perustutkintoa varten. Opittujen taitoje n 
lisäksi a lokkailta vaadittiin myös muita sel viy
tymista itoja, kuten hyvää ryhmähenkeä. Sau
naan pääsemisell ä o li suuri merkitys yleisen 
viihtyvyyden -kannalta. Harvoin leirillä näki 
niin paljon tyytyväisiä ilmeitä samaan aikaan 
kuin silloin saunan jälkeen. Onhan sauna mer
kittävä seikka suomalai selle miehelle seka si
säisen että ulkoisen puhdi stautumi sen kannal
ta. Leirin viimeisenä päivänä käytiin marssiki l
pailu , jossa mitattiin eri ryhmien nopeutta, kes
tävyyttä j a suunni stustaitoja. Allekirjoittaneel
la oli il o oll a mukana voittaj ajoukkueessa. 

Alokkaista tykkimiehiä 

Le irin jälkeen seuraava meitä kohtaava 
koette lemus o li taistelijan tutkinto. Kaikki 
meille opetetut as iat tuli vat nyt eteen kaksi
osaisessa kokeessa, jonka läpäiseminen anto i 
meille o ikeuden käyttää tai ste lijan merkki ä. 
Linnakkeen parhaaksi taistelijaksi selviytyi 
alokas Mikko Lehto la. Peruskoulutuskauden 
päätteeksi alokkaat vannoivat sotilasvalan 
Rauman Pyhän Ristin kirkossa. Ainutkertaisen 
til aisuuden juhlalli suutta li säsi se, että valan 
kaavan luki Mannerheim-ristin ritari Taavi 
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Törmälehto. Juhlatil aisuus pidettiin Rauma
sali ssa. Juhl alli suuksien päätyttyä uudet tykki
miehet pääsivät hyvin ansaitulle lomalle. 

Tykistö tutuksi 

Alokasajan päätteeksi tykki miehille j ärjes
tettiin viikon mittainen rannikkotykkimies
kurssi, joka o li sisältöönsä nähden erittäin tii 
vis kokonaisuus. Kurss i toteutettiin leirinomai
sesti j a sen tarko ituksena oli antaa tykki miehil 
le miehi stötason valmiudet toimia eril aisissa 
tilante issa. Paikoite llen sankka sumu j a huono 
näkyvyys haittas ivat j onkin verran teke illä 
suoritettuj a ammuntoj a. Kurssin päällimmäi-
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nen tavoite kui tenkin toteutui kun miehet pää
sivät konkreetti sesti kokemaan kuin ka rannik
kotykistö ja tykkimiehet yhdessä toi mivat, 
Ranni kkoty kkimieskurss in päätyttyä tykki
miehill ä oli edessään siirtymi nen jatkokoulu
tukseen j a uuteen palveluspa ikkaan . Suuri osa 
"Jaskarista" lähteneistä halusi kuitenkin jos
sain va iheessa jatkokoulutuskauden jälkeen 
tull a takaisin Kuuskajaskarin linnakkee lle toi
mimaan nii ssä uusissa tehtäv issä, joih in heidät 
nyt seuraavaksi tultaisiin kouluttamaan. 

Sotmest Erkki Kallio tykkiryhmän kanssa 88 ltk ammunnoissa. 
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Kerho kuntoon 

Örön sos iaa lito imikunnan sosiaa li- ja vir
kistystil an remontti ja laajennus Örö läisten pit
käaikainen haave suuremmasta virkistystilasta 
alkoi pikkuhiljaa osoittaa vihreää valoa vuoden 
-93 alkupuole ll a. Suunnitelmia tehtiin paperil
le ja tupakka-askin kanteen ja väli llä ilmaan 
huitoenkin . PLM tyhjensi varastonaan o lleen 
rakennuksen toisen päädyn ennen kesälomal
leen lähtöä ja sisäpuolen repimisetja purkami
set päästiin aloittamaan heinäkuussa-93 . 

Alku aina hankalaa 

Lahon puun pöly lensi ja useampi traktorin 
lavallinen törkyä tuli poiskuljetettavaks i. Har
voin on Örössä nähty niin likaisia miehiä kuin 
sillo in purku vaiheessa. Se inälevyjen alta pal-

Ol isikohan tuossa sopiva pätkä. 

jastui vanhoj a hirsiä, osa-niin lahonneita, e ttä 
naula painu i iloisesti läpi . Valan aikoi hin e lo
kuussa-93 oli tarkoitus käyttää Pyhärantaa hy
väksi j a rahdata pattinkikuorma Taalintehtaa l
ta Öröseen. Koko aluksen edusta oli ku itenkin 
täynnä valakansaa ja kuorma-auto, joka sitä 
pattinkia sattumalta juuri silloin oli tuomassa 
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lai valle, ei päässyt lähe llekään. Kuski halusi 
nopeasti kuormastaan eroon ja vei pattingit 
satama-altaan toi selle puole lle Ovakon roska
laatikon viereen. Si ihen ajoi sitten sopivasti 
toinen rekka eteen ja niin oli kuorma piilossa. 
Pari päi vää kului puhelimessa kuormaa jäljit
täessä, eikä as ia vielä si ll äkään ollut järjestyk
sessä. Kun kasa oli löytynyt Satava otti sen 
kannelleen, käytti Hiittisissä ja jätti Rosalaan , 
josta se vihdoin seuraavana päivänä tuli Falkön 
kannella Öröseen. 

Pikkuhiljaa .. . 

Elokuun lopu ll a ennen poislähtöään pio
neeriosasto teknltn Rantion johdolla valoi laa
jennuksen lattian. Ka ikki näy tti tosi lupaavalle 

ja tarkkaan mitatulle kunnes 
vanha vä liseinä purettiin 
pois. Uusi lattia oli 10 cm 
alempana kuin vanha. Yh
dessä päätettiin , että ei on
gelmia. Tehtiin uusi koolaus 
ja lisää fylliä väliin. Lämpi
mämpihän siitä tu li. Puuta
varaakin alkoi tull a, mutta 
aina liian vähän ja taas ti lat
tiin uutta. Niin saatiin pik
kuhiljaa vanhojen ulkosei
nien sisäpuole lle rakennet
tua "uusi talo". Välillä to
dettiin katkerasti: kun joku 
kohta oli saatu tehtyä, se 
poiki taas uuden epäkohdan 
joka oli tehtävä kuntoon. 
Saaren miesvaki kokonai
suudessaan o li ta lkoilla mu-
kana ajan, taitojen ja innos
tuksen mukaan kuka enem

män, kuka vähemmän saaden oppia itsekukin 
remontoimi sen saloi sta ja jopa työkalujen käy
töstä. 

Vuodenvaihteen jälkeen tuli aktiivisempi 
kausi ja niinpä helmikuussa viestiopetustilai
suuden yhteydessä saatettiin viettää iltaa jo 
puoli valmiissa tilassa. Keväällä Seppo Kiela 
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alkoi pikkuhiljaa tehdä sähkötöitä ja PLM:n 
miehet iltatoinaan putkitöitä. Eril aisia lahjoi
tuksia saatii n ympäri saaristoa ja Varsinais
Suomea vähän sieltä ja täältä ja niin saatiin 
" kerhoa" kasaan. Pahimmaksi ajaksi kerhoti la 
siirretti in kalustoineen ja as iakkaineen tilapäi
sesti rivitalon asunto kuuteen. Asiakkaat ovat 
siirtyneet takai sin, mutta kalusteet jäivät si nne. 

Kaapit oli tyhjennetty tanssitilan nurk
kaan, mutta se ei haitannut poski valssin tanssi
mi sta ka ike n pölyn keskellä. Uuden parketin 
ensiaskeleet ovat vie lä ottamatta, mutta eikö
hän asia korjaannu sy ksyn aikana. 

Tekevälle sattuu 

Rapatessa aina roiskuu e li pieniä haaverei 
ta sattui , kuten vasara ll a sormeen lyömisiä tai 
puuko nvi iltoja. Pahin taisi olla, kun Peter kat
soi kaapin päältä alas sopivaa kohtaa mihin 
pudottautuu j a alastullessaan tajusi, että siinä 
on naul a pystyssä ja sen jälkeen se olikin ku
mitossun läp i häne n 
jalassaan. Loppu
ajan töistä suurinta 
ongelmaa tuotti 
myyntiti skin su un
nittelu ja rakentami 
nen , mutta hyv in sii 
täkin selvittiin , kun 
monta viisasta päätä 
lyötiin yhteen ja 
suunnite ltiin ja ra
kennettiin ja taas 
purettiin ja raken
nettiin . 

Maalauk se t , 
panelointi ja listojen 
paikoilleen laittami
ne n o li vat niitä vii 
meisempiä isoja töi
tä. Nummelan Jaak
kokin tuli e läkepäi-
vi ll ään mukaan Jorma maalaa, Matti Siivoaa. 

paneloimaan, ei 
niinkään sen pane-
lo innin takia yks istään vaan siinä samalla pää
si siikaverkkoj a liottamaan. Sitten a lkoikin o lla 
loppusiivon aika. Siinä o li koko saaren väki 
pienimmästä isompaan mukana. Mikä il o se 
o likaan kun viime inen roskasäkk i läht i ovesta 

ulos ja päästi in naisporukalla (vähän mie kin) 
takamukset pystyssä lattian vahaukseen. Sen 
jälkeen o likin kengät jalassa kävely pitkän ai
kaa kiellettyä. Hankittiin peilit tanssitilan ja 
myyntitiskin viere isille sei nille, verhokankaat , 
astia ja monta muuta tarpeellista pikkuasiaa. 

Lopussa kiitos seisoo 

Vappuna päästiin avajaisten viettoon ja 
Juhannuksen arvova ltaisten vieraiden saapu
minen vauhditti lopputöitä. Saatiin ulko-ovi 
paikoilleen , pihakalusteetja eteisen lattia kun
toon . Kesän aikana on saatu puhelimitse piirus
tukset annetut ja heti onnistuneet kulmakaapit 
paikoilleen. Joten valmista alkaa olla. Ja Örön 
miehillä ei ole huo lta työttömyydestä. kun saa
ren ulkopuoleltakin on tullut tarjouksia Re
montti-Rei skaks i. Aikaa ja tupakkaa kului, 
mutta KYLLÄ SE KANNATTI. 

RS 
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Jaskarin naiset Niinisalossa 
25.10. Kuuskajaskarissa työskentelevät naiset odottivat Rauman etapissa kyytiä 
syksyn sosiaalimatkalle. Onko meitä tosiaan näin paljon, vaikka kolme on poissa 
ihmeteltiin. Totta se oli , sillä ruokala oli kiinni koko päivän. Tätä ei ole tapahtunut 
mies-, vai pitäisikö sanoa naismuistiin. 

Matka pohjoi seen varuskuntaan alkoi kel
lo kahdeksan. Oli sumui sta, mutta e i se haitan
nut. Mieli oli korkealla, o lihan saatu nukkua 
tunnin pidempään . Perille saavuttuamme saim
me oppaaksi YK-joukoissa palvelleen Hanne
le Komin. Aluksi menimme upouuteen opetus
saliin , jossa everstiluutnantti Saari piti meille 
luennon YK:n jouko ista , niiden tehtävistä ja 
koulutuksesta. 

Itse lleni oli yllätys, e ttä Suomessa saa kou
lutuksensa niin moni ulkomaalainen, uutena 
maana mukana mm Vi ro. Vuosiaikataulun 
nähtyämme totesimme, että koulutus on jatku
vaa, vain kesällä oli taukoa, joskushan pitää 
!omaakin olla. 

Kakkukahvit nautittuamme tutustuimme 
uuteen koulutusrakennukseen, josta työnteki
jät olivat ylpeitä. Sen rakennuskustannuksiin 
on osallistunut myös Kankaanpään kaupunki. 
Välillä söimme hyvi n ja terveelli sesti . 

Matka j atkui YK-kurssikeskuksen 25-vuo
ti sjuhlanäyttelyyn . Huo mio kiintyi runsaaseen 
kuvamateriaaliin eri puolilta maailmaa ja eten
kin 25 vuoden aikana lahjaksi saatuun esineis
töön. Kävimme YK-varasto lla, jossa oli jos 
jonkinlaista tavaraa menossa ulos rauhan turva-

joukoille tai tarkkailijoille. Mukana on myös 
o maisten paketteja. Kävimme myös Pasi-aje
tulla, joka varmasti ol i kohokohta koko vierai
lussa. Tutustuimme vielä tarkkailuasemiin, joi
ta käytetään kou lutuksessa. Toinen on vielä 
rakenteilla ja niin mekin , kuten edelli senä päi
vänä presidentti Ahtisaari, osall istuimme kivi
vallin rakentamiseen heittelemällä kiven muri
koita rauta lankakehikkoon. Tutustuimme 
myös pihanäyttelyyn, jossa o li useita erilaisia 
ajoneuvoja, asuntorakennuksia ja tietysti sau
na, joita on useita kymmeniä eri puolilla Lähi
Itää. 

Kaiken reissaamisen päätteeksi meidät o li 
kutsuttu tutustumaan soti laskoti in j a sen to i
mintaan. Uusinta uutta olivat "pikkusiskot" 12-
16 vuotiaat avuliaat tytöt , jotka auttoivat soti
laskoti sisaria erilaisissa tehtävi ssä. Saimme 
ti etysti kahvit munkkeineen . 

Kaiken tämän jälkeen olimme valmfö läh
temään kotitnatkalle. Kiitämme opastamme 
operaattori Hannele Komia ensikäden tiedois
ta YK-kou lutuksessa. Lämpimät kiitokset 
myös kaikille muille meitä opastanei lle. 

Kaarina Ylönen 

Linnakkeen naiset 
Niinisalossa. 
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Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Eräänä jouluna tarkkailija ets i Betlehemin 
kirkossa Jeesusta. Lapsi löytyi kellarikerrok
sen peränurkasta. Siinä se pojan köllikkä ma
koili kivi sellä alustalla. Vaikka o loa helpotta
maan o li la itettu kuivia olkia saattoi aavistaa, 
ettei lapsen iho o lkimatosta juuri nauttinut 
vaan vaati sill oin tällöin pientä kynsi mi stä. Sii
nä se poika kuitenkin olosuhteet huomioon ot
taen tyytyväi senä tutkiskeli suklaanruskeilla 
silmillään ohitseen hartaan näköi senä kulkevaa 
turistijoukkiota. 

Lähemmäksi päästyään tarkkai lij a sai pet
tyä. Jeesus oli muovia ja sillä oli raida ll iset 
uimahousut. Se oli valmistettu Hong Kongis
sa. Varkaiden vara lta poikalapsi ja seimi oli 
laitettu rautakalterin taakse. Tämä on väären
nös. Mihin se oikea Jeesus on lähtenyt? Muo
vipoika kertoi kaimansa vaikuttavan maailmal
la, Suomessakin. 

Kun Jeesuksen oma kaveripiiri asuste li 
oliivipuiden siimeksessä Välimeren rantamil
la ei Jeesus aivan ensi töikseen ehtinyt Suo
mee n. Jeesuksell a oli myös omat arvelunsa 
suomalai sesta viinapäästä. Jos Härmän häissä 
muuttaisi veden vi iniksi niin kuka vastaa seu
rauksista. Mutta kun kiirei simmät opetustehtä
vät ja ihmeteot oli Juuttaanmaalla hoidettu oli 
aikaa poiketa kaukomaillakin . 

Oli ollut paikan päällä si lloinkin kun mat
kustaj alaiva vei meren syvyyksiin lähes tuhat 
ihmistä. Seurasi myös kuinka pelastustöissä 

mukana ollut väki toimi juuri siten kuin hän 
Gennesaretin järven luona oli sikäläisiä kalas
tajia j a tullimiehiä opettan ut. 

O lipa Jeesus pannut merkille senkin , että 
moni kiivailee peri aatteidensa vuoksi turhan 
äkäisesti . Tarkkailija huomasi punastuvansaja 
oli kysymäi sill ään mahdo lli sia kurinpitoseu
raamuksia kun he lpotuksekseen sai kuulla että 
tähänkin as iaan he illä suhtaudutaan ymmärtä
väisesti ja anteeksiantavaisesti. 

Pikkujoulutkin oli kierre llyt. Oli ilahtunut 
tutui sta naamoi sta. Oli nähnyt tarkkailij ankin 
ensin pyörätuoliporukan avustajana ja sitten 
vie lä kuurojen pikkujoulussa pelimannina. 
Tarkkailij a saa hiukan nuhteita. Ei tarvitsisi 
niin suurta ääntä pitää tarjolla olleen jouluate
ri an huonosta hinta-l aatusuhteesta. Muistitkos 
edes kiittää? Ja kannattaisi tarkkailij ankin ot
taa opikseen kummankin porukan rohkeasta 
e lämänmyönteisyydestä ja aidosta ilosta. 

Joulun 1994 Jeesus viettää Suomessa, syö 
suomalai sissa kodeissa kinkkua, rosollia ja 
lanttulooraajajuo glögi ä vaikkei erityisemmin 
pidäkään turvonneiden rusino iden ja mante li
purun onkimisesta mukin pohjalta. Ja vanhan 
kaverinsa, Joulupukin Jeesus aikoo taas tava
ta. On yksi toivomuskin Korvatunturin ukolle: 

Ota naamari pois kasvoilta ! 
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Huollon alaa Jaskarissa 
V arusvarasto 

Varusvaraston hoitaja Kari Vainio työs
kentelee Kuuskajaskarin linnakkeen varusva
rasto lla, joka sij aitsee vanhassa kasarmiraken
nuksessa nykyisen vieressä. Apunaan Vainiol
la on yksi työllistetty varastoapulainen. Pääteh
tävänään hänellä on varusmiesten pyykin- ja 
varusteiden vai hto,joka on kaksi ker
taa viikossa tiistaisin ja torstaisin. 
Pyykinvaihto tapahtuu yleensä iltai
sin, joten Vainion työpäivä venyy 
usein melko pitkäksi . Työn määrä 
venyy usein melko pitkäksi . Työn 
määrä on suoraan riippuvainen lin
nakkeell a olevien varusmiesten mää
rästä. Suurin työmäärä on alokkaiden 
varustamisessa ja koko alokaskauden, 
kun linnakkeen kirjavahvuus on suu
rimmillaan. Myos alokaskauden jäl
keen, kun linnakkeella on viestikurs
si, työtä on paljon. Hiljaista on taas 
kurssien jälkeen, jolloin linnakkeen 
vahvuus on melko pieni. 

Varusmiesten henkilökohtaisten 

pyykit lähetetään kahden vii kon välein Säky
lään pestäväksi. Samoin myös rikkinäiset va
rusteet korjataan Säkylässä. 

Varusvaihdon lisäksi Vainion tehtäviin 
kuuluu varusvaraston kunnossapito ja kirjanpi
to, joka sisältää varusteiden laskennan. 

varusteiden lisäksi Vainion vastuulla Varusvaraston hoitaja Kari Vainio. 

on linnakkeen leiri majoitus- ja- muo
nituskalusto. Lisäksi hänellä on vastuullaan 
osa linnakkeen liikuntavälineistöä. Likaiset 

Siivous 

Siistijä Maarit Lamminpää huolehti i toi
sen siistijän kanssa lähes koko linnakkeen sii 
vouksesta (varusmiesten lisäksi). Lisäksi Eta
pissa on oma sii stijä. Käytännössä linnake si i
votaan kaksi kertaa viikossa poikkeuksena 
ruokala ja sotilaskoti, jotka si ivotaan joka 
päivä. Ai noa "siivousalue",joka e i kuulu siis
tijälle on varusmiesten tu vat. Nekin kyllä pe
ruspestään 1-2 kertaa vuodessa. Sii stijän työ
hön kuuluu myös varusmiesten käyttämien 
mappien pesu ja pesuaineiden ym tarvikkei
den ti laus. 

Siivooja Maarit Lamminpää. 

• 

-- ~ pauhuja 

Sairas tupa 

Kuuskajaskarin linnakkeen sairastuval la 
työskentelee vakituisesti sairaanhoitaja Kaari
na Ylönen. Hänen apulaisinaan toimii kaksi 
lääkintäm iestä. Heidän päätehtävänään on va
rusmiesten terveyden- ia sairaanhoito. Sai
raanhoitajan tehtäviin kuuluu myös henkilö
kunnan tyoterveyshuolto. Jokainen varusmies 
käy palveluksensa aikana sairastuvalla vähin
tään kahdesti , alku- ja lopputarkastuksissa. 
Sairaanhoitajan vastaanottoja varusmiehille 
on arkisin kaksi kertaa paivässä aamulla klo 
7.00 ja päivällä klo 12.00. Lääkintämiehillä on 
yksi vastaanotto illalla klo 18.30. Lääkinta
miehet pitävät myös viikonloppujen vastaan
otot. Näiden vastaanottojen li säksi lääkäri käy 
linnakkeella kerran viikossa. 

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös 
lääkemateriaali- ja instrumentin huolto. Hän 
tekee sairastuvall a tarvittavat verikokeet. Tar
vittaessa kiireellista hoitoa potilas lähetetään 
VKS.aan Turkuun tai KSS:aan Helsinkiin. 

Sotilaskoti 

Kuuskajaskarin sotilaskodin hoitajana toi
mii Ull a Junnila. Hänen päätehtävänään on 
huolehtia varusmiesten vapaa-ajan viihtyvyy
destä. Apunaan hänellä on vapaaehtoisia soti
laskotisisaria. Sotil askodin hoitaja leipoo itse 

Lääkäri Martti Raussi ja sairaanhoitaja Kaarina Ylänen. 

Sairaanhoitajan tehtävänä on lisäksi tehdä kuu
kausi-ilmoitukset vastaanotoista ja lääkäri
käynneistä. 

aamuisin ennen sotilaskodin aukeamista 
myynnisä olevat munkit. Kuuskajaskarin lin
nakkeen sotilaskodin aukioloajat ovat aamulla 
klo 9.00-12.00 ja illalla 17.30-20.00. Sotilas
kodin ollessa kiinni viikon loppuisin on sotilas-

kodin hoitaja järjestänyt 
varusmiehille nk sotku
kaapin, jota pitää yleensä 
joku ryhmänjohtaja. Teh
täviin kuuluu lisäksi keit
tiön siivous, tiskaaminen 
sekä varaston ylläpito ja 
tilitykset. 

Sotilaskodin hoitaja Ulla Junnila 
ja kokelas Salmi. 



_ 20 ____________________ pauhuja 

Rauman Saaristokoulun 
luokkakokous Kuuskajaskarissa 

Aamusell a 20.8.1 994 me luokkakokoukseen osallistuj at kokoonnuimme Suoj an laiturill e, 
mi stä miinalautta Pyhäranta kuljetti meidät Kuuskaj askariin . Mukaan o li lähtenyt 4 opettajaa, 13 
tyttöä, 16 poikaa ja huoltaj at, olimmehan pien iä koulul aisia. Kaiken kaikkiaan luo kkakokouk
seen osallistui kutsuvieraat mukaan lukien 57 henkilöä. 

Luokkakokousväki yhteiskuvassa. 

Miinalautta Pyhärannan päälli kkö yliluut
nantti Timo Renberg on myös kou lun en ti siä 
oppil aita. Mukana matkassa o li myös rykmen
tin meri kuljetusupseeri kapteeniluutnantti Kari 
Kokko. 

Kuuskajaskarin uudella laiturill a meidät 
otti vastaan linnakkeen päälli kkö majuri Kari 
Toi vonen yhdessä Setälän Taunon kanssa. Mo
net oli vat lähes lamaantune ita onnesta päästes
sään taas pitkästä aikaa saareen. Matkalla soti
laskotiin tutustuttiin kahteen rakennukseen jot
ka oli vat o lleet entisten päällikö iden asuntoi
na. To isessa oli vie lä talle ll a kori steet, jotka 
sillo inen päällikkö Karij ärv i oli yhdessä vai
monsa kanssa tehnyt. Matkall a muisteltiin ko i
ruuksia, joita oli tehty: pirun viuluja, lompakon 
vetämistä j ne. Johonk in o li vat myös tien pät
kät ja pe llot kadonneet. Kun olimme nautti neet 
sotilaskodissa viehättävän sotilaskodinhoitajan 
tarjoamista antimi sta, siirry imme kuuntele
maan mitä tuleman pitää. Luokkakokouskutsun kansilehti. 

-- ~ pauhuja 

Päälli kkö to ivotti me idät lapset tervetul 
le iksi linnakkeelle, jonka jälkeen katsoimme 
filmin rykmenti stä j a linnakkeesta, selostus ta
pahtui tie tenkin rauman kie lellä. Seuraavaksi 
rouva Helmi Rauhaniemi kerto i Rauman Saa
ri stokoulun alkuvaiheista. Myös Hanna Kari
j ärvi kerto i koulusta j a saaren hengestä sekä 
vähän muutakin hi storiasta. Opettajamme Lin
nea Ekq vist opasti meitä rauman kielestä ja 
luki otteen Nortamon kirj as ta Antonin pä iv. 
Tämän jä lkeen mui stelimme tapahtumi a vuo
sikymmeni ä sitten. Sekä esitykset e ttä mui ste
lot olivat rie mastuttavan hauskaa j a ilo ista 
kuultavaa. 

Linnakkeell a kalu stoesitte lyt alkoivat ma
juri To ivosen to imesta vanha lta le ikkipaikal
tamme, mi stä siirryimme automaatti se ll e liik
ku va lle sääasemalle, j ota es itteli sotil asmesta
ri Jyrki Ko ivunen. Sill ä laitteella onni stuu ylä
tuulten, lämpöjen j a kos teuksien mittaaminen 
ja moni muukin asia . Värvätty vääpeli Markku 
Vaarola es itte li me ille meriui skoa. Ihmetyttää 
vaan miksi ja lkamme kastui vat, va ikka sei
soimme laiturilla? 

Sitten tulikin jo nä lkä. Ke ittiön henkil ö
kunta tarjosi me ille maittavan kalakeiton ja 
j älkiruoaksi kakkua. Siitä lämmin kiitos heille. 
Lämpimän kiito ksen ansaitsee myös Kosken 
Harri , joka opas ti me itä miltä limsa maistuu . Ja 
ma istuihan se. Myös rouva Koski ansaitsee 
kiitoksen ymmärtäväisyydes tään ja hymys-
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Myös vanha sotilaskoti toimi kouluna. Kuvassa oleva soti
laskodinhoitaja on Liisa Renberg (kuva vuodelta 1955). 

tään, va ikka me lapset juoks imme edestakaisin 
ul os j a sisälle . Taisipa siinä ku raakin kulkeu
tua. 

Vuosimallia 52 

Vanha Etappi Ka
naalin suulla Rau
malla. Etappia 
käyttivät Kuuska
jaskarista kaupun
gin puolella koulu
ja käyvät oppilaat 
1940-luvulta aina 
1960-luvulle keli
rikkoajan maja
paikkana. 
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Joulupukki pulassa 

Tämä tapahtui Kuuskajaskarissa 1950-luvun lopu ll a. Oli jouluaatto. Koko Jaskarin väki oli 
kokoontunut ruokalaan perinteiselle jouluaterialle. Kun puheet oli pidetty, es itykset ja jouluruo
ka syöty tu li illan kohokohta, Joulupukin tulo. Pukkia odotellessa päällikkö valahti yhtäkkiä ai
van ka lpeaksi , nousi ja askels i kohti keittiötä. Hän palasi kotvan kuluttua ja totesi: 

-Arvoisat läsnäolijat. Minulle on sattunut kömmähdys. Olen unohtanut ilmoittaa Joulupukil
le hänelle myönnetystä ku lkuluvasta. Onneksi sain hänet vielä kiireiltään kiinni ja hän lupasi poi
keta myös täällä. Hetken kuluttua kuu lui keittiöstä kovaa kolinaa. Joulupukkihan siellä. Mutta 
ei~än Joul_upukki ~eittiöstä tule vaan pääovesta. Ja eihän pukilla ole lahjojakaan eikä tonttu ja! Me 
olimme mm hämillämme, että emme edes laulaneet pukille eikä pukkikaan kysynyt olimmeko 
o lleet ki lttejä vaan hän sanoi a laku loisena: - Nyt on niin , että kun jäin hetkeksi tuonne keittiöön 
kahvi lle, niin sinä aikana paroni ja rekeni hävi si ja lahjat sen myötä. Joulupukin porothan lentä
vät, kuten tiedätte. Mutta pyysin päälliköltä apua. Nyt on jo partiot liikkeellä ja niinpä lähden 
minäkin porojani etsimään. Lahjat kaikille kilteille Kuuskajaskarilaisille toimitan perille tavalla 
tai toisella. Ruokalaan jäi outo tunnelma pukin poistuttua. Näinkö tässä kävi, lahjoina jäätiin? 
siinä odotellessa puhelin pärähti soimaan ja se soi kovin. Kersantti Setälä vastasi puhelimeen. 
Tornista il_moitett iin: -Tääll ä torni. Ali kersantti Virtanen ilmoittaa, että taivaalla näkyy kaksi 
poro~, reki Ja reen päällä Joulupukki , joka pyytää laskeutumislupaa saareen . No lupahan myön
nettun . Ja päällikkökin oli jo palannut ruokalaan. Hetken päästä kulkusten ki linä ja tuttu kolina jo 
kuulu1~m _et_e1sestä . Pääll!kkökin huokaisi , että tulihan se pukki. Joulu oli pelastettu. Joulupukki 
v1era1h kaikissa kodeissa Ja varusmiestuvissaja pääsi poistumaan Kuuskajaskarin ilmat ilasta vasta 
yöllä kello kolme. 

Vuosimallia 52 Me entiset 
Rauman 

Saaristokoululaiset 
ja opettajat kiitämme 

Turun Rannikkorykmentin 
komentajaa sekä 

Kuuskajaskarin linnaketta, 
että saimme viettää 

luokkakokouksen entisillä 
maisemilla ja täten 

Toivottaa 
Rauhallista Joulua 

Ja 
Hyvää Uutta Vuotta. 

--"R . pauhuja 

Henkilöstötapahtumia rykmentissä 

Palkitsemiset 

kapteeni Pasi Staff sotilasansiomitalilla 
4. 11.1 994 

Nimitykset opistoupseeri 3 luokan virkaan 
1.11.1994 

luutnantti Kari Kaukonen 
luutnantti Lauri Lammes 

opistoupseeri 3 luokan virkaan 1.12.1994 

luutnantti Paavo Eskelinen 
luutnantti Paavo Lamrnes 
luutnantti Markku Viitala 
sotilasmestari Matti Sund 

opistoupseeri 4 luokan virkaan 1.12.1994 

luutnantti Timo Vironmäki 

Tehtäväänmääräykset 

Majuri Aimo Jokela 
(Länti sen Maanpuolustusalueen Esikunta) 
Saaristomeren Rannikkopatteriston komenta
jaksi 1.5.1995 lukien 
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Maj uri Sakari Kinnarinen 
sijaisena hoitamaan Saaristomeren Rannikko
patteri ston komentaj an tehtäviä ajaksi 
1.1.1995 - 30.4.1995 

Talousyliluutnantti Hannu Karlsson 
taloudenhoitajaksi järjestelytoiml stoon 
1.12.1994 

Vänrikki Ari Larumo 
laskinupseeriksi viesti- ja sähköteknilliseen 
toimistoon 1.1.1995 lukien. 

Irtisanoutumiset 

Värvätty alikersantti Raimo Vainio 
Katanpään vartiolinnakkeelta värvätyn eri
koi sammattimiehen virasta 1.11.1994 lukien 

Sotilasmestari Lauri Salakari 
esikunnan huoltotoimistosta opistoupseeri 4 
luokan virasta 1.12.1994 lukien 

Everstiluutnantti Markku ·Järvi 
puolustusvoimien everstiluutnantin virasta 
1.1.1995 lukien. 
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(Turku 30.11.1994) 

Toivo Veriölle pv:n kultainen ansiomitali 

Toivo Veriö vastaanottaa ansiomitalin. 

Rykmentin komentaja eversti 
Juhani Haapala luovutti killan pu
heenjohtaja eversti luutnantti evp 
Toivo Veriö lle puolustusvoimien 
myöntämän puolustusvoimien kul
taisen ansiomitalin maanpuolustuk
sen hyväksi tekemästään erittäin an
siokkaasta työstä. Puheenjohtaja 
Veriö totesi kiitoksessaan, ettei ehkä 
ole ans ioitunut mainitussa määrin , 
mutta että hän ottaa y lpeänä vastaan 
saamansa harvinaislaatui sen tunnus
tuksen. 

Kalkas onnillelee ansioitunutta 
killan puheenjohtajaa. 

(Turku 22.11.1994) 

Rt-tarkastaja jäähyväiskäynnillä 

Rannikkotyki stön tarkastaja eversti Risto 
Sinkkonen kävi tervehdys- ja jäähyväiskäyn
nill ä rykmentin esikunnassa 22.1 1. 1994. 
Eversti Sinkkonen kertasi lyhyesti niitä vaikei
ta vaiheita mitä ase laji o li hänen tarkastajakau
dellaan läpikäynyt. Hän muisteli lämmöllä 
myönteis iä aikoja rykmenttimme komentajana 
ja totesi viihtyneensä hyvin ja kotiutuneensa 
erinomaisesti komentajakautenaan rykment-

Eversti Risto Sinkkonen ja eversti Juhani Haapala. tiimme. 

Kalkas toivottaa rannikkotykistön tarkastajalle ja Turun Rannikkorykmentin entiselle pidetylle 
komentajalle aktiivisia ja elämäniloisia eläkepäiviä reservissä! 

(Turku 30.11.1994) 

Lasse lähti 

Huoltomies Jumalan armosta, sotilasmestari Lauri Salakari 
siirtyi joulukuun alusta lukien hyvin ansai tulle e läkepäivi lle. 
Lasse on palvellut koko sotilasuransa vuodesta 1968 Turun Ran
nikkorykmenti ssä eri yksiköissä ja osoittanut mitä parhainta jär
jestely- ja yhteistyökykyä niin vi rka-kuin mui ssakin asio issa. 
Lassen myötä myös niin monen meistä kaipaamat persoonat vä
henevät yhdellä. Hän on toiminut monen omatuntona ja ollut 
monen mielestä niin oikeassa ja monen mielestä valitettavast i 
niin oikeassa. Lasse, älä hellitä ja parturii11 et mene! 

Salakarin Lasse. 

-- ~ . pärskeitä 

(Örö syksy 94) 

Carronadi-tykki Öröseen 

Merikarhut-Sjöbjörnarna 
ry:n jäseniä luovutti Carro
nadi-tykin Örön linnakkeelle. 
Tykki on nostettu Hiitti sten 
vesi ltä Kuggskärin lähe ltä. 
Veteen tykki joutui venäläisen 
linjalaivan, nimeltään toden
näköisesti L ' Jvizan ajettua 
karille 1832. Irroitettaessa lai
vaa karilta sitä kevennettiin 
he ittämällä tykit yli laidan ja 
katkaisemalla mastot. Irroitus 
onnistui mutta tykit jäivät me
renpohj aan, josta ne nostettiin 
Museoviraston lu valla ja vai- Carronadi-tykin luovutus Örössä. 

von nassa 1986. Tykit konser-
voitiin ja luovutettiin toinen Örön linnakkeelle ja toinen Taalintehtaan Ruukinmuseolle . 

Öröseen saatiin vihdoinkin valo 

26 .1 0.1994 vietettiin Örössä halkolaituril
la lampun sytyttämisj uhlaa. Kiitos siitä kuu luu 
Kielan Sepolle ja Nylundin Peteri lle, kun ei 
enää tarvi pimeässä syysi llassa tuhertaa ja käs
kopelolla ets iä levämöykkyjä verkoistaan . Ja 
kaiki lla oli niin mukavaa. 

Illanvietto sotkussa 

Varusmiestoimikuntajärjesti Örön soti las
kodissa illanvieton. Korpr Rauhalinna ja tkm 
Lemberg o li vat tuoneet kitarat mukanaan ja 
harjoitelleet ahkerasti. Kuten kunnon konser
tin alkuun kuuluu poikien kädet hikoilivat ja 

hermostutti. Asiaa pahensi vielä sitkeä huhu 
Kalkas-reportterin paikalle tulosta. Lähes kaik
ki si llä hetkellä linnakkeella olevat varusmie
het o li vat kerääntyneet kavereita kuuntele
maan ja henkilökuntaakin oli tullut hämyi seen 
sali in . Pojat soitti vat ja lau lo ivat hyvin ja sa i
vat mahtavat aplodit. Mitä pitemmälle ohjelma 
eten i sen enemmän kuuntelijoiden jalat löivät 
tahtia. Päätteeksi oli ruokalasta siirretyn paran
netun iltapalan aika, ja sen jälkeen voi lähteä 
ky lläisenä nukkumaan, kun oli saatu sekä hen
gen että ruumiin ravintoa. 

Olipahan kerrankin erilainen ilta Örössä. 
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M. Sukala, L. Hekkala ja J. Saarinen läksiäiskahvi llaan evl 
M. Järven seurassa. 

(Gyltö 8.9.1994) 

Lea Hekkala ja Marjatta Sukala eläkkeelle 

Gyltön kerholle oli 8.9.94 kokoontunut 
kaikki kynnelle kykenevät juomaan patteri ston 
pitkäaikaisten työntekijö iden läksiäiskahvit. 
Patteri ston komentaj a ojensi samall a patteris
ton pienoistykit sekä rykmentin henkilöstön 
lahjoittamat muisto lahjarahat lahjashekkeinä. 
Tunnelma oli käs in kosketeltavan haikea. Jo
tain " pysyvää" o li muuttumassa, kuvastanee 
myös nyky-yhte iskunnan kii vasta muutostah
ti a. 

Samall a juotiin myös li säkupilli set kahvia ja syötiin extrasii vu Tuula Saviojan leipomaa täy
tekakkua Juha Saarisen siirtyessä rykmentin esikuntaan. Juhalle ojennettiin pienoistykki sekä 
lu vattiin antaa myöhemmin matontuuletusteline uuden omakotitalon pihamaalle. 

(Gyltö syksy 94) 
Jätepuhdistamo valmistuu! 

Ensi vuonna eivät jätteet enää lihota kampelo ita! 
Heinäkuussa aloitettu jätevedenpuhdistamotyö valmistunee tamm ikuussa. Asuntoalueelta 

jätevedet siirretään putkea pitkin puhd istamoon joka sijaitsee ampumaratojen maastossa ja on 
tyypil tään ns biologis kemiallinen laitos. Kapasiteetti riittää n 450 ihmiselle. Jäte liemi käs ite llään 
bioroottori ssa, jonka pinta-ala on n 2400 m2

. 

Moni vaiheisen prosess in jä lkeen liete imeytetään turpeen läpi ja puhdi stnut ves i päästetään 
mereen. Turve kompostoidaan ja muuttuu aikanaan mullaksi. Puhdistamon rakentaa Seinäjoke
lainen Watercon Oy j a koko in ves to inti maksaa hieman yli 2 milj mk. 

Korppoon varuskunnan liikuntapäivä 

Korppoon Varuskunnan työntekijöille jär
jestettiin lii kuntailtapäivä 26 .1 0. 1994 johon 
osalli stui n 20 henki löä. 

Liikunta innostusta vireytti " luontoaihei
nen" visa ilu jossa testattiin toistakymmentä 
pi kku aihetta. Vi sailun järjesti kersantit Jan 
Henri k Kankare ja Kari Rouvali . Vi sailussa 
parhaiten menesty ivät: 

Harry Kankare 
Henry Kankare 
Gunnar Nyström 
Hannu Karinsalo 
Vesa Tiira 

28 pi stettä 
28 -"-
28 -"-
25 -"-
24 -"-

Naisten sarj an parhaat 

Gunill a Sii vonen 23 pi stettä 
Sari Luntamo 22 -"-
Anne Paananen 16 -" -

Kilpailun jälkeen takkahuoneeseen oli so
siaa li toimi kunnan varoin hankittu pikkupurta
vaa ja virvokkeia, sitke immätjatko ivatjälkipe
liä vielä iltam yöhään. 

--~ pärskeitä 

Kuuskajaskari syksy-94 

Ampumarata koulutuskuntoon 
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Toukokuussa linnake sai pienen määrärahan ki vääriampumaradan kunnostukseen. Projektin 
päätoteuttajaksi määrättiin sotilasmestari Erkki Kallio. Kouluttajat kävivät pääl likön johdolla mm 
Raasissa tutustumassa erilaisiin ampumarataratkaisuihin . 

Työt käynni styi vät touko-kesäkuun vaiheessa kaape likaivantojen louhimisella. Kaapele iden 
upotusten jä lkeen päästiin rakentamaan tietä, ja upottamaan lamppujen betoni suojia. Tässä vai
heessa tö iden eteneminen hidastui kesälomien vuoksi. Ves i vaneri luukut tauluille saatiin kui ten
kin asennettua. Kesälomien j älkeen työt pääs ivät vauhtiin, ja lamppujen kytkennät sekä viimeiset 
kaape li vedot suoritettiin. Näyttösuojan etupiha tasoitettiin sepelillä salaoj ituksen jälkeen. Koko 
projektiin upposi 320t 16 mm:n sepeliä. 

Elokuun lopulla ampumarata oli valmi s. Ampumakoulutus on huomattavasti helpompi toteut
taa nykyisill ä ampumaratalaitte ill a verrattaessa niitä entiseen voimakone/patterin valohei tin yh
di ste lmään. 

Uusittu polttotaistelurata 

Vanhan po lttotaiste lu
radan kunto alkoi muodos
tua vaaratekij äksi järjestet
täessä polttotaiste lukoulu
tusta linnakkeella. Koska 
valmiit piirustukset ovat 
o lemassa (PEkoul-os PAK) 
uutta rataa päästiin vii vy
tyksittä rakentamaan. Pro
jektin vetäjäksi määrättiin 
ltn Vesa Torninoja. 

Maanantaina l0.10. 
vanhat laitteet purettiin j a 
ki viaines käytettiin osittain 
hyväksi täytemaana. Uuden 
napalm-kaivannon laudoi
tus toteutettiin linnakkeen 
omin voimin, as iantuntijoi- 1 jaoksen taistel ija testaamassa Napalm-kaivannon polttavia ominaisuuksia. 
na ltn V Torninoj a ja II/94 
saapumiserästä rakennus-
mestari Arto Moisio. Työ 
edi styi aikataulun mukaisesti osittain iltatöinä ja valu suoritettiin seuraavan viikon tiistaina. Lau
doituksen purkamisen ja pois viennin j älkeen napa lmkaivanto o li käy ttökunnossa. Uudet napalm
katokset, ja kanka iden kiinnityste line tilattiin Laitilan Ammatillisesta Aikui skoulutuskeskukse -
ta, joka toimitti laitteet kahden viikon varo itusaja lla. 
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Jaskarin uusi tupakkakatos mallia "Heikkilä". 
Katoksen nimi PILIKARI muodostuu mutkikkaan yhteen- , kerto-, 
jako-, neliö- ja kolmiokombinaatiosta. Nimen osia on otettu Ikeen 
päälliköltä, vääpeliltä ja kolmelta pioneerilta, jotka katoksen raken
sivat. 

PK-kauden loppupalaveri Villa 
Tallbossa 

Kuuskajaskarin linnakkeen 11/94 pk
kauden jaosjohtajat ja varajohtajat pi tivät 
päällikön johdo ll a koulutuskauden päätös
palaverin Vill a Tallbossa 2. 11. Päälli kön 
järjestämä palaveri aloitettiin k.J o 14.30. \ 
Saunassa puhdi stauduttiin koulutuskauden 
pölyistä. Alkuruoaksi nautittiin herkulli sta 
sienike ittoa, merihenkisesti pääruoaksi tar
joiltiin paistettua kalaa. Perinteisenä, ja aina 
yhtä herkullisena,jä lkiruokana oli kaffe " li
sukke ineen" . 

Palaveri ssa ruodittiin koulutuskausi 

Tupakoitsijat katon alle 

Idean uudesta tupakkakatoksesta 
to i tullessaan linnakkeen vääpeli soti 
lasmestari Lauri Pi ilinen siirtyessään 
ry kmentin esikunnasta Jas kariin . Usei
den rahoitusongelmien j älkeen tarvitta
va materi aa li saatiin osittain linnakkeen 
omin hankinnoin , ja osa Puolustu shal
linnon rakennuslaitoksen Säkylän pai 
kalli stoimiston varastoista. Varsinaisis
sa rakennustyössä linnake tu keutui Po
rin Prikaatin 1. pioneerikomppani an ra
kennusmiehiin, jotka huolehti vat run
gon kokoeami sesta kattohuo papalasten 
kiinnittämi seen. Va lttaus suoritettiin 
linnakkeen omin voimin . 

· · PK-kauden kouluttai·at pääruoan kimpussa. saavutetuista tuloksista jaosjohtaJ ten anta-
maan palautteeseen. Parannusehdotuksia . . . 
tehtiin puolin ja toisin . Seuraavan saapumiserän koulutus on kaikille haasteellinen uuden saapu
mi seräjärjestelmän ja koulutussuunnitel man astuessa voimaan. 

Päivi ja T homas Lindille 6. 10. 1994 po ika. 

Korjaus: 
Tiina Kangasniemelle ja Mi ka Oraselle syntyi 
11.7. 1994 poi ka eikä tyttö kute n Ka lkas 3/94 mainit
ti in . Kalkas paho ittelee virhettä. 

-- ~ kilta 

Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Vuosi 1994 on ollut sangen työntäyte inen 
ja täynnä lukui sia ti laisuuksia. Maanpuolus
tuskiltojen li itto on asettanut killo ille vapaaeh
toisen maanpuo lustu skoulutuksen suhteen 
vuode lle 1995 suuria vaate ita. Vuoden toimin-
tasuunnite lmassa e i nii stä ole muuta kuin mai-
ninta. Tämä johtuu siitä, e ttä eri koulutustilaisuuks ista ja niiden alkami saj ankohdi sta o le täyttä 
ti etoa. To ivon kuitenkin , että kiltalaiset ottaisivat niih in inno ll a osaa. Osa tilaisuuksista on se ll ai
sia, että ne sopi vat iäkkäillekin jäseni lle. Vars inkin nyt vapaaehto ine n maanpuo lustuskoulutus on 
erittäin tärkeää, kun puo lustusvoimien määrärahat on supistettu minimiin . Vetoan kaikk iin kilta
lai siin ottakaa osaa te ille sopivaan koulutustil aisuuteen. Kuluneen vuoden to imintasuunn itelmas
ta on voitu pitää kiinni . suunnite lmi ssa ilmoitetut retket ja tutustumi stil aisuudet onni stui vat näh
däkseni hyvin, lukuun ottamatta Verdandin käyntiä, josta osa jäi po is. Vakuutusyhti ö ilmoitti 
päivämäärän, joka ilmoitettiin ki ltapalstall a, mutta muutti kin käynnin päivää aika isemmaksL 
Muutos ilmoitettiin välittömästi kiltapalstall a, mutta jäi osalta huomaamatta. Syyskaude lla o li 
useita onnittelukäyntejä, jo ista mainittakoon seuraavat: Turun Rannikkorykmentti täy tti 55 vuot
ta 10.9, Turun La ivastokilta 30 vuotta 12. 11 , Laivaston Soittokunta 75 vuotta 25. 11 , Var inais
Suomen Sotain validipiiri 50 vuotta 26. 11 , Turun Ilmatorjuntakilta 30. 11 , Erillinen Autokomppa
nia 50 vuotta 4. 12. j a Kuuskajaskarin linnake 55 vuotta 18. 12. Huo limatta lamasta ja kohonne ista 
kustannuksista on killan ta lous ollut 1994 hyvin ha llinnassa. Tosin vuosi 1995 saattaa rahas ta 
tul la puutetta tämän lehden ilmestymi sen suhteen, e llei lehteen saada ilmo ituks ia. Varsinkin Turun 
seudulta ilmoitusten saanti o n o llut va ikeata. Oli sin erittain kiito ll inen, jos killan jäsenet hankki
sivat lehteen jonkun ilmo ituksen. Kiitän kaikkia kiltalaisia, rykmentin kantahenkilökun taa, va
rusmiestoimi kunnan puheenj ohtajaa vuodesta 1994 ja to ivotan vuodelle 1995 ka ikille o ike in 
Hyvää Uutta Vuotta. 

Kill an osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ (92 1 )28 1 5385 
puh. koti (92 1) 37 1 176 

tai post iosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20 10 1 TU RKU 



_ 30 _____________________ kilta ~ --

Turun Rannikkotykistökillan johtokunta kiittää 
kaikkia kiltalaisia, Turun Rannikkorykmentin 

henkilökuntaa, varusmiehiä ja kaikkia yhteistyö
kumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille 

Hyvää Onnea ja Menestystä vuodelle 1995 

-- ~ kilta 31 _ 

Loppuvuoden tapahtumia 

Lokakuun 22. päivänä kil ta viett i syysj uh
laa vanhan tavan mukaan Svenska klubbenilla. 
Ill an ohjelmasta mainittakoon Ilmatoriu ntaryk
mentin huoltopäälli kön maj uri Markku He ino
sen nelihenkisen ryhmän esittämä erino mainen 
laulusikermä jatkosodan aja lta. Musiiki sta vas
tas i majuri Vesa Rankin kaks imiehinen erin
omainen orkesteri. Tunne lma illan aikana o li 
erittäin hyvä ja lämminhenkinen. Marraskuun 
! .-päivänä o li Hotelli Aurassa eri maanpuolus-

Ruokailu Laskuvarjojääkärikoulu lla 15.4.1 994. 

Tämän jälkeen seuras i koulun apulaisjoh
tajan maj uri Seppo Solasaaren havainno llinen 
teori aoppitunti käs ittäen koulun organisaation 
ja koulutussuunnitelman. Oppitunnin jälkeen 
siirryimme opetushalliin , jossa kahdeksan up
seerioppil asta esitti lasku varjohypyn maahan
tul on käy ttäy tymi sen eri koulutusvaiheet. Ha
vainnolli sen esityksen jälkeen si irryimme las
kuvarjopakkaamoon seuraamaan laskuvarjon 
säilytystä ja pakkausta. Pakkauksen suorittaa 
aina ammatti ta ito inen henki löku nta, jotka ovat 
naisia. Jotkut näistä oli vat itsekin hypänneet 
le ntokoneesta. 

tusJarJestöJen Ii ppukäyttäytym iskoulutusti lai
suus Tilaisuuden onni stumisesta huolehti kap
teeniluutnantti Pertti Karppinen as iantuntevas
ti. Vahinko va in , että 27:stä killasta o li edusta
jia vain kuudes ta killasta. 15- 16. 11. kil ta teki 
tutustumismatkan Laskuvarjojääkärikouluun 
Uttiin , Salpalinj alle ja Maanpuo lustu sopi stoon 
Lappeenrantaan. Saavuttuamme Laskuvarjo
jääkärikouluun o li me ill ä ensimmäisenä ruo
kailu . 

Kuva hyppytornista. 
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Laskuvarjojääkärikoululla 15.11.1994. 

kilta W --
Tämän jälkeen siirryimme ulos seuraa

maan hyppytorni sta hyppääm istä. Oppilaat 
esittivät hyppäämisen varustuksena vain ryn
näkkökivääri, täyspakkauksessa, silmät sidot
tuina täyspakkauksessaja talvi varustuksessa ja 
irrottautumisen hyppyvalj aista. 

Tämän jälkeen seurasi oppil aiden laskeu
tuminen helikopterista köyttä ja liukujarrua 
käyttäen. Helikopterista hyppäämistä emme 
nähneet sumui sen sään vuoksi. 

Laskuvarjojääkärikoulu oli nähnytpaljon 
vaivaa meidän vuoksemme ja näytös oli erit
täi n havainnollinen ja antoi selvän kuvan kou
luttami sesta. Tämän jälkeen siirryi mme Salpa
linjalle. Meitä vastassa oli kaksi Luumäen re
serviupseeriyhdi styksen upseeri a, jotka olivat 
aika isemminkin toimineet oppaina. 

Ensin tutustuimme ns. Kivij ärven tulvitus
alueeseen. Sen jälkeen siirryimme itse estelin
jalle, jonka jälkeen jatkoimme matkaa kohti 
Lappeenrantaa. Illan vietimme hote ll i Cumu
luksessa ja tanssihalui set meistä lähtivät viet
tämään iltaa hotelli Patriaan. 16. päivänä tutus
tuimme Maanpuolustusopi stoon rannikkoty
kistökapteeni Petri Olanderin johdolla. Oppi
tunnin jälkeen teimme kiertokäynnin opiston 
eri tiloissa. Tehtyämme vielä tutustumiskier
roksen Lappeenrannan vanhaan linnoitukseen 
lähdimme tyytyväisinä kohti kotikaupunkiam
me. 

.. RV/;.N TULVITU 1.-2. 12. teimme os
tos matkan Tall inaan 
Georg Otsill a. Vuoden 
lopulla suorittaa kilta 
jou I u var ti ov uoro nsa 
Unikankareen sankari
haudalla ja sankariris
tillä. 

t 
,\'/fil 'f.ll, ~ I 

''111 · ~ .. 
t,JJ,,.J,..11',. 9,Jffe 

.~ ~ ~CA .ir. 
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16.11.1994 Salpalinjalta. 

--W kilta 33 _ 

Toinen käsi laivaa varten, 
toinen käsi itseä varten! 
Tällä tarpeellisella muistutuksella avasi merireservin koulutuspäällikkö Aarno 
Koivisto kuudennen merireservin valmiuskurssin Turun laivastoasemalla 
2.9.1994. Kurssi Järjestettiin kahdessa osassa, tiivis teoriaosuus syyskuun alussa 
Turussa ja käytännön meriharjoitus syyskuun puolessavälissä Saaristomerellä ja 
Gyltössä. 

Osallistujia kurssi lla oli 24 hen
keä, joista vii si oli naisia! Aselajit
austa oli melko kirjavaa, puolet meri
voimista, kolmannes rannikkotykis
töstäja mahtuipa mukaan myös ilma
voimienkin reserviin kuuluva. Suurin 
osa kurssilaisista tuli Turusta tai lähi
ympäristöstä, mutta lmatraltakin 
saakka oli osall istuj a mukana. Kou
luttajia kurssilla oli huomattavasti - n. 
20, mikä johtui sii tä, että aluksia ei 
voitu antaa täys in kurssilaisten hoi
toon, vaan niillä piti olla vähintään 
kertausharjoituksiin kutsutut päälli
köt ja konepäälliköt. Nämä henkilöt 
oli vatkin sitten merivoimien kanta
henkilökuntaa, evp-miehi stöä taikka Valmiuskurssilaisia. 
reserviläisiä. 

Kurssi sijoittui sii s akselille Pansio-Gyltö. 
Pansiossa vietettiin ensimmäi nen viikonloppu, 
istuttiin auditoriossa, tutustuttiin sotasatamaan ja 
sen aluksiin sekä operatii viseen keskukseen. Saa
ristomeri oli luonnollisesti tärkeä kohde, jossa 
jokainen kurssilainen pääsi kokeilemaan veneen
kuljettajataitojaan. Gyltö toimi sekä veneiden tu
keutumispi steenä että meri valvontaryhmien har
joitusmaastona. Siinä sivussa saatiin vielä kuva 
rannikkotykistön toiminnasta rauhan ja sodan ai
kana. Viimeisen päivän tutustum iskohde oli Pär
näisten meriliikenneasema, jossa päästiin tutus
tumaan meri valvonnan arkipäivään. 

Päävenekalustona oli vat Merisotakoulusta 
lainaksi saadut Heikki-luokan veneet, jotka toi
mivat kurss il aisten majoitus- ja kou lutusveneinä. 
Nämä veneet ovat painoltaan 10 tonnia ja pituu
deltaan 18 metri ä. Kurssin johdon käytössä oli 
kaksi kappaletta Ahven-luokan venettä,jotka toi
mi vat meriharjoituksen aikana myös maaliosas
tona. Maaliosastoon kuului myös samaan aikaan 
Saaristomerellä liikkunut kevyt vartiovene Hur
ja, joka on siirretty merireserviläisten koulutus
veneeksi. Tämän kokeiluveneen erikoisuuks ia 

ovat muun muassa lujitemuovirunko ja yli 30 
solmun nopeus. 

Kurssill a opetetut as iat voitiin jakaa kolmeen 
osaan. Ensinnäk in runsas paketti maanpuolustuk
sesta ja valmiuksista, joista puhumaan oli saatu 
edustava joukko asiantuntijoita ai na merivoimien 
komentajasta, Sakari Visasta, ulkopoliitti sen ins
tituutin tutkijaan , Pekka Visuriin. Luonnollisesti 
meri voimista kuultiin paljon ja usealta näkökul
malta, tärkeimmät asiat tuli kerrattua pariinkin 
otteeseen. Toinen, mutta ei vähäisin, osa kur si -
ta koski merimiestaitoja, joita siis vain puolet 
kurssilaisista oli päässyt palvelusaikanaan opis
kelemaan. Kolmas osa kurssista oli vartiovene-
viirikön toiminta - kurssin virallinen aihe. 

Suurella osall a kurssilaisista ei ollut soti laal
li sta merenkulkukokemusta, eikä merisotilaan 
taitoja, joten näiden as ioiden koulutukseen oli 
kiinnitetty huomiota. Jo teoriaosuudessa käytiin 
läpi rantavaltiot ym. käsitteet. Viesti toimi nnasta 
mukaan oli otettu viLkku ja liput, ne tärkeimmät 
merelliset viesti väl ineet. Meritoimintaan oli lii
tetty myös tukeutuminen ja naamiointi ,joten yksi 
Heikki-vene kiinnitettiinkin ka llion kylkeen ja 
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peitettiin naamioverkoill a Tu los käytiin tarkasta
massa vähän matkan päästä ja näin havaittiin 
työn onnistuminen. 

Tämän valmiuskurssin aiheena oli sii s varti 
ovenevlirikön toiminta Merivalvontaa harjoitet
tii nkin aina merellä oltaessa, jonka lisäksi yhden 
yön toiminnan aihe oli rannikkovalvonta-aseman 
perustaminen ja aseman toiminta. Työssä pääs
tiin kokeilemaan mm. pimeänäkökiikareita ja 
viestipuolella totu teltiin sanomalaitteen käyt
töön. Merellä oltaessa maa li osasto oli hoitanut 
tehtävänsä hyvin , maihin oli noustu, radioasemia 
oli pystytetty, vesikuuntelul aitteita asennettu, 
suoja-a lueill a oli epämääräistä väkeä jne, mutta 
onneksi valppaat meren valvojat löysivät ka ikk i 
maalit ja tilanne saatiin hallintaan! 

Aihe on yllättävänkin ajankohtainen, sillä 
hyvin usein tiedotusvälineistä kuu lee erilaisten 
aineiden salakuljetusyrityksistä, eikä mikään ta
kaa sitä, että tällaisia tapahtumi a voisi tulla mei
dänkin saari stoalueellemme. 

Kaltaiselleni rannikkotyki stömiehelle kurs
sin hyöty ilmenee varmasti parempana kokonais
käs ityksenä saaristossa tapahtuvasta toiminnasta, 
mi ssä osallisina ovat luonnolli sesti muutki n jou
kot. Mereltä päin tilanne näyttää aivan erilaisel
ta, vaikka yhtymäkohdat onkin helppo löytää. 
Mielenkiintoista on, että laivasto tuntui puhuvan 
enemmän rannikkotykistöstä, kuin rannikkoty
kistö laivastosta. Molemmat ovat kuitenkin hy
vin paljolti riippu vaisia toistensa teoista. Muu
toinkin pieni muistutus turvalli suuspolitii kasta, 
puolustuksesta ja valmiudesta oli varmasti pai
kallaan. 

Bengtskär 9.8. 
Nalle on tilannut kuuman päivän. Vaatii kuu

lemma hyviä suhteita yläkertaan ja pitkän toimi
tusajan huomioon ottami sta, että tilaus menee 
perille. Mutta niin on taas käynyt, aurinko pais
taa pil vettömältä taivaalta ja tuuli kin vain hiljaa 
puhaltelee. Bussilastillinen kiltalaisia on Kasnä
sin rannassa tutustumassa Saari stomeren kansal
lispu iston opastuskeskukseen. Vesibussi saapui . 
Matkalaiset kyytiin ja kohti Hiitti sten saarta. 
Onko se Kala? Ei Kampela se on, tok i minä nyt 
laivaston alukset tunnen! Muistaako joku, kumpi 
se lopulta oli ... 

Hi ittinen. Vireä kylä niin lähellä aavaa mer
ta. Pui nen kirkkokin selviytynyt vaikka kuinka 
monesta uhkaavasta ti lanteesta. Pieni matka ky
län raittia ja olemme paikall isessa ravintolassa 
Ruokana kalaa, olisihan se pitänyt arvata. Mutta 

kilta W --

Kurssiin sisältyi paljon käytännön harjoituksia. 

Lopuksi pitää esittää kiitokset kaikille kurs
silla mukana olleille. Kouluttajille erittäin suures
ta työpanoksesta. joka tosin aikataulun hienoisen 
pettämisen johdosta jäi osin pimentoon. Meri voi
mien panostus oli huomattavan suuri aina koulu
tustiloista veneisiin. Kurss ilaiset ansaitsevat kii 
tokset sekä aktii visuudesta että ryhmähengestä. 
Nämä ominaisuudet tuli vat toki ilmi jo kurssin 
aikana, mutta samaa kertoo myös marraskuun 
puolen välin tietämillä Suomenl innassa järjestet
ty ensimmäinen kurssitapaaminen, johon saapui 
peräti ko lme neljäsosaa kurss ilaisista' 

Mika Koivunen 

Bengtskärin majakan peili. 

--w kilta 

kalahan on hyvää, etenkin tämä 
kala. Nyt on maha täynnä ja ve
neet lastataan taas täyteen mat
kalle kohti aavaa. Nyt jo vähän 
näkyy, kaukana vielä ollaan. 
Hetken päästä näyttää siltä, ettei 
se ole lähestynyt lainkaan. Niin 
mikä? 

Bengtskär. Se pohjoismai
den korkein. Niin, ankea on saa
ri, ei liialla vihreydellä pilattu . 
Täälläkö sitä ovat ihmiset asu
neet? No nyt asuvat taas! Re
montti on vielä pahasti kesken, 
mutta silti pääsee jo tutustumaan 
huoneisiin. Montakos niitä as
kelmia sinne ylös lampun vie
reen olikaan? Ensi kesä vielä 
menee remontin melskeessä. 
Seinissä edelleen jäljet yli 50 Kiltalaisia rantakall ioilla. 

vuoden takaisesta nujakasta, kai ne sentään_jäävätkin siihen muistuttamaan jälkipolvia. 
Ja takaisin. Mutta nyt toista reittiä, sitä Orön reittiä. Rosala nähtiin, mutta ei enää sukellusvenettä. 

Pois oli viety. Kasnäs näkyy, pian saa kahvia. Nyt pian takaisin Turkuun, oma koti ja niin edelleen. Vai 
onko? Olisiko se Hiittinen sittenkin ... Sitäpä jäin miettimään. 

Mika Koivunen 

ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1995 

Tammikuu: Tutustuminen taidemuseoon 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
turvallisuuspoliittinen paivä. 

Helmikuu: Vuosikokous 
Pikaristeily Tukholmaan 

Maaliskuu: Ea-koulutus ja itai VSS-kurssi 
Tutustuminen Pärnäisten 
Meriliikennekeskukseen. 

Huhtikuu: Retki Jokioiseen ja Forssan 
Finlaysonintehtaalle. 
Tutustuminen Turun hautausmaan 
kuuluisiin hautoihin. 
Turvallisuuspoliittinen päivä. 

Toukokuu: Kuressaaren kylpylämatka 7.-20.5. 
Sissikoulutuspäivä 27.5. 

Kesäkuu: Viron kiertomatka tai retki 
Maurizbergin linnaan. 
Retki Gyltön linnakkeelle (mm. 
rynnakkökivääriarnmunta). 

Heinakuu: Tutustuminen Presidentin linnaan 
ja Suomenlinnaan. Tutustuminen 
biologiseen museoon. 

Elokuu: Pikaristeily Tukholmaan. 
Rannikkopuolustajien 
päivät Hangon alueella. 

Syyskuu: Turun Rannikkorykmentin 
vuosipäivä I0.9 
Lounais-Suomen kiltapiirin 
30-vuotisjuhia. Marja- ja kalaretki 
sekä maastossa selviytymis
opetustilaisuus Reilassa. 

Lokakuu: Syysjuhla, mahdollisuuksien 
mukaan Alabamassa. 
Tutustuminen Suomenlinnan 
Rannikkorykmenttiin 
ja Rannikkotykistökouluun. 

Marraskuu: Tutustuminen Turun Yliopiston 
biologiseen laitokseen. 
Teatterimatka Tampereelle. 

Joulukuu: Itsenäisyyspäivä 6.12. 
Ostosmatka. Jouluvartio. 

Lisäksi Valmiuden kehittämiskoulutus, Maan
puolustuskurssit, muiden järjestöjen tilaisuudet ja 
pohjoismaiset kiltojen paivat Stavangerissa 15.-
18.6.1995. 

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! 




