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Kansikuva: 
Pelastusharjoitus 
Utössä. 

komentaja ~ - -

mikä tiirkeää 
tiinään ... 

Rykmenttimme on valmiusjoukko. 
Sen tärke immän mittarin tulee o ll a suorituskyky kaikill a 

tulosalueilla. Operati ivisella alueella se merkitsee valvonta- j a 
torj untatehtävien maksimaali sta suorittamista. Valvonnan alu
eella suoritu skyky edell yttää kykyä havaita ja tunni staa maalit 
vastuualueell amme niin e täältä, e ttä mahdolli siin to imenpiteisiin 
on riittävästi a ikaa. 

Toimenpite iden tulee oll a päättävä isiä ja tilanteeseen o ike in 
mitoitettuja. Vi ranomaisten vä linen yhteisto iminta tulee hallita 
siten, että kustannuksi ltaan ja tehokkuude ltaan sopivin yhteis
työk umppani valitaan to imenpiteiden suorit tajaks i, j os omat 
mahdoll isuudet eivät riitä. 

Tämä merkitsee, että valvontavälineet, tutkat, opti set la itteet, 
vedena laiset kuuntelu j ärjeste lmät, johtamisvälineetja -tilat sekä 
viestiyhteydet jne ovat to imintakunnossa j a niiden huolto on 
järjestetty. Henkilöstö osaa tehtävänsä. Valvontahenkilöstön tu
lee o lla moti voitunut ja terveellä tava ll a ylpeä ammattitaidostaan. 
Tämä ammattita ito merki tsee myös kykyä ylittää viranomaisrajat 
ja tarv ittaessa rohkeutta asio ida ul komaalaisten veneilijö iden j a 
al usten kanssa. 

Torj unnan osalta suorituskyky alkaa henkilökunnan, varus
miesten ja reserviläisten koulutuksesta. Sen tulee o ll a ni in laadu
kasta, että kri isiajan tehtävät kyetään vaikeissa saaristo- j a ran
ni kko-olosuhteissa toteuttamaan mahdollisimman pienin tappioin . 
Ei rii tä, että reservil äisemme hallitsevat teknisten asej ärjestel
miemme käytön, vaan heidän tulee pystyä taistelemaan mitä 
eril a isimmissa tehtävissä linnakkeill a - yleensä aina selkä merta 
vastaan ... Näiden rannikkotaistelijo iden tul ee kaikissa tilantei ssa 
vo ida luottaa johtaj iinsa j a taistelutovereihinsa ja pysyä asemis
saan. 

Torj unnan onni stumisen kannalta to inen avainasia on asej är
jestelmien valmi us j a teho. Rykmentin henki löstön tulee kyetä 
ottamaan siitä myös maksimaalinen suorituskyky. Se merkitsee 
mm järjestelmien hallintaa, kaluston käs itte lyn osaamista, huol
to- ja korjauskykyä, etu painoista varasto intia ja tehokasta kulje
tusjärjestelmää. 

llmato rj unnalla, maastouttamall a, va le laitte in sekä !innoit
tamalla parannetaan ratkaisevasti suorituskykyä. Kun tähän liite
tään vielä testatut operatii viset ja perustamisen suunnite lmat 
alkaa kuva suorituskyvyn edell ytyksistä hahmottua. Näistä suo
rituskyvy n peruselementeistä rykmenttimme tul ee huolehti a. 
Puolustusvoimien j ohdon asia puolestaan on antaa meille sella i
set välineet ja resurssit, että käsketyt tehtävät voidaan suorittaa. 

Arv io itaessa joukko-osastomme toi mintaa soti laallinen suo
ri tuskyky on kaiken lähtökohta . liman sitä rykmentillä e i o le 
mahdo lli suutta ho itaa mei ll e uskottuja tehtäviä j a vastata 
esimiestemme ja yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. 

Eversti 
Juhani Haapala 
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Naisten tietoreservi 
arvokas lisä 

armeijalle 

Sotilaallinen maanpuolustus saa merkittävän piristys
ruiskeen, kun naisille avautuu tilaisuus myös aseelliseen 
koulutukseen. Heidän lukumääränsä on toistaiseksi vä
häinen, mutta nyt otettu askel on pidempi kuin luullaan. 
Kihara kypärän reunalla ja kynsilakatut sormet torrakon 
varressa ovat pieniä symboleja, mutta uudistu luotaa 
syvemmälle. 

Monilla siviilielämän aloilla ja usein tieteen parissa 
naiset nousevat tulevaisuudessa enemmistöksi ja johta
ville paikoille, koska heillä on tutkimusten mukaan mo
nesti miehiä enemmän motivaatiota ja keskittymiskykyä 
opi ske luun . Naisten tiedollinen reservi merkitsee siten 
suurta määrää tietotaitoa, jota on ilman muuta hyödyn
nettävä myös puolustusvoimien tarpeisiin. Toki naisten 
saavutuksia tieteen parissa on voitu hyödyntää yleisesti , 
mutta nyt naiset pääsevät itse masiinan sisälle. Kun 
armeijan rauhanajan tekniikka ja sotakoneistot ede lleen 
tietokoneistuvat, tarvitaan näppäriä sormia, teräviä aivo
ja ja oivalluskykyä. Tarvitaan enemmän koulutettua j a 
myös tieteiden viime virtauksia tuntevaa väkeä, sillä 
robottien aikakaudella ei pelkällä fysiikalla pitkälle pöt
kitä. 

Naisen panos on tähänkin saakka ollut totutui ssa 
kuvio issa maan puolustukselle tärkeä. Sadattuhannet nai
set tekivät sodan aikana huolto-, viesti- j a lääk.intätehtä
vissä mittaamattoman arvokasta työtä, jotta puolustus 
kesti. Nykyisinkin maanpuolustus on leipätyötä lähes 10 
000 naiselle. Aseellisen koulutuksen vaihtoehto oli jo il
lekin myös tasa-arvon mittari . 

Ei ole epä ilystä, ette ikö sotilaallinen suorituskyky 
vähintäänkin pysysi aj an tasalla naisten voimistuvan 
osallistumisen myötä. Uudi stus antaa naisille haaste ita ja 
puolustusvoimille resursseja, sillä pienellä maalla e i ole 
varaa jättää käyttämättä parhaita voimiaan. Ehkä nai sten 
näyttävämpi mukaantulo motivoi myös varusmiehiä yrit
tämään entistä enemmän tehtävissään, sillä ainahan nais
ten läsnäolo siistii puheita ja tapoja ja panee miehiin 
kummasti vipinää. 

Seppo Sudenniemi 
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Kirjoittaja, tohtori Toiskallio, on Mpkk:n kasvatustieteen pääopettajaja Turun yliopiston dosentti 
erityisalanaan aikuis- ja korkeakouluopetus. Sotilasarvoltaan hän on majuri ja on toiminut 
koulutustehtävissä mm. Gyltön linnakkeella ja rykmentin esikunnassa 

Koulutuksen haasteet kasvavat 
Varusmieskoulutus on useimmista muista 

koulutusaloi sta poikkeavaa: sen tavoitteena on 
valmius toimia tilante issa, joita kukaan ei toivo 
j a jotka eivät yleensä o le läsnä. Taistelukenttä 
on niin raaka, epäinhimillinen ja vaativa, e ttä 
sitä on äärettömän vaikea käsittää, saati sitten 
havainnollistaa. Motivaation ja oppimisen kan
nalta tämä asettaa suuria haasteita koulutuksel
le. 

Sotilaaksi kehittyminen sisältää yhä run
saammin teknisten suoritustaitojen oppimista. 
Perustavassa mie lessä sotilaskoulutus kuiten
kin on henkistä kasvatusta. Se on yksi lön maa
ilman- ja minäkuvaan vaikuttamista, jotta syn
tyisi perusta elämänikäiselle maanpuolustus
valmiuden kehittymiselle. Niin kuin kaikki hen
kinen kasvu, myös tämä vaatii aikaa eikä se 
tapahdu suoraviivaisesti. 

Itseluottamus ja sotilaan taidot 
Varusmieskoulutus sijoittuu yksi lön hen

kisen kasvun kannalta hyvin merkittävään ikä
ja elämän vaiheeseen. Sillä saattaa olla huomat
tavia - myös sotilaaksi oppimista laajempia -
vaikutuksia. Kyse on jopa siitä, millaiseksi 
muodostuu ihmi sen käsitys itsestään ; tunteeko 
hän ylipäätään olevansa itsenäiseen toimintaan 
kykenevä. 

Onko armeija se paikka, jossa loputkin itse
luottamuksen rippeistä katoavat? Vai olisiko 
niin kuin ev l Erkki Nordberg hiljattain kirjoitti, 
että varusmieskoulutuksen oheistehtävä onpa
lauttaa elämässä jo kolhiutunut itsetunto tasol
le, jota työelämä ihmisiltä ede llyttää? Sodan tai 
sodankaltai sen tilanteen kuva on muuttunut. 
Nykyaikaisen taistelutoiminnan katsotaan vaa
tivan organisaatioiden kaikilla tasoilla yksilöi
tä, jotka osaavat ajatella itsenäisesti ja jousta
vasti ,jotka ovat aloite-ja improvisointikykyisiä 
ja joilla on laaja yleiskäsitys as ioista sekä mo
nipuolinen ammattitaito. Ajatus itsetuntoon 
panostamisesta ei siis ole ristiriidassa sotilaan 
ammattitaidon kehittämi sen kanssa. 

Yksilö, joukko ja oppiminen 
Koulutuksen tehtävä on tuottaa sotakel

poisia joukkoja. Mutta joukot rakentuvat aina 
yks ilöi stä. Ja joukon kehittyminen tapahtuu 
siten, e ttä yksilöt oppivat. 

Varusmieskoulutuksessa voi kärjistyä on
gelma, jonka yhteiskuntatutkijat muualla yhä 
selvemmin ovat havainneet: ihmisillä on voi
makas tarve olla itsenäisiä ja yksilöllisiä, mutta 
he joutuvat työskentelemään suurissa ja hie
rarkkisissa organisaatioissa. Yhtei skunnassa 
muutoksen valtavirta näyttää kulkevan yksi
löitymisen ja itsellistymisen suuntaan . 

Nykyaikainen oppimisen tutkimus pitää 
yksilön omaa aktiivista toimintaa aivan keskei
senä tehokkaassa oppimisessa. Oppiminen ei 
periaatteessa ole ollenkaan mahdollista tietojen 
ja taitojen suorana siirtämisenä. 

Oppimista ohjaavat yksilön itsensä raken
tamat tulkinnat asioista j a tapahtumista. Mutta 
usein nämä tulkinnat syntyvät parhaiten ryh
mässä yhteistoiminnallisesti työskennellen. 

Myös puolustusvoimissa on alettu uskoa 
koulutustuloksen paranevan nimenomaan si
ten, että myönteinen vuorovaikutus kouluttajan 
j a koulutettavien välillä johtaa varusmiehen 
osallistumaan aktiivisesti koulutustapahtumiin. 
Yksilö pyritään näkemään oman oppimisensa 
edistäjänä eikä kouluttajien toiminnan passiivi
sena kohteena. Näistä ajatuksista voi tietysti 
olla pitkä askel siihen, mitkä ovat käytännön 
ratkaisut. Joka tapauksessa käynnissä on huo
mattava koulutuskulttuurin muutos. 

Kouluttajat ja kouluttajan 
ammatti 

Kouluttajille tuo muutos voi merkitä 
vakavaakin ammatillista haastetta. Kun samalla 
laatuvaatimukset kasvavat ja toi saalta taloudel
liset resurssit niukkenevat, kou I utta jat saattavat 
joutua hyvin vaikeaan.jopa omaa ammatillista 
minäkuvaa koettelevaan tilanteeseen. 

pauhuja 

Hyvä vuorovaikutus tuskin on mahdollista, 
jos joku osapuolista kokee itsensä tai asemansa 
uhatuksi. Tärkeätä oli sikin tutki a, kuinka kou
luttajat kokevat oman asemansa ja vaiku
tusmahdollisuutensa muuttuvissa puolustusvoi
missa. Perinteisten asiantuntij a- ammattien -
jollainen soti laskouluttajan ammatti on - on 
katsottu jo pitkään o lleen kriisissä. Niiden har
joittajat kohtaavat entistä laajempia ja moni
mutkaisempia tehtäviä,joita leimaavat epävar
muus, epävakaisuus, ainutlaatuisuus ja arvo
ristiriidat. Työ ei onnistu pelkkänä ennalta mää
riteltyjen tehtävien toteuttamisena vakio
menetelmin. Yhä enemmän vaaditaan ajatte
levaa työotetta. 

Joukot koostuvat aina yksilöistä, tais
telijoista. Nykyaikaisen taistelijan perusvaati
muksiin alkaa kuulua, että hän kykenee toimi
maan itsenäisesti ja harkitsevasti hyvinkin mo
nimutkaisissa ja painostavissa tilanteissa. Tä
män tavoitteen saavuttaminen ei voi onnistua, 
ellei kouluttajalla itsellään ole mahdollisuutta 
mm. opittavien asioiden kriittiseen ajattelemi
seen sekä kykyä niiden hahmottamiseen oppijan, 
siis koulutettavan, kulloisenkin tilanteen kan
nalta. 

Koulutuskulttuurin muutos on myös sitä, 
että joukko-osastojen perusyksiköt yhä suu-
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remmassa määrin ja yhä itsenäisemmin suun
nittelevat koulutuksen konkreetin toteutuksen 
ja vastaavat sen laadusta. Niiden tulee jalostaa 
saamansa koulutustehtävätkoulutustapahtumia 
ohjaaviksi opetus- ja oppimissuunnite lmiksi. 

Korkeatasoisiin oppimistu loksiin kykene
vä perusyksikkö ei koostu eri llään toimivista 
kouluttajista, vaan se suunnittelee, toteuttaa, 
arvioi ja kehittää koulutusta yhteisvastuullisesti. 
Tämä edellyttää, että yksikkö on kannustava, 
rohkaiseva ja jäseniään tukeva yhteisö, joka 
arvostaa koulutustehtäväänsä, koulutettaviaan 
ja itseään. 

Ajattelevaa työotetta tarvitaan yksilöiden 
tasolla. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan sen tulisi 
olla tyypillistä myös työyhteisöille. Jos organi
saatio-esimerkiksi perusyksikkö- määrätietoi
sesti pyrkii tätä kehittämään, voidaan puhua 
oppivasta organisaatiosta. 

Oppiva organisaatio panostaa joustaviin 
toimintatapoihin, monimutkaisten prosessien 
arviointiin sekä toiminnan hajautettuun vastuu
seen. Vastakohta on byrokraattinen organisaa
tio.jota leimaavat kiinteät toimintatavat, suori
tusten mittaukset ja kontrolloinnit. Byrokraat
tisen organisaation ja ajatte levaa työotetta käyt
tävän yks ilön voi olettaa ajautuvan väistämättä 
ristiriitoihin. 
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Rannikkotaistelija -
viikossa? 

Peruskoulutuskauden viimeisellä viikolla 
koulutetaan nuorille tykkimiehille rannikko
taistelun perusteet. Pääesikunnan rannikko
tykistöosaston pysyväisasiakirjassa määritetään, 
että ko. kurssin jälkeen osa peruskoulutuskauden 
käyneistä tulee voida sijoittaa tulenjohdon- j a 
osa tuliaseman miehistötason tehtäviin. Näihin 
vaatimuksiin voidaan vastata antamalla tulen
johdon- ja tuliaseman koulutusta. Selviytyäk
seen rannikon vaativista taisteluolosuhteista on 

rannikkotaistelij an osattava paljon muutakin. 
Miten käytän käsikranaattia kantalinnoitteessa? 
Voiko tuonne käytävään ampua, ja tu leeko 
kimmokkeet takaisin? Miten lähestyn suojassa 
vihollisen valtaamaa rakennusta? Ja kuinka sin
ne pääsee sisälle? Entä jos joudun käsikähmään 
vihollisen kanssa? Monenlaiset kysymykset 
varmasti kaivertavat tuoreen rannikkotaistelijan 
mieltä. Ja kuinka kävikään ... 

Yksi tulenjohdon miehistötason tehtävistä on osata suuntimen käyttö. 44-24. 44-.26, 44-28, seuraa, 30, 32 .. 
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Ladattu , kero, huomio, tui-TA ' Tykki ryhmän on toimittava kiinteässä yhteistyössä, jotta saadaan hyvä tulirytmi ammunnalle, 
turvallisuudesta tinkimättä. 
Ampumisen lisäksi on tykkimiehen osattava mm. kranaattien valmistelu , oikea käsittely ja juonto sekä tykin huolto. 

Läh itaistelussa voi pienikin kikka johtaa voittoon vihollises
ta. 

Ennen käsi-kranaatin heittoa on maalin sijainti tarkastetta
va ja heitto ... Kovan käsikranaatin käsittelyssä rannikko
taistelijat saavat varmuutta toimintaansa todellissa tilan
teessa. 
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Todellisen tuntuinen harjoitus vaatii paukkupatruunoita, pommausta, savua, intoa, motivaatiota, kuntoa, hikeä . 

Harjoitteluva1heen Jälkeen on 
päästävä soveltamaan 
opittuja taitoja käytäntöön , 
harjoituskäs1kranaateilla . 
Rakennuksen lähestyminen 
on suoritettava äärimmäistä 
varovaisuutta noudattaen, ja 
tulitukiosastoa hyväksi 
käyttäen. Käsikranaatti 
ikkunasta sisään. Räjähti! 
Nopeasti sisälle, oma toiminta 
suojaten, jatkuvasti valmiina 
toimimaan vihollista vastaan . 

Juoksuhaudan vyöryttäminen 
kuuluu kaikkien taistelijoiden 
perustaitoihin . Tarvittaessa 
väkivaltainen tunkeutuminen 
tykin sisälle ja käytävien 
puhdistaminen vihollisesta. 
2. tykki omien hallussa! 
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Muutaman päivän harjoitus ei varmasti anna 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin, e ikä saata ran
nikkotaistelijan taitoj a automaatiotaso lle. Tästä 
on hyvä jatkaa. Perusteet on tiedossa, ja ne 
luovat pohjaa tuleville johtaja- ja miehistö
kurssei lle sekä taiste luharjoituks ille. Rannikko
taiste lij at janoavat li sää mie lenkiinto isia ja 
todentuntuisia harj oituksia. Niitä on he lppo j är
jestää piene llä vaiva lla. Me harjo ittelemme to
de llisissa taiste luasemi ssa ! 
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Nijmegenin marssi 1994 

Maanpuolustuskorkeakoulun upseereista ja 
kadeteista muodostettu marssiosasto suoritti 
Nijmegenin kansainvälisen neljän päivän mars
sin heinäkuussa 1994. Kyseisellä marssilla osas
tomme edusti Suomen Puolustusvoimia moni
kymmentuhatpäisen marssijoukon osana. 

ijmegenin marssi käs ittää sotilaiden osal
ta n. 42 km:n päivätaipaleen vähintään I O kg:n 
varustuksessa neljänä perättäi senä päivänä. 
Matkaa tehdään pääsääntöise ti asfaltilla, soti
lasjalkinein. 

Osastoomme kuului testiryhmä Suomesta, 
joka suoritti meille fysiologisia testejä koko 
marssitapahtuman ajan. Testit käsittivät lukui
sia verikokeita ja lihaski reyden, ni velten liik
kuvuuden mittauksia. Marss in jälkeen saimme 
jokainen hyvän palautteen omasta kunnostam
me. 

Marssia voidaan pitää sen rasittavan luon
teen vuoksi eräänlaisena sotilaa llisen suoritus
kyvyn mittarina. Marssi koettette li osalli stujia 
niin henkisesti kuin fyy sisestikin . 

Harjoittelu 
Jokaiselle marssijal le annetti in ve lvoitteeksi 

huolehtia omasta fyysisestä kunnostaan. Teim
me suunnite lman, jonka mukaan pyrimme har-

Ryhdikäs Suomen joukkue päivätaipaleen alussa. 

joittelemaan mahdollisimman paljon yhdessä, 
marssiosasto koossa. Suunnitelma ei kuiten
kaan täysin toteutunut johtuen monien tapahtu
mien päällekkäisyydestä ja kadetei lle keskeis
ten koulutustapahtumien sattumisesta juuri 
otollisimpaan aikaan marssin kannalta. 

Pystyimme tekemään kolme yhteistä 
marssiharjoitusta, mutta ne olivat sitäkin 
opettavaisempia. Noi lla marsseilla moni huo
masi, ettei kyseinen marssi harjoittelematta suju 
- edes suomalaiselta sotilaalta. Yhteishar
joittelun kokonaismääräksi tuli n. I I O km. Jo
kainen harjoitteli kesän aikana tuntonsa ja kun
tonsa edellyttämällä tavalla. Monet totesivat 
ensimmäisen marss ipäivän jälkeen harjoi 
telleensa liian vähän ja liian lyhyitä lenkkejä. 
Nämä henkilöt suorittivat marssin tuskan kyy
nel silmäkulmassaan ja samalla hymyillen -
ainakin kyliin tultaessa. 

Valmistelut 
Valmiste lui ssa tukeuduimme ensisijaisesti 

1993 kesällä marssineeseen kapteeni Vesa Vir
taseen, jonka asiallisella opastuksella pääs im
me hyvään alkuun välineiden ym. hankintojen 
osalta. 

Matkan johtajamme majuri Pas i Rikkinen 
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järjesteli meidät käytännössä Santahaminasta 
Camp Heumensoordin leirialueelle ja marssin 
lähtöviivalle. Joukkueen kannalta hänen osal
listumisensa tapahtumaan matkanjohtajana oli 
välttämätöntä, saimme keskittyä valmistelu
vaiheen aikana harjoitteluun ja omien virka
tehtävien suorittamiseen. 

Ennen varsinaisen marssin alkua 
Tulopäivän iltana e i ollut järjestäj ien toi 

mesta mitään erityistä ohjelmaa, vaan aika ku
lui järjestelyissä ja kansainvälisessä humussa 
suurehkossa huviteltassa. Teltassa myytiin 
virvokkeitajaesitettiin elävää musiikkia. Näyt
ti siltä, että jokainen osanottajamaa pyrki kaikin 
keinoin samaan itsensä esille - jotkut hyvinkin 
reippaalla käytöksellä. Ihmeteltävää siis riitti . 

Maanantaina oli mahdollisuus tutustua 
Nijmegenin kaupunkiin. Samana päivänä nos
timme juhlallisesti Suomen Lipun leirialueen 
lippurivi stöön kuuluvaks i. Nostettaessa jon
kun maan lippua, as ia kuulutettiin kenttä
kaiuttimista, tällöin toiminta leiri ssä lakkas i ja 
maiden kansallislaulut kuunneltiin asennossa 
seisten . 

Maanatai-iltana jätjestettiin myös avajais
paraati paikallisella urhe ilustadionilla, jonka 
katsomossa oli tuhansia ihmisiä. Avajaiset oli 
vat mieleen jäänyt tapahtuma, vaikka tahti marssi 
40-luvun sw ingin tahdissa tuntuikin vaikeah
kolta. 

Avajaispäivän iltana e i juhlahumu tuntunut 
leirialueella rauhoittuvan ollenkaan, vaikka en
simmäiseen marssisuoritukseen lähtö o li aika i
sin seuraavana aamuna. Säkkipillin soidessa 
brittien leiria lueella 03.30 karisivat viimeiset
kin unenrippeet silmistä, tunnelma oli todella 
korkea ll a. 

Ensimmäinen marssipäivä 
Reippaan sotilasmusiikin tahdissa poistum

me Camp Heumensoordin portista tehden kun
niaa paraatin vastaanotlokorokkeella seisoval
le kenraalille. 

Pidimme maltillista alkuvauhtia tunnustel
len sopivaa rytmiä. Henki oli alusta asti sellai
nen, ettei meillä Suomen pojilla ole hävettävää 
tässä joukossa. Kajautimme silloin tällöin reip
paan marssin tai kuunte limme sen nauhalta 
kadettivääpeli Huggin kantamasta nauhurista. 
Muut joukkueet katselivat "haavi auki " me-
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noamme ja koittivat jopa matkia kieltämme, 
joka kuulosti germaanisten kielien joukossa 
taatusti oudolta. 

Marssimme rytmillä I h marssia ja n. 20 
minuuttia taukoa. Kenelläkään ei suurempia 
ongelmia ollut, mutta kuumuus tuntui kuiten
kin yllättävän rasittavalta, erityisesti auringon 
noustua. 

Ensimmäisen päivän tauot me pidimme 
milloin missäkin. Tämä osoittautui huonoksi 
ratkaisuksi, sillä huoltajan toiminta vaikeutui 
epävirallisilla taukoalueilla. Erityisesti matkal
la jaettava marssi muonan nouto ja sen kuljetta
minen pyörän päällä oli vaikeaa, olihan liik
keellä tuhansia ihmisiäja ruuhkat sen mukaiset. 
Käytimme ensimmäisen päivän marssi in aikaa 
hieman alle kymmenen tuntia. 

Päivän marssi päättyi - kuten muillakin 
marss ijoilla - huvitelttaan,jossa karjuimme kol
me kertaa Hakkapeliittain taisteluhuudon HAK
KAA PÄÄLLE! Huudon jälkeen muut paikalla 
olevat osoittivat suosiotaan taputtamalla ja huu
tamalla, liehuttaen marssilippujaanja viirejään. 
Päälle nautimme kaksi (2) mukia olutta. 

Ilta kuluikin nes tettä tankatessa Maito 
Dextriinin ja muiden urheilu juomien merkei s
sä, kenkiä lankatessa, ja muussa varushuollossa. 
Pitihän joukon olla tiptop taas aikaisin seuraa
vana aamuna. Joku jonotti muutaman tunnin 
holl antilaiseen joukkosidontapaikkaan. Suo
men joukkuueella e i o llut mukana muuta huo l
toa kuin pyörällä liikuva huoltaja. Muilla sen 
sijaan, esimerkisi ruotsa lai silla, oli joukko
sidontapaikkoja ym tarpeellista tukea marssijoita 
varten. 

Toinen marssipäivä 
Brittien säkk ipilli so itte li omapera1s1a 

säveliäänjä lleen aikaisin aamulla. Testi ryhmän 
miehet mittasivat pulssit, painot ja ottivat 
verikokeet. Joka ainoa päivä alkoi tällä samalla 
toimenpiteellä. Testaajien toiminta oli mieles
tämmeasiallistajaammatlitaitoista. Henkisesti 
he kuuluvat joukkoomme. 

Marssimusiikki soi, kuten se soi ensim
mäisenäkin aamuna. Pieni kipu jaloissa katosi, 
kun rivistö nytkähti I iikkeel le ja joukko komen
nettiin tahtiin. Matkan aikana kaikuvat monen 
kieliset ja tyyliset laulut ja huudot. Tyylikkäintä 
oli itävaltalaisten ja saksalaisten moniääninen 
puhdas lau lu . 
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Tuona päivänä päätimme pysähtyä va in 
virallisilla taukoalueillamarssirytmin o llessa 
kuten ensimmäisenä päivänäkin. Muutamat 
irvistelivät ja sähisivät hampaittensa välistä jo 
ensimmäisiä "kympin kolikon kokoisia" rak
kojaan. Niitä sitten miehissä hoivailtiinja teip
pailtiin parhaan kykymme mukaan . Ruotsalai
set katseli vat toimintaamme päitään pyöritellen 
- ilmeisesti he tunsivat meitä kohtaan myötä
tuntoa. 

Marssi sujui edellistä päivää huomattavasti 
nopeammin, toisaalta me päätimme pitää vauh
din sellaisena, ettei meistä kenenkään olisi tar
vinnut keskeyttää marssia uupumuksen takia, 
eikä se ollut kenelläkään lähelläkään . Matkan 
varre lla nähtiin tanskalainen kalvennut paari
potilas tajuttomana, mikä e i "varsinaisesti kan
nustanut" meitä yltiöpäiseen vauhtiin. 

Huviteltan kuvioiden jälkeen seurasi taas 
normaalit huoltotoimenpiteet sekä vierailu 
JsP:llä, jossa meistä huolehdittiin hyvin. Joita
kin kielivaikeuksia ilmeni , koska hollantilaiset 
eivät kaikki puhu kovin selvää englantia, mutta 
jalat puhuivat puolestaan. 

Kolmas marssipäivä 
Normaali n aamullisen musiikkiesityksen 

jälkeen sekä testit suoritettuamme "hiivis
kelimme" aamupalalle. Jalat olivat monella arat. 
Matkaan kuitenkin lähdettii n luottavaisin mie
lin ja ho llantilaisen yhteysupseerimme huu
taessa: " Are you happy now! ? - johon vasta
simme että " Yes we are, lets do it again ". 
Matkamme kävi kohti kukkuloita, joita ihme 
kyllä Hollannistakin löytyi. Kukkuloille pääs
tyämme n. 27 kilometrin kohdalla alkoi Nijme
gen marssi. Tuntui , kuin seinä o lisi noussut 
eteemme ja vauhti putosi . Yhä useammin näki 
poikien katseen viipyvän tulikuuman asfa ltin 
pinnassa j a kasvojen vääntyvän tuskaisaan 
irvistykseen. Silloin otimme esi in muutaman 
valtin. Ne olivat Kuju Hyttisen tunnetuksi teke
mä daadirlandaa ja Burana 600. Tahti muuttui 
ja joukkue toisen jälkeen tuli selkä edellä vas
taan. Henkeä luotiin toistamalla: " Finns are 
coming get out ofthe way, bush, harder bush ". 
Ja tilaa tuli. Samaa" jollotusta" käyttivät muut
kin eri muodoissaan. Tämä tehosi ennen kaik
kea meihin itse emmeki n yllättävä llä tavalla. 
Välillä lau loimme Sillanpään marssin ja taas 
mentiin . Henkinen suorituskyky näytti olevan 

lihasvoimaa ratkaisevampi, toisaalta joukos
samme vallinnut kadettiveljeys oli henkisen 
voiton avain. 

Päätimme kolmannen päivän marssin, ku
ten edelli setki n, samoin menoin . Olo oli jonkin 
verran väsynyt ja jalat o livat monella melko 
kipeät. Yhteinen mielipide oli, että loppuun asti 
mennään ja yhdessä. Kenen tahansa keskeyttä
minen o lisi tappio kaikille. 

Neljäs marssipäivä 
Päivä alkoi kuten muutkin. Matkaa oli edes

sä kaikkineen n. 45 kilometriä. Joukon tervey
dentila alkoi horjahdella muutamista syistä joh
tuen. Joukossamme oli kaksi kadettia, joiden 
jalat ol ivat käytännössä lopussa. Toisen jalka
pohjat o li vat vakavasti hiertyneet kauttaaltaan, 
toisella sääressään kipu , joka oli aivan 
sietämätön - marssimurtumaksi se Suomessa 
osoittautuikin. 

Eteenpäin mentiin ja laulettiin . Särky
lääkkeitä käytett iin jonkin verran kipujen lie
vittämiseksi, mutta niiden vaikutus ei kauan 
kestänyt. Toisinaan vaikutti si ltä, että kipua 
lievittivät ennemminkin laulut kuin lääkkeet. 
Nelj äs päivä o li rankin päivä olihan matkaa 
tehty jo runsaat 120 kilometriä. Kylissä ihmiset 
tervehtivät iloisina ohi marssivia osastoja. Me
kin pyrimme näyttämään i losi lta vastatessamme 
heidän tervehdyksi insä ja ottaessamme vastaan 
heidän tarjoam iaan virvokkeita. Marssin 
repunkanto-osuus päättyi nurmi viheriölle, jos
sa pakkasimme ylimääräiset tavaramme bus
siin, ved imme tunnin henkeäjajaoimme mitalit 
jokaiselle rintaan. Marssi oli suoritettu. Jokai
nen vaikutti onnelliselle ja tyytyväiselle, suo
raan sanoen tunsimme tehneemme jotakin eri
koista. 

Loppu paraati 
Nijmegenin kansai nvälinen neljän päivän 

marssi päättyi mahtavaan loppuparaatiin,jonka 
aikana kansaa oli katujen varsilla tuhansittain. 
Uskomatonta oli se tapa,jolla marss in suoritta
neet j oukot otettiin vastaan kaupungissa 
kulkiessamme sen läpi. Neidot nuoret ja vanhat 
kantoivat kukkia sy liimme, tarjottiin olut
kolpakoita, joista suljetussa muodossa mars
siessamme lähes joka kerta jouduimme kieltäy
tymään. Ilmaisu karnevaalitunnelma on melko 
sopiva kuvaamaan sitä riemukasta tunne lmaa. 

pauhuja 

Keskustassa eri valtioiden arvovaltaiset 
sotilasdelegaatiot ott ivat joukkojen paraatin 
vastaan. Se teki meihin vaikutuksen. Myös 
loppuparaat in päätteeks i Camp Heumen
soordissa juhlittiin . Tällä kertaa juhlat kestivät 
myöhään. 

Lopuksi 
Harjoitte lulla ja yhteishengellä luodaan 

edellytykset Nijmegen marssin suorittam iseen. 
Lisäksi täytyy olla tietoa ja kokemusta fyys isen 
toimintakunnon ylläpitämisestä. Nijmegen -
marssin ka ltainen raskas fyysinen suoritus kou
luttaa niin yksi löä kuin joukkoakin, kunhan 
as iaan paneudutaan tarvittavalla vakavuudella. 
Marssill a sotilas kokee kohtalaisen kovaa kipua 
raajojen lihaksistossa j a jalkapohjissa yleensä 

( 
' 

~~ 
/~=,._ 

13 _ 

toisen marss 1pa1van jä lkeen. Syntyneet 
hiertymät luovat jokaiselle marssijalle tutun 
polttavan kirvelevän kivun, joka muutaman 
päivän ku luttua muuttuu jomotukseksi. Jano ja 
kuumuudesta johtuva uuvuttava tunne luovat 
tajuntaan epävarman tunteen selvitymisestä. 
Nämä ongelmat oli voitettava ja ne voitettiin. 
Korostan tässä yhteydessä yhte ishengen merki
tystä vaikeuksista selviämisessä. Me kykenim
me meille annetun marssitehtävän suorittami
seen, ja jokainen osallistuja oppi taatusti uutta 
omasta itsestään ja ennen kaikkea omasta soti
laallisesta suorituskyvystään. 

Yli luutnantti 
JPKiukas 
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KuulO on tärkeä sotilaalle 
Meluvammat 

Yksikin laukaisu lähe ll ä suojaamatonta 
korvaa riittää aiheuttamaan pysyvän kuulo
vaurion. Toistuvat me lu vammat johtavat paJau
tumattomaan huonokuuloisuuteen. Huonontu
nut kuulo vaikeuttaa yhdessäoloa, koska tois
ten puheesta on vaikea saada selvää. Vähäinen
kin taustame lu häi ritsee puheen ymmärtämistä 
ja joskus melu vammainen korva voi soida usei
ta vuosia. Melu vamma heikentää suuntakuuloa 
ja lisää ta ipumusta huimaukseen. Erityisen hai
tall inen me luvamma on soti lailla, jotka työs
kentelevät kuulokkeista tulevien ohjeiden väli
tyksellä. Heitä ovat mm. tulenjohtotehtävissä 
toimivat ja ves i kuun telijat. 

Ääniaallot saavat korvakäytävän päässä ole
van tärykalvon värähtelemään. Värähtely vah
vistuu ko lmen kuuloluun ketjussa,joka väl ittää 
värähte lyenergian soikeaan ikkunaan, joka 
aikaansaa omall a värähtelyllään nesteen liik
keen sisäkorvan simpukassa. Sisäkorvan sim
pukassa sijaitsevat karvasolut välittävät kuu
loaistimuksen aivoihin . Karvasolut tuhoutuvat 
liian suuresta annoksesta melua. Ensimmäise
nä tuhoutuvat lähe llä soikeaa ikkunaa sijaitse
vat korkeita taajuuksia aistivat solut. 

Kuulovammojen hoito 
Melu vamma vaatii lääkärin tutkimuksen ja 

hoitoon o n hake uduttava nopeasti . Varus
miehi llä todetaan vuosittain satoja laukausmelun 
aiheuttamia meluvammoja. Hakeudu nopeasti 
( 1 vrk) hoitoon, jos korva jää soimaan laukauk
sen tai räj ähdyksen jälkeen. Pian me luvamman 
jälkeen voidaan KeskussotilassairaaJassa annet
tavaUa y lipainehappiho ido lla vielä pe lastaa joi
takin vaurio ituneita aistinsoluja, mutta tuhou
tuneita ei voida parantaa. 

Meluriskit 
Sotilastyön merki ttäv immät melulähteet 

ovat aseet ja räjähteet. Lisäksi melullealtistutaan 
korjaamossa, laivapalveluksessa ja viestintä
laitteita käy tettäessä. Useimpien ampuma-asei
den laukausten äänitaso ylittää 160 desibeliä. 
Yl i 165 desibelin meluannos vaurio ittaa kuuloa 
heti. Rynnäkkökiväärin paukkupatruunaon yhtä 
vaara llinen kuulo lle kuin kova patruuna. Myös 
vapaa-ajan me lua ltis tus kuten metsäs tys, 
moottoriurhe ilu ja musiikki voi a iheuttaa 
meluvamman. 

Tasapai noelin 

Kuuloluut 

Tärykalvo 

Sisäkorva 

.25kHz 

Scala 
vestibu li 
Scala 
media 
Scala 
tympani 

Basilaarikalvo 
Simpukka 

pauhuja 

Kuulonsuojaimet 
Me lu va mm an a inoa teho kas ho ito on 

ennaltaehkäisy. Kuulo on suojattava määräys
ten mukaan kaikissa ammunnoissa. Ampuma
katoksessa on käytettävä kupumalli sia suojai
mi a. Maastossa kovilla- tai paukkupatruunoilla 
ammuttaessa on käytettävä vähintään korva
tulppi a. Tykillä ja singolla ammuttaessa on 
käy tettävä yhtäaikaa kupu- ja tulppasuojaimia. 
Ri kki näinen kuulonsuojain on tehoton. Oikein 
käytettynä korva tui ppien antama vaimennus on 
I 0-20 desibe liä ja kupusuojainten 20-30. 
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Vanha vaari meni lääkäri lle 1a valitti , e ttä 
on tuo kuulo päässyt niin huonoksi, että e i enää 
kuule edes omaa pieruaan. Lääkäri ki rjoitti 
reseptin ja sanoi, että vaari ottaa nyt sitten 
lääkettä kerran päivässä, niin kyllä se asia sii tä 
varmasti korjaantuu . 

Tähän vaari: "Paraneeko sitten se kuulo 
varmasti tä llä?" 

Lääkäri : "Ei parane, mutta pieru kovenee!" 

Lääkrnaj 
Kai Parkkola 

Laukausmelu 

0 

pistool i 

kivääri 

rynnäkkökivääri 

kevyt s inko 

raskas sinko 

tykki, 57 mm it 

tykki, 122 mm kt 

Kipuraja 

50 

ampujan korvan kohdalla 

dB 
100 

1 Kipuraja 125 dB 1 

150 200 
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Turun Rannikkorykmentin 
ampumamestaruuskilpailut 
Gyltössä 

Rykmentin ampumamestaruuski lpailut käy
tiin Gyltön linnakkeen ampumaradalla 4. -
5.5. I 995 . Kilpailut käytiin hyvissä sääolosuh
te issa. Ammunnoissa oli kaksi sarjaa, yksi va
rusmiehille ja yksi henkilökunnalle. Henkilö
kunnan ammunnoissa oli 9 ampujaa ja varus
miesten ammunnoi ssa oli 22 ampujaa. 

Patteristonkomentaja majuri A Jokela jakoi 
palkinnot ammunnan jälkeen Gyltön linnakkeen 
sotilaskodissa. 

Tulokset 
Iso pistooli 30 + 30 Is 

1. Ltn Rönnberg T 
2. Ltn Korpioksa K 
3. Sotrnest Sund M 

Pi stool i pika 3 x 20 ls 
1. Ltn Rönnberg T 
2. Ltn Korpioksa K 
3. Sotmest Sund M 

277 + 286 = 563 
262 + 278 = 540 
273 + 265 = 538 

574 
558 
545 

Pienoiskivääri 50 m 3 x 20 ls 
1. Sotmest KallioE 199+ 176+ 186=561 
2. Sotmest Sund M 190 + 127 + 171 =488 
3. Maj Piispanen U 180+ 156 + 151 =487 

Pienoiskivääri 50 m 60 1s makuu 
1. Sotmest KaJlio E 590 
2. Sotmest Sund M 563 
3. Ltn Korpioksa K 553 

Kivääri 300 m 3 x 20 1s 
1. Sotrnest Kallio E 192 + 182 + 192 = 566 
2. Sotrnest Sund M 192 + 150 + 178 = 520 
3. Maj Piispanen U 185 + 148 + 155 =488 

Kivääri 300 m pika 
1. Sotrnest Kallio E 
2. Sotmest Sund M 
3. Ltn Rönnberg T 

171 + 151 + 185 = 507 
189 + 148 + 169 =506 
173+ 146+ 144=463 

Rynnäkkökivääri 6 + 6 + 6 
1. Sotrnes_t Sund M 169 
2. Sotmest Kallio E 162 
3. Ltn Korpioksa K 155 

Kivääri 300 m 20 ls YM 
1. Alik Lehtinen PK 
2. Alik Vainio MJ 
3. Kok Lehtola MAS 

Kjalke 180 
Kjalke 177 
Gylke 176 

Rynnäkkökivääri 6 + 6 + 6 YM 
1. Alik Lehtinen PK Kjalke 
2. Kok Lehtola MAS Gylke 
3. Tkm Suominen Örö 

Rynnäkkökivääri 3 x 5 ls YM 
1. Alik Vainio Kjalke 
2. Kok Kähkönen Gylke 
3. Tkm Suominen Örö 

Joukkuekilpailu rynnäkkökiväärillä 
1. Kjalke 

Alik Lehtinen 
Alik Vainio 
Alik Reilama 

2. Gylke 
Kok Lehtola 
Kok Erästö 
Kok Kähkönen 
Opp Linkoala 
Korpr Selänne 

3. Örö 
Kok Seikkula 
Alik Jaakonsaari 
Alik Arvonen 
Tkm Suominen 

4. Utö 
Kok Huhtala 
Alik Välimäki 
AlikLoman 

738 

737 

723 

Tkm Tähtinen 524 

Paras varusmiesampuja 
1. Alik Lehtinen Kjalke 

180 + 169 + 103 = 452 
2. Alik Vainio Kjalke 

177 + 14 1 + 119 = 437 
3. Kok Lehtola Gylke 

176 + 156 + 103 = 435 

169 
156 
155 

119 
1063xl0 
106 1 X 10 
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Rynnäkökiväärin joukkuekilpailun voittanut Kuuskajaskarin joukkue: (vas) alik Reilama, alik Lehtinen ja alik Va,n,o. 
Joukkueen valmensi iskukuntoon sotmest Erkki Kallio. 

Untuvikot 
Leena ja Staffan Engberg, 
tyttö, 7 .3. I 995 Utö 

Anna-Maija ja Aimo Salminen, 
poika, 9.3. I 995 Utö 
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Henkilöstötapahtumia 
rykmentissä 
Nimitykset 

- res korpraali Kimmo Lehtinen sotilasam
mattihenkilön virkaan 20.2.-95 lukien mää
rättynä Kuuskajaskarin linnakkeen kuljetus
mieheksi 

- Raili Venäläinen keittäjäksi Utön linnak
keelle 3.2. - 19.9 .-95 

- ltn Harri Koski opistoupseerin 3 luokan vir
kaan 1.3.-95 

- sotmestErkki Kallioopi stoupseerin4 luokan 
virkaan 1.3.-95 

- Tapani Wallin varastonhoitajaksi Saaristo
meren Rannikkopatteristoon 15.3.-31.12.-95 

- ltn Harri Eskola opistoupseerin 4 luokan vir
kaan 1.5.-95 

Sotilasammattihenkilön virkaan Saari stomeren 
Rannikkopatteristoon 1.5. lukien 
- Matti Juhani Oksanen vartiopäälliköksi 
- Erno Jussi Jalmari Pirtti mäki vartiomieheksi 
- Patrik Edvard Unger varti omieheksi 

Määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä 
kouluttajan tehtävään 13.3.-3 1.1 2.-95 
Örön linnakkeelle 
- Jan-Robert Aura 
Utön linnakkeelle 
- Mikko Lehto 
- Mika Aho 
Gyltön linnakkeelle 
- Ville Perkonoj a 
- Saku Heinonen 
Kuuskajaskarin linnakkeelle 
- Jani As ikainen 

- Katja Klemetti ruokala-apulaiseksi Kuus
kajaskarin linnakkeelle 1.4.-3 1.12.-95 

- Tarja Lahti sairaanho itajaksi Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 29.5. - 25.6.-95 

- Raila Apunen sa iraanhoitajaksi Örön lin
nakkeelle 18. - 23.4. ja 

- Mika Mäenpää lääkäriksi rykmentin esikun
taan 24.4. - 14.5. ja 29.5 . - 4.6.-95 

- LiisaRönnberg toirnistovirkailijaksi Saaristo
meren Rannikkopatteristoon 1.5 . - 3 1.1 2.-95 

- Mikko Lintu osa-aikaiseksi sotilaslääkäriksi 
Gyltön linnakkeelle 1.5. - 31.8.-95 

- Riikka Kankare soti lasammattihenki lön vir
kaan tilannevalvojaksi Gyltön linnakkeelle 
1.6.-95 - 10.7.-96 

Tehtäväänmääräykset 

- yliluutnantti Markku Evala örön linnakkeen 
laskinupseeriksi 1.3.-95 lukien 

- Nina Sjöman työsopimussuhteiseksi toimis
tosihteeriksi Kuuskajaskarin linnakkeelle 
13.2. - 13.8.-95 

- Ritva Mannonen työsopimussuhteiseksi ruo
kalatyöntekijäksi Kuuskajaskarin linnakkeel
le 1.3. - 31.8.-95 

- Magnus Lundström työsopimussuhteiseksi 
asentajaksi Saaristomeren Rannikkopatte
ri stoon 6 .3.-95 lukien 

- Laila Grönroos työsopimussuhteiseksi va
rastotyöntekij äksi Kuuskaj askarin linnak
keelle 1.4. - 30.9.-95 

- Sanna Rahja työsopimussuhteiseksi sosi aali 
kuraattoriksi 15.5. - 20.8.-95 

- luutnantti Heimo Lempiäinen koulutustoirnis
ton toimistoupseeriksi 1.8.-95 lukien 

Irtisanoutumiset 

- varastonhoitaja Aarne Pennanen Saari sto
meren Rannikkopatteristosta 1.2.-95 lukien 

- to imistosihteeri Anja Kaukinen Saaristome
ren Rannikkopatteristosta 1.5.-95 lukien eläk
keelle 

- osa-aikainen sotilas lääkäri Tuulikki Wahe
Rohrbach Saari stomeren Rannikkopatte
ristosta 1.3 .-95 lukien 

- ruokala-apulainen Anja Järvi Kuuskajaskarin 
linnakkeelta 1.4.-95 lukien eläkkeelle 
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Tarkkailijan päiväkirja 

Rehellisyys maan perii 

Mietittiin oikein joukolla, mitä tapahtuu, jos suunnitelma A toteutetaan. Todettiin siitä 

aiheutuvan muutoksia, joista eräät eivät olleet jokaisen läsnäolijan mieleen. Jotta vältyttäisiin 

ikävän tuntuisilta muutoksilta haluttiin mennä peukaloimaan olemassaolevaa todellisuutta kunnes 

joku totesi: "Vaikka näyttää si ltä, että tästä e i tule mitään, niin mietitään nyt mikä on pahinta mikä 

voisi tapahtua jos olemme rehellisiä". Keksittiin sitten se pahin, puolitettiin se ja arveltiin loppujen 

lopuksi sen puolikkaankin toteutumistodennäköisyydeksi vain 50%. Tämähän vaikuttaa hyvältä ! 

Ja mikä parasta, voitiin olla rehe lli siä alusta loppuun. 

Murhaajat ovat liikkeellä 

Sotaväen luova toiminta on lapsen keng issä. Perinteisiin kuuluu "kyllä- mutta" -periaate, jossa 

ideoista etsitään ne 20%, jotka eivät kenties jossain tilanteessa toimi ja vaietaan kuo liaaksi ne 80%, 

joista voisi löytyä ruutia vaikka avaruusmatkailuun . Perinteen seurauksena sotaväessä voi kunnon 

sotatyöntekijä edelleen helposti pohtia "Teen tätä ansaitakseni rahaa" tai "Ei minun paikallani 

ajatella." Sotatyöntekijä haluaakin laittaa esimiehilleen terveiset tunnettua vii sautta mukaillen: 

"Anna minulle kannustusta silloin kun kaikkein vähiten sitä ansaitsen, sillä silloin sitä kaikkein 

eniten tarvitsen ." 

Hämärän rajamailla 

Tarkka ilija on saanut kuulla tode lli suudesta , jota ei ole olemassakaan . Virtuaalimiehet 

markkino ivat tietokoneohje lmi a, joiden avulla turva lli sesti nojatuo li ssa istuen voi mennä sekä 

kaikkiin kuvite ltav issa o leviin, että myös mie likuvitusmaailman tilante isiin . Tarkkailija ehdottaa 

sotaväe lle erityisen sotaohjelman ostami sta. Kenraalit voisivat pelin ääressä yhdessä sotaministerien 

kanssa ratkoa puolustuspoliitti set ongelmansa kahva kädessä, kuulokkeet korvilla näyttöruutua 

silmäillen. Ei tarvitse silloin syyttömien kärsiä insinöörien rakentamien tuhovälineiden vaikutuk

sista e ikä kemistien purki ttamien sotakaasujen hajuista. 

Omaan kompuutteriinsa tarkkailija on hankkimas a ohjelmaa, jolla voisi kahvitunnilla muiden 

huomaamatta käväistä Punaisten Lyhtyjen Kujalla . 

Eiffel-tornista näkyy kauas 

Tarkkailij a haluaa päästä lähemmäs Eurooppaa j a laittaakin hakupaperit Eiffe l-tornin vartijan 

tehtävään.S ieltä sitä o lisi mukava silmäillä vaikkapa ete läisen Saaristomeren uloimpia luotoja ja 

tutkiskella, onko sie llä e lämää ollenkaan. ykyisen aitiopaikkansa tarkkailija on valmis luovutta

maan ke lle tahansa, joka suostuu puhdi stamaan kaukoputken linss in päivittäin . Tarkkailija on 

nimittäin todennut, että likainen okulaari muuttaa kauniinkin maiseman tunkioksi. 



_ 20 ---------------- pärskeitä "R-
Katja Lainee lle annettiin patteri ston lahja

na pienoistykki viiden vuoden palveluksen jäl
keen. 

3 l .5 . Vietettiin kerholla läksiäisiä kun toi 
mi stosihteeri Anja Kaukinen lähti eläkkee lle ja 
Katja Laine "siviiliin". 

Aluksi uudet "spollit" , Patrik Unger, Matti 
Oksanen, Jussi Pirttimäki es ittäytyivät paikalla 
olleelle henkilöstölle. 

Anja Kauki selle annettiin rykmentin henki
löstön lahjana ruokailuvälineitä, patteriston lah
jana "patteriston tykki" ja Korppoon korjaamon 
lahj ana kullattu "pienoiskirjoituskone-täysi
näinen paperikori"yhdistelmä. Täysinäinen ros
kakori kuvaa iltapäivää koska Anja ei silloin ole 
o llut korjaamolla vaan insinööri ja työnjohtaja 
ovat joutuneet "työstämään" asiapaperi! itse. 

AnJa Kaukinen 

Spol-ryhmä 

Katja siirtyi "siviilitehtäviin"jonnekin Sa
lon suuntaan. 

T.Heimo 

Katja Laine 

., 
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Maanpuolustusalueen komentajan 
vierailu Ruotsön 

Maanpuolustusalueen komentaja, kenraa
liluunantti Ilkka Ranta teki vierailun 14. - 17.5. 
Ruotsi n keskiselle maanpuolustusalueelle. Seu
rueessa o li mukana rykmentin komentaja evers
ti Juhani Haapala. 

Seurue tutustui myös ystävyysjoukko
osastoomme, Fårösundin rannikkoprikaa tiin 
Gotlannissa. Tutustumiskohteena ol i amfibio
pataljoonan kalusto, mm. kevyt rannikko-ohjus 
(RBS 17) ja uusi taistelukuljetusalus Stridsbåt 
90. Vierailuun kuului myös 120 mm ran
nikkotykistöpatterin ammunan seuraaminen. RBS 17:n esittely. 

Fårösundissa 
keskusteltiin Stridsbåt 
90:n ominaisuuksista . 

Vierailun Isäntäväkeä 
120mm 
torn1kanuunan 
äärellä . Keskellä 
vierai lun isäntä. 
maanpuolustusalueen 
komentaja Dick 
Börjesson ja kenrl 
likka Ranta. 
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Taistelijan henkivakuutus 
Neljäs "Taistelijan henk ivakuutus" -palkinto 

luovutettiin 23.3 . 1995 Turun ja Porin soti las
lääni n Esikunnassa luunantti Lassi-Pekka Lah
de lle Kuuskajaskarin linnakkeella. Palkinto 
myönnettiin ltn Lahdelle hänen kehi ttämänsä 
ampumakoulutusjärjeste lmän johdosta. Kuus
kajaskarin linnakkeen kymmenenpa ikkaisella 
ampumaradalla ei voida ammuttaa koko alo
kasjaosta yhtäaikaa. 2/3 alokkaista olivat aiem
min oheiskoulutuksessa, jossa es imerkiks i kä
siteltiin aseita. Nyt tuo aika voidaan käyttää 
tehokkaasti hyväksi valmentamalla alokkaita 
toimintaan ampumaradalla ja seuraavaan am
muntaan. Kuuskajaskarin koulu tushalli in on 
rakennettu "ampumakoulutussimulaattori ",jos
sa 150 m matka on supistettu 8 metriin. Tau
lulaitteita hoitaa kaks i henki löä, jotka kääntä
vät taulu t näkyvi in ja piiloon nauhalta luettavan 
tahd itu ksen mukaan. Tällä rada lla koulutetaan 
kerra ll a n. kymmenen alokasta ja sillä opitaan 
amm unnan rytmi, tähtäys ja toimi nta ampuma
radalla . Samanlainen rata laittei sto on seuraa
valla koh teella,jossa käytetään hyväksi Nopte l 
-ampumalaitteistoa. Painopiste tällä kohteella 
on laukaisun harjoitte lussa. Noptel -ampuma
laitte isto ilmai see osuman taulun mustaan alu
eeseen punaisella led illä. Käytyään kaksi koh
detta läpi on alokas valmis ampumaradalle to-

tea maa n o man a mpumata ito nsa kov ill a 
patruuno ill a. Mikäli ammunta ei suju, alokas 
palautetaan harjoitteluvaiheeseen takaisin . 

Ammunta järjestelmässä säästetään patruu
noita, kun "turhat" ammunnat voidaan toteu
tuttaa va lmistavana ampumaharjoitte luna. 
Säästetyt patruunat voidaan käyttää myöhem
mi n sovellettuihin taisteluammuntoihin, jotka 
valmistavat koulutettavia paremmin tilanteen
mukaiseen ammuntaan. Li säksi järjestelmä luo 
alokkaisiin varmuuden tunnetta to imintaan 
ampumaradalla, koska simulaattori vaiheessa on 
mahdo lli suus toistaa suorituksia useammin . 

Kalkas onnittelee ltn Lahtea erinomaisesta 
suori tuksesta. 

1/95 AMMUNTA 

60~------~ 
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Ampumajärjestelmän tulokset näkyvät myös oheisessa 
taulukossa. 

Sotilasläänin 
komentaja kenrm 
Hannu Särkiö 
luovutti ltn Lassi
Pekka Lahdelle 
vakuutusyhtiö 
Sammon 
lahjoittaman 
palkinnon. 
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Majakkasaari 
Kuulen kuinka tuuliviiri 
syksy-yössä vali ttaa. 
Majakan vain valopiiri 
kiertää saarta aukeaa, 

jota vastaan aallot ryntää 
rantakiviin murtuen. 
Ohittaen merta kyntää 
rahtilaivaa tuhannen. 

Kaunis olet puuton saari 
karua on kauneutes. 
Täällä monen e lokaari 
sammui alle aa ltojen. 

Utö vuonna 1952 

Silti merta saarta tätä 
jollainlailla rakastaa. 
Eikö ketään kaipuu tätä 
tänne aina palaj an, 

hänki n, joka aallon alla 
sijan sai jo viimeisen. 
Tie kotosaaren rantamalla 
omaisiaan vartoen. 

Pidän asuji sta saaren tään 
rannat unessaki n usein nään. 
Meren pauhinassa sävel soi. 
Täällä onne llinen olla voin . 

Leo Lappalainen 
Utössä 24.6. 1946 

23 _ 
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Mummo vaihtoi vapaalle 
Ohi on 11 860 työpäivää 

Ruokala-apulainen Anj a Järvi jäi e läkkeel
le Kuuskajaskarin linnakkeelta 1.4. 1995. Kuus
kajaskari ei ollut ainoa paikka, jossa Anj a pal
ve li rykmenti ssä . Mi tä ka ikkea Anja on ehtinyt 
tehdä näiden vuosien aikana? Toim itus selvit
tää ... 

Mistä olet kotoisin? Olen Tohmajärven 
tyttöjä. Sieltä jäi mieleen rajapitäjän sota-ajat. 
Lisäksi ensimmäinen kerta, kun o limme katso
massa ke sä kuussa -4 1 metsäaukealla 
kenttähartautta, joita pidett ii n joka ilta. 

Mitä teit ennen rykmenttiin tuloa? Olin 
kotiäiti ja hoidin perhettä 7 vuotta Kiteen raja
ase mi ll a, Välivaarassa, Va lkeavaarassa j a 
Närsäkkälässä. 

Miten tulit rykmenttiin, koska ja mihin? 
Rajajääkäri Pentti Järvi tuli rykmenttiin palve
lukseen Jungfru skärin linnakkeelle heinäkuus
sa -61. Siirtyminen itärajalla ruotsinkieliseen 
T urun saaristoon tuntui kuin olisi tullut ulko
mai lle. Närsäkkälässä o li asunnoissa myös 
mukavuudet , j o tka silloin vielä puuttui 
Jungfruskäri stä. 

"Palvelusurasi" rykmentissä? Vuonna -
62 siirryin Utöseen keittiölle. Seuraavana vuon
na o li avoinna tutkamittaajan paikka,jota anoin 
ja sain paikan. Vuonna-64 siirryin Korppooseen 
keittiölle. Tuolloin Korppoossa oli 1. patteriston 
es ikunta sekä 8 -miesten kou lutuspaikka. Siir-

Mummo sai kyydin ruokalasta puulaiturille viimeiselle 'vir
ka-matkalle' traktorin lavalla. 

tyminen he lpotti myös lasten koulunkäyntiä. 
Elokuussa-65 pääs in Kuuskajaskarin ke ittiö lle . 
Välilläolin 7 vuotta vuodesta-66 sotilaskodissa 
ja ehdin palvella sekä vanhassa että uudessa 
sotilaskodissa. Loppuajan olinJaskarin keittiö llä 
ja täytyy myöntää, että kai kenlaista tuli nähtyä 
tä ll ä pitkä llä ura lla. 

Mikä jäi päällimmäiseksi mieleen ryk
menttiajalta? Ensimmäinen vuos i Jungfru
skärissä, jossa o li vii si perhettä. Pidi n siellä 
olosta, mukavien ja vä li ttäv ien ihmisten paris
sa. 

Miten ovat sujuneet ensimmäiset kuu
kaudet eläkkeellä? Lähinnä ih mete llessä. En
simmäisinä päivi nä heräsin hätkähtäen: "Joko 
vene on jättänyt?" 

Miten aiot jatkossa aikaasi käyttää? Ei 
ole mitään tarkempia suunnitelmia. Saan o lla 
kiitollinen, kun on hyvä terveys. 

Kalkas toivottaa hyviä eläkepäiviä mum
molle! 

Isänmaalli sta maanpuolustustahtoa 
rannikkorykmentin väe lle. KJ ITOS ! 

Anja Järvi 

1 -

, ., 
Rykmentin komentaj; oj~nsi Anja Järvelle muistoksi mar
salkka Mannerheimiä esittävän taulun . 
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Saaristokoulun uusia tuulia 
Otto Sundqvist Öröstä käy koulua viime is

tä vuottaan Hiittisten ala-astee lla. Hän pääsi 
kevättalve lla mukaan Turun Yliopiston ja eri 
saari stokuntien vä li seen kokeiluun, jossa oppi
laat ovat kotoaan yhteydessä opettaj aan tieto
koneen sekä puhe linte n vä lityksellä. Näin 
vältyttään ainakin pahimpina aiko ina pitkiltä 
koulumatkoilta. 

Yhteyksiä o li koke iltu koulussa j o pitkin 
kevättä. Opiskeltiin eng lantia, mate matiikkaa 
ja bio logiaa. Siinä vaiheessa tuli tutuksi Janne 
Rymättylästä, joka oli kokeilussa mukana piu
hojen toisessa päässä. Puolessa vä li ssä oli opet
taja Turussa. Keskuste lut käytiin suomenkie
le llä, va ikka Oton koulunkäyntikieli onkin 
ruotsi. Eipä tuo suuremmin haitannut, koska 
kotikie lenä on kuitenkin suomi . Joskus tosin 
joutui jotakin sanaa miettimään, varsinkin eng
lannin oppitunnilla. Pääs iäisen jälkeen Otto 
alko i raahata kotiin tarvittav ia osia. Ensin tuli 
salkussa kannettava tie tokone j a seuraavana 
päivänä "konferenssipuhe lin", j ohon kuului 
mikrofonija kaiutin . Näin e i tarvitse opetuksen 
aikana pitää puhelimenluurista kiinni . Kirjoitus
pöydälle tehtiin tilaa ka ike lle tarpeelli selle ja 
johtoj a ri steili latti alla niin, e ttä o li tarkkaan 
katsottava jalkoihinsa ettei niihin kompastunut. 

Yhteyksien kokeilun alkaessa puhelin pirisi 
jatkuvasti. Paina nyt siitä napista. Nyt ei kuulu 
mitään, koke ile to ista. Nyt kuuluu tänne, mutta 
minä en kuule tänne Turkuun mitään. Välillä 
äänessä oli oma opettaja Rosalasta j a välillä 
Yliopiston väkeä Turusta. 

toi as iasta j a antoi pojille välillä tehtäviä, sekä 
es itti kysymyksiä, joihin vastattiin joko suull i
sesti tai naputtelemalla vastaus tietokoneelle. 
Ajoittain esiintyi pieniä katkoksia. Yhteyttä 
yritettiin luoda uudelleen kokei lemalla jotain 
toista nappia, ja taas saatiin yhteys pelaamaan. 
Lopuksi tuli kotitehtäväksi etsiä lintukirjasta 
joko isokuovi tai töyhtöhyyppä sekä piirtää 
siitä vihkoon kuva. Kuvan viereen tuli kirjo it
taa joitain tuntomerkkej ä j a mahdoll isia ha
vaintoja. Ne tu li viedä seuraavana päivänä kou
luun tarkastettavaksi. Siinä vaiheessa aamupäi
vä o li jo vierähtänyt niin pitkälle, e ttä o li 
ruokatauon aika ja yhteydet katkaistiin. Kun 
jatkamisen aika tuli yhteydet eivät pelanneetkaan 
monista yrityksistä huo limatta. Opettajan ääni 
kyllä kuu lui , ja Otankin Turkuun, mutta tie to
koneen yhteys ei pelannut. Loppujenlopuksi 
päätettiin luopua siltä päivältä. 

Tärke intä oli että, as ia o li saatu a lkuun . 
Todettiin , että järjestelmän käyttömahdollisuuk
sia on sekä saari stokunni ssa ke lirikkoaikoina 
että Pohjois-Suomessa pitkien koulumatkojen 
vuoksi kotoa poissa-asuvien oppilaiden koh
dalla. Alussa as iat ovat monesti hankalia. Toi
votaan onnea tälle projektille, että sitä jatkossa 
päästään hyödyntämään o ikein tosissaan. Oton 
kohdalla kokeilu päättyy lyhyeen hänen siirty
essään ensi syksynä yläasteelle Taalintehtaalle. 

Torstaina 27.4 . Otto ei 
lähtenyt aamulla kouluun . 
No in klo 8.30 alkoi puhe lin 
piri stä. Otto puhui mikrofo
niin ja siirte li kaiutinta pai
kasta toiseen, jotta saatai
siin mahdollisimman hyvä 
kuuluvuus. Yhteys Turkuun 
saati in to im imaan, mutta 
tietokonekaveri Janneen ei 
hyvää yhteyttä saatu. Jannen 
ääni tahtoi välillä hävitä 
linjoilta. Oppitunti kuiten
kin a loitettii n. Aiheena o li 
bio log ia ja rantapell oi lla 
pesivät linnut. Opettaja ker-

Oton koulupäivä sujuu mukaivasti kotona oma tietokonepäätteen äärellä. Kokeilun 
alkuvaiheessa tulee joskus ylimääräisiä välitunteja opettajan kadotessa linjoilta. 
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Rauma 29.4.-95 

Venekalustoa meressä 
Aamuvuorolla, palatessaan Suojasta Kuus

kajaskariin, venemiehet Wessberg ja Lahtinen 
havaitsivat meressä pienveneen polttoaine
tankin, tuulipukupussinja pelastusliivit. Nostet
tuaan tavarat K-veneeseen, he ajoivat Kuus
kajaskariin. Linnakkeen päivystäjä ilmoitti asi
asta Pirskerin merivartioasemalle. Merivartiosto 
pyysi, että linnakkeen Busterilla tarkastettaisiin 
lähialueen saaret. Tarkastusmatkalla löytyi kah
det pelastusl iivit lisää. Etsinnät laajenivat. Et
si ntöjen kestettyä n. kuusi tuntia , löytyi 
Poroholman leirintäalueen hiekkarannalta va
rastettu vene. Myöhemmin veneen omistaja 
tunnisti tavarat, jotka kuuluivat varastetun ve
neen irtaimistoon. Varkaat o li vat heittäneet 
välineet mereen. Etsintä osoitti , että MERK
KAAMALLA selvästi veneen kalusto, voidaan 
säästyä "turhilta" ja kalliilta etsinnöiltä. Tarkis
tussoitto kalustosta löytyvään puhelinnumeroon 
ratkaisee usein visaisen ja pitkäksi venyvän 
etsinnän. Ainakin saadaan varmuus, onko ih
mishenkiä vaarassa 1 

Rauma 14.5.-95 

Yhteysvene pelastustehtävässä 
Vuosisadan kylmin ja tuulisin äitienpäivä 

oli kallistumassa iltaan, kun Raumanmerellä 
käynnistyi edelli senä päivänä Nurmekseen 
viikonloppua viettämään lähteneen venekunnan 
etsintä. Veneessa olj matkalla kaksi henkilöä. 
Omaiset olivat huolestuneet matkan pitkittyes
sä huonolla säällä. Pirskerin merivartioasema 
o li saanut hälytyksen, kuten Rauman meri
pelastusseurakin. Luotsit osallistuivat ets intöi
hin kauppalaivojen luotsauksen välissä. Linnak
keella aloitettiin tehostettu merivalvonta, mutta 
venekuntaa ei löytynyt. Pirskeristä yritettiin 
saada helikopteri etsintöihin, mutta huono sää 
esti sen. Kuuskajaskarin linnakevene lähti tykki
miesten Pasi Haapasalon ja Jari Lahtisen kuljet
tamana iltavuorolle klo 17.00, noin tunti etsin
töjen alkamisen jälkeen. Paluumatkalla vene
miehet huomasivat savua Pajukarista,ja tarkas
teltuaan saarta kiikarilla he havaitsivat kahden 
henkilön heiluttavan saaressa. Annettuaan ran
nalla olijoille merkin siitä, että heidät oli havait
tu , venemiehet ohjastivat linnakeveneen takai
sin Kuuskajaskariin. Siellä vaihdettiin pelas
tautumispuvut päälle ja lähdettiin uudestaan 
matkaan yliluutnantti Janne Huuskon kanssa 
Busterilla. Pajukarista pelastetut olivat kaikin
puolin hyvässä kunnossa,ja niin heidät hinattiin 
moottorivaurioisen veneensä kanssa Raumalle. 
Rykmentin komentaja eversti Juhani Haapala 
myönsi kunnostautuneille venemiehille Ryk
mentin ristit. 

---w pärskeitä 

Pesäpalloa ja hauskanpitoa 

Kuuskajaskarissa pidettiin 26.4. kauniin 
sään suosiessa pesäpallo-ottelu linnakkeen va
rusmjesten ja henkilökunnan väli llä. Äärim
mäisen tasaisen pesiskilvan voittivat varusmie
het täpärästi 20 - 4. Pelin aikana lämmenneitä 
tunteita pääsivät henkilökunnan joukkueeseen 
kuuluneet pelaajat jäähdyttelemään herras
mjeskilpailujen merkeissä. 

27 _ 

Kilpailujen jälkeen siirryttiin saunaan. 
Ohessa suoritettiin taloon tulleiden yliker
santtien M Pihlmanin ja J Asikaisen perin
teikkäät kastajaiset katkerinekalkkeine. llta (ja 
yö) kului rattoisasti varuskuntakerholla mm. 
onnen pyörän ja yleisen hauskanpidon merkeis
sä. 

Pelikentällä nähtiin ottelun tiimmellyksessä vaativia venytyksiä. 

Ylikersanttien laatimassa herrasmieskilpailussa testatti in myös sotilaall isia taitoja. Tandemhiihdossa maastoesteellä 
sotmest Erkki Kallio ja ltn Vesa Torninoja. 



_ 28 ------------------ pärskeitä ~ -

Örön henkilökunnan sosiaali- ja virkistymismatka Naantalin 
kylpylään 

Ö rön linnakkeen henkilökunta teki kahdes
sa erässä pi tkään ja hartaasti suunnitellun sosi
aa li - ja virkistymismatkan Naanta lin ky lpylään. 

Melke in koko henkilöstö pääs i osallistu
maan matkalle. Ensimmäinen ryhmä nautti kyl
pylän antimista 16. - 17.3. ja toinen ryhmä 
vii kkoa myöhe mmin 23. - 24 .3 . Hyv ill ä 
"vinke illä" matkaan lähetettynä. Kaikki nau-

timrne varmasti joka hetkistä työasia! unohtaen. 
Jokainen koki ja tunnusti , että kroppa tar

vitsee senlaatuista he mmottelua ja he llimistä, 
mitä erilaiset a ltaan ja saunat antoivat, hyvää 
ruokaa unohtamatta . Mukana olle iden mielipi
de oli , että uusiksi pitää ottaa ! 

MA 

Öron henkilökunnan sosiaali- ja virkistysmatka Naantalin kylpylään. 

Erään kesävänrikin morsiamen tulo Jaskariin 

Me muksut saimme kuulla, että kesä vänrikki 
tuo näytille millainen hänen tuleva vai monpalttu 
on. Ajatte limme, mi lla inen hienohelma hän oi
ke in on, kun on ihan kaupungista ja vänri klciki n 
on niin komea. Niin sitten neiti saapuikin ensin 
Etappiin . Kauni s o li , mutte i ollut liikaa huuli 
punaa eikä me ikki ä. Lähdimme hevosella kohti 
Jaskaria ja ensin saavuimme väylälle. Kun neiti 
astui reestä jäälle, a lkoivat vaikeudet: neidillä 
oli pi kkukengät, hän upposi nilkkoihin ast i 
veteen, ja jalat kastui vat. Siihen hätään ky llä 
selvittiin, kun sotilaat teki vät käsituoli n ja 
kantoivat neidin jääveneeseen, jo lla väylä yli 
tettiin . 

Neiti ylitti yksin väylän jääveneellä; me 
aja tte limme, e ttä huuto o li s i kuin lai van 
sumutorvi. Näin ei kuitenkaan käynyt, hän oli 
ihan hiljaa, vain valkoiset poskipäät loistivat. 
Ne iti kannettiin käs ituolissa rekeen, joka o li 
sitä isompaa kokoa. Me muksut olimme kovin 
otettuja, kun kesävänriklci ei mennyt saman 
vällyn alle morsiamen kanssa, vaan ajoi rekeä 
itse. 

Ky llä ne idistä tuli pesunkestävä Jaska
rilainen. 

Vuosimallia -52 
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Kalamies ja merenneito 

Oli kevät. Jäät olivat juuri lähte neet. Yän
riklci o li kova kalamies . Häntä harmitti , koska 
kaiklci veneet o li vat käytössä. joten hän ei pääs
syt ka laan . 

lii a lla siinä kävellessään kohti länsirantaa 
vänrikki huomasi, että kalli oon o li muodostu
nut ko lme rappusta, jo tka laski vat veteen. Hän 
istui ylimmäiselle aske lmalle ja katsoi hori 
sonttiin. Aurinko laskeutui ja sen viimeiset 
säteet osui vat hänen kasvoille a iheuttaen vielä 
kuumotuksen. Ky lmä-Pihlaj an maj akan valo 
alkoi myös piiskata hänen kasvojaan. 

Ilta pime ni , j a juuri kun kuu nousi, hän 
kuu li hentoa laulua, joka alko i kaveta. Laulun 

Pesänrakentajia 

ääni kuului , kuin se o lis i tullut ihan lähellä. 
Hänen nenänsä haistoi myös kalan hajun. Hän 
tunsi, kuin jokin potki ja lkoihin. Mutta kala ei 
o llut tavalline n, vaan päänä o li neidon pää. Kun 
vänrikki yritti koskea ka laa, niin jotain kummaa 
tapahLUi : hän huomasi o levansa, ni in ku in o li si 
pudonnut punkasta latti a lle. 

Kun seuraavana aamuna kertoi , mitä hän 
o li kokenut, e ivät s itä o lleet uskoa. Mutta s itä he 
ihmette li vät, mistä hän o li saanut toisen silmän 
mustaksi. 

Vuosimallia -52 

Avioliittoon vih itty : 
Mi a Ni e minen j a Vesa Torninoja 
29.4. 1995 
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Tästä hienosta saavutuksesta parhaimmat 
kiitokset kaikille keräyksessä mukana olleille. 

Ennätysmäinen keräys 

Kuuskajaskarin linnakkeen osalta suoritet
tiin Kunniavelka kaatuneille-keräys 20. - 22.3. 
Heti suunnitteluvaiheessa päätettiin parantaa 
aikaisempaa keräysennätystä. Kerääjät oli myös 
saatava "ennätysj ahtiin" , joten keräyspalkkioi
den tuli olla tavoittelemisen arvoisia. Kaatu
neitten Omaisten Liitto oli varannut 15% käy
tettäväksi keräyspalkkioihin . Linnakkeella pää
tettiin jakaa tästä 10% parhaille kerääjille ja 
loput 5% käyttää YMTK-toimintaan. 

Keräykseen lähdettiin koko linnakkeen 
voimalla. Mukana olivat linnakkeen omat mie
het sekä koko viestikurssi . Keräys suoritettiin 
kolmena iltana Rauman kaupung in alueella. 
Keräysvastaavana toimi luutnantti M Liimatai 
nen apunaan linnakkeen ylikersantit. Kun vii 
meisen keräyspäivän iltana vihdoin lopullinen 
keräystulos selvisi, voitiin ilolla todeta , että 
uusi ennätys ja tavoite oltiin saavutettu kome
asti. Tulos oli noin 46 000 markkaa. 

Utö 1 1.4. 1995 

Lapsilta apua lapsille 
Utön koululaisetja päiväkotilaisetjärjesti

vät pääsiäisviikolla myyjäiset, joiden huikean 
tuoton, peräti 3102 markkaa, he lahoittivat 
Bosnian lasten avuksi. 

Pääsiäismyyjäiset pidettiin kerhon tiloissa, 
jonne lapset oli vat itse luoneet upeat puitteet. 

M .L. 

Keräyksen parhasta tuloksesta palkittiin alikersantti Aalto
nen 

Kojuissa myytiin pääsiäiskoristeita, kuk
kia, kalaa, virvokkeita. Olipa paikalle saapu
neet myös keppihevoskauppiaat, valokuvaaja 
ja en nustajaukotkin . Viihdytyksestä vastasi 
Jukebox. Ja loput rahat saattoi tuhlata narun
vetoon. Myytävän tavara lapset olivat valmis
taneet itse, ja osan saaneet lahjoituksina. 

Ennustajaukot ja keppihevoskauppiaat valtasivat Utön kerhon 11.4. 
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Utön linnakkeen meripelastusharjoitus 

Utön linnakkeella järjestettiin 9. - 10.5.1995 
meripelastuskoulutus tu li asemakurssille ja 
linnakejaokselle. Koulutuksen tavoitteeksi ase
tettii n: pelastuspuvun sekä kaikkien vihaamien 
liivien oikeaoppinen päällepukeminen ja käyt
tö. 

Aamun sarastaessa aloitettiin "kuivilla" 
oppitunneilla. Niiden jälkeen siirryttiin märkään 
elementtiin . Harjoiteluun kuu lui veteen hyp
päämistä,jajos jonkin näköistä kuviokelluntaa. 
Treenattiin pelastuslautan kanssa, sekä opittiin 
olemaan lautassaja tunnettiin se taiste lijaparin 
"läheisyys". Joku jopa sanoi: "Nyt mä tiedän, 

mi ltä anjoviksesta tuntuu sillipurkissa." Päivän 
päätteeksi harjoiteltiin hätämerkinantoväli
neiden käyttöä. Ammuttiin raketteja, poltetti in 
soihtu ja ja savuja. 

Seuraavana päivänä koulutusvuorossa oli 
linnakejaos ja koulutuskuvio oli sama. Mur
phyn -lain mukaan jotain menee pieleen ja niin 
menikin . Yksi hätäraketti tippui Ormskärin 
puolelle ja sytytti maastopalon . Samalla saatiin 
palontorjuntaharjoitus. Siinä meni yksi . jos toi
nenkin maastopuku mustaksi. 

Ylik Lehto Ml 

Oikeaoppisessa hyppyasennossa kädet suojaavat päätä veden iskulta. 

Ketjukellunta pitää ryhmän koossa. 
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KUINKA TOIMIA KUN YHTEYSLIIKENTEESSÄ OLEVA 
LINNAKEVENE JOUTUU AVUSTAMAAN KONERIKKOISTA 
ALUSTA TAI PELASTAMAAN VEDEN VARAAN JOUTUNEITA 
IHMISIÄ? 

Kuu skajaskarin li nnakkeen ve nemiehet 
pääsivät 1.6. 1995 harjoittelemaan ammattil ais
ten johdoll a erilaisia keinoja auttaa merihätään 
joutuneita ihmisiä. Pirskerin merivartioasemalta 
saapui kaksi rajamme vartijaa PY 2 11: llä, joka 
toimi harjoituksessa maalialuksena. Yenemie
hille kerrottiin ensin mitä pitää huomioida 
ennen kuin toinen alus o te taan hinaukseen: 
aluksen koko ja tyyppi , säätila, hinattavan aluk
sen miehistön kokene isuus sekä juridiset sei
kat, kuka johtaa ja kuka vastaa. 

Käytännön ha,joittelussa opete lttiin e ri 
hinaustapoja, köysi en kiinn ityspaikkoja aluksis
sa sekä hinattavan alusen saattami sta laituriin . 
Toisena aiheena o li veden varaan joutuneen 
ihmisen nostaminen merestä. Aluks i meri vartijat 
näytti vät malli suorituksen venemiehell ä, joka 
o li pukeutunut pelastautumispukuun ja tämän 
jälkeen venemiehet nostelivat to isiaan veden 
varasta. 

Harjoitus päättyi loppukeskuste luun, jossa 
venemiehet totesivat yhteen ääneen harjoituk
sen o lleen mie lenki intoinen j a opettavainen . 

Harjoittelun aiheena hinaukseenotto. 

Mvltn Janne Koivunen opastaa pelastettavan nostoa. 

- R kilta 

Hyvät Kiltasiskot 
ja -veljet 
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Pitkä ja sateinen kevät on takanapäin ja lyhyt kesä edessä. Toivottavasti säät ovat kauni ita ja 
me ka ikk i saamme täys in rinnoin nauttiasiitäomi llaoleskelupaikoillam me. Kesäksi on ki lla llamme 
runsaanpuo leisesti ohjelmaa. Toivottavasti siinä on jokaiselle jotakin sopivaa ja osalli stuminen eri 
tila isuu ks iin runsasta. O nhan kesämökki läisi lle ja kaupungissa kesää viettäville nämä retket 
va ihte lua arkiseen e lämään. Ma initsen tässä yhteydessä kesämme matkat: 12. - 14 .6 . teemme 
matkan Tall innaan, Paldiski in, Haapsaluun ja Hiiden maalle, 1.7. suuntaammekulk ummeGyltöhön, 
jossa opimme käs iaseen käs itte lyä ja ampumista, 8 .7. tutu stu mme presidentin linnaan, ortodoksi
seen kirkkoon ja Suomenlinnaan, 13.7. tutustum me Turun bio logiseen mu seoon, 29.7. lähdemme 
Rannikonpuolustajien päiville Hankoon, e lokuussa teemme pikari ste ilyn Naantalista Kapellskäriin, 
mikä li saammeedulli sen tarjouksenja4.8. osallistu mme muistotilaisuuteen Mannerhei min patsaalla. 

To ivotan teille ka ikille oike in hyvää ja ri emukasta kesää. 

Toivo Veriö 

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

tai postiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20 10 1 TURKU 
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Saarenmaa ja Kuressaare 

DEJEVO 
ORI ENTEERUMISKAART 

1 :15000 
h 2,5 m 

...... 

kilta 

Maamatkaa Tallinnasta Virtsun satamaan 
on noin 130 km. Virtsusta on lauttayhteys 
Muhun Kui vastun satamaan. Täältä matka jat
kuu saaren halki . Saarelta on maantieyhteys 
Saarenmaalle. Tämä 3 km pitkä maantieyhteys 
rakennettiin vuonna 1992 . Kuressaareen on 
Kuivastulta matkaa noin 60 km. Kokonaismatka 
on no in 200 km ja linja-autolla menee tähän 
matkaan aikaa noin neljä tunti a. 

Saarenmaa (eestiksi Saaremaa) on valta
kunnan suurin saari. Se sij aitsee Riianlahden 
suulla. Sen pinta-ala on 2 7 14 neliökilometriä. 
Saaren asukas luku on 40 000. Ennen sotia siellä 
oli asunut 60 000 ihmistä. Neuvosto liitto o li 
sotien aikana karkoittanu t sie ltä noin l 000 
ihmistä Siperi aan. Saaren ainoa kaupunki on 
Kuressaare, jossa asukkaita on 16 000. Turisti 
aikana kaupungin henk ilövahvuus kaksinker
ta istuu. 

Saarenmaa on metsien, niittyjen j a soiden 
pe ittämää alavaa kalkkikiv ilaakiota. Saare lla 
harjoitetaan ka lastusta ja karjanhoitoa . Neu
vostoliiton aikana siellä oli ko lhooseja, joista 
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suurimmassa työskenteli 8 000 ihmistä. Eestin 
itsenäistyttyä kolhoosit lopetettiin . Saarenmaa 
joutuiTanskallev .1 206, kalpari tareillev. 1227, 
uudelleen Tanska lle v. 1559, Ruotsille v. 1645 
ja Venäjälle v. 172 l. Vuodesta 19 17 saari on 
kuulunut Eestiin. 

7 . - 20.5. vä li senä aikana kiltamme teki 
kuntoutusmatkan Kuressaaren kylpylään. Osan
ottajia o li 42, joista puolet kolmatta kertaa. 
Kylpylän vieressä noin 50 metrin päässä on 
suuri sairaala. Kylpylä sijaitsee parin kilomet
rin päässä kaupungin keskustasta. Ellei tätä 
ma tkaa ha lu a käve ll ä vo i til a ta taks in . 
Edestakainen matka kylpylästä kaupun ki in 
maksaa noin 5:-. Itse kaupunki on viehättävä ja 
kaupoissa on runsaasti erilaisia tavaroita. H in
no ista maini tsen esimerkkinä, että hyvä mies
ten pu ku maksaa 300:- . Myös lääkkeet ovat 
sangen halpoj a. Kylpylä järjestää useita viihde
tilaisuuksia mm. 18.5. eestiläislapset esittivät 
no in tunnin kestävän mie leenpainuvan tanssi
ja lauluohjelman. 

Eestiläislasten tanssi- ja lauluesitys kylpylän juhlasalissa 18. 5. 
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Tekemistämme retkistä saaren eri kohtei 
siin mainitsen vain muutaman . Vuonna 1942 
saksalaiset nousivat maihin Tehumardin ran
nalle pimeänä syysyönä. Taiste lussa venäläisiä 
vastaan kaatui no in 200 sotilasta. Taiste lussa 
yön pimeydessä voitiin vihollinen erottaa aino
astaan kypärän eri muodosta. Taiste lun mui s
toksi on pys tytetty betoninen noin 20 metri ä 
korkea "miekka" . Kaatuneet on haudattu pat
saan läheisyyteen. 

Tehumardin taistelun muistopatsas. 

Tehumardin taistelussa kaatuneiden hautakivet. 

Toisena esimerkkinä mainitsen retken Muu
hun saarella sij aitsevaan keskiaikaiseen muse
oon. Museo on asuttu ja ihmiset elävät siellä 
keskiaikaiseen tapaan. 

Muhun saaren Koguvan museoalueen yksi useista raken
nuksista. 

Teimme myös retken venäläisten rakenta
malle ohjusasemalle, josta lehdessä erillinen 
selostus. Matkaa Kuressaaren kylpylään kun
toutus ta ka ipaaville suositte len lämpimäst i. 
Hoidot ovat hyviä, lääkärit päteviä ja koko 
henkilökunta erittä in ystävällistä ja potilaista 
hyvää huolta pitävää. Mikä li osanottajia on 
tarpeeks i o len va lmis järjestämään matkan 
Kuressaareen 15 . - 22.1 2, jolloin jokainen voi 
siellä tehdä jouluostoksensa, sillä hinnat ovat 
sie llä Tallinnaa halvemmat. Myös olen kaavail
lut 7. - 20.5.1996 matkaa Kuressaareen. 

- ~ 
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Neuvostoliiton asevoimat Eestin 
länsiosassa vuosina 1939-1994 

28.9.1939 solmivat Eesti ja Neuvostoliitto 
molemminpuolisen avunantosopimuken. Sopi
muksen salainen pykälä antoi Neuvostoliitolle 
oikeuden sodan aikana pitää Eestissä maa- ja 
ilmavoimia eri varuskunnissa kaikkiaan 25 000 
miestä sekä lentokenttiä ennakolta määrätyissä 
paikoissa. Neuvostoliitto lopetti sotatoimet 
vuonna I 945, mutta Eesti vasta v. I 994,jolloin 
venäläiset joukot poi stuivat Eestistä (mm . 
Saarenmaalta, jossa ei tällä hetkellä kuulla ke
nenkään puhuvan venättä). 

NIIN HE TULIVAT .... 

Eestin ja Neuvostoliiton lähtökohtasopi
mus. Artikla III Eestin tasavalta ja Neuvosto
liitto varmistavat Neuvostoliitolle oikeuden 
vuokrata Saarenmaan, Hiidenmaan saarilta ja 
Paldiskista tukikohtia tai vastolle ja rakentaa 
lentokenttiä ilmavoi mille sopivasta hinnasta. 

Vjat™eslav Molotov Karl Selter 

.... JA NIIN HE LÄHTIVÄT 

Eestin tasavallan ja Venäjän liittovaltion 
sopimus asevoimien poi stami sesta Eestistä. 
Moskova 26.7.1994. Artikla III 

1. Venäjän liittovaltio 
Venäjän asevoimat on poistuttava Eestin 

alueelta 31.8.1994 mennessä. 
2. Eestin tasavalta 
Eestin on myötävaikutettava Venäjän liit

tovaltion asevoimien poistumiseen Eestin alu
eelta. 

Lennart Meri Boris Jeltsin 

Yksi Oejevon ohjustukikohdan kasarmeista. 

Neuvostoliiton joukot Saarenmaalla, Hii
denmaalla, Haapsalussaja Paldiskissa V. 1939. 

Paldiskin piiri 

Yksi laskuvarjojääkärirykmentti ja ilma
torjuntapataljoona, yksi tykistödivisioona, yksi 
panssarivaunupataljoona, yksi hävittäjälento
rykmentti ja yksi pommituslentorykmentti jo
kainen omissa tukikohdissaan. 

Haapsalun piiri 

Armeijakunta, divisioona ja lentoprikaati 
esikuntineen, yksi laskuvarjojääkärirykmentti, 
yksi tyki störykmentti , yksi panssarivaunu
prikaati, yksi ilmatorjuntadivisioona, divisioo
nan tiedustelupataljoona, divisioonan ja armei
jakunnan viesti- ja pioneeripataljoonat sekä 
muut divisioonan joukot, yksi pommituslento
rykmenttijokainen omissa tukikohdissaan sekä 
mekanisoitu ratsuväkiprikaati, jonka kokoon
pano erosi muista mekanisoidui sta ja mootto
roiduista eskadrooneista. 

Saarenmaan piiri 

Yk si lask uvarj ojääkärirykmentti , yksi 
tykistörykmentti , ilmavoimien divisioona, yksi 
häv ittäj ä le ntorykmen tti jokainen omissa 
tukikohdi ssaan. Kaikkiaan Saarenmaalla oli 
Neuvostoliitolla 3 1 tukikohtaa. Karujärv 'en 
pohjoi spuole lla keskellä Saarenmaata o li 
Dejevon ohjuskartassa näkyvät asuntaalueet ja 
kasarmirakennukset. 

Hiidenmaan piiri 

Yksi laskuvarjojääkärirykmentti ja yksi 
tykistödivisioona. 

Ohjusasema. Asemassa oli kahdeksaa ohjusta varten tilat. 
Kuvassa näkyy kaksi tällaista tilaa. 
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Oodi Kalkkaalle 
Oi Kalkas, Kalkas 
sä lintu uljas 
mi rannikoillamme liitelet 
kenties yhtään sä tiedä et 
kuink , kiltalaiset sua ihailee 
kun komeuttasi katselee. 

Sä oot niin kovin upea 
annoit frakkiin itses pukea 
ja senhän vuoksi me kiltalaiset 
niin miehet, kuin myös naiset 
sun kaimaks , lehtemme pistimme 
ja Kalkkaaksi sen ristimme. 

Niin lentää lehtemme koteihin 
ei kaikkiin, mutta monihin. 
Se tiedonantoja meille tuopi 
ja kuvia katsella suopi 
mitä sattunut on tässä hiljan, 
mitä tulossa on ihan kilvan. 

Liisa Vuorio 

~ -
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