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Kansi: 
Täysosuma! Utön 130-millinen Kattrumpanin pat
teri osui yhteysalus Paraisten hinaamaan maati
lauttaan noin 12 kilometrin etäisyydeltä. 
Kuvan täysosuman otti TK-Kalle lpatti. 

Puolustustahtoa 
kiitettävästi 

Rauhan aikana rannikonpuolustuksen tehtävänä on nostaa 
kynnystä niin korkealle, että se yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa estää vihamieliset toimenpiteet rannikoitamme vastaan 
jo olemassaolollaan. Krii sin aikana sen on annettava niin kova 
vastus, että hyökkäykset torjutaan tai rannikkopuo lustuksen 
avulla hankittu ajanvoitto mahdollistaa muiden joukkojen rat
kaisevat toimet hyökkäyksen lyömiseksi . Asiat ovat kunnossa, 
kun rannikon puolustaji ll a, varusmiehillä ja reservi läisillä on 
puolustustahtoa, kun rannikon reservillä on käytössään ajan
mukaiset taisteluvälineet ja kun reserv iä on riittävästi ja se on 
hyvin koulutettu. 

Linnake 95 -harj oitus osoitti , että reservi läisillä on riittä
västi ark ipäivän maanpuolustustahtoa. Se ilmeni haluna tehdä 
työt ja hoitaa velvolli suudet tunnollisesti. 

Kertausharjoituksessa joukoilla oli käytössään kriisiajan 
johtamis-, va lvonta-, ase-, huolto- ja linnoirusjärjestelmät. Jär
jestelmät edustavat hyvää tasoa ja ne ovat jatkuvan kehityksen 
alai sena. Rei lusti yli puolet reserviläisistä piti mielipidemitta
uksen mukaan esim . aseistusta tehokkaana sotatilanteessa. On 
olennaisen tärkeää, että reservi läiset luottavat aseistukseensa. 
Varsinkin Utön eri stetyissä oloissa, jonne "mantereen tuki" 
krii sitilanteessa ei helposti ulotu on usko omaan kykyyn se lviy
tyä ratkaisevaa. 

Omaan kykyyn selviytyä kuuluu aseistuksen yms li säksi 
luottamus siihen, että yksityinen vartiomies, taistelijapari , ryh
män ja tukikohdan sekä viimekädessä kaikki linnakkeen tai ste
lij at suori ttavat tehtäväänsä, e i vaan itsensä, vaan taistelij apari1:
sa ja koko linnakkeen puolesta. Viime sotien asetoveruuHa Ja 
luottamusta kuvaavassa lauseessa - veljeä, tai stelutoven a e1 
jätetä - on yhä keskeinen sanoma Utön puolustajille. 

Minulla on aihetta olettaa, että lyhyestä harj oituksesta 
huolimatta myös tässä asiassa onnistuttiin. Olivathan arviot me
hengestä ryhmässä tai joukossa 90 %:sti hyvät. Samoin johtajat 
koettiin lähes yhtä korkein arvioin ns. "hyv iksijätkiksi" . Utössä 
pidetty harjoitus nosti koulutustasoa ja si toi joukon enti stä 
lujemmaksi kokonaisuudeksi . 

Reserviläiset -pitäkää yhteyttä toisiinne, kehittäkää sotil as
taitojanne ja olkaa ylpei tä tehtävistänne Utön linnakkeella. 

Eversti 
Juhani Haapala 
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Päätoimittaja: Seppo Sudenniemi 
Postiosoite: Turun Rannikkorykmentti 
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Tiedotus toimi Linnake 95:ssä 

Kalkaksen syksyn erikoisnumeroon on koottu 
otoksia Saaristomerellä pidetyn sotaharjoituksen ai
kana tuotetusta materiaali sta. Linnake 95:n harjoi
tukseen osalli stui 6. -1 6.9.1 995 lehti - ja radioväestä 
koottu tiedotusryhmä, jota johti reservin luutnantti , 
kirjailija ja to imittaja Jukka Parkkinen. 

Ryhmä tuotti reservi läisten pääjoukon ollessa 
kutsuttuna 1 1.- 16.9.95 päivittäistä Utön Viesti-tie
dotuslehteä, jonka sisä ltö koostui ajankohtaisista 
tiedotuksista ja tapahtumaselosteista unohtamatta 
huumorin, tietokilpailujen ja viihteen osuutta. Leh
den toimitus sijaitsi kirkon viere isessä punaisessa 
tuvassa. Tiedotusryhmä tuotti kuusi lehteä, joissa oli 
sivuja 34 ja juttuja puolensataa sekä runsaasti pie
nempiä tiedotteita a lkaen Solveig Kovasen sil akka-

resepteistä ja päätyen sotilaskodin aukioloaikoihin. 
Tiedotusryhmän radiojaos puolestaan tuotti ra

dioautosta ympärivuorokautista musi ikkiohjelmaa 
ja päivittäin useita tunteja juonnettua ohjelmaa, 
kuten harjoituksissa vierailleiden kenraalien likka 
Rannan ja Hannu Särkiön haastattelut, unohtamatta 
isännän, eversti Juhani Haapalan ääntä. 

Tiedotusryhmään kuuluivat kirjoittavina toimit
tajina Jukka Parkkinen, Seppo Sudenniemi ja Heik
ki Vento sekä kuvaajana Kalle !patti ja taittajana 
Antti Varumo. Radiojaokseen kuuluivat Markku aio, 
Turkka Talonen, Göran Storfors ja Petri Rinne. 
Tiedotusryhmän toimintaa valvoi ja ohjasi harjoi
tuksen johtaja ja Saaristomeren patteriston komen
taja majuri Aimo Jokela. 

Tämän päivän TK-miehiä, sotilastiedottajia Utön kirkon vierellä. Vasemmalta Antti Varumo, Markku Salo, Göran Storfors, Turkka Talonen, 
Jukka Parkkinen, Heikki Vento ja Seppo Sudenniemi. Edessä tiedotustoimintaa valvonut majuri Aimo Jokela. 
Kuvan otti TK-Kalle lpatti. 
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Harjoituksen johtaja majuri Aimo Jokelan mukaan Utö pidetään miehitettynä sekä sodan että rauhan aikana. 

Linnake 95 oli yli 400 
miehen sotaharjoitus 

Utön linnakkeella järjestetty 
sotaharjoitus Linnake -95 vahvis
taa noin 340 reserviläisen ja yh
teensä yli 400 sotilaan taitoja. Sa
malla se on ulkomaille ja Suomen 
kansalaisille osoitus siitä, että puo
lustusvoimilla ja rannikkotykistöl
lä on kyky ja tahto puolustaa Suo
men aluetta. 

Harjoituksen johtajan, majuri 
Aimo Jokelan mukaan Utössä 

Harjoitukseen käsketyistä val
taosa on Turun lähistöltä. Muuta
mia "eläkeläisikäisiä" lukuunotta
matta reserviläiset ovat alle 30-
vuotiaita. Noin puolet joukosta on 
ensimmäistä kertaa Utössä. 

Harjoitukseen osallistuvista 
valtaosa on palvellut rannikkoty
kistössä. Mukana on kuitenkin muu
tamia jalkaväkikoulutuksen tai pio-

PÄIVÄKÄSKY 

neerikoulutuksen saanutta. Lisäksi 
joukosta löytyy ainakin yksi meri
voimissa sotilasoppinsa saanut. 

Pohjoisen Itämeren ja Suo
menlahden sotilaallinen asetelma 
on muuttunut Neuvostoliiton ha
jottua. Myös Varsovan liitto on 
siirtynyt historiaan. Läntisellä puo
lustusliitolla Natolla ei ole entisai
kojen vastustajaa. Nyt osa Varso
van liiton jäsenistä kolkuttelee Na
ton ovella Brysselissä. 

Saaristomeren rannikkopatte
riston päällikkönä toimiva Jokela 
ei yksiselitteisesti allekirjoita väit
tämää, että strateginen tilanne olisi 
kiristynyt Itämeren alueella. Muu-

on pidettävä kertausharjoituk
sia, koska "Utö on aina sellai
nen paikka, joka tulee pitää 
miehitettynä sekä sodan että 
rauhan aikana". 

Jokelan mukaan myös 
Linnake -95 tuki sitä tavoi
tetta, joka kertausharjoituk
silla on. 

Taistelijat. Kaikessa toiminnassa tulee olla selkeä 
tavoite. Tässä harjoituksessa päätavoitteena on lin
nakkeen tehokas tulenkäyttö merellä sekä linnak
keen kyky omalla taistelullaan pitää hallussaan puo
lustusasemansa. Tällä toiminnallamme me osoitam
me ympäristöllemme kykyämrne ja haluamme puo
lustaa Suomen maata. 

toksia on kuitenkin tapahtu
nut. Hänen mukaan "Venäjä 
on vähentänyt liikkumistaan", 
joka johtuu maan taloudelli
sesta ja poliittisesta tilasta. 
Hän kuitenkin muistuttaa, että 
"Venäjällä on intressinsä". 

- Osoitamme omalle vä
ellemme ja ulospäin , että 
meillä on kykyä ja tahtoa 
puolustaa. 

Tavoitteeseen pääseminen vaati kaikkien osallistuji
en panosta. Tämän panoksen antamisessa tärkein 
tekijä on tahto. Se suomalaisella soturilla on aina 
ollut hallussaan. Niin uskon myös tällä kertaa ole
van. Jos on tahtoa, niin löytyy keinotkin. Sotilaan 
onnea ja tervetuloa Utöseen. 

Aimo Jokela, majuri 
harjoituksen johtaj a 

Neuvostoliiton kaatumi
nen toi takaisin Itämerelle 
Baltian itsenäiset valtiot. 
Muutos merkitsi Jokelan mie
lestä sitä, että sotilaalliset lii-
kahdukset ovat alueella "vai
keammin ennustettavissa". 
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Miehet Latokarista, 
varusteet U töstä 

Kertausharjoitukseen kutsutut reserviläiset lai

vattiin Utöseen Turun Latokarin tukikohdasta kol

mella aluksella ja miehille jaettiin varusteet vasta 
Utön linnakkeella. Päällystö, erikoi stehtäviin koulu
tetut ali upseerit sekä tiedotusryhmä kutsuttiin palve

lukseen keskiviikkona 6.9.95 ja pääosa, aliupseeri! 

ja miehistö maanantaina 11 .9.95. 

Kuljetuksia suosi kauni s syyssää, joka jatkui 
harjoituksen lopulla olleiden parin tuulisen päivän 
jälkeen paluupäivänä lauantaina 16.9.95 kerrassaan 

kesäisen lämpimänä. Runsaat neljä tuntia kestäneen 

merimatkan aikana päästiin tutustumaan myös laiva

ruokailuun ja silloin todettiin, että Paraisten, Pyhä

rannan ja Vaalan antimet maistuivat erinomaisesti. 

Harjoituksen alkaessa Utön linnakkeen päällik

kö, majuri Vesa Ranki toivotti Utön Viestin ensim
mäisessä numerossa harjoitusväen tervetulleiksi. 
Ranki kehotti jokaista nauttimaan täysin siemauksin 

saaren luonnosta, katselemaan ympärilleen, kulke-

Teppo Vuorenpää ja taistelijan varustus. 

Utön linnakkeen päällikkö on 
majuri Vesa Ranki. 

maan teitä ja polkuja, muttei katajikossa tai samma
likossa. 

"Varaudu väistämään rupisammakoita , joita jo 
tänä iltana näet enemmän kuin olet koskaan aikai

semmin nähnyt. Sammakot ovat iloisia ja rauhalli sia 

eivätkä ne pure", Ranki totesi. 

Hän muistutti myös, että saarella asuu siviilejä, 

joita armeijan tohina ei häiritse, koska "de är egna 

som skjuter". Hän tähdensi vielä, että "me annam
me siviilien elää rauhassa emmekä käytä heidän 
piha-alueitaan kulkuteinä emmekä ryhmitä sinne 

joukkoja". 

Päivän tanssi: rättirumba 

Ja morsiamen ojentaa alikersantti Janne Lindgren. 
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Utö 

Mttak:aava 

····-~ 
500m 

"Määrä on hämmentävän suuri" 

Sotilaspoliisi löysi 
20 viinapulloa 

Sotilaspoliisin kertausharjoi
tuksiin saapuville tekemä viinais
ku tuotti sotilasmestari Erkki Jär
ven mielestä yllättävän tuloksen. 
Järvi tuumi , että löydetty 20 pul
lon "määrä on hämmentävän suu
ri " . Nesteet palautetaan harjoituk
sen päättyessä. 

Järvi arveli , että "saaliin" suu
ruus johtuu Utön kaukaisesta si
jainnista. Useissa harjoituksissa 
tarkat sotilaspoliisit joutuvat pois
tumaan taakse kuivin käsin. Ratsi
an saa liin mukaan kertausharjoi
tuksien suosikkijuomia ovat votka 
ja Koskenkorva eri sekoituksineen. 

Lisäksi joidenkin mielestä taiste
lijan varustukseen pitäisi kuulua 
oluthylsyjä. Järven mukaan soti
laspoliisien päätehtävä ei ollut toi
mia viinanhaistajina. Kyse oli har
joituksesta, jotta todellisissa krii
seissä pystyttäisiin välttämään sa
botöörien soluttautuminen isän
maalli sten joukkoon. 

PS. Valtion väliaikaisesti ta
kavarikoimat alkoholipullot ovat 
edelleen tallessa ja kaikki ne, joil
ta pulloja otettiin talteen, voivat 
noutaa omansa pois. Yhteys siis 
majuri Vesa Rankiin. 

Sellte: 
SA•sotilasaU8 
rn.11.i ovat sMilaluetta, 
)ossa iilo.Jt:aan vai, teta plkin 

Radio 
Utön 
taajuus 
96,1 MHz 
Mediatalo Utön Viesti aloitti 
radiolähetykset Saaristomeren 
reunamilla maanantaina 11 .9. 
95 kello 16. Mediatalon toi
minnan laajennus johtui kan
sainvä li sestä ti lanteesta, si llä 
kiristynyt jännitys pohjoisella 
Itämere ll ä ja Suomenlahdella 
pakotti perustamaan radioase
man taajuudella 96, 1 MHz. 
Radion ohjelmatarj onta keskit
tyi todelliseen asiaan, musiik
kiin ja potaskan puhumiseen. 
Viihteellistä osaa edustivat se
lostukset Linnake 95:n kulusta 
ja viholli sen mahdollisista liik
kei stä Utön vesi ll ä ja kivillä. 
Radion lähetysajat riippuivat 
strategisen ti lanteen kehittymi
sestä, mutta ne pyrittiin ajoit
tamaan siten, että mahdolli
simman moni isänmaan puo
lustaja saattoi seurata niitä sää
oloista riippuen 30-50 kilomet
rin etäisyydellä Utöstä. 

• 
- ~ 

UTO 
meren Ja 
luonnon 
linnake 

Utö tuli suomalaisten ja koko maai lman tietoisuu
teen vuosi sitten autolautta Estonian upottua. Vaikka 
onnettomuus ei tapahtunutkaan saaren lähivesillä, 
meripelastus ja haaksirikot ovat aina olleet osa Utön 
saaren elämää. Karikkoi set ja vaikeakulku iset vedet 
ovat vaatineet lukuisia uhreja vuosisatojen aikana. 

Utö kuuluu Korppoon kuntaan ja sijaitsee sen 
pääsaaresta n. 40 km etelään. Legendan mukaan 
piispa Henrik poikkesi saarelle matkallaan Suomeen 
ensimmäisellä ristiretkellä 1150 -luvulla. Varmem
mat historialliset merkinnät Utöstä ovat kuitenkin 
keskiajalta, jolloin Turunmaan saaristo ja Saaristo
meren saaret asutettiin. 

Elämä meren ehdoilla 
Luonnollisesti Utön elämä on aina liittynyt 

mereen ja merenkulkuun. Kalastajat, luots itja maja
kanvartija! ovat pitäneet saarta kotinaan ja tukikoh
tanaan. Luotsitoiminta alkoi jo 1600 -luvulla, en
simmäinen majakka rakennettiin vuonna 1753. Ve
näläi set !innoittivat saaren 1900 -luvun a lussa, ja 
itsenäistymisen jälkeen sitä alkoivat hallita suoma
laiset. 

Sotilaallinen kiinnostus Utötä kohtaan alkoi 
laskea 1920 -luvulla, ja osa tykistöstä siirrettiin 
pois. Vasta maailmansodan aattona linnaketta ryh
dyttiin varustamaan uudelleen ja tu likasteensa se sai 
joulukuussa 1939, kahden venäläisen hävittäjän hyö
kätessä. Linnakkeen tykistö upotti toisen laivoista, 
toinen vetäytyi. 

Linnoitustöitäjatkettiin koko sodan ajan. Muu
tamia lentohyökkäyksiä lukuunottamatta ta lvisodan 
loppu ja jatkosota olivat kuitenkin suhteelli sen rau
hallisia Utössä. 

Linnakkeen patteristoon kuuluvat vanhat Canet 
-tykit uusittiin 1950 -luvulla 152/50-T kalusto lla. 
1960- luvun lopussa ja 1970 -luvulla kalusto vaih
dettiin 100 TK -tykeiksi, joiden rinnalle saatiin 
myöhemmin Tampellan 130 TK -tykit. Utön pääsaa-
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Suomen ensimmäinen majakka rakennettiin Utöseen vuonna 
1753. Nykyinen majakka on vuodelta 1814. 

ren vieressä oleva Ormskär tuli valtion omistukseen 
vuonna 1971, jolloin sen linnoittaminen alkoi . Sa
maan aikaan ryhdyttiin toimiin linnakkeen sosiaali s
ten ongelmien korjaamiseksi, joista suurin koski 
asumista . 

Elinvoimaa linnakkeesta 
Utössä oli vielä 1960 -luvulla toistasataa vaki

tuista asukasta. Elinkeinorakenteen muuttuessa ja 
erityisesti luotsaukseen liittyvän tekniikan ja majak
ka-automatiikan kehittyessä saari alkoi autioitua. 
Saaren elinvoimaisuuden pelastuksena oli linnake. 
Nykyisistä n. 70:stä ympärivuotisesta asukkaasta 
suurin osa on jollakin tavall a kytköksissä varuskun
taan. Aktiiviväestön lisäksi saarell a asuu eläkeläisiä, 
lähinnä merellisi ssä ammateissa toimineita vanhoja 
utöläisiä. Saare ll a on tulli , kauppa, posti , päiväkoti 
ja koulu. Siinä on kuusi oppilasta ja se on Korppoon 
kunnan vanhin, vuodelta 1884. Nykyinen koulu on 
rakennettu 1937. Koulun opetuskieli vaihdettiin suo
meksi 1977. 

Utön linnakkeen ongelmana on aina ollut tilan
puute, erityisesti asuinolosuhteet ovat olleet ahtaat. 

ykyinen kasarmi ja kantahenkilökunnan uudet asun-
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not rakennettiin 1970 -luvulla helpottamaan tilan
netta. Kantahenkilökuntaa on nykyään linnakkeessa 
n. 20 ja varusmiehiä n. 100. Normaalin asepalveluk
sen lisäksi Utössä järjestetään erikoiskursseja ja 
kerta usharj o i tu ks ia. 

Tämän hetken suurin , koko saarta koskeva han
ke on vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen. 
Alustavat suunnitelmat on jo tehty, ja saarelaiset 
suhtautuvat as ian ratkeamiseen optimistisesti . 

Armottoman kaunis maisema 
Utön lähivedet ovat karikkoiset j a vaikeakul

kuiset. Siksi siellä on tapahtunut use ita haaksirikko
ja, ja meren pohjassa on runsaasti hylkyjä . Näkyvin 
saaren muistomerkki oli pitkään ruotsalainen Tor
sholm -laiva, joka ajoi Utöön rantakarikkoon 1967. 
Hylystä on sen purkamisen jälkeen vielä nähtävissä 
osa majakan alapuo lella . Kuuluisin haaksirikko lie
nee kuitenkin amerikalaisen Park Victoryn uppoa
minen jouluna 1947. Onnettomuudessa menehtyi 
10 merimiestä, 38 pelastettiin. Haverin muistona on 
Utön kirkossa amerikkalaisten lahjoittama kym
menhaarainen kynttel ikkö, johon uhrien nimet on 
kaiverrettu. 

Saaren maisemaa on hallinnut pari vuosisataa 
majakka. Nykyinen on rakennettu vuonna 18 14. Sen 
alapuolella on ensimmäisen majakan pystyttämisen 
yhteydessä 1753 rakennettu majakanvartijoiden 
asuintalo, "Stenhuset", joka on saaren vanhin raken
nus ja nykyinen kotiseutumuseo. Muista Utön nähtä
vyyksistä mainittakoon kylänraitin mukulakivetys, 
joka on perua venäläi sten linnoitustöiden ajalta vuo
sisadan alusta sekä venäläisten Rödskäristä Västra 
uddenille vetämän miinaverkon kiinnitysrenkaat. 

Luonnonnähtävyyksiä on ihmisen aikaansaan
noksia enemmän: pirunpelto saaren ete läosassa, 
laajat katajikot, niityt ja jääkauden hiomat kalliot. 

Rauhoitetut harmaahylkeet kuuluvat kansallispuiston asukkaisiin. 

Tunnusomaista maisemalle ovat ilmassa lekuuttavat 
haukat ja maassa iltaisin hyppivät suuret rupisam
makot. 

Saaristomeren kansallispuisto 
Utö kuuluu Saaristomeren kansallispuiston alu

eeseen, joka sijaitsee neljän kunnan , Dragsfjärdin , 
Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueella. Se on 
pinta-alaltaan 21 neliökilometriä j a perustettiin vuon
na 1983. 

Kansallispuiston tarkoituksena on vaalia saari s
ton merellisen luonnon monimuotoisuutta. Siksi 
mielenkiinnon kohteena on sekä koskematon että 
ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt luonto. 

Kansallispuiston saarilla voi nähdä kasvuston 
vähittäisen kehittymisen kallionkoloihin tarrautu
neista ruohotuppaista mataliksi katajikoiksi ja hie
man korkeammiksi pensaiksi. Vanhimmilla jääkau
den jälkeen merestä kohonneilla saarilla on jo metsä 
peittonaan. Useat kasvilajit esiintyvät vain näillä 
saari lla Ahvenanmaan ulkopuolella. 

Saariston ja suomalaisen luonnonsuojelun tun
nuslintu, merikotka, on saanut kansalli spuistosta 
turvapaikan. Tyypillistä Utönkin vesille ovat suuret 
uroshaahkaparvet sekä aivan uloimmilla luodoilla ja 
vesikivillä asustavat harmaahylkeet ja norpat. 

Saaristoluonto on haavoittuva ja helposti kulu
va. Esimerkiksi katajat ja jäkälät vaativat satoja 
vuosia kasvaakseen nykyisi in mittoihinsa. Linnut 
häiriintyvät helposti varsinkin pesimisaikoina, Utön 
komeat rupisammakot jäävät turhan usein varomat
toman saappaan alle. Siksi luonnossa liikkuminen 
vaatii ihmiseltä kunnioitusta ja piittaamista. Saaristo 
pystyy tarjoamaan karuudestaan ja ankaruudestaan 
huolimatta nykyajan ihmise lle paljon, mutta se vaa
tii vuorovaikutusta. Utössä olemme luonnon aitio
paikalla. Katsellaan, ei kosketa. 
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Mojovia "poikia" Ormissa 

Mojovien lähes metristen ja 30 kiloa painavien 
ammusten kantaminen käy Ormskärin satami lli sen 
patterin poikien mielestä voimaharjoittelusta. Kra
naatteja voisi kuulemma ähellellä enemmänkin sata
milli sten syöstäväksi. Turkulaisen tykkimies Janne 

Toivolan mielestä kranussa on painoa ihan kylliksi , 
jotta kunto pysyy. 

Paimiolainen tykkimies Pekka Mettälä jynssäsi 
Ormskärin ykköstykillä kiiltelevää ammusta yliker
santti Toni Vännin valvonnassa. Joka ammus puh
distetaan, siihen ruuvataan sytytin ja se viedään 
tykkiasemaan "merelle räimittäväksi". 

Jaoksenjohtaja vänrikki Lari Ojalehto Turusta 
kertoi töiden sujuneen hyvin . Maisemat ykköstykil
tä ovat koko seudun parhaat, kerrassaan upeat, sillä 
korkealla sijaitsevalta tornilta näkee 360 astetta 
kalliosaarten labyrinttiä . Mutta murahti joku reser
viläinen silti , että "onhan siinä maisemaa, jos kiveä 
haluaa katsella". 

Tykkimies Jan-Peter Sandell Paraisilta kertoi 
majoituksen sujuneen muuten hyvin, mutta bunk
kerissa oli liian kuumat oltavat. Alikersantti Timo 
Koskela Ah laisista ruuvasi tykinputken savunpois
tinta tiukemmalle ja tuumaili , jotta ruoka ei oikein 
maistu pakista. Koskela oli viime vuonna Utössä 
varusmiehenä ja kertoi pikaisen kutsun vähän yllät
täneen. Utön maisemiin o li kuulemma muuten 
vetoa. 

Korohoro sylkee 
nakuja ulapalle 

Turkulainen Christer Fa
gerström oli vaihtanut pan

kinjohtajan kravatin luutnan
tin arvomerkkeihin ja nyt 
mies komensi Ormskärin 
puolustusta ja samalla kra
naatinheitinjoukkuetta. 

- Ihan mukavaa vaihte
lua. Porukka suhtautuu har
joitukseen mukavasti , Fager
ström tokaisi kanervamät
tää ltä, kun tulenjohtotoimin
taa harjoiteltiin vaki luutnant
ti Juha Rantasen johdolla. 

Ahvenanmaan Jomalasta tullut korpraali Jari
Pekka Harju oli tyytyväinen säähän ja ruokaan. 
" Ihan veikeetä tää on. Ei mitään valitettavaa" . 

Viestimies Toni Muurinen Turusta syötti koor
dinaatteja sanelulaitteeseen ja kehui maisemaa ja 
uusia tehtäviä. Vierestä kaarinalainen radiomies Erkki 
Kavander totesi täyden ylläpidon ylittävän selvästi 
kotiolot. 

Traktorimies Heikki Sillanpää Mynämäeltä hiu
kan sureksi perämiesopintojen hidastumista, kun 
kutsu oli tullut viime vuoden inttiajan jälkeen "vä
hän liian äkäseen". 

Tykkimiehet Jari Kemilä Halikosta , Antti Eto
kari Turusta j a Jukka Sireeni Paimiosta nostelivat 
ruokatonkkia ui skosta traktoriin j a valittivat pitkäs
tymistä. " Kaipa tämä touhu tästä vilkastuu, kun on 
saatu ammukset putkiin. Mutta sitä Radio Utötä 
kuunteli simme mielellämme, jos vain radioita olisi 
saarella enemmän". 

Marlill a siidereitä valmistava Etokari kertoi kut
sun yllättäneen niin, että oli pakko purskahtaa nau
ruun. " Vastahan kahdeksan kuukautta sitten Kemi
län kanssa lähdimme Utöstä ja nyt isänmaa jo 
tarvitsi apuamme. No, sehän oikein imarteli! " 

Tykkimies Janne Toivola Turusta ja sadan millin kranaatti. 
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Valvontajärjestelmät valvonnan runko 

Haapala torjuu Visan 
ehdotuksen sukellusveneistä 

- Lähden siitä, että ran- lovi joukon budjetissa. Use
ampien harjoitusten pitämi
nen olisi kuitenkin enemmän 
kuin suotavaa. - Turun Ran
nikkorykmentti on valmius
joukko-osasto ja sille on oleel
li sta hyvin koulutettu reservi, 
joka osaa tehtävänsä kriisiai
kana, eversti Haapala sanoo. 
- Pelkkä varusmieskoulutus 
ei nykyaikana riitä, vaan ker
tausharjoituksilla pidetään tai
toja ja tietoutta ajan tasalla. 

Määrärahojen ohella 

nikkopuolustuksen rungon 
muodostavat kiinteät valvon
tajärjestelmät, sanoo Turun 
Rannikkorykmentin komenta
ja eversti Juhani Haapala. Hän 
vierai li tänään Utössä tutus
tumassa Linnake 95 -harjoi
tukseen. Eversti Haapala ei 
lämpene merivoimien komen
taja Sakari Visan ajatukselle 
sukellusveneen hankkimises
ta merialueen valvontaan. -
Valvontajärjestelmät tulee en
sin saada kansainväliselle ta
solle. Nykyisen taloudellisen 
tilanteen aikana on todella 
epärealistista kuvitella, että 
voitaisiin hankkia uusi ase
järjestelmä. 

Eversti Haapala ei lämpene sukellusveneille. 

eversti Haapalaa huolestuttaa 
kertausharjoituksiin suhtautu
minen. Jopa neljännes kutsu
tuista saattaa anoa lykkäystä. 
- Tähän on jatkossa kiinnitet
tävä huomiota ja saatava asen-

Eversti Haapalan alaisuu-
teen kuuluu Turun Rannikkorykmentti ja sen kaksi 
patteristoa, Selkämeren ja Saaristomeren rannikko
patteristot. Utö on yksi neljästä linnakkeesta. Muita 
ovat Örö, Gyltö ja Kuuskajaskari. Viimeksimainit
tua ollaan ajamassa alas, mutta lopullinen päätös on 
vielä tekemättä. - Olen vastustanut ajatusta voimak
kaasti, si llä linnake on erittäin tärkeä paitsi koulu
tuksellisesti myös Uuteenk.aupunkiin, Raumalle ja 
Poriin suuntautuvan liikenteen valvonnassa. 

Linnake 95 saa komentajalla hyvän arvosanan, 
va ikka hän on tutustunut tilanteeseen vasta aamu
päivän. Hyvää arvosanaa hän ei kuitenkaan anna 
" langan laihan miehen laihduttamisesta" eli valtion 
säästötoimista puolustusmäärärahoissa, mikä vai
keuttaa myös kertausharjoitustoimintaa. 

- Turun Rannikkoryk:mentti kouluttaa tänä vuon
na 500 reserviläistä. Tavoitteena on kuitenkin 3000, 
mutta rahanpuute on esteenä. Esimerkiksi nyt me
neillään olevan Linnake 95 -harjoituksen kustan
nukset ovat 1,5 miljoonaa markkaa, ja se on suuri 

teet suopeammiksi maanpuo
lustusta kohtaan, sillä suomalainen järjestelmä ra
kentuu olennaisesti reserviläisten kouluttamiseen. 

Eversti Haapalan mukaan Suomen rannikko
puolustuskaluston taso on kansainvälisestikin kor
kea . Kalustoon kuuluvat uudenaikaiset rannikkoty
kit sekä ohjus- ja valvontajärjestelmät. Puutteita on 
ennen kaikkea vanhentuneessa tykistökalustossa ja 
valvonnassakin: laajentunut aluevesiraja vaatisi uut
ta elektronista tunnistuskalustoa. 

Nykyinen rannikkopuolustusjärjestelmä säi lyy 
Haapalan mukaan pääpiirteissään nykyisellään, vaik
ka muuttuneen poliittisen tilanteen takia jonkinlaisia 
painotuksia esimerkiksi Suomenlahden suuntaan 
saattaa tapahtua. Synergiaa haetaan sensijaan toi
mintojen keskittämisestä ja järkiperäistämisestä. 

Toivomuslistalla eversti Haapalalla on valvon
talaitteiston li säämisen ohella vanhentuneen tykki
kaluston korvaaminen uudenaikaisilla ohjusjärjes
telmillä. Tällä hetkellä noin puolet tykkikalustosta 
on vanhanaikaista . 
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Kadetit R-veneillä 
Toistakymmentä kolmannen merisotakurssin kadettia ko

luaa lähipäivinä ulkosaariston ves iä. Väyläajoa opettaa yli
luutnantti Janne Muurinen. 

. Tiistaina R-luokan 34-metriset vartioveneet Rymättylä ja 
R1htrne1111 tukeutuivat Utön betonilaituriin ja tekivät siitä 
syöksyjä avomerelle kapteeniluutnantti Pekka Heinosen joh
dolla. Alukset kuuluvat Upinniemestä toimivaan vartiolaivu
eeseen Suomenlahden laivastossa. 

R-veneet osallistuivat samalla myös Utön harjoitukseen 
jolloin voitiin testata laitteistojen toimintoja sota-alusten liik'. 
keisiin. Merivoimien oma laaja sotaharjoitus Saaristomerellä 
alkaa syyskuun 25.päivänä, jolloin se nivoutuu myös Laitilan
Eurajoen suunnalla pidettävään lääninharjoitukseen. Vartiovene Rihtniemi syöksymässä avomerelle. 

Miehet rannikkokunnista 

Luutnantit Christer Fagerström (vas) Turusta ja Juha 
Rantanen TuRR:stä valmistautuvat kranaatinheitti
men tulenjohtoon. 

Kamat kirvelivät 

Rannikko 95 :een osallistui vakituinen väki mukaan las
kien noin 500 miestä, jotka olivat kotoisin etupäässä Turun ja 
Salon alueen kunnista. Kaukaisin kutsuttu oli 130-millisen 
patterin vänrikki likka Salmi, joka saapui Brysselistä. Öröstä 
lainassa oleva linnakkeen vääpeli, luutnantti Matti Autio 
haukkoikin henkeään kuullessaan mistä Salmi saapui ja 
laskiessaan tämän matkakorvauksia! 

Koko Utön kantaväki oli nyt tu lessa. Sen lisäksi Utöseen 
oli komennettu vakituisia Ötöstä, Gyltöstä ja Kuuskajaskaris
ta. Rykmentin esikunta on melko tyhjillään ja lisäapua oli 
saatu myös Suomenlinnan rannikkorykmentistä. 

Reserviläisten keski-ikä oli 30 vuoden paikkeilla, mutta 
mukana oh my_ös monta 40 täyttänyttä ja toisaalta etupäässä 
pankympp1s1sta koostuva OFmskärin patteri. 

Eniten miehiä oli Turusta, Kaarinasta ja Paraisi lta sekä 
Sauvosta, Paimiosta, Piikkiöstä, Halikosta ja Mynämäeltä, 
muutama myös Ahvenanmaalta. Joitakin oli Porista .Uudes
takaupungista ja Tampereen seudulta. Muuttojen myii"tä eräät 
ovat päätyneet Rovaniemelle, Raaheen ja Helsinkiin - pala
takseen Ut©seen sotimaan. 

Al ikersantti Teppo Vuorenpään ensimmäinen harjoitus
päivä oli "ihan _ok". _Hamburger Börsin tiskiltä, sen myynti
puolelta, ha1Jo1tuks11n tullut vastaanottopäällikkö Vuoren
pää aloitti Utössä 130-millisen suuntaajana.Hän on saanut 
tykinjohtajan koulutuksen. 

Tyytyväisyyttään vatsa täynnä vakuutellut Vuorenpää 
löysi yhden miinuksen. 

. - Ka111ojen kuittaaminen, se vähän kirvelee, Vuorenpää 
muisteli t11stama hieman ennen kalustolaukauksia. 

Ensimmäinen taisteluyö sujui Vuorenpäältä tajuttomana 
Utön kakkostykinkasematissa. Ei siitäkään valittamista. 

Utö on Vuorenpää lle tuttu kivi. Ensimmäistä kertaa 
kertausharjoituksissa oleva Vuorenpää on toista kertaa Utös
sä. Varusmiesajastaan vuosina 1986 -1987 hän taisteli viisi 
kuukautta Utössä. 
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Sotilaspapin 
osattava 
nykynuorison 
arkikieltä 

Sotilaspapin on kenttärovasti Rauno Järvisen 
mielestä osattava muutakin kuin perinteisen seura
kunnan lohduttaminen. Armeijassa on sotilasasioi
den lisäksi hallittava nykynuorison arkikieli, jonka 
puhuminen sopisi Järvisen mukaan mainiosti nai
sellekin. 

Järvinen ja soti lasdiakoni Jouni Kivimaa ovat 
Linnake -95-harjoituksessa sielunhoitotehtävissä. 
Järvinen opastaa Kivimaata, joka messuaa taisteli
joille. 

Kenttärovasti Järvinen on Turun rannikkoryk
mentin pappi ,joka reissaa pitkin rannikkolinnakkei
ta. Seurakunta ulottuu Rauman edustan Kuuskajas
karista Hangon vesillä olevaan Öröseen. 

Sotilaspapin tehtävässä pitää Järvisen mielestä 
"tietää sotilasasioista". Muuten kaluunapapin työ on 
julistusta, opetusta ja sielunhoitoa. Koska armeijas
ta puuttuvat perusseurakuntalaiset, eläkeikäiset vei
saavat naiset, soti laspappi puhuu toista kieltä kuin 
tavalliset liperikaulat. 

-Miesten kanssa on puhuttava toisin. Puheessa 
on oltava tietty iskevyys. 

Nykyisten varusmiesten kapaloaikana kirkko ja 
armeija olivat huonossa huudossa. Asenteet ovat 
kuitenkin "tulleet myönteisimmiksi ja tämän ajan 
nuoria on helpompi lähestyä". 

Pappi on puolueeton sodassa 
Yksi käsky kuuluu, älä tapa. Uskonto on ollut 

kautta historian sotien syy ja veruke. Entisen Jugo
slavian alueella tappamisen yksi selitys on uskonto. 
Järvisen mielestä "pappi on puolueeton". 

-Pappi toimii samalla tavoin kuin lääkäri. Gene
ven sopimuksen mukaan pappia pitää suojella kuin 
lääkäriä . 

Kivimaan mielestä ilman syytä ei tietenkään 
saa tappaa. "Sota on eri asia. Se on käsky, joka on 
toteutettava". 

Kenttärovasti Rauno Järvinen ja sotilasdiakoni Jouni Kivimaa ovat 
leppoisia kirkonmiehiä. 

Tyttöystävistä eniten murhetta 
Kivimaa on koulutukseltaan diakoni , erikoissai

raanhoitaja, joka hallitsee henkienkin hoitamista. 
Varusmiesten ongelmat hän jakaa kokemuksen

sa perusteella kahteen ryhmään. Eniten huolia nuo
rille aiheuttavat tyttöystävät,jotka uhkaavat katkais
ta välit, jos mies ei ilmesty lomalle. Toinen ryhmä 
on pettyneitä vapaaehtoisia, jotka eivät olleetkaan 
valmiita varusmiespalvelukseen. 

Naisia on jo pappisviroissa. Järvinen olisi val
mis ottamaan naisia sotilaspapeiksi. Hän perustelee 
kantaansa sillä, että useiden miesten "on helpompi 
mennä puhumaan naiselle kuin miehelle" . Avioero
jen yleistyttyä nykyajan sotilaat ovat menneitä pol
via enemmän tottuneet purkamaan murheensa nai
se lle . 

Uti.issä Kivimaa aikoo "keskustell a porukoiden 
kanssa, jotta he huomaavat, mitä on kauluksessa". 
Kivimaalla on harjoituksessa vastaanotto sotilasko
din hiljaisessa huoneessa. Hänet tapaa siellä päivit
täin klo 17.30. 
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Utön linnakkeen 130-millinen tornitykki tulittamassa kuuden laukauksen minuuttivauhdilla vihollista itäkaakkoon. 

Ammunnat 
Utön ammunnat 

käynnistyivät keskiviikko
na toden teolla, kun Patte
rinmäki paukutti päivä llä 
Lillharun ohi etelään, sit
ten Ormskär ja Kattrum
pan kaakon horisonttiin. 

alkoivat mataulut rantakaislikossa 
olivat inspiroiva ratkaisu. 

jylinällä 
Kertasingolla posaut

tanut Veijo Holopainen 
Paraisilta oli syynä maa -
topaloon, joka syttyi am-

Linnakekomppania harjoitteli eri asein itäsivustalla 
maihin nousseiden iskuryhmien torjuntaa . 

Tykkimies Jari Penttilä ampui 12 .7-millin it
konekivääri llä niin hyvin , että suu meni muikeaan 
hymyyn. Pattskärin tynnyrit saivat kyytiä Penttilän 
käsittelyssä niin että kipuna! sinkoilivat. 

Korpraali Petri Forström Turusta ja tykkimies 
Juhani Koskela Halikosta kehuivat itkk:iä, jonka 
kaasujouset pehmentävät ampujan o lon kepeäksi.Jo 
päivän koulutuksen jälkeen kaksikko ylsi koulutta
jan, yliluutnantti Antti Viirun mukaan hyviin tulok
siin. 

Turkulaisen kersantin Aarno Laitisen Viiru ha
vaitsi "vetelevän rynnärillä oikein railakkaasti". Lai
ti sen mukaan sähköllä nostettava! kaatuvat ampu-

muksen osuttua vihollis
alusta markkeeraavaan lautarakennelmaan . 

Mika Tapiola Raisiosta hyrisi , kun panoksia sai 
räiskiä tavallista enemmän. 

Tykkimies Jouni Laitinen Paraisilta päräytteli 
rk: ll a sen minkä ehti ja oli tyytyväinen koko reis
suun. Ammunta meni hyvin ja majoitus Kesnäsin 
niemen teltoissa passasi. Maihinnousua lin.komp. 
kävi harjoittelemassa Ormskärillä, jonka louhikot 
olivat Laitisen mielestä mahdotonta maastoa, kun 
tehtävänä oli etsiä kahta sinne piiloutunutta miestä. 

Lääkäri , vänrikki Mark Rawlins joutui jsp
töihin , kun Kuuskajaskarista Utöseen lai nattu vän
rikki Petri Eronen teloi sormensa ammuslaatikon 
väliin. Erosta se ei pidätellyt. Mies kävi it-kk:n 
sarviin. 
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Utön tutkat valvovat myös hylkeiden hyvinvointia. Utelias pul ipää Grimsöraran paikkeilla Utöstä 20 km kaakkoon. 

Högmander perustaisi hylkeille suojelualueita 

Kansallispuisto haluaa 
neljänneksen lisää aluetta 

Saaristomeren kansallispuisto laajentaisi nykyi
sen 22 000 hehtaarin alueensa jopa 28 000 hehtaa
riin. Puiston johtajan Jouko Högmanderin mukaan 
3 000 hehtaarin virallisen tavoitteen ohella on ryh
dytty puhumaan jopa 6 000 hehtaarin hankkimisesta 
puistolle. Hylkeille Högmander haluaa suojelualuei
ta. 

Vuonna 1983 perustetusta kansallispuistosta 10 
prosenttia on maata. Högmander kehuu aluetta ai
nutlaatuiseksi. Se on hänen mukaansa maailmalla 
Lappia ja sisävesiä tunnetumpi nähtävyys. 

Suurimmat riidat alueella aiheuttavat hylkeet, 
joita voi nähdä ulkosaariston kaukaisimmilla luo
doilla. Nykyisin hylkeitä on noin 5 000. Alimmil
laan hyljekanta oli 2 000 yksilön tietämissä. 

Kalastajat vihaavat hylkeitä. Ne repivät pyydyk
siä ja hankkivat osan ravinnostaan verkoista ja sii
moista. Högmander "ei mielellään soisi, että metsäs
tys alkaisi" . Hän ei sano, kuinka suuri hyljekanta 
mahdollistaisi metsästyksen. 

-Sitten kun hylkeet ovat tulleet saariston suurille 
selille. 

Högmander vastaa "kyllä" kysymykseen, pitäi
sikö hylkeille perustaa omia suojelualueita. Hän 
toivoo samalla, että harvalukuinen norppakanta el
pyisi. 

Puiston johtaja Jouko Hög
mander pitäisi hylkeet edel
leen rauhoitettuina. 

Hylkeiden lisäksi kalastajia kismittää nopeasti 
lisääntynyt kyhmyjoutsenten määrä. Högmander 
myöntää joutsenten syövän mätiä. Ei kuitenkaan 
niin paljon, että se uhkaisi kalakantoja. 

Utön seutu on lintubongareiden mielipaikka. 
Saarella tavattiin vuosi sitten harvinainen mustapää
sirkku. Ainoa niittysirkusta Suomessa tehty havain
to on Utöstä. 

Merikotkien pesintä on tänä vuonna onnistunut 
hyvin. Koukkunokka saa nykyisin olla rauhassa 
luodeilta ja pesäntuhoajilta. Saaristomerell ä on 28 
kotkaparia. 

Rannikkotykistön ammunnat ovat Högmande
rin mukaan osoittautuneet odotettua vaarattomim
miksi pesiville linnuille. Tykkien jyly on pääosin 
meluhaitta. "Haahkan pesiä tuhoutuu kuitenkin, 
kun tulenjohtoryhmiä oleskelee viikonkin pikku
luodoilla". 
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Harvinaisen tervettä reserviläisjoukkoa 
Lääkintävänrikki Mark Raw

lins tarkasti joukkoineen 314 Lin
nake 95 -harjoitukseen osallistu
nutta reserviläistä. - Hyvin tervet
tä porukkaa, hän sanoo. - Vain 
yksi käännytettiin sairauden takia 
Latokarissa ja yksi on lähetetty 
täältä Utöstä kotiin. 

Jatkotutkimuksiin - lähinnä 
kohonneen verenpaineen takia -
kutsuttiin kymmenen reserviläis
tä. Jos reputusprosentti on alle 
prosentin, tulosta voi Rawlinsin 
mukaan pitää todella hyvänä. Se 
mikä reserviläislääkäriä sensijaan 
huolestuttaa tässä melko nuoressa 
kertausharjoitusjoukossa on ylipai
noisuus. - Itse tutkimistani 100 
miehestä paino-ongelmia oli kym
menellä prosentilla. Viidellä pro
sentillajopa ongelmaksi asti. Muu
ten sairastuvalla on ollut hiljaista: 
tähän mennessä on hoidettu kaksi 
sormeen haavoittunutta. Juha Kivijärven keuhkot näyttävät olevan kunnossa, tuumii lääkintävänrikki Mark Rawlins. 

Outoja katoamisia 
Utössä 

Utössä tapahtui outoja katoamisia. Häviksissä 
on ollut nykyaikainen kulkuneuvo, asetarvikkeita ja 
vuodevaatteita. 

Mahdollisesti erikoisuuksia tavoitteleva pitkä
kyntinen iski tiedotusryhmään ja vei modernin pol
kupyörän, joka erottuu selvästi katukuvassa. Pyörän 
rekisteri on 532. Helposti tunnistettava pyörä palau
tettiin pian haltijoilleen. Kulkuneuvoja on kadonnut 
myös linnakkeen kokelailta. 

Luutnantti Matti Autio kertoi Utön Viestille, 
että hetkellisesti oli kadoksissa yhden sotilaan tä
mänhetkinen leposija. Makuupussin haltija sai kui
tenkin säkkinsä takaisin ennen yötoimia. 

Ormskärissä hävisi sysäyksenvahvistin, joka tun
netaan katukaupassa patinraiskaajana. Sotilaspolii
sin päällikkö, sotilasmestari Erkki Järvi ei vielä 
tiistaina arvioinut, onko vippailijoita enemmän kuin 
yksi . Järveltä ei myöskään saatu tiristetyksi oletta
musta siihen, onko asialla kantahenkilökuntaan kuu
luva vai reserviläinen. 

Ilmarisen 
veteraanit joukolla 
muistotilaisuudessa 

Utön linnakkeessa vietettiin keskiviikkona 13. 
syyskuuta panssarilaiva Ilmarisen muistopäivää. Il
marisen ja sen sisaralus Väinämöisen veteraanit 
laskivat seppeleen Utön majakan seinässä olevalle 
mui stolaatalle. Päivän ohjelmaan kuului myös tutus
tuminen linnakkeeseen sekä päivällinen. 

Ilmarinen, joka upposi jatkosodan alussa osal
li stui harhautusoperaatioon, jonka tarkoituksena oli 
salata saksalaisten maihinnousu Viroon. Alus kui
tenkin ajoi 13.9. 1941 venäläisten merimiinaan 40 
km Utöstä etelään. Onnettomuudessa menehtyi 271 
merisotilasta . Pelastuneita oli 132. 

Laivan hylky onnistuttiin paikantamaan vasta 
1990. Se makaa 70 metrin syvyydessä kansainväli
sellä vesialueella. 

Kuvassa Ilmarisen veteraanit Esko Vallin (vas. ) 
Porista sekä turkulaiset Allan Niemi , Kalle Saarinen 
ja Tauno Juvonen. 
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Sumusireeni totutti 
tykkien paukkeeseen 

Linnake 95-harjoituksen ai
kana 100-ja 130-milliset rannik
kotykit kuluttavat ammunnoissa 
puolen tuhatta kranaattia ja lisäksi 
tulevat 81-milliset kranaatinheitti
met ja kevyet aseet. Paukkina on 
melkoinen etenkin harjoituksen 
lopulla, jolloin on myös yöam
muntoja. Paikallisen väestön mu
kaan lyhyt harjoitus ei kuitenkaan 
juuri häiritse arkielämää. 

Ammuntoihin on vuosien mit
taan tottunut. Eivät ne kauan kestä 
ja ne on mielletty osaksi saarielä
mää. Tykinjyske on pientä meteliä 
verrattuna takavuosien sumusiree
nin ulvahduksiin , toteaa Utössä 

Toivo Kovanen ja päivän saalista. 

eläkepäiviä viettävä luotsiolter
manni Eskil Öhman. 

Sumusäällä Utön laivaliiken
nettä varoitettiin vuosisadan alus
sa pitkään räjäyttämällä kaksi pien
tä pommia 15 minuutin välein. 
Nalli sijoitettiin isoon kuppiin ma
jakkamäellä ja majakanvartija sy
tytti räjähteen kopista veivaamalla 
sähköä. 

Välivaiheena 1920-30-luvuil
la käytettiin isoa torvea majakan 
reunalla, kunnes vähän ennen so
tia tapahtui suuri uudistus, saa
reen tuli noin 50 sentin läpimittai
nen sumusireeni, jota käytettiin 
1960-luvulle. 

- Se oli kamala härveli, mutta 
tietysti hyvin tarpeellinen. Sireeni 

ulvahti noin joka toi
nen minuutti ja se kai
kui koko seudun yli 
kauas merelle. Kylän 
puolelle sireeniä pys
tytettiin myöhemmin 
terässermi metelin 
suuntaamiseksi, mutta 
silti se repi kaikkien 
yöunia, Eskil Öhman 
kertoo. 

- Kumma kyll ä sii
hen tottui. Tai oli pak
ko, koska keväisin su
mua saattoi olla parikin 
viikkoa vuorokauden 
ympäri ja tietysti kaik
kina vuodenaikoina. 

Tykinlaukaus 
ei vie unia 

Postinhoitaja ja 
Cafe Maren kahvilan
pitäjä Åsa Mickelsson 
kertoo nukkuvansa si
keästi yöammunnoista 
huolimatta. Åsa ei vä
rähdäkään, vaikka 130-
millinen kumajaa sa
dan metrin päässä ko
toa. Tai ehkä paukku 
luuraa jossain unten ta-
kamailla. 

Solveig tuntee silakan salat. 

- Siihen on pakko tottua, jos 
täällä aikoo olla . Se on osa nor
maalia elämää. On sitäpaitsi ihan 
hyvä, kun saareen tulee asiakkaita 
lisää. Se on meille elinehto. 

Utö Handelin kauppias Mari
ta lsaksson ei muista kuulleensa 
moitittavaa sotaharjoituksista 32 
vuoden ajalta. Siviilejä on aina 
vaalittu häiriöltä. Tavallista armei
jan kuhinaa, raitilla rensseleissä 
kulkevia soti laita ja harvoja ajo
neuvoja hän sanoo seuraavansa 
mieluusti. Huviveneitä Utössä kävi 
kesällä vähemmän kuin edellis
vuonna, tähän mennessä noin 
1980. Estonia-onnettomuuden uh
rien sukulaisia saarella on käynyt 
tänä vuonna vain muutama. 

- Hiljaisen kesän jälkeen tie
tysti toivomme, että kaupan pal
veluksia käytettäisiin enemmän, 
sillä edessä on pitkä syksy. Siinä 
mielessä reserviläisten harjoituk
sia saisi oll a useammin, Marita 
lsaksson sanoo ja tokaisee vielä 
spontaanisti kertausharjoituskuhi
nasta: 

- Det är bara skojigt! 
Rantalaitureilla si lakka-apaji

aan selvittävät Solveig ja Toivo 
Kovanen, Ronald Öhman ja kaa
rinalaiset Iris ja Olavi Sula va
kuuttavat yhteiselon armeijan 
kanssa sujuneen oivallisesti. 

- Se on vain hyvä kun tu lee 
li sää naapureita! tokaisee koko 
Suomessa ruokaresepteistään tun
nettu Solveig. 

- On hyvä, kun kylä pysyy 
elävänä ja siinä on armeijan panos 
suuri! 
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Tykkimies Jari Penttilä ampuu it-konekiväärillä, ja vänrikki Petri Eronen valvoo. 

Ammunnan arkea 
Sotaharjoitus on valmistau

tumista paitsi kriisitilannetta, myös 

seuravaa harjoitusta varten. Turun 
Rannikkorykmentin tarkkailuryh
mä seurasi silmä kovana Linnake 

95:n taustalla, kuinka reserviläiset 
ja kantahenkilökunta onnistuivat 
tehtävissään. Nelimiehinen ryhmä 
toimi yhteistyössä kouluttajien 
kanssa ja sen tehtävänä oli arvioi

da harjoituksen eri 
vaiheita, reservi
läistenjoukon suo
rituskykyä sekä 
tehdä ns. reservi
läistutkimus jaan
taa si itä pikapa
laute sekä reser
vin johtajille että 
kouluttajille. 

Tarkkailuryh
män johtaja Uole-

Korohoro-joukkueen radisti tykki
mies Erkki Kavander. 

TuRR:n Esikunnan Koulutustoi
mistosta kertoi , että reserviläistut
kimus toteutetaan perjantaina 15.9. 
Tutkimus tehtiin kirjallisena kyse
lynä, ja sen tarkoituksena oli sel
vittää kouluarvosanoin mm. reser
viläisten luottamus johtajiinsa, kä
si tys kouluttajien ammattitaidos
ta, omasta motivaatiosta ja ylei
sestä mielialasta. 

Tutkimuksen avulla pyrittiin 
parantamaan reservinharjoitusten 
sujumista ja nostamaan koulutuk
sen tasoa. Toisaalta TuRR:n Kou
lutustoimiston on tarkoitus kehit
tää samalla tutkimusta entistä kent
täkelpoisemmaksi käytettäväksi 

v1 Piispanen vastaavanlai sissa harjoituksissa. 

Kersantti 
Hannu Pentikäinen 
ja vänrikki 
Taneli Jussila. 

Tykkimies Jan-Peter Sandell. 



_ 18 ------------------------

.. 
T a y S O S u m a 

Silakkaa syödään näinä päivi
nä usein, totesi maalilauttoja hi
nanneen Parainen-laivan ,päällik
kö, luutnantti Jyrki Laitinen, tors
taina satametrisiä vesipatsaita tä
hystäessään. Ammunnat sujuivat 
hyvin . Utön 22.RtPatterin 130-mil
liset saivat osuman etummaisen 
'lautan ponttooniin. Lähiosumia tuli 
myös Ormskärin 31.Rtpatterin 
100-millisille. 

Parainen on tehnyt jo monta 
halssia ja ajot vain tiuhenevat. Seit
semää solmua Lillharun takaa koil
li seen kohti Jurmo Kalkskäriä, 
kymmenen kilometriä tykkiase
mista . Kilometrisen köyden pääs
sä kaksi pientä !auttaa. 

- En muista kymmeneen vuo
teen näin hyvää aj<ililmaa. Myrs
kyssä maalilautat heittelehtivät ja 
laserin mittaus niihin vaikeutuu. 
Yöllä laiva on valaistu, vaikkei 
meidän lähelle ole tullut iskemiä. 
Niistä kerrotaan kyllä hurjia juttu
ja, Laitinen turinoi. 

Kerran Mäkiluodossa pienen 
tykin kranaatti putosi hinaajaan, 
mutta iskuriton ammus vain kolis-

Utön 130-millinen vaurioitti maalilauttaa täysosumallaan. 

teli aluksessa nostattaen miehis-
tön hiukset pystyyn. 

- N0 ,myt rojahti, tLai1Ji.11en i11nostui, ikun 1ou111em 
lautta hiukan vajosi pärskepylväiden jälkeen. Täys
osuma. Miltei kaikki putosivat 100 metrin sätee ll e ja 
olisivat ruhjoneet tosi tilanteessa aluksen kansira
kenteita. Lokitkin kirkuivat kiitosta noin tarkan tulen 
jälkeen. 

Vesi patsaat nousivat näillä vesillä myös molem
pien maailmansotien aikana. Elokuun 10. päivänä 
1915 saksalainen laivasto-osasto lähestyi Utötä ja 
taisteluristeilijä Von Der Tann avasi 15 kilometristä 
tulen Utöseen. Kranaatit lensivät joko Utön yli tai 
putosivat itäosaan, ku.m sililoin oli tykkejä vain länsi
osassa Patteriniemessä. 

Utössä olleet venäläiset sukellusveneet Raiman 

ja Korokodil lähtivät ulos ja saksalaiset kääntyivät 
e.telää-n, kmn thavaitsi,mt niidOl'l IJ!l.emtSk(!}@pit. 

Joulukuun 14. päivänä 1939 Utötä lähestyi kak
si venäläistä Gnevnyj-luokan hävittäjäalusta ja sa
manaikaisesti kello 11 aikoihin päivällä kaksi lento
konetta hyökkäsi saarta vastaan pieniä pommeja 
pudottaen ja konekiväärei llä ampuen. 

Linnakkeen kuusituurnainen Canet-patteri avasi 
viholli sta vastaan tulen 11 ,5 kilometrin etäisyydeltä 
ja tuli saatiin nopeasti peittäväksi. Toisessa al ukses
sa havaittiin osuma ja hävittäjät kääntyivät etelään 
savuverhon suojassa. Sen seasta, noin 20 kilometrin 
etäisyydel lä U.töstä, havaittiirn k©lme suurta savupat

sasta ja voimakas räjähdys. Kun savu oli hälvennyt, 
ete lään loittoni vain yksi hävittäjä . 
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Ranta uskoo Suomen 
ja Ruotsin 
sotilasyhteistyön 
lisääntyvän 

likka Ranta yli kaksinkertaistaisi 
kertausharjoitusten määrän. 

Läntisen maanpuolustusalueen komentaja, ken
raali luutnantti Ilkka Ranta ,uskoo Suomen ja Ruot
sin sotilaallisen yhteistyön lisääntymiseen. Mahdol
lisista turvallisuuspoliittisista linjauksista Ranta on 
vaitelias, koska sen suunnittelua häiritsee epävar
muus tu levasta liittokuntien muutoksista Euroopas
sa. 

Linnake -95-harjoituksessa torstaina vieraillut 

Ranta lämpeni hankkeille Suomen ja Ruotsin soti
laallisesta yhteistyöstä. 

-Luulen, että tässä tullaan menemään eteen
päin, Ranta tuumi . 

Ranta ei halunnut mainita yksityiskohtaisesti 
uusia yhteishankkeita, koska silloin "pitäisi mainita 
järjestelmiä". Suomella ja Ruotsilla on paljon yh
teistyötä. Ranta harmittelee va in sitä, ettei kauppa 
ole tasapainossa. 

Varsovan liiton kuoleman ja Suomen EU-jäse
nyyden myötä Suomi on luonnehtinut ulkopolitiik
kaansa liitoutumattomuudeksi , johon liittyy itsenäi
nen puolustus. 

Suomi on Länsi-Euroopan uni
onin tarkkailijajäsen. Ranta ei ha

lua ennustaa, tuleeko Suomesta jos
kus WEU:[] täysjäsen tai jopa län
tisen puolustusliiton Naton jäsen. 

Ranta kehuu ensin Suomen 
poliittisen johdon ratkaisuja. Hän 
perustelee lyhytsanaisuuttaan sil
lä, että "turvall isuuspoliittista 
suunnittelua leimaa epävarmuus 
tulevasta". "Jos tulee aihetta", Suo
mi tekee uudet linjaukset. 

Haapala puolestaan panostaisi kiinteään valvontaan. 
Lisäksi on puhuttu taisteluhelikoptereista. 

Ranta kiistää, että armeijan johdossa olisi har
kittu suuria hankintoja. Hän ei aseta Visan veneitä ja 
koptereita tärkeysjärjestykseen, mutta arvioi myö
täsukaan helikoptereita. 

-Myönnän, että taisteluhelikopterit olisivat te
hokkaita. 

Rahapula harmittaa Rantaa. Kertausharjoituk
sia on vähennetty. Nyt reserviläisiä käy kertaamassa 
20 000 miestä vuodessa. 

-Mielellämme nostaisimme määrän ainakin kak
sinkertaiseksi, 50 000-60 000 mieheen . Silloinkin 

kyseessä oli sivat tärkeimmät joukot. 
Arme ijan rahapula on Rannan mukaan johtanut 

siihen, että "Kuuskajaskarista on tehty päätös, että 
varusmieskoulutus siirtyy Gyltööseen" . 

Puolustusvoimissa on virin
nyt keskustelu Suomen asehan
kinnoista. Vara-amiraali Sakari 
Visa on ehdottanut sukellusvenei
den hankkimista . Eversti Juhani 

Kenraaliluutnantti likka Ranta tutustui harjoituksissa luutnantti Lassi Lahden opastuksella 
ilmatorjuntakonekivääriin. 
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Reserviläisyksikkö aloitti 
Ormskärin 100-millisillä 

Kaiken paukkeen, rytinän ja jytinän keskellä 
aloitettiin reserviläisyksikkötoiminta, lyhyesti RYT, 
Turun Rannikkorykmentissä Turun Rannikkotykis
tökillan tukemana. Tämä ensimmäinen reserviyk
sikkö muodostettiin Ormskärin I 00tk-patterista , tors
taina 14.9. Toiminta oli nuorta; pilottiosastoja oli 
kuluvan vuoden aikana muodostettu mm. Porin 
Prikaatissa. 

Reserviläistoiminnan tarkoituksena on kiinteyt
tää joukkoa ja parantaa sen kykyä ja valmiutta 
vaikeissakin oloissa. Joukko valitsee keskuudestaan 
johtajat, joiden ei tarvitse olla upseereita tai aliup
seereita. Kuka tahansa aktiivinen jäsen voi hoitaa 
yhteydenpidon ja toiminnansuunnittelun. Reservi yk
siköt on tarkoitettu muodostettavaksi jo varusmies
aikana. Turun Rannikkorykmentissä reservi-yksiköt 
muodostettiin vasta ensimmäisessä kertausharjoi
tuksessa, si ll ä joukot koostuivat useasta saapumis
erästä, ja olivat ensimmäisen kerran koossa vasta 
kerta u sh arj o i tu k sessa. 
Reserviyksikön toiminta jakautuu kolmeen osaan: 
1) joukon omaehtoinen toiminta kuten tapaamiset, 

saunaillat, tutustumiskäynnit ja pienimuotoiset 
koulutustilaisuudet tai joukko-osastokillan jär
jestämät tilaisuudet. 

2) Maanpuolustuskoulutus ry :n järjestämät kurs
sit, joista kaikista saa kertausharjoitusvuoro
kausia. 

3) Puolustusvoimien järjestämät vapaaehtoiset har
joitukset, mutta niistä ei makseta päivärahaa 
eikä reserviläispalkkaa. 

Reserviläisiä Utön merivalvontatornilla. 

Kertausharjoituksia järjestetään n. viiden vuoden 
välein, vapaaehtoisia harjoituksia 2-3 vuoden välein. 

Tärkein lenkki joukko-osaston ja reserviyksi
kön välillä on joukko-osastokilta. Toiminta on puo
lustusvoimien ohjaamaa ja killan tukemaa. Jäsenyys 
reserviläisyksikössä ei automaattisesti tarkoita kil
lan jäsenyyttä, mutta se on kuitenkin toivottavaa. 
Turun rannikkotykistökillassa on koulutettu neljä 
henkilöä toimimaan yhteyshenk ilönä, jotka tulevat 
mukaan reserviläisyksiköiden muodostamistilaisuuk
siin ja auttavat toiminnan aloittam isessa. 

Reserviyksikköön kuuluminen ja sii nä mukana 
toimiminen on täysin vapaaehtoista. Rajoitetusti on 
mahdollista osallistua myös jonkin muun joukon 
toimintaan. Toivomme runsasta osanottoa tähän ryk
menttimme ensimmäiseen reserviyksikköön. Pan
naan homma rytisemään. 
Turun Rannikkotykistökillan RYT-yhteyshenkilöt 
Timo Kuorehjärvi, Timo Ahlroos, Mika Gröndahl, 
Mika Koivunen . 

Hyvät vinkit Utöstä 
kelpaavat Ruotsin rt:lle 

Utössä vierailleen Ruotsin rannikkotykistön kap
teenin Peter Nilssonin mukaan Suomen ja Ruotsin 
rannikkopuolustuksella on paljon yhtäläisyyksiä ja 
molemmilla myös omia kehitelmiään, joita ne voisi
vat hyödyntää. Nilssonin mielestä yhteistyötä pitää 
tiivistää. 

Nilsson tutustui Linnake 95-harjoitukseen mai
den välisen upseerivaihdon yhteydessä. Sen mukaan 
maat lähettävät rt-upseereitaan perehtymään tois
tensa tekemisiin. Nilssonin opas, kapteeni Timo 
Kirvesoja TurRR:n esikunnasta lähteekin lokakuulla 
vieraansa joukko-osastoon Fårösunds Marinbriga
diin Gotlannissa. 

Marinbrigadilla on monipuolinen aseistus, tyk
kikaliiperit 75,120 ja 152 milliä sekä it-ja meri tor
juntaohjuksia. Jalkaväellä on heittimiä ja hyvä uusi 
kalusto sekä aluksia, kuten miinaveneitä. Ruotsilla 

Kapteeni Peter Nilsson on etsimässä 
vinkkejä Utöstä. 

on amfibiopataljoonia,joiden käyttö kiinnostaa Suo
men armetJaa. 

- Selvä ero maiden väli ll ä on siinä, että meidän 
linnakkeemme ovat ilman miehitystä ja koulutamme 
kasarmeilla. Prikaatin kuusi linnaketta miehitetään 
vain harjoituksissa. Kaluston taso on hyvä, Ni lsson 
kertoi. 

- Miehistö tulee suurelta osin mantereelta, aika 
paljon Tukholmasta, sillä Gotlannista ei löydy tar
peeksi rekrytoitavaa. 

Utöseen Nilsson ihastui niin, että lupasi tulla jo 
ensi kesänä uudestaan, privaatisti ja vain maisemista 
nauttimaan. 
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Vänrikki 
Brysselistä 
tuli 
turvaamaan 
EU:n 
ulkorajaa 

Vänrikki likka Salmi paneutui Brysselin kiireiden jälkeen tornitykin hienouksiin. 

Suomen lii tyttyä Euroopan Yhteisön jäseneksi 

valtakunnanraja muuttui EU:n ulkorajaksi. Brysse

lissä juristina työskentelevä turkulainen reservin 

vänrikki likka Salmi huomasi olevansa Linnake 95-

harjoituksessa myös eurooppalaisten työtovereitten

sa asialla. 

- Erinomaisen hyvä keino päästä irti työasioista. 

Brysselissä on aina kova kiire ja palavereja usein 

iltamyöhään. Kännykkä soi tämän tästä. Täällä poh
ditaan vain tykin asioita, tuumaili Salmi Kattrumpa

nin 130-millisen katveesta. 

Salmi oli 1988 varusmiehenä Gyltön linnak

keella ja kokelaana Utössä, missä kalustona oli 152-

milliset venäläiset kanuuna! Länsiniemessä. 

- Kotimainen 130-millinen on vaikuttava ase. 

Siinä on hienot laitteet. 

Tykissä on hydraulinen lataus ja datasuuntaus. 

Torni tekee liukkaasti täyden ympyrän ja tykki 

ampuu tehokkaasti 20, erikoisammuksilla 40 kilo

metriin. 

Kolme päivää ennen miehistön saapumista Sal

mi perehtyi tykin toimintaan yhdessä saman patterin 

muiden jaosjohtajien kanssa. Mukana olivat reser

vin vänrikit Jari Ahlholm Turusta, Mika Ahlqvist 

Halikosta ja Petri Luostarinen Turusta . 

- Ensin tarkistimme tykin käyttökunnon ja sen 

käskytyslaitteet ja laadimme ammussuunnitelman. 

Sitten asiat kerrattiin miehistön kanssa . 

Tykkimiehistön karut, mutta valoisat majoitus

tilat ovat tornin alla luolissa, joista tykki saa myös 

energiansa. Siellä hyri see rivi isoja vilkkuvalokaap

peja, sieltä käskytetään ja siirrellään ammuksenjöti

köitä. 
- Tykki toimii myös käsi pelillä , jos aparaateista 

loppuu sähkö, joten se pysyy toimintakykyisenä. 

Tehtäviin kuuluu myös tykin lähipuolustus, Salmi 

se litti harjoittelun lomassa tornin uumenissa. Tornin 

alaosassa on kaksi aliupseeria ja seitsemän miestä , 

ylhäällä tykinjohtaj a-a liupseeri ja sivusuuntaaja. 

Suomen eduskunnan lainsäädäntösihteerinä ai

emmin toiminut Salmi seuraa Brysselissä EU:n 

kauppapolitiikkaa suhteessa kolmansiin maihin ja 

käyttää päivät pitkät englantia tai ranskaa. Nyt mies 
seurasi vain ujeltavan ammuksen lentorataa. 

- Tämä touhu piristää kummasti. Saariston luonto 

on reissun parasta antia. Mukavaa oli olla rennom

massa asussa kuin Brysselissä on tapana. 



_ 22 -----------------------

Saaresta 
löytyi 
koti 

Brita Willström tuli Utön kouluun sijaisopetta

jaksi vuonna 1976 . Tapaus oli kohtalokas: saarelta 

löytyi puoliso ja vakituinen työpaikka. 

- Ei tee mieli mantereelle, Brita Willström 

sanoo. - Saaresta on tullut koti, ja tiheä laivaliiken

ne saa aikaan sen, ettei paikka tunnu olevan eris
tyksissä. 

Utön koulu on Korppoon kunnan vanhin. Se 

perustettiin vuonna 1884. Nykyinen koulu on raken

nettu 1937. Koulun opetuskieli vaihdettiin suomeksi 
1977. 

Tällä hetkellä opettaja Willströmillä on kuusi 

oppilasta. - Tulevaisuus näyttää turvatulta, sillä ensi 

syksynä aloittaa kaksi uutta ekaluokkalaista. 

Elämä Utön kaltaisella saarella on turvallista 

ja suojaista. Brita Willström sanoo joskus ajattele

vansa, että ehkä liiankin , sillä siirtyminen ylästeelle 

Korppooseen saattaa olla aluksi vaikea kokemus 

pienille koululaisille. Lapset saavat paljon huomio

ta, mikä on tietysti positiivinen asia, mutta isien 

työn luonteesta johtuu, että pojilta saattaa aikuisen 

malli jäädä tyttöjä enemmän puuttumaan. 

Utö muodostaa kasvavalle lapselle erikoisen 

ympäristön, sillä siinä ei ole monia nonnaalin suo

malaisen yhteiskunnan ilmiöitä: esimerkiksi työttö

myyttä ja monipuolista väestön ikärakennetta. Nyt 

kun eläkeläisiä on alkanut muuttaa saarelle, ikäja

kauma on muuttunut. 

Luonto on olee llinen osa saariston elämää ja 

Utön koululaiset ovat ottaneet ympäristönsä omaksi 

oppiaineekseen. - Kesytetty luonto on koko vuoden 

aihe ja siihen perehdytään käytännössä retkeilemäl

lä, Brita Willström kertoo. - Kuvaamataidossa ovat 

oppilaat esimerkiksi käyttäneet saaren tarjoamaa 

materiaalia hyväkseen 

Utön koulun oppilaat ovat parhaillaan evakos

sa sotaharjoituksen jaloista. Tiistaina koko koulu 

matkusti urheilukilpailuihin Korppooseen ja sieltä 

edell een maatilalle Huittisiin ja edel leen puutarha
näyttelyyn Turkuun. 

Kesytetty luonto on Utön koulun koko vuoden kestävä aihe, 
johon oppilaat tutustuvat opettajansa Brita Willströmin kanssa. 

' • 
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Tykkimiehet Aimo Koskela (vas), Hannu Paakkinen ja Kimmo Hämäläinen olivat torjumassa vihollisen hyökkäystä. 

Kaasuhyökkäys 
Useilla Utön linnakkeen alueilla havaittiin lau

antaina klo 14 savua. Sitä epäiltiin kaasuksi, minkä 

johdosta annettiin suojeluhälytys. Esikuntakomp

panian suojeluryhmä tutki alueen ja havaitsi savun 

vaarattomaksi, jonka jälkeen hälytys peruttiin. Savu 

oli mitä ilmeisemmin vihollisen aiheuttamaa, koska 

viime yönä eri puolilla saarta oli runsaasti toimin

taa. 
Kasarmin alueella havaittiin kaksi sukeltajaa, 

jotka olivat pyrkimässä kohti tykkipatteria. Viholli

nen tuhoutui miinoitteeseen. Myöhemmin yöllä van

gittiin kaksi agress iivista tiedustelua yrittänyttä vi-

hollista. Toisen tykkipatterin luona käytiin tulitaiste

lu . Omilta joukoiltamme loppuivat paukkupatruu

nat, mutta esikunta toimitti niitä pikaisesti lisää, ja 

ryhmän vahvuinen vihollinen onnistuttiin torjumaan. 

Myös Ormskärissä on ollut vihollistoimintaa. Siellä 

käytiin yö llä tulitaistelu, jossa vangittiin yksi neli

miehisen vihollispartion jäsen ja loput torjuttiin. 

Esikunnan tiedustelu-upseerin mukaan alkuil

lasta tuli paljon vääriä hälytyksiä, mitkä johtuivat 

ilmeisesti jännittyneestä ilmapiiristä ja hennostu

neisuudesta. Myöhemmin illalla ja yöllä väärät hä

lytykset vähenivät ratkaisevasti . 
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Sotilasläänin komentaja Utössä 

Särkiö yhdistäisi 
reserviläisj ärj estöt 

Reserviläisjärjestöjen pitäisi Turun ja Porin so

tilasläänin komentajan, kenraalimajuri Hannu Sär

kiön mielestä yhdistää voimansa, koska yhdellä 

maanpuolustusjärj estöll ä oli si voimaa. Se toimisi 

aiemman vs-järjestön tapaan ja sitä varten säädetyn 
lain turvissa. 

Reserviläistoiminta on Varsinais-Suomessa ak

tiivisinta koko Suomessa ja Särkiö tehostaisikin 

lujan maanpuolustustahdon tukemista. 

- Motivaatio on vahvempi kui n käytännön toi

minta eli tarvitsemme li sää vuotuisia kertausharjoi

tuksia. Se on määrärahakysymys, mutta voimme 

myös parantaa koulutuksen laatua. Reserviläistoi

minta on yksi erinomainen keino maanpuolustustai

tojen kehittämiseksi , Särkiö totesi. 

- Se on oleelli sta, että koulutustaso saadaan 

pidetyksi korkeana, si ll ä siitä riippuu joukkojen taso 

ja henki. Myönteinen ilmapiiri ja arvostava suhtau

tuminen ovat sekä varusmiesten että reserviläisten 

tehokkaita johtamiskeinoja. 

Hankinnoista parempi vaieta 
Niukkojen varojen aikana Särkiö ei nostaisi 

näkyvästi esille uusia ka lliita hankintatoiveita, kuten 

vara-amiraali Sakari Visa teki sukellusveneiden tai 

kenraaliluutnantti Lasse Wächter taisteluhelikopte

reiden hankkimiseksi. Särkiö jättäisi keskustelun 

näistä aiheista puolustusministeriön ja pääesikun
nan sisälle. 

- Niitäkin kysymyksiä on pohdittava, mutta tällä 

hetkellä meillä ei ole varoja kalliisiin hankintoihin. 

Aika ei ole sopiva julkiselle keskustelulle, kenraali 
korosti. 

Nato-keskusteluihin Särkiö ei ota kantaa. Hän 

sanoi , että siinä armeija ei sooloile, vaan tekee niin 

kuin hallitus ja eduskunta päättävät. Ahvenanmaan 

tärkeyttä korostetaan ulkomaisissakin militaaripii

reissä, mutta Särkiön mielestä mikään ei ole muuttu

nut. Ahvenanmaan tärkeys heijastuu syyskuun lo

pun lääninharjoituksessa, jossa tuhat miestä siirre

tään merikuljetuksin Turusta Satakuntaan. 

Kasarmit rapautuvat 
Särkiön mukaan ase istuksen osa lta tilanne on 

kohtuullisen hyvä, mutta varuskunnat alkavat van

heta . Sotil as läänissä ainakin Säkylässä, Kankaan

päässä ja Turussa pitäisi uusia ja peruskorjata muun 

muassa kasarmitiloja. Ajoneuvokalustoa on sä ilytet

tävä runsaasti taivasalla, joten myös uusia säi lytysti

loja tarvittaisiin. 

Soti lasläänin tilanne on Särkiön mielestä pikku 

puutteista huolimatta hyvä . Vasta hilj an modern isoi

dun Kuuskajaskarin linnakkeen toiminnan siirtämi

nen pääosin muualle on Särkiöstä va litettavaa, mutta 

kenraalin mielestä Jaskaria voitaisiin hyödyntää re

servi toiminnassa. 

Särkiö kertoi vi ihtyvänsä hyvi n saaristossa. 

Vuonna 1970 hän osall istu i majurina harjoitukseen 

Bokullassa Utön pohjoispuolell a, missä silloin oli 

76 millin patteri. Ormskärin patteria ei si ll oin ollut. 

Mojovista savukampeloista ja omenista oli si lloin 

valmistettu herkullinen sa laatti , joka kruunasi saa

riston upat näkymät. 

Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Hannu Särkiä uskoo, että 
reserviläisjärjestöjen yhdistäminen tehostaisi maanpuolustustoi
mintaa. 
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Armeija kunnosti 
Alunskärin majan 

Kulttuuriteoksi luonnehtii TurRR:n komentaja, 

eversti Juhani Haapala Utöstä sei tsemän kilometriä 

eteläkaakkoon sij aitsevan Alunskärin kalamajan kun

nostamista. Kesän aikana vanha raihnainen mökki 

ehostui uuden veroiseksi. Majan sisuksissa on ajan 

patinaa ja paksuissa satavuotisissa hirsissä nimi kir

jaimia ja kaiverruksia. 

- Kunnostimme majan , koska haluamme vaali a 

saa ri ston vanhoja perinteitä. Sillä on merkitystä 

meri pelastukse ll e ja lintu harrastaji ll e. Maja oli huo

nokuntoinen ja olisi pian hajonnut. Tämä oli viimei 

nen hetki enti söintiin, Haapala totesi. 

- Saaristomeren kansallispuisto sijaitsee ryk

mentin alueella joten on tärkeätä huolehtia paitsi 

luonnosta niin myös kulttuurikohteista. Meidän väki 

elää täällä. He ovat saaristolaisia. Suhteiden ylläpi

to paika ll isiin ihmisiin on myös hyvin tärkeätä . 

Luotsioltermanni Eskil Öhmanin mukaan Utös

sä ei ennenkään saatu ka laa riittävästi ja siksi 

kalaan piti lähteä kauemmas, Alulle ja Grimsörar

nille. Talvisin majailtiin monta päivää myös ve

neessä, jonka toisesta päästä pidettiin verkot rivissä 

samall a kun veneen annettiin ajelehti a. Hylkeen

pyynnissä luodoi ll a viivähdettiin makaamalla hyl

keennahoilla tai avattuj en hylkeiden päällä. 

Kalamajat olivat tärkeitä tukikohtia. Utöstä 

länteen Västra Mörskärissä ja kaakkoon Jurmo 

Kalkskärissä on myös vanhoja kalatupia. 
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Iskuryhmät härnäilivät vartioita 
Perjantain vastainen yö oli Utössä levoton, sillä 

oudot mereltä tulleet tunkeutujat häiritsivät Kat
trumpanilJa, Kesnäsissä ja Ormskärissä miesten rau
haa pari tuntia. Hiippailijat tutkivat etenemisteitä 
tykeille ja syvemmäs saariin , urkkivat tietoa ja 
revittivät vartiomiesten hermoja. 

Tunkeutujina olleet varusmiehet, alikersantti Jani 
Mäkinen Turusta sekä tykkimiehet Martti Myllyntaus 
Turusta ja Hannu Salminen Salosta hiipivät Kesnäsis
sä melkein majoituspaikkoihinja yhdelle bunkkerille. 

- Ensin se telttaporukka tulitti väärään suuntaan 
ja sitten ne pidättivät oman miehensä. Lopulta valo 
osui meihin ja peli oli pelattu, "desantit" kertoivat. 

Ormskärissä viho llinen ujuttautui maihin kylä
lahden laiturin paikkeilla ja aiheutti kovan hässäkän. 

lskuryhmiä järjestellyt sotilasmestari Erkki Jär
vi seurasi yökiikarilla, miten kolmas partio hiipi 
Kattrumpanille. Vartiomiehen silhuetti näkyi pime
ässä selvästi, mutta hän ei havainnut heti hiippareita. 
Järvi muistutti miten lupakin hehku näkyy jopa 
kilometrejä. 

- Tornin juureen olisi voinut tuikata kasapanok
sen. Vähän tämä oli kuin vanhainkodin vuodeosas
ton päiväretki , niin helppo, tuumi iskuryhmän jäsen, 
tykkimies Jarkko Koivisto Ulvilasta. Vartiomies oli 
kysynyt kahdesti tunn ussanaa, mutta sissit olivat 
vaiti . 

Hylkeistä 
merivalvonnan 
salainen ase 

Suomen rannikkopuolustus saa uuden tehok
kaan aseen käyttöönsä. Ulkosaariston hylkeisiin aio
taan kiinnittää merivalvontalaitteita, jotka välittäisi
vät viestejä epäilyttävistä kulkijoista. Erityiset kuun
telijahylkeet kiinnittyisivät sukellusveneen kylkeen 
ja toiset voisivat kuljettaa jopa pommeja. 

Huhujen mukaan hylkeiden koulutus käynnistyy 
Örössä, jonne toimitetaan ensi alkuun parikymmentä 
kylpyammetta hyljealokkaiden käyttöön. Linnakkeen 
vääpeli , Utössä lainassa oleva luutnantti Matti Autio 
ei halunnut kommentoida asiaa, koska se on salai
nen. Autio kertoi kuitenkin, että Örössä asustaa 
kolme kotkaa, jotka mieluusti syövät raatoja . 

Paraisille palaava 
tykkimies Sture 
Gustavsson 
vartiossa 
Patterinmäellä. 

- Vältimme valo- ja ääniansat. Pitkään siinä 
lyrnyiltiin, ennenkuin kaverin pyssynperä kolahti 
torniin ja silloin vartiomies teki hälytyksen. Tykki
jullit juoksivat ulos ja haravoivat koko alueen. 

Järven mukaan hälytys sujui hyvin, mutta varti
on olisi pitänyt hälyttää heti kun tunnussanaan e i 
vastattu. 

Tonni passin välissä 
Kutsu kertausharjoituksiin saattaa olle reservi

läiselle taloudellisesti kannattava kuponki. Se edel
lyttää kuitenkin sitä, että soti laspassi löytyy piiron
gin kätköistä. 

Luutnantti Matti Aution urkinta- ja holhousryh
mä järjesti yhdelle reserviläiselle yllätyksen. Aution 
porukka löysi sotilaspassin välistä 1 000 markkaa. 

Taistelija kaivettiin kivenkolosta esiin ja häneltä 
utsittiin, saattaisikohan soti laspassin välissä olla 
jotain käyttökelpoista. 

Soturi arveli , että ehkä siellä on satanen. Riemu 
repesi, kun hänelle kerrottiin, että satanenpa hyvin
kin , mutta kymmenen sellaista. 

----------------------- 27 _ 

Sotkuhommissa viisi kuukautta vuodessa 

"Kiva juosta poikien perässä" 
Jalkarättejäkin kiinteämmin anneij aan ja varus

miespalvelukseen liittyvät sotilaskodit j a sotilasko
ti sisaret, jotka myyvät kahvia ja munkkeja minne 
tahansa soti laat komennetaankin. 

Linnake -95-harjoituksen ajaksi Utöseen ovat 
tulleet Kaarina Martti Turun sotilaskotiyhdistykses
tä ja Tuulikki Uola Uudestakaupungista. 

Kaarina Martti on sotkutoiminnan veteraani. 
Hän on ollut vapaaehtoistyössä 30 vuotta. 

-Se on kiva vapaa-ajan harrastus. On kiva juosta 
poikien perässä metsässä". 

Harrastus on suhteellinen käsite, kun kuulee, 
että Kaarina Martti on parhaimmillaan ollut ti skin 
takana vii si kuukautta vuodessa. 

Kaarina Martti ja Tuulikki Uola harmittelevat 
hieman sitä, että nuoria on va ikea heidän elämänti
lanteidensa vuoksi saada mukaan sotilaskotityöhön. 
Nuorten määrän li sääntymisestä huolimatta kaksik
ko arvelee, että sisarten keski -ikä on yli 50 vuotta. 

Eri yhdistyksen sisaret kiertelevät eri sotahar
joituksissa. Kaarina Martti tuli Utöseen, kun saaris
ton sisaret kehuivat merimaisemia. Kaarina Martin 
mielestä saaristolai set vetivät hieman kotiinpäin . 

Tuulikki Uola (vas.) ja Kaarina Martti, vuosikymmeniä vapaaehtois
työtä sotilaiden hyväksi. 

Vänrikki Jouni, 20 kk, varusvartiossa 
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Kamala oli lähellä tuhoaan 

Patterien tuli tappavan tarkkaa 

Tykkien tulitus oli ammuntojen johtajan, majuri 

Kari Toivosen mukaan koko viikon tarkkaa . Maali
lauttoja ei tuhottu, mutta ne vaurioituivat 10-1 1 

kilometrin etäisyydeltä useista osumista, joita voi 

sanoa täysosumiksi. 
- Ensimmäiset ammunnat olivat hitaita ja epäta

saisia. iissä oli hanskahäiriöitä, mutta hajonta ei 

silti ollut kovin suuri. Ammuntojen nopeus parani 
koko ajan ja oli varsin hyvä harjoituksen lopulla. 

Kun johonkin käskyyn meni tiistaina kaksi minuut

tia, sama tehtiin perjantaina puolessa minuutissa, 
Toivonen kertoi ja kuunteli radiosta kranaattien 

putoamia. 
- Jaa kolme piirua edessä .. 30 metriä lautasta. Se 

on vähän kymmenestä kilometristä. Tarkkaa on. Se 

porhaltaa kaksitoista sekuntia. 
Uuttera harjoittelu nosti sekä Utön 22.Patterin 

että Ormskärin 31.Patterin tulen tehokkaaksi niin 

että tositilanteessa kohteena ollut hyökkääjän alus 

olisi tuhoutunut. 
- Ormskärin satamilliset pääsivät nopeasti juo

nesta kiinni , koska niillä on helppo ampua. Ne ovat 

kuin jotain zetoreita, jotka lähtevät käyntiin yhdestä 

napi sta ja sammuvat toisesta. Satakolmekymppisis

sä on vimpainta ja vempainta ja se tuo alkukankeut
ta. Vauhtiin päästyään se onkin todella tarkka, Toi

vonen kehui. 
Selkämeren patteriston komentajana normaalis

ti toimiva Toivonen ammutti pattereilla yli 400 

laukausta. Onnskärin 81 millin linnakeheittimet ku
luttivat 150 laukausta ja pienemmät, 12.7 millin it

konekiväärit, singot ja muut "traktorikuormallisen". 

Heitinten nakut tarkasti 
- Kauko-ohjattava maalialus Kamala oli lähellä 

tuhoa torstaina, kun satakolmekymppinen hätyytti 

sitä. Lautta kulki 27 solmua ja si lti patteri ampui 

koko ajan sen viereen. Se oli erittäin hyvä suoritus ja 

kertoo pa ljon tykin tehokkuudesta. 
Laivaliikenne oli niin vähäistä, ettei ammuntoja 

jouduttu sen takia keskeyttämään. Oli vain pari 

pientä odotusta ja kerran luotsikutteri joutui vartoi
lemaan korohorojen iskemiä. Ilmatila oli suljettuna 

kolmeen kilometriin, kun ammukset kulkivat 10 

Ammuntojen johtaja, majuri Kari Toivonen oli tyytyväinen tuloksiin. 

kilometriin noin 300 metrissä. Kaukoammunnoissa 
kranaatti nousee korkeintaan kahteen kilometriin. 

Liikennekoneet ylittävät Utön alueen 6-8000 met

rissä. 
- Heittimet ampuivat myös hyvin . Varsinkin 

perjantain vastaisena yönä tehty ammunta laskuvar

joraketeilla oli hyvin hoidettu , Toivonen totesi. 
Kauniit ja selkeät säät suosivat Linnake 95-

harjoitusta. Perjantaina lähes 20 metriin yltynyt tuuli 

vaikeutti maalilauttatoimintaa . Patterit posauttelivat 

muutamalle pienelle luodolle ja tämäkin tuli todet

tiin tarkaksi . 
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Pensaat riehahtivat 
valo raketeista 

Tulipalokiire. 

Linnake 95:n viimeiset tais
tot käytiin lauantain vastaisena 

yönä Patterinmäellä Utön länsi
niemessä, minne vihollinen pääsi 

pureutumaan yllättäen. Kello yh-

den aikaan se hämmensi saaren 

puolustajat tykistökeskityksel lä 

Kesnäsin niemeen ja Enskäriin , 

jonne se teki myös maihinnousun. 
Vihollinen eteni kohti majak-

kaa ja linnakkeen puolustajat val

mistautuivat vastahyökkäykseen, 
kun valoraketit sytyttivät tulipa
lon kolmos-ja nelostykkien väliin . 

Tu li riehahti kuivaan pensastoon 

eikä sitä saatu heti sammumaan. 

Harjo itus oli keskeytettävä, koska 
tu li olisi kovan tuulen puskemana 

levinnyt kanervikossa . 
Harjoitusta ei voitu jatkaa, 

koska yön aikataulu oli si venähtä

nyt niin , että joukkojen kotiutuk

sen takia suunnitellut järjestelyt 

olisivat sotkeutuneet. 

Tulenosoituspanokset sytyttivät maastopaloja varhain lauantaiaamuna Patterinmäellä. Kova tuuli vaikeutti sammutustöitä. Palojen takia 
taistelutoiminta keskeytettiin reserviläisten harmiksi. 
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Harjoitus ohi mallikkaasti 
Linnake -95-harjoitus päättyi varhain lauantai

aamuna. Illalla ja yön aikana 
tojen taso nousi viikon aikana tasaisesti ja homma 

luisti mallikkaasti". 
tykit ampuivat viimeiset am
muksensa. Linnakkeella tor-
juttiin rantautunut vihollinen 
ja aamulla strateginen tilanne 
lopetettiin ja joukkoja ryh
dyttiin kotiuttamaan. 

Harjoituksen johtajan ma
juri Aimo Jokelan mielestä 
harjoitus sujui "varsin hyvin". 
Jokela oli mielissään säistä, 
jotka suosivat ammuntoja. 

Tyytyväisyyttään myhäil
lyt Jokela kertoi harjoituksen 
olleen patteriston pääsotahar
joitus. Reserviläiset saivat 
ampua paljon. 

Viikon alussa Jokelan 
mielestä ampumisessa "oli 
epävarmuutta, mutta ammun-

PÄIVÄKÄSKY N:O 2 

Taistelijat. Takanamme on vaiherikas viikko.joka on 
pitänyt sisä llään paljon hikeä, kyyneleitä ja hierty
miä. Silmäluomia alkoi yhä raskaammin rasittaa 
valvottujen öiden paine. Mutta kaikella tällä oli 
tarkoituksensa. Näiden vaikeuksien ja vaivojen kaut
ta tästä maanantaina varsin kirjavastakin joukostam
me muotoutui toimjva kokonaisuus - Utön taistelu
linnake. Siitä ovat selkeinä osoituksina arvet maali
lauttojen kyljissä ja saappaiden jäljet vastahyök
käysurien varrella. 
Harjoituksen alkuvaiheen rauhanomaisuudesta siir
ryttiin tehostetun valmiuden kautta täyteen torjunta
valmiuteen. Kuluneella viikolla jokainen, joka ainoa 
meistä, osoitti tahtonsa puolustaa omaa maaperääm
me! Se tahto on meidät ennenkin säästänyt. 
Kiitän kaikkia Utön harjoitukseen osallistuneita pa
noksestaan yhteisen tavoitteemme eteen. Sotilaan 
onnea ja myötätuulta myös reservin taipaleelle! 
Me teimme sen jälleen! 

Harjoituksen johtaja 
Majuri Aimo Jokela 

Jokela myönsi , että har
joitukseen liittyi myös turhaa 
odottelua, joka usein vaivaa 
armeijan toimintaa . 

-Valitettavasti tämä tosi
asia on hyväksyttävä, koska 
400 miestä ei saa menemään 
kerralla yhdestä tuutista. 

Utön linnakkeen päälli
kön, majuri Vesa Rankin mie
lestä harjoitus onnistui. Lin
nake sai koulutusta ja tarki s
tettua taistelusuunnitelmansa. 

Rankin mukaan seuraavaa 
kertauskutsua voi Linnake -95-
sotaan osallistuneet odottaa 4-

6 vuoden kuluttua. Erityisryh
miä ja johtajia saatetaan kut
sua harjoituksiin aiemminkin. 

Lähtöpäivän tunnelmia Utössä 

Merikuljetukset ovat tärkeä osa 
saariston sotaharjoituksia. Rannik
kotykistön yhteysalus Parainen ja 
miinalautta Pyhäranta saivat tehdä 
urakkansa hyvän sään vallitessa. 
Joukkojen ruokailu oli järjestetty 
aluksille ja raikkaassa merituulessa 
ruoka myös maistui makoisalle. 

Merikuljetuksilla on Suomen 
rannikon historiassa merkittävä 
osansa. Laajimmat kuljetukset teh
tiin kesäkuussa 1941 Turunmaan 
saaristosta Ahvenanmaalle, jonka 
puolustuksen sodanjohto halusi var
mistaa heti sotatoimien sytyttyä. 
Kuljetuksia varten joukkoja ja ka
lustoa oli jo etukäteen varastoitu 
mm Kihdille Alskärille ja Jungfru
skärille. Suurimmat laivaukset teh
tiin Turussa, mutta aluksia liittyi 
kuljetusoperaatioon myös Utöstä, 
Nauvosta ja Kustavista. 

Ahvenanmaan kuljetuksiin va
raudutaan myös nykyisin . Läänin
harjoituksessa syyskuun lopulla ro
ro-laivalla tehty joukkojenkuljetus 
suuntautui tosin Raumalle, mutta 
olisi yhtä hyvin voinut kriisin alla 
tapahtua Ahvenanmaalle. 
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Tutkimuksen mukaan huolto tökki 

Esimiehet ovat 
hyviä jätkiä 

Sekä kantahenkilökuntaan kuuluvat kouluttajat 
että reserviläisesimiehet saivat hyvän arvosanan Tu
run Rannikkorykmentin Koulutustoimiston tekemäs
sä tutkimuksessa, jolla pyrittiin selvittämään Linna
ke 95:een osallistuneiden sotureitten mielialoja. 

Kyselyyn vastasi 300 reserviläistä. Kouluttaji
en ammattitaitoa ja innostuneisuutta pidettiin ylei
sesti hyvänä. Joissakin yksiköissä kouluttaja sai 
täydet pisteet , esimerkiksi linnakekomppaniassa. 
Kantahenkilökunnan ammattitaito arvioitiin myös 
korkealle: 90 prosenttia vastaajista piti sitä hyvänä. 

Lyhyestä harjoituksesta huolimatta joukkojen 
me -henki arvioitiin korkealle. Varsinkin pienimmät 
ryhmät näyttivät hitsautuneen kiinteiksi porukoiksi 
nopeasti. 

Huolto sai alustavien selvitysten perusteella 
kehnoimmat arvosanat, mutta hajonta oli suurta. 
Lähellä Sotkua ja ruokalaa telttailleet yksiköt olivat 
tyytyväisempiä kuin kauempana majailleet. Erityi
sesti Ormkärissä asustaneet reserviläiset arvosteli
vat huoltoa. Tutkimuksen johtaja, majuri Unto Piis
panen arvelee, että tyytymättömyyden syyt eivät ole 
yksiselitteisiä. - Tuskin ruoka aiheutti jupinaa. Var
masti epäsopivilla varusteilla, saunomisella ja kul
kemishankaluuksilla on ollut myös vaikutusta, ma
juri Piispanen sanoo. 

Yliluutnantti Antti v1iru sai täydet pisteet porukaltaan. 

Utön Viesti julkaisee tarkemman selvityksen 
tutkimuksesta harjoituksen jälkeen ilmestyvässä eri
koisnumerossaan. 

Taistelusukeltajatkin torjuttiin 
Linnake 95:n esikunta oli vihollisen päämaaleja 

ja viikon aikana se yrittikin tuhota elintärkeän her
mokeskuksen käyttämällä erikoisjoukkojaan. Ne tie
dustelivat ensin puolustuksen komentokeskuksen 
paikan ja tekivät sitten tuhoamisyrityksiä mm taiste
lusukeltajia käyttämällä. Maaliosasto oli koottu mm 
rykmentin sukeltajista. 

Ensimmäisessä rynnäkössä sukeltajaryhmät ja 
kumivenepartiot pääsivät pureutumaan kasarminie
meen, mutta toisella kerralla päällekävijöille kävi 
köpelösti. Ankarasti tulittaen esikuntakomppania sa i 
tilanteen hallintaansa jo rantaviivalla. Esikunnan 
tiedustelu- ja turvatoimintaajohtaneen reservin vän
rikki Janne X:n mukaan tulokset olivat lopulta 
hyviä. 

Taistelusukeltajaa on vaikea havaita etenkin 

pimeässä yössä ja meren kohistessa. Sukellusve
neestä sukeltajia voidaan laskea melko lähelle koh
teita, mutta toisaalta elektroniset laitteet voivat pal
jastaa vedenalaisen. Ja sukeltajankin jo kaukana 
kohteestaan , jos laitteet vain toimivat. 

Sukeltajia vastaan voidaan puolustautua mii
noittein ja piikkilangoin. Jo toisen maailmansodan 
aikana hyväksi koetut verkot ovat oivia esteitä , 
mutta toisaalta nekin voidaan leikata. Liukkaat ran
takalliot ovat hyvä este ja siihen tarkoitukseen voi
daan käyttää esimerkiksi öljyä. Lämpökamerat ha
vaitsevat sukeltajat pimeässäkin, vaikka meren kohi
na haittaisikin vartiomiehiä havainnoinnissa. 

Nykyaikaisessa sodankäynnissä sukeltajat ovat 
paljon käytetty aselaji ja suurvalloilla näitä on run
saasti käytössä. 
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Musisoiva majuri palasi Utöseen 

Kertausharjoitus Linnake 95 sujui ilman hanne
ja ja sääkin oli syyskuulle loistava, totesi Utön 

linnakkeen päällikkö, majuri Vesa Ranki puolentois
ta viikon urakan jälkeen. 

Vapaa-aikaa löytyi lopulta myös harrastuksille, 
musisoinnille ja ruoanlaitolle. 

Ranki siirtyi syyskuussa rykmentin esikunnas

ta Utöseen, missä toimi vuosina 1977-82 luutnantti
na linnakkeen johdossa. Esikunnissa ja YK-tehtävis
sä vierähti reilu Vl!Osikymmen ennen paluuta. 

- Tänne oli helppo palata, koska työhöni kuului 
esikunnassa melkein kaikkia saaristolinnakkeiden 
asioita , Ranki kertoi. 

- Armeijan toiminta Utössä on muuttunut suu
resti , sillä 15 vuotta sitten miehitystä oli vain jouk
kue. Nyt toimintoja on paljon, samoin tekniikkaa ja 
aseistusta. Utön merkitys on todellakin kasvanut 
merkittävästi. 

Sotaharjoitusta valmisteltiin vuosi , josta aktii

visti puoli vuotta. 
- Kertausharjoitus on monella tavalla erittäin 

mielenkiintoinen kokemus, sillä ihmisten ja tehtävi
en kirjo on niin mittava. Töitä paiskitaan yhtä päätä 
ja sitten levätään, kun harjoitus on ohi. 

Harjoituksesta laaditaan nippu raportteja ja sen 
jälkeen tuloksia verrataan niihin tavoitteisiin, joita 
oli asetettu . Uutta oli töiden jaksotus, erilaisia tehtä
viä harjoitettiin lyhyesti ja tehokkaasti. 

Linnake 95:ssä oli käytössä ns joukkotuotanto
periaate, jossa luodaan jo varusmiesaikana joukko, 
joka sitten kutsutaan kertaamaan noin viiden vuo
den kuluttua. Joukossa oli nyt myös laajan ikäkirjon 
yksiköitä. 

Sähkö ja vesi pian kuntoon 
Päällikön tehtävät saarivaruskunnassa ovat mo

nipuolisempia kuin mantereen sotilasyksiköissä. 
- Tunnen useimmat saarelaisista ja se antaa 

edulliset lähtöasetelmat, sillä haluamme hyvät välit 
paikallisiin ihmisiin, Ranki sanoi. 

Sähkön ja juomaveden saanti on ollut ulkosaa
ristossa ongelma, johon on löytymässä ratkaisu. Nyt 
vettä on tuotu Turusta. Uuden hankkeen mukaan sitä 
johdettaisiin putkissa Ormskäriltä. 

- Suunnitelmassa huomioidaan niin sotaväki 
kuin siviilit, joista useimmat haluavat kunnon vettä . 
Utössä on muutamia kaivoja, mutta niiden kapasi

teetti ei riitä koko saarelle, Ranki kertoi. 

Pirunpellon laidassa viihtyy 
Suunnitelmat Utön yhteysalusliikenteen yksi

tyistämisestä epäilyttävät Rankia . Sen mukaan Ha
runin korvaisi yksityinen alus. 

- Pelkään, etteivät yhteydet ainakaan parane 
nykyisestä , sillä kesän jälkeen kulkijoita on vähän ja 
rt:llä omat kulkuneuvonsa. Kuljetukset ovat parem
mat kuin 15 vuotta sitten, mutta niitä ei ole varaa 
huonontaa yhtään. Myös koulun ja päiväkodin säi
lyttäminen ovat elintärkeitä, kun ajatellaan elävää 
saariyhteiskuntaa. 

Rankin mukaan olo Utön Pirunpellon laidassa 
punaisessa tsaarinajan mökissä tuntuu varsin kotoi
salta. Aika kuluu kirjeitä ja kirjoituksia kirjoitellen 
ja ruokia kokaten. Siinä välissä mies asettuu synteti

saattorin ääreen ja !urauttaa musiikit. 
Majurilla oli kiire vapaalle, sillä matka vei 

Rymättylään musiikkihommiin. Loimaalaisen Esa 
Luoman pumpussa on 1-4 soittajaa riippuen siitä, 
miten kukin harrastaja töiltään ehtii ja Ranki halusi 
varmistaa , että ainakin yksi ehtisi kansaa huvitta

maan. 
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Herkkuja ja 
huumoria ... 

Utö ala 
carte 
eli herkkuja _ 

1 
1 

joukoille Rauni ruokkii leiriläiset. 

Utön linnakkeen emäntä Rauni Morottaja huo

lehtii Linnake 95 -harjoituksen muonituksesta. Hä

nellä on neljä apulaista . Lisäksi kenttäkeittiöllä tou

huaa yksi reserviläinen. Melkoinen määrä evästä 

viikon aikana uppoaakin taistelijoihin . Päivittäin syö

dään aamiaisella 30 kiloa makkaraa, 50 kiloa leipää, 

200 litraa teetä, keittoa 200-270 litraa, puuroa 120 ja 

kastiketta 155 litraa. Kahden dl:n maitopurkkeja 

varattiin maanantaista torstaihin 3000 kpl. 

Keskiviikon ruokalista: 

Aamiainen: Kahvi , sokeri, sämpylä, neljänvil

janvelli, palviliha, appelsiinimehupikari , LVM. 

Lounas: Spagettilihapata, tomaatti , LV, mehu , 

mustikkakeitto. 
Päivällinen: Lihakasviskeitto, juusto, LVM, 

mehu , omena. 

lltapala : Sitruunatee, hapankorppu,juusto, kurkku. 

Armeijalla uusi 
ydinsuoja 

Perinteisen sadeviitan rinnalle pääesikunnan 
kehitysyksikkö on suunnitellut uuden ydinsuojan. 
Uutukainen pahvilaatikko on jaettu jokaiselle Lin
nake -95-harjoitukseen osa lli stuvalle. 

Pääesikunnan mukaan pahvilaatikko on kolmas 
askel laajassa ydinsuojasuunnittelussa. Ensin ar
me ija kehitti ydinviitan. Toinen läp imurto tapahtui 
viiden vuoden kehittelyn jälkeen, kun armeija keksi 
viitan, joka ydinpölyn lisäksi suojaa vedeltä. 

Pahvilaatikko on näppärä keksintö. Ydinhyök
käyksen sattuessa laatikko laitetaan päähän. Sitten 
suojautunut henkilö asettuu siten , että laatikon um
pinainen pohja on ikkunaan päin . 

Kun vaara uusista pommituksista on ohi, tulee 
ennen laatikon riisumista tähystää tilanne . Se tapah
tuu laatikossa olevalla peri skoopilla, joka on val
mistettu tyhjästä vessapaperirullasta ja kossupullon 
pohjasta. 

Laatikkosuojan keksineet jaksavat mainostaa 
suojan ympäristöystävällisyyttä. Syvän rauhantilan 
aika na kapistuksen voi panna kierrätykseen tai tyh
jiä viinipulloja täyttöä odottamaan. 

Tapahtui taannoin 
Emäntä henkilökuntineen oli saunomassa lin

nakkeen rantasaunalla, kun katon rajasta alkoi nous

ta savukiehkuroita. Saunamajuri oli polttanut kiu

kaan uunissa muutaman pesällisen liikaa , ja kuiva 

puu äityi liekkeihin . Tarmokas emäntä antoi alku

sammutusohjeet ryhmälleen ja lähetti yhden vie

mään sanaa Pekhalle, linnakkeen palomestarillc. 

Tuumattuaan kotvasen Pekha arveli , ettei yksin suo

riudu saunan sammutuksesta ja soitti Jarkolle. 

- Jarkko puhelimessa. 
- Pekha täälle terve. Mitäpä sinulle kuuluu? 

- No mitäs tässä, nukkumaan menossa. 

- Vai nukhumaan. o ootko käyny kalassa? 

- Päivällä kävin . 

- No tuliko kallaa? 

- Eipä ihmeemmin . 
- No voi harmi . Lähethäänkö Jarkko saunaan? 

- Enpä taida enää näin myöhään. 

- No lähe nyt vaan. 

- Vaimon kanssa oltiin eilen saunassa, en taida 

nyt lähteä. 

- Lähe nyt vaan, sauna palaa. 
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Hyvät Kiltasiskot 
ja -veljet! 

Kesä on jälleen takanapäin ja pitkä syksy pimeine iltoineen edessä. Toimintamme on ollut 

vilkasta ja kiltalaiset innolla ottaneet osaa eri tapahtumiin. Kesän aikana on tutustuttu Turun 

hautausmaan merkittävimpiin hauto ihin ja kuultu si nne haudattujen kuuluisien henkilöiden 
e lämänvaiheita . On tehty retki Tallinnaan, Pa ldiskiin, Haapsaluunja Hiidenmaalle ja saatu ihailla 

Viron kauniita maisemia ja luontoa. On myös nähty venäläisten hävittämiä taisteluasemia, 

kasarmeja ja asuinrakennuksia, jotka törröttävät tyhjinä, surkeina muistomerkkeinä muistuttaen 

Viron kansaa Neuvostoliiton miehittämästä ajasta. 

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä oli järjestetty Gyltös ä rynnäkkökivääriammunta. Am

munta onnistui kaikinpuolin hyvin, mutta ikävä kyllä va in yksi nuori ehti mukaan. 

Iloisena ja miellyttävänä kokemuksena o li heinäkuun a lkupäivinä tutustuminen presidentin 

linnaan, j oka ainakin useimmille oli tuttu vai n televisiosta. Päivän kruunasi käynti Suomenlin

nassa ihanan sään vallitessa. 
Elokuussa tärkein tapahtuma o li Turun Messut, johon kiltakin ott i osaa. 

Syyskuun puolivälissä tehtiin perinteellinen marj a- ja kalamatka Reilaan, jossa meidät otti 

ylikersantti Heikki Salakari ystävä lli sesti vastaan. Näin oli syksyn to iminta jälleen käynnistynyt. 

Toivottavasti reserviyksikkötoiminta pääsee aselajissamme hyvin käyntiin ja kiltalaiset ottavat 

innolla osaa vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. 

Toivotan kaikille kiltalaisille ja kantahenkilökunnalle hyvää terveyttä j a vilkasta osanottoa 

killan rientoihin. 

ToivoVeriö 

Killan osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ (921) 281 5385 
puh. koti (921) 371 176 

tai postiosoite: 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 
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