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Kansikuva: Syksystä talveen. 
Kuva:MikaO-anen. 

komentaja ~ --

Mikä, tänäiin 
tärkeää,? 

Saaristossa on aina totuttu luottamaan, että hädässä 
olevaa autetaan . Yhteiset kokemukset meren armotto
muudesta ovat kasvattaneet saariston asukkaat tähän. 

Vain yhteisvoimin on selvitty syksyn myrskyistä, 
kelirikosta ja talven ankarista olosuhteista. On tarvittu 
kaikkien kokemustajaerityisosaamista, että on selvitty, tai 
ylipäänsä pysytty hengi ssä. 

Näin on tänäkin päivänä. Jos me haluamme pitää 
kauniin saaristomme elävänä ja kilpailukykyisenä maam
me muiden osien kanssa, niin se edellyttää kaikkien eri 
saariston kuntien ja viranomaisten yksituumaisuutta niin 
strategiassa kuin yksityisten kehittämisprojektienkin osal
ta. Tarvitaan ennakkoluulotonta ja omienkin tarpeiden ja 
suunnitelmien yli ulottuvaa näkemystä ja voimavavarojen 
yhdistämistä yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. 
Korostaaksemme yhteistyön voimaa olemme valinneet 
vuoden viimeisen Kalkaksen erityisteemaksi yhteistoi
minnan. 

Kulunnut vuosi on o llut kovaa työntekoa. On ollut 
menestystä ja takaiskuja. Upeinta on o llut tehdä työtä 
Teidän kanssanne rykmenttiläisetja kiltaveljet. 

Haluan Kalkaksen välityksellä kiittää Teitä kaikkia 
hienosta osaamisesta ja hyvistä tuloksista. 

Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 

Juhani Haapala 
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Uusia 
lähestymis

muotoja 

Harva kunta Suomessa on hyötynyt yhteistyöstä puo
lustusvoimien kanssa niinkuin Korppoo. Varuskunnan 
läsnäolo näkyy arjessa, kunnalliselämässä ja etenkin 
veroäyrikertymässä. Armeija kunnassa on toiminnalli sesti 
ja ta loudelli sesti merkittävä tekij ä. "Olisipa mei lläkin yksi 
varuskunta tai linnake", huokaili kerran erään kunnanjoh
taja. 

Sie ll ä mi ssä varuskuntia on , ne ovat kutoneet ympäril 
leen laajan siviiliverkon. Varsinkin saaristossa kanssakäy
minen on molemmin puolin arvos tavaa ja monimuotoista. 

Sotilaiden ja siviilien yhteistoiminnasta ovat kiinnos
tuneita myös yritykset, järjestöt sekä tutkimu s- ja 
opetuslaitokset. Joillakin niistä on armeijan kone istossa 
vaikkapa oma tuote,jonka kohtalo kiinnostaa, mutta useim
mat haluavat va in tukea maanpuo lustustyötä ja etsiä uusia 
lähestysmuotoja keskustelun käymiseksi ja uusien koke
musten saami seksi. 

Armeija on takavuosia hanakampijutustelemaan vaik
kapa ympäristökysymyksistä. Rannikkorykmentin alueel
la vuorovaikutusta on saatu , kun rykmentti on vuosikym
menten ajan tukenut tieteentekijöitä, kuten lintu-, hylje- ja 
meri tutkijoita, historioitsijoita, maantieteil ijöitä, geologe
j a ja meriarkeologeja, nä iden tutkimusmatkoilla saaristos
sa. Utön peltiparakissakin on yövytetty eri sortin tuntijoi
ta,jotka ovat jättäneet jälkeensä kasapäin tietoa ja pysyviä 
vaikutuskanavia myös rykmentin väelle. Tiedeväkikin on 
mielellään kuullut niitä , jotka saaristossa elävät. 

Nyt olisi keksittävä uusia kohderyhmiä, jo iden kautta 
armeijaan virtaisi uusia tieto-tuulahduksia ja samalla taho
ja,joita voitaisiin hyödyntää myös pr-mielessä j a monessa 
muussakin tarkoituksessa. Erilaisissa tehtäv issä ja rien
noissa tarvitaan ystävien ja tukijoiden panosta, joten siinä 
kohdin pienikään kädenojennus ei o le liikaa. 

Seppo Sudenniemi 
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''Tämä on merkkinä teille: 
te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä'' 

Mui stan opiskeluaikana jonkun luennoi tsi
jan lausuneen seuraavan ajate lman: "Jos saksa
lainen sai si valita, menisikö hän taivaaseeen vai 
kuuntelemaan perusteellista es ite lmää taivaas
ta, hän valits is i jälkimmäisen". Luulen kui ten
kin , e ttei järkisyiden etsiminen ja perusteiden 
kyse ly o le va in saksa laisten ominaisuus, vaan 
me ille kaikille yhte inen piirre . 

Meille "esite lmälinjan" kannattajille löy
tyy enkelin paimenille lausumissa sano issa ala
ti tuore mui stutus. Jumala antaa merkkejä, mut
ta merkkien löytämi seksi on nähtävä etsimi sen 
vaiva. On lähdettävä liikkeelle. Ja se ka i vai
keinta onkin . Lähteä liikkeelle uskon varassa. 
Vaarana pettymys ja naurun alaiseksi joutumi
nen. Kautta aikojen sielunviho llinen on tä lla i
s illa peloilla pitänyt ihmi siä paika llaan, usko
te llen, että Jumalan on ensin annettava joku 

KenttörovastiRaunoJörvinen. 

ihmeellinen merkki . Varmuus o lis i tultava ko
ke ilematta? Oli si löydettävä e tsimättä? Järje
töntä! 

Samo in kuin paimenten oli lähdettävä liik
keelle ja omakohtaisesti varmi stuttava siitä, 
e ttä heille tode lla o li syntynyt Vapahtaja ; sa
moin meidänkin o li si uskallettava astua rihka
makulttuurin joulusta Herramme j a Vapahta
j amme eteen. Sillä paikalla meidät rii sutaan 
omasta erinomaisuudesta, omasta vii saudesta 
ja varmuudesta. Mutta s illä paikalla me idät 
myös puetaan J umaJan anteeksiantamuksella ja 
rakkaudella. Siitä on hyvä pa lata uude lleen 
arjen keskelle kokemaan myös sie ll ä Vapahta
j an lähe isyys. 

Löytörikasta Joulua kokeilulinjalla toivoo 
Rauno Järvinen 
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Majuri Kari Toivosesta Vuoden 
rykmenttiläinen 

Majuri Kari Toivonen. 

Majuri Kari Toivonen nimettiin ensimmäi
seksi Vuoden rykmenttiläi seksi rykmentin vuo
sipäivänä 10.9. 1995 Gyltön linnakkeella pide
tyssä ti la isuudessa. Osoitukseksi va linnasta 

häne lle luovutettiin rouva Hanna Karijärven 
rykmentille palkinnoksi lahjoittama upea po
kaa li . 

Maj uri Toivonen on suorittanut upseerin 
tutkinnon vuonna 1978 ja meripuolustuksen 
esiupseerikurssin 1990. Nuorempana upseeri 
na hän palve li Örön linnakkeella ja vuodesta 
1982 vuoteen 1987 Hangon Ranni kkopatteris
tossa eri pää llikkötehtävissä . Suomenli nnan 
Ranni kkorykmenti ssä maj uri Toivonen toi mi 
vuosina 1987- 1990 kunnes palas i taas j uuril
leen rykmenttiimme syyskuussa 1990. YK-pal
veluksessa hän on ollut kahdesti . 

Keväästä 1993 maj uri Kari Toivonen on 
toiminut Kuuskaj askarin linnakkeen päälli kkö
nä ja vaikuttanut merk ittävästi niin linnakkeen 
kehitty miseen kuin erinomaisten yhteiskunta
suhteiden luontiin . Maj uri Toivosta voitaneen 
luonnehti a ranni kkotyki stön tode lli seksi am
matti laiseksij a erity isesti e rään päätoimintom
me, asevelvolli sten koulutuksen pari ssa hän on 
tehnyt merkittävän päivätyön eri ranni kkoty
ki stöjoukoissa. 

Kalkas onn ittelee S inua mitä lämpimim
min, Kari! 
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Juuret syvällä kotiseudun 
kamarassa 

Rykmentti e i e lä omaa elämäänsä "umpios
sa", muusta maailmasta mitään tietämättä. Suh
teet ulkomaailmaan ovat yhtä tärkeitä kuin ilma, 
jota hengitämme. Yhteydenpidosta vastaavat 
linnakkeet omassa lähipiiri ssään, esikunta koko 
toiminta-a lueell amme j a - eikä vähiten - jokai
nen rykmenttiläinen o malla paika llaan. Yhte
yksiä ympäröivään maailmaan onkin vaikka 
millä mitalla. 

Kotikunnat 
Rykmentin kotikunti a ovat T urku, Rauma, 

Korppoo, Dragsfjärd, Houtskär, Kustavi ja Py
häranta. Yhteydenpito koti kun tien ja rykmen
tin välillä on päivittäistä. Tapahtumat vaihte le
vat vuosia kestävistä kehitysprojekteista laitu
ritanssiaisiin . Kunnat kantavat toki huo lta myös 
" harmaapukui sista" veronmaksaj istaan. Me 
pyrimme tukemaan kunti a niil tä osin kuin ky
kenemme. Es imerkki molempia osapuoli a hyö
dyttävästä yhteisto iminnasta on Utön ja Örön 
sairaanhoitajat. 

Linnakkeet ovat suunnite lleet itse lleen 
LOGOT. Esimerkkinä on o llut Kuuskajaskari. 
Logoissa on rannikkotyki stön bastioni ja sen 
sisällä kotikunnan vaakunan peru sai he, esimer
kiksi Drags fj ärdin potkuri . 

Suhdetoiminta-alue 
Nimitys suhdetoiminta-a lue on hieman epä

vira llinen. Sotilas läänimme alue on maanpuo
lustustyötä varten j aettu joukko-osastojen kes
ken. Rajat eivät ky lläkään o le tarkkoj a eivätkä 
"pyhiä". TurRR:n suhdeto iminta-a lueeseen 
kuuluvat Saaristo meren j a rannikon kunnat 
Västanfjärdi stä Raumalle. Suurimmat paikka
kunnat ovat Naantali , Uusikaupunki j a Parai
nen. 

Yhteydenpito suhdetoiminta-a lueeseen on 
tiedotusta, läsnäoloa, osallistumista. Valat py
ritään järjestämään vuoron perään eri paikka
kunnilla. Viime vuosina valoja on pidetty mm 
Uudessakaupungissa, Naantali ssa, Paraisilla j a 
Nauvossa. Yhteyttä pidetään myös paikallisiin 

Sisäministeri Jan-Erik EnestomjosotiloslääninkomentojokenrmHonnuSärl<iösähköverkon kehittämistopoomisesso Utön 
mojokosso30. 10.1995. 

pauhuja 

maanpuolustusjärjestö ihin. Näitä ovat mm re
servinupseeri- ja aliupseeri kerhot ja veteraani 
järjes töt. 

Vierailut 
Vi erailuita rykmentin to imipisteisiin tapah

tuu vuosittain tosi paljon. Es imerkiksi vuoden 
1994 "saldo" o li 170 vira lli sta vierailua. S ii s 
pienten tai suure mpien ryhmien käy nnit, joihin 
on liittynyt es ittely. Henkilömäärä o li yhteensä 
n 3000. 

Suositu immat vierailukohteet ovat o lleet 
Gy ltöja Kuuskaj askari; kumpikin reilusti y li 50 
ryhmää. Örön ja Utön kävijämäärät o li vat no in 
30 ryhmää kumpaankin. Katan pää on eksootti
suutensa vuoksi myös haluttu vierai lukohde. 

Oman to iminnan esittely on tärkeä osa 
maanpuolustustyötä. Ensisijaisesti otamme vas
taan veteraanit, sitten muut maanpuo lustusjär
jestöt. "Oman talon" väen käynnit pyritään 
myös hoitamaan. Muiden yhdistysten ym osalta 
on pakko noudattaa j oskus tiu kkaak in tarvehar
kintaa. Vierailuja pyri tään tasaamaan eri lin
nakkeille j a hajo ittamaan myös aja ll isesti siten, 
ettei isäntien taakka muodostu kohtuuttomaksi. 
S ilti on selvä, että vierailut tuppaavat kasaantu
maan loppukeväälle j a alku kesä lle. 

Merellistenvironomoistenyhtelstyöonkiinteää. 
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Vierailut ovat onnistuneet yleensä upeasti. 
Kävijät ovat - ja aivan oikein - saaneet hyvän 
kuvan rykmenti stä. 

Kansallispuisto 
Saari stomeren Kansalli spui sto vaalii maa

ilman kaune imman saari stomaiseman ainutlaa
tui sta luo ntoa. Rykmentti tukee työtä monin 
tavoin. Kannamme vastuun siitä, että itse huo
lehdimme luonnonsuoje lusta kaikessa toimi n
nassamme. Voikin hi eman leikki sästi , mutta 
toisaalta totta puhuen sanoa, että mikäli haluaa 
luonnon pysyvän hyvässä kunnossa, pitää alue 
ehdottomasti luovuttaa Puolustusvoimille. Ryk
mentti on myös jo muutaman vuoden myynyt 
Jungfruskäri n vartio miesten työaikaa puiston 
töi hin . Kehotan käymään Jungfruskärissä kat
somassa tulosta! 

Merelliset viranomaiset 
Saaristomerellä to imii Merelli sten Viran

omaisten Yhte istyöryhmä eli METO. Sii hen 
kuuluu Merenkulkupiiri , Meri vartiosto, Saa
ristomeren Laivastoja rykmenttimme. Työryh
mä neuvotte lee mm in vesto in tiha nkkeiden 
yhdistämisestä ja yleensäkin to imi ntojen kaik-



_ a 

kia osapuolia hyödyttävästä ja - tie tenkin -
valtion varoja säästävästä käytöstä. Työryhmä 
pitää yhteyttä muihin saaristossa toimi viin vi 
ranomaisiin ja yhteisöihin kuten esimerkiksi 
maakuntaliittoihin (EU-rahojen toivossa tie
tenkin! ). Käsittelyssä on ollut mm tutka val von
nan yhteiskäyttö, saari ston sähköistys, yhteys
alusliikenne j a turvalli suustoiminta. 

Projekteja 
Näkyvimmin esillä o llut kehitysprojekti on 

saariston sähköistys. Hankkeessa ovat mukana 
Kauppa- ja Teollisuusministeriö, Puo lustus
voimat, Merenkulkupiiri , Meri vartiosto, Var
sinais-Suomen Liitto, Nauvon ja Korppoon 
kunnat sekä yksityiset sähkönkäyttäj ät. Työtä 
as ian vuoksi on tehty hartiavoimin. Osoitukse
na tästä suurjännitekaape li on jo saatu Trunsö
hön asti . Jokainen metri li sää opti mismi a. Mah
dolli sesti jo ensi vuonna vietetään Utössä "va
lon juhlaa". 

Utön linnakkeen ves i- j a jätevesias iaa set
vitään tarkkaan. Projektissa ovat mukana mm 
Vesi- ja ympäristöpiiri , Sotilas läänin Esikunta 
ja Korppoon kunta. Näinköhän puhdas vesi 
piankin virtaa Utön vesi hanoista ilman, että sitä 
on ensin kuljetettu laivalla Turusta asti . 

Niin että 
Suhteiden luominen vaatii rankasti työtä, 

kärsivällisyyttä j a aikaa. Suhteiden pilaaminen 
sitten kyllä onni stuu vaivattomammin ... Jokai
sen rykmenttiläisen kannattaa mietti ä as iaa 
omalla kohdallaan. Itse muokkaamme ympäri s
töämme. Kotimetsä vastaa niin kuin sinne huu
detaan. 

Mitä vie lä sano isi yhte istoiminnasta rak
kaan Kiltamme kanssa, reserviyks ikkötoimin
nasta j a vaikka mistä. Asiaa kyll ä riittäisi; j äte
tään sentään jotain kirjoitettavaa muillekin. 

Erkki Marttila 

pauhuja ~ --

Käänny 
puoleeni -
sosiaalikuraattori 
auttaa 
pulma tilanteissa 

Sosiaalikuraattori Marjut Kaukonen. 

Hei. Olen Marjut Kaukonen, uusi sosiaa li 
ku raattori . Tehtävänäni on neuvoa ja ohjata 
varusmiehi ä luottamuksellisesti sosiaali sissa, 
taloude lli sissa j a opiske luun liittyvissä as iois
sa. Järjestän myös mahdollisuuden henkilö
kohtaisiin keskusteluihin ongelmatilante issa. 

Sij aintipaikkani on He ikkilän kasarmilla, 
Huoltopatterilla, mutta pidän vastaanottoja myös 
linnakkeilla, varuskuntasairaalassa j a laivas
tossa. 

- - ~ pauhuja 

Työni on pitkälti yhteistyötä päälliköiden, 
vääpe le iden, sotilaspapin, VMTK:n j a eri vi
ranomaisten kanssa. Valtion ja kunt ien viran
o maisiin pidän yhteyttä mm. sosiaali -, työvoi
ma-, o ikeus-, vero- ja opintoas ioissa. Pidän 
myös oppitunteja varusmiehille a laani liittyvis
tä as ioista. 

Runsaan parin kuukauden aikana luonani 
on käynyt jutte lemassa tai soittanut 159 varus
miestä, 9 omaista j a 7 henkilökuntaan kuulu
vaa. 

Toimeentuloasiat työllistävät 
Eni ten varusmiehet käyvät toimeentuloasi

oissa (43,4% kävijöistä) . Teemme yhdessä so
til asavustushakemuksia, tarkistamme, että tar
vittavat liitteet ovat mukana. Puhumme myös 
y leensä sosiaa liturvasta palveluksen aikana ta i 
sen jä lkeen. Mon i on o llut työttömänä tai opis
ke lemassa ennen palvelukseen astumista ja näi
nollen säästöjä e i ole käytettäv issä palvelu ksen 
a ikana tulleisiin laskuihin j a elämiseen. 

Vaike immalta tuntuu joko yksin ta i avolii 
tossa asuvien toimeentulon tu rvaaminen. Soti 
lasavustus kattaa tässä tapauksessa va in varus
miehen osalta asumi seen liittyvät kulut, mutta 
ruokarahaa ei makseta vapailta viikonlopuilta . 
Kovin paljon velkoja j a sakkoj a e i nykyään 
varusmiehillä o le (3, 1 % käv ijö istä), joten kyse 
on pelkästään normaali sta to imeentulosta. Ve l
kojen, sakkojen ja verojen lykkääminen varus
miespalve luksen j älkeiseksi ajaksi on yleensä 
ollut he lppoa, joten näiden asio iden ei pitäisi 
paljon to imeentuloon vaikuttaa. 

Monipuolinen tehtäväkenttä 
Toiseksi eniten työhöni on liittynyt opi ske

luas ioiden ho ito, ( 18,2% kävijöistä). Haemme 
opinto lainan korkoihin avustusta, mietimme 
eri opi ske lumahdolli suuksia ja teemme hake
muksia oppilaitoksiin. Myös henkilökuntaan 
kuuluvat kyselevät eniten opiskeluun liittyviä 
tukiasioita. 

Keskustelemme myös palvelukseen liitty
vistä as ioista ( 14,5 kävijöistä) , mm yleensä 
palve luksessa jaksami sesta, tove risuhteista, 
loma-ajoista j a siirroi sta. 

Henkilökohtaisten asioiden j a ongelmien 
käs itte lyä pidän myös tärkeänä. MM perheasi
at, sosiaa liset suhteet ja muut si vi il iasiat puhut-
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tavat 10,2 kävijöistä. Yleensä jo puhuminen 
auttaa j a selkiyttää tilanteen. Yritämme myös 
yhdessä hakea ratkaisuj a ongelmille . 

Asumistukias iatja asunnon hakeminen tu
levat monille ajankohtaiseksi es im. muutto yh
dessä tyttöystävän kanssa. Myös muutto toisel
le paikkakunnalle opi ske lun takia varusmies
palve luksen j älkeen vaatii jo asunnon hakua 
kesken pal veluksen. Myös varusmiesten omai
set kyse levät asuntoasio ita. Näihin asioihin liit
tyen as ioi 7,5% kävijö istä. 

Työelämään liittyv issä as io issa ei paljon 
varusmiehiä käy (3,1 %), joillakin on jo työ
paikka odottamassa ja useille on opiskelun alo it
taminen ajankohtaisempaa. 

Olenkin tyytyväinen, että työni on lähtenyt 
hyvin käyntiin . Asioita on tullu t esiin monipuo
lisesti ja ennenkaikkea monet asiat ovat hoidet
tav issa. Turhaan ei kannata arkailla ja pitää 
ongelmia painolastina sisällään, mi tä nopeam
min to imi t, sitä he lpommalla yleensä vaikeista 
as ioista selviät. 

Tapaamisiin 
sosiaa l ikuraattori 
Marjut Kaukonen 
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Via Dolorosa 
Oltuani muutaman pa1van palveluksessa 

kunniakkaalla Gyltön linnakkeella sain kuulla, 
että olisi mahdollista osallistua Tikkakoskella 
pidettäviin sotilassuunnistuksen SM-kisoihin 
TurRR:n väreissä. Umoittauduin vapaaehtoisek
si, mikä silloin tuntui ainakin kavereitteni mie
lestä typerältä, sillä heidän mielestään harva 
mies vapaaehtoisesti haluaarämpiäasej a reppu 
selässä keskellä sysimustaa korpea keskellä yötä. 
Näin jälkikäteen väsymyksen jo kaikottua oli 
hyvä, että olin mukana, sillä yösuunnistushan 
on parasta, mitä mies voi tehdä housut jalassa. 

Itse ennen kisaa,joka siis pidettiin elokuus
sa Tikkakosken jylhissä maastoissa, olivat alle
kirjoittanut ja Mikko Harittu , tuleva upseeris
mies, tehneet mitä moninaisimpia harjoituksia 
luutnantti Kari Lehdon johdolla Korppoon 
metsissä. Tämänkin takia lähdimme hyvillä 
mielin kohti Tikkakoskea majuri Uolevi Piispa
sen, partiomme johtajan, asuntoautolla kuulak
kaana elokuun aamuna. 

Alku ei hankala .. 
Saavuimme Tikkakoskelle jo maanantai

iltana, vaikka ki san oli määrä alkaa vasta keski
viikon ja torstain välisenä yönä, si llä raskas kisa 
vaati pitkällisen keskittymisen. Lopulta koitti 
tuo kauan jo hartaasti odotettu yö, jolloin mie
hestä otettaisiin mittaa. Partiomme,johon itse
ni lisäksi kuului majuri Uolevi Piispanen, luut
nantti Kari Lehto (mies, jota ilman tuskin oli
simme selviytyneet niinkään hyvin kuin nyt 
teimme (ja varusmies Mikko Harittu , lähti met
sän siimekseen hieman ennen puolta yötä. En
simmäisen rastin jälkeen partiomme jakautui 
kahtia (kuten partiokisan säännöissä edellytet
tiin), joten minä ja majuri Piispanen saimme 
oman pienen lenkkimme, kun taas luutnantti 
Lehtoja Mikko Harittu kiersivät melkein mara
tonin pituisen lenkin. Rastit löytyivät ihan koh
talaisesti , mutta ainakin minun j a majuri Piispa
sen vauhti ei ollut mitään päätä huimaavaa. 
Muutamien hölmöilyiden jälkeen saavuimme 
kokoontumisrastille, jossa luutnantti Lehto ja 
Harittu jo odottivat meitä. Tämän jäi keen matka 
jatkui vielä muutaman rastin verran ennen kuin 
yöosuuden maali häämötti edessä. Syötyäni 

armeijan ravitsevaa muonaa menin nukkumaan 
hyvin ansaittua muutaman tunnin yöunta ennen 
seuraavan päivän koitosta. Olin hengissä ! 

Päiväosuus 
Seuraava aamu valkeni yllättävän nopeasti , 

mutta univelasta huolimatta en ollut tippaakaan 
väsynyt, koska adrenaliinijylläsi kehossani sen 
verran vauhdilla, ettei uni olisi voinut maittaa. 
Syötyäni pienimuotoisen aamupalan ja tehtyä
ni tosisiss in tarpeet olin valmis kohtaamaan 
päivän haasteet yhdessä muun partion kanssa. 
Partiomme säntäsi metsään noin klo 08.00. 
Noin kolmetuntinen urakka oli alkanut. 

Partiokilpailun päiväosuudella pelinhenki 
on se, että ensimmäisen rastin jälkeen jokainen 
partion jäsen jatkaa omia polkujaan, kuitenkin 
sovitut rastit kiertäen, kohti kokoontumisrastia, 
jonka jälkeen partio jatkaa kisaa yhdessä vielä 
muutaman rastin. Kisa ei ole kuitenkaan vielä 
ohi, vaan oikeastaan se vasta alkaa. Edessä on 
miestä kokolailla syövä kahdenkilometrin mit
tainen pikataival. Pikataipaleen aikana pitää 
väsymyksen sumentamin silmin osua pieniin 
putoaviin tauluihin (vastaavanlaiset kuin am
pumahiihdossa), ja heittää 600 gramman pai
noisia käsikranaatteja 25 metrin päässä olevaan 
poteroon. Jokaisesta ohilaukauksesta sakote
taan viisi minuuttia, ja vastaavasti jokaisesta 
ohi heitetystä käsikranaatista saa kolme mi
nuuttia sakkoa. Joten eikun matkaan. 

Meidän kohdaltamme päiväosuus alkoi , kii
tos luutnantti Lehdon, loistavasti, sillä hän joh
datteli meidät suoraan ensimmäiselle rastille. 
Rastien jakamisen jälkeen lähdin , kuten muut
kin, intoa puhkuen kohti ensimmäistä rastia, 
jonka löytyikin heti . Kun neljä seuraavaakin 
rastia löytyi muitta mutkitta, tarkkaavaisuuteni 
petti ja yhtäkkiä löysin itseni ihmettelemästä 
ojien lukumäärää,joka ei sitten millään täsmän
nyt kartan kanssa. Aikani samoiltuani ja sa
moiltuani löysin pahaisen rastin heilumasta pie
nen kepin päästä. Siinä se vain heilui , niin kuin 
mitään ei olisi tapahtunut. Myöhemmin kisan 
jälkeen sain kuulla, että kartassa oli pieniä 
puutteita kyseisellä kohdalla. Kiitos vaan tie
dosta, parempi myöhään kuin ei milloinkaan! 
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Vasemmalta majuri Uolevi Piispanen, luutnantti Kari Lehto,alokas Mikko Harittu ja alokasNikoKivelä. 

Loppumatka sujuikin ilman suurempia hölmöi
lyjä, ja vihdoinkin saavuin kokoontumisrastil
le, jossa muut jo odottivat minua. He olivat 
odottaneet kuulemma vain vähän aikaa. Epäi
len. 

Pikataival lentäen 
Muutaman yhteisen rastin jälkeen oli edes

sä pikataival, joka sujui meiltä yli odotusten, 
sillä kenenkään kunto ei pettänyt, ja ammunta/ 
käsi kranaatin heittokaan ei tuottanut liikaa sak
kominuutteja. Suuri ansio ammunnan kohtalai
sesta tuloksesta kuuluu luutnantti Lehdolle, 
jonka tappavan tarkka ammunta olisi tuhonnut 
vihollisen joka laukauksell a. Käsikranaattien 

heittelyn jälkeen matkaa maaliin ei ollut kuin 
vaivaiset puoli kilometriä , ja lopulta si lmiem
me edessä näkyi tuo kauan ja hartaasti odotettu 
teksti: FlNISH. Voi sitä ilon tunnetta, kun sain 
saappaat pois turvonneistajaloistani (sikäli kun 
ne lähtivät). Tuskien taival oli ohi. Lopullisesta 
sijoituksesta en ole varma, koska meillä oli kiire 
takaisin Gyltöseen, sillä minulla ja Mikolla oli 
seuraavana päivänä vala. Kyllähän partiokil
pailu käy harjoituksesta valamarssia varten, vai 
mitä? 

Oppilas 
Niko Kivelä 
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Kari Lehto SM-mitalisti 
Luutnantti Kari Lehto saavutti sotilaiden 

SM-suunnistuksissa Ti kkakoske lla 22.8. 1995 
kolmannen tilan sarjassa H- 35. Rykmentimme 
edustajat eivät o le aikaisemmin saaneet mita li 
sijoja sotilaiden SM-suunni stu ski lpailui ssa. 
Tämä on rannikon ta iste lijoille uusi a luevalta
us, joten on syytä esitellä tarkemmin, mi kä 
tuore mi ta listi on miehiään. 

Kari Lehto on Turun Ranni kkorykmentin 
Huoltopatteri n vääpe li ja rykmentin tuleva lii
kuntakasvatusupseeri . Hän on naimisissa ja 
perheeseen kuuluu vaimo j a kaks i tytärtä. 

pauhuja 

Varusmiespalveluksen Kari suoritti Porin 
Pri kaati ssa . Hän on to iminut kou luttajana 
2.Er AutoK:ssaja toimistoupseerina LSSI E:ssa, 
Turj a PorSIE:ssa sekä VSitR :ssä. Hän on ollut 
Golanill a rauhanturvaajana. Kari harrastaa so
tilaa lle sopi vaa urheilulajia, nimittäin suunni s
tusta. Suunnistusoppinsa hän on saanut Turun 
Metsänkäv ijöissä. Tätä seuraa hän on edustanut 
uskolli sesti koko suunni stajauransa ajan. Hän 
on suunnistuksen monitoimimies toimien tar
peen mu kaan kilpa ilij ana ratamestarina tai kar
tantekijänä. Karin parhaimmista saavutuksista 
voidaan mainita seuraavaa : Suomen tunturi
suunni stuksen voitto, teksti kilpailun voitto, 
pi tkien matkojen SM 13. ja T iomi la 5. Hän ei 
ole tyy tynyt pelkästään kotimaan maasto ihin , 
vaan häne llä on myös kansain vä li stä suunnis
tuskokemusta 16:sta valtiosta. 

Luutnantti Kari Lehto. 

Kari on myös 8 -tason valmentaja ja hänen 
tavoitteenaan on suorittaa A-valmentajan päte
vyys 2 vuoden kuluessa. T ulevaisuus näyttää, 
kuinka korkealle Karin vaimentamat rannikko
taiste lijat yltävät tulevien vuosien SM-kisoissa. 

Vuode lle 1995 hän on asettanut vielä yh
den tavoitteen: selvitä heng issä n 70 km: n pitui
sesta Karrimorin vuoristomaratonista,jokajuos
taan marraskuussa- 95 Englannissa. 

Kiitokset partion vara johtaj alle ja onnitte
lut SM-mitali sta sekä sotilaan onnea vaativaan 
vuoristomaratoniin. Seuraavasta KALKAS-leh
destä voimme lukea Karin kokemuksista Karri 
morin kilpailusta. 

Partion johtaja 
Majuri 
Uolevi Piispanen 
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Gospel-konsertti Gyltön 
linnakkeella 

Gyltön linnakkeell a pidettiin 14. marras
kuuta gospel-konsertti ,jossa esiintyi muusikko 
Jukka Leppilampi (s. 1954). Hän on kenties 
maamme tunnetuin gospel-muusikko, j oka on 
lukuisia kertoja konserto inut myös ulkomailla. 
Viime aikoina Leppilampi on keskittynyt en
nen muuta säve ltämi seen. Hänen musiikkiaan 
voimme kuunnella esimerkiksi useiden televi
sio-ohje lmien taustoilta . Gyltö oli hänen uuden 
esiintymi skiertueensaensimmäinen kohde. Eri
ko iseksi Gyltön konsertin teki myös se, että 
Leppil ampi es iinty i ilm an yhtyettä , va in 
kitaransa säestyksellä. Leppilammen suosiosta 
kertoo mm. se, että hän on Turussa pidettävien 
Maata näkyvissä- festivaalien pääesiintyjä. Fes-

ti vaalien suureen konserttiin , jossa Leppilampi 
kumppaneineen soittaa, odotetaan y li 5000 
kuunte lijaa. Gyltössä pa lve levat varusmiehet 
tuli vat sotilaskodi ssa pidettyyn tilaisuuteen ute
liaina, tosin hengellinen musiikki o li monille 
ennestään melko tuntematonta . Leppilampi 
kertoi avoimesti omasta elämästään ja Jumalan 
merkityksestä häne lle . Laulut kerto ivat kau
nii sti ihmisen e lämästä ja sen iloista ja suruista 
Jumalan maai lmassa. 

TurRR:n varusmiespappi , 
tykkimies 
Ville Ojala 

~ - " 

Gospel-muusikkoJukkol eppilampi. 
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Savusukellusta Utössä 
Lauantaina, 14. lokakuutajärjestettiin Utös

sä yhteistoiminnassa Korppoon VPK:n ja pai
kallisen savusukellusseuran toimesta savusuk
e llusharjoitus. Mukana oli väkeä myös naapu
rilinnakkeelta Gyltöstä. Harjoittelun kohteena 
oli luolasta poistuminen siellä o levin varustein 
sekä luolaan jääneiden pe lastaminen paineil
malaitteita käyttäen. Varusmiehet harjo itte livat 
kasarmista poistumista tulipalon sattuessa. Li
säksi harjoiteltiin palokalustoll a perusselvityk
sen tekemistä, palavaan rakennukseen hyökkä
ystä, suihkuputken käyttöä ja palonsammutta
mista rakennuksen sisällä. 

Pä ivä aloitettiin pa lo ntorjuntatekniikan 
kertauksella. Luolaan demonstroitiin runsaasti 
savua jo lloi n sie ll ä työskentelevät tilanne
valvojatjoutuivat poistumaan turvalli sen tutus
ta työympäristöstään pakonaamaria käyttäen. 
Tilanne jatkui kun ulospäässyt ilmoitti savu
suke ltaj ille luolaan jääneen kaksi ihmi stä. Sa
vusukelluspari lähti noutamaan luolaan jäänei
tä, jotka löytyivät hyvässä kunnossa luo lan 
kahvihuoneestaja heidät saatettiin turva llisesti 
ulos. 

Iltapäivällä harjoiteltiin perusselvityksen 
tekemi stä. Se o likin vaikeampaa kuin kuvitel
tiin , harjoituksen puutetta, sanoi palomestari. 
Selvitykset kuitenkin selvitettiin ja pääst iin 

action-vaiheeseen. Patterinmäellä oleva vanha 
rakennus syttyi "y llättäen" palamaan ja päästiin 
tosipaikkaan harjo ittelemaan perusselvitystä, 
palavaan huoneistoon hyökkäämistä ja palon 
sammuttami sta. Sitkeistä ponnisteluista huoli 
matta rakennus paloi kivijalkaan asti. Palonjä l
keisissä teknisissä tutkimuksissa todettiin ben
siinillä olleen osuutta asiaan. 

Harjo itusjoukko oli innokkaasti mukana 
päivän toimissa. Loppupalaverissa tehtiin mm 
seuraavia havaintoja 
- paineilmalaitteiden määrän on lii an vähäinen 
- letkut menevät helposti solmuun e llei selvi-

tystä ole harjoi te ltu 
- kunnallisen palotoimen saapuessa voidaan 

ainoastaan todeta vahingot 
- kun tuttu ja turvallinen työympäristö täytyy 

savusta , on ulospääsy ilman happipatruunalla 
varustettua pakonaamaria kovin vaikeaa 

Opittiin myös, että pienikin harjoitus voi 
pelastaa oman tai kanssaihmisen hengen. 

Paloharjoittelemisi in ! 

Utön linnakkeen palomestari 
Pekka Liisanantti 

--~ pauhuja 

Syksystä talveen 
Nyt marraskuussa täällä Utössäkin on us

kominen, että ta lvi tekee tuloaan. On taas asen
noiduttava pitkään, pimeään, myrskyisään ja 
loskaiseen talveen vai o lisiko tänä vuonna taas 
lumen ja jään vuoro, sen aika näyttää. 

Vilkas ja heltei nen kesä on lai te ttu muisto
jen joukkoon. Kesäasukkaat ovat keränneet 
kimpsunsa ja kampsunsa ja laittaneet mökin 
ovet säppiin vi imeistään syyslomalla. Viimei
sestä purjeveneestäkin on jo aikaa ties kuinka 
kauan. Kesän aikana niitä ja muita huviveneitä 
kävi lai turi ssa yhteensä noin 2000 kappaletta. 
Suurin osa o li tietysti kotimaisia, mutta olipa 
joukkoon eksynyt amerikkalainen huvipursi
kin, jossa riitti ihmettelemistä. 

Heinäkuussa avas i ovensa Majakan mäessä 
Cafe Mare, purjehtijoille ja saare lais ille tarkoi
tettu kahvila,jossa sopi iltasella piipahtaa kah
vikupposella tai ostamassa matkamuistoja. Siellä 
ol i es illä myös Pi a Staffin akvarellej a. Kahvilan 
yhdessä nurkkauksessa saim me pitää pientä 
kirpputoria. Vaatte iden kierrätys toimi , saa
duilla varoi llajärjestetään tai hankitaan linnak
keen lapsi lle jotakin mukavaa. Ja ehdottomasti 
otetaan ensi vuonna kirpputorit uudestaan suun
nite lmiin . 

15 _ 

Utön kesähelteistö laituria. 
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Arkea ja juhlaa 
Laivaston soittokunta pistäyty i perinteisel

lä kierroksellaan Utössä heinäkuussa. Ilma oli 
aurinkoinen j a lämmin , se toi runsaasti kuuli
joita puu laiturin kupeeseen. Juhlia kesällä riitti . 
Juhannusta juh littiin perinteisesti (kokko tosin 
poltettiin vasta e lokuussa). Yhdessä pystytet
tiin korjaamoteltta, johon väki saattoi kokoon
tua .. j a o lla sateensuojassa. Niille, jotka tanssia 
kaipas ivat, sitä o li tarjoll a kotiseututalolla. 
Kotiseutuyhdistyksen järjestämät kesäjuhlat 
vietettiin ja tanssittiin heinäkuussa, myöskin 
kotiseutu talolla. Niistä juh lista mieleen jäi "ha
na vaahto" j a "mahtavat" arpajaispalk innot, ai
nakin . Varsinkin lapsia miellyttävä yllätyses iin
tyjä juhlissa o li muumilaulujen esittäjä Benny 
Törnroos. Kesälomakauden lopuksi sosiaali
toimikunta järjesti laituritanssit "tanssilavalai
turilla", paikalla oli raumalaista elävää musiik
kia. Pimeän tullen, onnistuneita tanssej a jatket
tiin kerholl a pikkutunne ille asti . Vuotuinen 
kesäretkin, sekin sosiaa litoimikunnan järjestä
mä, tehtiin Bodöhön, enti selle merivartioase
malle. Seikkailtiin metsässä ja saunottiin . Vie
tettiin leppoisaa loppukesän päivää. Pieneksi 
moitteeksi Utö läisille, osanottooli si saanut olla 
hieman runsaampaa. Hurj inta reissussa olipa
luumatka Ui sko lla, kun tuul i oli hieman nous
sut päivän aikana. 

Syksyistä kuulautta. 

Syyskuun alusta Utön linnakkeella vaihtui 
sitten päällikkö. Vie lä kerran Staffin Pas ille, 
Pialle ja Henrikille onnea ja menestystä elä
mään jatkossakin . Sekä tie tysti opiskeluintoa 
kaikille ko lme lle . Uudelle päällikölle Vesa 
Rankille to ivotamme taas tervetuloa Utöseen 
j a .. va ikkapa kärsivällisyyttä Utöläisten kanssa. 

Nytpä sitten vain odottelemaan pikkujou
luaikaa j a sitä varsinaista joulua. Syksyisen 
tuuli set, mutta aurinkoiset terveiset Utöstä. 

Laivaston soittokunta rantakierroksella. 

pauhuja 

Utö 19.8. 1995 

Huomio! Staffilla herätys! 
Kapteeni Kantosen käskevä 

ääni kajahti megafonin läpi var
hain lauantaiaamuna 19.elokuu
ta. Oli läksiäispäivän aamu, Pasi, 
Pi a ja Henrik o livat jättämässä 
Utön asuinpaikkanaan seitsemän 
vuoden jälkeen ja siirtyisivät Suo
menlinnan maisemiin . Me " iha
nan kamalat ja kamalan ihanat" 
naapurit pääti mme tehdä osam
me, että päivästä tuli si ikimuis
toinen. Niinpä rohkeasti menim
me herättämään perhe Staffia 
kello 7 aamulla. 

Sä ih kähdyksen ja lyhyen 
hämmästelyn jälkeen perhe kui 
tenkin sotilaallisen nopeasti suo
riutui ulos. Silmät sidottiin hämä
yksen vuoksi ja he itä alettiin pyö
rite llä ympäri saarta. "Sightseeing 
silmät sidottuina". EnsinBusteri 
kyydillä aamura ikkaa ll a mere llä 

17 _ 
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simmepä vielä kerran nauttimaan myös Pian 
synttärikakusta. 

ja sitten traktorinlavalla maissa, e ikä aina tainnut 
olla edes kunnon tietä a lla. Loppujen lopuksi 
matkanteko päättyi rantasaunalle,joka o li aamu
yön tunteina lämmitetty saunomiskuntoonjajon
ne gourmet-koki t Roikonen j a Viitasalo o li vat 
loihtineet huippuluokan shampanja-aamiaisen 
kattauksineen. Sillä erää j ätimme Staffin per
heen rauhaan ja nauttimaan viimeisestä aamus
aunastaja-uinni sta Utön asukkaina. 

Läksiäisjuhla Ormissa 
liiaks i Staffitolivatjärjestäneet läks iäisj uh

lat Ormskärin puolelle telttakylään. Il ta kului 
molemminpuolisi n lahjoja ja puheita vaihdellen. 
Tarjoiluun kuului Pas i n kuuluisaa naulakeittoa, 
joka nautittiin as iaankuuluvan tarinan kera. Pää-

Taas kerran me utöläiset kanssaeläjät pi s
timmeoman osamme myös iltaohjelmaan. "Tut
tu juttu" -tyyppisen le ikin avulla yritimme sel
vite llä Staffi en av ioliiton kantimia j a saimme 
tulokseksi sen, että kyllä he toi sensa tuntevat, 
pa lkinnoks i tuli " lu o nno nyrttejä ja Park 
Victory's oilia": 

Vars inainen vahdinvaihto e li päällikkyyden 
luovutus tapahtui 3 1.8. Joll o in Pas i luovutti teh
tävänsä Utön linnakkeen pää llikkönä majuri Vesa 
Rankille. 

Utön väki 
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Kesäkaudella Orössä 

Kuuskajaskarinnaisetvilvoiltelevat. 

Kuuskajaskari n linnakkeen naiset tulivat vie
railulleÖröseen 30.5. suurin toive in päästä näke
mään Be ngtskärin majakka. lima o li tosi mahta
va, aurinko pai stoi , he lleraja y litty i, e i tuullut. 
Parempaa säätä ei olisi voinut olla, vain alus,joka 
heidät o lis i s inne vienyt puuttui . Pettymys oli 
käsinkosketeltava. Me Öröläiset yritimme par
haamme mukaan paikata tilannetta. Kierrätim
me he itä väsyksiin asti länsirannan pehmeällä 
hiekalla, kävimme "kahvilla" kerholla ja lopuksi 
rantasaunalla o li mahdollisuus kylpemiseen. 

Paluupostissa he iltä tuli kuusentaimi, joka 
istutettiin ruokalan tietyn ikkunan taakse. Emän
tä kastelee sitä ahkerasti ja jutte lee mukavia 
jotta se kasvaisi suureksi ja antaisi suoj aa aurin
gon häikäi syä vastaan MUTJ:n ahkeroidessaan. 

Hiti s lågstadie-koululta s iirtyi tä ll ä erää 
viimeinen Örön oppilas Taalintehtaan y läas
teelle. Koulunkäynnin viimepäivinä käytiin 
Örössä tykkejä katsomassa. Poikavoittoisa lle 
koululleÖröon tosi toivepaikka. Tyhjiähylsyjä
kin vaikka kuinka matkamuistoksi. 

Ylipää llikkömme presidentti Martti Ahti
saari kävi seurue ineen juhannuksena Örön pik-

kulaiturilla vai htamassa venettä ja hakemassa 
kenr evp Aimo Pajusen sekä rouva Paj usen 
mukaanjatkaenjuhannuksen viettoon jonnekin 
saari stoon. 

27.7.Bengtskärin taistelun mui stopäivinä 
Laivaston soi ttokunta järjesti perintei sen kon
sertin Rosalan kylän kentällä. Musiikki o li kor
viahi velevääja reipasta, sää o li upea ja kyläläis
ten kahvi ja vohvelit maistui vat herkulli s ilta. 
Kaikki o lis ivat halunneet kuunnella musiikkia 
vaan vie lä pidempään. 

30.7. Voi se sotalaiva o lla joskus lemmen lai
vakin. 

19-23 .7 . Sotilasurheiluliiton nuorten kesä
le iri pidettiin jälleen Örössä. Oli kilpailuja ja 
pelejä, uimista, saunomista, Bengtskärissä käyn
tiä ja mitä merkillisemmän nimisiä ruokia, kuten 
marssilaisten keittoa, karjapaimenen paloja ja 
lohikäärmeen timantti keittoa. Kaikilla o li haus
kaa ja mukana ollei lla entis illä Örön lapsi lla 
jännittävää kierrellä vanhoja leikki paikkoja. Lei
rin työllistetyin oli varmasti lääkmaj Parkkola, 
joka nyppi le iril äisis tä kilokaupalla punkkeja 
pois. 
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Hiittisten ala-Osteenoppi\aitaörössä. 

7 .9. Johanna Teittinen piti meikkikutsut Örön 
naisille kerholla. Ensikenaisena tapahtumana se 
veti mukaan lähes kaikki saaren naiset. Kokeil 
tiin va ikka mitä naamioi sta kynsi lakko ihin. Ja 
hauskaa oli. Kaikkein parasta o li kuitenkin se 
kuinka kauniita meistä tuli . 

23.9. 1995 pidettiin Örön Kalastus- ja Met
sästysseuran rii stajuhla tä llä kertaa ihan o man 
väen kesken. Ensin o limme Kasnäs issä tutustu
en sinisimpukan opastuskeskukseenja Salmon
farmin kalatehtaaseen, jonka jä lkeen söimme 
Kasnäs Paviljongissa kerrankin toisten valmi s-

Hyvöntuulineny1ipäällikkömmejuhannuksenaörönlaituril\a. 

laman herkulli sen aterian joka huipentui tosi 
isoon ja ihanaan jäätelöannokseen. 

Taxiveneellä hurahdimme takaisin Öröseen 
haaveillen, e ttä o lis ipa me ill äkin näin nopeat 
alukset. Pienen levähdyksenjapunssivalmiste
lujenjäLkeen kaikki kokoontuivat kerholle iltaa 
jatkamaan, jossa o li mm . olutpullon tyhjäksi
imemiskilpailu . Tode lla nopealla imulla kilpai
lun voitti Olli , to iseksi tuli Mikaj a kolmanneksi 
Timo sekä ainoana naisedustajana Johanna hy
vänä nelosena. 

Näin tänä vuonna, ensi vuonna kenties toisin. 
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Nuorten kesä leiriläisiä uimarannalla. 

Örö 19.11.1995 

Erinomaista tarkkaavaisuutta 
•• 
Orön linnakkeella 

Tykkimies Janne Suojanen osoitti rautaista rannikkotykkimiehen 
ammattitaitoa 19.11.1995 Örön I innakkeella. Valvontavuoroaan suorit
taessaan hän teki normaalista poikkeavan havainnon. Tämä havainto 
aloitti toimintojen sarjan, joilla mahdollinen alueloukkaus saatiin pai
kannettua. Tykkimies Suojanen on palvellut tulen johto- ja merivalvon
tamiehenä Örön linnakkeella kuukauden päivät ja osoittanut valvonta
tehtävissään erinomaista ammattitaitoa ja tunnollisuutta. Hänelle on 
myönnetty ansioistaan kuntoisuuslomaa. Rykmentin komentaja eversti 
Juhani Haapala on osoittanut kiitoksensa oivalle rannikon puolustajalle. 
Näihin onnitteluihin on Kalkas-toimituksen helppo yhtyä! 
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Vieraiden varalta 

Tasavallan presidentti MarttiAhtisaaritervehtiikapteeniVeli-Pekka Paateroapikaköynnillöönörössö24. 6. 1995. 

Vasemmalta:OsastopäällikköJuhaniUusitalo,asessoriKalervoArtemajaapulaisoikeuskansleriJukkaPosanenvierailulla 
7.-8.8. 1995. 

• 
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Rva Hanna Karijärviluovuttoa 13.6. 1995vuodenrykmenttiläiselleluovutettavan pokaalin. 

✓----Ruotsin merivoimien komentajan amiraali Peter 
Norbackinvierailu 9. 6. 1995Gy1tössä. 

Kenrm likka Hollon vierailu 7. 6. 1995. 
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Meripelastusharjoitus Raumalla 
10.10.1995 

Raumalla järjestettiin 10.10.1995 Rauman 
merivartioalueen johdolla laaja meripelastus
harjoitus. Harjoitukseen osallistui Merenkul
kuoppilaitoksen koululaivat Fanny ja Hakuni , 
pelastusristeilijä Hoppe, Rauman paloveneet 
Vilkk ja Flota, Kylmäpihlajan luotsiaseman 
Pilot, vartiolaiva Tursasja SuperPuma helikop
teri sekä linnakkeelta milta Pyhäranta. Harjoi
tukseen osallistuivat myös SPR:n ensiapuryh
mä sekä terveyskeskuksen valmiusryhmä. Lin
nakkeelta o li mukana miinalautalla harjoitusta 
seuraamassa merivalvontakurssi. 

Harjoituksessa kokeiltiin meressä olevan 
pelastuslautan nostoa helikopteri lla. Tämä osoit
tautui melko vaativaksi suoritukseksi. 

Harjoituksen johtaja kaptl Timo Tammiala 
oli tyytyväinen harjoitukseen. Hänen mieles
tään kaikkien osapuolten innostus ja valmius 
harjoituksiin on kiitettävää. 

Miinalautta Pyhäranta soveltui terveyskes
kuksen valmiusryhmääjohtaneen lääkäri Matti 
Raunion mukaan erinomaisesti evakuointi- ja 
ensiapupaikaksi. 

--~ pauhuja ________________ _ 25 _ 

Maitotyttö Kuuskajaskarissa 
Maitotyttö Pilvi Hanhikorpi vieraili Kuuskajaskarin linnakkeella 16.11.1995. Linnakkeen 

henkilökunta ja linnakej aos kokoontui kuuntelemaan asiaa maidosta ja maitotuotteista linnakkeen 
elokuvaluokkaan. Maitotyttö Pilvi kertoi lennokkaasti työstään maitotyttönä ja maidon hyvi stä 
ominaisuuksista. Maidon matkassa -video avarsi kuulijakunnan käsitystä maidon kulusta maalta 
maitokauppaan . Tilasäiliö ja separaattori! 

Kunnontestaukses
sa alle 70 pistettä saa
neet "saivat" osallistua 
kilpailuun. Kilpailuaihe 
oli vapaavalintainen: rap 
-biisin esittäminen val
miin tekstin pohjalta tai 
runon tekeminen maito
tytölle. Linnakejaoksen 
runonikkarit saivat tu
losta aikaan (laidasta lai
taan): 

1. Minä lähden lo
malle, se on minusta 
hauskaa. 

2. Kun pehmeää 
maitoa mä juon, sun pos
killes mä hymyn tuon. 
On maito mulle yhtä tär
keää, kuin olla sun lä
helläs ! 

3. Talvi tullut on, 
s iksi olo on onneton, 
onneksi maitotyttö tääl
lä on. Silti kines päälle 
painaa ja olo on kuin 
vainaan. 

Palkinnoksi rytmi
ryhmätsaivatkalenterin, 
ja ryhmän sisäisenjojo
kilpailun voittanut sai 
Oltermanni -mukin . 

Maitotyttö PiM Hanhikorpi. 
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Utö28.9. 1995 

Majakkalaitoksen näyttely 
Helsi ngin Hylkysaareen valmistellaan ensi 

kesäks i luotsi- ja majakkalaitoksesta kertovaa 
näyttelyä. Maija Fast (vas), Niko Lampinen ja 

Riitta Blomgren Suomen merimuseosta ovat 
vastuussa näyttelyn onnistumisesta. He kävivät 
pere htymässä Suomen vanhimman majakan j a 
sen ympärille rakentuneen yhte isön asioihin 
Utön linnakkeen päällikön majuri Vesa Rankin 
opastuksella. 

Gyltö AUK 1/95 

Pilkettä koulutukseen 
Vaikka koulutus on perusteellista, sen ei 

aina tarvitse olla synkän vakavaa. Ylikersantti 
Jani Häkkinen opettaa sotilastaskulampun omi
naisuuks ia. 
0 

Utö kesä 1995 

Selviytymispeliä 
" Ranni kkotai ste lij akoulutusta" Utössä. 

Muka na ta is i o ll a kuite nkin enemmä n 
leikkimie li stä ramboilua ja miehestä mitan ot
tami sta. Innostavaa, opettavaista j a raskasta. 
Kuvassa tilapäislautalla melomista. o 
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Gyltö 10.6. 1995 

Gyltö Traktor - salibandymestarit 
Gyltö Traktor voitt i Nau von, Korppoon j a 

Houtskari n joukkueet suvereeniin tyy liin saa
riston sählymestaruusturnauksessa. Joukkuee-

seen kuuluivat joukkueen johtajana ja kaikkena 
muunakin mutta ei pe laajana Jussi Hietaniemi 
ja pelaaj at o li vat Tapi o Lineri , Antti Vi iru, 
Lars-Erik Lindberg, Keimo Korpioksa, Harry 
Kankare j a Saku Heinonen. 
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HenkilÖStÖtapahtumia rykmentissä 
Tehtäväänmääräykset 

Majuri Vesa Ranki Utön linnakkeen pääll i
köksi 1.9. 1995 lukien 

Majuri Uolevi Piispanen patte ri stoupsee
riksi Saari stomeren Rannikkopatteri ston Esi
kuntaan 1. 1 1. 1995 lukien 

Maj uri Sakari Kinnari nen koulu tustoimis
ton päälli köks i 1. 1 1. 1995 lukien 

Kapteeni Timo Kirvesojajärjestelyto imis
ton pää lli köks i 1.9. 1995 lu kien 

Luutnantti Kari Lehto lii kun takasvatusup
seeriksi koulutustoimistoon 1. 1. 1996 lukien 

Luutnantti Juha Åberg toimistoupseeriksi 
järjestelytoi mi stoon 1.1.1996 lukien 

Luutnantti Markku Lii matai nen Kuuska
jaskarin linnakkeen vääpeliksi 1. 1. 1996 lukien 

Luutnantti T imo Mäkelä merenkul ku-up
seeri ksi Huoltopatterille 1.1.1 996 lukien. 

Pesänrakentajia 

Sotilasmestari Lauri Piil inen Huoltopatte
rin vääpe liksi 1. 1. 1996 lukien. 

Sotilasmestari Erkki Kallio tai steluväli
neupseeriksi Utön linnakkeelle 1. 12. 1995 luki 
en 

Marjut Kaukonen rykmentin sosiaa likuraat
toriksi 14.8. 1995 lukien 

Anna Aitto la ke ittäjäks i Gyltön ruokalaan 
1 1.9. 1995 lukien 

Keittäjä Riitta Klemetti keittäjäksi Gyltön 
ruokalaan 1.4. 1996 lukien 

Nimitykset 

Ruokala-apulainen T uula Lehtonen puo
lustusvoimien keittäjän virkaan 1. 1 1. 1995 

Ruokala-apulainen Inger Wi klen puolus
tusvoimien A 7 plk: n ruokala-apulaisen vir
kaan 1.11.1 995 

Avioliittoon vih itty: 
27 . 5. terveydenho itaja Re ija Allen 

ja Tapio Kulmala 

29. 7. Taina Marttila ja 
ltn Ti mo Yironmäki 
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Turun Rannikkotykistökillan johtokunta kiittää 
kaikkia kiltalaisia, Turun Rannikko rykmentin 

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

Hyvää Onnea ja Menestystä vuodelle 1996 
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Hyvät Kiltasiskot 
ja -veljet 

Vuosi 1995 on jälleen päättymässä ja uusi toimintakausi alkamassa. Killan toiminta on kuluvan 
vuoden aikana sujunut varsin myönteisissä merkeissä ja kiltalaiset ovat aktiivisesti ottaneet osaa 
eri tilaisuuksiin. Uutena piirteenä toimintaan on tullut reserviyksikkötoiminta, jonka suhteen 
olemme vielä lapsenkengissä. Uskon kuitenkin, että ensi vuosi tuo tullessaan voimakkaan muutok
sen. Toivon hartaasti, että kaikki kiltalaiset, varsinkin nuoret alle 35-vuotiaat, osallistuisivat sangen 
suurin joukoin maanpuolustuskoulutukseen. Kuulee varsin usein nuorten sanovan että, työ, perhe 
tai opiskelu vievät kaiken ajan. Sanonta ei ole totuudenmukainen. Kysymys on siitä minkä 
toiminnan asettaa etualalle tärkeysjärjestyksessä ja miten ajankäyttönsä järjestää. Siis kaikki 
joukolla mukaan maanpuolustuskoulutukseen. 

Jo tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia kiltalaisiaja kantahenkilökuntaa saamastani voimak
kaasta tuesta niiden 12:n vuoden aikana,jotka olen ollut killan puheenjohtajana. O len tänä aikana 
oppinut tuntemaan valtavan määrän ihmisiä ja saanut laajan ystäväpiirin, josta olen sangen 
kiitollinen. Luovutan tu levassa vuosikokouksessa puheenjohtajan tehtävät minulle toistaiseksi 
tuntemattomalle henkilölle,jolle toivotan hyvää menestystä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
sanoutuisin irti kiltatoiminnasta, mutta ensi vuosi Lounais-Suomen Kiltapiirin puheenjohtajana 
tulee varmasti viemään runsaasti aikaani. 

Kiitän kaikki kiltalaisiaja kantahenkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja toivotan hyvää terveyttä 
ja menestystä vuodelle 1996.Yuoden 1996 toimintasuunnitelma 

Tammikuussa kilta tutustuu Verkahoviin ja Rettingin palatsiin ja museoon. Kuluvan vuoden 
aikana kilta järjestää erilaisia tutustumismatkoja ja ottaa osaa eri maanpuolustusjärjestöjen 
koulutus- ym muihin tilaisuuksiin, joista ilmoitetaan myöhemmin. 

Toivo Veriö 

Killan osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ (921) 281 5385 
puh. koti (92 1) 371 176 

tai postiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 
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Selkämeren rannikkokilta ry 
Raumalle perustettiin 17.3. 1992 Turun 

Rannikkotykistökillan alainen Selkämeren ala
osasto. 

Kolmen toimintavuoden antamien koke
musten pohjalta vuosikokous velvoitti 
15.3. 1995 valitun johtokunnan ryhtyvän toi
menpiteisiin alaosaston itsenäistämi seks i. 

Johtokunta on toiminut vuosikokouksen 
antaman velvoitteen mukaisesti ja otsikon ni
men mukaisen killan perustava kokous on pi
detty Raumalla 24.8.1995. Uuden yhdistyksen 
perustamisasiakirja on laadittu ja säännöt nou
dattaen maanpuolustuskiltojen liiton ohjeita ja 
lähetetty yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi. 

Oman killan perustaminen Raumalle ei 
missään tapauksessa ole epäluottamuslause 
entistä emokiltaa kohtaa, päin vastoin. Tämän 
puolesta puhuu myös se, että eroaminen tapah
tuu hyvässä yhteisymmärryksessä ja sulassa 
sovussa. Toiminnan kannalta on vain niin, että 
maantieteellinen etäisyys on liian pitkä. 

Yhteistoiminta laajalla alueella toimivan 
joukko-osaston kahden killan välillä tullee ole
maan hyvin tiivi stä ja antoisaa. 

Yhteisymmärryksessä on sovittu myös kil
tojenjäsenrajoista si ten, että raja kulkisi Kustavi, 
Yehmaa, Mynämäki, Yläne, Alastaro, Yampula 
ja Punkalaidun linjalla kuitenkin niin, että jo
kaisella jäsenellä on oma vapautensa päättää 
rajojen sisäpuolellakin kumpaan ki ltaan haluaa 
kuulua. 

Kalkas lehdestä on sovittu , että se on mo
lempien kiltojen yhteinen lehti jonka kustan
nuksiin molemmat osallistuvat jäsenmäärien 
suhteessa. 

Turun Rannikkorykmentti on myös perus
tetun killan kummirykmentti, jonka tuki toi
minnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää. 

Selkämeren Rannikkokillan toiminta alkaa 
virallisesti 1.1.1996. 

Maanpuolustusterveisin 
Selkämeren Rannikkokillan johtokunnan 

puolesta 

Puheenjohtaja 
Tauno Setälä 

HYVÄÄ JOULUA 

TURUN RANNIKKORYKMENTTI ! 

Autoilija 

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

p. auto (949) 869 777 
koti (921) 396 071 
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Hei, nyt niitä saa! 

Turun Rannikkorykmentin ja rannikkotykistöaselajin 
historiikit 

Nyt Sinulla on mahdollisuus perehtyä 
rannikkopuolustuksemme historiaan ja nykypäivään. 

Rannikkotykistön joukko-osastojen historiasarjassa on 

ilmestynyt kaksi odotetttua teosta. 

- Turun Rannikkorykmentti 1939- 1994 
(Turun Rannikkorykmentin historia) 

- Kivilinnoista karkaistuun teräkseen 
(Rannikkotykistöaselaj in historia ja tekninen 
kehitys) 

Teosten hinta on 150,- /kpl. 

Kirjat ovat kovakantisia, niiden sisältö ja ulkoasu ovat 

erittäin korkealaatuiset. 
Erinomainen lahjavihje! 

Kirjoja voi tilata Turun Rannikkorykmentistä/Terttu 

Mäkinen 

Puh. 921-269 5396 (lyhytvalinta 5396) 

Fax 921-269 5433 (lyhytvalinta 5433) 
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Herrat ryhmänjohtajat! 

Onnittelen Tei tä hyväksytysti suoritetusta 
reservinaliupseeritutkinnosta. Olitte hi storial
linen kurssi, sillä Teistä valittiin viimeisen ker
ran reserviupseerikoulutukseen j a erikoisaliup
seerikoulutukseen lähtijät AUK I:n jälkeen. II/ 
95 saapumiserästä a lkaen se suoritetaan j o pe
ruskoulutuskauden j älkeen. 

14 viikkoa kestäneen aliupseerikurssin ai
kana ns. sotaharjoitusvuorokausia kertyi 19 
kappaletta . Tätä määrää voidaan pitää tavoit
teena myös tulevilla aliupseerikursseilla. 

Kolmannella kurssiviik.ollajärjestetyssä lin
naketaisteluharj oituksessa pääs itte ensimmäis
tä kertaa harjo itte lemaan ryhmänjohtaj an toi
mia oike issa o losuhteissa. 

Kuudenne ll a kurssiviikolla j ärjestetyssä 
patteriharjoituksessa pääsitte tutustumaan RAN
TA-järjestelmän saloihin . Ammuttuanne 150 
kpl 88 ITK:n j a 22 kpl 130 TK:n kranaatteja 
o litte oppineet miehistön j a ali upseere iden teh
tävät tyydyttävästi . 

Yhdennellätoista kurssi viik.ol la järjestetyssä 
rannikkotaisteluharjoituksessa pääs itte näke
mään rykmentin itäisen vastuualueen-Örön lin
nakkeen. Näytitte taitonne meriammunnoissa 
j a linnaketaistelussa. Totesin, että oppi oli men
nyt perille! 

25.5 .1995 omaistenpäivänä ammuitte lois
tavat suora-ammunnat omaisten ja kouluttajien 

iloksi-voittajaryhmästä ki istellään yhä edel
leen ... 

Ko lmanne ll ato ista kurssiviikolla järjeste
tyssä partiokilpailui ssa Teille hahmottui konk
reetti ses ti sotaväen motto: " Kaveri a e i j ätetä !" 
Pitäkää se visusti mie lessä johtaessanne omaa 
joukkoanne niin varusmiespalveluksessa kuin 
reservissäkin. 

Lopullinen niitti kurssillenne oli viimeinen 
patteriharjoitus RA V AL-j ärjestelmällä, jolloin 
ammuttuanne 60 kpl l 30TK:n kranaatteja näy
titte Ruotsin merivoimien komentajalle, vara
amiraali Peter Norbackille, miten suomalainen 
rannikkotykkimies toimii-maalilautan säleet 
aiheutti vat vielä pitkän aikaa harmi a Gyltön 
verkkoka lastaji lie .. 

Lopuksi haluan kiittää AUK:n kouluttajia, 
jotka itseään säälimättäotti vattaas kerran omasta 
selkänahastaan puuttuvien kouluttajien työpa
noksen sekä muita Korppoon varuskunnan työn
tekijöitä kurss in onnistuneesta läpiviennistä. 
Teille, Herrat Johtaj at, toi votan myötätuul ta 
tulevissa johtamistehtävi ssä. Olkaa saamanne 
koulutuksen arvoiset! 

Aliupseerikurssin johtaja 
Kapteeni 
Jussi Hietaniemi 
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Aliupseerikurssi 1/95 

6.3. AU K alkoi 
- tuliasemalinjaJaisia 29 
- tulenjohtolinjalaisia 25 j a 

merenkulkulinjalaisia 5 
yhteensä 59 oppilasta 

1. Viikko 
- aliupseerikurssin sisältö 
- linjakohtaisen koulutuksen sisältö 
- meriammuntojen perusteet 

2. Vii kko 
- linjakohtainen koulutus alkoi 
- ryhmän johtaminen taiste lukentällä 

3. Viikko linnaketaisteluharjoitus 22.3-23.3. 
Gyltössä 

- toimi valmiuden perusteet 
- ryhmänjohtajan tehtävät taiste lukentällä 

4. Viikko 
- opin toimimaan omalla toimipaika llani RT

patterissa 

5. Viikko 
- opin johtajan perusominaisuudet 
- valmistaudun RT-patterin yhteisto imintaan 
- meriammuntojen harjoitte lu 

6. Vii kkko 
- AUK:n patteriharjoitus 11.4- 13.4. 
- RtPtrin ampumatoiminnan perusteet 
- meri ammuntojen harjoittelu 

7 . Viikko 
2 1.4. AUKI päättyi; paras oli tuliasemanlinjan 
oppilas Nurmista 
24.4. Rannikkotykistökoulun reserviupseeri
kurssi vei omansa yhteensä 27 oppilasta 

8. Viikko 
- opin ryhmäni tärkeimmät aseet 
- tunnen rj :n vastuun suojelussa 
- johtajan ongelmatilanteiden ratka isut 
- kenttälääkinnän järjestelyt 

9. V iikko 
- hallitsen ryhmäni aseet j a viesti välineet 
- tunnen ABC-suojelun perusteet 

IO. Viikko 
- suunni stuksen teemaviikko 
- hallitsen tväl- ja viestikaluston käsittelyn 

11. Viikko 
15.5.-20.5. rannikkotaiste luharjoitus Örön alu
eelle 

12. Viikko 
22.5.-23.5. tuliasemalinja I OOTK-leirillä Utössä 
25.5 . omaistenpäivä 

13. Vii kko 
1.6.-2.6. AUK:n partiokilpailu 
4.6. paraati Laitilassa 

14. Viikko 
7.6.-9-6. AUK:n patteriharjoitus Gyltössä 
- näytän taitoni Rt-patterin to iminnassa 

9.6. AUK päättyi 
Todi stus j aettiin 57 oppilaalle 

Aliupseerikurssin priimus oli 
alik Ville Suorauma tykki linj alta 2 11 ,5 pi st 

Linjojen priimukset 

Tulenjohtolinja 
alik Vesa Mäki 2 I 0, 6 pi st 

Laskinlinja 
alik Vesa-Matti Sirkiä 208, 2 pist 

Merenkulkulinj a 
Petri Tuomista 207 ,0 pist 

Linjojen keskiarvot olivat: 
- merenkulku 200,6 pi st 
- laskin 189,8 pi st 
- tykki 187,5 pi st 
- tulen johto I 77 .9 pist 
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Lasl<inkoulutusta. 
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Tulenjohtolinja 
6.3. vastaanotin 25 oppilasta tulenjohtoli n

jalle. Heti kurssin alkuviikoista alkaen oli li n
j an aamuinen vahvuusilmoitus huolestuttavaa 
luettavaa, paljon, paljon poissaolijoita. Tämä 
poissaolosuma näkyi tietenkin tuloksissamme, 
jopa niin paljon että linjan piste iden keskiarvo 
jäi "tyynen"puole lle. Mieleenpai nuvimmat vii
kot teille varmaan oli vat 15-20.5, joi loi n pidet
tii n rannikkotaisteluharjoi tus Örön alueella ja 
tietenkin 25.5.jolloin omaistenpäivänä pääsitte 
es ittelemään taitojanne j a linnaketta omaisil 
lenne. Tulevina ryhmänjohtajina älkää unohta-

AUK 1/95. Tulenjohtolinja. 

Kouluttajat: 
yli) Pentti Hietamies 
"Olen nelikymppinen, minulla on kaks-kymp
pisen kroppaja kolmekymppisen mie li" 

ylil Antti Viiru 
"Nnngg .. tykkimiehen kolmio. Helppo muis
taa: Jos naisella on kilometrin j alat (valtava 
amatson), seisoo metrin haara-asennossa ni in .. 

ko re ipasta ja hurttia huumoria täynnä olevaa 
henkeä jolla voidaan ratkoa kiperi äkin tilantei
ta. 

Onnitte lut kurssin suori ttami sesta ja taiste
lumieltä tulevissa entistä vaativimmissa tehtä
vissänne. 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti 
Pentti Hietamies 
Tj linja 

. on silloin piirun verran ... nnngg." 
Hyvä kouluttaja. 

ltn Harri Eskola 
"Lippikset väärin, uusiksi meni . Katse eteen
päin, katse minuun-päin, katse eteen-päin , kat
se minuun-päin jne." Ainakin ääntä riittää. 
Välillä tylyttäj ä. 

--~ kurssijulka.isu 
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Kou luttaja j oka käyttää " harvoin" voima
sanoja."Se on varrma as ia, .. . kele".Ok. 

ylil Heikkilä 
" Kaksi kertaa kuntotalo kiertäen samaan paik
kaan samaan muotoon järjesty . Mars-mars. 

ylik Heinonen 
Pieni kokoinen kouluttaja "east 17". Huoli pois! 

Apukouluttajat 

kok Lehto la 
Alakeltaisen käytävän asbestilevyjen pyyhintä 
= levy rikki , pää halki . 

kok Weismann 
Särmä, as iansa osaava j ätkä. 

kers Ruoskanen 
Mies joka hallitsee hommansa eräitä koulutta
jia paremmin . Arvonsa ansainnut. 

T ulenjohtokoulutusta .oppilas Riku Salahetdin. 

alik Barck 
Särmäsi ns. väärässä paikassa väärään aikaan. 

alik Hagman 
Hi ljainen ja syrjässä o leva mies. 

alik Kosunen 
Tode lla hyvä tyyppi , as iansa osaava apu koulut
taja. 

alik Packalen 
Veda narusta, nauti kesästä. 

a lik Strömberg 
"Asento - asiaa- lepo. Sotku-täti on taas valitta
nut, VMTK:n huone on huonosti siivottu. 

alik Suokas 
Bodari , jota e i paljon kouluttamassa näkynyt. 

alik Tahvonen 
Nuuskapallo huu lessa esti pahasti särmäämi
sen. 
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opp Hautamäki Oppilaat: 

opp Aalto 
Inkoo. In koon Rambo. Vars inainen pun kan 
särmääjä, jo lla ei o le mihinkään ki ire. 

opp Aaltonen 
Salo. Särmä kaveri . Viiksen verran RTK:sta. 
Lentti stä ja kirkasta. Jaksaa nukkua. 

opp Aitosalo 
Salo. "fkinä ei RTK:n" .. reservin vänri kki. 

opp Esselström 
Kirkkonummi . Koska e i RTK:n niin Yk-jouk
koihin . 

opp Haavaste 
Pori . Jälki AU K:n Royal meri valvoja. suhteita 
kirjurien toimistoon 

opp Halenius 
Perniö. Käsi lähti käs iä lahteen teippaamaan. 

opp Halminen 
Rauma. Rauman Rambo. Jaskarista hylsyn ke
rääjäksi. Sulke iset vimosen pää lle. 

opp Halonen 
Muuria. Kitaran vinguttajasta yllättäen RT K:n. 
Kapteeni ei päästänyt TEKU:n pääsykokeis ii n. 

Merivalvontakoulutusta.ylikDanielWilson. 

Kaarina. Alusta alkaen RTK:n tavaraa. Armo
ton oppilasjohtaj a. 

opp Helenius 
Kaari na. Tupa ykkösen todellinen vapaustais
te lija. Nakkimagneetti . 

opp Helminen 
Alias Mowgli. Vuoden vmp:" llmoitan ... Katse 
eteen-päin", tuvan voitto, RTK:n tappio. 

opp Hietaharju 
Pääsi tuurilla Hankoon. " Voi v ... jos mä joudun 
jäämään tänne."Yhden päivän eri vapautuksien 
ennätys 4 kpl. 

opp Hyvönen MEJ 
Alias Meiju . Oli Hankaluuksissa siivousaluei
den kanssa. Myös armoton oppilasjohtaja. 

opp Hyvönen TRT 
Alias Terttu . Tuvan koomikko, sekä linnak
kee lla kauiten viihtyvä 1/95 mies (HSL). 

opp Hänninen 
Alias Trash. tupamme palikka, koska hakkasi 
rumpuja. Punkan ykkös särmääjä, hän antoi 
siihen kaikkensa. Ruuasta tarkoin huolehtiva 
RTK:n mies. 

--~ kurssijulkaisu 

opp Joki 
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Jäyhä mietiskelijä. Puhui joskus, vaikkaki n 
omalla tyylillään. 

opp Jurvala 
Busines mies. Puhumalla Tai AU:ksi. Taisi oll a 
ruskea kieli ? 

opp Kaijanen 
Alias Kaij a. Kokeet: Hyvin luetty HYL. 

opp Kamsula 
Aloitti ra il akkaasti VMTL:llä. Sattumaako että 
mies lääk AU :ksi? 

opp Keskinen 
Tulee Raumalla, sen kyllä huomaa:"O1 ningon 
kotonas !, ei tee mitään. Vempassa tai komen
nuksilla. 

opp Kesti 
Kylläpäs se kesti! Kesti kesti paineet: RaTe
Koon. Tsemppi ä Kesti , kyllä sä kestät! 

opp Kivinen 
Loimaan oma poika, jolla ei o le kynnää, e i 
kummii eikä rahhaa. Mieletön murteen vääntä
j ä. Linjan kuopus, täyttää 18 vasta 2 vko ennen 
kotiutumi sta. (Flinstone). 

opp Kovanen 
Pelkkä nimi kertoo miehestä paljon (Ainakin 
omien sanojen mukaan) päivärahat menee kur
kusta a las . 

opp Laaksonen 
Intti on noussut selvästi päähän, koska äij ä 
taistelee j opa uni ssa j a vie läpä joka yö. Turku
lainen onnellinen kotilieden tilaaja. RaTeKoon 
lähti hänkin. 

opp Lehtinen 
Oli uskollisesti AUKI ajan veksissä, tilkassa j a 
kotihoidossa. Palattuaan lopussa takaisin riviin 
teki 4 koetta putkeen ja RaTeKoon. 

opp Lehtinen 
ta isteli TJ-linjan priimukseksi. Hukarin han
kinta taisi olla hänen elämänsä onne li sin as ia 
(vaikka ei osannut sitä käyttää) . RaTeKoon. 

opp Leino 
25h vuorokaudessa nollat taulussa. Sotkun vi
rallinen tukija. Mr Candiman. 

opp Malk 
Tekno mies henkeen j a vereen stadin oma poika 
päätti lähteä Lahteen haavoja pa ikkailemaan. 

opp Mäki 
Omistaa Pe lle Pe loton tukan. Särmää aina vain 
oikeaan aikaan. Todellinen pokerinaama. 

opp Nikkanen 
Mr Vogue-77. Todellinen Madonna. Jopa vaat
teiden vaihtokin tehtiin stripteaseesityksen kera. 
Todellinen ilopilleri ! 

opp Nuora 
Linnakkeen todellinen viuhahtaj a. Tälle mie
he lle ke lpaa kaikki 5 v:n ja lumimiehen väliltä. 
Vall aton härö! 

opp Nuotio 
Joi itsensä RTK:n upseerikerho lla? 

opp Peltonen 
Alias Lepto. Pieni mies joka e i saanut asioita 
vakuutetuksi toisille, mutta silti RaTeKoon. 

opp Reponen 
Särmä tyyppijolla oli suhte ita ryhmänjohtajiin. 
RaTeKoon. Armoton sähläri hiljaisuuden ai
kaan. 

opp Ruusurinta 
Maitojuna kävi lähellä lukui sten vapautusten 
taki a. 

opp Saarinen 
"Naama kii tai mä näbäytän!". tuvan suurin 
härö ! 

opp Salahetdin 
Hylsykone, virnuili itsensä RTK:hon. 

opp Selänne 
VMTL-mestari. Lukemalla o li mahdollisuudet 
jopa RaTe Koon, mutta päätti liittyä Jumalten 
joukkoon (Au). 

opp Viinika inen 
Tuvan nuorin taistelija, joka päätti jäädä luo
laan. 

opp Viinikainen 
Linjan löysin mies. Ihmeen kaupalla RTK:hon. 
Puhui murteella:" Käet kastuu" . 

opp Väisänen 
Raksa, joka peittosi lukiolaiset kokeissa luke
matta! 
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Tuliasemanlinjan johtajan 
tervehdys 

Onnitte len Te itä A liupseeri koulun tu liase
malinjan suorituksesta. Kurssinne oli ainoa laa
tuaan, jossa koulu tusta ei eriytetty tykki- ja 
lask in koulutukseen, vaan kaikki saivat samat 
opit Aliupseeri kurss in puoleen väliin saakka. 
Reserviupseeri kurssille siirto AUK l:n jälkeen 
oli myös viimeinen,jatkossahan AU K käydään 
yhtenä kokonaisuutena loppuun asti. 

Tämä historiallinen kurssi käs itti paljon 
erilaisia harjoituksia ja opetustapahtumia. Kou
lutus oli tii vistä muodostuen yhtenäiskoulutuk
sen aiheista sekä eriytyvästä koulutuksesta; ty
keistä 88 ItK, 130 TK ja 100 TK sekä RA V AL
j a RANT A- laskimista. Kurssi n tärkeimmät le i
ri t olivat linnaketaisteluharjoitus maal iskuun 
lopull a sekä patteriharjo itus huhtikuun puoli 
vä lissä Gyltössä. Maali lauttojen palas ista voi
daan taas todeta Gyltön Aliupseerikurssin, ja 
sen tuli asemalinjan olleen tehtäviensä tasa ll a. 
AU K l:n päätyttyä AU K ll :lla jatkavat osallis
tui vat kevään ranni kkota isteluharjoitukseen 
Örössä. Saitte tuntumaa kahden patteri n am
munnoissa osan toimiessa 152 T patterin eri 
toimipisteissä ja osa oli 130 TK patterilla. Kai
kille riitti paljon oman koulutushaaran tehtäviä 

AUKl/95. Tuliasemalinja. 

ja koulutusosastot saatiin pidettyä pienma. 
Kurssin loppupuole lla järjestettiin perinte inen 
partiokilpai lu alkukesän saariston vihreydessä. 
Juuri ennen kurssinne päättymistä saitte vie lä 
til aisuuden osoittaa kykynne patterin eri toimi
pisteissä, kun Gyltössä suori tettiin näytösam
munta RA V AL- järjestelmällä Ruotsin puo lus
tusvoimien johdo lle. Naapurit luonnehti vat 
ammuntaa vakuuttavaksi, j a Korppoon korjaa
mo sai taas tö itä maalilauttojen korj auksen 
muodossa. 

Kiitos Teille kurssin läpäisystä ja re ippaas
ta mie lestä läpi koko AUK:n jatkakaa samaan 
malliin . Erityiskiitos linjan varajohtaj alle luut
nantti Mika Pokki selle ja kouluttajalle vänrikki 
Henry Kankareelle sekä apukouluttajille. Sau
mattomalla yhteistyöllä päästiin hyvään loppu
tulokseen ja ote koulutukseen tuliasemalinjalla 
oli kuuluisaa Gyltön tykkimieshenkeä! 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti 
Tapio Lineri 
Tuli asemalinja 
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ylil Lineri 
Re ipasääninen linjanjohtaj amme:" Polvelle, 
ylös vattallenne, y lös, mutta nopeasti". 

ltn Mi ka Pokkinen 
Hyvä, mutta omalaatuinen kurinpitäj ä "Tätä 
ette tule näkemään televiiisiossa,". Homma toi
mii hanskat heiluu . "Putki on tyhi." 

vänr Kankare 
Ni! Ymmärtää" Polvelle, liikkeelle. Asialleen 
omistautunut karbaas i ! 

ylik Häkkinen 
Kaikkien ylikeisarien isä polttaa ainoastaan lei
re ill ', tuskin omiaan?! Yaroluure ihin prätkähii 
ri osaa myös aineistaa. "Mitä te sitten teette!" 

y li k Perkonoj a 
"Ylle tro iaa" ja hommat pindeksissä. Rento 
läpän heittäjä puhumattakaan vasemman käden 
myötäotteesta torstai , lauantai aamusta, "Tuata, 
tuata, Scatman." 

ylik Wi ksten 
Jalkaväen ylpeys herra xten lähti etsimään " kun
non" ammattia sivi ili stä, eboniittia kolmannel
la ! "Onko blondi vitsej ä?" 

Rannikkomiinci<oulutusta. 

Apukouluttajat 

kok Erästö 
Tukka look a la take that "floorapehko". Säätä
jä !" Saa suorittaa" ( ja Erästö suoritti ), kai se 
ihan fiksu tyyppi on. 

kok Kähkönen 
" Kääk, mul on vatta kipee." Kopautte li päätän
sä muutaman kerran AU Kin aikana. Yli pirteä, 
ykkönen, särmä. T ietotaitoa lähes Pokkismai
sest i. 

kok Le ivonniemi 
Rauhallinen mies, puhu i vähän, mutta sii kaa 
as iaa. Juuson silmäpuss it linnakkeen suuri m
mat. (Ymmärtää, kun joutuu jäkittämään laski
me lla.) Kova pe laamaan sählyä. 

kers Näsänen 
Särmä as iahemmo, pelasti tulenjohtolinjan 88 
TTK kilpa-ammunnoissa täydelli seltä nöyryy
tykseltä. Ylennys oli o ikeutettu . 

alik Haapajärvi 
Suloääninen, hilj ainen mies. "ÄRR JIT tuvan 
si ivoojat! Nopeast i tää llä jo " Vietti lomiaan 
linnakkeella? 

alik Poskiparta 
Asiallinen tyyppi joka ei ääntään korottanut. 

alik Tocklin 
Rauhallinen laskinjamppa, joka ei juurikaan 
ääni huuliaan ras ittanut, eteenpäin vaan, vaikka 
otsa asfa ltissa. 
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opp Könnö Oppilaat: 

opp Aro 
Kirkkonummi . Hangon lahja Kokkolan ase
koululle. " Härö" ei edes tiennyt RK:n osia ja 
silti ase AU:ksi . Hankoon. 

opp Carne 
Turku. Tuvan armoton kaasu kuningas ja ilopil
leri. 

opp Eemi lä 
Pöytyä. Aseotteilla RaTeKoon . Melko huo
maamaton taiste lija. 

opp Fagerholm 
Turku. Kaks kolmas osaa vempassa, silti RaTe
Koon, hieno suoritus! 

opp Fromholz 
Hanko. Mr romantic . Kotihoito, kynttilät ja 
RaTeKo eivät sopineet yhteen. 

opp Fröberg 
Salo. Mies jolla puhelin selkärangan jatkona. 
Kaappi aina särmin .. ? Räppäri nro 2. 

opp Govenius 
Turku." Ei nyt ku mä lepään vähä ." Mielessä 
varttuneemmat naiset. 

opp Haapanen 
Mynämäki . Motto: Hip hop, lonkku on 
pop."Herrat kokelaat kello on 5.58 .. mutku mä 
luulin . 

opp Hautaniemi 
Turku . Rengastettu mies (=pi loilla). Särmä ty
kin johtaja. Ei mussuta. 

opp Jukanen 
Turku. Aina Vaiheessa. Ryhmän komentoääni ? 
Yölukemisella RaTeKoon. 

opp Jyrinsalo 
Aura. Hiljainen mies. Varokaa vihais ia sukki a, 
suojeluhälytys ! 

opp Korpi 
Kuuskoski . Todelinen korpisoturi , jota punkan 
tekeminen ei todellakaan napannut: " Tää syö 
miestä rotan lai lla." Gyltö forever. 

opp Kukkaro 
Nummipusula. Kukkaro, lompuuki , rahamas
si .. ym. Pokkisen lempi lapsi: "Tää miäs o iha 
sekas i." 

Salo. Mynthonin voi min rukkiin , tuvan sii voo
ja zönnö. 

opp Laanti 
Perniö. Resepti Tväl-Au:ksi : Kotihoito, veksi 
sairastupa, burana. 
opp Laiho 
Turku . Sydämensä Blondille menettänyt tieto
konepeto. Toimisto AU:n paikka sekavissa 
unelmi ssa. Hysteerikko? 

opp Linkoala 
Lemu. Valmis maksamaan suuria seteleitä pääs
täkseen eroon nakeista , tuvan psykopaatti . Säh
ly-friikki . 

opp Mantere 
Naanta li . Omituinen kipittäjä j a tuvan ensim
mäinen vehkeensä pantannut mies. 

opp Mattila 
Rauma. Löysä johtaja tyyppi , jolla kaikki tun
tuu menevän vähän " tämtti" ja "tomtti" . 
Jutte lee mielellään henkeviä ryhmänjohtajien 
kanssa. 

opp Mikkola 
Somero. Someron unikeko, kaffellako Kalle 
Pääta lo, Titinalle. Flipperi insinööri . 

opp Mäkelä 
Muuria. Lentopallolla pi steensä kerännyt, joo, 
joo, talous-Au . 

opp Mäkinen 
Turku . Tuhannen ja yhden selityksen mies. 
Urvelluksen mestari . 

opp Nieminen 
Ulvila. Tuliasemalinjan kasteen tunari. Särmä 
rukkikone, motoristi, kohta vänrikki? 
"T uvan pappa", ukkomies. 

opp Obele 
Espoo. RTK-valintojen "musta hevonen." Pink
katarkastusten kruunamaton kuningas. Il tavah
vuuslaskennan valitut: "Mistä te o lette tänne 
tulleet? Mitä te täällä teette?" 

opp Pesonen 
Raisio. Armoton nakin välttökone."Herran rau
haa." 

opp Päivinen 
Kerava. Ei kertaakaan e lbannut AUK:n aikana 
"S ii s mä en jaksa, sii s tää on ihan turhaa." 

--""R kurssijulkaisu _______________ _ 43 _ 

opp Ruohonen 
Turku . Aina lukemassa kokei siin hilj aisuuden 
aikana (mut e i intin). "Tänään vois ompun j a 
huomen kii vin." 

opp Ruotsalainen 
Ulvila. "Tre kronor". Yänr Kankare:"Ulvilan 
mies, sarjatulta!."Kova urveltaan. 

opp Salminen 
Parainen . "Gonapappa 2. Raskaansarjan unis
sapuhuja/-kävelijä. "Ei nappaa". Tuli Huolto
patteriltajälki-Aukkiin, ei hyvin mee. 

opp Salo 
Somero. Omituinen höpöttäjä. Kaapista löyttyi 
Citymarketin elintarvikeosasto. 

opp Saraperä 
Turku. Kolme ässää: Soittamssa, sotkussa tai 
saunassa. 

opp Silvennoinen 
Rauma. "Mää koskin öljyhy, mää sai kättee 
ihottumaa. Täytyy soittaa ensi muija kaveri! ja 
sit mä mee hakee salvaa sairatuvalt".Eli itti ! 

opp Simola 
Nousiainen.S imola oli aina poissa tästä maail
masta ja maistui han se siviili ssä. 

opp Salmela 
Uusikaupunki . Tuliasemalinjan fakiirijoka pääsi 
rukkiin . 

opp Sirkiä 
Salo. " Päiv äkin li sää luol assa, ni s it 
napsahtaa."Takaisi n Hankoon -liikkeen keula
hahmo. Laiska saa olla , mutta ei laskinupseeri . 

opp Suorauma 
Uusikaupunki . Mies joka ei osannut käsitellä 
rynkkyäja tuoksui !omilta tullessaan. Te ki tu
van särmimmät punkat, kunnes. 

opp Säilä 
Unohti usein suihkussa käynnin ja yritti säätää 
tupakaverei ta. 

opp Takka 
Takolla ei ollut koskaan kylmä. Kesälläkin vil
lapaita ja välihousut. Aina vaiheessa, hylkäsi 
RTK-pa ikan . 

opp Tammilehto 
Liiotteleva lusmu. Nukkui aina kengät jalassa. 

opp Turununen 

Sekosi täys in . Höpisi outoja as io ita unissaan ja 
hereillä olleesaankin . Haaveissa HD ja sänki . 

opp Toivonen 
Luuli o levansa ai na oikeassa. Paha mies Salos
ta. 

opp Tuominen 
Kova taistelija kyselemään . Taisteli Virtasen 
kanssa tasapäisesti kaasukuninkaan tittelistä. 
Ryhdikäs lukutoukka. 

opp Virtanen JJ 
Mutta mi ssä on zei zei? Vuodelevossa tai vek
sissä. 

opp Virtanen JKJ 
Tuvassa e i ollut koskaan hiljaista, kun Virtanen 
oli paika lla. Matki kouluttajia. " Kaasukunin
gas." 

opp Venho 
Miestä ei napannut aikeen mikään. Macho 
macho man. 

opp Velmala 
Bongasi itselleen RaTeKo-paikan . Särmin, to
dellinen johtajaluonne. 
opp Vuorenala 
-75 Rymättylä. Vaiheala. "Jaakokeet? Nooh, 
kattos ny, lukutaidosta ei havaintoa. Skappare i
den tupakka varasto. Jäi kiinni kaikesta mi tä 
teki tai jätti tekemättä. 

Tykkikoulutusta. oppilas Jere Vuorenala. 




