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Mikä tärkeää 
tänään? 

Koulutuksemme päätavoite on luoda sotakelpoisia 
rannikkojoukkoja. Yksittäisen rannikkotaistelijan toimin
takyky on keskeinen edellytys joukon suorituskyvylle. 
Rannikkotaistelijan taistelukenttä on henkisesti erittäin 
raskas. Selän takana on lähes aina meri ja jalan alla lähes 
aina suojaa tarjoamaton kova kallio. Yksityisen taistelijan 
on osattava ajatella itsenäisesti, luotettava omiin taitoi
hinsa sekä taistelutovereihinsa. Hänen tulee kyetä henki
sesti ja taidollisesti toimimaan pitkiäkin aikoja eristettynä 
ja vailla selvää kuvaa tilanteesta.Rannikkotaistelijan tu
lee osata arvioida itsenäisesti merenkäyntiä, maastonkäyt
töä, omaa reagointi- ja aseenkäyttönopeutta , reittien ja 
tuliasemien valintaa, valaistusolosuhteitajne. Tämä mer
kitsee, että automaattisesti hallittavien suoritusten ohella 
rannikkotaistelijan on kyettävä itsenäisesti tavoitteenmu
kaiseen ajatteluun ja toimintaan .Tämän takia ei ole yh
dentekevää miten me koulutamme tai kehitämme sotilait
temme toimintakykyä - Alokkaasta rannikkotaistelijak
si, aloittelijasta huippuosaajaksi. 

Kysymys on oppimisprosessista, jossa on edettävä 
nousujohteisesti tavoite kerrallaan. Olennaista on koulu
tuksen mielekkyys ja yhteisten kokemusten aikaansaama 
yhteishenki sekä onnistumisten tuoma innostus ja moti
vaatio tehtävien suorittamiseen. Linnakkeen päällikkö ja 
kouluttajat eivät siis ole pelkkiä mekaanisten tavoitteiden 
toteuttajia vaan heidän tehtävänsä on sotilaan oppimisen 
ohjaaminen - sotilaan toimintakyvyn kehittäminen. 

Koulutustuloksemme osoittavat, että me olemme ryk
mentissämme hyvää vauhtia menossa oikeaan suuntaan. 

ARVOISAT KALKAKSEN LUKIJAT 
Siirtyessäni 1.4.1996 Maanpuolustuskorkeakoulun 

hallintojohtajaksi lausun parhaat kiitokseni kaikille niil
le, jotka ovat olleet vuosien varrella tekemässä tätä lehteä. 
Kalkaksen saama arvostus on osoitus toimitustyön onnis
tumisesta. 

Juhani Haapala 

.. 

--~ pääkirjoitus _______________ _ 3 _ 

TURUN RANNIKKORYKMENTIN 
KOMENTAJAN PAIVAKASKY 1/96 

Tehtävien vaihto 
Olen vastaanottanut Turun Rannikkoryk

mentin komentajan tehtävät Gyltössä 29.3.1996 
pidetyssä vaihtotilaisudessa Maanpuolustus
korkeakoulun hallintojohtajaksi siirtyneeltä 
eversti Juhani Haapalalta. 

Edeltäjäni opastuksella ennen tehtävien 
vaihtoa suoritetun tutustumisen, ja sen jälkei
sen perehtymisen jälkeen olen vakuuttunut sii
tä, että olen saanut komeentooni erinomaises
sa kunnossa olevan rykmentin. Turun Rannik
korykmentissä on hyviin suorituksiin yltänyt 
ammattitaitoinen henkilöstö jolla on hyvä yh
teishenki . 

Olen mielihyvällä todennut, että rykment
ti on hoitanut hyvin suhteensa ympäröivään 
yhteiskuntaan ja rykmenttiä arvostetaan laajalla 
yhteistoiminta-alueellamme. Tätä yhteistyötä 
tulee edelleen vaalia ja kehittää; yhteistyötä 

tarvitaan yhteisten asioidemme hoitamiseksi . 
Tehokas koulutus,jolloin varusmiehet tun

tevat palveluksessa olonsa tarpeelliseksi ja jär
keväksi on ollut ja tulee edelleen olemaan yksi 
tärkeimmistä toiminnan peruspilareista. Kou
lutuskokeilujen myötä on saatu hyviä tuloksia 
joita jatkossa tullaan hyödyntämään. Meidän 
tulee vakuuttaa sekä itsemme että esimiehem
me siitä, että olemme tehneet parhaamme meille 
uskottujen koulutus- ja valmiustehtävien toteut
tamiseksi. 

Puolustusvoimien säästötoimenpiteet ovat 
pakottaneet meidätkin sopeuttamaan toimin
taamme yhä pieneneviin määrärahoihin. Jouk
ko-osaston uuden kokoonpanon, uusien toi
mintamallien suunnitelmat ja kipeittenkin ra
tionalisointisuunnitelmien toteuttaminen ovat 
nyt työn alla ja meidän on ponnisteltava tinki
mättömästi hyvän lopputuloksen saamiseksi . 
Uskon, että yhteisin ponnisteluin onnistumme 
tässä tärkeässä asiassa. 

Palkitseminen 
Olen myöntänyt tykkimies Marko Erik 

Vuokolle Turun Rannikkorykmentin ristin eri
tyisistä ansioista. Tykkimies Vuokko on esimer
killisellä tavalla suorittanut hänelle annetut teh
tävät viestimiehenä sekä osoittanut poikkeuk
sellista aloitteellisuutta tehtäväalansa ATK
toimintojen kehittämisessä. 

Lopuksi 
Haluan kiittää kaikkia rykmenttiläisiä, yh

teistyökumppaneita, yhteisöjä ja yksityisiä sii
tä ystävällisestä vastaanotosta jonka olen saa
nut sekä toivottaa mitä parhainta ja tulokselli
sinta alkavaa kesää. 

Rykmentin komentaja 
Everstiluutnantti Pertti Malmberg 



_ 4 pauhuja 
~ -

Taistelu linnakkeesta ja linnaketais
telun pienin taisteluyksikkö
rannikkotaistelijapari 

TURUN RANNIKKORYKMENTIN, TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILLAN JA SELKÄME
REN RANNIKKOKILL.AN TIEDOTUSLEHTI 
No 1 / 96 

Päätoimittaja: 
Seppo Sudenniemi, (921)254 6230 
Toimitus: 
Antti Österlund, (921)268 5332 
Varainhoito: 
Elina Laiho, (921)268 5362 

Toimipaikkavastaavat: 
Raumanmeri, Kari Toivonen, (938)822 1566 
Utö, Anna-Maija Salminen, (926)460 7411 
Örö, Ritva Sundqvist, (926)460 7211 
AUK, Pentti Hietamies, (926)460 7111 

Toimitusneuvosto: 
Pertti Malmberg, (921)268 5330 

llmoitushinnat: 
1/1 s 900:-
1/2 s 500:-
1/4 s 300:-

Postiosoite: 
Turun Rannikkorykmentti 
Kalkas 
PL5 
20811 TURKU 

Telekopio: (921)2685433 

Kustantaja: 
Turun Rannikkorykmentti 
PL 5 
20811 TURKU 
Turun Rannikkotykistökilta ry 
PL 723 
20101 TURKU 
Selkämeren Rannikkokilta 

Painopaikka: 
Maskun Kirjapaino Oy 

Luhti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

ISSN 0788-4621 

Artikkelin kirjoittaja majuri Aimo Jokela toi
mii Saaristomeren Rannikkopatteriston ko
mentajana. 

Rannikkojoukot valmistautuvat taistele
maan rannikon vaihtelevissa olosuhteissa jot

ka asettavat yksittäiselle taistelijalle erityisvaa

timuksia. Linnakkeella puolustustaistelun as
teikko ulottuu jalkaväen tapaan suoritetusta 
maa-alueiden pitämisestä maahanlaskujen ja 

maihinnousujen torjunnan kautta aina lähes 

asutuskeskustaistelun kaltaiseen toimintaan 
kantalinnoitteissa. 

Mikä on sitten linnakkeelle suuntautuvan 
hyökkäyksen kuva? Keskeisin uhka linnaketta 
kohti tulee ilmasta, lentokoneiden ja taistelu

helikoptereiden rynnäköintien muodossa. 

Linnakkeen tärkeimmät taisteluasemat on 
tiedusteltu jo hyvissä ajoin ilmasta, ja niiden 

paikat ovat ennalta määriteltyjä maalipisteitä. 

Linnakkeen elinmahdollisuudet riippuvat nyt 

suurelta osin siitä, kuinka hyvin hyökkääjän

tehtävää kyetään vaikeuttamaan maastouttami

sella, hajauttamisella, harhautustoimenpiteillä 
ja asemiensiirroilla. 

Kiinteitä tomikanuunoita ei niin vain lii

kutella, mutta niitä voi luoda lisää järjestämäl

lä valetykkajä ja näin vaikeuttaa hyökkääjän 

pauhuja 

maalinvalintaa. Ilmatorjunta-aseiden tuliasemia 

jopa päivittäin vaihtamalla vaikeutetaan hyök

kääjälle edullisten lähestymissektoreiden mää
rittelyä. Esimerkiksi savutusjärjestelyillä kye

tään rynnäköintitilanteessa kätkemään hyök

kääjältä omalle toiminnalle tärkeät kohteet. 
Samanaikaisesti ilmarynnäköinnin kanssa 

hyökkääjä käyttää myös vesillä ja maalla toi

mivia pienosastoja. Toiminta alkaa hyökkää

jän suorittamalla tiedustelulla ja pienryhmien 
tuholaistoiminnalla. Iskut kohdistuvat linnak

keen viestiyhteyksiin, valvontajärjestelmiin 

sekä pääaseistukseen-rannikkotykkeihin. 

Hyökkääjä käyttää tällöin merivoimien erikois

joukkoja esimerkiksi taistelusukeltajia. 
Mikäli linnakkeen lamauttaminen ei onnis

tu tuholaistoiminnan keinoin, seuraa laskuvar

jo- tai helikopterikuljetteisten erikoisjoukko

jen hyökkäys. Kaikki linnakkeelle suunnatut 

hyökkääjän joukot ovat kovan koulutuksen 

saaneita ammattilaisia. jotka ovat harjaantuneet 
taistelemaan kohdealueensa olosuhteissa. 

Hyökkääjä on haavoittuvimmillaan itse 
maahanlaskunsuoritushetkellä ja ennen kuin 

näin linnakkeelle tunkeutunut yksikkö on ryh

mittynyt ja saanut rivinsä kokoon. Oikein käy

tetyllä kivääriaseidenkin tulella voidaan maa

hanlaskuhetkellä saavuttaa tehokas vaikutus 
hyökkääjään. 

Hyökkääjän erikoisjoukkojen on onnistu

akseen saavutettava nopeasti tavoitteensa. Eri

koisjoukoilla ei ole kykyä pitempiaikaiseen ja 

samalla vääjäämättömästi enemmän tappioita 
tuottavaan taisteluun. Erikoisjoukkojen henki
löstövahvuudet ovat melko pieniä ja niiden 

aseistus on suhteellisen kevyttä, jottei niiden 

nopealiikkeisyys vaarantuisi. 
Linnakkeen vastatoimien onnistuminen 

riippuukin maahanlaskutilanteessa vastatoi

menpiteiden nopeudesta. Puolustajan taktiikan 

tulee olla tällöin joustavaa ja reagointi herkäs

sä. Linnakkeen joukkojen ei ole viisasta sul

keutua linnoitteidensa suojaan, vaan hyökkää

jä on pyrittävä aktiivisin ottein tuhoamaan. 

Etuinamme ovat tässä tilanteessa maastontun

temuksemme, linnakkeen tarjoaman suojan ja 

ampumamahdollisuuksien käyttö sekä toivot-
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tavasti hyvin harjoitellut vastaiskut. 
Pimeä ei ole enää liittolaisemme. Tilanne 

on pikemminkin päin vastoin, sillä pimeys tar

joaa hyvät toimintamahdollisuudet nykyisin 

aina pimeätoimintavälineillä varustautuneelle 

hyökkääjälle. 
Maahanlaskupaikkaa lähinnä olevan jou

kon on riippumatta joukon varsinaisesta tehtä

västä sidottava maahanlaskettu osasto välittö

mästi taisteluun, jotta linnakkeen vastahyök

käysvoima ehditään suuntamaan paikalle. Lin
nakkeella ei ole selustajoukkoja. Selän takana 

on vain meri. Kaikki linnakkeen joukot ovat 

etulinjassa. Vastahyökkäyksen tulee tapahtua 

15-20 minuutin kuluessa maahanlaskusta, jot

ta sillä on onnistumisen mahdollisuudet. 
Linnakkeen puolustamiseen varattujen 

joukkojen on varauduttava toimintaan koko lin

nakkeen alueella. Ne joutuvat valmistautumaan 

taisteluun kaikissa linnakkeella esille tulevis

sa maasto-olosuhteissa linnoitteet mukaan lu

kien. Puolustajan on kyettävä käyttämään oman 
linnakkeen tarjoama suoja, ampuma- ja vasta
hyökkäysmahdollisuudet täysin hyväkseen. 
Oma tontti on tunnettava yhtä hyvin kuin omat 

taskunsa ja tämä erityisesti yöllä. 

Taistelijapari-ratkaiseva lenkki 
linnake taistelussa 

Linnakkeella taistelusta muodostuu nopea 

ja häikäilemätön kamppailu, jossa voiton vie 

se, joka kykenee pitämään aloitteen itsellään 
ja hyödyntämään parhaiten omat etunsa. Yk
sittäisen taistelijan kannalta ovat keskeisintä 

hyvä ampumataito, maastontuntemus niin päi

vällä kuin erityisesti yöllä, liikkuvuus ja aktii

visuus. 
Pienin taisteluyksikkö linnakkeella on tais

telijapari. Taistelijaparin merkitystä ei ehkä aina 

täysin oivalleta. Monasti keskitytään liiaksi pel

kästään yksittäisen taistelijan taitojen koulut
tamiseen. Yksittäinen taistelija on nykyajan 

taistelukentällä varsin suojaton. Hänen paras 

turvansa on luotettava ja asiansa osaava taiste

lijapari. 
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Komppania, joukkue jopa ryhmä hajoaa 
usein taistelun kestäessä siten, ettei se kykene 
tarjoamaan paljoakaan tukea ja turvaa taisteli
jalle. Taistelijapareista muodostuukin tällöin 
toiminnan keskipiste. Toisiaan tukien ja suoja
ten ne etenevät keskellä taistelun sekasortoa. 
Toisen taistelijan haavoittuessa juuri oma tais
telijapari on ensimmäinen avunantaja. 

Rannikkotaistelijan koulutuksen tuleekin 
perustua taistelijaparin kouluttamiseen taiste
lukentän pienimpänä taisteluyksikkönä. Tähän 
päästään kun asetetaan selkeät tavoitteet, pai
nopisteenä tulee olla taisteluparin koulutus. Jos 
taistelija osaa taistelijaparin toiminnan niin se 
luo hyvän pohjan ryhmän ja edelleen joukku
een/jaoksentoiminnalle. 

Taistelijan peruslähtökohta on hänen ky
kynsä säilyä hengissä niin ennen varsinaista 
taistelua kuin taistelun aikanakin ja kyetä suo
rittamaan tehtävänsä. Taistelijaparin kohdalla 
tämä edellyttää kumpaiseltakin velvollisuutta 

pauhuja 

pitää toinen toisensa hengissä. 
Rannikkotaisteluparin on osattava käyttää 

hyväkseen kaikki linnakemaaston tarjoamat 
suoja- ja ampumamahdollisuudet. Heidän on 
tuettava toinen toistensa toimintaa suojaamal
la sekä tulitukea antamalla. 

Keskellä kiivainta taistelun tiimellystä on 
juuri taistelijaparin toiminta se ratkaiseva te
kijä.joka ratkaisee lopputuloksen. Taistelupa
rin tulee kyetä yhteistoiminnassa käyttämään 
tulta ja liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. 

Rannikkotaistelijan luominen edellyttää 
selkeää tavoitteiden asettamista ja sen jälkeen 
määrätietoista koulutusta ja harjaannuttamis
ta. Keinot tähän ovat olemassa kunhan ne vain 
otetaan käyttöön. Mietipä kuka olikaan taiste
lijaparisi viime kerralla- ja toimitko itse tais
telijaparisi tukena. Muista, että linnakkeella jo
kainen on rannikkotaistelija. Missä olikaan 
taistelijaparisi ? 

Pk-sahojen ykkönen 

RAUNION SAHA OY 

RAUNIO 
Luotettava 
puunostaja 
alueellasi. 

Myllykyläntie 42, 31500 KOSKI TL 
Puh . (921) 842 777 Fax. (921) 842 752 

Laatua ja tehokkuutta metsästä 
Euroopan markkinoille. 

Ostamme jatkuvasti hyvälaatuisia kuusivaltaisia tukkileimikoita vaativien 
asiakastuotteittemme raaka-aineeksi. Suunnitellessasi puukauppoja, ota 
yhteyttä yhdistykseesi tai kysy korjuu- ja maksuehtojamme suoraan meiltä. 
Metsäasioissa Teitä palvelevat asiantuntevat ostajamme. 

RAUNION SAHA OY Hannu Hakala, matkapuh. 949-227154 koti 916-60905 
METSÄOSASTO Taisto Lehti, matkapuh.949-227465 koti 921-841828 
Härkätie 16, 31500 Koski TI Jaakko Laakkio, matkapuh. 949-227151 koti 921-841434 
Puh (921) 841 933 Seppo Kuusisto, matkapuh. 949-322474 koti 921-879243 
Fax (921) 841 936 Janne Lehti, matkapuh. 949-487121 koti 921-841937 
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Miten motivoin joukkoni ? 

"Sitä vaikutinta, joka aiheuttaa ihmisessä 
halun toimia tiettyyn suuntaan nimitetään mo
tiiviksi. Motivaatio on niiden vaikuttimien ko
konaisuus, eli koulutettavan tila, joka määrää 
millä aktiivisuudella ja miten suuntautuneena 
koulutettava tietyssä tilanteessa toimii." 

"Kouluttajan tärkeimpiä tehtäviä on löy
tääja käyttää hyväksi koulutettavien oppimis
halua lisääviä virikkeitä. Toisin sanoen hänen 
on motivoitava koulutettavia." 

Edellä olevat kappaleet ovat jokaiselle kou
luttajalle varmasti tuttuja Kouluttajan Oppaas
ta. Mitä menetelmiä ja keinoja kouluttaja sit
ten voi käyttää muuttaakseen teorian käytän
nöksi ja saadakseen koulutettavista tietoja ja 
taitoja janoavia oppimismaanikkoja? 

Oikeastaan palvelukseen astuvalla varus
miehellä on jo valmiiksi olemassa eräänlainen 
"perusmotivaatio", joka on muotoutunut jo pal
jon ennen varusmiespalvelusta mm. kodin, 
koulun, ystäväpiirin, tiedotusvälineiden , omi
en kokemusten , -odotusten, -pyrkimysten j a 
yksilön oman persoonallisuuden vaikutukses
ta. Olisi ehkä parempi kysyä: "miten koulutta
ja vahvistaa ja suuntaa koulutettavien motivaa
tiota oppimistuloksen saavuttamiseksi" kuin 
"miten kouluttaja motivoi joukkonsa." 

Koulutettavien motivaatiota vahvistavista 
tai ainakin ylläpitävistä osa-alueista tärkein lie
nee kouluttajien ja myös muiden esimiesten 
myönteinen suhtautuminen koulutettaviin ja 
koulutukseen (siis kouluttajat ja muu henkilö
kunta ovat myös motivoituneita). Koulutetta-

vien vähättely, piittaamattomuus ja "tyhmä va
rusmies" - mentaliteetti ei varmasti saa koulu
tettavaa hyppäämään samaan kelkkaan koulut
tajan kanssa. Myös koko koulutusjärjestelmän 
osoittama "kiinnostus" koulutusta kohtaan vai
kuttaa myönteisesti motivaatioon. Ehjä ja riit
tävä koulutusvälineistö, järkevästi suunnitel
lut viikko-ohjelmat, riittävä koulutusaika ja 
tunne siitä, että järjestelmä toimii koulutetta
vien parhaaksi, kohottaa myönteisyyttä saatua 
koulutusta kohtaan: Jos järjestelmä panostaa, 
niin koulutettavakin panostaa. 

Jo olemassa olevan motivaation suuntaa
jana yksittäisten harjoitusten tavoitteiden saa
vuttamiseksi, kouluttajan tulisi selvittää kou
lutettaville harjoituksen tavoite, eli MITÄ PI
TÄÄ harjoituksen jälkeen OSATA . Lisäksi 
koulutettavilla täytyy olla tieto siitä, MIKSI 
opetettava asia on omaksuttava. Nämä asiat 
tulisi aina saattaa miesten tietoisuuteen ennen 
harjoituksen tai muun koulutuksen alkua. Muu
tenkin kouluttajan olisi syytä ennen koulutus
ta valmistautua vastaamaan "miksi"- kysymyk
siin , joita nykyvarusmiehet aika-ajoin kysy
vät. 

Ja tietysti se vanha tuttu "onnistuminen" 
eli palkitseminen ja kunnon kehut toisinaan ( 
ja tietenkin syystä ) kohottaa ja suuntaamoti
vaatiota. Kuitenkin pitää välttää miesten lah
jontaa, eli ei kannata luvata palkkiota jos me
nee hyvin, koska silloinjoukko toimii saadak
seen palkkion vaikka sen tulisi toimia halusta 
saada tehtyä suoritus oikein. Parempi on pal
kita yksilöitä yllättäen tai antaa koko joukolle 
positiivinen palaute vasta suorituksen jälkeen. 
Palaute tulisi kuitenkin antaa mahdollisimman 
nopeasti suorituksen jälkeen, jolloin sen teho 
on paras mahdollinen. Esimerkiksi ammunnat 
ovat pääosalle koulutettavia varsin mieluisia 
osaksi siitä syystä, että palaute omasta onnis
tumisesta tulee heti tauluille päästyä. 

Muita koulutettavien motivaatiota kohot
tavia tekijöitä on kilpailutilanteen luominen 
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ryhmien jajaosten välille sekä koulutuksen tin
kimättömyys oikeissa asioissa. Toisaalta kou
luttajan tulee olla myös joustava, mikäli hän 
havaitsee edenneensä liian nopeasti koulutuk
sessa. Motivaation suuntaamiseksi ja lisää
miseksi on siis monia eri keinoja, myös tässä 
kirjoituksessa mainittujen asioiden lisäksi. Jo
kainen kouluttaja motivoi koulutettavia tavalla 
tai toisella, osaksi tietoisesti ja osaksi tiedos
tamaltaankin osana omaa persoonallisuuttaan. 
Vaikka motivoinnin tärkeys onkin jokaiselle 

kouluttajalle itsestäänselvyys (tai ainakin sen 
tulisi olla), saattaa uusien motivoimiskeinojen 
etsiminen ja vanhojen keinojen hiominen tuot
taa kouluttajalle miellyttäviä yllätyksiä. Hyvin 
motivoituneen joukon kouluttaminen on ker
taluokkaa helpompaa ja vaivattomampaa, kuin 
motivoitumattoman zombie-armeijan. 

Kirjoittaja vänrikki Petri Eronen palkittiin 
23.2.1996 TurRR:n saapumiserän I/96 parhaan 
alokasjaoksen kouluttajana. 

Avannosta pelastautumis -koulutus on alkanut 
mallisuorituksella. Hyvä kouluttaja on valmis pistä
mään itsensä likoon 

Harjoitus alkaa koulutuksen tarkoituksen, -
tavoitteen ja -päämäärän selvittämisellä 
sekä koulutettavien motivoinnilla. Harjoituk
sen johtaja sotilasmestari Erkki Järvi selvit
tää harjoituksen kulun . 

Suorittajien turvallisuudesta huolehditaan Hymyssä suin uusiin kokemuksiin 
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SEIKKAILU WALESIN VUORILLA 
4.-5.11.1995 

KIMM(Karrimor International Mountain 
Maraton) on Karrimor-nimisen skotlantilaisen
retkeilyvälinefirman järjestämä vaelluskilpai
lu, jossa suunnistetaan pareittain rastien kaut
ta 1:40000 vuorisuunnistuskarttaa apuna käyt
täen kahden päivän aikana 

linnuntietä mitattuna noin 75 kilometriä. 
Pakolliset varusteet(teltta, keitin , makuupussi, 
lämpimät vaatteet, ruoka, otsalamppu, hätäpak
kaus jne.) kannetaan koko matkan mukana ja 
yö vietetään vuorilla. Kilpailun aikana ei jär
jestetä mitään huoltoa, vaan toimeen on tulta
va omillaan. Ja kaiken takanahan on tietysti 
julma aika, joka ratkaisee. 

Itselläni unelma tämän kisan läpäisystä oli 
muhinut jo kymmenisen vuotta. Kun vihdoin 
löytyi riittävän rohkea taistelija rinnalle 
(res.vänr. Mikko Knuuti ), niin tuumasta toi
meen. Kilpailuviikonloppua edeltävänä tors
taina lensimme sini valkoisin siivin Lontooseen, 
josta suoritimme moottori marssin Walesin Bre
con Beconsin luonnonpuistoon. 

Meillä oli kaksi päivää aikaa tutustua Ete
lä-Walesiin. Ehdimme toteamaan paikallisen 
Alen kuplat, melkein ostimme 1000-kiloisen 
sonnin karjahuutokaupasta, katsastimme pai
kallisen army-shopin ja tietysti tankkasimme. 
Lauantai-aamuna outo tunne vatsanpohjassa 
suuntasimme kulkumme kohti lähtöpaikkaa, to
tesimme paikalle eksyneen muitakin. Itse asi
assa noin 1500 paria. 

Ensimmäisenä päivänä lähdetään väliaika
lähdölläja ensimmäisen päivän tulosten perus
teella on ajolähtö toisen päivän aamuna. Kar
tan olimme saaneet jo edellisen päivän varus
tarkastuksessa. Lähdössä saimme rastien koor
dinaatit ja totesimme ensimmäisen päivän rei
tin olevan pidempi kuin maraton, tosin vain ki
lometrin verran. Noin 2000 metrin noususum
ma ja kymmenen kilon reppu kertoivat meille 
haluavansa auttaa, jos hiukankaan tuntuisi pa
halta. 

Koska kisassa liikutaan todella pitkään on 
tankkaukseen kiinnitettävä todella huomiota. 
Meillä oli repuissamme täytettävät juomapul
lot, joita sitten puolentoista tunnin välein täy
densimme vuoripurojen vedellä. Perään hei
timme neljä desiä maltodextriiniä, joka on 95 
% hiilihydraattia. Syntynyttä pirtelömäistä 
seostajoimme letkun välityksellä vartin välein. 
Vaikutusta oli. Yhteensä 15 tunnin suorituk
sen ja välisen yön aikana ei tullut yhtään ener
gianpuutteestajohtuvaa yleistä väsymystilaa. 

Ensimmäinen kunnon alamäki yllätti suo
malaiset ripakintut oikein tehokkaasti. Pitkän 
laskeutumisen päätyttyä tasaisella juoksu tun
tui paikallaan pomppimiselta. Onneksi varta
lon tuskaa helpotti se, että ensimmäinen päivä 
oli varsin lämmin. ja tuuli yltyi vasta iltapäivän 
loppuvaiheessa, jolloin urakan ensimmäinen 
osa oli lähes takana. 

Kun seitsemän tuntia oli takana näkyi yö
pymisen telttakylä ensimmäisen kerran. On
neksi reitti ei mennyt suoraviivaisesti sinne, 
vaan leiri kierrettiin harjanteita pitkin ja maa
liin tultiin vastakkaiselta puolen. Maaliin kah
lattiin puroa pitkin.joihin tosin oli jo aikaisem
minkin totuttu. Aurinkokin alkoi jo painua mail
leen. 

Teltta pystyyn ja kuivaa ylle. Litra maltoa 
naamaan, pari suklaapatukkaa ja nukkumaan. 
Makuupussissa seuranamme oli magicpillow, 
pieni pussukka, joka alkuravistelun jälkeen on 
20 tuntia +50 celsiusasteinen. Sitä oli mukava 
pitää jos missä. 

Unen pikkuhiljaa hiipiessä piilostaan saat
toi nähdä unta seuraavan päivän tuntemuksis
ta, kuinka ihanaa on edellisen päivän marato
nin jälkeen juosta toinen samanlainen, miltä 
tuntuu laskeutua rinteitä jaloilla, jotka eivät 
kunnolla kestä kävelyä ja kaikkea muutakin kävi 
mielessä. 
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Walesin nummimaisemassa nökymiö riitti 

Yöpymispaikka tarjosi telttapaikan ja puron 

pauhuja _______________ 11 _ 

Aamu koitti eikä hetkeäkään liian myö
hään. Tuuli oli noussut ja yöllä oli ollut kun
non pakkanen. Jalat olivat reisien etuosia lu
kuunottamatta aika hyvässä kunnossa, paitsi 
että itselläni vasemman jalan pakaran hermo
särky jo säteili polveen. Reisien kunto olikin 
sitten sellainen, että pienikin laskeutumisliike 
aiheutti järkyttävän tuskan. Ensimmäisen päi
vän jälkeen olimme 23., mutta matkan edetes
sä jalkani kunto huononi entisestään ja jou
duimme viimeisen kympin aikana vaihtamaan 
juoksun pikamarssiksi. Toisena päivänä oli 
yksi 13 kilometrin mittainen rastiväli,joka tun
tui myös siltä. 

Toisena päivänä voimakas tuuli ei antanut 
juurikaan armoa, onneksi ei sentään satanut. 
Kilpailussa oli varmasti kymmeniä pareja, jot
ka säästä huolimatta kulkivat pelkissä short
seissa, kun me olimme verhoutuneet lämpö
kerrastoon ja gore-asuihin. 

Täytyy kyllä nostaa hattua näille briteille 
jotka eivät ole kovin pehmeätä väkeä. Maali
viivallekin asti ehdittiin, tosin 2,5 tuntia voit
tajille hävinneinä. Maaliviivan armahdusta 

seurasi kaikkien vaivojen yhteiskolotus, mutta 
mieli silti valoisana totesimme homman silti 
kannattaneen. Sijoituksemme oli eliittisarjas
sa 28./62. Sarjajakohan menee siten, että E:n 
lisäksi on sarjat A,B ja C, joissa menestymällä 
britit voivat nousta ylempään sarjaan. Ulko
maalaiset pääsevät suoraan siihen sarjaan mi
hin haluavat. 

Kisapaikalla tarjotun muonan jälkeen siir
ryimme lähikaupunkiin huoltamaan itseämme. 
Ruoka maistui, mutta ALEnnusmyynti ei hou
kutellut kuin yhden pintin verran, jonka jäl
keen uni jo kutsui. 

Kisan jälkeen kului vain noin puolitoista 
kuukautta jalkoja parannellessa. Nyt hiihto
kelien ollessa parhaimmillaan saattaa iltaisin 
takkatulen ääressä mieleen hiipiä orastavia 
suunnitelmia seuraavista, riittävän vaativista, 
koitoksista. 

Kari Lehto 

ON YKSI PANKKI, JOHON VOIT AINA LUOTTAA. 

~ o,. 
SUOMALAISEN PANKKI. HUOMENNAKIN. 

Juuri nyt kannattaa tulla Osuus
pankkiin ja avala 24 kk veroton 
Kultosäästö. Näin varmistot 
rahoillesi turvallisen tuoton vuoteen 
1997 asti . Samalle kuulet muista 
Osuuspankin erikoiseduisto: voit 
mm. liittyä pankkimme jäseneksi ja 
saada monia rahanarvoisia etuja . 
Terveluloa ! 

NYT ON AIKA 
AVATA 24 KK 

VEROTON 
KULTASÄÄSTÖ 

• turvallinen, tuottava 
veroton talletus 

• korko 3 % (11 / 951 
• ovottovo 31.12 .1995 
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Naistenpäivänä 
8.3.1996 

"Naisia armeijassa jo yli sata; nyt ensim
mäiset naiset mukana sotaharjoituksissa." 
Nämä viimeaikaiset otsikot, jos mitkä, saavat 
kymmeniä vuosia puolustusvoimissa työsken
nellet naiset havahtumaan. Artikkeleita ja uu
tisia laatineista kirjoittajista monet ovat var
masti asevelvollisuuden suorittaneita miehiä. 
Eivätkö he todellakaan ole tavanneet intinhar
maassa naisia, vaikka meitä on yli 4000 vai 
minne olemme yhtäkkiä unohtuneet? 

Tuumasta toimeen .. 
Mikä olisikaan parempi ajankohta pohtia, 

keskustella ja tuoda esille tuhannet naiset,jot
ka jo nyt ovat osa henkilöstöä, kuin kansain
välinen naistenpäivä. 

Turun Rannikkorykmentin henkilökunnas
ta noin kolmannes on naisia. Tehtäväaloina 
terveydenhoito-, viestitys-, muonitus-, toimis
to-, varasto. Sotilaallisissa tehtävissä toimivista 
sotilasammattihenkilöistä naiset toimivat tilan
nevalvojina. Tehtäviä on esimiestasosta suori
tustasoon saakka. Heistä 36 osallistui naisten
päivän viettoon Paasikiviopistolle Turkuun. 

Hyvä työyhteisö 
Opiston lehtorin Pentti Salosen johdolla 

siirryttiin työyhteisöasioihin. Kaunis keväinen 
päivä houkutteli osallistujat ulos ryhmätöihin. 
Keskustelu kävi ryhmissä vilkkaana: mitä hy
vää työyhteisössä, mitä korjattavaa, huomiot 
naisen asemasta. Ryhmätyön tuloksista päätet
tiin laatia muistio, jonka avulla kehitettäviin 
asioihin voidaan vaikuttaa ja tuoda esille myös 
hyvät puolet. Ohessa muutamia seikkoja vaa
kakupin molemmilta puolilta. 

Ongelmana ja huolenaiheena koettiin työs
tä saatavan palautteen riittämättömyys. Niin 
hyvässä kuin pahassakin. Naisia ei liiemmin 
palavereissä näy, vaikka asiat liittyvät omiin 

tehtäviin ja omaan alaan. Tällä on merkitystä 
myös tiedonkulun ongelmiin. Yhteistoiminnan 
merkitystä korostettiin, sillä vain yhteistyöllä 
asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Keskeisesti tuli myös esille naisten työn ar
vostus miehisellä alalla. Suoranaista töiden 
vähättelyä esiintyy. Tytöttely työyhteisössä ei 
varmaankaan arvostusta lisää vaan on pahim
millaan esimerkki sen tasosta. Esittelytilanteis
sa monesti esitellään toimialajohtaja, toimis
topäällikkö sekä lisäksi hilpeästi toimiston ty
töt. Tytöttely ei todellakaan kuulu työelämään 
ja saikin kaikkien yksimielisen ja kertakaikki
sen tuomion. 

Palkkakehitys todettiin hitaaksi, uralla ete
nemismahdollisuudet olemattomiksi, koulutus
takin tarvitaan lisää. Saaristossa työskentele
vät kokivat haittana sen, että varsinainen koti 
on kaukana. Periodi työtä tekevillä sosiaalisten 
suhteiden ylläpito on vaikeaa. 

Arvioidut seikat ovat yleisiä työyhteisöon
gelmia, eivät suinkaan ainoastaan puolustus
voimien erityispiirteitä. Myönteisistä asioista 
esille tuli mm. se, että monet naiset pitävät työ
tään itsenäisenä, kiinnostavana ja vaihteleva
na. Ilmapiiri on iloinen ja nuorekas . Työväli
neet saivat kiitosta samoin palkkaankin tyyty
väisiä löytyi . Naistenpäivän järjestäminen sai 
osallistujilta kiitokset sekä myös aikaan totea
muksen, että tasa-arvon tiellä Turun Rannik
korykmentti on joukko-osastojen "etulinjalla". 

Hyvän kunnon /terveyden 
merkitys 

Lounaan jälkeen järjestösihteeri Pirjo Lehti 
Terveys rj:stä käytti puheenvuoron hyvän ter
veyden ja kunnon merkityksestä työkyvyn säi
lymiselle. Liikunnasta saa laatua elämään, toi
mintakykyä ja se voi lisäksi olla myös halpaa 
huvia. Työyhteisön kannalta liikunta osaltaan 
lisää työn tuottavuutta. Sairastaminen on kai-

pauhuja 

lista, joten henkilöstön hyvän 
kunnon tukeminen on järkevää. 
Sairaspäivien- ja kulujen vähen
tyminen on varteenotettava kei
no, kun säästökohteita etsitään. 

Ihminen ei kuitenkaan raken
nu pelkästään fyysisen toiminta
kyvyn varaan, vaan kokonaisuu
teen kuuluvat myös psyykkiset ja 
sosiaaliset tekijät. Omien ja tois
ten tunteiden ja tarpeiden käsit
tely ja ymmärtäminen korostuu 
juuri näinä aikoina, jolloin työ
elämässä on paljon muutoksia ja 
kriisejä. Kielteisetkin asiat voi
daan purkaa rakentavasti ja muu
tokset nähdä myös uusina mah
dollisuuksina. 

Miten jaksan? 
lähimmäisenä 

Sotilaspastori Kari Heiska
nen luennoi työpaikanvuorovai
kutussuhteista, lähi mmäisyydes
tä työyhteisössä sekäjaksamises
ta. Innostavaan tyyliinsä hän sai 
kuulijat mukaansa. Esimerkit oli
vat elävästä elämästä, joista hel
posti tunnisti itsensä, luennolta 
saimme voimavaroja arkipäivään 
ja toivottavasti osaamme entistä 
paremmin ottaa huomioon kans
saihmisemme niin kotona kuin 
työssäkin. 

Naistenpäivän kunniaksi ko
hotimme vielä maljat, samalla 
vahvistaen vanhan totuuden, että 
vain miestä voi analysoida - nais
ta ihailla. 

Elina Laiho 

______________ 13 _ 

Vas. Eeva Setölö, Kaarina Ylönen, Annikki Löhtölö ja 
Tuula Lehtonen 

Vas. Reija Kulonen, Eine Kantola, Stina 
Aaltonen 
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Henkilöstötapahtumia rykmentissä 
1. Ylennykset 
Kari Kokko komentajakapteeniksi 1.1.1996 
Jari Tepsa luutnantiksi 1.3.1996 
Vesa Tiira luutnantiksi 1.3. 1996 
Ronnie Pettersson s-korpraaliksi 1.2.1996 

2. Uuteen tehtävään 
Luutnantti Staffan Engberg komentotoimistoon 
toimistoupseeriksi 1.5.1996 

3. Rykmenttön tulleita .. 
Peter Eriksson varastomieheksi Orön linnak
keelle 2.1.1996 
Lena Andersson varastomieheksi Saaristome
ren Rannikkopatteriston esikuntaan 2.1.1996 
Päivi Auramaa kokiksi Utön linnakkeelle Var
sinais-Suomen II matorj untarykmentistä 
18.1.1996 
Arto Jokinen varastonhoitajaksi Saaristomeren 
Rannikkopatteriston Esikuntaan 22.1.1996 
Luutnantti Tapio Seilo Huoltopatterille kone
upseeriksi Saaristomeren Laivastosta_ 1.2._ 19% 
Res. vänrikki Lasse Velmala kouluttaJaks1 (yh
kersannti) Örön linnakkeelle 12.2.1996 

Päivi Liimatainen osa-aikaiseksi lääkäriksi 
Kuuskajaskarin linnakkeelle 1.3.1996 
Everstiluutnantti Pertti Malmberg Rykmentin 
komentajaksi pääesikunnasta 1.4.1996 

Yliluutnantti Jyrki Halme Huoltopatterille ope
tusupseeriksi Porin Prikaatista 1.4.1996 
Heikki Viitasalo varastonhoitajaksi Utön lin
nakkeelle Puolustushall . Rakennuslaitoksesta 
1.5.1996 
Sotilasmestari Markku Niemi talousupseerik
si Örön linnakkeelle Suomenlahden Laivastosta 
1.5.1996 

4. Rykmentistä siirtyneet 
Sirpa Käri Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk
menttiin 18.1.1996 
Luutnantti Mika Oranen Päällystöliiton pää
luottamusmieheksi 1.2.1996 
Luutnantti Juha Stoor Saaristomeren Laivas
toon 1.2.1996 
Eversti Juhani Haapala Maanpuolustuskorkea
kouluun 1.4.1996 
Varastonhoitaja Sakari Mustonen eläkkeelle 
1.4.1996 

IR HUUNOSEN 
TERÄSRAKENNE KY 
2691 o Unaja puh. 938-823 5323 
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HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 
19.1.1996 

Vuosikymmenen runsaslumisin talvi loi 
loistavat/luistavat olosuhteet rykmentin hiih
tomestaruuskilpailuille. Kilpailut pidettiin Tu
russa Lausteen maastossa 19.1. Järjestelyistä 
vastasi Huoltopatterin kisakoneisto sotilasmes
tari Lauri Piilisen johdolla. Ladulle uskaltau
tui 35 miestä, yhtään naista ei vielä mukana 
nähty! Kisan kovatasoisirnmaksi sarjaksi muo
dostui odotetusti varusmiesten sarja, jossa 
Gyltön linnake nappasi neljä kärkisijaa. 

TULOKSET: 
VARUSMIEHET 

M-35 
M-40 
M-45 

YLEINEN 

Kari Lehto 

1. alik N Kivelä 
2. alok A Kinnunen 
3. kok M Harittu 
l .lääkmaj K Parkkola 
1. kapt V-P Paatero 
1. maj U Piispanen 
2. sotmest L Piilinen 
3. sotmest S Koivukoski 
1. ltn K Lehto 
2. ltn H Koski 
3. kapt J Hietaniemi 

16.00 
16.18 
17.49 
20.02 
18.45 
17.04 
21.11 
22.49 
25.31 
25.57 
40.33 

Vorusmiessorjon kuusi palkittua: vasemmalta alik Kivelä, alok Kinnunen. kok Harittu . olik 
Jokinen. alok Ihala jo kok Lipsonen 
(kuva U Piispanen) 
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Kuuskajaskarin linnake kouluttaa 
TAISTELIJOITA 

Sotilasmestari Jyrki Koivunen antaa tehtövön 

"r"'~ 
Rannikkotykistön taistelijat saavat koulutusta panssaroituun Kuljetl.1sajoneuvo 'Pasiin' 
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Luutnantti Lassi Lahti kouluttaa konekivöriampujia 

Majuri Kari Toivonen kuuntelee miestensö 'taistelukokemuksia' 
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PROJEKTI NIMELTÄÄN: 
ÖRÖCASTER 

Aikaisin keväällä -95 alkoi kypsyä ajatus 
kitarasta joka rungoltaan noudattaisi mahdol
lisimman tarkasti nykyisen palveluspaikkani 
muotoja. Varovaisen karttatiedustelun ja kes
kustelemalla asiasta puuekspertti P Posvallin 
kanssa totesimme idean olevan toteuttamiskel
poinen. 

Vanha kitarani joutui brutaalin kohtelun 
kohteeksi ja pian kitaran kaula ja malli piirros 
siirtyivät mantereen puolelle työstettäväksi. Jo 
ensimmäinen prototyyppi kitarasta osoitti sen 
ettei projektista tulisi ihan niin helppokuin ra
kentajat olivat luulleet. Kaikki kitaran 
"sähkötyöt" oli tehtävä uusiksi, koska 
tilaa laitteille olisi selvästi vähemmän 
kuin alkuperäisessä mallissa ja saaren 
muotoja täytyi hieman "pehmentää" ja 
muotoilla jotta kitaralla pystyisi , muis
sakin kuin kuvitelmissaan, soittamaan. 

Syksyn saavuttua saareen saapui 
myös odotettu kitara, tosin vielä pala
sina mutta kuitenkin. Alkoi hikeä ja 
kyyneleitä vaatinut kokoaminen, joka 
huipentui kohtaukseen jossa havaitsin 
etteivät kitaran kaula ja runkoon tule
va talia olleetkaan samalla tasalla vaan 
kitaran kielet ikäänkuin vinoittain 
siirtyivät ovelasti mikrofonien ohi run
gon halki kitaran kaulaan. Ja eikun uu
siksi ! 

Örön perinteinen yhdistetty pikkujoulu-, 
joulu-, uudenvuoden- ja loppiaisen juhla tam
mikuussa oli määrätty juhlalliseksi paljastusti
laisuudeksi , jolloin koko kansan nähtäväksi 
tuotaisiin tämä vuoden uurastuksen tulos. Juh
lallista tilaisuutta himmensi ainoastaan se että, 
juhlasoolon soittaja fileoi kätensä soittokelvot
tomaksi ja soolo jäi näinollen kuulematta - ehkä 
hyvä niin. 

Suomen juhliessa itsenäisyyttään 
oli suuremmat ongelmat voitettu ja oli 
juhlavan koesoiton aika, tämän tein 
tosin yksin kotonani viikonloppuna 
varmistuttuani avopuolisoni olevan 
töissä seuraavat kuusi tuntia (olisi ai
kaa korjata mahdolliset materiaaliset 
vahingot). Pelko oli aivan turha, sulo
soinnut (joita avovaimoni sanoo vin
guttamiseksi ja kauheaksi meteliksi) 
täyttivät päiväksi koko talon. 

Juhlallinen paljastustilaisuus 
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Jatkosopimus mahdollisten lisä-kitaroiden 
tilaamiseen on tehty puuekspertti Rosvallin 
kanssa ja alustava karttatiedustelu onkin me
neillään Gyltön linnakkeesta. Ehkä parin vuo
den kuluttua "RYKMENTTI" -sarja on täydel
linen sisältäen ÖRÖCASTERIN, GYLTÖ
CASTERIN ja UTÖ-mandoliinin (Utöstö ei 
kokonsa puolesta saa kitaraa). 

SOITTAMISEN ILOJA toivoopi Marko San
kala 

Öröcaster 

Kirjekuori voi olla 
mai11oskampanjasi 

,~tärkein elementti~.lM 
~~-

OTA YHTEYS 

Turun Pussi-ja Kirjekuoritehdas Oy 

Turku 921-271500, Helsinki 90-349 3629 
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Utössä osataan 

"Sakarin kanssa on aina ollut mukava tehdä ar
meijan töitä. Kun toinen on aito ja rehellinen 
on asioiden sujuminen vain sinusta itsestäsi 
kiinni." Näin pohdiskeltiin saarella Sakarin 
läksiäisten aattona. Kun nyt palveluksessa ole
va väki joskus tulevaisuudesta puhuu vanhoista 
hyvistä ajoista tarkoittaa se niillä juuri legen
daarisen Mustosen Sakarin aikaa. Armeija hie
rarkkisena yhteisönä ei suosi vahvoja persoo
nia mutta onneksi Sakari sai erikoismiehelle 
sopivia tehtäviä eikä hänen tarvinnut kamppail
la organisaatioiden kanssa niin pontevasti, että 
se olisi hänen vauhtiaan ja päättäväisyyttään 
latistanut. 

Sakarin olemus on ollut helppo tuntea jo 
kaukaa, tai kuulla. Olemus on joitakuita voi
nut naurattaa, itkettää tai harmittaakin mutta 
aina se on mieltä lämmittänyt. 

Utössä vietettiin Mustosen 
Sakarin lähtöpäivää helmikuun 
viimeisenä keskiviikkona. Aa
muista round-trippiä emännöivät 
Rauni, Helka ja Raila. Emäntien 
tarkoituksena oli kertoa lähtijälle 
mitä missäkin Utön kolkassa oli 
joskus tapahtunut. Mutta emännät 
huomasivat hyvin pian päässeen
sä itse kuulijan osaan. Hauskoja 
muisteluksia riitti jokaisesta talos
ta ja kujasta. 

Sakari on ehkä tietämättään 
ollut yksi tehokkaimpia koulutta
jia ja asenteen muokkaajia. Hän 
on kasvattanut Utön varusmiehiä, 
palkattua väkeä ja saarelaisia tun
temaan vastuunsa yhteisestä po
tista, huolehtimaan muista ja te
kemään oma tehtävänsä huolelli
sesti. Sakari ei tähän ole tarvin
nut korkeakoulutusta eikä tieteel
listä tutkimusaineistoa. 

min ja iloinen, kuten läksiäisiin kuuluukin 
mutta tässä tilaisuudessa oli jotain erikoista: 
tunne siitä että lähtijää tulee tosissaan ikävä. 

Ikävän karkoittamiseksi laulettiin useam
paan kertaan Sakarin kunniaksi sepitetty lau
lu : 

Vanhaan aikaan ei ollut ei moista, tuumii 
kulkija kasarmin käytävien . Pojat pelkää nuo 
harjaa kuin loista, ote siit on niin heiveröinen. 
Kunpa saisinkin jätkiä vain opettaa kohta käyt
täis he harjaakin kuin asettaan. Katsois Helka
kin puuhaa vain ihmetellen varsi kun on niin 
miehinen. 

Hommassa tapahtuu hirmuinen muutos, 
tuumailee heppu tuo pystypäinen. Auttaako 
poikia kukaan jos puutos kohtaa keskellä tal
ven jäiden. 

Sakari tarjosi läksiäispäivä
nään koko saaren väelle mainion 
päivällisen Utön ravitsemiskes
kuksessa. Illalla muisteltiin men-

SAKARIN LÄKSIJÄISET RYKMENTIN ESIKUNNASSA 
VAS. ARI KOSKINEN, SAKARI MUSTONEN, JUHA SAARINEN 

neitä kerholla. Ilmapiiri oli läm-
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Vanhaan aikaan oli Pate ja lpa, Oli saari 
tuo Utön niin todellinen, Hyrräs hormonit ja 
kelpasipa kerho asemaks varsinaisen. 

Kunpa saisinkin palata mä menneeseen saa
da kokea kaiken tuon taas uudelleen. Ajat kul
taiset nuo koskaan unhoon ei jää ei vaik tai 
puiskin vie! mun pää. 

Ystävät katsokaa mua vaan ei surren suun
tani kohti on siviiliä. Lähde en itkien hammas
ta purren. Harun mut saa kohti reserviä. 

Vanhaan aikaan myös pidettiin huolta. Vas-

tuu kannettiin hymyssä tervehdittiin, Tuli kul
kija suolta tai tuolta häntä varmasti myös au
tettiin. Kunpa saisinkin teille mä perinnöks tään 
mitä aattelen kaikesta mitä nyt nään: Kaiken 
perustana järki on A ja O vaik on muuttunut 
ylpalvoo. 

Valtion renkinä kauan oon ollut työni mun 
painuvi nyt iltahan. Tänne jää nuoriso talot ja 
polut Sakke kun lähtee pois Pasalaan. 

Sanat: Paavo Lammes 
Sävel: "Vanhoja poikia viiksekkäitä" 

REDERI AB ENGSHIP 

THE ORIGINA L SINCE 1851 

20200 TURKU 
puh, 921-301377 
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KOMENTAJIEN VAIHTOTILAISUUS 
29.3.1996 

Eversti Juhani Haapala luo
vutti ja everstiluutnantti Pertti 
Malmberg vastaanotti Rykmen
tin komentajalle kuuluvat tehtä
vät 29.3.1996 Gyltössä. Evers
tiluutnantti Pertti Malmberg tuli 
tehtävään Pääesikunnan rannik
kotykistöosastolta, jossa toimi 
vanhempana osastoesiupseeri
na. Hän on aiemmin palvellut 
mm. Koeampumalaitoksen joh
tajana sekä Materiaalilaitoksen 
vanhempana osastoupseerina. 

Osasto Esikunta ja Örön linnake 

Tehtövöt on vaihdettu 

pärske itä _ ______________ 23 _ 

Everstiluuntnanttl Pertti Malmberg pitömössö komentajuuden vastaanottopuhetta 

Vasemmalta Pertti ja Leila Malmberg sekö Juhani ja Liisa Haapala 

-.. 
Kahvitilaisuudesta Gyltön varuskuntakerholta 
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Siirtyvön komentajan evöstystö kuulemassa yliluuntnantti Kim Danielson ja luuntnantti Matti 
Autio Örön linnakkeelta 

Uuden komentajan syvöt mietteet, 
taustalla MeNi Lempiöinen 

• 

• 

pärske itä ---------------- 25 _ 

HYDROKOPTERIKURSSI 
Kuuskajaskarin linnakkeella järjestettiin hyd
rokurssi 5. - 16.2. Kouluttajina toimivat soti
lasmestari Esa Hyökyvirta, s-vääpeli Lasse Lis
ki ja luutnantti Esko Mannersuo Kotkan Ran
nikkopatteristosta. 

Kurssilaiset saivat kokemuksia kaikista 
mahdollisista sää- ja keliolosuhteista kurssin 

ajoharjoittelun aikana eikä pieniltä korjaustoi
menpiteiltäkään vältytty. 

Kurssille osallistui yhdeksän oppilasta, 
joista ensi yrittämällä ajo-oikeuden sai kuusi 
kurssilaista. Eipä siis ollut mikään läpihuuto
juttu, katsastajat panivat tiedot ja taidot tosis
saan koetuksille . 

Ajokokeet maalla, jööllö ja vedessö ovat hyvöksytysti ohi ! Vas. Vesa Myllymaa, Mikael 
Mårtensson, Jussi Pirttimöki, Sune lsaksson, Petri Lehti. Kimmo Lehtinen, Hannu Tomukorpi , 
Lassi Lahti 

~ ~ 

Tutkinnon vastaanottajat -kuva lnsylil Lindqvist ja teknltn Vesikko ottivat kurssilaisten tutkin
not vastaan 
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KUMMILUOKKA VIERAISILLA 

Kuuskajaskarin linnakkeen kummiluokkatoi
minta aloitettiin viime syksynä. Kummiluokka 
on luonnonsuojelupainoitteisen Syvärauman 
koulun viides luokka. Vuoden aikana linnak
keen edustajat vierailevat koulussa tapaamas
sa oppilaita sekä myös vanhempien illoissa. Op
pilaat viettivät syksyllä linnakkeella kaksi jän
nittävää päivää yöpyen teltoissa. Talviretken 

aikana tutustuttiin jääolosuhteisiin, tehtiin eri
laisiajäämittauksia ja kokeita sekä testattiin lin
nakkeen talvikulkuneuvot. 

Seuraava projekti on jo työn alla, keväällä 
jäiden lähdettyä käydään meriuiskolla viemäs
sä paikoilleen Rauman saaristoon oppilaiden 
tekemät lähes kaksisataa linnunpönttöä. 

Kummiluokkalaisia hydroajelulla l<ylmäpihlajassa 

TURKU KESKUSTA 
Eerikinkatu 4, Ju lininkulm a, puh .2335 222 
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ULKOILUPÄIVÄ 
KUUSKAJASKARISSA 

Selkämeren Päällystöyhdistys järjesti linnak
keen suosiollisella myötävaikutuksella ulkoi
lupäivän linnakkeen väelle perheineen sunnun
taina 10.3. Väkeä saapui Jaskariin lähes viisi
kymmentä henkeä. Säiden valtias suosi tapah
tumaa, aurinko paistoi ja lämpötilakin oli hie
man nollan yläpuolella. 

Ohjelmassa oli mm. hydrokopteri- ja moot
torikelkka-ajelua, mäenlaskua kilpailuineen 
sekä tietysti makkaranpaistoa, kaffen juontia 

ja virvokkeiden nauttimista. Mäenlaskukilpai
lu saavutti suuren suosion, varsinkin yli 12-
vuotiaiden eli "lapsenmielisten" sarja aiheutti 
varsinaisen ryntäyksen mäkeen. Välineet ja 
tyyli olivat vapaat. Voittajille ja lapsille j aet
tiin mahtavia suussa sulavia palkintoj a. Pääl
lystöyhdistys kiittää kaikkia osalli stuj ia ja jär
jestelyihin osallistuneita hienosta tapahtumas
ta kevättalvisessa Jaskarissa. 

M.L. 
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VUODEN SOTILASKODINHOITAJA 
KUUSKAJASKARISSA 

Rannikkosotilaskotiyhdistys piti valta
kunnallisen vuosikokouksensa Rau
malla 2. - 3.3.1996 Vuosikokouksen 
asialistalla oli muiden aiheiden lisäksi 
vuoden sotilaskodinhoitajan valinta. 

Tämän vuoden valinta osui Kuus
kajaskarin sotilaskodinhoitaja Ulla Jun
nilaan. Valinnan perusteluina olivat 
mm. soti laskodin taloudellinen menes
tys ja Ullan menestyksekäs toiminta so
tilaskodin viihtyvyyden lisäämiseksi. 
Ulla on hoitanut Kuuskajaskarin sot
kua ansiokkaasti jo kaksitoista vuotta. 

Kuuskajaskarin linnakkeen varus
miehet ja henkilöstö onnittelee Ullaa 
huomionosoituksestaja kiittää sotilas
kodin hyvästä palvelusta. 

Kiitos! 
Lämmin kiitos Lions Club Turku 

Citylle lahjoituksena saaduista kirjois
ta. Kirjat on jaettu Gyltön, Utön, Örön 
ja Kuuskajaskarin linnakkeille varus
miesten viihtyvyyden parantamiseksi. 

Kiittäen Alikersantti Teppo Kals
ke Rannikkotykkimiestoimikunnan 
puheenjohtaja 

Sotilaskodinhoitaja Ulla Junnila 

Sepäntie, Uotila, puh. 231 146 
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Vala tilaisuus 
23.2.1996 

Saapuniserän l / 96 saapumiserän valatilaisuus 
pidettiin Turussa. Tilaisuudessa palkittiin kou
luttajia ja koulutettavia. Parhaan alokasjaok
sen kouluttajan palkinnon (risteilymatka) sai 
vänrikki Petri Eronen Kuuskajaskarin linnak
keella. Parhaiten menestyneinä alokastaisteli
joina palkittiin (messinkihylsyin) Gyltön lin
nakkeella tykkimies Heikki Tähkänen ja Kuus
kajaskarin linnakkeella tykkimies Ville Ruola. 
Parhaiten koulutuksessa menestynelle ryhmän
johtajille alikersanteille Pasi Perälä Gyltön lin
nakkeella ja Tomi Rehnforss Kuuskajaskarin 
linnakkeella myönnettiin saavutuksistaan Ryk
mentin ristit. 

Nimenmuutos 

Saariston päällystöyhdystys ry:n vuosikokouk
sessa 22.1.1996 muutettiin yhdistyksen nimeksi 
SAARISTON PÄÄLLYSTÖ ry . Hallitukses
sa toimii puheenjohtajana yliluutnantti Pentti 
Hietamies ja jäseninä 
- luutnantti Harri Eskola 
- vänrikki Henry Kankare 
- luutnantti Timo Luntamo (varapuheenjoh-

taja) 
- luutnantti Juha Peisa 
- luutnantti Jari Tepsa 
- luutnantti Vesa Tiira (sihteeri) 
- kerhotoimintaajohtaa luutnantti Keimo Kor-

pioksa 

Nyt voit määrittää eläkepäiväsi alkamaan lakisääteistä 

aiemmin ja/rai varmistaa, ettei eläkepäiviesi tulotaso 

poikkea totutusta. Samalla voit saada vuosittain jopa 

50.000 markan verovähennysoikeuden.Tämän mahdol

listaa Se/ekta-eläketurva, vapaaehtoinen eläkevakuutus. 

Tule kuulemaan, mitä eläkesäästämisen aloittaminen 

Se/ekta-eläketurvalla tarjoaa Sinulle käytännössä tänään 

- ja ennen kaikkea sitten vuosien kuluttua. 

Meri ta Pankki 
6 KANSAWWANW eYHDYSPANKKI 
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Kiltalaiset 

Killan vuosikokous valitsi allekir
joittaneen killan hallituksen pu
heenjohtajaksi . Pitkäaikainen pu
heenjohtaja Toivo Veriö kutsut
tiin samalla killan ensimmäisek
si kunniapuheenjohtajaksi. Tähän 
antoi mahdollisuuden juuri ennen 
vuosikokousta vahvistetut killan 
uudet säännöt. Lämpimät kiitok
set vielä kerran Toivo Veriölle kil
lan eteen suoritetusta arvokkaas
ta työstä. Tässä yhteydessä kiitän 
killan puolesta myös huhtikuun 
alusta uusiin tehtäviin siirtynyttä 
Turun Rannikkorykmentin ko
mentajaa eversti Juhani Haapalaa. 
Kiitos ja Menestystä edelleen . 
Toivon ja uskon, että yhteistyö 
hänen seuraajansa everstiluut
nantti Pertti Malmbergin kanssa 

Killan edustajat vas. Matti Ahlroos, Heikki Kiviranta ja Heik
ki Kanervamäki luovuttamassa eversti Juhani Haapalalle 
harvinaista lasi-kolkasta. 

sujuu perinteiseen tapaan hyvin. 
Killan toiminta jakautunee jatkossa kah

teen päätoimintalinjaan. Toinen toimintamuo
to on perinteinen kiltatoiminta. Siihen sisältyy 
tutustumiskäyntejä siviili- ja sotilaskohteisiin, 
marja-ja kalaretkiä, yhteisiä juhlia ja illanviet
toja. Perinteistä ja arvokasta toimintaa, jossa 
tutut voivat tavata ja tuntemattomat tutustua. 
Toinen toimintamuoto on vapaaehtoinen maan
puolustusjärjestelmä ja sen mukanaan tuomat 
toiminnot. Puolustusvoimain entisen komen
tajan, kenraali Jaakko Vallasen työryhmärapor
tin perusteella puolustusministeriössä on vir
katyönä laadittu esitys vapaaehtoiseksi maan
puolustusjärjestelmäksi. 

Maanpuolustus järjestöt ovat esityksen hy
väksyneet. 

Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä 
jakautuu kahteen kokonaisuuteen: 

- sodan ajan joukkoihin sijoitetun henki 
löstön (reserviläiset) omaehtoisen toiminnan 
edistämiseen 

- muun väestön (naiset, nuoret, veteraanit) 
osalta vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön . 

Vastuu vapaaehtoisen maanpuolustusjär
jestelmän toteuttamisesta (organisointi, koulu
tus , jne.) tulee jäämään maanpuolustusjärjes
töille. Puolustusvoimat keskittyy pääosin so
danajanjoukkojen tuottamiseen ja mikä tärke
ää, hoitaa aseellisen koulutuksen. Puolustus
voimat tukee vapaaehtoista maanpuolustusjär
jestelmää. Järjestelmä edellyttää koordinointia 
eri maanpuolustusjärjestöjen välillä. Suunni
telmat tästä lienevät tekeillä. Killat ovat aloit
taneet ns. reserviyksikkötoiminnan (RYT) liit
tyvän koulutuksen. Tänä vuonna jatketaan. 
Killan hallitus toivoo, että alkava koulutus toisi 
toimintaan nuoria jäseniä. 

Lopuksi haluan todeta, että killan perintei
nen toiminta ja kuvattu toinen toimintamuoto 
eivät ole toisilleen vastakkaisia. Päinvastoin, 
kumpikin toimintalinja antaa niin vanhemmil
le kuin nuoremmillekin sekä ristiin että erik
seen byviä toimintamahdollisuuksia. Molem
mat ovat nimittäin yhtä tärkeitä. 

Puheenjohtaja Heikki Kiviranta 
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Turun Rannikkotykistökillan hallitus 
vuonna 1996 

Turun Rannikkotykistökilta ry :n vuosikokous 
pidettiin lauantaina 9.3.1996 Turun Upseeri
kerholla. Killan uusi hallitus valittiin tammi
kuussa vahvistettujen uudistettujen sääntöjen 
mukaisesti . Killan puheenjohtajaksi valittiin 
Heikki Kiviranta ja hallituksen jäseniksi Matti 
Ahlroos , Heikki Kanervamäki , Mika Koivu
nen, Timo Kuorehjärvi , Pentti Laine, Marjatta 
Nylander, Pirjo von Troil ja Matti Virtanen. 

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjes
täytymiskokouksessa hallituksen varapuheen
johtajaksi valittiin Matti Ahlroos, sihteeriksi 
Mika Koivunen, rahastonhoitajaksi Marjatta 
Nylander jajäsenkirjuriksi Heikki Kanervamä
ki. 

Hallitus 

Killan osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ (921) 281 5385 
puhkoti (921)2371176 

tai postiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 Turku 

HUMALISTONKATU'9, Puh. 2334 114 

25 vuoden rautaisella ammattitaidoll a 

LEHTITILAAJAPALVELU OY 
RITVA ANTIILA 

r 233 2404 
Uudenmaankatu 15 

Kannattaa tulla meille - Keskitä 
Tule töihin 
Kokeile 

\\,t,.AJ,1,J>. 
~<\ , ~J,. 

/j II i 
; Ritva Anttla 9; 
*«®~m ~~* 
Sirkkalankatu 11 bO 33 
20500 Turku 

Hyvän mielen PALVELUTALO Tervetuloa! 
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Toimintakertomus vuodelta 1995 

Kuluneena vuonna kilta on toiminut aktiivises
ti . Erilaisia tilaisuuksia on ollut runsaasti ja 
kiltalaiset ovat osallistuneet niihin innokkaas
ti . Nuorten osuus toiminnassa on ollut edel
leen valitettavan vähäistä, vaikka toimintasuun
nitelmaa laadittaessa pyrittiin ottamaan huomi
oon heidän toivomuksensa. Reserviyksikkötoi
minta (RYT-toiminta) oli kuluneena vuonna 
vasta käynnistymässä ja sen odotetaan vilkas
tuvan vuonna 1996. Yhteydenpito Turun Ran
nikkorykmenttiin on jatkunut kiinteästi erilai s
ten tapaamisten, kokousten ja retkien merkeis
sä. 

Killan jäsenistö ja 
luottamushenkilöt 
Killan jäsenmäärä oli vuoden 1995 lopussa 667 
henkilöä. Jäsenistön valtaosa (72 %) oli yli 50-
vuotiaita ja heistä oli todellisia veteraanijäse
niä, vuonna 1926 tai sitä ennen syntyneitä, ko
konaista 162 henkilöä (29 %). Naisia killan jä
senmäärästä oli vajaa viidennes. Ikärakennetta 
nuorensivat uudet jäsenet, joita viime vuonna 
liittyi kiltaan 74. Heistä suurin osa (47 %) oli 
alle 30-vuotiaita. Toisen suuren uusien jäseni
en ryhmän muodostivat 50-70 vuotiaat (31 %). 
Naisia vuonna 1995 kiltaan liittyneistä oli vain 
12 %:a. 

Killan johtokunnan puheenjohtajana oli 
Toivo Veriö ja varapuheenjohtajana Heikki 
Kiviranta sekä jäseninä Matti Ahlroos, Kauko 
Friman, Heikki Kanervamäki (jäsenkirjuri) , 
Timo Kuorehjärvi, Pentti Laine, Eila Moisio 
(muonituspäällikkö) , Iris Mäki (sihteeri), Mar
jatta Nylander (rahastonhoitaja), Seppo Ruo
honen, Pirjo von Troil ja Matti Virtanen . Vuo
den 1995 aikana johtokunta on kokoontunut 
12 kertaa. Killan tilintarkastajina ovat toimi
neet Hannu Karlsson ja Eino Tirronen, varati
lintarkastajina Esko Aarnio ja Aarre Leppänen. 

Killalla oli runsas edustus eri maanpuolus
tusjärjestöissä. Maanpuolustuskiltojen liiton 
hallituksessa oli Antti Paajanen ja liittoneuvos-

tossa Matti Ahlroos ja Tauno Siivonen. Lou
nais-Suomen Kiltapiirin hallituksen puheen
johtajana toimi Pekka Aitero ja varapuheen
johtajana Toivo Veriö, jäseninä Aarre Leppä
nen, Antti Paajanen ja Kari Paarma. Lounais
Suomen Kiltapiirin kiltaneuvoston puheenjoh
tajana toimi Matti Ahlroos, jäsenenä Kauko Fri
man. Rannikonpuolustajain Killan kiltahalli
tuksen varapuheenjohtajana toimi Toivo Veriö, 
jäseninä Matti Ahlroos ja Heikki Kanervamä
ki . Lisäksi Pekka Aitero ja Toivo Veriö edus
tivat kiltaaTurun Seudun Maanpuolustusjärjes
töjen Yhteistyötoimikunnassa. Killan asetta
mista toimikunnista mainittakoon koulutustoi
mikunta, jonka muodostivat Heikki Kiviranta 
(pj. ), Timo Kuorehjärvi ja Iris Mäki . 

Killan toiminta on ollut vilkasta 
Kuluneen vuoden aikana kilta on järjestänyt 
runsaasti erilaisia tutustumiskäyntejä. Kohtee
na on ollut mm. Turun Lentoasema, Pämäis
ten meriliikennekeskus , Turun Taidemuseo 
sekä Helsingissä Presidentin Linna ja Suomen
linna. Ulkoilua ja hyötyliikuntaa on harrastet
tu marja- ja kalamatkoilla Brändössä ja Rei
lassa. Vuoden osanottajamäärältään suosituin 
tapahtuma oli Killan syysjuhla ravintola Ala
bamassa. Ilta kului monipuolisen ohjelman, 
hyvän ruoan ja lämminhenkisen yhdessäolon 
merkeissä. 

Ulkomaisina matkakohteina ovat olleet 
Tukholma, kokonaista neljä kertaa, ja kolmas
ti Viro, jossa on tutustuttu mm. Viron merivar
tiolaitokseen sekä hoidettu terveyttä ja kuntoa 
Kuresaaren sanatoriumissa. Kiilalaiset ovat 
osallistuneet ahkerasti myös muiden maanpuo
lustusjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin aina 
sotaveteraanien iltahuutokeräyksestä kokki
kursseille asti. 

Perinteitä noudattaen kiltalaiset ovat osal
listuneet talvisodan päättymisen muistopäivä
nä ja Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskuun It
senäisyyden kivellä. Kiltalaiset ovat kunnioit-
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taneet sotiemme veteraaneja olemalla mukana 
jouluaaton kunniavartiossa sekä sankariristillä 
että Unikankareella. 

RYT-toimintaa on käynnistetty ja ensim
mäiseen RYT-harjoitukseen Ormskärissä osal
listui neljä kiltalaista. Turun Messuilla killalla 
oli oma näyttelyosasto yhdessä muiden kilto
jen kanssa. Kilta on järjestänyt myös kaksipäi
väisen ensiapukurssin yhteistyössä SPR:n 
kanssa. 

Killan edustajia on osallistunut yhteensä 
yli 60:een yhteistyöjärjestöjen kokouksiin ja eri 
tilaisuuksiin. Varusmiehiin on pidetty yhteyttä 
varusmiestoimikunnan välityksellä. 

Selkämeren Rannikkokilta 
itsenäistyy 

Killan Raumalle vuonna 1992 perustettu 
alaosasto ilmoitti elokuussa 1995 aikeistaan 
muodostaa oma, itsenäinen kilta nimellä Sel
kämeren Rannikkokilta. Kiltamme on tukenut 
aktiivisesti itsenäistyvää alaosastoaan. Toivo
tamme uudelle killalle onnea ja menestystä. 
Selkämeren Rannikkokilta aloittaa toimintan
sa 1.1.1996. 

Palkittuja kiltalaisia ja killan 
palkisemia 

Kiltalaisten aktiivista toimintaa on arvos
tettu ja muistettu erilaisilla kunniamerkeillä. 

Puolustusministeri Anneli Taina on myöntänyt 
Pentti Laineelle kilta-ansiomitalin. Maanpuo
lustuskiltojen liitto on myöntänyt hopeisen kil
taristin Markku Järvelle, Jukka Kankareelle, 
Hannu Karlssonille , Heikki Kivirannalle ja 
Mauri Niittyselle. Rannikonpuolustajain Kilta 
on myöntänyt rannikonpuolustajain ansiomi
talin majuri Sakari Kinnariselle ja majuri Ari 
Koskelle. Killan johtokunta on myöntänyt kil
lan standaarin Varsinais-Suomen Ilmatorjun
tarykmentille ja Viestikillalle. Hopeisen levyk
keen killan johtokunta on myöntänyt Meren
kurkun killalle sekä Jouko Laiholle, Eino Le
pistölle ja Pekka Vuoriselle. Lisäksi killan 
pronssinen levyke on myönnetty kuudelle hen
kilölle. Killan adressilla on muistettu merkki
päiviään viettäneitä kiltalaisia. Kilta on tuke
nut rahallisesti varusmiestoimintaa myöntämäl
lä varusmiestoimikunnalle 500 markan suurui
sen avustuksen. 

Kilta kiittää sydämellisesti Turun Rannik
korykmentin komentajaa eversti Juhani Haa
palaa sekä kantahenkilökuntaa, samoin kuin va
rusmiestoimikuntaa saamastaan tuesta. Sydä
mellinen kiitos myös kaikille killan toimintaa 
tukeneille järjestöille, liikkeille ja yksityishen
kilöille. Killan johtokunta esittää parhaat kii
toksensa kaikille kiltalaisille aktiivisesta osal
listumisesta killan toimintaan. 

Johtokunta 

Yhdistävää osaamista 100 vuotta 
LOIMAAN SEUDUN PUHELIN OY 
Kisityöläisk. 10 32200 LOIMAA 
puh. 921-76011 
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VILLA RACING CENTER OY 

• Sisåmikroautorata vauhdin ystäville 1 
• Non-stop lähdöt kaikille 15 min. välein 
• Yritykset huom 1 

HenkilOstO/asiakasajot näyttävästV 
Vauhdikkaasti yritysten yksityistilaisuuksiin. 

Avoinna Ark. klo 14.00-22.00 La-su klo 10.00-22.00 

Virusmäentie 65, 20320 TURKU Puh: (921) 253 8866 Fax: (921) 253 8833 

Salaojitukset, sirkkelisahaukset, 
lammen kaivuut 

ym. kaivinkoneurakoinnit 

30 vuoden kokemuksella 

Kaivinkoneyhtymä 
HARRI JA TIMO 

MIKKOLA 
924-748 3918, 949-846 201 

JO-MYYNTI OY 
Hämeentie 35 
20540 TURKU 
Puh. 921-2374000 
Fax. 921-2370404 

Painotalo 

DF!'lta~!!•,~ 
Puh. 924-7312 092 Fax 924-7312 200 
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Turun Rannikkotykistökillan 
toimintasuunnitelma vuodelle 1996 

Toukokuu: Kylpylämatka 5.-19.5. Viron Kuressaareen, 
lauantaina 25.5 . päiväretki Kuhankuonoon, 
kävelyretki ja saunailta Ruissalossa. 

Kesäkuu: Tiistaina 4.6. puolustusvoimien lippupäivän valtakunnallinen paraati Turussa, 
tutustuminen Naantalin nähtävyyksiin ja vapaamuotoinen illanvietto Naantalissa, 
tutustuminen Niinisalon varuskuntaan. 

Heinäkuu: Lauantaina 13.7. kotiseutukierros Kaarinassa 
tutustuminen Kankaisten kartanoon Maskussa 

Elokuu: 
Syyskuu: 
Lokakuu: 

Lauantaina 24.8. Rannikon Puolustajain päivä Kuivasaaressa ja Isosaaressa 
Toimintapäivä Gyltössä Marja- ja kalamatka Reilaan 
Pikaristeily Turku - Tukholma - Turku 
Kiertomatka Viroon 

Marraskuu: Killan syysjuhla 
Joulukuu: Itsenäisyyspäivänä 6.12. seppeleenlasku Itsenäisyyden kivelle 

jouluaattona 24.12. kunnia vartiot Sankariristillä ja Unikankareella 
Lisäksi kilta osalli stuu: 

Turun Rannikkorykmentin varusmiesten kotiuttamistilaisuuksiin 
muiden kiltojen järjestämiin tilaisuuksiin 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
Ormskärin reserviläisyksikön tapaamistilaisuuden järjestämiseen 
syksyllä kahden uuden reserviyksikön muodostamiseen Örön kertaus harjoituk
sen yhteydessä 

R T-kiltaveli ja -sisar ! 

Tule, näe ja koe uudistunut 
Rannikonpuolustajien Päivä 
Kuivasaaressa 24.8 .1996 

Miten RYT toimii käytännössä? 
Mitä RT-kursseilla on opittu? 

Mitä perinnetoiminta voi olla käytännössä ? 

Lisätietoja kiltasihteeri Kimmo Ylitalolta puh koti 90-506 1142 tai 
RP-tiedotus Ensio Selin puh koti 90-783 475 

Järjestelyvastuussa 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry ja Suomenlinnan Rannikkorykmentti 



_ 36 ------------ AUK-kurssijulkaisu ~ --

Herrat ryhmänjohtajat ! 

Onnittelen teitä hyväksytysti suoritetusta reser
vialiupseeritutkinnosta ! 

Olitte ensimmäinen kurssi,jolla ei ollut mu
kana erikoisaliupseeri- tai reserviupseerioppi
laita. Tästä johtuen kurssinne koko oli totuttua 
pienempi - vain 68 oppilasta. 

Koulutusjaksonne sijoittui syksyyn,jolloin 
saitte kokea luonnon oikut syysmyrskyineen 
maailman kauneimmassa saaristossa. 

Aliupseerikurssi alkoi juhlavasti 8.9.1995 
järjestetyllä Gyltön linnakkeen 25-vuotis juh
latilaisuudella. 

Toisella kurssi viikolla saitte perusteet opis
kella AUK:ssa. Liikekannallepano-koulutuk
senne alkoi tällä kertaa hieman epänormaalis
sa järjestyksessä avustaessanne Utön linnak
keen kertausharjoitusjoukkoja kotiuttamistoi
menpiteissä. 

Kolmannella kurssiviikolla järjestetyissä 
käskynantoharjoituksissa pääsitte ensimmäis
tä kertaa harjoittelemaan ryhmänjohtajan toi
mia oikeissa olosuhteissa. Harjoituksen aihei
ta olivat ryhmänjohtajien käskyt ja toimenpi
teet puolustukseen ryhmittymisessäja puolus
tustaistelussa. Osa teistä pääsi mukaan kokei
lutoimintaan osallistumalla rannikkomiinakou
lutukseen. 

Neljännellä kurssi viikolla opitte toiminta
valmiuden perusteet sekä ryhmän tärkeimpien 
aseiden käytön. 

Viidennellä kurssiviikolla kajahti kaiutti
mista "LINNAKKEELLA HÄLYYTYS" . 
Opitte tässä piiiiiitkässä hälyytysharjoitukses
sa ryhmänjohtajan toimenpiteet valmiutta ko
hotettaessa. 

Kuudennella kurssi viikolla opitte ryhmän
johtajan toiminnan marssilla sekä näytitte suun
nistuskykynne (sitä täytynee joidenkin osalta 
vielä hieman harjoitella). 

Seitsemännellä kurssiviikollajärjestetyssä 
partiok.ilpailussa hahmottui teille konkreettises
ti sotaväen motto " Kaveria ei jätetä". Pitäkää 
se visusti mielessänne johtaessanne omaa jouk
koanne niin varusmiespalveluksessa kuin re
servissäkin. 

Kahdeksannella kurssi viikolla harjaannuit
te käyttämään ryhmän aseita ja viestikalustoa. 

Yhdeksännellä kurssiviikolla opitte uuden 
ja ihmeellisen RANTA-järjestelmän perusteet. 

Kymmenennellä kurssiviikolla kehititte 
oman erikoisalanne RANTA-järjestelmän tai
toja. 

Yhdennellätoista kurssi viikolla opitte ran
nikkotykistöpatterin toiminnan meriammun
noissa. 
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Kahdennellatoista kurssiviikolla pääsitte 
vihdoin tositoimiin. Ammuttuanne 300 kappa
letta 88 ITK: kranaattia olitte oppineet miehis
tön ja aliupseereiden tehtävät tyydyttävästi . 
Taitonne pääsitte näyttämään 130 TK -kalus
tolla ampumalla maalilautat korjauskuntoon. 

30.11 .1995 päätin aliupseerikursinne hy
villä mielin. Tyydytyksellä voin todeta opin 
menneen perille, mutta muistakaa, että vain 
käytännön harjoittelun avulla teistä voi tulla 
todellisia ryhmänjohtajia - Suomen armeijan 
selkärankaa. 

Lopuksi haluan kiittää AUK:n kouluttaj ia, 
jalka itseään säästämättä ottivat taas kerran 
omasta selkänahastaan puutuvien kouluttajien 
työpanoksen sekä muita Korppoon varuskun
nan työntekijöitä kurssin onnistuneesta läpi
viennistä. Teille, Herrat Ryhmänjohtajat, toi
votan myötätuulta ja intoa tulevissa johtamis
tehtävissä. Olkaa saamanne koulutuksen arvoi
set ! 

.... 

Aliupseerikurssin johtaja 
Kapteeni Jussi Hietaniemi 

LÄHETTI·, HULJETUS-, MUUTTO-
PALVELUA 

OTA LEHIIOSTA TAI sorrA 

P. 949 120786 TAI 3160S1 
LÄHETTI- JA HULJETUSPALVELU 

ORAVA HY 

Akut • Hydraullikka • Laakerit • Työkalut 

~mtt1:IJ: 1 a a • ■ 
Hakunintie 7, 26100 RAUMA " 938 - 555 211 , lax 938 - 555 2144 

Palveleva asiantuntljalllke 

Tehoa ja varmuutta 1 

" 

.J 

Täysivarustellut DTK ja NTC multimediapaketit edullisesti. 
Dacco-yhtiöt 

Pyydä tarjous jälleenmyyjiltämme: 

Turku: Microstore (921) 250 4545 
Raisio: TPT-Trading (921) 4371775 

Uusikaupunki: ATK-Antti (922) 841 5066 
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Tuliasemalinjan johtajan tervehdys 

Onnittelen Teitä Aliupseerikoulun tuliasema
linjan suorituksesta. Erittäin myönteinen asia 
oli, että kaikki aloittaneet 32 oppilasta suoriu
tuivat kurssista hyvin. Olitte ensimmäinen kurs
si joka kävi aliupseerikoulun alusta loppuun 
asti yhtenä kokonaisuutena. Tämä oli hyvin po
sitiivinen seikka, mikä selkeytti koulutuksen 
järjestelyjä ja mahdollisti toimivat nousujoh-

teiset harjoituspaketit eri koulutusaiheista. 
Kurssinne ainoa ikävä asia oli puolustusvoi
mien säästötalkoot, joiden johdosta leikattiin 
Teiltäkin ansaitsemanne aidot sotaharjoitukset. 
Onneksi kurssin lopulla päästiin kuitenkin ko
vapanosammuntoihin , joissa osoititte varsin 
konkreettisesti, että oppi oli mennyt perille. Jo 
harjoituskalustolla rikottiin lauttoja ja 130 TK 
ammunnat päätettiin täysosumaan ! Saatoitte to
deta uuden RANTA-järjestelmän toimivuuden 
ja tehokkuuden. Tästä on hyvä jatkaa tulevissa 
koitoksissa. Kiitokset vielä linjan kouluttajil
le, luutnantti Mika Pokkiselle, vänrikki Vesa 
Tiiralle ja vänrikki Henry Kankareelle sekä 
apukouluttajille. Erinomainen yhteistyö takasi 
taas kerran onnistuneen lopputuloksen tuliase
manlinjalla siinä kuuluisassa Gyltön tykkimies
hengessä! ! 
Linjan johtaja 
yliluutnantti Tapio Lineri 
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11/95 Tuliasema linjan 
kouluttajia 
Ylil Lineri Tapio 
T-as linjan pääkouluttaja siten, että ei ollut alus
sa paljon paikalla, mutta oppi erottamaan 
AUK:n lopussa kanervikon puolukoilta. Vettä 
oli kuitenkin virrannut aurajoessajo niin mon
ta kuutiota, ettei metsää voinut nähdä enää 
puilta, vaikka laskinkoulutus jatkuikin. 

Ltn Pokkinen Mika 
T-as linjan todellinen luutnantti . Kaikki sujui 
hyvin, kunhan ei sätätty ilma vien tuppojen kera. 
"Te sättäätte, silloin juostaan!". Tuli-tutuksi. 
Mutta minne häipyi Pokkinen? Miksi hän läh
ti? Lähtikö Pokkinen lopullisesti? 
Who knows? 

Vänr Tiira Vesa 
Voiko vänrikki olla lintu tai päinvastoin? No, 
eihän sen kulin sitä tarvi tietää. Sillehän riit
tää, että TKP ja putki on yhdensuuntaistettu. 
Tiira oli aina mukana. Kannustava kouluttaja, 
joten onnea luutnantin koulutukseen! 

Vänr Kankare Henry 
Tarkisti VLK:n kansiot ja luovutti eniten mer
kintöjä tehneelle hylsyn . Hylsyn muistakaa 
merkitä! Minä ainakin menisin tykille. 

T-as A UK 11/95 
Syyskuun seitsemäntenä Herran vuonna 1995, 
Gyltön linnakkeella 32 tietämätöntä oppilaan 
raatoa (lainaus ltn Pokkiselta) aloitti 12 viik
koa kestävän fyysisesti rankan koulutuksen tu
liasemalinjalla. Jo ensi aamulenkistä havaittiin 
T-as linjan jalostuneempi yrityshalu ja yhteis
henki. Jos motivaatio joskus juoksemiseen lo
pahti pitivät ltn Pokkinen, vänr Tiira ja vänr 
Kankare huolen uudelleenmotivoinnista. Ja 
taas mentiin. 

Niin HanRPsto:sta kuin TurRR:stä tulleil
la oppilailla oli asiat tärkeysjärjestyksessä. Ta
voitteena päästä alikersantiksi/ryhmänjohtajak
si vanhojen paikalle. Opiskelu sujui siis yhteis
hengen vallitessa kouluttajien kovasta paineis
tuksesta huolimatta. 

AUK:n huipentuma oli viikolla 47 Gyltön 
linnakkeella pidetty patteriharjoitus. Pääasias
sa ammuimme harjoituskalustolla, mutta pää
simme sentään kokeilemaan varsinaista pääka
lustoakin eli 130 TK 53.sta. Maalilautat rupe
sivat pienen alkukankeudenjälkeen hajoamaan 
sellaista tahtia, että ne meinasivat jo loppua kes
ken. Joulukuun ensimmäisenä päivänä meidät 
kaikki 32 oppilaskorpraalia ylennettiin aliker
santeiksi, 86:n AUK-aamun jälkeen. Loppu
tuloksissa tykkilinja pääsi oikeuksiinsa linjan 
pisteiden keskiarvon ollessa korkeamman kuin 
"kilpailevan"TJ-linjan. Seuraavan viikon aika
na hajaantuivat tuliasemanlinjan entiset oppi
laat eri linnakkeille valmius- ja ryhmänjohta
jatehtäviin. 

Alik Valkama M A 
Alik Suominen S J 

Tuliasemalinja A UK/11/95 
Ahro Mikko 
"Tuliasemalla eripuraa !" : kuului Mikon let
kauksiin, mies joka mielellään leikki perhos
veitselläänja kehitteli tupakavereille kepposia." 
Ottakaa mun rillit, nyt alkoi hihat heilumaan! 
ja Hail reich, ein volk ein Ahro!" 

BrobergTom 
Tomppa oli t-as:n purjehtiva varajeesus. La
pinlennosto kutsui tätä lähes kaksimetristä ko
ripalloilevaa nuorisotyöntekijää. Broberg ilman 
laseja, ei käy! Korjaan ei näy! 

Ekman Kenneth 
Paraisten Juha Kankkunen, auto vain päreinä, 
katon kautta ties mihin, kuvia löytyi . Kuuska
jaskarin alokaskouluttaja, voi voi köpöjä. Lin
jan puolivälin särmin, tippui natsoineen kuin 
lehmän häntä. Kadotti hampaansa aina lomil
la. 

Herlevi Heikki 

"Herlevi, Herlevi, vi , vi , vi" Linjan kuumakal
le, Utö Utö. Marssi hidasta ja tappavaa tahtia. 

Honkala Heikki 
"Mosson mosson" Honkalalta kyllä riitti jut
tua, kuka tahansa kelpasi uhriksi kuuntelemaan. 
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Huunonen Sami 
"Katse eteenpäin! Lepo! Gyltön käytävillä kai
kui usein Huunosen suusta. Iltavahvuuslasken
tojen hymypoika. Raumaan takaisin. 

Junnila Sakari 
Mies joka luotti pisteisiinsä, laskin veti mie
hen kuitenkin Utöseen. Tuleva Dl, teoria hal
lussa, käytäntö? 

Kojo Kalle 
Saimme odottaa, jos eksyimme Kallen kanssa 
samaan pöytään. Mies joka pureskeli puuro
aan 25 kertaa. Huolellisuus kuitenkin johti Loi
maan pojan Gyltön tsto-au:ksi , tykk.ikoulutus 
hallussa. 

Lahti Iiro-Sakari 
"Kemppainen, Kojo, Kulmala, Kunttu, Laak
sonen, liro-Sakari!" Iltavahvuus vänrikki Tii
ran malliin, Iiro olikin T-as:n hymypoikia, aina 
tämä iloinen kickboxeri oli huvittunut, Vaihe 
Lahti , lähes aina jäässä! Kuuskajaskarin köpöt 
kyykkyyn! 

Leppänen Marko 
Mr Poopastik, Leppänen kikkaili linjan käytä
villä riittävästi ja huvitti koksuja 
siivouskeikoilla."Herra kokelas, kokelaiden 
toimiston siivoojat oppilaat.." Linjan paineis
taja, hat!Spraat! 

Mikkola Juha 
Kuuskajaskarin tvälläri , mahtavat unenlahjat, 
kylmä, melu tai räyhäävät Rj :t eivät vieneet 
Juhan keskittymiskykyä nokosista, "Häh, mitä? 
Tuliasemalinja minuutti!" 

Nieminen Santtu 
Härskein mies T-as:lla. "O-aahh!" ja vänrik
kia hihasta. Hyvä Santtu tulisit vain nyt sieltä 
kotihoidosta, köpöt jo odottaa ! 

Norokytö Janne 
Linjan ääni huulet, mitä pienempi mies, sitä suu
rempi, korjaan lujempi ääni . Utön tvälläri. Sälli 
suunnitteli Gyltö underground Clubin paidan. 
Guc Rules! ! Varusti miehistövyöstään täydel
lisen TST-vyön. 

Nurmio Jussi 
Tuomari Nurmio kuunteli Gösta Sundqvistia 
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ja Tenkasta aina satamanakissa. Leevi & the 
Leavings:n järkähtämätön fani. Arkkitehtim
me suunnitteli jotain laatikoita KHK:lle, mah
toiko mennä läpi, kuka tietää? 

Oiva Sami 
Oiva SOS linjan virallinen mersukuski lähti 
Kuuskajaskariin, hiljainen mies muuten paitsi 
järjestyttäessä. 

Perälä Pasi 
Tyly mies, häiriö halko hallussa tällä oppilaal
la, kävi siviilioikeudessa asti. Gyltön tväl-au. 

Prusi Timo 
The Running Man, päivystäjä Prusi ei oman
nut komentajan ääntä mutta yritti silti. Velt
toa, takaisin. 

Pyöttiälä Sami 
Tekno, tekno ! Söi juuria ja metsästi ravearty
jä. "Aina on kaksi vaihtoehtoa: itsemurha ja 
huumeet." oli Pyöttiälän motto. Sosiaalinen 
pälättäjä. 

Päivärinta Tommi 
Mies sanojensa takana, the musicman opp T
as. Päivärinta ei koskaan kussut meidän pank
kiin, sen hän lupasi ja piti. 

Rautee Olli 
Siitti huulessa ja ura myötätuulesa. Kaukalo
palloilevana hymypoikana hän valloitti KHK:n 
sydämet sekä nuuskalla kok Reposen. Olli ei 
paineistanut mistään. 

Ristimäki Mikko 
Skitso Mikko, äijä parhaassa iässä, pappam
me näytti kakaroi lle taivaan merkit aina suih
kussa häröillessään. 

Suominen Sami 
KHKjätti Suoman eli Samin Gyltöseen nivu
siin potkittavaksi. Kikkaili vasta uusinnoissa 
hylsyt pois. Sluiba ei oikeesti jaksa. 

Valkama Marko 
Marssimurtuman lamauttama venttiilin säätä
jä, Valkamalla oli aina iltavahvuuslaskennan 
jälkeiseen sipaan tilattuna puhelu! 
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Tulenjohtolinjan johtajan tervehdys 

Herrat alikersantit ensimmäinen uusimuotoinen 
aliupseerikurssi on nyt takana ja edessä on ar
jen haastavat tehtävät. Kun aloititte tulenjoh
tolinjalla oli teillä ilmeisesti käynnistysvaike
uksia, niin siis ainakin kokeiden osalta tulos ei 
vastannut panosta. Osan kurssilaisten 
"koemenestykseen"jouduttiin puuttumaan. Pa
perille tuottaminen tuntui siis vaikealta joten 
testasimme teidän käytännöntaitoja partiokil
pailussa. Olin asettanut perinteisen tavoitteeni 
linjalle:" Aina kun olen toiminut linjan johtaja-

na aliupseerikoulussa, on linjani joku tupa voit
tanut kisan. " Päätitte !aitta kuitenkin parem
maksi . Tulenjohtolinjan upea kolmoisvoitto, 
jossa tupajärjestys säilyi samanlaisena tulos
luettelon kanssa. Tästä alkoi teidän nousujoh
teinen kehitys. Ranta-laskinkalustoon innos
tuitte niin, että saitte tarkistusmaalin tasopis
teen jopa liikkumaan ammuntojen aikana. Rik
koutuneet maalilautat, niitä tuli, vaikka leirin 
puute harmitti. Heti kurssin jälkeen puolet teistä 
sai Fika-tutka koulutuksen ja sai näin valmiu
.den toimia merivalvonta-aliupseerin tehtävis
sä. Nyt kun pohjatyö on tehty, päästään kasva
maan ryhmänjohtajan vaativaan ja antoisaan 
tehtävään. Kiitokset apukouluttajille kaikesta 
siitä työstä minkäjaksoitte linjan eteen tehdä. 
Erityiset kiitokset ansaitsee ltn Eskola. 

Ja ryhmänjohtajat siellä kentällä, muista
kaa: "Tarkista ja testaa" 

Tulenjohtolinjanjohtaja 
Yliluutnantti Antti Viiru 
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11/95 Tulenjohtolinjan 
kouluttajia 
yli! Antti Viiru 
Tulenjohdon pääkouluttaja. Mies joka ei viih

dy leirioloissa, hifi-teltta on jo legenda. Kou

lutus sujui hyvin, mikäli Helsingin soppaluut 

eivät ole häiritsemässä. Muuten homma on 5-. 

Omaperäinen, mutta luja kouluttamistyyli teki 

jokaiseen oppilaaseen varmasti lähtemättömän 

vaikutuksen. Kuuluu luutnantti Pokkisen kans

sa unohtumattomiin kouluttajiin. 

luutnantti Harri Eskola 
Erityisesti merivalvonnan kouluttaja. Eskolan 

seurassa ei koulutuskaan tuntunut pitkävetei

seltä, oli aihe mikä tahansa. Koskaan ei tien
nyt mitä seuraavaksi tuli tapahtumaan . Oli si t

ten kyseessä suuntakehämittaus tai maatulen

johto. , Eskolan alaisuudessa oli aina leppoisa 
tunnelma. "Homma hoituu ja peitto heiluu !" 

ylikersantti Määttä 
Määttä oli kouluttaja,jonka kanssa tuli erittäin 
hyvin toimeen- jopa varusmies! Vaikkei RT 

aselajina Määtälle kovin tuttu ollutkaan, päte

vällä johtamistaidolla selvittiin tilanteesta kuin 
tilanteesta. Määttä ei turhasta "meuhkannut", 

vaan selvitti asiat järkevästi. 

ylikersantti Heinonen 
Pieni suuri kouluttaja. Viesti-au Heinonen sel
visi tulen johdon teoriasta hämmästyttävän hy

vin. Erityisesti fika-tutkakoulutuksessa Heino

nen pääsi näyttämään kyntensä. 

Tj-AUK 11/95 
Valtakunnan 29 ehdotonta huippuainesta edus

tavaa Gyltön, Kuuskajaskarinja Hangon Ran

nikkopatteriston Russarön linnakkeilla alokas

aikansa viettäneet nuorta miestä aloitti 7-9.1995 

opiskelut Gyltön linnakkeella AUK:n tulenjoh

tolinjalla. Osa oli jossain määrin pettynyt jää

tyään rannalle RTK:n valitusta joukosta, mut

ta taitavat kouluttajat onnistuivat motivoimaan 

heidätkin AUK:n mielekkyydestä. 
Tavoite kurssin alussa oli kaikille selvä: 

kaksi kulmarautaa ja RT:n ainoan oikean Iin-
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jan, tulenjohtolinjan kunniallinen suorittami

nen joulukuuhun mennessä. 
TJ-linjan yhteishenki ja yleinen ilmapiiri 

oli koko kurssin ajan todella hyvä. Yritys, hyvä 

yhteishenki sekä korkea tieto- ja taitotaso sii

vi ttivät tulenjohtolinjan ryhmää ylivoimaiseen 

kolmoisvoittoon tuliasemalinjasta 18.10-19.10. 

käydyssä partiomarssikilpailusta. Lähes 40 

km:n marssi täyspakkaus mukana ja vielä puo

let marssista öiseen aikaan on kokemus, jonka 

varmasti jokainen mukana ollut muistaa koko 
loppuikänsä. Partiomarssikilpailu olikin var

masti Gyltössä olleen ampumaleirin ohella 

mieleenpainuvin kokemus koko kurssilta. 

Alunperin piti AUK:n aikana olla kaksi viikon 

leiri ä, mutta TurRR:n rahapulan takia joudut
tiin tyytymään yhteen ampumaleiriviikkoon 

Gyltössä . Ampumaleiriviikon aikana ei 
TurRR:n rahatilanne paljon ainakaan parantu

nut, si llä TJ- j aT-as linjojen saumattomalla 

yhteistyöllä onnistuttiin tuhoamaan 3 maalilaut

taa ( å 20 000 mk ). 
AUK päättyi 1.12.1995, jolloin kaikki 29 

kurssin aloittanutta miestä ylennettiin aliker

santeiksi. Kaikille mukana olleille kurssi antoi 

hyvät valmiudet alokasryhmänjohtajan vaati

vaan tehtävään j a kokonaisuuteen kolmen kuu
kauden urakasta jäi hyvä maku suuhun, vaikka 
aamulenkit aika ajoin rassasivatkin AUK:n 

oppilaita. 

Alik Ville Lauttamäki 

Tulenjohtolinja AUK/11/95 

Ahtinen Juha-Pertti 
Tupansa karvainen isähahmo ja nallekarhu , 

jolla tuntolevy pyörii notkeasti sormen 
ympäri .Todellinen löysääjä: Miks aina mä?!" 

Haapala Tommi Mikael 
On everstin sukua, ei ole. Viirun "hyvä jätkä", 

jolla tuskainen hymy huulilla. Hiljainen mies, 

jolla tulenjohdon teoria hallussa. 

Haikonen Turo Juhani 
"Mua ei kiinnosta! " The Rea! Turo. Tuvan irs

tailija, kertoo kaiken kavereille. Tutkii innolla 
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omaa vartaloaan ja kertoo havainnot kaikille. 

Hat hat hat... Matka jatkui Utöseen. 

Halminen Juha Pekka 

TJ-linjan sihteeriopiston oppilas, jolle geeli, 

hiustenkuivaaja ja harja ovat elämän tärkeim

mät asiat. Paljon härömpi kuin ensin uskoisi. 
Linj an Pelle Hermanni . 

Hukkanen Jani Hannu Tapio 

Mies joka antaa kuulua itsestään möreällä bas

solla. Hukkasen mielipide asiasta kuin asiasta 
ei jää kenellekään epäselväksi. Busines pyörii 
intinkin aikana: "Olis näitä lehtiä vähän tarjo
uksessa, vaikka äiteelle lahjaksi." 

Huoponen Mika Tapio 
Hangon harhailijoi ta. Ei valita eikä nuku kos
kaan. Kakkosnelosen ystävä. Panssarioven 
KAHVA intin mielenkiintoisihin kokemus. 

Hoitanut hommansa hyvin välillä Russarö

Gyltö komennuskunnan johtajana. 

Hurme Mikko Tapani 
Huomaamaton sluiba. Ei tehnyt mitään ellei 
ollut aivan pakko. Örö, Örö. 

Huuskonen Pasi Mikael 

Parais ten perunalastu . Pallen kaapista löytyy 

kaikkea, jopa nainen-Rita! . Pasi ei ole köpö
jen ystävä. 

Jääskeläinen Kimmo Petteri 

Rytmi veressä, pumppu ei meinaa kestää intin 

raj ua menoa. Monitoimimies, jokaon niittänyt 

mainetta kaikilla e lämän saroilla, mm. taek
wondo SM 2.-92 66 kg sarja. 

Kaarlonen Kyösti Tapani 

Ikuinen alokas, the Köpö. Tunnollinen särmää

jä, joka tekee vaikkei ole edes pakko. "Mun 

isä on res .kapt , mun molemmat sedät on 
res.kapt. ja mä olen vaan res.alik, nsiff." 

Kalske Teppo Kari 

Tunnettu mies. TJn johtaja, siviilissä insinöö
ri. AUK ei tuottanut ongelmia: "Joo, tää on ihan 

selkee, jees jees." Varma mielipide kaikesta 

mahdolli sesta. Ei epäröinyt sanoa vastaan. 

RTTK:n puheenjohtajaksi Heikkilään. 

Kivelä Niko Oskari 
TJ-linj an priimus, si lti tykkäsi häröillä. Naut

tii tylyttää alokkaita, ali kersantteja j a kokelai
ta. Tylytys veressä. 

Krappe Sami Antero 
Jäässä/vaiheeessa. Mielenkiintoista .. Hokee 

unissaan naisten nimi :"Huumori - mitä se on? 

Kulmala Mamo Mikael 

Marno,TJ-linj an todellinen vaihekone, joka 

myöhästeli jopa ruokailuun mentäessä. Osasi 
myös kädettää tarpeen vaatiessa, mutta tsemp
pasi lopussa. Kulmalan varpaat alkavat jo pol
vista, sormista ei ole tietoakaan. Punikki , työ

läinen, kommunisti, polakka ... 

Kunttu Sampo Mikael 
Kaappi täynnä anatomian kirjoja. Tunnetaan 
ateistina ja evoluution puolustujana. Harrastaa 
lintuja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tunnis

taa linnun kuin linnun. 

Laaksonen Tomi Petteri 
Tom of tulenjohto. Hifi-Laaksonen. Autoste
reoissa rahaa kiinni melkein yhtä paljon kuin 
kalavehkeissä. 

Lauttamäki Ville Jaakko 
Alussa särmäsi, si tten löysäsi j a lopussa ei teh
nyt mitään. "Ai kun noi korpinnatsat ovat hy
vän näköiset lomapuvussa."Turun iloinen skin

head. Kiusaaja, joka ei tekisi pahaa kenelle

kään. 

Lehmusperä Mikko Henrik 
TJ-linj an ajattel ija,joka omasi myös uskomat

tomat unenlahj at sekä kuorsauksen jalon tai

don . Harrastuksina "Perällä"on mm. koripal

lon pompottelu ja muij allesoittelu. 

Leppänen Petri Marko Juhani 
Petri vaan Pori sta, jonka suu kävi koko ajan 

eli juttua tuli ihan riittävästi. Iltansa Petri viet

ti särmäten kaappiansa (ei todellisuudessa ol

lut särmää päivää nähnytkään) ja tarjoillen ka

vereille äidin leipomia omenapiirakoita sekä 
kahvia. 
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Mäkinen Jari Aleksi 
Ptui, rapane siga! Pitkäselkäinen nuorikko,joka 
ei viitsi korottaa ääntään yli 40db:n ilmanpa
kottavaa tarvetta. Sluibailee jos mahdollista, 
tekee jos on pakko. 

Nuorsaari Veli Antti Juhana 
Veli oli Ranta-järjestelmän urauurtajia. Tusii, 
Tuta, Tepa, Kesa, Mapu ... Viimeksimainitun 
johdosta käytiin jopa vääpelin juttusilla. Hy
väntahtoinen jätkä, hösläsi aina Renforsin kans
sa. Toista tyttöystävää Nuorsaari nysväsi , toi
selle kirjoitti n. sivua kirjeitä. 

Ojamaa Mikko Juhani 
Ojamaa, Ojamaa-Kivelä, Kivelä, Kivelä .. 
Michaeljackson-löysä tohelo, homma hanskas
sa, hanskat himassa. Varapappi ! 

Piha Markus Valdemar 
Persoona vailla vertaa, eikä paljon nappaa. VP, 
VPO,VUP,VL-yskii tarpeen mukaan. Hyvän
tahtoista piruilua-"Olen mielelläni p-mäinen." 
on Valdemaarin avainmotto tulevalle koulutus
kaudelle. 

Rantanen Marko Elias 
Perusmukava jätkä. Harvoja, joiden sulkeiset 
eivät tökkineet. TJ-bileiden järkkäri. Esikuva 
alaisilleen. 

Renfors Tommi Johannes 
Lapin (TL) Naima-Aslak,joka häröilyn sivus
sa jaksoi keskittyä myös opiskeluun. Kuului 
Nuorsaaren kanssa Kabar-joukkoihin. "Nuku
taanks mapussa?" 

Sulin Jani Olavi 
Luotettava ja tunnollinen mies. Ei valittanut 
turhasta. Joskus pientä epäröintiä: "Mitä, Hä". 
Örö kutsui! 

Tietäväinen Jani Olavi 
Taavi T. Tossavainen T.Taavitsainen T. Tup
purainen. Flipperin peluun mestari-plingplong
plingplong .. "Balls missing-credits o" Omape
räiset jutut, ei kaikkien makuun. Taavitsainen 
miehisen naurun erottaa jo kaukaa. 

Timonen Jani Mikael 
Tuvan kerjääjä, kaikki kelpaa.Hankki hukarin
jalka auki. Vaikka Timonen olisi pimeässä huo
neessa hiljaa, ei kenellekään voi jäädä epäsel
väksi onko Timonen huoneessa. 

Vähä-Sipilä Mikko Tuomas 
Linjan ehkä näkymättömin, jalkapallon pelaa
ja Raumalla, joka yleensä oli paikalla, vaikkei 
sitä ehkä huomaakaan."Vähiksen" harrastuk
sista ehkä harvinaislaatuisin oli opiskelu kofe
iinitablettien voimalla aamuun asti . Tulostakin 
tosin syntyi. 

IT AKESKUS, Varissuo 
puh. (90) 244 6000 

ma-pe 9 - 20, la 9 - 18 

.. 
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[Stemma] -KAUPPIAASI PORISSA 

PoR 14/albtoKa/ustc 
Helmentie 6 PORI puh. 939-6415 415 

YPRYleinen Pohjarakennus Oy 
on valtakunnallinen monialayritys. joka toimii pääasiassa seuraavilla aloilla: 
• MAA- _JA_ POHJARAKENNUS -rakennuspohjal, tiet, kadut, tukiseinät, perustusten vahvistaminen, paalutukset. 

stabllo1nnrt ym. 
• KALLIORAKENNUS -tunneli :ja avolouhinnat, rakennuspohjat, erikoiskohteet ja kaikki kallion lujitustyöt ym. 
• KUNNALLISTEKNIIKKA_ -vesijohto- ja viemärityöt, saneeraukset, pumppaamot ym. 
• BETONIRAKENTEET -sillat, perustukset, tukimuurit ym. erikoisrakenteet 
• PURKUTYÖT -kaikkien rakennusten ja teollisuuslaitosten purkutyöt 
Tarjoamme Teille henkilökuntamme yli 20 v kokemusta ja osaamista alamme töihin. 
Ota yhteys ja pyydä kilpailukykyinen tarjouksemme 

~IJI VleintZn Pohjarakemus Oy 
Kehäkuja 13, 05460 HYVINKÄÄ p. 914-422 890, 914-422 895 

■ Turvalllsuutesl on meille ISO asla 

,LU°KKQT:KU1<A R 1 
ANINKAISTENKATU 3, 2011 O TURKU 

PUH. 250 2500 

ENERGISTI 
lAMPOAKDTitN 

Jokioinen 916 82190 

• 
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KIINTEISTÖKARTIO OY 

Turun LVI-Piste 
LVI-alan erikoisliike 

Ruissalontie 3, Turku Puh. (921) 253 5311 

Kaikki alan tuotteet meiltä nopeasti - edullisesti 

Palvelemme klo 8.00 - 17.00 
La 9.00 - 13.00 

NOKIA""" 
MONITORS 

PL 14 24101 SALO Puh. 924-7711 Fax 924-771 2020 

□■Serla -ikkunasaneraukset 

■■SANEERAUS ~I K'Ad k -parve e-

"7VISIQN lasitukset LYJ -terassilasitukset PARVEKELASITus 

Turuntie 653 
21610 KIRJALA 

• MYYNTI - ASENNUS• 

Mitta-Lasi Ky 
Puh . (921) 458 8760 
Telefax (921) 458 8960 

' • 

'• 
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SATAKUNNAN URHEILULIIKE OY 

Pori - Harjavalta - Kankaanpää 

Turvallisuutta 
Teille! ~-

~ 
SAMPO 

© 1 Q82 Umtc.-d feoru,e Sync:koie. lnc 

Turun konttori Liisa Niinivirta puh. 921-266 4163 

OY TULOIMPORT AB 
Automaattien erikoisliike 

•TUONTI 
• MYYNTI 
•VUOKRAUS 

PELTOPOHJANKATU 2, 21280 RAISIO 
PUH. (921) 4371 658 FAX (921) 4371 728 

Sllll~NNll llNSl 
PORIN MARKKINA-ALUEEN KÄRKIMEDIA 




