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Mitä tärkeää 
t .. .. .. ? anaan .... 
Eduskunnan vuosi sitten vahvistama turvallisuus
poliittinen selonteko on siirtymässä käytäntöön. 
Turun Rannikkorykmentti lakkaa olemasta jouk
ko-osasto ja rannikkotykistöaselaji itsenäisenä 
aselaj ina siirtyy historiaan. Vaikka kaikki entiset 

merivoimien ja rannikkotykistön tehtävät ja toiminnot jäävät voimaan on 
yhdistyminen eli uusien merivoimien muodostuminen ollut valtaisa työ, 
jolle tällä hetkellä ei vielä näy loppua. 

Tehtävämme on ollut ja tulee olemaan mahdollisimman tehokkaan meri
puolustuksen luominen Saaristomeren alueelle annetuilla resursseilla. Tästä 
tehtävästä löytyy tilaa myös vapaaehtoisen maanpuolustustyönjärjestöil
le . Tervetuloa mukaan myös uusiin merivoimiin. 

Rationalisoinnissa on keskeistä johtamis-, valvonta-, huolto- ja osittain 
koulutusjärjestelmän yhdistäminen. Näin kummallekaan osapuolelle ei 
synny haittaa, vaan resursseja voidaan siirtää kentälle päätehtävien suorit
tamiseen. Suunnittelussa ja osittain jo toteutuksessakin on edetty täysin 
aikataulun mukaan. Erittäin tärkeätä on ollut toiminnan hyvä yhteishenki. 
Kaikki nykyiset ja myös uusien merivoimien toimialat sekä henkilöstö
ryhmät ovat tukeneet yhdistymistä hienolla tavalla. Uuden organisaation 
liikkeellelähtö voi ponnistaa tukevalta alustalta. 

Yksi tarkkuutta ja hienovaraisuutta vaatinut suunittelutehtävä on ollut pe
rinteiden jatkaminen. Rykmentin esikuntapäällikön johdolla on löydetty 
ratkaisu, joka perustuu sekä Laatokan meripuolustuksen että Turun 
Rannikkorykmentin perinteiden siirtämiseen Turun Rannikkopatteristolle 
( entinen Saaristomeren Rannikkopatteristo ). Myös arvokkaan perinne-esi
neistön kunniakas säilyttäminen on saatu järjestettyä tyydyttävällä taval
la. 

Lopuksi vastaus otsikon kysymykseen, johon aiemmin en ainakaan näin 
selvästi ole vastannut. Tärkeätä on maanpuolustustyö, kaikilla sektoreilla, 
hyvässä yhteistyössä. 
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Tässä numerossa ... 

Noin puolitoista vuotta Kalkas on viettänyt hiljaiseloa näyttäytymättä 
kenellekään. Rakennemuutoksen yhteydessä päätettiin kuitenkin 
Rykmenttimme kunniaksi lennättää Kalkasta vielä kerran. Onko lento 
viimeinen, sitä ei tiedä kukaan. 

Aiheet tähän numeroon on haettu sekä nykyhetkestä että menneitten aiko
jen kätköistä. Historiaamme tarkasteltaessa voi vain todeta, että joukko 
jolla on näin vahva tausta kestää hyvin pienet muodonmuutokset. On ollut 
erittäin mielenkiintoista tutustua tätä numeroa varten toimitettuun materi
aaliin sekä valikoida kuvat artikkeleihin eri arkistoista. Koska kuvat ovat 
osin hyvinkin vanhoja kopioita, niiden laatu tässä lehdessä ei valitetta
vasti ole paras mahdollinen. 

Emme ole läheskään ensimmäisiä rannikonpuolustajia, emmekä taatusti 
viimeisiä. Taustamme vastaan katsottuna tämän kesäinen organisaatiomuu
tos tuntuu perin mitättömältä. 

Käsiteltävät aiheet ja alueet ovat valikoituneet kirjoittajien kynästä. 

Kalkas kiittää kaikkia avustajia. 
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4.6 palkitut ja ylennetyt 
rykmenttiläiset 

Tasavallan presidentti on 4.6. an
tanut kunniamerkkejä 4.6. seuraa
ville rykmenttiläisille: 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritari
kunnan ansioristi 
yliluutnantti Heimo Lempiäiselle 

Suomen Leijonan Ritarikunnan 
ansioristi luutnantti Paavo Eskeli
selle, luutnantti Vesa Vesalalle ja 
talouspäällikkö Hannu 
Karlsson ille. 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritari
kunnan I luokan mitalin vääpeli 
Jarkko Lehtiselle, toimistosihteeri 
Reija Kuloselle, varastonhoitaja 

Toimistosihteeri Elina Laiho sai 
sotilasansiomitalin 

Tasavallan presidentti palkitsi 
y liluutnantti Heimo Lempiäisen 

Anita Ringvallille ja varastonhoi
taja Gunilla Siivoselle. 
Puolustusvoimain komentaja on 
myöntänyt sotilasansiomitalit seu
raaville rykmenttiläisille: 

Tilannevalvoja Leila Leppänen ja 
toimistosihteeri Elina Laiho. 

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat rykmenttiläiset: 

Yliluutnantti Rauno Järvinen 
kapteniksi, luutnantti Timo Väänä
nen yliluutnantiksi ja alikersantti 
Marko Saramo teknikkoluut
nantiksi 

-~---

Minne kaikki 
menivät? 
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1.7. 1998 astuu uusi uljas 
kokoonpano voimaan. 
Kokoonpanon muutos Turun 
Rannikkorykmentin osalta 
tarkoittaa muun muassa sitä, että 
Turussa oleva esikunta ja 
Esikuntapatteri lakkautetaan 30. 6. 
ja henkilöstö kohdennetaan 
Saaristomeren 
Meripuolustusalueeseen ja 
Merivoimien Varikkoon. 

Turun Rannikkorykmentin esikun
ta on toiminut Heikkilän kasarmil
la samassa rakennuksessa Ohjus
patterin ja Rakennus laitoksen kans
sa. Ohjuspatterin jää toistaiseksi 
entisiin tiloihinsa kunnes heille val
mistuu tilat muualla. Esikunnan ja 
Esikuntapatterin väki muuttaa ko
konaisuudessaan muualle. 
Rakennemuutoksen (siksi tätä 
organisaatiomuutosta sivistyneesti 
kutsutaan) yhteydessä Turkuun 
muodostettiin Saaristomeren Meri
puolustusalue sekä Merivoimien 
Varikko. Meripuolustusalue imee 
suurimman osan rykmentin Turus
sa toimivasta väestä komentajas
tamme alkaen. Eversti Pertti 
Malmbergistä tulee Saaristomeren 
Meripuolustusalueen ensimmäinen 
komentaja. Suurin osa Turussa tä-

hän asti työskennelleet jäävät Tu
rkuun, tarkemmin sanottuna Pansi
oon, 1.7. jälkeen. Näillä näkymin 
vain kuusi henkilöä siirtyy Merivoi
mien Varikon esikuntaan joka toi
mii Sirkkalan kasarmissa Turun 
keskustassa. 
Saaristomeren Rannikkopatteristo 
nykymuodossaan lakkaa. Nimeksi 
tulee Turun Rannikkopatteristo ja 
siihen kuuluu Gyltössä sijaitseva 
esikunta, Esikunta- ja huoltopatteri, 
Koulutuspatteri ( entinen Gyltön lin
nake) sekä Utön linnake ja Örön lin
nake. Korppoon korjaamo siirtyy 
Pansion korjaamon alaisuuteen, 
eikä siten hallinnollisesti kuulu Tu
run Rannikkopatteristoon. 
Turusta muualle siirtyy yhdeksän 
henkilöä, näistä seitsemän Gyltö
seen, yksi Utön linnakkeelle ja yksi 
Örön linnakkeelle. Linnakkeelta 
toiselle tapahtuu joitakin siirtoja. 
Rakennemuutoksen yhteydessä Tu
run Rannikkorykmenttijoutui vali
tettavasti luopumaan kahdesta hy
västä kouluttajasta Suomenlahden 
Meripuolustusalueen hyväksi. 
Vaikka yhdenkin työntekijän pa
noksen menettäminen tuntuu koval
ta voimme kuitenkin olla tyytyväi
siä lopputulokseen koska kaikki 
säilyttivät työpaikkansa. 
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Saaristomeren Meripuolustusalueen 
kokoonpano 

KOMENTAJA 

ESIKUNTA 

1 1 

TURUN 
6. OHJUS-- RANNIKKO--LAIVUE PATTERISTO 

.__ 4. MIINA- HUOLTO--
LAIVUE KESKUS 

SAARISTO- LAIVASTON 
MEREN .__ - SOITTO-
MERI- KUNTA 
PATALJOONA 
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Turun Rannikkopatteriston kokoonpano 

KOMENTAJA 

1------f ESIKUNTA 

,_ KOULUTUS
PATTERI 

ESIKUNTA-
- JAHUOLTO

PATTERI 

L.--

UTÖN 
LINNAKE 

ÖRÖN 
LINNAKE 
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Tapahtui 
Utön 
linnakkeella 

Utössä koulutettiin 1950-luvun 
puoleenväliin asti alokkaita. 
Linnakkeen vahvuus ol i paljon 
suurempi kuin nyt ja joukkoon 
mahtui monenmoisia rannikko
tykkimiehiä. Tässä kirjoituksessa 
kerrotaan muutamista 
sattumuksista kolmen vuosikym
menen takaa. Kaikkien kirjoituk
sessa esiintyvien tykkimiesten ja 
alikersanttien nimet on muutettu. 
Utön linnakkeella on aina ollut ta
pana tervehtiä kylän ra itilla 
vastaantulevia, olivat nämä sitten 

~-
sotilaita tai siviilejä, tuttuja tai tun
temattomia. Tykkimies Kannisto 
unohti tämän tavan. Linnakkeen 
päällikkönä ollut kapteeni Erkki 
Saramo tutkitutti asian. Selvisi, ett 
tykkimies oli nauttinut tuntematto
malta mieheltä saamaansa 
alkoholipitoista juomaa aivan vähäi
sessä määrässä ja seisonut kaupan 
luona eikä tuolloin ollut tervehtinyt 
ohitse kävelevää kersanttia vaikka 
tämä kaiken lisäksi oli kuuluvasti 
sitä vaatinut. Kannisto oli vastannut 
aamuja olevan niin nirkoisesti, et
tei enää tarvitse kaikkia tervehtiä. 
Saramon lausunto Kannistosta oli, 
että tämä on palveluksessa ollut 
yleensä aivan moitteeton ja 
yritteliäs, mutta on luonteeltaan hiu
kan äkkipikainen. Kannisto sai 
unohduksestaan sopivan määrän 
työtä vuorotta. 
Erään kerran Saramo joutui mietti
mään mitä tehdä kun ruokakellarista 

Utön kasarmin pihapihlaja nuoruusvuosinaan vuonna 1959. 

oli linnakkeen emännän kertoman 
mukaan hävinnyt kohtalaisen pal
jon ruokatarvikkeita. Ilmeni, että 
tykkimiehet Rapala ja Pulkkinen 
olivat olleet perunoita laj ittelemassa 
kyseisessä ruokakellarissa kun he 
Rapalan mukaan olivat kuulleet 
j äähdytyshuoneesta epämääräistä 
kolinaa. Rapala oli mennyt katso
maan mikä kolinan aiheutti mutta 
ei ollut havainnut mitään erikoista. 
Samalla hän kuitenkin huomasi hyl
lyllä keitettyjä kananmunia, joista 
kahden kuori oli rikki. Rapala ei 
voinut vastustaa kiusausta vaan otti 
munat ja vietti sitten Pulkkisen 
kanssa herkutteluhetken. "Kohtalai
sen paljon" tarkoitti tässä tapauk
sessa siis kahta kananmunaa. 
Saramo totesi tapahtuneen olleen 
vain tavanomaista poikamaista pik
ku näpistelyä eikä ryhtynyt 
ankarampiin toimiin. 
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Tarina ei kerro oliko 
Nygrenin keitoksi/la 
osuutta kutterin 
karil/eajoon 
Patterimäen alapuolella 
syysyönä 1959. 

Eräänä syysiltana tuhoutui saunan 
tulipalossa kolmekymmentä neliö
metriä ponttilautaa, viisi metriä 
lankkua, kolme neliötä akkunalasia, 
alushousut, nahkasaappaat, kenttä
pakki ja yksi parijalkarättejä. Pöy
täkirjan mukaan kiukaan noesta oli 
muodostunut kipinä, joka sytytti 
löylykiukaan yläpuolella olleen 
kuumentuneen lakeisen . 
Saunamajurina toimineen tykki
mies Rekolan katsottiin menetel
leen annettujen ohjeiden mukaisesti 
koska uunissa oli poltettu normaa
liin tapaan kolme reipasta peslistä. 
Asiakirjoista ei enää selviä kenelle 
alushousut, saappaat, kenttäpakkija 
jalkarätit olivat kuuluneet ja miksi 
ne olivat olleet löylyhuoneessa. 
Samoihin aikoihin oli rykmentin 
komentajan puututtava eräiden ali
upseerien rouvien tapaan rähistä ja 
räyhätä Utön linnakkeella. Paimen-
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Kapteeni Haronjoukkue1950 Utön kasarmissa kuvattuna. 

kirjeessä todetaan jopa lastenkin 
huudelleen rivouksia ja 
säädyttömyyksiä varusmiesten 
kuullen. Ja olipa eräs kersantin rou
va tunkeutunut linnakkeen pälikön 
pitämään koulutustilaisuuteen, jos
sa ryhtyi huutamaan ja sättimään 
miestään provosoiden tämän täysin 
jätkämäiseen esiintymiseen. Ko
mentajan arvion mukaan eräät her
rat olivat aivan voimattomia tämän 
akkavallan edessä ja vielä julkises
ti tunnustavatkin sen vetäytymällä 
piiloon myrskyn alkaessa. Kyllä 
kuri, järjestys ja moitteeton esiin
tyminen nimenomaan rannikko
tykistön saariyksiköissä koskee 
myös kantahenkilökunnan vaimo
ja ja lapsia, kirjoittaa komentaja. 
Eräänä iltana päivystävä upseeri 
huomasi tarkastuskierroksellaan 
yhdessä Patterimäen majoitus
parakissa kolme alikersanttia jak
karan ympärillä. Jakkaralla olipa-

kin kansi, jossa oli harmahtavaa 
nestemäistä ainetta. Kävi ilmi, että 
alikersantti Nygren oli ostanut Utö 
Handelista paketin rusinoita, puoli 
kiloa sokeria ja hiivapalan, joista oli 
sitten valmistanut juomaa. Aine oli 
saanut käydä kahdeksan päivää. 
Tutkimusten päätyttyä kapteeni 
Saramo katsoi, että alikersantti Ny
gren oli vain lievässä määrin syyl
listynyt poikamaisen harrastelun 
tapaiseen alkoholipitoisen aineen 
valmistusyritykseen. Lieventäviä 
seikkoja löytyi tässä tapauksessa 
useita. Olosuhteet linnakkeella oli
vat omiaan lisäämään tällaisten hä
märien puuhien yrittämistä ja iltai
sin ei ole mahdollisuutta päästä mi
hinkään huveihin. Ja kun juomasta 
oli kaiken lisäksi tullut varsin 
sameaa, happaman hajuista ja aivan 
ilmeisesti pahan makuista tuli tämän 
rikkomuksen seuraamuksesta varsin 
lievä. 

-~ 
Tällaista kotitekoista juomien 
valmistustapaa ei Utässä enää tun
neta ja Utö Handelista onjo vuosi
kymmenien ajan voinut ostaa val
mista ohrajuomaa. Asevelvollisuut
taan suorittaville kauppias ei ole 
kuitenkaan juomia myynyt. 1970-
luvun loppupuolella sai päällikkö
nä toiminut nuori luutnantti Vesa 
Ranki selvittää aina eduskunnan oi
keusasiamiehelle asti oliko juuri 
hän kieltänyt kauppiasta myymäs
tä olutta linnakkeen varusmiehille. 
Aina ei Utön linnakkeellakaan 
ylletä huippusuorituksiin. Näin kävi 
kerran 1950-luvulla. Komentajan 
tarkastuskertomus mainitsee seu
raavat puutteet: 
-koulutus oli täysin laiminlyöty 
-palohälyytysharjoitus meni täydel-
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lisesti ala-arvoiseksi 
-käskynjakotilaisuus oli 
velttoudessaan aivan käsittämätön 
-ryhmänjohtajien tuvasta oli yksi 
vuode osittain sijaamatta 
-ammuskellarin luona oli tyhjä 
savukelaatikko , mikä viittaa 
törkeään laiminlyöntiin 
-tallin takaseinällä oli poistoaukon 
korkeudelle ulottuva lantakerros 
Kertomuksen lopuksi komentaja 
toteaa käyntinsä olleen enemmän 
kuin murheellinen ja vaikka ryk
mentin esikunta oli järjestänyt 
Utöhön kuljetukset, lomat ja 
verryttelypuvut niin eräät herrat ei
vät halua näköjään olla tässä työssä 
mukana vastukset voittavassa mie
lessä. 

Veteraanit nykyisen kerhon edessä vuonna 1951. 
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Muutoksessa mukana 

Rykmentin juuri toipuessa nut uusia tehtäviä, oikeastaan onkin 
Kuuskajaskarin linnakkeen alas- hyvä, että kasvot työpisteissä vaih-
ajosta meitä kohtasi uusi järkytys tuvat, ennen kaikkea työpaikkani on 
maaliskuussa -97 . Puolustus- edelleenkin Turussa. Valo tunnelin 
poliittisen selonteon mukaan ryk- päässä alkaa kirkastua. 
mentin toiminta itsenäisenä joukko- Tätä matkaa ovat lyhentäneet alitui-
osastona päättyy 30.6.98. Kieltä- nen asian käsittely niin kahvi-
mättä kyllä silloin taas "otti" sydä- pöydissä, seminaareissa kuin 
mestäja ajatukset täytti kysymyk- erityisillä oppituneilla. 90-luvun 
set-miten minun ja meidän käy? alun rakennemuutoksissa joukko-
Rationalisoinnilla ja muutoksella osastoihin luotiin neuvontavastuu-
on outo ja suorastaan--------.... henkilö - ja tukiryhmä-
kalsea ensivaikutelma järjestelmä henkilökun-
varsinkin turkulaisten nan tukemiseksi muutok-
rykmenttiläisten mie- sissa. Tukiryhmien työl-
lissä. Tietäähän se luo- lä on tärkeä merkitys 
puroista esikunnan hy- irtisanomistilanteissa, 
vistä toimitiloista, mutta koko henkilöstöstä 
jakamattomasta omas- huolehtiminen on merki-
ta tyähuoneesta, tutuis- tyksellistä työyhteisön 
ta työtehtävistä, toimintakyvyn ja jaksa-
työtovereista, upeasta misen kannalta. 
Heikkilän kasarmin ke- Edessä on vielä itse 
väisestä luonnosta satakielineen ja muuttopäivä,joka varmasti herättää 
tuomen -ja kirsikankukkien meissä kaikissa haikeita mielialoja, 
reunustamine raitteineen. ehkä hieman ahdistustakin. Ranni-
En häpeä tunnustaa näitä tunte- kon naiset -ja miehet ovat kuiten-

muksia myös omikseni, sillä juuri ldn tottuneet tulemaan toimeen ja 
näin ihminen muutoksen käsittelyn taipumaankin olosuhteiden ja luon-
aloittaa. Tuskan kautta uuteen nonvoimien kanssa, mutta he eivät 
toivoon. Oleellista on se miten kau- ole katkenneet - eivät nytkään. 
an asian läpikäyminen kestää. 
Ihailtavasti muutamat alkavat heti
miten löytää myönteisiä puolia -
työmatka lyhenee, olenkin jo halun-

Elina Laiho 
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Utö - elämää, elämyksiä ja 
kohtaloita 

Mistä sivistys tuli Suomen Utö ja sotaväki 
niemelle Ruotuväkilaitoksen aikoina 1700-
Utö sai vakituiset asukkaansa luvun puolivälissä Utö ja Jurmo 
Jurmosta 1700-luvun alkuvuosina. muodostivat kuudella talollaan yh-
Perimätieto kertoo kuitenkin , että den ruodun Kökarin kahdeksan 
jo silloin kun Utö vielä oli kalastus- ruodun velvoitteesta. Utö kuului 
tukikohta, eikä vakituista asutusta tuolloin Kökarin veropiiriin. 
saarella vielä ollut, siellä kävi huo- Seuraavan kerran sota kosketti Utön 
mattavassa asemassa olevia arvo- saarta Ruotsin ja Venäjän sodassa 
vieraita. Niinä aikoina, jolloin kris- 1809. Tuolloin ruotsalasiet räjäyt-
tinuskoa levitettiin Suomeen päin tivät Utön silloisen majakan vaikut-
kerrotaan piispa Henrikin oleskel- taakseen venäläisten sotalaivojen-
leen Utössä ka- ---------------, liikehtimistä 
1 a s t a j i a Kevätlinnustusta 1941. saaristomeren 

alueella. 
Suuren itä
maisen sodan 
aikana 1845-
55 pakotettiin 
ulkosaariston 
miehet jättä
mään kotinsa 

käännyttämässä 
kolmena perät
täisenä vuotena. 
Hänen asunton
aan on ollut tuol
loin käytetty 
kalamaja
asumus, joka oli 
luonnonkivillä 
ympäröity maakuoppa, jonka 
katteena oli risuista ja turpeesta ra
kennettu katto. Tämän piispan asun
non jäännökset lienee Utön 
kivisessä pellossa, joka erillisenä 
saarena olh:ssaan oli Jurmolaisten 
kalastustukilwhta. Samalle alueel
le oli rakennettu kappeli , joka sit
temmin 1600-luvullajo oli siirretty 
Jurmoon. 

ja muutta
maan Korppooseen sen vuoksi, et
tei heitä voitaisi pakottaa luotsaa
maan vihollislaivoja karikkoisilla 
saariston vesillä. Tämän paremmin 
Oolannin sotana tunnetun 
kahakoinnin loppupuolella,jo tam
mikuussa 1855, pääsivät majakan 
vartijat palaamaan saarelle. Carl 
Gustav Öhmanin 
päiväkirjamerkintöjen mukaan ke-
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säkuun 13. päivänä tuli taminen alkoi. Saman vuoden elo
engelsmannit Utöhönja 20. päivä kuun 10. päivänä saksalaiset 
he poistuivat saarelta. Seuraavalla tulittivat laivatyksitöllään Utön ky
viikolla r--------------- lää,jolloinyksi mies 

poisti
vat yh
d e n 

kuoli (viestittäjä) ja 
kaksi haavoittui. 
Majakan 
linssihuoneesta 
rikkoontui 3 ikkuna-

poijun ruutua ja prisma-
ja ter- systeemiin tuli pie-
vapadat niä sirpalevaurioita. 
vaikeut- Seuraavana päivänä 
t a a k - .__ ______________ ...J saksalaiset tulittivat 
s e e n jälleen, jolloin yksi 
englantilaistenpurjehtimistaalueel- rakennus vaurioitui ja noin 30 
ta. ikkunaruutua särkyi rakennuksista. 
Ensimmäisen maailmansodan aika- Tulituksen jälkeen evakuoitiin väki 
na joutuivat Utön asukkaat jälleen kahteen kertaan Lohmiin, mutta noilla 
muuttamaan pois sodan jaloista 2. kerroilla saksalainen ei kuitenkaan 
päivänä elokuuta 1914. Tätä ennen hyökkäillyt. Venäjän Itämeren laivas-

olivat jo kaikki luotsit r;:;:;;;:;::=:=:=:=:;;;;;;=============:i t 0 

muu~ta_neet pois fpaålaituri rautateifi~;;,_'"""'F!Oj[T ... ,,,.,.,~ käytti 
luotsilaitoksen venä- 8 ,, · · · ' t Utö n 
läistämisen seurauk-
sena. Osa majakka
henkilöstöä muutti ta
kaisin jo saman vuo
den syyskuussa. Saa
ren sotilaallinen mer
kitys oli havaittuja jo 
saman vuoden mar
raskuun lopulla löy- · 
tyy Viktor Brunströmin päiväkirjas
ta merkintä: "Kaikki vapaat huoneet 
venäläisten asuttamia." Huhtikuun 
13. päivänä 1915 saapui sitten s/s 
Avance proomua hinaten satamaan. 
Proomussa oli lastina tykkejä ja l 00 
työmiestä ja Utön pattereiden raken-

aluet-
tatu
k i -
koh
t a -
naan 
ja aje
lehti
maan 

päässeet miinat räjähtelivät Utön 
lähisaarien rannoilla. Utön 
mukulakivikatujen ja kevyen rauta
tien rakentaminen aloitettiin 4. päi
vänä marraskuuta 1916. Saman vuo
den joulukuun 16. päivänä löydet
tiin saksalainen matruusi kuolleena 

-~----
lussa .. Nämä haupitsit oli sijoitettu 
Länsiniemeen (nykyisen ilmavoi
mien maston paikalla), Enskäriin (ny-

länsiniemen rannalta. Hänet haudat
tiin seuraavana päivänä nykyisen 
hautausmaan lähelle itäniitylle. Va
paussodan syttymisen .,.,,..==------------~1ry i-
vuoksi venäläiset läh- 'Såfiålaisa/uksia kiinnittymässä 1941. en 

tivät Utöstä maalis- k a -
kuun 22. päivänä 1918, sar-
jolloin 50 punakaarti- m i n 
laista otti Utön uim-
valvontaansa. Puna- a 1 -
kaartilaiset lähtivät jo taan 
kuitenkin huhtikuun 3. pai-
päivänä osallistuak- kat-
seen Korppoon I a) 
tasiteluun. j a 
Utön patteriston rakentaminen oli Fårbergetiin (nykyisen kevyen tor
saatu valmiiksi 1916-vuoden alkuun nin lounaispuolella). 
mennessä ja koeammunnat suoritet- Kesällä 1918 palailivat Utön vanhat 
tiin länsiniemen patterilla tammikuun asukkaat jälleen kotisaarelleen kos-
17. päivänä ja itäniemen haupitseilla ka luotsilaitos ei enää ollut venäläi-
4. päivänä huhtikuuta. Näiden nen. Neljän vuoden katkos 
patterei- r-:--~-----------~ luotsausperinteessä 
den ll

. _ Utön i/matorjunta 1939. oli päättynyt. 
s ä ks i Suomen sotaväki 
saarelle aloitti Utön patterin 
oli asen- ylläpidon touko-
ne t t u kuun 14 . päivänä 
hyvin 1922. 
lyhytput- Seuraava sota tuli 
k i s i a Utön saarelle 1939. 
~ Tuolloin patterit ja 
kolme puolustuslaitteet 
kappa- oli säästetty lähes-
letta ja niillä oli tarkoitus suorittaa tulkoon heitteillejätön asteelle. Kah-
sukellusveneiden ja ilmalaivojen den kuukauden aikana yritettiin teh-
torjuntaa. Sukellusveneitä piti tor- dä kaikki se mitä 20 vuoden aikana 
jua ampumalla miinoja ja ilmalaivoja oli siirretty tuonnemmaksi. Säästö-
vastaan oli eräänlaisia syistä kiellettiin myös kunnostus-
haulipanoksia. Koeammuntojen Ii- työn jälkeiset harjoitusammunnat, 
säksi näitä aseita ei käytetty taiste- joten 14.12.1939 kello 10.37 annettu 
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tykistöhälytys oli "hyppy tuntemat
tomaan". Kello 11.00 avattiin tuli 
kahta Grossnyi-luokan hävittäjää 
kohti. Ensimmäisellä patterikerralla 
oli suuntaerokorjaus jäänyt 
huomioonottamatta,joten piti aloit
taa uudella tulikomennolla sen jäl
keen kun patterin ampumateknistä 
muistiyksikköä oli ohjelmoitu uu
delleen parilla voimasanasyötöllä. 
Seuranneella tulikomennolla kra
naatit kokoontuivat toivotulla taval
la ja puutteellisissa näkyvyys
olosuhteissa päällikkö merkitsi toi
seen hävittäjään osutun. Hävittäjät 
poistuivat näkyvistä samoinkuin 
niiden lähestymistä suojanneet 
lentokoneetkin, joita tulitettiin sekä 
yhdellä kanuunalla että 
konekivääreillä. 
Saksalaisen matruusin ja venäläisen 
viestimiehen lisäksi Utöhön on hau
dattu, tosin ilman muistomerkkiä 
myös venäläinen lentäjä. Hän pa~ 
loi koneensa mukana sen pudottua 
Vidskärin itäpuolelle 3.2.1940 kello 
15.45. Samasta koneesta otettiin 
vangiksi luutnantti arvoinen sotilas 
ja koneen radiosähköttäjä. Perimä
tietona kulkevan muistitiedon mu
kaan kuolleen lentäjän nimi oli 
Maxim Nikitin. Hänet on haudattu 
niitylle hautausmaan itäpuolelle. 
Sitten seurasi jatkosota, joka kului 
yhteistoiminnassa saksalaisten 
kanssa ja jonka traagisimpia tapah
tumia oli s/s Hindenburgin kohta
lo. Alus ajoi miinaan Utön etelä
puolella 17.11.1942 lastinaan noin 
2500 venäläistä sotavankia, joita 

oltiin tuomassa Suomeen saksalais
ten työvoimaksi. Hindenburg ohitti 
vuotavana Utön linnakkeen 18.11. 
kello 03 .15 ja pyysi linnakkeelta 
apua kello 8.45 järjestyksen ylläpi
toon. Alus oli tuolloin Vidskärin 
pohjoispuolella ankkurissa. Aluk
sen kallistuma lisääntyi ja suoma
laiset aloittivat vankien siirron SP 
4:llä (linnakkeen moottorivene) 
Hindenburgilta paikalle tulleeseen 
s/s Assistans:iin. Siirrettyään 105 
vankia ja Assistansin lähdettyä Tur
kuun SP 4 palasi linnakkeelle josta 
Merikokko lähti tilalle 
Hindenburgin luo. Turusta saapui 
19.11 kello 8.00 hinaajaja proomu. 
Loput venäläiset sotavangit siirret
tiin proomuun, joka sitten hinattiin 
Trukuun ja vanginvartioina toimi
vat ylikersantti Kakailo yhdeksän 
Utöläisen tykkimiehen kanssa. Tä
män jälkeen Hindenburg irrotettiin 
ja lähdettiin hinaamaan Turkuun 
mutta upposi matkalla Fagerholm~ 
eteläpuolelle. 
Olen tässä tarinoinut sirpaleita siel
tä täältä siksi, että olen joutunut jät
tämään osan sydämestäni tuolle 
lumoavalle saarelle. Toisaalta olen 
jättänyt kertomatta tarkemmin saa
ren hengellisen historian kehittymi
sestä, saaren kahdesta kirkosta 
majakasta ja alueen merimerkeistä' 
luotsipalvelusta ja saaren kanta~ 
asujaimiston elämästä, jotka kaikki 
ja kukin erikseen ansaitsisivat oman 
tarinansa. Minulla on ollut onni saa
da henkiseksi evääksi ulkosaariston 

-~----
legendojen ja historian tärkeä 
oheisopetus: Jos sinulla ei ole aikaa 
kuunnella historiaa, niin elä sitten 
nykyisyydessä ja ihmettele. 

Huru Ukko Menneisyydestä 

17-
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Rintaman vaihto, eräs 
muisto vuodelta 1942 
Talvella -42 sain käskyn muodos
taa Utön henkilökunnasta KKK:a 
(konekiväärikomppania) ja siirtyä 
Korppoon kautta Kotkan alueelle 
osallistuaksemme Suursaaren val
taukseen. Komppanian kokoami
seenja varustamiseen oli aikaa kak
si vuorokautta. Ajoneuvoja ei ollut. 
Hiihto vaikeissa olosuhteissa täysi
pakkaus, konekiväärit ja ampuma
tarvikkeet ahkioissa kesti 12 tuntia. 
Aspön luona tuli vastaan kymmen
kunta hevosta rekineen. Niihin 
kuormattiin kalusto , 
selkäpakkaukset sekä miehiä jotka 
eivät jaksaneet pysyä pystyssä. Lä
hetin etujoukon Korppoon esikun
taan hoitamaan majoitus, ruokailu, 
lääkintähoito sekä saunotus. Etu
joukko oli kolme tuntia aikaisem
min perillä. Kiitos tämän etujoukon 
sujui edellämainitut toimenpiteet 

hyvin. Harjoiteltuamme muutaman 
päivän muun muassa konekiväärin 
epäsuoraa ammuntaa saimme yllät
täen käskyn palata takaisin Utöhön. 
Eihän saari voitu jättää tyhjäksi. 
"Kukahan sen keksi viime hetkel
lä". 
"Jääkarhulla" päästiin siten 
Bo kullan korkeudelle jossa 
murtajan päällikkö antoi käskyn 
siirtyä jäälle. Kuuden kilometrin 
hiihto ei ollut vaikea tehtävä, mutta 
oli yö ja oltiin odotettu Jääkarhua 
kahdeksan tuntia jäällä 
Korpoströmin korkeudella. Olihan 
hyvä tulla "kotiin" mutta esikunnan 
toiminnalle jäi kyllä niin paha maku 
suuhun, että myöhemmin anoin siir
toa rintamalle ja pääsin Keltaiseen 
rykmenttiin 27. RsPäälliköksi 
Uudenkirkon Puumalaan. 

Esikuntarakennus Korppoon keskustassa. 
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Gyltön kehitys moderniksi 
linnakesaareksi. 
Patteriston esikunta toimi pitkään 
Korppoon keskustassa sijaitsevas
sa rakennuksessa. (Nykyinen 

Kahvitilaisuus esikunnassa. 

Jo vuonna 1954 tiedusteltiin Gyl
tön saarella rakennus
mahdollisuuksia ensimmäistä ker
taa sillä seurauksella että saari 
pakkolunastettiin 1959 ja saari 
vesialuenineen luovutettiin 1960. 

Tiedustelua Gyltössä 1960. 

Rakenustyömaa avattiin 1962 mut
ta vasta 1967 oli esikunta-alueen vi
rallinen luovutus. Kasarmiluola, 
puomirakennus ja pää laituri valmis
tu ivat 1970, eli lähes kymmenen 
vuoden rakentamisen jälkeen. 

&. )w ,., 

Paraatiti/aisuus Gyltön 
linnakkeen pihalla. 

Le n no n v arme n n u s asema , 
helikopterikenttä je teiden päällys
tys valmistui 1980. Gyltön uusim
mat rakennukset ovat vuonna 1993 
valmistuneet asunnot sekä 1995 
valmistunut jäteveden puhdistamo. 

>::;. 

Lepohetki tiedustelun lomassa. 
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Alkuaikojen kerhotoimintaa 
Rannikkorykmentti 2 :n 
Alipäällystökerho perustettiin 
13.8.1946. Se toimi ns Pikku-Ber
liinissä. Paikalla on nyt Turun 
jätevedenpuhdistamo. Kerhohuo
neisto kunnostettiin talkoovoimin 
eräästä kylmästä varastoparakista. 
Siitä tuli jotenkin sopiva ja viihtyi
sä kerhohuoneisto. 
Kerhoa ei koskaan merkitty yhdis
tyksenä yhdistysrekisteriin, se toi
mi kuitenkin yhtenä Aliupseeri
liiton alaosastona. 
Rannikkorykmentti 2:n esikunnan 
muuttaessa pois Pikku-Berliinistä, 
muutti myös kerho pois. Viimeinen 
ylimääräinen vuosikokous pidettiin 
parakkikylässä 27.8.1952. Seuraa
va vuosikokous pidettiin jo Linnan 
kasarmilla Linnankatu 61: ssä 
21.1.1953 . Linnankadulla kerhon 
käytössä oli puutteellinen oleskelu
huone oppituntisalin eteisaulassa. 
Aulasta pääsi myös majoitus
huoneeseen. Vuonna 1957 kerho 
kunnosti PIM:n rahoin ja talkoovoi
min tiloihin keittiön ja oleskelu
huoneen. Suuremmat tilaisuudet 
pidettiin oppituntisalissa. 
Kerho käsitteli 27.8.1952 ensim
mäisen kerran mahdollisuutta liit
tää se Turun kasarmin tai Laivas
ton alipäällystökerhoon. Päätöstä ei 
asiasta kuitenkaan tehty, koska kat
sottiin, että niiden tilat ovat jo 
entisillekin jäsenilleen liian ahtaat 
sekä siksi, että Laivaston kerho si-

jaitsi aivan liian kaukana, jotta eh
tisi ruokailla siellä päivällistauon 
aikana. 
Vuonna 1954 varuskunnan päällik
kö esitti, että Rannikko Tykistö
rykmentti 2:n ja Lounais-Suomen 
Sotilasläänin aliupseerit liittyisivät 
Turun Kasarmin 
Alipäällystökerhoon, jonka johto
kunta ei asettanut liittymiselle estei
tä ja piti asiaa jopa toivottavana. 
Asia eteni niin pitkälle, että RT 2:n 
kerhon kalustolle etsittiin 
säilytystilat ullakkotiloista. Päätös
tä eivät Rannikkotykkimiehet olleet 
kuitenkaan vielä valmiita tekemään 
ja jatkoivat toimintaansa. 
Aika kului ja Turun Rannikko
tykistörykmentin Alipäällystökerho 
päätti vuosikokouksessaan vasta 
22.2.1971 lopettaa kerhonsa toimin
nan 30.6.1971 lukien. 
Kerhon puheenjohtajina sen toimi
kauden aikana toivat Eero S Heino 
1946 - 1960, Pentti Saarinen 1961 -
1968, Toivo Kovanen 1969 ja Toi
vo Talasmäki 1970 - 1971. 

Teksti on ote ltn evp Pekka 
Saarisen kokoamasta historiikista. 
Pekka Saarinen ottaa mielellään 
vastaan muistelmia ja valokuvia 
Turun alueen kerhojen 
toiminnasta. 
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Linnoitustöitä saaristossa 

Kuritushuonevangit linnoitustöissä Örössä. 

Samaan aikaan kun 1914 aloitettiin 
rakentamaan , tehtiin 
maalinnoituksia linjan Tornio-Ha
mina länsipuolelle, tärkeiden teiden 
ja rautateiden puolustamiseksi , 
koko maassa. Suomalaisiaoli 
linnoitustöissä palkattuna 100 000 
miestä. työmaat tarjosivat oivan ti
laisuuden akitaattoreille levittää 
oppejaan. Näin linnoitustöiden mer
kitys mielialojen kehittymiseen ja 
kärjistymiseen työväestön keskuu
dessa saattaa olla merkittävä. Ve
näläiset olivat muun muassa aset
taneet kuntien velvollisuudeksi ra
kentaa linnoituslaitteita. 
Nämä valtavat rakennustyöt Suo
messa antoivat myös
mahdollisuuden rikastua nopeasti, 
tarjoamalla venäläisille kovaan hin
taan aineita ja työurakoita. Kaikis
sa toimissa oli kiire. Kartanot vaih-

toivat omistajia korttipöydissä, kos
ka oli nopeasti päästävä suurista 
rahamääristä. Ja onnella voi saada 
vaikka lisää rahaa. 
Pekka Ahtolan Pääesikunnasta 
hankkima Örön rakennustyötä kä
sittelevä kuvasarja on 
suurennettuna nyt nähtävissä 
Örössä. Kuvasarja sijoitetaan esille 
nyt kunnostuksen kohteena olevan 
l . tykin tiloihin. 
Kuvat avautuvat mielenkiintoisella 
tavalla kun lukee Oiva Hiltusen ker
tomusta Helsingin 
kuritushuonevankien työstä Örössä 
kesä - marraskuussa 1916 

Lyhennelmä Oiva Hiltusen 
tekstistä. 
Vangit kuljetettiin Pargas-yhtiön 
kalkkiproomulla, johon oli raken
nettu keittiö, varastotilat ja 
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majoitustilat vartijoille ja vangeil
le . Vankeja oli kaikenkaikkiaan 
300 . Lisäksi siirtolaan matkasi 
proomun hinaajassa apulaisjohtaja, 
opettaja, kirkkoherra ja sairaanhoi
taja. Tärkeät proopuskat eli lupa
laput saatiin venäläisiltä viranomai
silta. 
Örössä laskettiin ankkur i ja 
proomun perä puskettiin hinaajalla 
kalliota vasten, jonne rannalle hy
pännyt ryhmä miehiä porasi 
kiinnitysreijät ja kiinnittivät pultit 
kallioon. Puuseppätaitoiset vangit 
rakensivat komean sillan 
proomusta rantaan. 
Saaren komendanttina toimi venä
läinen amiraali, joka antoi luvan 
rakentaa ruokailua varten avo
katoksen keskelle saarta, koska 
proomulle oli liian pitkä matka työ
kohteista. 

Tykki on saatu pystytettyä. 

Virkakielenä oli venäjänkieli. Saa
ren toisessa päässä oli venäläisen 
insinöörin konttori, josta haettiin 
päivittäiset työmääräykset aina päi
vän töiden päätyttyä. Polkupyöräl
lä ajaessa pimeässä eivät määräys
ten hakijat saaneet käyttää valoja. 
Kun kaikki määräykset oli saatu, oli 
kello tavallisesti 22 - 23 . Tämän jäl
keen määräykset seuraavaa päivää 
varten piti vielä kääntää suomeksi, 
jotta ne voitiin aamulla antaa van
geille. 
Haastateltava antaa täyden tunnus
tuksen vankien tekemästä työstä, 
jota myös venäläiset ihailivat. 
Työtahti oli kova. Kun valettiin ty
kin alustoja, valu ei saanut kuivua 
välillä, se juntattiin yhtä mittaa tiuk
kaanjunttauslaulujen keventämällä. 
Vankilassa ei ollut lupa tupakoida, 
mutta linnoitusoloissa se sallittiin, 
koska venäläiset sotilaat usein tar-

23--~----
josivat tupakkaa. kerroksinen talo, jotta saksalaiset 
Venäläisillä oli jo silloin suuri ka- lentäjät eivät olisi nähneet niitä. 
sarmi saarella ja käytössä pienem- Talon sisällä tehtiin koko aja töitä, 
piä tykkejä. Vangit olivat rakenta- muun muassa tykki kiinnitettiin 
massa juuri 12" Obuhov tykkien jalustoihinsa. Mitään suojamuureja 
alustoja. ei rakennettu. 
Tykit tuotiin satamasta junalla, joka Vangit olivat yleensä rauhallisia ja 
ei yksinään jaksanut vetää putkia käyttäytyivät hyvin. Töistä 
liikkeelle. Tykit asennettiin kallioil- palattaessa iltapimeällä kuljettiin 
le kiinnitettyjen paksujen parrujen pensaikon ympäröimää polkua lai-
avulla. Parruihin oli pantu paljon valle. Vartija kulki edellä ja jonon 
talia ja vinssien avulla putket perässä. Ryhmää kuului noin 30 
hinattiin ylös kalliolle pikkuhiljaa. vankia. 
Tykkien päälle rakennettiin kaksi-

Venäläistä sotaväkeä linnoitusaikoihin Utössä. 
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Örön laulu. 
Venäläisten jälkeen oli suomalais
ten vuoro ottaa isännyyden tehtä
vät Örön Linnakesaarella. Seuraava
na Niilo Havulinnan sanoittama 
laulu Öröstä vuodelta 1925: 

Lauletaan me tykkipojat 
tämän talon kunniaksi. 
Ettei kävis täälläolo 
meille ikäväksi. 

Sinipintalammen rannalla 
on tämä poka kasvatettu. 
Suomenlahden vartiaksi 
olen minä opetettu. 

Ai sanoi pappa ja 
ai sanoi mamma 

kun pojat ovat hajallansa. 
Kun niitä on tukkijoella 
ja Örön kasarmilla. 

Kaikista terveistä pojista 
tehdään ruunulle sotilaita. 
Vaan noista ruunun rääkeistä 
tehdään tytöille riiareita. 

Eikä täällä Örön kasarmilla 
kuulu itku eikä nauru. 
Vaan siellä kuuluu se haitarin 
soitto 
ja tykkipojan laulu 

Pojat ne marssii Örön kentällä 
komiassa asennossa. 
Lomalla he kättänsä levähtää 
taas armaansa kainalossa. 

Kun patterin vääpeli komentaa 
niin ei siinä itku auta. 
Korpraali hännilläjurruttaa 
että tuutumaan j-auta. 

Päivystäjä se kasarmilla 
ärjyy päivisin asentoa. 
Seiso sä silloin suorassa 
ja kuuntele komentoa. 

Yhdeksältä se iltasella 
singna/istit soittaa. 
Silloin kaikki Örön teiltä 
kasarmi//e koittaa. 

Isiemme verellä on Suomen maata 
niin monesti kostutettu. 
Urhojen maasta on näitäkin 
poikia 
miehiksi opetettu. 

Örö 10.9. 1925 
Korpr Havulinna 

Niilo Havulinna oli sukunsa
ensimmäinen Örössä palvellut. Nii
lon jälkeen hänen poikansa Hannu 
Havulinna palveli siellä 1961. 
Vuonna 1993 Niilon pojanpoika 
Henri Havulinna palveli Örössä 
kokelaana. 

-~ .. 
Muistoja Oröstä. 

6" tykki vuonna 1925. 

-~: 
ntä: Junamatkalla Örössä 
Oikealla: Tykkimiehiä Örössä 
vuodelta 1925. 

Ilmakuva Öröstä 6.6. 1930. Kasarmialue kuvan keskellä. 
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Alokkaan kesä 
"Kuinka voisinkaan tuon kauniin 
kesän unohtaa ... " Nuo sanat 
voisivat aloittaa herkän iskelmän, 
mutta tällä kertaa ne siivittävätkin 
arvoisa lukijan alokkaan 
muistelmiin ja arkeen 
Kuuskajaskarin linnakesaare/la. 
Aivan niin. Sehän on se linnake, 
jonka kohtalosta parhaillaan 
neuvotellaan. Vaikka linnake 
siirtyisikin historian lehdille, sen 
muisto elää varmasti vielä 
pitkään niiden tuhansien 
alokkaiden mielissä, jotka sen 
rantoja ja lupia ovat ko/unneet. 
Armeijatarinoiden mukana 
Kuuskajaskarin linnakkeesta 
siirtyy perimätietoa myös 
jälkipolville, lapsillemme. 
Armeijamuistoilla on taipumusta 
unohtua ja muuttua vuosien 
varrella. Toisinaan tarinat 
paisuvat vuosien nostattamana 
kuin pullataikina, toisilta 
unohtuvat ensin nimet, toisilta 
sotilas arvot ja marssitut 
kilometrit. Minä sen sijaan yritän 
muistella alokaskesääni 1991 ja 
kertoa subjektiivisen kuvauksen 
tuon ajan tapahtumista. Ja tämä 
tarina on tosi. 

Ensimmäinen vuorokausi 
linnakkeella 
Kesäkuun 10. päivän ilta oli yhtä 
hullunmyllyä. Heikkilän kasarmilta 
saamamme varustesäkki tuntui suu
relta kuin maapallo eikä minua juu-

rikaan lohduttanut tieto, että säkki 
olisi taakkanani enää seuraavat 240 
vuorokautta tai jopa 330, jos en kah
deksassa kuukaudessa siihen vielä 
ehtinyt tarpeeksi kiintyä . 
Kallistuksen laiturilta 
sullouduimme Pujoon, joka lähti 
kuljettamaan meitä saapumiserä I/ 
91 :n alokkaita kohti tuntematonta 
linnakesaarta, Kuuskajaskaria. Is
tuimme aluksessa hiiren hiljaa. Ik
kunan ääressä kaksi 
kohtalotoveriani vaihtoivat silloin 
tällöin sanasen ja nauraa hörähtivät. 
"He tuntevat toisensa entuudes
taan", kuvittelin. "Entä me muut, 
opirnmekohan tuntemaan toisemme 
yhtä hyvin kun nämä kaksi 
alokasta", pohdiskelin. Koneen ääni 
hiljeni, kun lähestyimme laituria. 
Pulssi kohosi ja hermostuneisuus 
levisi Pujon sisätiloihin. Pian mei
dät jo komennettiin astumaan mai
hin. "Tämä on pieni askel ihmisel
le, mutta suuri harppaus 
varusm iespalve 1 ukse lleni" , 
tuumailin, kun loikkasin Pujosta 
rannalle. 
Seisoin puuskuttaen linnakkeen 
eteen järjestyneessä j oukkiossa yh
dessä 71 :n muun kaltaiseni 
alokkaan kanssa ja tuijotin sen 
punaruskeaa tiiliseinää. Ohjelmas
sa oli nimenhuuto, jonka akana 
meille ilmoitettiin kumpaan 
jaokseen ja mihin tupaan tästedes 
kuuluimme. Siitä hetkestä lähtien 
etunimeni oli alokas ja sukunimeni 

Johansson. Kuuluin I jaokseen ja 
tupaan 13. "Voi ei, miksi juuri 
epäonnennumero 13", päivittelin, 
"onkohan numero enne jostakin 
ikävästä tapahtumasta, joka meitä 
täällä kohtaa". Huono onni alkoi 
heti ulko-ovesta sisään astuttuani, 
kun kuulin, että minun täytyi raa
hata varsutesäkki ensimmäisen ker
roksen sijasta toiseen kerrokseen 
asti, jossa tupani sijaitsi. 
Ennen kuin edes näin käytävän,jos
sa tupani sijaitsi , kuulin 
ryhmänjohtaj ieni voimasanoin 
vahvistetut huudot. He sanoivat 
sallivansa moisen velttouden ja hi
tauden vielä kuluvana iltana, mutta 
heti huomenissa saavan meissä ai
kaan huomattavan muutoksen. 
Varustesäkin purkaminen 
okeaoppisesti pikkuriikkiseen kaap
piin tuntui aluksi mahdottomalta 
tehtävältä. Myöhemmässä vaihees
sa kaappi jo osoittautuikin jopa 
miehenmentäväksi. Purimme 
säkkejämme ja asettelimme 
varusteitamme kaappiin aina aamu
yöhön asti. 

Lähes olemattoman yön jälkeen 
linnakkeen terävä-ääninen kello 
ryhmänjohtajien karjunnan kannus
tamana säikytti unisimmatkin 
alokkaat hereille. Kun hitaimmatkin 
lopulta astelivat riviin linnakkeen 
eteen, voi ensimmäinen koulutus
tilaisuus vihdoin alkaa. Majuri Hän
ninen selvitti puheessaan yleisiä 
asioita ja toivotti meidät tervetul
leiksi. Sotilasmetari Peltoniemi esit-
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täytyi linnakkeen vääpelinä ja sai 
säikkyjen alokkaiden polvet tutise
maan j ämäkkääl lä esiintymisellään. 
Seuraavina päivinä opettelimme 
kuinka pukeudutaan, liikutaan, 
sijataan vuode ja astutaan ovesta 
sisään oikein. Aikaisemmin siviilis
sä oppimamme tavat olivat kuulem
ma vääriä. 

"A mpiaishälytys sadeviitan alla " 
Viikot kuluivat ja kokemusta 
alokkaan olosta karttui. Aloimme 
pikkuhiljaa muistuttaa jo oikeita 
sotilaita ja omaksuimme jopa van
hempien asevelvollisten käytösta
poja . Tuvassani esiintyi 
'j errnuuntumista" Rokan Antin ta
paan ja sotilaskuri pääsi ajoittain 
unohtumaan. Kun ryhmänjohtajilta 
loppuivat keinot asian korjaami
seen, asialle laitettiin sotilasmesta
ri Peltoniemi ja niin loppui tupa 13 
jermuilu. 
Lämmin sää kuivasi 
Kuuuskajaskarin hiekkakentän ja 
sai hiekan pöllyämään silmiin kun 
harjoittelimme sulkeisia. Jalkarätit 
sulloutuivat nahkasaappaiden kär
kiin ja villasukat kääriytyivät rul
lalle, kun marssimme ympäri saar
ta valmistautuaksemme erilaisiin 
hälytyksiin. Kosteus tiivistyi sade
viitan ja suojanaamarin alle kun 
harjoittelimme toimintaa kaasu
hälytyksen aikana. Kerran sattui 
ikimuistoinen tapaus kaasu
hälytyksen aikana. Kun kuulimme 
huudon "kaasuhälytys", toistimme 
sen, syöksyimme ojanpohjaan ja 
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pukeuduimme suojanaamariin ni in 
nopeasti kuin suinkin. Äkkiä edes
s a01 ollut alokas ryntäsi 
silmittömästi käsillään huitoen ojas
ta ylös . Aloin etsiä kuumeisesti 
merkkiä kyynelkaasupanoksesta ja 
arvelin, että hänen suojanaamarinsa 
oli vuotanut ja kaasua päässyt sil
miin ja hengitykseen. En kuiten
kaan nähnyt merkkejä kyynel 
kaasusta. Sen sijaan näin edessäni 
vihaisesti hyörivän ampiaisparven, 
jonka pesän päälle edessäni ollut 
alokas oli syöksynyt. Sillä hetkellä 
minuakin vietiin vauhdilla ojan
penkkaa ylös, kun totesin 
"ampiaishälytyksen". 
Juhannuksena en ollut loma
vuorossa. Osallistuin yhdessä II 
jaoksen alokkaiden kanssa 
linnakkeen siivoiustöihin j a 
risusavottaan .. Korjasimme 
Kuuskajaskarista jätepuut ja risut 
kasaan saaren kaupungin puoleisel
le sivustalle veden ympäröivän kal
lion päälle ja poltimme risut 
juhannuskokkona. 

Itvai Rt 
Eräänä päivänä marssiessani ruoka
laan sotilasmestari Peltoniemi py
säytti minut ja ilmoitti, että olin ol
lut jo kolmisen viikkoa 
alokaskoulutuksessa väärässä pai
kassa. "Teitä on odoteltu Heikkilän 
ilmatorjuntapatteristossa", tokaisi 
Peltoniemi. Menin hetkeksi sanat
tomaksi, kunnes aloin kakistel la sa
noja ulos suustani: "Mutta ... mutta 
tännehän minut kutsunnoissa mää-

rättiin. Ei kukaan minulle ennen ole 
sanonut sanaakaan ilma-
torjunnasta", koetin selittää. "Asi
assa täytyy sitten olla jokin 
sekaannus" , jyrisi Peltoniemi ja lähti 
harppomaan kohti toimistoaan. Hä
nen perässään päädyin toimistoon 
kuuntelemaan puhelinkeskustelua, 
jossa kohtalostani päätettiin. Koe
tin vielä taukojen aikana lisätä, että 
"haluaisin jatkaa isoisäni ja isäni 
perinteitä palvelemalla 
rannikkotykistössä kuten hekin" . 
Peltoniemi laski kuulokkeen pöy
dälle ja antoi minun itse päättää 
kummassa yksikössä haluaisin 
j atkaaasevelvollisuuteni suoritta
mista. En hetkeäkään epäröinyt 
antaessani hänelle vastaustani. 

Sotilasvala Bengtskärissä 
Alokaskoulutuksemme viime hetki
nä kuulimme, että sotilasvala tultai
siin järjestämään muistorikkaalla 
Bengtskärin majakkasaarella. Tilai
suudessa olisivat läsnä niin puolus
tusministeri Rehn kuin Lounais
Suomen sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti Vesterinenkin. 
Näin arvovaltaiset henkilöt eivät 
kuitenkaan tulisi paikalle 
saapumiserä I/91 vuoksi, vaan 
Bengtskärin taistelun 50-vuotisjuh
lan kunniaksi. Taistelussa kaatui 28 
suomalaista sotilasta jatkosodan ai
kana ja tilannetapahtumien 
kertaaminen veti varusmiesten il
meet vakaviksi. Valatilaisuus oli 
ikimuistoisen juhlava ja huipentui 
uiskojen ohimarssin. 

-~----
Linnakkeelle palasimme ylpeinä 
mustapunaisiinn kauluslaattoihin 
pukeutuneina. Pian tulikuitenkin 
eron hetki tupakavereiden kanssa, 
kun kukin siirtyi jatkokoulutukseen 
omalle taholleen, Jätimme jäähyväi
set siltä varalta, ettemme enää 
tapaisi muilla linnakkeilla. Hyväs
tit jätin samalla myös 
Kuuskajaskarin linnakkeelle, sillä 
enhän voinut tietää etten enää va
rusmiehenä saarelle palaisi, vaikka 
paluuta jo muutaman Gyltössä 
viteteyn AUK-viikon jälkeen har
taasti toivoinkin. 

Lämpimin kesäterveisin reservin 
vänrikki Tino Johansson. 
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TurRr eläkkeellä olevat 
kokoontuvat 
Vuodesta 1993 on rykmentin evp-väki kokoontunut kuukauden 
ensimäisenä tiistaina kello 12.00 kahvila Kisällissä Turun 

öläismuseossa. Myös naise! ~>Vat tervetulleita. 
:·-·=:::= 

Kuvassa ovat 5.5.1998 seisomassa va~/mmalta Jorma Virtanen, Matti Autio, Stig 
lehtovaara, Tarmo 1/manen, Raimo Rastas, Lauri Salakari. Istumassa vasemmalta 
Johannes Aavasaari, Reino Petäjä, Esa savioja, Kai Lindegren, Raimo Häkkinen, Jouko 
laiho Risto Sipponen, Urpo Saari, Lauri Piilinen, Heikki Pehkonen, ja Pauli Paakki. 

' @ 

!ii 
,~ 

Gyltön henkilökuntaa vuonna 1971. Kuvassa mm. Martti Hiipakka, Tarmo llmanen, . 
Matti Valkonen, Ei/aja Martti latvasalo, Jukka Kankare, Leo Peltonen, Pentti Aulaskar, 
ja Aarne Haahti. 
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Selkämeren rannikkokilta 
Puheenjohtajan palsta 

Kalkas on pitänyt "pesimätaukoa" 
runsaan vuoden ja kun se päätös 
tehtiin tuolloin -toimikunnan koko
uksessa tuskin kovin monen jos 
kenenkään ns. suoritusportaan hen
kilön tiedossa oli mitä aivan lähi
tulevaisuus tuo tullessaan sellaista 
joka voi ehkä ratkaisevastikin vai
kuttaa rykmentin molempien kilto
jen toimintaympäristöön ja lehden 
julkaisemiseen tulevaisuudessa. 
Ajatushan oli alunperin kerätä vain 
voimia lehden julkaisemiseksi 
myös vastakin ja entistä parempa
na. Yhteiskunnassa tapahtuva 
muutosvauhti tuntuu heijastuvan 
myöspuolustusvoimiin tavaUa,joka 
ei ole kovin helposti ymmärrettävis
sä varsinkaan silloin kun se 
"liippaa" kovin läheltä kuten nyt on 
tapahtunut mm. rannikkotykistö
aselajin piirissä. 
Raumalaisen näkökulmasta katso
en muutosvauhti tuntuu melkoisel
ta kun ensin vietiin killan "oma tu
kikohta" Kuuskajaskarin linnake ja 
nyt sitten kaiken kukkuraksi 
kummijoukko-osastomme Turun 
Rannikkorykmentti lakkautetaan 
l. 7 .1998 voimaan astuvan 
organisaatiouudistuksen myötä,jol
loin perustetaan uudet uljaat meri
puolustusalueet ei ole siis ihme jos 
heikompia alkaa "hirvittää" muu-

tosten rajuus. 
Killat jotka toimivat 
rannikkotyksitöaselaj in piirissä saa
vat kohta vaalittavakseen perinnön 
jota ei ole varaa hukata eikä hävit
tää, eli varmasti useimpien kiltojen 
säännöissä mainittu perinteitten 
vaaliminen on kohta ajankohtaista 
ja antaa jatkuvuutta tulevaisuudes
sa kiltatyön tekemiseksi. 
Rannikkotykistöaselajin piirissä ta
pahtuva kiltatoirninta sai alkunsa jo 
60-luvulla, kun kiltatoirnintaa käyn
nistettiin maassamme. Tuolloin 
myös Raumalle perustettiin 
rannikkotykistökilta, jonka toimin
ta kuitenkin jostain syystä hiipui 
heti alkutaipaleellaan. Lienee pai
kallaan lyhyesti kerrata "oman" 
kiltamme historia vaikka se ajalli
sesti onkinvarsin lyhyt niin toimin
nallisesti kuitenkin voimme syystä
kin ylpeitä niistä saavutuksista joi
ta näihin tähänastisiin vuosiin on 
sisältynyt. 
Eräiden Raumalaisten henkilöiden 
innostuksesta ja aloitteesta 
17.3.1992 perustettiin Turun 
Rannikkotykistökillan alainen Sel
kämeren alaosasto, joka oli muodol
lisesti itsenäinen mutta mm. kaikki 
maksoivat jäsenmaksunsa 
emokillalle,jonkajäseniä myös oli
vat oli siis eräänlainen 
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kaksoisjäsenyys mutta vain yksi 
jäsenmaksu. 
Kolmen toimintavuoden kokemus
ten perusteella kypsyi päätös ala
osaston itsenäistämisestä. Päätök
sen tärkeimmät vaikuttimet olivat 
puhtaasti toimintaa liittyviä koska 
maantieteellinen etäisyys Turkuun 
oli osoittautunut liian pitkäksi jotta 
toimintaan osallistuminen aktiivi
sesti olisi ollut mahdollistaja mie
lekästä. Näin oltiin valmiit siirty
mään ajatuksista käytännön tekoi
hin ja Selkämeren Rannikkokilta 
perustettiin 1.1.1996. 
Perustamisestaan lähtien kilta on 
pyrkinyt toiminnassaan lähtemään 
siitä, yhteistyötä tehdään muiden 
Raumalaisten maanpuolustus
järjestöjen kanssa eikä pyritä kilpai
lemaan jäsenistä ja jo vakiintineista 
toimintatavoista vaan pyritään tuo
man jotain uutta ja erilaista johon 
kaikki ovat tervetulleita mukaan. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus
koulutus joka aloitteli toimintaan
sa samoihin aikoihin toi tullessaan 
ikäänkuin "markkinaraon" johon 
kilta halukkaasti tarttui ja siitä läh
tien onkin toimittu ansiokkaasti eri
laisten koulutustilaisuuksienjärjes
tämiseksi Raumalla. 
Koulutustilaisuudet on järjestetty 
Maanpuolustuskoulutus ry:n Sata
kunnan koulutusalueen vuosittaisen 
koulutusohjelamaan kuuluvina 
mutta niiden toteutus on ollut pää
osin killan jäsenten aktiivisuuden 

järjestelmäja sen mukanaan tuomat 
PAT ja RYT toiminta ovat antaneet 
vielä uutta ilmettä koko vapaaehtoi
seen maanpuolustus j ärj este lmään. 
Näistä uusista toiminnoista RYT
toimintahan tapahtuu tehdyllä pää
töksellä ikään kuin kiltojen "siipi
en" suojassa. Kuuskajaskarin 
linnakkeen RYT-yksikkö perustet
tiin 15.5. 1997 ja sen jälkeen se on 
pitänyt kaksi omaehtoista harjoitus
ta 22.-23.11 1997 Reilan alueella ja 
25 .-26.4 . 1998 Kuuskajaskarin 
linnakkeella. Tästäkin näkökulmas
ta ajatellen on todella surullista jos 
"pojilta" viedään linnake alta pois. 
Tässä yhteydessä nyt kun se vielä 
on julkisesti mahdollista on paikal
laan kiittää Turun Rannikko
rykmenttiä ja sen kulloistakin ko
mentajaa kaikesta siitä tuesta ja 
avusta jota kilta on saanut erilais
ten tapahtumien järjestämiseksi. 
Toiminnan kannalta saatu tuki on 
ollut ensiarvoisen tärkeää. 
Tapahtuvasta rannikkotykistön ja 
merivoimien sulauttamisesta huo
limatta meripuolustusjärjestelmän 
osaksi tuleva rannikkotyksitö var
masti myös tulevasiuudessa kyke
nee suoriutumaan tehtävistään ku
ten tähänkin saakka. 
Turun Rannikkopatteristolle joka 
jatkaa kunniakkaan rykmentin työ
tä ja perinteitä kilta haluaa toivot
taa onnea ja menestystä työssä Isän
maan hyväksi . 

varassa. Puheef!iohtaja Tauno Setälä 

Vapaaehtoinen maanpuolustus-

Kuuskqjaskarin RYT:in oma lippu. 

Teoriat sovelletaan käytäntöön. 
.. ··' .1)(. 

Valmistaudutaan "varsinaiseen " toimntaan. 
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KUUSKAJASKARIN 
•• 

RESERVIYKSIKKO 
- Tykinkantaman edellä muita 

Genesis: Alussa oli 
kari, kuusia ja 
kajastusta 

Kirpeän kuulaan kauniina 
toukokuisena saaristolaisilta
päivänä armon vuonna 1997 vapaa
ehtoiseen kertausharjoitukseen kut
sutut parhaista parhaat nousivat 
maihin Kuuskajaskariin. Asian 
uutuudesta johtuen täytimme pääm
me tiedolla ja 
maanpuolustushengellä . 
Kuuskajaskarin strategisen paino
arvon, Raumanmeren ja Rauman 
puolustuksen turvaamisen vuoksi 
päätimme perustaa Kuuskajaskarin 
linnakkeen reserviyksikön . 
Yksikköön valittiin johtajaksi Mika 
Mäkelä sekä johtokuntaan Antti 
Reinikainen ja Jarno Aaltonen. 
Reserviyksikkö on Kuuskajaskarin 
linnakkeen sodanajan kokoonpa
non miehistä koostuva yksikkö, 
jonka tarkoituksena on tutustuttaa 
yksikön ihmisiä toisiinsa koulutuk
sessa ja sotilastaitoja 
perehdyttävissä harjoituksissa. Yk
sikkö järjestää luentotilaisuuksia, 
maastoharjoituksia, tutustumis
käyntejä, opintomatkoja ja osallis
tuu kilpailuihin sekä 

reserviyksiköiden ja -järjestöjen 
yhteistoimintaan. 

Exodus: Asiamme 
olivat Reilassa 

KuReRe -97 (Kuuskajaskarin 
reserviyksikön Reila 1997) pidettiin 
kauniina, Ioppusyksyisenä viikon
loppuna marraskuussa. Harjoitus 
sinänsä oli yksikkömme ensimmäi
nen yhteinen tapahtuma. Harjoitus 
meni hyvin, ollen sopivan vaativa, 
kuitenkin muistaen , että 
harjoitukseen osallistuvat ihmiset 
viihtyivät ja heillä oli mukavaa. 
Harjoitus alkoi pienimuotoisella 
moottorimarssilla, jonka jälkeen j at
ketti in jalan pienien rastitehtävien 
siivittämällä, noin 8-9 kilometrin 
pituisella lenkillä kauniissa kelissä; 
jos keli olisi ollut huono, olisi lenk
ki ollut varavaihtoehto B elikkä 3 
kilometriä ja muutama rasti. Reilan 
leirialueella tukikohtana meillä oli 
sauna, jonka takkahuoneessa söim
me ensimmäisen Lämpimän aterian. 
Ruoan jälkeen oli vuorossa meva
aseman alueelle siirtyminen ja 
leiriytyminen 
teltanpystyttämisineen, valvonta
paikan hakeminen ja pieni kertaus 

-~----
merivalvonnan syvimmästä ole
muksesta yhden vartiovuoron ver
ran pimeää merenselkää tuijotellen. 
Ilta sujui valvonnallisia tiedustelua 
suoritellen Reilan alueella, välillä 
moottorimarssilla ruokailemaan 
siirtyen ja viimeisenä harjoitukse
na pimeässä suoritettu 
valoviestitysharjoitus. Iltatee ja 
sämpylä nautiskeltiin klo l, jolloin 
unijukka jo heiluttelikin teltan 
Iiepeitä. Aamulla aloitettiin aamu
palallaja sen jälkeen olikin vuoros
sa aamuhartaus usvaisen meren ran
nalla. Aamun koulutuksen piti 
ansioituneesti Iiro Hyrsky käsitel
len teoriassa ja käytännössä meri
valvontaa ja sen tuomia haasteita. 
Vielä lounas ja sauna, jossa sai 
huuhdeltua teltan tuoksut itsestään. 

Tino Johansson kuvaa viikonlopun 
tapahtumia RYT:in muistojen kir
jaan seuraavasti : 

Kuuskajaskarin 
Reserviyksikkö hioi 
taitojaan Reilassa 

Reilan leirialueen pakkasenpure
massa maastossa liikkui marras
kuussajoukko maastopukuisia mie
hiä. Ilman aseita kulkeneet ryhmät 
eivät osallistuneet hirvenmetsästyk
seen vaan omaehtoiseen 
maanpuolustusharjoitukseen, jossa 
harjoiteltiin asevelvollisuusaikana 
opittuja taitoja. Harjoituksen järjesti 
toukokuussa perustettu 

Kuuskaj askarin linnakkeen 
reserviyksikkö eli RYT,joka koos
tuu kyseisen linnakkeen sodanajan 
kokoonpanon miehistä . 
Reserviyksikön toiminnan tarkoi
tuksena on tutustuttaa yksikön jä
seniä toisiinsa harjoitusten aikana ja 
ylläpitää heidän reserviläistaitojaan. 
Everstiluutnantti Erkki Marttila 
Turun Rannikkorykmentistä toteaa, 
että reserviyksikköjen toiminta voi 
olla kolmen laatuista. Ensinnäkin 
puolustusvoimat voi pitää RYT:lle 
vapaaehtoisia harjoituksia. Lisäksi 
reserviyksikön henkilöstö voi osal
listua Maanpuolustuskoulutus ry:n 
kursseille. Kolmantena toiminta
muotona on omaehtoinen toiminta, 
joka on RYT:in itsensä ideoimaaja 
toteuttamaa. Varsinainen sotilas
koulutus toteutetaan aina Puolustus
voimien järjestämänä ja sen vas
tuulla. Reilassa toteutettu harjoitus 
oli erinomainen esimerkki 
reserviyksikön taidosta ja innosta 
järjestää omaehtoista toimintaa. 

Ensiaputaidot testattiin 
maastoharjoituksessa 
Lauantaiaamun sarastaessa 
reserviyksikkö jaettiin ryhmiin 
maastoharjoitusta varten. Ryhmät 
suunnistivat noin kymmenen kilo
metrin pituisen reitin Rihtniemen ja 
Reilan maastossa, johon oli sijoitet
tu tehtävärasteja reserviläistaitojen 
kertaamista varten. Rasteilla 
harjoiteltiin muun muassa valvon
ta- ja vartiointitaitoja sekä ensiavun 
antamista haavoittuneelle. Ryhmä 
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Näädän jäsenet Harri Ruohonen ja 
Kari Myllymäki olivat saapuneet 
Reilan harjoitukseen Kokemäeltä 
asti. -"On hienoa päästä silloin täl
löin miesten kesken metsään
helmaan rentoutumaan ja muistele
maan menneitä. Täällä työasiat voi 
hetkeksi unohtaa. Olemme molem
mat kiinnostuneita maanpuolustus
toiminnasta ja omaehtoinen harjoi
tus on aina paikallaan, sillä onhan 
valtio supistanut huomattavasti 
kertausharjoitusten määrää", totea
vat miehet. -"Olen aikaisemmin 
ollut mukana Kokemäen reservin 
aliupseerien toiminnassa ja osallis
tunut esimerkiksi kadonneiden et
sintään", kertoo Kari. -"Tälläinen 
maastoharjoitus on iloista metsäs
sä samoilua, jossa ryhmien välillä 
on vireillä pientä kilpailuhenkeä. 
Meidän ryhmämme motto on, ettei 
metsässä oteta ainuttakaan juoksu
askelta", veistelevät Ruohonen ja 
Myllymäki . 

Kuuskajaskarin linnake 
kiinnostaa yhä 
Reserviyksikön johtaja Mika Mä
kelä kertoo saaneensa kipinän toi
minnan järjestämiseen juuri kiin
nostuksesta Kuuskaj askarin 
linnaketta ja rannikkotykistöä koh
taan. -"Lähtökohtana oli nuorek
kaan, siis nuorten itsensä järjestä
män reserviläistoiminnan puute 
maanlaajuisesti. Osallistuin aktiivi
sesti Teekkariupseerien toimintaan 
opiskelupaikkakunnallani ja 
muutettuani Auraan huomasin, et-

tei Länsi-Suomen läänissä ollut tar
jolla vastaavaa toimintaa", jatkaa 
Mäkelä. Reserviyksikön johtokun
nan jäsenet Antti Reinikainen ja Jar
no Aaltonen kertovat myös olevan
sa kiinnostuneita Kuuskajaskarin 
linnakkeesta. -"Saareen pääseminen 
on aina yksi kesän kohokohdista", 
painottaa Aaltonen. -"Junaan on 
hypättävä silloin kun se ajaa ohi. 
Liityin mielelläni mielenkiintoiseen 
reserviläistoimintaan mukaan", il
moittaa Reinikainen. 

Kenttähartaus 
rannalla 

meren 

Pyhä rannan seurakunnan 
seurakuntasisar Paula Vainion pitä
mä kenttähartaus avasi 
reserviyksikön sunnuntaipäivän 
ohjelman. Läpi yön jatkuneen meri
valvonnan, tiedustelutoiminnan ja 
viestintäharjoitusten jälkeen hiljen
tyminen aamun kenttähartauteen 
rauhoitti miesten mielet ja valmisti 
heitä päivän koulutukseen. Iiro 
Hyrsky saapui Reilaan pitämään 
reserviläisille merivalvonta
koulutusta, jonka jälkeen leiri pu
rettiin ja sauna lämmitettiin. Harjoi
tus oli kaikin puolin onnistunut. 
Osallistujat olivat tyytyväisiä niin 
huoltoon, harjoituksen ohjelmaan 
kuin vallinneeseen 
yhteishenkeenkin. -"Monipuolisen 
harjoituksen järjestäminen suurelle 
joukolle vaatii paljon resursseja, sil
lä muonituksen, varusteiden ja kul
jetuksen järjestäminen on kallista. 
Tämän vuoksi etsimmekin paikat-
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lisia yrityksiä kummeiksi, jotka oli
sivat halukkaita tulemaan mukaan 
tukemaan Kuuskaj askarin 
linnakkeen reserviyksikön toimin
taa", toteavat Reinikainen, Aalto
nen ja Mäkelä yksimielisesti. -"Py
rimme jatkossa saamaan toimin
taamme mukaan lisää rannikko
tykistöasioista kiinnostuneita reser
viläisiä. Tavoitteenamme on saada 
kasaan nuorekas joukko. 
Harjoituksessamme ei tuijoteta kau
luksessa oleviin arvomerkkeihin 
vaan pyritään keskittymään 
reserviläistaitojen ylläpitämiseen. 
Niihin kuuluvat muunmuassa ensi
apu ja erätaidot, herrasmiestaitoja 
unohtamatta", selvittää Mäkelä. 

The D-day: 
paluu 
KUUSKA 
JASKARIIN 

KuReKu -98 (Kuuskajaskarin 
linnakkeen reserviyksikön 
Kuuskajaskari 1998). 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kurs-
si, järjestelyistä vastasi 
Kuuskajaskarin RYT. 
Kuuskaj askarin linnakkeen 
reserviyksikön rannikkotykistöleiri 
Kuuskajaskarissa huhtikuun 25-
26.1998. 

Tarkoituksena oli vahvistaa ja yllä
pitää reserviyksikön oppimia 
sotilastaitoj a . Tutustuttaa 

linnakkeen kokoonpanoon kuulu
vat, muutkin kuin rannikkotykistö
koulutuksen saaneet, ampuvan pat
terin sekä linnakkeen toimintaan, 
kerrata RT-koulutuksen saaneiden 
toiminta ampuvassa patterissa ja 
toimivassa linnakkeessa. Koulutus 
tapahtui siten, että ensin palautet
tiin ampuvan patterin miehille 
opitut taidot mieleen ja sitten he 
kouluttivat eteenpäin muut kuin 
RT-miehet ampuvaan patteriin. 

Tämä oli ainutkertainen tilaisuus, 
siis ensimmäinen ja 
tulevaisuuteenkin useaan vuoteen 
mittavin mahdollisuus päästä 
Kuuskajaskariin harrastamaan 
ampuvan patterin toimintoja aina 
tulenjohdosta keskiölaskimen kaut
ta tykeille. Harjoitus oli jo laajuu
tensa puolesta niin iso, että emme 
tule lähiaikoina yhtä isoa järjestä
mään, mutta pienempiä kylläkin. 
Puolustusvoimain tuki mahdollisti 
sen, että pääsimme harjoittelemaan 
ja saimme TurRR:stä mukaan yh
den kouluttajan, loput kouluttajat tai 
oikeammin sotilastaitokonsultit, jot
ka harjoituksessa avustivat meitä 
käyttämään ja kertaamaan opittua, 
tulivat Selkämeren Rannikkotykistö 
Killan evp-henkilöstön parista. 

Tapahtumat 
lyhykäisyydessään 

Lauantai: Klo 8.30 kokoontuminen 
Suojan laituriin . Merimarssi 
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Kuuskaj askariin. Saapuminen 
Kuuskajaskariin, varusteiden 
kuittaus , alkupuhuttelu , yleistä 
linnakkeen toiminnasta, miehille 
omien toimintapaikkojen kertaus/ 
koulutus . Ampumakuntoon laitto, 
RT-koulutusta ja kertausta. Kehys
harjoituksen vetäminen. 
Linnakkeen puolustuksen harjoi
tusta. Sunnuntai: Sotilashartaus aa
mulla. Kehysharjoittelua sekä toi
mintaa. Säilytyskuntoonlaitto/ 
huolto .Varusteiden luovutus ja 
loppuyhteenveto. 

Tavoitteena oli saada miehet kou
lutettua kertaamalla ja 
reserviläiskoulutteisesti ampuvaksi 
patteriksi. Tämä tavoite saavutettiin 
todella kirkkaasti. Parhaiten toimin
takyvyn kasvua kuvasi sunnuntai
aamun tykistöhälytys kello 5.55 : 
miehet täydestä unesta ilman 
ennakkovaroituksia olivat nopeas
ti toiminnassa mukana ja niin jo 16 
minuutissa lähti ensimmäinen tuli
komento ja jo 30 minuutissa 
tykistöhälytyksen annosta lähti en
simmäinen tuliannos (olisi lähtenyt, 
mutta kutei ollu kutei) kohti vihol
lisen raivaajaa. 

Ilmojen haltija suosi meitä ja ilma 
oli todella kaunis ja aurinkoinen. 
Jaskari tarjosi meille mahtavat puit
teet toimia ja Jaskarin henki tart
tui niihinkin, jotka saaressa olivat 
ensimmäistä kertaa. Työntäyteinen 
viikonloppu tarjosi osallistuj illeen 
unohtumattomia elämyksiä siitä, 

mitä reserviyksikkö parhaimmillaan 
voi olla. Tarjoten uusia tietoja, van
hojen asioiden kertausta, erinomais
ta ruokaa, kontakteja uusiin ihmi
siin, kontaktia herkkään saariston 
alkukevään luontoon ja mahdolli
suuden palata Raumanmeren puo
lustuksen kehtoon Kuuskajaskarin 
Linnakkeelle. 

Back to the Future eli 
mitä kummaa 
tulevaisuudessa 

Reserviyksikkömme tulee tulevai
suudessakin pitämään toiminnallaan 
seuraavan perusperiaatteen: Har
vemmin ja sitäkin laadukkaampaa: 
eli pyrimme järjestämään yhden vii
konlopun harjoituksen vuodessa 
isommissa merkeissä ja toisen ta
pahtuman, joka sekin kestää viikon
lopun tai on vain yhden päivän mit
tainen, mutta tulee olemaan 
organisaatioltaan ja toiminnaltaan 
kevyemmin järjestetty. Vuoden pää
harjoitus tulee olemaan aina RT:hen 
liittyvä maasto- tai linnakeharjoitus 
ja toiminta kestää aina yön yli 
tarjoamatta liikoja lepoaikoja. Toi
nen tapahtuma voi olla 
tutustumiskäynti linnakkeelle, 
kiertomatka Salpalinjalle, 
tukikohtaharjoitus tai vähemmän 
RT:hen liittyvä maastoharjoitus. 
Monenlaista toimintaa voidaan jär
jestää sen mukaan, mitä meiltä mil
loinkin halutaan, pyrimme palvele
maan jäsenistöä ja maanpuolustus-
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ta parhain mahdollisimmin taitoin
emme. Olemme nuorekas joukko ja 
sellaisesta toiminnasta kiinnostu
neet ihmiset voivat 
harjoituksissamme tulla täyttämään 
paikkoja, joita voimme lisätä tar
peen vaatiessa. 

Yhteystietoja ja muuta 
kummaa 

Reserviyksikkömme postiosoite on 
Kuuskajaskarin Linnakkeen RYT 
/ Mika Mäkelä, Majamäentie 66, 
21380 AURA. Puhelimitse meidät 
tavoittaa numerosta 02-4860 899 tai 
0400-743800. 

Teksti : Mika Mäkelä 
Kuuskajaskarin RYT:n johtaja 
Kuvat: Antti Reinikainen 
Kuuskajaskarin RYT:n varajohtaja 




