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- 2 __________________ komentaja "'ff--

mikä tärkeää 
tänään. ? . . 

Tänään haluaisin vielä puhua lehdestämme. Jo kuudes 
KALKAS on kädessänne. Lehden tarkoituksena on olla 
monipuolisesti uutisoiva, tiedottava, mielenkiintoinen, ih
misläheinen, lämmin perhelehti. Meistä - rykmenttiläisistä 
ja kiltalaisista. Suunnattuna meille - kiltalaisille ja rykmen
tin väelle sekä ystävillemme. 

Lehdelle on koetettu hioa aivan oma ilmeensä. Olet sen 
varmaan oivaltanutkin! Emme ole vielä kertaakaan tuoneet 
palstoillemme esimerkiksi tekniikkaa, joita sotilasaikakausi
kirjojen ja sanomalehtien artikkelit pullistelevat, mutta 
sitäkin enemmän - ihmistä. Kuvauksia meistä pienistä 
ihmisistä palveluksessaan ja askareissaan ympäri hajallaan 
olevaa rykmenttiä ja suurta kiilaa. Sattumuksista, jopa 
kommelluksista kaskuillen, odotuksista ja toiveista, pikku
uutisia, elämää, tänään, tässä. 

Luulen, että olemme onnistuneet lehtemme teossa, tai 
ainakin suunta on oikea. Jos luet sen uunituoreena yhdeltä 
istumalta kannesta kanteen, tulos on hyvä. Jos se on 
lukupaketti, jonka hamuat käteesi vielä toistarniseenkin 
tulos on erinomainen. Voit mitata itse! ' 

Mutta tämä on asiani: Toiset tekevät lehteämme. Toiset 
lukevat. Niitä, jotka tekevät, on LIIAN VÄHÄN! 

Tämä on meidän kaikkien - kiltasisarten ja -veljien sekä 
rykmenttiläisten - oma lehti. Sinunkin! Siksi vetoankin 
jokaiseen: Kirjoittakaa omassa lehdessänne! Aiheita on 
vähintään yhtä monta kuin meitä rykmenttiläisiä ja kiltalai
sia yhteensä. Eikä kenenkään vielä tarvitse kirjoittaa kuin 
omista kokemuksistaan ja mietteistään. Eikä tuotteen tarvit
se olla valmis tai viimeistelty . Toimitus auttaa täydentämään 
tarvittaessa vaikkapa puhelinhaastatteluin ja viimeistelee. 

Uuden vuoden yksi hyvistä päätöksistämme olkoon: 
Kirjoitan omassa lehdessämme! 

Kansikuvarnme johdattaa meidät joulu-aikaan. Omasta 
puolestani haluan kiittää Teitä kaikkia eletystä vuodesta, 
palvelukestanne ja tuestanne ja toivotan Teille jokaiselle 
perheinenne hyvää ja rauhallista joulua. 

Ola Simola 

:·Ra~nikk<;>t}'kistörykmen_tti 13:n lehden "Heimon-joulu 1942" kansilehti edustaa rannikkotykistön 
1ulka1suto1mrntaa sota-aikana." . 
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖ
RYKMENTIN JA TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILLAN 
TIEDOTUSLEHTI 
N:o 4/88 

Päätoimittaja 
Jouko Vähä-Koskela 
Toimittaja 
nmo Ylönen 
Toimitussihteeri 
Antero Kärkkäinen 
Ilmoitukset 
Heikki Suomäki 
Toimitusneuvosto 
E:mäntä Ritva Sundqvist 
Orö 
Tilannevalvoja Carita Lehtinen 
Utö 
Everstiluutnantti evp Toivo Veriö 
Kilta, Turku 
Vääpeli Juha Åberg 
Gyltö 
Ylivääpeli Reima Raitio 
Turku 
Kapteeni Timo Ylönen 
Rauma 
Eversti Olavi Simola 
Turku 
Kustantaja 
Turun Rannikkotykistökilta, 
Turku 
Painopaikka 
Oy Länsi-Suomi, Rauma 
Levikki 1100 kpl 
Lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuussa. 
Toimituksen osoite 
KALKAS, TurRtRE, PI 5, 
20811 Turku 
Ilmoitukset 
Turun Rannikkotykistökilta 
elo Heikki Suomäki , (Turun alue) 
p. 949-225 730 
Markku Vaarola, (Rauman alue) 
p. 938-221 566 

1/1 s 
1/2 s 
1/4 s 
1/8 s 

900:-
500:-
300:-
150:-

Hämmentävää 
mutta totta 

Kuten aikaisemminkin on tullut todetuksi, Kalkas on 
perhelehti. Eräs tämän määritelmän ilmentymä on se , että 
lehti välttää sotilaallisten asioiden korostamista , niin maan
puolustuksen asialla kuin se viime kädessä onkin . 

Jos tulee kuitenkin eteen sellainen tilanne, että on 
väistämättä otettava kantaa taustayhteisöämme koskeviin 
syviin kysymyksiin . Mitä työtä me itse asiassa teemme ja 
teemmekö sitä hyvin ja uskottavasti? 

Minut pysäytti näiden kysymysten äärelle viimeksi ame
rikkalaisen puolustustutkija Tomas Riesin kirja " Cold Will 
- The Defence of Finland" (Kylmä tahto - Suomen 
puolustus). Melkoisen kohun aikaansaaneessa teoksessaan 
Ries pyrkii voimalla osoittamaan, että Suomen heikko 
puolustus on myytti, josta läntisen maailman olisi päästävä 
eroon. 

Jos Riesin teos muutoinkin vilisee meidän kielenkäytöl
lemme vieraita myönteisiä laatusanoja, rannikonpuolustus
tamme kuvatessaan hän yltyy suoranaiseen ylistykseen. 
Hänen mukaansa rannikkotykistön 15 vuoden määrätietoi
nen kehitysohjelma on tehnyt aselajista huippumodernin ja 
lajissaan yhden maailman tehokkaimmista. 

Hetken henkisen punastelun jälkeen totesin , että vaikka 
tutkijan ilmaisutapa on vieraan värikäs, hänen määrittelys
sään on paljon sellaista, jota meidän kaikkien on syytä 
pohtia vakavasti. Totuus on se, että aselajimme tekee 
tärkeää työtä Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaa
miseksi, asiaansa uskoen ja uskottavin välinein . Näin se on . 
Kyllä sen voi ääneenkin sanoa. 

Matala profiili on osoittautunut aikojen kuluessa meille 
sopivimmaksi tehdessämme olemassaolomme tiettäväksi 
kansainvälisillä kentillä. Nyt ulkomainen tutkija on nostanut 
tätä profiilia puolustusvoimien osalta. Ehkäpä se antaa 
kotimaiselle keskustelulle ja ennenkaikkea puolustushallin
non omalle tiedotukselle virikkeen arvioida puolustuksem
me tila julkisesti syvemmältä ja rikkaammin kuin mihin 
tässä bysanttilaisen tiedotus perinteen maassa on totuttu . 

Jouko 
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Leivästä vesisänkyyn ••• 

Autoilija Hannu Kallioniemi ajaa autollaan rykmentin huoltoajoa viitenä päivänä 
viikossa. KaJkas lähetti varusmiestoimittajansa, alikersantti Esa Kaunistolan, katso
maan, mitä rykmentissä tapahtuu auton ratin takaa katsottuna. 

Nauvo-Korppoon lossil
ta aukeaa alkusyksyn kuu
laan hehkeä näkymä varsi
naissuomalaiseen saaristo
maisemaan. Meri kimmel
tää tasaiseksi viivaksi rau
hoittuneella ulapalla. Kulu
va syksy näkyy rantakaisli
koiden ja koivunlehtien 
kirkkaissa väreissä. 

Autoilija Hannu Kallio
niemi istuu kuorma-autos
saan syöden vaimonsa val
mistamia eväitä auringon 
lämmittäessä tuulilasin lä
pi. Ammatinvalintansa 
Hannu teki isänsä esimerk
kiä seuraten. Isältään hän 
osti myös ensimmäisen au-

Hannu Kallioniemi huolehtii sekä saaristomeren kantahenkilökun
nan että varusmiesten tarpeista. 

tonsa. 

"Pienen ikäni olen autojen kanssa ollut 
tekemisissä . Siksi kai tämä lankesi kuin luon
nostaan" , Hannu muistelee. " Ajettuani mo
nenlaisia yksittäisiä keikkoja minulle tarjoutui 
mahdollisuus ajaa näitä rykmentin huoltoajo
ja, vakituisesti . Ennakkoon ajattelin vähän, 
millaista olisi ajaa armeijan laskuun . . . Mi
nut on kuitenkin otettu erittäin hyvin vastaan. 
Olen pelannut Gyltön linnakkeen joukkueessa 
kaukalopalloa, tehnyt Ruotsin matkoja heidän 
kanssaan. Syysristeilylle lähden nytkin vai
moni ja kahden tyttäreni sekä gyltöläisten 
kanssa." 

"Rykmentin ajot takaavat minulle vakitui
sen työn. Toisaalta olen yksityisyrittäjä. Sopi
muksen mukaan tavara on toimitettava perille 
kaikissa tapauksissa. Jos auto ei toimi, minun 
on hankittava toinen tilalle . Lomaa tässä ei 
paljon ehdi pitää . Tänä kesänä kaksi viikkoa 
i;, edellisenä kolme. Autoa kun ei mielellään 

anna vieraalle kuskille, täytyisi tuntea hyvin 
etukäteen. " 

Hannu ylittää pienen sillan, joka yhdistää 
Gyltön linnakesaarena jo keskiajalla asutet
tuun Korppooseen . Puominvartija tunnistaa 
auton kaukaa ja avaa puomin. Ohitettuaan 
saaren sisäjärven sitä ympäröivine käkkärä
mäntyineen Hannu peruuttaa luolalinnoituk
sen sisäänkäynnin eteen. 

Siirtoja, siirtoja 
Gyltön linnakkeen varusvarastolla työsken

televä Tuula Saarinen on pian tullut tutuksi 
rykmentin kaikkien linnakesaarien kanssa. 
Hänen miehensä , joka on korjaamoupseeri, 
oli aluksi sijoitettu Kuuskajaskarin linnak
keelle, mistä he siirtyivät 2 1/2 vuoden kulut
tua Örööseen ja sieltä Gyltööseen . 

"Joulukuun alusta lähtien olemmekin sitten 
jo Utössä. Ns . pakkosiirtoja vastaan minulla 
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Henki on tiiviimpi . Syy
nä on se, että suurista 
saarista pääsee helpom
min pois, pakoon vai
keuksia . Pienessä yhtei
sössä, syrjässä jokainen 
ymmärtää konkreetti
semmin, että on tultava 
keskenään toimeen . Jo
kainen on valmis yrittä
mään enemmän yhteis
hengen luomiseksi '', 
Tuula pohtii . 

" Pakkosiirroista ei 
minulla ole pelkoa, sillä 

Gyltön varusvaraston palvelualttiudesta vastaavat Tuula Saarinen ja 
Minna Huhtala. 

mieheni on aseasentajana 
Gyltön korjaamolla" , kertoo Minna Huhtala , 
joka on asunut Gyltössä jo seitsemän vuotta. 
Miehensä ja pian syntyvän lapsensa· kanssa 
Minna aikoo vastakin asua kotisaarellaan . 

ei sinänsä ole mitään. On ihan kiva kokea taas 
uusi saari. Muutan jonkinlaisessa kokeilumie
lessä Utööseen. Myös kahden lapsemme kan
nalta Utö on hyvä paikka tässä vaiheessa, sillä 
siellä on pieni kyläkoulu. Vanhimman poikani 
siirtyessä yläasteelle on selvää, että mieheni 
on saatava siirto paikkaan, jossa lasten kou
lunkäynti on kitkatta järjestettävissä." 

Puolisoiden ongelmana erityisesti syrjäisil
lä linnakesaarilla on ollut järkevän , puhumat
takaan koulutusta vastaavan, työpaikan saan
ti . Useimmiten vaimojen "kohtalona" on 
ollut jäädä kotiin tahtoivatpa he sitä tai eivät. 
Tuulalla on kuitenkin tässä suhteessa ollut 
onnea. 

Tuula ei ole kos-
kaan tuntenut tarvet
ta lähteä pois saaril
taan saati sitten "pa
kokauhua". Perhe ja 
lapset tuovat sen si
sällön elämään , mitä 
hän kaipaa . Hän ei 
katso jäävänsä mi
tään paitsi kaupun
gissa asuviin verrat
tuna. 

" Pienessä saares
sa ihmissuhteet ovat 
paremmat kuin suu
rella linnakkeella . 

''Työpaikkoja minulle on täältä saaristosta 
aina löytynyt. Ennen tätä varusvarastoa olen 
ollut sotilaskodissa ja Nauvon päiväkodissa 
töissä. Työ on täällä varusvarastolla kahdelle 
naiselle raskasta . Varusmiehistäkään ei aina 
ole apua", Minna toteaa katsellen moniselit
teinen hymy huulillaan ympärillään "löntys
tellen'' pyykkisäkkejä kantavia tykkimiehiä. 

"Varusvaihto on kaiken keskipiste. Pyrim
me järjestämään varusmiehille tilaisuuden 

pyykinvaihtoon joka 
päivä. Myös lauantai
sin esimerkiksi pit
kien leirien jälkeen 
olemme joskus järjes
täneet pyykinvaihto
ja, mitä miehet ovat 
suuresti arvostaneet 
rämmittyään muuta
man viikon metsäs
sä", Minna ja Tuula 
kertovat Gyltön va
rusvaihdon poikkeuk
sellisesta palvelualt
tiudesta . 
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Linnakekasarmilta 
Heikkilään 

Nurmikot Heikkilässä ovat vielä pakkasyön jäl
keen valkoisina huurusta. Ritva Uitto istuu jakkaral
la rykmentin keskusvaraston toimistonurkkauksessa 
Hannun saapuessa noutamaan tavaroita Örön lin
nakkeelle . Iso halli on täynnä uusia metallihäkkejä, 
joissa on kaikkea mahdollista varusmiesten tarvitse
maa materiaalia. 

"Toimin täällä varastomiehenä", Ritva kertoo 
iloisesti nauraen . "Muutimme keväällä pienistä ja 
epäkäytännöllisistä Linnankasarmin tiloista tänne 
Heikkilään. Muutto on ollut suuritöinen ja raskas . 
Kaikki ei ole vieläkään valmista. Emme ole saaneet 
kaikkia tarvitsemiamme kalusteita, jotka helpottai
sivat varusteiden jakamista ja vastaanottamista. 
Muuten tilat ovat kyllä hyvät.'' 

Ritva jatkaa Örön linnakkeen sairastuvalle mene
vien syylälääkkeiden pakkaamista. Lopulta hän on 
tyytyväinen työnsä tulokseen ja panee paketin Kas
näsiin lähtevien tavaroiden joukkoon. 

Ritva Uitto on tyytyväinen uuteen keskusvaras
toon. 

Henkilökuntaa varastolla on lisäksi kaikesta vas
taava ylivääpeli Lauri Salakan, joka tulee vapaapäi
västään huolimatta käymään. Syynä ei ole kuiten
kaan työvoimapula vaan aamupäiväkahvit. 

"Apunamme täällä on kaksi varusmiestä, jotka 
ovat nyt tosi tarpeeseen" , Lauri Salakari kertoo. 

Varastolla työ ja sen määrä on useasti sesonki
luontoista. Työhuiput osuvat eritoten miesten saapu
miseen ja kotiuttamiseen sekä niiden valmisteluun. 
Heikkilän varaston merkitys ja työpaine kasvavat 

Naisena olemisen vaikeudet on saanut kokea 
Anneli Salonen vs. kuljetusupseerina. 

entistä enemmän, sillä 1/88 kokelaatja ryhmänjohta
jat kotiutuvat varusteineen keskitetysti Esikuntapat
terin kautta . Ensi vuoden Gyltön alokkaat varuste
taan ensin Heikkilässä ja lähetetään vasta sitten 
linnakkeelle. 

"Huoltokuljetukset saaristoon toimivat nyt Han
nun hoitaessa ne seitsemättä vuottaan paljon parem
min kuin aikaisemmin . Varusmiesten vielä ajaessa 
SA-autoilla olivat tavarat usein myöhässä. Lisäksi 
pojat tuppasivat unohtelemaan asioita, Ritva Uitto 
muistelee. 

Nainen miesten maailmassa 
Lokakuun ajan rykmentin esikunnan kuljetustoi

mistoa on hoitanut "vs . kuljetusupseerina" Anneli 
Salonen. Onko Suomenkin armeija muuttunut yht
äkkiä näin radikaalisti? Ei nyt sentään . Kuljetustoi
miston toimistosihteerinä normaalisti toimiva Anne
li on vain väliaikaisesti tuurannut sotilasmestari Stig 
Lehtovaaraa hänen ollessaan kurssilla . 

"Itse asiassa minulle esitettiin, että hoitaisin 
tehtäviä vielä seuraavatkin neljä viikkoa, mutta 
kieltäydyin ehdottomasti kunniasta", Anneli toteaa 
tiukasti . 

"Työ on ollut stressaavaa jo siksi, että palaute ei 
aina ole ollut välttämättä kaikkein positiivisinta. 
Ainakin osasyynä on ollut se , että olen nainen .. . ' ' 

Anneli kertoo tosin oppineensa hyvin puolustau
tumaan, sanomaan vastaan komenteleville miehille . 
Hyvänä seikkana hän pitää sitä , ettei siviilihenkilö
nä ole varsinaisessa käskyvaltasuhteessa kantahen
kilökuntaan tai kuulu tiukkaan valtahierarkiaan . 
"Se, ettei ole minkäänlaisia kauluslaattoja , helpot
taa tilannetta" , Anneli täsmentää. 
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"Ongelmana täällä Turussa on se, että pula 
autonkuljettajista vaikeuttaa ajojen järjestämistä. 
Tämä pula taas johtuu varusmiesikäluokkien piene
nemisestäkin. Tällöin kaikki kaadetaan kuljetustoi
miston niskaan. 

Kuljettajien jakoa Turun, Gyltön ja Rauman 
kesken pitäisi harkita uudelleen. Tällä hetkellä 
Gyltössä ei ole edes 

l 

kuljetusupseeria 
vaan töistä vastaa 
varusmiesaliupsee
ri, joka ei ole varsi
naisesti saanut kou
lutustakaan näihin 
paperihornmiin. 
Raumalla sen sijaan 
suhteessa kuljetus
tarpeisiin on tur
hankin monta kul
jettajaa, mikä ai
heuttaa siellä tyhjä
käyntiä, kun täällä 
käydään ylikierrok
silla", Anneli poh
tii vakavana. Soti
lasmestari Matti 
Suden siirto Gyl
tööseen onneksi ko
hentaa tilannetta . 

"Yhteistyö Han
nun kanssa sitä vas-

Yhdyssiteenä Örön ja 
mantereen välillä toimii 
Tomi Lärka. 

toin onnistuu erit
täin hyvin" , Anneli lopuksi kiittelee , "Hannu käy 
aina säännöllisesti päivittäin varmistamassa mah
dolliset erityisjutut. Myös hänen ollessaan ajossa 

"Jo vaatehankinnoissa 
näkyy saariston erilai
suus", kertoo Ritva Sund
qvist. 

saamme hänet au
topuhelimella 
kiinni, jos tarvetta 
on " . 

Etappi 
Kasnäsin pie

nessä satamassa ei 
enää ole jälkeä
kään kesän hel
teisiä tai kesäasuk
kaista. Tosin muu
tamat intohimoi
simmat purjehtijat 
eivät vielä ole nos
taneet venettään 
ylös. He odottavat 
viimeistä syksyi
sen kaunista vii
konloppua . 

Tomi Lärka suorittaa varusmiespalvelustaan Eta
pissa toimien välittäjänä Örön linnakkeen ja mante
reen välillä . 

"Nyt kesän mentyä täällä on hieman kypsää ja 
yksinäistä . Autokuskit ja viimeisestä laivasta myö
hästyneet yöpyvät sitten tuolla parakissa" , Tomi 
kertoo. Tomi pääsi 
tehtäväänsä yllättä
en hänen edeltäjänsä 
käytettyä vapauksi
aan väärin. "Muu
ten täällä on sinänsä 
ihan kivaa" . 

Örön linnakkeen 
emäntä Ritva Sun
dqvist on palaamas
sa ostoksilla takai
sin saarelleen. 

" Jo kymmenen 
vuotta olen mieheni 
ja lasteni kanssa 
Örössä asunut ja hy
vin viihtynyt. Se 
vaatii kuitenkin sai
rasta mielenlaatua 
eikä ole tarkoitettu 
selväjärkisille , tote
aa alku jaan Lahdes-
ta oleva Ritva. 

"Moniin asioihin 

Kari Vainio on Rauman 
Lukon kannattaja viimei
seen asti. 

täällä täytyy suhtautua aivan eri tavalla kuin mante
reella". 

Sirpa Talvio antaisi työvoimaviranomaisille pel
kästään risuja. 
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"Lapsemme käyvät Rosalan ruotsinkielistä kou
lua, minne yhteydet ovat laivalla hyvät. Suomen
kielinen koulu olisi aivan liian kaukana, jotta 
koulumatkat olisi järkevästi järjestettävissä. Kotona 

Rauman esikunnassa Sirpa Talvio työskentelee 
toimistovirkailijana myös työllistärnisvaroin. Hän ei 
kuitenkaan ole järjestelmään tyytyväinen. 

"Näin minut työllistetään vain puoleksi vuodek-

"Turvallisuus ennen kaikkea .. . pyöräillessäkin ." Hannu Kallioniemi ja Timo Ylänen. 

puhumme kuitenkin suomea, vaikka mieheni, Tage 
on ruotsinkielinen. Keskenään lapset nykyisin kui
tenkin puhuvat ruotsia. Heistä näyttää kyllä tulevan 
ihan kaksikielisiä, mikä on hyvä". 

Saaristolaiva on lastattu. Sen kiinnitysköydet 
irrotetaan ja matka alkaa jäätävän syystuulen kar
koittaessa viimeisimmätkin karaistuneet saaristolai
set kannelta. Myös Hannu ja Tomi siirtyvät parak
kiin. On Hannun lounastauon aika. 

Raumalaisetko 
patriootteja? 

" Nyt uskaltaa tulla hyvin tänne 
Raumallekin '', naurahtaa Hannu 
kaartaessaan Kallistukseen. " Lukko 
voitti eilisessä ottelussa Porin Ässät''. 
Ja mistäpä muusta Kari Vainio juttun
sa kunnon raumalaisena aloittaakaan 
kuin tuosta jääkiekko-ottelusta. Käy 
läpi vielä kerran pelin huippukohdat. 

Kari Vainio on työllistämisvaroin 
palkattu vuoden loppuun asti huoleh
timaan varusmiesten kanssa mm. 
huoltoa josta. 

"Mahdollisesti huhtikuun loppuun. 

si, mikä on aivan liian lyhyt aika. Sain vasta nyt 
lapselle kunnon hoitopaikan - neljännen vajaan 
puolen vuoden aikana. Työ loppuun kuitenkin 
vuoden lopussa" , Sirpa selittää. 

"Tällainen systeemi saa vain ihmisen elämän 
mahdollisimman sekaisin. Joko tai -tilanne olisi 
paljon parempi . Juuri kun on oppinut uusille 
tavoille ja tutustunut työkavereihin , työ loppuu. 
Tässä yritetään auttaa aivan liian montaa edes 
jotenkuten ja siksi lopputulos on huono'' . 

Nyt lähden pian Helsinkiin vartija
kursseille . Saatuani vartijakortin aion 
mennä Olkiluotoon vartijaksi", Kari 
kertoo. 

Dixie, Reilan ehdoton sankari; Hannu Kallioniemi ja Raimo 
Suominen . 
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On aika siirtyä eteenpäin, etelämmäksi. Raumal
la puhaltaa uskomattoman kylmä syystuuli. Talvi 
on auttamatta tulossa. 

Luonnonidylliä 

Vanhan punamullan tuulimyllyn varjossa asuvat 
vääpeli Raimo Suominen ja vaimonsa Liisa huoleh
tien Reilan leirialueesta talonmiehen avustuksella. 
Vartijan virkaa toimittaa samojedin pystykorva 
Dixie. 

" 19 vuotta olemme täällä asuneet ja runsaan 
kahden vuoden kuluttua pääsen eläkkeelle'' , kertoo 
Raimo Suominen entisen puutarhaoppilaitoksen pi
hamaalla. Kasvihuoneet on purettu jo vuosia sitten. 

' 'Lähtiessä nousee vesi pintaan ja kaiholla katsoo 
sotkuun, vaikka alku täällä olikin vaikeaa", lisää 
alunperin Savosta Länsi-Suomeen lähtenyt Liisa 
Suominen, joka on huolehtinut keltalehtisten vaah
teroiden kätkössä olevasta sotkusta kaikki nämä 
vuodet. "Kuuskajaskarilaiset eivät kuitenkaan kos
kaan ehdi sotkuun, mutta hankolaiset ja autokomp
panian miehet sitäkin paremmin". 

Suomiset elävät Dixie-koirineen hyvässä sopu
soinnussa ympäröivän luonnon ja sen eläimistön 
kanssa . 

"Keväälläkin kaksi hirveä ja kolme peuraa käys
kenteli usein pihamaalla. Ei Dixiekään mitään 
virkkanut. Olemme 
opettaneet sille , ettei 
muita eläimiä saa 
haukkua. Myös ketut 
ja jänikset ovat oppi
neet tuntemaan pai
kalliset äänet" , Liisa 
Suominen kertoilee 
iloisesti . 

" Sitten meillä on 
vielä Jaska-joutsen 
perheineen. Kahtena 
viime kesänä sillä on 
ollut viisi poikasta, 
mikä on paljon. Tänä 
keväänä meren olles
sa vielä osin jäässä 
kävin laiturilla ja 
näin parven joutse
nia. Sitten huusin , 
'onko Jaska jo tul
lut'. Se tunnisti heti 
nimensä ja räpiköi 
jäisessä vedessä mi- Liisa Suominen viihtyy hy
nua kohti ranskanlei- vin luonnon ja sen eläinten 
vän toivossa". keskellä. 

" Kesällä Jaskan poikaset ovat laiturin edessä 
rivissä syöttäessäni niitä varaamallani ranskanlei
vällä eivätkä pelkää edes koiraakaan, joka myös on 
laiturilla. Ruokakulut ovat täällä suuret". 

"Mitäpä muuta tekisinkään kuin taluttelisin koi
raa luonnossa, syöttelisin joutsenia ja muita eläi
miä, saunoisin .. . ", paljastaa Liisa Suominen 
pilke silmäkulmassaan levittäessään itse tekemään
sä kauniin keltaista, herkullista kurpitsahilloa kek
sin päälle. 

Paluu 

Hannu nousee auringon laskiessa autoonsa. On 
aika palata Turkuun , sillä hän on luvannut viedä 
tyttärensä illan uintiharjoituksiin . Hyvin menesty
neet tyttäret saavat asiantuntevaa tukea ja kannus
tusta myös isältään , joka on uinnin valmentaja . 

Esa Kaunistola 
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PärSke,¼ä 

Kosiomatka Kuuskajaskariin 

(Rauma 30. 8. 1988) 
Kaksi uroshirveä rantautui elokuun 30 päivän 

aamuna klo 7.20 Kuuskajaskariin. Selvitettyään , 
että linnakkeella ei ole viehättäviä tyttöhirviä sanka
rit suunnistivat toiveikkaina kohti uusia saaria klo 
8.20. 

Kalkas-palkintoja jaettiin 
kaksi kappaletta 

(Rauma 10. 9.) 

Kalkas palkinto, lasinen uroshaahka, jaettiin 
1988 toimitusjohtaja Heikki Suomäelle tunnustuk
sena ansioista ilmoituksenhankinnassa sekä kaptee
ni Timo Ylöselle tunnustuksena ansioista kirjoitus
ja toimitustyössä. 

(Rauma 27. 10.) 
Pyhärantalainen talousneuvos Aaro Mäki-Tanila 

luovutti II Patteriston esikunnalle kuvan RTR 13:n 
upseereista , jotka olivat kokoontuneet neuvotteluun 
huhtikuussa 1944. 

Aaro Mäki-Tanila painotti, että tärkeää on jatku
va valmius ja korkea koulutustaso , toivoen kuvan 
innoittavan nykypolvia ponnistelemaan tähän ta
voitteeseen. Kuvan paljastustilaisuuden airueena 
loimi rouva Sirpa Talvio. 

Kunniapokaali Nasti Sipposelle 

(Rauma 21. 9.) 

Talousneuvos Pauli Talvion Rauman sotilaskoti
sisarille lahjoittama kiertopalkinto on luovutettu 
Nasti Sipposelle . 

Nasti Sipponen on tehnyt sotilaskotityötä yli 
viisikymmentä vuotta. Me kaikki, jotka olemme 
saaneet kokea Nastin iloisen ystävällisyyden ja 
herkästi myötäelävän persoonallisuuden onnittelem
me vilpittömästi Nasti Sipposta. 

Valtuustoon 

(Gyltö 18. 10.) 
Korppoon kunnanvaltuustoon valittiin Gyltön lin

nakkeella luutnantti Esa Savioja ja vääpeli Mika 
Oranen . 

Gyltööläiset voivat esittää kunnallisen alan kehit
tämissuunnitelmia omille miehillemme. 

Utön linnake repäisi 

(Utö 18. 10.) 
Vääpeli Jarmo Halmet valittiin Utöstä Korppoon 

valtuustoon jäseneksi . Utöläiset saavat näin mah
dollisuuden ajaa asioitaan oman yhdyshenkilön 
kautta . 

Onnea ja hyviä päätöksiä valitut luottamusmie
het. 
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Suuronnettomuusharjoitus 
Raumalla 

(Rauma 20. 9.) 
Rauma-Repolan tehtaalla lavastettu tulipalo ja 

kJooriputkiston vuoto käynnisti yhden vuoden suur
harjoituksesta. Mukana harjoituksessa oli lähes 300 
henkeä, palokuntaa, terveyskeskusten, ensiapuryh
mien, aluesairaalan, VR:n, Rauman sataman, 
Rauma-Repolan ja Kuuskajaskarin linnakkeen hen
kilöstöä. Jaskarin 15-henkinen virka-apuosasto sai 
tehtäväksi loukkaantuneiden etsinnän ja liikenteen
ohjauksen. 

Toimiupseerikerholla 
jytää taas 

(Utö 12. 10. 1988) 
Toimiupseerikerhon sisustus on uusittu kokonai

suudessaan , siellä sopii jälleen rentoutua ja tanssah
della . Avajaiset olivat lokakuussa 1988. 

Vesilaitos valmistunut 
lokakuussa 

(Utö 26. 10. 1988) 
Vesilaitoksen sisäänajo on ohi ja säädöt ovat 

kunnossa . Merivedestä puhdistettua makeaa vettä 
riittää saarelaisten tarpeisiin. 

Vedenkuljetusproomu saa siirtyä muihin tehtä

viin . 

Saastehyökkäys ei ole 
torjuttavissa 
(Utö 25. 10./Ajankohtainen kakkonen TV 2) 

Otsonisaaste käy Suomen kimppuun Keski
Euroopasta. Otsoni vaurioittaa kasvullisuutta, ker
toi tutkija Petteri Taalas Utön saastemittausasemaJ

ta . 
Professori Antti Kulmala kertoi, että ihmisillä 

ovat nuha ja vuotavat silmät ensioireina. 
Vääpeli Jarmo Halmet puolestaan kertoi otsoniar

vojen olevan keväällä korkeimmillaan. 
Nykyisellään Utön otsoniarvot ylittävät kolmin

kertaisesti Keski-Euroopassa asetetut raja-arvot , 
mutta Suomen lääkintöhallitus ei pidä tilannetta 
huolestuttavana . 

Toivottavasti Utön asukkaat voitaisiin ottaa te
hostetun terveystarkastuksen piiriin, ettei pelkkää 

ilmaa tutkita . 
Entinen luotsivanhin Eskil Öhman puolestaan 

kertoi, ettei ole nähnyt eikä haistanut " pirteän 
hajuista" otsonia. Sadeveden hän totesi ennen 
olleen juomakelpoista, mutta nykyään siinä empii 
jopa peseytyä. 



_ 12 ___________________ pärskeitä ~--

Jaskarille uudet komeat 
jääkiekko varusteet 

(Rauma 17. 10.) 

Ruskon Markkinointi- ja Hionta Ky 
lahjoitti Kuuskajaskarin terävälle ja taita-

(Rauma 10. 9.) 
Everstiluutnantti evp 

Heikki Tiilikainen 
(vas .), joka on ottamas
sa vastaan rykmentin 
pienoislippua, on nimi
tetty 1. 9. alkaen Suo
men Sotilas-aikakaus
lehteä julkaisevan Kus
tannusyhtiö Oy Suomen 
Miehen uudeksi toimi
tusjohtajaksi . 

Kalkas toivottaa piir
täjälleen onnea uudessa 
tehtävässään. 

valle jääkiekkojoukkueelle pelihousut. 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen pai

kallisosasto lahjoitti pelipaidat ja -sukat. 
Lahjoituksen vastaanottaneet Jouko 

Karvonen ja Timo Kirvesoja lupaavat 
varusteille voittoisaa tulevaisuutta Gyl
töötä vastaan . 

(Reila 20. 09.) 
II Patteriston naiset 

kävivät antoisalla marja
ja sieniretkellä. SuppiJo
vahverot ja puolukat sai
vat kyytiä. 
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Molarin varusteet 
Jaskarille 

(Rauma 15. 11.) 
Erkki Aalto Oy lahjoitti Kuuskajaskarin 

jääkiekkojoukkueelle maalivahdin varusteet. 
Vapise Gyltöö , Jaskari on täysin varustettu. 

Utön oloja kehitetään 

(Korppoo 21. 9.) 
Utön oloja kehittämään asetetaan 

Korppoon kunnan, puolustusvoimien, 
merenkulkuhallituksen, ympäristöminis
teriön ja postilaitoksen edustajista koottu 
työryhmä. 

Työryhmän tehtävänä on etsiä toimiti
lat mm. lasten päiväkodille ja kirjastolle. 

Pesänrakentajia: 

Avioliittoon vihitty: 
Kersantti Kai Metsä-Tokila ja neiti Heidi 
Heikkilä 6. 8. 1988 Turussa. 
Herra Juhani Kantola ja toimistovirkailija 
Eine Turunen 10. 9. 1988 Turussa. 

KALKAS ONNITTELEE 

Untuvikkoja: 

Untuvikot ovat vasta kuorintavaiheessa, 
taitaapa osa olla hautomisasteessa. 

Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennykset: 
- Majuriksi 
1. 10. 1988 

kapteeni Esa Tiainen 

Ylivääpeliksi - vääpeli Jarmo Halmet 
1. 11. 1988 

Eronneet: 
Vääpeli Lasse Kiuru 23 . 9.1988 lukien. 
Kersantti Juha Petri Ruohola 13 . 10. 1988 
lukien. 
Ruokala-apulainen Ann-May Lehtinen 
15. 10. 1988 lukien. 

Taloon tulleet: 
Rouva Inger Marina WikJen ruokaJatyön
tekijäksi Gyltöön Ike:lle 15 . 9. 1988 lu
kien . 
Kersantti Sami Nokelainen opetusupsee
riksi Gyltön linnakkeelle 19. 9. 1988 lu
kien. 
Reservin vänrikki Mika Pokkinen kersant
tina K:karin linnakkeelle opetusupseeriksi 
26. 9. 1988 lukien. 
Herra Stig Andersson asentajaksi Gyltön 
korjaamolle 1. 10. 1988 lukien. 
Neiti Ulla Nikkanen keittäjäksi Örön lin
nakkeelle 1. 10. 1988 lukien. 
Neiti Mervi Heinonen ruokaJa-apulaiseksi 
Örön linnakkeelle 1. 10. 1988 lukien. 
Neiti Anne-Mari Koskinen ruokalatyönte
kijäksi Utön linnakkeelle 1. 10. 1988 lu
kien. 
Neiti Sari Rydman toimistovirkailijaksi 
RE:aan l. 10. 1988 lukien. 
Rouva Seija Kivivuori toimistovirkailijak
si Kuuskajaskariin 1. 10. 1988 lukien. 
Reservin vänrikki Kari-Jari lrnrnonen ker
santtina Örön lke:een opetusupseeriksi 
17 . 10. 1988 lukien. 

- Herra Reijo Hakola varastonhoitajaksi 
Gyltön linnakkeelle 1. 11. 1988 lukien. 

Siirrot: 
- Kapteeni Kauko Peltonen Turun Ilmator

juntapatteristoon 15 .10.1988 lukien. 
Ylikersantti Lauri RajaJa Asevarikko 5:een 
1. 1. 1989 lukien. 
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Pyhäinpäivän yö Vänön 
kivellä / / 

50-luvun alkupuolella metsästystä harrasta
via kantahenkilöitä oli Örössä vain vääpeli 
Eino Palmroos ja allekirjoittanut. Russaröstä 
siirtyi 1954 meille Örööseen luutnantti Reijo 
Koivu , joka oli syntynyt haulikko kainalossa. 
Palvelimme kumpikin linnakkeen kouluttaji
na, mutta joskus sentään jäi aikaa jahtiin. 
Mieleen palaa jahtiviikonloppu Pyhäinpäivä
nä 1962. Suunnitelman tehtyämme lähdimme 
omistamallani keulahytillä ja tuulilasilla va
rustetulla 26-jalkaisella, tuuman lautaan tasa
saumalla ja tammikaarilla rakennetulla ve
neellä lokakuun viimeisen päivän illalla klo 
23 .30 Örön Mekan lahdesta kohti Vänön 
eteläisiä saaria, jossa tiesimme olevan hyvän 
kettu- ja jäniskannan. Vaimot jätettiin luon
nollisesti kotiin emmekä halunneet ottaa kuu
leviin korviinkaan heidän varoituksiaan. Mu
kana olivat 3 koiraani , suomenajokoira Reku , 
englanninkettukoira Nella ja kettuterrieri Dit-

ta. Yö oli pimeä, pilvinen ja tyyni. Tunsimme 
vedet , joten riskejä ei tuntunut olevan. Halu
simme olla jahti paikalla heti aamun sarastaes
sa, jota ennen aioimme torkahtaa veneessä. 

Örön pohjoiskärjestä Vänön selälle tultaes
sa tuuli alkoi nousta ja eteläinen taivas näytti 
täysin mustalta. Reittimme kulki Vänön ja 
Örskärin välistä . Tuuli yltyi hyvin nopeasti 
myrskyksi ja alkoi pyryttää lunta, näkyvyys 
katosi. Vähensin moottorin kierroksia ja tä
hystimme kumpikin minkä tuollaisessa säässä 
voimme. Kompassi näytti oikeaa suuntaa. 
Äkkiä kuulin viereltä Reijon huudon: "Kari 
edessä!" En ehtinyt vetää pakkia päälle en
nenkuin kolisi. Vene nousi puoli pituuttaan 
vesirajassa olevalle kivelle , kallistui vasem
malle kyljelleen ja siinä olimme kuin nallit 
kalliolla. 

Aluksi tilanne ei näyttänyt kovinkaan pa
halta, sillä uskofmme saavamme veneen karil-
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ta pakin avulla. Potkuri ei kuitenkaan suostu
nut pyörimään, koska kalarauta oli vääntynyt 
sen esteeksi ylös . Aallokko kasvoi ja harjat 
alkoivat taittua veneen takalaidan yli. Yritim
me työntää venettä irti airoilla, mutta sekään 
ei onnistunut. Vaikka airot olivat pitkät ja 
tukevat ne katkesivat samoinkuin keksikin . 
Yritimme vuorotellen työntää venettä irti sen 
keulasta ja jouduimme olemaan kylmässä 
vedessä yli vyötärön korkeudelle , mutta voi
mat eivät riittäneet. Yksi aalto löi tuulilasin 
sisään. Kumpaakin kalvoi kasvava huoli ka
verista ja koirista, jotka tilanteen vakavuudes
ta huolimatta olivat kaikki rauhallisia yrittäen 
pitää itseään kuivina kumollaan olevan ve
neen hytissä, joka alkoi täyttyä vedellä . Em
me tietäneet ajan kulusta ja voimat alkoivat 
loppua. Yritimme vielä kumpikin yhdessä 
työntää venettä irti sen keulasta käsin . Tuol
loin jäi Reijon vasen reisi veneen kölin ja 
kallion väliin, aallon paiskatessa venettä niin , 
että reidestä meni lihas aika pahasti kasaan . 
Myrsky yltyi koko ajan, mutta lumisade 
lakkasi. Vene alkoi olla vettä puolillaan ja 
yritimme tyhjentää sitä sangon avulla, mutta 
lisää tu li yhtä paljon laidan yli. Kaikki tuntui 
jo toivottomalta ja kummallakin oli huoli nyt 
enää omasta pelastumisestaan ja siitä, mitä 
sanoo mereen jääneen perheelle. Omaa me
nehtymistään ei kumpikaan meistä enää tuntu
nut pelkäävän . 

Mutta sitten tuli apu. Se tuli kovasta 
lounaistuulesta johtuvasta veden voimakkaas
ta noususta ja moottorin sekä potkurin kestä
vyydestä. Kun kaikki tuntui jo menetetyltä 
sovimme vielä yhdestä keinosta . Reijo meni 
vielä kerran mereen työntämään venettä ja 
minä käynnistin moottorin . Otin siitä kaikki 
kierrokset mitä sain ja sitten työnsin nopeasti 
pakin päälle. Veneen peräosasta kuului voi-
makas kolaus ja kone jatkoi yskähdyksen 
jälkeen käyntiään . Potkuri pyöri ja vene alkoi 
hiljalleen irrota. Reijo jäi seisomaan kalliolle 
melkein rintaansa myöten vedessä. Huusin 
hänelle: " Pystytkö uimaan?" "En pysty"!, 
sain pärskeiden joukosta vastauksen. 

Nyt minun piti saada veneen keula uudel
leen lähelle Reijoa, koska en uskaltanut lähteä 
siinä aallokossa kiertämään karia veneen ol-

lessa jo puolillaan vettä . Pelkäsin myös ko
neen sammuvan. Pääsin Reijon lähelle ja sain 
heitettyä köyden , jonka avulla hän pääsi 
veneeseen. Tuuli työnsi meitä koko ajan ulos 
karista. Annoimme moottorin käydä vapaa
käynnillä ja saimme veneen tyhjennettyä ve
destä . Nyt oli vuorossa Reijon jalka, josta 
vuoti verta ja jossa oli myös kipuja . Sidoimme 
sen paidalla ja veneen lipulla . Olimme pelas
tuneet. Koiratkin olivat tallella ja kunnossa. 

Sitten tullaankin kertomuksen siihen koh
taan, jota ei moni käsitä. Kun olimme saaneet 
veneen tyhjennettyä ja totesimme olevamme 
elossa, kysyi Reijo . "Kai me mennään jah
tiin, kellohan ei ole kuin 4.20 ja päivään on 
vielä jonkun verran aikaa?" " Mennään , totta
kait" , vastasin ja niin lähdimme luovimaan 
raajarikkoisella veneellä kohti jahtisaaria. Ve
ne ei totellut ohjausta enää kunnolla, joka 
johtui siitä, että sen peräsin oli kääntynyt 
!llelkein 45° kulmaan. Lisäksi totesimme seu
raavana päivänä, että sen potkurin molemmat 
lavat olivat lyhentyneet parilla tuumalla ja sen 
pohjaan oli hankautunut lautasen kokoinen 
ku luma, josta oli vain muutama milli puhke
amiseen. 

Iltapäivällä myrsky sen verran laantui , että 
uskaltauduimme paluumatkalle , joka onnis
tui . Sensijaan metsäreissu ei onnistunut. Em
me saaneet yhtään ajoa emmekä nähneet 
yhtään otusta. Vaimot , jotka olivat olleet 
huolissaan , olivat Mekan lahdessa odottamas
sa. Jostain syystä he eivät sanoneet sanaa
kaan , kun palasimme raajarikkoisina raajarik
koisella veneellä kotisatamaan . 

Arvi Korhonen 

Reijo Konstantin Koivu , monipuolisesti lahjakas 
rt-mies, fil.maisteri ja ye-everstiluutnantti . poistui 
keskuudestamme 54-vuotiaana Jyväskylän Yliopistolli
sessa Keskussairaalassa , jossa hänen elämänsä sam
mui vaikean sairauden murtamana heinäkuun 29. pnä 
1984 . 
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Harjoitustauolla kesäisessä Utössä. 

Korpraalista kouluttajaksi 
Korpraalin kesä 

"Oma käyttäytyminen on muuttunut melkoisesti. 
Vanhempia henkilöitä teitittelee, ja !omillakin ku
martelee vahingossa", kertoo korpraali Pekka Aho
kas. 

Kalkas-lehtihän on seurannut Pekka Ahokkaan 
taivalta siviilistä alokkaaksi ja oppilaaksi. Nyt on 
käyty AuK II, jonka koulutustavoitteista yliluut
nantti Hannu Heinonen kertoo: 

"AuK II toteutettiin suunnitelman mukaan Utön 
ja Örön linnakkeilla 3. 6.-5. 8. 1988 . Kurssin en
simmäinen viikko kului Örössä puolustusneuvoston 
vierailun valmisteluissa ja tämän jälkeen olivat 
vuorossa Öröstä saadut kuntoisuuslomat. 

Kurssin tahti oli rankka , koska koulutustavoitteet 
oli saavutettava normaalikursseihin verrattuna lähes 
kaksi viikkoa lyhyemmässä ajassa. Opetus syvensi 
oppilaiden aikaisemmin omaksumia aiheita ja käy
tännön harjoittelu valmensi ryhmänjohtajatehtäviin. 
AuK II:n päätyttyä ryhmänjohtajan on hallittava: 

- oman erikoiskoulutuksensa mukaiset ryhmänjoh
tajatehtävät 

- apulaiskouluttajan tehtävät 

- sisäpalvelus-, päivystys- ja vartiopalvelutehtävät 

- turvalli suuspolitiikan perusteet ja ymmärrettävä 
rannikkotykistön tulitoiminnan vaatimat tehtävät 
kokonaisuutena 

Kilpailu oppilaiden kesken oli tiukkaa. On kui 
tenkin asioita, jotka eivät näy arvosteluissa tai 
kokeissa . Se mitä miesten on erityisesti opittava -
kypsyyttä, vastuuntuntoa ja oikeudenmukaisuutta. 
Vasta tämän omaksuttuaan ryhmänjohtaja erottuu 
muista". 

Pekka Ahokas palveli Utössä. "Saaren sijainti ja 
sen kylä olivat mielenkiintoiset. Siellä toteutettiin 
AuK l:n oppeja käytännössä. Mielestäni käytännön
läheisyys teki koulutuksesta mielenkiintoisen. Utön 
saaren siviiliväestö antoi myös vapaa-aikoina tun
teen siitä, ettei aina ole armeijassa" . 

Alikersantin syksy 
AuK ll:n jälkeen Pekka Ahokas siirtyi Gyltöö

seen kouluttajaksi rannikkotykkimieskurss ille . Ran-

t' 
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Ryhmänjohtaja tarkastaa ensimmäistä kertaa 
ryhmänsä paikkoja. Alokkaita painaa vielä epä
tietoisuus tulevasta. 

nikkotykkimieskurssia johti majuri Heikki Kiviran
ta ja hän kertoi kurssista seuraavaa: 

" Rannikkotykkimieskurssilla koulutetaan kolme 
kertaa vuodessa miehistöä rannikkotykistön reser
viin. Rannikkotykkimieskurssin tavoitteet ovat seu
raavat: 

Miehet koulutetaan siten, että he 

- hallitsevat koulutushaaransa mukaisen pääaseen 

- osaavat käyttää ja huoltaa koulutushaaransa asei-
ta ja välineitä taisteluolosuhteissa 

osaavat toiminnan lähipuolustustehtävässään yk
silöasein ja 

- tuntevat perusyksikkönsä kokoonpanon ja toi
minnan koulutushaaransa mukaisesti . 

Koulutuksessa on painopiste harjoittavassa kou
lutuksessa. 

Kaksi kertaa vuodessa (1 ja ll saapumiserä) koulu
tetaan sekä 100 millin että 130 millin tomikanuunat. 
Molemmilla kalustoilla myös ammutaan. Kolmas 
vuoden saapumiserä saa koulutuksensa myös uudel
la kalustolla , mutta ei ammu sillä . Ikäluokka harjoit
telee talvitai stelua . Koulutus aloitetaan jaoksittain. 
Pian siirrytään patterikohtaiseen harjoitteluun. Jaos
ten toiminta nivelletään toisiinsa. Kovapanosam
munnat aloitetaan helpoilla suorituksilla . Harjoituk
sen myötä ammunnat vaikeutuvat. 

Kouluttajan tehtävä erikoiskoulutuskaudella on 
haasteellista. Kalusto on modernia ja kallista. Kou-

lutustulokset ovat helposti mitattavissa. Tulos on 
silloin hyvä , kun mies hallitsee tykin laukaus menee 
sinne, minne tykkimies sen haluaa. 

Tämän kokonaisuuden osakouluttajana toimi 
nuoremmalle saapumiserälle Pekka Ahokas . Ei 
tarvitse korostaa Ahokkaan tehtävän tärkeyttä . Re
servin laadusta on kysymys . Pekka Ahokas oli 
tyytyväinen keskiömiesten edistymiseen kurssin ai
kana. Toiminnan kruunasi kilpailuammunnat Utös
sä, jotka ainakin keskiön osalta menivät hyvin . 

Ympyrä sulkeutui 

Kun Pekka Ahokas astui helmikuussa 1988 
alokkaaksi , oli ensimmäisenä koulutustavoitteena 
taistelija. 

Lokakuussa hänen koulutuksensa on siinä vai
heessa , että hän saa oman alokasryhmän, josta 
hänen tehtävänsä on opettaa taistelijoita . 

"Olen nyt koulutuksen siinä vaiheessa, jota 
odotin alokkaana", kertoo alikersantti Ahokas. 
" Toimin Kuuskajaskarissa I Jaoksen 4. ryhmän 
johtajana. Jostain syystä olo vain ei ole niin 
hohdokas kuin olin kuvitellut" , alikersantti huokai
see, "vastuu painaa ja huoli siitä , että koulutus 
sujuu hyvin . Tavoitteeni on kouluttaa ryhmäni 
mahdollisimman hyvin ja pitää miehet terveinä ja 
reippaina rivissä koko alokasajan." Alokkaat juok
sevat, hiki virtaa, ympyrä sulkeutuu. 

Timo Ylönen 

Alikersantti Pekka Ahokas ottamassa päivystä
jänä vastaan uusia alokkaita. 
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Kenttärovasti Kari Vappula on jälleen kerran suunnannut lämpimät, inhimilliset ja ajankohtaiset sa
nansa seurakunnalleen valatilaisuuden yhteydessä. 

Privatisoitunut maailma 
Yksityistyminen eli privatisoituminen on yleistynyt mei

dän maailmassamme. Yksityistyminen on vaarassa johtaa 

ihmiset keskinäisen vastuuntunnon, lähimmäisyyden ja 

solidaarisuuden heikkenemiseen. 

Tällaisen yksityistymisen vaikutusta on hyvä tarkastella 

myös sotilasyhteisön kannalta. Voiko sotilasyhteisöstä 

puuttua vastuuntunto, lähimmäisyys ja solidaarisuus? 

Koko sotilaselämä perustuu velvollisuuksien tinkimättö

mälle täyttämiselle. Aikanaan oli tapana tehdä ilmoitus 

esimiehelle sanomalla: "Vastaan päällikön tehtävästä" tai 

"Vastaan vartiopaikan valvonnasta" jne. Tämä tapa selke

ästi toi esille , ettemme voi ajatella vain itseämme, vaan 

meidän katseemme on suuntauduttava laajemmalle. Yksi
tyistynyt ihminen on narsistinen ihmistyyppi , joka ajattelee 

vain itseänsä, omaa etuansa ja parastansa . Hänelle voi olla 

vierasta vastuunkantaminen. 
Lähimmäisyys saattaa tuntua pehmeältä arvolta sotaväes

sä . Sotilaselämähän perustuu tiukkaan esimies-alainen 

-suhteeseen. Nykypäivän yhteiskunnassa kuitenkin esi

mies-alainen -suhde ja samalla toivottuun tavoitteeseen 

pääseminen toimii vain hyvien ihmissuhteitten vallitessa. 

Hyvien ihmissuhteitten lähtökohta on toisen ihmisyyden 

kunnioittaminen , toisen hyväksyminen sellaisena kuin hän 

on . Sotilasyhteisössä, jos missä, tarvitaan lähtökohdaksi 

kaikkeen toimintaan toisen ihmisyyden kunnioittamista. 

Mitätöimällä toinen ihminen , halveksimalla häntä, panette

lemalla häntä, saadaan aikaan vain apea ilmapiiri , josta 

puuttuu tekemisen halu ja maku . Myös meidän perhe-elä

mämme kaipaa yhä uudelleen ja uudelleen lähimmäisyyden 

lämmön löytämistä. Kaikkien toimivien ihmissuhteitten 

perustana on toisen hyväksyminen ja kunnioittaminen . 

Yksityistyneelle ihmiselle muut eivät ole yhtään mitään. 

Solidaarisuus on yhteenkuuluvuuden tunnetta , myöntei

syyttä jotakin asiaa tai henkilöä kohtaan . Puolustusvoimat 

on aina pitänyt tärkeänä henkeä . Joskus sitä on sanottu 

isänmaallisuudeksi , joskus maanpuolustustahdoksi . Hen

gen ylläpitäminen on vaikea asia. Samaistuminen tiettyyn 

henkiseen yhteisöön ei ole myöskään helppoa. Henki ei 

saisi koskaan loppua meidän puolustusvoimistamme, sillä 

puolustusvoimat ilman henkeä, on kuin lintu ilman siipiä. 

Alituisesti tulisi myös korostaa kaikissa yhteyksissä soli

daarisuutta tätä henkeä kohtaan . Jokaiselle puolustusvoi

mien riveissä palvelevalle tulisi olla selvä yhteinen päämää

rä . Kaikkien tulisi olla motivoituneita toimimaan tuon 

päämäärän hyväksi. Näin varmasti tapahtuukin silloin kun 

tuon päämäärän on ymmärtänyt ja kun solidaarisuus on 

vallannut mielen . Yksityistynyt ihminen ei lämpene aatteil

le . Aatteettomuutta on joidenkin taholta pidetty tämän 

päivän suurena ongelmana. Missä aate kirkkaana loimuaa , 

siellä on intoa ja yrittämisen halua. 

Privatisoitumisesta me voimme tehdä johtopäätökset 

omassa elämässämme, palveluspaikoillamme ja kotielä

mässämme. 

Kari Vappula 
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Everstif UUtnantin litteä hattu 
Syyskesän keskimääräinen päivä oli osittain val

jennut Örön alueella ja rämäkät rannikonpuolustajat 

olivat kokoontuneet al ueelle heittelemään kranaa

teillansa köyden päässä raahautuvaa, alueellista 

koskemattomuuttamme uhkailevaa maalilauttaa. 

Aselajimme kehittäjät olivat päättäneet elokuvata 

kranaattiemme räjähtelyä maalin ympärillä . Ku

vauksen piti tapahtua Bengtskärin majakkasaaresta . 

Syyskesän matalapainemekanismiin kuuluva pin

tailman vaihto oli juuri meneillään ja se aiheutti 

lievää kohtalaisempaa vedenpinnan rypistymistä 

myös Örön merialueella . 

Kuvaajan toimittaminen Bengtskäriin käskettiin 
Örön K-veneen tehtäväksi. 

Päällikkö Tage sai alukseensa kuvaajan lisäksi 

merellisissä suoritteissa hyvin varovaiseksi tunnetun 

silloisen yliluutnantin . Koska K-veneen kyvystä 

suoriutua asianmukaisesti rantautumisesta oli tietty

jä epäilyjä , kiinnitettiin hinaukseen kuusipuusta 

valmistettu puolustussoutuvene , jonka päälliköksi 

mainittu yliluutnantti oli tilapäisesti ylennetty. 

K-veneen ja kuusipuuveneen muodostama saat

tue horjahteli, hypähteli, rysähteli , sukelteli ja 

kellahteli hörppien Bengtskärin luo ja hakeutui 

saaren suojan puolelle. Päällikkö Tage kertoi moni

sanaiseen tapaansa arvion olosuhteista , todeten: 

" Hullu yritys, piste ja punkt. " 

Tämän po itiivisen ja kannustavan tilannearvion 

kuultuaan hyvin varovaiseksi tunnettu yliluutnant

timme astui arvokkaasti kuusipuuveneeseen ja köm

mittyään pohjarallien, tuhtojen ja airojen sekä yli

luutnantin muodostamasta sekamelskasta esiin, il

moitti: "Osa sotkutavaroistaja vesiastioista kyytiin, 

suoritan koemaihinnousun ." 

Kuusipuuveneen päälliköksi ylennetty yliluut

nanttimme suoritti airoilla soutuliikkeitä ja tuossa 

tuokiossa, kuusipuinen puolustussoutuvene lipui 

rysähtäen Bengtskärin saaren rantaan . Veneessä 

olleet tavarat nostettiin maihin ja yliluutnanttimme 

keplotteli aluksensa redillä odottavan K-veneen luo. 

Seuraavaksi veneeseen lastattiin loput tavarat , 

kameravarustus ja pelastusliiveihin tukevasti köytet
ty kuvaaja. Airot notkahdellen kuusipuinen aluk

semme lähestyi valkoisena vaahtona kiehuvaa 

Bengtskärin houkuttelevaa rantalaguunia , jonka 

rannassa osa tulenjohtoryhmää oli vastaanottamassa 
maihinnou ijoita . 

Merellisissä suoritteissa hyvin varovaiseksi tun

nettu yliluutnanttimme , joka oli tilapäisesti ylennet-

ty kuusipuuveneen päälliköksi , antoi airohuonee
seen käskyn: "Silmät kiinni ja täyttä eteen. " Tämän 

käskyn aiheena oli kokemusperäisesti tehty havain

to , että kuusipuinen alus suoriutuu laguunin suuau

kon kuohuista ja virtauksista, kunhan se vain osuu 

sopivassa maininkivaiheessa ja riittävällä vauhdilla 

tuohon hieman venettä leveämpään aukkoon. Ja 

osuihan se kohdalleen. Mutta ... Maihinnousu

joukkomme harmiksi ja yliluutnantin yllätykseksi 

oli meri varannut suurehkon mainingin, joka salaka

valasti ja ennalta kertomatta saapui pelipaikalle 

täyttäen kuusi puisen puolustussoutuveneen vedellä . 

Yliluutnanttimme ystävällisestä kehotuksesta ku

vaaja kameroineen ja pelastusliiveineen astui veden

pinnan yläpuolella näkyvälle kivelle , kun kuusipuu

vene vedellä täytettynä virtasi ulos avovedelle . 

Saaressa olevan tulenjohtoryhmän päivystäjä ha

vaitsi tapahtuneen , otti radion ja ilmoitti lakoonises

ti: "Vene upposi , lähdemme pelastamaan, loppu ." 

Päivystäjä sulki radion ja lähti rantaan . 

Örössä harjoitusta johtava everstiluutnantti kuuli 

radiosta mainitun ilmoituksen ja oletti, että kyseessä 

oli K-vene . 

Everstiluutnanttimme aloitti sisäänhengityksen, 

punoituksen ja käänsi päijänneveneitä muistuttavat 

kenkänsä tulenjohtotornin uloskäyntiä kohti . Jatka

en aloittamaansa sisäänhengitystä ja punoitusta hän 

siirtyi ulos , tempasi lakin päästänsä, länttäsi sen 

Örön sorapohjaiseen maaperään ja alkoi hyppiä 

hattunsa päällä. Hyppimisvaiheessa hän vaihtoi 

hengitysrefleksin uloshengitykseksi koristaen sitä 

kovaäänisellä artikulaatiolla . 

Painomusteen punastumisesta johtuen emme voi 

julkaista artikulaatiovaiheen alkuosaan sisältynyttä 

henkilöarvostelua yliluutnantistamme. 

Loppuosasta sai sellaisen käsityksen, että eversti

luutnanttimme suunnitteli yliluutnantin siirtämistä 

alueelle, jossa vettä ei aina löytyisi vesilaiturista. 

Artikulaation päätyttyä everstiluutnanttimme poi

mi soran joukosta ujona ja litteänä kyyristelevän 

lakkinsa , ripusti sen kutreillensa ja suuntasi " päi

jänneveneensä" sotkua kohti , josta saatavalla sti

mulantilla aikoi saada aikaan tilanteen vaatiman 
johtamiskohtauksen. 

Palatkaamme takaisin Bengtskärin vesialueelle, 

jossa yliluutnanttimme jatkoi tehtävänsä täyttämistä 

kuusi puuveneen päällikkönä. 
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Todettuaan , että vuotojen tukkimiseen ei ole 

aihetta uhrata energiaansa , ja koska pumppuhuo

neen äyskäri purjehti ulottumattomissa , ja kun 

airohuonekin oli täyttynyt vedellä, katsoi kuusipuu
veneen päällikkö istuessaan kainaloitaan myöten 

meressä , että nyt on sopiva hetki luovuttaa myös 

kuusipuuveneen päällikkyys Tagelle ja suorittaa 

Bengtskärin maihinnousutehtävä loppuun uimalla 

maihin. Yli luutnanttimme veti maastolakin lipan 

alemmaksi otsalleen ja uintiliikkeitä suorittaen yritti 

paimentaa ajelehtivia tavaroita saaressa olevien 

ulottuville . Saaressa olijat auttoivat kivellä kyyhöt

täneen kuvaajan kameroineen saareen ja ryhtyivät 

pyydystämään köysillä meressä vielä vapaasti uis

kentelevaa yliluutnanttia . Selityksien, ähellysten ja 

muutaman yrityksen jälkeen he onnistuivatkin ka

lastamaan lievästi mustelmilla olevan, mutta muu

ten ehjän yliluutnantin kuiville. 
Ammunnat suoritelliin , laukaukset filmattiin ja 

parin päivän kuluttua tulenjohtoryhmä vahvennellu

na kuvaajalla ja kuusipuuveneen entisellä päälliköl

lä palasivat Öröhön . Laiturilla se isoi everstiluut

nantti vastaanottamassa saapuvaa joukkoa. Kuusi

puuveneen päällikkö tiedusteli everstiluutnantilta: 

" Miten sulia on tommonen rähjänen lakki?" 

- Everstiluutnantti aloitti sisäänhengityksen, ja 

ystävälliset palvelustoverit piilollivat entisen kuusi

puuveneen päällikön. 

Pertti Siivonen 

----
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Puolustusvoimien varusmiestoimikunnat voivat 
vaikuttaa asevelvollisuuttaan suorittavien miesten 
elämään anneijassa monellakin tavalla . Ensinnäkin 
ne pyrkivät parantamaan varusmiesten vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia ja sosiaalista viihtyvyttä . Va
litettavasti tämä usein rajoittuu lähinnä videoiden ja 
videopelien hankintaan. Tällaisten perushankinto
jen jälkeen pitäisi mahdollisuuksien mukaan lisätä 
edellytyksiä omaehtoiseen, aktivoivaan ja jopa luo
vaan toimintaan, jotta vapaa-ajanvietto ei rajoittuisi 
ainoastaan jerrycottonien lukemiseen ja rambojen 
katselemiseen. 

Toiseksi VMTK:n tarkoituksena on avustaa va
rusmiehiä sekä työllisyyteen että opintoihin liitty
vissä ongelmissa. Jokaisessa toimikunnassa on asia
miehiä, jotka ovat perehtyneitä mainittuihin sekä 
oikeudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Näin 
pyritään huolehtimaan siitä , ettei varusmiespalvelu 
aiheuta tarpeettomia vaikeuksia siviiliasioiden hoi
tamisessa tai siirtymisessä takaisin siviiliin . 

Toimikuntien kolmas tärkeä tehtävä koskee työ
suojelua. Kysymys on juuri nyt erityisen ajankoh
tainen, sillä työturvallisuuslain ja -asetuksen muu
tokset ovat laajentaneet työsuojeluvaltuutetun toi
mivaltaa. Uusien säännösten mukaan työsuojeluval
tuutettu voi keskeyttää varusmiehen suorittaman , 
työn , mikäli hän katsoo työn vaaralliseksi eikä 
kysymys ole viikko-ohjelmaan merkitystä tai soti
laalliseen harjoitukseen liittyvästä työstä . Laajennus 
asettaa toisaalta työsuojeluvaltuutetun tehtävään va
litulle entistä suuremmat vaatimukset. Lopulta on 
kuitenkin huomattava, etteivät mainitut toimivallan 
laajennukset tai rajoitukset ole ratkaisevia, sillä 
kaikissa tilanteissa jokaisen varusmiehen oma vel
vollisuus on "pitää silmänsä ja korvansa auki" ja 
ilmoittaa vaaratilanteista välittömästi esimiehelleen . 

Halutessaan VMTK voi saada hyvinkin paljon 
aikaiseksi. Kysymys on lähinnä siitä, että ryhdytään 
toimeen. Ongelmana varusmiesten aktivoinnissa 
mukaan toimintaan on lähinnä se, että aloitteiden 
käytännön toteuttaminen vie usein niin kauan aikaa, 
etteivät asian liikkeelle panneet ehdi itse nauttia 
työnsä tuloksista. Toisaalta toimikuntien toimikausi 
on niin lyhyt, että toiminta pääsee vasta alkuun 
miesten jo saadessa siirron toiseen yksikköön tai 
kotiutuessa. 

Kaikuja, saarilta ja kiviltä 
Gyltö 

Gyltön linnakkeella on jo jonkin aikaa keskitytty 
oman VMTK-huoneen rakentamiseen. VMTK on 
hankkinut paikallisen rahalaitoksen ja Rannikkoso
tilaskotiyhdistyksen suosiollisella avustuksella 

TV:n, videot ja stereot , jotta varusmiehet voivat 
nauttia mukavasti sisustetussa huoneessaan moni
kansallisen viihteen tarjoamista antimista . 

Utö 
Varusmiehet ovat perustaneet VMTK:n organi

soimana Utön linnakkeella "bändin" . Taas kerran 
Rannikkosotilaskotiyhdistys on lahjoittanut varat 
käytännön toteutukseen eli instrumenttien hankin
taan. Musiikin harrastajilla on näin tilaisuus joko 
itse soittaa tai aktiivisesti kuunnella elävää musiik
kia perinteisten utöläisten harrastusten , kalastami
sen ja veneilyn, lisäksi . 

Örö 
Myös Örön saarella harrastetaan kalastusta , mut

ta muuten VMTK-toiminta on rajoittunut "soden" 
lahjoittamien videolaitteiden katselemiseen. 

Kuuskajaskari 
Aktiivisimmin exkursioita ja vierailuja on järjes

tänyt Kuuskajaskarin VMTK. Menneenä kesänä oli 
mahdollisuus nauttia kulttuurista Rauman suviteat
terin ja Porin Jazz festivaalien muodossa. Jalka
pallo- tai jääkiekko-otteluita ei Raumalla voida 
tietenkään unohtaa . Myös varusmiehet itse nuijivat 
kahdesti "kapparit" jalkapallotumauksessa. 

Latokari 
Latokarin VMTK on pitkään viettänyt hiljaiseloa, 

mutta nyt vaikuttaa siltä, että toimissa on uutta 
puhtia. Suunnitelmia on tehty paljon ja tuloksia 
alkaa näkyä ensi vuoden puolella. Tarkoituksena on 
aloittaa yhteistyö isoveljien eli TurltPston ja 2. 
ErAutoK:n toimikuntien kanssa, jolloin resurssit ja 
mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan parane
vat. 

Sotilasläänin VMTK-päivät 
TurltPston VMTK:n isännöiminä pidettiin soti

lasläänimme VMTK-päivät Heikkilässä. Kokouk
sen antia oli mm. päätös järjestää pitkäaikainen 
liikennekampanja vaihtuvin teemoin varusmiesten 
huomion kiinnittämiseksi liikenneturvallisuuskysy
myksiin. Lisäksi käsiteltiin työsuojelulainsäädän
nön uudistusta ja ehdotettiin, että eri joukko-osasto
jen työsuojeluvaltuutetut voisivat tehdä yhteistyötä 
mahdollisesti myös keskenään. 

Velallinen! 
Valtio maksaa Sinulle takaamiensa opintolaino

jen korot suorittaessasi varusmiespalvelusta. Riit
tää, että olet päivänkin palveluksessa koron eräänty
miskuukautena. 
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Turun Rannikko
iykistökillan 
alkuvuoden 
toimintasuunnitelma 
v. 1989 

20. 1. Tutustuminen Turun Vartiolaivuee
seen 

18 . 2. Vuosikokous 
Maaliskuussa myöhemmin määrättävänä 

ajankohtana tutustuminen johonkin laitok
seen. 

Turun Rannikkotykistökillan 
syysjuhlat 28. 10. 1988 

Killan tavanomainen syysjuhla vietettiin 
Svenska klubbenilla iloisten tapaamisten mer
keissä. 

Juhlan ohjelmasta mainittakoon Kaisa Pih
lakiven laulu sekä kiltasisko Helga Wiik
manin aikaansaama haaremityttöjen tanssi . 
Ohjelma oli erittäin onnistunut ja Helga-sisko 
oli tehnyt sen hyväksi tavattoman suuren 
työn. Siitä hänelle ja muille viidelle esittäjälle 
mitä parhaimmat kiitokset. 

Illan musiikista huolehtivat Heikki Ranta& 
kumppani. Juhlan juontamisesta huolehti kil
taveli Kauko Peltonen tunnetulla erinomaisel
la taidollaan . Juhlaan kuului myös arpajaiset. 
Kaikille arpavoittojen lahjoittajille suur-kii
tokset. 
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Haareminaisten tanssi. Haareminaisina esiintyi
vät Helga Wilkman, Valma Ahlroos, Merja Han
nula, Elina Laiho, Irmeli Mäihämäki ja Kaija Tuo
minen (kuvassa yksi tytöistä poissa). Sheikkinä 
oli Kauko Peltonen. 

Juhlayleisöä. 

Juhla päättyi tanssiaisiin . Tilaisuus oli hy
vin onnistunut. 

Toivo Veriö 

Haluatko Killan jäseneksi? 

Killan sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi 
pääsee jokainen rannikkotykistössä tai muissa ran
nikolla toimivissa aselajeissa palvellut tai palveleva 
ja sotilaskotitehtävissä toiminut tai toimiva Suomen 
kansalainen sekä Killan varsinaisen jäsenen omai
nen. Killan varsinaiset jäsenet hyväksyy johtokun
ta . 

Mikäli olet rannikkotykistöhenkinen ja kiinnostu
nut toiminnastamme lähde mukaan retkillemme, 
joilla voit ilmoittautua jäseneksi. Voit myös soitella 
johtokunnan jäsenille tai kirjoittaa killan osoittee-

seen: Turun Rannikkotykistökilta ry PL 53 I , 20101 
TURKU. Varusmiespalveluksessa olevat saavat il
moittautumiskortteja yksikön vääpeliltä. 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Muuttaessasi muistathan tehdä 
osoitteenmuutoksen myös Kiltaan . 
Näin varmistat kiltapostin saapu
misen ajallaan. 
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Rantojen vartijat 

Meri meillä on aava, min kuohui lyö 
kotirantamme kalliomuuriin . 
Meille tuttua pauhuissa sen on työ , 
niimpä ol.kohon päivä, tai olkohon yö , 
emme uuvu sen kuohuihin suuriin . 

Esi-isät on rannat nää raivanneet 
peltotilk.kunsa kallion lomiin 
elonriemuja liioin ei kaivanneet, 
eivät vieraita valtoja vaivanneet, 
Aina rakkaus rajaton omiin . 

Mutta varjele taivas , jos vainon mies 
tänne purjehti sotaisin toimin , 
ollen vaarassa kontu ja kotilies 
jopa paikkansa jokainen si lloin ties, 
ylös nousi he yhteisin voimin. 

Linnanvuorilla valkeat syttyivät, 
merkki tulet roihunsa palain. 
Tositoimiin he yhdessä ryhtyivät, 
kylä kylältä yhtehen yhtyivät, 
toinen toiseensa tarmoa valain. 

Esi-isien muisto tää velvoittaa -
Samaa olemme suku-juurta. 
Kun on vaarassa Koti ja Synnyinmaa, 
taasen Rantammme Vartijat kiiruhtaa 
kohti määräänsä ylvästä, suurta . 

Linnanvuorilta vieläkin leimahtaa, 
sodan soihdut voi liek.kinä nousta. 
Mies mieheltä vieläkin Suomenmaa 
ylös yhtenä miehenä ponnahtaa 
sekä jännittää taistelujousta. 

Näiden rantojen lapsi, et' tuntea voi 
mitä pelko ja arkuus ovat. 
Tuhoturmaa hänelle monesti soi 
Sävel rantamme laineiden , jotka toi 
hänelle kohtalot usein niin kovat. 

Ovat vartijat rantamme valveillaan , 
joka miehen on paikasta selko , 
ja kun tarvitaan; kukin kohdastaan, 
valmis rantamme rauhaa on puolustamaan, 
MEILLE OUTO ON ARKUUS JA PELKO. 

Matti Heinonen 

~ 
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Oodi Kalkkaalle 
Oi Kalkas, Kalkas 
sä Lintu uljas 
mi rannikoillamme liite/et 
kenties yhtään sä tiedä et 
kuink' kiltalaiset sua ihailee 

kun komeuttasi katselee. 

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

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

Liisa Vuorio 
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11/88 AUK 1 
Uuden koulutusjärjestelmän mukainen Aliupseerikurssin 

I jakso toimeenpantiin IU88 palvelukseen astumiserän osal
ta Kuuskajaskarin linnakkeella 5 . 8.- 28 . 9 . 1988. Uudis
tus muutti aiemman Ryhmänjohtajien valmennusjakso l:n 
Aliupseerikurssi 11:n jaksoksi . Käytännössä uudistus ai
heuttaa muutoksia opetusohjelmaan, arvostelu- , palkitse
mis- ja päätösjärjestelyihin. 

Jakso toteutettiin lähes aiemman opetussuunnitelman 
mukaisesti kurssimuotoisena ja yhteisenä HanRPston kans
sa . Lisäksi jaksolla koulutettiin aselajin yhteinen merival 

Veli-Pekka Paatero 

vontalinja . 

Jakson opetusoh
jelma on varsin teori 
avoittoinen ja tiivis. 
Vaihtelua sisäopiske
luun ja käytännön 
harjaantumista ryh
mänjohtamiseen on 
saatu leirein ja maas
toharjoituksin . Kes
keinen vapaa-ajan 
harrastus on jakson 
aikana ollut jalkapal
lo , jossa linnakkeen 
mestaruuden voitti 
tykkilinja . Kurssin 
oppilaat kunnostau
tuivat myös erin
omaisesti valtakun
nallisessa sotainvali
dien keräyksessä. 
Keräten ennätyssum-

man 25 .836 ~ 50 penniä . Parhaiten keräyksessä kunnos
tautui oppilas Vesa Akerberg keräten 952 markkaa . 

AUK l:n aikana toteutettiin taistelukoulutusleiri Katan
pään vartiolinnakkeella 12.- 15 . 9 ., Partiokilpailu Reilassa 
15.- 16. 9 ., Partiokilpai lussa voittajaksi selviytyi Keskiö
linjan I joukkue toisena oli Tykkilinjan III joukkue ja 
kolmantena Tykkilinjan II joukkue. 

Yhdistetty toimintavalmius ja ampumaharjoitus pidettiin 
Utön linnakkeella 19.- 24 . 9 . jolloin oppilai lla oli mahdol
lisuus tutustua ja testata oppejaan käytännössä todellisella 
taistelukalustolla . 

Merivalvontalinja osallistui oman erikoiskoulutuksensa 
puitteissa Rannikko-88 harjoitukseen 18 .-25 . 8. saaristo
merellä . 

Vahvuus kurssin alkaessa oli 86 oppilasta . Hyväksytysti 
jakson läpäisivät kaikki oppi laat. 

Jakson oppilasjakauma joukko-osastoittain oli seuraava: 
TurRtR 51 oppilasta , HanRPsto 28 oppilasta , SI RtR 5 
oppilasta , KotRPsto 2 oppilasta . 

Kiitettävän arvosanan sai neljä oppilasta . Jakson päätty
essä ylennettiin korpraaleiksi 45 oppilasta . Rannikkotykis
tökouluun siirretään 23 oppilasta, jotka jatkavat opintojaan 
Reserviupseerikurssilla n:o 189. Muut oppilaat jatkavat 
Aliupseerikurssin 11 :lla jaksolla Utössä , Örössä tai omissa 
joukko-osastoissaan . Toivotan kaikille menestystä seuraa
valle koulutusjaksolle . 

Kiitettävään arvosanaan yltivät kurssilla seuraavat oppi
laat: korpraali Uusitalo Ilkka Arimo Tj-linjalta , korpraali 
Ilvesaro Petri Olavi Tj-linjalta , korpraali Kuusisto Matti 
Sakari Kiö-linjalta , korpraali Virtanen Jussi Petteri Mv
jalta, joista priimukseksi selviytyi korpraali Uusitalo piste
määrällä 23 2, 4. 

• Veli-Pekka Paatero 

__ ~ kurssijulkaisu 
_______________ 27 _ 

Oppilas kertoo aliupseerikurssista 
On - Herran kiitos - vielä joitain tärkeitä , etten sanoisi 

edistyksellisiä arvoja tässä hysteerisesti muuttuvassa tois

arvoisuuksien maailmassa. Esimerkiksi aliupseerikoulu. 

Eteenpäin pyrkivän ja oppimishaluisen varusmiehen jatko

koulutustoiveena tulisi olla ehdottomasti AUK, sillä juuri 

se avaa parhaat jatkokoulutusmahdollisuudet paitsi armei

jassa myös siviilissä. Ei AUK ole paikka, jossa kouluttajat 

purkavat neuroottista toimeliaisuutta turvattomiin oppilai

siin . Johtamista harjoittelevat nyt oppilaat itse. Ja harjoitte

lemista totisesti tarvitaan , sillä johtajan on hallittava monia 

muitakin asioista kuin ehkä yleisimmin tunnettu kuuluva 

äänenkäyttö. Kouluttajat antavat lähinnä vain ohjeita ja 

neuvoja. 
Osa koulutuksesta on kaikille samaa, mutta jokainen 

linja käy läpi myös eriytyvän koulutuksen jakson. Sen 

aikana opitaan ne tiedot ja taidot , joita kullakin linjalla 

tarvitaan. Tykkilinja sotkee kätensä rasvaan, merivalvonta 

taas tähyää merelle , keskiö puuteroi nenäänsä ja tulenjohto 

tutustuu LASU:n ihmeellisyyksiin. Eriytyvästä koulutuk-

Tulenjohtolinja 

Tj-linja 

1. Fmtk Timo 27. 05. 68 
Espoo. Franbe goes to 
RTK . 

vaaueissa'? 

2. Hallikainen Juhana 
O!i. 11. 68 Helsinki . Aina 
vaihcess.a - johtopäitös: 
Selvä liikintä-au . 

Kokelas Koivunen Sami 
28 . 4. 1968 Rauma - hy
mypoika - mukava lijl, 
ainakin kokclaahi 

3. Hillbc-r1 Jukka Tapani 
27 . <n . 68 Raisio. Lin• 
nak.kcen dnni nappula. 

sesta on syytä kuriositeettina mainita tykkilinjan miehinen 

tykki vala . 

Koulutus on joskus kovaa, mutta paikkapaikoin hyvinkin 

mielenkiintoista vaikka jotain turhaa painolastia (lue: 

varustarkastuksia) voisi vähentää asteittain kunnes niistä on 

päästy kokonaan eroon. Tulee myös muistaa, että AUK:ssa 

aivastuskin on arvosteltava suoritus. Vain opinnoissa 

parhaiten menestyneet lähtevät Santahaminaan reserviup

seerikurssille, jonne pyrkijöitä on enemmän kuin mitä 

voidaan ottaa. 

AUK:ssa painopiste on vahvasti koulutuksessa . Joskus 

voi kuitenkin käydä niin, että linnakkeen sisä- tai ulkojär

jestyksessä tapahtuu pientä lipsumista (Sisu-aski pihamaal

la). Tällöin tartutaan luudanvarteen ja isänmaan armaat 

äidinkasvot siistitään tietenkin välittömästi . Lopuksi on 

hyvä muistaa, että sotilaselämän räsymatossa on myös niitä 

värillisiä raitoja. Useimmat niistä löytyvät AUK:sta. 

Alikcnantti Laurila Kai 
30.7. 1968 Vchmaa - kau• 
raji tti - mahlisonni multa, 
muu•muu ! 

4. Hukkincn Tommi 
24 . 08 . 68 Linoinen. 
Hik . hik, hik. Hukkincn , 
linnalleen siiYouspa/Ye• 

'"· 

S. l!Yesarof'ctri 31.08 . 68 
Hanko. Linjan liukkain 
nakkiluumu . 

Veijo Kujala 

6. Kal lioinen Mikko Pc1-
1eri 08. 12 . 68 Uusibu
punki . Niin se oo cni 
kahta en Yaihda: ·1oincn 
oo niä mun sukat ja loi-
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13. Nikkanen Kimmo Ka• 
lcvi 19. 03. M Helsinki . 
Pancriston piivystivl 
Nikkanen. 

. 
19 . ÅkcrbcTg Vesa Miih
bel 09. 04 . 69 KcmM>. 
Onko nii pyörcc1 palloi: 
meidin . 

1 
la rei!UJI n,uhal li 
lunaja - n1meosi 
nenmics 

14. Ristimiki Jukka 
15. 05. 68 Hanko. Kui ttaa 
kcrnui, kuiuaa kili, olosi 
ru lcepa.R:mmaks. 

9 . Lahu Jouni 24. 08. 68 
Harj■valla . M icsjok■ ajoi 
kolarin 1ykin kansu. 

IS. Tcrio16 Sami Pcncri 16. Torld:ola Jan 
07. 05 . 69 Kaarina. Leu10 07 . 08. 68 Pori . Jau oo 
luolamies. intohimoni - syön muroja. 

huumorintaJuincn Humb
n:y Hoganin niköincn 
mies, joka yritti myydi 
i itinsi prcluden rahapu-

"""" 

Ahkcrsatini Hclskyaho 
Matto 19. 2. 1968 Salo -
hilpei pikku viikari.jonka 
omilu1sta huumona ym
mittivit vain harvat tuvat 

4. Grönroos Juha Tl>Omls 
04 . 03 68 Halikko. Tosi 
kuiva Jilki. Ei keksitty 
nutiin k.il)OllcltaVH . 

17 . Uusi1alo likka 18. Wasama 10. 0 1. 66 
0 1. 0 1. 68 Kiikala. Gui- Puri . Linnakkeen rauhalli-
ncsin cnnitysk.irjaan; s sin mahtisonni. 
raan auk:sta Kadcnikou 
luun . 

S. Hc ik.kili Jaakko TapK> 
OS. 07. 63 Turtu . Jos1ain 
kWIUIWI syysli viihtyy 
sairulassa ~mmin kuin 
bswlla, pakon edcssi 
kui1enk1n siirtyy lonucn · 
ajaks1 kociln . 

6. Huunoncn Jyrlu Juhan, 
17. 05 . 68 Kaarin11. 0nne-
10n nallikonc. Sopii sus 
ta/ous-aukik.s1 . 

., 
I 
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7. lver Pa1rik Allel 
10. 09. 68 Tulin1ehdu. 
Ihme.mies maclvcr. Aina 
v~1os.saralcen1avi1Kle
oiuijaehdoluk.sia. Alilden 
kauhu . .. Mikl NIUflllU 

lvcrr' - Ei miklin, Hern 
Alikcrsanni. 

13. MalmivaaB Pc1ri Ju
hani 15. 10. 68 Helsinki . 
Kiclinero, oli vuoden au
pairirui Mikkclissi. 

19 . Salminen Jussi Mikael 
15. 08. 68 Sirtdsalo . 
.. Nciisyyskin mc.ni niclu
risakik.kauksessa' ·. 

1. Aallo Mika Mauri1:s 
04. 11. 68 Turtu . 
"Åhi .. ihi, on ni in vi
hi". 

8. lsomcri Kani Pekko 
07 . 09. 69 He lsinki. Kes
kiö on ihan mukava ja 
luonnollinen asia, ei sini 
ole millin hlpcimisll. 
"Aikaa yksi minuutti tai 
viisisckunuia''! 

14. Mikcli Sami Jouko 
08 . 07. 68 Nousiainen. 
TurRLR:n asckipis1ely-
mcstari . Mono: 1 love my 
rt 62. P.S . mi osun l»C· 
rii tappajahain teeman , et 
usko vai? Tuvan söpöin 
pupumussukb . 

20. Salonen Mika 
08. 04. 64 Turltu . Salonen 
singahtaa ainoastaan nak
kisoojaan. 

Kersantti ÖSterman Marko 
) . 1. 1967 Rauma - jopas 
hiikii.scc 

2. Autere Mikko Antero 
15 . 07. 70 Jirvenpii . 
Vihrcili 8ud1yta & 
c.dus1us1ehtivii-RT K-ka-

9 . Kivi Jouni Peili 10. KuusiSlo Mani Sakari 
20. 05. 68 Kiikala . Kuus- 30. 03. 61 He lsinki. Vu-
kljaskarin söpöliincn. 
T iskikone. Ascn10 ... Ai 
juu !Lcpo! 

15 . Mikincn Jari 
17. 11. 66 Salo. Aina 
ajoissabllisruksessa. Tuvan"pccicmo" . 

2 1. SandqviSI Harri Mika
el 14 . 0 1. 68Espoo. Josei 
sika syö niin Sandqv1s1 
iy6! Kuulemma aika i.so 
(heppu) . 

Kokelas Tuominen Juha 
4. 2. 1968 Merikarv111 -
Porin hymyilevi karl\un
Wtaja 

) . Hagncr Torn Jari Kalevi 
15 . 09. 68 Pori . Kova fu 
tikscn pclaaja: sa1pck1sti 
vcmppu ja kuntsarin. 

22. Suwnicmi Mika JIIJ\IIC 
Juhani 05. 07 . 68 Kalan 11. 
''Kusuhily1ys'' . M;cs 
paikallaan, JOiia krooru
ncn nakk.ipclko . Kallioho
vin viijykonc . 

Alikenanni Huurinaincn 
Tommi 26. 4 . 1967 Rau
ma - tukka takanaJaelimi 
cdcs.si - linnakkeen Jerry 
Lewis 

4 . Hakkarainen An111 Ju
ham 25 . 0 1. 68 Espoo. 
Hillarahen blues: ''Ml 
haluun purn munklm, 
munU.h, munk.ku ..... 

11 . Laitakari Timo Aarne 
Juhani 07 . 08. 68 Helsin
ki. M ies ICUUjopa ilt11oi
missa. Pink.a1 aina kuintS1-

""''· 

23. Vesamo Pu, J uhani 
21. 09. 68 Rauma. E.hm
kö tissi käymiin röökilli . 
Sinni ilmoiuelija . 

Ahkerunt11 Lahunen Sau
h 29. 11. 1968 Rauma -
vcmppa101m1kunnan PJ 

5. Huolman Jukka M,k.acl 
09. 08. M Pon. Alw 
known as Hc-man 

12. LuntamoJaakkoOlavi 
3 1. 10. 67 Rauma. Kenen 
punki.a? Oppilas Lun11-
mon. herra Alikersanm. 
Onko timi micleslännc 
sirmi? (Hilj1.1suus) ... 
MiksjusimiJ?? 

24 . Vuom;alo Jan 
29. 04. 64 PcmK>. Ltn
nakkeen ainoa rcpunsuo
Jukscn onumJa. 

6. Hänninen Ranu Juhan, 
14 02. 68 Hcliink.1 " Hi
si-hiM1ncn" Fiksu pi,Jii 
aina"? 
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Juha 
Tuvan 

pahin nakllt.lJI "Don 
JonhSOl'J· ·. 

13 . Lehtonen Juha-Matt i 
30. 04 . 68 Turku . Tykk,
linjaniloincn vcsscli . 

19. Pelkonen Jarmo Juha
ni 14 . 03. 69 Kokemäki. 
Nuona vclttoa hhu. Moi
to: ''mitis mii .... TUYIO 

lusmu . 

25. Viinikkala Kimmo Ta
pio 25. 08. 68 Laiula . 
" Piippu e1 ku putk..i "! 

8. Kaartovuori Tomi Kns
tian 27. 0 1. 69 Salo. Sir
mii m~ti nakk1suo1as
sa ., 1uitten tauol11! 

9. Kaski Tomi Pcnen 
II . I0. 68Tampen::."En
nen oh miehet sinnii ... " 
- toista on Kaski nyl! 

.. • ~. 

li'-llla 
14 . Lempinen Anni Jo- 15. Licho MarkoUrhoTa-
hanncs 05. 05 . 68 Turku . pio 16. 03 . 69 Ker.iva 
- "Syytön mää siihen Lomille. lomille, sidli 

_____:•~"'.:' ..:" ·------ nousccpromillc. 

Aterioi Kaapissa 

Meri valvontalinja 

Yliluutmmtu Aaltoocn 
M .. n1 14 k 1938 Tyrväi 

1,.,-.., ·· 11<:tu:,i\1ans1 

KCDIIOUI Kesku,en Ismo 
9. 10 1964Turku - K-ka
nnrambo 

Kokelas Harvonen Rami 
26 4. 1968 Kaarina - hil-
1a1s1cnvc11cn saahs1a1a 

kurssijulkaisu ff--

IO. Kujala VeiJo lian 11 Laine Tommi Vi h1on 
26. 03. 68 Turku. Kum11 04. 03. 68 La111la. Haisee 

aina hukassa. J·~•'=- -------"\ 

Al1keBantti Haggren Esa 
6 . 10 1968 Turku - koko 
aukm huumormtaJu1sm 
hemmo JI ··kovm possut• 
laji" 

sija Hangosia - Futis KL. 

12. Lammi Anui EfJllS 
13. 03. 68 Kangasala. 
Mr. Walkman - Ki,ssehi 
&suunnis1usta. 

24. Tuomenlmski Timo 
Ilmari 11. 02 . 69 Turku. 
Annolon "'levyauiomaat -

1. Arola Mib Sakari 
24. 04. 68 Helsinki. Lin
jan ihmisys1ävillisinjahu
maanein. 

7 . Kokkonen Tommi Ju
hani 20. 07 . 68 Helsinki . 
... Miki ihmcc:n Kokko
nen? No Ere 1ic1ys1i! 

13. Rosvall Pauli Keijo 
11 . en. 68 Kodisjoki . SO
luku ja Ford, siinä kaikki 
mititarvitsen. 

2. Au.hto Sami Michael 
11 . 10. 69 Helsinki. Slön
tiliisten ykköhiirilo::ö Ja 
mölypallo. 

8. Kumpulainen Pasi Ju
hani 19. 04. 68 Helsinki . 
Mv-linjan ··super-urpoin '" 
jälki ainakin omien sano
jensa mukaan. Pokeri ei 
peti koskaan. 

14 . Sajo Kim Juhani 
16. 11. 68 Nauvo. SS
mies (sinni Sajo), jolta 
suuri suu ja vicli suurem
matsaappaat. 

) . Fonström Isto Olavi 
1.5 . 12 . 68 Rauma. " Kuil
Slpuppeli ''. selvisc sit oo . 

9 . Kuumu Petri Kustaa 
10. 11 . 66 Espoo. 
" Miks?"', hei scli11iäks 
joku?! 

15. Turunen Jouni Seppo 
11. 11. 69 Kitee. 167 cm 
tiy1titaistelij111. 

4 . Gustafsson Lasse Aio 
Mikael 13. 0.5. 68 Vwua.a 
Dosentti gu.sse . whcre"s 
theball"! 

10. Lammimetsä Tero Ju
hani 29. 06. 68 Hämocn
linna. Kassun J)<inlS skitta
mies?"' Milivikaahcvissi 
muka on?" 

16. Vin.anen Jussi Pcneri 
04 . 0 1. 66 Porvoon mlk . 
·· ... Korjaan ·: Tämä sel-
vi! 

5.Kuntinen Hani Pclo::a 
09. 04 . 67 Lohja. Kap1oe
ni Kaartinen: "' Muonioon 
mivaanskri,vallen ... •· 

11 . Manninen Marko 
KriSl ian 01. 12. 70 Hel
sinki . Juniori.jonka hymy 
onvaillavenaa.a1naunes,., 

6. Kivim Janne Tapt0 
30. 04. 68 Pori . Todella 
n1u.halhnen mies. "" Lo,ml
la reimanin _ _. .• KÖNT
TI . 

12. Raiku Ano Olavi 
27 . 08. 68 Perniö. Raili:.aa 
siin.ioo tanton 1a1kaa! 

Turun Rannikkotykistökillan johtokunta toivot
taa kaikille kiltalaisille sekä Turun Rannikkoty 
kistörykmentin kantahenkilökunnalle, varus
miehille sekä RSKY:n sisarille 

Hyvää ja rauhallista Joulua ja 
onnellista Uutta Vuotta sekä 

kiittää kaikkia hyvästä 
yhteistoiminnasta 
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Rykmentin vuosijuhla 10. 9. 1988 
Raumalla 

Aselajimme tarkastaja eversti Juhani Niska otti Rauman Valtakadulla vastaan rykmenttimme 
ohimarssin. 

Yliluutnantti Saastamoisen johtama lippujaos. 

-~-----------33 _ 

RAUMAN KAUPUNKI 

UUSIKAUPUNKI 
- kaupunk merem parttal 

HANGON KAUPUNKI 

KUSTAVI 
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HOUTSKÄR 

KORPO 
KORPPOO ~ DRAGSFJÄRD 

HUOMIO KATSE 
KORPPOOSEEN 

PAIN! 
Näet kehittyneen, modernin 
kunnan keskellä Turunmaan 
kaunista saaristoa. Täällä on 
hyvä olla ja asua. 

Korpo är en välutvecklad, mo
dern kommun mitt i Åbolands 
vackra skärgård. Här är det bra 
att vara och bo. 

NUORIMIES! 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA T AR
JOAA ASUKKAILLEEN VIIH
TYISÄN JA MYÖNTEISEN YM
PÄRISTÖN, JOSSA ON HYVÄ 
YRITTÄÄ JA ELÄÄ. 

Tule Dragsfjäldiin - viihdyt, 
koet ja näet sellaista mitä 
muualla ei ole! 

Rakentavia lisätietoja 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
25900 TAALINTEHDAS 

Puhelin (925) 611 33 

Eikö jo olisi aika asettua aloillesi? 
Jo vuosia on PYHÄRANTA ollut SE RANTA, johon monet 
kulkijat ovat heittäneet ankkurinsa. Mikset SINÄKIN 
heittäisi? 
Puhelimesta (938) 580 04 saat ohjeet 

PYHÄRANNAN KUNTA 

-'R--H-=y:....v_äå_· _Jo_u_lu_a_J:....·a_O_n_n_el_li_st_a_u_u_tt_a_V_u_ott_a ___ 35 _ 

Täydelliset muuttopalvelut 
edullisesti 

Turun KTK :sta, 

myös iltaisin ja viikonloppuina. 

SOITA 388111 
Rieskalähteentie 85 Turku 
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•-palvelukeskus 
Raumalla 

Kairakatu 9 RAUMA puh. 938-222 300 
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©Yj/ scanflsh ©Jlb> 
21770 MOSSALA HOUTSKÄR 
FINLAND 
~ 926- 33505 

Herkullisia suurkeittiö-tuotteita kirjolohesta 

Hyvää Joulua toivottaa 

PUJO 11:n 
henkilökunta 

VESIJOHTOLIIKE 

TURUN 
LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma- Pe klo 8- 16 

LVI-tarvikkeet 
- varaosamyynti 
- asennukset 
- korjaukset 

Öljypolttimet 
- varaosamyynti 
- asennukset 
- huoltokorjaukset 

___ C> _____ C>-
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Eurajoen @ 
Kello ja Kulta Ky 

o m. Ari Salmesvi r ta 
27100 Euraioki • Puh. 938-80255 

- MONIPUOLINEN ALAN AMMATTILIIKE -

LIITO~hUTKI 
~ 7 ~~ö~~INTIE 1 

~ p. 2203!!5 

A-RYHMÅN PUTKI• JA SÅH KOURAKOINTIA 
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AaumaeKauppakatu 2 

Puh. 938/224 678 

~ - ~ -
INWOO 
~ 
Jorma Salvi Oy 

Kairakatu 6 
26130 Rauma 

Helmikuussa laski
aistiistaina keitäm
me ja myymme 
taas hernekeittoa 
Rauman torilla ke
rätäksemme varoja 

asevelvollistemme vapaa-aiko
jen virkistykseksi. 
TurRt:n II Patterista on äskettäin 
saanut lahjoituksena sotilaskoti
sisarilta pelipaidat. Niinpä toivo
tammekin innokasta harjoittelua 
ja hyviä pelejä Kuuskajaskarin 
jääkiekkojoukkueelle! 

HYVÄÄ JOULUA 
TOIVOTTAEN 

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 
Rauman paikallisosasto 

RAUMAN SEUDUN 
JA MERIALUEEN 
ALUEELLISET 
SÄÄTIEDOT SEKÄ 
ENNUSTEET 
KAKSI KERTAA 
PÄIVÄSSÄ 
SÄÄPUHELI
MESSA. 
SOITA 038 

----.a.---

., 
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• RTK•palvelu Oy 
... ja puhdasta tulee ! 

Lyseokatu 1, (PL 57), 26100 RAUMA, puh. 938-220233 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

F?ik@fät.: 1 M 3 • 1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

Palveleva aslantuntljaliike 

KUNTOSALI JA SOLARIUM 

JUMPPIX 
KARJALANKATU 15 26100 RAUMA 
PUH. (938) 240 061 

AVOINNA: 
ARK: 8.00- 21.00 (solarium 20.00) 
LA: 10.00-17.00 
SU: 12.00-16.00 

OHITTAMATON 
AURI N KO-OSOITE 

Tule tutustumaan! Käytettävissäsi on uudenaikaiset kuntosalilaitteet, 
solarium, aerobic ja lämpölaihdutus sekä todella siistit saunatilat. 
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27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnakkeen ikäluokka 111/1988 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 
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27160 Olkiluoto 


