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mikä tärkeää 
tänään 

Olen Ilmari . Kirjoitan ensi kertaa - täll ä palstalla. 
Tunnen Olan ja Riston. Kiitos Ola! Lasinen KALKAS ja painet

tu KALKAS viestiköön rykmentin väen lämpi miä terve isiä joka 
päivä koti isi j a uuteen työpaikkaasi. Tervetuloa Risto rykmentt ii n -
rykmenttiin , jossa aiemman työs i jäljet , tomityk it , ovat jo pultattui 
na kallioon. Yhtä vankkaa miestä odotellaan . 

Rykmentti on tänään uusien haasteiden edessä. Organisaatiotar
ki stukset ja koulutusjärjeste lmän uudi staminen on sov itettava te
hokkaimmalla tavalla rykmentin tehtäv iin ja toimintakehyksiin. 

Tämän kaiken tärke in voimavara on ihminen . Työssään tyytyväi
nen ja hyväkunto inen linnakkeen ammattimies ja -nainen sekä hei
dän manteree lla palvelevat tukijansa. 

Rykmentti voi tänään olla ylpeä henkilöstöstään . Se koostuu kai
killa tasoill a vahvoista ammattilaisista, jo ille mikään tehtävä e i ole 
voittamaton. Ja lähes kaikki virat ovat miehitetyt. ONKO NÄIN 
HUOMENNA? 

Pääkaupunkiseudulla rekrytointionge lma! ovat jo arkipäivää. Me 
saamme palvella maailman kauneimmassa saari stossa - osin Saa
ristomeren kansalli spuistossa. Mantereen väellä on tapana, tai o li 
ennen matkailuvaunuja, yöpyä retkillä teltoissa . Saari stolaisilla on 
ollut tapana , jopa le ivän jatketta etsiessään linnustus- ja kalaretkil 
lä, yöpyä ankeista olosuhteista johtuen kiinte issä rakennuksissa ka
lamajoissa. 

Hallintov iranomaiset ovat tehneet paljon työtä linnakke iden olo
suhteiden kohottamiseksi mm . eril aisin saari stoprojekte in , edus
kunnan oikeusasiamiehen virikke in jopa lailla saariston kehityksen 
ohjaamiseksi. Kuitenkaan li nnakke iden yleiset sos iaa liset palve lu
olosuhteet eivät ole vertailukelpoisia mantereen vastaav iin itsestään 
se lvinä pidettyihin toimintaedell ytyksiin . 

On perusteltua odottaa, e ttä linnakkeella asuva ja valtakunnan 
rajalla maanpuolustustyötä tekevä virkamies 
- saa henk ilökohtaisen asunnon , 
- saa lapsensa päivähoitoon , 
- saa lapsensa kouluun , 
- saa luoda sosiaalisia kontakteja yhteisissä kokoontumis- ja har-

rastustiloissa , 
- saa nautti a liikunnasta kuntotilo issa, 
- löytää perusturvalli suuden tunteen mm . sairaanho idon sekä no-

peiden ja turvallisten kuljetusten muodossa jne . 
Kun näi n ei välttämättä ole kaikilla rykmentin linnakke ill a, ha

luan kutsua rykmentin väen omatoimisesti kohottamaan henkilös
tön viihtyvyyttä palvelupisteell ään. Hallintokone iston merkittäv iä 
tukito imia odottaessamme, me voimme aivan varmasti keskenäm
me vaikuttaa viihtyvyyteen , o ttamalla tulokkaat avosylin "perhepii 
riin", osallistumalla linnakkeen sos iaaliseen toimintaan ja vaikutta
malla kaikill a tasoilla kunnallisten ja piirihallintovi ranomaisten pal
velujen ulottamiseen linnakke ille - tasavertaisesti muiden kunta
laisten kanssa. 

Osallistumalla voit vaikuttaa si ihen , että to imipisteelläsi on viih
tyvä ja täysilukuinen henkilöstö. 

Ilmari Heinonen 

KANSIKUVA: "Rannikkonpuolustaja". Kuva Mikko Grönman. 
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Motivaatio 
• • Ja osaaminen 

Sana "muutos" olisi kai jo kärsinyt inflaation, e llei ympä
rillämme tapahtuva jatkuva muuttuminen olisi niin kouriin
tuntuvaa ja voimakasta . Herkeämättä jatkuvat mull istukset 
ovat jo turruttaneet useimpien vastaanottokyvyn, mutta tosi
asiat on jokaisen pakko tunnustaa: elämme valtaisien taph
tumien keskellä. Niiden seurauksia kukaan ei voi ennustaa. 

Itä-Euroopan nopea mullistuminen on kääntänyt katseet 
Suomessa turvallisuuspolitiikkaan. Sen aseellisen kompo
nentin - puolustusvoimien - roolista väitellään kiivaammin 
kuin aikoihin . Ei liene uhkarohkeaa ennustaa, että Jan 
Klenberg joutuu edeltäjiään haastavampien tehtävien eteen 
niin virkatöissään kuin suhteessaan julkisuuteen. Puolustus
voimien olemus ja tehtävien painottuminen tuskin pysyvät 
muuttumattomina nykyisen rakennemuutoksen jälkeenkään . 

Suurvaltojen lisääntynyt kiinnostus pohjoisiin merialuei
siin viittaa kuitenkin siihen , että perustilanne ei muutu mei
dän sukupolvemme aikana: Suomi tarvitsee edelleen puo
lustusvoimat. Niiden selkärankana ovat motivoidut ja as ian
sa osaavat ihmiset. 

Yhteiskunnan muutokset ja aseteknologian monimutkais
tuminen asettavat yhä tiukempia vaatimuksia sotaväen kou
lutusjärjestelmälle . Varusmiehille ja edelleen reserviläisille 
lankeava vastuu muuttuu yhä raskaammaksi. Amiraali 
Klenberg painotti voimakkaasti koulutusta virkaansa astues
saan. Se oli huolella harkittu valinta . 

Henkilökohtaisesti pidän helpoimmin toteutettavina 
Klenbergin vaatimuksia kasarmielämän järkevöittämisestä, 
siihen järjestelmä on kypsä . Sen sijaan varusmiesten ja re
serviläisten koulutuksen sisällöstä ja tehokkuudesta tulee 
entistä ankarampi haaste . Opettaminen on tunnetusti vai
keaa . 

Toivon ja uskon , että uusi komentajammekin on sielul
taan kouluttajamiehiä. Kalkas käy tämän ja seuraavan nu
meron välimaastossa tenttaamassa Risto Sinkkosta . Miehen 
mielipiteet julkaisemme kesäkuun lehdessä . 

Jouko 
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Kuuskajaskarin AuK 1948. Raimo Mäkelä toinen rivi edestä 9 . oikealta. 

42 vuotta 
aliupseeri
koulutusta 

Kuuskajaskarin saarelle astui 
5. 2. 1948 105 nuorta, sodan jalois
sa varttunutta miestä alokkaaksi. 
Heidän joukossaan harmaisiin as
teli myös raumalainen Raimo Mä
kelä, joka sai alokasajan jälkeen 
aliupseerikoulutuksen Kuuskajas
karin ensimmäisellä kurssilla, 41 

vuotta myöhemmin Raimo Mäke
län poika Mika seurasi isänsä ja
lanjälkiä. Myös hän sai aliupseeri
koulutuksen Kuuskajaskarin saa
rella, nyt toistaiseksi viimeisellä 
kurssilla. He molemmat olivat kes
kiöilnjalla. 

1 1 
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Vuonna 1948 lähtökohdat varusmiespalve
luksen suorittamiseen oli vat aivan toiset kuin 
nyt. Joulukuun viimeisenä päivänä 1928 syn
tynyt Raimo Mäke lä varttu i nuoreksi miehek
si Raumalla sodan myrskypil vien varjossa. 
Sota-ajasta Mäkelä muistaa hyv in Raumaan 
kohdistuneet pommitukset . 

- Muistan kuinka ilmahälytysten aikana 
juostiin Syvärauman metsään rakennettuun 
havumajaan piiloon . 

- Sota-ajan lapsena mie leen on jäänyt pula 
lähes kaikesta. Elintarvikkei ta oli kortilla , ja 
muutenkin ajan ilmapiiri o li jänn ittynyt. Vie
lä vuonna 1948, kun astuin palvelukseen 
Kuuskajaskarin saarelle , oli mantereella puu
te e lintarvikke ista. Asiaan tul i oikeastaan pa
rannus armeijan le ivissä. Sotaväessä oli riittä
väs ti ruokaa ja se o li jo sillo in tää llä erin
omaista, kehui Mäkelä Kuuskajaskarin ke it
tiötä . 

Puolustustahtoa oli 
Sodan myrskyn jälkimainingeissa palveluk
seen lähteminen e i pelottanut 19-vuotiasta 
Raimo Mäke lää . Sodan tuhot o li vat kirkkaina 
mielessä, ja ajan ilmapii ri oli kireä . 

- En ajatellut sotaväkeen lähtemistä kiel
teisenä tai pelottavana. T iesimme ajan o lot , 
ja ilmapiiri Kuuskajaskarin kurssilla vuonna 
1948 oli sellainen , että jos olisi pitänyt uudes
taan isänmaata puo lustaa, niin siihen oltaisiin 
oltu hetkeäkään epäröimättä valmi ita . 

- Palvelukseen lähdin miele lläni ja epäröi
mättä , mutta kun tuli puhe siitä, että jäisin 
mahdollisesti tö ihin puolustusvoimiin palve-

Raimo Mäkelä ja vanha kasarmi. 

Olot ovat paljon muuttuneet neljässäkymme
nessä vuodessa. 

luksen jälkeen, oli kantani kielteinen. Silloin 
oli pulaa kantahenkilökunnasta, mutta katsoi_n 
kuitenkin , että sota oli niin lähe llä mennei
syydessä ja olot niin kireät , että en jää puo
lustusvoimien palvelukseen, kertoi Mäkelä. 

Aliupseerikoulutus 
Isä-Mäkelän sotilaskouluttajat oli vat vuo

den 1948 kurss illa kaikki sodankäynei tä vete
raaneja. Koulutus o li tiukkaa ja as iallista, 
e ikä nykyään paljon puhuttua simputusta 
esiintynyt. Kysyttäessä Raimo Mäkelällä sim
putuksesta vuoden 1948 sotilaskoulutuksessa 
on vastaus varsin yks iselitteinen: "Minua ei 
koskaan simputettu". Poika Mika Mäkelä 
naurahtaa vieressä ja katsoo epäilevästi isään
sä: " Mitäs ne jutut uunin kiertämisestä ja 
isänmaan suutelusta sitten o livat?" 

Yli ne ljäkymmentä vuotta sitten sana sim
putus ymmärrettiin vähän eri tava lla ku in tä
nään. Simputus liittyi lähinnä sotilashuumo
ri in. Yl imääräisiä kasarminympärijuoksuja ei 
ajateltu simputuksena, vaan osana koulutusta 
ja perinte ikästä sotilashuumoria . Ajat ja arvot 
kuitenkin muuttuvat, ja niin myös sanojen sä
vyt ja merkitykset. 

Aliupseerikoulutuksesta Raimo Mäke lälle 
on parhaiten jäänyt mieleen sen tuomat 
myönte iset piirteet. Joukon edessä toimimi
nen toi nuorelle miehe lle itsevarmuutta . 

- Meidän ryhmänjohtajana oli sillo in ali
kersantti Paavo Silen . Hän oli es imerkillinen 
esimies. Silloin , kun hän koulutti meitä pää
tin , että haluan itse olla hänen kaltaisensa 
ryhmänjohtaja. Kurssi opett i itsevarmuuden 



_6 

lisäksi tavoitteellisuutta , rehtiyttä ja oikeu
denmukaisuutta sotilaskoulutuksen lisäksi, 
kertoi kurssista isä-Mäke lä. 

Mika Mäkelän mietteet kurssista kulkevat 
yli neljänkymmenen vuoden erosta huol imat
ta yksiin isän kanssa. 

- Isän valinta palvella Kuuskajaskarissa ja 
keskiö linjalla vaikutti toki omaan valintaani. 
Oli eri tyisen hienoa olla Kuuskajaskarissa 
päättämässä vuosia kestänyt aliupseerikoulu
tus tietäen , että isä o li aikanaan ollut aloitta
massa sen. 

Palvelus ja lomat 
Raimo Mäkelän tavallinen palveluspäivä 

erosi me lkoisesti poikansa palveluksesta nyt 
vuonna 1990. Vesijohto ja sähkö ovat se ll ai
sia tekijöitä , jotka ovat muuttaneet varusmie
hen arkipäivää. Myös nykyään ylimääräisiksi 
hommiksi mielletyt linnaketyöt kuului vat 
vuonna 1948 jokapäiväiseen palvelukseen. 
Puunhakkuu , tiskaus ja siivous olivat jokapäi-

reportaasi ~-

va,s,a työrupeamia. Muista ylimääräisistä 
hommi sta Raimo Mäkelä muistaa, kuinka he 
raivasivat nykyistä sulke iskentän aukiota 
vääntämäll ä kantoja irti . " Kuopat ovat vielä
kin sie llä, pitäisi varmaan tasoittaa", kuittaa 
poika pilke silmäkulmassa . 

Muuten palvelus sisälsi yleissotilaa llista 
koulutusta, ja sitten kurssilla keskityttiin 
omaan linjakohtaiseen koulutukseen. Keskiö
koulutukseen kuului vuonna 1948 myös tyk
kikoulutusta . Keskiön suunta- ja matkalaite 
oli isä-Mäkelän a ikaan kiiltävän uusi. Neljä
kymme ntä vuotta myöhemmin se e i ole enää 
kiiltävä, käyttökelpoinen kylläkin . Sekä 1sa 
että po ika ovat opete lleet kesk iökonstit sa
malla laitteella . 

Raimo Mäkelä muistaa kuinka vapaa-aika
naan varusmiehet tekivät erilaisia puhdetöitä 
ajan tappami seksi. Kirjo iteltiin vitsejä, kerto
muksia ja runoja kirj aan. Nykyään te levisio 
on tehnyt tästäkin puhdetyöstä osan mennyttä 
sotilaskulttuuria . 

Raumalaisen Mäkelän mieli on aina tähynnyt merelle . 
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"Keskiöhän siinä lukee .. . " 

Muita harrastuksia olivat erilaiset urhe ilu
laj it , kalastus ja luke minen. Palvelus päättyi 
yleensäkin klo 18 .00 , ellei mitään ylimääräi
siä linnaketö itä jouduttu teke mään. Hiljaisuus 
tuli talviaikana klo 2 1.00 ja kesällä tuntia 
myöhemmin . 

Lomia ei varusmiehellä siihen aikaan juuri
kaan ollut . Ennen valaa e i tullut kysymyk-

42 vuotta aliupseerikoulutusta. 

seenkään loma . Mahdo llisesti va lapäivänä, 
jouluna tai muuna juhlapyhänä saattoi päästä 
kotijoukkoja tervehtimään. Lomien suhteen 
Ra imo Mäke lä o li hieman paremmassa ase
massa kavere ihinsa nähde n: 

Pelas in tuo lloin jääpalloa Rauman Työ
väenurheilijoiden riveissä. Joukkue menestyi 
kohtalaisesti , ja pääs in sillo in tällöin pelaa
maan . 

Isänmaallisuus 

Isä ja poika Mäke lä kertoivat keskuste l
leensa usein kotona puolustusvoimista sekä 
isänmaalli suudesta. Mole mmat myöntävät 
olevansa isänmaallisia sekä puo lustustahtoi
sia . 

- Aikanaan ajatte lin , e ttä kun sotaväkeen 
mennään ja tosi paikka eteen tulee, niin olen 
valmis isänmaata puolustamaan, sanoo Rai
mo Mäkelä . 

- Minä ajattelen armeijan nimenomaan 
puolustusvoimina . Puolustaminen on oikein 
hyökkääminen ei. Parhaiten omaa puolustus
tahtoani kuvaa varmasti se , että olen aina 
käyttänyt sanan joutua armeijaan sijasta sano
ja päästä puolustusvoimiin , kertoi puolestaan 
kurssin llU89 oppilas Mika Mäkelä . 

Mikko Grönman 
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Pärske,¼ä 

Alokasilta Rock 

(Kuuskajaskari 26. 10.) 
Kuuskajaskarin alokasillassa jaffa-pullot helisi

vät ja kääretortut hytisivät, kun ill an pääesiintyjä , 
raumalainen rock-trio nimeltään Dust&Roar rokka
si aidon rajusti. 

Bändi soitti tuttuja rock-kappaleita parin tunnin 
ajan kovalla rytinällä. Meno saattoi väli llä olla jopa 
liian rajua ja ronsk ia , mutta todelliset rock' n rollin 
ystävät olivat varmasti mielissään illan ohjelmasta. 

Dust&Roarin musisoinnin takana oli vat Kuuska
jaskarissa aikanaan palvellut rumpali Mika Kolari, 
kitaristi Osku Palomäki sekä basisti Jankke Kuis
min . Kuvassa jääkäri Jankke ja rock' n roll rutistus. 

V 

Brittan seikkailu 
(Kuuskajaskari 17. 10.) 

Sotilaskotiavustaja Sirkka Sivuluodon Britta
koira istuskeli tuttuun tapaansa sotilaskodi n portail 
la rauhallisena saaren menoa tutkai llen , kun ensim
mäinen tykin laukaus jysähti. Syksyn alokaserän 
ampumaharjo itus oli tos iasia, ja se tuli Britalle 
häm mentävänä yllätyksenä. 

- Näin kuinka Britta ampaisi häntä putkella 
juoksuun ensimmäisen jysähdyksen jälkeen . Ajat
telin , että se juoksee kotiin karkuun , kertoi Sirkka . 

Totuus oli kuitenkin toinen: Britta nähtiin seu
raavan kerran tykin putken suulla. Sieltä joulukuus
sa kymmenen vuotta täyttänyt vanha rouva juoksi 
rantaan ja ajatte li uida mantereelle. Järki voitti , ja 
Britta kääntyi takaisin , meni tuttuun ja turvalli seen 
K-veneeseen ja jäi odottamaan seuraavaa vuoroa 
mantereelle. 

Uhrien muistotilaisuus 
(Rauma 8. 12. 1989) 

8. 12 . 1964 järjesti Kuuskajaskarin linnake alo
kastanssiaiset. Neljäkymmentä nuorta vaimoa, 
morsianta ja tyttöystävää lähti K-8: n mukana su
muiseen yöhön kohti Kuuskajaskari ssa odottavaa 
mie litiettyään . 

Hinaaja Rauma II törmäs i yhteysvene K-8:aan ja 
28 matkustajaa ja miehi stön jäsentä hukkui hyiseen 
satama-altaaseen. 

Rykmentin upseeristo laski tapahtuman 25-vuo
tismuistoa kunnioittaen seppeleen uhreille pystyte
tylle muistopaadelle . 
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Jubileeraus 

(Rauma 18. 12.) 
Kuuskajaskarin linnakkeen 50-vuoti sjuhla kokosi 

linnakkeen vanhoja palvelijoita lämminhenkiseen 
raumalaisjuhlaan. Vanhoja tukipilarei ta: Haahti , 
Laakso , Laiho, Aaltonen , af Ursin , Aro , Karenie
mi . 

Lauri Poromaa, Sakari Kinnarinen, Uolevi Piis
panen, Pentti Hänninen, Pekka Suorauma, 
Kuuskajaskarin linnakkeen päälliköitä sotilas
pastori Seppo Tervakankaan seurana saaren 
50-vuotisjuhlassa. 

Luja tahto suomennettu 

(Rauma 24. 1. ) 
Everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen on teh

nyt merkittävän kulttuuriteon . Hän on suomentanut 
Thomas Riesin kohukirjan .. Cold Will" suomeks i. 
Teos on tietee lli sen tutkimuksen tuloksena synt ynyt 
se lvitys, miten Suomen itsenäisyys on nojannut 
Suomen puolustusvoimien epätoivon vimmalla san
karillisesti käytyihin sotiin. 

Kirjassa es itetään puolustusvoimien sodanjälkei
nen uudi stamistyö ja sen perustana o levan ajatte
lun . 

Upea lukuhetki kaikille suomalaisi lle tai hyvä 
lahJa1dea ystävälle , joka kaipaa tode lli sta li sätietoa 
maanpuolustusperusteista. 

Rykmentin 50-vuotis
juhla nauhalla 

Vielä puhuta_an , kuinka ainutkertainen ja upea ryk
mentin vuos1Juhla 10 . 9 . 1989 oli. Marko Kautto 
" Kuusia kajastavan _karin" videonauhan tekijä , tai: 
lensi vuos1Juhlan videokameralla. Soittamalla nu
meroon 939-334 684 tai käymällä Porissa Pohjois
rantakatu 11 , Video lmagination videotuotannossa 
sinulla on tilaisuus 150 markan hinnalla kokea elä: 
mys uudelleen. Nauhan j uonnon lukee juhlien 
JuontaJa everstiluutnan tti evp He ikki Tiilikainen. 

Lippu laski -
Rauman Etappi syntyi 

(Rauma 29. 12.) 
11 Patteristo järjesti 1952 perustetun patteriston 

päättäjäiskahvit. jonka yhteydessä myös muistettiin 
Turkuun sii rtyviä Antti -Juhani Leinoa ja Paula 
Vehmasta. 

Tilaisuuden päätteeksi patteriston viimei nen ko
mentaja majuri Lauri Poromaa käski laskea es ikun
nan j uhlaliputuksen. 

11 Patteri ston Esikunnan rakennus on nykyään 
Kuuskajaskarin linnakkeen Rauman etappi . 
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.._ 
Virve Haapanen -
vuoden rannikkopuolustaja 

(Rauma 11. 1. ) 
Me kaikki , jotka o lemme usein tavanneet Virve 

Haapasen lei rei llä ja sotilaskotitila isuuksissa olem

me todenneet kuten pääesikunta , että hän on toimi
nut ilo isin mielin, akt iiv isesti ja taitoa osoittaen. 

Lisäksi meitä on aina lämmittänyt Virven sydämel
linen ja myötäe lävän lämmin hymy. Virve on ai na 

o llut myös valmis keskustelemaan elämän syv im
mistä tarkoi tuksista ja myönteisellä ja kannustaval
la tavall a antanut valoa ja voimaa sotaharjoitusten 
pimeydessä kamppailevi lle sotureille. 

Vi lpittömät onnittelut näkyvästä kunnianosoituk

sesta. 

Vanha tuttu 

(Örö 17. 10.) 
Vapaussodan vuosina Örön silloisella upseeri

kerholla kokkina palvellut nykyisin yli 90-vuotias 
Axel Nylen kävi vuosikymmenten jälkeen tutustu
massa nykypäivän Öröseen muistellen senaikaista 

ruoanvalmistusta , tavarankuljetusta hevos illa saa
ressa - muun liikenteen tapahtuessa isolta laiturilta 

Hankoon sekä se isomistaan vartiossa eteläkärjessä 
30° pakkasessa 5-6 tuntia kerrallaan . Ihmettele mis
tä riitti nykypäivän o loissa. 

Tähti on 
syttynyt 

(Rauma 31. 10 .) 
"Henkilö, joka pitää rasvan lev ittämää takapuol

taan visusti to imistotuo lissaan, ei tajua kuinka mu

kavaa jääkiekko on", totesivat Turun Varuskunnan 

pelaajat ennen kauden ensirymistäj äisiä . 
"Voitto ta i e i mitään ja se syntyy liikunnan rie

musta", li säsi Mikko Suomela. ·•valitettavasti Utön 

pojilla on tulovaikeuksia", pahoitteli joukkueen 

kapteeni Jukka Lehtinen. 
"Me teemme sen", lupasi puo lestaan Rauman 

Varuskunnan kapteeni Esa Hyökyvirta. 
Pe li ol i itsessään hyvin selvä , Turun lo isteliaat 

yksilöt sortuivat heti alusta alkaen Rauman jouk
kueeseen . Avausmaalin sysäsi koko ottelun ilmiö

mäisesti pelanneen Uolevi Pii spasen taakse Rau
man Late Korhonen. Pii spanen o li sitä ennen torju
nut kahdesti muutaman metrin päästä vedetyt viu
huvat kiekot , Turun Varuskunnan puolustajien kes

kittyessä toteemeina paikalla se isovaan aluepuolus

tukseen. Maa liero kasvoi tasaisesti raumalaisten 
eduksi. Uudeksi tähdeksi nousi Late Korhonen , jo
ka maalasi hattutempun edestä, kolmesti. Lopputu
los 5- 2 Rauman hyväksi . "Tämä koste taan", va

kuuttivat turkulaiset. Ja sitten 

No comments 

(Rauma 13. 12.) 
Turun kiekkoilijat kävivät koettamassa terävyyt

tään Raumaa vastaan. Tulos 13- 11 Raumalle ei 
kaipaa selittelyjä. Parempi joukkue voitti. 

Maasta se 
pienikin ponnistaa 

(Turku 15 . 11. 1989) 
Rykme ntin lentopall otumajaiset pidettiin Turus

sa marraskuussa. Mestaruudesta o li ki sai lemassa 
joukkueet Turun Esikuntapatterista, vahv istettu 1 

Patteriston joukkue Gyltöstä ja II Patteristo Rau

ma/Kuuskajaskarista . 
Ensimmäisessä ottelussa raivoisasta gy ltö lä isten 

alusta huolimatta Rauma lopulta voitti numeroin 
2-3. Gyltön joukkueessa ponnisti parhaimmaksi 

ylikersantti Timo Luntamo varmoilla, äänettömillä 

otteillaan . 
Toisessa o ttelussa Gyltö sai vastaansa Turun 

joukkueen , joka käytti pelitaktisesti monenlaista 

hämäystä , kuten kovaa ääntä ja nai skauneutta 
(Minna Metsämäki) . Turku voitti ottelun 3-0. 

Finaa lissa Turku ja Rauma ottelivat rehdi sti ken 

tän laidalla pelatusta " tuomaripeli stä" huolimatta. 
Varusmiehillä vahvistettu Rauman joukkue otti o t
telu- ja tumajaisvoiton , vaikka yliluutnantti Mauri 

Mutta toi kentälle oman osaavan panoksensa. Vii 

meisessä ottelussa numerot olivat Rauman hyväksi 
3- 2. Vääpeli Esa Hyökyvirta piti Rauman pelitason 

korkealla loppuun asti . 

Toiminta jatkuu 
(Rauma 16. 2.) 

Kalkaksen entinen to imittaja, kapteeni Timo 

Ylönen , poikkesi viimeisenä työpäivänään ennen 
eläkkeelle siirtymistä katsomaan , mitä lehdelle 

kuuluu . 
Vuoden ensi numero on menossa painoon ja seu

raavaa numeroa on pohdittu. "Kiitokset kaikille 
Örön, Utön , Jungfruskärin , Berghamnin , Gyltön , 
Turun . Katanpaan, Reilan ja Rauman rykmenttiläi

si lle, jotka olette tukeneet lehden teossa . Oli hienoa 

saada käynnistää rykmentin oma lehti, tehdä pio

neerityötä, oppia uusia asioita." Entinen toimittaja 

toivoi lopuksi , että Kai kas kehittyy ede lleen uude l

la vuosikymmenellä. 

(Sotilasläänin VMTK-päivät 
Niinisalossa 3.-4. 10. 1989) 

Varusmies on yksi lönä varsin mitätön yksi kkö soti
lasorganisaation hierarkiajärjestelmässä. Hänellä ei ole 
nimeksikään päätäntä- eikä sanavaltaa itsensä suhteen. 
Varusmiesten muodostama ryhmä tai joukko on jo 
huomattavasti toimintakykyisempi yksikkö joka suh
teessa . Kun näitä ryhmiä liitetään yhteen useampia, 
saadaan niistä muodostettua armeija. joka on itse asias
sa elintärkeä toimintakokonaisuus koko puolustusvoi
missa. Armeijasta täytyy huolehtia joka tavall a jotta se 
säilyttäisi tai ste lumoraalinsa ja isänmaallisuutensa kai
ki ssa olosuhtei ssa ja o lisi näin o llen alituisesti iskuval
mis soti lasyhteisö . 

Kuten kaikilla poliittisilla puolueilla ja järjestöillä 
on omat asiamiehensä ja puoluejohtajansa, niin myös 
jokaisella varuskunnalla tulee olla asiamiehiä. valtuu
tettuja ja puheenjohtajia , jotka hoitavat oman yksik
könsä viihtyvyyden kannalta oleellisia asioita . När.iä 
henkilöt ovat luottamuksella tehtäv iinsä valittuja ja 
heiltä odotetaan näin muodoin myös näkyv iä ja tuntu
via tuloksia . Varusmiestoimikunnan puheenjohtajan 
virka on kaikkea muuta kuin helppo; se on täynnä 
haastei ta ja uudistuspyrkimyksiä joka suuntaan. 

Sot ilasläänin VMTK-päivät Niinisalossa antoivat to
disteen siitä. että varusmiesten viihtyvyyden hyväksi 
voidaan tehdä paljonkin jos vain halutaan . VMTK
jäsenten motivaatio loppuu kuitenkin vii meistään sii nä 
vaiheessa kun ehdotetut asiat pitäisi toteuttaa käytän
nössä. Siihen tarvittavan byrokraattisen koneiston hi
taus ja kankeus tulee vastaan kuin kivi muuri . Paljon 
haluttaisii n tehdä ja toki suuri osa ehdotuksista on käy
tännössä myös toteutettu. mutta jokaisen varuskunnan 
VMTK:n puheenjohtaja on virassaan niin lyhyen 
aikaa , että suurempien projektien toteuttamiselle ei yk
sinkertaisesti ole aikaa ja viran siirtyessä seu raavalle 
puheenjohtajalle joudutaan lähes kaikki aloittamaan 
alusta jälleen kerran . Näin tehtävät kasaantuvat. 

Olen ylpeä saadessani nauttia Utön varusmiesten 
luottamuksesta ja kunnioituksesta Varusmiestoimikun
nan puheenjohtajan virassani . Edustanhan erityisen ai
nut laatuista ja jopa legendaarista ulkosaariston puolus
tuslinnaketta. jolla on huomattava strateginen merkitys 
aluevesiemme vartijana ja puolustajana. Täällä olevilta 
ihmisiltä vaaditaan aivan erityistä persoonallisuutta ja 
adaptoitumiskykyä toisinaan niin karun ja lohduttoman 
saaristolaise lämän vuoksi . Sekä varusmiehistä että var
sinkin paikallisista asukkaista huomaa näiden piirtei
den olemassaolon . Utöläiset muodostavat piskuisen 
mutta pippurisen ja solidaarisen yhteisön. 

Utön varusmiesten edustajana ja myös paikallisista 
elintavoista jossain määrin perilläolevana tiedän sen. 
että tämän saaristomi ljöön viihtyvyyteen ei paljoakaan 
voi vaikuttaa käytössäni olevilla VMTK :n resurssei ll a. 
Tilanne on varmaankin sama useimmissa TurRtR:n 
syrjä isillä linnakesaarilla . VMTK:n puheenjohtajan. 
kuten myös työsuojeluasiamiehen ja -valtuutetun viral 
la on lähinnä pedagoginen , kasvattava. merkitys . Täll ä 
on kauaskantoinen merkitys nykyajan informaatioyh
teiskuntaa ajatellen , koska sen realiteetit vaativat vas
tuuntuntoa ja itsenäisyyttä, sekä kykyä työskennell ä 
kovankin paineen alla. VMTK:n toiminta yhdistettynä 
varusmiespalvelukseen yleensä, luo erinomaisen pe
rustan selviytyä tai ainakin oppia selviytymään nykya
jan yhteiskunnan tiukan linjan maailmassa. 

Alik Karesluoto 
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Ornitologi 

rannikon 

puolustajana 

Tammikuussa kotiutunut säämies Juha Sjöholm 
on harrastanut lintujen tarkkailua ja tutk imista jo 
kymmenen vuotta . Harrastus alkoi aikanaan kave
reiden innoittamana . Ensin Sjöholm sai lintuasema
luvan , ja heti 18 vuotta täytettyään hän hankki ren
gastuslu van kaikille lajeille . Luvan myönsi He lsi n
gin Yliopiston Eläinmuseo. Rengastuslupa edell yt
tää määräajan harjoittelua lintuasemilla sekä tent
tien suorittamista . 

Juha Sjöholm palveli kaikkiaan yhdeksän kuu
kautta Kuuskajaskarin saare lla . Yhdentoista kuu
kauden palvelusajasta kaksi kului säämieskurssei ll a 
Tikkakoske ll a . Varusmiesaikanaan Sjöholm sanoo 
tehneensä havainnon 149 lajista . Luvusta voisi 
o lettaa , että varusmiespalvelu ei ole hai tan nut häi 
ritsevästi Sjöholmin harrastusta . Totuus on kuiten
kin to inen. 

- Kyllä sivi ilissä vuoteen olisi sopinut lähem
mäksi kaksisataa hava intoa. Havaintojen , varsink in 
harvinaisten laj ien kohdalla, tekeminen vaati i varta 
vasten suunniteltuja retkiä. Joidenkin laj ien perään 
täytyy lähteä ulkomaille asti , kertoo Sjöholm . 

Pesänrakentajia: 

Kihlauksensa julkaisseet: 
R-ap Tuula Virtanen ja Seppo Suihkonen 
20 . 11 . 1989 . 
Ltn Jari Pullinen ja Erja Sunde lin 6 . 9 . 1989 . 
Avioliittoon vihitty: 
Jaakko Eloranta ja Sirkka Toompuu 3. 11. 1989 . 
Tarja Lakkapää ja Kari Lehtinen 9. 12. 1989 Tu
russa. 
Eini Särkinen ja Kari Topio 25. 11 . 1989 Pihlaja
veden kirkossa. 

Sjöholmin mie lestä Kuuskajaskari on ollut omi 
tologille kuitenkin melko anto isa paikka . Hava into
ja hän on tehn yt pääasiassa merivalvontatomista . 
Myös muutamia erittäin hyviä hava intoja sanoo 
Sjöholm Kuuskajaskarissa tehneensä . 

- Ehdottomasti paras havai ntoni varusmiesajalta 
on 25 . 12. 1989 teke mäni hava into tunturipö llöstä. 
Se on ai noa havai ntoni laj ista , ja sen saaminen näin 
ete lästä on harvinaista . Olin juuri suunnite llut ret
keä pohjoiseen varta vasten tunturipöllöä varten, 
mutta nyt sekin as ia on sitten hoidossa . Toinen hy
vä hava into on leveäpyrstökihu , joka ei pesi Suo
messa . Yksilö, jonka hava itsin o li joku he inäkuun 
outo harhailij a . Harvi naisena on myös pidettävä 
sarvi pöllön pesimistä Kuuskajaskarin saare ll a . 

Siviilissä Sjöholm on toiminut Luvian Säpissä 
s ija itseva lla lintuasemalla . Rengastettuja lintuja on 
kertynyt Sjöholmin nimiin yli 4300. Harvi nai sin on 
Mongolian kirvinen . Sjöholmin havai nto o li v iides 
Suomessa tehty havainto tästä harv inaisesta lajista . 
Hänen rengastamiaan lintuja on löydetty Hollanni s
ta , Neuvostoliitosta ja Ruotsista . 

Untuvikkoja: 

Leena ja Mikko Holvit ielle on syntynyt kolmospo
jat 28. 10. 1989 Gyltössä. 
Tuula ja Juha Saariselle on syntynyt poika 
28 . 12. 1989 Utössä . 
Brita ja Ismo Willströmille on synt ynyt poika 
13. 12. 1989 Utössä. 
Minna ja Sakari Kinnarise lle on syntynyt tyttö 
27. 12. 1989. 
Maarit ja Kai Lamminpäälle on syntynyt tyttö 
30 . 11. 1989. 

KALKAS ONNITTELEE! 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

1 . Ylennykset: 
Kapteeniksi yl iluutnantt i Vainionpää 

1. 2. 1990 
- Yliluutnantiksi 
1. 2. 1990 

luutnantti Esa Savioja 

Luutnantiksi - sotil asmestari Tenho Ranta 
6. 12. 1989 

Sotilasmestariksi - ylivääpe li Carl -Heinz Ikähei
mo 1. 2. 1990, ylivääpeli Hannu Lahti 
1. 2. 1990 

- Yl ivääpe liksi vääpeli Seppo Orpana 
1. 2. 1990, vääpe li Mika Oranen 1. 2. 1990 , 
vääpeli Juha Saarinen 1. 2. 1990. vääpe li Staf
fa n Engberg 1. 2. 1990, vääpe li Jyrki Laitinen 
1. 2. 1990 
Vääpeliksi ylikersantti Antti Survonen 
1. 1. 1990 , ylikersantt i Pasi Rautiainen 
1. 1. 1990, ylikersantti T imo Mäke lä 
1. 2. 1990, ylikersantt i Timo Vironmäki 
1. 2. 1990, ylikersantti Timo Luntamo 
1. 2. 1990, värv-ylikersantti Harri Ala-Kautto 
6 . 12. 1989 

- Alikersantti - värv-korp Ulf Axen 6 . 12. 1989 

2 . Tehtävään määräykset: 
Eversti Olav i Simola Turun Sotilaspiirin pää lli 
köksi 1. 2 . 1990 lukien 

- Everstiluutnantti Ilmari He inonen sijaisena hoita
maan rykmentin komentajan tehtäviä Turun Ran
nikkotykistörykmentissä 1. 2.-3 1. 5. 1990 

- Everstiluutnantti Risto Sinkkonen Turun Rannik
kotykistörykmentin komentajaksi 1. 6 . 1990 lu
kien 
Keittäjä Rauni Morottaja keittäjäksi Utön linnak
keelle 1. 2. 1990 lukien 

- Yli vääpeli Lauri Piilinen koulutusto imiston toi
mistoupseeriksi 1. 2. 1990 lukien määrättynä 
Huoltopatterin vääpelin sijaiseksi 
12. 2.-29 . 6 . 1990 

- Sotilasmestari Hannu Patronen Kuuskajaskarin 
linnakkeen lääkintähuo ltoupseeriksi 1. 2. 1990 
lukien 

- Ylikersantti Markku Liimatainen Kuuskajaskarin 
linnakkeen taloushuoltoupsee riksi 1. 4. 1990 lu
kien 

- Pasi Lintuaho ja Juss i Hietaniemi Gyltön linnak
keen opetusupseereiksi 1 . 9. 1989 lukien 

- Kapteeni Kari To ivonen to imistoupseeriksi ryk
mentin esikuntaan 1. 10. 1989 lukien 

- Kapteeni Sakari Kinnarinen merivalvontaupsee
riksi rykmentin esikuntaan 1. 10. 1989 lukien 

- Majuri Eero Raussi huoltopäälliköksi 1. 1. 1990 
lukien 
Majuri He ikki Kivirant a patteristoupseeriksi 
1. 1. 1990 lukien 
Majuri Lauri Poromaa päälliköksi Kuuskajaska
rin linnakkeelle 1 . 1 . 1990 lukien 

- Yliluutnantti Matti Vainionpää varapäälliköksi 
Utön linnakkeelle 1. 1. 1990 lu kien 

- Yliluutnantti Timo Kirvesoja Gy ltön linnakkeen 
päälliköksi 1. 4 . 1990 lukien 

- Ylivääpeli Arto Järvi kuljetusupseeriksi rykmen
tin esikuntaan 1. 1 1. 1989 lukien 

- Ylivääpe li Jukka Sievänen kuljetusupseeriksi 
SmRPstoon 1. 1 1 . 1989 lukien 

- Vääpeli Staffan Engberg opetusupseeriksi Utön 
linnakkeelle 1. 12. 1989 lukien 

- Vääpeli Timo Väänänen vääpel iksi Gyltön lin
nakkeelle 1. 12. 1989 lukien 

- Vääpeli Juha Åberg merivalvontaupseeriksi Gyl 
tön linnakkeelle 1. 12. 1989 lukien 

- Ylivääpeli Carl-Heinz Ikäheimo toimistoupsee
riksi SmRPston esikuntaan 1. 12. 1989 lukien 

- Sotil asmestari Antero Kärkkäinen Kuuskajaska
rin linnakkeen opetusupseeriksi 1. 1. 1990 

- Ylivääpeli He imo Lempiäinen Utön linnakkeen 
opetusupseeriksi 1. 1. 1990 
Vääpe li Esa Hyökyv irta Kuuskajaskarin linnak
keen kuljetusupseeriksi 1. 1 . 1990 lukien 

- Vääpeli Jyrki Koivunen Kuuskajaskarin linnak
keelle merivalvontaupseeriksi 1. 1. 1990 lukien 

- Ylikersantti Pas i Rautiainen Utön linnakkeen 
opetusupseeriksi 1. 1. 1990 lukien 

- Toimistosihteeri Paula Vehmanen rykment in esi
kuntaan toimistosihteeriksi 1. 1. 1990 lukien 

- Viestittäjä Annikki Lähtölä Kuuskajaskarin lin
nakkeen viestittäjäksi 1. 1. 1990 lukien 

- Viestittäjä Anneli Laine Kuuskajaskari n linnak
keen viestittäjäksi 1. 1. 1990 lukien 

- Värvätty tilanneva lvoja Outi Vainionpää värvä-
tyksi tilannevalvojaksi Utön linnakkee lle 
1. 1. 1990 lukien 

3 . Taloon tulleet: 
- Kersantit Ari Larumo ja Petri Eronen Kuuskajas
karin linnakkeelle 1. 1. 1990 
- Vänrikki Matti Laihonen Gyltön linnakkeelle 

8. 1. 1990 
- To imistov irkailija Eeva Lintuaho Saaristomeren 

Rannikkopatteri ston es ikuntaan Gyltööseen 
28 . 1. 1990 
Värvätty korpraali Peter Nylund johtokeskusmie
heksi Örön linnakkeelle 15. 3. 1990 

4. Irti sanoutumiset: 
- Sotilasmestari Touko Heino 1. 2. 1990 

Kapteeni Timo Ylönen 1. 4 . 1990 
Sotilasmestari Antero Elomäki 1. 5. 1990 
Ylivääpeli Jouko Karvonen 1. 7. 1990 
Ke ittäjä Juha- Pekka Toivonen 8. 1. 1990 
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S. Siirrot: 
- Vääpeli Kai Rouvali Turun Rannikkorykmentistä 

Ilmavoimien Viestikouluun 1. 2. 1990 
- Ylivääpeli Lauri Piilinen Lounais-Suomen Soti

lasläänin Esikunnasta Turun Rannikkotykistö
rykmenttiin 1. 2. 1990 

- Sotilasmestari Hannu Patronen Ilmavoimien 
Teknillisestä Koulusta Turun Rannikkorykment
tiin 1. 2 . 1990 

- Luutnantti Jari Pullinen Turun Rannikkorykmen
tistä Rannikkotykistökouluun 1. 4. 1990 
Kapteeniluutnantti Jarmo Peltonen Turun Ran
nikkotykistörykmentistä Helsingin Laivastoase
malle 1. 3. 1990 
Kapteeniluutnantti Jouni Äijälä Rannikkolaivas
tosta Turun Rannikkorykmenttiin 1. S. 1990 

- Kapteeni Sakari Kinnarinen Turun Rannikkoryk
mentistä Kuljetusvälinevarikolle 1. 6. 1990 

6. Kurssit: 
- Rt :n luutnanttikurssi lla 8. 1.- 8. 6 . 1990 

sotilasmestari Hannu Lahti 
ylivääpeli Jari Lusa 

- ylivääpeli Heimo Lempiäinen 

YLEISÖLTÄ 

Vastine res.korpraali Suuriniemen so
tilasavustusasiaan 

Sotilasavustusta myönnettäessä otetaan huo
mioon palvelusaikana saadut tulot. Tällöin kaikki 
asevelvollisen/asevelvollisen puo lison tai avopuo li 
son palvelusaikana saadut tulot huomioidaan. Mil 
loin opintotukea on myönnetty ja sitä aletaan käyt
tää, otetaan se normaalina tulona huomioon si ltä 
osin kuin sen katsotaan kattavan elatuskustannuk
sia. Sotilasavustuksen hakijaa ei kuitenkaan voida 
velvoittaa hakemaan opintotukea eikä myöskään 
velvoittaa nostamaan jo myönnettyä tukea . (Sosiaa
lihallituksen yleiskirje A 14/ 1983 , Sotilasavustusta 
koskevat ohjeet.) 

Vaikka en itse henkilökohtaisesti asianosaisen 
hakemusta käsitellyt , ihmettelen , minkä vuoksi 
asianosainen e i valittanut päätöksestä sosiaalilauta
kuntaan , mikäli hän katsoi viranhaltijan päätöksen 
virheelliseksi. Asianosaiselle on lähetetty kirjalli 
nen päätös sotilasavustushakemuksen hylkäämises
tä ja hylkäämisen perusteista valitusosoituksen 
kanssa. Valitus viranhaltijan päätöksen muuttami
sesta voidaan tehdä joko kirjallisesti tai viranomai
sen suostumuksella myös suullisesti 14 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksisaannista . Asianosaisen 
sotilasavustushakemus oli jätetty myös melko myö
häiseen vaiheeseen. Mielestäni olisi kannattanut 
hieman aikaisemmin selvittää sotilasavustuksen 

- Pioneerilinjan luutnanttikurssilla 
12 . 2.- 29. 6. 1990 

- ylivääpeli Timo Kalliotie 

PO 11 :n n:o 11 erikoiskoulutusvaiheella 
- ylivääpeli Jyrki Laitinen (merenk) 
- vääpe li Timo Kuisti (es ik ) 

vääpeli Vesa Tominoja (pion) 
- vääpeli Kai Rouvali (viesti ) 

Peruskurssi n:o 49:n 1 jakson yhteiskoulutusva i
hee lla 
- kers Tomi Bergman {rt ) 
- kers Petri Kalliomäki (rt) 
- kers Lauri Korhonen (viesti) 
- kers Jari Tepsa (mcrenk) 
- kers Vesa Tiira (rt) 
- kers Pauli Rosva ll (tväl) 

Huomionosoitukset ja palkitsemiset: 

Ryk mentin risti 31. 1. 1990 
- yli luutnantti Raikko Rostedt 
- yliluutnantti Timo Ki rvesoja 
- ylikersantti Harri Hjulgren 

myöntämisen perusteet juuri opintolainan suhteen , 
jotta ikävää tilannetta ei olis i syntynyt. 

Seuraavaksi hieman sotilasavustuksen yle isiä 
myöntämisperusteita. Sotilasavustukseen o ikeutet
tuja ovat Sotilasavustuslain 2 § mukaan asevelvolli
sen itsensä lisäksi asevelvollisen vaimo , avovaimo 
(mikäli asevelvollisen kanssa yhteinen lapsi) , ase
velvollisen lapsi, asevelvollisen vanhemmat, otto
vanhemmat, isä- tai äitipuoli , isovanhemmat tai 
kasvattivanhemmat, jotka ovat huolehtineet asevel
vollisesta vähintään kymmenen vuotta. 

Sotilasavustuksen saamisen yleisenä edell ytykse
nä on , että aseve lvolli suuden suorittaminen heiken
tää avustukseen oikeutetun toimeentulomahdolli 
suuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. (Soti 
lasavustuslaki 3 § 1 mom. ) Sotilasavustukseen oi
keutetun omaisen katsotaan olevan avustuksen tar
peessa silloin, kun hän ei saa kohtuullista toimeen
tuloa omista varoistaan tai kun perheen toimeentulo 
muutoinkin on vaarantunut miehen palvelukseen 
menon johdosta. 

Kuten ede llä tuli ilmi , jokainen sotilasavustusha
kemus käsitellään tapauskohtaisesti . Sotilasavus
tuksen myöntäminen ja avustuksen määrä ovat täy
sin riippuvaisia hakijan elämäntilanteesta; palve lus
aikana käytettävissä olevista tuloista , säännö llisistä 
menoista sekä avustukseen oikeutettujen määrästä. 

Taru Wahlgren 
va. sosiaalityöntekijä 
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Rauman patterin ja 
Kuuskajaskarin 

linnakkeen syntyvaiheet 

Satakunnan lohkon ja Suojeluskunnan 
piirin esikunta lähetti 16 . 12. 1939 Lou
nai s-Suomen meripuolustuksen päälliköl
le asiakirjan, jonka tämä sai 
18 . 12. 1939. Asiakirja koski linnakkeen 
perustamista Kuuskajaskariin . Tapahtu
masta on kulunut 50 vuotta ja Raumalla 
on henkilöitä , jotka ovat olleet mukana 
suunnitteluvaiheessa ja jotka muistavat 
miten kaikki sai alkunsa. 

Yliluutnantti Kimmo Lähdevirta haas
tatteli 28 . 11 . 1985 Raumalla palvelles
saan rakennusmestari Taavi Sauriota, jo
ka kertoi Rauman patterin alkuvaiheista 
ja linnakkeen synnystä Nortamolaisen 
luonnikkaasti . 

Taavi Saurio 

Rauman patteri 

Saurio oli suorittanut aseve lvollisuutensa pioneeri 
na . 30-luvulla oli Raumalla vilkasta reserviupseeri 
toimintaa ja täällä oli runsaasti nuoria upseereita . 
Komennettavia ja upseereita oli Rauman suojelus
kunnassa lähes yhtä paljon . Upseerit pitivät maas
toki lpailuja ja kävivät upseereiden kilpailuissa ym
päri maata. Näihin aiko ih in tääll ä oli aluepäällikkö
nä kapteeni Kosti Niemelä , myöhemmin tykistö
asiantuntij aksi tuli sotil asohjaaja kapteeni Laitama . 

Raumalla toimi tykistönä niin sanottu Rauman 
patteri. Si ihen kuului alunperin neljä venäläismal
li sta 3": n kiinteälavettista tykkiä . Patterin päällik
könä toimi tuo lloin Wahnlund , joka oli itseoppinut 
upseeri ; yhtä pitkä kuin paksukin sekä varustettu 
äänell ä , joka oli kuin majakan sumusireeni. Tykit 
oli vat mukana myös paraateissa , joissa Wahnlund 
ratsasti harmaalla hevose ll a edessä , mikä oli ylei 
sen hymyn ai heena. Hevosen vaihduttua avo-For
diin Wahnlund ajoi yks inään huimasti kallellaan 
olevalla autolla ja ratsastava patteri tuli perässä . 
Miehistö koostui tuolloin 20- luvulla iäkkäämmistä 
miehistä, jotka olivat pääosin vapaussotaan osallis
tuneita ja saaneet sot il askoulutuksensa venäjänval 
lan aikana. 

Tykkivajassa oli kolme isoa laatikkoa punakaar
tilta jääneitä oikeita kranaatteja, jotka e ivät olleet 
missään kirjoilla . Laatikkoihin oli päälle kirjoitettu 
" Paukkupatruunoita". Alettiin suunnitell a Raumalle 
o ikeita tykistöammuntoja , joissa harjoi tettaisiin 
epäsuoraa ammuntaa. Taav i Saurio kertoo saaneen
sa kutsun mennä katsomaan ammuntoja , jotka suo
ritettiin Sampaanalassa pellolla , jossa nykyisin on 
taloja. 

Tavoitteena oli ampua metsän ja korkean kallion 
yli maaliin , joka oli Järv iluodon takana Hansklo
pissa. Sinne rakennettiin kivistä kasa ja sen päälle 
korkea riuku , jonka pääll ä oli rasti . Se o li ainakin 
sähkötolpan korkuinen ja näkyi kauas. Maalin teos
sa saatiin apua Rauma-Repolalta ja ammuntoja 
suunniteltiin kauan . Tulenjohtotehtävän sai vänrik
ki Heikki Vehviläinen , joka oli matematiikan mais
teri ja johon luotettiin. 
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Tyk it 1 
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Alkuperäinen perustamisasiakirja. 

Varsinainen ammunta oli suunnite ltu sunnuntaik
si, ja sinne piti tulla joku eversti tai everstiluutnant
ti katsomaan . Lauantaina satoi . Kun tykkejä joskus 
jälkisyksyllä kuljetettiin ammuntapaikalle ei alava 
pelto pitänyt hevosia saatikka sitten tykkejä . Kulje
tusmiehistö totesi hommaan tarvittavan jonkun pio
neerikoulutuksen saaneen ja muisti vat Taavi Sau
rion . Otettiin yhteys firmaan Grundström & Hein
rich ja sieltä saatiin lautapihan tapulista 3 X9" :n 
lankkuja , jotka ladottiin ristiin rastiin keskelle pel
toa. Tykit työnnettiin miehissä pellolle . Samoissa 
ammunnoissa oli tarkoitus ampua myös ne "paho
laisen kranaatit" , joten päästä isiin myös nii stä 
eroon, vaikka varsinaisissa kirjoissa olevia kranaat
tejakin silloin o li . Taavi Saurio haettiin myöhään 
illalla tutkimaan voitiinko niitä vanhoja kranaatteja 
ampua , kun ammuntalinjan alapuolella oli asutusta
kin . Oli päätetty, että varmuuden vuoksi ammuttai
siin aamulla pari kranaattia kokeeksi. Ammuntalin
jalla olevan torpan isännälle selitettiin , että harjoi
tuslaukausten ajaksi olisi ehkä turvalli sinta mennä 
perunakellariin , ja mahdollisesti myös varsinaisten 
ammuntojen aikana sie llä saattai si olla turvallisinta . 
Ammunnoista oli kuulutukset lehdissä . 

Ammuntojen alkaessa kalliolla oli paljon väkeä 
jopa Turusta asti . Ensimmäinen laukaus meni vä
hän pitkäksi, to inen jäi lyhyeksi, mutta kolmas osui 
keske lle riukua ja hajoitti kasan ja riu'un . He ikki 
Vehvil äinen anto i käskyn jatkaa. Alo itettiin ampu
malla punakaartin kranaatteja oike in nopeasti , mut 
ta silloin hajontakin oli jo kilometrejä. Eversti huu
si lopetuskäskyn . Käsky ei tehonnut , vaan kaikki 
kranaatit lähtivät ilmaan. Eversti sanoi näytöksem
me olleen irvikuvan tykistöstä j a haukkui kaikki 
niin , että päätettiin , ette i mo isia ammuntoja enää 
järjestettäisi. 

Kuuskajaskarista linnake 

Kului aikaa . 
Taavi Saurio oli satamarakennusmestarina, kun 

häne ltä tultiin pyytämään apua syys-lokakuun vaih
teessa 1939 . Avun pyytäj inä olivat kapteenit Laita
ma ja Niemelä . Apua tarvittiin tykkipatterin paikan 
etsimiselle Rauman seudulta . Laitama ja Niemelä 
olivat saaneet tehtävän suojeluskunnan piiripäälli
költä ja olivat ottanee " neuvoa-antavia" edellisenä 

Linnakkeelle tuotiin kolme 152/22-D tykkiä 
"mäkilavetilla" ns. Jumbo-patteri. 

iltana , eivätkä o lleet kai kke in parhaassa kunnossa 
apua pyytäessään. He o li vat saaneet tehtäväkseen 
määrittää tykkipatterin paikan koord inaatteja myö
ten se lväks i. Sauriolla ei ollut niin tarkkaa karttaa
kaan tuolloin, mutta vanha merikortti kuitenkin oli . 

Asiaa tutk ittaessa muistetti in nuo vanhat ammun
nat ja sillo inen tyki stön kantama, joka oli 5-6 km . 
Ensin tykkipatterin paikaksi suunnite ltiin Pyhäran
nan Rihtn iemeä ja Hanhisten nokkaa , mutta kanta
maa ei saatu ri ittäväksi. Nurmes o li si myös o llut 
ihanteellinen pai kka Säikän ja Puuvallin sunttien 
yli menevine pioneeri siltoineen , koska tuo llo in ei 
ollut vie lä etelä istä syväväylää , mutta tuota väylää 
oli si kuitenkin saattanut jokin pieni alus käyttää ja 
sek in oli otettava huom ioon. Ensimmäisenä va ih
toehtona esitelt ii n Nurmesta , mutta se ei kelvannut. 
Seuraavaksi piirrettiin peitepi irros, jossa tykit ase
tettiin Kuuskajaskarin saarelle , perusteltuna sillä, 
että saarella olisi mahdo lli suus majoittaa miehet 
Valfrid Rauhav irran kalastajatorppaan saaren ete lä
kärjessä . Saare lla miesten aika kului si myös rattoi
sasti , olivathan Kuuskajaskarin kaupunginpuoleiset 
vedet maan ma inio ita pitkänsiimanpaikkoja. Toi
sell a puole lla saarta oli oivall inen siikarysän paik
ka , saare lla o li li säksi tiheä kuusimetsä, mistä saari 
oli saanut nimensäkin. "Hyppyhe ikk i" suunniteltiin 
laitettavaksi rattaanpyörän päälle , mi~sä sitä voisi 
pyörittää , jota inhan olisi tehtävä . Jonkin ai kaa tuon 
jälkeen ilmestyi Kuuskajaskariin tykki , ja Taav i 
Saurion kysc ltyä asiaa, kerrottiin että suunn itelma 
Kuuskajaskarin osa lta o li otettu lopulli sen mallin 
pohjaksi. Kulkuyhteyksien vuoksi Saurio oli usko
nut suunnitelman jäävän vain paperille , mutta niin 
vain kävi , että Kuuskajaskariin asennettiin oike ita 

Jumbon sivusuuntauskoneisto. 

"rantapyssyjä". Saareen oli komennettu tykkimie
hiäkin , ja Va lfrid Rauhav irta oli ollut tyytymätön . 
koska oli saanut "kiusakseen" näitä sotureita . Tykit 
kuljetettiin Kuuskajaskariin Rauma-Repolan proo
muill a . ''Hyppyhe ikkejä" nämä eivät toki olleet 
vaan ensimmäiset tykit oli siirretty Kuuskajaskariin 
josta in laivaston varastosta . Rauhavirta sai häädön 
torpastaan ja sen valtasivat rann ikkosoti laat. Osa 
miehi stöä majoitettiin pahvi te lt toih in, va ikka kai
kenkaikkiaan hei tä o li vähän ja tärkein tehtävä oli 
vartioint i. 

Vuosia sodan jälkeen, kun tykit oli poistettu 
Kuuskajaskarista , tuli eteen kunn ian laukausten am
pumistarve , kun Rauman kaupunki täytt i vuosia . 

Rakennusmestari Saurio tarjoutu i antamaan 
apuaan ke inotekoisten tykinlaukausten ampumisek
si. Ammattisotilaan apua tarv itt ii n ja Kuuskajaska
rin kersantin kanssa hankittiin jostain "amusioneja" 
ja rakennettiin 2 1 kunnianlaukausta ampuva systee
mi. Laukaukset ammutt iin Rauma-Repolan niin sa
notu lta Sahan kall iolta . Sytytys teht iin kynäsystee
millä vetämällä levyjen läpi ja johdottamalla siten , 
että sähkönallit markkeerasivat tykkien äärimmäis
tä nopeutta . Pulmana oli se, miten suuria yksittäiset 
paukut voivat olla , etteivät johdot rikkoonnu tai 
systeemi katkea. Paukut olivat ärjyt , sillä Rauman 
Nummen asuntoalueelta särkyi ikkunoita . Varsi
naisten laukausten rytmi osui nappiin ja juhlayleisö 
ja lehtimiehet jäivät ihmettelemään , missä tykit oli 
vat o lleet. 

No , tästä kaikesta on jo kuitenkin paljon ai kaa ja 
kaikki on vai n muistelua. 

Kimmo Lähdevirta 
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Naiset 01aail01alla! 
Se oli kesää! 
Kärpäsiä ei juuri näkynyt , mutta ystäviä varmasti 

saimme . Me Kuuskajaskarin naispuoliset tilanne
valvojat nimittäin retkeilimme tuossa kesäkuun lo
pulla pitkin ja poikin tätä valvomaamme aluetta; 
kävimmepä Turussakin aluekeskusta katsomassa. 

Kaikki alkoi siitä , että tämä rakas Jaskarimme 
saa uuden TJ-tomin , j a vanha merivalvontatomi pi
ti siirtää pois tieltä . Tutka-antennimme pyörii tuon 
"vanhan tolpan" huipulla ja ilman antennia me 
olemme hukassa kuin muurahaiset kristallivuorella. 
Rykmentti ei käskenyt me itä muualle valvomaan, 
eikä määrännyt pakkolomalle , vaikka siirtotyöt 
kestivätkin asennuksineen viitisen päivää . 

Ensimmäisenä päivänä me suunn ittelimme muut
toa Ravalilta tulevaan " tolppa-yksiöömme", hyvin 
suunniteltu - puoliksi tehty - niin se käy . Reissaa
maan värvätty Hannele Kantonen ja allekirjoittanut 
aloimme eräänä ihanan kauniina perjantaina, aa
mulla vähän kukonlaulun jälkeen. 

Saimme käyttöömme tumman komean Saabin ja 
kuljettajan . Ajoaikataulumme oli väljä, mikä oli 
onni , sillä suunn istettuamme matkamme Rauman 
esikunnasta kohti Porin naapurikuntaa Luviaa ja 
sie llä o levaa merivartioasemaa Pirskeriä, törmä
simme kesäiseen suomalaiseen ilmiöön: siinä missä 
aiemmin oli ollut Luvian keskusristeys olikin nyt 
iso monttu ja TIETYÖ MAA . Yhtäkään montulta 
lähtev istä tientapaisista ei ollut merkitty minkään 
valtakunnan kyltein , ja me va litsimme me lke in ar
pomalla sen tien, mitä pitkin lähdi mme ajamaan 
oletettua määränpäätämme kohti . Ajoimme har
haan muutaman kilometrin , mutta puolisen tunti a 
myöhässä saavuimme sovitulle kohtaamispa ikalle 
ja hyppäsimme veneeseen. 

Katseltuamme jonkin aikaa kaunista Luvian saa
ristoa, tul imme perille Pirskeri in. Asemalla oli juu
ri saatu peruskorjaus- ja laajennustyöt kuntoon , ja 
sie llä oli riittänyt vieraita . Aseman tilat olivatkin 
vall an viihtyisät, huoneet asialli sia, yhte iset til at 
avaria ja valoisia . Saare lla katselimme asemaa, jut
telimme merivalvonnasta , söimme maukasta liha
keittoa (ihan ku in edesmenneen äitini laittamaa), 
joimme kahvit ja mikä parasta - maistelimme tuo
reeltaan juuri savustettuja ahvenia - ah si tä iha
nuutta. Aseman pihall a seisoi komea 44-metrinen 
merivalvontatomi , jonka ylhääll ä olevalle asemalle 
allekirjoittaneenkin oli välttämättä kavuttava Han
nele Kantosen jäädessä tukevammalta jalansijalta 
tutustumaan maisemiin . Mere llä oli kovasti usvaa, 
joten näkyvyys e i ollut ollenkaan hyvä , mutta si itä 
huo limatta usvassa erottuivat Rauman sataman nos
turi ja paljon muuta - saattoi vain ku vitella millais
ta siellä olisi ollut kirkkaalla säällä . 

Kavuttuani alas olikin iltapäivä jo niin pitkäll ä , 
että oli aika lähteä palailemaan saarelta tänne 

maakrapujen maailmaan. Sopivasti työpäivän pää
tymisaikoihin olimme Raumalla jälleen ja saimme 
poikkeuksellisesti Hannelen kanssa aloittaa yhtäai
kaisen ja -pitkän viikonloppuvapaan. 

Maanantaiaamuna meitä olikin seuraavall a "re is
sulle" lähdössä kolme naista - tilannevalvojia kaik
ki . Hoitovapaall a ollut Outi Vainionpää puki ylleen 
siniset virkavaatteensa ja lähti mukaamme , kun sa
maisell a Saabilla tutun kuskin kanssa suuntas imme 
matkamme koht i ete län aurinkorantoja . Alkuperäi
nen suunnitelma oli ollut lähteä veneellä Kuuska
jaskarista tuonne Kustav in lsokariin ja Katanpään 
linnakkeelle, mutta tuuli nosti sen verran korkeita 
aaltoja, että veneet päätettiin pitää laituri ssa ja lä
hettää me idät autolla maailmalle . 

H uh hellettä! 
Susiluodon meri vartioasemalle pääs i kapeaa ja 

mutkaista tietä myöten ihan pihalle asti , ja siellä 
me idät otettiin sananmukaisesti avosy lin vastaan. 
Asemalla oli tuo llo in työvuorossa kolme meri varti
jaa , joista yhteen o limme tutustuneet jo perjantai
sell a Pirskerin retkellämme . Pakkomielteen valtaa
mana allekirjoittanut kiipesi jälleen vartiotomiin , 
vaikkeivät virkasisaret tehneet seuraa. Tämänker
tainen kiipeäminen oli huomattavasti vähäisempää , 
sillä torni sijaitsi korkean kallion pää llä ja nousu 
sinne oli huomattavasti loivempaa kuin Pirskerissä. 
Näkymät kuitenkin oli vat huimat , sää oli helteisen 
kirkasta, ja meri näytti vastustamattomalta pienine 
vaahtopäineen. Susiluodosta merivartij an turvalli
sell a kyydillä pääsimme tutustumaan pikaisesti Ka
tanpään linnakkeeseenkin . Jos mennyt kesä o li säi
densä puo lesta lämmin ja aurinkoinen , niin Katan
päässä oli todelli sen intiaanikesän tuntua, siellä oli 
jopa punanahkainen paidaton (intiaani)sotilasmes
tari muuttokuormaansa tekemässä . Niin hiljaista ja 
kaunista oli Katanpäässä , että tuntui kuin o li si 
mennyt kokonaan toiseen maai lmaan. Vars inainen 
pikavisiitti tuo Katanpäässä vierailumme oli , sillä 
emmehän me merivartij ain venettäkään vo ineet 
kauaa pitää varattuna. Venematkall a Katanpäästä 
takais in Susiluotoon teimme kovasti erilaisia ha
vaintoja; näimme merilintuja, merimerkkejä , aurin 
gonpaistetta, purjelaivoja , sukellusvene itä? ja kesä
mökkejä sekä rantakalliota . Aurinko paisto i kuu
masti ja kirkkaana , meri vesi oli suolaista - ja mär
kää; tuuli viilensi auringonpaisteen ja kui vas i ves i
pisara!. 

Kun kuulumiset oli vaihdettu , eväät syöty, kah
vit j uotu , vierailtu vartio linnakkeella, ihailtu kuk
ka istutuksia ja paistate ltu päivää, sullouduimme 
taas autoon j a palailimme Raumalle kova ll a kiireel
lä , jotta mukanamme vapaaehtoisena ollut Outi eh
tisi Jaskariin lähtevään laivaan. 

Re issussa rähjääntyi ! 
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Naiset merivartijan turvallisessa suojeluksessa. 

Kolmas matkapäivämme oli etukäteen (ja vie lä 
jälkikäteenkin) aiheuttanut minulle ylimääräisiä sy
dämentykytyksiä ja kämmenten hikoilua, olimme
han menossa katsomaan menoa ja to imintaa tuonne 
pääkallonpaikalle Turkuun . 

Saab kulki mukavasti , aamulla autossa e i ollut 
lämmintä edes 30 astetta ja käsityökin edistyi mat
kall a ihan tyydyttävästi (onkohan kukaan aiemmin 
kutonut kyse isen Saabin takapenk ill ä itselleen neu
lepaitaa?) . 

" Ko mep pääsi sinns sitt , 
ni me huomas i itt , 
ett Turun gaupung ol juur vanhas paekas." 
Omall a arvokkaa ll a paikall aan o li Turussa myös 
kasarmialue es ikuntineen ja kaikkineen. Meri val
vonta-aluekeskuksessa me idät otti vastaan es imie
hemme , allekirjoittanee lle nuoruusvuosilta tuttu so
ti lasmestari Pasi Kataja . Hän näytt i me ille aluekes
kusta , kertoi sen to iminnasta ja kyseli tietenkin 
kuulumisiamme Kuuskajaskarista . Ihmettelin ja en
nen kaikkea ihaste lin aluekeskuksen tiloja . Työ
vuorossa ollut til annevalvoja Tuula Makkonen tar
josi meille makoisat kahvit , teki tö itä koko ajan , 
milloin valvo mon puo le lla milloin viestihuoneessa. 
Lyhyesti ja ytimekkäästi kerrott iin viestit ja annet
tiin ilmoitukset - sotilaa lli sta toimintaa, vaikka 
naisten väli stä olik in . 

Kävimme me Turussa tutustumassa myös es i
kuntarakennuksen muihin osiin . Ei tuo esikunta eh
kä sittenkään ollut niin pelottava, kuin luulin/ luu-

Ien, mutta jotain kummaa tunne lmaa ja mie lialaa se 
nostatti - vähän kuin joskus Firenzen tuomiokir
kossa käydessä. Pelkkä es ikunta miehineen ja nai
sineen e i meille riittänyt , vaan jätimme ihmiset rau
hassa jatkamaan työtään ja suunn istimme tilanne
valvojan suunn istustarkkuude lla Sotilaskotii n ja sa
malla katselemaan maisemia . Kesä o li tällöin kuu
ma, pö lyinen ja aurinko inen. Minulle jäikin tuosta 
varuskunta-alueesta varsin valoisa ja miell yttävä 
muistikuva . Eksymättä en siellä pystyisi kulke
maan , mutta onneksi tuo lloin oli mukana työkave
ri , joka oli niitä mäkiä ennenkin kavunnut. 

Iltapäivän puolella istahdimme taas Saabiin ja 
matka kohti Raumaa alko i. Nyt lämpöä oli autossa
kin jo yllin kyllin ja matkall a o li pakko pysähtyä 
varjoon ja pitää ovia hetken avoinna. Raumaa lä
hestyttäessä todettiin jo ääneen, että näiden viime 
päiv ien aikana olimme saaneet tervetullutta vaihte
lua til annevalvojan suhteellisen rajoitettuun työn
ku vaan. Lyhyen aikaa tehtävää hoitaneena en vielä 
"kaivannut" tuota vaihte lua, mutta mielenkiin nolla 
ja ki itolli sena nuo tutustumismatkat te in . 

Soisinpa mie le lläni vastaavaa vaihtelua niin 
muille tilanneva lvoji lle toisill a linnakke illa , kuin 
tytöille aluekeskuksessakin - miehethän retkei levät 
muutenkin useammin. 

Kaikki joukolla retkei lemään, kunhan nämä tal 
ven jäät on saatu särjetyiks i ! ! ! 

Erja Sallinen 
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Alailmakehän otsoni 

Otsonista puhutaan tätä nykyä paljon. Täl
löin on valtaosaltaan kyse yläilmakehän otso
nista, kerroksesta joka sijaitsee 15-50 km:n 
korkeudella stratosfäärissä. Sen tehtävänä on 
suojata maapallon elollista luontoa liialliselta 
ultraviolettisäteilyltä eli - kuten on tapana sa
noa "avaruuden vaaroilta". Vasta 2 . maail
mansodan jälkeen on vähitellen alettu oival
taa, että eräät ihmisen toiminnat saattavat hei
kentää tätä elintärkeää otsonikerrosta. Tällai
sia tekijöitä ovat mm . CFC-yhdisteet (freo
nit) , yliäänikoneiden pakokaasut sekä liialli
sesta typpilannoituksesta ilmakehään nouse
vat keveät typen oksidit. Laajamittainen 
ydinsota olisi arvion mukaan kaikkein tuhoi
sinta otsonikerrokselle. 

Vilkkaan yläilmakehän otsonikeskustelun 
varjoon on jäänyt alailmakehän , välittömästi 
maanpinnan yllä leijuva ostoni. Sen olemas
saolo on tunnettu jo vuosikymmeniä , mutta 
vasta viime aikoina siihen on alettu kiinnittää 
vakavaa huomiota ja sitä on ryhdytty järjes
telmällisesti mittaamaan ja sen haittoja tutki
maan . 

Hiljattain on Suomessakin alettu ymmärtää 
mittaamisen tarpeellisuus . Heinäkuussa 1985 
perustettiin mittausasema Utön majakkasaa
relle ja Sisä-Suomeen , Ähtäriin syyskuussa 
1986. Mittauksia on käynnistetty myös pää
kaupunkiseudulla ja Porvoon Sköldvikissä . 

Vaikka siis mittausaika on lyhyt , arvokasta 
tieto on jo saatu. Yllätyksenä on koettu se, 
että etenkin Utössä pitoisuudet ovat olleet 
korkeat. Sen katsotaan johtuvan kaukokul
keutumisesta muualta Euroopastas, jossa lii
kenteen ja teollisuuden huomattavat hiilivety
ja typpioksidipäästöt synnyttävät otsonia. Tä
mä kulkeutuu Suomeen ja kohottaa täällä pi
toisuuksia . Ilmatieteen laitos on havainnut 
yhteyttä korkeiden pitoisuuksien ja eteläisten 
ilmavirtausten välillä . - Suuri osa alailmake
hän otsonista on kuitenkin ns. taustapitoisuut
ta, luonnollista alkuperää. 

Liikenteen ja teollisuuden saasteiden kaukokul
keutumiset muualta Euroopasta mahdollisesti 
aiheuttavat korkeat pitoisuudet Utössä. 

Säteilyn lisääntyessä keväällä pitoisuuden 
on havaittu kohoavan . Korkein kuukausikes
kiarvo oli Utössä v. 1986 heinäkuussa (96, 7 
mikrogrammaa kuutiometrissä) !a Ähtärissä 
maaliskuussa 1987 (80,5 µ,g/m ). Syksyllä 
pitoisuus laski ja alhaisin kuukausikeskiarvo 
mitattiin joulukuussa (41,9 J:Lgl m3

, Utö) ja 
tammikuussa (30,4 µ,g/m3

, Ahtäri) . Vuonna 
1987 huhtikuusta syyskuuhun oli korkein 
vuorokausikeskiarvo em. mittauspaikoissa 
toukokuussa ( 153 µ,g/m3 Utössä, 136 µ,g /m3 
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Ähtärissä). Pitoisuus laski toukokuun jälkeen 
ja oli alhaisimmillaan syyskuussa. Korkeita 
pitoisuuksia esiintyi Utössä usein tuulensuun
nan olessa 120-2 10°, mikä selvästi viittaa 
kaukokulkeutumiseen. Vuorokausivaihtelua 
esiintyi eniten kesällä ja vähiten talvella . -
Maailman Terveysjärjestön (WHO:n) suosi
tusten mukaan otsonin tuntikeskiarvon pitäisi 
jäädä alle 200 µ,g/m3

, vuorokausi keskiarvon 
alle 65 µ,g/m3 ja koko kasvukauden ( 100 vrk) 
keskiarvopitoisuuden alle 60 µ,g/m3

• Ko . ra
ja-arvot ovat tutkimusten mukaan alimpia 
kasveille vaurioita aiheuttavia pitoisuuksia. 

Erot ko . asemien välillä johtuvat paitsi 
maantieteellisestä sijainnista myös si itä, että 
otsoni poistuu tehokkaammin kasvillisuuteen 
kuin mereen . Pitoisuuseroja aiheuttaa myös 
ilmakehän sekoittumisen eri laisuus. 

Otsoni on hapen (02) kolmiatominen iso
tooppi (03), mutta hapesta poiketen voimak
kaasti hapettava , myrkyllinen kaasu. Sitä 
syntyy mm . sähköpurkauksissa, ja ukkosil
massa voimme aist ia sen pistävän , klooria 
muistuttavan hajun. Mainitut ominaisuudet 
liittyvät siihen , että otsonilla voi pitoisuudes
ta riippuen o ll a vaikutusta sekä kasvillisuu
teen että ihmisen terveyteen . 

Utön pirunpeltoa. 

Vaikutuksesta metsiin 

On puhuttu paljon viime vuosina happaman 
laskeuman (ns. happosateen) aiheuttamien 
haittojen yhteydessä . Vaikutusta on tutk ittu 
fysiologisten kokeiden avulla ja havaittu , että 
otsoni alentaa kasveille niin tärkeää yhteyttä
mistä ja aiheuttaa lisäksi neulasten ja lehtien 
ennenaikaista vanhenemista. Herkkyys otso
nille vaihtelee eri puulajien , mutta myös eri 
puuyksilöiden välillä. Kuusen arvioidaan ole
van mäntyä herkemmän ja kuusella tehdyt 
tutkimukset osoittavat, että otsoni saattaa hei
kentää pakkaskestävyyttä. Kokeissa ei ole ha
vaittu periaatteellisia eroja havu- ja lehtipui
den välillä. 

Mainittujen muutosten seurauksena kasvu 
vähenee, mikä on voitu todeta sekä taimilla 
että täysikasvuisilla puilla . Kasvun vähene
mistä on havaittu otsonipitoisuuksilla, jotka 
vastaavat Suomessa vallitsevia . Tehtyjen tut
kimusten pohjalta voidaankin arvioida , että 
otsoni saattaa jonkin verran vähentää sekä 
havu- että lehtipuiden herkimpien yksilöiden 
kasvua Suomessa . 

Otsonin vaikutukset puustoon ovat myös 
yhteydessä si ihen , mitä muita epäpuhtauksia 
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Utön hautausmaa. 

ilma sisältää. Vuorovaikutus happaman las
keuman sisältämien rikk i- ja typpiyhdisteiden 
kanssa on ilmeinen ja näkyvät vauriot ovat 
yleensä lisääntyneet epäpuhtausyhdiste lmien 
va1kutuk_sesta . Haittoja arvioitaessa on panta
va merkille, että puut ovat pitkän el inikänsä 
v~o~si . kaua~ alttiina ilman epäpuhtauksille , 
m!ka t1etyst~ vaikuttaa merkittävästi puiden 
ehnkykyyn Ja kasvuun . Otsonia pidetäänkin 
rikin ja typen oksidien ohella yhtenä tärkeänä 
osatekijänä Keski -Euroopan metsävaurioissa . 

Vaikutukset viljelyskasveihin 

Vaikutukset viljelykasveihin ovat samoin var
teen otettavia. Otsonipitoisuuden lisäksi vai
kutukset riippuvat mm. kasvilaj ista ja -laj ik
keesta sekä kasvin iästä. Tässäkin on kyse 
fysiologisista muutoksista, jotka joko suoraan 
tai välillisesti he ijastuvat kasvuun ja satoon. 
Erityisen herkkiä otsonille ovat solukalvot ja 
otsoni heikentää yhteyttämistä ja lisää ylläpi
tohengitystä. Tämän johdosta kasvua varten 
jää vähemmän energiaa ja aineenvaihdunta
tuotteita, mikä voi johtaa sadon vähenemi
seen. 

Monissa maissa suoritetuissa tutkimuksissa 
onkin voitu havaita, että useiden kasvilajien 

sato laskee otsonialtistuksen seurauksena . 
Hollannissa on laskettu ilmansaaste iden vä
hentävän viljelyskasvien satoa 5 %, josta 
3,4 % aiheutuu otsonista. Kasvi laj ista ja ti
lanteesta riippuen sadon menetys voi kohota 
aina 10 %:iin saakka. Mainittakoon, että Yh
dysvallo issa on käynnissä suuri otsonin sato
vaikutusten tutkimusprojekti , mikä osaltaan 
viittaa ongelman tärkeyteen ja ajankohtaisuu
teen. 

Tähän mennessä tehtyjen tutk imusten pe
rusteella voidaan o lettaa Ete lä-Suomessa val
litsevien otsonipitoisuuksien vaikuttavan jon
kin verran vihannesten, j uurikasvien, perunan 
ja viljakasvien satoon. Lisäksi otsonin aiheut
tamat vauriot voivat he ikentää vihannesten 
(mm: salaatin ja pinaatin) laatua . On myös 
havaittu , että otsoni herki stää kasv it taudeille 
ja tuholais ille . Viljelyskasvien sadon lasku 
johtuu yleensä jyvien ja perunalla mukulo i
den koon pienenemisestä enemmän kuin nii
den lukumääräisestä vähenemisestä. 

Kasvivaurioiden estämiseksi ruotsalaiset 
tutkijat ovat esittäneet, että otsonipitoisuuden 
keskiarvo touko-syyskuussa tulisi olla alle 80 
µ.g/m3 ja tuntiarvo alle 120 µ.g/m3. Suomessa 
otsonille ei ole annettu ilmanlaatuohjearvoja. 
- Meillä tutkijat ovat ennustaneet, että mikäli 
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pitoisuudet kohoaisivat vähitellen 25 %, olisi 
odotettavissa huomattavasti selvempää sadon 
alentumista maataloudessa (sekä kasvun vä
henemistä metsissä) . Vaikutukset yhteyttämi
seen olisivat niin voimakkaita , että herkim
mistä viljalaje ista tai lajikkeista o lisi luovutta
va. 

Vaikutukset terveyteen 

- Ei tarvitse mennä pitkälle ajassa taaksepäin 
kun otaksutt iin , että otsonipito isen ilman hen
gittäminen on terveellistä. Tämän uskomuk
sen mukaisesti rakennettiin maamme keuhko
tautiparantolat mäntykankaille ! 

Nyt käs itykset ovat to isenlaiset. Jo 
1940-luvulla tul ivat otsonin mahdolliset ter
veyshaitat es ille kun havaittiin , että Los An
gelesin ilmassa oli korke ita pitoisuuksia . Sii
nä yhteydessä voitiin osoittaa, että otsonia 
syntyy typen oksid ien reagoidessa valoke
miallisissa reaktioissa hiilivetyjen kanssa . 
Koska juuri autoliikenne tuottaa ilmaan suu
ria määriä sekä hiilivetyjä että typen oksideja , 
on otsonin muodostuminen erityisesti suur
kaupunkien ongelma. Syntyyn on säätekjöillä 
ratkaiseva merkitys: selkeä taivas, suhteelli
sen korkea lämpötila ja heikohko tuulen no
peus ovat edellytyksiä synnylle . - He lsingissä 
e i ole mittauksissa havaittu korkeita pitoi
suuksia, mikä johtunee otsonin reagoinnista 
muiden ilmassa olevien yhdiste iden kanssa. 

Pidetään ilmeisenä , että liikenteen ja teol
listumisen kasvun myötä Euroopan otsonipi-

Otsonin vahingollisuus luonnolle on ilmeinen. 

to isuudet ovat 1950-luvulta lähtien olleet jat
kuvassa nousussa. Säännölliset mittaukset to
sin puuttuvat. Pohjoismaissa kaukokulkeutu
man ~iheuttamat pito isuudet voivat ylittää 
200 m1krogr~mmaa kuutiometrissä ilmaa, jol
loin ne JO voivat antaa o ireita, lähinnä silmien 
kirvelyä. 

Heikosti vesiliukoisena otsoni tunkeutuu 
syvälle keuhkokudokseen ja vaurio ittaa solu
ja. Haitallinen vaikutus perustuu juuri otsonin 
solukalvoja ja solun rakente ita vahingoitta
vaan vaikutukseen. Tämä aiheuttaa keuhko
to imintojen he ikkenemistä. Vaikutuksia ha
vaitaan pitoisuuksissa 200-300 µ.g/m3 , jol
lo in kroonisia hengitystiesairauksia sairasta
villa esiintyy hengitysteiden ärsytystä. Maail
man Terveysjärjestö on suositellut , että 
akuuttien ja kroonisten vaikutusten vähentä
miseksi 8 tunnin keskiarvo e i saisi y littää 
100- 120 µ. g/m3

. Mainittakoon, että otsoni on 
kauan ollut tunnettu terveydellisenä haittate
kijänä mm . hitsaustöissä. 

. ~dell isestä on käynyt ilmi , että tietoja otso
mp1to1suuks1sta tarvitaan kaupunkien ja teol
lisuusalue iden ilman laadun hallinnassa sekä 
metsien tilan seurannassa ja maatalouden tuo
tannon valvonnassa. Ei tarv ita suuria ennusta
jan lahjoja kun toteaa, että otsonia tullaan 
seuraavan viiden vuoden aikana tutk imaan in
tensiivisesti . Niinpä maamme mittausasemilla 
- ja Utössä - tehdään todella arvokasta työtä! 

Rauno Tenovuo 
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PV-mestarit 

Tulevaisuuteen tähtääjä 
Ylikersantti Juha Stoor tuli 10 . 10. 1986 Kuuskajaskariin suoritta
maan asepalvelus taan . Aseen kanssa hän toimikin siinä määrin , e ttä 
oli seuraavana vuonna voittamassa puolustusvoimien mestaruutta ryn
näkkökiväärin joukkueammunnassa. 

Juha Stoor on harrastanut ampumista jo pitkään. 
Kimmokkeen siihen hän sai kotoaan; isä ampuu 
pistoolilla . Siviilissä Juha harrasti lähinnä ilma
aseammuntaa. Alokasa ikana hänen ammuntansa 
sujuivat ymmärrettävästi hyvin . 

- Ammuin ensimmäisellä kerralla valiot ja sain 
sitten oll a lopun aikaa vartiossa kun muut ampui 
vat. 

Juhan valmentajana oli jo sivii li ssä Touko Hei 
no. Armeijaan meno ei siten katkai ssut valmennus
ta . 

- Tuntui siltä , että minun jäämiseni rykmentin 
ampumavalmennettavien ri nkiin oli ollut se lvää 
alusta alkaen. 

Rannikkotykistökoulun jälkeen palasi Juha Stoor 
Jaskarin linnakkeelle. Hän kertoo kokelasaikansa 
kuluneen paljolti ampuen. Kun Säkylässä elokuus
sa -87 pidettävät puolustusvo imien ampumamesta
ruuskilpailut alkoivat lähestyä, alkoi myös 
TurRtR:n joukkueen valmennus kiristyä. 

- Heino valmensi meitä kaikkien tai teen sääntö
jen mukaan . Ohjelmaan kuulu i kylmäharjoittelua, 
ammuntaa sekä lenkkeilyä. Kuukausi ennen kisoja 
alkoi tiivis jakso. Harjoittelimme 3-4 päivää vii
kossa täysiä päiviä . 

Lisäksi joukkue piti ampumaleirin Kustav issa. 
Kilpailut Säkylässä oli vat kolmipäiväiset. Ran

nikkotykistörykmentin joukkueeseen kuului ne lj ä 
ampujaa. Kilpailutilanteessa vain kolmen osallistu
jan tulokset laskettiin mukaan joukkueen yhteistu
lokseen. Nämä kolme tuli joukkueen nimetä ennen 
kilpailua . 

- Oikeastaan minulla meni kaikki ammunnat 
huonosti varsinaisessa kilpailutilanteessa , moittii 
Juha Stoor itseään. Taisin olla henkilökohtaisissa 
tuloksissa kahdeksas. 

Rehti urhei luhenki ei kukoistanut kilpailussa ko
ko aikaa. Juha kuvaa ilmapi iriä kireäksi. 

- Joukkueet kyräili vät toi siaan , eikä käytöskään 
ollut aina kaikkein parasta . 

Kenraali Stewen ojentaa mitalin Juha S toorille . 

Poikien voi ton sarjassa 3 x 5 laukausta (5 se isaa l
ta . 5 polvelta ja 5 mak uulta) selvittyä, he lähtivät 
300 m ampumakatokselle kiittämään omaa ki lpai
luaan ampuvaa Touko Heinoa voittoisasta valmen
nuksesta. Palkinnot Säkylässä jakoi kenraali Ste
wen . Mitalien lisäksi joukkue sai radionauhureita ja 
muita käyttöesineitä . Kun joukkue palasi kilpai lui s
ta kahvitti rykmentin komentaja sen ja linnakkeella 
pidettiin j uh lat voit_toisi lle varusmiehille. 

.. 
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Juha henkilökohtaisen tuloksensa äärellä. 

Juha Stoor kotiutui syksy ll ä ja palasi palveluk
seen - täll ä kertaa vakinaiseen . 

- En kyll ä vaihtaisi tätä toiseen työhön . Tämä 
työ sopii minulle. 

Niitä luonteenpiirtei tä , joita puolustusvoimissa 
työskente levä henkilö tarv itsee ovat Juha Stoorin 
arvion mukaan puolustustahto , kyky tull a to imeen 
ihmisten kanssa sekä ha lu kehittää itseään ja edetä 
urallaan. 

- Työssä on hienoa sen vaihtelevuus. Myös siir-
toihin olen valmis. Se on osa työn luonnetta. 

- Oman kou lutuksen aikana ampumaharrastus 
jäi vähälle. Nyt on aika e lvyttää taitoja ja jatkaa 
harrastusta. 

Huoneistonsa Juha Stoor on sisustanut saaris
tohenkiseksi vanhoin puuhuonekaluin . 

Juha harrastaa myös valokuvausta . Hän on aina 
viihtynyt luonnossa. mikä on vaikuttanut paitsi am
matin. myös va lokuvauskohteiden va lintaan . 

Uudestakaupungista kotoisin olevana on Juha 
Stoor kasvanut meren äärell ä . Veneily on keskei
nen vapaa-ajan viettotapa . Juha kertoo viihtyvänsä 
rann ikkotykistössä. 

- Koto isammaks i täällä saaressa tuntee itsensä 
ku in jossain Lap issa . 

Turkka Suuriniemi 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

&aia@M•= 1 a a 11 
Hakunintie 7 , 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

Palveleva aslantuntijaliike 
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Bengtskäristä avautuva tyyni ja kaunis syk

syinen meri kuvasteli mahtavaa auringonlas

kua istuessani majakkarakennuksen kolman

nen kerroksen parvekkeella . 

Kerrankin o li tärpännyt valvontaryhmän 

kouluttajaksi pariksi viikoksi ja säät suos ivat. 

Hiljaisuuden rikkoi merivartioston vene, joka 

ajoi majakkasaaren rantaan . 

Tuttu mieshän se siellä Jalle , joka o li pit

kään ollut merivartioaseman päällikkönä . 

Kahvit pöytään , tuo li vieraille ja kuulumiste n 

vaihtoon. Auringon kadotessa tyyneen me

reen Jalle totesi olevansa viimei se llä partio

matkallaan ennen e läkkee lle menoa . Puheet 

kääntyivät menne iden muiste loon . Mieleen 

nous i metsästysre issu Örössä, kun Jalle to i 

Tarun, metsästyskoiransa , mukanaan jänistä 

ajamaan . Heti rannasta ennen koiran irtipääs

töä pupu juoksi tien poikki. Ei muuta kuin 

Taru irti ja ajo käyntiin. Haukun edetessä 12" 

kasarmin mäen kautta päin Batav ian korpee n 

katselimme itselle sopivat pass ipaikat ja piti 

hän Tarunkin saada nauttia ajosta . 

Pupu vilahteli pari kertaa ampumaetäisyy

den ulkopuolella ja lähti kiitämään kohti be-

Viimeinen 
työpäivä 

tonilaituria. Hetken päästä kuului haulikon 

laukaus ja ajohauke päättyi. Siirryimme lau

kauksen suuntaan . 

Pikku pappilan luona oli Ykä , kuuluisa pit

kästä ööö-stään ja persoonallisesta tavastaan 

hoitaa koneita . Hänellä oli haulikko ja jänis 

käsissään . Taru kierte li ympäri ll ä . Me käve

limme Ykän luo ja tiedustelimme kohteliaas

ti , josko oli tullut poksautettua meidän ajom

me jäniksen . Ykä vastas i: "Öööö - se on sillä 

tavalla , e ttä oli kaksi jänistä , ammuin toisen 

koira jatkoi toisen ajoa." Jalle hie man ihmet

teli miksi Taru e i enää ajanut , johon Ykä: 

"Öööö - se on varmaan kadottanut jäljen." 

Saaren kapeimmalla kannaksella , se lvään 

paikkaan . Niinhän se o n tietenkin täytynyt 

o lla. No , Taru sa i uude n ajon ja me jäniksem

me, mutta kyllä vieläkin nauratti Ykän ih

meen hyvä onni . 

Hyvä llä saarelaisella tulee olla ymmärtä

väine n sydän , joka antaa muidenkin e lää , sen 

ta ido n Jalle osasi. 

Tyrsky 
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TOIMINTAKERTOMUS 
VUO DEL TA 1989 

1. YLEISTÄ 
Vuosi on sujunut erittäin vi lkkaan toiminnan 

merkeissä. Siihen on vaikuttanut Turun Rannikko
tykistörykmentin 50-vuotisjuhlavuosi. 

Riveistämme ovat poistuneet seuraavat kiltalai
set: Mauno Airisto , Toini Kykkänen , Harry Mic
kelsson , Aaro Mäki-Tanila ja Heikki Wallin . 

2. JÄSENISTÖ 
Killan jäsenmäärä oli vuoden 1989 lopussa 514, 

joista naisia 89 . Varsinaisia jäseniä oli 446, uusia 
36 , kunniajäseniä 2, ainaisjäseniä 3, vapaajäseniä 
27 ja varusmiehiä 36. 

3. JOHTOKUNTA 
Johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: 
- puheenjohtaja Toivo Veriö 
- jäsenet: Matti Ahlroos (varapuheenjohtaja) , 

Albert Heino , Heikki Kanervamäki , Irmeli Mäihä
mäki (taloudenhoitaja), Kauko Peltonen , Helga 
Wilkman Uäsenkirjuri). Varajäsenet : Elina Laiho 
(s ihteeri) , Pentti Laine, Reino Linkosaari , Heikki 
Suomäki , Pekka Päivärinta ja Timo Kuorehjärvi 

- rykmentin yhteysupseerina on toiminut ylil 
Raikko Rostedt. Johtokunta on vuoden aikana ko
koontunut 13 kertaa . 

4. TILINTARKASTUS 
Tilintarkastajina ovat toimineet Kaino Takala ja 

Hannu Karlsson sekä varatilintarkastajina Sven 
Ramström ja Toivo Suvanto . 

5. ERIKOISALOJEN HOITO 
- lakiasioiden hoito Arno Leino 
- killan edustajina Turun kiltapiirin toiminnassa 

Heikki Kanervamäki ja Toivo Veriö (k iltapiirin va
rapuheenjohtaja) sekä varajäsenenä Elina Laiho 

- killan edustajina Rannikon Puolustajain kilta 
ry:ssä Matti Ahlroos , Albert Heino, Heikki Suomä
ki ja Toivo Veriö 

- tiedottaja Toivo Veriö 
- jäsenmerkkitoimikunta Helga Wilkman (pu-

heenjohtaja) , Pentti Laine ja Timo Kuorehjärvi 
- Maanpuolustuskiltojen liitossa Toivo Veriö 
- huvitoimikunnan vetäjänä Helga Wilkman. 

6. KILLAN TEKEMÄT RETKET JA ERI 
TILAISUUKSIEN EDUSTUKSET 

03.0 1. kokelaiden ylentämis- ja varusmiesaliup-
seerien kotiuttamistilaisuus (2 edustajaa) 

20.01 . Kilta tutustui Turun Vartiolentueeseen (5 1 
kiltalaista) 

2 1.-
22 . 1. 
28.01. 

Maanpuolustuskiltojen Liiton turvallisuus
poliittiset päivät Tuusulassa (3 edustajaa) 
Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus 
sankarihaudalla (10 edustajaa) 

29.0 1. Vapaussodan muistojuhla Unikankareella, 
muistojumalanpalvelus Tuomiokirkossa ja 
iltajuhla Hamburger Börssissä (yht. 7 kilta
laista) 

10.02. 

11 .02 . 

11 .02 . 

15.02. 

18.02 . 

11 .03 . 

11.03. 

13.03. 

18.03. 

22.03. 

15.04. 

23 .04 . 

26 .04. 

08 .05 . 

2 1.05. 

30.05. 

04 .06. 

13.06. 

22.07. 

28.07 . 

11.-
16.08. 

Kalkas- lehden järjestämä matka ilmoittajil
leen Gyltön linnakkeelle (3 edustajaa) 
Laivastokillan 25-vuotisjuhlatilaisuus (2 
edustajaa) 
Turun Seudun Kenttätykistökillan 25-vuo
tisjuhlatilaisuus (2 edustajaa) 
Turun Reservinupseerien ja Turun Kiltapii
rin järjestämä esitelmätilaisuus . Ev Pentti 
Laamanen esitelmöi aiheesta "Suomi rau
hanturvaajana YK:n puitteissa". (5 edusta
jaa) 
Vuosikokous LSSLE:n luentotiloissa . Vuo
sikokousesitelmän piti kiltaveli , ev Eino 
Tirronen aiheesta "Huolto ja sen merkitys" 
sekä majuri von Weissenberg kertoi Teika
rin miesten toiminnasta sotien jälkeen. 
Mittauspatteriston killan 25-vuoti sjuhlati 
laisuus (2 edustajaa) 
Porin rykmentin-Porin prikaatin killan 
30-vuotisjuhlatilaisuus (2 edustajaa) 
Talvisodan päättymistilaisuus Itsenäisyy
den kivellä (2 edustajaa) 
Killan teatterimatka Tamperee lle (35 kilta
laista) 
Rannikonpuolustajain Killan vuosikokous 
Helsin;::;ssä (3 edustajaa) 
Maanpuolustuskiltojen Liiton tiedottajapäi
vä Tikkakoskella ( 1 edustaja) 
Maanpuolustuski ltojen Liiton liittokokous 
Pirkkalassa (3 edustajaa) 
Killan tutustumiskäynti Turun Hotelli - ja 
ravintolaoppilaitoksessa (SS kiltalaista) 
Kokelaiden ylentämis- ja varusmiesaliup
seerien kotiuttamistilaisuus (2 edustajaa) 
Kaatuneiden muistopäivätilaisuus ( 10 kilta
laista) 
Killan tutustumiskäynti Varsinais-Suomen 
llmatorjuntarykmenttiin (36 kiltalaista) 
Puolustusvoimain lippupäivä . Killan lippu
vartio otti osaa paraatiin (n. 20 kiltalaista) 
Killan retki Varsinais-Suomen Sotainvali
dien kuntouttamiskeskukseen Kustavin 
Kalliorantaan. (56 kiltalaista) 
Rannikonpuolustajain päivä Gyltössä . Ti
laisuudessa läsnä 179 kiltalaista , joista hel
sinkiläisiä 43 , kyminlinnalaisia 32 ja vaasa
laisia 5. 
Kuuskajaskarin merivalvontatornin "Uljak
sen" vihkimistilaisuus ( 1 edustaja) 
Turun messut. Kiltapiirin toimintaa esitte li
vät killasta Matti Ahlroos, Kauko Friman , 
Albert Heino, Heikki Kanervamäki ja Pent
ti Laine . 

toimintakertomus jatkuu . . . 
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toimintakertomus jatkuu 

19.08 . Killan saaristoretki. Reittinä Turku - Kus
tavi - Hou tskär - Korppoo - Turku. ( 41 
ki ltalaista) 

05.09. Kokelaiden ylentämis- ja varusmiesaliup
seerien kotiuttamistilaisuus (2 edustajaa) 

10.09. Turun Rannikkotykistörykmentin 50-vuo
tisjuhla . Tilaisuudessa esi tti juhlarunon kil
tasisar, fil.lis Kaija Tuominen ja kiltaveli 
ev l Toivo Veriö piti juhlaesitelmän . Teatte
risa lin pienuuden vuoksi päiväjuhlaan osal
listui vain 20 kiltalaista . Rykmentin ko
mentaja ev O Simola ojensi juhlassa killalle 
rykmentin ansiolevykkeen . 

16.09. Killan marja- ja kalamatka Reil aan. (26 kil
talaista) 

07 . 10. Killan kalamatka Katanpäähän . ( 10 kilta
laista) 

14 . 10 . Turun toimiupseerit ry:n 40-vuotistilaisuus . 
( 1 edustaja) 

28 . 10. Killan syysjuhla Svenska Klubbcnilla . (84 
kiltalaista) 

30. 11 . Talvisodan alkamisen muistotilaisuus san
karihaudoilla ja muistojumalanpalvelus 
Tuomiokirkossa. (N . 30 kiltalaista) 

05.12 . Talvisodan esitelmäti laisuudet. Ev Eino 
Tirronen piti esi te lmän Naantalin peruskou
lussa ja evl Toivo Veriö Turussa Nummen 
ja Rieskalähteen peruskouluissa. 

06.12 . Valtakunnallinen paraati Loimaalla . Tilai
suudessa mukana killan lippu ja 7 kiltalai s
ta. 

10.-
11.1 2. 
14.12. 

Kill an matka Turku - Tukholma - Turku . 
( 15 kiltalaista) 
Utön taistelun 50-vuotisjuhlatilaisuus (22 
edustajaa) 

18 . 12. Kuuskajaskarin 50-vuotisjuhlatilaisuus (4 
edustajaa ) 

22.12. Rykmentin jouluhartaustilaisuus Heikkilän 
sotilaskodissa (3 edustajaa) 

26. 12 . Joulujuhlatilaisuus Kuuskajaskarin linnak
kee lla . Kiltaa edustivat Maija ja Toivo Vc
riö . Viimeksi mainittu kertoi varusmiehille 
sota-ajan joulu ista. 

Ede ll ä luetellun li säksi killa ll a on ollut edustuk

sensa vuoden aikana olleissa rykmentin valatilai
suuksissa. Kilta on ollut myös edustettuna Kalkas
lehden toimikunnan kokouksissa. 

7. YHTEYDENPITO RYKMENTTIIN 
Killan ja rykmentin yhteydenpito on ollut moni

puolista . Kiltaveli Toivo Veriö on yhdessä rykmen

tin komentajan eversti Olavi Simolan kanssa laati

nut Turun Rannikkotyki störykmentin 50-vuotishis
toriikin . 

Yhteistoiminta ja yhteydenpito, kiitos komenta
jan ja kantahenkilökunnan myönteisen suhtautumi -

sen , on ollut kiitettävän hyvää . 
8. PALKITSEMISET JA MUISTAM ISET 

Kilta on palkinnut sinisellä ristillä 2 , killan stan 

daarilla 1, rykmentin ristillä 13 , rannikonpuolusta

jien hopeisella ansiolevykkeellä 2 , rannikonpuolus
tajien pronssise lla ans iolevykkee llä 5, Oiva Toikan 

lasisella merihanhella I ja Alvar Aallon las imalja
kolla 9 henk ilöä tai yhteisöä . 

Sähkösanomia on lähetetty 18 . 
Rannikonpuolustajain pronssinen ansiolevyke on 

annettu 15 varusmiehelle, samoin laivalippuja vä
lille Turku- Tukholma- Turku on annettu 6 varus
miehelle. 

9 . JÄSENMAKSU 
Killan jäsenmaksu on kuluneena vuonna ollut 50 

markkaa jäseneltä. Jäsenmaksuun sisältyy Kalkas
lehti. (toim. huom .) 
10. MUISTAMISET JA JOULUTERVEHDYKSET 

Kilta on muistanut seuraavia kiltalaisia: 
- Toivo Veriötä 70-vuotispäivän johdosta 

- Kauko Peltosta maj uriksi ylentämisen johdos-
ta 

- Leena Holvitictä kolmospoikicn syntymän 
johdosta 

Muistetut ovat kiittäneet kiltaa saamistaan !ah
joista. 

Joulutervehdykset on lähetetty rykmentin ko

mentajalle, esikuntapäällikölle , patteristoille ja lin
nakkeille, Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikun
nalle ja Turun sot il aspiirin Esikunnalle sekä kiilaa 

tukeneille yhdistyksille , yhteisöille ja yksi tyisille ja 
niille joukko-osastoi ll e ja yksiköille, joiden kanssa 
kilta on ollut yhte istoiminnassa. 
11 . TIEDOTTAMINEN 

Tiedottaminen on hoidettu Kalkaksessa Turun 
Sanomissa sekä Turkulaisen kiltapalstoilla .' 
12 . KILLAN KIITOKSET 

Killan johtokunta esittää lämpimät ki itoksensa 

Turun Rannikkotykistörykmentin komentajalle. 
esikuntapäällikö lle sekä koko kantahenkilökunnal

le . Erityisesti kilta haluaa kiittää Gyltön kantahen

kilökuntaa ja varusmiehiä saamastaan voimakkaas
ta tuesta Rannikonpuolustaja in päivän järjestelyissä 
22 .7. 

Killan johtok unta esittää myös kiitoksensa kiilaa 
tukeneille yrityksi lle ja yksityisi lle sekä kaikille eri 

tilaisuuksien esiintyji lle , jotka ovat myötävaikutta

neet niiden onnistumiseen. Samoin killan johtokun
ta kii ttää Kalkaksen päätoimittajaa, toimitusta ja il

moitusten hankkijoita ja kaikkia jäseniään akt iiv i
sesta osallistumisesta killan til aisuuksiin ja toivot

taa kaikille jäsenille hyvää terveyttä ja intoa ottaa 
osaa killan eri tilaisuuksiin . 

Johtokunta 
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~ Killan toimihenkilöt 1990 

Puheenjohtaja Toivo Veriö (puh . 92 1/3 11 217) 

Varapuheenjohtaja Matti Ahlroos (puh . 

92 1/323 746) 
Sihteeri Elina Laiho (puh . työ 92 1/695 362, koti 

92 1/352 127) 
Taloudenhoitaja Irmeli Mäihämäki (puh . työ 

92 1/655 0 14 , koti 921/392 464 

Huvitoimikunnan vetäjä ja jäsenkirjuri Helga 

Wilkman (puh . 92 1/3 17 332) 

Jäsen Albert Heino (puh . 921/329 870) 

Jäsen Heikki Kanervamäki (puh . 92 1/37 1 176) 

Jäsen Kauko Peltonen (puh. 92 1/442 264) 

Varajäsen Timo Kuorehjärvi (puh. 92 1/501 604) 

Varajäsen Pentti La ine (puh . 92 1/77 1 552) 

Varajäsen Reino Linkosaari (puh . 92 1/392 362) 

Varajäsen Pekka Päivärinta (puh. 92 1/50 1 662) 

Varajäsen Heikki Suomäki (puh. 92 1/3 11 237) 

Rykmentin yhteysupseeri ylil Raikko Rostedt 

(puh . 92 1/695 375). 

Toimintasuunnitelma vuodelle 1990 
27.0 1 Vuosikokous Turun Rannikkoryk- Jungfruskärin vartiolinnakkeelle. 

mentin esikunnassa kello 14.00 läh- Matkan aikana sotilasruokailu . Pro-

tien. fessori Rauno Tenovuo kertoo Jung-

28 .01 Marsalkka Mannerhe imin muistoti- fruskärin luonnosta. 

laisuus Turun sankarihaudoilla kello 2 1.07 . Rannikonpuolustaj ien päivä Hanko-

18.00. nieme llä. 

15.02. Tutustuminen Huhtamäk i-Hellaksen .08. Maaseuturetki . Linja-autolla tehdään 

tehtaaseen kello 14.00 , Kärsämäen- seuraava kierros: Kuusiston linnan 

tie 35. Lähtö linj a-autolla Maistraa- rauniot - Halikon museo - Salon si-

tin puistosta ke llo 13.30. Osanottaja- ninen talo - Teijo, jossa ruokailu -

määrän on tehdas rajannut 50:ksi. Anderssonin museo -Turku . 

08 .03. Tutustuminen LSO Foods ' iin , Kai- 10.09. Ryk mentin vuosipäivä. 

vokatu 18 kello 18 .00. Kokoontumi- .09. Kala- ja marjamatka Katanpäähän tai 

nen Foods' in portille ke llo 17 .50. Rei laan. 
Osanottajamäärän on laitos rajannut . 10. Kalamatka . 

50:ksi. 27. 10. Syysjuhla Svenska klubbenilla . 

13 .03. Maanpuolustusjärjestöjen Talvisodan 15 . 11. Tutustuminen Raisio-yhtymään kello 

muistojuhla Konserttisalissa. 14.00 . Lähtö Turusta linja-autolla 

2 1.04. Retki Naantalin kylpylään, jossa Maistraatin puistosta ke llo 13.30. 

ruokai llaan ja tanss itaan. Lähtö Iin- 06.12. Käynti Itsenäisyyden kivellä . 

ja-autolla Maistraatin puistosta ke llo .1 2. Tallinnan matka, 4 vrk 12/12 790:-, 

18.30. Paluu 00.30 . 3 vrk 1/12, 8/ 12, 15/ 12 740:-. 

30.04. Italian matka. Kestoaika 8 vrk . Lisäksi tulevat Rykmentin järjestämät vala-

.05. Matka Helsinkiin . Tutustuminen So- tilaisuudet ynnä muut mahdolliset tilaisuudet , 

tamuseoon, Mannerhe imin kotiin ja Maanpuolustuskiltojen liiton ja Turun kilta-

Tamminiemeen . piirin järjestämät tilaisuudet. 

.06 Tehdään retki Turku - Viipuri - Kä- Ruotsinsalmen taistelun 200-vuotisj uhla on 

kisalmi - Viipuri - Turku . 09 . 07. Kotkassa . 

. 06 Kesäjuhla Ruissalon Y -hovissa . Tallinnan matkoissa on hote llina Viru ja täy-

. 07 Tehdään retki Kampela-lautalla sihoito . 
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1~ Utön taistelun 50-vuotisjuhla 

Utön taiste lun 50-vuotisj uhlaa vietettiin 
14. 12. 1989 , ja tila isuus oli järjestetty eri t
täin hienosti ja juhlavasti. Tilai suus aloitettiin 
majakan juurelta, jossa juhlavieraiden ja pat
terin henkilökunnan läsnäollessa rykmentin 
komentaja eversti Olavi Simola yhdessä kil
lan puheenjohtajan everstiluutnantti Toivo 
Veriön kanssa laskivat seppe leen muistotau
lun äärelle . 

Tämän jälkeen ohje lmassa o li muistotilai
suus Utön kappelikirkossa. Mieleenpainuvan 
tila isuuden oli järjestänyt kenttärovas ti Kari 
Vappula. Häntä avusti kolme matruusia mu
si ikkiesityks illään . Tilaisuuden lopussa Toivo 
Veriö luovutti killan lahjana kirkkoon pie
noispurjealuksen . 

Tilaisuuden jälkeen siirryttiin sotilaskodi n 
tiloihin ruokailua ja päiväjuhlaa varten. Utön 
linnakkeen emännät olivat panneet parastaan 
ja ruoka oli erinomaista ja maittavaa. 

Ruokailun jälkeen linnakkeen varapäällik
kö yli luutnantti Pasi Staff piti juhlaes ite lmän 
Utön linnakkeen historiasta. Tämän jälkeen 
seurasi eversti Simolan puhe ja taisteluun 
osallistuneiden sekä aikaisempien linnakkeen 
päälliköiden palkitseminen. 

Juhlassa puhuivat myös rannikkotykistön 
tarkastaja eversti Juhani Niska ja majuri Pertti 
Siivonen . Viimeksi mainittu luovutti everst i 
Simolalle linnakkeen kunnostaman yhteys
alus Valamon pienoismallin säilytettäväks i 
rykmentin esikunnassa. Tilaisuudessa soitti 
vat edellä mainitut matruusi! ja Turun varus
kuntasoittokunta. 

Merimatkan aikana mennen tullen huoleh
tivat sotilaskotisisare t kahvitarjoilusta. Val
linnut hieno talvi sää lisäsi osaltaan juhlan on
nistumista ja läsnäolijoiden tyytyväisyyttä . 

Pienoispurjealuksen 
luovutuspuhe 

Pohtiessani, mitä sanoisin tällaisessa tilaisuudes
sa tuli vat mieleeni seuraavat virren 50 1 sanat : 

Luotsivanhemmat Eskil Öhman ja Runar Berg
man vastaanottamassa killan luovuttamaa vo
tiivialuksen pienoimallia. 

" Käy aavaa merta purtemme . Yön myrskyt meitä 
kohtaa . Suo Herra tähden yöhömme, se kulkuam
mc johtaa. Valaise meitä valollaan . Tien vii ttaa 
rauhan satamaan. Se on sun sanas Herra .·· 

Mie lestäni nämä sanat sopivat hyvin teille saaren 
asukkaat ja varusväki. Pai tsi normaa lia työtänne. te 
joudutte täällä meren keskellä usein auttamaan hä
dässä olevia merenkulkijoita , monesti henkenne 
menettämisen uhalla. Tästä on osoituksena tämä 
Park Victoryn hopei nen kynttilänjalka . Pieno is
aluksen on rakentanut Pyhärannan lhodessa asuva 
vanha purjelaivoilla purjehtinut merimies William 
Siivonen. Purjealus on o llut nime ltään Port Caledo
nia. jonka om isti aikoinaan uusikaupunkilainen 
Zachariansen. Tällä ne limasto isella teräsparkill a o li 
o llut pituutta 90. I ja leveytt ä 12,9 metriä . Tämä 
upea alus upposi kovalla myrskyll ä Biskajanlahdcl
la 2. I 2. I 924. Hyvä saaren väki ja varuskunta, tä
mä alus olkoon te itä aina muistuttamassa si itä ar
vokkaasta työstä, mitä teette merenkulun hyväksi 
auttaessanne hätään joutuneita kanssa veljiä ja -sisa
ria. Näillä sano illa luovutan te ille Turun Rannikko
tykistökillan lahjana tämän votivia luksen. 

Aluksen otti vat vastaan luotsivanhe mmat Esk il 
Öhman ja Runar Bergman . 

Toivo Veriö 
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* 

* :) 
Vuosikokousmuistiinpanoja 

Turun Rannikkotykistökillan toiminta muodostu i 
menneenä toimintavuotena I 989 kiitettävän vilk
kaaksi, voitiin todeta tammikuun 27. päivänä 
eversti Olav i Simolan johdolla pidetyssä vuosiko
kouksessa. 

Kill an eri tilaisuuks ien runsauteen ja aktiiviseen 
toimintaan ovat vaikuttaneet osaltaan myös Turun 
Rannikkotyk istörykmentin 50-vuotisjuhlallisuudet 
sekä killan omalla vastuulla heinäkuussa olleen 
Rannikonpuo lustajan päivän järjestelyt Gyltössä . 
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan retkiä, 
tutustumiskäyntejä ja muuta kiintoisaa to imintaa on 
luvassa runsaasti myös alkanee lle vuodelle . 

Vuosikokouksen aluksi kuultiin nauhoi tettuna 
Kadettikuoron vaikuttava Iltahuuto- lau lu , jonka jäl
keen vietettiin hiljainen hetki vuoden aikana rive is
tä poistuneiden kiilalaisten muistoksi. 

Killan puheenjohtajaks i valittiin ihailtavalla tar
mokkuude lla to imintaa johtanut Toivo Veriö yksi
mielisesti uudelleen. Johtokunnan kokoonpano py
sy i myös ennall aan. 

Edustaj iksi Rann ikonpuolustajien Kilta ry:n joh
tokuntaan valittiin entiset Matti Ahlroos , Albert 

He ino, He ikki Suomäki ja Toivo Veriö; varajäsene
nä Elina Laiho sekä Maanpuo lustuskiltojen liitto
neuvostoon Toivo Veriö . 

Rykmentin ansioristillä palkittiin Lena Friman, 
Anna-Liisa Vuoristo ja Timo Kuorehjärv i sekä las i
maljakolla Reino Linkosaari , He ikki Suomäki ja 
Maija Veriö. 

Laatokan Puolustajien velje llisen tervehdyksen 
esitti kiltalaisille Heikki Kainulainen . Vuos iko
kousesitelmän talvisodan taustoista erityisen mie
lenkiintoisesti ja asialli sesti valottaen piti eversti 
Olavi Simola . Ryk mentin komentajan tehtävästä 
sot ilaspii rin johtoon kevään aikana siirtyväll e 
eversti Simolalle ojennettiin miellyttävästä yhte is
työstä kiittäen lahjana merikihua esittävä lintu . 
Tästä lähinnä lounais-Suomen ulkosaari stossa pesi
västä linnusta kertoi samalla mielenkiintoisia "he n
kilötietoja" alan asiantuntij a, professori Rauno Te
novuo. 

Vuosiparlamentin päätteeksi nautittiin yhteiset, 
mako isat le ivoskahvit. 

Reino Linkosaari 

Kuuskajaskarin linnake 50-vuotta 

Kuuskajaskarin linnake vietti 18. 12. 1989 

50-vuotisjuhlaansa. Turun Rannikkotykistö

kiltaa edustivat tilaisuudessa Sirkka-Liisa ja 

Reino Linkosaari , Pekka Päivärinta ja Toivo 

Veriö. Kilta luovutti linnakkeelle Alvar Aal

lon lasi maljakon Toivo Veriön pitäessä luo

vutuspuheen . 

Toivo Veriö 

V AKUUTUSASIAA 
Läht iessäsi seuraavan kerran mukaan killan 
retkille ja matkoi lle, olet killan puolesta 
vakuutettu tilai suuden ajan . 
Vakuutussummat: 
tapatunna 10.000,00 mk asti 
invaliditeetti 15.000,00 mk . 

Muistathan ilmoittaa osoitteessasi ta
pahtuvat muutokset myös kiltaan . 
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Ristiniemen järeä patteri 

Ristiniemen linnake sijaitsi Viipurinlahden suul 
la, sen pohjoisrannalla. Linnakkeen pääase istukse
na oli kaksitykkinen 12 tuuman patteri (305/52 
Obuhoff) . Tykit oli siirretty Örön linnakkee lla, jos
sa näitä tykkejä oli ollut neljä. Linnakkeen rakenta
minen alkoi 2- 3 vuotta ennen Talvisotaa ja järeä 
patteri valmistui juuri ennen sodan syttymistä. 

Patterin päällikkönä oli luutnantti (nykyisin 
everstiluutnantti ) Aake Merilä, ja allekirjoittanut 
toimi patterin tulenjohtajana. 

Talvisodan alusta alkaen linnaketta vastaan hyö
kättiin ilmasta miltei päivittäin . Maarintaman toi
mintaa seurattiin ensimmäisestä sotapäivästä läh
tien, sillä Karjalan Kannaksen rintaman tyk istötoi
minta näkyi öisin putkiva lkeina ja jylinä kuului 
yötä päivää. Kun rintama murtui Summassa. tul ivat 
maataistelut lähemmäksi ja lähemmäksi ja sodan 
loppuvaiheessa meidän omille rannoillemme. Me 
Ristiniemen miehet emme joutuneet yht'äkkiä rin
tamalle vaan rintama tuli meidän luoksemme. 
Meillä oli sii s pitkäaikainen, vähitellen tapahtunut 
totuttautuminen rintaman olosuhteisiin . 

Kannaksen arrneijan aloitettua vetäytymisen 
taaempiin asemiin Summan murtumisen jälkeen, 
alkoivat Ristiniemen järeän patterin maarintama
ammunnat. Tulta johtivat alu ksi kenttätykistön ja 
rannikkotykistön maarintamalla toimineet tulenjoh
tajat. Suuria vaikeuksia tuotti viestiyhteyksien ai
kaansaaminen. Loppuva iheessa tulta johdetti in 
use in patterin omasta tulenjohtotomista . 

Ensimmäinen maa li oli Koiviston kauppalan sa
tama, jossa tiedustelumme oli todennut olevan suu
ria vihollisryhmityksiä . Näihin aikoihin tapahtu i tu
hoisa asevaurio; !-tyk in sisäputki halkesi ammun
nassa ja tykki tuli käyttökelvottomaksi. Tykkimies, 
joka oli mennyt kiinnittämään peitteen putken suul 
le ammunnan jälkeen, hava itsi vaurion. Hän toimi 
erittäin älykkäästi ; ei kertonut havainnoistaan ke lle
kään muulle kuin tykinjohtajalle, joka puolestaan 
ilmoitti asiasta edelleen patterin päällikölle. Itse 
sa in asiasta tiedon vasta sodan jälkeen. 

Meistä itään sijaitsevaa naapurilinnaketta . "Tup
puraa" vastaan vihollinen hyökkäsi moneen ottee
seen, mutta jokainen hyökkäysyritys torjutt iin. 
Suuret vihollismassat etenivät kuitenkin linnakkeen 
ohi Viipurinlahden pohjoisrannalle ja linnake jäi 
viholli sjoukkojen selustaan - ·:moniin". Tuppuran 
puolustajia Ristiniemi tuki järeän patterin 2-tyk in 
tulella, sen minkä putki kesti. Mainittakoon, että 
yhtenä päivänä ammuttiin 50 laukausta. Se oli ehkä 
liian paljon 12"-tykille. mutta hätä ei lukenut lakia 
silloinkaan . Tuppuran linnakkeesta päätettiin luo
pua. Linnakkeen joukot murtautuivat läpi saarto-

renkaan ja pääsivät Viipurinlahden yli omien jouk
koon. 

Ristiniemen järeän patterin tuli -iskut kohdistu i
vat tämän jälkeen jalkaväki -, panssarivaunu- ja 
kuorma-autokolonniin . jotka suuntautuivat Viipu
rinlahden yli , sen pohjoisrannalle sekä avo imella 
jäällä toimiviin viholli sen tyki stöpattereihin . Jos 
onnistui saamaan täysosuman tällaiseen kolonnaan, 
niin siinä meni samaan avantoon useampi kuin yksi 
auto tai panssarivaunu . 

Kerron seuraavassa lähemmin eräästä ammun
nasta, joka oli yksi patterin merkittäv immistä. Hel
mi-maaliskuun vaihteessa havaittiin Koiv iston Pul
linniemellä Härkälän ky lässä kahden suuren mars
siosaston saapuvan eri teitä kylän aukeille. jossa 
tiet yhtyivät. ja tällöin syntyi valtava ruuhka. Ryh
dyi mme mittaamaan tämän maalin koordinaatteja. 
Teimme mahdollisimman tarkkaa työtä, ja tarki s
timme mittaustulokset. Tuliasema sai koordinaatit 
ja ilmoitti , että maa lia tulitetaan heti . Kohta lähti 
laukaus ja jännittyneenä tulenjohtoryhmä odotti , 
mihin tuli iskee. Se iski juuri sinne. mihin sen oli 
tarkoi tuskin . 

Tulos oli hirvi ttävä; laajan alueen iskemäkohdan 
ympärillä pe ittivät maassa lojuvat vihollissotilaiden 
ruumiit. Tuhoalueen ulkopuolella yri tt ivät kaikki 
vielä elossa olevat paeta pani iki n vallassa pois au
kea lla. Tästä ammunnasta on entisten koivistolais
ten kotiseutulehdessä "Koiviston Viesti ssä" 
19. 12. 1979 seuraava kertomus: 

Härkälän pamaus 

"Jatkosodan aikana Härkälän kylän keskustassa he
rätti huomiota erikoislaatuinen Talvisodan muisto
merkki . seisoi korkea musta hautakivi pitkällä 
matalalla kummulla. Ki veen hakatun suomenkieli 
sen tekstin peitti suuri levy venäjänkieli sine kirjoi 
tuksineen . . Härkälässä ei tiettävästi Talvisodas
sa käyty taisteluja . . Kivi todettiin kuljetetuksi 
Koiviston hautausmaalta . 

Suomen rannikkotykistön vaiheita selvitelleessä 
kirjoitussarjassaan v -77 "Kansa Taisteli" -lehdessä 
kapt Sulo Jukanen kertoo mm. seuraavaa: 
KEISARILLISTA PERUA OLEVAN RISTINIE
MEN JÄREÄN 12 TUUMAN OBUHOFF-TYKIN 
16-METRISESTÄ PUTKESTA LÄHTENYT LÄ
HES 500 KILON PAKETTI SAAVUTTI MAA
LINSA TA RKKUUDELLA , JOKA LIENEE 
POIKKEUKSELLINEN . HENKIIN JÄÄNEILLE 
TÄYTYI TYRM ISTYKSEN OLLA SAMAA 
LUOKKAA KUIN KNUT POSSEN TUNNETUS-
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SA PAUKAUKSESSA 444 VUOTTA JA 3 KU U
KAUTTA AIK AISEMMIN . 
Muistomerkin monumentaa li suus oli myös tästä 
osoituksena .· · 

Tämän tapauksen muisteleminen ei ole tullut mi 
nulle henkiseksi taakaksi, sillä sotilaan on toimitta
va sodassa sodan hengen vaatimalla tavalla. Tieto 
mu istomerkistä on mielenkiintoinen. Silloi nen vas
tustajamme on katsonut tämän tuli -iskun tuhovai
kutuksen niin mittavaksi . että se on antanut aiheen 
patsaan pystyttämiseen tuli -iskussa kaatuneiden pu
na-armeijalaisten muistoksi. 

Jukanen kertoo yhdestä laukauksesta. mutta mi
nun muistini mukaan samaan maaliin ammuttiin 
ko lme laukausta yhtä suurella tarkkuudella . 

Noin viikkoa ennen rauhan tuloa 2-putken kesto
kyky oli lopussa, se oli niin kulunut , että noin 
kymmeneen viimeisimpään laukaukseen piti ampu
maetäisyyttä vastaavaan korotukseen antaa kor
jauksena suuri lisäkorotus. Viimeinen ammus ei 
enää jaksanut kovin pitkälle . Se lensi yli oman ran
nan , iskeytyi kyljelleen jäähän , otti pari "pomp-
pua" ja jäi makaamaan jäälle räjähtämättömänä 
··suutarina" . 

Ollessani kadettina ennen soti a, asetekniikan 
opetuksessa main ittiin , että 12" putki kestää 
150--200 laukausta . Ristin iemen järeän patterin 
2-tykin putkella ammutti in 298 laukausta. Tyk in 
sisäputki oli työntynyt ulos putken suusta I 0-- 15 
mm ja kiertynyt noin 15 astetta. Työntymän kas
vusta johtuen viimeisissä ammunnoissa ammus ja 
ensimmäinen panos ladattiin koneellisesti. Toinen 
panos pit i ladata käsilatauksella. koska konee ll ises
ti ladattuna panos olisi työntynyt liian pitkälle eteen 
eikä lukkonallin liekki oli si enää ulottunut virikepa
nokseen. 

Patteri oli ammuttu loppuun . Tykeistä poistettiin 
kaikki irrotettav issa olevat kojeet ja laitteet , jotka 
evakuoitiin uuden rajan taakse, samoin myös jäljel
le jääneet ampumatarv ikkeet. Tykit ja tulenjohto
tomi räjäytettiin . 

Ristiniemen järeä paneri oli syntynyt. elänyt ja 
kuollut Talvisodan tähtien alla ja täytt änyt tehtä
vänsä kunnialla . 

Aarre J. Kurki 
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Kurssin päättyessä ylennettiin korpraaleiksi 40 oppilasta. Rannikkoty
kistökouluun komennettiin 22 oppilasta. Kurssin läpäisivät kiitettäväl
lä arvosanalla seuraavat oppilaat: Marko Rantala ja Marko Kivistö 
tulenjohtolinjalta, Jussi Vira, Janne Nyman, Pekka Liesivuori ja Panu 
Jousimies tykkilinjalta sekä Toni Peltola, Mikko Niemi ja likka Vasku
ri keskiölinjalta. Kurssin priimus oli Marko Rantala pistemäärällä 
234.25. 

Hyvät aliupseerikurssin I jakson suorittaneet va
rusmiehet, onn ittelen Teitä hyvin suoritetusta kurs
sista . Nämä kuluneet 55 kurssipäivää ovat o lleet 
tehokasta toiminnan aikaa , joka on antanut kehittä
viä kokemuksia niin kouluttajille kuin oppilai lle
kin . 

Kurss in kuluessa on ollut hyvin havaittavissa tar
mokas, palve lualtis ja yritteliäs toiminta mahdolli 
simman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Kurssi suoriutui hyvin vaativi sta ja rasittavista har-

joituksista , jo ista Reilan partiokilpailu vannasti säi
lyy pitkään mielessä ja on eräs voimakkaasti itse
luottamusta kohottava tapahtuma varusmiespalve
luksen aikana . 

Tämän histo ri alli sen kurssin päätöstilaisuudessa 
o li aistittavi ssa ilme istä haikeutta sekä henkilökun
nan, e ttä lukuisien vieraina olle iden raumalaisten 
ystävien keskuudessa siksi, e ttä päättynyt kurss i oli 
to istaiseksi viimeinen Kuuskajaskarin linnakkee lla 
järjestetty aliupseerikurss i. 

Näin on linnakkeell a päätt ynyt vuonna 1979 al
kanut yli kymmenvuotinen aliupseerikoulutus , joka 
on tuottanut ryhdikkäitä ja taitav ia varusmiesjohta
j ia ry kmentin j a myös muiden rannikkotykistöjouk
ko-osastojen käyttöön . 

On ollut ilo toimia esimiehenänne ja on tuottanut 
suurta tyydytystä todeta Te idän hyvä edistymisenne 
johtajuuden vaikeall a tie llä . 

Muistakaa aina , että myös johdett avat ovat ihmi
siä . 

Haluan kiittää Te itä ja kaikkia niitä, jotka ovat 
va ikuttaneet kurss in myönte iseen lopputulokseen . 

Toivotan Teille parhainta menestystä ja sotilaan 
onnea jatkossa . 

Linnakkeen päällikkö 
Majuri 

L. Poromaa 

Oppilas kertoo kurssista 
Kuuskajaskarin linnakkeen viimeinen aliupseeri

kurss i. Miten hienolta se kuulostaakaan ... o ll a 
mukana pistämässä se viimeinen piste pitkälle ajan
jaksolle aliupseerikursseja . Itselleni tämä on erityi
sen kunniakas päätös, sillä isäni oli vuonna 1948 
Kuuskajaskarin ensimmäise llä kurss illa, ja minä 
nyt sitten viimeisellä . 

AUK:hon tullessa olin kuullut kauhukertomuksia 
alokasajan ryhmänjohtajilta siitä, kuinka alokkaasta 
alennetaan oppilaaksi. Todellisuus oli toinen, sillä 
alokasaikaan verrattuna AUK oli kuriltaan ja kou
lutukseltaan lepsumpi , .. suffe limpi". Toki lukemis
ta ja vastuutakin sysättiin aika ajoin rutkasti oppi
laan hennoille harteille. 

Linnakkeella vallitsi ajoittain hulvaton meno ja 

me ininki . Tupien sisäinen henki ja yhteen kuulu
vuuden tunne ovat edesauttaneet kurssill a viihty
mistä. Syntyi oma "'inside" huumori, jonka juuret 
olivat usein tilannekomiikassa . Oppilai ta o li humo
risti sta matemaatikkoon, mikä puo lestaan loi rehe
vän kasvualustan mone lle hedelmällise lle keskuste
lulle . Nämä asiat varmistivat sen, että jokai sella o li 
oma, erilainen linjansa , vaikka välillä tuntuikin , e t
tä me itä yritettiin sulloa yhteen muottiin . 

Kurssi on lopuillaan , ja AUK lll /89 valmiina jat
kokoulutukseen, kohti uusia palveluspaikkoja j a 
haasteita. Jokainen me istä kuitenkin vannasti muis
taa olleensa viimeisellä Kuuskajaskarin aliupseeri 
kurss illa . 

Mika Mäkelä 
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1. Au1io Miikka, 
4. 7. 1970 Turku. Elba
s1 kaapissa ja lattialla, 
.. Mä en punkkaa pi
laa." Keskusteli Aairon 
kanssa unissaan. 

7. Lahesmaa Petri, 
26. 10. 1969 Tur1tu . 
Vemppa-Lahesmaa 
pyörittää puoluetta. P il1 
hyvän puheen kurssi
juhlassa. 

13. Aairo Juha, 
21. 12. 1966 Tukhc:M
ma. Lomapukutarkas
tuksissa siviilit päällä: 
MPojat, mä on sivii li, 
mä oon täåt armejassa 
vaan turistina. M T J . 
kåytännönkokeen prii
mus: MMikä ihmeen la
sur 

19. Taipale Matti, 
14. 12. 1968 Espoo. 
Linjan biitt isissi , joka 
mussutti tyttöystävän 
pähkinöitä. 

Tulenjohtolinja 

Luutnantti Vikström Jy
ri , 30. 3. 1963 Turku. 
Rento mies. jolla on 
vyö hukassa . "Onks 
kysyttävää. . no hy
vä . . duunaitlaan s,t 
vähän hommia." 

2. Hänninen Juhani, 
19. 9 . 1969 Helsinki. 
Yö-härö: "En mä oo 
Hänninen." 

8. Malm10 Janne, 
8. 4. 1970 Helsinki. 
L.mnakkeen pyromaa
ni: MPojat, antakaa mä 
tee pienen prasun. aah 
se palaa.. ·· 

14. Ranne Markus. 
29. 8 . 1969 Turku. lm
nakkeen kauimpaa 
haetut loman perus
teet. 

20. Teenkangas OIII , 
15. 3 . 1969 Helsinki. 
Luki Aemoa AT-kokei
siin. 

Kersantti Eronen Petri , 
6. 2. 1969 Rauma. 
Aock'n roll keijukainen, 
joka teki Jaskarista ker 
tinsa. MNo niin ukke
ht. ." 

3. Kankare Henry, 
14. 6 . 1969 Korppoo. 
Ku1ttaili kätensä ki
peäksi RJ-tuvassa. 
Juoksi maastojuoksus
sa kuin hirvi. 

9. Paavola Janne, 
4. 3. 1969 Turku. Mu
navoi1a pakissa. MKetä 
on taas nyysinyt mun 
kamat?" 

15. Rantala Marko, 
1 O. 5. 1970 Naantali. 
TJ :n oma maskotti. 
Lmnakkeen särmm 
m1es Ia kurssin pni
mus. 

21. Teräntö Jere. 
19. 8. 1969 Turku. Lin
jan lutu, rykmentin rai
vohärkä. 

Kokelas Leivo Janne. 
28. 7 . 1964 Turku. • 
MAsento! Jos ei osata 
seistä levossa, niin 
seistään sitten asen
nossa. M Vanhan kaar
tin solttu. 

4 . K1v1stö Marko, 
31 . 12. 1970 Uusikau

~u~~ä~~ah, on se kyl· 

1 o. Peltonen Antti, 
10. 10. 1969 Markan 
Jaskari , ol niingo goto
nas. Nöpönenä nurkk1-
lasta. 

16. Rintala Sami , 
6. 10. 1969 Helstnkl. 
Väsymätön taaperta,a; 
kantoi puolet ryhmän 
kamoista partiok1sas
sa. "Pojat, ei oo enää 
paljon ... vaan 20 k1lo
meInä." 

Alikersantti Sainio Ju· 
ha, 22. 8. 1969 Kalanli. 
lltatoimissa tänään; 
suffelia ja jaffaa! Tuvan 
esimiehet, toimikaa. 
Alikersantin huonoa 
tuuna: kinekset iskee. 

5. Korhonen Arto, 
7. 1. 1969 Turku . Aa· 
mu-uninen, särmä pin
kantekijä. 

11 . Pulli Petri, 
18. 5. 1970 Rauma. 
Aina hukassa: "Missä 
Pulli? ... Onks kukaan 
nähnyt?" "En tasan 
tee ... saisinko k1rialli • 
sena?" 

17. Saharinen Juha. 
21. 4. 1969 Hels1nk1. 
Btochem,stry torever. 
"Näsäviisas opiskel~a. 
ant1screwer." 

Alikersantti Tuominen 
Olli, 17. 7. 1969 Turku. 
Otettiin käskyt k1riams1-
na , eihän ni1stå kos
kaan tietänyt. "No mm, 
velttoa! Takaisin Iakka· 
roilkl." 

6. Kullberg Marko, 
20. 5. 1969 Turku. L1n-
1an Jöröjukka, tule luok
seni-kampaus. 

12. Pääkkönen Kan
Pekka, 26. 2. 1970 Lu• 
via. "Pia ny P1äkkönen 
se piäs1 kunn1." Pärs
kyy vaan ei haise. 

18. Salomaa Tommy, 
29. 3. 1970 Espoo. Tuli 
Hangosta, h3i10S1 Jas
kari1n Ja nyriäht1 lemlle. 
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Yliluutnantti Eskola 
Matti , 25. 1. 1962 Han
ko. Rakkain sulkeisko·
mento. "sata metriä 
taakse poistu!" Perus• 
teelhnen ambulanssi
kuski - k1erS1 oianpoh
jien kautta 

1 Aho Pasi, 23. 5. 65 
Turku Lu1mus1 leiriltä , 
luimusi muutenkin. Otti 
asiat sopivan rennosti : 
aina vaiheessa. 

7. Lindgren Tom, 
17. 1. 1969 Lo~a. Sär
mä lusmuilija. 

13. Peltola Toni , 
13. 8. 1969 Turku. 
Herra kokelas osaa pi
tää myös hauskaa, vä
lillä liikaakin. 

Alikersantti Aeinikka 
Timo, 5. 4. 1968 Uus1-
kaupunk1. Nuori uljas 
solun , Ioka e, epäon
nekseen ehtinyt talvi
sotaan. Romahti leirillä 
- antoi oppilaiden sinu 
tella. Mono: "Sääli on 
sairautta." 

2 Elomaa Marko, 
8. 5. 1969 Pan. Porila1• 
nen, Joka epäonnek
seen Joutui Raumalle 
armei1aan. Osoitti tai 
teellista silmäa siviili
kaapin s1sustuksessa. 
Motto· "I Gona C<r 
me?" 

8. Liukko Jaakko, 
1. 7. 1969 Helsink1. 
Mahtava asioiden re
hevöittäjä. Uukko käyt• 
tää Sotkun palveluita. 
"Anteeksi maalaisuu
teni ." 

14. Pirkkama Juha, 
15. 8. 1969 Marku. 
Tonnikalan perimmäi
nen vihollinen. Keskiö
li~an johtava tettan
pystyttäjä ja tavaroiden 
hävittäjä . 

Alikersantti Kolan PaS1 , 
22. 12. 1969 Uusikau
punki. Elviksen uusi tu
leminen. VainoharhaI
S1a piirteitä: näki mum
moja kasarmin pihalla. 
Äärn kuin Juopolla koi
ralla. "Ei se minua kiin
nosta." 

3 Keinonen Vesa, 
19. 4. 1967 Tampere. 
Tuvan teräsmies. Kan
toi partiok1sassa telttaa 
ainakin 40 kilsaa Ja oh 
maastoiuoksussa ko
vempi kuin Alberto Co
va. 

9. Miikkulainen Juha, 
15. 2. 1969 Ulvilassa. 
Miikun minimaali le
genda jo alokasaikana. 
Linnakkeen härskeim
mät iltasadut. Talvile1 -
rin sissi. Playmate of 
the Course 111/89. 

15. Puumanen Karri, 
17. 9. 1969 Espoo. 
Pimpeli pam, ledrl vilk• 
kuu, pillerit maistuu ja 
pinkat lentää. Nakkilis
tan kärjessä. Tatvileirin 
huoltojoukon todellinen 
päällikkö. 

19. Uusitalo Jari, 
20. 7. 1969 Hanko. 
-Emmää maar mittään 
tiiä. Mä oon vaan." 
Hangontauti iskenyt: 
pitää Eskolan koulu• 
tuksesta?! 

4 KitSk1nen Niko, 
15. 3. 1969 Helsinki. 
Elbakone, elbauksen 
champion Ia todellinen 
Hangon lahJa Gyltötle. 

10. Mikkola Hannu, 
15. 9. 1969 Helsinki. 
Mr protein, yö & aamu 
härö, bodylotion, liima
tukka, aina rikki , myös 
fyysisesti. 

16. Strandberg Ken
ne1h . 27. 8. 1970 Ro
sala. Korvaamaton lei• 
rikettu ulkosaaristosta. 
Kukas se siellä tulla 
tupruttaa? Tuvan pahin 
ilmanpilaaja, Trans
vesberg. 

20. Vaskuri likka. 
3. 9. 1960 Revonlahti. 
Licensed to screw. ls• 
kuri , laskuri ja vaskuri . 
Spede. 

5. Laine Tom, 
3. 9. 1969 Turku. Pie· 
ni-suun mies. "Herra 
alikersanth, siellä jo!" 

11 . Mäkelä Mika, 
7. 4. 1970 Rauma. 
Rauman gielen y1Iäpi· 
läjä kesk:iöliflalla. Tu
van 12 juniori ja nakki• 
kone. Löysi idolinsa ar
meijasta. 

17. Suvanto Janne, 
4. 12. 1969 Säkylä. 
Korvalappustereot len
killä. suihkussa ja ilta• 
pesulla. Todellinen 
nakkisuojan löytäjä. 

21 . Vienonen Jukka. 
12. 6. 1969 Zlldch. Tu· 
van suurin ja kaunein 
Zllrichistä. Varmasti 
linnakkeen huonoim
mat vuoteet. 

6. Lindberg Markus. 
1. 6. 1968 Rauma. Lin
nakkeen todellinen jup
pi : Cavalet-salkku lin
nakkeella. Kitarakon
sertit tuvassa saivat 
valtavan suosion. 

12. Niemi Mikko, 
4 . 9. 1970 Esp00. Te
rävä keskiö Axis. Lus• 
muamisen kruunaama
ton kuningas ja härö 
isolla H:lla. 

18. Toukola Jarl<ko, 
24. 2. 1969 Helsinki. A 
midnight music hater! 
Nakistakieltäylyjä. 

22. Voutilainen Ari, 
26. 4. 1969 Helsinki . 
Täällä Vode: "Pääsi
sinpä takaisin rysään." 
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Tykkilinja 

11 
Ylikersantti Stoor Juha, 
21 . 12. 1966 · Uusikau
punki. Kovapoika ma
naamaan. Haisee juus
to/ta. 

1. Aakula Anssi, 
17. 12. 1969 Halikko. 
HHei, mää lähe tupakil• 
le .H Linnakkeen pahin 
pyörijä. "Juu vai." 

7. Katila Tommi, 
12. 3. 1970 Kiukainen. 
Arvoituksellinen mies. 
Tätäkin juttua mietittiin 
kaksi viikkoa. 

13. Nissilä Mikko, 
25. 7. 1969 Turku. 
ftT unnma saa parhaat 
unet. H Kunhan rahkaa 
riittää. . 

Kersantti Larumo Ari, 
28. 10. 1969. Larvan· 
ta : "Mamma. . Onks 
kapparei1a näkynyt?" 

2. Alho Risto, 
3. 5. 1969 Espoo. ft Ei 
voi taas olla mun väijy
vuoro." 

8. Kokko Kari-Matti, 
29. 4. 1969 Espoo. 
Sluiba särmä. Ei iske• 
nyt tädin 47-vuotispäi-
vät . HL:t lepo. 

14. Nyman Janne. 
24. 5. 1969 Turku. Ih
minen, 1onka kaikki 
ymmärtävät ama vää· 
rin . H1ihtomestan. 

Alikersantti Mannevuo 
Jari , 8. 1. 1969 Raisio. 
"I/tavuode- ja pimppa
tarkastuksen edellyttä
mille paikoille jarjes
ty ... Korjaan .N 

3. Dunder Jan, 
6. 2. 1969 Rauma. 
Englantilainen upseeri 
oli tuvan ainoa nor• 
maali ihminen. 

9. Uesvuori Pekka. 
29. 3 . 1969 Turku. 
Kaikkeen löytyy selitys: 
elämä on eksterminen 
hyperbloidi. 

15. Pahlman Kan, 
26. 1 . 1969 Helsmkl. 
Stoonn luonomIes. 
Sammu, Simana H· 
hetkellä. N Aika lengen
daarista. N 

Alikersanni Päivänsalo 
Eero, 23. 3. 1969 Tur
ku . "Asento. Jaan suf
felit . Lepo." Asiantun
teva kouluttaja, kilo• 
metripinna. 

=~;;::l!!;: 

4. Honka Ari, 
4. 11 . 1970 Raisio. Eh
doton huuliveikko: jul· 
tua molemmista päistä. 

10. Malmi Jussi, 
25. 7. 1969 Kiukainen. 
"Miten 1hm1skåsi voi 
saada aikaan tuollai
sen pinkan?" 

16. Peltola Kari , 
19. 7. 1969 Laitila. "Ei 
iske kumin kutti!. " 

19. Suonsuu Toni, 
24. 1. 1969 Kaarina. 
Kovakuntoinen lähi• 
taisteliIa . joka oli aina 
nkk1. 

5. Hänninen nmo, 
18. 4. 1969 Espoo. 
Stoonn henkilökohtai· 
nen orja . Strippariryh· 
män perustaja, Härö J, 
pilleristi. "Onko Hänni
sellä puhtaat kädet?" 

11 . Mannerjårvi Anssi, 
12. 5. 1969. Karjalilan 
isäntä Lemusta, jolla 
oli tuvan särmin 1/ta• 
vuode. 

17. Raita Mika. 
11 . 4. 1969 Lohja. 130 
cm hajoamatonta te• 
rästä. Aina h,ppasen 
kiire. 

6. Jousimies Panu, 
6. 4. 1969 Esp00. 
"Herra kersantti, kyllä 
kiinnostaa. H lltatarinoi• 
den kertoja numero yk
si . Kämmation. 

12. Mentalo Antti, 
30. 6. 1969 Rymättylä. 
Hlkkuna kiinni ja valot 
pois, kello on kohta 
kymmenen.H 

18. Sarkola Pekka, 
1. 12. 1969 Espoo. 
Särmä-Pekka Ia tuvan 
~öntta e, luota tykkime
netelmään. 

20. Torvela Ham, 21 Vira JUSSI, 
8. 4. 1968 Pon. Arnok1 29. 8. 1969 Noos1a1-
Banaarnp01ka Johtaa nen Oh särmä Joka 
JOUkk()ta unissaankin. alalla 1a IakS01 Jopa 

knnnostua arme~an 
asioista. 
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1. Brummer M1rko, 
23. 7. 1969 Helsmk1. 
MAh. ma ruudun." L1n-
1an priimus, käytännös
sä teonan mies. 

7. Lehtonen PaS1 
26. 9. 1969 Turku. Lm~ 
Jan levein hymy. Aito 
Ham Marst10. V01ma
hr,.a + 217. 

13. T uom1nen likka, 
12 4. 1969 Helsinki 
Kevyt ranneluke. Mot
to · Ma en voi mun pe· 
rusluonteeUe m1taan, 
mun on pakko lukea Ja 
JUOSla. 

15. Yti-Hong1sto Tom,, 
12 7. 1969 Por1. Tu
van häro-tatt1 . Blues
kuormaiuhta 

2. Enestam Pontus, 
6. 8. 1970 Västanijärd . 
P10neerimiehiä: r,1Jäytt1 
Barbaran. "Mä vedän 
kohta kuivat mun pm
kan päälle." 

8. Nllovaara Rainer , 
5. 9. 1969 Hetsmk1. 
N1lkk1 tietää, miten 
punkka särmätåan. 
Mono; roök1Ue römps! 

14 V1lernus Jaakko. 
7 12 _ 1969 Helsmk1. 
-Alkaä telsatko mun 
telttapa~alla1" Herkin 
hajoamaan. kova 1atka 
keuhkoomaan 

3. Happonen He1kk1. 
23. 11 . 1969 Kandern 
(W-Germany). Hevi
Happonen on aina pi
halla kaikesta . Maail
manmies eI arvomertc:
keJä kumartefe: "Herra 
kersantti. vai ootsa 
yh-luutnantt1???" Mot• 
to. Hev11 on va1kee 
soittaa. 

9. Nurm, Samu.. 
5. 4 1969 Turku . Nar
sissi. Kanttarethkam
mo. "Nurmosta saa 
munkkeJa " Llf1an lus
mu. 

Våäpeh Koivunen Jyr
ki , 19. 8. 1964 Rauma. 
Volyym,napp. hukassa. 
A view to a kill , jusl 
mamed. 

4. Ikonen Juha, 
27. 9 . 1969 Hels1nk1. 
lns1nöön Ikonen on niin 
hertc:kä Ja tarkka ihm•• 
nen. Ilmoittaa kokees
sa vastaukset Newto
ne,na ymmärtämättä 
kysymystä. 

10. Patv1a1nen Tuomo, 
6. 11 1969 Kotka. Palli 
haluu pois Auk1sIa. 
Motto; enhän mie tän
ne ees halunnutkaan. 

Alikersantti Muukko
nen Esa. 4. 11. 1968 
Aa1s10. Mies kuin 1 o. 
Oppilaan unelma. 
"KatSOkaa nyt ees vä
hän tupaame, ei lodel• 
lakaan näin!" 

5. Karlsson Jan. 
22. 8 . 1969 Vihh. Tu• 
van itseoppinut Teddy 
Gui1ar. Koivusen kuttsi
poju, J)IStämätön kai• 
sekontakt1. 

11. Peltola Juha. 
17. 5. 1967 Kotka. 
"Onks teistä kukaan 
edes k8ynyt koskaan 
Kolkassa?" Motto: En
hän värtä! Lennon Il
ves! 

ii 

6. Kosonen Martc:o. 
9. 12. 1969 Vantaa. 
Kossu Ia shakki "" 
Matt i. Osaa tehdä lo· 
ma-anomuksen. muttei 
tiedä, että se pitää jäi· 
taä väbälle. Motto: hö
röillåån P01al! 

12. Terho Markus. 
18. 11 . 1970 Helsinki . 
Sulki suunsa kerran 
kahdeksi m1nuut1kS1, 
syntyi h1rvea sekasor• 
to. Motto: Vo, Heta! 
TOSI båheelå. 
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~ ~~ 
27160 Olkiluoto 

Ku.uskajaskarin linnakkeen AuK 111/1989 

20-vuotias Teollisuuden Voima Oy 
onnittelee 50-vuotiasta Kuuskajaskarin linnaketta. 

Te turvaatte rajat, me tuotamme 
turvallisesti sähköä. 

27160 Olkiluoto 
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PARASTA 
PAINETTUNA 
RAUMAN 
PAPERILLE 

" . .. pienessä kaupungissa sa
na leviää kuin kulovalkea, mutta 
kuuntelemalla Ramonaa tiedät 
ensimmäisenä mistä puhutaan, 
ja voit kommentoida raumalai
sittain itsekin asiantuntevasti 
näin : 'Sillail oikke!' ja 'Oh, helk
kar sendä .. . " 

- ~ -------------,_, 41 - · 

PUJO 11 
Henkilökunta 

Onnea 50-vuotiaalle Kuuskajaskarin linnakkeelle 

------- Autoilija -------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

1 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 396 071 

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

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

MUKAVAA 
MATKAA! 

---------- Bussimatkastanne huolehtivat: 

!!!:~~~ 
Rauma puh. (938) 230 115 
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VARUSMIES 
Tarkista mahdollisuutesi 

työvoimatoimistosta! 
Työvoimatoimistosta saat päätteeltä tiedot avoi
mista työpaikoista ja työllisyyskursseista eri puo
lella maata. 

* Avoimet työpaikat * Tilapäistyöt * Kesätyöt * Työnvälitys pohjoismaihin * Kansainvälinen harjoittelu * Koulutusvaihdoehdot * Ammatinvalinnanohjauspalvelut 

Sinua palvelevat alueen työvoimatoimistot ja työ
paikkapiste JOBI Turun Hansakortteloissa. 

W Turun työvoimapiiri 
Ajurinkatu 2, 20100 Turku 
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SILJALIM 

r~UOTETTAVA. PALVELEVA ERIKOISLIIKE 

~@l•J.1@i¾'I 
TEHTAANK. 6 ~ 227 679 RAUMA 

c::::': s 
SUOMEN ;!!"oL, BINGOT 

SEISOTKO YKSIN JA VILUISSAS ULKONA JA 
ODOTAT PÄÄSYÄ JASKARIIN TAI KOTIIN? 

Tule meille pelaamaan bingoa ja juomaan kuppi kahvia. 
Pannu kuumana koko päivän. 

Tule ja koita tuuriasi! 
Henkilökunta kyllä opastaa Sinua pelaamaan. 

Hallimme auki 
ark. 9- 21 
la 10- 16 
su 15- 21 

Varianttibingo 

SEMEKA 
Kauppakatu 3 

Rauma 
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§~!~~
1
~ 3~~-~ 31 ~ 3ARI KOUKI KY~ 

AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
KUSTAVI 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 

RAUMAN KAUPUNKI 

Mennen, tullen matkasi varrella. 
Tankkaukset, pikapesut ym. huoltamopalvelut. 

SATASHELL KARI KOUKI KY® 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 . 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

HANGON KAUPUNKI 
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MERKKI 
VAPAUDESTA 

Jorma Salvi Oy 
Kairakatu 6 

26130 Rauma 

, t' -~ 

ERICSSON :i:: 

matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

~~lf:::::i 

·• l " 
;" ;. :· { \. ·~ , ,' 

~\~ \ '~ -~ - , :.% '---~ 
kkIL 7T@=ILk& irUJk 
~~/~~ 

Erik0tSYOlm1ste Spec101t1IM:?rkrnng 

~01~~tuso1neet SKY1hh0. lorkkelY5su,cp- T1lt-.,,erkn1ngSClfTV"'el'1 svinkål. sfö1<:elsesi -

L1Soo1neet suola. mausteet. h...cntornen T7ifso~~ sall kryddo( rol l f 
orom1...olm1sle, stob11Q1nl101ne. t"Opettu- rompteporol. st<Jbliser,ngsrned?r ~?.: 
mSoisen estoo1ne. S01loritoo1ne. ox1doflonsmedel. kooservenngsrredel 

,ty!ys olle + 6° C föM)nng unde< + 6°C · 
Volm1sto10 L1hOn1olostomoErld,u.AoltoO,. T11Jverkore L1honioloslorro Erkki Aalto('"\., 
Rauma Rauma "' 

IEIB~~II@AAIL 1f (Q) (Q)lf 
~ ' 
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HANNONEN-YHTIÖ , 

Työtä tosi miehille! 
Hannonen-yhtiöt on Turun talousalueen johtava jätehuolto- ja kuljetusalan 
yritys. Jätekuljetusten lisäksi keräämme hyötyjätteitä (paperia, pahvia ja la
sia), pesemme jätesäiliöitä, tuhoamme salaista arkistomateriaalia, toimitam
me hiekkaa, sepeliä ja maanparannusaineita sekä suoritamme muita kulje
tusalan tehtäviä. 
Kuljetuspalvelujamme tukevat tehokkaat myynti- ja markkinointitoiminnot. 
Toiminta-alueemme on Turku ja sen ympäristö. Käytössämme on alan uu
sinta tekniikkaa: Pakkaavia jäteautoja, vaihtolava-autoja monenlaisia eri
koislaitteita. 
Meillä on työtä tosi miehille! 

Hyville kavereille tarjoamme 
* Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan ajo-

korttia * Ajokokemusta * Ripeyttä * Turun ja ympäristön tunte
mus on eduksi 

Meiltä kannattaa kysyä työtä, 
soita siis, puh. 381 300/Työ
hönotto. 

HANNONEN-YHTIÖT 
Hipantie 6 
20360 TURKU 
Puhelin (921) 381 300 


