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mikä tärkeää 
tänään ? 

Bengskärin taistelun 50-vuotispäivää vietettiin 
26. 7. kauniissa säässä. Rykmentti sai järjestelyis
tä kiitosta ja arvostavaa huomiota. Vaikeatkin teh
tävät hoidettiin innostuksella ja taidolla. 

Oli ilo olla mukana. Kiitän kaikkia valmistelu
työhön ja tilaisuuksiin osallistuneita. Harvoin voi 
kokea sellaista yhteistoiminnan ja juhlatunnelman 
henkeä kuin Bengtskärissä. Lainaan erään vieraan 
kiitoskirjettä: "Tunnelma luodolla ja puheet olivat 
sydäntäsalpaavia karussa todellisuudessaan. Se oli 
tilaisuus, jonka vertaista emme aikaisemmin ole 
kokeneet." 

Unohtamatta lukuisia hienoja ja paljon työtä 
vaatineita suorituksia haluan ottaa esille kaksi ta
pausta, joita useinkaan ei huomata - valalounaan 
emäntien kutsuvieraspöytien villiruusukoristelu 
Örössa ja ministeriviirin nostajan, varusmiehen, 
tehtävän tärkeyttä korostava ilme. Kumpikin ta
hollaan antoi kuvan oman tehtävän arvostuksesta 
osana kokonaisuutta . 

Vuosipäivänä joukko-osasto korostaa perintei
sesti omaa tehtäväänsä ja sen tärkeyttä. 

Arvostakaamme omaa tehtäväämme, omaa 
joukkoamme ja omaa maatamme niin muutkin an
tavat sille arvon - se on tärkeää tänään. 

Risto Sinkkonen 
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Pelastetaan Bengtskär 
- toisen kerran 

On sanottu , että sodan objektiivinen jälkitarkas
telu alkaa neljän vuosikymmenen kuluttua. Sen 
verran on kulunut jatkosodan ja sitä seuranneen 
epävarmuuden ajan päättymisestä. Kansakunnan 
sielussa sota päättyi lopullisesti vasta kun valvon
takomissio oli lähtenyt maasta ja sotakorvaukset 
maksettu. 

Sotaa koskevat tuoreimmat tieteelliset ja popu
laarit tekstit tukevat neljän vuosikymmenen teo
riaa. Neuvostoliiton sisäinen vapautuminen on an
tanut lisävauhtia rasitteista vapautetulle tutkimus
ja selvittelytyölle. Kummallakin puolella valtion
rajaa näyttää olevan valmiutta tarkastella menneitä 
kauheuksia paineettoman viileästi, mutta kärsi
mykseen inhimillisesti eläytyen . 

Minun ei tarvinnut suostutella itseäni näkemään 
ajan merkit juuri näin pitäessäni esitelmää Bengt
skärin taistelusta Turussa alkukeväästä. Toinen 
puoli yleisöä koostui nuorista miehistä ja heidän 
tyttöystävistään. TurRR:n reserviläisiä kumppai
neen? Näinkö hyvin joukko-osaston perinnetyö 
puree? Yhtä kaikki, nuorten asiallinen kiinnostus 
sodan mittakaavassa vähäpätöiseen , mutta moraa
liselta merkitykseltään valtavaan paikallistaiste
luun oli häkellyttävä. Ei enää ohjattua itsesyytte
lyä, ei tiedon luokittelua kiellettyyn ja sallittuun. 
Tästäkö alkaa oikea oppiminen? 

Bengtskärin majakan valtaus- ja puolustustaiste
lusta on kulunut 50 vuotta. Pohjoismaiden korkein 
majakka oli kaatua Hangon neuvostotukikohdan 
rajajoukkojen äkkirynnäkössä. Puolustajien sin
nikkyys vei voiton , majakka säästyi. Bengtskäristä 
tuli eteläisimmän Suomen Raatteen tie , maan rajo
jen sisäpuolelle jäänyt maantieteellinen todistus
kappale sodasta sankari- mutta myös hirrnutarinoi
neen. TurRR:n velvollisuus on vaalia Bengtskärin 
perintöä. Harmi vain, että joukko-osastolla ei ole 
voimavaroja hillitä saati estää Itämeren vapauden
patsaan hiljaista tuhoutumista kunnossapidon puut
teeseen. Majakan vastuulleen ottanut aatteellinen 
yhdistys on selvästi tullut tiensä päähän. Se ei ky
kene estämään . . . Bengtskäriä raunioitumasta . 
Lama tai ei, nyt on pakko kysyä: montako valtion 
miljoonaa majakan rakenteellinen kunnostus mak
saisi? Tarttiskos tehrä jottai? 

Jouko 



_ 4 ------------------- reportaasi "W"-

Laivueellinen siviiliveneilijöitä seurasi mereltä aurinkoista valatilaisuutta Bengtskärin kallioilla. Va
lan kaavan luki saariston oma edustaja, kansanedustaja Jan-Erik Enestam. 

Kun mikään ei klikannut 
Vala Bengtskärissä täysosuma 

Heinäkuun kahdeskymmeneskuudes , 
aamukahdeksan: Ilmavoimien Mi-8-kul
jetuskopteri odottelee V artiolentueen au
rinkoisella helikopterikentällä Turussa. 
Kolme ikääntynyttä herrasmiestä, yksi 
vaimoineen, astelee kohti konetta . Fred 
Luther, Esko Nurmi ja Olavi Hörkkö, 
kolme Bengskärin taistelun veteraania . 

Tasan 50 vuotta aikaisemmin kaksi 
joukkuetta neuvostoliittolaisia rajasotilai
ta teki kaikkensa saadakseen heidät ja 
heidän sotilastoverinsa hengiltä Bengt-

skärin majakkaluodolla Hiittisten ulko
saaristossa. Yli puolet majakan puolusta
jasta, 28 miestä menehtyikin taistelussa, 
mutta Hankoniemen neuvostotukikohta 
ei saavuttanut tavoitettaan. Majakkaa ei 
saatu vallatuksi eikä tuhotuksi. 

Turun Rannikkorykmentti mittasi hei
näkuisen vuosipäivän symboliarvon niin 
suureksi, että sen ympärille päätettiin ra
kentaa kaikkien aikojen juhlaohjelma. 
Sen ytimeksi tuli luontevasti kesän alok
kaiden valatilaisuus , joka päätettiin to-
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teuttaa paikan päällä , Bengtskärin kal
lioilla. 

Tilaisuuden keskittäminen säänaralle 
kallioluodolle sisälsi melkoisen petty
mysriskin, vaikka varaohjelmia oli tehty 
soti laalliseen tapaan riittävästi. Mikään 
ei kuitenkaan klikannut. Kolmen elossa 
olevan puolustajaveteraanin läsnäolo, 
puolustusministeri Elisabeth Rehnin in
himillinen myötäelo , onnistunut lounas 
ja omaistenpäivä Örössä ja räjähtävä au
ringonpaiste tekivät valatilaisuudesta 
yhtaikaa sydämellisen ja dramaattisen. 

Rohkeutta ja kanttia 

"Rohkeutta ei ole helppo määritellä", 
ministeri Rehn pohdiskeli puheessaan ja 
kenttärovasti Kari Vappula viittasi sa
maan aiheeseen: "Kestääkö kantti?" 
Bengtskärin puolustajat todettiin roh-

keiksi sanan kaikissa merkityksissä ja 
historia todistaa kantin kestäneen . 

Rykmentin komentaja eversti Risto 
Sinkkonen muistutti, että rauha Euro
passa ei ole itsestäänselvyys ja Bengtskä
rin puolustusta johtanut Fred Luther pa
lautti mieliin valtiovallan erehdyksen 
30-luvulta: sotaväkeä kohdeltiin turhana, 
vain rahaa nielevänä laitoksena. 

Tätä kirjoitettaessa panssarit ovat pa
lanneet varuskuntiinsa Moskovan kes
kustasta epäonnistuneen vallankaappau
syrityksen päätteeksi . 

Bengtskärissä valansa vannoneilla tyk
kimiehillä on ollut ainutlaatuinen kesä. 
Mutta sodan sankaritarinoilla on aina 
kaksi puolta. Se tuli havahduttavasti 
esiin yhdestä näyttelyvalokuvasta 
Bengtskärin taistelun muistojuhlassa 
Hiittisten Furutorpissa. Se esitti yliluut
nantti V. I. Kurilovia, Bengtskäriin hyö
känneen iskuosaston johtajaa. 

Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja kenraaliluutnantti Veikko Vesterinen ja eversti Risto 
Sinkkonen laskivat puolustusvoimien seppeleen majakan ovenpieleen kiinnitetyn muistolaatan al
le. 
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Kenraaliluutnantti Veikko Vesterinen, Bengtskärin veteraanit Nurmi, Luther ja Hörkkö sekä minis
teri Rehn valatilaisuudessa. 

Kurilov ja hänen kuusi kärkimiestään 
kuolivat majakan edustalla olevan teras
siseinämän taakse sotamies Anjalinin 
heittämän kasapanoksen räjähdettyä hei
dän keskellään. Kärjen liike kohti majak
kaa pysähtyi ja hyökkääjä menetti yllä
tysmomentin . 

Välttämätön 
operaatio 

Kurilov oli varmasti hyvin motivoitu
nut saamaansa tehtävään. Se oli puhtaan 
sotilaallinen. Majakka oli sietämättömän 
kiusallinen valvontapiste , kuten Hangon 
merisotilaallista tukikohtaa johtanut ken
raalimajuri Sergei Kabanov kertoo muis
telmissaan . Sen tuhoaminen oli sodan la
kien mukainen ja motitetun tukikohdan 
puolustamisen kannalta välttämätön ope
raatio . 

"Meidän pitää muistaa, että myös nä
mä Bengtskärissä kaatuneet vihollissoti
laat pyrkivät uskollisesti täyttämään saa-

mansa tehtävän", sotilaspappi muistutti 
puhuessaan Bengtskärissä ~aatuneiden 
neuvostosotilaiden haudalla Orössä tais
telun jälkeen. 

Toinen asia on sitten se, miten Hanko
niemen sotilaat ovat kirjanneet majakan 
valtauksen epäonnistumisen . 

Sergei Kabanov syyttää tukikohdan 
poliittista komissaaria Arseni Rasskinia 
muistelmissaan: Morgonlandin kaap
pauksen innostama Rasskin sai epäröivän 
Kabanovin houkutelluksi majakan likvi
doimiseen . Epäonnistuminen johtui hä
nen mielestään viime kädessä siitä, että 
tukikohdalla ei ollut tasaveroisia taiste
lualuksia suomalaisiin verrattuna. 

Kabanov muistelee katkerana, että tu
kikohdalla oli ollout välirauhan aikana 
moottoritorpedoveneitä. Ne oli kuitenkin 
siirretty Tallinnaan Saksan hyökättyä 
Neuvostoliittoon. Bengtskärin valtauk
seen oli lähdettävä kevyehkösti aseiste
tuilla, puisilla rajavartioveneillä. Niistä 
ei ollut vastusta suomalaisten osasto 
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Tuoreiden tykkimiesten ohimarssi toteutettiin olosuhteiden mukaisena. Toistakymmentä rannikko
sotilailla lastattua meriuiskoa kiiti jonona kuljetusalus Paraisten ja sen taakse ryhmittyneen muun 
alusosaston sivuitse. 

Ohimarssin ottivat vastaan Paraisten yläkannella ministeri Rehn, sotilasläänin komentaja, kenraa
liluutnantti Veikko Vesterinen ja TurRR:n komentaja Risto Sinkkonen. 
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Ohi marssin jälkeen Elisabeth Rehnillä ja Risto Sinkkosella oli hetki aikaa keskinäiseen mielipiteen
vaihtoon Paraisten kannella. 

A:lle, johon kuului kaksi tykkivenettä ja 
YMY-vene. Niistä saatiin lasketuksi 
apuvoimia luodolle puolustajien tueksi ja 
samalla ne estivät neuvostoveneitä tule
masta omien rajasotilaiden avuksi . "Mi
nun ei olisi tarvinnut suostua tähän ope
raatioon, koska en uskonut sen onnistu
van . On katkera tunnustaa, että kaikki 
olisi voinut käydä toisin" , Kabanov päät
tää muistelmiensa Bengtskäriä koskevan 
osan . 

Bengtskärin taistelun vaiheet on puitu 
kymmeniä kertoja eri yhteyksissä, mutta 
tätä voisi tietysti vielä pohtia: olisiko 
Hangon tukikohta päässyt tavoitteeseen
sa raskaammin aseistetuilla torpedove
neillä? Miten tänään juhlisimme Bengt
skärin taistelun 50-vuotispäivää, jos ko-

mean (mutta surullisesti rapistuneen) ma
jakkarakennuksen paikalla olisikin vain 
tiili- ja kiviläjä? 

Sellainen Bengtskäristä voi tulla ilman 
taisteluakin, ellei aution majakkaraken
nuksen kunnostamiseksi tehdä pian jo
tain kouriintuntuvaa. Hiittisten muisto
juhlassa puhunut eduskunnan oikeusasi
amies Jacob Södennan muistutti aiheelli
sesti, että Bengtskäriä ei pidä ajatella 
vain taistelunäyttämönä. "Majakka on 
ollut merenkävijöiden turvallisuuden ta
kaaja. Saaristoväkeä ei saa hylätä, hei
dän työtään on kunnioitettava määrätie
toisella aluepolitiikalla", Södennan sa
noi. 

Teksti ja kuvat Jouko Vähä-Koskela 
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Suunnistus on intohimoja nostattava la
ji. Kahvillakin kisoja vielä kommentoi
daan, ainakin Jaskarissa 70-luvulla. 

"Sinä se Tapsa olet kyllä toivoton ko
heltaja", totesi Antero. "Ja toivoton kar
tanlukija", lisäsi siihen Timppa, "kerran
kin rasti oli jääsuunnistuksessa väärässä 
päätä saarta." 

Henkilökunnan kisat olivat tulossa ja 
nopeakinttuinen, tulistunut Tapsa haastoi 
vanhemmat herrat kahvista kisaan. 

Kisapaikalle Antero ja Timppa tulivat 
maastopukuun ja saappaisiin sonnustautu
neina, kuten sotilaalle sopiikin. Tapsalla 
sen sijaan oli keltavihreä verryttelypuku, 
otsanauha ja lenkkitossut. Lähtöjärjestys 
oli sovittu siten, että Tapsa lähtisi minuu
tin vanhempien herrojen perään. 

Antero ja Timppa olivat jo edenneet, 
tarkkaa työtä tehden, lähes viisi minuuttia 
kun keltavihreä otus kiisi ohi kiljuen men
nessään: "Ha-haa-haaa maalissa odotan!" 

Rastilta edettiin toiselle tasaisen var
masti , välistä pohtien, miten Tapsan on 
käynyt. "Arvatenkin eksynyt," oli yksi
mielinen veikkaus. 

Tultiin jo kuudennelle kahdeksasta ras
tista, joka oli tiheässä pajukossa. Pusikos
ta alkaa kuulua rapinaa ja esiin työntyy 

PEESI 
epätoivoisen näköinen Tapsa. "Luojan 
kiitos ihmisiä", Tapsa huokaisi. "Pois vii
vana, jatka omaa kisaasi", komensivat 
muut tylysti. 

Tapsan selyitettyä kaikki vaikeutensa ja 
vedottua siihenkin, että häneltä jää monta 
omaista kaipaamaan jos hän menehtyy hä
nen sallittiin kulkea suunnistajien jäljessä. 
Saappaalliset miehet tunsivat suoranai ta 
nautintoa kulkea pitkin ojanpohjia. 

Lähestyttiin seiska-rastia, kun Tapsa 
onneksi erkani joukosta. Hetken päästä 
hän porhalsi metsätietä pitkin 400 metrin 
päässä pellon laidassa odottavaa viimeistä 
rastia ja maalia. 

Antero ja Timppa palailivat rastille 
jonka totesivat jääneen sopivasti Tapsa~ 
tielle. Sieltä jatkettiin maaliin , arvaillen, 
että eroksi muodostuu 3-5 minuuttia Tap
san eduksi. 

Ero oli kuitenkin vain 15 sekuntia. 
"Pummasit tien päässä olleen pellonkul
mankin." "Hei, sovitaan ettei kahveja tar
vitse maksaa", sanoi Tapsa. "Varmasti 
maksetaan ja katsotaankin, että juot. Me 
emme peesaa, emmekä jää velkaa", totesi
vat kisan hävinneet suunnistajat. 

TYRSKY 
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UNITED NATIO NS - NATIONS ON.IES 

TI\UCE SUPEI\VISION 0 1\GANIZ"TION 

Tarkkailijan 

päiväkirjasta 
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Kirjoittaja (ainoa paljasjalkainen), OP-kumppani kapteeni Rene Smith Kanadasta ja paikallisen ar
meijan sotilaita tutustumiskäynnillä. 

Napakka tuuli nostaa auringon ylös 
pilvien taa jostain Damaskon eteläpuolel
ta . Huomaa, että sodan siemen ei ole itä
nyt. 

Jotkut paimenista vuohineen ja rasva
häntälampaineen ovat ehtineet ennen au
rinkoa. Kovin moni on koulutien sijasta 
joutunut karjaa kaitsemaan auringon kul
taamille laitumille. Ylpeän ryhdikkäinä 
huolehtivat laumoistaan . 

Keitellään aamullisia. Kumppanini 
espressoa, minä turkkilaista . Sisustan 
leivän. Hummusta, pavuista jauhettua 
hienosti maustettua tahnaa , vihanneksia 
ja iltaista tähdettä , suikaloitua porkkanaa 
ja kanaa hapanimeläkastikkeessa. Mie
lelläni haistan pöydän toisella puolella 
palavan aamutupakan aromit. Muistan 
hyvin ! 

Kuuluvuuskokeilut radiolla pataljoo- Välipalana tällä kertaa hunajamelonia. 
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J 
"Vapaa-aikana huolletaan varusteita." Norjalainen OP-kumppani komkapt Eliel Helgesen kunnos
tamassa aurinkotuolia. 

naan ja puhelimella yhteysupseeritoimis
toon. Tuuli on virittänyt korkean maston 
nokassa roikkuvat antennit samaan säve
leen. Tuttuina toistuvat aamun toimet. 

Kissa osaa naukua osansa aterioista. 
Se on kaikkiruokainen. Kivien koloissa 
vilahtaa si lti joskus hiiren häntä. Huoleh
dimmekohan liikaa. 

Toissapäivänä kolisteluni tähystyspai
kalle herätti kiikarilaatikon kupeessa 
torkkuvan käärmeen. Pelästyimme mo
lemmat. Nopeampana toistametrinen, 
kiiltävän musta oli jo kaukana, kun vasta 
ymmärsin kuinka intiimi oli ensitapaami
semme. Eilen se näyttäytyi vasta iltapäi
vällä. 

Tänään olen ulkomiehenä. Tähystän ja 
ilmoitan. Hoidan voimakoneen . Se syö 
vajaan litran tunnissa. Siivoan pesuhuo
neen, vessan ja kivenlohkareista ladotun , 
valkeaksi kalkitun pommisuojan. Sisä
mies pitää majoitusparakin siistinä ja 
huolehtii, ettei nälkä tai jano yllätä. Mi
tään merkittävää ei yleensä tapahdu. 
Valppaana kuitenkin! 

Tunnin-kaksi tarkkailen . Sitten kahvi 
tai olut. Toinen parituntinen. On aikaa 
itselle . Koota ajatuksia , selvitellä pulmia 
ja ratkoa perusteita. Vastaukset löytävät 
kysymyksiin. 

... tehdä havaintoja Ioitontamissopi
muksen rikkomuksista ja ilmoittaa ... 
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Sitähän tämä. Kahteen mieheen , viikko 
kerrallaan. 

Poikkeaa vastatulleita. Joukossa työto
verinikin kotipuolesta , naama vielä val
koisena. Hiutale! Kiikaroidaan maastoa , 
jutellaan mukavia , arvioidaan esimiehiä. 
Jälleennäkemisen riemua. 

Tähystyspaikaltani erotan isolinssisellä 
mainiosti niin vuohipaimenen kuin aidan 
toista puolta partioivan maastoauton ko
nekivääriampujankin kasvojen ilmeettö
myyden. Arabin ja juutalaisen katseet 
välttävät kohtaamasta toisiaan . Lauma 
hamuaa ruohoa , auto nostaa pölypilven, 
molempien harmiksi. 

Avocadosalaatilla täytetyt paprikat. 11-
tapäivänokoset vuorotellaan ... Lasken 
lampaita . . . radiopuhelimen yksitoik
koiset ilmoitukset tunkevat Iampaitteni 
joukkoon . 

Naiset ilmestyvät myöhemmin . Kai
ken ikäisiä. Kirkkaanväriset mekot yltä-

vät nilkkoihin . Paksusta kankaasta om
meltuina hyvin kätkevät vartalon muo
dot. Pikimusta tukkakin peittyy kirjavan 
huivin alle. Tallovat kuivuneen ojan vie
rustaa heinäntekoon . Leikkaavat sirpillä. 
Parin päivän kuluttua aasin kanssa nouta
vat heinätukkonsa. Kesän varalle. 

Yhteenveto tämänpäiväisistä on val
mis. Luen sen radioon . Kuullaan myös 
iltapäivän päätteeksi ennusteet huomisel
le . Tapahtumat, liikenne, säätila . Ei mi
tään tavallisesta poikkeavaa. 

Miilunpolttajan spagetti on valmistu
nut alkuruuaksi. Runsaalla valkosipulilla 
maustettuja kyljyksiä . Punaviini on 
asiaankuuluvasti italialaista. 

Kovan päivän ilta . Aurinko joutuu jo 
mailleen . Tällä kertaa jonnekin Jerusale
min pohjoispuolelle. 

Vesa Ranki, tarkkailija, majuri h.c. 

"Raskaan päivän jälkeen maistuu kunnon ateria." Chileläinen majuri Raoul Soto kirjoittajan kans
sa. Vasikanpaisti ja valkosipuliperunat! Tsusha! 
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Uusinta venekalustoa Rannikkouiskon 
rykmentille luovutus 
(Loviisa 3. 6. 91) (Teijo 14. 6.-91) 

Merivoimien esikunnan laajassa pien
vene hankinnassa vuosina 1991-93 on 
rykmentille tulossa useampi vene ja tällä 
hetkellä olemme saaneet osan kalustoa. 

Puolustusvoimain lippupäivän aattona 
3. 6. 1991 Loviisassa Finn Speed boat
sin telakalla klo 18.00 luovutettiin linna
kevene joka nimettiin L-106:ksi . 

Erinäisten laiturikokeiden ja teknisen 
koeajon jälkeen alus todettiin vastaavan 
tilauksen erittelyä. Telakan edustaja luo
vutti aluksen Merivoimien esikunnan 
edustajalle teknikko Raimo Kärnälle ja 
Rykmentin puolesta veneen otti vastaan 
konetarkastaja Reima Virtanen. 

Veneen sijoituspaikka tulee olemaan 
Utön linnake ja se tulee korvaamaan 
1960 Reposaaren konepajalla rakennetun 
K-16:n joka pääsee viettämään vanhuu
den päiviä 31 :n palvelusvuoden jälkeen. 

Veneen tekniset tiedot: 
- rakennusmateriaali lujitemuovi 
- pituus 13,03 m 
- leveys 4 ,0 m 
- syväys 1,5 m 
- kone Volvo Penta 71, teho 260 kW 
- kuljetuskapasiteetti 30 henkilöä 
- nopeus n. 14 solmua 
- merenkulkuvarustus erittäin hyvä 
- vene on varusmieskuljetteinen 

Kuvassa L-1 06 Loviisassa kannella Vääpeli Ti-

Kesäkuun puolessa välissä Rykment
timme sai seuraavan uuden veneen. Ra
kennuspaikkana oli tällä kertaa Alumina 
Varvet Oy Teijon tehdas, jossa 
14. 6. 1991 luovutettiin rannikkouisko. 
Luovutuksessa vene nimettiin U-307:ksi . 

Telakan edustaja luovutti veneen Me
rivoimien esikunnan edustajalle teknikko 
Raimo Kärnälle ja konetarkastaja Mark
ku Ronkaiselle. 

Rykmentin puolesta veneen otti vas
taan konetarkastaja Reima Virtanen . 

Veneen sijoituspaikka tulee olemaan 
Utön linnake ja se tulee korvaamaan ai
kanaan poistuvan RN-2:n . Linnakkeen 
kuljetuskapasiteetti tulee näin ollen huo
mattavasti parantumaan. 

Veneen tekniset tiedot: 
- rakenne materiaali alumiini 
- pituus 11 ,0 m 
- leveys 3,5 m 
- syväys 0,5 m 
- uppouma 9 ,5 t 
- kuljetuskapasiteetti 17 henkilöä 
- kone MTU 183 , teho 1 X490 kW 
- nopeus yli 30 solmua 

Vene on huomattavasti kehittynyt van
hoista meriuiskoista ja sai kiitosta meri
kelpoisuuden katsastajalta parantuneiden 
ominaisuuksien takia. 

Syksyn kuluessa talven kynnyksellä 
on luvassa vielä kaksi venettä tämän 
vuoden puolella. 

mo Mäkelä ja V-ylik Jarkko Lehtinen Kuvassa rannikkouisko Teijossa. 
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Vappula vaihtoi siviileihin 

Lounais-Suomen Sotilasläänin kenttä
rovasti, teol.tri Kari Vappula on tätä ny
kyä siviilimies. Diakonissasäätiö sai 
houkutelluksi hänet johtajakseen Lah
teen. Vappula ehti palvella sotilaspappi
na parikymmentä vuotta. "Aktiivinen ja 
rento", tutut ja työkaverit kuvaavat pois
muuttanutta. "Nuorten miesten kanssa on 
elettävä samalla aaltopituudella" Vappu
la määritteli oman linjansa. 

Kalkas yrittää houkutella ex-kenttäro
vasti kertomaan laajemmin näkemyk
siään ja tunnoistaan joulun Kalkakseen . 

Timo Kuronen 
eläkkeelle 
(Turku kesä -91) 

Rykmentti muisti plaketillaan eläk
keelle lähtenyttä teknikkokapteeni Timo 
Kurosta . Teknkapt Kuronen lähti eläk
keelle pääesikunnan asetoimistosta, jossa 

Ystävät ja työtoverit järjestivät Kari Vappulalle 
vossikkakyydin Turun keskustan halki viimeise
nä työpäivänä elo-syyskuun vaihteessa. 

hän palveli rannikkotykistön aseasioiden 
hoitajana. Hänet tunnetaan ahkerana 
RT:n puolestapuhujana ja aselajin kehit
täjänä (ollut mukana kaikkien rt-aseiden 
modernisointi- ja kehittämisprojekteissa) 
sekä joukkojen tukijana. Aktiivisena pur
jehtijana teknkapt Kuronen on myös tuttu 
näky kesäisillä linnakkeillamme. 

Kuvassa teknikkokap
teeni Kuronen on yhdes
sä kollegansa Urpo Saa
ren kanssa rykmentin 
esikunnan edessä ole
van 105/58 Obuhowin 
katveessa. Tämä tykki 
osallistui 26. 7. 1941 
Bengtskärin taisteluun 
palvellen silloin tykkivene 
Hämeen maalla. 
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Hiki irti Örössä 

Kuka muistaa enää minkä näköisessä 
rötiskössä Örössä kuntoiltiin ennen kuin 
uusi hikiliiteri valmistui? Heinäkuun al
kupuolella käyttöön otettu kuntosali pa
ransi taas pykälän verran linnakkeen lii
kuntamahdollisuuksia ja viihtyvyyspis
teitä . Entuudestaan saarella on jääkiek
kokaukalo (ei toiminnassa kesäisin!) ja 

Bengtskärissä 

23. 8. 91 päättyneeltä kadettikurssilta 
valmistuneet uudet luutnantit olivat ka
detteina mukana Bengtskärissä. 

Kuvassa vasemmalta ltn Danielsson, 
ltn Rantakari ja ltn Herrala. Ltn Rantaka
ri palkittiin valmistumisen yhteydessä 
RTUY:n lahjoittamalla priimusmiekalla. 

Rauta nousee Marko 
Luotosen käsissä. 
Linnakkeen päällikkö, 
majuri Esa Tiainen on 
tyytyväinen kauan 
puuhatun kuntosalin 
viimein valmistuttua. 

tenniskenttä . Kuntosalin vaatimat 
200 000 mk saatiin kerätyksi ministe
riön , kiinteistöhoitopiirin ja Pääesikun
nan momenteilta. 

Etelä- ja Lounais-Suomen soti
lasläänien suunnituskilpailut 
(Korppoo 29. 7.-1. 8.-91) 

Perinteiset ESS l:n ja LSS l:n yhteiset 
suunnistusmestaruuskilpailut järjestettiin 
29 . 7.-l. 8. 1991 Korppoon alueella. 

Henkilökohtainen kilpailu käytiin 
Nauvossa . Vaativat radat 157 kilpailijal
le laati kapt evp Jorma Ake. 

Partiokilpailun radat laati 16 partiolle 
sotmest Antero Kärkkäinen ja sottekn Si
mo Uusikartano. 

Kilpailuissa uutena sarjana oli naisten 
sarja, jossa kilpailijoita oli vain 3. 

1 

LSSL:n partiosuunnistusmestarit: isä ylil Pentti 
Hämäläinen, poika alok Timo Hämäläinen, ltn 
Matti Ylinen ja alk Juhani Toimala (SatTR) 
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Saksalaiskomentaja 
tarkasti Gyltön 

Rannikkotykistön näyttölinnake Gyltö 
sai taas toimia ulkomaisen vip-sotilasvie
railun kohteena kuun puolivälissä. Yhty
neen Saksan maavoimien komentaja, 

Varusmiehen juhannus 

Itse kuulun niihin harvoihin onnellisiin 
varusmiehiin jotka saivat viettää unohtu
mattoman "jussin" intissä. Aamulla 
saimme nukkua pitempään juhlapäivän 
kunniaksi, ja emäntäkin oli satsannut en
tistä enemmän ruokaan, niin että fyysi
sesti oli jo aamusta ihan juhlan tuntua. 

Päivällä osallistuimme jumalanpalve
lukseen, joka keräsi jokseenkin runsaan 
kuulijakunnan. Jumalanpalveluksen piti 
"kesäteologi" Kärkkäinen, joka lienee 
tuttu monille TurRRin varusmiehille. Ti
laisuus oli siitä harvinainen (ainakin it
selleni) , että se oli kaksikielinen. 

Osallistuin myös juhannussalon pysty
tykseen. 

Useimmilla suomalaisilla on tapana 

kenraaliluutnantti Henning von Ondarza 
tutustui linnakkeella suomalaiseen ranni
konpuolustukseen . Vieras piti Saksan 
osallistumista YK-rauhanturvatyöhön 
välttämättömänä. Gyltössä von Ondarzaa 
kiinnosti erityisesti merivalvonta ja su
kellusveneiden etsintätekniikka. 

Henning von Ondarza 
lensi Gyltööstä Helsinkiin 
Ilmavoimien Mi-8-heli
kopterilla. Laskupaikalla 
oli hyvästelemässä 
TurRR:n komentaja, 
eversti Risto Sinkkonen. 

olla niin "tinassa", ettei ole mitään muis
tikuvaa päivistä muutamista. Koko ju
hannus sujui muutenkin rauhallisesti, 
vaikka Utöseen olikin tullut runsas jouk
ko turisteja viettämään saaristolaisjuhan
nusta. 

Varusmiehille oli järjestetty mm. pe
lastautumispuku-uintikilpailu. Palkintona 
oli kuntoisuuslomaa mikä loi kilvasta 
erittäin tiukan. Monille tämä oli ensim
mäinen tilaisuus koittaa pelastautumispu
kua tositilanteessa ja antoi samalla pelas
tautumiskoulutusta. 

liialla grillasimme nuotiolla ja katse
limme kokon polttoa, joka oli mukavaa 
vaihtelua inttielämään. 

Juhannuksen vietto Utössä oli varus
miehille varmasti unohtumaton koke
mus. 
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Pääkaupunkiseudun 
toimittajia 
kertasi VAKKA-91:ssä 

Lounais-SUomen sotilaslääni järjesti 
elokuun alussa V AKKA-91 -maastohar
joituksen. Yli 2 500 varusmiestä ja reser
viläistä soti Etelä-Satakunnan alueella. 
Rt ei osallistunut harjoitukseen, mutta 
harjoituksen päämajana toimi Rauman 
Etappi. 

Pääesikunnan tiedotusosasto käytti 
V akkaa sovellettuna harjoitusvaiheena 
omassa tiedotuskertausharjoituksessaan. 
Everstiluutnantti Kari Kokkosen vetämä 
24-miehinen toimittajajoukko haki työ
kohteensa maastosta: Res .ltn Markku 
Veijalainen väänsi Vakasta tunnin ohjel
man Ramona-paikallisradiolle Raumalle, 
lehtitoimittaja-reserviläiset kirjoittivat oi
keita juttuja paikallis- ja aluelehtiin ja vi
deoryhmä teki uutis- ja dokumenttinau
haa sotatapahtumista. 

Ratkaisu tehtävään 
1. VESA HOLPMAA = PAAVO LAMMES 
2. ALLI SOMAOVI = OLAVI SIMOLA 
3. KARI NEVAS = VESA RANKI 
4. OLLI HIENAA = ELINA LAIHO 
5. RITVA MARJONEN = JORMA VIRTANEN 

Näin tehdään sota-tv
uutisia maastossa. Res. 
ltn Tarmo Ropponen 
haastattelemassa 
Vakka-harjoituksen sinis
ten prikaatin komentajaa, 
everstiluutnantti Jukka 
Liiraa. Miten lie - esitel
töisiinköhän prikaatin 
vastahyökkäyssuunnitel
maa näin avoimesti tositi
lanteessa? 

Ei aja sotaharjoituskomentaja enää kenttäpu
vussa Saabilla pitkin metsäteitä. Evl Liiran soti
sopa edustaa uutta, YK-komennuksiin perustu
vaa suojaamisoppia. Kypärä, luotiliivi, rynnäk
kökivääri, pistooli (huom! kotelon paikka!), ei 
arvomerkkejä, mutta sen sijaan ryhmä sotapo
liiseja alati tuntumassa. Ajoneuvona tietysti Pa
si. 

kirjaimet sekaisin 
6. ELINA AROKORSINO = REINO LINKOSAARI 
7. KERSTIN KOSNOIN = RISTO SINKKONEN 
8. SATU LIHAPINO = PASI LINTUAHO 
9. HENNO SUPERPOO = SEPPO RUOHONEN 

10. RAIMO KANNE = MIKA ORANEN 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Nimitykset ja ylennykset: 
- yliluutnantti Hannu Heinonen puolus-

tusvoimien kapteenin virkaan 
1. 7. 1991 ylennettynä kapteeniksi. 

- vääpeli Timo Koisti puolustusvoimien 
4 luokan opistoupseerin virkaan 
1. 7. 1991 lukien. 

- puolustusvoimien 5 luokan opistoup-
seerin virkaan 28 . 6. 1991 lukien: 

- Korpioksa Keimo Kalevi 
- Laakko Kari Tapio 
- Pokkinen Mika 
- Österman Marko 

Tehtävään määräykset: 
- ylivääpeli Paavo Eskelinen viestiup

seeriksi rykmentin esikunnan viesti- ja 
sähköteknilliseen toimistoon 
1. 10. 1991 lukien. 

- kapteeni Ari Koskinen sijaisena hoita
maan majurin virkaan kuuluvia ryk
mentin huoltopäällikön tehtäviä 
23. 8. 1991 alkaen. 

- majuri Stig-Göran Grönberg erityis
tehtävään rykmentin esikunnassa esi
kuntapäällikön johdossa 1. 10. 1991 
lukien. 

Taloon tulleet: 
- reservin alikersantti Harri Aho opetus

upseeriksi Huoltopatterille. 
- reservin alikersantti Juha Sundell ope

tusupseeriksi Huoltopatterille. 
- reservin alikersantti Janne-Pekka 

Huuhtanen opetusupseeriksi Kuuska
jaskarin linnakkeelle. 

- Matti Salo korjausmieh .... ksi Latokarin 
alushuoltotukikohtaan 

- Miikka Sorvola varastomieheksi Huol
topatterille. 

- Nina Heilanen viestittäjän sijaiseksi 
meri vai vonta-aluekeskukseen . 

- reservin vänrikki Petteri Järmälä vies
titeknikoksi . 

- reservin alikersantti Ari-Pekka Harha
la alushuoltoteknikoksi. 

Irtisanoutumiset 
- ruokala-apulainen Ann-Christine Pirt

timäki on irtisanoutunut ruokala-apu
laisen virasta 1. 8. 1991 lukien. 

- majuri Esa Tiainen on irtisanoutunut 
kapteenin virasta 1. 9. 1991 lukien. 

Siirrot: 
- majuri Stig-Göran Grönberg Sotakor

keakoulusta Turun Rannikkorykment
tiin l. 10. 1991 lukien . 

- kapteeni Sakari Kinnarinen Kuljetus
välinevarikolta Turun Rannikkoryk
menttiin 1. 10. 1991 lukien. 

- luutnantti Pentti Hietamies Satakunnan 
Sotilaspiirin Esikunnasta Turun Ranni
korykmenttiin l. l. 1992 lukien . 

~ Pesänrakentajia 

Kihlauksensa julkaisseet: Eija Elmgren ja 
Antti Posti 5. 7. 1991. 

Avioliittoon vihitty: 
Tarja Ollila ja Marko Österman Raumalla 
6. 7.1991 
Pia Pelander ja Timo Koisti Salossa 
6.7.1991 
Katriina Isomäki ja Timo Kirvesoja 
10.8.1991 

Untuvikkoja: 

Tarja ja Kari Lehtiselle tyttö 7. 6. 1991 
Marjo ja Jaakko Laaksolle tyttö 
28.7.1991 
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Väylänvaihto 

Odotettu päivä on jo iltapäivässä. Saari 
tuntuu entistä hiljaisemmalta. Haikeus, 
surumielisyys, helpotus, huojennus - ne
kö päällimmäisinä. Ehkä vielä hetken. 
Niitä on tuskalli sen mukava maistella. Ih
miset, joiden kanssa on tehnyt työtä, jaka
nut vastoinkäymisiä, kömmähdyksiä ja 
onnistumisen hetkiä ovat täyttäneet päi
vän kiitoksilla ja onnentoivotuksilla. 

Aamulla varusveijarit hakivat traktoril
la töihin. Istuttivat lavalle nojatuoliin ja 
lausuivat jäähyväisrunon. Utön poikia tu
lee ikävä. Nimet unohtuvat, mutta muistot 
suomalaisista nuorista ovat lähes poik

·keuksetta myönteisiä. Joidenkin kohdalla 
myöhäisempi palvelukseenastumisajan
kohta ja yksilökeskustelut tuottaisivat hy
vää tu losta. Näin itsekseni ajattelen! 

Luopumisen vaikeuttakin myönnän 
tuntevani . Paikkani täytetään, pojat ruoki
taan ja elämä linnakkeella jatkuu entiseen 
tapaan. Silti jätän hellin käsin oman keit
tiöni enkä malta olla katsomatta taakseni. 

On hetkiä, jotka erottuvat ylitse mui
den. Ne eivät ehkä ulkopuoliselle näytä 
arvokkai lta, mutta minulle ne ovat tehneet 
tästä työstä tekemisen arvoista. 

Useita kertoja olen matkustanut trakto
rikyydillä maitolaatikon päällä herkkuja 

syli ssä kannatellan vuoroin kerholle, vuo
roin saunalle. Traktoripoika on löytänyt 
ajaessaan joka perhanan kuopan, salaatin
kastike on räiskynyt yltympäriinsä, turistit 
ovat virnuilleet kaupan edessä ja vaatteet 
ovat matkfil} jälkeen joko ruosteessa, ku
rassa tai semetinpölyssä. Mutta - tätä tun
nelmaa eivät voi kokea kurssikaverini 
Tampereelta, jotka ovat sijoittuneet emän
niksi rahakkaisiin edustusfirmoihin tai 
steriileihin sairaaloihin. 

Yömyöhällä olemme traktoripojan 
kanssa napostelleet piirakan rippeitä sau

nan portailla. Kesäyö on tuntunut kevyel
tä. 

Muistan varusmiehiä, jotka ovat pyytä
neet ruokareseptejä tyttöystävilleen ja äi
deilleen. Muistan myös kantahenkilökun
nalta saatua negatiivista palautetta, joka 
sai nuoren juuri valmistuneen emännän 
kyyneliin. 

Kolmessa vuodessa on kuitenkin kuva 
oman ja koko puolustusvoimien ruokala
henkilökunnan työn tärkeydestä selkiyty
nyt ja kissalle on kasvanut leijonan har
jakset. 

Suurin onnistumisen tunne on syntynyt 
siitä, että Utön pojat ovat omaksuneet ter
veelliset ruokatottumukset. Voin vain sy-

• 
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dämestäni toivoa, että hedelmä kantaa 
kauemmas kuin kotiutumispäivään. 

Missä muualla merivalvojat etsivät ka
donnutta kissaasi - missä muualla varus
miespäivystäjä tietää, oletko mantereella 
ja koska tulet. Ne pahukset tietävät vielä, 
oletko kylässä vai saunassa! 

Opistosta lähtiessäni vannoin, että mi
nusta ei ainakaan opettajaa tule. Pääsyko
keissa kysyivät, mikä sai minut hakemaan 
opettajankoulutukseen. Vastaukseni oli: 
"Varusmiehet". Kun on käytännössä ko
kenut ne vaikuttamisen mahdollisuudet, 
jotka opettajana saa, ei sitä intoa enää 

. . . . 

sammuteta. Jos olet vaarassa urautua, ha
keudu nuorten pariin - heissä on imua. 

Nyt on aika hylätä haikeat ajatukset ja 
keskittyä uusiin haasteisiin. Haluan pon
nistella, kasvaa ihmisenä ja löytää itsestä
ni uusia ulottuvuuksia. 
Herman Hes(;en runoa lainatakseni: 

"Elämän kutsu loputon on meissä .. . 
Siis tyynny, sydän, hyvästele, lähde!" 

Päivi Juvonen 

ERAAN ALl~_ERSA.NTIN RUNO 
EMANNALLE: 

R6. JPAS NAINGN kÖÖK/S.. HÅA~ÄÄ . 
AL/KITJ<.IN 1YL>HÖN 1'1ÄÄRÄ,if. 

kJf'f'O Tuo JA kURkUT LEiKKAA , 

UNOHT/iA SAA El ~/TA, 5€/l<KAA €.TTÄ 

r'ÖYDÄT 13/f/HKIX PITÅA. JA 1(//liÄÄ f 
Jo URHöl<AS TVöHCfN TARiTVU 

JA RUAkA VILKKAASTI VAlt1/STV(I. 

. HYVÄ RVAl<A _,A1f/LL€ PALJO/V l</ITOK51/l 
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Tällaisia maisemia ei varmasti osu sisämaasta tulleiden leiriläisten silmiin kovinkaan usein. 

•• 

Nuorten kesäleiri Orössä 

Tosi jännä löytö Örön kallioilta: kuollut joutsen ja arvuuttelut kuinka se on siihen joutunut, miksi se 
on kuollut ja onko se kärsinyt. 
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Kesäleiri 10-15 vuotiaille nuorille jär
jestettiin 5.-9. 6. Turun Varuskunnan Ur
heilijoiden toimesta Örössä. Leirille osal
listui ohjaajat mukaan lukien 76 henkeä 
Ylämyllyltä, Kauhavalta, Mikkelistä, Hy
rylästä, Kuopiosta, Tampereelta sekä Tu
rusta. Aluksi kokoonnuttiin Turkuun. 
VSHR:n ruokalassa nautitun lounaan jäl
keen siirryttiin Öröseen, jossa aloitettiin 
innolla majoitusjärjestelyt pystyttämällä 
teltat, jakamalla väki tasan telttoihin, pur
kamalla kassit ja tutustumalla kavereihin. 
Illalla nostettiin lippu vielä vähäksi aikaa 
leirisalkoon, jatkettiin järjestäytymistä ja 
syötiin iltapalaa, jonka jälkeen olikin li
punlaskun aika. 

Ensimmäisen varsinaisen leiripäivän 
valjetessa sateisena ja harmaana kaikilla 
oli mieliala vähän matalalla. Josko sää oli
si koko ajan näin ikävää? Onneksi seuraa
vana päivänä paistoi aurinko ja rohkeim
mat pääsivät jo uimaankin, vaikka vesi oli 
tosi kylmää. Pallopelissä tuli taas kuiten
kin mukavan lämmin. 

Uimaretkeltä palatessa piti joukolla 
hiukan härnätä isoa rantakäärmettä, joka 
kuitenkin livahti liukkaasti kivenkoloon 
karkuun. Hetken kuluttua löytyi rannalta 
kuollut joutsen, jota oli tutkittava erityisen 
tarkkaan tikuilla tökkien - kuinka se oli 

Pari rohkeaa poikaa uimassa kylmässä vedes
sä. 

kuollut. Kuolinsyy ei kuitenkaan selvin
nyt, arvailuja oli vaikka kuinka paljon. 

Kolmas leiripäivä perjantai oli varsin 
ohjelmatäyteinen. Isommilla oli suunnis-

Lihaperunalaatikko ja aprikoosikiisseli tekee hyvin kauppansa. Ja sitten sotkuun. 
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Tässä odotellaan sunnuntaiaamupalalle pääsyä ennen poislähtöä. 

tuksen opetusta ja päätteeksi harjoitus
suunnistus, josta kaikki selvisivät hienosti 
perille. Pienimmillä leiriläisillä oli orava
polku: suunnistusmerkeillä viitoitettu ra
ta, jossa mentiin ohjaajan luota toisen luo 
ja jokaisella oli joku tehtävä, mikä piti rat
kaista ennen jatkoa. 

Iltapäivällä oli ensiapukoulutusta Jor
ma Koskisen johdolla. Onneksi saatuja 
ensiaputaitoja ei tarvinnut leirillä ollessa 
soveltaa käytäntöön, sillä sairastuvalta 
saadun tilaston mukaan koko aikana oli 
vain pari kipeää korvaa, vähän yskää, pal
lopelissä tärähtänyt käsi, muutama pieni 
laastarinliimaus sekä yhden kynnettömän 
sormen tupunvaihto. Muuten oli niin ki
vaa, ettei kaikkia pieniä vaivoja ehtinyt 
huomata. 

Pienemmillä oli ensiapukoulutuksen ai
kana satujumppaa, jossa kaikenlaiset 
mönkiäiset vilistivät niin, että hiki virtasi. 
Illalla onneksi marssittiin varusmiessau
naan saunomaan saaren toiseen päähän. 

Tässä vaiheessa leiriä saaren omat pojat 
jo soittivat äideilleen hätäisiä puheluita, 
että täällä on kivaa tuo lisää rahaa. Sotilas
kotiin kun sai mennä aina päivällisen jäl
keen. 

Leirin kalastaja Petri Asikainen. Hauki oli tässä 
vaiheessa vielä pakasteessa. 

Lauantain iltanuotiolla paistettiin mak
karaa, laulettiin ja esitettiin ohjelmaa, jon
ka jälkeen oli vuorossa viimeinen lipun
lasku. 

Sunnuntaiaamuna leirin purkamisen ja 
siivoamisen jälkeen lastattiin tavarat trak
torin lavalle ja leiriläiset aloittivat viimei
sen marssin tällä leirillä kohti ruokalaa, 
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Leirin mukavimpana poikana palkittu Vesa Partanen. 

jossa syötiin ensin aamupala ja sen jäl
keen suoritettiin palkintojen jaot. Kaikissa 
kilpailuissa jaettiin monta palkintoa ja 
kunniamainintaa. 

Leirin mukavimpana tyttönä palkittiin 
Suvi Puustinen ja poikana Vesa Partanen, 
joka sai raikuvat aplodit. 

Leirin kalastaja oli Petri Asikainen, jo
ka lähti kotimatkalle Ylämyllylle puhdis
tettu 2,8 kg painava hauki kassissaan ja 
silmät loistaen. 

Leirikamat menossa pikkulaiturille traktorikyydillä. 

Diskolla ja L-102:lla suoritetun unohtu
JI1attoman merimatkan jälkeen jatkettiin 
kotimatkaa ensin Turkuun ja sieltä jokai
nen kotipaikkakunnalleen luvaten var
masti, että seuraavalla kerralla mennään 
jollekin muulle linnakkeelle. Ja kaikilla 
oli KIVAA! 

Ritva Sundqvist 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Kesä on taas lopussa ja syksy tulossa. Kulunut alkukesä oli kaikille Suomessa lo
maansa viettäneille melko suuri pettymys, koska oli kylmää ja märkää. Heinäkuun hel
lepäivät toivat kuitenkin virkistystä elämäämme. Tähänastiset retkemme onnistuivat se
kä ilmojen että kohteiden puolesta hyvin ja kiltalaiset olivat jälleen innostuneina muka
na. Kiltamme on herättänyt kiinnostusta muissakin killoissa. 

Vaikka maailman tilanne onkin vielä sangen sekava olemme kuitenkin saaneet viet
tää elämäämme rauhallisissa merkeissä. Sen sijaan valtiomme taloudellinen tilanne on 
varsin heikoissa kantimissa. Tällaisina lamakausina tahtoo ihmisten mieli suuntautua 
lähinnä taloudellisiin seikkoihin ja maanpuolustushenki unohtua. Meidän on kuitenkin 
aina m~istettava, että tärkeintä on säilyttää itsenäisyys. Sen vuoksi kannattaa uupumat
tomasti työskennellä. Tässä suhteessa meidän tulee olla esimerkkinä muille killoille. 

Kiltamme on ollut sangen elinvoimainen eikä sen heikkenemistä ole näkyvissä. Us
kon, että myös johtokunta tekee parhaimpansa killan toiminnan pitämiseksi maanpuo
lustustahtoisena, vilkkaana, elinvoimaisena sekä voimakkaana muiden kiltojen joukos
sa. 

Toivo Veriö 
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Kesän retkiä ja ~ tutustumiskäyntejä 

Kesäkuun alkupuolella kilta teki yhdes
sä kenttätykistökillan kanssa retken Sere
nadilla Tukholmaan. Tutustumiskäynti oli 
sangen mieluisa, olihan kysymyksessä en
simmäinen uutta rakennustekniikkaa kä
sittävä alus. Laivan koko oli tosiaan valta
va. Hytit olivat mukavat, ravintoloita oli 
kunkin maun mukaan peräti 33 ja viihdy
tystilaisuuksia riittävästi. Ainoana haitta
puolena oli kuitenkin se, että tuttavat hä
visivät aluksen eri osiin eikä ollut toivoa
kaan löytää heitä Serenadin suurista tilois
ta. Laivamatkaan oli yhdistetty retki Tuk
holmasta Upsalaan. Se oli erittäin onnistu
nut ja antoisa. Oppaanamme toimi 8-vuo
tiaana Ruotsiin muuttanut rouva, jonka 
esitystapa ja olemus sekä hyvät tiedot Up
salasta tekivät käynnin mielenkiintoisek
si. 

Kesäkuun 11.- 17. päivinä oli Pohjois
maiden yhteiset kiltapäivät Tanskassa 
Aalborgin kaupungissa. Tästä on lehdessä 
toisaalla kiltaveli Matti Ahlroosin selos
tus. 

6. 7. teimme tutustumismatkan panssa
rimuseoon, panssariprikaatiin, Wickströ
min taidemuseoon Valkeakoskelle ja 
Marskin majalle Lopelle. Parolassa saim
me erittäin asiantuntevat esitykset sekä 
panssari museossa että -prikaatissa. 
Wickströmin taidemuseossa, joka oli san
gen mielenkiintoinen, kohta i monia yllä
tys, kun siellä yhdessä rakennuksessa oli 
myös Kari Suomalaisen taidegalleria. 
Retken viimeisenä kohteena oli tutustumi-

nen Marskin majaan Lopella. Näin päi
vämme kului rattoisasti kauniin aurinkoi
sen sään merkeissä. 

13. 7. oli vuorossa tutustuminen Berg
hamin vartiolinnakkeeseen. Rykmentti oli 
jälleen auliisti järjestänyt kuljetuksen 
Gyltöstä Berghamniin ja huolto toimi, ku
ten aina ennenkin, kiitettävästi. Koska 
Bergham on muista saarista huomattavasti 
poikkeava korkeiden kallioiden vuoksi, 
saattoi niiden laelta nähdä laajalti lähisaa
ristoa. Osanottajat olivat matkaan erittäin 
tyytyväisiä. 

Tätä kirjoittaessani on meillä vielä 
edessä elokuussa Ahvenanmaan ja Kuiva
saaren retket, joihin myöhemmässä yhtey
dessä palataan. 
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Pohjoismaiset 

kiltapäivät 

Tanskassa 

13.-16. kesäkuuta pidettiin Aalborgin 
kaupungissa Tanskassa yhteispohjoismai
set kiltapäivät, joihin osallistui 50 kilta
laista kustakin pohjoismaasta. Turkulaisia 
kiltaveljiä oli paikalla kymmenkunta. Päi
vien ohjelma oli vauhdikas: herätys aa
muisin kello 6.30, sen jälkeen aamupala ja 

Leopard vaunu taistelunäytöksessä. 

HVORUP KASERNE 

lipunnosto sekä lähtö kiertokäynneille ja 
näytöksiin. Majapaikkamme oli Jydske 
Regiment, NATOn suurin tukikohta 
Tanskassa, väkimäärältään noin 2000. 

* 
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Kodinturvajoukkojen soittokunta viihdyttää kiltalaisia. 

Kalusto oli lukumäärältään mahtava si
sältäen mm. kaksi lentolaivuetta, varustet
tuna F-16 hävittäjillä, joihin saamme tu
tustua perusteellisesti. Panssarikal uston 
muodostivat Leopard-vaunut, jotka esitel
tiin sekä käytännössä että varikolla. Tais
telunäytös ei tapahtunut aivan samojen 
oppien mukaan kuin meillä, mutta eivät
hän tanskalaiset olekaan vähään aikaan 
sotiin osallistuneet. Paras kohta panssari
hyökkäyksessä oli liian lähelle "jäänyt" 
henkilöauto, josta kerralla tuli pannukak
ku Leopardin jaloissa. 

* 
Tutustumisia siviilikohteisiin oli myös 
päivittäin. Saimme nähdä tanskalaisen 
metsän sekä paikallisen vuoren, Lindhol
min kukkulan, jonka sanottiin olevan 105 
metriä korkean. Oli Aalborgin kaupungin 
vastaanotto, tutustuminen paikalliseen 
lehtitaloon sekä Jyllannin länsirannikon 

upeisiin hiekkarantoihin. Kaikessa oli pal
jon koettavaa usein läpimärkänä, sade kun 
yllätti vähän väliä. Meidät oli majoitettu 
kerrossängyillä varustettuihin tupiin, jois
sa sitten kuivattelimme vaatteitamme ri
pustelemalla niitä miltei joka paikkaan. 

* 
Kaikki esitykset tapahtuivat tanskan 

kielellä, jota me ulkomaalaiset emme ym
märtäneet. Isännät olivat tosin hankkineet 
pari suomenkielen tulkkia, mutta ilmeni 
kuitenkin että heidän suomenkielen tai
tonsa oli melko lailla unohtunut. Ruoka
puoli oli ylenpalttinen, 3 ateriaa päivässä. 
Janokaan ei päässyt yllättämään, siitä piti
vät isännät huolen. Yhteiset veljesillat 
kersanttimessissä sujuivat ilman tulkkeja
kin. Parhaimmat kiitokset kiltapäivienjär
jestäjille. 

Matti 
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12 kuukautta kesää 

~ 
'ii_f/~TRESKO FOOD OY 

AMPHIBIAN HYDRRUL/C 

JA M'A:SKINVE; RKSTJ\ 
~ 

~ -EJtlKSS0N -
2i630 LIELAX PARA{NEN- P<~RGAS ' . 
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~ ~ ®u7 
27160 Olkiluoto 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaito~
set Eurajoen Olkiluo~os~a -~u_ot~~va_~ 11:_oin 

viidenneksen käyttamastasi sahkosta. 

27160 Olkiluoto 
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CALCIUM-SANDOZ 
500 mg Ca2+ 
annos jauhe 

Varmistaa riittävän 
päivittäisen 

kalsiumin saannin. 
Makuvaihtoehdot: 

- sitruuna == hyvänmakuinen juoma 
- neutraali == voidaan sekoittaa ruokaan 

Apteekeista ilman reseptiä 

ASANDOZ 
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Diamond Cleaning Ky 
ALANSA YKKÖNEN 

~ Täyden palvelun huoltoliike kiinteistöalalla. 

Kaikki kiinteistöön liittyvät työt kauttamme. 

24 TUNTIA VUOROKAUDESSA 

puh. (949) 520 880 

Ota valioviili .. . 
~ 

Raikas valioviili vir
✓ ~ ~~,_~-' •t•-. kistää kesken kiirei
_ct) ~ \~~~i..'K\ ~ . sen päivän. Pirteän-

~-••••.• _ '~{\\\\\~~. •
31 makuinen ja ravitseva 

~'fä·1· •,'M ::f;v~:iii:.a~~t',,: 
1 1 

Marjojen, hedelmien 
ja muiden lisukkei

- !.!/ den kera saat siitä jo 
pienen aterian. 

U OSUUSKUNTA 
~ MAITO-AURA 

PALJON HYVAA PUHTAASTA LUONNOSTA. 

Rannikko 
sotilaskoti 

yhdistys r.y 

Rauman paikallisosasto 

11a-~ ~ ~ 
~.~ 
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YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 

- -R _______________ 3s_ 

RAUMAN KAUPUNKI 

PANOSTA LAATUUN -VALITSE PYHÄRANTA 

MERITUULEN TUIVERRUSTA, METSIEN HUMINAA; 
ELOA LUONNON HELMASSA 
KAUKANA KAVALASTA MAAILMASTA! 

KUITENKIN NYKYAJAN MUKAVUUDET 
ULOTTUVILLASI MM. MAAKUNNAN 
PARHAAT VEDET VIRKISTYKSEEN. 
TIPPAAKAAN KEHUMATTA! 

OTA YHTEYTTÄ 938-580 04 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

~{:lf::::: 
matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTrNNÄN AMMATTILAJNEN 

~tit::::' 
Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

Lt¼ttt/M.: J t1 a * 1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

Palveleva asiantuntijaliike 
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------ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

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

KUSTAVI 

Reilut raumalaiset 
teollisuuspalvelualan 
ammattilaiset 

Rauman 
SIIVOUSKESKUS KY 
Hakunintie 13 26100 Rauma 

OLEMME 
MUUTTANEET. 

Uusi osoite 

PAPINHAANKATU 3 
puh. 225 471. 

T:mi 

JUKKA JUSSILA 
Abloy-valtuutettu 

lukkoliike 

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

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

~tl~~Ut.~k~31~ARI KOUKI KY ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
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HANNONEN-YHTIÖT 

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

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan 

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

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




