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mikä tärkeää 
? tänään •••• 

Taloudellisen laman aiheuttamat supistamis
paineet kohdistuvat myös rykmenttimme hen
kilöstöön. Edessä on vaikeita ratkaisuja. Olen
naista kuitenkin on, että rykmentin tulosvas
tuullinen johto voi itse päättää supistamiskoh
teista tasapuolisesti asetettujen vaatimusten mu
kaisesti . 

Rykmenttimme monet sidosryhmät, "maa
kunnan miehet", ovat olleet tukenamme järke
viä ratkaisuja etsiessämme. On upeaa tuntea te
kevänsä työtä yhdessä Teidän kanssanne. 

Tulosjohtamisen koulutus on käynnistynyt 
myös rykmentissä. Mitään olennaista uutta se ei 
tuo päätehtäviemme toteuttamiseen. Kuten en
nenkin, tehtävien toteutus etenee suunnittelun, 
toteutuksen ja seurannan avulla. Olennaista täs
sä on työn tu losten ja panosten suunnittelu, ts. 
kustannustietoisuuden lisääminen. 

Kevät ja kesä on ollut meille vierailujen aikaa. 
Olen tietoinen niihin liittyvistä työmääristä. 
Meidän on kuitenkin opittava myös itse iloitse
maan onnistuneista vierailuista ja oltava hyvil
lämme, että juuri meidän luona käy arvovaltai
sia vieraita. 

Syksyn ja talven pitkinä iltoina on mukava 
muistella ... muistatkos, kun Lady Bathurst jne. 
... , mistäpä muusta puhuisimme, paitsi tietysti 
siitä, että tulipa annettua hyvä kuva aselajista ja 
joukkomme toiminnasta. 

Raumalla tapahtuu. Kaupunki viettää 550-
vuotisjuhlaansa monin menoin pitkin vuotta. 
Kalkaskin juhlistaa tapahtumaa arvovaltaisella 
pääartikkelillaan. Tämä Rauma-teemanumero 
on rykmenttimme kädenpuristus yhteistyö
kumppanille. 

Juhani Haapala 

ETUKANSI : Sääluotain lähdössä yläilmoihin Kuuskajaskarissa kesällä -92. 
TAKAKANSI : Tulevia rannikonpuolustajia seuraamassa sääluotaimen nousua taivaalla. 
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Turun Rannikkorykmentti, 
Kuuskajaskarin linnake ja 
Rauma - arvokasta yhteistyötä 

Rauman kaupunki on Turun Rannikkoryk
mentin yhteistyökunta. Kuuskajaskarin linnake 
on oleellinen osa Raumaa ja kaupungin imagoa. 
Rykmentin henkilöstön ja varusmiesten sekä 
kaupungin siteet ovat pitkät ja luontuvat. Rau
malaisille rykmentin toiminta täällä on osa rau
malaisuutta. 

Olen iloinen, että tämän lehden teemana on 
Rauma ja Kuuskajaskari - viettäähän kaupun
kimme 550-vuotisjuhlavuottaan. Monella ryk
mentin jäsenellä ja kiltalaisella on juhlavuosi 
oman kotikaupungin merkeissä. 

Yhteiskuntamme elää monien muutosten ai
kaa, niin myös puolustusvoimat. Me raumalai
set olemme huolestuneina seuranneet niitä eh
dotuksia, joita on tehty Turun Rannikkoryk
mentin ja Kuuskajaskarin linnakkeen osalta. 
Olemme iloisia siitä, että rykmentin taholla on 
ryhdytty toimiin Kuuskajaskarin linnakkeen toi
minnan tulevaisuuden puolesta. Yhteistyö kau
pungin, linnakkeen ja rykmentin välillä on ollut 
saumatonta ja tuloksellista, siltä ainakin nyt 
näyttää. 

Toivon kaikkea parasta Turun Rannikkoryk
mentille ja Turun Rannikkotykistökillalle arvok
kaassa työssä yleensä ja erityisesti Raumalla . 

Kaikkia lukijoita ystävällisesti tervehtien 

Pentti Koivu 
kaupunginjohtaja 
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"Jagh Karl Knutsson, riddare" alkaa Rauman perust~s~a. Raumalla on_ ainoana Suomen 
keskiaikaisista kaupungeista varhaisimmat dokumentit srulyneet kaupungm omassa hallus-
sa. 

Apulaiskaupunginsihteeri 
Hannu Halmeenmäki 

Rauma 

1442 ja 1992 

Alussa oli meri. Meri on suorin ja nopein tie kulkea ja kuljettaa 
tavaroita. Rauma syntyi hyvälle satamapaikalle Pohjanlahden ran
nalle kauppakeskukseksi joskus 1300- tai 1400-luvulla. Se syntyi hi
taasti ja rauhallisesti - niin kuin kaikki hyvä maailmassa tapahtuu 
- ja oli 550 vuotta sitten muutaman sadan asukkaan keskus. 
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Eurajoen suistossa ollut pikkuinen 
Vregdenborgin linna oli lakkautettu ja 
sen suojissa majaansa pitäneet fransis
kaanimunkit olivat muuttaneet Rau
malle. 

Kun tuohon aikaan ei maan (valtios
ta ei nykyisessä kiinteässä muodossa 
voinut puhuakaan) hallintojärjestel
mistä toiminut kohtuullisen hyvin kuin 
kaksi, kirkko ja veronkanto, merkitsi 
luostarin munkkien siirtyminen Rau
malle huomattavaa hallinnollista ase
maa. Ilmeisen menestyksellistä kaup
papurjehdusta harjoittavat raumalaiset 
olivat halukkaita varmistamaan oi
keuksiaan kaupankäyntiin Itämeren 
piirissä. He ryhtyivät anomaan kau
pankäynnin privilegioita, jotka antaisi
vat heille paremmat oikeudet kuin 
muille Suomen länsirannikon keskuk
sille ja etumatkan taistelussa elintason 
säilyttämisestä ja parantamisesta. 

Samaan aikaan, kun raumalaiset 
ryhtyivät vakiinnuttamaan asemaansa, 
tapahtui lahden toisella puolen valta
kunnallisesti merkittäviä asioita. Kris
toffer Baijerilainen valittiin, paitsi 
Tanskan ja samalla Norjan, myös 
Ruotsin ja samalla Suomen kunin
kaaksi. Valtionhoitajana toiminut 
Kaarle Knuutinpoika hävisi poliittisen 
valtataistelun ja asettui syksyllä 1441 
Turun linnaan johtamaan unionivalta
kunnan itäisintä osaa. Hän oli vielä 
nuori mies, kolmenkymmenenneljän 
ikäinen, kun Rauman lähetystö saapui 
anomaan etuoikeuksia kaupankäyn
tiinsä. 

Ja Kaarle Knuutinpoika kirjoitutti 
todella hyvät privilegiot. Avoimella 
kirjeellään, joka on päivätty 17.4.1442, 
hän myönsi Rauman porvareille oikeu
den harjoittaa kauppaansa, myydä, os
taa ja nauttia kaikkia lain suomia etu
ja, oikeuksia ja vapauksia, mitä Turun 
porvareillakin on. Privilegiokirje on 
kirjoitettu pergamentille, vaikka tuo
hon aikaan jo yleisesti käytettiin pape
ria. Rauman myöhemmät etuoikeus
kirjeet ovatkin kaikki paperille kirjoi-

tettuja. Kirje on pieni, tuskin kämme
nen kokoinen lappu, jonka alareunassa 
riippuu nauhassa sinetti. Allekirjoitus
ta ei ole, mahtoiko Kaarle osata kirjoit
taa, kirjurithan ovat kirjoitustöitä var
ten, aatelismiehellä on muutakin as
karrusta . 

Kun etuoikeudet olivat Turun käs
kynhaltijan antamia, pyrkivät rauma
laiset saamaan vielä vahvistuksen oi
keuksilleen itseltään kuninkaalta ja sai
vatkin sen vuoden 1444 tammikuussa. 
Tässä kirjeessä huolehditaan myös sii
tä, että verot, sakkorahat ja maavero 
tulevat perityiksi. Joka kerta hallitsijan 
vaihduttua Rauman porvarit matkusti
vat uudelleen kuninkaisiin hakemaan 
vahvistusta eduilleen. Niiden turvin 
saattoi rikastuttaa itseään ja kaupunki
aan sekä veroilla kruunua ja kirkkoa. 

Näin alkaa kaupungin historia. Tä
hän päivään se on tullut monien myrs
kyjen ja vastatuulien kautta, mutta 
matkassa on ollut myös myötäistä ja 
pitkiäkin paikallaankellumisen kausia. 

Nyt Rauma on 30.000 asukkaan kau
punki, ensi vuoden alusta lähes 9.000 
henkeä väkiluvultaan isompi ja pinta
alaltaan viisinkertainen nykyiseen ver
rattuna. 

Rauma on nykyisin teollisuuskau
punki, se on satamakaupunki ja se on 

, koulutuksen kaupunki. Kaksi Raumal
la toimivaa telakkaa, Rauma Yards Oy 
ja Hollming Oy yhtyivät tämän vuoden 
alusta Finnyards Oy:ksi. Suomen tela
koiden luku ja sitä myötä laivanraken
nuskaupunkien määrä on kovassa kan
sainvälisessä kilpailussa laskenut. 
Finnyards on osaavien ja erikoistunei
den telakoiden yhteenliittymä. Se on 
näillä ominaisuuksilla menestynyt. 

Lähes jokainen tämänkin lehden lu
kijoista aloittaa päivänsä kättelemällä 
raumalaista ja ennen yöpuulle painu
mistaan tekee saman. Raumalainen 
Oras Oy nimittäin tuottaa lähes kaikki 
maamme vesikalusteet. Vertailkaapa 
muuten ulkomailla matkustellessanne 
kylpyhuoneiden laitteita. Toistuvasti 
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Tasala Vilkk ja Hakkri liro Rauman Keskuspuistossa. 

voitte todeta: Raumalla tämäkin osa
taan paremmin. 

Paperia Raumalla tuotetaan ja toi
vottavasti kohta uudessa tehtaassa sel
lua. Paperitehdas on Yhtyneiden ja tu
leva sellutehdas Metsä-Botnian. Rau
malla tuotetaan myös jalkineita, elin
tarvikkeita, pakkauksia ja muuta. Yrit
tämisessä Rauma on ikään kuin perus
kuluttajan puolella. Meillä tehdään hy
vää, käyttökelpoista tavaraa maalle, 
merelle ja meille kaikille. 

Koulutukseen olette tervetulleet 
Raumalle. Kaupungissa on Turun yli
opiston opettajankoulutuslaitos, me
renkulkuoppilaitos, kauppaoppilaitos, 

teknillinen oppilaitos ja terveydenhuol
to-oppilaitos. Kaksi ennen mainittua 
ovat valtion, muut kunnallisia. Ne ovat 
kunnallisia, kuten lähes kaikki muut
kin tavallisen ihmisen tarvitsemat pe
ruspalvelut. Kun kunta on Rauman ko
koinen, sillä on jo edellytykset turvata 
asukkailleen heidän tarvitsemansa hy
vän elämän edellytykset. Ja kun kunta 
on vain Rauman kokoinen, sillä on 
edellytykset tarjota ne pienellä alueel
la, asukkailleen vähin vaivoin ja koh
tuulliseen hintaan: peruskoulut, lukiot, 
ammattikoulut, sairaanhoito, tervey
denhuolto, lasten päivähoito, sähkö
energia, tuleva Ja lähtevä vesi, jääkiek-
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Uusi kaupungintalo ja edessä puiston laatoitukseen kuvioitu Rauman vaakuna. 
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ko, teatteri, kirjasto, katuvalot, mustan 
pitsin yö, Festivon päivät ja - mitä 
näitä luettelemaan. Onhan niitä. 

Palataan siihen, mistä lähdettiin, 
meren äärelle. Rauman satama on Poh
janlahden suurin kunnallinen satama, 
koko maassa neljäs liikenteen määräs
sä. Sataman kokonaisliikenne oli viime 
vuonna 3,65 miljoonaa tonnia. 

Rauma on mennyt eteenpäin. Tähän 
mennessä väkiluku on noin 100-ker
taistunut, pinta-ala ei läheskään niin 
paljon. Kaiken perustamishistorian ja 

nykypäivän näkymien keskellä muista
kaa Vanha Rauma. Se kuuluu Unescon 
luetteloimaan maailmanperintöömme. 
Silläkin listalla se on kuin Rauma 
muissakin suhteissa. Vanha Rauma on 
ollut ja on arkielämää ja tavallisia ih
misiä, ei hallitsijain palatseja, kuten 
monet muut maailman perintölistan 
kohteet, eikä linnoitukseksi rakennet
tu, kuten toinen suomalainen, Viapori, 
samassa luettelossa. 

Rauma on tuttu ja turvallinen. 
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Raumalaiset ovat merikansaa. Syväraumanlahden venesatamaa monine laitureineen on mainittu 
Suomen suurimmaksi. 

Kuva kaupungintalon tornista kohti kirkon tornia . 
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Raumangiäl 
elävä historiankirja 

Rauman kaupung on tänäp flagutett 
hakspröötist klyyverpummi nokkaha 
saakk. Näin yletön liputtaminen joh
tuu siitä, että kaupunki viettää 
550-vuotisjuhlavuottaan. Eri asia jo 
sitten on, kuinka kauan ennen tuota 
vuotta 1442 Rauma maineikkaana sa
tamapaikkana jo oli ollut olemassa -
kaupunkihan sai tuona vuonna kunin
gas Kristofferin toimesta Kaarle Knuu
tinpojalta privilegiokirjeen. Tällä kir
jeellä raumalaisille annettiin samat oi
keudet kuin turkulaisille eli he saivat 
luvan harjoittaa kauppaa, teollisuutta 
ja merenkulkua. 

Ja näitä ammattejahan Raumalla 
edelleenkin harjoitetaan. Mutta se, että 
Rauma jo vuosisatoja ennen perusta
misvuottaan oli ollut keskeinen sata
mapaikka mm. lounaisrannikolla pur
jehtineille friiseille, siitä on todisteita 
raumankielessä, jota jotkut sanovat 
myös murteeksi . Ja siitä päästään kysy
mykseen, mikä on murre. 

Maailman ainoa " raumangiälem 

brofessor", kirjailija, lehtori Tauno 
Koskela luonnehtii asian näin: "Se, mi
tä me sanomme murteeksi, on meidän 
todellinen äidinkielemme, luonnollinen 
tapamme puhua, niin itsestään selvä, 
ettemme erota puhetta sen funktiosta." 

Eli saattaa käydä, kuten kerran van
hassa Rauman seminaarissa, nykyises
sä Turun yliopiston Rauman opettajan
koulutuslaitoksessa. Yliopettaja opetti 
äidinkieltä ja sanoi: "Älä hyvä poik sa
no mnää en men, snää es men, hän ei 
men, ko sano minä en mene, sinä et 
mene, hän ei mene." Pieni poika kysyi 
hämmästyneenä: "Eik kukka sit 
men?" 

Onko raumankieli murretta? 

Raumalaiset puhuvat murteesta vä
heksyvästi. Raumankieli on k i e I i . 
Siihen aikaan, kun Rauma oli hyvin 
pikkuinen kaupunki, kaikki kaupunki
laiset puhuivat' raumankieltä . Silloin 
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voitiin sanoa, että heillä oli oma kieli. 
Nyt, kun Raumalla on runsaasti väkeä 
kaikkialta maasta ja sivilisaatio tasoit
taa ihmisten puhetta, raumankieltä pu
huvat ihmiset ovat vähemmistönä - ja 
nyt alkaa olla pakko nimittää vähem
mistön puhumaa kieltä murteeksi. Tä
tä, hyvin samansukuista kieltä puhu
taan koko lounaisrannikolla, vaikka 
esim. Turun murre on paljon kovem
paa kuin raumangiäl. Raumallahan on 
mm. säilynyt kautta aikojen ns. herras
väen dee ja muutkin pehmeät konso
nantit. 

Raumankielen maailmankartalle kir
joittanut Hjalmar Nortamo käytti näi
tä pehmeitä konsonantteja liikaakin 
pyrkiessään ilmaisemaan kielessä sen, 
mikä oikeastaan voidaan ilmaista vain 
foneettisesti. Niinpä hänen kirjoitusta
vallaan voitaisiin ilmaista vaikka tällai
nen kummajainen: Olin Dambren da
kan dalongaupois. Ei Raumalla sen
tään noin hassusti puhuta, vaikka kie
lessä n-kirjaimen jälkeen k:n, t:n ja p:n 
sijasta käytetäänkin pehmeitä konso
nantteja sanan alussa. Siis me i j ä m 
dorp, Rauman ganal , kanam 
b o i k. 

Ja saattaapa käydä niinkin kuin 
taannoin Pyhärannassa - missä muu
ten vielä puhutaan hyvin puhdasta rau
mankieltä - kun ompeluseuroista ker
tova ilmoituslappu ilmestyi osuuskau
pan seinälle. Siinä seisoi: 0 m p e d u -
seudat Huidalla, keddätän 
ja kaddatan, dukit mukan. 
Eli toisin sanoen: asianomainen teks
tinlaatija pelkäsi kirjoittavansa mur
teellisesti . 

Kielten sekoitus ja ajansäästö 

Ei raumankieli mikään kielitieteelli
nen ihme ole, mutta eräänlainen pu
huttava historiankirja se on. Se on har
vinainen sekoitus muinaista friisinkiel
tä tuhatluvun tienoilta, munkkilatinaa 
fransiskaaniluostarin ajoilta, merimie
senglantia ja -ruotsia, eestinkieltä niil-

tä ajoilta, 1600-luvulta, jolloin rauma
laiset veivät katukiviä Tallinnaan ja toi 
vat tuliaisinaan hehkeitä eestiläismorsi
amia. Toisaalta raumankieli kuuluu 
lounaismurteisiin. Ja niissä raumalai
nen on kotonaan, puheen intonatio on 
sama ja rytmi on nopea. Mehän sa
nomme: Tu I s i n s i t s i ks . Ja kun 
kapteeni pudotti komentosillalta rom
mipullonsa, hän huusi täkillä olevalle 
perämiehelle: Rompott men, ot kii. Ja 
perämies ehti pelastaa pullon. Porilai
set venyttävät kieltä, porilaine kaatuu 
kurraa, kirroo, porraa - raumalainen 
sanoo asian näin: porilaine kara, kaatu 
kura, kiro, pora . Aikaa kuluu puhumi
seen vähemmän . 

Tleestis akknast katleman ... 

Raumangiälem hakkaava rytmi joh
tuu painollisuuden tehostuneesta vai
kutuksesta. Painollisella tavulla on hal
litseva asema, ja tämä puolestaan ly
hentää sanoja. Lyhentävästi vaikuttaa 
myös s i s ä h e i t t o : tleestis akknast 
katlema kom pappia mukula tappleva 
kartnoll makkrankapplest. Pitkät vo
kaalit ovat siinä lyhentyneet ensim
mäistä tavua kauempana. Tästä esi
merkkinä sekin, ettei Raumalla sanota 
hyvää ehtoota (eikä missään nimessä il
taa), vaan hyvä ehtot. Hyväkäytöksi
nen ihminen vastaa siihen tietenkin, et
tä Jumal andakko. 

Yksi selkeä murteen merkki on lou
naismurteiden erikoisgeminaatto, jossa 
konsonantit sanan sisällä kahdentuvat 
- kyse on vain kirjaimista k, p, t ja s. 
Siis: Sillai oikke, sillalt jokke, kattel 
harttast taevasse, antakkast lissä 
leippä. 

Lauserakenne kuin Immanuel Kantilla 

Raumangiälessä predikaatti on var
sin usein lauseen lopussa kuin kuului
san filosofin virkehirvityksessä: "Myll
koske isänd sano Räyskäll: Taedoll mar 
snää stää ainett ennengi nauttin ole. 
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Ole ain pitän vaari, etes ol ottanss stää 
viimest ryyppy, stää kon kondip pois 
miähe ald korja. Ja siins se koko konst 
ongi . Esimerkki on edesmenneen Laa
son, Lasse Sorsakiven pakinasta. 

Professori J. J. Mikkola on toden
nut, että koko suomen kieli on täynnä 
mammuntiluita. Muistot menneiltä 
kaukaisilta ajoilta ovat kielessä säily
neet. Kaiken kielten sekoituksen ohella 
raumankielessä näkyy sekin, että kau
pungissa herrasväki puhui ruotsia vielä 
viime vuosisadalla. Samoin ovat elin
keinot jättäneet raumankieleen vaiku
tuksensa: Tom m os t p i ts i, sano 
Rauma flikk, kon hämhäki 
v e r ko n ä k ' . Ja pitsien nimissähän 
elääkin raumalainen kulttuurihistoria. 
Nimet Kringelnippu, Ristmandli, 
Tripptrappu, Piänd pimppu - ne kyllä 
kertovat omaa historiaansa. 

Luuvartt ja lapskous 

Merimiesten tuliaiset raumangiäleen 
ovat rikkaat ja monipuoliset. Koko 
raumankielinen merisanasto on kan
sainvälistä tuontitavaraa. Sen vanhin 
kerrostuma perustuu ikivanhaan hol
lantilaissaksalaiseen merikieleen, joka 
tuli meille niin friiseiltä kuin myöhem
min Ruotsin kautta . Esim. 1 u u v a r t t 
on tätä perua. Tätä kielellistä antia täy
dentää meren kieli englanti. Hyvä esi
merkki tästä on tunnettu ruokalajim
me 1 a p s ko u s, jonka englanninkieli
nen vastine on 1 o b s c o u s (kantasana 
lobster = hummeri), ja edelleen sak
san L a b s k a u s sekä ruotsin 1 a p s -
ko j ( = lapinpila!). Ja kyllä lapskous
sia maailman satamakaupungeissa saa 
ravintoloista selvällä raumankielellä. 

Säilyykö raumankieli? 

Raumalla tehdään työtä kielen säilyttä
miseksi. Tauno Koskelalta on näinä ai
koina ilmestymässä vuosikymmenien 
työ, raumankielen sanakirja, todelli
nen kunnianosoitus vuosia täyttävälle 

kotikaupungille. Omalla tahollaan 
Nortamo Seor aloitti Koskelan johdol
la murrenauhoitukset vuonna 1966 ja 
sai heti ensimmäisenä vuonna kootuksi 
70 tuntia raumangiäld noin sadalta 
kertojalta . Tätä mehukasta kielimateri
aalia Koskela käyttää opettaessaan 
kieltä kansalaisopistossa, missä hän on 
raumankieltä opettanut jo kolmen 
vuosikymmenen ajan. Opiskelijoita on 
riittänyt tungokseen saakka. 

Nortamo Seorassa puhutaan vain 
raumangiäld, ja raumanseudulla on 
useita hyviä kirjoittajia, jotka kieltä 
käyttävät. Tauno Koskelan kirjat kaik
ki tuntevat, Pärre Parvala on kielivirtu
oosi, joka on raumantanut mm. ruot
sinkielistä kirjallisuutta, hyvää rau
mankieltä käyttää Hannu Heino, jonka 
toimesta mm. vuosittain ilmestyy pai
kallislehden Uuden Rauman rauman
kielinen erikoisnumero, todella muh
kea julkaisu. Konsuli Bertil Blomqvist 
on vuosikymmenien ajan kirjoittanut 
ja säveltänyt lyyrisiä lauluja, joiden 
teksti osoittaa, miten raumankielellä 
voidaan ilmaista myös herkkiä tuntoja. 

Tauno Koskela sanoo, ettei kieli si
nänsä tule säilymään, mutta rytmi ja 
intonaatio säilyvät. Sanasto muuttuu, 
mutta raumalainen sanoo aivan var
masti vielä sadankin vuoden päästä 
t y ä m i ä s eikä suinkaan työmies. 

Nykyisin raumankielen käyttö 
eräänlaisena juhlakielenä on lisäänty
nyt. Raumankielellä kirjoitetaan juh
lien ohjelmat, sitä käytetään onnittelu
jen, adressien, sähkeiden teksteissä, 
ruokalistoissa - aina silloin, kun tar
vitaan juhlavaa kieltä, aivan kuten lati
naa yhä käytetään roomalaiskatolisessa 
kirkossa. Raumankielen taitajille riit
tää työtä, heidän asiantuntemustaan 
tarvitaan. Omaperäinen merellinen 
kulttuuri säilyy Raumalla ja raumalais
ten kielessä. 

Ja raumankieltä me täällä Selkäme
ren Killassakin pyrimme puhumaan. 

Vappu-Erika Koskinen 
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Pieni raumankielen sanasto 
turistia varten 
triivat miidsepp 
men litramise doimeihi 
ehto edel 
triptrappu 
lapskous 

topseilvellinki ja pankakk 

tleesist akknast kattleman 
tui sit sin siks 
sillat oikke 
men muarin dyä 
toit mar tes se huamasitt 
hän tlee katti 
tui mist kiri aukes 
mnuum bidäis men naiman 
suastuk hän gaupoihi 
merimiähe yskändropp 

ot kaks satsi 
luule händ 

syödä 
mene drinkille 
illan suussa 
erään raumanpitsin nimi, ei tikapuut 
raumalainen perinneruoka (engl. lobs
couse, saks. Labskaus, ruots. lapskoj 

= perinteinen jälkiruoka, jota ennen 
tarjottiin vain isoonmastoon 
kiivenneille merimiehille 

= tule ikkunasta katsomaan 
tule sitten sinne siihen aikaan 
aivan niin 
mene mummun luo 
totta kai te sen huomasitte 
hän tulee kotiin 

= luin mistä kirja avautui 
minun pitäisi mennä naimaan 
suostuuko hän kauppoihin 
kuuluisa raumalainen yskänlääke 
(saa kaikista raumalaisista apteekeista) 
ota kaksi annosta 
niinpä luulen 

eks snä todestakka saas stää onkkes = 
rup siinp pistlemä 

etkö todella arvaa 
ala mennä, ala painua 
ruokaa laittamassa 
lautasellinen silakanperunia 
syö koko annos 

rua laittamisen gahinois 
fatiline halastuj peruni ja silakoj 
pist kaikk liiveihis 
hyvänbualne saunhöyry 
mnuu häppjäksen 
pysyst ny lailses kursis 
snää ol järk mies 
mnää ole vahvimppi miähi näit 
kulmkunnil 

= hyvä löyly 
häpeäkseni 
pysy nyt laillisessa (oikeassa) kurssissa 
sinä olet viisas mies 

= olen vahvimpia miehiä näillä kulmilla 
emme nyt sellaisia selittele em mes semssi nys selittlemä ruppe 

saa mar ihmne biäne ryypyngin otta = saa ihminen sentään pikku ryypynkin 
ottaa 

vahvene miäs ko mnää 
poti plakkris 
rompott men ot kii 
reedust 
mnää otin sänttin 
siuttmennes 
ruppe hänyttäm 
trahtmentti on niingo Itämeri 

vahvempi mies kuin minä 
pullo taskussa 
rommipullo putosi, ota kiinni 
kunnolla 
otin tavarani 
sivumennessään 
alkaa hämärtyä 
tarjottavaa on kuin Itämerta 
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Utö 13.07.1992 
Lättykestit 

Utön varusmiehet saivat kesäkuussa 
muurinpohjalettupannun ja opettelivat 
lettujen paistoa nuotion äärellä. Pu
heet olivat suuret ja teot pienet, kun 
otettiin selvää sissielämän taidoista. 
Taidot silti karttuivat. 

Pohjois-Itämeri 
elokuussa -92 

Laivastovierailulla Gotlantiin tapahtui 
matkalla kummia. Eija Jalas oli tiettä-

västi ensimmäinen nainen, joka terveh
ti Hoburgin ukkoa ja akkaa kasteen 
merkeissä. Matkalla tutustuttiin mo
niin mielenkiintoisiin kohteisiin . Re
portaasi aiheesta seuraavissa nume
roissa. 
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Utö 5.6.1992 
Jaakko Eloranta täytti 50 vuotta 
05.06.1992. 

Jaakko pitää huolta Utön kunnallis
tekniikan hygieniaosastosta. Jaakon 
palveluita käyttävät koko saaren väki 
sekä tuhannet ja taas tuhannet turistit. 

Kalkas onnittelee Jaakkoa perhei
neen miehen ikään pääsemisestä ja toi
vottaa menestystä jatkossakin. 

Gyltö, kesä -92 

Asfalttia! 

Ei ollut moni varusmies silmiään us
koa, kun Gyltön näytösammunnoista 
palattuaan näki pikkulaiturilta avautu
van valtaväylän. Uskottava se oli, kun 
varsikenkien alla kopisi uusi kiiltelevä 
asfaltti. 

Olisi varmasti moni mongolinainen 
vuosisadan alussa helpotuksesta hen
käissyt, jos olisi kestopäällystelaitteet 
olleet keksitty. On se monin verroin no
peampaa asfaltista tiepäällysteen teke
minen kuin mukulakivien asettelu. 
Suurin osa Örön teistä on edelleen mu
kulakiveä, mutta tiheimmin tallatut 
alueet kasarmin ympäristössä on siis 
asfaltoitu . 

Otti oman aikansa, ennen kuin lait
teisto saatiin saareen, mutta kun al
kuun päästiin, ei aikaa kulunut kuin 
vajaa päivä. 

Huoltoajojen ja ajoneuvoilla liikku
misen lisäksi on kestopäällysteellä 
myös muita etuja. Varusmiesten - ei 
lempipuuhiin kuuluva rutiini - sii
vouspalvelu on helpottunut huomatta
vasti. Enää ei soraa ja pölyä kulkeudu 
läheskään samassa määrin kasarmille, 
toimistoon tai ruokailuun kuin ennen. 

Asfaltti antaa mahdollisuuden myös 
sählyn ja koripallon peluuseen. Näiden 
välineiden hankkiminen onkin 
VMTK:n seuraavia tehtäviä. Näin va
rusmiesten vapaa-ajanviettomahdolli
suudet lisääntyisivät mukavasti. 

Lisää pintaa ja katumalli UAZ:in odo
tellessa 

alik. Latokartano 
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Valokuvia Gyltöstä kevät/kesä 1992 

Pihatalkoot 24.4.92. 

Läksiäiset 22. 5. 92. 
Vasemmalta oikealle: 
Timo Väänänen, Mika 
Oranen, Terho Huota
ri, Eine Huotari , Sep
po Ruohonen. 

Korppoon sählymestaruus Gyltön joukkueelle. 
Kuvassa vasemmalta oikealle " Hirmu-Harri " 
Kankare, "Julma-Jan" Kankare, " Löysä-Las
se" Lindberg , " Paha-Pasi " Rantakari. Lisäksi 
joukkueessa pelasivat Henry Kankare, Möster
man, P. Erkkilä ja J. Kuisma. 

2000-luvun rauhanpuolustaj ia "kouluttaj ineen" Uudestakaupungista, "Lokki Joonatan" päiväkodista. 

-R pärskeitä __________________ 19_ 

Amiraali Benjamin 
Bathurs, Iso-Britanni
an puolustusesikun
nan varapäällikkö ja 
evl. Frederik Clement 
vierailulla 15. 5. 1992. 

Evp-kenraalit rouvineen 12.5.92. 

Kuva-arvoitus: Kuka, missä? Vastaukset . ./.. 
1992 mennessä C-H . lkäheimolle, Gyltö 21710 
Korppoo. Oikein vastanneiden kesken arvotaan 
jokin palkinto. 

Kenraaliluutnantt i Torsten Engberg, Ruotsin 
keskisen sotilasalueen komentaja, 20.5.1992. 
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Tie taivaan kanteen · 
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saaristosta siviiliin 

On aamuja, jolloin lokit makaavat 
painavina venevajojen katoilla ja poi
jujen nokassa. On aamuja, jolloin ka
verit painavat tuulta vasten lomille lok
keja näkemättä. 

Aamuja, jolloin tupakan ja lähtemi
sen halu voittaa aikaiset aamupalat ja 
jonkun aamulla lausumat, ystävällisik
si yritetyt sanat. 

Ne aamut, joita laskettiin, ja jotka 
haluttiin unohtaa, muuttuvat muuta
mia viikkoja ennen kotiutumista toi
senlaisiksi. Aika alkaa tuntua toisenlai
selta, jähmeämmältä. lrrottelun ja itse
varmuuden rinnalla kasvaa merkillinen 
levottomuus. Yölliset juttutuokiot ve
nyvät väsymystä härnäten, yhteenkuu
luvuus kasvaa siihen mittaan, joka saa 
vastakohdat näyttämään toisiltaan. 
Jossain herätyksen häivähdyksessä pu
ristuu illalla kesken jäänyt ajatus työ
paikasta tai opiskelusta. Tärkeimmistä 
ihmisistä, jotka kuuluvat siihen toiseen 
maailmaan. 

Aamupesulle. Hitto, taas ulos . Taas 
tuulee. Joku voi asua täällä, voi jumat. 

Ampumakoulutusta aamupäivällä. 
Kolme alikersanttia ja kokelas sairastu
valla. 

Voiko tätä syödä?! Päivärahat ei riitä 

tupakkaan. Pummi. Sky Channel. Eu
rosport. Terminator 2. Siivouspalvelus
ta siinä sivussa. 

Puhelu. Apupässi ei osaa yhdistää. 
Lue paperista, senkin luupää. Onnis
tuu, ollaan taas yhdessä, puhelimessa. 
Posket punaisena ulos kopista. Mä oon 
sit tuvassa. 

BÄKSTERIT! Tarttis lähtee viiskak
koselle. Jotain kappareitten kasseja. 
Mee sä - mä meen tupakalle. Tankkaa 
samalla se pusteri. 

Isoäidin syntymäpäivät, lukee loma
anomuksessa. Aiotko leipoa oikein 
kakkuja, emäntä kysyy. Minä puollan, 
muista en tiedä. Vie isoäidille terveisiä 
ja käy parturissa. 

SE aamu. Se on nyt. Ei ehdi miettiä, 
ei katsella sillä silmällä. Valvottu yö . 
kassit pulleina. Salonen, Rekola, Män
tymaa ... Hei, me lennetään! 

Lokit makaavat painavina venevajo
jen katoilla ja poijujen nokassa. Tämä 
aamu on koettu kymmeniä kertoja, 
mutta jos nyt - jos nyt katson taakse
ni, voin varovaisesti hymähtää sille, et
tä ehkä saattaisin tuntea ikävää, sillä 
jotain merkillistä on juuri päättynyt. 

Päivi Juvonen 
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M uistel o i ta ja kuuluinisia 
Rauinaninereltä 

Olen ollut siinä onnellisessa asemassa, että olen saanut palvella Kuuska

jaskarissa useampaan otteeseen vuodesta 1968 alkaen. 
Hämmästyttävintä on se, että kasarmitilat ja alueet saarella ovat lähes 

yhtä hyvässä kunnossa kuin 15.6.1968, jolloin ensimmäiset alokkaat tuli

vat uuteen kasarmiin. 

Rakennustyömaan lopettamisen jäl
keen syksyllä 1971 on rakenteita tullut 
vain muutamia lisää. Puulaituri sanee
rattiin 70-luvulla ja uudet tornit val
mistuivat 80-luvun lopussa. Kaikesta 
näkee, että henkilöstö on vaalinut rak
kaudella saartaan. 

Liikkuminen linnakkeen ja mante
reen välillä oli kelirikkoaikoina pulmal
lista vielä 60-luvun lopulla. Talvisesta 
jääliikenteestä vastasivat hevoset ni
meltään Tuli ja Voitto. Näillä tehtiin ta
san kaksi matkaa 7 kilometrin päähän 
Mudaisten perään päivässä. Kolmas 
matka oli hevosille jo päivässä liikaa. 
Melkoinen uudistus oli lumikelkkojen 
saaminen. Näillä korvattiin Tuli ja 
Voitto, jotka menivät makkaratehtaal
le. Kelirikkokäsite poistui vasta 70-lu
vun puolivälissä hydrokoptereiden tul
lessa käyttöön. Ennen kuin nämä väli
neet saatiin käyttöön, oli kelirikko to
dellisuutta. Monia esityksiä tehtiin 
Rauman satamahinaajan saamiseksi 
kelirikkoliikenteeseen tai edes pitä
mään väylää auki pahimman vaiheen 
yli syksyisin ja keväisin. 

Kehitystä tapahtui vasta, kun olo
suhteita tarkastamaan tullut rykmentin 
komentaja putosi lumikelkan kanssa 
vetisen jääsohjon läpi Kuuskajaskarin 
rannassa. Komentaja kun oli kastunut 
vyötäisiään myöten ja voimansa viime 
rippeillä rämpinyt rantaan, antoi hän 
välittömän käskyn jääliikenteen lopet
tamisesta ja käskyn satamahinaaja 
Kalkken vuokraamisesta jäärännin au-

kaisuun. 
Vähän samantapaisesti kävi Puolus

tusministeriön herroille heidän käyn
tinsä yhteydessä talvella 1971. Linnake 
oli esittänyt asuntoalueella olevan as
karteluhuoneiston muuttamista kerho
käyttöön sopivaksi. Linnakkeen esi
tykset torjuttiin tylysti. Kävi sitten niin 
onnellisesti tai onnettomasti, että her
rojen lähtiessä henkilöautollaan paluu
matkalle pitkin jäätietä oli railo avau
tunut. Jään päällä oleva lumi oli paina
nut jäätä siten, että noin kilometrin 
matkalla vesi oli noussut jäätielle lumi
penkkojen välissä niin paljon, että me
rivesi tunkeutui herrojen henkilöauton 
sisätilaan kastellen auton sisätilat ja 
he~rojen jalat. Kaipa matka oli tehnyt 
vaikutuksen, koska seuraavana päivä
nä tuli linnakkeen päällikölle soitto ja 
lupaus välittömästi aloittaa kerhon ra
kennustyöt. 

Vierailuja 

Linnakkeen toimintoihin on kohdis
tunut erilaisia uhkia. Se, mitä on vuo
sia rakennettu - työpaikat, turvalli
suus, koulutus, sosiaalisuhteet, työntu
lokset - uhrataanko kaikki! Raken
nettu linnake ja suhteet ympäröivään 
yhteiskuntaan - onko tehty työ ollut 
turhaa? 

Ympäröivä yhteiskunta on säikähtä
nyt. Oloja ja tiloja Raumalla ovat käy
neet tarkastamassa Puolustusvoimien 
koulutuspäällikkö, kenraaliluutnantti 
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Matti Kopra sekä Satakunnan kansan
edustajat, Satakuntaliitto ja Rauman 
kaupungin johto. 

Tilat ja koulutusolosuhteet on todet
tu hyviksi käyntien yhteydessä. Tuntuu
kin siltä, että talvisodan synnyttämä 
rannikkopuolustus Raumalla saisi jat
kaa. 

Veteraanikokous 

Kesäkuun 13. päivänä kokoontui 
noin 100 Kuuskajaskarissa vuosien ku
luessa palvellutta, joko eläkkeelle siir
tynyttä tai muihin joukko-osastoihin ja 
tehtäviin siirtynyttä henkilöä Kuuska
jaskarissa. Kaikkia Kuuskajaskarissa 
palvelleita henkilöitä kutsu ei koske
nut, mm. rykmentissä nyt muualla pal
velleet oli jätetty kutsumatta. Varsinai
nen kohdejoukko oli siis evp-henkilöt. 

Kokoontuminen oli kai onnistunut, 
koska päätettiin pitää vastaava tilai
suus uudestaan viiden vuoden kulut
tua. Kutsuttavien piiriä päätettiin laa
jentaa myös niin, että Kuuskajaskarissa 
palvelleiden, jo viimeisen iltahuudon 
jättäneiden lesket päätettiin kutsua 
seuraavalla kerralla. Niin sanotussa jäl
kikokouksessa kerholla ja kerhon pi
halla taisi yleinen ajatus olla: jospa ko
koontuisimme jo kolmen vuoden ku
luttua uudelleen. 

Rauman varuskunta 

Vuonna 1984 siirtyi II patteriston 
esikunta Uudestakaupungista Raumal
le uusiin tiloihin. Samalla Uudenkau
pungin varuskunta lakkautettiin ja pe
rustettiin Rauman varuskunta. 

Vuonna 1990 lakkautettiin II patte
riston esikunta. Tehtävät ja alueet jäi
vät ennalleen. Patteriston komentajas
ta tuli Kuuskajaskarin linnakkeen pääl
likkö. Samalla hän jatkoi Rauman va
ruskunnan päällikkönä. 

Raumalaiset ympäristön asukkai
neen ovat hyvin aktiivista ja isänmaata 
rakastavaa väestöä. Raumalle on luon
teenomaista isänmaallisten ja maan
puolustustilaisuuksien runsaus ja mo
nimuotoisuus. 

Rauman varuskunta on itseoikeutet
tuna läsnä näissä tilaisuuksissa. Suh
teet ympäröivään yhteiskuntaan ovat 
hyvät. Aktiivisuus ei rajoitu ainoastaan 
Raumalle, vaan myös Uudenkaupungin 
alue, Kustavi ja Pyhäranta ovat mu
kana. 

Kaikessa yhteistoiminnassa vasta
vuoroisuus on tärkeää. Tuki, jota va
ruskunta on saanut, on ollut korvaa
matonta. 

Näissä merkeissä on hyvä jatkaa. 

Pentti Hänninen 
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m/s Amorella helatorstaiaamuna. Osa risteilijöistä nauttii vielä aamu-unista. 

Tarkkailijan päiväkirjasta 

Hela torstai 

Kahvikerho risteilee. Tuore komenta
ja otetaan perinteisin menoin mukaan 
kahvista nauttivien joukkoon. 

Lippujuhlan päivänä 

Seuraan jokivarressa paraatia. Soti
laat ovat uskomattoman totisia. Tark
kailijankin ilme kirkastuu vasta sotave
teraanien ja sinibarettien marssia seu
ratessa. 

J uhannusviikko 

Rykmentti saa vieraita Ruotsista, 
Englannista ja Hollannista. Esitellään 
suomalaista rannikkopuolustusta. On 
näytöksiä ja vuorovaikutusta. Meidän 
ei toki tarvitse hävetä omaa asiaamme 

eivätkä avoimmuuteen käytetyt voima
varat mene hukkaan. Mutta on mur
heellista, että markat on tällaiseen tar
koitukseen nyhdettävä milloin mistä
kin. Toivottavasti sitten, kun ensim
mäinen tulosbudjetti on laadittu, pa..: 
noksia on myös suhdetoimintaan. 

Eräs korkea-arvoinen upseeri ilmai
see huolensa "kaikenlaisista ulkomaa
laisista hiippailijoista", jotka · hänen 
mukaansa tulisi saada virkavallan tiuk
kaan kontrolliin. Hän esittää viisumi
säännösten tiukentamista. Näinkö ava
taan ovet Eurooppaan! 

Jälkikasvuni saa postia. Luukusta ti
pahtaa kirjeet Ranskasta, Eestistä ja 
Unkarista. Ajattelen kiitoksella opetta
jia, jotka peruskoulun ala-asteella ovat 
kyenneet antamaan lapselleni sellaisen 
käytännön kielitaidon, josta tarkkailija 
ei edes lukioaikana osannut uneksia. 
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Ennustanpa tässä samalla, että muuta
man vuoden kuluttua posti ei kolahda 
kerrostalojenkaan oviluukuista, vaan 
meidän on luovuttava totutusta ja opit
tava tässäkin asiassa eurooppalaiset ta
vat. 

Heinäkuu 

Kierrellään etelärannikkoa. Fiskarin 
ruukkikylässä tavataan Utön kasvatti 
JiiPee Peltonen, rykmenttiläinen jo 
syntyessään, taitava puukkoseppä ja 
kokenut rauhanturvaaja. 

Keskustellaan sodasta ja rauhasta. 
Rauhan ylläpito on kallista, mutta sota 
maksaa aina monin verroin enemmän. 
Rauhanturvaamistoiminta on aina kas
vattavaa ja kannatettavaa, vaikka YK
palvelus merkitsee monelle luopumista 
turvallisesta työpaikasta tai perheestä. 
Joillekin se voi merkitä vain luopumis
ta hetkeksi alaisestaan. 

Kesäloma päättyy 

Ehdin vielä mukavasti lukea mm1-
merkki Jarkko Juntin romaanin "Ajo
miina' '. Itäisellä Suomenlahdella pal
velleet löytäisivät kirjan henkilöistä 
varmaankin tuttuja hahmoja. Yliker
santti Sami Reippo on armoitettu me
renkävijä ja palvellut Kyproksellakin 
''YK:n rauhanturvahommissa''. Kap
teeni Sarkki on linnakkeen päällikkö, 
joka ei turhasta tohise. Molemmat ovat 
miehiä, joilla on Luja Tahto! 

Taas työpöydän ääressä 

Kesän ensimmäinen kunnon sade. Il
ma on kolea. 

Tulevaisuudensuunnitelmia 

Piti kirjoittaa myös naisista. Luen 
kuitenkin ensin asiaa koskevan Puolus
tusministeriön raportin. 

Rannikko 
sotilas koti 

yhdistys r.y 

Rauman paikallisosasto 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennykset 4.6.1992 
Teknikkoyliluutnantti Reima Virta
nen teknikkokapteeniksi 
V-ylikersantti Markku Vaarola vää
peliksi 

Palkitsemiset 4.6.1992: 
Suomen Leijonan Ritarikunnan !
luokan Ritarimerkki (SLR R 1): 
Majuri Markku Järvi 
Suomen Valkoisenruusun Ritari
kunnan Ritarimerkki (SVR R): 
kapteeni Hannu Karinsalo 
Suomen Valkoisenruusun Ritari
kunnan Ritarimerkki (SVR R): 
kapteeni Jorma Virtanen 
Suomen Valkoisenruusun Ritari
k,unnan 1-luokan mitali (SVR M): 
toimistosihteeri Anneli Salonen 
Sotilasansiomitali: majuri Sakari 
Kinnarinen 
Sotilasansiomitali: yliluutnantti 
Aaro Kantanen 

Palkitsemiset: 
Puolustusvoimien aloitetoimikunta 
on myöntänyt kunniakirjan ja puu
kon harjoitustykkeihin asetettavia 
rajoittimia koskevan aloitteen 
(41/1991) johdosta vääpeli Juha Ka
levi Stoorille. 

Ylennykset: 
Yliluutnantti Pasi Staff kapteeniksi 
1.4.1992 
Sotilasmestari Hannu Patronen 
luutnantiksi 1.4.1992 
Luutnantti Pasi Rantakari yliluut
nantiksi 1.7.1992 
Luutnantti Janne Herrala yliluut
nantiksi 1.7.1992 
Luutnantti Kim Danielsson yliluut
nantiksi 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Tomi Berg
man vääpeliksi 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Petri Kallio
mäki vääpeliksi 1.7.1992 

Opistoupseerioppilas Lauri Korho
nen vääpeliksi 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Jari Tepsa 
vääpeliksi 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Pauli Rosval 
vääpeliksi 1.7.1992 

Nimitykset: 
Majuri Vesa Ranki majurin virkaan 
1.4.1992 
Yliluutnantti Pasi Staff kapteenin 
virkaan 1.4.1992 
Terveydenhoitaja Reija Allen sai
raanhoitajan virkaan 15.6.1992 lu
kien 
Komentajakapteeni Jouni Äijälä 
majurin virkaan 1.7.1992 
Luutnantti Pasi Rantakari yliluut
nantin virkaan 1.7.1992 
Luutnantti Janne Herrala yliluut
nantin virkaan 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Tomi Berg
man opistoupseeri 5 lk virkaan 
1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Petri Kallio
mäki opistoupseeri 5 lk virkaan 
1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Lauri Korho
nen opistoupseeri 5 lk virkaan 
1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Jari Tepsa 
opistoupseeri 5 lk virkaan 1.7.1992 
Opistoupseerioppilas Pauli Rosval 
opistoupseeri 5 lk virkaan 1.7.1992 
Yliluutnantti Kim Danielsson yli
luutnantin virkaan 1.8 .1992 

Tehtävään nimitykset: 
Lääkäri Matti Raussi sivutoimisek
si sotilaslääkäriksi Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 16.3.1992 lukien 
Terveydenhoitaja Reija Allen sai
raanhoitajaksi Örön linnakkeelle 
23 .3.1992 lukien 
Sotilasmestari Mika Oranen toimis
toupseeriksi komentotoimistoon 
1.4.1992 lukien 
Vääpeli Mika Käri merenkulku-up
seeriksi Huoltopatterille 1.4.1992 
lukien 
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Majuri Stig-Göran Grönberg esi
kuntapäällikön sijaiseksi 1.5.1992 
lukien 
Majuri Markku Järvi Saaristome
ren Rannikkopatteriston komenta
jan sijaiseksi 1.5.1992 lukien 
Ylivääpeli Paavo Eskelinen vies
tiupseeriksi Saaristomeren Rannik
kopatteristoon 1.5.1992 lukien 
Vääpeli Timo Vironmäki meren
kulku-upseeriksi Huoltopatterille 
1.5.1992 lukien 
Kersantti Jarkko Lepistö opetusup
seeriksi Kuuskajaskarin linnakkeel
le 11.5.1992 lukien 
Kersantti Ilkka Siiri opetusupsee
riksi Utön linnakkeelle 11.5.1992 lu
kien 
Työnjohtaja Aulis Aapasalo työn
johtajaksi Korppoon korjaamalle 
15 .5.1992 lukien 
Kapteeni Veli-Pekka Paatero toi
mistoupseeriksi koulutustoimis
toon 1.6.1992 lukien 
Yliluutnantti Pasi Rantakari yksi
kön varapäälliköksi Gyltön linnak
keelle 1.6.1992 lukien 
Toimistosihteeri Anja Kaukinen 
toimistosihteeriksi Saaristomeren 
Rannikkopatteristoon 1.6.1992 lu
kien 
Yliluutnantti Pasi Lintuaho toimis
toupseeriksi koulutustoimistoon 
1.6.1992 lukien 
Vääpeli Tomi Bergman opetusup
seeriksi Örön linnakkeelle 1.7.1992 
lukien 
Vääpeli Petri Kalliomäki opetusup
seeriksi Utön linnakkeelle 1.7.1992 
lukien 
Vääpeli Lauri Korhonen viestiup
seeriksi Gyltön linnakkeelle 
1.7.1992 lukien 
V-ylikersantti Erkki Mustonen so
tavarustemieheksi Utön linnakkeel
le 1.7.1992 lukien 
Vääpeli Pauli Rosval taisteluväli
neupseeriksi Örön linnakkeelle 
1.7.1992 lukien 
Vääpeli Vesa Tiira opetusupseeriksi 

Gyltön linnakkeelle 1.7.1992 lukien 
V-alikersantti Jouko Moisio Gyltön 
linnakkeelle 1.7.1992 lukien 

Irtisanoutumiset: 
- Työnjohtaja Taisto Taponen työn

johtajan virasta 1.4.1992 lukien 
V-alikersantti Evald Jansson värvä
tyn vartiomiehen virasta 1.3.1992 
lukien 
Everstiluutnantti Ilmari Heinonen 
everstiluutnantin virasta 1.5.1992 
lukien 
Everstiluutnantti Seppo Ruohonen 
everstiluutnantin virasta 1.5.1992 
lukien 
Varastomies Patrik Finneman va
rastomiehen virasta 1.7.1992 lukien 

Siirrot: 
Ylivääpeli Timo Koisti Turun Lai
vastoasemalle 1.6.1992 lukien 
Yliluutnantti Jyri Vikström Suo
menlinnan Rannikkorykmenttiin 

Untuvikkoja: 

Eine ja Juhani Kantolalle syntynyt poi
ka 16.3.92 
Kirsi ja Mikko Suomelalle syntynyt tyt
tö 14.4.92 
Teija ja Pekka Liisanantille syntynyt 
tyttö 26.3.92 
Anna-Leena ja Ari-Pekka Harhalalle 
syntynyt tyttö 17.5.92 
Tuula ja Jukka Lehtoselle syntynyt poi
ka 4.6.92 
Päivi ja Markku Liimataiselle syntynyt 
poika 21.6.92 

~ Pesänrakentajia: 

Avioliittoon vihitty 19.6.92 Mervi Väi
sälä ja Raikko Rostedt. 
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Penan ollessa 70-luvulla Jaskarin 

päällikkönä ufohavaintoja tehtiin run
saasti. 

Ollessani päivystäjänä näin harmik
seni yhden havainnon itsekin. Kristal
linkirkkaassa ilmassa lasten leluna käy
tetyn avaruusaluksen näköinen laite 
kurvaili ilmatilassa. Sai siinä pölhön 
viittaa kantaa pitkään muiden kanssa 
jutellessa. Minkäs teet, nähty mikä 
nähty. 

Penan valtasi kiihko nähdä itsekin 
UFO. Liittyipä hän paikalliseen UFO
kerhoonkin ja lueskeli innolla alan kir
jallisuutta. Muut pitivät jalkansa 
maassa ja suhtautuivat asiaan torju
vasti. 

Onni suosi kuitenkin linnaketta. Me
rivalvontamies teki hyvän UFO-havain
non ja pani lähetin viemään sanaa Pe
nalle ja Anterolle, joka oli päivystävä
nä upseerina. 

Huohottava lähetti saikin Anteron 
kiinni saunan luota, jonne tämä oli 
menossa sekä Penan kotoaan . 

0 
Aamulla linnake halusi jo tietoa, mi

tä oli nähty. Uteliaisuus ei tyydyttynyt; 
Antero oli PU-vapaalla ja Pena poissa. 
Arvelut ja huhut lisääntyivät. 

Seuraavana päivänä kumpikin her
roista oli paikalla - kumpikin vaito
naisena ja Penalla kasvot turvoksissa. 
Kansan tiedusteluihin ei oikein tahto
nut tulla vastauksia, mitä oli nähty. 

Lopulta Antero myönsi: "En mää 
miltään nähnyt, kun menin ensin sau
naan." Leveä virne osoitti, että hän oli 
tyytyväinen, kun ei ole olemattomia 
nähnyt. 

Entä Pena? "Otin heti kiikarit kä
teen ja juoksin vauhdilla pihaan. Ju
malauta! Törmäsin täydellä vauhdilla 
ylähuuleni vaimon pyykkinaruun. Nel
jä tikkiä on suussa. Muuta en nähnyt 
kuin tähtiä." Loppui keskustelu ufoista 
sillä kertaa. 

Tyrsky 
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Jukka Kolsio 

Rauman 
Reserviupseerikerho ry. 

Rauman Reserviupseerikerhon pe
rustava kokous pidettiin Rauman Suo
jeluskunnan kansliassa 18. pnä joulu
kuuta 1929. Kokouksessa oli läsnä 17 
upseeria. Perustamisasiaa oli valmistel
tu jo syksyn kuluessa, joten kokouk
sessa asiat esitettiin varsin valmiina 
mielipiteinä, mutta kuitenkin vilkkaan 
keskustelun perusteella syntyneen pöy
täkirjan neljännessä pykälässä tode
taan lyhyesti: "Päätettiin perustaa 
Raumalle Reserviupseerikerho." 

Kerhon hallitus kokouksessaan -90. 

Tästä pykälästä sai syntynsä yhdis
tys, jolla nyt on meneillään 63 . toimin
tavuosi . 

Rauman Reserviupseerikerho on Sa
takunnan Reserviupseeripiirin toiseksi 
vanhin ja koko maan yhdeksänneksi 
vanhin kerho, jäseniä on 270 ja on si
ten piirinsä suurin kerho. 

Yhdistys on jäsenenä Suomen Reser
viupseeriliitossa ja sen Satakunnan pii
rissä. Keskusliittonsa päätehtävänä on 
toimia reservin upseerien yhdyssiteenä 
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paikkakunnalla, ylläpitää ja kohottaa 
maanpuolustustahtoa, tukea virallista 
turvallisuuspolitiikkaa ja tehdä sitä 
tunnetuksi alueellaan, lisätä jäsenis
tönsä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä 
ylläpitää ja kehittää reserviläistietoja ja 
-taitoja. 

Maanpuolustusaatteellisen to1mm
nan ohella toimintaan kuuluu etenkin 
ampumatoiminta eri muodoissaan, ur
heilutoiminta ja erityisesti kuntoliikun
ta sekä merikilpailutoiminta. 

Reserviupseerikerhon perusorgani
saatioon kuuluu hallitus ja eri toimi
kunnat, joista kukin pitää huolen 
omaan vastuualueeseensa kuuluvasta 
toiminnasta ja tapahtumista. Nämä 
toimikunnat ovat: 

- Ampumatoimikunta 
- Urheilu- ja maastotoimikunta 
- Meritoimikunta 
- Koulutustoimikunta 
- Varusmiestoimikunta 

Näiden lisäksi voidaan tarpeen mu
kaan perustaa muita toimikuntia tai 
työryhmiä kertaluontoisten tehtävien 
tai tapahtumien hoitamiseksi. 

Toimintaa johtaa syyskokouksen va
litsema hallitus, johon kuuluu 12 jä
sentä. Kerhon puheenjohtajina ovat 
toimineet seuraavat: 

Kapt Kosti Niemelä 
Kapt T.A. Aalto Setälä 
Kapt Heikki Kato 
Maj Olli K. Varho 

Maj Aarne Saunamäki 
Maj Esko Ahtiainen 
Ylil Lauri ltämies 
Kapt Toivo Jaakkola 
Yli! Eino Aalto 
Kapt Matti Huikkonen 
Yli! Raimo Väisänen 
Kapt Jaakko Vainio 
Yli! Heikki Sillman 
Kapt Matti Santa 
Maj Aarno Rännäli 

1929-1933 
1934-1936 
1937-1944 
1945-1952 

ja 1956-1957 
1953-1955 
1958-1959 
1960-1962 
1963-1964 
1965-1968 
1968-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1973-1974 
1975-1976 
1977-1978 

Ltn Ilpo Norokorpi 
Ltn Timo Kaira 
Kapt Markku Vainio 
Ltn Jukka Kolsio 
Kapt Tauno Setälä 
Ltn Juha Kuusisto 

1979-1980 
1981 
1982-1984 
1985-1989 
1990-1991 
1992 

Yhdistyksellä on oma kerhohuone, 
jonka kerho sai vuonna 1963 Osakeyh
tiö Raumanlinnan ja Vakka-Suomen 
Nuorisosäätiön lahjoittaessa Rauman
linnan kolmannessa kerroksessa olevan 
huoneiston reserviläisyhdistysten käyt
töön. Huoneisto on vakituinen ko
koontumispaikka. 

Toukokuussa 1950 perustettiin ker
hoon naisjaosto, Rauman Reservin 
Upseerien Naiset, joka rekisteröityi 
kolme vuotta sitten omaksi yhdistyk
seksi . Heidän toimintansa on ollut sekä 
ahkeraa yhteistyötä, että myös huomat
tavaa taloudellista tukea. 

Naisten lahjoittamana sai kerho en
simmäisen, upean lippunsa kerhon 
25-vuotisjuhlassa vuonna 1954 ja ker
hon 60-vuotisjuhlien yhteydessä, loka
kuussa 1989, saatiin uusi lippu vanhan 
täysin palvelleen tilalle niin ikään nais
ten lahjoituksena. 

Rauman kerhon toiminnan paamuo
dot ja sen toiminta lyhyesti kuvattuna 
ovat seuraavanlaiset: 

Aatteellinen ja järjestötoiminta 

Tavoitteina on ylläpitää ja kohottaa 
maanpuolustustahtoa, tukea virallista 
turvallisuuspolitiikkaa ja tehdä sitä 
tunnetuksi paikkakunnalla sekä tukea 
maanpuolustusvalmiutta siten, että yl
läpidetään reservin upseerin henkinen 
ja fyysinen valmius. 

Tähän kuuluu perinteiset kerhoillat 
luentoineen kerran kuussa ja erilaisten 
tapahtumien ja tutustumiskäyntien jär
jestäminen. Perinteiden mukaan kerho 
on järjestänyt jokavuotisina tapahtu
mina kunniakäynnit sankarihaudoille 
seppeleenlaskuineen talvisodan päätty-
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misen muistopäivänä, kaatuneitten 
muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä 
sekä kunniavartiot jouluaattona sanka
rihaudoilla ja vapaudenpatsaalla tam
misunnuntaina. 

Tehdään tutustumiskäyntejä varus
kuntiin, taisteluharjoituksiin, museoi
hin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin 
ja järjestetään maanpuolustusaatteelli
sia tapahtumia, kuten itsenäisyyspäi
vän iltajuhlat. 

Toimintaan kuuluu myös yhdessä 
aliupseerien kanssa informaatiotilai
suuksien järjestäminen varusmiespal
velukseen astuville. 

Viimeisimpiä suuria tempauksia oli 
viime vuonna Reserviupseeriliiton 60-
vuotisjuhlaan liittynyt valtakunnan ra
joja kiertänyt "Rajojen Jotos" -viestin 
vieminen polkupyörin kerhon alueella, 
ja tänä vuonna on parhaillaan menos
sa niin ikään valtakunnallinen "Tuem
me turvallisuutta" -suurkeräys. 

Ampumatoiminta 

Kerhon toimintaan kuuluu keskeise
nä osana ampumaharrastus sen eri 

Kerhon uuden lipun vihkiminen Posellissa 1989. 

muodoissa. Mestaruuskilpailut ammu
taan ilma-aseilla, pienoiskiväärin ma
kuussa ja asentokilvassa, pienoispis
toolilla ja olympiapistoolilla, lisäksi on 
kuukausikilpailuja ja sarjakilpailuja 
sekä ns. reserviläisammunta ja Vakka
Malja-kiertopalkinto aliupseereita vas
taan pistoolilla ja pienoiskiväärillä. 

Järjestetään piirin kilpailuja sekä 
otetaan osaa piirin ja liiton kilpailui
hin. 

Ampumakilpailut otettiin kerhon 
ohjelmaan jo varsin varhain, pöytäkir
joista löytyy ensimmäinen maininta jä
sentenvälisistä ampumakilpailuista jo 
vuodelta 1932. Mielenkiintoinen am
pumakilpailu oli aikoinaan vuonna 
1938 alkanut ja vuosikymmeniä kestä
nyt kaksintaistelupokaalin pistoolikil
pailu. 

Maanpuolustusurheilu 
ja maastotoiminta 

Maanpuolustusurheilun tavoitteena 
on kehittää reserviupseerin fyysistä 
kuntoa ja maastovalmiuksia erilaisin 
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kuntotapahtumin ja kilpailuin, kuten 
suunnistus-, ampumasuunnistus-, 
maastoammunta- ja maastomestaruus
kilpailut. Lisäksi järjestetään 
suunnistus- ja maastokoulutustapahtu
mia. Urheilutoimintaan kuuluu myös 
ns. Herrasmieskilpailut, joissa vuosit
tain kisaillaan naapurikerhoja vastaan 
reserviläistaidoissa ja maastotehtä
vissä. 

Jatkuvana kuntoliikunnan muotona 
on lentopallonpeluu kerran viikossa 
talvikaudella. 

Kerhon historiassa 1950-luku oli 
vilkkain urheilutoiminnan vuosikym
men. Kun ampumakilpailuja ei sen 
vuosikymmenen alussa voitu pitää, kil
pailtiin ahkerasti erilaisissa maastokil
pailuissa. Menestys oli liiton tasollakin 
hyvä, ja kirkkaimpana tähtenä oli Aar
ne Yli-Saunamäki, joka edusti Suomea 
peräti kahdeksan kertaa Pohjoismaisis
sa mestaruuskilpailuissa. 

Merikilpailut tulivat ohjelmaan 
vuonna 1955 ja siitä asti Rauman ker
hon joukkueet ovat kilpailleet menes
tyksekkäästi niin valtakunnallisissa ki
soissa kuin pohjoismaisissa merikilpai-

Kerhoilta meneillään 1991 . 

luissakin. Yksikään muu reserviläisker
ho ei ole yltänyt yhtä suureen menes
tykseen kuin Rauman kerho. Pohjois
maisissa kisoissa raumalaiset ottivat 
ensimmäisen mestaruuden vuonna 
1957. Viimeisin PM-voitto on viime 
vuodelta, jolloin Rauman joukkue 
Pentti Ajangon johdolla saavutti toisen 
perättäisen mestaruuden. Näiden vuo
sien väliin mahtuu monia, niin valta
kunnallisia kuin pohjoismaisia mesta
ruuksia, joista kiitos kuuluu kaikille 
mukana olleille, mutta erityisesti on 
mainittava Unto Kokkala alkuvuosilta 
ja Jaakko Holgeri, joka on vastannut 
meri toiminnasta jo parin vuosikymme
nen ajan. 

Rauman Reserviupseerikerho on vii
me vuosina saavuttanut menestystä 
myös valtakunnallisissa syysjotoksissa. 
Kerhon joukkue voitti mestaruuden 
vuonna 1990 ja viime vuonna se saa
vutti kahdeksannen sijan. 

Vuonna 1987 kerhon vastuulla oli 
Pohjoismaisten merikilpailujen järjes
täminen Raumalla ja valtakunnallinen 
maastokilpailu Tasala Wilku -jotos yh
dessä aliupseerien kanssa. 
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Koulutustoiminta 

Turvallisuuspoliittisen koulutuksen 
ohella on kerho järjestänyt RUL:n joh
tamistaidon kursseja. Ensimmäinen 
kurssi oli vuonna 1968, seuraava 1971 
ja viimeisin päättyi keväällä 1991. Tänä 
syksynä alkanee jälleen uusi johtamis
taidon kurssi. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskou
lutuksen käynnistyttyä tänä vuonna 
halusi kerho olla mukana ensimmäis
ten joukossa järjestämässä tähän kou
lutukseen kuuluvaa kokeilukurssia, 
mutta saamme vasta ensi vuoden syys
puolella valmiuskurssin järjestelyvas
tuun. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Reserviupseeriliitto on uudistamassa 
toimintojaan muiden maanpuolustus
järjestöjen kanssa ja tarkoituksena on 
luoda uusi liittotason yhteistoimintaor
ganisaatio yhdessä Reservin Aliupsee
rien Liiton ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton kanssa. Tähän kuuluu myös va
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuk
sen aloittaminen. Kerhotasolla tämä 
tuonee tullessaan myös uudistuksia, 
mutta perinteiset toiminnat kerhoissa 
säilyvät kuitenkin ennallaan. Tärkeim
pänä uudistuksena tulee olemaan edel
lä mainittu vapaaehtoinen maanpuo
lustuskoulutus. 

Rauman Reservin Upseerien Naiset ry. 
Aloite naisjaoston perustamiseen tu

li Reserviupseerikerhon taholta ja Rau
man Reservin Upseerien Rouvat perus
tettiin 20.5.1950. Ajatuksena oli rau
malaisten reserviupseerien perheiden 
yhdistäminen maanpuolustushengessä 
sekä kerhon toiminnan tukeminen niin 
henkisesti kuin taloudellisesti. Nimi 
muutettiin nimeksi Rauman Reservin 
Upseerien Naiset. 

Kun Suomen Reserviupseerien Nais
ten Liitto ry. vuoden 1987 syyskuussa 
perustettiin Vaasan liittopäivillä, ilmoi
tettiin myös Rauman Reservin Upsee
rien Naiset yhdistysrekisteriin . Näin tu
li Rauman Reserviupseerikerhon nais
jaostosta itsenäinen, rekisteröity yhdis
tys . 

Nykyisin yhdistys on jakaantunut 
viiteen ryhmään. Jokaisella ryhmällä 
on ryhmäpäällikkönsä, joka toimii yh
dyssiteenä hallituksen ja ryhmän välil
lä. Ryhmät kokoontuvat noin kerran 
kuussa. Kerran kuussa on pidetty myös 
yhteinen illanistujainen, jonka ohjel
masta kukin ryhmä on vastannut vuo
rollaan. Niissä pidetyt esitelmät ovat 
kattaneet elämisen monivaiheiset alu
eet: turvallisuuspolitiikka, informaati
ota maanpuolustuksesta, keskustelua 

ajankohtaisista kysymyksistä, histori
aa, taidetta, kirjallisuutta, kodin-, 
terveyden- ja kauneudenhoitoa on si
sältynyt iltojen ohjelmaan. 

Reserviupseerikerhon kanssa yhteis
työssä on järjestetty perheretkiä maan
puolustuskohteisiin, teatterimatkoja, 
saunailtoja yms. jäsenien aktivoimi
seksi ja virkistykseksi. 

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat 
toimineet: 

Jenny Karmo 1959-1957 
Liisa Ignatius 1957-1963 
Kirsti Salmimies 1963-1966 
Salme Kaira 1966-1970 
Mirja Partanen (ent. Aalto) 1970-1971 
Tuula Kuokka (ent. Elomaa)1971-1974 
Impi Huikkonen 1974-1977 
Pirkko Marva 1977-1979 
Ellen Korhonen 1979-1982 
Soilikki Kolsio 1982-1987 
Irma Sillanpää 1987-1988 
Maija Salonen 1988-

Yli neljän vuosikymmenen luoma 
toiminta ja perinteet antaa yhdistyksel
le vankan jalansijan vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä vapaan isän
maan hyväksi. 



_ 34 _____________ ff_ 
Rauman Reservialiupseerit ry. 

vireä ja monipuolinen 
Rauman Reservialiupseerit ry. on pe

rustettu 17.5.1954, joten piakkoin yh
distys tulee 40 vuoden ikään. Naisosas
to yhdistykseen perustettiin vuonna 
1958. Oman lipun yhdistys sai vuonna 
1961 ja pöytästandaarin vuonna 1979. 
Oma kerhohuoneisto yhdistyksellä on 
Raumanlinna Oy:n kiinteistössä yhdes
sä upseerien kanssa. 

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat 
toimineet seuraavat aliupseerit: Alvar 
Laaksonen, Eino Ylitalo, Leevi Yläjä, 
Väinö Leppänen, Jarmo Vahala, Pertti 
Peltonen, Simo Kartano ja tällä hetkel
lä Hannu Leinonen. Nykyinen varapu
heenjohtaja on Tauno Nylund ja sih
teeri Ilkka Manner. Naisosaston pu
heenjohtajana on tällä hetkellä Ritva 
Leinonen ja sihteerinä Eila Höyden . 

Raumalla on vuosien saatossa järjes
tetty lukuisia liittotason reserviläista
pahtumia, joista osa on järjestetty yh
dessä upseerien kanssa. Merikilpailut 
on järjestetty kolmasti, viimeksi vuon
na 1983. Partiomestaruuskilpailut pi
dettiin v. 1976 ja ilma-asemestaruuskil
pailut v. 1981. RAuL:n vuosikokous 
veljesiltoineen pidettiin v. 1984 ja nais
ten retkeily- ja neuvottelupäivät v. 
1977. Suurin tapahtuma on kuitenkin 
ollut v. 1987 järjestetty ResUL:n syys
jotos, joka kantoi "Tasalan Wilkun jo
toksen" nimeä. Mukana oli 400 jotos
telijaa ja 300 toimitsijaa. 

Liiton malliyhdistykseksi 

Rauman Reservialiupseerien toimin-

----·· Ampumatoiminta on aina kuulunut reserviläisten toimintamuotoihin . Kuvassa aliupseeri! pistooli-
radalla. Vasemmalta Sippola, Helassalo ja Kaunismäki. 

! , 
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Jotostoiminta on Rauman Reservialiupseerien tämänhetkinen suosikkiharrastus. Kuvassa liiton 
talvijotokselle osallistunut partiomme. Vasemmalta Hämäläinen , Kaunismäki , Kivimäki , Justen ja 
Ovaska. 

taa on arvostettu myös RAuL:n johto
portaassa ja niinpä yhdistys valittiin 
RAuL:n malliyhdistykseksi v. 1986 ja 
naisjaosto nappasi naisten puolella sa
man tittelin vuotta aiemmin. 

Yhdistyksen mökkihanke sai myös 
alkunsa näinä aikoina ja varsinaisiin 
rakennushommiin tartuttiin v. 1988. 
Tänä päivänä mökkipaikka on jo mil
tei kunnossa ja paikan nimenä on 
"RAU-maja" ja se sijaitsee Kollan 
Lamminkulmalla, matkaa Rauman 
keskustasta 15 km. 

Vuonna 1989 maaliskuussa ilmestyi 
yhdistyksen ensimmäinen painettu jä
senlehti "RAU-viesti", jota on siitä 
lähtien toimitettu kahdesti vuodessa ja 
sitä on myös jaettu yhteistyökumppa
neillemme. 

Yhdistyksen jäseniä on kelpuutettu 
myös liiton ja piirin johtopaikoille. 

Korkeimmalle on kivunnut Aulikki 
Kartano, joka toimii tällä hetkellä 
RAuNL:n puheenjohtajana. RAuL:n 
hallituksen jäsenenä on puolestaan Si
mo Kartano. RAuL;n hallitukseen on 
kuulunut myös Juhani Kukkonen ja 
ResUL:n hallitukseen Pekka Mäkipää. 
Piirihallitukseen kuuluvat tällä hetkel
lä Simo Kartano ja Hannu Leinonen. 
Piirin maastokoulutustoimikunnan pu
heenjohtajana on puolestaan Mikko 
Kaunismäki. 

Jotostelua, pelastuspalvelua 

Vuonna 1975 Rauman Reservialiup
seerien jäsenet osallistuivat ensimmäis
tä kertaa reserviläisjotokselle ja siitä 
kehittyi harrastus, josta on tullut tä
män päivän yhdistyksemme suosituin 
ja aktiivisin toimintamuoto. Siitä tou-
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husta on kehittynyt myös toimintaky
kyinen pelastuspalveluosasto, joka kes
kittyy maastoetsintätehtäviin. 

Valtakunnallisille syysjotoksille on 
osallistuttu v. 1976 lähtien parhaimmil
laan kuudella 4-miehisellä partiolla. 
Talvijotoksiin lähdettiin mukaan v. 
1984. Paikallista pääjotosta, "Tasala 
Wilku jotosta" on järjestetty v. 1978 
lähtien, joista v. 1987 jotos valtakun
nallisena. Myös naisosasto on lähtenyt 
jotostelun tielle ja he ovat jo kolme 
kertaa olleet mukana RAuNL:n vael
luksella. 

Jotosporukka on ollut aktiivinen 
myös reserviläisten peruskurssituksessa 
(nykyisin maastokoulutusjärjestelmä), 
joka käynnistyi Raumalla v. 1983. Tä
hän koulutusjärjestelmään on kuulu
nut monenlaista toimintaa maasto- ja 
pelastuspalvelusektoreilta. 

Mainittakoon, että v. 1991 "Tasata 
Wilku jotos" pidettiin viikon mittaise
na Lapin vaelluksena Muotkatunturien 
kupeessa ja vaelluksella oli mukana pe
räti 35 henkilöä, miehiä ja naisia. Se 
oli tosi superreissu. 

Urheilua, yhteistoimintaa 

Reserviläisurheilu eri muodoissaan 
on aina saanut harrastajia yhdistyksen 
piiristä. Kirkkain tähti tällä saralla on 

ollut Tuomo Valtonen, joka kahdesti 
on voittanut ResUL:n maastokilpailu
mestaru uden. 

Ampumapuolen menestyksekkäim
piä ovat olleet Ane Kaunismäki, Mau
no Terho, Jukka Hovila, Leo Tuomi ja 
Tapio Kaitila. Myös merikilpailijat 
ovat aika ajoin antaneet merkkejä 
osaamisestaan samoin kuin autokilpai
lumiehet yhdistyksen alkuaikoina. 

Upseerien kanssa on vuosittain mi
telty ''Vakka-malja'' -ampumaottelus
sa, jota on järjestetty vuodesta 1955 al
kaen. Siis melkoiset perinteet. Upsee
rien kanssa on kisaa käyty myös herras
mieskil pail un ja pistooliampumahiih
don/ juoksun merkeissä. 

Toisena urheilukumppanina meillä 
on ollut Selkämeren aliupseeriyhdistys 
(sittemmin toimiupseerit ja nykyisin 
opistoupseerit) . Siis Kuuskajaskarin 
suuntaan ollaan oltu yhteydessä ja ki
saa on käyty ampumahiihdossa/ juok
sussa, herrasmieskilpailussa ja viime 
aikoina myös onginnan merkeissä. 

Lopputoteamuksena voisi mainita, 
että yhdistyksellä on oikeastaan "pul
lat hyvin uunissa", joten "tukekaam
me turvallisuutta", toimikaamme re
serviläisinä isänmaan parhaaksi. 

Mikko Kaunismäki 
vääp. res. 

Vuoden 1991 " Tasala Wilkun jotos" pidettiin Lapissa Muotkatunturien maastossa viikon mittaise-
na vaelluksena. Vesistönylitys rinkkalautalla kuului myös ohjelmaan . · 

.. 
• • 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet! 

Tätä kirjoittaessani on elokuu meneillä. Kesän ihanat päivät alkavat olla taka
na ja syksyn ehkäpä hyvinkin sateiset päivät edessä. Kesän retket ovat ainakin al
lekirjoittaneen mielestä sujuneet hyvin ja uskon, että retkeläisetkin ovat olleet nii
hin tyytyväisiä. 

Syyspuolella on meillä odotettavissa useita suuria tapahtumia, onhan Suomen 
75-vuotisjuhlallisuudet ja Rauman kaupungin 550-vuotistapahtumat. Viimeksi 
mainittu aiheuttaa killallekin velvoitteita. Onhan Rauman kaupunki aina suhtau
tunut myötämielisesti kiltaamme kohtaan. 

Myös rannikkokiltojen osalta on useita juhlallisuuksia tiedossa. Täyttäväthän 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, Kyminlinnan Rannikkotykistökilta ja oma 
kiltamme tänä syyskautena 30 vuotta. Omalta osaltani toivon, että kiltalaiset ot
taisivat osaa kiltamme juhlatilaisuuksiin runsain joukoin. 

Syyskuussa alkaa 8. päivänä ensimmäinen maanpuolustuskurssi Turussa. Kurs
si on nimeltään kansalaisten turvakurssi . Sen kestoaika on 40 tuntia ja on se tar
koitus käydä läpi 8 viikon aikana. Kurssi on tarkoitettu 15-60-vuotiaille miehille 
ja naisille. Kurssi antaa osanottajalle perustiedot maanpuolustuksesta. Se sisältää 
sekä oppitunteja että käyntejä eri puolustusvoimien joukko-osastoissa . 

Vielä yksi tärkeä seikka, johon vetoan Teihin, hyvät kiltasiskot ja -veljet, on jä
senmaksun maksaminen . Tähän mennessä on vain 1/3 jäsenmäärästä maksanut 
sen. On itsestään selvää, ettei kilta voi ilman rahaa toimia jäsentensä tyydytyksek
si. Toivon tähän pikaista parannusta. 

Toivo Veriö 
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Selkämeren Kilta Raumalle 
Kuten tunnettua, perustettiin Ran

nikkopuolustajain Kilta huhtikuussa 
1962 Helsingissä. Saman vuoden ke
väällä perustettiin paikalliskilta myös 
Raumalle, silloisen ravintola Länsime
ren kabinetissa pidetyssä kokouksessa. 
Pääosa kokouksen läsnäolijoista oli 
Kuuskajaskarin linnakkeen silloista 
henkilökuntaa, mm. allekirjoittanut 
oli läsnä perustavassa kokouksessa. 
Puheenjohtajaksi valittiin tuolloin 
eläkkeellä oleva opettaja Heikki Piiroi
nen. 

Jostain syystä toiminta oli heti pe
rustamisesta lähtien hyvin laimeaa, en
kä henkilökohtaisesti muista olleeni 
yhdessäkään Killan järjestämässä tilai
suudessa, eikä ainakaan ulospäin nä
kynyt tai kuulunut, että Kilta olisi jär
jestänyt mitään toimintaa. Todennä
köistä on, että silloinen johtokunta piti 
joitakin kokouksia ja yritti järjestää 
joitakin tilaisuuksia, mutta toiminta ei 
vaan saanut tuulta purjeisiinsa. Seu
rauksena oli, että toiminta näin ollen 
loppui olemattoman kiinnostuksen ta
kia kokonaan. Milloin ja kenen hallus
sa on mahdollinen arkistomateriaali, 
siitä ei ainakaan allekirjoittaneella ole 
mitään tietoa. 

Näin ollen silloisen Killan toimin
nasta ja historiasta ei juuri ole jälkipol
ville jäänyt mitään kerrottavaa. 

Noin kolmekymmentä vuotta ehti 
kulua, ennen kuin oli taas tultu tilan
teeseen, että aika oli kypsä ajatukselle 
laajentaa Turun Rannikkotykistökillan 
toimintaa ja perustaa alaosasto Rau
malle. 17.03 .1992 oli päästy niin pitkäl
le, että oli aika ryhtyä toteuttamaan 
ajatuksia, ja niinpä perustava kokous 
pidettiin Posellissa Raumalla emokil
lan ollessa läsnä kertomassa kiltatoi
minnasta koko maassa ja kiltojen toi
minnasta yleensä. 

Perustavassa kokouksessa Turun 
Rannikkotykistökillan puheenjohtaja 
Toivo Veriö luovutti tulevalle toimin
nalle kannusteeksi killan pienoislipun 
toivottaen samalla vireätä ja tulokse
kasta toimintaa. 

Selkämeren Killan puheenjohtajaksi 
valittiin Tauno Setälä ja muiksi johto
kunnan jäseniksi Teppo Koskinen, va
rapuheenjohtaja, Paul Laaksonen, 
Vappu-Erika Koskinen, Kirill Mosa
leff, yhdysmies, Outi Mäkelä, sihteeri
rahastonhoitaja, sekä varajäseniksi Esa 
Heino, Antero Elomäki ja Olavi Keski
talo. Valittu johtokunta on pitämissään 
kokouksissa laatinut alaosastolle sään
nöt, jotka noudattavat emokillan sään
töjä aika pitkälle. Koska killan säännöt 
ovat myös uudistettavina muuttuneen 
tilanteen ja nykyajan vaatimuksia vas
taaviksi, on varsin luonnollista, että lo
pulliset säännöt muotoutuvat vasta 
emokillan uusittujen sääntöjen hyväk
symisen jälkeen. Selkämeren Killan 
johtokunnan työskentely ja tulevan toi
minnan hahmottelu on mielestäni läh
tenyt käyntiin jopa odotettua parem
min. Haasteena on varmasti se, miten 
myös tavalliset killan jäsenet saadaan 
toimintaan mukaan. 

Johtokunnan kokousten pitopaikak
si on saatu linnakkeelta lupa käyttää 
samoja tiloja Rannikkosotilaskotiyh
distyksen Rauman osaston kanssa. Ti
lat sijaitsevat ns. Etapin tiloissa. 

Selkämeren Kilta uskoo lujasti tule
vaisuuteen ja toivoo täyttävänsä sen 
aukon, joka paikallisten upseeri- ja 
aliupseerikerhojen toiminnassa jää 
täyttämättä, eli tavallisen "rivimiehen 
ja -naisen" saaminen mukaan vapaa
ehtoiseen maanpuolustustyöhön. 

Tauno Setälä 

;, 

. ' 
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Kevään ja kesän tapahtumia 
Turun Killassa 

Helmikuun 22. päivänä pidettiin 
vuosikokous. Se oli sikäli merkittävä 
tapaus, että se samalla oli eversti Risto 
Sinkkosen viimeinen esiintyminen ryk
mentin komentajana killan tilaisuuk
sissa. Hän siirtyi jo maaliskuun alussa 
rannikkotykistön tarkastajaksi. Kilta 
muisti häntä kiitollisuudella antaen 
muistoksi "Alli" -linnun. 

Maaliskuun 7. päivänä tarjosi kilta
veljemme Nils Eriksson kalastusmat
kan omistamalleen saarelle Paraisilla. 
Kalansaaliskin oli tällä kertaa hyvä. 
Kiitos Nisselle matkasta. 

Viikkoa myöhemmin oli kiltaveljem
me Matti Ahlroos järjestänyt tutustu
miskäynnin Peltolan ammattioppilai
tokseen. Saimme nähdä uudenaikaisen 
oppilaitoksen, sen hienot tilat ja lait
teet. 

Pikaristeily Tukholmaan tehtiin 
13.-14.4. yhdessä Turun Seudun Kent
tätykistökillan ja 17. merikadettikurs
sin kanssa. Retki onnistui hyvin. 

Paria viikkoa myöhemmin oli Maan
puolustuskiltojen Liiton vuosikokous 
Hennalassa. Tähän otti osaa jäseniä 
killastamme. 

Toukokuussa oli Helsingissä maan
puolustusmessut. Matkalla sinne oli 
mukana linja-autollinen kiltalaisia. 
Messut olivat erittäin mielenkiintoisia. 

Killan turvallisuuspäivää vietettiin 
Turussa Upseerikerholla 23. päivänä. 
Päivä tuntuu kiltalaisia kiinnostavan. 

Kolmisen päivää myöhemmin vietti 

Satakunnan kenttätykistöprikaati vuo
sipäiväänsä Niinisalossa. Oli erittäin 
mielenkiintoista nähdä toisen tykistö
aselajin päivän viettoa juhlallisine pa
raatikatselmuksineen. 

Viron kierros tehtiin 23.-27.6., jos
ta on toisaalla lehdessä selostus. 

Tutustumismatka Kökarin saarelle 
tehtiin 10.-11. 7. Retki tähän mielen
kiintoiseen saareen oli ollut mielessä jo 
aikaisempina vuosina, mutta oli josta
kin syystä jäänyt tekemättä. Varmaa 
kuitenkin oli se, että kaikki osanottajat 
olivat siihen varsin tyytyväisiä. Ainoa 
ikävä puoli oli se, että vain puolet ha
lukkaista pääsi mukaan johtuen tämän 
saaren ainoan hotellin pienuudesta. 

Heinäkuun 24. päivänä tehtiin pika
risteily Airistolle idyllisellä "Ukkopek
ka' '-laivalla. Oli sangen viehättävää 
matkata Aurajokea myöten 60 vuotta 
vanhalla höyrylaivalla, jonka nopeus 
oli 4-6 solmua. Sisustus aluksessa on 
miellyttävä, mutta matkustajamäärään 
nähden se on liian pieni. 

Elokuun 8. päivänä oli kesän viimei
nen suuri retki Örön linnakkeelle. Lin
nakeoloihin tutustuminen näyttää 
miellyttävän kiltalaisia, sillä osanotta
jamäärä oli toistasataa. Rykmentti oli 
järjestänyt matkan saarelle varsin näyt
tävästi ja nähnyt paljon vaivaa. Sydä
melliset kiitokset sekä eversti Haapalal
le, että kaikille kantahenkilökuntaan 
kuuluville, jotka olivat olleet myötävai
kuttamassa retken onnistumiseen. 

Huomio, kiltalaiset! 
Killan postilokero-osoite ei enää ole voimassa. 

Posti pyydetään toimittamaan puheenjohtajalle tai sihteerille. 
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Kil taretki Eestiin 
Meillä muutamilla oli harvinainen 

tilaisuus, saimme nimittäin viettää ju
hannusta kaksi kertaa tänä kesänä. 
Teimme retken Eestiin meidän juhan
nuksen jälkeen, ja - yllätyksenä meil
le - heillä oli juhannus eli Jaani vasta 
alkamassa. 

Toinenkin yllätys oli - rahanvaihto. 
Ruplat vaihtuivat krooneiksi. Uuteen 
rahaan tottumisessa oli vaikeuksia 
enemmän isännillä kuin vierailla. Kau
nis sää suosi jälleen matkaajia, neljäs
sä tunnissa yli Suomenlahden ja olim
me Eesti vabariikissä. 

Majoittuminen Viru-hotelliin - ja 
saimme aloittaa turistielämän. Saimme 
tutustua vanhaan kaupunkiin, hiljaista 
oli kaikkialla, olihan juhannusaatto. 
Seuraavana päivänä matkustimme Pär
nuun, joka on vanha kylpyläkaupunki 

Itämeren rannalla. Vaikutti siltä kuin 
olisimme ainoat matkailijat paikka
kunnalla - eivät olleet vielä oppineet 
matkailun markkinointia. Teimme päi
väretken Tarttoon, jossa tutustuimme 
sen vanhaan yliopistoon ja sen upeaan 
juhlasaliin. Paluumatkalla katselimme 
Viljandin kaupunkia. Matka läpi Ees
tin antoi käsityksen maatalouden tilas
ta, peltoja oli paljon käyttämättöminä, 
samoin tehtaat seisoivat tyhjillään. 

Hyvän oppaan opastuksella näimme 
ja koimme paljon, meistä pidettiin hy
vää huolta. Retkemme oli kaikkien 
mielestä onnistunut, josta kiitos mat
kan järjestäjille. Suositellaan muille
kin. 

Matti 

Killan loppuvuoden ohjelma 
Syyskuu 

Lokakuu 

Marraskuu 

Joulukuu 

Rykmentin vuosipäivä 10.9. 
Kala- ja marjamatka Reilaan 
Kalamatka 
Tutustumiskäynti johonkin teollisuuslaitokseen 
Tutustumiskäynti Turun linnan museoon 
Killan 30-vuotisjuhla 21.11. 
Päiväjuhla klo 14-16.30 VPK:n talossa ja 
iltajuhla klo 19.00-01.00 Turun Upseerikerholla 
6.12. Itsenäisyyspäivä 
Ostosmatka Tukholmaan 
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Rannikkotykkimiestoimikunta 
(RTTK) 

Rannikkotykkimiestoimikunta on joukko-osaston osa, jonka päämää
ränä on omalla toiminnallaan edistää maanpuolustustahtoisten ja tehtä
vänsä taitavien sotilaiden kasvattamista. 

Mitä on Rannikkotykkimies
toimikunnan työ käytännössä? 

Toimikunta puheenjohtajiensa sekä 
työasiamiesten ja muiden valittujen jä
seniensä kautta auttaa varusmiehiä 
monilla eri tavoilla. 

Sosiaalisten ongelmien ratkominen 
aloitetaan ennaltaehkäisevästi tiedotta
malla tärkeiksi katsotuista seikoista 
alokasoppaassa, jonka tulevat varus
miehet saavat yleensä hyvissä ajoin en
nen palvelukseen astumistaan. Palve
luksen aikana ovat puheenjohtajat sekä 
muut henkilöt ratkomassa, monien 
muiden tahojen kanssa yhteistyössä, 
niitä ongelmia, mihin varusmiehet ei
vät tule ongelmistaan puhumaan sen 
paremmin toimikunnan jäsenille, pu
heenjohtajille kuin esimerkiksi sotilas
pastoreillekaan. 

Taloudellisissa ongelmissa varus
miesten auttaminen on käytännössä 
huomattavasti helpompaa kuin esimer
kiksi sosiaalisissa ongelmissa. Tämä 
johtuu laajasta yhteistoiminnasta kau
pungin ja valtion eri virastojen ja taho
jen kanssa. Sosiaalitoimiston ja työvoi
matoimiston yhteyshenkilöiden väli
tyksellä toimiva yhteistyö on indikoi
nut positiivisia tuloksia käytännössä
kin, mutta tälläkin alalla varusmiehet 
lähestyvät auttavaa instanssia valitetta
van harvoin, vaikka hyviä esimerkkejä
kin löytyy. 

Varusmiesten välisissä konflikteissa 
on myös pystytty auttamaan, mutta 

onneksi vakavat tapaukset ovat yhtä 
harvinaisia kuin varusmiesten todelli
set oikeudelliset ongelmatkin; ainakin 
ne, jotka ilmenevät varusmiespalveluk
sen aikana. 

Toimikunta toimii myös informaat
torina avoimien työpaikkojen sekä 
opintoasioiden suhteen. Näihin kah
teen seikkaan ollaan kiinnitetty run
saasti huomiota siksi, että varusmiehet 
ovat niiden suhteen osoittaneet huo
mattavaa mielenkiintoa. Avoimista 
työpaikoista tiedotetaan kirjallisesti. 
Jokaiseen palveluspaikkaan Turun 
Rannikkorykmentissä lähetetään lehti 
Uudenmaan sekä Turun seudun avoi
mista työpaikoista. Näiden kahden leh
den lisäksi pyritään viikottain lähettä
mään printtiliuskoina listat, jotka saa
daan Turun työvoimatoimistosta, kai
kista avoimista työpaikoista. Varusmie
het saavat tämän lisäksi tiedustelemalla 
puheenjohtajalta lisäinformaatioita. 
Opintoasiat on hoidettu myös pääasi
assa kirjallisessa muodossa. Jokaisen 
toimikunnan toimipaikalla on suun
nattomat määrät informaatiota eri 
opiskelumahdollisuuksista. Joskus 
kuitenkin tulee eteen tilanteita, joissa 
huomataan, ettei kaikkea mahdollista 
löydy hyllyistä, mutta näissä tapauksis
sa on puutteet pyritty paikkaamaan 
mahdollisimman nopeasti. Onneksi 
suurin osa eri opiskelupaikoista suh
tautuu erittäin myötämielisesti tiedus
teluihin ja ovat aina olleet valmiit lä
hettämään puuttuvan materiaalin välit
tömästi. 
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Kuitenkin varusmiehiä eniten kiin
nostava ala toimikunnan tehtävistä on 
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien 
multiplikaatioiminen. Toimikunta jär
jestää erilaisia harrastusvälineitä eri 
palveluspaikoille ja käyttää tähän teh
tävään myös suurimman osan käytettä
vissä olevista varoistaan. Järjestetään 
myös monenlaisia muita tapahtumia, 
joihin kuitenkin vain osa varusmiehistä 
pystyy osallistumaan. On järjestetty 
matkoja jalkapallo- ja jääkiekko-otte
luihin, konsertteihin ja jopa teatteriin. 
Tämän kaltaiset pienet matkat saatta-

vat tuntua pieniltä, mutta motivoivat 
varusmiehiä ja tarjoavat samalla mah
dollisuuden rentoutua raskaan palve
luksen ohella. 

Rannikkotykkimiestoimikunnan toi
minta on hauskaa ja mukaansa tem
paavaa, mutta se ei koskaan ole liian 
laajaa. Tämän vuoksi tarvittaisiin lisää 
henkilöitä, jotka ovat valmiina työs
kentelemään yhteisen edun hyväksi. 

RTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti 
Petri Lehtonen 

Gyltön linnakkeen VMTK:n 
puh~enjohtajan tervehdys 

Gyltön linnakkeella järjestetty 1/92 
saapumiserän aliupseerikurssi on päät
tynyt ja asianomaiset voivat rauhallisin 
mielin todeta Gyltön linnakkeen taas 
kerran osoittaneen olevansa erinomai
nen koulutusyksikkö. Oppilaat ovat ol
leet pääpiirteittäin tyytyväisiä saa
maansa koulutukseen eikä suurempia 
epäkohtia ole ilmennyt. 

Itse olen keskiölinjan apukouluttaja
na voinut todeta oppilaiden olevan in
nostuneita ja kiitettävän maanpuolus
tustahtoisia. Osa heistä jää linnakkeel
lemme kouluttamaan seuraavan saapu
miserän alokkaita ja voin vakuuttaa 
koulutuksen jatkuvan ensiluokkaisena. 

Varusmiestoimikunnan puheenjoh
tajana en voi olla työhömme yhtä tyy
tyväinen kuin linnakkeemme anta
maan koulutukseen. Linnakkeellamme 
ei ole täyspäiväistä VMTK-työntekijää, 
sillä on katsottu paremmaksi, että 
TurRR:n linnakkeilla on yhteinen Tu
run huoltopatterilla toimiva puheen
johtaja. Kun linnakkeiden varusmies
toimikuntien puheenjohtajilla ja asia
miehillä on hoidettavanaan myös nor
maalit palvelustehtävät, ei työskentely
tahti ole lähelläkään vaadittavaa tasoa. 

Toimikuntamme työskentelyä haittaa
vat myös liian pienet toimitilat sekä eri
tyisesti yksikkömme syrjäinen sijainti. 
Linnakkeeltamme puuttuvat muun 
muassa sellaiset itsestäänselvyydet, ku
ten radionkuuntelumahdollisuus tuvis
sa ja jalkapallourheilukenttä. 

Vaikka varusmiestoimikuntamme 
toimintaedellytykset ovatkin puutteel
liset, on asiamiesten sekä eritoten pu
heenjohtajan jaksettava toimia aktiivi
sesti ja vastoinkäymisistä lannistumat
ta . Tässä suhteessa luotan itseäni nuo
rempiin varusmiehiin. 

Varusmiestoimikuntien toiminta on 
mahdollista myös ilman omaa kaapeli
televisioverkkoa tai autonhuoltohallia. 
Tiedän Gyltön linnakkeen VMTK:n 
saavuttaneen muiden yksiköiden ja 
joukko-osastojen varusmiestoimikun
tia paremmin päämääränsä, joka yleis
ohjeissa puolustusvoimien varusmies
toimikunnista määritellään maanpuo
lustustahtoisten ja tehtävänsä taitavien 
sotilaiden kasvattamiseksi. 

Gyltön linnakkeen 
VMTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Kalle Inki 
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Kuuskajaskarin linnakkeen 
VMTK:n puheenjohtajan tervehdys 

"Playa del Jaskari" on sanonta, jo
ka jo vuosikausia on varmasti ollut va
rusmiesten huulilla pidemmän aikaa. 

Nämä lausahdukset eivät varmaan
kaan ole tuulesta temmattuja ja kuvaa
vat mielestäni erinomaisesti tätä pientä 
saarta Rauman edustalla. 

Ne varusmiehet, jotka Jaskaria eivät 
ole nähneet eivätkä kokeneet, ihmette
levät varmaankin, mikä tekee Jaskaris
ta niin ylivoimaisen palveluspaikan. 

Jaskarihan on kuin yksi iso perhe, 
jonka päällä "isä Hännisen" kädet 
suojelevat ja ohjaavat pienten lastensa 
toimia. Tähän suureen perheeseen kuu
luvat niin varusmiehet kuin henkilö
kuntakin siviilityöntekijöineen. 

Niin kuin jokaisessa perheessä, täy
tyy Jaskarissakin olla "äiti", joka huo
lehtii lastensa hyvinvoinnista ja etui
suuksista kuitenkaan jättämättä pie
nemmälle huomiolle lastensa velvolli
suuksia omaa kotiaan kohtaan. Tästä 
kaikesta ja paljon muusta huolehtii Iin-

nakkeemme persoonaksikin kutsuttu, 
luutnantti Peltoniemi . 

Isotveljet eli kouluttajat huolehtivat 
oppivelvollisuutemme täyttämisestä, 
joka tapahtuu korkealla ammattitai
dolla ja asiallisella, veljellisellä tyylillä. 

Jaskarin lasten päivä kuluu korkea
tasoisen koulutuksen merkeissä, kun
nes ilta saapuu linnakkeelle ja on aika 
alkaa hyödyntämään kauniin saaren 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 

Niihin kuuluvat - vain muutamia 
mainitakseni - kaikki ulkopallopelit, 
kalastus, uinti, golf jne. Kun on aika 
tulla sisälle, siellä odottavat biljardi, 
filmnet, videotykki, kirjasto, pöytäten
nis jne. 

Vaikka en vielä ole tarpeeksi vanha 
lähtemään tästä perheestä, niin haluan 
jo tässä vaiheessa tuoda julki, miten 
Jaskari saarena ja palveluspaikkana 
jää ikuisesti sydämeeni toisena lapsuu
denkotinani. 

VMTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti V. Alanko 

Utön linnakkeen VMTK:n 
puheenjohtajan tervehdys 

Utön linnake sijaitsee n. 100 km Tu
rusta lounaaseen. Saari otettiin sotilas
käyttöön v. 1913 Pietari Suuren meri
hälytysjärjestelmään. Nykyinen kasar
mi vihittiin käyttöön v. 1978. Utön lin
nakkeella toimii yksi Suomen sääase
mista, jota varusmiehet hoitavat. 

Tuliasemakurssi oli ja meni eli mie
het opetettiin toimimaan keskiössä ja 
tykeillä ja kaiken kruunasi Örössä pi
detyt raskaan patterin kilpailuammun
nat, jotka menivät hyvin. 

Utön harrastusmahdollisuuksista 
sen verran, että täällä voit uida, koska 

on oma allas ympäri vuoden, pelata 
jalkapalloa, lentopalloa, käydä kalas
tamassa, lenkillä ja tietenkin voi käydä 
punttisalilla, joka on rannikkorykmen
tin paras sali. Talvisin harrastusmah
dollisuudet ovat tietenkin pienemmät, 
koska ulkolajeja ei voi harrastaa, koska 
Utössä ei ole kuntotaloa. (Muuten tääl
lä on kaikki ihan hyvin. Esimerkkinä 
jalkapallo-ottelu, jossa vastakkain oli
vat kantahenkilökunta ja koke
laat/ryhmänjohtajat. Ikäväkseni täy
tyy myöntää, että hävisimme 5-4.) 
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Tulenjohto-, merivalvonta-
ja tuliasemakurssien kilpailu
ampumaleiri 13.-16.7.1992 

Örössä ja Utössä pidettyjen kurssien 
lopulla kerättiin kaikki nuoremmat 
merivalvonta- ja tuliasemamiehet Örön 
linnakkeelle neljäksi päiväksi leirille. 
Kurssilaiset kouluttajineen sekä joku
nen vahvistus Gyltön linnakkeelta ker
tasivat opittuja taitoja ennen kilpai
luammuntoja. 

Maanantaina ja tiistaina tilanne 
näytti uhkaavalta, sillä sakea sumu ja 
rankka vesisade estivät ammunnat. Sää 
kuitenkin selkeni ja keskiviikkona am
munnat olivat jo täydessä käynnissä. 

Harjoitusammuntoja ammuttiin se
kä 88 mm että 130 mm pattereilla, mo-

lemmissa 2 tykkiä. Molemmat patterit 
toimivat Örön saarella lukuunottamat
ta erillistä Tj-asemaa Bengtskärin ma
jakassa. Leirijärjestelyt toimivat hyvin, 
kun alun viestiongelmista selvittiin. 

Kurssien aikana koulutus on ollut te
hokasta ja opetus mennyt perille aina
kin kilpailutuloksen perusteella. Tors
tai-iltana suoritetut kaksi meriammun
taa ja maa-ammuntaa sujuivat kaikki 
erinomaisesti. 

Tulenjohto-keskiö-laskin-tykit 
-ketju toimi tehokkaasti yhteen ja tämä 
näkyy, kun viralliset tulokset saadaan. 

- ~ ------- --------45 _ 

Itsenäisen Suomen 
puolustusvoimat 

75 vuotta 
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AuK:n johtajan 
puheenvuoro 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin 
ensimmäisen vaiheen suorituksen joh
dosta. Kuten aiemmillakin kursseilla, 
ki lpai lu etenkin Rannikkotykistökou
lun oppilaspaikoista oli kova. Kurssim
me opintomenestys osoittaa sen, että 
olette tehneet paljon työtä ja paneutu
neet opetettaviin asioihin. 

Kurssin ensimma1sen vaiheen nyt 
päättyessä haluan korostaa sitä, että 
opiskelu aliupseerikurssilla ei ole päät
tynyt, vaan jatkuu kurssin toisella jak
solla ja reserviupseerikurssin osalta 
Ranni kkotykistökoulussa. Toivotan 

Teille onnea ja menestystä jatko-opin
noissanne. 

Te olette saaneet nyt riittävät perus
tiedot ja -taidot ryhmänjohtajan vaati
vaan tehtävään, johon harjaannutte 
kurssinne toisen vaiheen aikana. Pidän 
valitettavana sitä, että aliupseerikurssin 
patteriharjoitus jäi säästötoimenpitei
den ja osittain vilkkaan huviveneliiken
teen vuoksi verrattain lyhyeksi . Harjoi
tuksessa kuitenkin osoititte omaavanne 
riittävät taidot eriytyvän koulutuksen 
osalta. 

Tässä puheenvuorossani tahdon ko
rostaa vielä kerran muutamaa, johta
mistaidon oppitunneiltakin tuttua 
as iaa: 

1) pitäkää huolta alaisistanne, 
2) muistakaa alaistenne asiallinen koh

telu , 
3) vaatikaa paljon itseltänne ja esimie

hiltänne, 
4) muistakaa jatkuva vastuu haltuun

ne uskotusta valtion materiaalista . 

Lopuksi haluan toivottaa Teille myö
tätuulta ja intoa tulevassa tehtävässän
ne Turun Rannikkorykmentissä ja sen 
ulkopuolella. Olkaa saamanne koulu
tuksen arvoiset! 

Kapt. S. Salonen 
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Tykki
linja 

Alikersantti Saario Petri Jor• 
ma Antero, Uusikaupunki : 
Todellinen velmu, ainainen 
yöpukusäätäjä, kävi partu
rissa ennen Kalkaksen ku
vausta näyttääkseen söpöl
tä. Keksi meille kaikkea " ki
vaa" omaksi huvikseen. 
Kouluttajana hyvä. 

4. Heino Jari Jouko Tapio, 
28.03.72, Uusikaupunki : 
Alussa AUKk i ei napannut , 
loppua kohden AUKki ei 
kiinnostanut , sairastuvan 
kanta-asiakas, Ugin oma 
poika. " Katoo nyy." Tuleva 
ase-AU. 

9. Kari Pekka Olavi, 
05.12.72, Luvia : Linjan todel
linen unikeko. Nukahti kes
ken su lkeisten. Myös tykki
mies murkulana. Tunnettu 
mies, jolle 01 napannut mi
kään , ei edes pooke. Nukkui 
puolet AUK:sta . 

Vääpeli Pokkinen. " Hyvä 
jätkä." Piti huolen taisteli• 
Joistaan. Tykkilinjan isähah
mo. Asiat hallussa. Ääniva
rat riittävät. 

Alikersantti Satola: Mutka
tukka , jota kiinnosti aurin
gonotto enemmän kuin kou
lutus. Purkki geeliä lomille 
lähtiessä oli vakio. Ewk oli 
Satolan motto köpöjen ky
sellessä jotain. Linjan nee
keri valkohampain . Särmä 
Turun kundi. 

5. Hänninen Tomi Jarno Ola
vi , 15.11 .74 , Helsinki : Linjan 
todellinen laukaisija , varo
määräykset hänelle tunte• 
manomat, kun murkuloita 
ladataan, niin kyllä ne silloin 
ilmaan pitää lähenää. Rj :ksi 
Hankoon. 

10. Kavander Jukka Pekka, 
24.09.72. Salo: Linnakkeen 
todellinen " tuhnukunin• 
gas". Kun "Juken" pinna 
paloi, niin silloin tuli kirosa
noja. Vemppasi kohtuullisen 
hyvin . Joutui Gyltööseen , 
hajosi täysin, pääsi lopulta 
Hankoon. 

Kersanni Erkkilä: Lapin 
mies. Ei oikein hahmota 
kaikkia pikku juttuja. Lempi
komento: ''Punnerrusasen
to, maaten - ottakaa." Lo
pussa rupesi olemaan kyl
lästynyt. 

1. Ansaranta Jaakko Tapani, 
20.07.72, Tarvasjoki : Tasa
paksu taapertaja , ei stres
sannut mistään. Särmyyttä 
löytyi tarvittaessa, Gyltöö
seen rs:ksi. " Köpöt saa sii
kaaa!!! " 

6. Härkönen Petri Tapan i, 
30.03.72, Turku: Linjan todel
linen kaasukuningas, kun 
kello löi kymmenen, niin 2 
minuut in sarjat sieltä tup
saht i. Haisee molemmista 
päistä. Rj :ksi Jaskariin . 
" Köntit saa sikaa." 

11 . Kesälä Tommi Johannes, 
27.11.72, Kalanti : Linjan sop
raano, aina huolissaan lo
maTj:stä sekä ATK-paikas
taan. " Mikä oli tän kokeen 
kerroin?" Aikamoinen viina
mäen mies. RTK:oon. 

Kokelas Nurmi Jari Urmas, 
Paimio: Hymypoika, jolla 
naama venyi aina. Hymy ei 
pysynyt hanurissa millään. 
Tiesi asioista aina jotain ja 
arvasi loput. " Ei liene kysyt
tävää", joka oppilaalle tutuk
si Nurmen opastuksella. Ko
kelas parhaasta päästä. 

2. Haapanen-Suojala Mika 
Tapani, 18.02.72, Turku: Tu
van särmin joka suhteessa, 
kiihdytti tahtiaan AUK:n lop
pua kohden. Mailapoika. 
Sluibaili nakeista kiitettäväs
ti. RTK:oon. 

7. Isotalo Jukka-Pekka, 
08.08.73, Turku: " BigPin
ger", " Hartiatato", " Kuuma
talo". Ol ipa kutsuman imi mi
kä tahansa, reaktio on aina 
sama: "... jätkät." Tuvan 
kuopus. pettyi, kun "Arskal
la" ei ollut antaa 46 pieClem
pää takkia. 

12. Kiuru Ton i Armas. 
09.09.72, Rauman mlk: Lin
jan todell inen sissi, sai 
marssilla kaminasta pää
hän, mutia jatkoi maaliin . 
VPO ol i Kiurusta paras lää
ke krapulaan. Aina menos
sa " sodehen". 

Alikersantti Saari Jaakko, 
Laitila : " Zeeeento", " po". 
Tunnuslauseita: " Tuo 130 2 
kertaa myötåpäivään kier• 
tåen sama paikka, sama 
muoto. Mars, mars." Oli kui
tenkin reilu säll i. 

3. Havulinna Henri Kristian 
Johannes, 03.05.72, Halik
ko: Lomille niin kova kii re, 
että nopeusrajoitukset piti 
kertoa kahdella. Keräsi kier
roksia varmuuden vuoksi ai
na ja kaikesta. Tykkimäellä 
seurasi enemmän veneitä 
kuin opetusta. RTK:oon. 

8. Jaakkola Teemu Antero, 
Cfl.12.72, Turku: Tuvan luku• 
toukka , Rateko kiinnostaa. 
Piti tuvan " aina siistinä". 
Ratekoon. 

13. Koivunen Tapan i Mikael . 
04.09.72, Ulvila: " Tele-Tap
sa." Todellinen satamavarti
ja, linjan måröimpiå. ''RJ-lu• 
van siivooja! ! Tää11ä Joi! Löi 
vetoa satamanarkkare1sta ja 
hävisi aina! Urventaa työk• 
seen t Punkka kuin dyym
meri. 
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14. Kuukauppi Tomi Kristian , 
04.03.72, Espoo: Unnak• 
keen 1odeltinen parturi, 
hiusmalleja I6y1yi monia. 
Antoi Rateko-paikkansa 
muille lupiin Ars-Ars. Rj:ksi 
Hankoon. 

19. Suni Arto Juhani, 
01 .10.72, Kirkkonummi : Su1-
keisissa lakki liikkui enem
män kuin huulet . Särmä-Su
ni. Euroopanmestari joka la
jissa, ainakin omasta mie
lestään. Sai nukunua kaikki 
vapaa-a1at. RTK:oon. 

24. Vaalanti Veijo Tapani An
tero, 14.08.72 , Turku: Aina 
nollat taulussa. Mitä kello 
on. Mikä varustus, jätä tum
p1t. Jäi Gyltööseen. 

Keskiö
linja 

15. Lempinen likka Tapani, 
26.02.72, Kaarina: Mies, jota 
ei todellakaan kiinnosta. 
Linjan pienin. muttei hei
koin. Ukko vinkui Utöseen 
koko AUK:in. " Meitsi " oli 
Lempisellå hallussa. 

20. Tainio Sami Ville Johan
nes, 14.11.72, Turku: AUK:n 
ikivemppa, mutta haisee sil
ti hieltä. 99 % AUK:sta vem
passa. Linjan wiskibasso 
lähti Tväl-kurssille Niinisa
loon. 3 aamulenkkiä koko 
AUK:ssa. 

Yliluutnantti Pasi Rantakari, 
''Rantakaveri '': Linnakkeen 
särmä varapäällikkö. Käsit
teli linnakkeen loma-ano
mukset pääll ikön poissaol
lessa. Moni taistelija hajosi! 
Ei ollut kertaakaan tyytyväi
nen AUK:n sulkeisiin. Hom
ma hanskassa. 

16. Ranta Jari Kuisma Kale
vi. 20.09.72, Lohja: Todelli
nen kooma. Hå mitä mä nyt 
tein , aamu-unisuutta löytyy. 
Tuleva ase-AU. Hankoon. 
KDomailua tiedossa. 

21 . Toivonen Marko Kalevi, 
24.08.72, Rauman mlk: Ko
mennot ei ollut aivan sär
mlä. Hajosi oppilas}ohtajan 
tehtäviin . lähti Tikkakoskel
le Nasse AU -kurssille. 

Solllasmestari Mehtälå: 
" Zambalaijaa linja! " Ver
baaliakrobaatti Hangosta 
opetti meitä keskiön tark
kuudella eksaktisti interpo-
1oiden PAT:n piirtämisen Vi
va Las Vegasin tahtiin. Huu
morimiehiä. Viiden pisteen 
vi hje ... 

17. Räsänen Sami Tapio. 
13.11.72, Lohja: " Elukka." 
Todellinen puusilmä. Taiste
lija Räsynen ei nukkunut 
koskaan silmät kiinni. HärO
jen Härö. Tväl-AU. Hankoon. 
Animal henkeen ja vereen. 

22. Tuominen Paavo Heikki 
Olavi, 16.02.72, Kuusjoki : 
Viihtyi aamuisin eturuoka
lassa. Piti tupakaverit hereil
lä naisjutuillaan. Mustana 
hevosena Ratekoon. lin
nakkeen todellinen lataaja: 
1 Murkula • 1:n kåden 
meno. 

Ylivääpeli Voulilainen: 
Nuuskamuikkunen , käytti 
tauot akateemiseen tyyli in 
kurkun kostuttamiseen. Am
pumaleirin kahvikaivo. Peril
lä keskiön saloista. Asen
lepo. 

18. Saastamoinen Miika Pet
teri , 24.02.72, Hanko City: 
Linjan härö nro 1. Alik . Saa
ren "Jaakon" pilkkikaveri. 
linnakkeen korkeussuun
taaja vailla vertaa, koko 48. 
Kuningastetsaaja vapaa
ajallaankin. Tietenkin Han
koon rj:ksi, sikaa tiedossa. 

23. Turunen Jani Markus, 
15.12.72, Turku: AUK:in pa
ras ampuja. muttei krapu
lassa edes tauluun. Jalkahi
ki oli AUK:n väkevin. läpäisi 
AUK:n minimaalisesta läs
näolosta huolimalla. 

Kadelli Tuominen: linjan 
särmin mies jätti meidät juu
ri ennen loppua ytivääpelin 
huostaan ja siitäkös Vode in
nostui. "Ja kellomies saa 
eniten ja nopeimmin koko 
panerissa." Paras koulut
taja. 
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Opistoupseerioppilas lii
sanantti : " Ylös. thäällä pu
huu ainoasthan minä." Såå
tåjä, jonka ote ei lipsu. Osaa 
varmasti YLPALVO:n ulkoa. 
Selvää våäpeliainesta. Nau
rettavan pikkutarkka. 

1. Aaltonen Tomi, 29.01 .72, 
lieto: Tupa kolmosen säh
lääjä ja antistressaaja. 
" Siistii .. no, ei varmasti 
mennä, ei nappaa!" Avasi 
aamut urbaanilla äänellä . 
Todellinen Nöde-Au hajos jo 
valmiiks. " lahteen ... " 

6. Kavaleff Nico, 15.1 0.72, 
Espoo: Hulk-linnakkeen pi
sin (199 cm). linjan todelli
nen stuiba. Työnsi AUK:n ai
kana ainakin 100 äijåå il
mastointikanavaan. Kertoi 
koko ajan juttuja Kaivarista. 
Halusi takaisin Hankoon Ts
to-AU:ksi - ja pääsi! 

11 . Purhonen Sami, 
28.12.72, Kauniainen: Purtsi 
diggaa aseita. linjan tväl
opp1las. Ei aina hahmotta
nut silmämunan pintaa, 
mutta jaksoi nauraa. Oppi
lasjohtajuudesla piiilkå mii• 
nus ja silti koksuksi. Muulli 
Turusta Kauniaisiin ja hajos. 

Kokelas Runola Jyrki: linjan 
todellinen koulullaja . "Aja
telkaa nyt ... ottakaa ihan 
rauhallisesti." " Mikä kes
tää! " Jää inttiin ja sen kytlå 
kuulee: " l ähtee räväkåm
min - taakse poistui " Osaa 
homman. 

2. Anttila Tapio, 22.06.72, 
Pori : Linnakkeen taatusti 
positiivisin oppilas - gyl 
måäkin GyltOös. Innokas is
kemåkorjaimen virittäjä. 
laskeskeli luola-Tj:tå lunnin 
tarkkuudella. Herätkää ja 
hajotkaa.. Varmasti julma 
Rj . 

7. Kaveri Marko, 12.08.71, 
Raisio: Beibe. Oulun mur
teen hallitsija. "Mennäänkö 
kurkkaamaan nuita matuja." 
Pystyi nukahtamaan n. kah
dessa sekunnissa. 

12. Randall Juha, 06.05.72, 
Turku: Oikaisi joka kään
teessä kok . Runolaa - pii
lohär0. Valtasi ensimmäise
nä elbauspunkan. lipiti, lipi
ti-mies. eikä päässyt Rate
koon. "Joo vai." 

Kersantti Kuisma: "Ai, mikä 
laite?" Herra SOI .mesi. miltä 
se näyttää? Haahuili pitkin 
linnakkeen käytäviä väliltä 
ojentaen keskiön oppilaita . 
Sluiba. " No niin , näyttäkää, 
kuinka ennakko mitataan -
ja opettakaakin hyvin." To
dellinen keskiöupseerl. 

3. Heinonen Jyrki, 13.07.72, 
Kaarina : Hygge. Valilliin 
vuoden kellomieheksi. Haa
veili ratsupol iisin urasta. Ki
taratukka, joka oli aina nuk
kumassa. " Mä hajoon tä
hän luotaan." 

8. Kovasin Marko, 19.10.72, 
Karkkila: Tuvan tosimies, jo
ta ei napannut yhtään mi
kään. Sunnuntaisin lomilla 
palattaessa aina eväät mu
kana. Yllållåen muromie
heksi . 

13. Rinne Joni. 29.09.n . 
Rusko: l okki : Heitä rOOki / 
markka / kahvi / pohjat / jä
mät. linjan flegmaanisin . 
Nukkui keskiöön patterihar
joituksessa. Tuvan Bilis
mestari. Kompastui käpyyn. 
Ratekoon. 

Alikersantti lnki Kalle: Mies. 
jolle ei koskaan tapahtunut 
mitään. VMTK:n pj:na elbasi 
ja nakit1i oppilaita soderake
teiksi. Linnakkeen hajon
nein mies - me asutaan 
luolassa. 

4. Heiskanen Kimmo, 
18.02.72, Kirkkonummi : 
Hestiksen viimeinen urho ei 
tyytynyt pelkkään pikavisiit
tiin, vaan jäi Gyttön toimis
toon. Korppoo-marssin lepo
syy: auto-onnenomuus Kiu
kaan kanssa. Alkoholilla ol i 
osuuna asiassa. 

9. Måenpåå Pasi. 24.12.n , 
Turku: Vänrikki Pasi ei itse
kään tiennyt , minne halusi, 
muna Ratekoon lähti . Varsi
nainen lukutoukka. "Ajatel
kaa, jouluna on vähän." 
Sårmåsi: " Varmaan yöllä tu
lee hälytys, asetarkastus ja 
kaappitarkastus:· 

14. Salminen Juha, 15.08.72, 
Turku: linjan äitihahmo sii
vosi ja herätti. Vannoi , ettei 
mene Ratekoon, vaan kuin
kas kävi? Sinne låx - seu
raa isin jätkiä kunnon skap
pariksi. Ennen kaikkea oli 
aina ajoissa. Swing - hais
teli varpaita. 

Alikersantti Toriseva Mikko: 
Alikersantti Toriseva, aliker
santti Toriseva - puhelu 
VMTK-huoneessa eli aina 
puhelimessa. ''Keittäkåä 
Jouni kahvii..." Urveltaja, jo
ka osaa asiansa. 

5. Jantunen Jouni, 09.08.n, 
Turku : linjan vaginainen 
häiriötekijä ei oikein jaksa
nut keskittyä mihinkHn -
yllåri. Aina unessa. Varsinai
nen minuutinvenyttäjä ja ai
na Marianne suussa. Sul
keiskoulunaja nro 1. JAi Kiö 
Au:ksi. 

10. Peltola Topi, 21 .12.69, 
Helsinki : Toubi. linnakkeen 
lyhin (167 cm). Räplåsi las
kinta aina turhaan: " Kun
han vair näpyttelen." Ei 
osannut tehdä punkkaa vie
lä 120 aamunkaan jälkeen. 
Reginan keskiaukeama
poika. 

15. Salonen Janne. 13.0tn, 
Eurajoki : Vääpeli Salonen, 
kapteenin kaima. sårmäsi 
linjaa kaikkien kauhuksi vie
lä viimeisinä päivinä. Jaska
rista Ratekoon Voden käs
kystä. Ei liene kysyttåvH ... 
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16. Tähtivuori Henrik, 
17.11 .72, Huittinen: Star 
Trek . Kertoi juttuja Waspin 
käynnistä Huittisissa: ''He1t
li lihaa ja verta ihmisten 
päälle!" Linnakkeen todell i
nen tåh!imarssija. " Hei , täs
sä on jotain sköikkäå." Aate• 
ko kiikunkaakun. 

Tulenjohto
linja 

Kokelas Nylander Tommi, 
19.01 .71 , Raisio: Asiansa 
osaava koksu , JOnka hymy ei 
hyytynyt edes linjan kåm
måitlesså. Hermojaan le
puulti viikonloppuisin Mori 
zissa. Reilu ja rento koksu. 

1. Aaltonen Petri, 09.08.72, 
Rauma: Kestovempula! Ku
ningaskiusaaja. LOysi Viila
korven punkasta aina klillik
siä. Kohotti tuvan yhteishen
keä " omalla tavallaan". Kai
pasi takaisin Jaskariln ... 
Vemppa TJ 63! 

Kapleeni Salonen Seppo: 
Piti huolla alaisistaan ja lai
mi arvokkaasti kaikissa ti
lanteissa. Kapteeninkin hy
my meinasi hyytyä patteri
harjoituksessa, multa säilyt
ti malttinsa. Haki kesälomal
ta uutta energiaa kestääk
seen uuden saapumiserän. 

Alikersantti Haqamåk1 Jari, 
30.03.71 , Turku: Asiantunte
vin alikersanllimme, jolla oli 
hommat hanskassa. Ei tur
hia nipottanut , osasi opet
taa. Vänrikin oma " moppi
kumpu ··. 

2. Elovaara Mauri , 10.09.73, 
Kisko: Salskea uros, joka 
kåyskenteli linnakkeen käy
tävillä nollat laulussa. Nuk
kui silmät auki . Siivouspal
velun aikana hänet löysi 
parhaiten tupakkapaikalta. 
" Masa, mennåäkö jo?" 
Back 10 Hanko. 

Yliluutnantti Danielsson 
Kim, 23.04.64, Korppoo: 
Jaksoi vetää TJ-linjaa kärsi
vällisesti eteenpäin. Lomilla 
keräsi voimia kestääkseen 
hankolaisia. Hankolaisten 
kauhu!!! ! 

Alikersantti Leino Jani "Ju
nior ", 14.02.73. Naanta
li/Helsinki : Linnakkeen to
dellinen tulenjohtokersantti . 
H ... tin hyvä jätkä, ainakin 
omasta mielestään!!! Asian
sa osaava kovaääninen sää
tåjå. 

3. Fälden Timo, " Eltton", 
14.09.72 , Turku: Linnakkeen 
ainoa v1deovuokraamo. 
Osoitti , että yöelämä voi oHa 
railakasta Gyltössäkin, ve
täessään apupåivystäjää 
unissaan melkein turpaan. 
Todellinen ahertaja. Opetteli 
tulikomennot unissaan. 

kurssijulkaisu ff--

Kadelli Miellinen Jarkko, 
' 'Top Gun'', Gyltö: Astui 
" Oanin" tilalle ja käsilleli 
l injaa ammauila idolla. Usko 
RT:n kykyihin oli vankka. 
" Playboy from U.S. Marine 
Corps." 

Alikersantli Paavola Teemu, 
03.05.71 , Turku: Teemu-kul
ta, Teemu-kulta , herää jo ... 
Ei ole vielä herännyt, vaikka 
siviili lähenee. Hereillä ol
lessaan todellinen taiteilija. 

4. Heinonen Marko, 
28.10.72, Kuusjoki : Linjan ir
roHelija . Suoraan juhannus
lomilta tilkkaan. Suoritti 
suurimman osan AUK:sta 
vaakatasossa. Teki mahdot
toman: läpäisi kurssin vii
kossa! 

Vänrikki Mallila likka, 
04.05.70, Parainen: Aamut 
väheni , hermot kireni, ei ai
na oikein napannut. Osasi 
asiansa, niin Gyl!össä kuin 
Morizissa! 

Alikersanll i Salonen Sami
Petri, 31.08.71, Harjavalta: 
Salonen löytyi joka limuau
tomaatilta tai tuvasta . Saa
pui kehysharjoitteluun vartti 
ennen lounasta, oli oppilail
le ihanne. Atik. Harjamäen 
oikea käsi. 

5. Huhlikangas Matti , " Ma
sa", 14.04.72, Helsinki : " Ei 
nappaa." Varsinainen SSS
mies; sänky, sotku tai sata
ma! Osasi nukkumisen tai
don: nukahti jopa vuodetta 
tehdessään . Hästö-Busön 
mies ei tuntenut sanoja jal
karätti ja könttisaapas. 
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6. Järvelä Jussi , 17.12.72, 
Paimio: Raahasi lomilla ka
san keksejä, joita jakeli au
lhst i ympärillä pyöriville tu
pakavereilleen. Tutustui en
nätykselliset 14 kertaa sata
mavartiokopin ihmeelliseen 
maailmaan. MusIana hevo
sena Ratekoon. 

11 . Lehtinen Petri , 05.10.73, 
Eurajoki: ''Lehtinen - sata
manakki klo 03.00-05.00." 
Linjan neutralisoija , kaveri 
kaikille. Kuopustamme vä
sytti aina, kun piti lukea. 
" Mennään petaa Ninten
doo", "säkki täynnä sålkiä" 
''Päåsispä Jaskariin.'' 

16, Pappila Henri , 30.06.72, 
Pori: Pioneer auto-ed. Päi
vyståjänå linnakkeen " to
dellinen päällikkö" - ei lie
ne koksullakaan kysyttävää. 
Siivouspalvelu - ei nap
paa. Sluibaten linjan prii
mukseksi . Vaali sukunsa 
traditioita ja meni Ratekoon. 

21 . Virtanen Jarno, 01 .05.72. 
Turku: tuli Tj-linjatle lähteäk
seen lååk-Aukkiin, muna 
huomasi lähtevänsä 
RTK:hon. Sählååvå såhtyn
pelaaja. Linja kiinni - Virta
nen auki! Silmälasit rikki?!!? 
Komennuksille ! 

7. Järvi Joni. 02.12.72, Hel
sinki : Linjan hengellinen 
.iohtaja saarnasi paatosta ja 
piinaa vertauskuvallisesti: 
" Ei 330 vrk ole paljon, jos 
on 330 rusinaa ... " Muut ki
neksesså - Järvi lomilla. 

12. Munkki Anssi . 01 .07.72, 
Helsinki: Linjan ehdotto
masti osaavin mies. Tulen
johtaja vailla vertaa. Leppoi
san rennosta olemuksesta 
huol imatta numerot kårki
päästä. Oikea asenne ar
meijaan. Ratekoon!! 

17. Romana Mika, 13.12.72, 
Piikkiö: Linjan pahin urvelta
ja! MP tai HL lempilyhen
teet. Jyrkkiä mielipiteitä late
leva Romana osoittautui to
delliseksi häröksi ollessaan 
oppitasjohtaja. Ei löytänyt 
låäk.Au-rastia suunnista
malla. 

8. Kononen Mika, "EM", 
04. 10.72, Uusikaupunki: Ha
josi täysin Korppoon met
siin . Suomen sensuurilain
såådånnön hyväksymien 
lehtien innokas keräilijä . 

13. Nordqvist Anders, "Nur
re", 14.03.72, Pori : Petomaa
ni parhaasta päästä. Nyrvä
si roolipelihahmoja kaikki il
lat - Hahmo itsekin! Linjan 
todellinen urveltaja ja hårö. 
Hymy ei hyytynyt Korppoon 
marssillakaan . Lääk-auk
kiin . 

ta Saisto Peueri , 30.10.72, 
Kaarina: Nukkui kuulosuo
jaimet päässä ja vielli puolet 
ajastaan kaapissa nysvåten 
pinkkoja. Osoitti marssilla 
todellisen taistelijan merk
kejä. Teltta selässä 
låäk.AuK:kkiin . 

9. Kölhi Juha, 22 ,09.72, Vih
ti : Särmä jätkä Hangosta. T}
linjan todellinen kalamies -
suurin hauki painoi 6,6 kg tai 
ainakin 2,2 kg. Postimiehen 
kauhu - kirje päivässä, kol
me parhaassa. Pieni mies 
osoittautui kuntoihmeeksi 
Korppoon marssilla. 

14. Nyberg Mika, 28.12.72, 
Helsinki : " Peace and vege
tables." Toisinajattelija, uus
hippi, grattilitaiteilija. " Ei 
must oo mihinkään - ei, ku 
sivariin." Kunnialla läpi . 
" Hei , kenen hengari?" 

19. Tuominen Pasi, 02.09.72 , 
Rauma: '' Nuuskamuikku
nen." Reilu ja rento tyyppi , 
Jota ei kuitenkaan aina luo-
1aelåmå napannut. Punkka 
narisi enemmän kuin tyt• 
töystävän sänky. Linnak
keen todellinen Gentleman. 
" Tuominen, klilsut piiloon." 

10. Laukkanen Tommi, 
18.05.72 , Turku: Robocop oli 
linnakkeen "ryhdikkåin" 
taistelija, joka nukkui yönsä 
asennossa. Keskimåärå.i
nen aterioimisaika 'ZT,7 s. 
(kåsiajanotto). Stressasi 
RTK:sta alusta alkaen, mut
ta selvittl tiensä Santikseen. 

15. Ovaska Sami, 21 .04.72, 
Turku: Evvk-mies Turuust. 
Pilsnero. Tiesi kaikki Turun 
kapakat. Ei napannut mt
kåån , paitsi kamiina Korp
poon marssilla. Aina vai
heessa. Leirin särmin tuliko
mentohinaaja selvisi täpä
rästi . Ilokseen RTK:hon. 

20. Viitakorpi Ari, 11.07.72, 
Kokemäki: " lch liebe Rjoht
Opas und YIPalvo." Selvitte
lyn mestari , jatkoi juttua ai
na toisten kytlåslymiseen 
asti . Vastasi linjan kirjalli
suudesta (korkkareista) . Lu
kumies, joka ei harmikseen 
päässyt Ratekoon. 
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li 
Mv
linja 

Alikersantti Pukarinen (''Sa
von sulttaani " ): Kotkan 
blondi, såätäjå, napisija. Kä
velee kuin ankka. Onko ken
l ies jotain kysyttåvH. Kyyk
kyyn! Taakse poistullelija. 
Puk, puk, puk, puk , puksu. 

4. Grek Sam,. "" Phil Defer ", 
14.12.73, Porvoo: Pulo härö, 
joka yritti alussa Ratekoon. 
Muna usko loppui. Yritti 
käännyttää tupa 4:n uskoon 
huonolla menestykseltä. 
Linjamme hiihtäjä nro 1. 
Kunnostautui SO(kussa kas
saneitinä. Isosaaren HOPI 

9. Knskinen Jouni, " Nakki
kone". 03.02.72, Klaukkala: 
To1m1stokäytösspesial isti, }o
ka haJosi täysin oppilasjoh
ta1uuteensa . Mies, joka 
näyttää siltä, eitä tietää 
enemmän mitä tuo /ulki. 
Vanha vartija , joka väilyy nyt 
vain satamaa. lsosaareen. 

Kersantti Takala: Rennon 
reilu "hevimies". "Voi, F ... " 
Linjamme koulunaja, joka 
opetti meille laivojen linjat ja 
muodot. Suunnitteli leirillä 
iskuryhmä Nyrkin toim ivuu
den. 

Opistoupseerioppilas Kan
kare : Linjamme särmä kou
luttaja. " Niin, kyllä te var
maan tiedätte, mutta ette nyt 
vaan viitsi..." " Lentääkö se 
ohjus m1tjoona, sata vai yh
den metrin ... Niin." Kovan 
kuoren alta paljastui hymyä 
AuK:n loppuvaiheessa. 

5. Henriksson Tony, '"Gatwo
man", 26.09.71 , Loviisa : Su
rer hårö, valkoinen neekeri
juoksija . Särmä pinkka ja 
punkka hetkessä? " Hei, 
missä mun l ippis. missä 
mun pipo. hei, missä mä 
oon?!" Sulkeisten kunkku, 
mies yhtä hymyä. Kotkaan . 

10. Kivinen Harri , " Relu", 
23.12.72, Espoo: Särmä ja 
hillitty, tuskien kauna Rate
koon. "Ah, ihanaa." Kuor
saamisen uudet ulottuvuu
det . Söi suklaalevyn ennen 
maastoJuoksukilpai1ua ja oli 
vähällä tuupertua. Saa voi
mansa turkinpippureista. 

Sotilasmestari Lempiäinen: 
Hemmo, tinjajohtajamme, 
joka piti erityisesti neeke
reisUU ? Keksi morse-mer
keille hyvät koodisanat. Ei 
påivåå ilman '' köpösaappai
ta". So what , who capes? 

1. Aho Pasi Olavi " Quasi• 
moo", 13.04.72, Littoinen: 
Sitsajalka kasvatti kyttyrån 
AUK l :n aikana. Rauhallinen 
ja särmä mies, vakio påivys
låJå. Varma Ratekoon meni
jA jo alusta alkaen. " Ei liene 
kysyttävää?'' 

6. Hämäläinen Jussi, " The 
Punisher ", 23.05.73, Nousi
ainen: Luovuni Rateko-paik
kansa suosiolla? Rokkilyttö
jen kunkku . Lauloi kauniisti 
öisin. Ikuinen pitkälukka, jo
ka pili purnaamisesta Puka
riselle ja löysi itsensä sata
masta. Jaskariin. 

11. Kosamo Kimmo. " Miss", 
13.09.73, Porvoo: Super hå
rö, joka kertoi vitsejä jopa 
kokelaiden tuvassa. " Herra 
alikersantti , mahtuukos sii
tä?"' Sawn sulttaanin paras 
kaveri? Porvoon Gona. joka 
keräsi Rateko-miinuspisteitä 
Ja pHsi pois Gyltööstä. 

Kokelas Halme: Rento tyyp
pi. Muistaa parhaiten ole
vansa koksu . 

2. Ahonen Teemu "Lerppu", 
07.07.73, Lappeenranta/Luu
mäki : Ketku ketale oppilaak
si , jolle gines kävi kuole
maksi . Aina vtv:n jälkeen 
vielä pari päivää ihan pihal
la . Yksi , joka oli ehdolla Gyl
tööseen rj:ksi, mutta }outui 
siirtymään Kolkaan . 

7. Juvonen Tomi. " Rasva", 
20.05.72, Helsinki: " Tart
teeks vpo:n?" Ilmoitukset 
sujuivat ja hydraul ii kka pela
si. Vallilan akateemikko, ny
kyinen raitiovaunukorjaaja. 
Sluiba punkkari , vanha l iu
huletti. Ebonie For Ever. Iso
saareen. 

12. Koltonen Jari , "Jerry 
Cotton", 12.01 .73, Helsinki : 
linjan pistekunkku. Kaikki 
hommat hanskassa ja niin
pä " Cotton" lähti Ratekoon. 
Särmä, muna piilohäröilijå. 
Hyvä jätkä santikseen. 

Alikersanlli Jansson " Sigu" 
Sigvard: Al ias Hansson. Piti 
leirillä herätyksistä huolen: 
""Hälytys." Peukalo piiloon. 
Linnakkeen valloin alikessu. 
reilu jåbä, myhäilevä virnui
liJa. Koulutus vähän niin ja 
näin. 

3. Anias Pasi, "Lizard". 
06.05.72, Tampere/Joroinen: 
Mies, joka kampaa tukkansa 
porsaan kyljyksellå . Rooli• 
pelien Wizard ja aina viimei
sen sanan sanoja. Komento 
ååni ... 7 Kaikkien rakastama 
pikku jyrsijä. Pretorisesti 
Rratekoon. 

8. Kihlström Kimmo, "Kille". 
18.04.73, Lappeenranta : Li
haa grillalliin kiukaalle: puo
li pyllyä paloi juhannuksena . 
Pien i ja pippurinen teen-age 
härö turtle. lmitator nro 1. Ja 
niinhän siinä sitten kävi , että 
Kotkan poika "sai jäädä Gyl
tööseen"'. Ja nyt on luola Tj-

13. Metsola Pekko, " The 
Mela", 29.09.73. Harare/Zim
babwe: Well , well , mies 
mustien valtakunnasta tuli 
armeijaan. " Naiset seläl
leen vie!" "Venne kunili la
turiin ." " Mela" sai lomaa 
uskomanomilla selityksittä, 
tykkäsi leikkiä pythonillaan. 
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14. Mustonen Samuli , " Fan
tom". 30.04.72, Espoo: Mies. 
Joka putosi yläsängystä he
rättäen koko tuvan . " Kuin 
tåå Simrad toimii ?" Hajosi 
totaalisesti leirillä hälytyk
siin. Kooma virnu1lija . Num
ber one lähtee takaisin Han
koon . 

15 Niininen Petteri, "Jurri", 
14.11 .72, Helsinki : Kunloih
me, joka erHnä päivänä 
rauhallisuudestaan poiketen 
ku1ttaili kersantille. " En mä 
siivoo röökipaikkaa, kun mä 
en edes polta." Siirto Iso
saareen. 

16. Olamo Kari , "Otmr·. 
12.10.72, Helsinki : Poika 
Hangosta, joutui Ratekoon. 
Omisti kaapissaan pienois• 
sotkun. " Kuka pölli mun 
Aku Ankat?" 

17. Saarelma Marko, " Lo
ma-kone", 08.09.72, Turku : 
"Ålå heiluta sitä sänkyy. em
mää saa nukuttuu! '" Mies 
kultakellon katveesta. Visva
syylä varpaassa. Ratekoon, 
mars, mars (linjan kolmas). 

18. Salminen Juha-Malli, 
" Si itin'", 31.07.72, Piikkiö· 
Unian vihaisin mies, todelli
nen kåmisijä . Jäi Gyltöösen 
MeVa rj:ksi. Mopol, vavis
kaa! 

19. Streng Jan, " EPK", 
07.07.72. Kirkkonummi : 
" Taakse poistu ." K,tarisat 
lepa111vat puoli metriä sul
ke1s1ssa. Ex bon jovi tukka 
Suun p1eksijä Hangosta 

20. Suominen Antti, " Suun• 
ta", 23.03.72, Raisio: Linnak
keen Liisa Veijalainen . Hei , 
anna turkkari. Ei tule toi
meen ilman kahvia. Aate
koon tukka putkella. " Huo
mio, 1lm0ttan , katse otkeaan 
päin ." 

21 . Tallberg Teemu, " Sär
mä", 06.07.72, Espoo: Suun
nisti kaikkien yllätykseksi 
maal iin ast i. Ratekoon ilman 
kompassia (linjan toiseksi 
paras). 

22. Toivonen Jouni, " Kar
va". 27.02.72, Rauma: Lau
koo Rateko-vitsejå . Läski iki 
vemppa, OörOöseenkö. Kiel
täytyi Ratekosta... Utöö
seen. 

23. Toivonen Tommi , " Tst
Tyyne", 16.12.72, Kouvola: 
" Voi piru , kun tåä saha pai
naa" - vakio sanonta ja toi· 
nen "haJOO". Alkoi heittää 
Turun murretta AUK:n lop
puvaiheessa. Taka1s1n Koi· 
kaan . 

Oppilaan ajatuksia kurssista 
Alokasajan temmellyksen jälkeen AUK 1 

oli kuin paluu koulun penkille. Harva osasi 
odottaa sellaista tiedon määrää niin pienes
sä ajassa. 

Alokasaj an puutteellinen informaatio 
AUK:sta ja eri linjoista korvautui heti alku
päivinä saaduilla tiedoilla . Eriytyvän kou
lutuksen alettua alkoi jokaiselle oppilaalle 
muotoutua selvä käsitys oman linjan tehtä
vistä RT:n toiminnassa. Linjalojaalisuus 
kasvoi ja se näkyi kaikkialla loppua kohden 
yhä voimistuvana. 

Käytännön toimiin päästiin AUK l:n lop
puvaiheessa pidetyllä leirillä, joka kuiten
kin ajan trendin, laman, vuoksi kuihtui 
kolmen päivän patteriharjoitukseksi. Sau
maton yhteistyö on meriammuntojen tär
keimpiä tekijöitä ja alun sekaannuksien jäl
keen kurssin toiminta ampumatehtävissä 
alkoi olla saumatonta . Ammunnat jäävät 
varmasti jokaisen kurssilaisen mieliin hie
nona kokemuksena. 

Korppoon partiokilpailu voidaan myös 
lukea kurssin " kohokohtiin". Tulkintoja on 
monia, mutta monille raskas marssi oli tais-

telu itseään ja omaa sietokykyään vas taan. 
Jokainen marssille lähtenyt tuli maaliin -
jotkut nopeammin, toiset taas hitaammin 
- mutta aivan varmaa on, että jokainen 
tuli voittajana maaliin, sillä marssin läpi
vienti ja itsensä voittaminen on arvokas 
muisto säilytettäväksi. 

AUK 2 oli pettymys monelle. Vanhojen 
asioiden kertaaminen ja odottamisen tunne 
vähensivät innostusta . Siirrot ja järjestelyt 
sekoittivat koulutusohjelmaa ja miehet ri 
vissä väheni. Gyltööseen jääneille järjestet
tiin täyteohjelmalta tuntunutta koulutusta, 
mutta odotuksemme palkittiin 11.8. 

Kurssin kunniakas läpivienti vaatii oppi
laiden, kouluttajien ja henkilökunnan yh
teistyötä. Ammattitaitoisen , kärsivällisen 
koulutuksen ja kovan yrittämisen avulla 
olemme tehneet sen - suorittaneet aliup
seerikurssin 2/92. Kesäiset kiitokset siitä 
linnakkeen päällikölle, kapteeni Saloselle, 
ja linnakkeen varapäällikölle, kurssin joh
tajalle, yli luutnantti Rantakarille. 

Opp. P. Tuominen 
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OLKILUODON TELAKKA OY 

OLKILUODON TELAKKA OY 
271 60 Olki luoto 
Finland 
Tel. +358-38-224 333 
Fax. +358-38-224 506 
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T yötilaukset 
Kari Aaltonen 
Huoltoautot 

Sähkötarkastuskeskuksen 
hyväksymä öljypoltin- ja 

lämpölaitoshuolto 

1-ryhmän vesijohtoliike 

puh. 358 654 
949-531 011 
949-523 380 
949-531 439 

Koti numerot 
Kari Aaltonen 
Tapio Kurvinen 
Mauri Huhtala 
Matti Kajala 
Ari Mäkelä 

811 609 
358116 
353 968 
485 490 
461 904 
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Kalkas-lehti kiittää 

tukijoitaan 

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 Y HTEYTTÄ 938-580 04 

Reilut raumalaiset 
teollisuuspalvelualan 
ammattilaiset 

Rauman 
SDVOUSKESKUS KY 
Hakunintie 13 261 oo Rauma 
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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. 

§~!~§
1
~

3
~~~

31
~,ARI KOUKI KY ~ 

AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
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SÄRMÄÄ INTTIKUVIIN 
Jo vuosikymmenien ajan olemme ikuistaneet sadat saapumiserät valokuviin. Näin olemme 
tarjonneet kymmenille tuhansille varusmiehille muiston tästä erilaisesta ajasta nuoren 
miehen elämässä. 

Joukko-osastokuvausten lisäksi kuvaamme myös kouluissa ja päiväkodeissa eri puolilla 
Suomea. 

- ' 

•·•· ••:~s .• ·r· 

~~~ 
IUDllll!I , -. } 
llaululluvaus~~ 
PL 175, 20101 TURKU. Puh. (921) 243 5322 
RYHMÄKUVAUKSEN ASIANTUNTIJA 

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

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin. 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 396 071 
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Diamond Cleaning Ky 
ALANSA YKKÖNEN 

Täyden palvelun huoltoliike kiinteistöalalla. 

Kaikki kiinteistöön liittyvät työt kauttamme. 

Myös vesivahinkotyöt. 

24 TUNTIA VUOROKAUDESSA 

puh. (949) 520 880 
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MERKKI 
VAPAUDESTA 

~{:lf:::: 
• Rauman 

~. Seudun 
Puhelin Oy 

TELEVIESTINNÄN AMMATTILAlNEN 

matkapuhelimet ~ 
~CJUKSSOHI 

OLEMME MUUTTANEET. 
UUSI OSOITE 

PAPINHAANKATU 3, Puh. 225 471 

T:mi JUKKA JUSSILA 
Abloy-valtuutettu lukkoliike 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

P?¾fWM.: 1 a 311 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

Palveleva aslantuntijaliike 

Suomessa hukkuu vuosittain noin 
400ihmistä 

Seitsemän kymmenestä 
on hukkuessaan alkoholin 

vaikutuksen alaisena 

UJsiHävesiselvänii ALKO 
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■ • • ■ 

YDINSAHKO -
puhdasta 

■ 

perusvoimaa 

~ ~ ®v7 
27160 Olkiluoto 
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AMPHIBIAN HYDRRUL/C 

ns EjilKSS0N 
21630 LIELAX PARAINEN-PARGAS 

~ ◄9:2:.l -888 086 . , ~. # 

AUTOLLE KUIN AUTOLLE! 

OIKEUDENMUKAINEN Utlli AUTOSAMPO 

Uusi Autosampo on oikeuden- Kaksi turvatasoa: Tayskasko tai ~ 
mukainen autovakuutus: maksat Osakasko - tilanteen mukaan. 

vain tarvitsemastasi turvasta 10 Tervetuloa köymaan Sammossa! 

saat reilut alennukset vakuutus- SAMPO 
maksuistasi. TUNTEE TILANTEET 
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YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 




