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mikä tärkeää 
. . . . . . ? tanaan .... 
Rykmenttimme henkilöstö on levoton ja huolis

saan ns Puukan komitean supistamissuunnittelus
ta. Huoli on aiheellinen. Merkitseväthän supista
missuunnitelmat meille tärkeän Rauman suunnan 
alasajoa. Samalla on rykmentin supistettava virko
jen määrää noin 15 %:lla. 

Suunnitelma puuttuu voimakkaasti rykmentin 
organisaatioon, koulutusjärjestelmään ja henkilös
töhallintoon jne. Nykyisessä lamatilanteessa sääs
töjä on varmaan pako toteuttaa, mutta valmiiden 
lakkautus- ja supistamissuunnitelmien sijaan mie
lekästä olisi ollut antaa rykmenti lle vain tavoitteet, 
jolloin rykmentti ja sen henkilöstö oma! la asiantun

temuksellaan voisi tutkia, missä voidaan säästää tai tehostaa tai jopa lakkauttaa toimintaa. 
Täm~n tyyppinen menettely olisi tukenut myös tulosjohtamisen tavoitteita rykmentissä. Nyt 
tehokkuutta etsitään yksinomaan saneeraamalla. Lama säätelee suunnittelua. Pitkäntähtäyk
sen kehityslinjat jäävät sivurooliin tällä menolla. 

Maamme nykyisessä taloudelli sessa tilanteessa on vaikea uskoa, että saneeraustoimenpi
teiden avulla aikaansaadut säästöt ovat niin suuria kuin niiden on arvioitu olevan. 

Jos ajatellaan saavutettuja säästöjä koko yhteiskunnan kannalta, ovat irti sanotun henkilön 
kustannukset yhteiskunnalle suurempia kuin saavutetut säästöt ansiosidonnaisella päivära
halla ja saman suuruisia perus päivärahalla (vrt konsultti Leena Piekkolan tutkimus kuntasek
torilta Åbo Underrättelser tor dag 4 februari 1993). 

Tämän li säksi jää hyödyntämättä supistettujen toimipisteiden kiinteistöt ja henkilöstön 
siirtoihin menevät kustannukset. On epäreaalista olettaa, että kiinteistöjen myynnistä tms 
saataisiin edes osa niihin sidotuista pääomista. 

Reaali sia laskelmia on todella vaikeata tehdä. Turun Rann ikkorykmentti vastaa Lounais
Suomen rannikon ja saariston varusmiesten ja reserviläisten kou lutuksesta sekä maanpuolus
tusaatteel I isesta toiminnasta yhteistoiminnassa reserviläis- ja maanpuolustusjä,jestöjen kanssa. 

Ei ole rahassa mitattavissa se työ, jota rykmentti on vuosien varrella tehnyt. 
Mikäli supistamissuunnitelma toteutuu voidaan sanoa, että rykmentti ei pysty selviyty

mään sille asetetuista tavoittei sta hyvästä yrittämisestä huolimatta. 
Rauman alueen ja koko Satakunnan poliittiset tahot ovat olleet myös huolissaan Kuuska

jaskarin kohtalosta. Tämä ilmeni mm sekä Satakunnan kansanedustajien, että Rauman 
kaupungin hall ituksen vieraillessa Kuuskajaskarin linnakkeella. 

Samoin raumalaisten maanpuolustus järjestöjen käynnistämä Pro Kuuskajaskari liike on 
selkeä kannanotto Rauman varuskunnan ja linnakkeen säi lyttämisen puolesta. Edustaahan 
liike jäsenkunnaltaan n 5000 henkilön mielen ilmaisua. 

Rykmentti on ylpeä saamastaan tuesta. Tässä ti lanteessa ei siis ole syytä lamaantumiseen, 
päinvastoin, meidän on entistä vakuuttavammin osoitettava toimintakykymme ja - tahtomme. 

Viimekädessä Rauman alasajo on poliittinen päätös, johon tällainen kansalaisten miele
nilmaisu ei voi oll a vaikuttamatta. 

Juhani Haapala 

ETU KANSI: 
Kuuskajaskarin merivalvontatorni - Uljas toimii tehokkaasti Selkämeren merenkulun turvana. 
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Työn 
• • • • • • aaressa 

Työstä ei tänä päivänä juuri huulta heite
tä. J<:ki n aika sitten yleisesti ajate ltiin , että 
työn pitää ensis ijaisesti oll a antoisaa, haas
tavaa ja luovaa. Tässä hetkessä moni pohtii 
mikä on työn arvo, työtoverin arvo ja yh
teistyön merkitys. Ehkä on hyvä miettiä 
mistä on lähdetty liikkeelle. 

Ensimmäinen työpäiväni telakan ruoka
lassa häämöttää jo kaukana takanapäin. 
Täytin sinä kesänä 15 vuotta, kissani oli 
syntynyt vappuna. Töitä ei siihen aikaan 
ollut mahdoton saada, mutta isäni se oli , 
joka lopulta yhtenä kesäiltana sanoi , että 
"sinne sais sitte kymmenes päivä mennä". 

Aamulla oltiin isän kanssa yhtä matkaa 
lähdössä pyörillä telakalle töihin. Isä hie
raisi lippalaki lla takaraivoaan, vilkaisi tyt
töä denimfarkuissaja ehdotti , että jättäisin 
helmet kuitenkin kotiin; "eihän niitä töis
sä", hän sanoi ja hihitti lakin takaisin otsal
le. 

Muistelen työintoani hymyssäsuin. Jo
kunen ruokatunti jäi pitämättä, kun en ha
lunnut jättää patatiskiä kesken. Ensimmäi
sestä ti I ipussista osti n stereosoi tti men, ru u
suverhot ja tammisen kirjahyllyn. Soitin 
on hajonnut matkan varrella, mutta ruusu
verhotovatkylpyhuoneen ikkunassa ja tam
mihyll y notkuu kirjoja, äänilevyjä ja valo
kuvia vuosien varrelta. 

Ujo denimfarkkuinen tyttö kasvoi työto
veruuteen kovassa ellei ehkä parhaassa 
mahdollisessa seurassa. Koti on täynnä 
pieniä muistoja ihmisistä, joiden kanssa 
on hikoiltu , hulluteltu, seilattu tunteja las-

kematta ja tehty työtä yhteen hiileen pu
haltaen. Jostain vuosien takaa muistuu mie
leen työtoverini Sylvi, 63 vuotta. Yöt oli
vat lämmintä maitoa täynnä enkä ole mi s
sään nähnyt meduusoja niin paljon kuin 
sinä kesänä Skinnarvikissä. Sylvi poltti 
piippua alastomana reelinkiin nojaten ja 
minä polskuttelin meduusojen keskellä. 
Sylvi teki maailman parhaita kaalikäärylei
tä ja ties i omasta mielestään kaiken mie
hi stä. Työtoveruuteemme sisältyi aikaa 
myöten se, että Sylvin voimat heikkenivät 
ja minä koitin tehdä töitä Sylvinkin edestä, 
että hän jaksaisi eläkeikään asti. Lopulta 
Sylvi jaksoi kantaa enää yhden maitotö l
kin kerrallaan ja epätodellinen kesä päätty i 
siihen, kun pakkasin viimeiselle sairaslo
malle lähteneen Sylvin piiput, herätyskel
lon, korttipakan ja pumpulialusvaatteet 
muovikass iin. Soitin kotiin, että minusta 
tehdään nyt Sylvi. Ei sitä unohda. 

Kangasalla olen valmistanut kuolevalle 
viimeisen aterian ja Tampereella kantanut 
viinaa ja filettä herro ille. Ja siihen vä liin
kin jotain mahtuu . Työyhteisö natisee. 
Yhtenäisyys on kovilla, pohditaan työn ja 
työtoverin tarpeellisuutta. Ei kai kuiten
kaan ole kysymys arvosta sinänsä, vaan 
siitä, miten arvostetaan asiat, jotka ovat 
tuntuneet itsestäänselvyyksi ltä. 

Satamaa ei vielä näy. Meri on arvaama
ton. Olkoon mukanasi luottamus omiin 
voimii si ja myötäinen tuuli. 

Päivi Juvonen 
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Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Naru kaulaan 

Kengät kastu vat, mutta varakengät saa
vat jäädä työhuoneen vaatekaappiin, kun 
niiden kanssa sallittua paitaa ei ole muka
na. Huoltopäällikkökin kertoo joskus jou
tuneensa vastaavaan pul aan: sitoi harmaan 
vyönsä kaulaan, kun ei siihen hätään löytä
nyt yhdistelmää, joka oli si sallinut sol
miotta kulkemisen. 

Talvea odotellessa tarkkailija pohtii millä 
suojata korvansa purevilta pakkas ilta. Yir
katurkjslakilla on koristeen arvo ja oh
jesääntö ei salli minkäänlaisia korvan läm
mittäj iä. Kuulon onneksi talvesta näyttää 
tulevan leudonlainen. 

Kirjeenvaihto päättyy 

Kirjeenvaihtokumppani kyllästyttää. 
Vaikka vastauskirjeet ovat jääneet lähettä
mättä on kumppani säännölli sesti muista
nut samalla asialla: "Olen päättänyt heti 
nostaa asuntosi vuokraa." 

Tarkkailija lopettaa yks ipuoli sen kirjeen
vaihdon ja hakeutuu muille markkinoille. 
Samalla pääsee eroon epäonni stuneen "il
mastontiremontin" aiheuttamasta riesasta; 
vetoinen ujellus alkaa reippaasti ennen ku
konlaulua, lahonneiden ikkunanputteiden 
lomista sinkoilee nuolen nopeudell a kaik
ki käpyä pienemmät rojut tupaan, imuri 
repii parhaansa mukaan tärykalvoja niin , 
että kuulemisen kanssa alkaa olla vaikeuk
sia, silmät ovat i1Tota kuopistaan, vi ima 
puree luuytimeen asti . Kiitos riittää, rakas 
ministeri. 

5 _ 
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Taiteilijat esiin 

Kahvi kerhon kollegio on onnittelemas
sa kansleri Tarmo Kolattua tämän merkki
päivänä. Kerholaiset ihailevat taiteilij an 
akvarelleja ja piirroksia. 

Asiaan on palattava. Työt on saatava 
pois keittiön komeron pimennosta. Tark
kailija on huomannut, että Kalkaksen luki
joissa on muitakin ku vataiteilijoita. Ehkä 
hyvällä silmällä sisustettu pentagonimme 
vo isi viikon pari toimia taidega lleri anakin . 

Tilapäisvälineet käyttöön 

Liikenteenvalvonnassa puhaltavat uu
det tuu let. Tyhj ät kamerapömpelit hiljen
tävät liikennev irran vauhdin lailliseksi. 
Onko tässä opittavaa myös sotaväelle? Pah
vi tutkat ulkoluodoille, petäjäiset pökkö
päät vartiopaikoille, panssari vaunujen sil
huetit rajoja suojaamaan ja paperi narusta 
turva-aidat vara toalueille. Pienill ä panok
silla kansalaisten turvalli suus kuntoon! 

Pieniä ehdotuksia: 

Oman käytön valokopiot päivänva loon, 
luvallisiksi ja maksulli siksi, kun niitä kui
tenkin korvat luimussa pakataan sa lkkui
hin. 

Lauantain ruokailuajat sunnuntaita vas
taav iksi, kun se koulutusa ika pyhän aatto
na joka tapauksessa on tavalli sta arkea 
lyhyempi . 

Ylimääräiset venekuljetukset maksulli 
siksi, kun jokainen halutessaan pystyy 
suunnittelemaan oman aikataulunsa kal
liin yhteys liikenteen mukaiseksi ja yleiset 
ku lku välineet nii lle kuuluvaan arvoonsa jo 
ekologistenkin sy iden vuoksi. 

Neuvottomana 

Tarkkai I ij a herkistää kaikki aistinsa neu
vottelupöydän ääressä kun "Iiteen maa lit 

saadaan sanlalta moslan putkelle vasta tas
pin modifioinnin jälkeen". Asia hukkuu 
tekniikan slangiin ja duunari luu lee ole
vansa maalitehtaa lla vaikka ohjelma il
moittaa aiheeksi alueellisen koskematto
muuden turvaami sen. 

Tarkkailija rakastui 

Vuosi va ihtuu . Saaressa on pidot. Hai
kein mielin huomaa taas luonnon kauneu
den ja voiman sekä ihm isten innon yhtei
siin as ioih in. Oltuaan vuosia itten itsekin 
saarelainen tarkkailija oppi rakastamaan 
luontoa ja työtään. 

Myöhemmät ajat ovat opettaneet, että 
työ sinänsä ei riitä; sen sisältö löytyy muis
ta ihmisistä. Ei es imiehistä eikä alaisista 
vain Sinusta j a minusta. 

Ahdistuminen 

Tarkkailija saa tietää miten "henkilös
tön uudelleen kohdennusta" ja "urakehi 
tystä" on hänen osalleen suunniteltu . Oma 
mielipide lähtee paperill a päättäjille. Kun 
vastauski1jettä ei tule tarkkailija päättelee 
jääneensä ratkaisunjakelussa niiden jouk
koon, joille asia ei ku ulu. 

Mieleen muotoutunutta 

Kohdennus 
Kehittäminen 
Työryhmä 

Määräaika 

Pakkosiirto 
Lakkauttaminen 
Säästää päätöksen tekij än 
arvostelulta 
Vähemmän tärkeän työn 
tekemi sen syy 

Lisää pieniä ehdotuksia: 

Nostetaan ki ssat pöydälle. Keskustel
laan avoimesti vaikeistakin as ioista ja jäte
tään turha arvovalta sivuun . Turvalli suus 
on monen pienen asian summa. 
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Riistajuhlat Örössä la 7.11.1992 

Örön rii stajuhlat valmisteltiin suurelta 
os in talkootöinä, joihin osalistui suuri osa 
seuran jäsenistä + osa jäsenten kutsumista 
vieraista. Meren antimia kalasteltiin par
haimmi llaan parilla kymmenellä verko lla 
ja saaliiksi saatiinkin riittävästi siikaa ja 
kampelaa. 

Rii stajuhliin kuuluu tietenkin myös met
särii sta ja niinpä nytkin saimme nauttia 
myös jänispaisti sta. 

Ruokia va lmi telti in osittain kotona, 
mutta myös isommalla porukalla keittiöl
lä. 

Juh lat pidettiin sotil askodissa, joka oli 
myös talkootyönä kauniisti kori steltu . 

Valmiin pöydän antimiin kuu lu i todella 
runsas määrä eri lai sta purtavaa; 111111 . eri
lai sia laatikoita, savustettu ja ja graavattuja 
kaloja, maustekaloja, hyytelöitä, salaatte
ja, uunijänistä, piirakoita, leikkeleitä jne .. . 

Koko lauantai päivä meni edellä main it
tuihin valmisteluihin, mutta kyllä nautitta
van maukasta ruokaa sitten riittikin yltä
ky ll in vajaa neljänkymmenen hengen mäs
säiltäväksi sinä iltana ja vielä seuraavan 
päivän rääpijäisistäkin jäi kaikille haluk
kai lie koti invietävää. 

Til an ohjelmaan kuului tietenkin myö 
tanss i, joka järjestyi CD-musiikin tahdi s
sa. Parhaiten valss i sujui parilta kapt Ro
stedt ja ylil tn Nummela, mutta valitetta
va ti he ehtivät kameran silmän alta pii 
loon ja til anne jäi ikuistamatta. 

Li säksi oli pari seuraleikkiä ja arpajai
set. 

Syksyisen tuulinen ja räntäsateinen päi
väja ilta kului näin yhdessäolon merkeissä 
syöden ja hauskaa pitäen. 
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Rannikkotaisteluharjoitus 7.-17 .12.1992 

Turun Rannikkorykmentti järjesti tällä 
kertaa Örön linnakesaare ll a suuren taiste
luharjoituksen,johon parhaimmillaan osal
li stui yli 800 innokasta miestä. 

Miehiä oli kerääntynyt useasta eri pai
kasta; Porin Priikatista, Hangon rannikko
patteri stosta, Uudenmaan Prikaatista, V ar
sinais-Suomen Ilmat01juntarykmenti stäja 
ti etenkin meidän omilta linnakkei lta eli 
Turun Rannikkorykmenti stä. 

Ilmat ol ivat ajankohtaan nähden tyydyt
tävät; hi eman saimme sadetta, pakka esta 
ei tarvinnut kärsiä, eikä tuulikaan ollut 
mikään aivan mahdoton. 

Utö 21.12. 
Joululaiva Parainen 
toi pikkujoulun 

Sotilaskodin pikkujoulukiertue toi Utön 
varusm iehi lle ja linnakkeen henkilökun-

Harjoitus sujui yle isesti ottaen hyvin, 
tavoitteet saavutettiin suurelta osin täysin 
kiitettävästi. 

Koska kyseessä o li näinkin pitkäaikai
nen j a laaja harjoitus pieni ltä vahingonta
pauksiltakaan ei voitu välttyä. Onni onnet
tomuudessa o li kuitenkin se, että kukaan ei 
loukkaantunut. 

Monille harjo itus o li ainutlaatuine n, 
mutta varmasti kaikille siitä jäi monenlai
s ia muistoja. 

nalle joulumielen upeall a ohje lmisto ll a. 
Joulupukki anto i varusmiehill e joululah
jaksi CD-soittimen, jota kuntosalilla on 
pitkään kaivattu. Antti Sarpilan yhtye sekä 
Mika ja Turkka Mali järjestivät vielä jamit 
täyteen ahtautuneella kerholl a. 

--:W- pärskeitä 

Utö 31.12. 
Vuosi vaihtui Utössä 

Perinteine n uuden vuodenvastaanotto 
hyvän ruoan ja juoman merkei ssä vietet
tiin Utön koti seututaloll a. Pasi Staff ja 
Vesa Ranki olivat tanssimusiikin takana 

Utö 31.1.-1.2. 
Misokeittoa ja sushia 

Helena Pe isa j a japanilainen vai hto-opet
taja Mar ie Fuji toi vat Utöseen japanilaista 
kulttuuria. Aikui sille pidetti in sunnuntai
na japanil aisen ruoan kurss i, jonka aikana 
valmistettiin ruokaa meri levästä, tofusta, 
dashi sta ja vähän tutummistakin aineista. 
Maanantaina päiväkodin j a ala-asteen lap-

g _ 

vierai lev ien tähtien tukena. Varusmiehet 
järjestivät ilotulituksen, jota koko saaren 
väki kiipesi ihai lemaan majakan juurelle. 

set saivat opetella japanilaista paperitaitte
lua. Uteliaita aikuisiakin oli paikall a. Kou
lu laiset sa ivat tutustua Marien videofil
mei ll ä Japanin maisemiin ja kalas tuselin 
keinoon. Utön li nnakkeen ruokailijat jäi
vät odottamaan japanilaista teemapäivää. 
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12.2.92 palkitut varusmiehet: alik Tatu Mauri Kahila, tkm Mika Johannes Heinonen, alik Jari Heino. 
Kirja Saaristomeri ja Merisota korp Timo Rindell. Tuoppi Kari Juhani Randel , Puukko Juha Pekka 
Koivisto, Puukko Klaus Halikainen. 

-
Kapteeni Matti Vainionpää tutustumassa johtoesikuntaan. 

Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennykset ja nimitykset 

- värvätty korpraa li Peter Erik Nylund 
alikersantiksi 6.1 2. 1992. 

- majuri Markku Alfons Järvi everstiluut
nantiksi 6.12.1992 

- talousluutnantti Hannu Erik Karl sson 
talousyliluutnantiksi 6.12. 1992 

- soti lasteknikko Ari-Pekka Harhala tek
nikkoluutnantiksi 6. [2.1992 

- luutnantti Janne Ilmari Huusko puolus
tu svo imi e n y liluutn antin virkaan 
1.1. 1993 lukien. 

- seuraavat opistoupseerioppilaat vänri 
kiksi 17. 12.1992 lukien: 

Eronen 
Kankare 
Larumo 
Liisanantti 

Petri Juhani 
Henry Mikael 
Ari Juhani 
Pekka Juhani 

- sotilasmestari Seppo Juhani Orpana luut
nantiksi 1.2. 1993 lukien. 
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Määräykset 

- yliv Juha Åberg sij aisena hoitamaan Saa
ri stomeren Rannikkopatteri ston Esikun
nan toimi stoup see rin tehtäv iä 
19. 11.1992 lukien 

- ylivTom Rönnberg taisteluvälineupsee
riksi Saari stomeren Rannikkopatteri s
ton Es ikuntaan 1.2. 1993 lukien 

- tstosihtTuula Saloniemi toimistosihtee
riksi komentotoimistoon 1.1.1993 luki 
en 

- tstos iht Terttu Mäkinen toimistosihtee
riksi Huoltopatterille 1.1.1 993 lukien 

- v-alik Eino Lehti sotavarustemieheksi 
Saari stomeren Rannikkopatteriston Esi
kuntaan 1.5.1993 

- v-alik Christer Lindroos sotavarustemie
heksi Gyltön linnakkeelle 1.5.1993 

- värv tilannevalvoja Tiina Salonen til an
nevalvojaksi meri valvonta-a luekeskuk
seen 1.1.1993 lukien 

- maj Kari Vilho Eerikki Toivonen sij ai
sena hoitamaan majurin virkaan kuulu
via Kuuskajaskarin linnakkeen päälli
kön tehtäv iä 1.2. 1993 lukien 

- yli! Janne Veikko Herral a sij aisena hoi
tamaan Kuuskajaskarin linnakkeen pääl
likön tehtäviä siihen saakka kun maj 
Kari Toivonen ottaa tehtävät vastaan 

- ltn Pas i Emil Kataja komentotoimiston 
toimi stoupseeriksi 1.4.1993 lukien 

- ltn Hannu Juhani Lahti meri valvonta
aluekeskuksen pääll iköksi 1.4. 1993 lu
kien 

Palvelukseen ottamiset 

Seuraavat opistoupseerit väliaikaisena 
hoitamaan puolustusvoimien 6 luokan opis
tou pseeri n virkaa aj aks i l . l . 1993 -
3 1.8. 1993 määrättyinä opetusupseereiksi: 
kers Kuisma Jari Juhani Gyltön lke 
kers Takala Aarne Juhani Gyltön lke 
kers Leino Sami Uolevi Utön lke 
kers Siiri Ilkka Heikki Tapani Utön lke 
kers Jaakkola Vesa Antero Utön lke 
kers Mälkiä Petri Olav i Kja lke 
kers Hämäläinen Joni Juhani Kja lke 
kers Mäkelä Joni Antero Kja lke 
kers Lepistö Jarkko Kristi an ~ja lke 
kers Sillanpää Juha-Matti Orön lke 

Seuraavat opi stoupseerien peruskurssi 
5 1 : n oppi Jaat puolustusvoimien til apäiseen 
A 5 palkkausluokan virkaan työharjoitte
luajaksi 7. 1.- 2.7. 1993 määrättynä ha.ijoit
telijan tehtävään: 

Hannu Juhani Tomukorpi 
Marko Tapani San kala 

Kja lke 
Gyltön lke 

- tstosiht Merja Maa.i·it Laakso sijaisena 
hoitamaan puolustusvoimien A 10 palk
kaluokan toimistos ihteerin virkaa ajak
si 27 .1.-3 1.7 .1993 määrättynä to imis
tos ihteeriksi rykmentin esikunnan huol
totoimi stoon 

7. Irtisanoutumiset 

Yli ! Jaakko Juhani Nummela on irtisa
noutunut puolustusvoimien I luokan opis
toupseerin virasta 1.1 2. 1992 lukien. 

Maj Pentti Oskari Hänninen on irtisa
noutunut puolustusvoimien majurin viras
ta 1.2.1993 lukien. 

Ylil Kalev i Esa Sav ioja on irti sanoutu
nut puolustusvoimien I luokan opistoup
seerin virasta 1.2. 1993. 

Siirrot 

Vuoden vaihtuminen toi tullessaan ryk
menttiin uutta henkilöstöä Lounais-Suo
men Sotil as läänin Es ikunna ta ja Turun 
Sotil aspiiristä: 
- kenttärovasti Rauno Olavi Järvinen ryk

mentin ja Turun Varuskunnan sotil as
papiksi 

- maj Kari Antero Kallio järj estelytoimis
toon toimistoupseeriksi 

- kapt Rauno Juhani Niemi rykmentin esi
kuntaan erityistehtäv iin 

- yli! Ilmo Rudolf Laakso huoltotoimis
toon toimi stoupseeriksi 

- ltn Matti Tapani Autio Örön linnakkeen 
vääpeliksi 

- tstosiht Tuula Marianne Saloniemi toi
mi stosihteeriksi komentotoimistoon 
tstosiht Terttu Tellervo Mäkinen toi
mistosihteeriksi Huoltopatterille 
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Naisarmeija 

Koulutustarkastustaedelsi sulkeisjärjes
tyksen harjoittelu , jonka uljas moitteetto
muus sai Kuuskajaskarin lasten silmät heh
kumaan innosta. Eikä siinä kyllin , lapset 
päättivät perustaa oman koulutusosaston . 

Varuskunnan lapset tajusivat varusta
misen merkityksen , ensin tehtiin puuaseet, 
sotilasvyöt, patruunataskut ja ylei skuva 
mahdollisimman samankaltaiseksi. Varus
tamisviikkoa seurasi koulutus . Jari ryhtyi 
ryhmänjohtajaksi , oli kuulemma oikein 
va)jttu, kun hänellä oli eniten karkkia. Sari , 
Taina, Kati ja Ari muodostivat puoliryh
män. Ari oli kelpuutettu mukaan pienuu
destaan huolimatta tähän naisarmeij an run
gon ensimmäiseen puoliryhmään . 

Koulutus eteni: "Asento, lepo. Olalle -
vie, eteen - vie, Ari liikkumatta. Käännös 
oikeaan - päin. Taina ei pe lleillä." Pieni 
naisosasto kehittyi varsin näppäräksi. Ka
pinaa ilmeni välill ä, tuohtunut tyttöl apsi 
juoksi kesken haijoitusta kotiin itkua tu
hertaen , kun ryhmänjohtajan moite, j a oma 
töppöily harmitti. Muu ryhmä painui aina 
perässä ja pienen maanitte lu n ja parin kar-

kinjälkeen rauha palasi ja koulutus jatkui. 
Taitojen edistyessä Jari päätti kilpailuttaa 
ryhmäänsä kou lutustarkastuksessa sulkeis
kentän vierellä o levalla pienellä aukioll a. 
Tahtimarssi ja käännökset liikkeessä oli
vat naisarmeijan valttikortit, tytöt oppivat 
rytmiliikunnan kuin luonnostaan. 

Suuri päivä koitti , alokaspatteri valmis
tautui koulutustarkastuksen sulkeisiin. Toi
minta lähti moitteetta käyntiin, mitä nyt 
lapset huseerasivat sulkeiskentän laidalla. 
Osastoille komennettiin aiheeksi tahti mars
si , jonka suoritukseen pieni naisarmeija 
yhtyi . Sulkeisi ssa olevia varusmiehiä al
koi hymyilyttää. Lopu llinen niitti tuli , kun 
Jarin ääni kaikui kirkkaana yli kentän : 
"Tahtiin Kati , heti tahtiin tai ei tule kark
kia! " 

Komentaja ei paheksunut varusmiesten 
naurunpyrskähdystä, koska viisaana mie
henä hän ymmärsi maanpuolustuksen ja 
isänmaanrakkauden ilmentymisen pienes
sä naisarmeijassakin. 

Tyrsky 

--"W kilta 13 -

Hyvät kiltasiskot ja 
- veljet! 

Vuosi 1992 on takanamme. Taloude lli sesti se oli kill a ll e erittäin raskas, mutta sitä 
tapahtumarikkaampi. Taloudellista vaikeutta li säs i suuresti se, että n. 200 kiltalaista jätti 
j äsenmaksunsa suorittamatta. On täysin ymmärrettävää, että taloude llinen lama vaikut
taa meidän kaikkien kukkaroihimme, e ikä vähiten eläke läisten,joita suuri osa kiltalais is
ta on . Toisaalta on mui stettava, ettei kiltakaan vo i to imia ilman rahaa . 

Erityi sesti ilmoitusten tyrehtyminen Kalkas-lehdessä, asettaa meidät vaikean ongel
man eteen. Mieleeni tulee Willi ams Shakespearen Hamlet-näytelmän lause: "To be, or 
not to be: that is the question ." Ollako vai eikö o ll a: s iitä on kysymys . Olen tiedustellut 
eräältä mainosto imistolta, ottai s iko tämä hoitaakseen ilmoitusten hankkimisen, mutta 
asia on vielä keskeneräinen. 

Vuos ikokouksessa tehtiin seuraavat yksimie li set päätökset: Jäsenmaksu alennettiin 60 
markkaan j a Kai kas- lehden tukemi sta varten j äsenmaksuun liite tään vapaaehto inen 40 
markan lehtimaksu. To ivotan kaikille kiltala isille hyvää terveyttä j a mukana o loa 

kaikissa ri enno issamme. 
Toivo Veriö 
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Turun Rannikkotykistökilta ry 

Toimintakertomus vuodelta 1992 

1. Yleistä 

Killan toiminta on enti sestään li säänty
nyt. Uusia jäseniä on ede lleen kiltaan liit
tynyt runsaasti. To imintavuos i on sikäli 
ollut poikkeuksellinen, että kiltamme täyt
ti 30 vuotta. 

2. Jäsenistö 

Kill an j äsenmäärä o li vuoden lopulla 
729 henkilöä, joista naisia o li 127, kunni a
j äseniä 2, a inaisj äseni ä 3, varusmiesj äse
ni ä 25 ja vapaajäseni ä 30 . 

2. Johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano on ollut seu
raava: 

- puheenjohtaj a To ivo Veri ö 
- varapuheenj ohtaj a He ikki Ki viranta 
- j äsenet: Albert He ino, He ikki Kanerva-

mäki , Irme li Mäihämäki (ta loudenho i
taj a), Kauko Peltonen (eronnut killasta 
6.4 .), Helga Wi lkman (jäsenkirjuri ), 
Matti Ahl roos. 

- varaj äsenet: Elina Laiho (sihteeri ), Pentti 
Laine, Re ino Linkosaari , He ikki Ki vi
ranta, He ikki Suo mäkij a Timo Kuoreh
j ärvi. 

Lisäksi jotokuntaan ovat Rauman ala
osaston perustami sen j älkeen kuuluneet 
Tauno Setälä, Teppo Koskinen ja yhteys
miehenä Kiri! M osaleff. 

Rykmentin yhteysupseerina on to imi
nut majuri Vesa Ranki . 

4. Tilintarkastus 

Vuosikokouksen valitsemina tilintarkas
tajina ovat to imineet Kaino Takala j a Han
nu Karl sson. Varatilintarkastajina ovat ol
leet Sven Ramström ja Eino Tirronen. 

5. Erikoisalojen hoito 

- Lakiasiain hoito Arno Le ino. 
- Maanpuolustuskiltoj en kiltaneuvostos-

sa edustajina Pekka Aitero j a Matti Ahl
roos. 

- Lounais-Suo men kiltapiirin hallitukses
sa ovat toimineet kiltapiirin puheenjoh
taj ana Pekka Aitero, varapuheenjohta
j ana Toivo Veri ö j a j äseninä Matti Ahl 
roos, Heikki KanervamäkijaPaavo Pelt
tari . 

- Rannikonpuolustajien kjll assa ovat hal
lituksessa toimineet To ivo Veri ö vara
puheenjohtaj ana j a j äseninä Matti Ahl
roos, Heikki Kanervamäkij a Irme li Mäi
hämäh 

- Rannikkotykj stöupseeriyhdi styksen hal
i ituksessa rann i kkotyki stöki I tojen edus
taj ana on ollut Toivo Veri ö. 

- Suomen Sotil as- lehden as iamiehenä on 
to iminut Matti Ahlroos. 

- Maanpuo lustusjärjestöjen suurkeräyk
sen killan keräyspäällikkönä on to imi
nut M atti Ahlroos. 

- Kalkasen to imitusneuvostossa ovat o l
leet Elina Laiho, Seppo Ruohonen j a 
To ivo Veri ö. 

- Kalkaksen toimittajina ovat olleet Pasi 
Staff j a Re ino Linkosaari sekä toimitus
sihteerinä Erja Sallinen. 

- Ilmo itusten hankkij ana on o llut Heikki 
Suomäki . 

6. Alaosastokillan perustaminen 

17.3. perustettiin Raumall a kill an ala
osasto, joka sai nimekseen Se lkämeren 
alaosastokilta. Perustavassa kokouksessa 
alaosaston johtokuntan va littiin Tauno 
Setälä puheenj ohtaj aksi, Teppo Koskinen 
varapuheenjohtaj aksi, Outi Mäkelä sihtee
ri- rahastonhoitaj aksi j a j äseniksi Antero 
Elo mäki , Vapp!] -Erika Koskine n, Paul 
Laaksonen ja Kiri! Mosaleff. 

\ , 

,, 

. , 
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7. Killan tekemät retket, tilaisuudet ja edustukset 

22. 1. 
25-
26. 1. 
27.l. 
15.2. 
2 1.2. 
22.2. 

7 .3. 

13.3. 
16.3 . 
17 .3. 
13- 14.4. 
16.5. 
26 .5. 
3 1.5. 
4.6. 
4 .6. 
6- 7 .6. 

23-27.6. 

10- 11.7. 
24.7. 
8.8. 
15.8. 
22.8. 
6.9. 

8.9. 

10.9. 

13.9. 
19.9 . 

3. 10. 
16. 10. 

22. 10. 
24.10. 

24. 10. 
12. 11. 
14. 1 l. 

tutustuminen vakuutusyhtiö Apolloon. Mukana 60 kilta laista. 
Maanpuolustuskiltojen liiton turvalli suuspo liittinen seminaari 
Kadettikoulull a. Mukana 28 kilta laista. 
kunni akäynti sankarihaudalla. 
suurkeräyksen avajaiset Turussa kauppatorill a. 
Turun Sotilaspiirin vuos ipäivä. Kiltaa edusti puheenj ohtaj a. 
vuosikokous. Mukana 89 kilta laista. Vuos ikokouses itelmän piti Saari stome
ren Meri vartioston ko mentaj a, kommodori Raimo Tiilikainen aiheesta: "Saa
ristomeren Meri vartioston toiminta". Kommodori T iili ka isell e luovutett iin 
killan hopeinen levyke . Vuosikokous oli eversti Ri sto Sinkkoselle vi imei nen 
virallinen es iintyminen rykmentinkomentajana kiil a sa. Hänelle luovutettii n 
kiitolli suuden osoituksena las inen "Alli"- lintu . 
Kalamatka Paraisille Nil s Erikssonin omi stamall e saarell e. Mukana 22 ki lta
laista. 
Talvisodan muistotil a isuus Itsenäisyyden ki vell ä. Mukana 12 kilta laista. 
Tutustuttiin Pelto lan ammattioppilaitokseen. Mukana 48 kiltalaista. 
Alaosaston perustaminen. Mukana 20 kilta laista. 
Pikareisteily Turusta Tukholmaan. Mukana 41 kilta laista. 
Maanpuolustusmessut He ls ingissä. Mukana 35 kilta laista. 
Tutustuminen Tyki stöprikaatiin Niini sa los a. Mukana 23 kilta laista . 
Mannerheimin 125-vuoti sjuhla Louhi saaressa. Mukana 2 1 kilta laista. 
Puo lustusvoimien lippujuhla ja paraati . Kill an lippua kantoi Kauko Friman. 
Kenrl Veikko Veteri sen juhlatil a isuus VPK:n talo ll a. Puheenj ohtaj a edusti . 
Laatokan puolustajien tutustumiskäynti Turkuun j a vuo ikokous. Kiltaa edus
tivat Olavi Simola, Saga Hass inen j a To ivo Veriö. 
Viron kiertomatka. Re itti o li seuraava: Turku- He ls in ki- Tall inna-Pärnu
Tartto-Vilj anti- Pärnu- Tallinna-Helsinki- Turku . Mukana 20 kiltalaista. 
Tutustumisretki Kökariin . Mukana 44 kilta laista. 
Ri ste ily Ukko-Pekall a Airi stoll e. Mukana 28 kilta laista. 
Retki Orö n linnakkeelle. Mukana o li 11 8 kilta laista. 
Rannikonpuolustajien päivä Kyminlinnassa. Mukana 7 kilta laista. 
M aanpuolustuskiltojen suurkeräys Hansa-kortte li ssa. 
Varsinais-Suomen Reserviupseeri yhdistys vietti 30-vuoti sj uhl aa. Edustamassa 
Matti Ahlroos, Pekka Aitero, Heikki Ki viranta, Toivo Veri ö. 
Maanpuolustuskoulutus alkaa Turussa. Turun neuvotte lukunnassa kiltoja 
edustaa Pekka Aitero . 
Rykmentin vuos ipäivä. Samana päivänä oli myös rykmentin uuden lipun 
naulaustila isuus. Puheenjohtaj a yhtenä naul aajana. 
Kala- j a marj amatka Rei laan. Mukana 62 kilta laista. 
Suomenlinnan Rannikkotyki stökilta täytti 30 vuotta. Onni ttelemassa Toivo 
Veriö j a Matti Ahl roos. 
Kalamatka Gyltööseen. Mukana 8 kilta laista. 
Turun Sotil aspii rin lopettaj aistil a isuus Heikkilässä . Puheenjohtaja edusti 
kiltaa. 
Alueelli sen M aanpuolustusyhdi styksen vuosipäivä. Puheenj ohtaja edusti. 
Sotaveteraanipatsaan palj astustil ai uus Samppalinnan mäell ä. Mukana 25 
kilta laista. 
Sotaveteraani en iltajuhla Typhooni ssa. 
Turun Sotilaspiirinjäähyväiskonsertti Mikaelin kirkossa . Puheenj ohtaja edusti. 
Kyminlinnan Rannikkotyki stökilta täytti 30 vuotta. Kiltaa edusti vat Matti 
Ahlroos, He ikki Kanervamäki j a Toivo Veriö. 
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2 1.11. kill an 30-vuoti sjuhla. Päivä j uhl aa vietettiin juhlalli sesti VPK :n talo ll a. Onnit

te lijoita oli 57 henkilöä 27 :stä e ri jätj estöstä. Tilai suudessa oli 400 osanottajaa . 
Iltajuhla vietettiin rav into la Sinisessä hetkessä. Osanottajia 102. 

4 .1 2. Kill an lahj ana rykmentille paljastettiin rykmentin esikunnassa laatta, jossa 
teksti oli seuraava: "Tämän esikuntarakennuksen sisustuksen ovat suunnitel
leet eversti Olavi Simola ja professori Aarne Ehojoki" . 

6. 12. Itsenäisyyspäivä, johon otti osaa Turussa 11 kiltal aista. Rauman paraati ssa 
lippuamme kantoi Kauko Friman. 

2. 12. rykmentin parhaat kouluttaj at palkittiin Raumalla. Palkinnot j aettiin yli] 
P Rantakarille ja yli v J Abergille. 

18. 12. 
24. 12. 

kilta teki pikariste il yn Naanta li sta Kapelskäriin . Mukana 57 kiltalaista. 
Jouluaaton varti o sankarihaudall a. Vartiossa Timo Kuorehj ärvi, Timo Ahl
roos, Kari Koski , Mika Ko ivunen. 

Lisäksi kill an edustajat ovat o lleet rykmentin kotiutustil aisuuksissa, valatil a isuuksis
sa, Lounais-Suomen kiltapiirin kokouksissa, Kalkaksen toimitusneuvoston kokouksissa, 
Rannikkotyki stöupseeri yhdi styksen kokouksissa sekä Rannikon Puolustaj ain kill an hal
lituksen kokouksissa. 

8. Yhteydenpito Turun Rannikkoryk
menttiin 

Yhteyde npito kummirykmenttiin on 
edelleen j atkunut kiitettäväs ti eril a isten ta
paamiste n, kokousten j a retkien merke is
sä. 

9. Killan historiikki 

30 vuoti aan kill an tapahtumista on kil 
lan puheenjohtaj a Toivo V eriö laatinut hi s
toriikin "Turun Rannikkotyki stökilta 1962-
1992" . 

10. Rannikkojoukkojen ansiomitali 

Kulu vana vuonna on valmistunut ran
ni kkojoukkojen ansiomitali , jota voidaan 
j akaa 10 vuotta kill assa o ll ei ll e ansioitu
neill e kiltalaisille ja muille kiltatyössä an
sio itune ille kansalaisille. Puolustusvoim i
en komentaja on hyväksy nyt mitalin kan
nettavaksi muiden kunni amerkkien kans
sa. 

11. Palkitsemiset ja lahjoitukset 

30-vuoti sj uhl an yhteydessä palkittii n 
runsaasti ansiokkaita kiltalaisia ja mui ta 
kiltaa voimakkaasti tu keneita henkilöitä. 
Juhlan aikana mu istettiin seuraavia henki
löitä: 

Killan kultainen ansiolevyke: 

Kenrl Wilhelma Stewenja kenrl Veikko 
Vesterinen, everstit Olav i Simola, Ri sto 
Sinkkone n, He ikki Luostarinen, Juhani 
Haapala, kommodori Raimo Tiilikainen, 
professori Aarne Ehojoki , po lii s imestari 
Juhani Salonen, kiltaveli Matti Ahlroos j a 
Maanpuolustuskiltoj en Liitto ry. 

Killan hopeinen ansiolevyke: 

MPKL:n puheenj ohtaj a Erkki Inkinen , 
to iminnanjohtaj a Jarmo Merinen ja RP
kill an puheenj ohtaj a Asko Heil ala. 

Killan pronssinen ansiolevyke: 

Maj: t S-G Grönberg, Pentt i Hänninen, 
Sakari Kinnarinen, Uo lev i Pii spanen j a 
Vesa Ranki , kapt: t Jukka Kankare, Paavo 
Koli , Ari Koskinen, Seppo Salonen, Pasi 
Staff, Matti Vainionpää, Jorma Virtanen, 
ltn Timo Rehnberg, mussotm Pertti Kei
häs, musy lip Jari Koivisto, vääp Markku 
Vaaro la, ylik He ikki Salakari sekä kiltas is
kot ja -velj et He ikk i Ki viranta, Elina Lai
ho, Sirkka M aisala, Eila Moisio, Irmeli 
Mäihämäki , Erj a Salline n, Tauno Setälä, 
Vuokko To ivanen, Ail a Urponen, Helga 
Wil kman, Raija Vi rtanen ja Rita Vi rtanen. 
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Hopeinen kiltaristi: 

Pekka Aitero, Kauko Friman j a Maij a 
Veri ö. 

Pronssinen kiltaristi: 

Timo Kuorehjärvi, Mauri Niittyne n, 
Aune Oksa j a He lmi Tuo minen. 

Rannikonpuolustajien ansiomitali: 

Muskaptl Turkka Mettälä j a kiltavelje t 
sekä -siskot Aarre Kurki , Aarne Helminen, 
Eero Rauss i, Rauno Tenovuo, Jorma Aro, 
Martti Lerto la, Aimo Eronen, Le na Fri
man, Usko Ivaska, Heikki Kanervamäki , 
Arvi Korhonen, Uuno Kottonen, Pauli 
Kyntöaho, Pertti Kyrö lä, Pentti Laine, 
Re ino Linkosaari , Matti Mai sa la, Heikki 
Pe ltonen , Veikko Pullia inen, Kaino Taka
la, Kurt-Erik Wigren, Matti Virtanen j a 
Tauno Vuori sto. 

Hopeinen kynttelikkö: 

Toivo Veri ö 

Varusmiehiä on mui stettu kuluneen vuo
den aikana seuraavas ti : 

Pronssinen ansiolevyke: 

Tino Johansson, Manu Arponen, Jonne 
So la, Jaakko Pöyhönen, Jouni Jantunen ja 
Mii kka Manninen. 

Laiva liput: Jaakko Re ko la, Petri Wilen, 
Juha Susi, Petri Lehtonen, Jari Virtanen j a 
Mika Ahomäki . 

Kilta on luovuttanut ryk mentille lipun 

uusimi een 2000,00 mk. 
Kilta on luovuttanut sotaveteraani pat

sasta varten 200 ,00 mk. 
Kilta o n luovuttanut M anne rhei min 

muistojuhlaa varten 28. 1.92 200,00 mk. 
Kilta on saanut Maanpuolustuskiltojen 

liito lta 1000,00 mk j a kunni amaininnan 
jäsenhankinnasta. 

12. Killan jäsenmaksu 

Kill an j äsenmaksu on kuluneena vuon
na o llut 70,00 mk. 

13. Muistamiset ja joulutervehdykset 

Kilta on muistanut j oulutervehdyksill ä 
kaikkia yhteistoiminnassa olev ia kiltoja, 
Lounais-Suomen Sotil as läänin Es ikuntaa, 
Turun Rannikkorykmentti ä, Lounai s-Suo
men kiltapiiri ä sekä Maanpuolustuski lto
jen liittoa. 

14. Tiedottaminen 

Tiedottaminen on ho idettu Kalkaksen, 
Turun Sanomien, Turkulaisen ja Länsi
Suomen välitykse ll ä. 

15. Lopuksi 

Kilta es ittää lämpimät kiitoksensa eversti 
Juhani Haapalalle j a rykmentin henkilö
kunnalle, varusmiestoimikunnall e, ki ll an 
to imintaa tukene ille yrityksill e ja yksityi
si lle henkilö ille sekäeri til a isuuksien es iin
tyj ille, jotka ovat myötäva ikuttaneet nii 
den o nni stumiseen. Killan johtokunta es it
tää parhaat kiitoksensa kaikill e jäsenill een 
aktii visesta osanotosta kill an tapahtu mi in . 

Killan johtokunta 1993 
Puheenj ohtaj a Toivo Veriö, puh. 92 1/3 11 2 17 
Varapuheenjohtaj a Heikki Ki viranta, puh. 92 1 /246 2508 
Sihteeri E lina Laiho , puh. työ 92 1/695 362, koti 92 1 /352 127 
Taloudenho itaj a Marj atta ylander, puh. 92 1/233 3724 
Jäsenas iat Heikki Kanervamäki, puh . 92 1/37 1 176 
Johtokunnan muut j äsenet: Matti Ahlroos , puh. 92 1 /323 746, Kauko Friman, puh. 92 1 / 
248 4980, Timo Kuorehj ärv i, puh 92 1/50 1 604, Pentti Laine, puh. 92 1/87 1 552, Ei la 
Moisio, puh . 92 1/3947 11 , Pi1jo von T ro il , puh . 92 1/3 19 592, työ 92 1/392 600, Seppo 
Ruohonen, puh. 92 1 /244 442 1, Matti Virtanen, puh. 92 1 /35 1 490. 
Rykmentin yhteysupseeri majuri Vesa Ranki , puh. työ 92 1/695 342. 
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Turun Rannikkotykistökilta Selkämeren alaosasto, Rauma 

Toimintakertomus vuodelta 1992 

1. Yleistä 

Turun Rannikkotyki stökill an Selkäme
re n al aosas to peru ste ttiin Raum all a 
17.03. 1992 kulttuuritalo Poselli ssa pide
tyssä perustavassa kokouksessa. Pääkillan 
edustajat o li vat paikall a juhlistamassa pe
rustavaa kokousta ja kertomassa kiltatoi
minnasta maassamme. Kill an puheenjoh
taja Toivo Veri ö luovutti kill an standaarin 
perustetull alaosastolle to ivottaen samal
la onnea j a menestystä tul evalle toiminnal
le. 

Alaosaston toi minta on lähtenyt liik
keelle kohta laisen innostuksen saattelema
na ja omia toimi ntatapoja j a -menetelmiä 
etsien. Onnelli sta ti lanteessa on ollut, että 
Kuuskajaskarin linnake on suonut ti lai
suuden käyttää ns etapin ti !oja alaosaston 
johtok unnan kokouks iin ja ka iki n tavoin 
muutoinkin tukenu t alaosaston käynn istä
essä toimintaansa. 

2. Jäsenistö 

Toiminnan etsiessä vielä omia uomiaan 
on myös alaosaston jäsenistön kohdalla 
ti lanne täysin auki. Ka ikki han maksavat 
jäsenmaksunsa pääki ll alle koska ka ikki 
ovat Turun Rannikkotykistöki ll anjäseniä. 
Selkämeren alueen kun nissa asuvat tuskin 
ovat halukkaita maksamaan eri 11 istäjäsen
maksua alao astolle. Tu levaisuudessa asia 
tulee jotenkin ratkaista, tai lopettaa sitten 
eritte ly siitä ketkä kuu luvat alaosastoon ja 
ketkä taas pääkiltaan. Teoreettisesti asiaa 
tarkaste llen kaikki Selkämeren alueen kun
nissa olevat ja asuvat voisivat kuu lua ala
osaston jäseninä myös pääki ll an jäsenyy
teen maksaen kuitenkin vain yhden jäsen
maksun, joko pääki ll a lle tai alaosastolle. 

Jos jäsenmaksu menee pääkillalle siitä 
voitaisiin osa antaa alaosaston käyttöön, 
tai määrittää erikseen joku summa vuosit-

tain joka annetaan alaosaston toiminnan 
tu kemi seksi. Uusimman j äsenluette lon 
mukaan Se lkämeren alueen kunni ssa asu
via j äseni ä on 168. 

3. Johtokunta 

Perustavassa kokouksessa johtokuntaan 
vai itti in seuraavat j äsenet: 

Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Si hteeri rahastonho itaja 
Jäsenet 

Varajäsenet 

Tauno Setälä 
Teppo Koskinen 
Outi Mäkelä 
Paul Laaksonen, 
Kirill Mosaleff 
(yhdysmies) 
Esa Heino, 
AnteroElomäki, 
Olav i Kesk italo. 

4. Edustukset eri toimikunnissa 

Alaosaston edustajat ovat o ll eet edus
tettuina vai n Kalkas lehden laajennetussa 
toim itu neuvostossa, jossa puheenjohta
jan li säksi on o ll ut Teppo Koskinen. 

5. Retket, tilaisuudet ja edustukset 

4. 5. Turu n varuskunnan upseerikoke
laiden ylentämistilaisuudessa Tu
run linnassa kutsuttuina edustajina 
Tauno Setälä ja Teppo Koski nen. 

8. 5. Turun Rann ikkorykmentin 1/92 saa
pumiserän valati laisuus Pyhäran
nan Reilan leirialueell a jossa ala
osastoa edustivat Tauno Setälä ja 
Kirill Mosaleff. 

16. 5. Niinisalon varuskunnan I/92 saa
pumiserän sotilasvalaja maanpuo
lustusju hla Raumall a. Kutsuttuna 
alaosastoa edusti päivän lukuisis
sa ti laisuuksissa puheenjohtaja. 
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16. 6. Radio Ramonan aamukahvil ähe
tyksessä puheenjohtaja o li kerto
massa vastaperustetun alaosaston 
toiminnasta j a kiltojen toiminnas
ta yleensä. 

16. 6. Alaosaston johtokunta teki retken 
Pirskerin meri vartioasemalle pitä
en samalla oman kokouksensa j a 
tutustuen meri varti oaseman joka
päiväiseen to imintaan ja elämään. 

1. 10. Maanpuolustuskiltojen Liiton in
form aati otilaisuus Porin Suoma
laise ll a klubilla, jonne puheenjoh
taj a osa lli stui. 

6 .10. Vierailu Kuuskaj as karin linnak
kee lle, joka toteutettiin n perhe
retken peri aatteell a. 

2 1. 11 . Turun Rannikkotyki stökill an 30-
vuotisjuhla Turussa palokunnan ta
lo ll a, jossa juhlivaa emokiltaa on
nitte li vat puheenjohtajan johdo lla 
Teppo Koskinen, Outi j a Hannu 
Mäke lä. 

Koko alueen j äseni stölle tarkoitettuja ret
ki ä tai til aisuuksia on yrite tty j ärj estää seu
raav ia: 

15.- 17 .5. matkaa maanpuolustusmessuil 
le Helsinkiin 

4. 7. Vierailua Kiteen Rajamieskillan ran
takalajuhlille 

1. 10. Teatteri matkaa Tampereelle, jotka 
kaikki useista lehti -ilmoituksista 
huo limatta piti peruuttaa osalli stu
j ien vähyyden takia. 

6. Yhteydenpito pääkiltaan ja Kuuska
jaskarin linnakkeelle 

Yhteydenpi to pääkiltaan on hoidettu si
ten, että alaosaston edustajat ovat osalli s
tuneet kuukausittain pidettyihin johtokun
nan kokouksiin ja tarvittaessa as io ita on 
vielä hoidettu puhelimitse useaan ottee
seen. Yhteydenpito Kuuskaja karin lin
nakkeelle on o llut myös hyv in kiinteätä 
ajo ittain melkein viikottaista jonkin as ian 
niin vaatiessa. 

7. Palkitsemiset 

Alaosastoll a e i o le vie lä mitään omaa 
palkitsemistapaa, eikä myöskään käytössä 
olev ia yle isiä palkitsemistapoja ole vielä 
katsottu lyhyen toiminnan takia tarpeelli 
seksi suorittaa. 

8. Lahjoitukset 

Alaosaston taholta e i ole lahjoituksia 
suoritettu , sen sij aan o lemme itse anoneet 
ja saaneet toimintamme tukemiseen seu
raavat lahjoitukset: 

Vakka-Suomen Nuori sosäätiö ltä 2000 mk 
Teolli suuden Voima Oy: tä 900 mk 
Kemi ra Oy: n Porin tehtaalta 500 mk 

9. Tiedottaminen 

Tiedottamiseen jäseni stö lle on käytetty 
paikallisen valtalehden Länsi-Suomen ns 
muistili stapalstaa, joka kiitos lehden maan
puolustusystävälli syyden takia on saatu 
maksuttomana. Samoin paikalli sen ilmais
j akelulehden Uusi Rauma vastaavaa pals
taa joka yhdi styksill e on ilmainen. Voi
daankin katsoa, että osalli stuminen til ai
suuksiin ei ole ainakaan vo inut johtua tie
dottamisen puutteesta. 

10. Päätäntä 

Alaosaston toiminta hakee vielä omia 
uomiaan, toimintatapoja ja muotoja. Tu le
vaisuuden suurena haasteena on, miten 
saada myös j äseni stö mukaan toimintaan, 
sekä mahdolline n itsenäistyminen, jos se 
toiminnan mie lekkyyden takia on vä lttä
mätöntä. 

Lamasta huolimatta, jota toivottavasti 
kilta laisilla ei o le korvien vä lissä, kil tato i
mintaan lujas ti uskoen kannattaa työtä teh
dä myös tuleva isuudessa. 

Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Sihteeri Outi Mäkelä 
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Eversti Olavi Simolan puhe 
Turun Rannikkotykistökillan 
iltatilaisuudessa 2 I. II . I 992 

Turun Rannikkotykistökillan 
herra puheenjohtaja jarouva Veriö 
arvoisat kutsuvieraat 
hyvät kiltasiskot ja -veljet! 

Puheenvuoroni alkajaisiksi haluan to i
vottaa Te ille kaikille o ikein viihtyisää ja 
rentouttavaa iltaa noiden eteemme katettu
jen herkkujen j a leppoisan seuruste lun 
pari ssa. Ja haluan jo nyt meidän kutsuvie
raiden puolesta ki ittää s ii tä, että meille on 
suotu til aisuus oll a mu kana tässä kiltalais
ten perhepiiri ssä vietettävässä iltajuhlassa . 

Vaikka tämä ilta on takoitettu mei ll e 
kaikille ensisij aisesti rentouttavaksi viih
tymiseksi, sallittakoon minun kuitenki n 
ohjelmaan merki tyn juhlapuheenotsikon 
all a muutamin ajatuksin vakavammin kin 
tarkastell a kiltamme toimintaa ja saavu
tuksia. 

Eräs tapa arv ioida jonkin yhteisön toi
mintaa on verrata sen päämääriä j a saavu
tuksia toisiinsa. 

Kiltamme keskeisin päämäärä on lujit
taa maanpuolustustahtoa. Toiseksi se pyr
kii toiminnall aan lähentämään laajoilla 
rannikko- ja saaristoalueillamme palvele
via rannikon puolustajia to isiinsa j a myös 
rannikon kantaväestöä ranni kon puolusta
j iin . Kolmantena kiltamme haluaa vaalia 
rannikon puolustuksen piiriin kuuluvia hjs
tori allisia perinteitä ja yhteisiä muistoj a. 

Ny voidaankin kysyä, onko näille to i
mintamme alussa annetuille lupauksille 
ollut katetta. 

Maanpuolustustahto on maassamme 
hyvin korkea kansainväli sestikin mitaten. 
Miten kilta vo i kohottaa maanpuolustus
tahtoa ja lujittaa henkeä, kun se ei ole 
lähetysseura, joka saarnaisi tai j ul istaisi? 

Kilta vaikuttaa j äsentensä välityksell ä 
ja esimerkill ään! 

Jokainen kiltalainen on vaikuttaj a, halu
sipa tai e i, omassa lähi ympäristössään, per
he-, ystävä- ja työyhteisössään. Hänestä 
tiedetään - hän on maanpuolustusväkeä. 
Hän vaikuttaa puheillaan, tö ill ään ja esi
merki ll ään. Kill an jokainen lähtö retkei
lylle, ulkomaanmatkalle, kil tapäivill e tai 
mihin tahansa tilaisuuteen on viesti j a sig
naali ympäri stöön j a kohdeyhteisöön sekä 
kohdepaikkakunnalle. Maanpuolustusvä
ki on liikkeellä. Suomalainen maanpuo
lustusväki on liikkeell ä. 

Kun kill all amme on runsaat 700jäsentä, 
vo idaa n arvioida maanpuolustusv iestin 
he idän välityksell ään suoraan tai välilli
sesti tavoittavan useita tuhansia henkilöi 
tä. 

Äsken tarkasteltu ei luonnolli sesti ole 
ainoa vaikutusmuoto. Halusin nostaa sen 
es ill e va in siksi, että se harvoin huomioi
daan vaikutustapana. Ja usein saatetaan 
ajatell a, että kilta toimii sisäänlämpiävästi 
vain j äseni ään varten. 

Kill an aktii visen maanpuolustustyön 
yli vo imaisesti tärke in vaikutuskohde on 
luonnolli sesti sen oma kummijoukko-osas
to - Turun Rannikkorykmentti . 

Siell ä killan työ kohdistuu satoihin va
rusmiehiin j a reservil äisiin vuosittain j a 
siitä joukosta kilta myös rekrytoi uusia 
j äseniään, rannikonpuolustajia j a heidän 
läheisiään, ri veihinsä. Tämä työ on, j a sen 
tuleekin olla aktii vista, luovaa j a uusia 
vai kutusmalleja etsivää. 

Kill an toista, alussa mainitsemaani kes
keistä päämäärää - hajautetun rannikon
puolustusväen j a rannikon kantaväestön 
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lähentämi stä toisiinsa- on mahdolli sta ta
voitella aktii visill a, harkiten suunnatuill a 
vierailuohjelmilla j a päämäärähakui se ll a 
tiedottamisell a. 

Kun tarkastelee kill an to imintasuunni 
telmiaja toimintakertomuksia vuosien ajal
ta, havaitsee pian, että kiltalaiset retke ile
vät kiitettävän runsaasti ri stiin rastiin to i
minta- ja vaikutusalueell aan, maakuntam
me ranni kkoseudull a ja saari stossa. Koh
teina ovat rannikkotyki stön j a muiden puo
lustusvoimien to imipaikkojen ohell a ta
louselämänja tuotannon, kulttuurin j a hal
linnon keskukset sekä to imipaikat samoin 
kuin monet hi stori amme muistomerkit. 

Nämä tapaamiset j a yhteydet sekä sol
mitut j atkuvuuttakin edustavat ys tävyys
suhteet palvelevat asetettua päämäärää te
hokkaasti . 

Rykmentin kanta- ja muu palkattu hen
kilöstö perhe ineen ja lähe isineen voivat 
tavata toisiaan vain valitettavan harvo in . 
He idän lähentämisekseen toi siinsa ja hy
vän yhte ishengen luomiseksi j a yll äpitä
miseksi rykmentill ämme ja killall amme 
on suorastaan erinomai nen kanava. Tar
koitan Kalkas- lehteämme. 

Sen ilme ja sisä ltö on harkittu kerto
maan rykmentin omasta väestä, ihmisistä 
ihmisill e. Heidän e lämästään linnakkeilla, 
laivoill ajaesikunnissa. Tapahtumista, suu
remmista j a pienemmi stä, aina pikku-uuti
siin asti , ketään korostamatta j a pienim
mätkin muistaen. 

Tämä on lehtemme arvokkain anti . Mutta 
Kalkas vastaa myöskin muihin haaste is iin 
j a erityisesti kiltamme päämääristä kol
mantena mainittuun, eli haluun vaali a ran
nikon puo lustuksen piiriin kuulu via hi sto
rialli sia perinte itä j a yhteisiä muistoja. 

Lehtemme ilmestyy nyt kuudetta vuot
taan. Sen runsaat kaksikymmentä (20) nu
meroa sisältävät jo tähän mennessä ky m
menittäin kertomuksia tapahtumista, muis
teluksia j a kaskuj a rykmenti stämme ja kil 
lastamme kauas taaksepäin ulottuen. 

Ne ovat suunnattoman arvokas osa ase
lajimme kulttuurihi stori aa. Eläviä ku va
uksia menneistä ajoista j a ihmisistä sekä 
maailmasta, jota valitettavasti emme enää 
kohtaa. 

Ja ammennettavaa tuosta tapahtumien 

j a muistojen aarteistosta riittää vielä pi t
käks i aikaa eteenpäin . 

Sallikaa hyvät kuulij ani , että kevennyk
seksi luen Teille erään nimimerkki "Tyrs
kyn" monista mainio ista tarinoista. Se on 
numerosta 4/89. 

Olen edell ä pyrkinyt etsimään muuta
min näytöin kiltamme saavutu ksia. Ja us
kon Teidän kaikkien o levan kanssani sa
maa meiltä siitä että kil tamme toiminta 
oivalli sesti vastaa sille asetettuj a päämää
ri ä. 

Mutta miten muuten vo isikaan oll a kil
lalla, joka on vireä ja aktii vinen. Jonka 
toimintamuodoissa j a toimintasykkeessä 
on luovuutta j a dynamiikkaa. 

Voimme vain oll a ylpe itä ki ll astamme 
ja senjokrusesta kolmestakymmenestä vuo
desta tänä juhlailtanamme. 

On usein niin , että yhteisöjen, jopa soti
lasyhteisöjen toiminta, projisoituu niiden 
johtajiin. 

Quali s rex, tali s grex ! Millainen kun in
gas, sellainen joukko! 

Va ikka välttämättä ei niin tarvits isikaan 
oll a, on se kiltamme kohdall a harv inaisen 
osuvasti pitänyt kut insa. - Kil taamme on 
aina siunattu vahvoill a ja dynaamisi ll a 
johtajilla,joill a on ollut apunaan innostava 
ja osaava johtokunta sekä tukenaan koko 
kiltamme aktii vinen j äsenkunta ja vahva
na selkänoj ana oma kummirykmenttim
me. 

S ilti uskaltaisin väittää, että kiltamme 
nykyinen puheenjohtaja Toivo Veriö -
me idän Nallemme on dynaamisuudessaan 
j a luovuudessaan voimakkaana tahto-ih
misenä johtaja oma sa luokassaan isoll a 
J :ll ä. 

Uskon myös tul kitsevani kaikkien läs
näolevien kiitolli set ajatu kset j a niiden 
myötä lausutut sanat: Arvostava kiitok
semme Sinulle Nai le meidän ki ltalaisten j a 
koko kiltamme puolesta. 

Kun sotilasasussani edustan myös va
ruskuntaammeja sotil aspiiriämme, haluan 
henkilökohta iseksi kii tokseksi, S inulle 
Nalle, luovuttaa T urun sotil aspiirin stan
darin . 
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Komentaja eversti Juhani Haapalan juhlapuhe Turun Rannikkotykistökillan 30-
vuotisjuhlassa 

Arvoisa juhlayleisö, kiltaveljet 
sisaret, hyvät naiset ja herrat 

Turun Rannikkotyki stökill an juhlapäi
vä osuu aikaan, j o ll oin hi stori an siipien 
havina on kuulu vampi kuin aiko ihin . Maa
ilma on kiihtyvässä muutosprosess issa. 
Joudumme j atkuvasti kysymään itseltäm
me, mi ssä määrin meidän turvalli suuspoli 
tiikka mme doktriinit ovat ajantasa ll a. 
Olemmehan perintee lli sesti rakentaneet 
oppimme sen vaatimuksen varaan, että 
meidän on balanssoitava kahden sotil aalli 
sen j a ideologisen liittokunnan välill ä. 

Suomen turvalli suuspoliittinen asema on 
joutunut viime kuukausina uudelleen arvi
oinnin kohteeksi. Epävarmuus vanhan ro
muttuessa j a uuden o llessa vielä epäselvä 
on johtanut samanlaiseen til anteeseen kuin 
valuuttamarkki noilla - Suomen - turvalli 
suuspoliti ikka on pantu erääll ä la ill a kell u
maan. Mitkä ovat ne vanhat peruspilarit, 
j ohon turvalli suus on naul attav issa - vai 
onko nii tä o llenkaan, milloin taas til an ne 
on jo ni in vaki intunut, että vo itaisiin nähdä 
ne uudet peruspilarit, jo ihin turva lli suu
temme perustuu . 

Lähes kuluneelta kuulostaa toteamus, 
e ttä Neuvosto lii ttoa ei enää o le. Uutinen 
sen sij aa n on, e ttä Moskova hav ittelee jä
senyyttä tulevaisuudessa niin Natossa kuin 
Ey:ssä. 

Täll a isena päivänä me ill ä on enemmän 
kysymyks iä kuin vastauks ia. 

Kuten tunnettua til anne Venäjällä on 
arvaamaton. Ul kopo liitti sen instituutin tut
kijan tohtori Jyrki li vosen mu kaan kehi 
tyksessä Venäj äll ä on kuusi va ihtoehtoa. 

nopea siirtyminen markk inatalouteen 
ja parl amentaari seen demokrati aan 

2 paluu totalitaari seen hallintoon 
3 intress iryhm ien välinen korpporatii vi

nen sopimus 
4 liberali sti sen ta louspo li tii kan j atkami

nen 

5 hajoamisen j atkuminen j a syvenemi 
nen 

6 noll avaihtoehto eli mikään ei muutu 

Suomen kannalta vaarall isemmat ovat 
vaihtoehdot 2 ja 5 jotka johtavat totalitaa
rismiin j a todennäköiseen kaaokseen. Vaih
toehdot I j a 4 sito is ivat Venäjän teolli 
suusmaihin, jollo in turva lli suusri skit vä
heni s ivät olennaisesti . Varmoja peruspi la
reita ei Suo men kannalta o le . 

Venäjän johdossa katsotaankin nykyi
sin , että talouden kuntoonsaanti j a sisälli s
sodan ehkä i eminen on sen tärkein ja pääl
limmäisin tehtävä. Samanaikaisesti Venä
j än on kui tenkin vakavasti kiinnitettävä 
sotil aallinen huomionsa ete lään ja itään 
kansa lli sten kii stojen vuoksi. Euroopan 
suunnall a ovat venäläiste n arvio iden mu
kaan pohjoinen j a eteläinen sivusta kohon
neet keskustan sijaan potenti aali s iksi krii 
sia lueiks i. Luoteessa Kuo lan strateginen 
painoarvo tulee korostumaan j a Pietarin 
miljoonakaupungin puo lustus on j ärj estet
tävä uude lleen. 

Venäjän y le ises i kunnassa pidetään soti 
laa lli sen vastakkainasete lman po istumista 
Naton kanssa va in po ikkeukselli sena il
miönä. Venäjän sotilaa llinen painopiste 
saattaa siten heidän arvio intinsa mukaan 
s iirtyä 10- 15 vuoden perspektii vissä ta
kaisin länteen ta louden uudelleen päästyä 
jaloi lleen. Venäjän tuleva isuuden strategi
asta ei voida tä ll ä hetke ll ä puhua. - Tär
keintä on selviytyä tästä myllerryksestä. 
Asevoimien uudi stuskomitea perustaa kaa
vai lunsa puolustuksellisuuteenja kohtuulli
seen riittävyyteen. Ajatuksena on 1,5 mil 
joonan ammatti la isen arme ij a. Ko mitea 
haluaa li sätä tuntu vas ti helikoptere in va
rustettuja ilmarynnäkköjoukkojen osuutta. 

Venäjä joutuu strateg isessa mie lessä 
vetäyty mään kuoreensa. Se tapahtuu eri 
tyises ti Sak assa, Puo lassa j a Baltiassa sen 
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j älkeen kun venäläiset joukot ovat poistu
neet sieltä - Königsbergin tuki kohta-alue 
jäänee kuitenkin Venäjän sillanpääasemak
si Itämerell e. 

On mielenkiintoista nähdä miten poh
jo iseen Venäjä raj aa puolustuksensa Itä
merellä, vai tyytykö se vetämään laivas
to nsa jopa Suo me nlahden pohjukkaan, 
kuten aikaisemmin sen heikkouden aikana 
oli tilanne. Todennäköistä on kuitenkin , 
että Venäjä pyrkii pitämään j alansij ansa 
Balti an tukikohdi ssaan. Tähän riittää luo
vutettuihin tukikohtiin perustettavat talou
de ll iset yritykset, j otka mahdo lli staisivat 
sotaväen palaamisen s inne krii sin aikana 
vars in nopeasti . 

Strategisen ydinaseistuksen painopi ste 
näyttää siirtyvän enenevässä määrin su
ke llusveneistä ammuttav iin ohjuksiin . Se 
li säisi Kuo lan tukikohti en strategista pai
noarvoa j a saattais i tuoda lisää joukkoja 
alueell e. 

Pietarin puo lustukseen käytettävissä ole
va til a on supi stumassa Viron suunnalla 
120-200 km :iin . Tämä merkitsee puolus
tu kseen käytettäv ien joukkojen tarpeen 
kasvamista, mi kä taasen vo i johtaa käyttö
va lmiin sotil aalli sen voiman enenevään 
sijoittamiseen Pietarin läheisyyteen. Tästä 
on tullu tkin tietoj a j ul kisuuteen. 

Viron, Latvian ja Liettuan sotil aall iset 
doktriinit ovat toistaiseks i luo nnosasteel
la. Kussak in tasava ll assa yrite tään ensin 
saada raj at varti o iduiksi, jo nka jälkeen 
puo lustusta voidaan rakentaa. Ba ltia muo
dostaaki n sotil aalli sen tyhjiön krii sit ilan
teessa. Mi käli puo lustuksen estearvo kat
sotaan Pietari ssa heikoks i, Moskova saat
taa muuttaa Itämeren piiri n strategista ti 
lannetta jopa yhdessä yössä. 

Neuvosto Ii iton hajotessa Länsi-Euroop
pa voi mistuu ja integro ituu taloude ll iseksi 
ja po liitt iseks i li ittova ltioksi ta i va lt ioli i
toksi. Suomen kansai nvälinen ympäristö 
on s ii s perusteelli sesti muuttunu t, mutta se 
ei ole tullut turvalli semmaks i, vaan suur
ten j a pienten konfli kt ien todennäkö isyys 
on kasvamassa. Vakavampia ri skejä ovat 
lähi alueill amme puhkeavat lev iämisalttiit 
sis~lli ssodat ja alueelli sia ta i väestö lli siä 
kysy myks iä koskevat valtioiden väliset 
sodat. Yhä tuhovoimaisimpienja täsmä lli 
simpien aseiden lev iäminen radikaali - ta i 

epäto ivoreakti oihin taipuviin maihi n tai 
kansoihin aiheuttaa jatkuvasti epävarmuut
ta. Po liittine n epävakaisuus j a epätieto 
ydinaseiden omistuksesta li sää ydinasei
den käytön pelkoa. 

Tu rva lli suuteemme kohdistu vat uh kat 
e ivät ole pelkästään sotil aalli s ia. Ympäris
töri skit sekä väestöryntäykset y li rajojen 
ydinonnettomuuden tai aseelli sten selkka
usten aiheuttamissa panii kkitil anteissa on 
otettava vakavasti huomioon. Samoin vii
me vuosina idänsuhte issamme näkyvät ta
loudelli set (kaupan romahtaminen) sekä 
sosiaali set (ammattirikolli suudenja muut
tolii kkeen pelko) ulottuvuudet ovat muut
taneet turva lli suuskäsitettä. 

Suomi on tässä til anteessa hyväksy nyt 
Maastri chtin-sopimuksen j a hakenut Ey:n 
j äsenyyttä. Maastri chtin sopimus (v 199 1) 
merkitsee yhte istä eurooppalaista ulko-,ja 
puo lustuspolitii kkaa (defence po licy) ja 
viimekädessä yhteistä puolustusta (com
mon defence) . Voidaan ku itenkin todeta, 
että on monia mie lipi teitä sii tä mihin suu n
taan j a mill ä painotuksell a ulko- ja puolus
tusratkaisut tehdään. 

Hyvä es imerkki tästä on eräänlainen 
k ilpa la ul a nta er i jä rjestöjen vä l i ll ä, 
NATO :n, EY:n, WEU :n ja ETYK:n edus
tajat ja kannattajat yrittävät nostaa oman 
organi saation keskeise lle sija ll e Euroopan 
turvall isuusarkkitehtuu rissa. Tämä näkyy 
mm to imintojen näköa lattomuutena ja te
hottomuu tena Jugos lav iassa. Tämä Balka
nin synkkä varjo kasvaa Euroopan yllä 
nopeasti. Yhdentymisen taustall a velloo 
ky mmenien kansojen patoutu nut kansa l
li stunne . Onko Länsi jo tässä oso ittama sa 
voimattomuutensa. 

Suomen puolustuspoli ittiseksi lähtökoh
daks i on va littu sotil aall inen lii ttoutumat
tomu us ja uskottava itsenäinen puolustus. 

iin on Ey-jäsen tapauksessa tai jääde -
sämme jostain syystä sen ul kopuolelle. 
Täytyy kuitenkin todeta, että Ey: n kehi ttä
misessä puolustuspo litii kka e i o le pai no
pistea lue. Länsi-Euroopassa on nyt ym
mäJTettävä, e ttä e i idän j a lännen vä listä 
kui lua eikä e tni sten ryhmien hi stori a ll isia 
viho lli suu ks ia po isteta uusi ll a soti laa ll isi 1-
la ratka isuill a vaan taloudelli sella ja po
lii tt ise ll a yhteisto imi nnalla,ja ylikansalli
sella moraali sell a auktoriteetill a. 
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Tässä til anteessa myös Suomen turva l-

li suude n kannalta oli si e lintärkeätä, että 
Euroopan uus ij akautumine n kahteen 
blokkiin , yhä vauras tuvaan ja voimistu
vaan Länsi-Eurooppaan j a to isaalta ha
j aantu vaan j a kurji stu vaan Itä-Euroop
paan voitaisiin estää j a 
e ttä, Neuvosto liiton raunioill a tapahtu
va kehitys e i johtaisi kohti ta loudelli sta, 
poliitti sta j a sotil aalli sta kaaosta, vaan 
se vo itaisiin ohj ata vakaan kehityksen 
tie ll e. 
Suomen asema on ainutlaatuinen. Me 

olemme maantieteell isesti e riko isessa ase
massa kumpaank in mainitsemaani suureen 
turva lli suuskysymykseen, Euroopan kah
ti ajakoaja Venäjän naapuruuteen nähden. 

Sekä lyhyell ä, että varsink in pitkä ll ä 
tähtäimell ä on olennaista, että Suomen alu
een sotilaa lli set tapahtumat ovat kaikissa 
til anteissa suomalaisten kontrolli ssa ja et
te i maamme kautta suuntaudu eikä pelätä 
suuntautu va n ri skejä naapuri mai tam me 
vastaan. Historialli sesti tä ll aiset pelot ovat 
o lleet kohtalokkaita, si lloin kun ni itä on 
tunnettu Venäjän taho lta. Suomen Ey-jä
senyy neuvottelun sotil aallinen ydinteh
tävä on sov ittaa yhteen Ey-j äsenyys ja 
vakaat turvalli suussuh teet Venäjään. Asi
aa helpottanee se seikka, että tuo va ikea 
tehtävä on ilmeisesti koko Ey: n edun mu
kaista. Nämä molemmat näkökulmat vaa
ti vat itsenäistä kansalli sta j a uskottavaa 
puolustusta. Tätä painotti myös eduskun
nan Ey-se lonteko. 

Jul kisuudessa on peräänkuulutettu tu r
valli suuskäsitteen laajentamista. O n sel
vää, että puolustusvoimien valmi stautu
minen myös muihin kuin sotil aalli si in krii
seihin on perusteltua, mutta päätehtävää 
e li kansakunnan puo lustamista sotil aall is
ta uh kaa vastaan e i saa vaarantaa. 

Ede ll ä maalail tu tul evaisuuden Euroop
pa näyttää Suomen kannalta aikaisempaa 
haasteelli semmaltaja vaaralli semmalta. On 
yhä vaikeampi taata, ette ikö Suomeenkin 
voi kohdi stua konkreetti sia uhkia. T ule
va isuu on arvaamaton. On todennäköistä, 
että uh kat Suomen kaltaista valtiota vas
taan ovat suurem pia kuin ennen, kuten 
puo lustusvoimain komentaj a on äskettäin 
j ul kisuudessa todennut. 

Tämän taki a on tärkeätä, että huo li matta 

valtion talouden alamäestä j a puo lustus
vo imiin kohdistu vista voimakkaistasanee
raustoimi sta kyetään varj elemaan puolus
tuskykymme perustekij ät j o ita ovat: 

to imivaasevelvolli suutemmeja sen tuot
tama koulute ttu reservi sekä vuosikym
menen työll ä koulutettu korkeatasoinen 
vakinainen sotil ashenkilöstö 
sodan j a krii sin aj an puo lustustehtäv iin 
tarko itettu väline istö j a materi aali 

Samaan tärkeysluokkaan kuuluu li säksi 
kansakunnan puo lustustahto. 

Arvoisat kuulijat 

Mei lie tämänpäivän soti la ille on tärkeä
tä ti etää, että yhte iskuntamme puo lustus
tahto on takanamme myös epävarmana 
aikana j a vaikeissa til ante issa. Vapaaeh
toi nen laaj a ja moniarvoinen maanpuo lus
tustyö on sii tä o iva esimerkki . Veteraani
en, sotainvalidien j a kil tavelji en vapaaeh
toisen työn nousu arvoonsa tänä päivänä, 
kuten niin monas ti hi stori amme aikana on 
ennenkin voitu todeta. 

Puolustusvo imissa tapahtu vat saneera
uksetj a 1.1.1 993 vo imaanastu va uusi alu
eellinen johtamis- ja hallintoj ärjeste lmä 
merkitsevät, että yhä suure mpia alue ita j ää 
yhä harvempien sot il asv iranomaisten vas
tuull e. Tämä merkitsee vapaaehto is ill e 
maanpuolustusj äijestö ill e uusia tehtäviä j a 
näköaloja. Uudet haasteet koskevat erityi
sesti maanpuolustusaatteelli sta to imintaa, 
maanpuo lustusti edonjakami sta, sekä kou
lutustehtävää nykyisten käytännöllisimpien 
to imintamuotojen li säksi. 

T urun Rannikkotyki stökil ta on kulune i
den 30 vuoden aikana o llut akti iv isesti 
mukana maanpuo lustustyö äja tukemas
sa kummirykmentti ään niin henkisesti kuin 
taloudellisestikin . Tässä uudessa tilantees
sa yhteinen pää määrämme on maanpuo
lustustahdon lujittaminen Lounais-Suomen 
ranniko ll a j a saaristossa. 
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ij1 
Tulenjohto
linja 

Alik Tuominen: Särmä, 
kitaratukka from Rau
ma-city 

5. Kaapu: Vietti aikaan
sa sairastuvan seinien 
sisällä. Lääk. AUK:hon. 
Nuoriso-ohjaaja 

10. Laitala: Tavoitteet 
Rateko, Kadis jne. Lää
kintä AUK:n kautta Han
koon. Lakio: Osoitti to
delliset lahjansa elbauk
sella, ehdoton unikone. 
Örön kautta Rttk:n pu
heenjohtajaksi. Tuvan 
"mallikaapin" omistaja. 

Ltn Miettinen : Pieni , 
mutta näyttävä koulut
taja 

1. Forsell KM: Standardi 
viisikymppinen lomako
ne. Nyt meni hermot, mä 
en tee enää mitään , 
Herra Kokelas jos mä 
jätän kesken. Kun Haba 
(Holkeri) kävi naapuris
sa Kahvilla ... 

6. Kaila: Toinen veljek
sistä. Lakki riittävän sy
vällä ja aina vinossa . 
Definitely back to Palma 
de Rysä! Omaa tans
sahtelevan marssityylin. 
Gyltön Gona. Sain. 

11 . Lakio: Osoitti todelli
set lahjansa elbauksel
la , ehdoton unikone. 
Örön kautta Rttk:n pu
heenjohtajaksi. Tuvan 
"mallikaapin" omistaja. 

Kok Järvelä: Asiansa 
osaava pupu!! 

2. Heinonen JM: Boris 
Becker! Heinos T J vä
heni päivä päivältä, no 
huh huh! H: "Takana 
sata" H: "Korjaan taka
na sata" Kad: "Eiii"! H: 
"Takana sata" 

7. Kainulainen: Toinen vel
jeksistä. Alik Vaalanti: "Taas 
sama jätkä .. punner
rusasento maaten. MPässi
nä": "Ring ring linnakkeella 
hiljaisuus. Ltn: "Rukkiinko?" 
K: "Joo" Ltn: "Sinne on vai
kea päästä" K: ·No ei sitte" 

12. Latonen : Primus 
Superior. AUK vaivatta 
läpi. Palkaksi tuli kiika
rit. Vemppaamalla Ra
tekoon! 

Alik Aaltonen: Hommat 
reisillä joka asiassa 

3. Hellström TH : Helly. 
Tuleeks joku tappelee? 
Hanu-Hellström ei kenen
kään kaveri. Linnakkeen 
todellinen oranki. Linnak
keella SIPA: Konstit on 
monet sano Saarinen kun 
Hellyllä pöytää pyyhki. 

8. Koivunen TEK: "Mer
kit" Hei! Mä tiedän mitä 
tehdään köpöille ... Va
rokaa aamuisin. Olkihat
tu jäi kotiin. Laktoosi in
toleranssi. Lääk: "Ei voi 
olla, vaikka haju onkin 
kauhea." 

13. Lehto: Tuvan unisin 
jätkä. Ratekopotentiaa
lia. Maanantaisin pinna 
piukalla. Intohimoinen 
purjehtija; purjehtii usein 
satamaan . Aatekoon. 

Alik Kottonen : Omisti 
Gyltön sexy-shopin . 
Osasi myös sulkapalloa! 

4. Järnström SS: Järre. 
Sikaa sulkeisissa: Tau
kopaikalla!! Anomuksia 
riitti , mutta Lomat-Lepo. 
ja sätkä palaa. Juu juu -
Järre menee lääkintä 
AUK:iin . Satamassa 
kyykkypaskalla. 

9. Laine: Rennolla asen
teella AUK läpi. Testasi 
KK:n kanssa kuin hirvi. 
Ehdoton sählykunin
gas. Jaskariin. 

14. Mustonen: Ei byy
kenny. Hajosi totaali
sesti Gyltööseen. Eli 
Hankoon. 
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15. Mäkinen: "Dildo". 
Kanadasta Gyltöseen. 
Rumpali vailla vertaa. 
Kuggskärin veteraani. 
Suoli-ta pojat! Lääkintä 
AUK:hon. 

20. Sundberg: Kysymys 
kuin kysymys, Sundberg 
sen esitti. Ratekopaikka 
oli, mutta Sundberg läh
ti Lääk.au:ksi. 

Vääpeli Pokkinen: Kuis
kaili ko_(Tlentaja tykkimä
ellä ja Orössä. Tykki mä
en kingillä homma hans
kassa. Teräsmies, hyp
pii junien yli ja juo tyk
kiöljyä, USA rules 

1. Aho: Söi juustonak
seja ja popitti Karjalais
ta yöt. Hyppi sänkyyn 
kuin kenguru . Oli me
nossa Hankoon, mutta 
lähtikin Ratekoon. 

16. Pihlaja IS: VUStock
holm/EVVK/MP. Taitaa 
erilli set ruotsalaiset 
asennot. Varokaasulkel
sia! Kuumetta 71 astet
ta. Tuvan diileri. Rysän 
lomakone, suhde 1/1 

21. Sundqvist: Musafriik
ki. Gyltöseen tullut ja 
sieltä lähtevä. Elbailu 
kiinnostaa Örössä. 

Vääpeli Ti ira: Karjalasta 
kajahtaa. Huumori hal
lussa. "Se on siinä se, 
eikä huoran perseessä. 

2. ARLIN : Taistel i Impi
vaaran kanssa linjan 
kaas ukuninku udesta . 
Laski aamuja Hankoon. 
Sai lempinimen Arte. 
Hankoon. 

17. Roponen KO: Rate
ko-Roponen. Voi kilin ... ! 
Ryhdistäytyi Korppoon 
marssilla, 217 sai kyy
tiä. Jälkiabortti , Ropo
nen satana: "Mitä!!!" 

22. Tanhuanpää: Linjan 
"Beverly Hills 9021 O". 
"Mennääks rimpuilee 
yhet röpelöt?" Ratekoon. 

Kersantti Kuisma: Jäi 
armeijaan koska siviili
elämä ei enää maistu
nut. Hyvä kouluttaja. 

3. Elqström: Tissiposki. 
Soitteli yöt tyttökaveril
leen. Ei turhia stressai
lut. Utööö. 

18. Saarinen TT: Ei yli
oppi I a s/ k i rve s mies . 
Puuvessoja pimeänä . 
l'm back , olen selkä 
Hellä rakennus jätä. Ei 
rusikoi. Tykki kämmää .. 

23. Vuorinen: Turun lah
j_a Rt:lle . Köpö lähti 
Oröön , ei nappaa vää
pelikään. Apinamainen 
parranajoasento. 

Kokelas Kesälä: Basso 
Kesälä. Säätää tuvas
sa sekä tykkimäellä. 
Naurettava kimittäjä. 

_ :JL 
4. Flink: Rukki-Flink koo
maili sulkeisissa. Käsi
ala kuin sydän käyrää ja 
kävi sitä kokelaiden tu
vassa selvittelemässä. 
Öljysheikki. Pakotettin 
Gyltöseen. 

19. Saramo: Jalkapallo
tähti Hangosta. Upotti 
leirillä 40.000 mk. Han
koon .. 

Alik Isotalo 

Tykki
linja 

5. Horte: "Öööö ... tota, 
oppilas Horte". Uskoma
ton kämmäri. Kyseli vää
peli Itä ummetja lammet. 
Linjan lonkkalepo. Kieli 
ruskeana Ratekoon?! 
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6. lmpivaara: Linjan en
simmäinen oppilasjoh
taja, jonka jälkeen ei 
napannut mikään. Nuk
kui yöt sissitakkipäällä. 
Tvälläriksi Utöseen. 

11 . Nummila: Se toinen 
ruma. Hankoon. 

16. Sainio : Se ruma. 
Kokkolaan. 

Keskiö
linja 

7. Järvilehto : Sluiban 
olemuksen takana vie
läkin sl uibempi mies. 
Tu van kitarasankari. 
Back to Palma Del Rysä. 

12. Näsänen: Stressile
lu . Komennot hallussa: 
"Aseet vaiheittain eteen 
oikealle __ ylös, yks, kaks. 
Halusi Oröseen ja saa
mansa piti. 

17. Suominen: Nukkui 
lukutuvassa, inhosi vi l
lapaitaa yli kaiken. Lem
pilause: "Nii bal komia 
bakka olema". Jätettiin 
Gyltöseen. 

Ltn Tuominen Juha. 
Paras linjanjohtaja (ei 
tosin usein ehtinyt mu
kaan koulutukseen). 

8. Lindberg : Alien 111. 
Aloitti AUK:n vempassa, 
mutta saatuaan kolman
nen asteen yhteyden 
terästyi. Suunnisti Korp
poon marssin ja tulos 
sen mukainen. RTK?! 

13. Pätäri : Kiikalan ker
santti. Uhkasi lähteä si
vii liin satayhreksänkym
mentäkahreksan aamua 
ennen intin loppua. Uusi 
RT-kokeen kolmasti. 
Hankoon. 

18. Tuominen: Luki ko
keisiin sikiöasennossa 
silmät kiinni. Raakkui 
komentoja sulkeisissa. 
Varis. 

Vänr Runola Jyrki Mark
ku. "Ja Perkele, viholli 
nen avaa tulen oikeal
ta!!!" "Yep, Purhonen , 
Yep!" Reservaatin, nais, 
todellinen sotilasjohtaja. 
Tauko täysin tuntema
ton käsite. 

9. Lindholm: Nauvon 
oma poika . Kaappi kuin 
kaatopaikka. Piti sulkei
setkin ruotsiksi. Parta 
rehotti kun risuaita. Tväl
läriksi Gyltöseen. 

14. Rantanen: Lavian 
oma poika, joka oli aina 
vai heessa. Oli aina me
nossa varusvaihtoon. 
Suunnisti Korppoon 
marssilla katsomatta 
karttaa ja kompassia. 
ATK. 

19. Vesikari : Sanan 
mukaisesti tuvan kan
tava voima Korppoon 
marssilla . Elbauksen 
asiantuntija. Jaskariin. 

Kok Purhonen Skp. 
Rykmentin paras koke
las. Suoraan reservin 
luutnantiksi!!! 2 SAI , 
entä 38? 

10. Linteri : Lintsun ta
vallisin kysymys: "Mitä 
kello on?" Laski pisteitä 
Ratekoon . Luki V-kasia 
illat. ATK. 

, _ 
15. Reiman: Linja baby, 
joka hajosi täysin Korp
poon marssille. Halusi 
''.r1asse" au:ksi , joutui 
Oröseen. 

20. Vikström: Natsisika. 
Hankoon. 

T ähtivuori Henrik Albert. 
Kävel i kuin Humbrey 
Bogart, vaikkei ollutkaan 
käynyt peruskoulua lop
puun , nais. Kersantiksi, 
jos ei muuten niin ensi 
vuosituhannella. 
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1. Engblom Sara Jo
taarkka . Todellinen 
nöde-au. "Pääseeks 
röökille??!" 

6. Kirstilä Ville Juhana. 
Säätää hymy suun
pielessä . Vilho The 
Skier! Gunde ilman suk
sia. 

11. Ranta Janne Vesa
Matti. RaTeKo-Ranta 
nukkui Jykken tunnilla. 
Onnistui silti saamaan 
vänskän sympati;it P.uo
lelleen (RTK) . HARO. 

16. Suominen Simo Ta
pani Mikael. "Simo vaa
tehuoneelta, Hei!!!" Hur
masi kampauksellaan 
kersantti Erkkilän . 

2. Hakala Tuomo Sa
muli. Omiituinen suo
menruotsalainen hö
pööttäjä. "Jos tykin läh
t9noeeus olisi ääre
ton ... 

7. Korkeela Esa Sakari. 
Iso K, Grand Master K. 
Mies, joka unohti sahan. 
Sai Jyrkinkin nais hymyi
lemään. "Kuva kertoo 
enemmän kuin ... " 

12. Rantanen Risto-Mat
ti . Linjan kuulokeguru. 
Loukkaantui Korppoon 
marssilla. Söi koiranruo
kaa. 

17. Sy~ärinne Vesa An
tero. Ei nappaa.. Lin
nakkeen todellinen nuk
kuja. 

3. Himanen Teemu Pet
teri . Ninja ompeli haa
vansa viiksilangalla. Yrit
ti elbata punkkaa rypyt
tämä ttä . RTK :hon . 
SPOL-AU. 

8. Laura Markku Petteri . 
Vääpeli Laura piti tiuk
kaa linjaa oppilaspäälli
könä. Linjan vanhin elä
mänkokemuksen siivit
tämänä RaTeKoon. 

13. Roslöf Janne-Juha
ni Johdatti Tyyne 6:n 
kunnakkaasti läpi Korp
poon metsie_r. Aina kau
luri päällä. Orän riemu
loma jäi kokematta. 

18. Talvitie Petri Her
man. Keskiökiinnostus 
tasan nolla. Särmä sul
keiskouluttaja . "Aivan 
oikein, ei pitänytkään .. • 
Teknofriikki . 

4. Jensen-Eriksen Mar
kus Kristian . Tanskalais
suomalainen sählysan
kari hajosi täysin luolaan 
ja metron ylen hitaaseen 
etenemiseen. 

9. Leino Jani Markus. 
Kerro, kerro kuvastin, 
kelon parta särmimmin. 
Todellinen teekkari. 

14. Saarikko Pasi Petri. 
Nakkikuninkaaksi Örön 
luonnonkauniil1e loma
saarelle. 

19. Tulander Tommi 
Petteri. Sven-Olof Tu
landär. Nummelan pel
toelvis. Jani Sievisen 
treenikumppani. 

5. Järvinen Mikko Antti 
Juhana. Pitäjämäki on 
Pop!!! Majuri Järvinen, 
PiTa:n todellinen kan
nattaja. 

10. Liippo Jussi Petteri. 
Linjan kaasukuningas. 
Iso K :n pesäkaveri. 
RTK:hon, vaikka luke
minen ei napannutkaan. 

15 Seraste Markku Ju
hani. Äidin Pikku-Make. 
Mursi nilkkansa riittävän 
usein. 

20. Vuorela Jari Juha 
Tapani. Ltn T: "Kuka 
haluaa oppilasjohtajak
si?" Vuorela : "Minä , 
minä, minä, minä ... " 
Ruusuinen tulevaisuus 
Nödenä. 
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21 . Välimaa Lasse Ju
hani. Laaaasssseeee
ee. Sonni suunnisti tap
pavalla tarkkuudella . 
Tulee vielä kilpailemaan 
"Vuoden nopein koksu" 
-tittelistä. 

Ii 
Meri
valvonta 

3. Kuusisto, Jarkko Os
kari , Helsinki. Sulkeis
koulutuksen aneeminen 
kissa . Hoiti kuitenkin 
särmästi oppilaspäälli
kön hommat. Oli koko 
ajan Ratekon kanssa 
kahden vaiheilla. 

8. Tanninen, Pasi Ante
ro , Lappeenranta . Ei 
nappaa. "Voi kun pää
sis Kotkaan". Linjan au
rinkoisin ja optimistisin 
mies. "Eläköön Gyltö"! 

Kok Saarelma: Hyvä 
kouluttaja, komennuksil
la kaiken aikaa. 

4. Mäkinen, Jouni Mikael, Rau
ma. Linnakkeella herälys ... lin
nakkeella herälys... nng ring ... 
linnakkeella herälys. Päivysli 
nollat taulussa. Rauhallinen vai
heinen. Suunnisti Korppoon 
marssin nappiin. Linjan arlooleh
ti, luki vapaa-aikana väriopasla. 

9. Vanhatalo, Sami Ante
ro, Helsinki. Järjesti ylimää
räistä siivouspalvelua aa
muyöstä, ja vietti loppuyön 
kuivaushuoneessa. Seu
raavana aamuna vuosisa
dan pahin darra. Veti shilti 
shulkeishel upeashli. Me
van ehdoton ilmaherruus. 

Alik Salminen: Koiran
naama vailla vertaa. 
Oppilaat 

5. Puolakkainen, Jussi Antero, 
Pieksämäki. Hymy ei hyytynyt 
edes marraskuisessa vastatuu
lessa. Karhunpoikamme kuor
saus lärisytti koko luolaa. Näki 
Ltn Lempiäisen toisen minän 
upserikerholla. Löysi aina ha
jotusten valoisan puolen. 

10. Väistö, Janne Peter, 
Salo. Todellinen lomakone, 
soitti kapteenille kuusi ker
taa kotiin: "Saanks mä lo
maa?", eikä saanut. Esimer
killinen laistelija, jonka pat
ruunapesä oli erinomainen. 
Osasi imitoida luutnantti 
Lempiäislä läydellisesti. 

1. Ahola , Marko Tapio, Pai• 
mio. Linnakkeella siivouspal· 
velu, missä Ahola' Mies, jota 
ei napannut. Nuori kapinalli
nen rokkari , joka opetteli in
nokkaasti stadin slangia: • Joku 
dami skodi sen dörtsin inee ja 
meinas vetää mua daijuun~. 

6. Saariaho, Kalle Ilma
ri , Helsinki. Tuvan sär
min. Partiopoika. Luok
ka ei napannut Saa
riahoa iltaisin kertaa
maan. 

2. Keipi , Teemu Antero, 
Turku. Vääpeli Keipi pe
lätty jo oppilasjohtajana. 
"Oppilas Te, tehkää ilta
vuoteennetänään erittäin 
hyvin". Puhuu unissaan: 
"Hih hih, missä mun röö
kit on?" Kalju on kaunista. 

7. Salonen, Jani, Rau
ma. Mies, joka valitsi 
aina lyhimmän tien ja 
matalimman a idan . 
Taistelija, jonka paras 
ystävä oli skapparit. 
Suuri härö, mopot varo
kaa. 




