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Mikä on tänään 
tärkeää 

Toukokuun aselajin yhteisleiri, YTH-93 , oli ryk
mentille suuri voimanponnistus. Se, että aselajin 
komentajisto kukin vuorollaan johtaa leirin, toimii 
hyvin. Harjoituksen tavoitteet, opetuskohteetja käy
tännön tavoitteet eri yhteistoimintahaijoituksineen 
nostavat selkeästi koulutustasoa ja tukevat puolus
tusvalmiutta. Harjoitetaan intensiivisesti käytännön 
toimia, eikä sorruta laajojen esikuntaha1joitusten 
aiheuttamaan joukkoja turruttavaan toimettomuu
teen. Puolustusvoimien komentaja totesi tarkastuk
sen yhteydessä, että me harjoittelimme oikeita asioi

ta, laadukkaasti ja oikeall a tavalla. Se on tunnustus aselaj ille, mutta myös ennen kaikkea 
rykmentin omalle henkilökunnalle, pää ll iköille ja kouluttaji lle. 

O len useassa Kalkaksen numerossa vaatinut koulutukseen laatua, ja puhunut koulu
tuksen uunnittelun tärkeydestä. Korkea laatutaso ja korkeatasoinen tuotos niin koulu
tuksessa, valvontatehtävissä kuin puolustusvalmisteluissa takaavat rykmentin toiminta
edellytykset tänään ja tu levaisuudessa. YTH-93 oli oiva esimerkki ammattitaidosta ja 
korkeasta laatutasosta. 

Turun Rannikkorykmentin toiminta-alueeseen sisältyy useiden kymmenien kuntien 
alueita. Yksiköitä ja toimipisteitä meillä on seitsemän kunnan alueella. Yhteistyö kuntien 
ja eri viranomaisten kanssa on toiminut erittäin hyvin. Nykyisen taloudellisen tilanteen 
vaatimat säästötoimenpiteet edellyttävät kuitenkin yhteistyön tiivi stämistä. 

Kaikkia esitettyjä rationalisointitoimenpiteitä (esim. binteistöjen yhteiskäyttö, yh
teisku ljetukset, huoltoon liittyvä yhteistyö ym.) e i saa nähdä vain koulukurina. Haastei
siin on totuttava. Kaikki toimenpiteet eivät ole ristiriidassa rykmentin perustehtäv ien 
valvonnan, puo lustusvalmistelujen , järjestelmien ylläpidon sekä koulutuksen kans a. 
Meidän tulee kaiki ssa olosuhteissa vastata alueemme puolustamisesta ja kouluttaa 
kantahenkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset siellä, missä heidän krii sitilanteissa 
edellytetään toimivan - saaristossa. 

Meillä on rannikolla käytössä olosuhteisiimme sopiva järjestelmä. Se perustuu eri 
viranomaisten selkeisiin tehtäviin , linjaorganisaatioiden varmaan toimivuuteen ja korke
aan ammattitaitoon. Tätä ei saa purkaa keinotekoisilla toimenpiteillä, joissa muutoksia 
tehdään vain muutosten vuoksi . 

Yhtei stoiminnalla liitetään eri viranomaisten organisaatiot toimivaksi kokonaisjärjes
telmäksi. Yhteistoiminnan kehittäminen on mahdollisuus. 

Juhani Haapala 
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Se erilainen 
äitienpäivä 

Perinteiseen äitienpäivänviettoon kuuluvat kukat, kakut ja äitien 
kiittäminen ja muistaminen. Monesti äitienpäivät kuitenkin ovat 
toistensa toisintoja ja kuluvat rutiinilla. Muutamalle sadalle äidille 
muodostui tämän vuoden äitienpäivästä erilainen - ainutlaatuinen. 

Rannikkopuolustuksen 75-vu(?_ti sj uhlaa 
vietettiin Hiitti sten saaristossa Orön lin
nakkeella ranni kkopuol ustu sharjoitus 
YTH-93 yhteydessä. Harjoitukseen osa l
li stuivat kaikki rannikkotykistön joukko
osastot ja mukana o li li säksi joukkoja Saa
ristomeren ja Suomenlahden Laivastosta, 
Saaristomeren Meri vartiostosta sekä Var
sinais-Suomen ilmatorjuntarykmenti stä ja 
Uudenmaan sekä Porin prikaateista. lima
vo imista ha1joitukseen osalli stui Kuljetus
ja tiedustelulentolaivueiden kalustoa sekä 
Satakunnan Lennosto Pirkkalasta. Ha1joi
tuksen teemana o likin eri aselajien yhteis
to iminta. Hangon ja Korppoon välisellä 
merialueell a käyty haijoitus keskeytettiin 
kuitenkin äitei npäivänä, jolloin siirryttiin 
Öröseen, sen kauniille 1900- luvun alussa 
rakennetulle kasarmialueelle . 

Normaalisti Örön linnakesaarell e pää
sevät vain soti laat ja suurin osa saaren 
ainutl aatu isesta luonnosta on rauhoitettu , 
mutta äitienpäivänä vietettyyn juhlaan pää
sivät osalli stumaan sekä ha1jo ituksissa ol
leet "maanpuo lustaj at", että äidit, isät, vel
jet, siskot ja tyttöystävät. Erilainen äitien
päivä o likin houkutellut noin 700 varus
miestenja henkilökunnan omaista seuraa
maan miten rannikkotykistössä osataan 
viettää kevään kauneinta päivää. Omais
ten merimatka alkoi Öröseen joko Taa lin
tehtaalta tai Hangosta. Sää o li mitä par
hain ; pilvettömältä taivaalta helottava au
rinko ja lähes tyy ni meri saattoivat matka
laiset perille. 

Örössä omaiset otettiin vastaan peri n
teisellä kenttälounaalla - hernekeito ll a . 
Lounaan jälkeen olikin aikaa et iä e oma 

tai stelija varusmiespaljoudesta - yhteensä 
yli 1100 miehestä. 

Varsinainen juhlan ohjelma ol i koottu 
musiikkinäytelmäksi, joka johdatti juhla
vieraat entisajoista nykyaikaan. Kapteeni 
Pasi Staff juonsi kertoen musiikin lomassa 
rann ikon e lämästä, kulttuurista ja taiste
luista, a lo ittaen 1200-luvun Hansasta. 
Musiikkinäytelmä o li korkeatasoinen . 
Musiikin sovituksesta vastas i Laivaston 
Soittokunnan vii hdeorkesteri johtajanaan 
Tapio Aalto. Muut soittajat olivat Jarkko 
Salmi , Reijo Ahola, Aulis Kotav iita, Reijo 
Koi visto ja Pertti Keihäs. Paikalle kutsu
tuille omaisi ll e o li luvattu, että paikalla 
olisi Aira Samulinin Rytmikkäiden li säksi 
myös tähtiyllätysvieras. Anna Hanski n 
saapuminen olikin j äädä toteutumatta, kun 
Anna o li odottamassa kyytiä eri paikassa 
kuin häntä varten varattu vene. Annallekin 
j ärjestyi o letettavasti pienoin(?_n yllätys, kun 
hän matka i Taalintehtaalta Oröö een ui s-
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kolla. Sekä Rytmikkäät että Anna Hanski 
osasivat ammattitaidoll a ottaa yleisönsä, 
joka kiitte li esityksiä asiaankuuluvin huu
doinja kättentaputuksin. Ohjelman viralli
semmassa osuudessa rannikkotykistön tar
kastaja eversti Ri sto Sinkkonen saapui la
valle j a tervehti paikalle saapuneista ihmi
sistä erityisesti äitejä. Tämän jälkeen hän 
paljasti , että kantahenkilökunnan joukkue 
o li hieman "epäoikeudenmukaisesti " voit
tanut 8.5. 1993 pidetyn tykkien suora-am
muntakilpailun . 

Anna Hanski kutsuttiin onnettareksi 
j uhlan yllätyspalkintojen arvontaan. Ar
vonta oli kaksiosainen: ensimmäiseseen 
osaan osallistuivat vain nai set ja toi seen 
pääsivät mukaan kaikki. Ensimmäisen ar
vonnan onnettaren suosikit saivat kum
matkin 75 ruusua. Toisen arvonnan pal 
kintoinajaettiin kolme Ruotsin matkaa Silja 
Line lla Turusta Tukholmaan parhaimmas
sa hytti luokassa. Lopuksi es iintyjiä kiitet
tiin jakamalla myös heille äitienpäiväruu
sut. 

Kapteeni Pasi Staff kertoi , että tapah
tuma lla haluttiin saaren historiallista taus
taa vasten korostaa rannikkopuolustuksen 
merki tystä. erityisesti saari ston pitämisek
si nykypäivänäkin asuttuna." Puolustus
vo imain säästösuunnitelmat koskis ivat ki
peästi rannikkotykistöä j a sen ohessa elä
mää saaristossa, jos säästötoimet toteutet
taisiin pääesikunnan 19.3. 1993 antaman 
lausunnon mukaisesti. 

Rannikkotykistön 75-vuotispurjehdus 

Örön äitienpäivän muuhun ohjelmaan 
liittye n puolustusmini steri Elisabeth Reh-
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ni lle, puolustusvaliokunnan puheenjohta
jall e Kalevi Lammi selle ja Turun ja Porin 
Soti lasläänin komentajalle kenraalimaj uri 
Hannu Särkiölle haluttiinkin kertoa, miten 
rannikkotykistö osallistuu saariston e lä
män ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä mi
ten puolustusvoimien supi stussuunnitelmat 
toteutuessaan vaikuttaisivat rannikkopuo
lustukseen. 

Komentaja Haapala korostikin puhees
saan purjelaiva "Helenalla" rannikkoty
ki stön rannikkopuolustuksen strategista 
merkitystä maamme puolustusj ärjestel
mässä unohtamatta aselajin j a sen joukko
osastojen merkitystä saari ston jokapäiväi
sessä elämässä j a sen toiminnan kehittämi
sessä. Saaristovaruskuntien todettiin ole
van yhteistyössä useissa hankkeissa saa
ri stokuntien kanssa esimerkkeinä arava
asuntorakentaminen Gyltössäja Kasnäs in 
opetuskeskushanke. Komentaj a mai nitsi 
puheessaan myös koko rykmentin eri tyi
sen huolen Kuuskaj askarin linnakkeen alas
ajosta ja esittikin to ivomuksenaan pääesi
kunnalle j a puo lustusministeri ö ll e, että 
rykmentti sai si itse etsiä säästämi skeinon
sa ja näin siirtyä kohti itsenäi stä tulosjoh
tamista. Komentaj a kiitteli puheessaan sekä 
vaki naista henkilökuntaa että reserviläisiä 
ja hyvin moti voituneita varusmiehiä. Rau
malai sena loppulauseena komentaja toi
votti oikealla rauman g iälellä aselaj ill e ja 
yhteistyölle "fri ski myät tuultja onnenpot
kui ahterpeileihin". 
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Maininkeja 

Örön äitienpäiväjuhla sai julkisessa sa
nassa erittäin runsaasti palstatil aa. Muun 
muassa sell aiset sanomalehdet kuin Han
gonlehti , Satakunnan Kansa, Åbo under
rättelser, Turun Sanomat, Salon Seudun 
Sanomat ja Aamulehti kertoivat erilaisesta 
äitienpäivästä numeroissaan. Aikakausi
lehti Seura oli omalta osaltaan mukana 
parantamassa tiedotussuhteita puolustus
voimien ja sii vilin välille. Te levisiosta 
sekä yleisradio, että MTV olivat mukana 
Örössä. 

Vaatii epäilemättä rohkeutta ja taitoa 

yhdistää eri aselajien yhte isto imintahar
jo itus, puolustusvoimien ja rannikkopuo
lustuksen 75-vuoti sjuhlat. äitienpäiväjuh
la, omaistenpäivä, puolustusvoimien ti e
dotustoimintaja Pidä saari sto si istinä-kam
panja. Kun täll ainen uhkarohkeus onnis
tuu yli odotusten on kaikkia järjestelyihin 
osalli stuneita syytä kiittää ja to ivoa, että 
vastaisuudessakin uskalletaan o lla rohke i
ta j a ennakkoluulottomia. 

(Pääes ikunnan, kapteeni Hannu Hei
nosen ja muiden lähteiden tekste istä koos
tanut Erj a Sallinen) 
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Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Naisen virka 

Tuntematon suuruus: "Nainen on ar
me ij assa siksi, että me miehet viihtyisim
me paremmin. Riittää kun kynnet on lakat
tu sopi valla värillä, joka e i saa olla kirk
kaan punainen, j a kunhan hän on aina 
valmis ryhtymään siihen työhön minkä 
milloinkin suvaitsemme hänelle osoittaa." 

Ainakin vie lä e ilen joku sotilasesirnies 
katsoi as iakseen antaa taloon tulleelle nai
se lle pukeutumista, käytöstä ja moraali a 
koskevia ohjeita nöyryyttäen ehkä tietä
mättään tulokkaan heti tämän ensimmäi
senä työpäivänä. Viimeistään hankalan 
paikan tullen silmät voi sulkea. Todetaan 
vain onko e letty herran nuhteessa ja anne
taan kasvottoman kone iston hoitaa mah
dolli set ongelmat. Kanssakäyminen kor
vataan virkakirjeellä. Sopuratkaisu soti
lasy hte isössä vähentää arvovaltaa. Vai 
vähentääkö? 

Voitto Viro: "Naisen suurin onni on 
saada se mies , jota kaikki muut naiset 
toivovat". Tarkkailija osoittaa sormellaan 
nyt naista: Rintama on vahva vasta kun 
ruotukaverinkin arvo tunnetaan ja tunnus
tetaan. 

Kalkasko pakkolaskussa 
. -

Tarkkailija on mielellään seurannut ko-
mean meri linnun lentoa ja huomannut oras
tavan sulkasadon. Toiveet j a tosiasiat ovat 
sekoittuneet samoin kiitokset j a moitteet. 
Uupumus painaa lentäjän rintaa, siivet kai
paavat li sää tuu lta. Tarkkailija a~taa oman 
palautteensa lentäjälle: "Hyvä ! Alä luovu
ta pes imäaluetta haaskalinnuille!" 

Epämuodostuma alkaa vaivata 

Tarkkailija joutuu tutki muksiin niele
misvaivojensa takia. Tohtori toteaa nielun 
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kunnon ja kiinnostuu sitten nenästä, ottaa 
siitä napakasti kiinni ja kysyy mitä ihmettä 
on tapahtunut. Tarkkailija kertoo tuulen
halkaisij ansa ai na olleen samanlaisessa 
muodossa. Lääkäri ei sitä usko ja haluaa 
tietää onko mahdolli sesti suvussa enem
mänkin tälläi sta esiintynyt. Lääkärissä 
käynnin jälkeen tarkkailija huomaa alin
omaa katselevansa peili stä omaa omitui
seksi muuttunutta kuvaansa. 

Yhteydet on varmennettava 

Niitä suomalai sia, jotka sodi ssa joutui 
vat viettämään parhaat vuotensa siirtyy 
kotimaan multiin komppaniallinen päiväs
sä. Tarkkailija toi voo, että vie lä elämääm
me rikastuttamassa olevaan veteraanijouk
koon osattaisiin luoda mahdollisi mman 
paljon siteitä. Vaikka välineet uudenai 
kaistuvat niin tämän yhteyden saaminen ei 
tulevaisuudessa onnistu. 

Puolustusvoimatko uudistuisi 

Maanpuolustuskurssin kouluttajaupseeri 
suuntaa katseensa oppilaina istuvien nais
ten takana ohje ita odottelevaan alikersant
tiinsa: "Menkää heti avaamaan tykkiase
man luukut". Maastopukuinen alikersantti 
lähtee oitis. Samoin lähtevät hänen pe
räänsä naiset kesämekoissaan ja hiukan 
ihmetteleväisinä. Myöhem min kouluttaja 
joutuu selventämään kurssi laisilleen, että 
armeijassa on asiayhteydestä osattava pää
te llä milloin te tarkoittaa yksikköä milloin 
taas monikkoa. 

Tarkkailija saa tietää, että armeijan pal
velussääntöä ollaan muuttamassa ja ehdot
taa asiaa valmistelevalle toimikunnalle, että 
te itittely jätetään vain tilante isi in , joissa 
vaaditaan erityistä kohte liaisuutta ja ar
vonantoa. Vaikka tarkkai lij a e i uskokaan 
saavansa ehdotukseensa myönteistä vas
taanottoa niin sinuttelu luontuu silti useim
piin sotaväen päi vittäisiin rutiineihin ja 
mikä parasta, se on erinomaisesti taistelun 
johtamiseen sopiva puhuttelumuoto. 

Suositaanko suomalaista 

Rajavesien takana kuuluu olevan maita, 
joissa työvoimakustannukset ovat pienem-

mät kuin täällä kotona. Muutamat maan
puolustusjärjestöt ovatkin tilanneet viirejä 
ja muitakangastöitä lahden toi sella puolel
la olevilta tavaran toimittajilta. Tarkkailija 
kysyy nyt minkä maan puolustamjsta täl
lai nen on? 

Tulevaisuuden kuvia 

Tarkkailija ei ota kantaa kunnalliseen 
päätöksentekoon mutta ehdottaa, että Kal
kaksen kotikaupunkia alettai siin myydä 
autoilijoille pysäköintiparatii sina. Kun 
kaikki suunnitellut hankkeet on toteutettu 
löytyy vapaata parkkitilaa jokajselle suo
malaiselle. 

Pääkaupunkiseudulta ajetaan tulevaisuu
dessa monikaistaista moottoritietä Turkuun 
paljon nopeammjn kuin eduskuntatalon 
liepeille. Aurajoen luona autot ohjataan 
pysäköintiluoliin ja matkustavaiset kulje
tetaan luotijunall a takaisin päiväksi pää
kaupunkiin. Illansuun paluumatka kiskoja 
pitkin Turkuun sujuu mukavasti vaikka 
Kalkasta lukien jos lehden myynti vain 
saadaan järjestettyä. 

Tarkkailija pysäköi tulevaisuudessakin 
pelti lehmänsä kauppatorin kioski a lähinnä 
olevaan pysäköinti ruutuun, joka on muu
ten tyhjä paitsi juuri ennen puolta päivää 
jouluaaton aattona sellaisina vuosina, jol
loin se sattuu olemaan lauantai. 

Sibelius ja Vila 

Istuessaan hiki sen työpäivän jälkeen 
kahvilassa virvokkeita nauttien tarkkaili
jan mieleen palautuu Vila, jonka usea Kal
kaksenkin lukija muistaa Saaren ensim
mäisenä lasten päivähoitajana. Keltaista 
traktori aan Vila ohjasti hellävaroen sillä 
saattoihan menopelin etukauhassa joskus 
o lla särkyvääkin lastia. Isokokoinen, meri
tuulen murtamalla bassolla puhuva moni
toimimies, Vladimir Filatoff osasi sopivan 
tilaisuuden tullen ilmeikkäästi kertoa ol
leensa läsnä kun Sibelius sai idean Finlan
dian säveltämiseen. "Se oli silloin kun 
sade rummutti kattopäreitä ja ukkonen 
kolisteli kallioill a ... " 
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l!BAil.'lrilltVOO $CALA 
V~SIO 
NAVT. 

Viikinkien Idäntie 
Kun Helsinkiä ei vielä ollut olemassa. 
Kun Turku oli pelkkä kauppapaikka. 
Kun suurin osa suomalaisista eli metsissä ja palvoi Ukko-jumalaa. 

Kun tiet olivat tiettömiä, lukuunottamatta siellä täällä kiemurtelevia 
polunpätkiä. Kun Suomi oli maailmankartalla epämääräinen ranta
viiva napapiirin tuntumassa. 

Tuohon aikaan - rauta-ajall a - Suomen 
eteläis immän saariston läpi kulki kansain
välinen valtaväylä, todellinen Eurooppa
tie. Kun viikingit 800-luvulla alkoivat teh
dä valloitusretkiään itään he antoivat väy
lälle nimen AUSTRVEGR -Idäntie. Myö
hemmin reittiä käyttivät myös vaikutus
valtaiset Hansa-kauppiaat, Itämeri valtojen 
kuninkaat j a kruununtavoittelijat sekä lu
kuisat merirosvojoukot. 

Reitti kulki Ruotsin Arholmasta Ahve
nanmaalle ja sie ltä Korppoon, Nau von ja 
Hiitti sten ulkosaaristojen läpi Hankoon ja 

Länsi-Uudenmaan saaris toon. Porkkalas
ta suunni stettiin usein Suomenlahden yli 
Tallinnaan,josta matka jatkui Venäjälle j a 
jokia pitkin Itämaille as ti . 

Idänti e kulki saari ston ulkoreunaa myö
ten ja Hiitti sten Kyrk_sundeti ssa oli ilmei
sesti tärkeä satama- ja kauppapaikka. Sal
men vanha nimi oli Örsund, joka muuttui 
Kyrksundetiksi sen jälkeen kun paikalle 
kristinuskon myötä rakennettiin kappeli . 
Viime vuosien arkeologiset tutkimu kset 
ovat tuoneet päivänvaloon runsaasti vii
kinkiaikaisia esine itä salmen rannoilta . 
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Esineistö on ainutlaatuinen Suomessa ja se 
viittaa vahvasti satama- j a kauppapaik
kaan. Löydöistä mainittakoon arabialai ia 
hopearahoja, punnuksia, pronssiharkkoja, 
pronss isia korunkappaleita j a kokonaisia 
koruj a, kull attu hopeinen helmi , avaimia j a 
keramiikkaa. 

Mennyt suuruudenaika on sä il ynyt saa
ri tolaisten muisti ssa tarui ssa, j o ita on ker
rottu sukupolvelta toi selle meidän päiviim
me asti . Esimerkiksi Rosalan ky lässä yl
pe ill ään legendall a, jonka mukaan kylän 
ensimmäiset asukkaat oli vat ne lj ä vii kin
ki velj eä Ros lageni sta Ruotsin itäranniko l
ta. Perimätieto kertoo myös vi ikinkihau
doista koulun pihalla j a maahan ka ivetui s
ta vii kinkiaarteista. 

Ilmeisesti tarui ssa on jotain perää j a 
arkeo logiset löydöt sekä Turun yliopiston 
Viikinkien ldäntieprojekti on rohkaissutj a 
innoittanut saari stolai sia tuo maan es ill e 
muinaisen kulttuuriperintönsä . Vänööseen 
j a Rosa laan on rakennettu viikinkiaika isia 
asumuksia j a molemmi ssa kyli ssä viete
tään eril aisia viikinkijuhlia sekä tietenkin 
Muinaistuli en yö elokuun viimeisenä lau
antaina. 

Örön linnakesaaressakin on tehty arke
ologinen inventointi , joka toi esiin mielen
kiintoisia ki viröykkiö itä. Nämä röykkiöt 
saattavat oll a viikinkiaikaisia hautoj a. Var
muude ll a saaren sotilaallinen menneisyys 
ul ottuu parisataa vuotta taaksepäin . Vuo
den 1808-09 sodassa Ruotsin Itämeren 
laivasto käytti Örön saarta tukikohtanaan 

jajonnekin saaren pohjoispuolelle on hau
dattu sodassa kaatune ita j a ruton uhreiksi 
joutuneita sotilaita. Tietääköhän joku vie
lä missä tämä hautausmaa sij aitsee? Siitä 
pitäisi mielestäni ottaa selvää ja pystyttää 
paikalle muistomerkki . 

Saaristo on ainutlaaatuinen sekoitus vil
liä luontoa ja ihmiskäden muovaamaakult
tuurimaisemaa. Tuhatvuotinen asutus j a 
vielä pitempi hi stori a on jättänyt maise
maan lähtemättö män leimansa ja sama 
karun kauni s ulkosaari sto j onka viiking it 
a ikoinaan kohtasivat on yhä nähtävissä j a 
koettavissa. Saaret ovat hieman suurempia 
j a uusia luotoj a on noussut merestä kuin 
maa on kohonnut no in ne lj ä metri ä sitten 
viikinkiajan, mutta muuten ulkosaari ston 
luonto on enti sell ään. Tämän päivän mat
kailija voi omalla veneell ään liikkuessaan 
tai kiertoaje luun osa lli stuessaan kulkea 
sananmukaisesti viikinkien jalanjäljissä. 

Merelli sen kulttuurimatkailun avull a 
pyritään pidentämään saari ston matkailu 
kausi j a parantamaan matkailuyrittäjien ja 
käsityöläisten toimeentulomahdollisuuk
sia. Päämääränä on ulkosaari ston yli tuhat
vuoti sen pysyvän asutuksen säil yminen 
myös meidän aikanamme. To ivon mukaan 
Viikinkien Idän tiestä tul ee merkittävä näh
tävyys, merellinen ulko ilmamuseo, j oka 
tarjoaa vaati vallekin kävij ä lle ikimuistoi
sen matkan histori assa j a nykyajassa. 

Paula Wilson 
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Rannikon YTH-93 

Merellistä yhteistoimintaa 

Ra nnikko tyki stö n tärke in harj o itu s 
vuonna 1993, RANNlKON YTH-93, to
teute ttiin 4.- 11.5. 1993 Gyltön j a Hangon 
väli sell ä meri alueell a. Harjo itus oli kai
kinpuolin onni stunut kokonaisuus. On enää 
le iri kertomuksen ki1jo ittaminen ja haij oi
tuksen pääsuunnitte lij akin voi lähteä kesä
lomalle. 

Näin iso harj oitus vaatii huolelli set j a 
pitkällä aikavälill ä toteutetut valmistelut. 
Suunnitte lutyö aloitettiin jo vuoden 1992 
loppupuo le ll a. Pääte ttiin harjoitusjoukon 
kokoonpano, ha1joitusa lue j a koulutusta
voitteet. 

Vuosi vaihtui j a käynni stimme haij o i
tukseen liittyvät yhte isto imintaneuvotte
lut. euvotte lui ssa oli vat mukana PE: n rt 
osasto, edustaj at kaikista rt:n j oukko-osas
toista, Porin j a Uudenmaan Prikaateista 
sekä meri - j a ilmavoimista. Sov ittiin yh
teistoimintamuodo ista j a yhte isistä pe li
säännöi stä. 

Talven j a kevään mittaan yhte istoiminta 
tii vistyi j a puhe linkeskuste lut liitty ivät 
usein RANNIKON YTH-93 :een. Viesti
miehet ahersivat pitkiä päiviä Kasnäsissä 
uuden johtamistil an viestitöiden parissa. 
Riittääkö aika? Onko kaikki valmista4.5 .? 
27 .4. puolustusmini ste ri ön edustaj at luo
vutti vat til at Turun Rannikkorykmentille. 
Johtami stil a vaikutti e rittä in to imi va lta 
kokonaisuudelta. 

H-hetki lähestyy. SHJE:n on o ltava to i
mintavalmiina Kasnäsissä 4.5 . kl o 08.00 
alkaen. Ajelemme everstiluutnantti Mai·k
ku Järven kanssa kohti Kasnäsiä. Vie lä 
viimehetken tarkistuksia j a kaikki on kun
nossa. Olemme valmiit vastaanottamaan 
leirij oukot. Pysäytämme auton opastus
keskuksen takapihalle, jossa on iso kasa 
tavaraa. Ihmettelen mitä tavai·aa se on. 
Asia valke nee, kun kuul en kysymyksen: 
"Onko suli a ava inta?" Avain löytyy, ovet 

auki j a til at kuntoon. Puhelimen pistoke 
seinään j a kartat tasoill e. RA NIKON 
YTH-93 on käynni stynyt. Tätäkö tämä on, 
avain hukassa j a li säksi radioaseman an
tenni pultattu j äkäläkallio lle j uuri sinne, 
mihin ei ollut lupa mennä. 

Joukot saapuvat sekä meritse että mait
se. Sotil aspo lii seill a riittää tö itä la iturialu
een ruuhkien ennaltaehkäi yssä. Joukko
jenja kaluston las taus aluksiin kestää usein 
kauemmin kuin on suunniteltu . Meidän 
omien alusten on vä iste ltävä Kasnäs iin 
tul evi a yhteysa luksia j a annettava niille 
etuajo-o ikeus laituriin. .. 

Viimeisenä joukkona Oröseen kuljete
taan Vaasan rannikkopatte ri ston leirijouk
ko. Lastaus sujuu ammattita idoll a ripeästi . 
Tarvitaaan myös miehi stä vo imaa, si llä 
yksi tykki on työnnettävä miinalauttaan 
käs ivoimin. äin saadaan hyödynnettyä 
koko aluksen kansitil a. 

Rannikkoalueen es ikunta to imii samal
la myös RANNIKON YTH-93: njohtoesi
kuntana. Joukoille on luotava mahdolli 
simman hyvät haijoitusolosuhteet til ante i
den, kaluston, huollon eri osa-alueiden ja 
yhte isto iminnan osalta. Everstiluutnantti 
Järven johdoll a teemme seuraavan työnja
on: Järvi j ohtaa ranni kkoalueen tai te luaja 
hoitaa yhdessä eversti Haapalan kans a 
vierailut, majuri Ve a Ranki vastaa harjoi
tu stilanteen kehittämisestä, kapteeni Ari 
Koskinen alaisineen johtaa huo ltoa j a mi nä 
vastaan yhte isto iminnasta meri - j a il ma
voimie n kanssa. Ha1jo ituksen edetessä 
vo idaan todeta, että tehty työnjako o li o i
kea. 

Kaikill a oli sopi vasti tehtäv iä oman vas
tuualueensa ho itamisessa. 

Ha1joitusti lanne keskeytetään äi tienpäi
vän aamuna. Leirille osalli stu vien varus
miesten j a kantahenkilökunnan äidit ja 
va imot ovat saaneet kutsun eril a iseen äi
tienpäiväjuhlaan Öröseen. Äidit kuljete
taan Öröseen Hangon ja Taalintehtaan sa-
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tami sta . Kapteeni Pasi Staff oli loihtinut 
Öröseen korkeatasoisen ohjelman. Kun
niavieraana ollut puolustusmini steri Elisa
beth Rehn antoi kiitokset onnistuneesta 
juhlasta ja kehotti muitakin joukko-osas
toja järjestämään vastaavia juhlia äidei li e. 

Juhlan jälkeen seuraa aina arkinen aher
rus, niin nytkin. On alkanut harjoituksen 
sovellettu vaihe. Vesa kehittää uutta kiris
tyvää til annetta linnaketasanjohtaj ille. Ari 
suunnitte lee jo purkamiskäskyä. Harjoi
tusjoukon kotiutus Öröstä vaatii tarkat 
suunnite lmat ja riittäväs ti merikuljetuska
lustoa. Tilanteen kiristyminen tuo esikun
taan myös useita kenraalitason vierailuja. 
Yhteistoiminta ilma- j a meri voimien kan
saa tiivi styy . Sovitaan ilmakuvaus-, ryn
näkö inti -j a maahanlasku ajat sekäohjustu
len käyttö . 

Sotaharjoitusradio "KAMALAN" am
matti tai toiset toimittajat pitävät joukot ajan
tasall a. Tilannetiedotukset, haastattelut, 
kalustoesitte lyt j a musiikkiesitykset seu
raavat taukoamatta toi siaan. 

Linnakkeen tyki stön tarkka tuli tehoaa 

maihinnousuosastoon ja linnakkeen jou
kot tuhoavat Oröseen tulleen maahanlas
kuosaston. Tilanne keskeytetään ja joukot 
kootaan Örön kentälle, jossa amiraali Jan 
Klenberg suorittaa joukkojen loppukatsel
muksen ja antaa kiitokset onnistuneesta j a 
näyttävästä linnakkeen tai stelusta. 

Noin ~00 miehen ja yli 50 ajoneuvon 
kuljetus Oröstä mantereelle voi alkaa. Kaik
ki onnistuu hyvin Arin laatiman purkukäs
kyn mukaisesti. Merikuljetukset sujuvat 
ammattitaitoisesti ja turvalli sesti komen
tajakapteeni Jussi Mäntysen johdol la. 

RANNIKON YTH-93 oli nimensä mu
kaisesti maa-, meri- ja ilmavoimien yhte is
harjoitus . Yhteistoiminta kehittyi j a opim
me uusia asioita. 

Haluan kiittää kaikki a, jotka ovat osal
li stuneet harjoituksen suunnitteluun ja to
teutukseen. 

Yhdessä teimme RANNIKON YTH-
93:sta onnistuneen kokonaisuuden . 

Harjoituksen "pääsuunnittelija" 
Majuri Uolevi Piispanen 

Kalkakselle jälleen mainetta ja 
kunniaa! 

Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosikokouksessa Helsingi ssä 24.4. 1993 valit
tiin vuoden I 992 kiltalehdeksi Laskuvarjojääkärikilta r.y:n lehti Keskuslukko. 

Kunni amaininnan saivat Kalkas sekä Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan lehti 
Korpi soturi. 

Kiitokset lehden toimituskunnalle ja tukijoille ! 
Vielä ei Kalkaksemme lehto ole katkennut, vaikka joskus vaappuvaa ollut 

onkin! 

Samassa kokouksessa vuoden killaksi 1993 valittiin Uudenmaan Jääkäripa
talajoonan Kilta r.y . 

Kunniamaininnan sa ivat: Turun Rannikkotykistökilta r.y. ja Saaristomeren 
Merivartioston Kilta r.y. 
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Reserviläistutkimuksella 
potkua koulutukseen 

Gyltössä pidettiin linnakkeen kertausharjoitus 6.-14.5. Harjoituk
sessa sovellettiin rannikkotykistön uusia määräyksiä kertausharjoi
tuksista ja koulutustason mittaamisesta. Oleellisena osana harjoitus
ta oli mielenkiintoa herättänyt reserviläistutkimus. Harjoituksen 
suunnittelussa hyödynnettiin aselajissa aikaisemmin tehtyjä reservi
läistutkimuksia. 

Haijoituksen jaksottelu noudatteli ase
lajin uusittuja määräyksiä viikonloppuva
paineen. Ennen viikonloppuvapaata pääl
lystöllä oli lyhyt valmennusjakso. Ehkä 
liian lyhyt - ainakin useimpien kouluttaji
en mielestä. Toisaalta on aika oppia opet
tamaan oleellinen ja samalla panostamaan 
enemmän reservin upseerien valintaan ja 
sijo ituksiin . On opittava luottamaan reser
vin johtajiin. Kustannusten vähentämisek
si valmennusjaksoon osallistui vain välttä
mätön päällystö. Aikaisemminhan kutsut
tiin ensin upseerit, sitten aliupseeritja lo
puksi miehi stö. Mielestäni nyky inen suun
taus on myönte inen. Se pakottaa meidät 
suunnitte lemaan harjoitukset paremmin. 

Koulutustason mittarit olivat tuliyksi
kön käytössä. Muille yksiköill e e i ehditty 
laatia vai·sinaisia mittareita, vaan tyydyt
tiin asettamaan kullekin harjoitukselle kou
lutustavoitteet j a sopimaan palautteen an
tamisesta. Mittarit ovat tervetullut li sä ran
nikkotyki stön koulutukseen. Ve ljeasela
jimme kenttätykistö on jo pitkään käyttä
nyt menestyksekkäästi omia koulutusta
son mittareitaan. Voi olla, että meillä kes
tää vielä pitkään ennen kuin ne kuuluvat 
jokapäiväiseen koulutukseen . Reserviläi s
johtajat kuitenkin pitivät mittausmenetel
miä hyvinä ja arvostivat kouluttajien anta
mia palautteita. Tämä on nähtävi ssä se l
västi positiivisena asiana mielipidetutki
muksessa. 

Puolustusvoimien koulutuksen Kehit
tämiskeskuksen tekemä mie lipidetutkimus 
koettiin mielenkiintoi seks i ja hyödylli sek
si. Tutkimus oli erittäin hyv in organi soitu 
eikä sen toteuttaminen vastoin ennakkokä
sityksiä häirinnyt juuri la inkaan muuta 
harjoitusta. Tutkimus anto i uutta potkua 
koulutukselle. Tuntui jopa s iltä, että pel
kästään tietoisuus tutkimuksesta "terästyt
ti " kouluttajia. Tutkimuksesta aatiin pi
kapalaute vieläpä harjoituksen kestäessä. 
Miehistön lähdettyä kote ihinsa, päällystö 
ja tutkimushenkilöstö kokoontuivat palau
tekeskusteluun , josta kenelläkään ei näyt
tänyt olevan kiire koteihinsa. Tilanne, mikä 
lienee me lko hai·v inainen sotaharjoituksen 
päätöspäivänä. Tutkimustuloksia ja henki 
löstön ko mmentteja oli ilo kuunnella var
sinkin kun ne o li vat mukavan myönte is iä. 

Tutkimustulokset kertoi vat, että reser
viläi set arvostivat erittä in korkealle henki
lökunnan ammattitaidon, as ialli suuden ja 
innostavuuden. On hämmästyttävää, että 
lähes samaan aikaan es imiehemme ai·vos
te levat julki suudessa kouluttajia epäas ial 
li suuksista. 

Vanha vitsaus - turha odotte lu - saatiin 
vertailuhaijoituksia oleell isesti piene m
mäksi, mutta ei läheskään riittävän hyväk
syttäväksi. Tässä meill ä lienee vielä paljon 
tehtävää. On vaara, että säästöhurmiossa 
vähennämme harjoitukseen osallistuvaa 
kouluttajahenkilö töä edelleen. Päin vas-
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toin - koulutusryhmiä on pienennettävä ja 
samalla henkilökuntaa käytettävä rohkeam
min, ehkäpä perinte isestä po ikkeava ll a ta
valla. Oli ilo kuull a vääp Tiiran koulutta
man pioneerin tokaisevan minull e: "Hyvä 
harjoitus, edelli sell ä kerra ll a seisoin koko 
aj an vartiossa" . (Edelli sell ä kerrall a ei o l
lut pioneerien kouluttaj aa). 

Reserviläiset luottavat omaan ryhmään
sä j a aseisiinsa. Luottamus aseisiin on häm
mästyttävän vaihte levaa, jopa saman yksi
kön sisäll ä. On kait selvää, että koulutuk
sella ja onnistuneill a ammunnoi l la on oleel-
1 inen merkitys luottamukseen. Kyse e i s ii s 
o le pelkästään tekni sestä tasosta. 

Tutkimuksesta on saatavill a paljon muu
ta hyödylli stä tietoa harj oituksen koulutta
jille j a ennen kaikkea seuraav ien harjoitus
ten suunni tte lijo ille . Parasta näissä tu tki
muksissa on, että j okainen esimies ja kou
luttaj a vo i löytää nii stä jotain itseään kos
kettavaa. 

Suurten joukkojen kertausha1joitukset 
näyttävät o levan hi stori aa. On tärkeää, että 
nyt panostetaan niihin muutamiin kertaus
harj o ituksiin ,jo ita meill ä vie lä on. On pää
te ttävä, halutaanko mitata j oukon suori
tuskykyä j a es ikuntien johtamiskykyä an
netun til anteen perustee lla vai halutaanko 
painottaa koulutustu loksia. Linnaketasan 
kertausharj o ituksissa tu lee nähdäkseni 
pyrkiä viimeksimainittuun. 

Gyltö n linnakkeen kartausharj o itukses
ta j ä i hyvä mieli . Kou luttajat ansaitsevat 
kiitoksen innostavasta asenteestaan reser
vin koulutusta kohtaan. Hyv in hoidettu 
reserv il ä isen koulutus on parasta maan
puolustustyötä, j ota kouluttaj a voi tehdä. 
Patteri stossa odotetaan mie lenkiinno ll a 
seuraavaa linnakkeen kertausharj oitusta. 

Sakari Kinnarinen 

PUOLUSTUSVOIMAT 
ITSENAfSYYTEMME TURVA 

., 
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Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus 
Valmiuskurssi 2/Satakunta Raumalla 
16.1.-13.3.93 

1. Perusteet 

Vuoden 1990 syksyllä Suomen valtion 
johto totesi, että Parii sin rauhansopimuk
sen sotilasartikl at e ivät enää sido Suomea. 
Tällö in erityisesti kilta- j a reservil ä isjär
jestöt viritti vät keskuste lua siitä, voitai
siinko sotil askoulutusta laajentaa puo lus
tusvoimien ulkopuo le ll e. Samaan aikaan 
käytiin keskuste lua naisten osal I istumjsesta 
maanpuo lustuskoulutukseen j a j opa he i
dän lakiin perustuvaan aseve lvo lli suuteen
sa. 

Kaksi vuotta myöhemmin, perusselvi
tyksen j a va lmistelutöiden aj atukset ovat 
hio ituneet vuoden -92 syksyn kokeilui ssa 
kurssiohjelmiksi, j oiden kehitte ly j atkuu 
edelleen pidettäv ien kurssien koke muksia 
hyväksi käyttäen. Vapaaehto ista maanpuo
lustuskoulutusta j ä rj estävät yhte istyössä 
seitsemän maanpuolustus j ärjestöä. Järjes
töt ovat Suo men Reserviupseeriliitto r.y ., 
Reservin aliupseerien liitto r. y. , Suomen 
Reservin Upseerien Naisten liitto r.y., Re
servin ali upseerien Naisten liitto r.y. , Maan
puo lustuski ltojen liitto r.y. , Sotil askotiliit
to r.y. j a Kadettikunta r.y. ä issä järj es
tö issä on yhteensä 120 320 j äsentä, mutta 
muiden j äijes töjen tuen katsotaan o levan 
vä lttämätöntä. 

M aa npu o lus tu sj ä rj e töjen johta man 
koulutuksen yle isenä päämääränä on antaa 
kansalaisille: 

- ajankohtaista ti etoa turvalli suuspolitii 
kasta ja maanpuo lustuksen eri a loilta, 
sekä 

- käytännön ta itoa po ikkeuso loje n soti 
laa lli siin j a muihin tehtäviin sekä yksi
lön turvalli suutta edi stäviin toimiin 

Osalli stuminen on vapaaehto ista. Kou-
lutusta johtaa liittojen muodostama johto
elin , a iantuntij anaan kenraalimajuri evp 
Seppo Räisänen. 

Valtakunta on j aettu 19 piiriin , jo i sa 
vastuu on j ärjestön valitsemalla koulutus
ryhmällä. Ryhmän puheenjohtajana to imii 
järjestöje n valitsema koulutuspäällikkö, 
j_~ina toimi vat Satakunnan alueella Ri sto 
Ai kiä Ul vil asta ja kiltojen edustaj ana Juk
ka He ininen, sekä Varsinais-Suomen alu
eella koulutuspäällikkönä Martti Kui vala 
j a kiltojen edustaj ana Pekka Aitero mo
le mmat Turusta. 

Ilmavoimilla j a meri voimilla on erik
seen o mat koulutuspäällikkönsä ja ki ltojen 
edustaj at. Koulutus tapahtuu kurssimuo
toisena iltaisin ja viikonloppuisin . Kurss i
luettelossa on mainittu niiden päämäärät. 

Vapaaehtoisen maanpuolustus
rr!'I koulutuksen 
,., Toteuttaminen 

Kansalaisen turvakurssi 

Koulutuksen painopiste on 

kansalaisvalmiuks issa, 
jotka edistävä t yksilön 

turvallisuutta 

Koulutuksen painopist e on 
sotilaallisten j a muiden poik
keustilanteissa tarvittavien 

taitojen l isääm isessä 

Lisäkurssi 
Lisäkurssei lla k esk it ytään sotilaallisten 
ja muiden Poikkeusoloissa tarvittavien 

ta itojen syventä m iseen 

En"koiskurssi . 

Koulutuksen painopiste on 
t urva llisuuspolitiikkam me ja 

m aanpuolustuksemme 
kokonaiskuvan k ehittäm isessä 

w 
VAPAAEKTOINEN 

MAANPUOLUST\JSKOIJLIJTIJS 
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Kurss il a iset j a kouluttajat vakuutetaan 

koulutustarkastaj an toimesta kurss in ajak
si. Poissao loista eri koulutustapahtu mi sta 
voidaan erikseen sopia, mutta periaatteena 
on, että poissaoloja ei juuri sallita saadak
seen kurssi merkin j a todi stu ksen. Miesten 
kohdall a myös kertausharj o itu späivien 
saanti sotil asasialcirjoihin vaikuttaa s iihen, 
ette i poissaoloj a kurssi tilaisuuks ista j uuri 
sallita. Ku rss ilaiset käyttävät kaikissa ti
la isuuksissa omia varuste ita, j oista ei suo
riteta eri korvausta. Kurssiohjelmaan si
sältyv istä mahdolli sista varuskuntav ierai
lui sta, jo iden yhteydessä tarjotaan kasar
mimajoitus j a ateri at e i yleensä peritä mak
sua erikseen, koska se sisältyy kurss i mak
suun . 

Naisten nimet, heidän niin halu tessaan 
voidaan ilmo ittaa kuntien valmi ussu unni t
te lijoille heidän käyttämisekseen mm. vä
estönsuoje lun omatoimisen suojelun eri 
organi saatiotehtävissä. Koulutus käs ittää 
kolme eri lli stä, toisistaan riippumatonta 
kurss ia: 

- kansalaisen turvakurss i (40 h), avoi n 
kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen 
kansalais ille 

- valmiuskurss i (50 h), on maanpuo lus
tusjärj estöjen j äsenille tarkoite ttu kurss i 

- erikoiskurssi (40 h), on maanpuolustus
j ärjestöj en avainhenkilöille tarko itettu 
kurssi 

2. Raumalla järjestetty valmiuskurssi 2/ 
Satakunta 

Valmiuskurss i 2/Satakunta j ä1jestettiin 
Raumall a 16. 1.- 13.3.93. Ku rss in vahvuus 
o li 44 henkilöä, j otka j akaantui vat siten, 
että naisia oli I 9 j a miehiä 25. Vaikka 
kurssi paikkana o li Rauma niin osalli stuji a 
o li myös koko Rauman talousalueelta Sä
kyläs tä, Lappi TL:stä, Eurasta, Pyhäran
nasta j a jopa Porista, jossajärjestett iin Sa
takunnan ensimmäinen vaJmiuskurss i syk
sy ll ä -92. Edustettuina oli vat Reserviup
seeri- j a aliupseeri yhdi stykset, reserviup
seerien naisyhdi stykset ja reservialiupsee
rien naisyhdistykset, kiltojen j äsenet, sekä 
sotil askoti sisaret. Oman kiltamme Selkä
meren osasto oli hyv in edustettuna yhteen
sä seitsemällä edustaj a ll a, j oista yksi edus
ti kauniimpaa sukupuo lta. 

~urssin j ohtoryhmän muodosti vat Ris
to Aikiä, j oka Satakunnan koulutuspääJ
likkönä oli itseoikeutetusti kurssin j ohtaj a, 
kurssin j ohtaj an apulaisena toimi Tauno 
Setälä edustaen sekä res . ups. kerhoa, että 
Selkämeren osastoa, Tauno Nylund edusti 
paikalli sta aliupseerikerhoa, M aija Salo-

16.1. avajaisten jälkeinen järjestöjen esittely, meneillään rannikkosotilaskotiyhdistyksen esittely 
Mirja Rintala. 

.. 

.. 
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nen paika lli sta reserviupseerie n naisten 
yhdi stys tä, sekä Mirj a Rintala j oka edusti 
pai kal Ii sta rann ikkosoti laskoti yhdi stystä. 

Johtoryhmä kokoontui Raumalla useita 
kertoj a pohtimaan kurssin läpiviemiseen 
liittyviä as io ita, kuten kurss iaikaa, oppi 
laskiintiö itä e ri yhdistysten kohdalta, kou
lutuspaikkoja, kouluttajia, kurssimaksua 
j a sen perintää, kurssimateri aalikysymyk
siä, ruokai lu - ja muuta huoltoon läheisesti 
lii ttyvää problematiik kaa, sekä monia muita 
esi I le tu I le i ta ongelmia. Kou I utusoh jel maa 
(l iite 3) muokattiin valmiuskurssin 1/Sata
kunta saatujen kokemusten pohjalta ja pyr
kien saamaan ohj elmaan paikalli svaikut
teita j a sitä tos ias iaa, että aie mmin toteutet
tu 70 h o li oso ittautunut lii an pi tkäksi to
teuttaa suhtee lli sen lyhyessä kurss iaj assa. 

Niinpä päädyttiin n. 55 h j a jo mainit
tuun kokonaisaikaan, joka sekin edell ytti 
kaikkiaan 14 kokoontumista. Ilmoittautu
misaika yhd istyksittä in päättyi 15.12. 92 ja 
henkilökohtaiset kutsut osalli stuj ille oh
jelmi neen vo itiin postittaa vuoden loppuun 
mennessä. 

Koulutuspaikoiksi saatiin ja valittii n 
Niinisalon varuskunta, joka myöhemm in 
joudutt iin peruuttamaa n YK-joukkojen 
koulutu ksen takia, Säkylän varuskunta, 
Kuuskajaskarin linnake, etapin tilat Rau
man puolelta, Rauman kansalaisopi ston 
auditorio, sekä Rauman pelastuslaitoksen 
luentosali ja aluejohtokeskuksen luokkati
lat. 

Kurssin avajaiset pidetti in kansalaisopis
ton auditoriossa arvovalta isen kutsuvie
rasjoukon läsnäollessa 16. 1. lauantai na. 
Avajaisissa esitt ivä_~ tervehdyksensä kurs
sin johtajan Ri sto Aikiän lisäksi Rau man 
kaupung in johtaja Pentti Koivu,joka myös 
suoritti kurss in avauksen vira lli sesti. Soti 
las läänin tervehdyksen es itti kenraalima
juri Hannu Särkiö, joka vastikään oli otta
nut komentajan tehtävät vastaan. Veteraa
ni en terveiset kurss il aisille to i kukas muu
kaan kui n aliupseerikerhon kunniapuheen
johtaj a Vä inö Leppänen. T il aisuudessa 
esiintyi Porin Prikaatin varusmieskuoro. 
Väli ttömästi avajaisten jälkeen samassa 
paikassa alo itettiin ohjelman mukaisesti 
kurssiselvittelyj en j älkeen ensimmäiset 
luennot j a kellon vii sari tosoitti vatjo 18.00 
ennen kuin ensimmäinen koulutuspäivä 
o li saatu päätökseen. Kansa laisopi ston 

auditoriossa pidettiin avajaisten li säksi vie
lä kaksi luentoil taa, jo ista toi nen oli avoin 
myös muille asiasta kiinnostuneillejajosta 
ilmoitettiin paikallisessa sanomalehdessä. 
Yleisötila isuuden luennoits ijat olivat evl 
Erkki Norberg, joka tunnetulla tyyl illään 
otti yleisönsä aiheenaan Euroopan nykyti
lanne, erityisesti IVY- maiden ja lähi alu
eidemme muuttuneet sotil aspoliittiset ja 
strateg iset til anteet. M aisteri Raija Tiiti
nen luennoi katastrofi psykologiasta ja sen 
vaikutuksesta ihmisi in jajohtamiseen, saa
den läsnäo lij at innoll a esittämään al ustuk
sen perusteell a aiheeseen li ittyviä ky y
myksiä. 

Alun perin suunni telmii n kuului viettää 
kaks i vi ikonvaihdetta varuskun nissa, mut
ta 23. 1.-24. 1. N iinisalon varuskun nassa 
vietettäväksi tarko itettu internaatti o li jä
tettävä pois, koska YK-koulutuskeskuk
sen til oja tarvitt iin vars inaiseen tarkoituk
seensa, e ikä varuskunnasta löytynyt muu
ta sopivaa tilaa majoitukseen ja koulutuk
seen. N iinisa lon po isjäännin takia joudut
tiin myös suunniteltua ohje lmaa muokkaa
maan uude ll een. Säkylän Huovinri nteen 
varuskunnassa pidetty toinen internaatti 
alo itettiin jo perjantai- il tana, e li 5.3.-7 .3., 
jonne mentiin Raumalta yhteisellä linja
autokuljetuksell a, Huov in ri nteellä vietet
ty varuskuntav iikonvai hde o li todell a tii
vistahti nen, aamuvarha isesta iltaan klo 
21.00 tapahtuvaa opiskelua,jossa maasto
koulutuksell a oli luonnoll is ista syistä pai
nava osuutensa myös naisten eriytyvän 
kolutuksen osalta. Viikonvaihteessa sata
nut uusi n. 10 cm:n lumi toi maasto-osuu
teen talvell a tuiki tärkeän li sänsä, vaikka 
naisten suunn istuskoulutus luonnollisesti 
lumisateesta kärs ikin . Vastapainona kui
tenki n o li lu miolosuhteiden tuoma "talvi
li sä" ras ti koulutu ksena pidettyyn majoit
tu minen, ruoanvalmi stus, ensiapu- ja ka
donneen ets intäharjoitukseen,joka sai nais
ten keskuudessa varauksettoman kiitok
sen. Koska kurss in pitopa ikkana oli Rau
ma, o li luonnollista, että myös Kuuskajas
karin linnake oli tutustum isen kohteena ja 
koulutuspaikkana. N iinpä 6.2. lauantaipäi
vä vietettiin linnakkeell a,jossa tu tustuttiin 
meripuolustukseen j a e ri koisesti rannik
kotyki stö n osuuteen sen tärkeänä osana. 
Sen li säksi miehillä j a naisilla o li omaa 
eriytyvää koulutustaan ohjelman mukai-
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6. 2. Kuuskajaskarin linnakkeen elokuvaluokka, yhteisluento meneillään. 

sesti siten, että vasta iltamyöhällä voitiin 
tyytyväisin mielin palata miinalaiva Pyhä
rannalla Raumalle. On luonnolli sta, että 
Olkiluodon ydinvoimalaitokset sisäll ytet
tiin omana erikoiskohteenaan tähän kurs
siohjelmaan. Olkiluodon osuus pidettiin 
17.2. viettämällä tiivis nelituntinen suo
malaisen ydinvoiman ja erikoisesti kriisi
til anteessa tapahtuvan sähkönhuollon tur
vaami sen kysymysten pari ssa. Lopuksi oli 
tilaisuus uuden koulutuskeskuksen valvo
mosimulaattorilla seurata miten yd in voi
malaitoksen "ajaminen" tapahtuu. Eräänä 
varmasti mieleenjäänenä erikoisuutena on 
mainittava 30. 1. etapin ja aluejohtokes
kuksen tiloissa pidetyn koulutuksen lo
massa jä1jestetty ruokailu miinalaiva Py
härannan kannella, jonne oli katettu laiva
väen toimesta herkullinen perinteinen her
nekeitto ja pannari ateri a,joka eksoottises
sa ympäri stössä sai kovasti kiitosta kurssi
laisilta. Koulutukseen kuului oleelli sena 
osana eri ytyvän koulutuksen eri laiset ryh
mätyöt, jotka käynnistettiin annetun kou
lutuksen ja sovelletun til anteen pohjalta. 
Tässä yhteydessä on todettava, että anne
tut aikaraj at eivät olleet suhteessa annet
tuun tehtävään ja iihen, ette i oppituntien
ja luentojen aikana ollut til aisuutta ryhmä
töiden tekemiseen. Li säksi vaikeutena oli , 

että kurssilaiset olivat eri paikkakunnilta, 
jolloin omaehtoinen kokoontuminen ryh
mätöiden tekemiseksi oli lähes olematon
ta. Kurssilaisille jaetun materiaalin , joka 
sisältyi kurssi maksuun 300 mk:aan muka
na oli myös koulutuksen arviointi lomake, 
jolla koulutuksen alusta lähtien koulutetta
vat itse arvioivat jokaisen koulutustapah
tuman erikseen, sekä yhteiskoulutuksen, 
että eriytyvän koulutuksen osalta antamal
la arvosanan opetuksen tasosta, aiheen kiin
nostav uudesta ja aiheelle varatusta ajasta. 
Sen li säksi kurssilaiset täytti vät kurss in 
arv iointilomakkeen, jossa oli kahdeksan 
kohtaa, joihin pyydettiin rehelli stä arvi
ointia siitä oliko arvioija täys in samaa, 
va in täysin eri mieltä kunkin kysymyksen 
kohdalla. Lisäksi sai tietysti es ittää oman 
mielipiteensä myös esitettyjen kysymys
ten ulkopuolelta. Kurssi kokoontui suun
nitellusta poiketen 1 1 kertaa varuskunta
päivät ml :na. Merkillepantavaa oli se, että 
heti alusta lähtien kurssilaisten keskuudes
sa va llitsi vahva Me henki , joka kurssin 
edetessä vai n vahvistui ja lujittui. Ainakin 
osittain sitä voidaan se littää sillä, että kurs
silaiset olivat eri maanpuolustusjäJjestö
jen tai yhteisöjen jäseniä mutta kyllä kaik
kia elähdytti myös halu ja kyky toimia 
konkreettisella tavalla osoittaakseen ha-
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luaan ja kykyään toimia tarvittaessa isän
maan parhaaksi. 

Kurssilai sten keskuudestaan valitsemat 
" isäntä ja emäntä" olivat omiaan hyvän 
yhteishengen luomisessa ja vahvistami
sessa selvittämällä esiin tulleita käytännön 
pulmia aineellisen- ja henkisen hyvinvoin
nin kuten mm. kurssi-illan Huovinrinteel
lä ja koulutusiltojen kahvitaijoilun onnis
tumiseksi. Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
Rauman osastolle lankesi vastuu Raumal
la pidettyjen koulutusten ja Huovinrinteen 
sotil askodille varuskunnassa vietetyn vii
konlopun osalta siitä, että taijoilu pelas i 
asiaan kuuluvalla tavalla. 

Kurssin päättäjäi set oli tarkoituksella 
ajoitettu talvi sodan päättymisen muisto
päiväksi, 13.3. joka sattui lauantai päiväk
si. Raumalaisen tavan mukaisesti kurssi
laiset muodostivat oman osastonsa Rau
man sankarihaudoilla suoritetussa seppel
tenlaskussa laskemalla oman seppeleensä, 
muiden maanpuolustusjärjestöjen ja yh
teisöjen lisäksi. Kurssin isännäksi valittu 
Tauno Nylund piti puheen sankarihaudoil
la ja toi esiin myös nykypolven halun ja 
kyvyn jatkaa sankarivainajien viitoitta
malla tiellä työtä Suomen itsenäisyyden 
säilyttämiseksi. 

Kurssilaisten yhteinen esiintyminen san
karihaudoilla omana osastonaan oli kuin 
pisteenä i:n päälle siitä, hienosta tunteesta 
joka kurssilaisten li säksi varmasti elähdyt
ti paikalla ollutta runsaslukuista yleisöä. 

Tilaisuuden jälkeen kurssi kokoontui 
vielä etapin tiloihin kahvitilaisuuteen,jon
ka yhteydessä jaettiin todistukset ja kurssi
merkitja kerrattiin kurss in hyvät ja huonot 
puolet kurss iohjelman edelleen kehittä
mikseksi. Hyvänä osoituksena oppilaiden 
aktii visuudesta ja halusta va taavanlaisten 
kurssien jatkamiseksi oli , että kaikki ky
syivät milloin heille jä1jestetään jatkokou
lutu ta. Alleki1joittaneellejäi hyvä mieli ja 
haikeus kurssilaisia kohtaan, erityisesti tie
ty ti naisia, joiden eri ytyvästä koulutuk-
esta pääos in vastas in . Lopuksi totean, että 

harvoin on evp-henkilöllä edes palvelusai
kana ollut til aisuutta olla mukana näin hie
non maanpuolustushengen omaavassa jou
kossa, va ikka olen pitemmän ajan osalli s
tunut myös vapaaehtoisen maanpuolustus
järjestön toimintaan. Itsenäisyys on tur
vattava joka päivä. 

Tauno Setälä 

Kurssi kokoontuneena ml Pyhärannan viereen 6. 2. Kuuskajaskarin laiturilla. 
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Valmiuskurssi 2/Satakunta 
''Naisen silmin'' 

Satakunn an j ärjestyksessä to inen val
mi uskurssi j ärjestettiin tämän vuoden alus
sa Raumall a j a sen lähi ympäri stössä. Kurs
sil a isia oli yhteensä n. 50, joista nais ten 
osuus o li hieman a lle puolet. 

Kurssin aikana saimme tutustua niin 
Suomen turvallisuuspolitiikkaan kuin muu
hunkin maanpuolustukselli seen teori aan, 
toisena "ääripäänä" lienee o llut käytännön 
harjoitukset suunni stuksesta i tsepuol ustuk
seen. 

Kurss in toteuttami spaikkoina toimivat 
eril aiset luentosali t, Kuuskajaskarin linna
ke, a luehälytyskeskus, Olkiluodon ydin
voimala sekä kurss in huipentumana Säky
län Huovinrinne. 

Kurssin "kiteyttämisvaihe" 
Säkylän Huovinrinteellä 

Valmiuskurss ila isten saapuessa 5. maa
li skuuta Säkylään tunne lma o li kii nnostu
neen odottava. Tuskinpa kukaan meistä 
kui tenkaan osas i odottaa lyhyeltä kurss i
viikonl opulta niin paljon mi tä kurss i lopul 
ta antoi. 

Lukuunottamatta pieniä vaikeuksia,joi
ta ilmeni te ltan pystyttämisessä jäiseen 
maahan j a kulj etuspaarien väsäämi sessä, 
vi ikonl oppu sujui käytännö lli sesti katsoen 
odottamattoman hyv in. Me istä naisista e i 
varmaankaan moni ollut aiem min ampu
nut ilma-aseradall a ta i tutustunu t suurkeit
ti ön koneisiin j a ruokavarastoi hin , puhu
mattakaan puolustusvoimien ajoneuvoista 
ja j älkaväen koulutuksesta. 

Valmiuskurss in tehtävänä lienee ollu t 
maanpuolustustietouden li sääminen ja en
nenkaikkea kiinnostu ksen li sääm inen asi
aa kohtaan. Ja tiedonnälkä kyll ä kasvoikin 
syödessä: Luentojen mie lenkiintoisuus j a 

luenno itsij oiden as iantuntevuus takas ivat 
herpaantumattoman kuulij akunnan. Eri tyi
sesti naiset, jo ill e maanpuolustustie toutta 
on j aettu suhtkoht nihkeästi , saivat perus
tavaalaatua o levan tietopohjan j a varmasti 
kipinän ottaa li sää selvää vapaaehtoisesta 
maanpuo lustuksesta j a naisten mahdo lli 
suudesta osa llistua väestönsuojelulli siin 
tehtäv iin. Kaikenkaikkiaan kurss i anto i 
osalli stujille li sää uskoa vapaaehto iseen 
maanpuolustukseen. Lisäksi valmiuskurs
si oso itti vastaavien kurssien tarpeelli suu
den. 

Eniten li säaikaa j äimme kaipaamaan 
erityisesti a iheisiin , jotka kosketti vat käy
tännön läheistä maanpuo lustoimintaa, ku
ten ensihuo lto, ensiapu j a muukin poik
keusolojen toiminta. Jatkoa ajate llen tun
tui sivatkin mielenkiinto is immilta luento
aiheilta juuri em. "käytännön" aiheet, jo i
hin paneuduttaisiin eri ytyvill ä tii viimmil 
lä viiko nloppukursseill a j a pitemmill äkin 
oppijaksoilla. 

Vapaaehtoisen maanpuo lustuskoulutuk
sen li sääminen niin valmius-, turva- kuin 
muidenkin kurss ien muodossa on ene m
män kuin tervetullut li sä kartuttamaan nais
ten maanpuolustukselli sta " ti edonhalua". 
Suomalaisten naisten parista löytyy var
masti varteenotettava reservi kun ale taan 
puhua krii si- j a po ikkeusolojen tarko ituk
senmukaisesta j a tehokkaasta läpi vienni s
tä. Ja ennen kaikkea perinteethän sekä o i
keuttavat että velvoittavat, joten mikä sen 
oikeampi loppu Valmiuskurss i 2/Satakun
nall e kuin seppe leen lasku sankari haudalle 
ta lvisodan päättymispä ivänä 13.3. 1993. 

Kirjoituksen laativat ja mielipiteensä 
julkitoivat Riitta-Liisa Valpola ja Han
na Kallio 
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Maalilinja on jo tosi lähellä. 

•• 
Haasteajo Wappuna Orössä 

Koulul ainen Otto 10 vuotta, 3 hevosvoi
maa haastoi luutnantti Matin 43 vuotta, 4 
hevosvoimaa kilpaan meren hetTuudesta. 
Kerran kilpaa jo siirrettiin kovan tuul en 
vuoksi, mutta Wappuna sää oli suotui sa 
kilpailun pitämiseen. 

Lähtö o li sov ittu ke llo 14 halkolaiturilta 
j a matkall a piti kiertää tolppaki vi mistä 
viiletettä is iin takaisin maaliin halkolaitu
rille. Molemmat oli vat valmistautuneet kil
paan etukäteen ankarasti . Otto oli haij oi
tellut reitti ä useamman kerran ja rasvannut 
runsaasti moottoria, kuten äiti saatto i vaat
te ista havaita. Matti oli puo lestaan valmis
tanut moottoriinsa j atkokahvan, j otta voi 
ohj ata keskipenkiltä painon jakaantuessa 
tasa isemmin . Otto tankkas i vielä viime 
hetkell ä oman moottorinsa ette i a inakaan 
bensa lopu kesken j a isoveli anto i ohjeen 
että bensakannu po is veneestä turhana pai
no las tina. 

S itten koitti lähdön hetki j a j ännitys o li 
suorastaan käs inkoskete ltava. Lähettäj ä 
Teemu nosti kätensä j a antoi merkin AJA
KAA , ja aj anottaj a Niklas napsautti ke llon 
käyntiin . Niin molemmat lähti vät viil että
mään kohti to lppaki veä suorinta tietä j a 
turhi a mutkitte lematta. Alku matka oli suht 
tasaista, Otto ajo i sisäreunaa, Matti ulko
reunaa j a to lppaki veä lähestyttäessä Otto 
osasi aj aa mahdolli simman läheltä ki veä, 
koska oli matkaa harjoite llut. Kilpailij at 

Voittajan on helppo hymyillä. 

häv isivät hetkeks i näkyv istä j a katsoj ill a 
o li j ännät paikat kuka tulee ensin kiven 
takaa esiin ja Otto se o li. To lppakiven 
vieressä o li toinen pienempi kivi, jonka 
Matti aiko i kiertää mutta Otto puj ahti kiv i
en väli stä joten Matin o li otettava riski ja 
seurattava Ottoa samasta väli stä. Loppu
matka tultiin niin lujaa kuin veneet vain 
kulki vat. Maalilinjaa lähestyttiin melko 
tasaväki sesti j a maali tuomari Teemun käs i 
o li jo odottavasti pystyssä kilpailun loppu
merkin antamiseks i. Maalilinjan y li tti en-
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Otto, Matti, Maarit 
ja kilpailun maskotti 
Trassel. 

sin Otto no in puoli veneenmittaa Matin 
edellä. Ajanottaja Niklas sai voittoajaksi 8 
min 30 sek. Re ilun kädenpuri stuksen j äl
keen Matti ve i veneensä pois ja seurasi 
palkintojenjako,jonka suoritti Maarit. Pal-

Ikimuistoinen 
Jennynpäivä Örössä 

Örössä on 13 vuoden ajan käynyt soti
laskodin hoitajan lomien ja vapaapä ivien 
tuuraajana sekä leiri aikojen apuna ikinuori 
j a pirteä Jenny Raiskio Turusta. Tänä kesä
nä hän kuitenkin sanoi tämän olevan vii
me inen kesä kun hän tulee tö ihin Öröseen. 
Lähtöä ede ltävä työpäivä sattui olemaan 
myös hänen nimipäivänsä,joten järjestim
me kerholle pienen yll ätysj uhlan. Koko 
henkilökuntaa oli varoitettu o lemaan hil
j aa juhlasta e ikä edes Jennynpäivä-onnit
te luja saanut esittää. Ja Jenn y puolestaan 
oli lcieltänyt kertomasta kene llekään, että 
on hänen nimipäivänsä. Sotil a kod in sul 
keuduttua Hietaniemen Juss i o li saanut 
tehtäväkseen hakea Jennyn kerholle . Jussi 
uhkas i lähtiessään vaikka kantaa sankarin 
mutta lupas ikin sitten viedä eteläkärkeen 
uimaan ja päätyi loppujen lopuksi kerhol
le. Jennyn yllätys o li täyde llinen kun koko 
saaren paikall a ollut väki vieraineen oli 

kintona oli sini valkoisin nauhoin kori ste l
tu iso pussillinen karklci a, joka jaettiin vä
littömästi osallistujien j a katsojien kesken. 
Loput Otto laittoi tii viisti taskuunsa iso
veljen ulottumattomiin. 

paikall a. Turusta o li saatu tuotettua onnit
te luruusulcimppu ja tarjoiluna oli täyte
kakkua ja kuohuviiniä. Lieväs ti vatsavai
vainen sankari sai turvalli sesti sa iraanhoi
tajan vi erelleen j a niin oli hyvä jatkaa juh
li a aina pitkälle Leenanpäivän puole lle. 

" 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Esikuntapäällikkö vaihtuu 

Esikuntapäällikkö majuri Stig-Göran 
Grönberg on puolustusvoimain komenta
jan esittelyssä määrätty sij aisena hoita
maan Hangon Rannikkopatteri ston komen
tajan tehtäviä 1. I0.1993 lukien. 

Samalla päivämäärällä siirtyy Turun ja 
Porin Sotil as läänin Esikunnasta majuri 
Erklci Johannes Marttila hoitamaan sij ai
sena rykmentin es ikuntapäällikön tehtä
viä. 

Irtisanoutumisia - nimityksiä 

Komentotoimiston päällikkö kapteeni 
Jonna Virtanen on irtisanoutunut opistoup
seerin virasta 1.10.1993 lukien j a hänen 
seuraajakseen on komentajan es ittelyssä 
määrätty luutnantti Pasi Kataja. 

Luutnantti Hannu Patronen on irti sa
noutunut puo lustusvoimien opistoupsee
rin virasta 1.8. 1993 lulcien. 

Uusia upseereita: 

Rykmenti ssäon määrätty upseere ita teh
täv iin he idän va lmistumi sensa j ä lkeen 
27.8 .1 993 lukien seuraavasti : 
- luutnantti Tapio Kalevi Lineri opetusup

seeriksi Saaristomeren Rannikkopate
riston Gyltön linnakkeelle 

- luutnantti Antti Viiru opetusup eeriksi 
Saaristomeren Rannikkopatteri ston Gyl
tön linnakkeelle 

Uudet opistoupseerit: 

1.7. 1993 nimitettiin puolustusvo imien 
opistoupseerin virkaan seuraavat vääpelit: 
- vääpeli Petri Juhani Eronen määrättynä 

opetusupseeriksi Kuuskajaskarin linnak
keelle 

- vääpeli Henry Mikael Kankare määrät
tynä opetusupseeriksi Gyltön linnakkeel
le 

- vääpeli Pekka Juhani Lii sanantti mää
rättynä opetusupseeriksi Utön linnak
keelle 

- vääpeli Ari Juhani Larumo määrättynä 
laskinupseeriksi Örön linnakkeelle 

Opistoupseerioppilaita va-virkoihin: 

Rykmenti ssä on määrätty opistoupsee
ri oppi laita väli aikaisena hoitamaan puo
lustusvoimien opistoupseerin virkoja ajaksi 
3.7.1993-30.6.1 994 seuraavasti: 

ouopp Juha Tapani Sunde ll koneupsee
riksi Saari stomeren Rannikkopatteris
ton Esikuntaan 

- ouopp Marko Tapani San kala opetus up
seeriksi Gyltön linnakkeelle 

- ouopp Hannu Juhani Tomukorpi ope
tusupseeriksi Kuuskajaskarin linnak
keelle 

Muuta 

Seuraavat va- palveluksessa olevat on 
otettu ho itamaan ede lleen väli ai kaisena 
puolustusvo imien opistoupseerin virkaa 
Turun Rannikkorykmenti ssä (LMpaE) 
ajaksi 1.9. 1993 - 3 1.12.1993 määrätty inä 
opetusupseereiksi: 

Saaristomeren Rannikkopatteristossa 
- kers Jari Kui sma Gyltö 
- kers Aarne Takala Gyltö 
- kers Sami Leino Utö 
- kers Ilkka Siiri Utö 
Kuuskajaskarin linnakkeell a 
- kers Petri Mällci ä 
- kers Joni Hämäläinen 
- kers Jarkko Lepistö 

Untuvikkoja: 

Marjo ja Kim Danielsson tyttö 12.4.93 
Tarj a j a Marko Österman tyttö 22.4.93. 
Tarja j a Kari Lehtinen tyttö 24.4.93, pikku
sisko Birgitall e. 
Reija Allenja Tapio Kulmala po ika 10.7.93 
Pirjo j a Tapani Rantio tyttö 11.7.93 , pikku
sisko Topiakselle. 
Paula Mattil a j a Hannu Heinonen poika 
2 1.7.93. 
Teij aja Pekka Liisanantille poika 13.7. 1993 
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Gyltö 14.-18.7.1993 

Sotulin nuoriso
koulutusta Gyltössä 

Vähäeleisesti ja iloisesti sujunut leiri 
jätti jälkeensä siistin leirialueen ja hyvän 
mielen varuskunnan asukkaisiin. Rykmen
tistä junailutehtävissä olivat Lauri Piili
nen, Juha Saarinen, Kai Parkkolaja Tuula 
Saloniemi. 

Berghamn 
virkistyskäyttöön 

Korppoon varuskunnan sosiaalitoimi
kunta on kunnostanut talkoilla Bergham
nin vartiolinnakkeen virki styskäyttöön 
soveltuvaks i. Kuluvana kesänä kerätään 
kokemuksia ja talvella tehdään päätös vir
kistystoiminnan jatkamisesta. 

Lisätietoja alueesta ja varauksista 
SmRPstE:ta (Mervi Lempiäinen). 

Utö - elokuu -93 

Vesi vahi ngot Utön kerhon keittiötilois
sa ovat vuos ien varrella tehneet työtään 
lattiarakenteissa. Niihin tartuttiinkin elo
kuun helteisinä päivinä talkoohengellä ja 
rahoitusavun turvin. Nähtäväksi jää, onko 
uudella latt iall a va ikutusta saarelaisten 
tanssiharrastukseen . 

Puolustusministeri oli leirin yllätysvieras. 

"Ai , että naisten haku? " 

Näin Utön kerhon tanssilattialle lapioidaan "kynt
teliä". 

tl 
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Gyltö 28.5.1993 

Uutta venekalustoa 
rykmentille 

Rykmentti vastaanotti uuden yhteys
aluksen nimeltään Alskär. Veneen on ra
kentanut Waterman Oy Turusta. Vene on 
lasikuidusta tehty. Veneen sijoituspaikka 
on Gyltö. Teknisiä tietoja: 

Pituus 13,65 m, 
leveys 4, 16 m, 
uppouma 14,50 ton , 
syväys 0,60 m / 0,85 m, 
koneet 2 x MTU DIESEL yhteensä 988 kW, 
nopeus yli 30 knots ja 
matkustajamäärä 14 (kaikilla istumapaik
ka) 

Utö 29.6. 

Korppoon 
kunnanhallituksen 
vierailu 

Matti Vainionpää isännöi Korppoon 
kunnan johdon tarkastusmatkan Utössä 
kesäkuun 29 pnä. Matka tehtiin ya Alskä
rill ä. 

Tarkastelun .kohteena oli vat ku ljetuk
set, jätehuolto, sähkö, vesihuolto, koulu, 
päiväkoti ja työllisyys. Matti ja saaren asuk
kaat saivat kunnanhallituksen vakuuttu
neeksi , että Korppoon eteläisin taajama 
toimii varuskunnan voimalla ja tuella. 

Matti Vainionpää ja Korppoon kunnanhallitus Syksyllä kunnanhallitu s kokoontuu 
tutkimassa passintarkistuspaikkaa. Gyltössä. 

INMEMORIAM 
ml Pyhärannan konepäällikkö 

ltn Kaarle Antero Kojo 
s. L.6. 1949 
k. 17.8. 1993 

Työtoverimme muistoa kunnioittaen 

Turun Rannikkotykmentti 
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Saapasmiilu 
Kesä leiri oli onnelli sesti ohi 80-luvun 

Örössä, kun eversti käski vääpeli Hildurin 
hakea kumisaappaansa kasarmilta. Hildur 
luonnolli sesti tukeutui organi saatioon ja 
pani kirjurin asialle. Hetken päästä eversti 
j älleen ti vas i piippua tupruttaen saappai
taan. "Herra eversti , niitä ei ole saaressa", 
ilmoitti vääpe li Hildur, jolle kirj uri o li an
tanut tämänsuuntaisen tiedon. 

" Kumma juttu, mihin ne nyt oli sivat 
hävinneet? Menkää nyt vi elä itse katso
maan. Ne ovat varmasti kasarmissa", käski 
eversti . Hildur meni , katseli , eikä löytänyt. 
Laiturill a hän vielä ilmoitti po istuva ll e 
saappaiden omistajalle: "Herra eversti, tei
dän saappaanne e ivät o le saaressa." 

Pari päivää myöhemmin päivystäjä il
maantui Hildurin toimistoon kädessään ku
misaapaspari , jonka hän väitti kuulu van 
everstille. Hildur istahti alas pohtimaan 
tilannetta, eversti tunnettiin äkkipikaisena 

miehenä, joka e i sietänyt tohelo intia. Kyse 
oli li säksi uskottavuudesta ja linnakkeen 
maineesta. Mitä tuli si tehdä? Hildur oli 
illemmalla nähty matkall a saaren jättei
denpolttouunille, jonka musta sakea savu 
haisi hetken aikaa selvästi kumille, joku 
suorastaan epäi Ii , että kyseessä saattoi oll a 
everstin saappaiden viimeiset hetket. Viik
koa myöhemmin kirju ri kuunte li , kun 
Hildur vastas i puhelimeen: " Herra eversti , 
vääpeli Hildur!" "On, oikein hyvä ilma on 
ollut j a kalaa on tullut. " "Kyllä leirin pur
kaminen on sujunut hyvin." Seuraava ky
symys sai Hildurin kalpenemaan ja ryhdis
täytymään istuen asentoon, hän veti ensin 
ilmaa keuhkoihinsa ja totesi sitten teräväs
ti : "Herra eversti , teidän saappaanne eivät 
ole saaressa!" 

Saapasmiilu o li ottanut omansa. 

Tyrsky 
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Hyvät kiltasiskot ja 
-veljet 

Olemme jälleen kesän loppupuolell a ja edessä syksy ja sen tunnelmat. Huolimatta 
melko satei sista kesäpäivistä on kuitenkin tekemiemme retkien säät olleet ihania. 
Toivottavasti jatkossakin. Tätä kirj oittaessani (3.8) on edessä elokuun vilkas toiminta. 
Onhan tulossa Rannikonpuolustaj ain päivät Vaasassa ja retket Turun saaristoon sekä 
Mäkiluodon linnakkeelle. 

Innostus kiltaa kohtaan on o llut kiitettävää luokkaa. Joka kuukausi o lemme saaneet 
uusia jäseniä. Toivoa vain sopii , että pystymme saamaan he idät inno ll a mukaan to imin
taan. Tämä edell yttää kuitenkin , että ohjelmamme on kaikkia kiinnostava. Nuorten 
saaminen mukaan on edelleenkin ki ven takana. Vetoan tässä suhteessa kaikkiin ki ltalai
siin. Pyrkikää ottamaan heidät mukaan. 

Syksyn ohjelmasta muutama sana. Marj amatkojen li säksi olemme ajatelleet useiden 
kiltalaisten pyynnöstä ottaa syys-lokakuussa ohjelmaan mukaan Kapell skärin ja/tai 
Tallinnan matkat, jo ihin palataan myöhemmin . 

Syksyn suurena tapahtumana 75-vuoti aat puolustusvo imat järjestää soti lasmusii kkita
pahtuman Turun Typhoonissa 29.9. klo 19.00 alkaen. 

Tilaisuuteen odotetaan jopa 8000 osanottajaa. Tiedot tapahtumasta ja lippujen ostosta 
saa allekirjoittaneelta. 

Toivotan kaikille kiltalaisille o ikein hyvää loppuvuotta. 
PS . Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi, toivon, että kävisit sen maksamassa 

ensitilassa. 

Kill an oso iteas iat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ 92 1/655 385 
puh.koti 92 1/371 J 76 

Toivo Veriö 

tai postitse: 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 
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Kevätkauden ja kesäkauden 
tärkeimpiä tapahtumia 

Kilta teki 20. l. tutustumiskäynnin lää
nin johtokeskukseen. Oppaana toimi lää
nin pe lastustarkastaj a Raimo Viinamäki. 
Käy nti oli erittä in anto isa j a antoi hyvän 
kuvan sii tä miten läänin pelas tustyötä j oh
detaan krii siaikana. 

Johtokuntamme pitkäa ikaine n j äsen 
Pentti Laine täytti 50 vuotta 22.1 . Johto
kunta käv i häntä in corpore onn itte lemas
sa. 

20.3. tutustuttiin Turun linnan museoon 
Matti Ahl roos in as iantuntevalla opastuk
sell a. 

25.3. tutustuttiin Saari stomeren Laivas
ton miinalaiva Uusi maahan j a mi inalautta 
Pansioon. Miinalaiva Uusimaan esi tte li 
me ill e ansiokkaasti ko mentaj akapteen i 
(4.6. komentaj a) Ve ikko Iire. 

6.4. tehtiin tutustumi sretki Porin Pri
kaatiin . Oppaana j a asianuntij ana to imi 
majuri Ri sto Kaski. Erityisesti simuloin ti
la ite herätti kiinnostusta. 

25.4. tehtiin matka Tukholmaan uude ll a 
m/s Europall a. Alus oli valtavan suuri , 
j oidenkin mielestä lii ankin suuri , ja eri t
tä in komea. 

9.5. rykmentti vietti rannikkotykistön 75-
vuoti ~juhl apäivää ja samalla omaisten päi 
vää Orön linnakkeell a kauniin sään valli 
tessa. Rykmentti olij ä1jestänyt erittäinjuh
lavan j a hi enon til aisuuden, jossa Laivas
ton so ittokunnan osuus oli huomattava. 
Kapteeni Pasi Staff esitti soittokunnan esit
tämään musiikkiin liittyen pitkähkön kat
sauksen Suomen historian vaiheista. Esitys 
oli varsin vaikuttava ja ansiokas. Laivaston 
soittokunta huolehti myös viihdemusiikis
ta. Erityisesti sotil asmestari Pertti Keihään, 
ylipursimies Jari Koiviston j a Auli s Kota
viidan esitykset oli vat mieleenpainuvia. 
Li säksi Ai ra Samulinin tyttöjen ja poikien 
monipuoli set j a taitavat sekä seksiä tihku
vat esitykset j a Anna Hanskin laulu innos
tivat j a lämmitti vät juhlayleisöä. 

Kuvassa etualalla vasemmalta puolustusministeri El isabeth Rehn eversti Juhani Haapala, eversti 
Risto Sinkkonen ja rouva Virpi Sinkkonen. 
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Kiltalaisia Saaristomeren Merivartioston asemalla Airistolla 11 .6. Taustalla asemarakennus. 

13.- 16.5. tehtiin matka Pietariin , josta 
eri selostus. 

11 .6. tehtiin matka Saaristomeren Meri
varti oston asemapaikkaan Airisto lle. Iha
na sää ja luonto suosivat matkalaisia. 

20.6. tehtii n kirkko matka. Käytiin Me
rimaskun , Askaisten, Mietoisten, Mynä
mäen j a Nousiai sten kirkossa. 

Merimaskun kirkko ja kirkkoherra Matti Huovinen. 

Merimaskussa meidät otti vastaan kil ta
veljemme, ki1·kkoherra Matt i Huovinen. 

Merimaskun kirkko on Suomen van
himpia puu ki rkkoja, joka on rakennettu v. 
1726. Kirkko on ristinmuotoinen. 

Kuul tuamme ansiokkaan esi tyksen kir
kon hi storiasta otimme osaa jumalanpal
vel u kseen,jossa kirkkoherra Huovinen piti 
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Kuva Askaisten kirkosta. 

ytimekkään saarnan aiheesta "Pass i Juma
lan valtakuntaan". Saarnan j älkeen siirryt
tiin seurakuntatalolle kahville. Sekä kir
kossa että seurakuntatalolla esitti vät kau
ni sta musiikki a sotilasmestari Viljo ja 
maj uri Vesa Ranki . Täältä matkammejat-

kui Askai sten kirkkoon , jonka seinillä o li 
vat useiden aatelissukujen vaakunat. 

Kirkko on rakennettu v. 1653. Sen ra
kennuttaja oli Louhi saaren kartanon sillo i
nen omistaja, kenraalikurvernööri Herman 
Kl aunpoika Fleming. Kirkon saarnastuo
lin ja ulko-oven oli Fleming tuonut sota
saa liina Saksasta. 

Täältä matkamme jatkui Mietoisiin ,jos
sa kilta laski seppeleen sankarihaudall e. 
Tutustuttuamme kirkkoon jatkoimme mat
kaamme M ynämäelle j a sieltä Nousiaisiin. 

Kokonai suudessa matka oli opettava ja 
antoi osanottaj ille hyvän kuvan lähipaik
kakuntien kirkkokulttuurista. 

7.7. tutustuimme käsityöläismuseoon. 
Vaikka museo on Turussa niin harva meis
tä tuntee sen. Oppaanamme to imi kiltasis
komme Iri s Mäki , joka meill e selosti mu
seota. Yhden iltapäivän aikana ei tätä aluetta 
opi tuntemaan, vaan se vaatisi useita päi
viä. Kiitos Iri s opastuksesta. 

14.7. vietettiin kiltaveljemme M atti 
Ahlroosin 60-vuotispäivää Matin kesämö
killä Matkussa. Vieraita o li saapunut kai
ken kaikkiaan noin 80 henkeä . Paits i omaa 
kiltaamme kävivät myös Panssarkilta ja 
Laivaston kilta onnitte lemassa syntymä
päiväsankaria. Myös rykmentti muisti päi
vän sankaria komealla vaakunalevykkeel
lä. 

Onnittelukäynnillä oli pääosa killan johtokunnasta. Kuvassa vasemmalta Mauri Niittynen, Maija 
Veriö, Helga Wilkman, Marjatta Nylander (näkyy vain pään yläosa) , Aarre Leppänen, Toivo Veriö, 
Matti ja Valma Ahlroos sekä Marja Niittynen. 
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"Helmisimpukka" 

17.7. tehtiin matka Kasnäsin kautta Vä
nöönja Borstöhön . Kasnäsissä tutustuttiin 
uuteen hienoon Saari stomeren kansalli s
puiston opastuskeskukseen "Helmisimpuk
kaan". 

Vänöön saavuttuamme ruokailimme 
pie nessä saari stolai sravintol assa, jonka 
yhteydessä oli monipuolinen saaristol ais
kauppa. Kirkkoon tutustumisen jälkeen 
lähdimme jatkamaan saaristoalus "Minan-

drall a" kohti luonnonkauni sta Borstötä. 
Saare lla tutustuimme kahteen pie neen 
museoon. Kahvit juotuamme lähdimme 
takai sin kohti Kasnäsiä ja Turkua. Matka 
oli erittäin onnistunut. 

24.7. käv ivät Kiteen Raj amieskilta lai
set tutustumassa Kuuskajaskarin linnak
keeseen. 

6.8. o li rykmentin valatilaisuus Grag -
fjärdissä. 

Kiltasiskoja ja -veljiä saaristolaisravintolan edessä. Kuvassa vasemmalta Heikki Kanervamäki , 
Valma Ahlroos, Marjatta Nylander, Jouko Laiho ja Pauli Kyntöaho. 
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Herrat ryhmänjohtajat 

Kurss imme nyt päättyessä onnittel en 
Teitä hyväksytysti suorittamastanne reser
vinaliupseeritutkinnosta. Koulutusj akson
ne ajoittui kevääseen j a a lkukesään, jotka 
Gy ltön linnakkee ll a ovat monien tärkei
den vierailujen aikaan. Näihin liittyvissä 
näytösammunnoissa osoititte omaavanne 
jo aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen 
jälkeen mallikelpoisen tyki stöl li sen taidon. 
Kurss imme ensimmäisen ja toi sen jakson 
vaihteessa Gyltön linnakkeell a toimeen
pantiin linnakkeen kertaushaijoitus, jonka 
va lmiste luihin ja toteutukseen osa linjan
johtajistamme oli sitoutunut. Vaikka kou
luttajanne olivatkin jonkin verran po issa 
jokapäi vä isestä koulutuksestanne, kyettiin 
suunnitelman mukainen ohjelma viemään 
läpi lähes täysipainoisena. Kiitos tästä kuu
luu linjojen varajohtaji lle, apukouluttajille 
ekä Teille itsellenne. 

Aliupseerikurss in ensimmäisen va iheen 
aikana pidän tärkeänä e ri joukko-osasto is
ta ja linnakkeilta tulleiden oppilaiden vä
li stä vuorovaikutusta. Keskuste luja käy
dään paljon aiheesta: "Näin meillä, entäs 
Teillä". On hyvä, että Te saatte tietoa toi
s iltanne eri linnakkeista, henkilöstöstä, 
koulutuksesta ja erityisesti varusmiesten 
elämään ja oloihin liittyvistä kysymyksis
tä. 

Kun Te nyt s iirrytte eri yksiköi hin to
teuttamaan käytännössä ryhmänjohtajana 
oppimianne taitoja, haluan erityisesti ko
rostaajohtajan vastuuta, omaa es imerkkiä 
sekä taitoa johtaa yks ilöä. Hyvän johtajan 
tulee olla tunnollinen tehtävässään ja osoit
taa vastuuntuntoa, joka jokaisen johtajan 
on omaksuttava pystyäkseen suoriutumaan 
saamastaan tehtävästä ja saavuttamaansa
mall a alaistensa luottamuksen. Esimiehi
nä Teidän tulee muistaa oman esimerkin 
voima. Varman esimerkin lisäksi esimie
he llä on oltava tietoa ja taitoa asiasta, jota 
hän opettaa ta i kouluttaa. Johdettavaksen
ne käsketyt a lai senne ovat kaikki yksilöinä 
erilai sia. Opetelkaa tuntemaan alaisenne 
niin , että kykenette kou lutuksessa otta
maan huomioon , niin pitkä ll e kuin mah
dolli sta, a laisten ne kyvyt, ammattitaidon 
luonteen ja erityisesti rajat. 

Toivotan Tei lle onnea ja menestystä tu
levi ssa palvelutehtävissänne rykmentin eri 
yks iköissä. 

Aliupseerikoulun johtaja 
Kapteeni S Salonen 
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Tykki
linja 
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Alik Suominen: Oli lo
milla riittävästi , ei napan
nut. 

5. Kaitala Erkka Tapani: 
UNI. AU herkistyi vosun 
edessä. Ase AU :ksi 
Utööseen. 

10. Kurikka Jouni Ilari : 
Speedy koomaili AUK:n 
läpi. Vapaaehtoisesti 
Gyltööseen. 

Vääpeli Pokkinen: Suih- Vääpeli Tiira: Ti iraili tyk-
kutteli komentoja, kuiva- kimäellä , ja homma 
si putken valmetilla. Ao- meni reisille. 
tia meininkiä. Ryyppäsi 
Amerikan juomaa. 

1. Eklund Jarno Antero: 
Peppua ei napannut 
ATK, toimisto AU:ksi 
Hankoon. Tykkilinjan 
priimus. "Honka, Hon
ka". 

6. Kakko Mikko: Nimi rii 
viö. Mikkosärmäsi itsen
sä Ratekoon. 

11 . Lindgren Janne Ju
hani: Piti särmät sulkei
set, hymy herkässä, lau
lavaksi tvälläriksi Gyltöö
seen. 

2. Honka Markus Tapa
ni: Peppu repi paidan 
mukanaan Hankoon . 
Korkea otsa kuvastaa 
' älykkyyttä'. 

7. Kallio Rami Kristian: 
Linjan kraQaatti . Kieli 
ruskeana Oörööseen . 
"Ei pali nuallu'. 

12. Luttjohann Sami 
Hans: Tykkilinja tupa 
kungfu. Peilin edestä. 
Tvälläriksi Hankoon. 

Kokelas Horte: Lukko 
irroita ja muista kiinnit
tää. Ei liian tiukka. 

3. Häkkinen Jani Petri: 
Eli kahta elämää, pee
räsmiehenä vaaralli
sempi Aate koon. 

8. Kiuru Jani Petteri: 
Hurja Ryhmänjohtaja 
Raumalla. Juoksi put
kea päin ja tippui tykin 
yläkerrasta alakertaan. 
Mouna ottassa Gyltöö
seen. 

13. Ojalehto Lari Topi
as Väinämö: Möhkö 
nuoli itsensä Ratekoon. 

Alik Flink: Särmäsi itsen
sä Ööröön ampumalei
rille. 

4. Jäntti Tero Mikael : 
Tuskaili Rateko paikas
taan, mutta pääsi kui
tenkin . ' Kolme rumaa 
naliteroa'. 

9. Kollin Jari Petteri: 
Homma hanskassa ja 
hanska hukassa, ei hah
mottanut mitään. Tväl
läriksi Hankoon. 

14. Rouvali Kari Mikael: 
Pikku-Kari jolle 30x30 
cm työtila oli liian iso, 
harrasti vapaapainia, 
lähti Ratekoon. 



_ 34 _____________________ kurssijulkaisu W---

15. Sysimies Niko Se
bastian : Seilissä lomilta 
unohti varusmieskortin 
Hankoon. 

Tulenjohto
linja 

Alik Saarinen: VMT:n PJ 
organisoinnin mestari. 
Oli lopussa aika väiski . 

5. Hankimo Jarno Ante
ro: Aito hesan kundi. Ei 
napannut turhia painei
ta, ylennettiin ja liittyi slui
ba kaariin eli lääkikseen. 

16. Tiusanen Mikko Ta
pio: Tuisku pi ti lefan 
kanssa linjan särmim
mät sulkeiset. Hankoon. 

Ltn Miettinen: Rööki pa
loi T J-tornissa. Missä 
kuului "hyfvää" siellä 
miettinen. 

1. Aaltonen Mikko Ahti : 
Sama pää kesät talvet. 
Nakit si lmillä ja nortti 
paloi. RJ:ksi. 

6. Heino Vesa-Matti Mi
kael: Härö, sluibaja kaik
kea muuta. Mies ei lii
kuttanut sormeaankaan 
turhan takia. Ainoastaan 
tupakan sytyttämiseksi. 

17. Vahlman Teijo Ar
mas: Tuhlasi tonneja pu
heluihin, möngersiomal
la kielellä. Jaskariin. 

Kers Kuisma: "kuikka". 
Yli särmä säätäjä. Mi
kään tulenjohtoon liitty
vä asia ei kuikalta onnis
tunut. 

2. Anteroinen Jani Ilari: 
Sählykuningas. Vapaa
aikana todellinen härö. 
Palveluksessa linjan 
särmin . Ylilatautunut 
energiapakkaus Rate
koon. 

7. Huhtamäki Juha Ta
pio: Varma mies Jaska
riin , mutta Gideon kut
sui. Linnakkeen monitoi
miurheilija. AUK:n pari 
viikkoa myöhässä: "suf
feli-Huhtis". 

18. Varnila Markus Juha 
Johannes: Arpi osia tyk
ki mäellä. Huumorilla 
Auk läpi, Utööseen. 

Kok Lehto: Ainoa tunte
mamme mies, jolla oli 
"kuukautiset". 

3. Anttila Joni-Petteri: 
Sluiba, Sluibempi, Ant
tila. Mies, joka teki kaik
ki tehtävät elbaus asen
nosta. Lahteen lääkik
seen. 

8. lmpivaara Tuomas 
Heikki Matti: "Eihän 
tämä kiinnosta minua 
ensinkään hoh hoh 
hoo". Mies, jolla oli ai
nainen pakotus putkes
sa. Lääk. 

Alik Kaila: jos mies olisi 
tehnyt jotain, niin hän 
olisi ansainnut kuntsa
r.[n. "Nappaus-AU". Lähti 
Oröseen. 

4.Haaramo Ville Veli : 
T J-linjan kunto ihme. Ei 
puhunut turhia. Meni 
Ratekoon. 

9. Kallio Jari Juhani : 
Super härö. T J-linjan 
luopio, todellinen hä
peäpilkku . Häpeäksi 
kaikille varusmiehi lle. 
RJ :ksi Jaskariin. 
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1 O. Kankare Jan-Henrik Mi
kael: Särmä säätäjä. Linnak
keen todellinen VMT:n pu
heenjohtaja. Nukkui vaatteet 
päällä heräsi kolmantena päi
vänä T J-tornista. Tajusi ole
vansa VMT:n puheenjohta
ja . Hajosi. RJ Gideon. 

15. Liljaranta Pekka Ola
vi : Linjan pelätyin mies. 
Nautti suunnattomasti 
taakse-poistu sulkeisten 
pitämisestä. Vaaralli
seksi ryhmänjohtajaksi 
Hankoon. 

ii 
Meri
valvonta 

11 . Karvinen Kimmo 
Paavo Antero: Särmä 
mies piti lasagnesta ja 
meni Ratekoon. Miestä 
ei voi ottaa vakavasti. 

16. Mäntylä Jarmo Kris
tian: Vietti poikamiespäi
viä AUK:n aikana. Ei juu
ri viitsinyt kuunnella 
morkkausta. Lähti Utö
seen saksalaisturisteja 
katsomaan. 

Ltn "Lemmy" Lempiäi
nen: Jaa-ha. Piti pitkä
ve teisiä oppitunteja , 
mutta heitti aina väliin 
foreign language. No 
elecricite. Damn bas
tards. 

12 . Koivunen Janne 
Sakari: "Käsi". Lääkintä 
AUK:hon. 

17. Paavola Saku Ka
lervo: "Aivan". Sai pos
kiontelotulehduksen nel
jän päivän nuuskankäy
töllä. Särmä sälli Rate
koon. 

KersTakala: Särmä kou
luttaja, jonka autostereot 
soittivat heavyä. Määrit
teli sanan "ziljoona". Zil
joona on yhtä paljon kuin 
haukia mahtuu valaa
seen. Särmä kravatti 
valokuvassa. 

13. Leino Tomi Kalevi 
Johannes: "Huono ihmi
nen". Linjan voihkija. 
Kämmäsi kiitettävästi 
useampaan otteeseen. 
Hajonneena ryhmänjoh
tajaksi Gyltööseen. 

18. Sjöblom Toni Kristi
an: AUK:n todellinen 
mellikone. Illalla cokis
pullo ja pantteripussi 
naamariin ja nukku
maan. Toistokoneeksi 
Örööseen . 

Kok Mäkinen: Yritti saa
da meidät kuriin rankai
semalla meitä. Asento .. 
Lepo ... Asento ... Tupiin 
mars. Osasi varmaan 
asiat kirjallisesti , 'l)Utta 
käytännössä oli KASI. 

14. Lempinen Henry 
Olavi: Asealan kaikkitie
tävä QUru . Ei ottanut 
stressiä tykkimies ko
keesta ja läpäisi jo kol
mannella yrittämällä. RJ 
Gyltööseen. 

19. Tolvanen Teijo An
tero: 150 senttiä hymy
poikaa. Useimmiten nol
lattaulussa. Röökin kis
konta mestari : Tekee 
pojista miehiä Hangos
sa. Ville vallaton. 

KersSalonen : Geelituk
kainen raumalainen , 
joka osasi asiansa ja 
kouluttaa meitä . Ansait
si kessun jämät. 
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1. Ahlbom Stefan Pat
rik: Pitkä mies kaukaa 
idästä. Hyvä piirtäjä ja 
oppilasjohtaja. Linjan vii
meinen RTK:oon lähti
jä. 

6. Jernström Jani Saka
ri : Kokeisiin lukeminen 
ei oikein napannut, mut
ta sulkeisissa esitti mel
koista särmyyttä. 

11 . Lindholm Mikko Pet
teri: Pieni mies Salosta, 
jonka juttuja todella sai 
naureskella. Pani usein 
halvalla Kurolaa. Lähti 
Utön lomaparatiisiin. 

16. Pajunen Juho Hen
rik: Särmäsi alusta lop
puun tuloksena RTK
paikka. Osoitti suurta tie
tämystä ja innostusta 
Saastamoisen luette
loon. 

2. Aro Marko Sakari : 
Taisteli pitkään RTK
paikasta, mutta lopulta 
päätyi Heikkilään 
RTTK:n puheenjohta
jaksi. Heitti hyvää juttua. 

7. Kivi-Koskinen Lauri 
Mikael : Linjan todellinen 
härö, joka oli aina vai
heessa. Punkka aina 
syvältä. Käsitteli kuiten
kin kitaraa kuin Jim Hen
drix ja pianoakin erin
omaisesti. 

12. Loikkanen Jyri Esko: 
Linjan toinen vemppa
kone, joka ei marssimur
tuman takia osallistunut 
mihinkään urheilulli
seen . RTK. 

17. Rautiainen A-P : 
Mies, joka käytti suih-~ 
kua 4 kertaa AUK:n ai
kana. Myös makeiset 
maistuivat kiitettävästi. 
Joka pojan kaveri , jonka 
oppilaspäällikkyys oli 
syvältä. 

3. Blomberg Antti Tapa
ni: Linjan varmasti sär
min sulkeistenpitäjä. 
Käännökset erittäin sär
miä. Kouluttajana hyvä. 
Rankka jutun kertoja. 

8. Kurola Sami Armas: 
Ei aina käyttänyt molem
pia aivosolujaan, minkä 
takia ei kuulunut linjan 
parhaimmistoon.. eikä 
keskitasoon . "Kurt Kurt 
Jugurtin" pisteet riittivät 
kuitenkin Oröseen. 

13. Loven Petri Juhani : 
Pitkä häiskä Pyhämaal
ta, melkein Ukista. Käytti 
linkeä kotimatkoillaan ja 
piti Jaskaria parhaana. 
Oli myös joskus sodera
kettina. Jaskariin . 

18. Riikonen Simo Sa
kari: Särmäsi kokeissa 
ja yllätti koko linjan ole
malla linjan paras maas
tojuoksussa. 

4. Heino Sauli Tapio: "Hä
mähäkkimies", joka puheli 
unissaan leirillä: "Hei , 
kuka mä oon? Nyt mä tie
dän mä oon tykin johtaja." 
Veltosta olemuksestaan 
huolimatta hoiti oppilas
johtajan tehtävät hyvin. 

9. Laitala Mika Tapani: 
Särmä hemmo Espoos
ta, joka ei koskaan käm
männyt. Ei iltaisin pal
jon lueskellut, mutta sai 
kokeista linjan parhaita 
numeroita. ATK. 

14. Länsiluoto Max Ju
hani: Kaikille kävi selvil
le milloin Max oli tuvas
sa . Käytti hiusten
kuivaajaa ja kirjoitti päi
väkirjaansa ruotsiksi. 
Omituista, mutta kuiten
kin RTK kutsui. 

19. Ristisuo Esa Matti : 
Ammattikoulun käynyt 
hemmo, jolla oli hirveät 
paineet RTK-paikasta. 
Käytti kieltään muuhun
kin kuin puhumiseen. 
RTK. 

5. Hippi Peter Henrik: 
MV-mies, joka tuli jälki
AUK:hon . Särmäsi ko
keissa loppuun asti ja 
löysi itsensä RTK:sta. 
Kaikki komennot eivät 
aina menneet oikein. 

10. Lehtonen Jani Kris
tian: Mäntsälän DJ, joka 
ilmoitti satamaan PUT
SAARIN tulosta tutkalla 
ollessaan. Ei linjan kär
kipäästä. 

15. Melander Hannu 
Mikael: Oli VAIN kerran 
nollat taulussa. Todelli
nen vemppakone. Pää
si melkein RTK:oon vai 
pääsikö? NO El. Mel
kein Dipl.tkm. 

20. Saastamoinen Jar
no Matias: Siivouspal
velu.. missä Saasta
moinen? No elbaamas
sa tietysti . Todellinen 
unimurmeli. Tuli tunne
tuksi kuvastostaan. 
RTK. 

--W- kurssijulkaisu 

21 . Sievänen Kalle Heik
ki: Mukava mies Paimi
osta. Tunnisti lähes kaik
ki alukset ja lentokoneet. 
Lähti RTK:oon, tuli vii
kon P.äästä takaisin ja 
lähti Oröseen. 

Keskiö
linja 

Alik Kirstilä: Pettyi, kun 
ei saanut kessun jämiä, 
linnakkeen ornitologi. 
Usein hymy todella her
kässä. Välillä säätämi
nen nappasi välillä ei. 

5. Hevo.r9j~ Lari Juha
ni : "MITAAAH!?" Nukkui 
90% AUKista. Tyylistä 
näki, että oli Helsingis
tä.. niin tai Espoosta. 
Pääsi yllättäen RJ:ksi 
Hankoon. 

22. Simola Juha Erik: 
Hiljainen ja rauhallinen 
kaveri Kotkan suunnal
ta, joka kuunteli hyvää 
musiikkia. Suoritti hänel
le annetut tehtävät tun
nollisesti. Linjan keski
tasoa. 

Ltn Tuominen: Ykkös
kouluttaja, joka vakuutti 
taidoillaan, silloin har
voin kun oli paikalla. Ai
noa joka joi keskiössä 
kahvia. 

1. Aaltonen Jarno Kale
vi : Pulla, joka ilmaisee 
itseään rauman ja skå
nen kielen risteytymäl
lä . RJ:ksi Jaskariin. 

6. Koski Mikko Olavi: 
Nollat taulussa NÖDEk
si. 

23. Uutinen Tomi Ilmari: 
Linjan todellinen jutun
heittäjä Kotkasta. Teki 
maailman suurimman 
kravattisolmun valoku
vaukseen. Teki hyviä il
moituksia. Hyvä vie
mään kättä lippaan. 

Vänr Runola: Pitää siitä 
kun häntä tuota.. nois 
kutsutaan nais Vänrikki 
Nappulaksi. Kertoi keskiö 
asioista ummetja lammet, 
lisäksi hyvin paljon ylimää
räistä. Hänen ansiostaan 
linjalla oli rotia meininkiä. 

2. Halsvaha Mika Pette
ri : Linnakkeen laihin 
mies, vaikka tuhlasi päi
värahansa makeisiin. 
PÄÄSI Bågen jaoksen 
ryhmänjohtajaksi. 

7. Leivo Teemu Jousia: 
AUK l:n priimus , Rate
koon. Vietti suurimman 
osan ajastaan tulenjoh
don tuvissa. 

24.Vasama Toni Juha
ni: Ensimmäinen oppi
laspäällikkö, josta teh
tävästä hän otti liikaa 
paineita. Jäi ensimmäi
senä pois RTK-junasta, 
mutta tyytyi jäämään 
Gyltön paratiisisaarelle. 

Kok Himanen: Gestapo, 
jolla oli komennot alus
sa hieman hukassa. 
Laskinupseeri, jolla to
della YIPalvO:n mukai
nen ryhti . TUPIIN 
MARS! 

3. Heikkilä Veli-Pekka 
Antero: Heikkilää ei nap
paa ollenkaan. Halusi 
ysin b-arvollaan Rate
koon, mutta_päätyi nak
kikoneeksi Oröseen. 

8. Liitola Petteri Mikael: 
Vänrikki Liitola, alokas
ajasta lähtien tavoittee
na KADIS. Linjan todel
linen showmies. Rate
koon. 

37 _ 

Alik Hakala: Todellinen 
keskiöhanu . Ihmetteli 
miksi laulussa lauletaan: 
"Yksi pieni elefanJti 
marssi näin PYYSIVAT 
HE mukaan yhden to
verin.· Teoreetikko. 

4. Henriksson Jarno 
Sakari: Linjan hauskin 
mies,jokasaijopaväns
kän kovan ulkokuoren 
murenemaan. Vänskä: 
•Mitäs Henriksson sa
noo tähän?" H: "Kappas 
kappas hei.. " 

9. Niini Janne Jyri: Käy
tännön käsi. Hermoili , 
mutta pääsi lukemalla 
Ratekoon . 
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10. Nordman Jari Ante
ro : KS kahvinkeittäjä . 
Linjan kellomies, joka 
häröili itsensä Utöö
seen. 

11 . Palojärvi Ville Hen
rik: Kuksaamalla Rate
koon . Välillä nappasi , 
välillä ei. Osoittautui yl
lättäen pelimieheksi. 

12. Puustinen Jari Pet
teri : Vänskä: "Teistä tu
lee vielä hyvä ryhmän
johtaja" . Ratekopaikka 
vietiin nenän edestä . 
SIKA Puustinen, Päätyi 
"särmäksi" RJ :ksi Gyl
tööseen. 

13. Syväjärvi Petri Kale
vi : Rimaa hipoen 
AUK:sta läpi. Päätyi lop
pujen lopuksi nödeksi 
Hankoon. 

14. Taivainen Mikko Ju
hana: Nuuska-muikku
nen. Ylähuulen alla tyh
jää tilaa 3 litraa. Halusi 
alokasryhmänjohtajak
si, mutta hajosi täysin 
kun joutui Utööseen. 

15. Viljanen Valtteri Kus- 16. Vuori Juha Petteri: 
taa: Linjan todellinen fi- Ydinfyysikko, joka pää-
losofi: "Todellinen tais- si Tsto-au :ksi Gyltöö-
telija pärjää yhtähyvin seen. Nakkilistat tulevat 
t u Ii asema miehenä nanometrin tarkkuudel-
Örössä kuin Ratekos- la. 
sa." Ratekoon. 

Oppilaan puheenvuoro 
Sainpahan sitten minäkin kaksi koristet

ta kauluslaattoihini Turun rannikkoryk
mentin AUK:sta Gyltön linnakkeelta Korp
poon luonnonkauniista maisemista, vaik
ka maaliskuussa, kurssin alkaessa, mietis
kelin usein tuleekohan tästä mitään. AUK, 
kuten koko varusmiespalvelus on matka 
tuntemattomaan, retki oudoille poluille, 
joista kukaan ei ole kyennyt antamaan luo
tettavia tietoja. Vanhemmat varusmiehet 
kertoivat omia legendojaan rykmentin ko
vasta, ruudinkäryisestä AUK:sta. Esittely
tilaisuuksissa, jotka oli vat lyhyitä ja yli
malkaisia, ei kyetty luomaan juuri min
käänlaista kuvaa AUK:sta. Kaikesta huo
limatta 23.3. 1993 aloitin oman tieni oppi
laasta alikersantiksi. 

Nyttemmin AUK:n ollessa jo mennyttä 
aikaa ja Gyltön tomujen karistua jaloista
ni, voin vihdoin muodostaa jonkinlaisen 
kuvan kurssin toiminnasta ja sisällöstä. 

AUK:n aikana monet alokasaikana as
karruttaneet as iatjäsentyivät selkeiksi ko
konaisuuksiksi. Sotilasorganisaation toi-

minta, tavat sekä koulutuksen eri osat, ku
ten sulkeisjä1jestys, asekäsittely ja TST
koul utus se] keytyi vät tarkoi tusperi Itään ja 
päämääriltään. 

Mielenkiintoisinta ali upseerikurssi I la oli 
linjakohtainen koulutus,jossa me oppilaat 
sa imme koulutusta sodanajan tehtäviim
me rannikkotykistössä. Valitettavan usein 
kou lutus törmäsi ajan, materiaalin sekä 
hava intovälineiden puutteeseen. Gyltön 
toimiminen rykmenttimme PR-linnakkee
na on varteenotettava haitta etenkin A UK:n 
aikana. Oppilaat siivoavat, oppilaat kerää
vät risuja ... 

Hyvä porukkahenkihän on kuitenkin se 
kokoava voima, joka auttaa pitämään tar
vittavaa määrää huumoria mukana opiske
lussa, joka välillä yömyöhään jatkuen val
mentaa meitä vaativaan tehtäväämme va
rusmiesesimiehinä. 

Hyvää jatkoa tehtäv issänne AUK 1/93 

T: KjalkeVMTKpj Alik Jari Kallio 
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Ilo pienistä asioista. 

Oras Vienda täydentää kotisi yks ilöllistä 
kokonaisuutta. Värit: kromattu, valkoinen, beige, 
punainen ja musta. 

Timanttiporaus ja -sahaus 
~ ~, sekä betonialan purkutyöt 

-~ - ~!~~~u~}EMINEN 
puh. (938) 822 5552 autopuh. 949 532 417 

Erilaiset kuljetuspalvelut 

MR-SALVI OY 
Karhutie 22 

26200 Rauma 
puh. 938-821 01 00, 949-720 838 
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REILAN VALINTA 
Reila puh. 825 9015 

,+. LÄNNEN VAKUUTUS 
V TUTTU JA TURVAL L INEN 

TURVAA ELÄMÄSI TÄRKEÄT ASIAT! 
Lännen Koti- tai Maatilavakuutusasiakkaana saat maksukuitin yhteydessä etu
kupongin , jolla voit veloituksetta noutaa meiltä laadukkaan palovaroittimen . Etu 
koskee tietenkin myös tulevia asiakkaitamme. 
Tule siis hakemaan omasi lähimmästä Lännen palvelupisteestä ja kysy samalla 
uusia bonuksellisia lähituotteitamme. 

NUORISO VARMA 
Nuorison tapaturma- ja sairauskuluvakuutus 

inhim i ll i sen ko koinen vakuutusvhtiö 
Mikonkatu 7 

Pori puh. 939-414 310 

RAUMAN 

VADAOSAKOLMIO~ 
-- - ---

Citymarketin v ieressä, Leikari 3, puh. 938-822 2220 
Asentamo, Shell Talliketo, puh. 822 1643 

- W- pauhuja _________________ 41 _ 

RAUMAN KAUPUNKI 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 

TÄYDELLISTÄ JÄTEHUOLTOA JA KULJETUSPALVELUJA YLI 20 V. 
• kuivajätteet • vaihtolavoja 
• lokakaivot • vaihtolava-autoja 
• imupaineauto • täysperävaunuyhdistelmiä 
• juurien leikkausta viemäriputkistosta 

KULJETUSLIIKE M. HIETAPAKKA KY 
"B" (938) 8680280 FAX (938) 8680580 

Martti Hietapakka 949590384 
949221739, 949320958, 949322252, 949594525 

_a;f?-: ~ -

~$./J!.fJl! 
!!r!~g 

Rauma puh. (938) 823 0115 

MUKAVAA 
MATKAA! 

Bussirnatkastanne huolehtivat: 

L■HHI 
u.ni-a.t □~ 

Uki (922) 139 51 
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MERKKI 
VAPAUDESTA 

~ ~C'J ERICSSON ,! 

matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVJESTINN ÄN AM MATTILAINEN 

~ ~tiEOKSSOH~ 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

1t?U®~: 1 :1 a • ■ 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-822 3355, telex 65152, telefax 8-228355 

Palveleva asiantuntijaliike 

ON AIKA LAILLA 
OMA ASIASI, PALJONKO 

KOTIVAKUUTUKSESTASI MAKSAT. 

Kaikki nämä alennukset vain ja ainoastaan 
Pohjolan SuperKotivakuutuksella . 

/, 
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------ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 

Edullisia muuttokuljetuksia 
viikonloppuisin. 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 239 6071 

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

PAPINHAANKATU 8 (PL 57), 26100 RAUMA, puh. 938-822 0233 

Oy RAUMA STEVEDORING Ltd 
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YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 
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KY LEO LAINE - LOKARITUOTE OY PUH. 938-822 0555 

RANNIKKOSEUDUN MERI JA RAKENNUSPALVELU OY 

MERIKULJETUKSIA 949-2235S0 TURKU 

HYVÄ HELLÄ PESU 
VAAHDOSTA VAHAAN 
VIIKON- 30 
LOPPU- -
HINTAAN , 
Tuo autosi meille pesuun tai huoltoon - voit asioida 
keskustassa - autosi odottaa meillä. mr ___ J 

Syys-lokakuussa tällä esitteellä. Ei tarvitse leikata. 

PS. Myös MOSS
autohälyttymiä. 

"TURIKAISET" KURIIN 
MURTOHÄL YTTIMILLÄ!!! 
Erityyppiset 

. murtohälytysjärjestelmät 
' suunnittelee, 

myy ja asentaa 

.. Turun 
. Etsiväpalvelu Oy 

!fi-_;,)f' KODINTURVALIIKE 
~.-,!)' JJJ Manhattan, Pitkämäenkatu 4 

20250 TURKU P. 921-547 070 
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Puhtaasti palava Hilight on 
korkealuokkaista, tasalaatuista 
kevyttä polttoöljyä. Kysy lisä
tietoja joustavasta Kotilämpö
palvelustamme ja sen tarjo
amista lisäeduista. YT I 

TILAA N . 
~IJ!Jf11: 111111 

-tilaukset 9800-8320, 
9800-TEBO 

Paikallispuhelun hinnalla 24 tuntia vuoro
kaudessa toi löhlmmöttö Teboll-huoltomollo. 

Rannikko
sotilaskoti
yhdistys r.y. 

Rauman 
paikallisosasto 
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HAUTAUSTOIMISTO 

Turku - Linnan katu 9, puh. 23 23 23 5 
TÄYDELLINEN HAUTAUSPALVELU 

Kuljetuksemme päivystää ympäri vuorokauden 

Suosikaa 

ilmoittajiamme! 

Kalkas toivottaa 
lukijoilleen 

hyvää syksyä! 



PUOLUSTUSVOIMAT 75 

TATT00'93 
SAINT MUSIC 

ON TOUR 

Suomalaisen sotilasmusiikin juhlakiertue 

Kouvolan Jäähalli 
Oulun Jäähalli 
Joensuun Jäähalli 
Tampereen Jäähalli 
Turku, Typhoon 
Helsingin Jäähalli 

keskiviikkona 
tiistaina 
keskiviikkona 
tiistaina 
keskiviikkona 
perjantaina 

15.9. 
21.9. 
22.9. 
28.9. 
29.9. 
1.10. 

Järjestää Pääesikunnan tiedotusosasto 

LIPPUJEN HINNAT OVAT 
75- 50 JA 40 MARKKAA 

KONSERTTILIPPUJEN 
MYYNTIPAIKAT 

Lipunmyyntiin osallistuvat maan
puolustus- ja reserviläisjärjestöt 
kautta maan. Järjestöt tiedottavat 
omista myynti pisteistään paikallisis
sa lehdissä. Lipunmyynti aloitetaan 
elokuun alussa. 

TATTOO-iltasoitto 
(Tap toe = "sulje oluttynnyrin 

korkki") 

periytyy varuskuntakaupungeissa 
soite tuista signaaleista joilla kut
suttiin sotilaat kasarmille. Myö
hemmin nimeä on käytetty soti
lastaitoja esittävistä näytöksistä. 
Vähitellen soittokuntien esitykset 
kuviomarsseineen muovasivat tat
toosta musiikillisen massatapah
tuman ja shown, jota erilaiset vi
suaaliset elementit tukevat. 

KONSERTTIEN TUOTOLLA TUETAAN 
SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON SYYSKERÄYSTÄ 

LIPPUJA MM: ELINA LAIHOL TA 

TATT00'93 


