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Kansikuva: 

mikä tärkeää 
tänään ... ? 

Käsissänne oleva Kalkas on teemaltaan luontonume
ro. Me rannikonpuolustajat, saariston ja rannikon erikois
olosuhtei ssa toimivat koemme ympärillämme olevan 
luonnon kokonaisvaltaisemmin kuin kolleegamme maa
varuskunnissa. Vuosien varrella olemme oppineet kunni
oittamaan saariston syksyistä raivokkuutta, jäälakeuksi
en purevuutta ja arvaamattomuutta ja yhä uudelleen ihas
telemaan sen kauneutta,- kevät- ja kesäpäivän leppoisaa 
auterei suutta. 

Toimintaympäristömme on ainutlaatuinen. Monet 
meistä ovat saari ston kasvatteja. Toiset taas ovat löytäneet 
työnsä ohella harrastuksensa saari stosta. Näin me olem
me joka solullamme kasvaneet kiinni saaristoon kuin ul
koluodon käkkärämänty. 

Suomalaiset arvostavat maanpuolustusta. Tähän ar
vosisältöön kuuluu tietenkin monia as ioita. Eräs keskei 
nen arvo on maamme luonnonkauneus ja sen säi lyminen 
suomalaisilla. Meille rannikonpuolustajille tietenkin saa
ristoluonto on lähellä sydäntämme. 

Osa toiminta-aluettamme sisältyy saari stomeren kan
salli spui ston alueelle. Yhtei styössä puiston kanssa meillä 
on hyvät mahdollisuudet olla edelläkävijänä saariston 
luonnon huomioonottamisessa sotilaallisia harjoituksia ja 
toimia suunniteltaessa. Ratkai sevaa kuitenkin on, miten 
me itsekukin teemme valintamme ja arvostamme ympä
ristöä. Sen mukaan saaristoluontomme säilyy tuleville 
sukupolville tai sitten ei. Puolustusvoimat ja rykmenttim
me ei voi olla tässä asiassa vapaamatkustaja. Meidän tu
lee resurssiemme alasajosta huolimatta edelleen panostaa 
ympäristömme suunnitteluun, hoitoon ja koulutukseen. 

Me rannikonpuolustajat pyrimme osaltamme estä
mään kaikkein pahimman ympäristökatastrofin sodan 
mahdollisuuden. Tämä "liikeidea" suojella ja puolustaa 
rannikkojamme, tulee nähdä myös ympäristömme puo
lustuksena ja suojaamisena. 

Eversti 
Juhani Haapala 

"Muinainen uskonnollinen riittipaikka ns. Jotulin tarha". 
Kuva: K. Rätkönen 
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Pienikin ripaus 
yhteiseen kekoon 

Kun mökkeilijät ja venei lij ät ja turistien virrat taas 
kohtamain suuntautu vat saaristoon, niin ympäri stönhoi
dolliset kysymykset ja luonnonsuojelu nousevat tapetil
le . Aktiivisen va li stam isen seurauksena roskaaminen on 
pääosin hallinnassa, mutta li säpatistus ei koskaan ole 
pahitteeksi. 

Puo lustusvoi mien panos luonnon puolesta on van
kempi kuin moni luuleekaan. Utössä kesää viettäessäni 
saatoin sen havai ta, kun varusm iehet venesesonkina kär
räilivät säkk ikaupalla veneilijö iden j ätte itä sivummas. 
Roska-Roopek in o li si siinä uupunut ilman armeijan 
apua. Ainahan varuskunni ssa on huolehdittu ympäristön 
si isteydestä, mutta vii me vuosikymmenellä tapahtui lä
pimurto siinä, että suuri yleisö huomasi puolustusvoimi
en olevan akt ii visesti kiinnostunut elinympäristöstä . 
Rykmentin varusmiesta lkoot luonnon puolesta ovat siitä 
hyvä esimerkki sikälikin , että tapahtuma osataan hyö
dyntää sivii lie lämän tietoon edelleen puolustusmyöntei
sen hengen vankentami seksi. 

Varuskunnissa tehdään arvokasta työtä ympäristön 
hyväksi myös varusmiehiä va li stamall a. Hienoa yhteis
työtä arme ij an ja luonnon suoje lij ain välillä edu staa lin 
tututkij anj a rykmentin johdon keväinen lintuinventaario. 
Siinä saadaan tietoa, mihin harjo itusten aikana voidaan 
rantautua ja minne lintuluodoille o li si syytä o ll a mene
mättä. 

Ihmekös sitten, jos lintu kannat ovat erityisen rikkaat 
juuri " linnakesaari ll a ja suoja-aluei lla." " Ulkona" asut
taessa voi, paremmin kuin mantereella aina antaa arki
päiväiseltä tuntuvan panoksensa luonnon hyväksi harras
tamalla, huo lehtimalla ympäristöstä tai sopivasti valista
malla. Rakentuuhan se muurahaispesäkin monista pie
nistä puurtajista. Jo siisteys ja luonnonrauhan vaaliminen 
on arvokas ripaus ympäristönsuojeluun . 

Saariston linnakkeet ovat myös luonnon ja meripe
lastuksen tukikohtia. On toivottava, etteivät tulevat jär
jestelyt rykmentin sisä ll ä, selkämeren suunnan toimin
nan väheneminen vaikuta siihen monimuotoiseen elä
mäntapaan joll a sie lläk in on toimittu ympäristön hyväk
si. 

Seppo Sudenniemi 
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Selkämeren linnuston 
kevätkatselmus 
Vieraana professori Tenovuo 

Professori Rauno Tenovuo 

Rykmentti jä rjesti 
20.4. 1994 eversti 
Haapalan johdoll a 
perinte isen luonto
re tken kevä iseen 
saari stoon. Kohtee
na oli jälleen Ka
ta n pää n- l so ka ri n 
seudut, monipuo
li s ine lintu saari
neen, jotka o li vat 
juuri vapautuneet 
jäiden puristukses
ta. Kevät o li tullut. 
Kome ntajan kun

niavieraana retke llä o li jo yhdeksättä kertaa 
professori ja saari stontuntij a Rauno Tenovuo . 
Muut ulkoluotoparti on jäsenet o li vat päätoi
mittajamme Sudenniemi , hovikuvaajamme 
Rötkönen, Rauman varu skunnan päällikkö 
majuri Toivonen sekä "bon
gaajat" Ruuskanen ja a llekir
joittanut. Seuraavassa pyrin 
välittämään sano in ja ku vin 
professori Tenovuon pitkän ja 
kunnioitettavan e lämäntarinan 
saaristoluonnon ja rykmentin 
pari ssa. 

Ihmisikä 
lintuharrastuksena 

nostu s on j atkunut läpi koko e lämän . En sim
mä iset havainnot on kirjattu maa li skuussa 
1930, to isin sanoen jo 65 . vuosi on menossa, 
lienee Suo men ennätys alallaan ! Vuonna 1938 
Rauno Te novuo muutti T urkuun . Jatkosodan 
aikana hän suoritti meri sotakoulun j a palve li 
s ittemmin Örön linnakkeell a lukui sissa erilai
s issa tehtävissä ruotsinkieli sen aliupseerikou
lun kouluttajasta patterin pää llikköön asti . Täl
lö in hän sai ensikosketuksen Turunmaan saa
ristoon ja ihastui siihen saman tien, lopulli ses
ti . 

Sotien jälkeen "vanhoilla päivill ä" (32 
vuotiaana) alkoi biolog ian opiskelu . Tenovuo 
suoritti useita tutkimuksia eri puolill a saari s
toa. Pro Gradu- työn hän teki Gullkronan alu
eelta, tutkima lla noin 100 saarta pääos in sou
tamalla . Väitöski1j atyön Tenovuo te ki Köka
ri ssa, tutkimall a pesimälinnustoa ne ljän vuo
den aj an. Se lkämeren suull a, Ku stavissa Teno
vuo on retke illyt vuodesta 1961 alkaen jo ll o in 
hän hankki kesämökin Ströömin varrelta. 

Rauno Tenovuo on koto i
sin Oulusta ja hän on käynyt 
koulunsakin siellä. Yli oppi 
laaksi Tenovuo valmi stui 
vuonna 1936 Oulun lyseosta . 

Luontoretken osallistujat Katanpäässä. 

Jo poikasesta saakka hän on ollut tavattoman 
kiinnostunut luonnosta. Heitä o li muutama ka
veri jotka pienestä pitäen re tke ili vät ympäri 
Suomea, erityisen rakkaita seutuj a o li vat Lap
pi j a pohj anlahden rannikko. Kul kuvä linei nä 
käytettiin po lkupyörää ja soutu venettä . Nuo
relta iältä alkanut fanaattinen luonto- ja lintuin-

Rannikkotykistön 
puolestapuhuja 

E nsimmäinen kosketus "siviiliurall a" ran
nikkotykistöön tapahtui 70 luvun alussa jo ll o in 
yhte iskunnassa es iintyi voimakasta vastustus
ta kovapanosammuntoj a kohtaan ja arveltiin 
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linnakkeiden harjo ituk sineen tuhoavan 
koko saaristo luonnon. Vuonna 1974 jär
jestettiin arvova lta inen til a isuus meri voi
mien esikunnassa maakunta liiton to imes
ta, mi ssä o li edu ste ttuna puolustusvoimi
en li säksi korke ita virkamiehiä yhte iskun
nan eri taho illa. Miksi neuvotte luihin kut
suttiin mukaan professori Tenovuo on 
o lemassa ko lme syytä: e nsiksi hän on ran
nikkotyki stön upseeri ja tuntee aselajin 
tarpeet, to iseksi hän on saari sto tutkij a 
joka varmas ti ti e tää mitä saari sto luonto 
kestää ja ko lmanne ksi hän suhtautuu po
s1t11 v1sesti puo lu stu svoimiin y leensä. 
Neuvotte lut johti vat heti myönte iseen 
lopputulokseen. Sovittiin että, jätetään 
arimmat kohteet rauhaan j a kanavo idaan 
liike luonnon kanna lta vähe mmän tärke il

Professori Tenovuo ja eversti Haapala. 

le saarille ja luodo ill e. Tutkimuksissa on 
todettu mie lenkiintoisia as io ita, tykkien pauke 
e i hä iritse vieressä hautovaa haahkaa ja linnut 
oppi vat tuntemaan saari ston vakitui set käy ttä
jät, sotilaat. 

On osattava liikkua luodo illa j a kare illa 
osana luontoa, j älki ä jättämättä, niin kuin sota
väessä tapana on. Todettiin että, yhä runsastu
va ll a huvi vene il yll ä j a kesäasutuksell a saas
te ista puhumattakaan on huo mattavan suurem
pi merkitys luonnonuhkaaj ana kuin meri am
munnoilla. 

Varsin pi an ne uvotte lujen j älkeen negatii
viset puheet rannikkotyki stön saari stoluonnon 
tuhoami ses ta loppuivatkin j a nykyis in asenteet 
ovat hyv inkin myönteisiä linnakke ita kohtaan 
ja suhtautuminen yleensä puo lustusvoimiin on 
muuttunut pos itii viseksi. 

Linnakesaaret saaristoluonnon 
turvaajina 

Linnakke iden merkitys ympäröivine suo
j a-a lueineen saari stoluonnon turvaaj ana on 
nykyi sin kii staton. Linnakkeilla tavataan lu
kui sia muua lla harvalukui sia e läin ja kasvila
jeja. Esimerkkeinä ma inittakoon Örön harvi 
naiset perhoset ja Katanpään arvokkaat lintu
lahdet, useine pes imälajeineen. Kustavin ulko
saari ston lintukanta on koko naisuute na ottaen 
erityisen hyvä. Täll äkin retke ll ä havaittiin ri s
kilö itä useita kymme niä, ruo kit o li vat no in 200 
parin voimin saapuneet jo pesimäluodolleen, 
mustalinnut ja pilkkas ii vet ri ste ili vät pitkin 

Se lkämerta, merihanhet o li vat aloittaneet pe
sintänsä sekä varhaisina saapujina todettakoon 
suosirrit, merikihut ja isokuov i. Osaltaan sii
hen vaikuttaa saarte n ja luotojen monipuo li 
suus, mitkä ta1joavat elinmahdolli suuksia 
useille e ri lajeille sekä osaltaan juuri va lvon
nan tehokkuus. Lintujen on turvalli sta pesiä 
Susiluodon meri varti oaseman ja Katanpään 
linnakkeen katveessa. 

Professori Tenovuo on tutkinut tätäkin 
a luetta s iinä määrin pitkään että, saapuessaan 
paikalle hän näkee välittömästi mahdo lli set 
lajistonmuutokset. Tänäkin keväänä kohteena 
o llut Iso- hauterin saari on häne lle tuttu jo aina
kin sadan re tke n takaa. Linnustomuutokset 
merkitsevät usein jo takin suurempaa luonnon
mulli stusta; linnut ovat hyviä ympäristönmuu
tos ten indikaattore ita . 

Kiltato imintakin on professori Te novuo lle 
tuttua jo vuos ie n aj alta . Eversti Kurki houku t
te li hänet aikanaan mukaan ja Tenovuo onkin 
aika ajoin vieraillut killan re tkill ä kerto ilemas
sa saari ston luonnosta yhtä j a toi sta. Terveisi
nä saari stossa palvelev ille varusmi ehille ja 
henkilökunna ll e Teno vuo haluai si lähettää , 
e ttä luokaa välill ä palve luksen ja tö iden lomas
sa katse ympärille ja todetkaa saari ston ainut
kertaisuus j a kauneus, erityisesti tä lla isen kun
nolli sen talven jä lkeen kun taas kevät koittaa 
j a ka lkakset kavere ineen saapu vat. 

Tapio Lineri 
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GMKS ry osana luontoa 

GM KS ry on vuosien saatossa tullut tutuksi 
koko rykmentin väelle Gyltössä palvelleiden 
ja vierailleiden kertomusten perusteella. 
Lukuisat kalajutut näillä rykmenttimme 
parhailta kalavesillä ovat saaneet kuulija
kunnan silmiin polttavan hehkun ja sieluun 
sisäisen kaipauksen " sen suuren" saavutta
misesta. Tarinat keväisistä metsästysaa
muista saavat perinteiset sorsastajat haavei
lemaan jalosta harrastuksesta ilman miljoo
nia hyttysiä ja kymmentä muuta metsästä
jää saman kaislikon reunassa ... 

Vanhat pöntöt on puhdistettava kevään tullen. 

Luonnon kanssa tasapainossa 

GMKS ry: n tarkoituksena on harjoittaa toi
mialueellaan järkiperäistä metsästystä ja kalas
tusta sekä rii stan ja kalanho itoa. Ka ikessa to i
minnassa on tau ta lia ainutl aatuisen luonnon 
kanssa tasapainossa e läminen. Tämän vuoksi 
yhdistyksen vuoden 1994 to imintasuunnite l
maan onkin ki rj attu erilliset kalan- ja rii stan
hoito-ohjelmat. Nämä ohje lmat ovat toki o lleet 
joka vuosi kirj attuina, mutta niiden painostus 
muuttuu kullo isenkin tarpeen mu kaan. 

Riistanhoito 

Riistanho ito työnä vuosien saatossa on 
Gyltönj a lähi saarien rannoille ilmestynyt lähes 
sata ves ilinnun pönttöä. Viime talven aikana 
tehtiin 13 uutta pesäko loa telkille. Urakan ah
kerimpana työmyyränä to imi Kankareen Har
ry. Pöntöt sorvautti rii stanhoitoyhdi styksen 
sorvissa Rönnbergin Tomppa. Lintujen ja jä
nisten talviruokintaa on he lpotettu rakentamal
la ruoka-automaatteja ja teke mällä lehtikerp-
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Ruoka näyttää maittaneen talven aikana. 

poja. To iminnassa o lev ia ruokinta-automaatte
j a yhdi styksellä on kymmenkunta kappale tta . 
Näissä päävastuun on kantanut metsästyksen
vartij amme Jaska Kulmal a, joka innokkaimpa

na on suorittanut menestyksellistä pienpetojen 
ja vahinko lintujen häv ittämistä. Viime tal ven 
saaliina Jaskall a o li kaksi kettua ja tänäkin ke
väänä moni haahkan pesä j ää rauhaan "har
maatakkien" ahdistelul ta. Yhdistys onkin es it
tänyt Metsäsätjäin Keskusj ärjestö lle pronssien 
ansiomerkin myöntämi sta Jaskalle. Li sää e lin
til aa ves il innuille on järjeste tty mm. räjäyttä
mäll ä suolamp ia auki . Levähdyspaikka muut
tomatkall a o levalle hanhiparve lle palvelee 
ka ikki a. 
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Kalastuksen hoito 

Kalastuksenhoito on keskittynyt SISaJar
veen j a meren osa lta pianopi ste on minkki kan
nan kuri ssa pitaämi sessä. S isäj ärvi on ma inio 
ravustuspaikka. Rapukanta pääas ialli sena pesi
mi salueena on järven poikki menevän tie n
pientareet, jo tka ovat louhintajäte ttä ja s iten 

o ivalli sia pesäko lo ineen. Kannas e i ole kuiten
kaan pitkä j a nyt o llaankin ryhtymässä elinalu
een laajentami seen kylvämä ll ä salaojaputkia 
pesäko lo iksi laajemmalle alueelle. Asuinaluei
den näin laajentuessa turvataan rav innonsaanti 
sekä rapukannan määrän j a koon kasvu. Si sä

j ärven roskaka latilanne pyritään saamaan ku
riin istuttamall a järveen kuhaa, jo ka on peto
ka la. Näin saamme muutaman vuoden kuluttua 
itse llemmekin vaihte lua ruokapäytään, si llä 
kuhahan on tunnetusti herkulline n ruokakala . 
S isäjärven tilaa o ll aan muutenkin selv ittämäs
sä yhteisvoimin , s ill ä saaren makeaves iall as on 
pahasti kasvamassa umpeen. Proje kti on var
sukunnall inen, mutta GMKS on aktii visesti 
mukana. Ka lastusjaoston puheenjohtaja Kei
mo Korpioksa o li kin avustamassa Turun ves i
piirin o llessa luotaamassa järveä. Samalla sel
vite tään järven veden koostumus ja mahdo lli 
suudet kalakannan o ikeanl aiseen hoitamiseen. 

Ei pelkkää hyödyntämistä 

Luonnon hyödyntäminen e i saa o ll a va in 
ottami sta. Luonno lle on annettava j a s itä on 
ho idettava. Mahdo llisuuksia on monia ja ne 
tuli sikin karto ittaa sekä va lita nii stä soveltu
vimmat tavat. GMKS ry yrittää omalta osaltaan 
hoitaan tehtävänsä, jotta illä o lis i j atkossaki n 
tarjo ta jäseni stö lleen mahdolli suus luonnonlä
he iseen harrastukseen kaunii ssa saaristossam
me . 

Parhaat rapuapajat löyty
vät penkereen louheen 
joukosta. 
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•• 
Orön lintukevät -94 

Pitkästä aikaa oli kunnon linnunruoki nta
talvi. Lintulaudallani kävi paljon lintuj a. Va
kiovi eraita oli vat talitiai set, siniti aiset, 1 kuu
sitiainen, viherpeipotja läpi talven I mustaras
tas. Niiden ruokavalioon kuului vat kauraryy
nit, auringonkukansiemenet, omenat, leivän
murut ja sian ihra. 

"Kuusi tiainen läskipallon kimpussa" . 

"Tällä tiaisella on muruja ai
van riittävästi". 

Harvinaisempia vieraita oli vat pyrstöti ai
set, hömöti aiset, töyhtöti aiset, keltasirkut ja 
punatulkut. Kahta ta li tiaista oli joku haavoitta
nut. Toiselta puuttui vasen silmä ja toiselta oi
kea . Se ei kuitenkaan syöntitahtia haitannut. 
Niiden piti kääntää vain päätään enemmän, että 
näki vät terveellä silmällä siemenen. Kevään 
edetessä alkoi tull a muuttolintuj a. Ensimmäi
senä ilmestyi kottaraisia, urospeippoja, järri 
peippoja ja rauti ainen. Sen jälkeen tuli muuta
ma mustavari s ja sepelkyyhkyjä noin 15-20 
kappaleen lauma, joista osa on jatkanut mat
kaansa, mutta 4-6 yksilöä käy edelleen ruokin
tapaikkani lähell ä syömässä. Punarintoja näkyi 
ensin vain muutama, mutta nyt niitäkin on jo 
vaikka kuinka paljon. Huhtikuun puolessa vä
li ssä tuli ensimmäiset väs täräkit. 20. huhtikuu
ta äiti näki ensimmäisen ki vitaskun . 

Talven aikana meni 50 kil oa auringonku
kansiemeniä. Linnut oli vat sell aisia syöppöjä, 
että laudan täy ttö ei riittänyt kerran päivässä, 
vaan ne oli täy tettävä aamull a ennen kouluun 
lähtöä ja iltapäivä ll ä koulusta tultua uudelleen. 
Huonona puolena syöttämi sessä oli kun linnut 
heitteli vät siemeni ä maahan, niin rosvot eli hii
ret hyökkäs ivät syömään kanssa. Ja nii stä ei 
äiti tykkää yhtään . 

Niklas 13 v. 
Örö 
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Kevätpavaintoja 
Oröstä 

Kunnon talven jälkeen tulee kevät, ehkä hi
taasti , mutta varmasti. Eteläkärjessä sadat 
haahkatj a allit pitävät aamuin illoin iloista ke
vätmetelöintiään. Käpy
tikkoja tuntuu olevan 
melkein joka puussa na
kuttamassa ja rastaita on 
tavalli sta enemmän nur
mikoilla matoja nyppi 
mässä. Käärmeetkin ovat 
lähteneet lii kenteeseen, II 
pääsiäispäivänä saaren 
pi kkupojat näkivät 4 kyy
tä yhdessä kasassa, mutta 
kuitenkin melko vilkas-
liikkeisenä. Sen jälkeen on aina silloin täll öin 
lämpiminä päivinä näkynyt sekä kyitä että ran
takäärmeitä. 

Kas vipuolell a on vielä melko uinu vaa ai
kaa. Puunsilmut kyll ä pulli stelevat ja nurmikot 

ovat alkaneet hiukan vihertää, leskenlehdet 
kukkivat nurmi koilla, joihin on multa tuotu 
muualta kuin Öröstä. Ennen tuontimullan tuloa 

Öröseen leskenlehtikin 
oli melko harv inainen 
kevätkukka. Sini vuokko
ja on Örössä ollut aina 
hyvin niukasti lmpil in
nan sireenipensaan all a. 
Vuosi vuodelta ne ovat 
vähentyneet ja pari vuot
ta sitten hävis ivät koko
naan. Valkovuokkojen 
kohtalo taitaa olla ama. 
Niidenkin kasvusta etelä

kärjessä on supi stunut vuosi vuodelta. Valitet
tavasti . Esikkoja Örössä ei ole kuin kukkapen
keissä, joten seuraava kukki va kasv i luonnos
sa on vasta keto-orvokki jonka kukintaa saa 
odottaa vielä hiukan. 
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Örön Wilhelm Tel1 

Perinteitä kunnioittaen 

Jousiammunta on koko perheen harras
tus, hauska ja kiehtova. ykyaikaisella tal
jajousella oppii suhteellisen nopeasti ampu
maan ja monesti jousiammunnasta tulee 
koko loppuelämän kestävä harrastus. Aloit
taminen on yksinkertaista eikä vaadi kallii
ta varusteita. 

Jokaisella linnakkeell a on he lposti tehtä
vissä rata jousiammuntaa varten. Kuin ka kau
an ammunnan peruste iden oppiminen sitten 
kestää? Eipä kauan . Jo muutamassa tunni ssa 
opit tyydyttävä lle taso lle . Huipputulokset ovat 
kiinni itsestäs i. Yhdysvaltala inen na inen Lu 
ann Ryon voitti o lympiakultaa kolmen vuoden 
harjo itte lun tuloksena ! 

Jousiammunnan iäksi arvioidaan 100 000 
vuotta. Tämän jalon taidon ovat hallinneet his
torian maineikkaat kuninkaat j a kuningattare t, 
sotilaat j a metsästäjät. Liity tähän joukkoon. 

Jousi tyypit 

Jousiammunta voidaan jakaa välineistön 
perusteella seuraaviin alaryhmiin : 

Kilpailujouset 
Kilpailujouset 
Kilpailu jouset 
Pitkät jouset 
Vars ijouset 
Talja-vars ijouset 

Nuolet 

( vastakurvijouset) 
(ta lja jouset) 
( va isto jousi luokka) 
(Robin Hood jousi) 
(tukki jouset) 
(varsij ouset epäkeskoll a) 

Nuolia valmi stetaan eri materiaa li sta. 
Yleisimmät ovat hiilikuitu , puu , alumiini ja 
las ikuitu. 

Alumiininuo li on suos ituin . Las ikuitu on 
kes tävin ja puunuoli edulli s in . Hiilikuitu on 
uusi tulokas. 

Varusteet 

Ampuja tarvitsee mm seuraavia varuste ita: 
nuo li viini , laukaisulaite, rannesuoja, sormi suo
ja ja tähtäimet. Myöskin harppuunanoma inen 
ka las tussarja on saatavilla. Kaikki a nä itä löy
tyy laaja valiko ima niin laadulli sesti kuin hin
nankin suhteen. 

Ammunta 

Kaikki lähtee o ikeasta ampuma-asennosta. 
Seisot tukevasti n. 30 cm haara-asennossa, pa i
no kummall akin jala ll a. Rintamasuuntaan näh-

"Oikeaoppinen ampuma-asento". 

-- ~ pauhuja 

de n taulu on 90-asteen kulmassa . Tähdättäessä 
"ankkuroit" j änteen oikeaoppi sesti kasvo ihin , 
jo ll o in tähtäys ja ammuntasuoritus sä ilyy aina 
samanlaisena. Varsinaise ll a nuo len irrotushet
ke ll ä pitää olla määräti eto inen mutta rento. 
Ammunnan harjoitte lussa pääpaino on suori
tu svarmuudessa eli sadoissa to isto issa. 

Minkälaisen jousen hankit? 

Tavalli sin virhe on hankki a liian j äykkä 
j ousi. Halu näyttää kavereille: "Olen vahva". 
Pidä mielessä, että s inun on jaksettava j ännit
tää jousta satoja kertoja. Jousella ampuminen 
e i saa aiheuttaa lihaksiin värinöitä tai " pakko
liikke itä". Jousiammunta e i ole voimalaji vaan 
tekniikkalaji . 

Eniten jousen hintaan vaikuttavia 
seikkoja ovat: 

Kaarien valmi stustapa 
Jousen merkki 
Epäkeskopyörien ri pustustapa 

Ammuntalajit 

11 _ 

Jousiammunta j aetaan karkeas ti kahteen 
ammuntalajiin : olympia-ammuntaan (rata-am
muntaan) sekä vapaaseen luokkaan. Vapaa sa 
luokassa käytetään erila is ia jousia (es im . ta lja
j a vars ijouset) j a ammuntoja on eril ais ia kuten 
vaistoammunnat, jotka suoritetaan maastossa 
eri etäisyyksill ä o leviin e läinku vio ihin. 

l 
"Jousiammunnassa tarvittavia varusteita". 

HAUSKOJA JOUSIAMMUNTAHETKIÄ! 

Artikkelin kirjoittaja on vääpeli Tom Bergman, joka 
toim ii Örön linnakkeen meri va lvo ntaupseeri na. 
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Tarkkailijan 
päiväkirjasta 

Ylipäällikkö vaihtui 

Vaalikampanj an aikana rinnastettiin surut
ta as ioita, jotka eivät kertakaikkiaan o le yhteis
mitalli sia. Joku kandidaate ista maini ts i että 
"oikeus ja tasa-arvo on hänelle tärkeämpää 
kuin puo lustusvoimat". Mutta va li ts ijat o li vat 
viisaita j a sotaväki sai o ivan yli päälli kön. 

Hyvä Mara ! 

Työ tekijäänsä kiittää -
vai kiittääkö sittenkään ? 

Vaikka teki sit työtä kuinka paljon tahansa, 
et koskaan tee esimiehe n mielestä ky lli ks i ja 
se, mitä et tee, on esimiehen mielestä aina tär
keämpää kuin se mitä teet. Kii tos on joskus 
ehtinyt perille vasta läks iäistil a isuudessa, en
simmäisen ja viime isen kerran koko palvelus
uran aikana. Kunpa vain kaunopuhe ei tä llöi n 
muuttuisi reserviin siirtyjän mielessä tasma
nialaisen pussipirun sylkä isyksi. 

Kalastaja-Eemeli 

Tarkkailija ahertaa kesä laitume ll a savu
saunassaan ja aikoo siinä sivussa onkia e män
nälle soppakaloja . Ensi keväänä tarkka ilij a ot
taa käyttöön uuden ka lastustavan, nk. Laakson 
mallin : 

Armoite ttu metsämies Ilppi odottaa kunnes 
kevätaurinko haurastaa jään, aj aa auto lla jää
tietä pitki n kunnes jää ei enää kanna ja me
nopel i vajoaa pohjaan. Sitten Tippi astelee 
saappaat toti sten lähimpään maata loon, pyytää 
isäntää traktorin kanssa apaja lle. Ku n auto on 
saatu hinattua kui ville, Ilppi antaa sisään ker
tyneen kosteuden kui vahtaa ja poim ii si tten 
Pietarin kalansaaliin kaasupolkimen vierusto il 
ta j a tavaratil asta. Antoisia kalaretkiä, Ilppi ! 

Painovoimaa huiputtamassa 

Isokokoinen mutta hyvätapainen Upi pel
käs i kevätjäätä kuin hiiri kissaa. Joskus oli 
kui tenkin käytettävä jäätietä. Välttyäkseen hyi
seltä kylvyltä Upi e i auton kyydissä uskaltanut 
matkaa taittaa vaan asteli ikäänkuin tiedusteli -

jana muiden edellä. Ja jottei suuri massa oli si 
murtanut jääkantta sipsutte li Upi varpaill aan, 
kevyesti ti e tenkin . 

Oivalliset varusteet 

Tarkkailija palauttaa mie leen varusmiesai
kansa ja e nsimmäisen metsässä viete tyn yön. 
Kun teltta raskaan marss in jälkeen yön pime i
nä tunte ina saatiin ka ivettua ki nokseen ja savut 
tuprusivat kamii nan piipusta o li a ika ottaa te lt
tapatja es iin ja kömpiä il taunille. Kamiina heh
kui j a te ltan pohja lle jäänyt puoli metrinen han
ki muuttui hilja lleen vedeksi. Väsymys esti 
tarkkailijaa hakeutumasta kui vemmille sijoil 
le. Aamun tunte ina kipinämi kko nukahti , sisä
lämpötil a laski reilusti noll an pahemmalle puo
lelle ja tarkkailija heräs i otsa huurussa j a huo
masi oiti s kuinka y löspääsy oli hanka laa. Patja 
oli j äätynyt selkään kiinni . Tarkkailij a o li ko
vin tyy tyväinen patjaansa. Jos makuupussit 
o li s ivat o lleet käytössä niin tuski npa ryhmäm
me o li s i mitenkään päässyt jäis istä arkui staan 
ta iste luun . 

Taistelussa tul i sadev iitta a ina o ll a he lpos
ti saatav illa . Tarkkailij a sai oppia mi ten näp
pärästi se suojasi atomi pölyltä, napalmilta j a 
muilta pöpö iltäja kuin ka siitä saattoi kätevästi 
ni kkaroida soman yhden miehen kanootin. Sa
teella viitta j akoi kosteuden tasaises ti koko 
keho lle. 

Vas ta myöhempinä vuosina tarkka ilija 
pohti o li siko sateen jälkeen viitan liepeestä 
puri stamall a saatu neste ollut käyttöke lpoista 
yömyssyn tekoon. Sen kun olis i nauttinut en
nen höyhensaarten matkaa niin ehkäpä jääty
neestä makuupuss istakin oli si omin voimin 
saattanu t kömpi ä ulos hyvässä taistelukunnos
sa oleva sotamies. 

Opitaanko keskustelemaan ? 

Keskustelu on kuunte lemi sta. Kuun te le 
mitä puhutaan, kerro mitä kuulit. Kun huoma
taan, että ymmärsit, sinuun luote taan ja sinua 

kuunnellaan. Kerro sitten mitä itse aj atte-
let. 

Mikä on tärkeää ? 

Tarkkailija on sitä mie ltä, että oluen oikea 
tarjoilul ämpötila on me lke in yhtä tärkeä as ia 
kuin luonnonsuoje lu . 

--"R . pauhuja 

Komentotoimisto tiedottaa: 
Siirtoja 

1.3 . 1994 

- kapteeni Matti Vai ni onpää Turun 
Rann ikkorykmenti stä Kotkan 
Rann i kkopatteri stoon 

1.6. 1994 

- kapteeni Seppo Salonen Turun 
Rann ikkorykmenti stä Suomenlinnan 
Ranni kkorykmenttiin 

Ylennykset ja nimitykset: 

1.4. 1994 luutnantiksi 

- vääp M ika Ke mppi 
- vääp Timo Mäkelä 
- vääp Pas i Rautiainen 
- vääp Juha Stoor 
- vääp Antt i Survonen 
- vääp T imo Vironmäki 

1.5. 1994 luutnantiksi 

- vääp Harri Eskola 

1.4. 1994 yliluutnantin vi rkaan 

- ltn Tapio Lineri 

Pesänrakentajia 
(vihi ty t) 

9 .4.1994 Tuula Raanto ja Juha Stoor 

7 .5 .1 994 Päivi Ju vonen ja Thomas Li nd 

Sydämelliset onnittelut! 

13 _ 
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Gyltön ampumaradan laajennusta, PorPr:n pioneeri t työssään. 

(Gyltö syksy-93-talvi-94) 

Gyltön ampumaradan 
laajennus 

Gyltön ampumaradan laaje nnusta 
koskeva projekti käynnistettiin alkusyk
systä-93. Rata on tarkoitus laaje ntaa 
ko lmi kymmenpaikkaiseksi. Päätyön on 
tehnyt Porin Prikaati sta komennettu 
pioneerityöosasto, jossa on yhdeksän
toista varusmi estä kahden henkil ökun
taan kuu luvan johtamana. Työosasto on 
työskenne ll yt erittä in ankari ssa olosuh

teissa. Mursketta on työmaalle kuljetettu 340 autokuormaa j a hiekkaakin 130 kuorma ll ista. Kam

pe la 3 j a autokomppani asta saatu S isu ovat o lleet kuljetusapuna. Näin tiukko ina aiko ina on tätä

kin projektia koete llee t ta loude lli set ongelmat mm . tärkeän alihankkijan konkurssi. 

Projekti jatkuu . 

Gyltön Traktor harjoi ttelee. 

(Talvi-94) 

Jääkiekko suosiossa 

Rykmentin linnakke il la ei monina talvi
na ole päästy jääkiekkoa pe laamaan. Talvi-94 
te ki pi kkupo ikkeuksen. Jääkiekko on henki
lökunnan keskuudessa hyv in suosittu laji . 
Kuuskajaskarin väki on j o vuos ia pelannut 
Rauman j äähalli ssa. Gy ltön linnakkeen kau
ka lossa o li tänä talvena jää koko sydäntalven 
ajan. Ja paljon kävi väki kaukalossa pikku
mustan perässä kuntoaan kohottamassa. Örön 
linnakkeen Kantasen Jorman johdoll a tehtiin 
lujasti tö itä kaukalon jäädyttämiseks i. Pikku
pakkaset e ivät riittäneet vaan sohjoinen j ää 
imeytyi hiekkaan ennen ensimmäistäkään pe
likertaa. Ete lässä kun o ll aan ! 

(Turku 21.4.1994) 

Albatrossi ja Heiskanen 

Te ini -rav into lassa nautitun oiva ll isen 
Örön linnakkeen Typhoonin jäädytys. päivä ll isen j älkeen esikunnan kahvi kerholai-

set käve li vät jokirantaa pitkin Turun Kau

punginteatterin "Albatross i ja He iskane n"- näytäntöön. Näyte lmä perustuu edesmenneen kansan

taiteilija Juha Vain ion musiikk iin ,jonka varaan on rakennettu He iskasen tarina. Juha Watt Vaini 

on tapa kokea vaikeatkin as iat pos it iivisena elämänkoke muksena ja rehevä aito elämänil o yhdis

tettynä railakkaaseen esitykseen, sa i hyvä lle mie lelle. Sellaista e länJä on. 

--R . pärskeitä 

KUKA ON TÄNÄÄN 
KAIKKEIN PARAS? 

• 

Katso oman lautasesi alle. Jos löydät sieltä 
Sinä olet paras -tarran, oler voittanut pienen 
lahjan itsellesi. Nouda se emännältä. 

Matkaamisen riemua! 

Eipä tiennyt autonkuljettaja mitä tiukan markan 
aika teettää. 

Jäänmurtaja Hakuni . 
Kyllä se pienikin jäätä murtaa, kun ottaa tarpeeksi 
vauhtia. 

Utö sydänviikko 

äin osallistuttiin rykment issä val
tak unnalliseen sydänvii kkoon. Listas a 
o li 111111 . sukiyakia, eksootti s ia alaatte
ja, uuni lohta ja kevyitä leivonnai ia. 
Utön linnakkeella varusmiehet voitti vat 
jääte löannoks ia löydettyään ydämen
kuvan lautasen pohjas ta. 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet 

Pitkän ja kovan talven jälkeen jokainen meistä tar
vitsee piri stys tä. Kauni s kevät ja kesä suo meille siihen 
tilaisuuden. Toisaalta voimme olla tyytyväisiä siitä, että 
meillä on neljä erilaista vuodenaikaa. Etelässä asuvill a 

sen sijaan on va in kuuma aika ja sadekausi. Kesä ll ä meill ä on pitkät valoisat ill at ja Pohjois-Suo
messa jopa yötkin . Täten voimme nautti a pitkään omalaatui sesta luonnostamme ja silmiähi vele
västä saaristamme kauneudes ta. äin ollen mei llä on mahdollisuus osalli stua lukui siin retkiimme 
ja nautti a vehreästä luonnosta ja lukuisista vesistöistµ niin rannikolla, kuin myös sisäjärvistämme 
matkoill amme Reposaareen, Vääksyyn ja Sortava laan sekä Valamoon. 

Kesämökk il äiset tul kaa joukoll a retki llemme hakemaan va ihtelua! 

Hyvä/ sisko/ ja 1•e/je1 - 10il•o1a11 1eille kaikille oikein hyvää kesää ja 1e1wy11ä. 

Kill an osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh . työ (92 1) 655 385 
puh. koti (92 1) 37 I 176 

tai postioso ite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
201 0 1 TURK U 

Kevättalven ja kevään 
tapahtumia 

Helmi kuun 12 päivänä pidett iin ki ll an 
vuosikokous Upseerikerholl a. Kokouksen pu
heenjohtajana toimi everstiluutnantti Erkki 
Marttil a ja kokousesitelmän pi ti everstiluut
nantti Martti Kui vala. Johtokun nan kokoonpa
no on selostettu lehden edelli sessä numerossa. 

Vuosikokouksen puheenjohtaja evl E. Marttila ja 
sihteeri t E. Laiho ja T. Kuorehjärvi. 

Vuosikokouksen 
osanottajia 12.2. 1994. 

Helmi kuun 20 päivänä ki lta tutustui Turu n 
Juutalaisen seurakunnan synagogaan. Oppaa
na toimi kauppat ieteen maisteri Jacob Seela, 
joka hyvin seikkaperäisesti selosti seurakun
nan jumalanpalvelusmenoja sekä juu ta laisten 
elämää Turun seudull a. Esi tys oli sangen va- Näkymä 

laiseva ja mielenkiintoinen. synagogasta. 

--R --------------- kilta 
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Synagoogan sankaritaulu. 

4.3. Helsingissä pidettiin Ranni konpuolus
taj ien kill an vuosikokous. Kill an uudeks i pu
heenjohtajaksi valittiin Merenkurkun ki ll an 
puheenjohtaja Erkki Sa lmi . Killan moni vuoti 
nen puheenj ohtaja Asko Heil a luopui puheen
johtajuudesta vaikean sairauden vuoksi. Heil a
la oli tehnyt kill an hyväksi pitkän ja ansiokkaan 
työrupean. Mm. hänen ansiostaan saatiin ai
kaan Rannikonpuolustaj ien ansiom itali . Turun 
Ranni kkotyki stökilta kiittää häntä hyvästä yh
teistoiminnas ta ja kill an hyväksi tehdystä työs
tä. 

10.3. kilta tutustu i Turun Tekni lli seen 
Ammattioppil aitokseen rehtori Solin in johdol
la. Oppilaitos osoittautui yll ätykselli sen moni
puoli seksi ja nykyaikaiseksi laitokseksi. 

13.3. vietettiin Turussa tavanomaista talvi
sodan mui stojuhlaa Itsenäisyyden kive ll ä. 

14.3. Turun Sotaveteraanit oli vat järj estä
neet "Muistojen ill an" Turun konsertti saliin , 
johon kil ta laisia otti runsaasti osaa. 

21.-22.3. väli senä ai kana kil ta tek i pikaris
teil yn Turusta Tukholmaan. Osanotto oli niin 
runsasta, etteivät kaik ki halu kkaat päässeet 
mukaan. 

26.3. oli sotaveteraanien " lltahuutokeräyk
sen" avajaispäivä Hansakortteli ssa . Avaja isti 
laisuutta kunnioitti vat läsnäololl aan mm. maa
herra Pirkko Työläjärvi ja kenraa limaju ri Han
nu Särkiö. Mainittakoon, että Turun Sotavete
raanien keräyspää ll ikkönä toimii johtokuntam
me jäsen Matti Ahl roos. Keräys kes tää tämän 
vuoden. 

6.4. ki lta tutus tui Turun Yl iopiston kasvi
tieteelli seen puutarhaan amanuenssi Matti Yli
Ruokolan johdolla, joka suure ll a asiantunte
vuudell a se losti mei lle niin eksoottisia kuin 
koti maisiakin kasveja. 

Näkymä kasvi tieteellisestä puutarhasta. 

Kukka nimeltään "Laskuvarjojääkäri. Se pudottaa 
uudet taimet maahan. 

16.4. pidettiin Maanpuolustusk iltojen lii
ton vuosikokous Imatra ll a Kiltaa edusti Heik
ki Kanervamäki. 
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Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskurssi 
Varsinais-Suomen lisäkurssi n:o 1 9.3. - 9.4.1994 

Kurssin aiheena oli linnakekomppanian ja joukkueen toiminta ja johtaminen. Ku rssi ja
kautui käytännöllisesti katsoen kolmeen osaan: kaksi keskiviikkoiltaa sotilasläänin esikun
nan luokassa (9. ja 16.3.), viikonloppu (18.-20.3.) Kuuskajaskarin linnakkeella ja lauantai
päivä (9.4.) Kuuskajaskarin linnakkeella. Osallistujat esittivät hyvin kattavaa kuvaa eri 
ammattialoista, opiskelijoista opettajien kautta maanviljelijöihin. Keski-ikä lienee ollut 
noin 35-40 vuoden tienoilla. Aselajeista rt oli luonnollisesti parhaiten edustettuna, merivoi
mat muutaman hengen joukolla, mutta maavoimista olisi toivonut vankempaa osanottoa. 

Kurssi alko i luonno llisesti turvallisuuspo
litiikalla, sen merkityksellä, osa-alueilla ja hoi
dolla sekä uhkati lante iden vaikutukse ll a yh
teiskunnan eri a lojen to imintaan. Luonnolli 
sesti es ii n tu li myös puo lustusjärjeste lmälle 
asetettavat vaatimukset. Tämän jälkeen alet
tiinkin jo perehtyä linnakkeen ja sen yks ikö i
den kokoonpanoon, kalustoon, tuli voimaan ja 
käyttöperiaatte is i in. 

Perusteet mieliin 

M ie liin palautettiin , e ttä linnake on rannik
korykmentin alainen, aluevastuussa o leva, 
pääos in kantalinnoite tussa puo lustusasemassa 
toimi va, saarella tai saariryhmässä olevia puo
lustu skeskuksia ja tukikohtia sisältävä, yhte is
to iminnassa alueellaan olevien muiden johto
porta iden johdossa olevien j oukkojen kanssa 
taiste leva j ne joukko . Seuraava ai he oli pereh
tyä joukkojen perustamiseen, josta käytiin läp i 
hyvin paljon tarpeellista as iaa aina lai nsäädän
nölli sistä seiko ista lähtien. Illan lopull a pereh
dyttiin vie lä kurssin perustaksi luotuun til an
teeseen, jossa selvitett iin joukkojen tehtävät, 
a luejako ja ryhmitys, ti eduste lu ja va lvonta, 
tulen käy ttö, yms. as iat. Samall a selviteltii n 
vie lä linnakkeen tu lenkäytön perusteita . 

Käytännön suunnittelua 

Toinen keski viikko aloite ttiin purkamall a 
kotityöksi saatu linnakekomppanian perusta
mine n. Aiheesta syntyikin me lkomoinen, vä
lill ä kuumankinoloisia tunteita herättänyt kes
kuste lu. Heti ensimmäinen as ia, mieste n saa
puminen linnakkeelle aiheutti harmaita hiuk
sia, s illä lähes jokainen o li o lettanut (tehtä-

vänannon mu kaisesti ) koko komppani an saa
pu van paikalle kertarysäyksell ä. Näinhän kui 
tenkaan ei o le, ja niinpä suunnite lmia joudut
tiin muokkaamaan. Kaiken kaikkiaan kävi sel
västi ilmi , e ttä tämänkin kokoisen joukon pe
rustamisessa on monta mutkaa, mutta komppa
ni a saatiin kuitenkin viimein perustettua ja 
koulutusk in käynti in . 

Tämän jälkeen ale ttiin pohti a viholli sen 
to im intaa. Tätä varte n jakaudu tti in työryh
miin, jo issa ale ttiin kii vaasti suunn ite lla kauhu
kuvia Kuuskaj askarin me no ksi. Esille tuli vat 
kaikki va ihtoehdot laajas ta ilmatyynyaluksill a 
tapahtu vas ta ma ihinnoususta pieneen linnak
keen to imintojen lamauttami seen tähtäävään 
erikoisjoukkohyökkäykseen. 

Pk:sta rykmenttiin 
Perjantai-iltapäivänä 18.3. o li kin s itten 

edessä lähtö Kuuskajaskariin yhdessä valm ius
kurss in kanssa. Meitä kuljettamaan lu vatulle 
kaPara ise lle o likin tullut ongelm ia, joten väk i 
kulje tettiin linnakesaare lle hydrokoptereill a. 
lii a ll a kerrattiin vie lä rasti koulutu ksena taiste
luvälineitä - rk, kvkk, kvkesko, mi inat sekä 
kuultiin es itte ly 12,7 mm it-konekivääri stä. 

Lauantaiaamu alko i as iantuntevall a lue n
nolla joukkotuhoaseista, suoje luto imenpite istä 
sekä ilmaisu-, suojautumi s- ja puhdi stusväli 
neistä. Tämän jälkeen kuu limme Turun Ran
nikkorykmentin ja Kuuskaj askarin linnakkeen 
esitte lyn, joka on kuule mma pinta-a lallises ti 
Suomen suurin joukko-osasto! Yarusmieskou
lutus tapahtuu Kuuskajaskarissa, mutta linnak
keeseen kuulu vat myös Raumall a, Katanpääs
sä ja Re ilassa s ij aitsevat toimi pisteet. Linnake 
valvoo ympäri stönsä merilii kennettä ympäri 
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vuorokauden ja ilmo ittaa ko lmen tunni n välein 
säätiedot ilmatieteen la itokselle. Kuul imme 
myös uudesta, vuonna 1995 käyttöön tulevas
ta, kahden saapu miserän järjeste lmästä, joka 
nostaa saapumiserien vahvuuks ia ka ikkia ll a. 

Lopuksi näi mme vie lä ranniko n puolustu k
sesta tehdyn videon, jonka jälkeen lähdimme 
tutu stumaan saareen. Nä imme tykin sisältä ja 
ulkoa, kävimme meri va lvonta- sekä sääase
malla. 

Patruunoita, potilaita ja 
purskeita 

Lounaan jälkeen lauantain a alo ite ttiin ras
tikoulutus, jossa aiheina o li vat seuraavat: Rk
ammunta (5+5+5 ls) 150 m: n rada ll a. Ensiapu
koulutu ksesta o li kaks i rastia, joista to isessa 
käsi te ltiin elvytystä ja toisessa sidontoja. Yies
tikoulu tuksesta o li ko lme rastia, yhdessä käs i
te lti in radio ita (LV 2 17/3 17), to isessa sanoma
la itetta (M90) ja ke nttäpuhe lin ta (P78). Kol
mas rasti o li sanoma laite tta ja kenttäpuhe linta 
hyväks ikäyttävä sanoma liikenneharjoitus. 
Yks i rasti o li suoje lusta. lii aksi o li järjeste tty 
saunomista ja makkaran grill austa nuotio lla, 
jonka jälkeen suunnattiin kerholle. Kerho ll a 
s itten tapahtuikin jota in sell a ista, jota mukana 
o llut kouluttaj amme e i ollut ikinä kokenut 
koko sotilasuransa a ikana. Kerholta nimittä in 
loppu ivat juo mat. 

Sunnunta iaamu alkoi yks ikön perustami s
suunnite lmien tarkastelul la. Lähin nä tarkastel
tiin suunni te lmien sopi vuutta linnakkeen tarjo
amiin mahdo lli suu ks iin . Aamiaisen jälkeen 
lähdetti in maas toon arvio imaan viholli sen toi
mintaa ja omia to im intamahdolli suuksia. Tä
män jälkeen perehdy ttiin li nnakekomppani an 
pää lli kön päätöksen laati miseen ja siihe n sisäl
lytettäv iin asio ih in. Laaditt iin suunn itelmat 
joukkue iden ryhmityksestä , tehtävistä ja ta is
telujaotuksista. Suunn ite lti in myös tu kikohd it
ta in jokaisen linnakkee ll a olevan joukon ta is
te lusijo itus. Lounaan jälkeen poistuimme pai
kalle tu llee ll a j a lähes kokonaisen pä ivän väy
län avaami seen käy ttäneellä ka . Para isell a. 

Sotilaat käskevät 

Kolmen vii kon kuluttua lauantaina o li taas 
aika palata Kuuskajaskarin linnakkeelle. Päi
vän aiheena o li pääasiassa käskytys. Pientä 
vas tahankaa aiheutt i kou lu ttaj ie n ja koulutetta
vien eril ainen käs itys käsky tyksestä. Koulut
taj ien mielestä käskyjen pitää o ll a suh tee llisen 

vapaamuoto1s1a, kaverilla kaverille-tyy lisiä , 
kun taas osa kurssi laisista oli tottunut määrä
muoto iseen käskytykseen. Saimme sitten lin
nakekomppan ian tehtävän ja pää ll ikön päätök
sen. S iihen tutu stuttuamme kurssi jakautuijäl
leen työryhmiin ja lähdimme jaottelemaan ryh
mi ä ja miehi ä maas toon. Kokoonnuimme vä
lill ä isommiksi ryhmiksi ja harjo itte limme käs
kynantoa ry hmille. Palas imme jä lleen maas
toon ja tutkimme isommall a poruka ll a ryh
mämme miette itä. 

Lounaan jälkeen aloimme suunnite ll a 
joukkueen hyökkäys tä; re itti ä, tavoi tetta ja vä
litavoitteita . Tämän jälkeen kokoonnuimme 
jälleen verta ilemaan omaa esity tämme muihin 
esityks iin . Koulutuksen huipennukseksi kä
vimme vie lä läpi vastahyökkäyk en jakaantu
en ryhmiin . 

Ensin saavutimme välitavoi tteet ja lopuksi 
va ltas imme takaisi n viholli sen valtaaman tyk
kiaseman. Samalla saimme mui stin virk istystä 
e tene mi smuodo ista sekä ta isteluhaudan vyö
ryttämi ses tä. Päivälli sen jälkeen olik in sitten 
vuorossa kurssin loppupuhuttelu . Saim me ku
kin todistuksen kurss in suori ttamisesta ja par
haiten ammunnassa kunnostautuneet palkittiin. 

Lopuks i vie lä pari sanaa linnakekomppani
asta. Vaikka täs täkin j utusta Ua koko lisäkurs
sista) jä i se lla inen vaikutelma, e ttä joukko on 
tärkein saare lla toimi va yksikkö, e i näin kui
tenkaan ole. Linnakeko mppania on jalkaväki
joukkona tarkoitettu lähinnä rese rviks i, joka 
tarpeen vaatiessa suorittaa vastahyökkäyksiä 
viholli sen torjumi seks i. Käyttö riippu u luon
no lli ses ti linnakkeen koosta ja muodoista, pie
ne ll ä linnakkee ll a voi komppania joutua suo
rittamaan muitakin tehtäv iä, kuten aluevalvon
taa. Tärkei n tehtävä kuitenkin li nnakkee ll a on 
pystyä suori ttamaan ammuntaa meri- tai maa
maaliin ja tätä tu kemassa ja turvaamassa on 
linnakekomppani a. 

Mika Koivunen 

Ku ka: 
Milloin: 
Mikä: 
Missä : 
Mitä: 

Missä: 
Milloin: 
Mitä: 
Missä: 

Mistä: 

Mika Koivunen 
6.9.69 
O pi skelija 
Turun Yliopi sto 
Sovell ettu matematii kka (tietojen
käs ittelyoppi , ta lous- ja til astotiede) 
Turu n Rann ikkoryk mentt i 
1/89 
Viestiau 
Turun Rannikkotykistökilta. Turun 
Korkeakoulujen Reserviupseerit 
Kou lukatu 7 as 11, 20 100 Turku, 
(92 1 ) 25 1 1349 
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Onnitte len Teitä aliupseerikurssin suori
tuksen sekä ylennyksen ne johdos ta. e lj ä kuu
kautta kestänyt puurtaminen oppitunneill a, 
harjoituksissa ja aliupseerikurss in toisen jak
son harjaantumisvaiheella on ohi ja tos ito imet 
ovat edessä. Nyt Te ill ä on ryhmänjohtaj an vaa
ti van tehtävän ede llyttämät ti edot ja ta idot hal
lussanne. Soveltakaa niitä käy täntöön oikein j a 
kehittäkää itseänne ryhmänjohtajina. Koulu
tuksenne ei pääty, vaan se jatkuu koko ryhmän
johtajakauden. 

Joukko-osastossamme on menossa varus
mies koulutuksen kehittämi sproje kti. To ivon 
Teidän o levan siinä innoll a mukana, koska va
rusmiesesimiehinä Teillä on koulu tuksen ke
hittämisessä erittä in tärkeä roo li . Panostakaa it
senne ja alaistenne vä li seen ihmi ssuhteeseen 
sekä neuvovaan j a ohj aavaan koulutustapaan. 

Kurss in alkaessa kiinnitin huomioni perus
koulutuskaudell a saavuttamiinne korke isiin 
oppil asvalintapisteis iin . Käs itykseni korkeata
soises ta kurss istanne vahvistui yhteisill ä oppi
tunneill a ja harjo ituksissa, jo issa osoititte ak-

Herrat 
ryhmänjohtajat! 

tii visuutenne kyse lemällä paljon ja ottamall a 
osaa keskuste luun . yt ta rkaste llessani saavut
tami anne pi ste määriänne on todettava, että 
o litte tasokas ja erittäin omaksumi skykyinen 
kurss i. S iitä Teille kiitos! Kurss inne johtajana 
ja ko uluttajana o li il o o ll a. 

Gyltön linnakkeen ja samall a Aliupseeri
koulun ko mentos il la lle as tuu 1.6. 1994 alkaen 
uu si " luotsi". Siirtyessäni toiseen tehtävään 
toivotan seuraaja ll eni , yliluutnantti Jussi Hie
taniemelle onnea ja menestystä tulevassa teh
tävässä. Samall a haluan lämpimästi kiittää 
koko linnakkeen kantahenkilökuntaa, sotilas
ammattihenkilöstöä ja s iviilityöntek ijö itä erit
täin ammattitaitoisesta koulutu s- ja työpanok
sesta aliupseerikurssin läpivi enni ssä. Kuulutte 
ns."parhaaseen A-ryhmään"-olkaa siitä ylpei
tä. 

Lopuksi toivotan aliupseerikurss in 
henkil ökunnalle ja uusille ryhmänj ohta
j ille hyvää ja myös työntäyte istä kesää. 

Aliu pseeri koulun johtaja 
Kapteeni Seppo Salonen 
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Aliupseerikurssi 111/93 
AUKI alkoi vahvuudell a 85 j akautuen 
linjo itta in: 
- merivalvonta 27 oppil asta 
- tulenj ohto 22 oppil asta 
- tykki 20 oppilasta 
- keskiö 16 oppi lasta 

2.2. Maastoratakilpailu n 4 ,5 km juostiin kau
niin pakkasään vallitessa. Latupohjalla o li lun
ta n 10 cm. Parhaat o li vat: 
1. Opp Mikko He inonen 
2. Opp Lasse Ilvessalo 
3. Opp Miikka Toivonen 

24. 10 
24.50 
25 .50 

Opp Mikko Heinonen saapuu 
voittajana maaliin . 

21.-25.2. Patte riharjo itu s 
Tavoite 
1. Opettaa tuli yksikön mieskohtaiset ja ryh

mänjohtajan tehtävät meri- j a maa-ammun
noissa. 

2. Opettaa pesäkkeen taiste lu ja sen johtaminen 
puo lustu staiste l ussa. 

3. Opettaa rannikkovalvonta-aseman mies- j a 
ryhmänjohtajan tehtävät. 

Noin kolmen viikon selkeä sää mu uttui ku in 
taiottuna harjo itusviikon alussa sumui seksi. 
Alku vii kosta jouduttiin "kehyste lemään". Vii 
kon puo li vä li ssä linnake ta iste li kantalinno it
te issa. Loppuviikosta näkyvyys parani ja pääs
tiin AMPUMAA N tyke il lä. 

24.2. Rykmentin koulutustarkastu s patterihar
jo ituksen yhteydessä. Tarkastaj at __ ev Haapala, 
maj Kallio sekä ltn:t Oranen, Osterlund Ja 
Åberg. 

1.3. Suksisulke iset seitsemän vuoden tauon jäl
keen esikuntalahden jää llä. Iltapäivällä hiihto
marss i Gyltö n edustalla. TaukopaikaJta (Gal
le n) hiihdettiin kilpaa linnakkeelle. Sää edel
leen mitä parhain jo ne ljättä viikkoa. 

1.3. suksisulkeiset ja hiihtomarssi. 

2.3. AUK I päättyi kahvitila isuuteen, jossa par
haat palkittiin korpraalin arvoilla. Linj ojen par
haat o li vat: 
- tulen johto 

opp Lasse Il vessa lo 237 ,7 pi st 
- meri valvonta 

opp Mikael suvioja 255,0 pist 
- tykki 

opp Tommi Hautala 2 19,8 pist 
- keski ö 

opp Riku Aalto nen 2 18,7 pist 

Li säksi kiitettävät pi steet saivat opp Mikko 
Heinonen 237,4 pist (tj ), opp Antti Vähä-Sipi 
lä 229,3 pist(tj ), opp Mi ka Kanervo 228,9 pist 
(tj ) j a opp Teemu Mäke lä 22 1,9 pist (mv). To
distuksen sai yhteensä 84 oppil asta. 

3.3. Siirro t joukko-osasto ihin . 
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Tulenjohtajat 

Onnittelen Teitä aliupseerikoulu n tulenjohtolinjan suori tuksesta. Olette tulenjohtoa liupseeri 
en tehtäv iin koul utelluina saaneet valmi udet myös tulenjohtajana toimimiseen. tulenjohtajana 
toimille tuli yksikön "todellisena johtajana" sen tärkei mmässä tehtävässä- MERI AMM UNNO IS
SA. Tuohon tehtävään pys tyv inä olette osoittaneet olevanne kelpo johtaj ia. Suhtaut ukaa myös 
ryhmänjohtamiseen amm attitaitoisen ylpeinä, mutta ehdottoman määrätietoisesti . Tos ias ia on, 
ettei aliupseeri koulun ensimmäinen vaihe ehdi kouli a teit ä kuin aselajias ioissa, miesten-ryhmän
ne johtajiks i teidän on kasvettava ja harjaannuttava loppu palvelusa ikananne. Ja mui stakaa, että 
palvelu ksen rannik kotykistössä tulee oll a tei lle, ja ryhmänne miehille unohtumaton elämys! 

Tulenjohtolinjan johtaja 
Yliluutnantti Juha Tuominen 

TJ-linja 
Uusi alokasa ikam me AU K:n oppil ai na al

koi heti vuodenvaihteen jälkeen kuntotalossa 
yleisillä ja yhtäläisill ä oppitunneill a. Ensim
mäisinä vii kkoina oli vaikeata hahmottaa koko 
TJ -tietoutta, sill ä eriytyvää koulutusta oli tus
kin ollenkaan. Vähitellen useiden rakohuo
neessa vietettyjen tuntien jälkeen alkoi mie
liimme kuitenkin hahmottua uusi roo li mme 
patterin kingeinä. Aikaisemmat tj- linjat olivat 
kunnostautuneet myös kuulemma pi steiden 
keruussa ollen myös koulutöiden ki ngejä, me 
puolestamme olimme sitä mieltä, että lahjatto
mat lukevat ja että on paljon mielekkäämpää 
oll a kingejä vaikka sählyturnauksessa. 

AU K- ajasta muodostui oikeastaan paljon 
p-kautta mielenkiintoisempi aika - ei vain as i
allisesti ottaen - vaan ajatellen myös uusia sol
mimi amme ys tävyyksiä. Puhetyy lit ja sanon
tatavat poikkes ivat tutusta turkul aisesta Es-

paon älämölään ja porilaiseen huulenheinoon. 
AU K-aikamme piirtyy mieliimme yhtenä 

suurena kokonaisuutena ja tästä ajasta on vai
keaa poimia es iin mitään erityistä-siksi työn
täyteinen ja vauhdikas se on ollut. Ensimmäi
siä "pallo hukassa"- sulkeisia on kuitenkin vai
kea unohtaa, sill ä vaikka olimmek in onnesta 
kankeana saadessamme kyykyttää ja poistuttaa 
kurssikavereitamme, olis i meistä moni ku iten
kin ollut mieluummin vaikka tetsaamassa. 

Kurss in kohokohdat oli varmas ti aamulen
kit , jotka peruutettiin jäisen pururadan vuoksi 
sekä pelätty partiomarss i, jota ei koskaa pidet
ty rahan puutteen vuoks i. Opetuksena pitämät
tömästä partiomarssista ja mui sta resurssien 
le ikkauks ista on mieliimme jäänyt se tos ias ia, 
ettei isänmaan puolustaminen ole rahas ta, vaan 
motivaatiosta ja tahdosta kiinni . 
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Tulenjohto

linja 

Aro Juha Turku 
Rauhallisesti , rauhallises
ti! Aina ajan hermoilla, 
mutta vaiheessa. Siitä sa
nonta "Aro aina vaihees
sa!" 

Hovikoski Jussi Turku 
Haaveena AJ Utössä. Pal
jon kyitä ja lepoa. Masters 
of the Shogun. 

Viii Tuominen Perniö 
Sekoitti päät oppitunneil
laan, muuten harvoin pai
kalla. Asiallinen linjan1oh
taja. 

Hangasjärvi Antti Esbo 
Hangon sufa-jengiä. Hoki 
jatkuvasti: "AUK, ihan tur
haa hommaa. High way 
ane." Kouluttajat ihmetteli 
että kuka hänet valitsi 
AUK:hon. Hangasjärvi , 
1 O saa suorittaa! Ai mitä, 
kylmålaukausta vai? 

Hulkkonen Teppo Esbo 
Oppilas Hulkkonen, oma 
nimi. Sekoitti käskyt ja ko
mennot. "Ryhmä kuuluu 
oppilas Hulkkosen käs
kyyn.~ "Miks aina minä?" 
Toinen kaappikilpailussa 
vaikka se ei vielä mennyt
kään kiinn i. Merilaivan ja 
maalaivan keksijä jolla oli 
pakarat poskien paikalla. 

Ltn Vii ru Mielikuvitus 
kuin 12-vuotiaalla. Sai 
väsyneimmätkin oppilaat 
nauramaan ja kiinnostu
maaan tulensiirrosta ja 
maalinvaihdosta melko 
ronskilla esimerkeillä. 
"Leiril mennään sit Ziljoo
naa, niir 

Hansen Petteri Esbo 
Handsome. Kokelas ky
syi : "Mitä ovat delta Paa
vo ja delta Iivari?" Johon 
Handsome: Kai ne on ne 
kaksoispojat. " Suomen 
ainoa Babuun, joka valit
tiin AUK:hon. Pitää myös 
banaaneista. 

Ilvessalo Lasse Esbo 
Linjan Barbershop. 
Häntä ei kuulemma 
AUK napannut, mutta 
entä ATK. Lasse oli 
ehkä liikkuvampi ja suu
laampi nukkuessaan 
kuin hereillä ollessaan. 

Alik Autio Jani Parainen 
Todellinen tulenjohtaja, 
aina nuotilla. Turhan 
usein pinna kireällä. " 
tumainen jätkä.• 

Haukkamaa Ville 
Esbo/Turku 
" Ei kun mä vaan ajatte
lin." Nautti AUK-k1rja ll i
suudesta yöaikaan. Käs
ky kuuluu " Eteenpäin, 
marsr Kulutti satasia ma
rathon puheluihin. 

Jauhiainen Panu Esbo 
Ensimmäinen punkassa. 
Seksikkään matala bas
so. 

Alik Luntamo Vesa Uusi
kaupunki Intti suvussa. 
Pinkat ja punkat hajos kun
nes jalka hajos. Oikea 
olympiavemppa. 

Heinonen Mikko Turku 
"Äi jä" Heinonen. Linjan 
isähahmo ja namukingi. 
"JUU-U\ vitsiniekka. Jäi 
harvoin sanattomaksi , 
vaikka suussa olisi ollut 
kuusi mars-patukkaa. 

Kanervo Mika Perniö 
Urheilija ei tervettä päi
vää nåe. Liiankin särmä 
oppilasjohtaja, puheli 
unissaan. 
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Kivistö Jan Uki 
Aamusuihku, päiväsuih
ku, iltasuihku. Linjan 
pummi "Heit karkki , heit 
kymppi ." "Ei muuta." 
Omasta mielestään yli
voimaisesti särmin pink
ka ja punkka. Tulevai
suuden kirjailija . 

Pentti Niko Turku 
Hajosi ase-au:na. Tele
mark-tempulla polvi hajal
le. Särmän basson lempo
lause, "jos yksi kikkaa niin 
kaikki kikaal!I " 

Vähä-Sipi lä Antti 
Rauma 
wVähä-Sluiba-aho"jolla 
bittejä geeneissä. Mo
deemit ja kytkennät hal
lussa. 

kurssijulkaisu 

Laakso Veli-Pekka Salo 

~~f!~r~" f3~~~d~k~i;; 
:>noeksi ketään ei pako
:eta RUK:hon. Ei napan-
1ut mikään koskaan. 

Aytsä Mikko Raisio 
Yritti rikka elbauksen 
ME:n-onnistui . Normitti 
alikessuja ennenkuin 
tajusi keitä he olivat. 
Klo 03.00 siirtyi yläpun
kasta lattialle purka
maan KVKK:ta huopa 
mukana."Rakas" 

Liljavirta Tuukka Salo 
Linjan "Junnu" joka lomil
la veteli kä .. jarrua. Mum
mo tekee hyviä mokka
ruutuja . Alakeltaisen 
Mick Jagger ja vänskän 
tenavatähti . 

Salokanta Sami 
Ulvila 
Alias Salotanga hätkäh
dytti tupakavereitaan 
rohkeilla asuvalinnoi
laan. Jopa aamureippai
lulla uteli varovasti : "Ei 
kai låä oo arvosteltava 
suoritus?" 

Kuvaushetkellä poissa olivatr _ ______ _ 

Vänr Toivonen 
Salo 
Armoton vitt ... siniekka. 
Tarttui pienimpäänkin 
virheeseen. 23.3.1994 
"Pojat , te tuutte kuole
maan huomenna!" 

Alik Kaskett Toni 
Turku 
Mukava? pikkumies. 
Oy VMTK ab:n toimi 
tusjohtaja. 

Kok Soinio 
Turku 
Fiksu poju. Tuliko
mennot kulkee vaikka 
välillä ääni särkee. 

Niskanen Jaakko 
Helsinki 
"En tiiä , mut ei paljon 
kiinnostakkaan , "Pyrki 
toimisto-AU:ksi Rysään. 
Naama vääntyi kuin Ru
bikin kuutio . 

Toivonen Miikka 
Turku 
Topin suuri pettymys, ei 
valittu viesti AU :ks1. To
sin yhteydenpito kissaan 
sujui myös Gyltössä. Kir
je+ 2 soittoa päivässä oli 
vakio. AUK:n lopussa liit
tyi olympiaklubiin. 

Alik Aho Pasi 
Eurajoki (Suomen 
sähköisin kunta) 
Johti ansiokkaasti 
nuotiota Aution kans
sa. Piti oppilaita Ju
Hoina. 

Poutia Tero 
Turku 
"Ollllkaa Hilljaa! 
"Linnakkeen hiihto
toivo. Jumittui saras
tuvalle AUK:n lopus
sa. 

Orte Miikka Turku 
Omaperäisin nauru ja 
sanojen sointu . Voitti ti t
telin "Linjan surkein 
kaappi" Hyökkäsi luut
nantin kimppuun puu
kolla ... ammuttiin, pullea 
taekwondisti . Vii run heit
tosäkki. 

Vahamäki Mltri 
Luvia 
"Stressi Vaha" Luvialta. 
Suomen särmin ilta
punkka. Silitysrauta mu
kana. 

Alik Juvankoski Ari 
Salo 
Mukava veikko. Eh
dottomasti homma 
hallussa kuienkin asi
allisin keinoin. 

- ~ ---

Tykit 
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Hyvät tykkiryhmän johtaj at. Onnitte lut va lmi stumisenne johdosta. Tuulessa ja tui verru kses
sa kara istuneet tykkiryhmänjohtaj at e ivät menetä toimintak ykyään va ikei llakaan hetkillä vaan 
johtavat ryhmänsä voitos ta voittoon. Nyt te illä on mahdolli suus kasvattaa tulevia tykkimiehiä, 
käy ttäkää se aika oike in . Mehän ne alu kset tuhoamme jos joku muuta väittää niin hän on vääräs
sä. Yhte istyö kannattaa aina . Ammattitaidosta on syytä o ll a ylpeä. Olkaa ylpeitä . Anto isaa ryh
mänjohtaja-a ikaa. 

■ Lämmön varaajana toimivan 0ljyn ansiosta Thermosoft 
jakaa låmpOå tasaisesti ja pehmeästi. 

■ Pystyt säätämään lämpötilan kussakin huoneessa Juuri 
sellaiseksi kuin haluat. 

■ Lämmittimen pinta ei ole koskaan tulikuuma. 
■ Öljytäytteinen Thermosoft sähk0lämmltln yhdistää 

vesikeskuslämmityksen edut ja såhkölåmmityksen 
helpon ja edullisen asennuksen. 

■ Thermosoft on pitkäikäinen ja turvallinen. 

■ ~7:~i'~!f 1:~~]lf~i~~~~ta löydät varmasti 

Y'~rf!istaja: . LY1-Pr~~!<ter. 

. • ± 
ABB Asea Skandia Oy 
Metallitie 6 26100 RAUMA 

Tykkilinjan johtaja 
Vääpeli Vesa Tiira 

Jumankauta 
tykkilinja ! 

10. 1.1 994 aloitti reuhkapäinen tykki linja 
kahdeksan viikkoisen Kyberneen re tkensä tus
kallisessa ristipaineessa talven j ulmimpina het
kinä välill ä tykki mäki-luolasto, nakin viuhues
sa riittävästi . Kanssa mitä julmimpien koulu t
tajien, sitten uni versumin syntymän. Moti vaa
tiota yll äpidettiin jakamall a kuitti a yli omie n 
tarpe iden, myöskään heikoimpia taiste lijo ita e i 
j ätetty moti voinnin ulkopuole lle. 

Ta istelu RUK-paikoista o li armotonta: ar
moa e i annettu e ikä pyydetty . Kaikki halusivat 
- mutta vain puo let pääs ivät. Koke issa tykki 
linja ero ttui mui sta selvästi . T ykin ampuma
kuntoon laitossa linj a o li s i o llut nopea, jos kul 
mantasa in o li s i o llut oikein päin . 
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Tykki

linja 

Alander Hannu Tapani 
HanRPsto, Sammatti 
Sammatin pikkujättiläi
nen, taisteli linjan vapau
tu s kun i n kuudesta 
(VMTL, VUP, VP). Pääs
tettiin takaisin Hankoon. 

Kaven Jukka Tapani 
HanRPslo, Järvenpää 
Pieni suuri mies, jonka 
nakin ylipappi manasi 
ase-AU:ksi Hankoon. 

Olin Johan Wilhelm 
HanRPsto, Helsinki 
Hiljainen filosofi , joka 
luki kuivaushuoneessa 
itsensä Ratekoon. 

kurssijulkaisu ----~ -

Kers Takomo Vääp Tii ra Vääp Kankare 
Ykköskabbarri , joka ilmoit- Innokas kouluttaja. 
ti selkeästi, jos joku oli 

Särmä apukouluttaja. 
Tykkilinjan tukipilari. 

väärässä. 

Hautala Tommi Tapani 
HanRPsto, Espoo 
Nasty Hautala, linjan prii
mus lähti Ratekoon . Soit
ti suutaan riittävästi. 

Laine Pasi Wilhelm 
HanRPsto, Vihti 
Vihdin PW kaarnan ku
ningas, ei napannut ATK 
eikä juuri mikään patsi 
VMTL ja VP. 

Pihala Mikko Eerikki 
TurRR, Eurajoki 
Ei liikoja jännitellyt, vitsiä 
lensi 0a tason ymmärät
te) . Särmäsi itsensä 
RTK:hon. Relax, Pihala. 

Helkkala Kimmo Antero 
TurRR , Turku 
Kurja kojootti , aina vai
heessa. Homma toimi 
tai meni reisille. Aj Tur
RR. 

Leinonen Vesa-Pekka 
TurRR, Turku 
Eipä tehnyt juuri mitään 
eikä sitäkJiän, väitti ha
lunneen Oröseen. 

Pulkkinen Tero Juhani 
HanRPsto, Vantaa 
Mukavasti pihalla kaikes
ta . Läpi AUK:n lääkintä
AU:ksi Hankoon 

Kakkonen Pasi Kari Antero 
HanRPsto, Vantaa 

~lvrrr,if~n hlI~r.nt~ä~:~~t~ 
Hankoon "MAISKIS" 

Mustikkamaa Arto Kalevi 
TurRR, Turku 
Lepäillen Ratekoon-lepo. 
Muistuttaa vakavasti 
erästä kapteenia . 

Riski Janne Juhani 
TurRR, Turku 
Joku siellä vähän jarrutti , 
vältteli nakkeja kiitettä
västi. Linjan sluibakunin
gas. 

Katajainen Jarno Tapio 
TurRA, Turku 
Särmäsi abautsirallaa 26 
tuntii vuorokaudessa, vii
meinen sana oli aina sel
viö. Kouluttajien armosta 
RTK:hon. Ei osaa lau
laa!! Eläinten ystävä. 

Ojanen Tero Oskari 
HanRPsto, Espoo 
Hangon veturi ja häijy 
mies. Hankoon (hyi!) . 

Seitz Kim Juhani 
TurRR , Turku 
Leppoisa, mukava linjan 
maskotti. Aj TurAR. 
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Siivonen Jani Tapani 
TurRR, UKI 
Komennot hallussa ja 
osasi hiihtää naamalla. 

Kuvaushetkeltä poissa olivat 

Kers Rouvali 
Neitimäinen vikisijä. 
~Katse eteen-murr." 

Wahlroos Jan Henrik 
TurRR, Turku 
Ovetkill me, Iran Hog, 
Hells Angels. Päätä ei 
palella. 

Kok Latokartano 
Lääh, lääh, lääh, 
kyykkyyn, ylös, tykin 
taakke, mars .. mars! 

LYSEOKADUN 

GRILLI JA 

ELINTARVIKE· 

KIOSKI 

Lysokatu 1 
Rauma 

puh . 824 1413 

Alik Gustafsson 
Tiesi aina aamujen lu
kumäärän tarkasti . 
Sähläsi kuntotalolla. 

Appel Tero Markus 
TurRR,Vahto 
Ääni kuuluu, muttei 
taistelijaa näy. Ase
AU:ksi luolaan. 

Elomaa Teemu 
Samuli 
HanRPsto, Salo 
Kurssi läpi hiihtå
mällä, koomaili sit
tenkin riittävästi. 

.-au.,..an 

v!Li:■sahka • ja diesel• huolto 

Kairakatu 7 
Rauma 

puh. vaihde 822 1533 
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Keskiölinjan johtajan tervehdys 
Onnittelen Teitä suorittamastanne aliupseerikoulun ensimmäisestä vaiheesta. Kurssinne al

koi heti vuoden vaihteen jälkeen ja hyppäys peruskoulutuskaudelta oli melkoinen. Opiskelu ryh
mänjohtajaksi oli alkanut, olitte siirtymässä ri vin eteen. Oppitunnit, koulutyötja iltaharjoitukset 
tutu stutti va t Teidät vähin erin ranni kkotyk istön erään sivistyneimmän tehtävän , ammunnan las
kennan sa loihin . Keskiön asiakirjat ja lukuisat taulu kot alkoivat pala palalta piirtyä kansioihin 
sekä ti etyn, hyvin tuntemanne huoneen seiniä koristamaan. 

Kurssinne huipennuksena voidaan todeta helmikuun lopulla järjestetty rann ikkotai steluhar
joitus. Monipuolisilla harjoitteilla saitte kuvan linnakkeen ta istelusta, ryhmänjohtajan vaati vasta 
tehtävästä johtaa miehiään kantalinnoitteiden sokkeloissa sekä säänhaltijoiden niin suosiessa pääs
tiin aivan leirin päätteeksi tyki stöamm untoih ink in, onneksi! Kurss inne päättyessä maaliskuun 
alussa voidaan til astojenkin valossa todeta, että hyv in meni . Käytännön taitoja pääsette ryhmän
johtaj ina harjoittamaan koko palvelusaikananne. On kuitenkin todettava keskiön poistuminen 
perinteisessä muodossaan ranni kkotykistöpatterista. Olen kui tenkin varma, että Teillä tul ee ole
maan tulevaisuudessakin mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä ranni kkotykistössä, aselajeista par
hai mmassa. 

Keskiölinjan johtaja 
Luutnantti Tapio Lineri 

Keskiö linja 
Alusta alkaen havaitsimme kouluttaj ien 

olevan motii vikäyrill ä täysi n eri asteiko ll a. 
Heidän pohtiessaan RUK:hon lähtijöitä, me 
herrat oppilaat, laskim me korotuskäyrän sijaan 
pisteitämme määrittääksemme paikkam me au
ringossa Hangon hiekkarannoill a tai toimiston/ 
keittiön aliupseereina, sillä kukaan meistä ei 
halunnut päätyä korp iksi luolaan. 

Vaikka tiedoll a siirtymi sestä kesk iön mu
kana hi stori aan oli ajatuksen lähtönopeuteen 
hidas tava vaikutus, harjoitimme sil ti ahkerasti 
YPJ :tä (yöll ä päivää jatketaan) ja korvas imme 

unen vajauksen kofeeinill a. Tämä ei kuiten
kaan estänyt luomien ylimääräistä tulitaukoa. 

Käytännön kokeista loimme taidetta. Kos
kaan ennen eivät taulu kot ole olleet yhtä len
nokkaita eivätkä käyrät näin koukeroisia. 
Aseenkäsittelykoe palj as ti linjamme kuulu van 
kädellisiin aliupseerioppil aisiin : Suomen van
himm ista aseista tuli pelottavan tehokkaita. 

Jättäessämme jäähyväiset AUK I:lle voim
me todeta: Kaikki kunnia patteril askimelle
päästäkää meidät nukkumaan (s itä ennen syö
täm me koordinaatit mutteriin). 
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Keskiö

linja 

Aaltonen Riku-Petteri 
Raimo Turku 
Keskiön ainoa ukkonaali 
matkaa raskas torjunta
maali tanassa kadikseen. 
"En ymmärrä." Mara. 

Liesivuori Petteri Mikko 
Olavi Turku 
Arkeologin persoonalli
nen punkka. MNiinni." 
Mara. 

Nousiainen Harri 

Ltn Lineri Tapio 
"Selvää pässinlihaa", sa
noi ltn Lineri ja löi MV-lin
jan maalivahtia sählymai
lalla. 

Vääp Eskola Harri 
Fyysisesti rauhaton kes
kiötietouden ihmelapsi, 
RT:n filosofian sekä 
seksologian maisteri. 

Alik Määttänen Mikko 
Hieno mies, joka huo
kuu lämpöä ja sisäistä 
rauhaa. 

Hellsten Toni Mauri 
Tapani Uusikaupunki 
Ei Butthead Hellsten he
villä RTK:uun pääse. T J 
1 > muilla. Mara. 

Liukas Jussi Pekka 
Rauma 
Jaskarin liukas suklaa
si lmä, ei purskuttanut 
turhia SANLALLA. 
Mustanaamio. 

Korpela Jussi Heikki 
Turku 
Hirveä rötväsika ."Aivan 
turhaa hommaa." Ei pal
jasla. 

Malm Jukka Pekka 
Esbo 
Kurssin Eddie Edward
sia ei napannut. Keski-
ön priimus 
(keitin)kaluaa talous-
AU:ksi. Mara. 

Salminen Riku Mikael Sipilä Sami 
Laiti la 
Kauppatieteiden teekka
ri ja käyttäytyy sen mu
kaan-kuorsaa. Mielen
terveys järkkyi (pyyhe) 
kumin hajotessa. 

Laihinen Marko Mikael 
Turku 
Keskiön käsin käsi ( ja 
jalka). 52 kuulutteli puhe
luita VMTL-huoneeseen. 
Ei äänestänyt. 

Murtoranta Jan-Erik 
Turku 
ATK kutsuu, missä 
Murtsi? Suihkussa? 
Turun ikihidas pikaju
na. Lissu. 

Suomalainen Mikko 

Leppänen Riku 
Petteri Espoo 
"Aukki on pelkää jor
maa~. T: sikiö. 

Mäkimattila Sauli Ka
lervo Turku 
"Suomi suomalaisille, 
ulkoomaalaiset ulos.~ 
Kuopus matkaa 
IKL:ään. Pekka Siiloin. 

Ylä-Outinen Vesa Erkki 
Raisio 
Tietokonefriikki , joka luu
li väistävänsä RUK:n 
menemällä kirjuriksi. 
Paha ihminen matkaa 
armeijan jälkeen Nor
jaan. Kekkonen. 
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Kuvaushetkellä poissa olivat 

Kok Grönblom Henri 
Koksuista paras ( ei 
vaadi paljon). Asialli
nen, asiallinen, asialli
nen ... 

Alik Suonpää Tomi 
Give us a break, 
Swamphead. 

Nousiainen Mikko 
Tapio 
Espoo 
Keskiöhanun raamit 
ja SPOL-AU:n aivot. 
Lissu. 

Merivalvontalinja 
Kun alo itimme kurss in asetimme yhte isen tavoitteen johon pääs imme. Kiitokset s iitä Teille, 

kuin myös kouluttajillenne vääpeli Mi ka Pokkiselle, kersantti Jan-Henrik Kankareelle, kokelas 
Mikko Koposelle j a a likersantti Marcus Långströmille. A UKI on antanut te ille peru stiedo t me
rivalvonnasta, j atkossa te idän tulee aktii visesti opiske ll a uusia as io ita j a kerrata nyt hankittuj a 
tietoj a. Mui stanette arvova llan muodot j a nii stä tä rkeimmät ti edo llisen ja ta ido lli sen, panos takaa 
niihin. 

Lopuksi annan Te ille kuuden ka llen ohje lman: 
- kehity edelleen sekä ammattita idossa että johtajana 
- kuunte le a la is ias i, iloja j a suruj a 
- keskuste le a la istes i kanssa, opit tun temaan 
- kannusta a la is ias i, e rityisesti he iko mpia 
- kiitä/kehu hyvistä suorituksista j a yrityksestä 
- keppi ä tarvittaessa ryhmänjohtajan täytyy myös antaa keppiä 

Linjanne johtaja 
Luutnantti Pentti Hietamies 

MV-linja 
Sydänyön hetki peruskallion uumeni ssa. 

Vain ilmasto intila itte iden ko lisevat peltiosat 
rikkovat linnak keen hilj aisuuden aavemais illa 
äänillään. Raskain s ilmäluomin ja las ittune in 
katsein lukevat a liupseeriopil aat tuleviin koulu
tö ihin, laativat harjoitussuunnite lmi a ta i kirjoit
tavat illa lla kesken jääneitä kirjeitä. He illä on 16 
tuntia palve lusta takana ja käyte ttäv issa ainoas
taan raja llinen a ika nukkumista varten-parhaas
sa tapauksessa he joutuvat vartioon, päivystä
mään. Kofeiinitablettien kitkerä maku viipyy 
kauan suussa. 

Tietyt Auk:n piirteet koskettavat useimpi a 
oppilaita, kuten jatkuva väsymys, koulumaisuus 
ja itsenäinen vastuulli sten tehtävien suoritus. 
Normaalin palvelun jatkeeksi suori tettava itse
opiske lu väsyttää miehiä ja tekee heistä hermos
tuneita-ajo ittan -ärtyneitä. Kapteenimme mu
kaan unenpuute onkin Auk :n tarko itus: tulevat 

ryhmänjohtajat on koulutettava to imimaan ja 
omaksumaan as io ita fyys isessä ras itustilassa, 
väsymyksestä sekaisin . 

Itsenäisyys j a vastuulli set tehtävät ovat pa
rasta mitä Auk ta rjoaa: itseluottamus kasvaa on
nistune iden suoritusten myötä ja opetettavat as i
at ilmenevät uude lla tava lla kun suhde niihin 
muuttuu ja päästään osa ll istumisessa uudelle 
taso lle: on es imerki ks i a ivan eri asia itse pitää 
sulke isia kuin va in kuunnell a komentoja. 

Tii vis palve lus suhteellistaa ajan, joka ku
luu nopeasti : jokainen palve lus on a ikanaan ohi , 
koulutyö suoritettu . Noustaan kotiluolasta ul 
ko ilmaan, sytytetään savukkeet-elämä täyttyy 
kahvista, makeisista, sanomalehdi stä, musii kis
ta ... Ja jonakin kaivattuna päivänä kaartaa linja
auto pois kasarmin pihasta, e räänä päivänä se 
vie meidät lopulli sesti po is .. . 
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i; 
Meri
valvonta 

Fonsen Larri 
Turku-Bryssel all nite long 
Suuri maa-tj-guru, san9i 
viimehetkellä KYLL.A. 
Rtk:uun. 

Mäkilä Jani 
Turku 
"Ei nyt ihan typeräks heit
täydytä' " Tipahti Rtk:sta 
viimeisenä. 

Daniel"sir" Wilson 
Tuvan sofistikoiduin kaveri 
on itse rauhallisuus, jonka 
pulssi ei koskaan kohonnut 
yli 85:n. Aina vaiheessa. 
~Lapaset- jeesus- lapaset!" 
Rosalasta Ratekoon. 

Ltn Hietamies Pentti 
Jean-Luc Picard. Tähtilin
jamme komentajan johdol
la kat-soim-me 
muuta-man dii-an. Kunto
piiri kovan kunnon salai
suus. 

Våäp Pokkinen Mika 
Pyöri kelkkansa kanssa 
kuin hylje."Onks täå sel
vä?" Rykmentin energisin 
kouluttaja . 

Alik Långström Marcus 
Robocop särmäsi van
hasta tottumuksesta 
vielä koulutuksen tässä 
vaiheessa. 

Juntunen Sami 
Espog _ 
"KYLA LAHTEE". 
Omaksui linjanjohta
jamme Picardin puhe
tyylin kiitettävästi . Han
gö, Hangö, Hangö ... 

Pelkonen Antti 
Stadista 
The Lemmings. STrand
in oma Piccolo. Luki it
sensä Rtk:uun. 

Jarno "köpö" Alijunnila 
Meva-mies utkoluodolta 
ei päässyt eroon aa
muistaan. Puhekoneen 
kammasta puuttui liikaa 
piikkejä... Utön kautta 
takaisin kotiin, Raisi
oon. 

Kalliosaari Matti 
lmatranvoima 
"Ei tiedolla, ei taidolla
vaan tuurilla!n Tätä 
kurssia ei lukematta 
pääse läpi." Poikkeus 
vahvistaa säännön. 
Haapasaareen. 

Pietikäinen Jarno 
Nystad 
"Atter Auk". Taitaa sak
san kielen vain unis
saan. 

Hannu "stuntmies" Ylänen 
Läntisen maanpuolustus
alueen paras avojonossa 
kävelijä . Rauman ilopille
rin roolihahmo! ulottuivat 
tst-hekosta omenaan. 
Häirikkö-Hannu lähti Ra
tekoon. 

Kivinen Toni 
Porvoo 
The Rateko Man. Mies, 
joka kulki omia polkujaan 
Santtikseen. 

Jani "inuiitti"Salokannel 
Taalintehtaan eskimon 
korvalappustereoiden 
Ossi Ospournessa riitti 
riemua (?) koko tuvalle. 
wNoniL" Jäi TurRRiin. 

Toni "butthead" Vanhala 
Arvoituksellinen kokoo
musnuori ?yhtäältä oli 
linjamme lomakone. 
Der Spiegel kiinnosti 
enemmän kuin MEVO 
11. takaisin Kotkaan. 

Kääpä Jarno 
Kausalan raitti 
Epätoivoinen yritys 
päästä Haapasaareen. 
Tasaussiirto ISKI ja 
mies lähti Slörttiin. 

Aku "jukeboksi" Rumpu
nen Ukin oma poika nou
si rykmentin parhaaksi 
tetsailijaksi . Sing Hallelu
jah ja muut ääniefektit 
Johtivat miehen Rtk:hon
"voi naama". 

Teemu "dieetti" Mäkelä 
Vastarakastuneen es
poolaislaihduttajan kir
jeille ei tullut loppua. Ka
lastaessa nappaa pa
remmin kuin intin liikun
tariennoissa. Ratekoon. 
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Pete "taksikuski?" Knuuti
nen 
Peten pokka piti , melkein. 
Rauhallisessa VW-harras
tajassa väitetään olevan 
diktaattorin ainesta?! Van
taalaista ei napannut- siksi 
Isosaaren linnake, SIRR. 

Aleksi "kapteeni pyrstö
tähti" Laakkonen 
Espoo 
Kiinnostunut sienistä 
sekä erilaisista keitoista. 
Pitää iankaikkisia peijai
sia, joissa reiraa eikä ju
malatonta tököttiå sääs
tellä . KÄX ! Kaunis ja 
ihana, linnakkeen paras 
sluibaaja. 

Hannu "wet-look" Koro 
Vantaa 
Vannoutunut Isosaaren 
kannattaja. Osoitti ole
vansa oikealla linjalla, 
vaikka monet sitä epäili
vätkin. "Koro-huomio
tulta!" Ratekoon. 

Krister "luolamies-mään" 
Lundqvist 
Rusko 
Tuleva puheterapeutti, 
puuttuva rengas, joka tie
tää aina kaiken linnak
keen asioista. Aivan SAI
RAAN vahva jätkä, jonka 
"tyrä rytkys" sulkeismes
tari: "Taakse-poistu"! 

Kuvaushetkellä poissa olivat 

Kers Kankare Jan
Henrik 
Tuli kesäkessuksi 
vahvistamaan Kan
kareen klaania. Ren
nonoloinen sälli. 

Koivuniemi Jani 
Lohja 
Enter Handman. 
Öbiksen "Skabba
rilla" oli tuvan sär
min punkka ja aina 
pamahti . Slörttiin. 

Kok Koponen Mikko 
Sporttinen kouluttaja , 
jota aurinko ei riittä
västi ruskettanut. Op
pitunnit sujuivat-haku
menetelmällä. "Velt
toa-takaisin tupiin!" 

Juuso "riiviö" Räsä
nen 
Espoo 
Pettyi katkerasti ol
lessaan vain linjan 
toiseksi huonoin. 
Nauttii kun muilla on 
"KURJAA!" Heittää 
linnakkeen huonoin-

Tommi UFord Fairlane" 
Etholen 
Espoo 
Skitsosi itsensä Rate
koon. w ••• tu mä en jää 
tähän luokkaan!" 

Tuomo "Kotkanruusu" 
Niemi 
Anjalankoski 
Urho tulitukka, joka to
della tietää miltä mies 
tuoksuu. toi Anjalankos
ki-lookin myös Gyltö
seen (lomapuvun takki 
housujen sisään, hou
sut kainaloihin vyö tiu
kalla , tarramaiharit
+pitkä takatukka). 

Jari "pupu" Heikkilä 
Turku 
Linjan ainoa viesti-Au , 
jolla linjan hienoin ja suu
rin puukko. "Te ootte 
vaan kateellisia! " P-78 
valoihme. Saa ihan psy
kona naisia (joo, joo}. 

Antti "Villi-" Pohjola 
Kerava 
Linjan töykeimmät kalsa
rit. Alensi rykmentin ko
mentajan majuriksi. "'Rä
sänen, et ka.i, sä vaan tuu 
Slörttiin?" KASI. 

Ville-Valtteri "hellmies-
män" Hellman 
Helsinki 
Linjan korkeadesibelisim
mät rupsut. Hakee pai-

~~6~~ji~)uSla piikaYi~~~~ 
kuppiloiden hämystä. 

Aleksanteri "John Mal
cowich" Suvioja 
"Muistan lukeneeni jos
tain 60-luvun rannik-

~~e~~;ki;i:~~jias~~tt:i 
isokååvån Ratekoon. 
Kampus kuin veistos. 
Aina ihan tohkeissaan 
lukkojensa kanssa. 

SUPERLON 
SIENET 

KOVAAN 
KÄYTTÖÖN! 

Suomen Superlon Oy 
PL 85 261 0 l RAUMA 
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VIIDESOSA •• •• •• 

SUOMEN SAHKOSTA 
OLKILUODOSTA 

T V~~~~~~~ W®![\VM& ®\'1 
'jj'\VJ® 

• elektroniikan mek. osia 

• tuotantolaitteita 

• vartioinnin ja kulunvalvonan laitteita 

ff 355 025 
Fax 234 1343 
Auto 949522205 

Kunnaskatu 10 20810 TURKU 
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YHTYNEff PAPERITEHTAAT 
RAUMA 

HAUTAUSTOIMISTO 

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

Kuljetuksemme päivystää ympäri vuorokauden 

• LASIT 

ASI 
• LISÄLASIT 
• ERISTYSLASIT 
• OHJAAMOLASITUKSIA 
• PEILIT • KEHYKSET 
• SUIHKUSEINÄT 
• AKRYYLIMUOVIA 

Puh & Fax (938) 823 4884 
Autopuhelin 949 - 591 811 Peltivahe 3, 26100 Rauma 
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RAUMAN KAUPUNKI 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E-¼tit'ätliJ: 1 a a • 1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-822 3355, telex 65 152, telefax 822 8355 

Palveleva asiantuntijaliike 

EURAN RASKASRAKENNE 
Soikkeli ja Kumpp. 

Valmet ja MF huolto 

27510 Eura puh. 938-865 0993 Auto 949-322 940 



VALITSE RISTEILYSI ITÄMEREN 
UUSIMMASTA JA MONIPUOLISIMMASTA 

LAIVASTOSTA. 
Siljalla nautit iloisesta risteilytunnelmasta ja ykkösviihteestä 

upeilla laivoilla. Siljalla voit risteillä vuoden jokaisena 
päivänä. Valitse iloinen merielämä! 

Si l"an huippuhotelli 
Yövy mukdavassa. rikholmassa. 

Ana nessa 

SILJA EUROPA &.S.ILJA SYMPHONY 
H ELSINGISTA TUKHOLMAAN. 

Nyt valittavanasi on kaksi erilaista, yhtä hohdokasta 
vaihtoehtoa: uusi, iloinen teatteri-laiva Silja Europa. 

Tai loistoristeilijä_Silja Symf,hony 
Ja sen amutlaatumen käve ykatu 

Promenade houkutuksineen. 

SILJA SERENADE & SILJA SCANDINAVIA 
TURUSTA TUKHOLMAAN. 

Eniten teemaristeilyjä ja vaihtuvaa 
ohjelmaa Turusta lähtijöille. 

Elävää musiikk ia, huvittelua, 
tanssia, ohjelmaa, karaokea ja pelijännitystä. 

EUROOPPALAI E FIN JET H ELS.IN GISTÄ 
TRAVEMUNDEEN . 

Eurooppalainen ilmapiiri ja 
aidon merimatkan tunnelmaa. 

Enemmän aikaa rentoutua, 
pitää hauskaa ja nauttia. 

NYT SILJALTA POHJA LAHDEN ILO ISET 
-RISTEILYT. 

Nopein, l1hyin ja pohjoisin ympärivuotinen 
meritze Ruotsiin Szljan laivoilla Vaasasta 

Uumajaan, Sundsvalliin ja Skellefteahon. 
Hyvän tuulen-risteilyllä viihdytään ja 

virkistytään koko perhe. 

Silja-matkan saat helposti omasta rnatkatoimistostasi tai mei ltä läh ilinja 9800-74 552 (S ILJ A) . 
Si ljan myyntipisteet: HELSINKI, Ma nnerheimintie 2, TAMPERE, Keskustori 1, TURKU, Silja Center / 

Hansakortteli, VAASA, Alatori, MAA RI ANHAM INA , Norragatan 2. 


