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Kansikuva : 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö 
kenraaliluunantti Pertti Nykänen, taiteilija 
Timo Berry, Turun- ja Porin sotilasläänin 
komentaja kenraalimaIun Hannu Särk1ö 
ja Turun Rannikkorykmentin komentaja 
eversti Juhani Haapala juuri paljastetun 
Kuuskajaskarin linnakkeen 55 -vuotis
muistopatsaan edustalla. 
Kuva : Juha Sinisalo 

komentaja ~ --

mikä tärkeää 
tänään ... 

Rykmentti on antanut jokin aika sitte n kuluvaa vuotta 
koskevan toimintakäskyn. Tämä rykmentin hi storian en
s imm äin e n toiminta käs ky mää rittää es ikunnall e, 
patteri stonkomentajalle, yksiköiden päälliköille jne mitä 
itse kunkin on tehtävä j a mitä resursseja siihen on käytössä 
kuluvana vuonna. Olen o llut huo maavinani , e ttä tämän 
tyyppinen vastuunj ako on saanut innostuneen vastaan
oton. Eri to imipi steissä laaditaan nyt omat to imintasuun
nite lmansa ede lli sen pohjalta. Tähän työhön on saatava 
koko henkilökunta mukaan. Vasta silloin , kun jokainen 
rykmentti Iäinen tietää minkälaista työpanosta häneltä odo
tetaan j a mikä tärkeä osa se on kokonaisuudesta, hän voi 
oll a täys in rinnoin mukana tulostavoitte iden toteuttami
sessa. Tämä on kaikille päällikkyysasemassa olev ille tär
keä velvoite. 

Tämän Kalkaksen teemana on vapaaehto inen maan
puo lustuskoulutus, jossa rykmenttikin on monin tavoin 
mukana. Yhteiskuntamme myönte inen maanpuolustustah
to ilmenee eri vapaaehto iskurssien runsaana osalli stujien 
määränä. Tämä on tietenkin myönteinen as ia. Turva- ja 
valmiuskurssit ovat vakiinnuttaneet asemansa maanpuo
lustustie touden yleiskursseina, jotka sopi vat erityisen hy
vin juuri naisille. 

Joukko-osaston näkökulmasta tulisi muiden vapaa
ehtoisten ku rss ien olla enemmän " täsmäkursseja", joilla 
annetaan valmiuksia tiettyihin sodanajan tehtäviin . Näitä 
voisivat o lla es im meri va i von ta, venemies-, ta lous jne teh
tävät. 

Nykysysteemi ssä hukataan koulutusresursseja, koska 
kurss it eivät anna pätevyyksiä ja kurss ilaisten valinnassa 
ei oteta juurikaan huo mioon sa-s ijoituksia. Kehittämällä 
näitä kursseja enemmän joukko-osastojen j a sa- tarpeiden 
näkökulmasta voitaneen tulevaisuudessa reserviä koulut
taa kertausharjo itusten ohe lla myös näillä vapaaehtoisuu
teen pohjautuvilla " täsmäkursseilla". 

Eversti 
Juhani Haapala 
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Pikkupoikana kuunte lin isäni kertomuksia siitä, mi ten 
hän 1930-lu vun lopulla juoksi suojeluskunnan suunnistus
mestariksi Varsinais-Suomessa, j a miten hän sitten ilman 
politikoint ia hankitun kunnon avulla kulki sotatiensä. 

Sotien jälkeen vapaaehtoinen maanpuo lustustyö kes
kittyi reserviläisjärjestöihinj a mp-kiltoihin . Moni ssa rien
noissa, harjo ituksissa, kiltaretkillä ja -hetkillä sekä eri 
sortin jotoksilla hankittiin arvokkaita kokemuksia työstä
isänmaan hyväksi. Ei se usein ollut sen kummenpaa kui n 
suunni stus- tai hiihtoretki , karttaharjoitus, talkootempaus 
tai museo-, varuskunta tai taistelupaikkakäynti . Se on ollut 
monipuoli sta re ipashenkistä ja kuntoa kohottavaa to imin
taa. 

Nyt veteraanien saavutuks illa on toisenlainen painoar
vo kuin radi kaa lien rienavuosina. Ymmärretään, e ttä 
suoje luskunnissa luotu mieskunto ja -taito vaikutti merkit
tävästi siihen, että Suomen armeij a j a Suomen mies e lvi
sivät raska ista sotavuosista .. 

Laaja lti on huomattu , että maanpuo lustustyö on epä
poliittista kotikuntujen turvaami sta, joka voi olla myös 
hauskaa ja hyödyllistä ajanviettoa ki innostavien ja kuntoa 
kohottavien asioiden parissa metsissä ja merell ä, missä 
tahansa. Näyttää siltä, että nykyaikana vapaaehtoista maan
puolustustyötä tarvitaan entistä enemmän, paitsi kunnon, 
myös li sääntyvän tekniikan takia ja se lisää myös tarpei ta 
koota ja koordinoida tätä toimintaa. Tärkeätä on tiedottaa 
siitä maanläheises ti , jotta massojen kiinnostu sä ilyy. 

Vapaaehtoise lla to iminnalla vaikutetaan reservin py
symi seen hyvätasoisena, jo lla on laaje mpaa merkitystä 
myös ennalta ehkäisevästi . Se sopii ka ikeni kä isille ja 
varsinkin nuorille, naisille j a miehille. Itse as iassa koko 
maa on kuin Suomi-kilta, josta ky llä löytyy puuhailtavaa 
jokaisen tarpeisiin .. 

Seppo Sudenniemi. 
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Kuuskajaskarin linnakkeen 
SS-vuotisjuhla 18.12.1994 

Kuuskajaskarin linnake vietti 55-vuotisjuh
laansa joulukuun 18. päivä arvovaltaisen ja 
runsaan ystäväjoukon läsnäollessa. Päivän ko
hokohta oli Raumanmeren lukko- muistomer
kin paljastaminen . 

Raum a nm e ren lukon on suunnitellut 
linnakkeella 1993 palvellutres tkmTimo Berry. 
Varusmiesajanj älkeen Timo on aloittanut opi s
kelunsa Taideteollisessa korkeakoulussa. Ke
vää ll ä 1994 järjeste tyn suunnitte lukilpai lun 
Timo voitti ylivoimai sesti . Palkintolautakun
nan puheenjohtaja kaupunkineuvos Uljas Mä
kelä kuvasi teosta upeaksi kuvaksi Rauman ja 
linnakkeen yhteistyöstä. 

Sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri 
Hannu Särkiön tarkastettua linnakkeen joukot, 
alkoi Rauman kielinen juhla. Sen aluksi Väinö 
Leppä nen la usui Tauno Koske la n runon 
" Raumanmeren kansa". Fanfaarien ra ikuessa 
ja kuusituumaisten ampuessa palj ast i Puolus
tusmini steriön kansliapäällikkö, kenraa liluut
nantti Pertti Nykänen muistomerkin . Kenraali 
luutnantti Nykänen on lapsuudessaan asunut 
kuusi vuotta linnakkee lla j a aloittanut sie ll ä 
koulunsa. " Kun linnake perustettiin 1939, sa
malla sai alkunsa Jaskarin henki . Täll ä saarella 
koetut as iat tuovat meidät jaskarilaiset yhteen, 
olimmepa sitten mill ä puolella maailmaa ." 

Päiväjuhlassa linnakkeen ruokalassa kuul
tiin Veteraanikuoro Rauman Iskun esittämänä 
" Suviehto Raumamerell" sekä Satakunnan 
so ittokunn an ja upseerikoke las Hankki o n 
musiikkiesitykset. Lukui sista puheenvuoroi sta 
ehdottomin o li linnakkeen päällikkönä 1940-
luvulla toimineen maj uri Karijärven puolison 
Hannan e li "Jaskarin Hanrian" tervehdys. 

Päiväjuhlassa palkittiin Rykmentin ri st ill ä 
yks ikön johtaja Yrjö Olkinuora, sotilaskotisisar 
Riitta-Lii sa Va lpola, myyntipää llikkö Teppo 
Viitanen ja res tkm Timo Berry. Rykmentin 
levykkeell ä palkittiin Rauman kaupunki , Oras 
Oy, Finnyards Oy, Metsä-Rauma ja Lännen 
Puhelin. Tilaisuudessa jaettiin ensimmäistä ker
taa "Jaskari" -malja. Maljan sai tunnustuksena 
erinomaisesta panoksesta sotilasgastronom ian 

kehittämisessä yliemäntä Eeva Setälä. Ja Eevan 
työn tu loksia saatiin kohta maistella, kun pöy
tään tuotiin maittava lohi soppa j a särkoo
lilimppu . 

Linnakkeen väki kokoontui illalla juhla
puvuissa Tikkalaan illallistansiaisiin. Kutsu
vieraina o livat mukana kenraali Nykänen , 
emiritus tarkastaja Risto Sinkkonen ja rykmen
tin komentaja. Eikä päivä päättynyt kesken; 
Tikkalasta siirryttiin vielä upeasti koristellulle 
mlta Pyhärannalle , jossa seitsenmiehinen or
kesteri soitti tanss imusiikkia, baari lainehti yli 
äy räiden ja iloinen mieli aloitti linnakkeen 56. 
toimintavuoden . 

Ensimmäinen kiinnitys Jaskari -maljaan on yliemäntä Eeva 
Setäläl lä. Taustalla tukijoukot työssä. 
Kuva: Juha Sinisalo 
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Puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluunantti Pertti Nykänen oli itseoikeutettu muistomerkin paljastaja vanhimpa
na Jaskarilaisena. 
Kuva: Juha Sinisalo 
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Timo Berry työn ääressä. Muistomerkin linnut on valmistettu kuuden tuuman hylsyistä. 
Kuva : Juha Sinisalo 

Raumanmeren lukon tekijä ja lahjoittajat: vas Timo Berry, Jari Paasikivi (Oras Oy), Heikki Kiviranta (Turun Rannikkotykistö
kilta). Yrjö Olkinuora (Yhtyneet Paperitehtaat) , Pentti Koivu (Rauman kaupunki) , Tapani Mikola (Lännen Puhelin) , Mirja 
Rintala (RSKY), Aarno Mannonen (Finnyards) ja Marja Kauppila (RSKY). Kunniavartiossa kaupunginhallituksen jäsen res 
ylik Vesa Heino ja rehtori res ltn Matti Saarivuori . 
Kuva: Juha Sin isalo 

pauhuja 7 _ 

Rykmentin plaketilla palkitut vas Tapani Mikola, Pirjo Karvinen, Aarno Mannonen, Jari Paasikivi, Pentti Koivu ja rykment in 
komentaja. 

Päiväjuhlan yleisöä , oikealla "Jaskarin Hanna" rva Hanna Karijärvi, tj Tapani Mikola, rva Liisa Haapala, kenrl Pertti Nykänen, 
ev Juhani Haapala, kenrm Hannu Särkiö ja rva Virve Haapanen . 
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fD Mitä on vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus? 

Liittoutuneiden ja Suomen tasava llan kes
ken he lmikuun 10. päivänä 1947 allekirjoite tun 
Parii s in rauhansopimuksen III osan 15. art ikl a 
kuuluu seuraavasti : 

"Suomen maavoimiin, sotalaivastoon tai 
ilmavoimiin kuulumattomat henk ilöt ä lkööt 
saako minkään laista liitteessä II määriteltyä 
maa- , sotalaivasto-, ta ikka ilmasotakoulutusta." 

Vuoden 1990 syksyllä Suomen valtionjoh
to antoi yks ipuoli sen ilmoituksen, jonka Parii 
sin rauhansopimuksen sotilaalli set artiklat o li 
vat lakanneet sitomasta Suomea. 

Maanpuolustusjärjestöt aktivoitu ivat ra i
vaamaan Suojeluskuntajärjestön perui lta ole
vaa kesantosarkaa. Puolustusministeriö asetti 
as iaa selvittelemään to imikunnan, jonka pu
heenjohtajana o li s illo inen kenraalimajuri lik
ka llmo la. To imikunta sai työnsä valm iiksi syk
sy llä 199 1 j a totesi siinä, e ttä kou lutuksen 
käynnistämiselle e i o llut esteitä. Käytännön 
vetojuhdaks i va littiin vuoden 1992 a lu sta 
koulutustarkastaja, kenraalimajuri Seppo Räi 
sänen. Maa jaettiin 19 koulutusalueeseen. Li
säksi meri- ja ilmavoimien a lueet käsittivät 
koko valtakunnan . 

Toiminnasta a lue ill a vastaa koulutu s
päällikön johtama koulutusryhmä, jossa kulla
kin järjestöllä on edustajansa. Kou lutuksesta on 
alunperin vastannut seitsemän maanpuolustus
järjestöä: 

- Suomen Reserviupseeriliitto 
- Reservin Aliupseerien Liitto 
- Maanpuolustuskiltojen Liitto 
- Reservin Ali upseerien Naisten Liitto 
- Suomen Reservin Upseerien Naisten Liitto 
- Sotilaskotiliitto 
- Kadettikunta 

JäJjestöjen muodostama yhteiselin, Maanpuo
lustuskoulutus (M PK ry), vastaa vapaaehto i
sesta maanpuolustuskoulutuksestajärjestämäl
lä kursseja. 

Koulutuksen päämääränä on: 
- antaa ajankohtai sta ti e toa turvalli suuspolitii

kasta ja erity isest i maanpuolustusjärjes
telyistä 

- antaa sotilaalli sia ja muita poikkeusoloissa 
tarvittav ia taitoja 

- li sä tä osalli stuji e n tie toj a j a taitoj a jou
duttaessa jokapäi väisiin turvallisuutta vaaran
taviin tilante isiin 

Koulutukseen hakeudutaan vapaaehtoisest i, ja 
se tapahtuu kurssimuotoisena arki-i lta isin ja 
viikonvaihteissa. Osallistujat maksavat osan 
kurssikustannuksista itse. 

Kurssilajit 
Ka nsa laisen turvaku rssilla annetaan 

perustietoja ja -taitoja kansalaisen turvallisuu
den lisäämiseksi arkipäivän vaaratilanteissa. 
Kaikkia aiheita käs ite llään yksilön kannalta. 
Kurssin pituus on noin 40 tuntia ja se rinnaste
taan kahteen (2) kertausha1joitusvuorokauteen 
(kh vrk). Kurssimaksu on 200 markkaa. 

Valmiuskurssilla annetaan y le istie toja tur
valli suuspo liti ikasta ja maanpuolustuksen eri 
a lo ista sekä kunnan varautumisesta poikkeus
oloihin. Li säksi annetaan yleistaitoja sotilaa lli
s iin ja muihin po ikkeusolojen tehtäviin. Kurs
si n pituus on noin 50 tunti a ja se rinnaste taan 
viiteen (5) kh-vrk:een. Kurssimaksu on 300 
markkaa. 

Lisäkursseilla syvennetään sotilaallis ia ja 
muita poikkeusoloissa tarvittavia ti etoja ja tai
toja . Lisäkurssin pituus on 8-40 tunt ia ja se 
rinnastetaan 1-5 kh-vrk:een. Kurssimaksu on 
30-50 markkaa/ 8h =vrk. 

Erikoiskurssilla annetaan ajankohtaista tie
toa euroopan turvalli suuspoliittises ta tilantees
ta ja maanpuolustuksen eri alojen valmiudesta 
sekä lisätään osanottajien valmiuksia arvioida 
mahdollisten kriisitilanteiden vaikutuksia maa-
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hamme. Kurss i toteutetaan noin neljän vuoro
kauden internaattina ja se rinnastetaan viiteen 
(5) kh-vrk:een . Kurss imaksu on 600 markkaa. 

lima- ja meri voimien kursseja ei järjestetä 
Satakunnassa. Kursseista kiinnostuneita pyy
detään ottamaan yhteyttä reservi läispiirien toi 
mi stoon. 

Kaikki mukaan 
MPK ry :n johtamaan kurssitoimintaan voi 

osallistua jokainen yli 15-vuot ias Suomen kan
salainen. A lle 20-vuoti a iden, opiskelijoiden tai 
työttöm ien kurssimaksua alennetaan turva- ja 
valmiuskurssilla 50%. Suomen Naisten Huol
tosäätiö tukee naisten osalli stumi sta valmius
kurssille 100 markalla. Kurssimaksu a limmil
laan on tällöinkin 100 markkaa. Vuosi 1995 
painottuu erilaisten lisäkurssien kokeiluihin. 
Jatkossa li säkurssit tultaneen vakioimaan val
takunnallisesti. On eri ttäi n tärkeää kokemusten 
saami sen ja koulutuksen kehittämisen kannal
ta, että suunnitelluille kursseille osallistutaan 
runsaslukuisesti. Tiedon levittäm in en ja 
osallistusm isinnostuksen lisääm inen on pää
as iassa j ärjestöjen as ia. 

Satakunnan koulutusalueella osalli stujia 
tähän mennessä on ollut lähes 700, joista noin 
puolet naisia ja y li 100 alle 20-vuotiaista nuor
ta. Valtakunnassa toimintamme on tavoittanut 
no in 11000 kurssi la ista. Lisätietoja kurssi
toiminnastamme saa maanpuolustuslehdistä,ja 
ennenkaikkea reserviläispiirien toimistoista. 

Pakettikoulutus 
Paikalli staso lla MPK ry kehittää yhdessä 

RUL:nja RA UL:n kanssa kerhopetusta(paketti 
koulutusta). Kou lutuksen tavoitteena on luoda 
no us uj o ht e in en pohja reservinkoulutu s 
jä1jestelmälle, jotta koulutusalueen (M PK ry) 
johtamien li säkurssien lähtötasoa voidaan tar
vittaessa nostaa. Tällä hetkell ä opetuspaketit 
ovat va lmiina seuraavista aiheista: 

- joukkueen johtaminen 
- joukon perustaminen 
- marssi ja majoittuminen 
- joukkueen hyökkäys 
- joukkueen puolustus 
- viesti vä lineet ja viesti liikenne 
- kartanluku ja ajoneuvosuun istus 

Kerho-opetus on pitkäjänteistä toimintaa. 
Vuoden ohjelmaan suosite llaan 1-2 pakettia. 
Kerho-opetusta e i rin nasteta kertausharjoituk
siin eikä sii nä käytetä puolustusvoimien mate
riaalia. 

Tutustuminen varuskunt ien toimintaan on 
mahdollista koulutusalueen muun kur i
toiminnan yh teydessä. 

Tervetuloa osalli stumaan ja kokemaan uutta. 

Koulutuspäällikkö 
Risto Äikiä 

_flz(yalisi,_ystäoälle, /11tu"stoksi 1i-

selle- tai k.ii!f ttö'e.5•å1eekst· a✓'keen / 

<fJal/2oå1e✓1 ._ f/•a6ia ftalwå1111Ai 
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Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tapahtumat Satakun
nan koulutusalueella vuonna 1995 

Aika 

- 25.1-23.3. 
- 4.3.-8.4. 

Lisäkurssit 

- Koko vuosi 

- 1.- 11.3. 
- 1.-8.4. 
- 6.-7.5. 

- 13.- 14.5. 
- Kevät 
- 12.-14.8. 

- Syksy 
- Syksy 

- Syksy 
- Syksy 
- 16.9 

- 14. 10. 

- Syksy 
- Syksy 

- Syksy 
- Marraskuu 

Aihe 

Valmiuskurssi 
Kansalaisen turvakurss i 

Kenttätyki stön tuli asema
ja tulenjohtokoulutus 
( "kiltapatteri") 
Naisten viest ikurssi 
Naisten suunnistuskurssi 
Naisten maastotaidot;jotos 

Henkiinjäämiskurssi 
Merivalvontakurssi 
Komppanian puolustus 

Paikka 

Säkylä 
Rauma 

Kankaanpää 
Huittinen 
Rauma 
Vammala 

Kullaa 
Rauma 
Säkylä 

Linnakkeen puolustusRauma T Setälä 
Puhelinlaitosten henkilö- Avoin 
kunnan koulutus 

Miinat /suluttamisen 
perusteet 
Rynnäkkökiväärimiehen 
kurssi/kertasingot 

Suunnistuskurssi 
Pataljoonan 
huolto 
Esikuntatyöskentely 
Kouluttajakurssi v 1996 

Avoin 
Avoin 

Säkylä 

Kankaanpää 

Vammala 

Pori/Harjavalta 
Vammala 
Säkylä 

Muiden johtamia koulutustilaisuuksia Satakunnassa 

- Koko Vuosi 

- Kevät 

- 16.- 19. 11. 

Laskuvarjojääkäriki llan 
kouluttajakurssi 
Ammunnan johtajien koulu
tustilaisuus (ResUL9 ) 
Erikoiskurssi 

Säkylä 

Säkylä 
Turku 

Ilmoittautumisia vastaanottavat ja lisätietoja kursseista antavat: 
- Lea Anttila 939-633 3608 ja 
- Risto Äikiä 939-538 9696 

Johtaja 

R Äikiä 
T Setälä 

EMäki 
J Välkkynen 
T Setälä 
M Hämeen 
Anttila 
T Aaltonen 
T Setälä 
M Suikkanen/ 
R Äikiä 

J Madekivi 

J Madekivi 
J Madekivi 

H Heino 

Avoin 

Suunta-Sepot 

ARepo 
M Esko 
R Äikiä 

Huom 

Ammunta 

Ammunta 

Ammunta 

K Reiman Ammunta 

E Mauno Ammunta 
Koultarkastaja 
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Reserviyksikkö
toiminnasta 

killan suurin haaste 
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskiltojen liiton kesken 
on sovittu, että joukko-osastokiltojen kehittämisvastuulle 
annetaan uusimuotoisen Reserviyksikkötoiminnan käyn
nistys ja toiminnan kehittäminen. 
Tätä suurta kiinnostusta herättänyttä uutta toimintaa 
kommentoi liiton hallituksen jäsen Antti-Jussi Räihä,jon
ka vastuisiin kuuluu reserviyksikkötoiminnan vetäminen. 

Mitä reserviyksikkötoiminta 
tarkoittaa 

Tämän päivän varusmiehistä muodostetaan 
palvelusajan lopussa sodan ajan organisaatioi
ta, kuten komppanioita, pattereita jne. Tälläista 
organisaatiota kutsumme reserviyksiköksi. Si
joitus nimettyyn reserviyksikköön on kiinteä. 
Esimerkiksi asuinpaikan vaihdos ei vaikuta 
sijoitukseen. 

Reserviyksikkötoiminta tarkoittaa tälläisen 
yksikön omaehtoista toimintaa sotilaalli sten 
valmiuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi . 
Aluksi tämä toiminta mitoitetaan kattamaan 
yleisjoukkoihin sijoitusaika, eli miehet noin 
30-35 vuotiaiksi saakka. 

Kysymys on siis vapaaehtoistoiminnasta, 
jolle nyt luodaan toimintakehys, järjestelmä, 
läheisessä yhteistyössä puolustusvoimien kans
sa. 

Mitä toiminnalla tavoitellaan 
Puolustusvoimien kannalta tavoitteena on 

Reserviyksikkötoiminnanjakertausharjoitusten 
avulla varmistua sodan ajan joukkojen toiminta
vai mi uksien y ll äpidosta ja kehityksestä . 
Reserviyksikkötoimintaan osall istuvat siihen 
sijoitetut vapaaehtoisesti, varsinaisiin kertaus
harjo ituksiin kootaan sitten kaikki yksikköön 
sijoitetut. 

Toiminnan avulla lasketaan aikaa myöten 
muodostuvan luja, kiinteä ja parempia toiminta
valmiuksia omaava ydin jokaiseen reservi
yksikköön. Tämän ytimen ympärille on helppo 
koota koko yksikkö. Lopputuloksena on tehok
kaampi sodan ajan reserviyksikkö. 

Maanpuolustuskiltojen liiton kannalta ta
voitteena on kaikin keinoin tukea puolustusvoi
mien luonnollisia pyrkimyksiä. Liitto onkin 
määritellyt Reserviyksikkötoiminnassa onnis
tumisen tärkeimmäksi lähivuosien tavoitteek
seen. 

Joukko-osastokillan kannalta kysymys on 
suuresta harppauksesta aivan uuteen, aktiivi
seen, nuorekkaaseen ja järjestelmälliseen toi
mintaan , jossa lähei sessä yhteistyössä oman 
joukko-osaston kanssa tehdään työtä reservi
yksiköiden valmiuksien eteen. Toisaalta Re
serviyksikkötoiminta mahdollistaa oikein teh
tynä merkittävän uuden jäsenkunnan muodos
tumisen ki ltaan. 

Antti-Jussi Räihä haluaa korostaa, että 
Reserviyksikkötoiminta ei ole muusta kilta
toiminnasta pois, vaan sen merkittävä uusi 
toimintalisä. 

Lika Barn leker bäst 
Samanlaiset lapset leikkivät parhaiten kes

kenään. Reserviyksikkötoiminnassa nuoret hoi
tavat asioita keskenään. Räihän mielestä on 
jopa vahingollista, kun kiltojen usein vanhahtava 
johto käy kertomassa nuorille varusmiehille, 
miten mukavaa meillä keski-ikäisillä ja van
hemmilla on täällä killassa. Ja sitten toivotetaan 
kiltatoimintaa mukaan - mutta vanhempien eh
doilla. Kun tällaisen työn hedelmättömyydestä 
on kaikilla yllin kyllin kokemuksia, niin nyt 
pitää Räihän mielestä ottaa asia vihdoin opiksi. 

Reserviyksikkötoiminnassa vain nuoret, 
koulutetut killan jäsenet puhuvat toi sille nuoril 
le. Killan hallituksen täytyy ottaa nuorten ih-
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mi sten rekrytointi vakavasti . Mikäli sopivaksi 
arvioituja nuore mpi a ei ole, niitä pitää kaikin 
ke inoin nyt hankkia. Kilta tarv itsee useampia 
nu o ria , tarmo kk ai ta he nkil öi tä Reserv i
yks ikkötoimintaa varten. 

Reserviyksikkötoiminnan peri
aatteista 

Jokaiselle varusmiesajan loppu vaiheessa 
soda n ajan kokoonpanoon mu odostetull e 
varusmiesyksikö lle es itellään tälle yks ikölle 
suunnitel tu reserv iyks ikö n toimin tas uun 
nite lma. 

Vapaaehtoista harjoitusta ja koulutusta tar
jotaan joka to inen vuosi. Tässä käytetään uusi
mu oto i ia va paaehto is ia harj oituksia ja 
Maanpuolustuskoulutus ry:n lisäkursseja. Myös 
ampumatoiminnan harrastus ja sotilasurhei lu 
liitetään ohjelmaan. Toimintasuunnitelma on 
nousujohte inen, mie lekäs ja vaativa. 

Reservi sy ksikkötoimintaan tullaan vapaa
ehtoisest i. Samalla liitytään killan jäseniksi. 
Killan lehti on keskinäisen viestinnän avain
tekijä. 

Sääntömuutoksia tarvitaan 
Ensi nnäk in ampumaseurana toimimi sen 

mahdollistava pykälä tarvitaan sääntöihin. Sa-

U VIAN 

massa yhteydessä voi rauhassa pyyhkiä pölyt 
usein kie li asultaan vanhoista j a muutenkin 
vanhahtav ista säännöistä, es ittää Antti-Jussi 
Räihä. 

Nuorten jäsenten jäsenyys
paketti 

Jotta varmistettaisiin nuorten miesten ja 
pian myös naisten aktii vinen toiminta omassa 
reserviyksikössään, tarvitaan edullinen ja vai
vaton jäsen paketti . Räihä esittää 5 vuotta katta
vaajäsenpakettia , jonka voisi kotiutumisen jäl
keen kuitata 50 markal la. Tä llä sijoituksella 
saisi jäsenyyden lisäksi vähintään killan leh
den, josta saa tietoa oman yksikön to iminnasta. 

Toisaalta liiton kevätkokoukseen on tulos
sa esitys, e ttä tällaisilta nuorilta jäseni ltä kilta 
maksaisi liito lle vain 5 mk vuodessa, eli kuten 
veteraani- ja ainai sjäseni ltä. 

Tämän me teemme! 
Liitolle ja joukko-osastokilloille annettu 

tehtävä on koko maanpuolustuksen kannalta 
tärkeä. Tässä emme voi epäonnistua. Tämän me 
teemme. Kaikki mahdolli suudet ovat olemas
sa. 

'' UUTYO Ky 
Tehdastie 29100 Luvia 

Puh. (939) 582077 Telefax (939) 582072 
Teemme mittatilaustyönä 

erikoiskalusteita 
ju lkisiin ym. tiloihin. 
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Tarkkailijan päiväkirja 

Tuloksen tekijät 

Armeija on muuttunut sotajoukkojen tuotanto laitokseksi. Prikaatit tekevät komppanioita ja 
rykmentit pattere ita. Kenraa lit seuraavat otsanahka rypyssä tuotantolukuja. Kilpai lu on kovaa ja 
vain paras menestyy. Mietitään onko markkina-alue riittävän laaja, ovatko tuotannon tekijät 
kunnossa, onko hinta oikeassa suhteessa laatuun, onko pahin kilpailijajo konkurssikypsä. Tarkkai
lija huomaa nyt, että ennen muinoin armeijassa o li kovanahkaista väkeä. Kouluttivat taistelijoita 
reserviin pahan päivän vara lle, eivätkä ryökä leet tienneet tuotannosta mitään. 

Esimies-alais -keskustelut ovat löytäneet sotaväenkin . Tavoite on hieno: li sää innostusta, iloa 
ja vastuuta, ideat talteen ja ko ko touhu paremmaksi. Kunpa va in osaisivat keskuste ll a täysillä ja 
tosissaan eikä va in leiki sti. Jos meissä jokaisessa oleva luontainen arvokkuus, e li oma persoona 
pysyy, piilossa ollaan hukassa. Symboliikka sen paremmin kuin va llan valtikkakaan ei keskuste
lussa auta. Ja keskusteluhan on ennen muuta kuuntelemista. Käskynantotilaisuudet ovat asia 
erikseen. 

Budjettiriihessä tuhannet ja mi ljoonat markat saattavat mennä sekaisin. Ihmi sen ymmärrys 
pelaa kohtuu lli sesti vain vi iteen asti. Jos ykkösen perään laitetaan noll ia vaikkapa vain puoli tusinaa 
niin ulkona ollaan. Niinpä pohditaankin mielummin kopiopaperin kulutusta kuin toiminnan 
vaikuttavuutta tai taloudell isuutta kokonaisuutena. 

Ko llega on saanut kännykän. Uusi peli on ensimmäisen kerran mukana ja näyttävästi esi llä. Ja 
kuinkas ollakaan: toive toteutuu , summeri soi, joku kutsuu . Ko llega nostaa näyttävästi kännykän 
korvalleen, painaa vihreää nappia: "Halloo". Muut seuraavat, ainakin kollegan mie lestä, kateudes
ta vihre inä kunnes kollega nöyränä toteaa : "Se oli väärä numero". 

Silta vai tunneli ? 

Helsingin herrat haluai sivat ohjastaa menope linsä kesälaitumelleen autostradaa pitkin . Ei ole 
aikaa odotella koli sevia losseja. Tarkkailija odottaa sotaväen kannanottoa asiaan. Vaikka tarkkai
lijan sotataidon opiskelut ovat kovin vähäisiä, herää epäilemään tarkkailija siltavaihtoehdon o levan 
huonoin ratkai su. Ampuivat taannoin käydyssä taistossa siltoja hajalle useiden pen inkulmien 
päästä. Ja mikäpäs on ampuessa, kun satelliitit kiikaroivat kaiket päivät maanpinnan tapahtumi a ja 
kertovat maai lman pentagoneihin viimeisimmät tiedot saaristotienkin rakentamispuuhista. 

Surua 

aapurimaahan lähetetty joulutervehdys ei enaa tavoittanut vastaanottajaa. Paluupostina 
tarkkailijan perhe saa hyisen suruviestin : "Teatää sinun Andrest ei o le enempi. Hän oli ka laiv 
Estonia. Hän hauta on meri". Sytytimme va lokuvan viereen kynttilän. 

Kentiltä kuultua: 

Kannustaja: Se o li ky llä yhtä tyhjän kanssa. 
lnnovaattori : Ä lä tee väkisi n, vaan hae isompi vasara. 
Koulutusguru: Virhesilmää, vi rhesilmää, pienetkin virheet on havaittava. 
Valtteri 5v: Maailmassa on ai nakin kymmenen Tarzania. Osa niistä asuu Afrikassa, osa 

Amerikassa. 
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Puolustusministeri Gyltössä 
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam vie

raili seurueineen Gyltön linnakkeella 6.2.1995. 
Seurueeseen kuului mm. Läntisen Maan
puolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti 
Ilkka Ranta, Turun ja Porin Sotilasläänin ko
mentaja, kenraalimajuri Hannu Särkiö. Isän
tinä oli rykmentin komentaja, eversti Juhani 
Haapala, patteriston komentajan sijainen, ma
juri Sakari Kinnarinen ja linnakkeen päällikkö, 
kapteeni Jussi Hietaniemi. 

Vierailuohjelmaan kuului mm. rykmentin 
yleisesittely ja linnakekierros, johon sisältyi 
mm. sairastupa, majoitustupa, ravat-asema ja 
ruokala. Seurue tutustui myös uuteen jäte
vedenpuhdistamoon, korjaamon tiloihin , 
asuntoalueeseen sekä MTO-kalustoon. Vierai
lu päättyi munkkikahveihin sotilaskodissa. 

Patteriston komentajan sijainen maj Sakari Kinnarinen tekemässä ilmoitusta puolustusministeri lle. 

Puolustusministeri tutustumassa koulutukseen. 
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Yliluunantti Pasi Rantakari esittelemässä MTO -patteria. 

Kahvituokio Gyltön sotilaskod issa. 

Simo Pasasella oli mahdollisuus haastatella puolustusministeriä vierailun aikana . 



_ 16 pauhuja 

~ Pelastautumisharjoitus 
Kuuskajaskarissa 

Miten toimit, kun päivittäinen meri
työmatka saa yllättävän käänteen? Tie
dätkö missä on aluksen pelastautumis
asema - osaatko pukea pelastusliivit oi
kein - oletko valmis hyppäämään ne 
päälläsi hyiseen mereen usean metrin 
korkeudelta - tunnetko pelastuspuvun 
käytön? Kysymyksiä, joita jokaisen 
merenkulkijan tulisi myös käytännössä 
pohdiskella. 

Kuuskajaskarin linnakkeen henki löstö har
joitteli toimintaa hätätilanteessa torstaina 2.2. 
miinalautta Pansiolla luutnantti Kari Kiiskilän 
johdolla. Osallistujina o li 25 aamuvuorolla 
matk ustaj aa: edustettuin a olivat ka ikki 
linnakkeen henkilöstöryhmät. Opetuksen tar
koituksenaoli tutustua pelastuspuvun käyttöön, 
harjoitella pelastautumista ryhmässä ja totut
tautua veteen. 

Harjoitus alkoi pelastautumisryhmien pe
rustamisella, mikä tapahtui miellyttävästi aluk
sen messissä kahvikupin ääressä. Ltn Kiiskilä 
painotti periaatetta: kaveria ei jätetä, joukon 
jakaantuessa ryhmiin ja pareihin. Toiminnan 
suj uvuuden kannalta on myös tärkeää, että ryh
mään valitaan johtaja ja varajohtaja. 

Harjoi tuksessa ol i käytössä kevyet pelastus
puvut, joihin sonnustautuminen as iantuntijan 
opastuksella, parin avustuksella kiireettömissä 
olosuhteissa onnistui myös ensikertalaiselta. 
Joukon siirryttyä pelastusasemalla pudotettiin 
pelastuslautat veteen . Alukseen kiinnitetystä 
laukaisu narusta nykäisemällä lautat aukaistiin, 
50 %:n todennäköisyydellä oikeinpäin. Laivan 
jättö tapahtui hallitusti yksitellen ,joko hyppää
mällä tai tikkaita pitkin laskeutumalla yön mus
taan mereen. Pudotusta mereen oli runsas kol
me metriä. 

Veden varassa ryhmä kerääntyi ketju
kelluntaan. Ketjussa siirryttiin lähelle pelas
tuslauttaa. Lauttaan noustiin pareittain ryhmän
johtajan käskyllä, ryhmän varajohtaja pareineen 
ensimmäisenä. Vaikka tuuli oli lähes olematon
ta , lauttaan kiipeäminen ol i työlästä. Kylmyys 
tuntui jo kangistavan a jäsenissä. Laulassa 

harjoite ltiin tähystystä ja paikan vaihtoa ahtais
sa oloissa. Lautalta si irryttiin takaisin mereen 
ketjukelluntaan, jossa siirryttiin "pelastavan 
laivan" lähelle. Ryhmänjohtajan käskyllä nous
tiin pelastusverkkoa pitkin pareittain laivaan, 
joko sivuluukun tai reelingin kautta. Ryhmä
kokoontui miinakannelle, jossa pukujen huol
lonjälkeen pidettiin harjoituksen loppukritiikki . 

Olosuhteet merellä harjoituksen aikana oli
vat hyvät. Ede lli spä ivän lumimyrsky oli 
tyyntynyt, j a Pansio oli raivannut jäättömän 
harjoitusalueen lähelle Jaskarin betonilaituria. 
Harjoituksen kuluessa ehti päi väkin jo hieman 
valjeta. Pelastusharjoitus oli ennalta ilmoitettu, 
ja jokainen oli henki sesti valmistautunut me
reen menoon. Valitettavasti todellisessa hätäti
lanteessa lähes aina olosuhteet ovat huonot. 
Jatkuvalla harjo itte lulla pe lastumi smah
dolli suudet ovat selvästi paremmat. Harjoitus 
osoitti tarpeellisuutensa, ja jatkossa harjoituk
sia tull aan järjestämään li sää. 

Harjoituksessa opittua 
1. KAVERIA EI JÄTETÄ! 

2. Selvitä pelastusasemasi lai valla 

3. Sido pelastus lautta laivaan kiinni ennen 
sen veteenhe ittoa 

4. Pyri siirtymään lautalle suoraan laivasta 

5 . Jos joudut hyppäämään veteen: 
- jalat edellä 
- kämmenet leuan suojaks i, kädet tiukas-

ti vartaloon kiinni 
- pelastusliivit päällä suurin hyppykorkeus 

8 metriä 

6. Vedessä si irry ketjukelluntaan 

7. Noudata ryhmänjohtajan käskyjä 

8. Ryhmänvarajohtaja pareineen ensin 
lauttaan ja he auttavat muut lautalle 
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9. Toiminta lautalla: 
- hätämerkinanto kun apua on saatavilla 
- lautan tarkastus 
- laukaisuköyden katkaisu 
- TÄHYSTYS JA VARTIOINTI 

1 0.Laivaannousu pareittain 

11 . Kun odotat nuosuvuoroa vedessä, 
älä ole suoraan nousuverkon alla 

12.VARAUDU PAHIMPAAN MEREL
LÄ OLLESSASI ! 

LUE PELASTUSV ÄLINEIDEN 
KÄYTTÖOHJEET ! 

HARJOITTELE TOIMINTAA! 

Kiitos mlta Pansion henkilöstölle erinomai
sesta harjoituksesta ! 

Ryhmä siirtymässä pelastuslautalle ketjukellunnasta. 

1 = Ylipaineventtiilit 
2 = Kelluva veitsi 
3 = Täyttö-ja tyhjennysventtiili 
4 = Vesipussit 
5 = Sadeveden tyhjennysputki 
6 = Pelastusköysi uimarenkaineen 
7 = Sisävalo 
8 = Ulkovalo 

Pelastuslautan y1e1s1mmät osat. 

Ylik Teemu Jaatinen pukemassa pelastuspukua. 

Harjoituksen kulku selvitettiin mlta Pansion messissä. 

Nousu laivaan pelastusverkkoa pitkin vaatii voimaa. Koh
meiset sormet vaikeuttavat kiipeämistä. 
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K-8:n onnettomuudesta 
30 vuotta 

Joulukuun 8. päivänä tuli kuluneeksi 30 vuotta Rauman satama-altaassa tapahtuneesta kuljetus
vene K-8: n onnettomuudesta. Rauhanajan suurimpiin kuuluvassa meriturmassa menehtyi 28 
nuorta ihmistä. A lus oli kuljettamassa raumalaisia tyttöj ä linnakkeelle alokastanssiaisiin, kun 
hinaaja Rauma LI törmäsi siihen ja K-vene upposi. 

Kuuskajaskarin linnake järjesti onnetttomuuden vuosipäivänä vai kuttavan ja koruttoman 
surujuhlan yhdessä Rauman kaupungin j a seurakunnan kanssa. 

Tilaisuudet a lkoivat Monnan hautausmaalla, jossa rykmentin komentaja laski seppeleen 
kaupunginjohtajan Pentti Koivun ja kirkkoherra Aulis Karenin kanssa. 

Satamassa pidetty hartaushetki kokos i satamäärin raumalaisia paikalle. Rykmentin komentaj a 
muistutti mieliin, että iloinen joulun odotus muuttui 30 vuotta sitten syväksi suruksi. Järkyttävä 
tapahtuma löi leimansa koko surulipu tettuun kaupunkiin. Kenttärovasti Rauno Järvinen päätti 
hartaushetken rukoukseen: Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. 

Kenttärovas ti Järvinen lähetti T itani c-hymnin soidessa matkaan seppe lpartiot, jotka 
kelirikkovene Högsåran kannelta laski vat seppe leet K-8 :n uppoami spaikalle. Rykmentin seppe
leen luovutti rykmentin komentaja, Rauman kaupungin seppeleen kaupunginjohtaja Pentti Koivu, 
seurakunnan seppeleen Jaakko Karta ja sotilaskodin seppeleen puheenjohtaja Mirja Rintala. 
Rauman pe lastusrenkaan seppeleen laski yhteysalukselta Matti Friberg. 

Hartaustilaisuuden jälkeen Rauman kaupunki järjesti kulttuuri ta lo Poselli ssa muistojuhlan. 
Juhlassa oli menehtyneiden omaisten lisäksi viisi onnettomuudessa pelastunutta. 

Kuva: Kelirikkovene Högsåra lähdössä K-8:n uppoamispaikalle. 
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Luutnantti Vesa Torninoja -
vuoden opistoupseerikouluttaja 

~ 
Vuoden 1994 opistoupseerikouluttajaksi 
palkittiin luutnantti Vesa Torninoja 
Kuuskajaskarin linnakkeelta. Vesa tun
netaan alokkaiden keskuudessa tiukas
ta, raskaasta, asiallisesta, huumori
pitoisesta, vaativasta, idearikkaasta eli 
hyvästä koulutuksesta. Toimitus kysyy: 
Mikä mies on vuoden opistoupseeri
kouluttaja? 

Nimi? 
Vesa Heikki Tapio Torninoja 

Ikä ? 
32 vuotta 

Missä asut? 
Satamakatu 22 eli Etappi 

Perhe ? 
Avovaimo Mia, poika Waltteri ja ko ira Jade 

Harrastukset ? 
Lapsen hoito, kuntosali 

Varusmiespalvelus ? 

Alokkaana I / 83 TurRtR, Kuuskajaskarin lin
nake, j aosjohtajana ltn M Aaltonen 
Oppilaana AuK I, tulenjohto linj a, Kuuska
jaskarin linnake, linjanjohtaj a vääp H Lahti 
Oppilaana AuK II, Örön linnake 
Santsarina AuK: ssa Kuuskaj askarin linnake 

Kurssit? 
PO I -84 pioneerilinja 
PO II -89 pioneerilinj a 
Luunanttikurssi -93 pioneerilinja 

Jatkosuunnitelmat ? 
Jatkaa kouluttaj ana Kuuskajaskarissa 

Miksi valitsit soti lasuran j a 
milloin päätös syntyi? 

Kuva: Ltn Vesa Torninoja palkittiin Kuuskajaskarin linnakkeen 
55-vuotisjuhlissa, vasemmalla Kuuskajaskarin linnakkeen 
päällikkö majuri Kari Toivonen ja oikealla rykmentin komen
taja eversti Juhani Haapala. 

Aikanaan varma työpaikka, selkeä tehtävä ja 
työnjako sekä kurssin aikana täyspalkka. Pää
tös syntyi varusmiehenä peruskoulu tuskaudella. 

Esikuvasi sotilaana? 
Adolf Ehrnrooth, Erwin Rommel, Norman 
Schwartskopf ja kersantti Mömmö. 

Olet palkittu vuoden parhaana opistoupseeri
kouluttajana, minkälainen on normaal i suoma
lainen nuori mies koulutettevana ? 
Kriittinen 

Mitä ominaisuuksia arvostat koulutettavassa 
varusmiehessä ? 
Oma-alotteisuutta, vastuuntuntoisuu tta, aktii
visuutta ja uskaltavat ottaa kantaa as ioihin 

Milloin tunnet onnistuneesi kouluttajana ? 
Raskaan harjoi tuksen jälkeen kaikki on vie lä 
mukana to imintakunto isina 

Olet varusmiehenä käynyt Rt:n tulenjohto
linjan, miksi valitsit aselajiksi pioneerin ? 
Esitin halukkuuteni kersanttina olessani , koska 
olin seurannut linnoitusosaston toimintaa Örössä 
ollessani. Erity isesti säväytti työn moni muotoi
suus. 

Onneksi o lkoon vielä kerran saavutuksestas i ja 
hyviä koulutuksen vuosia jatkossa 
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Henkilöstötapahtumia 
rykmentissä 
Ylennykset 6.12.1994 
Kapteeniksi 

- yliluutnantti Jussi Hietaniemi 

Luutnantiksi 
- sotilasmestari Mika Käri 
- vänrikki Keimo Korpioksa 
- vänrikki Mika Pokkinen 
- vänrikki Marko Österman 

Vääpeliksi 
- v-ylikersantti Sakari Mustonen 

Kersantiksi 
- v-alikersantti Ulf Axen 

Alikersantiksi 
- korpraali Seppo Kiela 
- korpraali Ari Tamminen 

Korpraaliksi 
- jääkäri Stig Andersson 
- jääkäri Alf Danielsson 
- tykkimies Timo Huhtala 

Nimitykset 
Saaristomeren Rannikkopatteristo 

- yliluutnantti Jussi Hietaniemi kapteenin 
virkaan 6 .1 2.1994 

- Hannu Huhtala vanhemman asentajan vir
kaan 1.1.1995 

- yliluutnantti Antti Viiru yliluutnantin vir
kaan 1.1.1995 

- luutnantti Juha Stoor opistoupseerin 4 luo
kan virkaan 1. 1.1995 

- Sakari Mustonen varastonhoitajan virkaan 
1.1.1995 määrättynä Utön linnakkeelle 

- Satu Tauren- Kankare ruokala-apulaisen vir
kaan 1. l. - 3 1. 12.1995 

- Lilja Aapasalo ruokala-apulai sen virkaan 
1. 1. - 31.12. 1995 

- John Wilson kouluttajaksi Gyltön lin
nakkeelle 1.1 . - 29.5.1995 

- opistoupseerioppilaatJyrki Markku Runola 
ja Antti-Jussi Ruoho määräaikai seen virka
suhteeseen 1. 1. 1995 alkaen määrättynä 
oppilaiksi Maanpuolustusopistoon 

- Jari Heikkilä ja Jani Häkkinen kouluttajiksi 
Gyltön linnakkeelle 1. 1. - 31.12.1995 
Tuulikki Wahe-Rohrbach osa-aikaiseksi 
soti las lääkäriksi Gyltön linnakkeelle 1.1. -
31. 12.1995 

- Ville Viksten kouluttajaksi Gyltön lin
nakkeelle 16.1. - 31.12.1995 

Rykmentin Esikunta 
- luutnantti Juha Åberg opistoupseerin 3 luo

kan virkaan 1.1.1995 
- sotilasammattihenkilöt Tarja Lehtinen ja 

Mervi Rostedt erikoismiehiksi 1.2. 1995 

Kuuskajaskarin linnake 
luutnantti Markku Liimatainen opisto
upseerin 4 luokan virkaan 1.1.1995 

- Teemu Jaatinen kouluttajaksi 1.1. -
31.12.1995 

- Mika Pihlman kouluttaj a ksi 13 . 1. -
31.12.1995 

- Martti Raussi osa-aikaiseksi sotilas
lääkäriksi 1. 1. - 31.12.1995 

- sotilasmestari Jyrki Koivunen opisto
upseerin 4 luokan virkaan 1.2.1995 

Tehtäväänmääräykset 
- toimistosihteeri Tuula Saloniemijärjestely

toimistoon Atk-tukihenkilöksi 1.1.1995 lu
kien 

- luutnantti Markku Viitala sijaisena hoita
maan Utön linnakkeen vääpelin tehtäviä 
9 .1.1 995 alkaen 

- Rauni Yaarna työsopimussuhteiseksi 
toimistovirkailijaksi rykmentin esikuntaan 
16.1. - 2.6.1995 

- luutnantti Heimo Lempiäinen rykmentin 
esikunnan komentotoimistoon 1.2 . -
31.5.1995 

- luutnantti Juha Åberg erityistehtävään hoi
tamaan KITU-projektia rykmentin alueella 
1.2.1995 alkaen 

- yliluutnantti Pas i Rantakari yksikön päälli
köksi 1.2. 1995 lukien 

- Arto Jokinen varastomieheksi Gyltön 
varusvarastoon 1.2. - 31.7.1995 

- A in o Kivil a hti ruokalatyöntekij äks i 

pauhuja ___________________ _ 

Kuuskajaskarin linnakkeelle 1.2. -31.7.1995 
- Liisa Rönnberg toimistosihteeriksi Saari s

tomeren Rannikkopatteriston Esikuntaan 
1.2. - 31.7. 1995 

- Kirsi Lineri toimistosihteeriksi Saaristo
meren Rannikkopatteriston Esikuntaan 1.2. 
- 5 .8.1 995 

Irtisanoutumiset 
Varastonhoitaja Aarne Pennanen 1.2. 1995 
Ruokala-apulainen Anja Järvi 1.4.1995 
Toimistosihteeri Anja Kaukinen 1.5.1995 

Säästä vettä - säästät rahaa. 

® 

Safira Natura. 
Safira Naturassa on 
ekonappi, joka 
tekee veden 
säästön entistäkin 
helpommaksi . 

Kun hana avataan, 
se antaa aina ensin 
vettä säästö
virtaamalla . 

21 _ 
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Panssarivaunu Kuuskajaskariin 

Helm ikuun ensimmäisenä päivänä aamuvuorolla töihin tulevia oli vastassa linnakkeen oma 
panssarivaunu P-Uaz 1. Uutta vihreää maalia hehkutellen- vaikka vaunu on mattamaalilla maalattu 
- se odotte li ensimmäistä ajotehtävää. Vaunu on tarkoitettu maalilaitteeksi alokkaille annettavaan 
panssari ntorj u n takou I utukseen. 

Ylik Teemu Jaati sen tekemä (tee se itse?) vaunu kiinnitetään Uaziin pelkääjän puolelle narulla 
siten, että vaunun alareuna on maasta irti noin 15 cm. Radiolla annettavia käskyjä noudattaen 
vaununkuljettaja ajaa tiettyä reittiä pitkin toimien maalina kevyelle kertasingolle . Tst-parin 
tulitoimintaan liittyen vaunu pysähtyy saatuaan riittävän monta "osumaa" . Viho llista kuvaa 
tehokkaasti vaunun takapenkillä istuneet VMTL -miehet, jotka jalkauduttuaan tulittavat vaunun 
tuhonnutta partiota. 

Vaunu mahdolli staa tarkan tähtäyspisteen valinnan " todelliseen profii liin". Käs itteet alle 25 
km/h ja yl i 25 km/h e ivät jää ainoastaan puheen varaan. Moni alokas huomasi kuinka vaikeaa on 
toteuttaa helposti käsketty: Vaunu vasemmalta 30 km/h seurantamenetelmä - tuhotkaa!. Aikaa ei 
ole paljon . Yksinkertaisella ja halvalla maalilaiteella saadaan helposti koulutukseen tehokkuutta ja 
todentuntua. 

Ominaisuudet: 
- panssarointi : 
- tukiranka: 
- kiinnitys: 
- kiihtyvyys (80 km/h) 
- maastokelpoisuus: 
- materiaa likustannukset:n. 

4 mm vaneri (5/ 6 mm tehokkaampi , pysäyttää RK:n puuluodin) 
normaali lauta 
naru ll a Uaz:n oikeaan kylkeen 
45 s 
keskivertoa ketterämpi 
350mk 

P-Uaz 1 hätää kärsimässä 111 J alokkaiden kevyiden kertasinkojen risti tu lessa. "Kärkivaunu, 100 - ammun , .. 
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Ruokahetkiä Utössä 

Utön linnakkeella vuosi -95 on alkanut yh
teis illä ruokailuhetkill ä. Ensin Utön sosiaa
lito imikunta tarjosi perjanta ina 6. 1. loppi
aispäivällisen kerholla. Ohjelmassa oli hyvää 
syötävää ja mukavaa yhdessäoloa. Helmikuu 
aloitettiin varusmiesten ja henkilökunnan (per
he inee n) yhtei sellä Eurooppa -illallise ll a 
linnakkeen ruokasali ssa. Menu oli varsin hieno 
ja maistuva aina a lkuke itosta j ä lkiruoka 
Parfaitiin asti. Tervetuliaispuheen piti linnak-
keen päällikkö Pasi Staff, joka samalla opasti Utöläiset nauttimassa Eurooppa -illallista . 

meitä eurooppalai seen ruokakulttuuriin ja sen 
käytöstapoihin. 

~otilaskodin joulukiertue 
Orössä 

20.12. tii staina saapui saarellemme j älleen 
kerran jokavuotine n sotilas koti yhdi styksen 
joulukiertue. Kun vieraat oli o tettu vastaan 
rynnättiin isolla kiireellä syömään. Tosin mat~ 
kan ras itukset olivat kuluttaneet jo monen 
esi intyjän voimia, eikä ruokaenään oikein mais
tunut. Ruokalasta vieraat siirtyivät pika pikaa 
soti laskot iin , jonka J a ne pikku to nttu
apulaisineen oli lämmöll ä kori stellut. 

Ennen esityksen a lkua paikalle saapui 
sotil as lää nin komentaja kenraali Särkiö 
komentajamme kanssa. Esiintyjät o livat taattua 
ja tuttua väkeä, jolle lähes 90 henkinen yleisö 
antoi ansaitusti paljon aplodeja. Välillä pidet
tiin pieni kahvitauko. Pöyd issä o li monenmois
ta piparia ja pullaa, jotka sukkelasti katosivat 
nälkäisiin suihin . Kohokohta oli ti etenkin jou
lupukin saapuminen. hiukan oli pukki viime 
joulusta laihtunut, mutta sama huumori o li tal
le lla. Pukin "piinapenki ssä" vieraili moni hen
ki lö, ja yleisöllä oli hauskaa. 

Lopuksi kenraali Särkiö kiitti , että sai olla 
ensimmäi stä kertaa mukana linnakkeen joulu
juhlissa. Tilaisuus oli tehnyt häneen ansaitun 
vaikutuksen. Muutama tunti vierähti nopeasti 
iloisten ja hyvien esiintyjien sii vittämänä. Vie
raamme lähtivät kotimatkalle, ja me jäimme 
linnakkeelle odottamaanseuraavan vuoden kier
tuetta. Emme kuitenkaan surulli s in , vaan 

odottavin mie lin , mie lessämme vanhan lau lun 
sanat: "Ensi vuonna taasen hän saapu u lailla 
ystävän ei voi toivo pettää. " 

Sotilasläänin komentaja kenraali Hannu Särkiö ja rykmentin 
komentaja sotilaskotisisarien seurassa. 

Yleisö nauttii tasokkaasta ohjelmasta Örön sotilaskodissa. 
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Kun huoltoauto ensimmäisen 
kerran Öröseen ajoi ... 

Tänä vuonna tammikuun alkupäivinä aloit
ti suurlautta Aura liikennöinin Kasnäsin ja 
Långnäsin välillä. Vanhat yhteysalukset jäivät 
liike nnö im ään pikkusaarten vä lill e. Aika
tauluihin jäi niin paljon varaa, että Hannu 
Kallioniemellä on mahdollisuus ajaa huolto
kuorma tarvittaessa Öröseen asti . Tavarat voi
daan purkaa vasta paikanpäällä ja lähteä sa
mantien takaisin. Näin säästyy turhia purka
mi sia ja lastaami sia. 

Torstaina 12. 1. tämä ihme nähtiin ensi
kerran, kun Hannu porhalsi ensikerran pitkin 
Örön mukulaki vitie tä. Ampumaradan tien
harassa tuli kuitenkin tenkkapoo eteen. Kum
paa tie tä pitäisi lähteä, Hannu kun e i ole ennen 
juuri Örössä ajellut. Onneksi mukana oli koulu
lainen Otto, joka oli jo aamulla kotoa lähties
sään saanut neuvon pummata kyyti isolta laitu
rilta ruokalalle. Hänen opastuksell a Hannu sel
visi purkauspaikalle. Aikamoinen kuorma se 
olikin : oli mattorulli a, pyykki säkkejä, ruokalan 
normaa li huoltokuorma, 1500 kg perunaa ja 
palj on muuta. 

Luunantti Väänäsen j ohdo lla tavarat siir
tyivät nopeasti oikeille paikoille. Saaresta läh
tevää tavaraa, patojen kansista alkaen, kertyi 
lähes yhtä paljon kuin tulevaa tavaraa. Siitä 
riemusta, kun näin helpolla päästiin , olivat kaikki 
keränneet Turkuun lähetettäväksi nurkkiin ker
tynyttä tavaraa. Kaikki tapahtui reippaasti noin 
puolessa tunnissa. Me öröläi set o limme kovin 
tyytyväisiä. 

Ltn Väänäsen johtamat varusmiehet purkivat kuorman het
kessä. 

Tammikuun 13. päivänä ... 

Tammikuun 13. päivänä valvontakamera 
tallensi Utössä outoja kulkijoita illansuussa. 
Kulkulupa-as ioita selvitellään yhä ... 

Sirpa Kärille ja 
Ilkka Siirille poika 
8. 1.1995 

• 
• 

-~ 
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Hyvät kiltasiskot 
ja- veljet 
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Ole n tä män Ka lkas- le hde n kiltamme to imintaa kos kevan osan o mi sta nut vapaa lle 
maanpuolustuskoulutukselle. Kiltahan ei saa o lla itsetarkoitus, vaan sen toiminnan tulee tähdätä 
ennen kaikkea maanpuolustushengen ja -koulutuksen edistämi seen. Myös nykyinen puo lustusvoi
mien komentaj a kenraali Gustav Hägglund painottaa erityi sesti koko kansan puo lustustahtoaja sen 
tärkeyttä maanpuolustuksen kannalta. Tämän vuoksi maanpuolustuskursseille osalli stuminen on 
kaikille kiltalaisille tärkeätä. Varsinkin turvakurssi soveltuu ka iken ikäisille sukupuoleen katso
matta. Turvakurssin sisältö on sell ainen, että siitä on hyötyä jokaiselle ihmi selle henkilökohtaisesti. 
Turvakursseilla annetaan opetusta mm.turvallisuuspolitiikasta, va lmiuslainsäädännöstä, kunnan 
valmiussuunnittelusta, palontorjunnasta, alkusammutuksesta, väestönsuojelu sta, hätäensiavusta, 
ympäri stönsuojelusta, po liisin toiminnasta, sotilaalli sesta maanpuolustuksesta, itsepuolustuksesta 
ja käsiaseammunnasta. Sii s kaikki , jotka suinkin voivat ottaa osaa kursseille, tulkoon mukaan! 

Toivo Veriö 

Killan osoiteasi at: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ (921)281 5385 
puh. koti (921) 371 176 

tai postiosoite 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 
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Vapaaehtoinen maanpuolustus 

Vapaaehto ine n maanpuo lu stu skoulutu s 

aloitettiin vuonna 1992 maanpuolustu s

järjestöjen johdolla. Vuodesta 1994 alkaen on 

koulutuksesta vastannut Maanpuolustus

koulutus ry. Koulutustarkastajana on alusta asti 

tähän vuoteen toiminut kenraa limajuri Seppo 

Räi sänen sekä tästä vuodesta alkaen eversti 

Matti Repo. Puolustusvoimien palveluksessa 

olevat ja evp-upseerit ovat o lleet toiminnassa 

mukana alusta alkaen. 
Koulutusta on kehitetty siten, että siitä oli si 

hyötyä eri alojen viranomaisten poikkeusolo

jen toiminnalle j a kansalaisille henkilökohtai

ses ti . Reserviläisten kohdalla tämä tarkoittaa 

erityisesti sotilaa lli sten tietojen ja taitojen yllä

pitämistä ja kehittämistä. Nai sten koulutus kä

sittää maastotaitojen jajohtami sen opetusta sekä 

käyttäytymistä poikkeusoloissa. 

Koulutus jakaantuu turva-, lisä- ja valmius

kursseihin. Turvakursseilla annetaan valmiuk

sia arkipäivän vaaratilanteista selviytymiseksi. 

Lisäkursseilla kesk itytään poikkeusoloissa tar

vittav ien taitojen an tamiseen. Valmiuskursseja, 

joilla annetaan poikkeusoloissa tarvittavia yleis

tietoja ja -taitoja, järjestetään tarpeen mukaan. 

Li säkurssien aiheet sisältävät joukkueen ja 

komppanian toimintaa eri taistelulajeissa, ase

lajitoimintoja, meri - ja ilmavoimien alaa, har

joittelua erilaisilla taisteluvä lineillä ja -kalus

tolla sekä mm. sotilaspoliisitoimintaa. Naisille 

annetaan lähinnä vies tiväline iden käyttöä ja 

erilais ia maastotai toj a. On kuitenkin otettava 

huomioon, etteivät kurssit korvaa kertaus

harj oituksia, vaikka nii stä saa laskea hyväksi 

kertausharjotuspäi viä. 
Vuonna 1994 järjestettiin y li 200 kurssia 

noin 7000 henkilölle. tänä vuonna on suunnite l

tu koulutettavaksi 8000 henkilöä. Viime vuo

den loppupuole lla Maanpuolustuskiltojen lii

ton hallitus anto i killoille lisätehtäväksi ns. 

reserviläisyksikkötoiminnan . Niiden tulee käyn

ni stä VALKE- toi minta (valmiuden kehittä

mi sto iminta). Tätä to imintaa varte n on 

killassamme valittu ne ljä alle 30 vuotiasta 

reservi upseeria ja -aliupseeria. 

Tulevista kursseista mainittakoon seuraa

vat: 
- Nuorten turvakurssi , joka pidetään Parais-

ten kurssikeskuksessa5.5. illasta iltapäivään 

Parai silla ja I 9.5. illasta 21.5. iltapäivään 

Gyltön varuskunnassa. Kurssi on tarkoitet

tu 15-20 vuotiaille. Ilmoittautuminen ja li 

sätietoj a antavat Hanna ja Markku Järvinen 

puh koti 92 l /888 255 j a Markku työ puh 

655 241. 
Valmiuskurssi on tarkoitettu varusmiespal

veluksen suorittane iden miesten ja yli 

18 vuotiaiden nai sten kurssina (50 t). Pää

osa li säkursseista toteutetaan parin illan ja 

yhden viikonvaihteen tai kahden lauantai 

päi vän mittaisena (n.20-28 tuntia). Kurss i 

maksu 100-150 mk kattaa o petu s ma

teri aalin, kurssikohtaiset kuljetukset ja ai

nakin osan ruokailuista, kurssi merkin, - to

distuksen ja vakuutuksen. Li säkursseista 

kirjataan aseve lvo lli srekisteriin kertaus

harjoituspäivä kutakin täy ttä kahdeksaa 

koulutustuntia kohti. Vuonna 1995 toteute

taan seuraavat lisäkurssit: 

- Joukkueen puolustus Turussa 8.3. klo l 8-

22jaSäkylässä 10.3. illasta 12.3. iltapäivään. 

Kurssi on tarkoitettu ensisijassa alle 35-

vuotiaille jalkaväen ja kenttätykistön reser

vin upseereille ja ali upseereille. Ilmoittau

tuminen Ilkka Himaselle puh 921-2530047. 

- Komppani an ja joukkueen hyökkäys Tu

russa 5. ja 19 .4. klo 18-2 1 ja Säkylässä 21.4. 

illasta 23.4. iltapäivään. Kurss i on tarkoi 

tettu alle 35-vuotiaille jalkaväen tai kenttä

tyki stön re se rvin up see rei ll e ja a li 

upseereille. 
- Pata ljoonan huo lto Turussa 11 ., 18. ja 25.4. 

klo 18-2 1 ja Säkylässä 22.-23.4. jolloin 

toteutetaan kartta- ja maastoharjoitus sekä 

tutu stu taa n kertausharjoi tuspataljoonan 

huollon to imintaan. Kurssi on tarkoitettu 

huoltokoulutetuille reservin upseereille tai 

aliupseereille. Myös ammatin tai siviili

koulutuksen kautta huollon kokemusta saa

neet ovat tervetulle ita. Ilmoittautuminen 

17.3. maj Aarne Repo puh 921-695 161. 

- Kartanluku ja autosuunni stus Turussa 27.4. 

klo 18-21 ja Raasissa 29.4. Kurssin pää

määränä on parantaa sekä maastosuun

nistuksen että autosuunnistuksen taitoja. 

Kurssi soveltuu autolla matkailev ille nai-
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sille, miehille j a erityisesti aviopareille. Il

moittautuminen 7.4. mennessä koulutus

päällikölle. 
- Maastotaidot (nai set) valmistava vaihe 3.5. 

klo 18-21 Turussa ja tehtäväjotos Raasissa 

6-7.5. Kurssilla keskitytään retkeilyn perus

taitoihin eikä vae ll us ole kohtuuttoman pit

kä. Ilmoittautuminen 12.4. mennessä Tapio 

Koi visto puh 921/855 185. 

- Ampumakouluttajien koulutus Reserviläis

urhei luliiton ohjelmien mukaan Erkki 

Maunon johdo lla Säkylässä 6-7.5. Kurs

se illa kehitetään kerhojen ampuma

kouluttajien ja ammuntojen johtajien taito

ja. 
- Joukkueen varajohtajakurssi Turussa ja Sä

kylässä 6-17.9. 

- Maastotaidot (n+m) Raasissa· 9-10.9 

- Viestitoiminta j a es ikuntatyöskentely Tu-

russa 27-29.10. 
Länti sen Maanpuolu stusa lueen erikois

kurss i Varsinai s-S uomen llm atorjunta

rykmentin tiloi ssa koulutustarkastajan joh

dolla 16- 19.10. 

Ilmoittautumiset kaikille kursseille: 

reserviupseerien toimisto puh 92 1-253 925 1 

tai 
- koulutuspäällikkö Martti Kuivala puh 921-

389 330 . 
Rauman a lueen kursseista antaa tietoja kap

teeni Tauno Setälä Raumalla. 
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Toimintakertomus vuodelta 1994 

1. Yleistä 
Kulunut vuosi on sujunut vilkkaan toimin

nan merkeissä. Vapaaehtoisen maanpuolustuk
sen osalta toiminta on ollut kuitenkin melko 
vähäistä. Kiltalaisia on osallistunut kolmeen 
maanpuolustuskurssiin, mutta yhteinen osan
ottajamäärä on vain 3. Toivottavaa on, että 
kuluva vuosi saadaan tältä osin vilkkaammaksi 
ja etenkin nuoret saadaan mukaan toimintaan, 
varsinkin kun kertausharjoitukset puolustus
voim ien määrärahojen pienuuden vuoksi jää
vät vähäisiksi. Tämä velvoittaa kaikkia 
kiltalaisia entistä tehokkaammin työskentele
mään vapaaehtoisen maanpuolustuksen edistä
miseksi. 

2. Jäsenistö 
Killan jäsenmaksunsa maksaneiden määrä 

oli viime vuoden lopulla570,joistaainaisjäseniä 
oli 3 ja vapaajäseniä 26. Riveistämme kuole
man kautta ovat poistuneet Aimo Eronen, Paul 
Laaksonen , Jouko Laiho ja Kaija Tuominen . 

Killan jäsenistä ikäryhmittäin ja eri ikä
ryhmiin kuuluvien prosenttiosuus 31.12.1994 
on seuraava: 

Ikäryhmä Lukumäärä Miehiä(%) 

80 ja yli 21 17(8 1,0) 
70-79 107 72(67 ,3) 
60-69 122 91(74,6) 
50-59 139 120(86,3) 
40-49 95 80(84,2) 
30-39 44 40(90,9) 
alle 30 42 40(95 ,2) 

yhteensä 570 460(80,7) 

Veteraanijäseniä on yhteensä 160, joiden 
osuus jäsenistöstä on 28, 1 %. Näistä miehiä on 
111 (69,4 %) ja naisia 49 (30,6%) . Jäsen
vahvuudesta poistettiin 25 jäsentä vuosien 1993 
ja 1994 jäsenmaksunsa laiminlyönnin vuoksi. 

3. Johtokunta 
Johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: 

- puheenjohtaja Toivo Veriö 
- varapuheenjohtaja Heikki Kiviranta 
- jäsenet: Matti Ahlroos (markkinointipääl-

likkö), Kauko Friman (killan lipunkataja eri 
tilaisuuksissa) , Heikki Kanervamäki Uäsen
kirjuri), Timo Kuorehjärvi (kou lutuspääll ikkö), 
Pentti Laine, Eila Moisio, Iris Mäki (sihteeri), 
Marjatta Nylander (rahastonhoitaja), Seppo 
Ruohonen , Pirjo von Troil ja Matti Virtanen. 

Selkämeren alaosastoa ovat edustaneet Tau
no Setälä puheenjohtajana ja jäseninä Esa Hei
no ja Kirill Mosaleff. 

Rykmentin yhteysupseerina on ollut majuri 
Vesa Ranki ja varusmiesten edustajana 
varusmiestoimikunnan puheenjohtaja. 

4. Tilintarkastus 
Vuosikokousten valitsemina tilintarkas

tajina ovat toimineet ki ltaveljet Hannu Karls
son ja Eino Tirronen sekä varatilintarkastajina 
Esko Aarnio ja Aarre Leppänen. 

Naisia(%) Osuus koko jäsenistöstä % 

4(19) 3,7 
35(32,7) 18,8 
31(25,4) 2 1,3 
19(13,7) 24,4 
15(15,8) 16,7 
4(9,1) 7,7 
2(4,8) 7,4 

110(19,3) 100,00 

5. Erikoisalojen hoito 
- lakiasioiden hoito Arno Leino 
- Maanpuolustuskiltojen ki ltaneuvoston jä-

seninä Matti Ahlroos ja Tauno Siivonen 
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- Maanpuolustukiltojen liiton hallituksen jä-
senenä Antti Paajanen. 

- Lounais-Suomen kiltap iirin hallituksen 
puheenjohtajana PekkaAitero, varapuheenjoh
tajana Toivo Veriö ja jäseninä Reima Halokari, 
Aarre Leppänen, Kari Paarma ja Antti Paaja
nen. 

- Kiltapiirin kiltaneuvoston puheenjohtaja
na Matti Ahlroos ja jäsenenä Kauko Friman 

- Rannikonpuolustajien killan varapuheen
johtajana Toivo Veriö ja jäseninä Matti Ahlroos 
ja Heikki Kanervamäki 

- Turun Maanpuolustusjärjestöjen yhteistoi
mikunnanjäseninä PekkaAitero,ja Toivo Veriö 

Kalkas-lehden toimitusneuvostossa Matti 
Ahlroos, Elina Laiho ja Toivo Veriö. 

6. Killan tekemät retket,
tilaisuudet ja edustukset 

7 .1. Turun Sotaveteraanien Perinneyhdistyk
sen järjestämä luentotilaisuus Upseeri
kerholla . Läsnä 12 kiltalaista. 

13.1. Lounais-Suomen kiltapiirin hallituksen 
kokous. Mukana 7 killan edustajaa. 

14.4. Tutustuminen Väinö Aaltosen museoon. 
Mukana 51 kiltalaista. 

18 .1 . Kalkas-lehden toimitusneuvoston ko
kous. Mukana 4 kiltalaista. 

25.-26.1. Viking Linen järjestämä opetus
tilaisuus. Kiltaa edustivat Matti Ahlroos 
ja Toivo Veriö. 

27 . 1. Kadetti piirin kokous. Killasta mukana 3 
kiltalaista. 

28.1. Marsalkka Mannerheimin muistotilai
suus Sankari ristillä mukana 9 kiltalaista. 

29.1 . Maanpuolustuskiltojen liiton turvallisuus 
poliittinen päivä Kadettikoululla. Läsnä 
15 kiltalaista. 

2.2. Kalkas-lehden toim itusneuvoston ko
kous. Mukana 4 kiltalaista. 

12.2. Killan vuosikokous Upseeri kerholla. Pai
kalla 67 kiltalaista. 

17 .2. Lounais-Suomen kiltapiirin kevätkokous. 
Läsnä 10 kiltalaista. 

20.2. Tutustuminen juutalaiseen synagogaan. 
Mukana 43 ki ltalaista. 

1.3. Lounais-Suomen ki ltapiirin kevätkokous. 
Läsnä 10 kiltalaista. 

2.3. Turun Seudun kenttätykistökillan johto
kunnan kokous. Paikalla 3 ki ltalaista (kil
lan puheenjohtaja ja 2 jäsentä) 

4.3. Rannikonpuolustajien killan hallituksen 
kokous. Läsnä 3 kiltalaista. 

7 .-16.3. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
turvakurss i. Mukana 5 kiltalaista. 

10.3. Tutustuminen Turun Teknilliseen Am
mattioppilaitokseen. Mukana 46 kilta
laista. 

13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 
Itsenäisyyden kivellä. Läsnä 30 kilta
laista. 

14.3 . Sotaveteraanien mui stojen ilta konsertti
talolla. Mukana 21 kiltalaista. 

15.3 . Meriupseeriyhdistykse n järjestämä 
luentotilai suus erilaisista rniinoista. Mu
kana 9 kiltalaista. 

17.3. Upseeri lii ton Turun osaston vuosikoko
us. Läsnä killasta 5 jäsentä. 

21 .-22.3. Pikaristeily NaantalistaKapellskäriin . 
Mukana 49 kiltalaista. 

23.3. Sotaveteraan ien Huolto- ja perinneyh
distyksen järjestämä tilaisuus kauppato
rilla. Läsnä 19 kiltalaista. 

24.3. Lounais-Suomen kiltapiirin hallituksen 
kokous. Läsnä 7 kiltalaista. 

26.3. lltahuutokeräyksen avajaistilaisuus 
Hansa-korttelissa. Läsnä 11 kiltalaista. 

30.3. Kalkas-lehden toimitusneuvoston laajen
nettu kokous. Läsnä 9 kiltalaista. 

6.4. Tutustuminen Turun Yliopiston kasvi
tieteelliseen puutarhaan. Mukana46 kilta
laista. 

16.4. Maanpuolustuskiltojen liiton liittokoko
us Imatralla. Killasta mukana Heikki 
Kanerva mäki. 

17.4. Toimitusjohtaja Nils Eriksson täytti 80 v. 
Kiltaa edustivatToivo Veriö ja Matti Ahl
roos. 

18.-30.4. Kuressaaren terveyskylpylämatka. 
Mukana 40 kiltalaista. 

27.4. Maaherra Pirkko Työläjärven tilaisuus 
sotaveteraaneille. Killasta mukana 3 kilta
laista. 

28.4. Sotaveteraanipäivä. Killasta mukana 12 
kiltalaista. 

4.5 . Maanpuolustusjuhla Loimaalla. Muka
na 15 kiltalaista. 

5.5. Varusmiesten kotiuttamistilaisuus Turus
sa. Kiltaa edusti Heikki Kiviranta. 

5.5. Vänrikkien ylentämistilaisuus. Kiltaa 
edustivat Toivo Veriö ja Matti Ahlroos . 

7.5. Tutustuminen Turun sodanajan it-patteri 
asemiin evl P Huttusen johdolla. Muka
na 26 kiltalaista. 
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11.5. Varusmiesten valatil aisuu s Para isill a . 
Läsnä 11 kiltalai sta . 

19.5. Lounais-Suomen kiltapiirin hallituksen
kokous. Läsnä 7 kiltalaista. 

2 1.5. Killan turvallisuuspäivä Upseerikerholla. 
Läsnä 25 kiltalaista. 

28.-29.5. Rannikopuo lustajien päivät Turussa. 
Päiväjuhlassa 11 2 ja iltajuhlassa 88 jä
sentä vieraineen. 

2.6. Turun maanpuolustusjärjestöjen yhteis
työtoimikunnan järjestä mä maanpuo
lustustila isuu s Turun kauppatorill a. 
Kiltalaisia mukana n.50. 

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivän pa
raati . Kiltalaisia mukana 5 1. 

6.-8.6. Killan Kiteen, Sortavalan ja Valamon 
matka. Mukana 48 kiltalaista. 

13 .- 14 .6. Kill a n pikari ste il y Naanta li s ta 
Kapell skäriin. Mukana 54 kiltalaista. 

4 .7 . - Killan Lahti -Vääksy kanavaretki . Muka
na 43 kiltalaista. 

14 .7 . Sodanajan KevPsto 14:n 50-vuoti sjuhla
tilaisuus. Mukana patteri stossa palvelleita 
kiltalaisia 7. 

20.7. Killan Yyterin , Reposaaren j a Meri
karvian meri vartioaseman retki. Mukana 
48 kiltalaista. 

2.8. Killan retki Naanta liiin ves itse Ukko 
Pekalla. Mukana 16 kiltalaista. 

4 .8. Suomen Marsalkka Mannerheimin mu is
topatsaan paljastustilaisuusTurussa. Mu
kana 71 ki lta laista. 

9.8. Killan Pärnäisten j a Bengtskärin retki. 
Mukana 52 kiltalaista. 

12.- 18.8. Turun messut. Kiltaosastolla kävi 3 1 
kiltalaista. 

12.8. Meri ja rt-upseerie n maanpuo lustu s
kurssi. Kursseilla Timo Kuorehjärvi. 

2 1.8. Maanpuolustusjuhla Loimaalla. Mukana 
14 kiltalaista. 

23 .-24.8 . Pikaristeily Naantalista Kapellskäriin. 
Mukana 5 kiltalaista. 

1.9 . Lounais-Suomen kiltapiirin halli tuksen 
kokous. Läsnä 7 kilta laista. 

5.- 11 .9 . Va paaehto ise n maanpuo lustuksen 
vääpelikurssi. Mukana 5 kiltalaista. 

5.-6.9. Killan Tukholman matka. Mukana 49 
kiltalaista. 

10.9. Turun Rannikkorykmentin 55-vuoti s
päivä. Läsnä 51 kiltalaista. 

11 .9. Sotaveteraanien valtakunnallinen kirkko
pyhäjuhla Turku-hallissa. Mukana 55 
ki ltalaista. 

kilta 

13.9. Turun maanpuolu stusj ärjestöjen yhteis
työtoimi kunnan järjestämä turvalli suus
poliittinen luentotilaisuus. Läsnä 11 kilta
laista. 

14.9. Turun Rannikk o rykm e ntin tyki stö
ammunnat Utössä. Läsnä 25 kil talaista. 

15. 9. Rannikonpuolustajat -lehden kokous Hel
singissä. Kiltaa edustivat Matti Ahlroos, 
Heikki Kanervamäki ja Toivo Veriö. 

17.9. Maastossa selviytymi sopetu stil aisuus 
Reilassa. Läsnä 70 kiltalaista. 

1.10. Turun Laivastosoittokunnan konsertti so
taveteraanien hyväksi. Kiltalaisia 
läsnä 8. 

3.10 . Sotilaspoikien killan järjestämä maan
puolu stuspo liittinen esite lmätilaisuus. 
Läsnä 11 kiltalai sta . 

4 .10. Turun maanpuolustusjärjestöjen yhtei s 
työtoimikunnan kokous. Kiltaa edusti 
Toivo Veriö. 

6. 10. Lounais-Suomen kiltapiirin hallituksen 
kokous. Läsnä 8 kiltalaista. 

10.-11.10. Killan kalamatka Brändöhän . Mu
kana 8 kiltalaista. 

19. 10.Matti Ahl roos ja Toivo Veriö luovuttivat 
ke nraalimajuri Hannu Särkiölle Ran
nikonpuolustajien killan ansiomitalin . 

20. 10.Kenttätykistökillan vuosikokous. Paikal
la 2 kiltalaista. 

20 .1 0.Lounais-Suomen kiltapiirin syyskokous. 
Läsnä 15 kiltalaista. 

22. 1 0.Killan syys juhla Svenska Klubbenilla. 
Läsnä 57 kiltalaista. 

26.10. Upseeriliiton syyskokous. Läsnä 6 kilta
laista. 

27 . 10.Miinanraivaajakill an syyskokous. Läsnä 
7 killan miinanraivaajaveljeä. 

1.11 . Turun Sotaveteraanien järjestämä lippu
käyttäytymi sopetustilaisuus. Mukana 7 
kilta ve ljeä. 

12. 11 .Turun La ivas tokill an 30- vuoti sjuhla
tilai suus. Kiltaa edusti 4 kiltalai sta . 

15. -1 6. 11 . Tutustuminen Laskuvarjoj ääkäri 
kouluun Uti ssa, Salpalinjaan ja Maan
puolustusopi stoon Lappeenrantaan. Mu
kana 34 kiltalaista. 

17 . 11 . Turun Kadettipiirin syyskokous. Läsnä 4 
kiltalaista. 

2 1. 11 . Turun Maanpuolustusjärjestöjen yhteis
työtoimikunnan kokous. Kiltaa edusti 
Toivo Veriö. 

23 . 11 . Tutustuminen vakuutusyhtiö Verdandiin . 
Mukana 34 kiltalaista. 
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25. 11 . Turun Laivastosoittokunnan 75-vuotis
juhlapäi vä. Kiltaa edustivat Matti Ahl
roos j a Toivo Veriö. 

26. 11 . Varsinais-Suome n Sota invalidi en 50-
vuoti sjuhlatilai suus. Kiltaa edu stivat 
Matti Ahlroos ja To ivo Veriö. 

26. 11 . V-S So ta in va lidi e n iltajuhl atil a isuus 
konsertti talolla. Killasta mukana 33 kilta
laista. 

27. 11 . Varusmiesten kotiuttaminen. Ki !taa edusti 
Heikki Ki viranta. 

28. 11.Matti Ahlroos ja Toivo Veriö luovuttivat 
maaherra Pirkko Työ läjärvelle Rannikko
joukkojen killan ansio mitalin . 

29. 11 . Lounais-Suomen kiltapiirin halli tuksen 
kokous. Läsnä 4 killan jäsentä. 

30 . 11 . Kalkas-l ehden to imitu sneuvoston ko
kous . Läsnä 4 killan j äsentä. 

30 . 11 . Turun Ilmatorjuntarykmentin vuosipäivä. 
Kiltaa edustivat Matti Ahlroos ja Toi vo 
Veriö. 

1.-2. 12. Killan Tallinnan matka. Mukana 38 
kiltalaista. 

3. 12. MPKL:n järjestämä kiltapiirien puheen
johtajien j a sihteerien neuvottelupäivä. 
Kiltapiiriä edusti Toivo Veriö. 

4. 12. Erillinen Autokomppania täytti 50 vuot
ta. Kiltaa edusti vat Matti Ahlroos ja Toi
vo Veriö. 

6. 12. Itsenäi syyspäivä. Itsenäisyyden ki vellä 
30 kiltalaista . 

7 .12. Turun La ivas toso itto kunn a n lahja
konsertti sotaveteraane ille . Konsertin ai
kana suoritettiin iltahuutokeräys . jonka 
suoritti 5 kiltamme jäsentä. Muut killat 
e ivät ottaneet osaa keräykseen. Läsnä 15 
kiltalaista. 

12. 12.TurRR:n juhlatilaisuus Paasiki vi-Opis
tolla. Kiltaa edusti Heikki Ki viranta. 

18. 12. Kuuskajaskarin linnakkeen 55-vuotisjuh
la. Kiltaa edusti Heikki Kiviranta. 

24 .12.Jouluvarti o. Varti ossa Sankariri stillä 
Timo Ahlroos Timo Kuorehjärvi, Jouko 
La iho ja Matti Virta ne n sekä Uni
kankareella Matti Ahlroos, Kauko Fri
man, Heikki Kanervamäki ,Aarre Leppä
nen, Matti Haisala, Alpo Moisio, Leo 
Mäkinen, Paavo Pe l ttari , Tauno S i i vonen 
ja Leo Virtanen.Killan johtokunta on 
vuoden aikana kokoontunut 13 kertaa, 
osanottaja määrän ollessa kaikki aan 17 1. 
Eri retkille ja tilaisuuksi in on osanottaja
määrä Uohtokunta ml) yhteensä 2 100. 

7. Yhteydenpito Turun 
Rannikkorykmenttiin 

Yhteydenpito kummirykmenttiin on jatku
nut kiinteästi erilaisten tapaamisten, kokousten 
ja retkien merkeissä. 

8. Koulutustoiminta 

Koulutustoiminnan tehostamiseksi ki llan 
johtokunta perusti koulutustoimikunnan,jonka 
puheenjohtajaks i va littiin Timo Kuorehj ärvi ja 
jäseniksi He ikki Ki viranta ja Iris Mäki . Toimi
kunta laati laajan tu tkielman siitä mitä koulu
tusta killan jäsenet toivovat ja tämän perusteel
la puheenjohtaja laati vuoden 1995 toiminta
suunnitelman. 

9. Järjestötoiminta 

Killan jäsenet ovat aktiivisesti ottaneet eri 
m aa npu o l us tu sj ärj e s töje n toi mi n taa n . 
Varusmiehiin on o ltu yhteydessä varusmies
toimikunnan vä li tyksellä. 

10. Palkitsemiset ja 
huomionosoitukset 

Puolustu s mini ste ri Eli sabe th Re hn o n 
myöntänyt kiltavejille He ikki Kanervamäelle 
ja Aarre Leppäselle kilta-ansiomita lin. Puolus
tusvoimien komentaja amiraa li Jan Klenberg 
on myöntynyt kiltaveli Toivo Veriölle puolus
tusvoimien kultaisen ansiolevykkeen ja ki lta
veli Pas i Staffill e puo lustusvoimien sotil as
mitalin . MPKL on myöntänyt kiltaveli Rolf 
Larssonille hopeisen kiltari stin . Rannikko
joukkojen ki lta on myöntänyt kenraalimaj uri 
Hannu Särkiölle ja maaherra Pi rkko Työläjär
ve lle, kapteeni Pas i Staffi lle ja värvätty vääpe li 
Markku Vaarolalle killan ansiomitalin. Kilta on 
palkinnut pienoissota lipul la ki ltaveli Nils Eriks
sonin ja Suomen lipull a kiltave li Kauko 
Frimanni a. Kill an standardi on myönnetty 
Laskuvarj oj ääkärikoululle , Maanpu olustu s
opi stolle, Turun Laivas to nsoittokunna lle ja 
Varsinais-Suomen Sota in validipiirille, Le na 
Frimannille ja Matti Virtaselle . Killan kultai
ne n levyke o n a nnettu 2 .Erilli se ll e Auto
komppanialle, Turun Ilmatorjuntakillalle, Tu
run La ivasto kill a ll e ja Varsin a is-Suo me n 
Ilmatorjuntarykmentille. 
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Kill an hopeinen levy ke on annettu Turun 
Autojoukkojen kill a lle, Turun Seudun Kenttä
tykistökilla lle, everstiluutnanteille Erkki Mart
tila ja Markku Järvi. Killan Pronssinen levyke 
on annettu Irja Aarniolle, Pertti Huttuselle, 
Hannu Karl ssonille, Teppo Koskiselle, Jari 
Kytölä lle, Stina Laaksolle, Eino Lepistö lle, 
Marja Niittyse lle, Marjatta Nylanderille, Matti 
Saari koske lle, Raili Tolsa lle, Muisto Vaaraselle, 
Kurt-Rio Wigrenille, Heikki Winterille, Ari 
Virrankoske lle j a Anna-Liisa Vuori sto lle. Tu
run Rannikkorykme ntin j a Kuu skajaskarin 
linnakkeen täyttäessä 55 vuotta kilta lahjoitti 
kummallekin pokaalin sekä linnakkeen patsas
ta varten 1000 mk. Vuoden parhaille koulutta
jille yliluutnantti Janne Huusko lle ja luutnantti 
Pentti Hietamiehelle kilta lahjo itti pokaalin. 
Varusmiesten alokasopasta varten kilta antoi 
500 mk . Varusmiesten kotiuttamistilaisuuksissa 
kilta on palkinnut rykmentin suosituksen pe
rustee lla varusmiehi ä pronss ise ll a levykkeellä. 
Kalkas- lehteä kilta on tukenut ta loude llisesti . 
Viron sotaveteraaneille kilta hankki kopio
koneen. 

11. Killan jäsenmaksu 

Killan jäsenmaksu on kuluneena vuonna 
ollut 70 mk. 

12. Joulutervehdykset ja 
muistamiset 

Kilta on muistanutjoulutervehdys illä kaik
kia yhteistoiminnassa olevia kiltoja, Turun ja 

Porin Sotilasläänin Esikuntaa, Lounais-Suo
men kiltapiiriä , Rannikkotykistön tarkastajaa , 
Turun Rannikkorykmentti ä, Maanpuolustus
kiltojen liittoa ja Turun Rannikkosotilas
kotiyhdistysta sekä merkkivuos ia täyttäneitä 
kiltalaisia. 

13. Tiedottaminen 

Tiedottaminen on hoidettu Turun Sanomi
en ja Kalkaksen välityksellä sekä vuosikokouk
sen aikana jakama lla osanottajille to iminta
suunnite lma sekä eri retkillä ilmoi ttamalla tu le
vista tapahtumi sta. 

14. Lopuksi 

Kilta es ittää sydäme lli set kiitoksensa Tu
run Rannikkorykmentin komentaja lle eversti 
Juhani Haapalalle, rykmentin kantahenkilö
kunnalle, varusmiestoimikunna lle, yksityisille 
henk ilö ille ja e ri tila isuuksien jä rjestäjille saa
mas taan arvokkaasta tuesta. 

Killan johtokunta esittää myös parhaat 
kiitoksensa kaikille killan jäsenille aktii visesta 
osanotoista e ri tila isuuksiin . Killan puheenjoh
taja kiittää myös killan johtokuntaa saamas taan 
voimakkaasta tuesta . 

- ~ 
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vuodelle 1995 
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Johtokunnan vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt vuoden 1995 johtokuntaan: 

- puheenjohtaj aksi Toivo Veriö 

- varapuheenjohtajaksi Heikki Ki viranta, joka sa mall a toimii koulutuspäällikkönä j a Ka lkas -

lehden yhteyshenkilönä 
- jäsenet: 
- Matti Ahlroos toimii markkinointipäällikkönä 

- Kauko Friman toimii killan lipunkantajana eri maanpuolustustilaisuuksissa 

- Heikki Kanervamäki toimii jäsenkirjurina ja Kai kas -lehden yhteyshenkilönä 

- Timo Kuorehj ärvi to imii koulutusjaoksen jäsenenä 
- Pentti Laine 
- Ei la Moi sio toimii muonituspäällikkönä 
- Iris Mäki toimii sihteerinä 
- Marjatta ylander toimii rahastonhoitajana 
- Seppo Ruohonen 
- Pirjo von Troil toimii moni stajana 
- Matti Virtanen to imii lipunkantajan varamiehenä 

Se lkämeren alaosaston edustajina killassa toimii Tauno Setälä ja Esa Hei no. 

Tammikuu: Tutustuminen taidemuseoon 14.1 . 
Pikari ste ily Tukholmaan 22.-23. 1. 
Mannerheimin muistotilaisuus Sankariri stillä<-.> 28. 1. klo 18.00 

MHKL:n turvallisuuspoliittinen päivä Santahaminassa 28. 1. 

He lmikuu : Vuosikokous Sotilasläänin koulutusti lo issa, Kai vokatu 12 , 18.2. klo 14 .00 

Tutustuminen Turun lentoasemaan 25.2. Kokoontuminen 
Aurakatu 2:een klo 13.30. 

Maaliskuu: Ensiapu I kurss i Sammossa, Puola lankatu 5, 11 .3 . ja 18.5. klo 9- 15 

Kurssimaksu 150 mk. 
Talvisodan päättymi sen 55-vuot ispäivä Itsenäisyyden kivellä 13.3 . klo 11 .00 

Talvisodan päättymi sen 55-vuotismuistopäivän kirkkojuhl a Tuomiokirkossa 13.3. 
klo 19.30. 
Tutustuminen Pärnäisten meriliikennekeskukseen 25.3 . Lähtö Aurakadulta klo 

9.00. 

Huhtikuu : Tutustuminen Valtion Maataloustutkimu skeskukseen Jokioisissa, Finlaysonin 

tehtaan myymälään Forssassa ja Tinapajaan Tamme lassa 7.4. Lähtö Aurakadulta 

klo 9.00 
Tutustumine n Turun hautausmaan kuuluisiin hauto ihin sotaveteraani päivä 27.4. 

Kill an turva lli suuspäivä Upseerikerholla, Kaivokatu 12, 29.4. klo 9- 15. 

Toukokuu : Kuressaaren ky lpy lämatka 7.-20.5. Lähtö Aurakadulta klo 6.00. 

Kaatuneiden muistopäivä 2 1.5. 
Sissikoulutuspäivä Reilassa 27.5. Lähtö klo 8.00 
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Kesäkuu: Puolustusvo imien lippujuhlapäivä (Mannerheimin sy ntymäpäivä) 4.6. 

Marsalkka Mannerheimin muistoti laisuus Askaisten Louhisaaressa 5.6. klo 12.00. 
Tallinnan- Paldiskin-Haapsalun-Hiidenmaan-Haapsalun-Tallinnan kiertomatka 12.-
14.6. Matkan hinta 980 mk. 
Retki Gyltöseen (rynnäkkökivääriammunta). 

Heinäkuu : Tutustuminen Helsingi n Ortodoksiseen kirkkoon, presidentin linnaan ja Suomen 
linnaan 8.7. Lähtö Aurakadulta klo 8.00. 
Tutustuminen Turun Biologiseen museoon. 

Elokuu: Pikari steily Tukho lmaan. 
Rannikkonpuolustajien päivät Hangon alueella. 
Marsalkka Mannerheimin patsasjuhla 4.8. 

Syyskuu: Turun Rannikkorykment in vuos ipäivä 10.9. 
Lounais-S uomen kiltapiirin 30-vuoti sjuhla 
Marja- ja kalamatka, maastossa selviytymi sopetustilaisuus ja ensiapuharjoitus 
Reilassa. 

Lokakuu : Tutustuminen Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin<-.> ja Rannikkotykistökouluun . 
Syysjuh la ravinto la Alabamassa 2 1.10. klo 19.00 alkaen. 

Marraskuu : Tutustuminen Turun Yl iopiston biologiseen laitokseen. 
Teatteri matka Tampereelle. 

Joulukuu: Itsenäisyyspäivä 6. 12. 
Ostosmatka joko Tukholmaan tai Tallinnaan. 
Jouluvartiot Sankariristille ja Unikankareelle. 

Lisäksi TurRR :nja muut puolustusvoimien tilaisuudet, vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus 
(esi m. turvakurssi) Naantalissa 28 .2- 12.4. ja es ikuntaharjoitus ja sotapeli läänin luokassa 4.-5.3 , 
MPKL:Nja kiltapiirin tilaisuudet, Turun maanpuolustus järjestöjen yhteistyötoimikunnan tilaisuu
det, pohjoismaiset kiltapäivät Norjassa 15.-18.6. ja Turun messut 11-16.8. 
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AUKII/94 
lyhyesti 

31.10. AUK II/94 alkoi 
oppilasmäärät 
- laskinlinja 23 
- merivalvontalinja 26 
- tulenjohtolinj a 30 
- tykki linja 26 
yhteensä 105 

1. viikko 
- aliupseerikurssin sisältö 
- linjakohtaisen koulutuksen sisältö 
- meriammuntojen perusteet 

2. viikko 
- toimipaikkakoulutus meri ammunno issa/val

vonnassa 

3. viikko 
- AUK:n patteriharjoitus 14.- 18. 11. Ammun

nat 88:llaja 152: lla. 152:lla kilpailtiin tykki
menetelmällä, varusmiehet vastaan henkilö
kunta. Tiukan kisan voitti henkilökunta. Tulta 
johdettiin Gyltössäja Kälöstä, merivalvontaa 
suoritettiin Gyltössä ja Kälössä. 

4 . viikko 
- hallitsen ryhmäni aseet 
- ymmärrän suojautumisen tarkoituksen 
- 24. l. oli maastoratakilpai lu, jonka paras oli 

oppilas Erkka Näsäkkälä tykki linja lta- kadetit 
Lund, Salin ja Vappula työharjoitteluun ne l-
jäksi viikoksi · 

5. viikko 
- näytän taitoni asekäsittelyssä 
- opin johtamaan ryhmää taistelukentällä 

6. viikko 
- linnaketaisteluharjoitus 7 .-8. 12. 
- opin ranni kkotaistelijan taidot 
- opin johtamaan ryhmää linnoitteessa 

7. viikko 
- Rannikkotaisteluharjoitus 13.-17.12. alueella 

Utö-Bokul la-Alundskär. Sää vuodenaikaan 
nähden oli mitä parhain . Ohjelmassa tykki-

toimintaa, tulenjohtotoimintaa, ammunnan 
laske ntaa ja merivalvontaa . Linn a ke
komppaniassa vastahyökkäyksiä, liikkumista 
linna kkee ll a, ammuntaa 12,7 :ll a, miina
käsikranaatin hei ttoaja kissanpolkuammuntaa. 

8. viikko 
- eriytyvän kertausta, leirikalus ton huo ltoa 
- rästi kokeita 
- AUK:n ja rannikkotaisteluharjoituksen 

palautekyselyt 
- sotilaskodin joulukiertue Gyltössä 19. 12. 

9. viikko 
- 27 . 12. AUK:n partiokilpailu . Kilpailu alkoi 

poutasäässä ja päättyi kovassa räntäsateessa. 
Kaikki 12 partiota pääsivät maaliin. 

Tulokset: 
1. Ryhmänjohtajat 5h 18min sakot 26 min 
2. Alasininen tupa 5 5 h 2 1 min sakot 26 min 
3. Alake ltainen tupa 3 5h33minsakot28min 

- 29.12. 94 AUK I:n päätöstilaisuus, jossa jaet
tiin kaikille tod istus, parempi tai huonompi. 
Kurssin priimus oli oppilas Antti Jääskeläinen 
243 , 5 pistettä (mv- linja). 

Linjojen priimukset: 
- tulenjohtolinja opp Mikko Lehtola 226,2 pist 
- laskinlinja opp Martin Grotenfelt 227, 8 pist 
- tykki linja opp Tero Seikkula 215 , 6 pist 
Kiitettävän paperit myös opp Mika He lmiölle 
23 1, 8 pist (mv) ja opp Sami Weissmani lle 
221,8 pi st (tj). 

Linjojen keskiarvot olivat 
- merivalvontalinja 197 ,3 
- tulenjohtolinj a 196,9 
- tykkilinja 194,2 
- laskin linja 193 ,4 
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AuK:n oppilaana 
AUK 1 11 /94 G y ltön linn ake 1.11 . -

29. 12 .1 994 

Rannikkotyk is tön 
uuden RANTA-jä1jes
telmän muk aa ntul o n 
vuoksi aliupseerikurssi 
11/94 o li ai nutlaatu inen 
yhdiste lmä niin uutta 
kuin vanhaakin. Uuden 
kaluston käyttöönotto 
korostui , e tenkin enti 
sen keskiö- ja nyky i
sen laskinlinjan koulu
tuksessa; patterilask in 
o li uutta niin varusmie
hille kuin kouluttajille
kin . 

Kurss in alkupuoli kului kurssitovereihin 
tutustuessa, ja e nsim mä iste n oppi lashar
joittelun a pidettyjen sulke isten merkeissä. 
Linjakohtaisten eriytyvien oppituntien tullessa 
mukaan kuvaan saatiin es imakua tulevasta, ja 
ensimmäistä kertaa ym märretti in oman linjan 
merkitys s iinä ketjussa , jonka kaikki linj at yh
dessä muodostavat. 

Kurss in edetessä linjatietoisuus kasvoi. Lin
jojen välille syntyi tervettä kilpailuhenkeä. Kah
deksanne lla kurssiviikollajä1jestetty Utön lei ri 
o li yhteenveto kaikesta opitusta. Leiri tarjosi 
oppilaille mahdollisuuden hioa tai tojaan "to
dellisessa" til anteessa . Leirin aikana säästyttiin 
onnettomuuksi lta, ja hyv illä mielin voitiin ras
kaan vi ikon jälkeen läh teä takais in koti luolaan 
ruotimaan ha1joituksen anti a. 

Kokelas Joni Hoviseppä pitämässä oppituntia merivalvonta
lin1alle. 

Kokelas Oskari Hollmen ja laskinlinja tason kuntoonlai tossa . 

Vaikka le iri osoitti uuden järjestelmän toi
minnassa olevan toivomisen varaa, saatiin teh
tyä hyvä päänavaus uude n ka lu sto n tuli 
toimintaan. 

AU K :n lop ussa järjestetyssä partio
kilpailussa ryhmänjohtajat veivät tasa isessa 
kamppailussa voiton oppilasryhmien nenän 
edestä. Siirtopäivän koittaessa todettiin jokai
sen saaneen uu sia ystäv iä, jo ista nyt jouduttiin 
eroamaan. Kuite nkin kaikki saivat o lla tyyty
väisiä itseensä, s illä kukaan ei reputtanut kurs

sia. 
Korpr Collan Y W M 

Alikersantti Markus Ahvenkoski opettaa suuntaympyröiden 
k11nn1ttämistä oppilas T,mo Kauppiselle . 
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Tulenjohtolinjan linjanjohtajan 
tervehdys 

37 _ 

"Läskit ", lepo, tulenjohtolinja on nyt läpäisty. Tulta päästiin johtamaan, ja tj-rintakarvoja on 

nyt a lkanut kasvamaan . Olitte en immäinen AUK:n tulenjohtolinja, joka sai koulutuksen ptri

laskimen tulenjohtoasioihin. TJ -sanla ja mass i tuli tutuksi, o ltiin sitten peruspisteellä tai erillisellä. 

Puolet linjasta erikoistui tulenjohtoon e tulinjasta, e li toi mintaan erilli se llä tulenjohtoasemalla. 

Opitte toimimaan rannikon karussa, mutta kauniissa ympäristössä. Tekninen osaaminen korostui 

linj a ll a: lä mpö kuv a lai te , va lo nvahvi stin , !as u, sa nom a la itteet, mas- la ite, va lon he itin 

kaukokäyttöyksikköineen, LY-2 17 ja erilaiset antennit sekä voimakoneet. 
Huomasitte, e ttä tiedon pitää mennä eteenpäin, muuten ei omalla osaami sell a tee mitään . 

Kranaatit saatiin kaikki ammuttua, mutta Kälöön tj-aseman laveri jä i kesken, jo ten tervetuloa 

kertaamaan Kälöön luonnonkauniille saarelle reservin vänrikki Tii ran johdo lla. Linjan menestys 

ei a ivan vastannut antamiani tavotte ita, jäimme toiseksi, e ikä priimuskaan löytynyt linjalta. 

Partiokilpailussa kävi myös huonosti , koska voitto jäi saamatta . No te tiedätte, että huonot 

suoritukset uusi taan, joten ryhmän johtajakaudella näytätte kyntenne. Onnea ja menestys tä jokai

se lle ympäri saari stoa , erilaisissa haastavissa tehtävissä. Kiitokset vänrikki Tii ra lle ja apu

kouluttajille, kun jaksoitte potkia " läskejä" eteenpäin. 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti Antti Viiru 

Tulenjohtolinja. 
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Tulenjohtolinja 
Yli! Viiru Antti 
Gdäng, hommat sujuu naarmun omaan gdäng 
tyyliin. 
Lomat lepo, koska bitti on poikittain. He itto
puukko on lapsellisen mukava. 

Vänr Tiira Vesa 
Se on varma as ia. Ei vaikuta mun kotiuttamis
päivämäärään. 
Tj-linja käy kohta vähiin, ja se on varma! 

Kers Autio 
Uskomaton nimimuisti . 

Kers Kankare 
Kääk! 
Ohi on, ainakin aika väbä. 

Kok Rönnemaa 
Sairaan noheva Tintti. Messevä koomaisten si
kojen kaitsija. 

Alik Järvinen 
Vähä päivii. Ei nappaa, meen nukkumaan. Osaa 
Hommansa. 
Jag tycker om flikkor. 

Alik Selkäl ä 
Kiukulla vemppaan. 
Kotihoitoon kivaa 

Alik Vänni 
Asento, asiaa. lepohh! Sekosi jä lkirukkiin . 
[kuinen kuli. 

Alakeltainen tupa 3 
Aalto Ossi Veikko, Rauma 
Snobohärö. Punainen lanka kadoksissa. Veti 
päällikköä ihastuttaneen turi s tikierroksen 
Kälössä. 

Hagman Heikki Juhani , Turku 
Suomen pankin varajohtaja. Kaikkien komen
nusten äiti, todellinen VMP. 

Jämsä Janne Petteri, Lohja 
Linnakkeen kovin jätkä. Syntynyt sanla keskel
lä kämmentä. 

Kari Heikki Petteri , Stadi 
Linnakkeen hajonnein mies. Ufo tutkija Gäri . 
Aamureippailun aikaan tavoittaa kaapista. 
Luolasissi Hangosta . 

Kosunen Petri Juhani , Turku 
Aukin kokeiden keskiarvo hyi. Viina, röökii ja 
villit nai set. 

Lehtola Mikko Antti Sakari, Rauma 
Rateko lukee yöt, päivät ja lomat. Kuorsaa jo 
ennen kuin pääsee edes mak.uuasentoon. 

Packalen Sami-Petteri, Turku 
Gyltöön pyötäkiipe ilyexpertti." Kenen tavaroi 
ta ympäri lupaa ?" 

Reilama Jukka Antero, Rauma 
Reilama sählää kuntotalossa ja tj-torni ssa. 
Viinankestävä. 

Räike Ville Lauri Ilmari , Salo 
Räike oksentaa aina ensimmäisenä. Iltapalalla 
säännölli sesti. Ananasta onnellinen. Molla
mastarin omistaja. 

Virtanen Toni-Ville Henrik, Hinnerjoki 
Huittisten seurahuoneen tekno-tykki. Villen 
Kallet ovat pelastaneet tupakaverit monesta 
pulasta. 

Tupa4 
Enkovaara Jussi Antti Samuli , Turku 
Piilosärmä tekn.yo. Linnakkeen todellinen pääl
likkö. 

Kaipiainen Ville Sakari, Rauma, yo 
Tottunut reiän rämpyttäjä, kitaristi 

Kivelä Mikko Valtteri , Turku , yo 
Kylmän rauhallinen tappokone. 

Kronqvist Matti Pekka Kristian , Vantaa 
Kersantin kaveri. Kielimiehiä. Särmä kunnes 
toivo loppui. 

Lehtinen Pekka Kalevi , Nakkila, yo 
Hiljainen mies nakkilasta. 
Mäkelä Erkko-Veli Pekka, Espoo, lukiolainen 
Piilosärmä pappahahmo, joka sai 1. kerran jou
luna. 
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Mäkelä Jani Juhani , Espoo, tekn.yo 
"Mua ei nappaa". Ei lukeminen mitään hyödy
tä. 

Reinvall Hannu Petteri , Rauma, tekn.yo 
Reinvaihe, omituinen höpöttäjä. Sienimiehiä. 

Tahvonen Mikko Topias, Sauvo, tekn.yo 
Saamaton, uutenavuotena laukeaa/räjähtää. 

Valtonen Marko Tapis, Turku, fil.yo 
Sataman kunkku. 

Tupa 5 
Heiniö Timo Juhani , merkonomi 
Tuvan todellinen äitihahmo,joka ei kuitenkaan 
kykene ryhmänjohtajaksi . Mies. jolla on KAIK
KEA. Parturi ennen kaikkea. 

Kleimola Jani Johannes 75 , tekn.yo 
emmää RTK:hon yritä, enkä ole vaiheessa. 

Mäkelä Tuomas Pentti Esa 75, erik.sair.hoit. 
Mynämäen megafoni , joka sittenkin pääs i läpi. 
No ei se mua kiinnosta . 

Pentti Mikko 74, merkonomi 
Rauhallinen luonne yhdistettynäjaloon profiiliin 
luo suuren johtajan. (Hankoon) 

Ruoskanen Jukka Tapio 74, tekn.yo 
Sanonpahan vaan etten oo koskaan puhunut 
paskaa. Kymppi vetoa. (Pelimies) 

Strömberg Hans Uolevi 71 , elintarvikeinsinööri 
Tuvan vanhin. Turun paras bileisäntä. (Peli
mies) 

Suokas Jani Marko 75 , yo 
Mies joka syö tonnikalat sukupuuttoon. 

Vainio Mikko Juhani 75, yo 
Rauhallinen, mutta nopea liikkeissään. 

Weissmann Sami Tuukka 75, yo 
Läheks Pena röökille. (pelimies) 

Wennervirta Ville Juhani 75, yo 
Kun ei nappaa. Kunpa tämäkin päivä olisi jo ohi. 
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Laskinlinjan johtajan tervehdys 
Onnittelen Teitä Aliupseerikoulun laskin linjan suorituksesta. Kurssinne alko i marraskuun 

alussa työntäyteisenä, ja het i ko lmanne lla viikolla oli määrä päästä ~ykistöammuntoihin patte~i

harjo ituksen muodossa. Tähän tavoi tteeseen päästiin kovalla ahertam1sella e li ankaralla eriy_tyv~n 

koulutuksella. Oli opittava ampumaoppia keskiön avull a, ammunnan laskentaa RAYAL1lla Ja 

vie läpä RANTA- laskimen operointia. . . . . . . . . . 
Patteriha1joi tuksen jälkeen ohje lmassa o li yhte1s1ä opp1tunteJa Ja harJ01tte1ta ennen hnnake

taisteluharjoitusta. Pidettiin sulkeisia ja asekäs ittelyä sekä vastailtiin kokeissa. Joulukuun alussa 

järjestetyllä tiiviillä, parin päivän harjoituspaketilla o li määrä oppia sodan~äY.nt1ä h~n~keolo1ssa. 
Leirin pääpaino oli kantalinnoitteessa tapahtuvassa taistelussa, mutta le mlla opltl1m Johtamaan 

ryhmääkin puolustukseen ryhmityttäessä ja majoituttaessa. . .. 
Tärkeimpään le iriin , Utön rannikkotaisteluharjoitukseen , va lmi stautumisen ohessa_suoritettun 

koko joukko loppukoulutöitä ja hiotti in kuvioita suureen harjoitukseen , jossa pääst~1s11n to1m1-
maan lukui sissa eri tehtävissä. Harjo ituksessa laskettiin ampuma-arvoja RANTA- laskm kalustolla 

ja RAYAL- kalustolla sekä osa pääsi toimimaan linnak~komppaniassa eri laisiss~. teh_täv_i~s~ '. 
harjoitellen taistelua kallioiden keskellä , täysin Gyltöstä eriävässä maastos~a_._ He1tett11~pa _le1r,1ll a 
käsikranaattiakin ja suoritettiin taiste lijapari n hyökkäysammunta, nämä Jä1vat varmasti m1e l11n : 

Tämä oli ensimmäinen AUK:n laskinlinja, ja se tu lee varmasti jatkossa hioutumaan kokonai 

suuksien kannalta selkeämpään muotoon. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että oike ita asioita on 

opiskeltu ja oikeaan suuntaan ollaan menossa, tämän vo_i todeta katsom~U~_Tei~än kurs_sin~enestys
tänne. Haluan vielä lopuksi kiittää Teitä kaikkia erinomaisen hyvasta yrityksesta lap1 koko 

aliupseerikurssin ensimmäisen jakson, jatkakaa samaan tapaan. On tietysti lausutt_uva parhaimmat 

kiitokset myös luutnantti Pokkiselle asiantuntevasta ja innokkaasta panoksesta ~mJ a_n koulutukses
sa sekä apukouluttaj ille, jotka usein joutuivat paljosta vastaamaan eikä vapaa-aJanv1etto-ongelm1a 

es iintynyt. 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti Tapio Lineri 

Laskinlinja. 
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Laskin linja 
Kok Ho lmen Sakari 75 , Turku 
Koomai nen sika, ase tarkoitettu va in ampumi
seen. Maglite käden jatkeena. Kiitoksia vois 
jakaa edes kerran kuussa 

Alik Heinonen Saku, Uusikaupunki 
Mikki Hiiri , onko kysyttävää *202. Paino40 kg 
tai 80 kg. Spede linjan ykkös RJ . 

Alik Pulkkinen 
Abylkkinen, mahtavan kumea ääni . "Tässä on 
RT-laskin". Miten se toimii ei tietoa. Ihan reilu 
kaveri. 

Alik Salminiemi Jan Erland Tapani 74, Lohja 
Pahkas ian pahkeinen tehty tämän miehen mu
kaan. Lu ulee että muitajuoksuttamalla kasvaa 
oma kunto. 

Ahtola Olli Veikko Samuli 75, He lsinki 
Spede, vars inainen kalastaja, ei napannu kos
kaan, härö, Rio de russarön kasvatti, ovi vartiossa 
7 tunti a putkeen, räjäyttää punkkia, päiväkirja. 

Alakurtti Sami Aleksi 74, Espoo 
Heavyfleda, rauhallinen lusmuaja, kylkiluutkin 
levosta, ampuu osumia matkalta kuin matkalta. 

A lanko Mika Henrikki 67 , Turku 
Keuhkovaari , ai mää vai, suklaake isari , ikä
mestari , j ättää meidät j a siirtyy tilkkaan. 

Bergman Roni Lorenz 74, Kirkkonummi 
Ei pokkaa edes everstille, Haapi ksen kalakaveri , 
parrakas olkapäävikainen korisfriikki, bunkkeri 
on tuttu paikka, oma Hanko kävelytyyli. 

Collan Yrjö William Mikae l 75, Turku 
Partavaahdon ystävä, syytön mies, urvelluksen 
kruunamaton kingi, ei halua le ikata tukkaansa, 
leijonaharja. 

Dietrich Perttu Herman 75, Pori 
Luki ensimmäi sen ki1jansa armeijassa, ei kos
kaan tekemässä pahaa tai ei koskaan jää kiinni , 
yri ttää sluibata itsensä irti kaikesta. 

Erästä Panu Pekka 75, Kankaanpää 
Erästöllä on pönttöilykiintiö täynnä, kofeiini , 
käh 1/95 vihe ltää, Mr. silicon, MP, pisaran 
muotoinen mies. 

Grotenfelt Martin Nils Joakim 75 , Helsinki 
Sevillan parturi , Macgyver, kamat hukassa, puhu 
huono soomi , piilohärö. 

Haavisto Pas i Johannes 75, Rau ma 
Nirvana on rautaa. Munat aina turpeessa. 

Hanni Jarkko Antero 74, Espoo 
Ei jalkoja tarvi pestä kun vaihtaa sukki a. Hattu 
takana Hanko edessä. Koke ili siipi ään oppilas
pää llikkönä. 
Ärhäkkä pikku mies . 

Hirvo la Matti Johannes 74, Pori 
M ä ha luun sa tam aa n, Sting o n ra utaa , 
psykoanalyytikko ja ne ihanat tuuhkeat hiukset. 

Holma la Juha Samuli Johannes 75, Rauma 
Kaipaa kotiin ja on gines viikoill a yl i rikki , 
kehittelee mie lenkiinto isia leikkejä pöydän 
ympäri ym. 

Härme Juho Pertti Henrikki 74, He lsi nki 
4-kulmaisetnäkölasit, RTK-kamaa. Lauleskelee 
ranskaksi suihkussa, karvainen nahkakundi. 

Kinnunen Jani Petteri 75, Turku 
Bone Breaker, härö RTK-kamaa , pilailij a joka 
suuttuu kun pila osuu omaan nilkkaan. 

Leivonniemi Juuso Petteri 75, Pori 
Hidas syömään, hilj ainen, yrittää jakaa nakkeja 
miellyttävällä tava ll a. 

Loman Juha Kri stian 74, Lohja 
Lomax komennuksell a, päässä pyörii lento
pallo, kokeet levossa, linj an kovin juoksija. 

Pitkänen Karri Juhani 75, Lieto 
Me-henkeä, Hannin paras ystävä, jep jep, mie
lessä ta lous AU:n ura, kaikkien kalakaveri. 

Poskiparta Pertti Juhani 69, Loimaa 
Hyvien kirjojen ystävä, linjan ikävarapresidentti, 
korkea kulttuurin kannattaja, kotona mieletön 
juppi. 
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Puikkonen Pas i Juhani 75 , Turku 
Vemppakone, härö, hyväntuulinen ve ijari . 

Ruohomäki Vesa Uolev i 75 , Rauma 
Uffom ies, harrastukset äärettömän ihmeelli siltä 
aloilta, osaa noin miljoona piin desimaalia. 

Sinisalo Toni Herman 75, Pori 
Siviilit päällä lomille, räjäyttää punkki a, MP. 

Tepponen Mikko Klaus 70, Turku 
Mua sattuu päähän by Pokkinen, T-bone, hyvin 
hallussa raval, nödejen nöde. 

Tocklin Tuomas Antero 74, Ki sko 
Toke, bili s-mestari. Su lkeiset, mua sattuu pää
hän. 

VIIDESOSA 
•• •• •• 

SUOMEN SAHKOSTA 
OLKILUODOSTA 

T ~IIDl™~~ \\7®l~& ®l/ 
'[j'\'!]@ 
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"Herätysjuhlaa" tykkilinja 
Olette suorittaneet todella tiiviin ja työntäy teisen AUK:n I vaiheen. Teistä jokainen on 

selviytynyt vaativasta tykkilinjan koulutuksesta. Koulutus on sisältänyt enemmän käytännön kuin 
teorian tykkiopetusta. Oli sää mjllainen tahansa, niin ulos on menty uhmaamaan saariston kovaa 
tuulta ja sadetta. Tällainen koulutus kasvattaa selkärankaa ja rakentaa Teistä reippaita, rehtejä ja 
oma-aloitteisia tykkijohtajia. Olkaa ylpeitä omasta linj astanne ja tuokaa se es ille omassa 
palveluspaikassanne. 

Vain harvoilla oppilailla on ollut mahdollisuus tämän kahden kuukauden aikana ampua niin 
usealla RT:n tykkikalustolla, kuin Teillä on ollut. Ehkä mieleenpainuvi nta oli tykkimenetelmän 
ampuminen 152:lla. Tykin mass ii visuus, ruutikaasun käry, miesten ripeä toiminta ja lopputulos : 
mere llä näkyvät korkeat ves ipatsaat, ne toivat ammuntaan todellista tykkitoimintaa. Kiitos ltn 
Pokkiselle, joka opetti Teidät lyhyessä ajassa ja ääntään säästelemättä (hiljaa) rivaka ti tykin 
miehistön tehtäviin . Ammuitte rannikkotaisteluleirillä Utössä 100 TK: lla ja Gyltössä 130 TK:lla 
sekä 88 ItK:lla. 

Haluan kiittää kers Rouvali a ja kers Häkkistä hyvästä koulutuksesta ja yhteistyöstä. Erityinen 
kiitos kok Perkonojalle, alik Yli-Antolalle, alik Lehdolle, a lik Ranta-Krenkulle ja aJik Lindqvist ille 
hyvin suoritetusta koulutuksesta. 

Hyvät oppilaat ! Onneksi olkoon kurssin suorittamisen johdosta! 
Lopuksi nämä sanat, jotka toivon Teidän muistavan : OIKEUDENMUKAISUUS, KURI , 

LUOTETTAVUUS, ESIMERKKI ja REHTIYS . Ne ovat ava insanoj a, joiden avulla rakennatte 
hyvät suhteet alaisiinne . 

Hyvää jatkoa valitsemallanne sotilasuralla! 

Tykki linjan johtaja 
Vänrikki H Kankare 

Tykkilinja. 
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Tykkilinja 
Vänr Kankare 
Jännäkakka, sipuli . 

Kers Häkki nen 
Varsinainen velikulta. Polttaa, muttei omiaan. 

Kers Rouvali 
Kansan karhu mainen olemus va iensi koko 
häröilevän tykki linjan. Tuleva konstaapelimies. 

Alik Lehto 
"S illa au" mies,joka on kokenut kaiken ja tietää 
kaikista kaiken, ON NEKSI. On huolissaan maa
pallon ehtymättömistä sillavaroista, säätövara 
loppumasta. 

Alik Lindqvist 
Tuli-au: karvareuhka, lapaset lepo. Viesti laitteet: 
mä mitä näist ti ä, mikä LV-2 17? 

Alik Ranta- Krenkku 
Linjan pukki joulu M 94, pitää pikkulapsista. 
Himotetsaaja, joka epäonnekseen jä i 
pois Utön ampu maleiri ltä. 

Tupa 3 

Artimo Ilkka Juhani 2 1 v Espoo, yo 
Tietynl aisten julkaisujen erikoismies. 

Huhtala Antti Jussi 19v Turku, yo 
Ihmee llinen viha- j a ra kkauss uhde sota
päällikköön. 

Kakko Mikko Juhani 18v Hanko 
Rio de Russarön kesäkeittiön patalaiska nöde. 
Aina valmiina, ei mihin kään. 

Laine Kari Juhani 20v Espoo, yo 
Postipoika, aina puhelimessa. Sai postia 
vessaan ki n. 

Näsäkkälä Erkka Kri sti an 19v Helsinki , yo 
Säätämässä kokelaa lle. Suu auki aina väärässä 
paikassa. 

Pönkänen Pasi Pekka 20v Helsinki, yo-merk 
Kunhan on nakkisuojassa. 

Silander Antti Valdemar 20v Perniö, yo 
Kotkan Rt Psto: n kylmälinnakkeen vartij a. 
KÄÄK ! 

Väli kallio Esa Petteri 19v Pori , mekaanikko 
Tekevälle sattuu, kunhan ei omaan nil kkaan. 

Tupa4 

Alopaeus Lari Kri sti an 74 Espoo, tekn yo 
Kreikkalainen tos isuomalainen kulinari sti 
kemisti . 

Haapajärvi Timo 75, Hanko, kokki 
Toive: RJ , palveluspaikka Hanko 
Toteutui : RJ , palve luspaikka Gyltö, osan
ottomme. 

Järvenpää Jyrki Petteri 75, Espoo, yo 
Leiriarvosana 5,25 herra hygieni a. Ei napos
tellut. 

Kähkönen Mikko Juhani 75 Pori ,yo 
Tykin piipun nysvääjä, joka ei päässyt partio
marssille. 

Nikkanen Pasi Ensio 73 Salo, artenomi 
Tu van todellinen CD ja linjan todellinen mouho. 

Oja Ami Niko Petri 74 Espoo, tekn.yo 
Tyk.kilinjan särmin komennusmies, reserviin? 

Seikkula Tero Eeli s 74 Lappi TL, oik.yo 
Kiiltokengillä ratekoon, täydellinen meva mies 
30 min koulutuksella. 

Tuomi Juha Aa ret 75 Karj aa, automaati o 
mekaanikko 
Yhtä löysä kuin vatsansa, kohtalona ase-au. 

Ve hk o Pauli Juh ani 74 Kir kko nummi , 
kaupt.tiet.yo 
Linjan särmääjä, joka ymmärsi tilata meno
pauluun Rio de Russaröhön. 

Tupa 5 

Aaltonen Niko Petteri 2 1 v Salo, merkonomi 
Systeemin kusettaja nro 1. Teki punkan kaksi 
ke rtaa AUK:n aikana. 
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Arvonen Tomi Rainer 2 1 v Uusikaupun ki, yo 
Luki mikrobittiä kokeisiin ja putkeen meni. 

Hussa Jere Johannes 2 1 v Rauma, merkonomi 
Rauman kultakieli . 

Kosti ainen Timo Juhani 20 v Helsinki , tekn .yo 
No mitä vä li ä sillä on. Elää 60-luvun Rokken 
ro llista. 

euvonen Petri Ensio 22 v Salo, insinööri 
lsomeisseli . Komennuksilla 3/4 AU K:sta. 

Näsänen Jukka Pekka 20 v Piikkiö ,yo 
Partiomarssill a kaksi reppua selässä juosten. Ei 
tunnu juuri missään 

Saarinen Teemu Juhana 2 1 v Espoo, yo-merko
nomi 
Teknohenkinenjoulukuusikauppias. Keskuste
lu ääni noi 150 db 

Tran hat Tien 19v Helsinki, yo 
Menee niin, ettei jalkoja näy. 

Wartiainen Erkka Antero 19 v Eurajoki , yo 
Tykkilinj an iso wa rre . Vill apai ta pää ll ä 
suihkussakin . 

Autoilija 

HANNU KALLIONIEMI 

Edullisia muuttokuljetuksia 
viikonloppuisin. 

p. auto (949) 869 777 
koti (921) 396 071 
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Merivalvontalinja II /94 
Vain kovalla työllä päästään tuloksiin. Onnittelen Teitä työnne tuloksista. 
Tällä kertaa linj a oli AUK:n paras. Lisäksi kurssin priimus ja kakkonen tulivat linjaltamme. 

Hyvä ! 
Yksi tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta , " tyynen" papereihin tyytyi lii an moni mies. 
Kiitos myös kaikille linjan koulutukseen osalli stuneille. 
AUK:n patteriharjoitus ajoittui heti kolmanne lle viikolle. Tästäj ohtuenj ouduimmeeriytyvässä 

koulutuksessa etenemään pikavauhtia, jotta asiat o lisivat pääpiirtein opetettu ennen harjoitusta. 
Harjoitus menikin osaltanne hyvin. 

Rann ikkotaiste luharjoituksessa kurssin lopu puolella va in osa teistä pääs i tulenjohtueisiin , osan 
toimiessa mielenkiintoisissa tehtävissä linnakekomppaniassa. Tulenjohtosuoritteita o li vähän , 
mutta tärkeää on myös oppia aseman perustamiseen, lähi puolustukseen, huo ltoon ym. liittyvät as iat 
ja e lämään tulenjohtueen todellisissa olosuhteissa. 

Lopuksi seitsemän ohjetta tulevaisuutta varten 
1. Ole rehellinen itse llesi ja muille. 
2. Älä petä palvelustovereitasi. 
3. Ole esi miestesi luottamuksen arvoinen . 
4. Älä jätä johtamiasi pulaan. 
5. Älä petä joukkoasi. 
6. Älä ka ihda ikävimpiäkään tehtäviä. 
7. Ajatte le, ole yks ilö. 

Linjan johtaja 
Yliluutnantti Pentti Hietamies 

Merivalvontalinja. 

--
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Merivalvontalinja 
Kok Hoviseppä 
No helvetti, polve lle . 

Alik Ahvenkoski 
Alunskärin ruumi s. 

Alik Koivisto 
Kuka? 

Alik Sinisalo 
Mikä alus? Mikä alus? Mankifeis. 

Barck Mikko Tapani 75, Naantali , Yo 
Naantalin pornokojootti 

Bergman Harri Kri stian 76, Kirkkonummi , 
merkantti 
Kok: " Bergman hymyilyttääkö"? B : " Herra 
kokelas , hieman " . Kok: " 15 saa suorittaa". 

Friberg Ted Mikael 73 , Espoo, kauppat.yo 
Armoton siviilipunkkien särmääjä. 2 viikkoa 
pundella. 

Halme Seppo Ilmari 75 , Naantali, yo 
Tuvan ainut tosi sotilas. Suku velvoitti , mutta 
Seppo petti. Seppoa ei ym märretä. Seppo kuu
luu rukkiin ! 

Haril a Mikko Markus 74, Ki rkkonummi , 
tekn.yo 
Väsynyt res. vänr. uskomattoman särmät punkat 
ja skragat. 

Helmiä Mika Petteri 74, Turku, lääk.yo 
Helmiä sioi lle. Etni sen puhdistuksen kohteeksi 
joutunut linjan ainut turkulainen kommentoi: 
"Jaa mää vai ?" 

Hietalahti Mikko Olavi 73 , Lovii sa, yo merko
nom i 
VMP/YMTL-kone. Säätäjä numero 1. 

Jaakonsaari Jarno Ilari 75, Pori , yo 
No menkää ny tuanoi sillee tohon rivi in tuanoi. 
Ja ku mä en tänne Gyltöseen tuanoi jää. 

Jauhanen Tero Olavi 76, Lohja, ta lonrakentaja 
Lohj an lokki. Tetsaaja henkeen ja vereen . Eka 
te tsaus ja Teron pää petti ja housut kostu ivat. 

Jääskeläinen Antti Erkki, 72, He lsinki , dipl.ins. 
Opiskelun aito ammattilainen. Tuvan isähah
mo, nuoruus takana. 

Karv inen Jani Petri Mikael 75, Kerava, yo 
Suhteilla nakki vapautus AUK:n ajaks i. Nähty 
tod istettavast i iltavahvuuslaskennassa. 

Kauppinen Timo Mikael 74, Helsin ki, Valt.yo 
Kauppiksen kaappi ojentaa. Vaiheessa joka ti 
lanteessa. 

Klimenko Aba Todor Michel 74, Helsin ki, yo 
Mieshän on kuin poliisi , ehkäpä agentti . Me ei 
muuten päästä koskaan täältä. 

Koski nen Janne Samuel 75, He lsinki , yo 
Ainut särmä osa pojan armeijassa on punkka. 
Pitsku e i oo stadia. 

Kukko Juha Matti Sakari 74, urmijärvi 
Kukko on tuima komentaja , ääni lähtee syvältä. 

Käyhty Esa Olavi 75, Kouvola, autoasentaja 
Esa the uppopallo. Sumusireeni toimii kun va
lot sammuu j a Esa asu u jossain kaukana. 

Laapio Mika Petteri 74, Skogby, yo 
Ranta ru o tsa la in en hullu hu kari-mie s 
makkarapitäjästä. Eläinrakas s iss i, joka harras
taa kaikkea kivaa e läi nten kanssa. 

Niemi Toni Mikael 75, Jokela, merkonomi 
Sana päivässä pitää miehen tiellä. Särmäoppilas
johtaja. 

Pihkanen Aleksi 74, He lsinki , yo 
Linjan a inoa todellinen sot il as. Kultainen 
jäkitysmerkki. 

Saarinen Mikko Oskari 74 
lki -Gyltö. 

Suomela Timo Lauri Juhani 75 , Espoo, yo 
Sekopäinen saksanpaimenkoira. Ota tästä nyt 
tolkkua. 



Maan puol ustuksessaki n 

tarvitaan 
• paperia 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 


