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Mikä tärkeää 
tänään? 

Olen astunut uuteen minulle ennestään tuntematto
maan maailmaan. Olen toki palvellut yli neljä vuotta jouk
ko-osaston komentajana Koeampumalaitoksessa, mutta 
kouluttavan joukko-osaston komentajuus on minulle uusi , 
mielenkiintoinen ja haastava tehtävä. 

Olen itse tähän tehtävään pyrkinyt. Haluan panostaa 
siihen voimani . Olen muuttanut vaimoni kanssa Turkuun. 
Olen tilannut Turun Sanomat. Pian luulen olevani tur
kulainen. Luotan esimiesteni , alaisteni, palvelustoverei
deni, perheeni ja ystävieni tukeen. Yhdessä yrittämällä 
pystymme kehittämään rykmenttiä. 

En ole johtamis- tai kouluttamisteoreetikko. Reippau
den, avoimuuden ja iloisuuden katson kuitenkin edesaut
tavan pyrittäessä sotilaallisen valmiuden ja koulutuksen 
päämääriin. Tilanteita,joissa ryppyotsaisuudesta on hyö
tyä, ei käsittääkseni ole lainkaan olemassa. Myös maan
puolustus on iloinen asia. 

Edellisessä upseerikokelaiden ylentämistilaisuudes
sa osoitin kotiutuville reservinjohtajille seuraavat sanat: 
"Sotilasjohtajan ominaisuuksista puhuttaessa korostetaan 
usein hänen henkilökohtaisia sotilastaitojaan kuten aseen 
käsittelyä, suunnistustaitoa, organisaation hallintaa ja niin 
edes päin. 

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sotilas
johtajan tärkeimmät ominaisuudet ovat rehellisyys_ja oi
keudenmukaisuus. Näiden jälkeen tulee pitkä tyhJä en
nen seuraavia vaatimuksia, jotka nekin ovat äärimmäi
sen tärkeitä. 

Rehellinen ja oikeudenmukainen johtaja ansaitsee 
alaistensa luottamuksen ja omaa aina hyvät mahdollisuu
det päästä tavoittelemaansa lopputulokseen." 

Tässä haastetta kaikille johtajille yhteiskunnan eri sek
toreilla. Meillä tämä koskee sekä henkilökuntaa että va
rusmiesjohtajia. Tämä on ensimmäinen lähtökohta sille, 
että myös alaiset hyväksyvät esimiestensä toiminnan. 

Lopuksi toistan tämän lehden edellisessä numerossa 
julkaistun rykmentin komentajan päiväkäskyn lopputer
vehdyksen: 

HYVÄÄ KESÄÄ, MYÖTÄISIÄ TUULIA 

Pertti Malmberg 
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Vähän 
ihmissuhteista! 

Nuori mies joutuu armeijaan ollessaan var
haisessa aikuisiässä eli on juuri jättänyt ns. 
myöhäisen nuoruusvaiheen taakseen. Tuohon 
taakse jätettyyn vaiheeseen on kuulunut hyvin 
suuri murros lapsuudesta nuoruuden kautta 
aikuisuuteen. 

Nuori on juuri "löytänyt itsensä", kenties 
solminut ensimmäiset pysyvät suhteensa eli 
"aloittanut seurustelun" ja hahmottanut oman 
minäkuvansa. Kaikki tämä on vienyt aikaa ja 
voimavaroja ja siksi monissa tapauksissa ar
meijaan tulo onkin sitten takaisku,jolloin mo
nenlaiset tunteet vellovat mielessä. 

Kamppailua käydään taas oman itsen kans
sa ja silti suhteet läheisiin pitäisi myös hoitaa. 
Usein armeija-aikaa syytetään ihmissuhteiden 
ja mielenterveydellisten ongelmien aiheuttami
sesta. Näin voi ollakin, mutta usein syyt ovat 
olleet jo olemassa ja armeija on antanut ongel
mille mahdollisuuden puhjeta. 

On selvää, että armeija katkaisee jollakin 
tavoin ne normaalit ihmissuhteet, jotka ovat 
siihen asti olleet pojan elämässä. Tyttöystävän 
ja perheen tapaaminen ei ole enää samanlais
ta. Vapaa-aika käytetään loikoillen, leväten, lu
kien, levyjä kuunnellen, herjoja heitellen jne. 
Osa normaalista elämästä jää tyhjiöön. Suh
teet vanhempiin todennäköisesti säilyvät koh
talaisesti ja ennallaan. Mutta suhde tyttöystä
vään onkin sitten toinen asia. Perhe ja tyttöys
tävä edustavat siviilielämän ihmissuhteita. 
Armeija luo muita ihmissuhteita. On suhteet 
kavereihin ja kantahenkilökuntaan. 

Ihmissuhteiden hoito ei ole ongelmatonta 
normaalistikaan . Emme ole kovinkaan taitavia 
ihmissuhteittemme hoidossa. Emme kehitä tai
pumustamme tulla toimeen ihmisten kanssa, 
vaan oletamme kaiken sujuvan itsestään. Usein 
meillä on harha siitä, että kyllä minä tulen toi
meen, mutta tuo toinen ei! 

Harvat ovat ehtineet seurustella vielä ko
vin kauan armeijaan mennessään ja niinpä eros
saoleminen voi aiheuttaa ongelmia suhteessa. 
Läheinen ihmissuhde on myös prosessi , joka 
kehittyy vaiheittain . Ensimmäisessä vaiheessa 
on tärkeää olla lähekkäin, tuntea kuuluvansa 
yhteen. Vaihetta sanotaankin "yhteensulautu
misen vaiheeksi ". Seuraava vaihe on ns. "ir
tautumisen vaihe" ja se koetaan ihmissuhtees
sa kenties vasta vuosien päästä . Kypsin ja ta
voiteltavin vaihe on "liittoutumisvaihe", jossa 
yksilöllisyys ja yhteys tasapainottuvat. 

Ihmissuhteen syntymistä voidaan tarkastel
la myös sektoriajattelun pohjalta. Vaikutelma
, tulkinta- ja todellisuussektorien kautta synty
vät suhteet uuteen ympäristöön tultaessa, esim. 
armeijassa poikien ja kantahenkilökunnan vä
liset suhteet. Ensivaikutelma saattaa jäädä en
simmäiseksi ja pysyväksi. Kokeeko varusmies 
esimiesten asenteissa reiluutta, avoimmuuttaja 
keskinäistä luottamusta? Tajuaako esimies, että 
maanpuolustus lepää varusmiesten ja reservi
läisten varassa? 

Suomalaiselle on yleisesti ottaen vaikeaa 
keskustella tunneasioistaan ja erityisen vaike
aa se lienee suomalaiselle miehelle. Ehkä hä
nen elämäänsä on alusta alkaen "ruokittu" niin 
maskuliinisilla asioilla, etteivät tunnepuolen 
asiat ole enää kasvatukseen mahtuneet. Puhu
mattomuudesta johtuu sitten monia vaikeuk
sia: osaamattomuus ja kykenemättömyys sel-
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vittää mm. ihmissuhdeongelmia, jotka vaatisi
vat nimenomaan keskusteluja ja empaattista 
ymmärtämistä, mielenterveyden ongelmat.jot
ka sitten patoutuneina saattavat purkautua mitä 
merkillisimmin. Identiteetti- ja itsetuntovai
keudet voivat ajaa jopa itsetuhoajatteluun. 
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pauhuja 

Olemme kuinjäävuoria,joiden näkyvä osa 
on sitä, minkä haluamme ilmaista, mutta ve
denpinnan alapuolella on sitten vaarallisin osa. 
Armeijassa pojat puhuvat keskenään usein ns. 
herja-tasolla. Keskustelu on pinnallista ja ke
vyttä. Varsinaiseen keskusteluun tulisi kuulua 
puhumisen lisäksi kuuntelemista ja ajattelemis
ta. Tällainen koetaan kenties liian vaikeana ja 
on helpompaa vain heitellä herjoja tunneasi
oistakin, vaikka olisi selvä tarve keskustella 
syvällisemmin. 

Kenen kanssa asioista voisi keskustella? 
Toki puhelinsoitot ja tapaamiset tyttöystävän 
ja läheisen kanssa kuuluvat suhteen hoitoon. 
Mutta ei kaikkea ehdi eikä viitsi puhua. Näin 
patoumia pääsee syntymään ja ne kalvavat 
mieltä. Nuoren miehen mielessä saattaa kas
vaa pelko hylätyksi tulemisesta. On kenties 
mustasukkasuutta. Monet pelot vaivaavat (opis
kelut, työpaikka, asunto jne). Pappi , lääkäri ja 
sosiaalikuraattori ovat "ammattiauttajia". Hei
tä si too vaitiolovelvollisuus ja he ovat yleensä 
hyviä kuuntelijoita. Olisi hyvä, jos pojat voi
sivat löytää muitakin keskustelukanavia; pu
hua esimiehille, toisilleen, sotilaskotisisarille 
jne. Keskusteltaessa toisen ihmisen kanssa 
omat ajatukset selkiytyvät ja auttavat ongelmi
en ratkaisemisessa. 

Rykmentin pappi 
Kenttärovasti R O Järvinen 

pauhuja 

NUORTEN 
PERHEET 
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Nykyajan nuoriperhe elää usein taloudel
lisesti ja henkisesti tiukoilla. Tämä korostuu 
silloin, kun mies on suorittamassa varusmies
palvelustaan ja puoliso on kotona esimerkiksi 
äitiyslomalla, opiskelijana tai työttömänä. Sil
loin kun mies on poissa lapset usein rajoittavat 
vaimon elämää ja estävät häntä harrastamasta. 
Vaimot haluaisivat miehen myös jakamaan rin
nalleen vanhemmuuden vastuuta. 

Perhe siis asettaa paljon vaatimuksia, mutta 
toisaalta perhe on ihmisille myöskin voimava
ra. Perheenjäseniltä saa hyväksyntää, ymmär
rystä, ystävyyttä, hellyyttä yms. Perhe suojaa 
myös ulkomaailman paineilta ja tunkeilulta. 

Kaikilla ei kuitenkaan tällaista tuki verkos
toa ole, moni tulee rikkinäisistä perheistä. Toi
silla ei ole tietoakaan kodin tuomasta hyvästä, 
on vain riitoja, alkoholin käyttöä, välinpitämät
tömyyttä. Näin perheeltä ei aina voi saada hen
kistä tukea. Nuorten pahaolo näissä perheissä 
näkyy usein ärtyisyytenä, riitaisuutenaja epä
sosiaalisena käytöksenä. 

Kaikesta huolimatta perhe on edelleen asia, 
joka sitoo ihmistä. Nuoret ajattelevat yleensä 
positiivisesti ja uskovat tulevaisuuteen. 

Sosiaalikuraattori Marjut Kaukonen. 
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Rykmentti pitää kahdesta kolmeen suurem
paa harjoitusta vuosittain. Pitkästä aikaa yksi 
niistä oli Kuuskajaskarissa, Rauman meren alu
eella. Harjoitusta voi luonnehtia tyypilliseksi 
rykmentin harjoitukseksi , valvottiin aluetta ja 

ammuttiin tykeillä. Aina niissä opitaan uutta ja 
se koskee kaikkia osallistujia. Harjoitukset ovat 
sotilaan arkea. Valitettavasti valtion talouden 
säästöpaineet ovat vähentäneet harjoituspäivi
en määrää. Voidaanko laadulla korvata määrä? 

1/96 saapumiserön rannikkotaisteluharjoitus pidettiin kauniissa kevötsöössö joten "isot put
ket" pöösivöt pauhumaan. 
Muuten ampumakiellossa olevista 152mm kranaateista löytyi onneksemme erä jota saa 
ampua. Nöin ollen miehet pöäsivät koulutustaan vastaavaan tehtävöän. 

... ja tykin valvojat pöäsivät pitkän pimeän talven jälkeen haistelemaan kevään tuoksu
ja. (Tarkkasilmöiset havaitsevat ylläolevassa kuvassa "kuulan" juuri lähteneen putkesta.) 

--7{ pauhu ja 7_ 

,,:-i' 
,ft •.-

Eihön harjoitusta voida viedä läpi ilman vierailuja . Kilta saapumassa. 

, .. t: " 

~ ' 

Tulostakin merellö 13 km :n päässä syntyi , 
eräiden harmiksi. 

Kaksi järkähtömätöntö kiveö; onnellinen 
harjoituksen johtaja ja Rauman Meren Luk
ko. 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 
Rai Rose 
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HENKILOSTOTAPAHTUMIA 
RYKMENTISSÄ 

Kunniamerkit ja mitalit 4.6. 

Sotilasansiomitali: 
Everstiluutnantti Erkki Marttila, Lääkin
tämajuri Kai Parkkola 

Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki : 
Majuri Aimo Jokela 

Suomen Leijonan 1 . luokan ritarimerkki 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki: 
Majuri Sakari Kinnarinen, Majuri Ari Kos
kinen, Komentajakapteeni Kari Kokko 

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: 
Yliluutnantti Tenho Ranta,Yliluutnantti 
Pentti Hietamies 

Suomen valkoisen ruusun 1 luokan mitali 
kultaristein : Sotilasmestari Antti Posti 

Suomen valkoisen ruusun 1. luokan mita
li 
Kokki Tuulikki Setälä Kokki Leila Hämä
läinen 

Ylennykset 4.6. 

Vänrikki Tom Bergman luutnantiksi. 

Siirrot 

1.6. Majuri Sakari Kinnarinen Hangon 
Rannikkopatteristoon. 

1.6. Yliluutnantti Kim Danielsson Suomen
linnan Rannikkorykmenttiin. 

1.7. Luutnantti Tom Bergman Suomenlin
nan Rannikkorykmenttiin. 

Rykmenttiin tulijat 

1.6. Barbro Sundqvist tilannevalvojaksi 
Örön linnakkeelle. 

3.6. Markku Hurme varastomieheksi Gyltö
seen. 

3.6. Ari Paltta korjaamotyöntekijäksi Huol
topatterille. 

--~ pauhuja _______________ _ g_ 

Uuteen tehtävään rykmentissä 

1.6. Kapteeni R Rostedt toimistopäällikök
si koulutustoimistoon. 

1.6. Yliluutnantti T Lineri toimistoupseeriksi 
koulutustoimistoon. 

1.6. Yliluutnantti P Hietamies merivalvon
taupseeriksi Örö linnakkeelle. 

1.6. Yliluutnantti T Lund varapäälliköksi 
Örön linnakkeelle. 

1. 7. Majuri K Toivosen virkapaikka siirtyy 
Pääskyvuoreen. 

1.7. Luutnantti M Liimatainen talousupsee
riksi Kuuskajaskarin linnakkeelle, virka
paikkana Kuuskajaskari. 

1.7. Sotilasmestari L Piilinen yksikön vää
peliksi Kuuskajaskarin linnakkeelle virka
paikkana Pääskyvuori . 

1.7. Luutnantti V Vesala lääkintähuoltoup
seeriksi Kuuskajaskarin linnakkeelle, virka
paikkana Pääskyvuori. 

1.7. Luutnantti P Rautiainen opetusupsee
riksi Kuuskajaskarin linnakkeelle, virka
paikkana Pääskyvuori. 

1. 7. Sotilasmestari J Koivunen opetusupsee
riksi Kuuskajaskarin linnakkeelle, virka
paikkana Pääskyvuori. 

1.7. K Klemetti ravitsemistyöntekijäksi 
Kuuskajaskarin linnakkeelle, virkapaikkana 
Pääskyvuori . 

1.7. T Mäkinen toimistosihteeriksi Turun 
Rannikkorykmentin esikunnan huoltotoimis
toon. 

1.7.K Ylönen sairaanhoitajaksi Gyltön lin
nakkeelle. 

URHEILUPALKINNOT 
Luutnanti Kari Lehto saavutti toisen sijan 
suunnistuksen pitkien matkojen SM-ki
soissa Äänekoskella. 

UNTUVIKOT 
Anneli Santaniemija Pasi Rautiainen 
tyttö, 19.12.1995 

Riikka-Liisa ja Vesa Tiira tyttö, 24.2.1996 

Taila Levomäki ja Timo Mäkelä 
poika, 21.5 .1996 

Sirpa ja Petri Kalloiniemi poika, 4.6.1996 

Mia ja Vesa Tominoja poika, 5 .6.1996 
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SALON MESSUT 
Salon messujen suurimman yksittäisen osaston pystytti Puolustusvoimat johon Turun Ran

nikkorykmenttikin ansiokkaasti osallistui. 

Kiinnostuneita riitti Rykmentrin osastolla 

Esikunnan edustaja tutustumassa karuihin 
kenttö-oloihin. 

Tuleva varushenkilö? 

pauhuja ______________ 11 _ 

PIKAVISIITTI MAKEDONIAAN 
Kävin edestakaisin piipahtamassa Make

doniassa 14.12.1994 - 24.4.1996. Toimin siel
lä suomalaisen komppanian vääpelinä. Työ
paikkani (ja asuinpaikkani) oli Tetovon kau
pungin keskustassa. Kaupunki sijaitsee vuor
ten ympäröimässä laaksossa jonka pohja on 500 
metriä merenpinnan yläpuolella. 

r-

Tetovon keskusta tammikuussa 1995. Lumen 
ja autojen lisöksi jalkaköytövölle ei mahtu
nut enöö kövelemöön. 

YK:n tehtävä oli valvoa Serbian ja Alba
nian vastaista rajaa. Tapahtumista raportoitiin 
ainoastaan eteenpäin eikä puututtu varsinaiseen 
tapahtumaan mitenkään. 

Tilanne Makedonias
sa, joka on entisen Jugo
slavian eteläisin valtio, oli 
varsin rauhallinen. Serbia, 
eli tynkäJugoslavia, oli 
poistuessaan vienyt kaiken 
armeijalle kuuluvan. Ma
kedonian raskas sotilaska
lusto koostui neljästä T-34 
vaunusta! L ja joistakin 
vanhoista kevyistä ilma
to rj un takan u u noista . 
Maassa ei siis käytännös
sä ollut kalustettua armei
jaa ja tämä olikin syy mik

le. Ennaltaehkäisevässä mielessä. 
Suurimmat ongelmat oli maan taloudella 

ja eri väestöryhmien kanssakäymisellä. Alueel
la jossa asuin oli Albaanienemmistö mutta 
melkein kaikki päättävät viranomaiset olivat 
makedonialaisia. Makedonia kilpaili Albanian 
kanssa tasapuolisesti Euroopan köyhimmän 

" · ·· · valtion tittelistä, mo-

lemmat menestyksellä. 
Lähes viikottain sai lu
kea paikallisissa tiedot
teissa miten maailman
pankki ja eri valtiot kil
paa syytivät rahaa avus
tus- ja kehittämismieles
sä maahan. Ja kyllähän 
se näkyikin. Poliisi vaih
toi Zastavat VW Poloi
hin ja Golfeihin. Työttö
myysprosentti vaihteli 
30 - 50 % välillä lähtees
tä riippuen. Ja työssäoli

jat saivat palkkaa jos saivat. Keskipalkka maas
sa oli noin 1000 markkaa mutta hintataso maas
sa ei ollut mitenkään alhainen. Puolitoista vuot
ta ei riittänyt minulle selvittämään miten ma
kedonialaiset käytännössä tulivat toimeen. (Siis 
ne jotka ei'vät salakuljettaneet eivätkä harjoit
taneet muuta harmaata taloutta) . 

si YK oli kutsuttu paikal- Tetovon laakson ainoa toimiva teollisuuslaitos. lima hiukan yskitti. 
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Makedonialaisilla on oma kieli ja he halu
avat kovasti myös että heillä olisi oma mieli. 
Kuitenkaan en puolentoista vuoden aikana löy
tänyt mitään peri makedonialaista matkamuis
toa kotiin vietäväksi, en edes paikallisten avus
tuksella. Paikallinen luonto oli kuitenkin sel
lainen joka jäi muistiin loppuelämäksi . Vuo
risto nousi paikoitellen vajaan kolmen kilomet
rin korkeuteen ja vuorenhuiput olivat lumen 
peitossa yhdeksän kuukautta vuodesta. Laak-

Toinen työmatka. Mavrovon 
tekojärven yläpuolella !500 
m mp:n yläpuolella. Ajokilo
metrejä saattoi viikossa olla 
jopa 500. 

sossa lämpötila oli huhtikuusta syyskuuhun hel
lelukemissa. Päätiet olivat varsin hyvässä kun
nossa mutta heti kun poikkesi päätieltä muut
tui kulkeminen "jännittäväksi". Onko tie ole
massa vai onko se hävinnyt edellisten sateiden 
mukana? Solissa ajaessa aika kului vedonlyön
nin merkeissä: tuleeko tippuva kivi ikkunasta 
sisään vaiko katon läpi? Elämä oli täynnä ky
symyksiä! 

Työmatkalla pitkin sitä jännit
tävämpää tietä. 

Maastoajoneuvot olivat tar
peen sekä talvella että kesäl
lä. 

pauhuja --------------- 13 _ 

Kanssakäyminen muitten valtioitten sotilai
den kanssa oli vilkasta. Makedoniassa YK-jou
koissa palveli noin 20:n eri valtion sotilasta. 
Sen lisäksi oli paljon yhteistyötä paikallisen ar
meijan ja eri viranomaisten kanssa. Tapahtu
mat olivat usein PR-luonteisia, esimerkiksi vuo
sipäiviä, paraateja tai vierailuja. Tilaisuuksista 
mainittakoon esimerkiksi paikallisen varuskun
nan sotilasvala, yhdysvaltalaisen pataljoonan 
mitaliparaati ja Gostivarin kaupungin vapau-

Sotilasvala Tetovon 
varuskunnassa. 
Olimme kutsuvierai
na (Minä, päällikkö
ni, moskovalainen 
lentokenttä patal
joonan komentaja 
sekä argentiinalai
nen majuri). Vierailu
osaston tausta loi 
tunnelmaa. 

Makedoniassa vietetty aika sekä opetti että 
kasvatti monella tavalla, ulkomailla, eristyksis
sä, täysin erilaisen kulttuurin armoilla, samoja 
naamoja 24 tuntia vuorokaudessa puolentoista 
vuoden aikana : Mikään ei ole itsestään se!-

tumisen 51-vuotis juhlat. Paikallisissa tilai
suuksissa tarjoiltiin miestä väkevämpää aamus
ta alkaen ja "jenkki pataljoonassa" ei koskaan. 
Henkilöistä joita tapasin on mieleeni jäänyt pa
taljoonan komentaja joka oli intiaani , Make
donian presidentti, Ukrainalainen poliisi joka 
piti pipoa päässä saunassa ja ranskalaisen muu
kalaislegioonan postimestari , arkisimmat mai
nitakseni. 

Valvontavastuu 
vaihtuu suomalaisil
ta ruotsalaille Serbi
en rajalla. Vuoret 
taustalla kuuluvat 
Serbialle. 

vää, jokin muukin kuin raha tekee onnellisek
si, toisia voi joskus ottaa huomioon, perhettä 
oli ikävä, kesällä oli kuuma ja Suomessa on 
kallista elää! 

Staffan 
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17.6.1996 vihittiin käyttöön uusi koulu
tusrakennus Heikkilän kasarmilla. Auditorio 
vetää noin 200 henkeä ja AV-välineet edusta
vat huippuluokkaa. 

Aspö kävi Utössä! 
Utöläisten riemuksi on Aspö-niminen kel

luva ravintola ruvennut liikennöimään Nauvon 
ja Utön välillä. Ravintola on rakennettu 60-lu
vulla norjalaisten käyttöön mutta sittemmin 
korjattu parempaan talteen tänne Suomeen. 
Suomessa siihen on rakennettu lisätilaa asiak-

kaita varten, varustettu tehokkaalla keulapot
kurilla sekä muutenkin remontoitu uuteen us
koon. Alus on Merenkulkuhallituksen vuok
raamaja yksityisomistuksessa. Huhun mukaan 
alus kestää hyvin jäätä jos jää pysyy lasissa. 

'. 
'1. ~ 

a-:.,- ' ~"" j ·,',,_, . 

Aspö kiinnittyy Utöseen ensimmäistä kertaa. Markku Viita la valvoo. Huomaa lähtöaskel. 
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Huolto pelaa! 

Rykmentin alukset kulkevat kelillä kuin kelillä, 

MITALEITA 

Rykmentin esikunnassa jaettiin 4.6. päivän kunniaksi myönnetyt mitalit 
ja kunniamerkit. Kuvassa Leila Hämäläinen 
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LÄHTIJÄT 
31.5. jätti majuri Kinnarinen ja yliluutnant

ti Danielsson hyvästit esikunnassa heidän siir
tyessään muualle. 

Kiitokset työpanoksestanne! 

Kauppa käy 

Sakke on jo ovella. 

Jo perinteeksi tulleet pääsiäis
markkinat järjestettiin 3.4. kotiseu
tutalolla Utössä. Lahjoituksia ar
pajaisvoittoihin saatiin ympäri 
Korppoota, Nauvoa ja Turkua. 
Myytävänä oli saviesineitä ja ko
ruja made by koululaiset ja päivä
kotilaiset, kukkia, jauhoja, kanan
munia, kalaa, kiinalaisia horo
skooppeja,ja -lyhtyjä, pääsiäisko
risteita yms. Palveluita tarjolla oli 
hierontaa, kengänkiillotusta sekä 
jukebox. Tuotto oli huikeat 4000 
markkaa.josta puolet lapset lähet
tivät Guaharo-intiaanilapsille Ve
nezuelaan ja puolet tasattiin kou
lun ja päiväkodin kesken. 

Kiitokset ostajille! 

• 

.. 

• 

-~ 
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TURUN KILTA 

Kiltalaiset 
Työnjaosta hallituksessa 

Hallitus on päättänyt toiminta-ajatuksensa 
mukaisesti sisäisestä työnjaosta. Toimintaa var
ten muodostettiin kolme jaosta ja yksi toimi
kunta. Jaostot sekä niihin kuuluvat hallituksen 
jäsenet sekä jaosten tehtävät ovat seuraavat: 

1. Veteraanijaosto (perinnetoiminta, virkis
tystoiminta, tutustumiset ja matkat) Jäsenet: 
Matti Ahlroos, Pentti Laine, Marjatta Nylan
der ja Matti Virtanen 

2. Koulutusjaosto (reserviyksikkötoimin
ta, koulutustoiminta, yhteistoiminta Maanpuo
lustus Ry:n kanssa) Jäsenet: Timo Kuorehjärvi 
ja Mika Koivunen 

3. Ampumajaosto (ampumatoiminta) Jä
senet: Matti Ahlroos ja Pentti Laine 

4. Palkitsemistoimikunta (muistamiset, 
palkitsemiset, kotiuttamistilaisuudet) Jäsenet: 
Puheenjohtaja, Matti Ahlroos, Heikki Kaner
vamäki, Pirjo von Troil. 

Tällä työnjaolla pyritään selkeyttämään 
hallituksen käytännön työtä. 

Kalkkaasta 

Kalkas on Turun Rannikkorykmentin, Tu
run Rannikkotykistökillan sekä Selkämeren 
Rannikkokillan yhteinen tiedotuslehti. Tänä 
vuonna Kalkas ilmestyy perinteisesti neljästi. 

Turun Rannikkorykmentti ja killat ovat 
neuvotelleet kustannusten jaosta. Tässä asias
sa olaan piirun päässä ratkaisusta. 

Tämä taustoista ja sitten kylmiin tosiasioi
hin. Kun lehteä toimitetaan syntyy kustannuk
sia. Turun Rannikkotyksitökillalla on kaksi 
mahdollisuutta hoitaa maksuosuutensa; jäsen
maksutuloilla tai ilmoitustuloilla. Jäsenmaksu
tuloilla on kovasti käyttöä. Tiedän tarkoin, että 
lama on vaikuttanut liikelaitosten haluun an-

taa erilaisille lehdille tuki-ilmoituksia. Lehteä 
voi tukea myös ilmoittamatta. Vetoan kuiten
kin teihin Kiltalaiset. Koettakaa hankkia tuki
ilmoituksia Kalkakseen. Keskittäkää ne vaik
ka vuoden viimeiseen numeroon jonka Turun 
Rannikkotykistökilta toimittaa. 

Lisätietoja antavat tarvittaessa Elina Lai
ho Puh (921) 2685362 ja Staffan Engberg 
(921 )2685334. Ilmoitushankintojen lisäksi kir
joittakaa lehteen Tehkää kirjoituksia retkistä, 
kokemuksista kiltatoiminnasta, muista mielen
kiintoisista asioista. Antakaa sananne kuulua. 
Se,jos mikään tekee lehden mielenkiintoisek
si. Onhan kysymys omasta lehdestä,jonka toi
mittajia olemme kaikki. 

Hyvää kesää Heikki Kiviranta 
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SELKÄMEREN 
KILTA 

Hyvät Kiltasisikot ja Kilta veljet 
Hyvä Kalkas. Kirjoitan "Sinulle" nyt en

simmäistä kertaa, vuoden alusta itsenäistyneen 
entisen alaosaston, nykyisen Selkämeren Ran
nikkokillan, kiltojen puheenjohtajille suotua oi
keutta käyttäen kertoakseni oman kiltamme 
kuulumiset ja terveiset. Tätä kirjoittaessani 
kevät on ehtinyt jo melkein kesän kynnykselle 
ja keskikesän juhlan vietto on kohta edessä. Siitä 
huolimatta haluan vielä tässä yhteydessä lau
sua parhaat kiitokset Toivo Veriölle ja entisen 
emokillan johtokunnalle siitä, että rannikkoty
kistön kiltatoiminta saatiin herätettyä uudel
leen "henkiin" monien hiljaiselovuosien jäl
keen myös täällä selkämeren, vai pitäisikö tur
hia ujostelematta sanoa Raumanmeren, alueel
la. 

Vaikka "kalastelemme" ainakin alussa sa
man jäsenkunnan parissa uskon, että se tapah
tuu sulassa sovussa ja jäsenten itsensä päätös
ten perusteella kumman killan jäsen haluaa 
olla. Mitään estettä ei ole sille jos joku haluaa 
kuulua molempiin kiltoihin. Tavallisesti luo
tettavalta taholta olen antanut kertoa itselleni , 

että tämän lehden mukana tulee kaikille jäsen
maksulomake 1996. Koska Selkämeren Kil
lan jäseniksi "luokiteltavat" ovat saaneet 
omansa erilliskirjeellä jo vuoden alusta tätä ei 
tarvitse huomioida. 

Tässä yhteydessä lienee paikallaan esitel
lä kiltamme tuleva tunnus, joka on kuvattu 
sivun yläosassa ja kuinka ollakaan liittyy 
Kuuskaj askarin linnakkeeseen jonka kunniak
kaiden perinteiden vaalimisen kiltamme on 
ottanut erääksi tehtäväkseen. Perinteisen lin
nakekuvion sisällä on aaltojen päällä "kuusia 
kajastava kari". 

"Raumalaiseen" tapaan kuuluu, että kesä 
pyhitetään veneilyyn ja mökkeilyyn, jota ta
paa on syytä kunnioittaa eikä killan taholta 
tulla näin ollen kesällä järjestämään mitään ta
pahtumia. Elokuun 10. - 11. päivä on tarkoi
tus valloittaa kiltalaisen avulla Örön linnake, 
joka tapahtuu rykmentin komentajan suostu
muksella ja näin lehden välityksellä tulkoon 
asianomaisen tietoon saatetuksi, että saavat 
puolustuksensa järjestettyä. 

Kaikki tapaamme toisemme luonnollises
ti Rannikkopuolustajan päivänä 24.8. Kuiva
saaressa, jonne myös Raumalaiset järjestävät 
yhteiskuljetuksen mikäli osallistujia on riittä
västi. 

Hyvää kesää kaikille 
Tauno Setälä 

• 

• 
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Kuuskajaskarissa 
18.5.1996 
Mitä silloin tapahtui , vai 
tapahtuiko mitään? 

Kyllä vain. Silloin kokoontui Rauman Suo
janlaiturille Kuuskajaskarin entisiä opettajia, 
oppilaita ja heidän huolto-joukkonsa. Myös 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Rauman pai
kallisosaston väki puheenjohtaja Riitta Rinta
lan johdolla saapui paikalle. Tasan kymmenel
tä lähdimme yhteysalus Paraisilla kohti Kuus
kajaskaria. Aluksi söimme ruokalaväen val
mistamaa kalakeittoa, sitten siirryimme audi
torioon jossa linnakkeen pääl likkö majuri Kari 
Toivonen toivotti meidät tervetulleeksi. Hän 
kertoi jaskarista ja näytti filmin Raumanmeren 
Lukko.jossa kenraaliluutnantti Pertti Nykänen 
paljasti Raumanmeren Lukko-nimisen patsaan 
vuonna 1994. Sitten puhui Hannu Heino, joka 
kertoi kuinka Raumankieli voi tänä päivänä. 
Heino on myös julkaissut kirjasen Rauman 
murteesta. Heikki Renberg esitti filmin Kuus
kajaskarista vuosilta 1939 - 1960, Kuuskajas-

karikoulun historia 1946 -1964, Kuuskajaska
rin sotilaskodin historia vuosilta 1941 - 1958. 
Kohta oli kiire tutustumaan olivatko kaikki 
muistorikkaat kivet ja kannot paikallaan. Kel
lo 15.00 oli sotilaskodissa juhlahetki jossa juh
listimme niin sotilaskotihoitajia kuin Rauman 
paikallisosaston SS-vuotispäivää sekä Kuuska
jaskarin koulun 50-vuotispäivää. Sotilaskodis
sa nautitun kahvin jälkeen oli vuorossa ryh
mäkuvaus vanhan sotilaskodin edessä jota seu
rasi lyhyt käynti kerholla. Kello 18.30 jätim
me haikeat jäähyväiset Jaskarille. 

Vuosimalli -52 
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Kuuskajaskarin sotilaskodin vihkiöiset v. 1941 ; puhumassa Anna-Liisa Rewell. 

3 x CHEMICAL CARRIER (112 m) 

rruillm ............ ~lDD W 
== .. 

ALA AMMU - OMIA OLLAAN! 
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TURUN KILTA 

Turun Rannikkotykistökillan 
kuulumisia 

Alkuvuonna kilta on tehnyt vierailuja seu
raavasti: Akseli Gallen-Kallelan näyttely Ate
neumissa 23.3, Vammaskosken tehtailla 18.4, 
Turun hovioikeus 22.4, Kuressaaren kylpylä
matka 8. - 19.5, Kuuskajaskarin kovapanos
ammunnat 23.5, Puolustusvoimien lippujuhla 
4.6. 

Loppukesän ja alkusyksyn tapahtumia ovat 
Kaarinan kotiseutukierrosja tutustuminen Kan
kaisten kartanoon heinäkuussa sekä tutustumi
nen Niinisalon varuskuntaan, Gyltön toimin
tapäivä ja marja ja kalamatka Reilaan. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjes
tää vuoden 1996 Rannikonpulustajan päivän 
24. elokuuta Kuivasaaressaja Isosaaressa. Päi
vätapahtuma Kuivasaaren linnakkeella alkaa 
klo 10.30 ja sisältää kalustoesittelyjä, histori
aa, kilpailuja, näyttelyitä sekä 100 TK:n kova
panosammunnat (säävaraus). Iltajuhla Isosaa
ren päällystökerholla ja terassilla alkaa klo 
17 .00. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin 
TS:n kiltapalstalla, mutta voit tiedustella yh
teiskuljetusta myös Mika Koivuselta, p. (921) 
2511349 

Ohessa killan hallituksen yhteystie?ot ja vas
tuualueet: 

Heikki Kiviranta, puheenjohtaja Lankakatu 5 C, 
20660 LITTOINEN Puh. k. (921) 246 2508 

Matti Ahlroos, varapuheenjohtaja Puolalankatu 
48, 20100TURKU Puh. k. (921)232 3746 

Heikki Kanervamäki, jäsenkirjuri 
Tarkk'ampujankatu 4, 20540 TURKU Puh. k. 
(921)237 1176,t(921)2815385 

Mika Koivunen, sihteeri Koulukatu 7 as 11, 
20100TURKU Puh. k. (921) 251 1349 e-mail: 
Mika.Koivunen@ttI.fi 

T;mo Kuorehjärvi, koulutusjaoksen pj. Linnan
katu 22 D, 20100TURKU Puh. k. (921) 248 5402 

Pentti Laine, ampumajaos Niitoskuja 6, 
21420 LIETO Puh. k. (921)487 1552 

Marjatta Nylander, rahastonhoitaja Kaninkatu 19 
A 3, 20320 TURKU Puh. k. (921) 248 5402 

Pirjo von Troil, palkitsemistoimikunta Linnan
katu 5 A, 20100 TURKU Puh. k. (921) 231 9592 

Matti Virtanen, veteraanijaos Linnunpääntie 30, 
20880 TURKU Puh. k. (921) 235 1490 

Juha Saarinen, TurRR:n edustaja Turun Rannik
korykmentti, PL 5, 20810 TURKU 
Puh. t. (92 1) 268 5352 

Rannikkotykkimiestoimikunnan edustaja Turun 
Rannikkorykmentti, PL 5,20810 TURKU 
Puh. (921) 268 5111 

inkamatalli a!I 921-439 7922 
Lampitie 14, 21120 Raisio lax 921-437 3913 

ERI VAUIISTUSASTEISE 
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Herrat 
ryhmänjohtajat! 

Onnittelen teitä hyväksytysti suoritetusta 
reservialiupseeritutkinnosta! Olitte toinen kurs
si, jolla ei ollut mukana erikoisaliupseeri- tai 
reserviupseerioppilaita. Tästä johtuen kurssin
ne oli totuttua pienempi - vain 51 oppilasta. 

Koulutusjaksonne sijoittui kevääseen,jol
Join saitte kokea luonnon oikut kevätmyrskyi
neen, maailman kauneimmassa saaristossa. 
Aliupseeerikurssi alkoi 7 .3. 1996 Gyltön lin
nakkeella. Ensimmäisellä ja toisella kurssi vii
kolla saitte perusteet opiskella AUK:ssa. Kol
mannella kurssiviikolla aloi titte oman koulu
tushaaran mukaisen erikoiskoulutuksen. Nel
jännellä kurssiviikollajärjestetyssä käskynan
toharjoituksessa pääsitte ensimmäistä kertaa 
harjoittelemaan ryhmänjohtajan toimia oikeissa 
olosuhteissa. Harjoituksen aiheita olivat ryh
mänjohtajien käskyt ja toimenpiteet puolustuk
seen ryhmityttäessä ja puolustustaistelussa. 
Viikko huipentui rykmentin komentajan vaih-

AUK-kurssijulkaisu 

toparaatiin. Viidennellä kurssiviikolla opitte 
toimintavalmiuden perusteet sekä ryhmän tär
keimpien viesti välineiden käytön. Kuudennella 
kurssi viikolla opitte ryhmänjohtajan toiminnan 
marssilla sekä näytitte suunnistuskykynne (sitä 
täytynee joidenkin osalta hieman harjoitella). 
Seitsemännellä kurssiviikolla saitte ase-, suo
jelu- ja pioneerikoulutusta. Kahdeksannella 
kurssiviikolla järjestetyssä partiokilpailussa 
hahmottui teille konkreettisesti sotaväen mot
to "Kaveria ei jätetä". Pitäkää se visusti mie
lessänne johtaessanne omaa joukkoanne niin 
varusmiespalveluksessa kuin reservissäkin . 
Yhdeksännellä kurssi viikolla kilpailitte maas
tojuoksunja aseradan merkeissä. Kymmenen
nellä kurssi viikolla kehititte oman erikoisalan
ne RANTA-järjestelmän taitoj a. Tuliasemalin
jasta osa oli opiskelemassa tällöin Utön linnak
keella 100 TK kalustoa. Yhdennellätoista kurs
si viikolla opitte rannikkotykistöpatterin toimin-
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nan meriammunnoissa AUK:n linnaketaistelu
harjoituksessa. Pääsitte näyttämään taitojanne 
Norjan merivoimien komentajalle ja 25 :lle so
tilasasiamiehelle tykistöammunnoissa. Linna
ketaistelun salat aukenivat teille Galtenin ja 
152T:n maastossa. Kahdennellatoista kurssi vii
kolla pääsitte tositoimiin Kuuskajaskarin lin
nakkeella . Ammuttuanne 185 kappaletta 
152T:n kranaattia olitte oppineet miehistön ja 
aliupseereiden tehtävät tyydyttävästi. Kehitys 
oli ollut nousujohteista kahden viikon aikana. 
Ensimmäisten lähes hylättyjen suoritusten jäl
keen päästiin viimeisellä viikolla kiitettäviin 
suorituksiin patterin osalta. 

31.5.1996 päätin aliupseerikurssin hyvillä 

mielin. Tyydytyksellä voin todeta opin men
neen perille, mutta muistakaa, että vain käy
tännön harjoittelun avulla teistä voi tulla to
dellisia ryhmänjohtajia - Suomen armeijan sel
kärankaa. Lopuksi haluan kiittää AUK:n kou
luttajia, jotka itseään säästämättä ottivat taas 
kerran omasta selkänahastaan puuttuvien kou
luttajien työpanoksen sekä muita Korppoon 
varuskunnan työntekijöitä kurssin onnistunees
ta läpiviennistä. Teille, Herrat Ryhmänjohta
jat, toivotan myötätuulta ja intoa tulevissajoh
tamistehtävissä. Olkaa saamanne koulutuksen 
arvoiset 

Aliupseerikurssin johtaja 
Kapteeni Jussi Hietaniemi 

MElSA-SERlA 
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Tuliasemalinjan johtajan tervehdys 

Parhaat onnittelut Aliupseerikurssin tuli
asemalinjan suorituksesta. Tiivistahtinen kurs
sinne alkoi maaliskuun alussa painottuen yh
tenäiskoulutukseen ja eriytyvässä koulutukses
sa opiskeltiin 88 Itk- ja 130 TK-kalustot. Ke
vään tullessa Saaristomerelle eriytyvän koulu-

tuksen määrä lisääntyi viikko-ohjelmissa ja 
vuorossa oli 100 TK-kurssi Utön Ormskäris
sä, osan oppilaista eriytyessä patterilaskimen 
saloihin. Varsinainen huipennus kurssillenne 
tuli kuitenkin toukokuussa jolloin saitte kah
den viikon sotaharjoitusjakson. Pääsitte am
pumaan vieläpä 152-T kalustolla. Linjanjoh
tajan näkökulmasta voidaan tyytyväisyydellä 
todeta monipuolisen koulutuksen tuoma am
mattitaitonne. Kaikki kurssin aloittaneet selviy
tyivät kurssista hyvin. Ikävänä asiana on to
dettava se seikka, kun tätä kirjoitan olen jo siir
tynyt Turun Rannikkorykmentin esikuntaan ja 
tämä taisi jäädä viimeiseksi AUK-linjakseni, 
toisaalta tähän oli hyvä päättää, Te olitte hyviä 
miehiä! Kiitokset vielä kouluttajille, ilman tei
tä ei kurssi olisi ikinä valmistunut! 1 

Linjanjohtaja Tapio Lineri 

AUK-kurssijulkaisu 

Tuliasemalinjan kouluttajat 

Yliluutnantti Lineri 
"Kaikki paikalla, paikka kaikilla". "Huolia, 
murheita, turhia toiveita?" Asento universu
min hienoin. 

Yliluutnantti Vappula 
"Joo, homma nimi on seuraava,joo elikkä ... " 

Luutnantti Tiira 
Tykki aina suunnassa. 

Vänrikki Kankare 
"Aurinkoista liikuntailtapäivää, tuliasema
linja." 

Ylikersantti Virtanen 
Jos ylikeisari Sproot on tykillä, on lemu kor
via huumaava. 

Ylikersantti Mantere 
Laskimella pitää olla plankatut kengät ja 
kahvinkeitin. 

T-as AUK 1/96 

Aliupseerikurssi I/96 Gyltön linnakkeel
la saatiin vauhtiin heti alkuhetkistä. Kurssin 
johtaja ja alijohtajat pitivät huolen, että me 
tuliasemalinjan valikoidut aloimme saada 
välittömästi asianmukaista ryhmänjohtajan 
koulutusta, vaikka aamulenkkimme eivät 
alkupäivinä aivan satamaan saakka ulottu
neetkaan. Tien sulaminen kylläkin auttoi tä
täkin asiaa ja fyysiset suoritteet alkoivat rei
siemme ulkomuodoista. 

Maaliskuun lumet kutsuivat meitä tetsaa
maan, mutta lukuisat oppitunnit veivät huo
miomme alkuviikkoina lähes öitä myöten. 
Opimme teoriassa ne lukuisat velvoitteet ja 
vastuualueet, jotka meitä tulevina "ärjyinä" 
tulisivat kohtaamaan. Monet meistä totesi
vat, ettei tuleva roolimme todellakaan tulisi 
olemaan yhdentekevä. Näytimme kuitenkin 
taitomme ja moninaiset kokeet olivat loput-
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takin vain vanhan kertausta. Viimeinkin pää
simme myös käytännön asiainhoitoonja so
taharjoitusvuorokausia ryhdyttiin kartutta
maan suuren innostuksen myötä. Metsän 
kutsu oli vastustamaton ja niin lähdimme 
tetsaamaan "puistoon". Kaksi päivää laa
dimme asemia ja suoja-asemia sekäjohdim
me toisiamme vartio- YM asemiin. Teltta
majoituksen salat omaksuttiin hyvin ja lei
rielämä oli pakkasesta huolimatta mukavaa. 
Lopuksi alijohtajat hyökkäsivät raivokkaas
ti asemiimme, mutta taidokas torjuntatuli ja 
joukkojen sijoittelu ratkaisi taistelun jälleen 
puolustajan eduksi. 

Käytännönjohtajakoulutus edistyi myös 
kalustokoulutuksen merkeissä ja tulimme 
oppimaan 88 Itk:n ja 130 TK:n ominaisuuk
sia ja pääosia. Myös runsas liikunta tykkis
ulkeisten muodossa motivoi meitä tuulisel
la patterimäellä. 

Kauhuksemme sitten 152 T:kin sai huo
miota osaltamme. Tykkikaste ja putkenpyö
ritykset kuuluivat asiaan. Kävipä itse ryk
mentin komentajakin meitä harjoituksissa 
katsomassa ja 88 Itk:n lukon kokoaminen su
juikin tuolloin poikkeuksellisen mallikkaas
ti. 

Kun Saaristomeren aurinko oli jo kor
kealla, olimme oppineet paljon ryhmänjoh
tajan tehtävistä. Jokainen oli omaksunut op
pilasorganisaation mukanaan tuomat tehtä
vät ja hienosti me kaikki yritimme edesaut
taa kunkin miehen selviytymistä oppilasjoh
tajan tehtävistään. Lukuisat sulkeisjärjestys
harjoitukset ja komentoharjoitukset aamu
tuimaan kehittivät reaktiokykyjämme ja per
soonallisia johtajaominaisuuksiamme. Ras
tikoulutusharjoituksissa opetimme ja opim
me miinoja, henkilökohtaisia aseita yms . 
Moni havaitsi, ettei ne KVKK:n osat olleet
kaan syöpyneet muistiin .. . Käytännön kokeet 
toivat monille meistä pisteitä, jotka jäivät 
uupumaan teoriapuolen pänttäämisestä. 
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Pääsiäisen tienoilla toteutettiin vihdoin 
kauan odotettu partiomarssikilpailu, jolloin 
todellinen "kaveria ei jätetä" -henki sai käy
tännön pontta. Reitin varrella tuli testatuksi 
monet käytännön taidot, esimerkiksi LV 217 
tosiasialliset ominaisuudet... Väsyneinä ja 
hyvillä mielin saavuttiin maaliin, eikä todel
lisista voittajista liene kysyttävää. KK RU
LES! 

Toukokuun loppupuolella tapahtui tuki
asemalinjan todellinen huipennus. Osa meis
tä jäi laskinkoulutukseen ja loput lähtivät 
Utöseen opiskelemaan 100 millistä. Aina
kin tässä vaiheessa me tykkigurut tulimme 
tietämään, mitä painaa A-tarvikkeet. 

Runsaat 40 kranaattia lähti matkaan ja 
Bechem Warriors-joukot saivat tulikasteen
sa. Hienosta leiristä Utön Ormskärissä vas
tasi rykmentin paras 100 rnillis kouluttaja, 
vänrikki Pekka Liisanantti . Tästä eivät TJ
miehet osaa edes uneksia. 

Viimeisinä viikkoina kurssimme teki ih
meitä linnake- ja patteriharjoituksissa. Kuus
kajaskarin Linnaketaisteluleiri kruunasi AUK 
I/96:n yhteistyön ja 011 hieno loppusilaus 
sangen toiminnalliselle joukollemme. 

Olemme kukin osaltamme kiitollisia saa
mastamme koulutuksesta ja taatusti sen ar
voiset. Lopuksi suuri kiitos kaikille koulut
tajillemme sekä oppilastoverei lie, jotka ovat 
värittäneet raskasta j a vaativaa koulutusjak
soa omilla värikkäillä persoonillaan 

Korpraali Halonen, SA 

TULIASEMALINJA 

Halonen S, Paattinen 
"Vesuri", tunnollisin apupäivystäjäja " la ba
nana" . 

Juntunen TA, Kirkkonummi 
Hankoplankkija laskin, "Kustiinko pakkiin
ne?", "Kiertävä - Yrjönen - luku" . 

Kave n SJ, Teijo 
Veksissä sai iltahartaudessa viineriä ja kah
via. 

Ketala MO, Harjavalta 
Lomilla 

Koskela PR, Turku 
Rauhallinen, mutta tarkka. "Niin, tuota, en
simmäinen rivi, sanotaan nyt vaikka juok
suun mars". 

Kykylä M, Huittinen 
Puhuu ku ois Tampereelta, "Aatelkaa sun
nuntaina Turun linja-autoasemalla tähän ai
kaa kattomassa Urheiluruutua." 

Lehto JO, Raisio 
Jope Ruonansuu on 1. , asiaalepo 

Lehtola OJ, Nummela 
Puuttuva lenkki , "Herra arvomerkki, entäs 
VMTL?" 

Lujala S, Nousiainen 
Dreamer in dreamland, "Hei mä oon tän pai
kan seriffi". 

Ojalehto PJM, Turku 
Bob Marley rules, puheääni kuin samettia, 
"Siis maailma on mun kämmenelläni". 

Ojanen AS, Turku 
Modifioi 130 TK:n tykkimenetelmää, "Oja
nen ASS puhelu VMTK.n huoneessa" . 

Ojanen JJ, Espoo 
Astui marssilla Korppoon ainoan harmaakar
hun pennun päälle, ' 'Traktori" , "Mut siis vit
si ... ". 

Pajunen AA, Masku 
Kurssin priimus. Sanka rikkoi I 30TK:n lu
kon. "Mä tapan kaikki! ", "Pekka". 

Pylkäs TM, Salo 
Vaikutteet laskimella. "Hei Pylkäs, eiks sun 
systeri tullukkaa ?" 
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Rohila M, Eurajoki 
Armoton tvälläri , joka tekee. Korjasi Eriks
sonin erikoislimalla. Vapaaehtoinen nakki
kone. 

Ruostesaari JM, Lohja 
Vispaajaguru. "Mä olen niinku priimus - mut 
ei sinne päinkään". 

Salo K, Vehmaa 
MC Pain, lataaja joka veti 7 sekuntiin. "Vai 
tartteeks antaa ympäri korvia?" 

Salo ME, Salo 
Se pienempi Salo, "En nyt ihan hahmotta
nut". 

Taponen TT, Kirkkonummi 
Alan Sheaper on kone, "Eihän tosta vittu mi
tään keksi!". 

Tuohimaa SJ, Hanko 
Hikinen köriläs, pomokuningas, kusiruisku, 
turpea mies, Bechemin isä, kenttä vääpeli, 
los bananos, eli ... 

Verikov A, Parainen 
Ei vieläkään hahmota missä on, 1 OOTK ja 
nakki pipo, "Herättäkää mut kun tulee rninut
ti". 

Viljanen JK, Turku 
"Muodosta kuului lonnintaa, takaisin tupiin 
mars". Luonnoton tilaihme ja tumppu löy
tyi lahkeesta. 

Viljanen TS, Raisio 
Meisseli, Schmegel schnegell. "Vittu mul oli 
kauhee koro aamulla". 

Yrjönen JP, Somero 
Alakeltaisen tupa nelj än maskotti , "univer
sal soldier", "bussi Somerolle ei voi ajaa 
ojaan". 

Toimitamme korkealuokkaista VALMISBETONIA mm. Paraisille, 
Kaarinaan, Turkuun ja Turun saaristoon. 

Tehokkaan kaiustamme avulla kuljetukset sujuvat oikeaan 
aikaan ja vaikeisiinkin kohteisiin 

- sopimuksen mukaan myös lauantaisin. 

@ PARBET 
PARAISTEN BETONIASEMA 

ldoobj,llriy21100-
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Tulenjohtolinjan 
varajohtajan tervehdys 

AA 
Henki - hyvä, kunto - kova, millä mielellä 

- tulenjohtolinja! 
"Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tah

don olla alaisiani kohtaan oikeuden mukainen, 
pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia 
tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvon
antajanaanja ohjaajanaan sekä omasta puoles
tani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannusta-

vanaesimerkkinä." Jokaisen sotilaan tulisi aina 
muistaa sotilasvalansa velvoituksen . Lainaus 
sotilasvalasta ei ole täydentämässä tämän teks
tin määrää, vaan jokainen sana velvoittaa tei
dät - esimiesasemassa olevina - noudattamaan 
antamaanne sotilasvalaa. Kaiken muun vakuut
tamanne lisäksi kohta, jossa käsitellään esimies
asemaa, koskee teitä nyt enemmän kuin kos
kaan aikaisemmin. Tulenjohtolinjan oppilaat 
aloittivat kaksi kuukautta kestävän kertaluon
toisen urakkansa selvitä kunnialla, tulemalla 
tietäväksi ja osaavaksi ryhmänjohtajaksi maa
liskuun alkupäivinä Lähtökohdat olivat kaikil 
le lähes samat -suoraan peruskoulutuskaudel
ta oppimaan ryhmänjohtajatason tehtäviä,jon
ka ensimmäisenä edellytyksenä on mm. mie
histötason tehtävien taitaminen. Tulenjohtolin-
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jan oppilaina suorititte valtavan urakan, jossa 
yksikään päivä ei toistanut itseään. Kahden 
kuukauden aikana saitte tiedollisesti koulutus
tanne vastaavat tiedot ja taidollisesti saitte joi
hinkin tehtäviin jopa hyvät valmiudet. Koulu
tus käsitti meritulenjohdon, maatulenjohdon, 
maalinosoituksen , rauhan ajan merivalvonnan 
toimintojen tutka - ja tähystysasemalla, rannik
kovalvontaryhmän toiminnan, ryhmänjohtajan 
taitojen, kaluston (valtaisa määrä) ja jopa tyk
kitoiminnan perusteiden oppimista. Koulutet
tujen asioiden määrä ei kuitenkaan ole suoraan 
verrannollinen laatuun ja näin ollen työtä pi-

TJ-linjan kouluttajat 

Yliluutnantti Viiru 
"Tädäng! Jees! Juu kyllä!" Loimulohi on 
bueno 

Luutnantti Eskola 
Runkskärin oma poika, silmä ja muna ko
vana. "Kaikilla näkyy kolme korvaa". "Asi
aa, asiaa". 

Ouoppilas Runola 
"No niin, tuota , kelloni on nyt... ja kelloni 
oli juuri ... ja, tuota, tässä harjoituksessa 
kukaan ei lepää laakereilla". Itse Rantajär
jestelmä. 

Yliluutnantti Kesti Funktionaalinen, 
ei turhia puhu eikä touhota. 

tää vielä jatkaa. Avaimet ovat teillä. Tulenjoh
tolinjalla oli innostava ja vireä ilmapiiri alusta 
loppuu asti ja uskoakseni sama henki elää edel
leen. Avoin keskustelu ja asioista kysyminen 
olivat parasta antia tulenjohtolinjalla. Linja piti 
asemansa koko AUK:ssa alkaen partiokilpai
lusta kurssin päätökseen, mistä taistelijoille 
ansaitut onnittelut ja kiitokset. Pitäkää opit mie
lessä ja oppikaa lisää, sillä tulenjohtolinjahan 
ei lepää laakereilla! 

Tulenjohtolinjan varajohtaja 
Opistoupseerioppilas J Runola 

Tulenjohtolinja 

Saapumiserämme 1/96 aliupseerikurssi 
alkaa olla lopuillaan. Muutaman kuukauden 
kurssilaisena olon antamalla kokemuksella 
ja alokasajan perusteella voi hyvin todeta ali
upseerin tehtävän olevan yksi suomalaisen 
armeijan peruspilareista; uskon, että kurs
siltamme valmistuukin vastuunkantoon kyp
siä ja johtamistaitoisia, ellei muuta niin ai
nakin kehityskelpoisia, ali upseereita. Tehtä
väsarka ei tule olemaan helppo, mutta Gyl
tön aliupseerikurssilla luodulla pohjalta on 
hyvä ponnistaa. 

Tulenjohtolinjalle kurssi on ollut vivah
teikas. Kurssin aikana on tullut tutuksi niin 
kuntotalon lattia sanlan näpertelyineen, tu
lenjohtotomin tj-asema (rakohuone), mv
tolppa sekä luonnollisesti myös satamavar
tiopaikka - mutteri . Kokeita on ollut niin ylei
sen sotilaskoulutuksen ,johtamis- ja koulut
tamistaidon kuin tulenjohdon saloista. Ai
kaa onkin vietetty opintojen parissa usein 
pitkälle iltaan . Tämä on tapahtunut vapaa-
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ajan kustannuksela, toisinaan mielialoja ki
ristäen, mutta kaiken kaikkiaan on linjallem
me ollut ominaista vahva yhteishenki, jota 
hurtti varusmieshuumori ja yhteenkuuluvuu
den tunne ovat pitäneet yllä. Tähän yhteis
henkeen tukeutuen olemme selvinneet kurs
siajan karikoista monenlaisten kokemuksi
en rikastamina ja - toivottavasti - viisaampi
na. 

Nyt kurssin loppuessa ja kurssilaisten 
erotessa jatkopalveluspaikkoihinsa on toi
vottavaa, että joka mies säilyttää tämän po
sitiivisuuden hengen palveluksensa jatkues
sa ja sen jälkeenkin. Viikkojen uurastus op
pitunneilla ja harjoituksissa huipentui leireil
lä Gyltössäja Kuuskajaskarissa. 

Näiden leiriviikkojen perusteella voi
daan todeta, että jokaisella alkaa olla valmi
us toimimaan aliupseerina tulenjohto-ase
massa. Luonnollisesti joka miehellä on vie
lä kehittymisen varaa, mutta silti erityisesti 
Kuuskajaskarin leirin toiminta antoi ainakin 
kurssilaiselle käsityksen siitä, että aliupsee
rikurssin koulutuksella pystyy toimimaan 
hyvin ja luontevasti tykistöhälytyksen kajah
taessa. 

Tulenjohtolinjalaiset ovat kiitoksen vel
kaa ahkerille ja tunnollisille kouluttajilleen, 
jotka kukin omalla persoonallisella otteel
laan ovat auttaneet oppilaat tulenjohtoaliup
seerin tasolle. Siis kiitos heille, ja ennen 
kaikkea kiitos kaikille kurssilaisille! Näin 
kurssin loppuessa voi hyvin mielin todeta, 
että kurssi on ollut antoisa sekä tapahtuma
rikas ja jättää vahvan muiston jokaisen kurs
silasien mieleen. 

Korpr VM Niinistö 27 .5.1996.0 

TULENJOHTOLINJA 

Aho JT, Lieto 
Linjan kuopus, tarkkampuja, todellinen koo
maaja. 

Heiskanen HM, Karkkila 
Tosi kuli, Hangon valaanpyytäjä, näkymä
tön taistelija. 

Helamaa PE, Rauma 
Jyrki junior, tumila hallussa, ei Jää ky-ky
kysyttävää. 

Hervanto VK, Raisio 
Naama palaa, kitara vinkuu. Komennot hal
lussa, vaikka aina ei napostele. 

Hurten JM, Askainen 
Gyltön peikko, singahtaa nakk.isuojaan. 

Kaija RS, Kirkkonummi 
Kalpeanaama, hiljainen, mutta sitäkin vähä
puheisempi. 

Kaijanen M, Mietoinen 
Puuhamaa Blue Oyster, käyttää Pommacia 
ja Niveaa. 

Kivimäki MT, Turku 
Nukkuu miten, missä ja milloin tahansa (suo
jatkaa kuulonne!) 

Kiviranta JA, Turku 
Hoitaa hommat suihkussa, rivi kutosessa tai 
varusvaihdossa. 

Laaksonen MJ, Aura 
"Että mikä haju, tosi vaarallinen kaveri". 
Surkia kakkosnelonen. 

Laaksonen S, Vahto 
Ilmoitukset hallussa? Ei paljon unta kaipaa 
(viettää vapaa-aikansa mutterissa). 

Laine AJ, Raisio 
Ei koomaa, ei sählää, ei petä, ei jätä, ei järk
kää muille. 

.. 
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Mäkelä MJO, Raisio 
Gonahtanutta spol-kulia ei nappaa (vähä). 

Niinistö VM, Kaarina 
Pallo hukassa, kommenttia löytyy. Kuka on 
vaiheessa. 

Nikkinen AJM, Turku 
Nakki-Nikkinen. Veltto asenne. 

Oksanen TMT, Karkkila 
Karkkilan Savi-Valtteri . Muut lukee kinek
senä EM:aa, Oksanen TM:aa. 

Paaer M, Uusikaupunki 
Sponsored by Valio, tonnikala maistuu ja 
rauta nousee. 

Pulkki JM, Raisio 
Sarkastinen piilosärmääjä. Tuvan puskara
dio. 
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Remes RI, Kerava 
Urhea mutterisoturi, paras vemppasählyili
jä. 

Saaranen SA, Porvoo 
Pappa-Saaranen (Särmä Simolla vahingon
laukaus jo siviilissä). 

Stenberg MAA, Karkkila 
Karkkilan Elvis. "WAD??" Herroittelu her
kässä. Magic-miehiä . 

Tilli AK, Veikkola 
Luola-Tilli, omaa korostetun intonaation ja 
asennon. Veikkolan Velho. Magic-miehiä. 

Vuoristo IO, Turku 
Tetsaa unissaan (sulkeisharjoitusäksiisi par
haimmillaan klo 04.00.) Magic-miehiä. 



ME 
, 

LEMME, 

Turun Tietokeskuksessa. 
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