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_2 komentaja ~--

Mitä tärkeää 
tänään? 

Olen ollut poissa varusmieskoulutuksesta 22 vuotta. 
Henkilökunta saattaa aavistella mitä se merkitsee. Itse
kin aprikoin opettelu- tai sopeutumisajan pituutta. Oh
jeistus on muuttunut, opetus on enemmän päämäärään 
pyrkivää, tuloksien mittaaminen etsii kvantitatiivisiä 
muotoja entistä selvemmin, asennoituminen varusmie
heen on luontevampaa jne. Tämä kaikki tuntuu hyvältä. 
Jokseenkin tähän suuntaan yritimme asioita ajaa jo mi
nun luutnantti- ja yliluutnanttiaikoinani. 

Olemme siis saavuttaneet jotain. Paljon edellä mai
nitulla aloilla on vielä tehtävää. 

Varsinaisen yllätyksen koin kuitenkin aivan muual
la. Eräs tuttavani kertoi kävelleensä Syndalenin harjoi
tusalueella. Alueelta löytyi rynnäkkökiiväärin lippaita, 
pakki , lusikkahaarukoita, harjoituskäsikranaatteja sekä 
mm marssikompassi ja taskulamppu . Oltuani komenta
jana puli vuotta tiedän , että kaikki edellä mainittuja pal
jon, paljon muuta on jäänyt valtion vahingoksi. Näin ovat 
ohjeet. Armeijan kulku-uralle jäävä varustevana on ai
van väärin. Materiaalin säilymisestä harjoituksissa ei 
pidetäriittävän hyvää huolta. 

Oma lukunsa muodostavat katoamiset varastoilta , 
kuivaushuoneista, kuljetuksista, majoituksesta ja aluk
silta. Einsteinin mukaan materiaalin hävitessä muodos
tuu valtava määrä energiaa. Energiaa en ole havainnut 
muodostuvan ainakaan siinä määrin, mitä Turun Ran
nikkorykmentissä materiaalia katoaa. Joku ottaa ja vie 
nämä varusteet. Vältämme sanan "varastaminen" käyt
tämistä. Tästä on kuitenkin kyse. 

Tämä on tapahtunut aiemminkin. Kahden vuosikym
menen aikana varkauksien lukumäärän ja markkamää
räisen arvon kasvu on sietämättömän suuri. Alkukoke
mukseni perusteella rykmentistä kadonneen materiaalin 
arvo tulee yhden vuoden aikana olemaan kymmeniä tu
hansia markkoja. Meiltä on kadonnut työkaluja, maas
topukuja, huopavuorisaappaita, kiikareita, radioita, yksi 
rynnäkkökivääri, tykkien kiinnitysalustoja ym. 

Puolustusvoimien materiaali on puolustusvoimien 
omaisuutta ja kaikesta materiaalista on joku vastuussa. 
Ei ole yhteistä löytötavaraa, jonka voi viedä kotiinsa, 
missä se muuttuu tietyn ajan kuluttua "löytäjän" omai
suudeksi. Löydetty materiaali on välittömästi palautet
tava asianomaiseen varastoon tai yksikön vääpelille. Pa
lauttaminen myöhemminkin on mahdollista. Varastami
nen ei kuulu kansalliseen tapaamme. Palatkaamme tässä 
asiassa muutama vuosikymmen taaksepäin. 

Pertti Malmberg 
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Oli varsin valitettavaa, että Kuuskajaskarin 
rannikkolinnakkeen toiminta hiipui ja hajosi toi
siin varuskuntiin, mutta onneakin onnettomuu
desta löytyy. Jaskarin päätyminen vapaaehtoi
seen reserviläiskoulutuksen tukikohdaksi aloit
taa aivan uuden luvun vapaaehtoisen maanpuo
lustuksen saralla. Muutaman vuoden kuluttua 
tämä pieni saari tunnetaan hyvin, sillä maan eri 
puolilta sinne matkaa reserviläisiä tutustumaan 
uudentyyppiseen toimintaan. 

Oli sitä paitsi hyvä, että näin järkevää käyt
töä löytyi linnakkeelle, jokajuuri saatiin sanee
ratuksi kuntoon . Vaikka armeija tuntuukin, to
sin usein määrärahojen takia, sijoittavan jouk
ko-osastojaan painopistesuuntiin, kuten Turun 
Rannikkorykmentin Saaristomerelle, ei koskaan 
tiedä, milloin linnake palautuu aktiivitoimintaan. 
Tulevaisuuden sodankäynnissä rintamia on joka 
suuntaan ja silloin on eduksi, että puolustuksel
lisia kiintopisteitä on kaikkialla maassa. 

Rauhan aikana varuskunnat ovat tukipiste
itä, joiden toiminta heijastuu ympäristön siviili
elämään, joten niillä on merkitystä myös maan
puolustustoimintojen kannalta. Ne säteilevät 
vuorovaikutusta ympäristöönsä, kuten saariston 
linnakkeilla on oivallisesti havaittu. 

Rannikkorykmnentin reserviläisyksikköjä 
on kokeiltu jo parissa kertausharjoituksessa ja 
siinä kohdin tahti vain kiihtyy. Omaehtoiseen toi
mintaan, Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssei
hin ja puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoi
tuksiinjakautuva uusi reserviläistoiminta vaikut
taa lupaavalta. Tulokkaita olisi jo ensi alkuun 
runsaasti ja kun toiminta pääsee täysillä käyn
tiin, niin mylly alkaa pyöriä mies- ja naiskuntoa 
tuottavasti. 

On toivottavaa, että Kuuskajaskarin uusi 
kausi innostaa koko Selkämeren alueen väestöä 
uusiin koetuksiin ja talkoohenkeen, sillä koko 
maassa seurataan kiinnostuksella, miten asiat saa
rella hoituvat. Ja kun homma alkaa pyöriä kuin 
itsekseen, niin lounaissaaristosta löytyy muitakin 
tukipisteitä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
käyttöön. Tärkeintä oli toiminnallinen piristys
ruiske sinänsä. On siirrytty uusiin vaiheisiin. 

Seppo Sudenniemi 
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Kommelluksia 
kertausharjoituksen ajalta 

Sanotaan, että armeija marssii vatsallaan, 
mutta ei se vatsan täyttäminen aina täysin kom
melluksitta suju. 

Kertausharjoituksen valmistavan jakson 
joukkojen tullessa Öröseen he saivat ruokaa 
aluksilla matkan aikana. Örössä tosin odotti 
kastike valmiina ja perunasosevesi kuumana 
sekä maidot, voit ja hedelmät ruokailijoita. 
Asiasta kertova paperi oli unohtunut matkalla 
muonituskeskukseen johonkin pöytälaatik
koon, mistä johtui tuplaruoanvalmistus. 

Sen iltapäivän tuntuivat kaikki tulevan 
muonituskeskukseen varovaisesti tunnustellen 
ja vain pakon edessä, jos vaikka tulisi lentä
viä lautasia vastaan. Ei tullut. Olin muuttanut 
ruokasuunnitelmaa siten että kastike voitiin 
hyödyntää myöhemmin. 

Maanantaina varsinaisten joukkojen tul
lessaja yleisen hälinän vallitessa päivällisruo
kailu venyi ja venyi ja venyi. Osittain se kyllä 
johtui meistäkin, kun syöjämäärää ei tarkoin 
tiedetty ja ruokaa piti tehdä tarvittaessa lisää. 
Talousryhmä oli kuitenkin laskenut kenttäkeit
timen alta tulet sammumaan, eikä meinannut 
saada sitä uudelleen syttymään, joten ruokai
lussa seurasi tauko. 

Vihdoin kanarisotto valmistui ja sitä tuo
tiin sisään lämpöastialla. Ilmeisesti poika oli 
havainnut jotain vikaa astiassa koska kantoi 
sitä pohjasta kannatellen. Sisään päästyään hän 
otti kuitenkin kannen kädensijasta kiinni j a 
alkoi laskea sitä alas. Silloin se tapahtui . Sai
vasta irtosi ruuvi, lämpöastia putosi ja kansi 
aukeni . Ja kanarisotto lensi. Sitä oli joka pai
kassa, seinällä valui iloisesti riisiä ja vihan
neksia hitaammin ja painavammat kanapalat 
nopeammin. Elmu-kelmurullastakin löytyi rii
siä vielä monta päivää myöhemmin . Onni on
nettomuudessa oli ettei kuuma ri sotto roisku
nut pojan kasvoille. 

Kun jonottamisesta viimein tuli loppu, oli 

selvä yhden metrin rako päivällisjonon lopusta 
iltapalajonon alkuun. Taas iltapala venyi . Kun 
lopulta laitettiin keittiömies salin ovelle ilmoit
tamaan , että iltapala on ohi, siirtyivät iltapa
lalaiset keittiön ovelle. Sen mentyä lukkoon 
alettiin iltapalaa huudella avonaisista ikku
noistaja läkähtymisen uhalla nekin oli suljet
tava. Jos ei olisi otettu tiukkaa linjaa iltapalan 
lopettamiseen, olisi heitä käynyt vielä aamu
viideltä norkoilemassa. 

Yhtenä aamuna aamupala myöhästyi , kun 
päivystäjä kävi väärässä teltassa herättämässä 
talousryhmää, eikä tarkistanut ketä herätti . 
Heräteltyihin kuului myös varusmiespappi. 
Kenttärovasti kysyi herätetyltä myöhemmin 
miksei tämä ottanut viittä leipää ja kahta ka
laa ja jakanut niitä joukoille. 

Spagettijauhelihapata muuttui spagettili
hapadaksi, kun talousryhmä aktiivisenomai
sesti haki säilykenaudanlihapurkit varastosta, 
vaikka valmiiksi ruskistettujauheliha oli hei
tä varten viereisessä varastossa. Sen pahem
paa vahinkoa asiasta ei aiheutunut kuin ken
ties valitus, että aina nödee. 

Ja sokerina pohjalla oli karjalanpiirakat, 
joita muistellaan vielä kauan. Kallioniemen 
Hannu ihmetteli jo kuormaa tuodessaan, että 
kuinka noita on noin paljon. Kuittasin asian, 
että 1000 niitä on ja asia jäi siihen, koska oli 
kiire saada mut tavarat kylmään pois aurin
gonpaahteesta. Myöhemmin aloin tarkistaa 
asiaa ja totesin, että niitä on enemmän kuin 
1000. Useaan kertaan laskeminen sekä kon
tista että lähetyslistasta tuotti tuloksen 10640. 
Entäs nyt? Takaisin lähettäminen parin päi
vän päästä oli yksi vaihtoehto tai pakastimeen 
kantaminen toinen. Jos ne olisi lähetetty ta
kaisin niistä ei olisi ollut jäljellä kuin muruja, 
sillä laatikot olivat vaurioituneet jo kuljetuk
sen aikana jonkin verran ja kylmäkontissa pi
not olivat kaatuneet kerran. Joten Koivukos-
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ken Sepon kanssa pitkään harkittuamme tu
limme siihen tulokseen, että kannamme pak
kaseen. Sielläkin pinoamisvaiheessa kaatumis
vaara oli olemassa ja koetin ehdottaa yhdelle 
reserviläiselle,josko hän jäisi pitämään pinoa 
pystyssä. Ei suostunut. 

Niistä piirakoista puhutaan vielä pitkään. 
Kaikki meni muuten kuitenkin kohtalai

sen hyvin ja omalta osaltani sota on voitettu, 
koska nälkään kuolleita ei ole tietooni tullut. 

Ritva Sundqvist 
Örön ravitsemistyönjohtaja 

Örön ruokalassa ruoka maittaa kommelluksista huolimatta. 

5 _ 
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Söö suosi (joskus liiaksikin) harjoitusta koko viikon. 

-----

Töysperövaunullista rekkaa ei Örössö nöhdö ihan joka pöivö. 
Karjalan piirakoitako tössö tuodaan? 
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Saaristo tapahtumia 
Laivaston soittokunnan perinteinen kesä

kierros päättyi iloiseen konserttiin Rosalan 
kylässä. Vetiselle kentälle oli kerääntynyt 
melkoinen joukko kyläläisiä, kesävieraita ja 
Öröläisiä. 

Sää oli suosiollinen sikäli ettei satanut 
vaikka muuten olikin hiukan viileää, mutta se 
ei marssintahteja haitannut. Konsertin edetessä 
jalat löivät tahtia veden lotistessa jalan alla. 

Konsertin puolivälissä kapellimestari ker
toi, miten marssi musiikki syntyy eri soittimista 
ja jokainen antoi pienen näytteen yksinään. 

Sen jälkeen taas soittokunta jatkoi yhteis
soittoaan ja reippaat marssisävelet täyttivät 
Rosalan kylän. 

Samalle päivälle sattui lähiseudulle myös
kin Högsåra-päivä. Saaren nimikkoalus, keli
rikkovene Högsåra oli kutsuttu mukaan juh-

Laivaston soittokunta Rosalassa. 

listamaan päivää. Öröstä lähti joukko varus
miehiä sekä henkilökuntaa mukaan päivän 
viettoon. Perille päästyä alukseen vedettiin 
juhlaliputus, mutta suunniteltuja avoimia ovia 
ei voitu järjestää laituritilan puutteen vuoksi, 
vaan alus jouduttiin kiinnittämään toisen aluk
sen rinnalle. Mukanaolijat kuitenkin pääsivät 
tutustumaan pieneen Högsåran kylään, kirp
putoriin ja saaristolaismyyjien runsaaseen 
myyntivalikoimaan. Lisäksi paikalla oli tele
vision ruotsinkielinen kuvausryhmä tekemässä 
osittain suoraa lähetystä laituritansseista. 

Valitettavasti Högsåra-aluksen varusmie
hineen oli palattava ajoissa takaisin Öröseen, 
joten kelirikkovene sai ansaittua huomiota 
kesken kuvauksen kipparin ilmoittaessa kuu
luvasti käyttävänsä konevoimaa taaksepäin. 
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Turun rannikkorykmentti 
Rautavaaran Mehtä-Jukolassa 

Rykmentin suunnistajat tekivät historiaa 
osallistumalla ensi kertaa joukko-osaston 
omalla joukkueella maailman suurimpaan 
suunnistuskilpailuun Jukolan viestiin. 

Viesti juostiin tänä vuonna savolaisessa 
korpimaisemassa Rautavaara - Nilsiä - Var
paisjärvi alueella. Kilpailukeskus oli sijoitet
tu Rautavaaran alueella olevan lentokentän 
alueelle, joka tarjosi loistavat olosuhteet pih
kaniskojen massatapahtumalle. Järjestelyt oli
vat kilpailun, majoituksen kuin muunkin huol
lon osalta hoidettu erittäin mallikelpoisesti 
sotilaidenkin näkövinkkelistä. Saapuessamme 
kilpailualueelle yli kuuden tunnin ajon jälkeen 
oli alueella havaittavissa suuren urheilujuh
lan tuntua, jonka tämänlaatuinen kisatapah
tumajo pelkästään luo maantieteellisen sijain
tinsa perusteella. Ei ole yhtä värikästä lippu
rivistöä varmastikaan Rautavaaran vaarojen 
juurella nähty kuin tänä kyseisenä viikonlop
puna. Vastaanotto oli kisavieraille heti portin 
sisälle päästyämme savolaisen ystävällinen. 
Voimme vain todeta, että murteet ovat tämän
kin maan kultturirikkautta. 

Rykmentin joukkueessa juoksivat Simo 
Uusikartano, Marko Österman, Juha Seppä
nen, Jyrki Runola, Vesa Myllymaa, Harri Kos
ki ja Uolevi Piispanen. Juoksujärjestys nou
datti samaa järjestystä. Aikaisempia kokemuk
sia Jukolasta oli Simalla, Markalla, Vesallaja 
Uolevilla. Joukkueen tavoite oli varsin selkeä 
- joukkue suoriutuu maaliin ankkurin johdat
telemana-. Mutta mitä lähemmäksi kisan alku 
kävi lauantai-iltana sitä enemmän alkoi arvai
lu ja taktikointi joukkueen todellisista mah
dollisuuksista ja oli havaittavissa pientä jän
nitystäkin, sillä olihan joukkueessa kolme en
sikertalaista - keltanokkaa. 

Jokaiselle kuitenkin tehtiin henkilökohtai
nen aikatavoite, jolla pyrittiin arvioimaan vaih
toaikoja ja rytmittämään heräämisiä. Meillä 
tämä onnistui erinomaisesti, mutta liikkeellä 
oli joukkueita, joista unisimmat eivät kyen
neetkään olemaan lähtöalueella vaan saattoi
vat tulla jopa tunnin myöhässä tai sitten ei ol
lenkaan. Mitä lienee muiden kilpakumppanei
den mielessä liikkunut? Meillä kuitenkin kaik
ki meni ongelmitta, mutta tavoiteaikojen las
kun jälkeen tarkennettiin vielä joukkueen ta
voitteita eli joukkueen ankkurin oli päästä
vä liikkeelle ennen yhteislähtöä eli "rupusak
kia". Tämä vaati jokaisen osuuden henkilö
kohtaisen tavoiteajan alittamista kahdeksalla 
minuutilla. 

Jukolan viestin vaikuttavin tapahtuma oli 
ilman muuta yhteislähtö, jossa 1048 joukku
etta rynnisti maastoon TYKINLAUKAUK
SEN saattelemana lauantai-illan hämärtyessä. 
Simo lähti ennakkoluulottomasti matkaan ja 
selviytyi 13.2 km:n avausosuudesta hyvin tul
len vaihtoon sijalla 458 alittaen tavoiteajan 15 
minuutilla. Marko lähti 13,5 km:n pitkälle 
yöosuudelle tavoitteenaan kahden tunnin ali
tus. Mahdollisuudet tavoiteaikaan kariutuivat 
kuitenkin 9,5 km:n jälkeen, kun molemmat 
jalat kramppasivat pahasti ja pakottivat mie
hen kävelemään vaihtoon. Tavoite ylittyi 12 
minuutilla ja sijoitus oli 725. Juhan osuus oli 
pituudeltaan 10,9 km. Varman päälle suunnis
taen Juha selvitti osuutensa ja tuli vaihtoon 
sijalla 908. Jyrkille oli siunaantunut kilpailun 
toinen juniorimatka" 9,1 km. Jyrki tuli vaih
toon sijalla 874, ja aloitti oman tavoiteaikan
sa 40 minuutilla. Toisen lyhyen osuuden juoksi 
Vesa. Suunnistus meni hyvin ja juoksukin 
kulki kunnon edellyttämällä tavalla ja tavoi-
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teaika alittui 10 minuutilla. Vesa oli vaihdos
sa 852. Harrin osuus sujui myöskin mallik
kaasti . Juoksukuntoa löytyi ja suuria virheitä
kään ei tullut. Harri lähetti ankkuri-Uolevin 
metsään n.40 minuuttia ennen yhteislähtöä. 
Tavoite oli jo saavutettu ja nyt jäätiin odotta
maan joukkueen nestorin suoritusta kisan pi
simmällä 15,5 km:n osuudella. Uolevi suoriu
tui osuudestaan kiitettävästi alittaen tavoite
ajan 25 minuutilla. Joukkueen lopullinen si
joitus oli kaikkien tarkistusten jälkeen 788 ja 
loppuaika 12.23.57. 

Kotimatka oli enää edessä, 
joka väsymyksestä johtuen osoit
tautuikin raskaimmaksi osuudek-

Simo Uusikartano löhtötun
nelmissa 

si. Seuraavan vuoden Jyväs-Jukolaan alkoi 
välittömästi henkinen ja fyysinen valmistau
tuminen ja näinollen voi vain toivottaa muut
kin innokkaat rykmenttiläiset mukaan tähän 
joukkoon. Jälkipeleille jäi tilaa vielä pitkälti 
tapahtuman jälkeenkin, mutta yhteenvedoksi 
voi todeta vastaavan tapahtumanolevan ter
veellistä kaikille yhteishengen ja huumorin 
virikkeenä 

JR 



_ 10 ________________ pauhuja ~ --

Henkilötapahtumia 
Rykmentissä 
Ylennykset 

1.8. Everstiluutnantti Pertti Malmberg 
everstiksi 

10.9. Korpraali Ronnie Pettersson 
alikersantiksi 

Alikersantti Torvald Eksten Kersantiksi 

Ylikersantti Heikki Salakari vääpeliksi 

1.10. Kapteeni Veli-Pekka Paatero majuriksi 

Yliluutnantti Pasi Rantakari kapteeniksi 

Rykmenttiin tulijat 

20.6. Vänrikki Jyrki Runola 
opetusupseeriksi Gyltö linnakkeelle 

Vänrikki Antti-Jussi Ruoho 
opetusupseeriksi Gyltön linnakkeelle 

1.7. Raila Hennala sairaanhoitajaksi 
Örön linnakkeelle 

1.9. Yliluutnantti Jyry Tuominen 
kuljetusupseeriksi Saaristomeren 
Rannikkopatteristoon Gyltöseen 

16.9. Mauritz Holmberg varastomieheksi 
Örön linnakkeelle 

1.10 Luutnantti Reima Halonen 
opetusupseeriksi Gyltön linnakkeelle 

Uuteen tehtävään rykmentissä 

1.9. Luutnantti Marko Österman 
korjaamoupseeriksi Saaristomeren Rannikko
pattriston esikuntaan 

1.10. Yliluutnantti Antti Viiru 
Gyltön linnakkeen varapäälliköksi 

Luutnantti Timo Väänänen opetusupseeriksi 
Gyltön linnakkeelle 

1.11. Tilannevalvoja Eija Jalas 
tilannevalvojaksi Örön linnakkeelle 

Luutnantti Antti Survonen talousupseeriksi 
rykmentin esikuntaan Turkuun 

Sotilasmestari Seppo Koivukoski 
talousupseeriksi Saaristomeren Rannikkopat
teriston esikuntaan Gyltöseen 

Rykmentistä siirtyneet 

1.10. Yliluutnantti Juha Tuominen 
Kotkan Rannikkopatteristoon 

Luutnantti Harri Koski 
Kotkan Rannikkopatteristoon 

Vänrikki P Eronen 
Kotkan Rannikkopatteristoon 

Vänrikki H Tomukorpi 
Kotkan Rannikkopatteristoon 

1.11. Sotilasmestari Esa Hyökyvirta 
Porin Prikaatiin 

Luutnantti Seppo Orpana 
Oriveden asevarikolle 

Rykmentin pienoislippu 

Eversti Juhani Haapala 
Varastonhoitaja Sakari Mustonen 
Kokki Tuulikki Setälä 
Luutnantti Juha Stoor 
Luutnantti Mika Oranen 
Keittäjä Tuula Savioja 
S-vääpeli Markku Vaarola 

Rykmnetin plaketti 

Yliluutnantti Kim Danielsson 
Yliluutnantti Janne Huusko 
Luutnantti Tomi Bergman 
Kokki Sirpa Käri 
Vänrikki Juha Sundell 
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Rykmentin risti 

Sairaanhoitaja Reija Allen-Kulmala 
Luutnantti Staffan Engberg 
Ravitsemistyöntekijä Eila Hahl-Toivo 
Teknikkoluutnantti Ari-Pekka Harhala 
Sotilasmestari Erkki Järvi 
Alikersantti Petri Koskela 
Luutnantti Mika Kemppi 
Everstiluutnantti Erkki Marttila 
Yliluutnantti Jarkko Miettinen 
Toimistosihteeri Terttu Mäkinen 
Toimistosihteeri Tuula Pekkala 
Tilannevalvoja Jani-Jukka Salonen 
Yliluutnantti Juha Tuominen 
Luutnantti Antti Österlund 

Ritarimaljakilpailun voitto 
Kuuskajaskarin linnakkeen joukkue 
johon kuuluivat 

Kokelas Ville Isotalo 
Alikersantti Jani Kiviranta 
Upseerioppilas Janne Marin 
Upseerioppilas Janne Röytiö 
Oppilass Jukka Virtanen 
Tykkimies Sami Mäki 

Untuvikot 

Lena ja Juha Åberg 
tyttö, 4.10.1996 

Leena Holvitie varmistaa arvomerkin kiinnityksen komentajan ylennystila isuudessa 
Gyltön kerholla. 
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Tali Ships Race 
Minulle aukesi tilaisuus osallistua 

TSR:een yhteysupseerin ominaisuudessa ja 
sellaisesta tilaisuudestahan ei voi kieltäytyä. 
Tehtävänäni oli olla laivaa vastassa ja edustaa 
isäntää englantilaisella Astrid-purjelaivalla. 

Alukseen kuului 28 miehistön jäsentä jon
ka keski-ikä oli noin 20 vuotta. Nuorison mu
kana oli tietenkin vanhempaa asiantuntijakaar
tia 7 henkeä, joka kuului laivan varsinaiseen 
henkilökuntaan, joista vanhin oli 60 vuotias 

laivan kapteeni. Itse 
purjelaiva oli 138 jal
kainen kaksimastoinen 
priki joka oli rakennet
tu vuosisadan alussa 
Hollannissa mutta eri
laisten vaiheiden jäl
keen korjattu ja uudel
leen rikattu valmistuen 
1989. Laivan omistaa 
aatteellinen säätiö jonka 
päätarkoituksena on 
purjehduselämyksien 
tarjoaminen nuorisolle. 
Purjehdusalueina on At
lantti ja Karibia. 

Turussa vietetyn 
jakson jälkeen matkus
tin laivan mukana Tu
rusta Pärnäisiin joka 
myös se oli mieleenpai
nuva kokemus. 

Juha Saarinen 

Lolvopolvelusto. Kuvan ylöloldosso nökyy TSR-viirit myös aikai
semmista vuosista. Vanhojen viirien tallessa p itöminen on kun
nia-osio koska viirien varastaminen toisilta kuuluu epövirolliseen 
laivojenvöliseen toimintoon satamissa kilpailun aikana. 

pauhuja ________________ 13 _ 

Juho työn touhussa. Harmaatukkainen mies on loivan kapteeni. 

Osa loivan miehistöstö ryhmökuvosso 
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Sotaharjoituksessa ulkomailla 
Saksassa, Munsterin harjoitus

alueella toimeenpantiin 5. - 15.9. 
1996 NATO:n PfP-ohjelmaan kuu
luva " CO-OPERATIVE LAN
TERN" - rauhanturvaharjoitus. Tu
run Rannikkorykmentti osallistui 
harjoitukseen yhden upseerin voi
min. Suomalaisia harjoituksessa oli 
25. Harjoitukseen osallistui sotilaita 
kaiken kaikkiaan 18 eri maasta. 

Timo Kirvesoja 

Allekirjoittanut yhdessö lentöjövel
jen kanssa harjoituksen epövlralli
sella osuudella tutustumassa Bre
menin nöhtövyyksiin. 

Kulkulupani harjoituksessa. 

pärskeitä ________________ _ 15 _ 

Utön linnakkeella järjestettiin 7.7 ensim
mäiset, mutta toivottavasti perinteeksi ja jo
kavuotisiksi muodostuvat kesäolympialaiset. 
Olympialaiset muodostuivat parikilpailuna 
suoritetusta seitsenottelusta. Lajeina seitsenot
telussa oli tennis, kyykkä, traktorinveto, ryn
näkkökiväärin purkaminen ja kokoaminen 
sokkona, polkupyörätrial, tikanheitto ja sukel
lus. Kilpailun tasaväkisyydestä johtuen vielä 
näiden seitsemänkin lajin jälkeen oli kahdella 
voittajaehdokasparilla tasapisteet, joten mes
taruus ratkaistiin tikkafinaalissa. 

Olympialaiset kestivät kokonaisen päivän 
aamusta iltahämärään. Kilpailuihin osallistui
vat lähes kaikki linnakkeen varusmiehet ja 
muutamia kantahenkilökunnan edustajia mu
kaanlukien linnakkeen päällikö sekä -vääpe
li . Yhteensä osallistuvia pareja oli 19. 

Loppujen lopuksi tämän jännityksensä fi
naaliin asti säästäneen kilpailun voitti yhdel
lä tikalla pari alikersantti Kave 'nja alikersantti 
Ojanen /109 pistettä). Toiseksi sijoittui pari 
kokelas Kauppi ja kokelas Kesälä (109 pis
tettä) ja kolmanneksi pari alikersantti Marju
nen ja alikersantti Paaer (96 pistettä). 

Kilpailun palkinnot saatiin Rannikkosoti
laskotiyhdistykseltä, joten heille kuuluu kau
nis kiitos. 

Varsinkin varusmiehille oli "porkkanana" 
myös linnakkeen päällikön lupaama kun
toisuusloma voittajaparille. Säänsuosimat 
olympialaiset järjestettiin varusmiestoimikun
nan ja varusmiesten liikuntakerhon kiinteäs
sä yhteistyössä. 

Alikersantti Ojanen, tykkimies Pulli 

t 

Mallisuoritus! Kuinka moni enöö osaa kyykköö? 
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Pujotella voi Utössökin. 

Törkeintö on ettö vedetöön samaan suuntaan! Työn touhussa linnakkeen pööllikkö 
Vesa Ranki ja linnakkeenn vööpeli Markku Viitala . 

--~ pärskeitä ________________ 17 _ 

Arvoisa KALKAKSEN lukija ja 
TURUN RANNIKKORYKMENTIN 
YSTÄVÄ. 

Örön linnake etsii vanhoja valokuvia linnakkeelta, jotka esittävät 
vanhoja rakennuksia sekä eri vaiheita linnakkeen kehityksestä. 
Olemme tekemässä valokuvakansiota linnakkeen vaiheista, mutta 
materiaalista on puute. 

Kuvat palautamme kuvauksen jälkeen. 

Kuvista tarvitsisimme seuraavat tiedot: 
- mitä kuva esittää 
- päivämäärä (aikavälikin riittää) 
- kuvan ottaja / haltija 

Liitä mukaan yhteystietosi. 

KIITOS AVUSTA ! 

Lähetysosoite ja yhteyshenkilö: 

ÖRÖN LINNAKE 
25930 KASNÄS 

Ltn Matti Autio 
puh työ 02 - 4607251 
puh as 02 - 4607227 
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Saariston päällystö 50 vuotta 
Saariston Päällystö ry vietti 50-vuotisjuhliaan 18.5.1996. Juhlapäivän tilaisuudet alkoivat 

seppeleenlaskulla Korppoon sankarihaudoille, seppeleen laskivat puheenjohtaja yliluutnantti 
Pentti Hietamies, varapuheenjohtaja luutnantti Timo Luntamo ja sihteeri luutnantti Vesa Tiira. 

Juhlapäivä jatkui illalla coctailtilaisuuden merkeissä Korppoon Kommunalgårdenissa, näyt
tävän ja maittavan coctailpöydän aikaansai Anne Aittola apulaisineen, boolin juhla väelle teki 
Timo Luntamo apumiehineen. 

Ilta päättyi 50-vuotistanssien merkeissä, tasokkaasta musiikista vastasi Laivaston Soitt9-
kunta musiikkikapteeniluutnantti Jari Virran johdolla. 

Juhlivaa yhdistystämme muistivat tervehdyksin ja muistolahjoin Päällystöliitto ja puheen
johtaja Harri Siren, Turun Rannikkorykmentti , Korppoon kunta, Varsinais-Suomen piirin lähi
yhdistykset, sekä ystävämme Ruotsin Vaxholmasta. Ystävyys ja yhteistoiminta on jatkunut 
ruotsalaisveljien kanssa jo 25 vuotta. 

Vesa Tiira 

Pentti Hietamies ja Vesa Tiira muistolahjojen kera. 

--~ pärskeitä ________________ 19 _ 

Turun Rannikkorykmen.tin vala 
Vel1maalla 

23.8.1996 pidettiin rykmentin valatilai
suus Vehmaalla. Sää oli mitä parhain ja päi
väjuhlassa vaivasi jopa helle. Aamupäivällä 
oli ensin seppeleenlasku sankarihaudalle jon
ka jälkeen seurasi jumalanpalvelus ja valan 
vannominen Vehmaan kirkossa. Kirkonmeno
jen jälkeen oli vuorossa tuoreiden tykki mies
ten ohimarssi Vinkkilän keskustassa. Paraa
tin otti vastaan Rykmentin komentaja eversti 
Pertti Malmberg. Päiväjuhlaja valalounasjär
jestettiin Vinkkilän koulun pihalla jossa myös 
oli kalustonäyttely. 

Päiväjuhlassa palkittiin parhaina alokas
taistelijoina tykkimiehet Tero Lahti ja Jani 
Heikkilä sekä parhaina alokasryhmänjohtaji
na alikersantit Kimmo Salo ja Jani Kiviranta. 

Alokkaan puheen pöivöjuhlassa pit i 
tykkimies Pekka Vanhakylö 

AUTOKORJAAMO 
HANNU MÄKELÄ 

- moottorikorjaukset 
- peltivauriot 
- katsastuskunnostukset 

Hakuninvahe 3 
26100 Rauma 
02-8241 566 
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Rykmentin vuosipäivä 10.9. 
Vuosipäivä vietettiin tänä 

vuonna Turussa. Aamulla oli 
juhlallinen lipunnosto ja seppe
leenlasku sankarihaudalle. Päi
vällä oli vuorossa päiväjuhla 
Heikkilän kasarmin auditoriossa 
jonka jälkeen juhlalounas Heik
kilä ruokalassa. Päiväjuhlaan ja 
lounaaseen osallistui lähes 200 
henkilöä, kutsuvieraita, palkitta
via ja "tavallisia työntekijöitä". 
Päiväjuhlan ja lounaan aikana 
meitä viihdytti Laivaston soitto
kunta ja laulusolistina esiintyi 
Tuija Saura. 

Illalla seurasi risteily miina
lautta Pyhärannalla. Kiitokset 
laivan henkilökunnalle hyvin jär
jestetystä risteilystä. (Laivan 
henkilökunta joutui tietenkin 
viettämään vuosipäivän työn 
merkeissä.) Ruokapuolesta vas
tasi Raision aikuiskoulutuskes
kus ja ruokakin osoittautui aivan 
erinomaiseksi sekä maun että 
esillelaiton suhteen. Varsinaista 
taidetta. 

Musiikista vastasi kolme va
rusmiestä Laivaston soittokun
nasta ja heidän ansiostaan jot
kut pääsivät kylmästä illasta huo
limatta jopa hikeen. 

Ritarimaljakilpailun voittajajoukkue kenraali 
Ehrnroothin onniteltavana pöivöjuhlassa. 

--~ pärskeitä ________________ 21 _ 

Ravitsemistyönjohtaja Rauni 
Morottajasta Vuoden 
rykmenttiläinen 

Ravitsemistyönjohtaja Rauni Morottaja nimitettiin Vuoden rykment
tiläiseksi rykmentin vuosipäivänä 10.9.1996 Turussa pidetyssä tilaisuu
dessa. Osoitukseksi valinnasta hänelle luovutettiin rouva Hanna Karijär
ven rykmentille palkinnoksi lahjoittama upea pokaali. Rauni on tehnyt 
ansiokkaan uran rykmentissä vuodesta 1972 alkaen ja toimii tällä hetkel
lä Utön linnakkeen ravitsemistyönjohtajana eli emäntänä. 

Onneksi olkoon. 

0 ar-es c:,-., 

e KUMI- JA MUOVILETKUT 
• LIITTIMET, VENTTIILIT 
• KUMILEVVT, KUMIPROFIILIT 
eTEKNISET KUMITUOTTEET 
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Ensiapukoulutusta 
Utössä 

Utössä pidettiin 13. - 15.9. Suomen Pu
naisen Ristin ensiapukurssit 1 ja 2. Opiskelu
tahti oli tiivis laajasta aiheesta johtuen mutta 
osallistujat, yhteensä 11 , jaksoivat urheasti 
loppuun asti ilman pahempia loukkaantumi
sia. Opetusaiheisiin kuuluivat tavallisen ensi
avun lisäksi muunmuassa pelastustaktiikkaja 
toiminnan johtamista onnettomuuspaikalla 
sekä lapsen ja vauvan elvytys. Mielenkiin
toinen kurssi josta voi olla joskus elämänar
voista hyötyä. 

Rannikko
sotilaskoti
yhdistys r.y. 

Rauman 
paikallisosasto 

Lännen Puhelin 
~ 

Lännen Puhelin 
tarjoaa 

FINNET-YHTIÖT 

OmaSoitto-
jokaiselle oma puhelinnumero 

Minulle se on! - OmaSoitto saa puheli
menne soimaan jopa neljällä eri tavalla. 
Puhelinnumeron perään lisätään 
numero 1, 2 tai 3 ja näin puhelimen 
soidessa soittoäänestä voi tunnistaa, 
kenelle puhelu on tulossa. OmaSoitto
palvelun kanta-asiakkaamme saavat 
ilman 80 markan kytkentämäksua. 
Palvelumaksu on kympin kuussa. 

Kotivastaajasta, OmaSoitostaja muista mukavista Pluspa/veluista saat 
lisätietoja soittamalla ilmaisnumeroomme 0800-9-8313. Soitellaan! 

.. 

,, 
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Elokuun lopulla vietettiin rannikon
puolustajien päivää Helsingissä. 

Järjestelyvastuu oli Suomenlinnan 
rannikkotykistökillalla. Päivän tilaisuuk
siin osallistui kolme-neljäsataa ihmistä. 
Tilaisuus oli järjestetty monipuolisesti. 
Oli reserviläisyksikön näytösammunta 
rannikkotykillä ja kranaatinheittimellä, 
kalustonäyttelyitä, kilpailuja sekä paljon 
muuta. 

Tilaisuudessa paljastettiin myös mu
seotykkitoimintaa rahoittaneiden yritys
ten sponsoritaulut. 

Nämä yritykset ja helsinkiläisten pyy
teetön työ jättävät jälkipolville palan ase
lajin historiaa. Järeä museokanuuna ja 
ennen kaikkea upea Durlacher-tykki ovat 
esimerkkejä aselajihistoriallisesta työstä. 

Hyvä. 

Tilaisuudessa oli mukana paljon nuo
ria, myös nuoria naisia. Kysellessäni mis
tä he olivat kiltaharrastuksen löytäneet, 
vastaus oli aina samansuuntainen. Olivat 
nuorten kiltalaisten tyttöystäviä, vaimoja 
tai edellisten kavereita. Harrastus oli tart
tunut. 

Vaikka erilaisuus on kaunista minua 
jäi mietityttämään. Voitaisiinko me Turus
sa ottaa helsinkiläisistä oppia? 

Voisiko meidän reserviyksikkötoiminta 
varsinaisen toiminnan ohella kehittyä molem
pien sukupuolten yhteiseksi harrastukseksi? 
Tarvitseeko kehittyä? Olisiko tässä killan nuo
risosiivelle työsarkaa? 

Tällaisia mietteitä Helsingistä. 

Hyvää syksyä 
Heikki Kiviranta 

IÄNNEN VAKUUTUS 
TUTTU JA TURVALLINEN 

Rauma Eurajoki 
puh. 8385 500 puh. 8684 045 

Avoinna Avoinna 
ma-pe 8.30-16.00 ti-to 10.00-17 .00 
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Rannikonpuolustajien pöivillö aurinko paistoi ja ruoka maistui. 

TurRR:n toiseksi tullut joukkue. 

kilta _________________ 25 _ 

Tämän lehden teemana on vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus, johon liittyen uusi
na "elementteinä" ovat tulleet mukaan reser
viyksikkötoiminta eli RYT, paikallisosastotoi
minta eli PAT, sekä paikalliyksikkötoiminta eli 
PYT, joista on tarkempi Satakunnan alueen 
koulutuspäällikön selvitys toisaalla tässä leh
dessä. 

Selkämeren Killan eräänä toiminnan ta
voitteena on ollut ja on edelleen ns . kiltapat
teri (perinnepatteri) toiminnan aloittaminen 
Kuuskajaskarin "hiljentyvällä" linnakkeella. 
Uudistetun koulutusjärjestelmän myötä on 
tullut aiheelliseksi pohtia sitä, miten kiltapat
terin toiminta voidaan joustavasti kytkeä mu
kaan uuteen järjestelmään. Oma käsitykseni 
on, että se on täysin mahdollista ja toisi osal
taan mielenkiintoa ja mielekkyyttä mukaan 
toimintaan. 

Eräs malli voisi olla, että linnakkeen re
serviyksikköä RYT:iä täydennetään kiltapat
teritoimintaa sitoutuvilla ja halukkailla hen
kilöillä, jolloin sovellettaisiin paikallisyksikön 
eli PYT:in sukupuoli ja ikärajoja kuitenkin 
niin, että "nuorille ja naishenkilöille" tehtä
vät organisaatiossa voisivat olla heille sovel
tuvia huolto- ja tukitehtäviä. Uskoisin, että tätä 
kautta RYT saisi välttämättä tarvitsemaansa 
täydennystä ja kokemuksen tuomaa syvyyttä 
toimintaansa. 

On pelättävissä, että mikäli PYT:n toimin
ta rajoitetaan pelkän "avustajan rooliin ja teh
täviin" esimerkiksi jonkin varaston tai alueen 
vartiointi in toimintaan ei saada ketään innos
tumaan. 

Tätä kirjoittaessani Kuuskajaskarin lin
nakkeen tuleva käyttö on edelleen avoinna. 
Vahva sotilashuhu kuitenkin kertoo, että lin
nakkeen käyttö koulutuskeskuksena on myö
tätuulessa, jolloin Selkämeren Killan hellimä 
ajatus RYT:in ja kiltapatterin toiminnan käyn
nistymisestä voisi aikanaan toteutua ja Rau
manmeren turvallisuus olisi taattua myös tu
levi na vuosina. 

Hyvää syksyä 

Tauno Setälä 

i!Ön5i-Suomi 
Susivuorentie 2 26100 Rauma. Puh. 938-83 361 
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HUfflikauppa 
Teknisen kumin erikoisliike 

-hihnat -letkut -levyt 
-liittimet -muotonauhat 

... ja paljon muuta 
Posell inkatu 4 Puh. 02-8222722 
26100 Rauma Koti 02-8220284 

GSM 0400-536778 

PARAS OTTAA 

otäs 
KULJETUKSET KUORMA-AUTOILLA 

MR-SALVI OY 

Rauma 

Masi 
lumityäalstandi 

Gy/1 rommkola viäl jäi/ mene, 
mut lume// tarvita Masi-kola. 

- ~ 
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Paikallisosastotoiminnasta 
lisäpuhtia vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön! 

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä on Suo
messa tehty koko itsenäisyyden ajan ja tietyillä 
alueilla varmasti sitä ennenkin. Liekki on toi
sinaan palanut kirkkaana ja toisinaan ehkä sil
miä kirveltäen, savuttaenkin. 

Pariisin rauhansopimuksen tulkintamme 
perusteella aatteemme tuli palaa tänä päivänä 
tasaisesti; liekki leimahtaa kuitenkin silloin täl
löin eri tahoilla tulevien tuulahdusten voimas
ta, mutta savu nousee suoraan ylös. Turvalli
sesti voidaan todeta, että lukuisten järjestöjen 
kesken vallitsee hyvä henki ; päämäärä "koko
naispuolustuksen tukeminen" kaikilla on sama. 
Yksityiskohdissa eri tahoilla saa ja pitääkin olla 
omaa jäsenistöä palvelevia painotuksia. 

Seitsemän suurimman maanpuolustusjär
jestön muodostama Maanpuolustuskoulutus 
RY (MPK ry) on kouluttanut yli 20.000 va
paaehtoista alan harrastajaa noin neljän vuo
den aikana. Ja toiminta jatkuu. Satakunnassa 
päästäneen tämän vuoden loppuun mennessä 
yli 1700 kurssisuoritukseen. 

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tuke
minen liitettiin jokin aika sitten lakiin "Puo
lustusvoimien tehtävät". Järjestöjen yhteistoi
minta on aina sujunut kitkattomasti sotaväen 
kanssa. 

Käsitteet ovat yleensä toiminnassamme ol
let yksiselitteisiä. Kenraali Vallasen komiteat
yön pohjalta päädyttiin nimikkeeseen "vapaa
ehtoinen maanpuolustusjärjestelmä", millä tar
koitetaan kaikkea vapaaehtoisen maanpuolus
tustyön ja puolustusvoimien välistä yhteistoi
mintaa. Järjestelmä niveltyy hyvin muihin mää
ritelmiimme; maanpuolustusalueet, sotilaslää
nit, sotilasalueet 7 ja toisaalta yleisjoukot, pai
kallisjoukot, tukijoukot. 

Puolustusvoimat nostavat kertausharjoi
tustensaja meidän järjestöjen kurssituksen kautta 
suorituskykyään, valtion leikkauksista huolimat
ta. 

Asian selvittämiseksi tarkennettakoon vielä 
muutamia käsitteitä: 

- Paikallisosasto, PAT, on kunnan alueella ta
pahtuvan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu
tuksen yleisnimi 

- Johtoryhmä; JORY, on PAT:n toimintaa koor
dinoiva ryhmä. Se johdolla saadaan kunnan alu
eella asukkaiden hyväksyntä kaikelle vapaaeh
toiselle maanpuolustustyölle 

- Reserviyksikkö, RYT, on sodan ajan henki
lösijoitusten mukainen joukko 

- Paikallisyksikkö, PYT, on vapaaehtoista 15 
vuotta täyttäneistä henkilöistä, naisista ja mie
histä muodostettu joukko, joka haluaa oman 
kuntansa alueella osallistua kaikenlaiseen tur
vallisuusvalmiutta nostavaan toimintaan. Yksik
köön voivat kuulua "rauhan aikana" kaikki, poik
keusoloissa muuallekin sijoitetut kuntalaiset. 
Harrastusmahdollisuus taataan kaikilla omassa 
koti kunnassa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan 
laajetessa nähtiin siis tarpeelliseksi muodostaa 
kaikkien kansalaispiirien hyväksymä neuvotte
luelin, vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä, 
jotta valtio, puolustusvoimat ja muut viranomai
set olisivat joka hetki tietoisia missä mennään
tilanteesta. Minkään yksittäisen järjestön toimin
taa ei haluta rajoittaa, yhteistoimintaa vain tii
vistetään 

Paikkakunnalla perustettavan joukon (RYT) 
reserviläiset pitävät taitojaan yllä puolustusvoi
mien harjoituksissa tai kokoontumalla vapaaeh
toisesti omatoimisesti. Edelleen halukkaat voi-
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vat hakeutua MPK ry.n kursseille. Toivotaan, että 
asian tultua tutuksi RYT:n osallistumisprosentti 
5 - 10 vuoden sisällä on 75 - I 00. 

Paikallisyksikkö (PYT) perustetaan alu
eelle, kuntaan, mikäli kiinnostusta harrastuk
seen on. Naapurikunnat voivat muodostaa 
yhteisen PYT:n, missä on eri jaostoja olosuh
teiden mukaan. PYT:n päätehtävä on valmis
tautua tukemaan RYT:n toimintaa poikkeus
oloissa. Syvässä rauhantilassa PYT kuitenkin 
suorittaa muitakin JORY:n määrittämiä, alu
eellisia mielekkäitä tehtäviä/ palveluksia. 

Paikallisosaston johtoryhmä, JORY, rapor
toi toiminnoistaan puolustusvoimien edusta
jalle eli sotilasalueen päällikölle. Sotilasalue 
(SALE) no poikkeusoloissa muodostettava, 6 
-10 kunnan muodostama kokonaisuus. 

Miten minä kuntalainen, joka ei kuulu 
mihinkään maanpuolustusjärjestöön pääsen 
mukaan toimintaan? 

Vastaus: Tulemalla paikkakunngllasi jär
jestettävään informaatiotilaisuuteen tai otta
malla yhteyttä tuntemaasi maanpuolustusjär
jestön edustajaan. 

Mottona voitaneen todeta. "Toiminta sel
kiytyy entisestään. Harrastusmahdollisuudet 
kotipaikkakunnalla lisääntyvät. MPK ry:n 
kurssitoiminta monipuolistuu." Taisteluväli
nekoulutus säilyy edelleen puolustusvoimien 
johdossa. 

Satakunnan alueen koulutuspäällikkö 

Risto Äikiä 
Simontie 2 
28400 Ulvila 
02 - 5389696 

Turvakurssi 61 , Satakunta. Oppilaat suunnistuksen saloihin tutustumassa. 
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Raumanmeren jotos -96. Rastitehtövönö paarien teko, potilaan sijoittaminen 
niihin sekö kuljettaminen. 

Järjestettävät kurssit satakunnan 
koulutusalueella syksyllä 1996 

Kurssin nimi Paikka Aika Tunnit 

Turvakurssi Punkalaidun 30.10 - 30.11. 40 
Perusyksikön vääpelit Säkylä 15. - 19.10. 16 
Sissi taidot Säkylä 18. - 20.10. 24 
Krh:n tuliasematoim. Säkylä 19.10. 8 



_ 30 __________________ kilta 

Merivalvontakurssilla Raumalla 
Maanantaina 24.5.1995 oli TurRR:n eta

pin kaffi!aan kerääntynyt joukko merivalvon
nasta kiinnostuneita. Kurssin johtaja, koulut
tajat ja kurssilaiset. Kurssilaiset olivat nuoria 
ja varttuneita, naisia ja miehiä. Oli meripelas
tusseuran puheenjohtaja, navigaatioseuran 
kommodori, rannikkosotilaskotisisaria, aktii
visia reserviläisiä, turva- ja valmiuskurssin
käyneitä ja muita innostuneita. Jo äskeisestä 
kurssilaisten kuvauksesta täytyy voida päätel
lä, että kaikki olivat hyvin motivoituneita. Kun 
vielä kurssin vetäjät olivat kaikki asiansa hy
vin osaavia, syntyi kurssi,joka intensiivisyy
dessään ylitti kaikki kirjoittajan aikaisemmin 
käyneet kurssit. Tiiviisti opeteltiin iltaisin asi
oiden teoriapuolta: suuntima-, suunta-, nope
us- ja matkalaskelmia. Alustyyppien tunnis
tamista, viestikalustoa jne. Käytännön koulu
tusta saatiin Kuuskajaskarin linnakkeella. 

Näin edettii n neljä viikkoa, ja kaikki al
koi olla valmista itse suurta asemaharjoitusta 
varten. Tämäkin tapahtui Kuuskajaskarissa. 
Joukko oli jaettu neljään: Kolmeen varsinai
seen valvontaryhmään sekä merivalvonta
aluekeskusryhmään (MevaK). 

Linnakkeelle lähdettiin yhteysveneellä 
Suojan laiturista perjantai-iltapäivällä. Lin
nakkeella ryhmille jaettiin asemalaatikot, vies
ti- ja majoituskalusto. Sitten seurasi tietysti 
valvonta-asemien perustaminen ja toiminnan 
aloittaminen sekä ylläpitäminen sunnuntaiaa
muun. 

Koko toimintaa leimasi mahtava henki: 
Jokainen ryhmän jäsen oli innostunut ja yrit
teliäs. Kukaan ei pyrkinyt "lintsaamaan" mis
sään. Päinvastoin: Jokaiseen tehtävään löytyi 
suorittaja, usein useampikin. Auttava käsi löy
tyi ennenkuin sitä edes ehti tarvitseva kysyä. 
Toinen toista auttaen ja tukien edettiin tiedois
sa ja taidoissa. Ja kaikki tapahtui leppoisan 
huumorin kukkiessa. Myös omaehtoisuus oli 
huomattava. Taitavien kouluttajien ei tarvin
nut käskyjä jaella, seurata vain innokkaanjou-

kon työskentelyä. Perjantai nen sadesää ei yh
tään tahtia haitannut .Lauantaina sää olikin 
sitten aurinkoinen ja lämmi n. Kaikki nautti
vat keväisestä j a merelli sessä luonnossa toi
mimisessa. Saunomiseen ja nuotiolla istumi
seen ja leikinlaskuun j a kaskujenkerrontaan 
riitti aikaa. Vatsalihakset joutuivat naurami
sesta lujille. Kun sunnuntaina aamupäivällä 
leirejä ja asemapaikkoja purettiin, olivat tun
nelmat lähes haikeat. Etapin kaffilassa vietet
tiin lyhyt j uhlava kurssin päätös. 

Lopuksi lyhyt ote kirjoittajan asemapäi
väkirjasta: 

klo 19.01 roudari -Jyrkin traktori pysäh
tyy perustettavan asemapaikan tuntumaan. 
19.03 Tane tekee ensimmäiset havainnot ja 
merkinnät valvontakirjaan. 19.04 "varakessu" 
Iiro lähettää SanLalla viestit mainituista ha
vainnoista Mev AKiin, jolla ei tosin vielä ole 
valmi utta ottaa viestiä vastaan. 19 .05 "kessu" 
soittaa teltalta ilmoittaen puhelinyhteyden ole
van kunnossa. 19.06 Matti ilmoittaa telttama
joituksen olevan kunnossa. Mirkku täydentää 
ilmoitusta pyytäen hiukan varomaan oviaukon 
pitsiverhoja. 19.07 Outi tarjoilee ryhmän jä
senille kahvit ja Hannu käristetyt makkarat. 
Asema toimii täysillä! 

Erinomaista toimintaa isänmaan rannikko
puolustuksen hyväksi! 

Tauno PO Nylund 
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Linnake -96 tuotti kaksi uutta 
reserviyksikköä 

Muistin virkistämiseksi kerron aluksi, että 
Turun Rannikkorykmentissä aloitettiin viime 
vuoden lopulla reserviyksikkötoiminta. Tar
koituksena on saada rykmentin sodan varalle 
perustamiin yksiköihin kuuluvat reserviläiset 
toimimaan yhdessä myös varsinaisten kerta
usharjoitusten välillä koko sen ajan, jonka 
joukko on ikärakenteensa puitteissa sopiva 
toimimaan taistelussa. Kilta ja rykmentti an
tavat reserviyksiköille tukea kaikenlaisen jou
kon yhteishenkeä ja valmiutta kohottavan toi
minnan järjestämisessä. Ensimmäisenä muo
dostettiin Utön linnakkeen 100 mm tornika
nuunapatterista reserviyksikkö, joka on otta
nut nimekseen Ormin IOOTK. 

Elokuiseen Linnake -96 -harjoitukseen 
osallistui kaksi sellaista joukkoa, jotka koos
tuvat pääosin nuorista, ensimmäisiin kertaus
harjoituksiinsa käsketyistä reserviläisistä. 

Reservi yksiköiden _muodostaminen tällai
sista joukoista on katsottu tarkoituksenmukai
seksi, sillä mitä pidempi joukon elinkaari on, 
sitä enemmän sillä on aikaa hitsautua yhteen 
ja kehittää sotilaallisia taitojaan. Tämä näkö
kulma on tietysti maanpuolustuksellinen; re
serviyksiköillä ei toisaalta ole mitään velvol
lisuutta toimia vain tämän päämäärän hyväk
si, ne voivat harrastaa kaikkea mahdollistaja 
pitää yhtä vaikka eivät kuuluisi enää edes nos
toväkeen. 

Käsittääkseni tunne kuulumisesta tiettyyn 
joukkoon ja selkeä käsitys tämän joukon ky
vyistä on omiaan synnyttämään aselajiylpeyt
tä ja luomaan perinteitä, joiden vaalimista 
Suomessa valitettavan harvoin kohtaa. 

Örön harjoitukseen oli kutsuttu killasta 
mukaan kolme RYT-yhteyshenkilöä, joiden 
harteille muodostamistilaisuus oli uskottu. 
Tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa 

miehille Ua tulevaisuudessa myös naisille) 
puhuvat heidän kanssaan samalla aaltopituu
della olevat. Kenties aivan vastikään kotiutu
neiden nuorten miesten saaminen mukaan ar
meijalta haiskahtavaan touhuun on tunnetusti 
työlästä, ja siksi on ilmeisen tarpeellista, että 
muodostustilaisuudet eivät kohtuuttomasti 
koettele usein jo muutaman vuorokauden kiih
keän tulitoiminnan rasittaman joukon sieto
kykyä. Missään tapauksessa ei saisi syntyä 
sellaista tunnetta, että miehet menettävät osan 
vapaa-ajastaan joutuessaan osallistumaan ti
laisuuteen, jonka luonne ei heille yleensä ole 
etukäteen selvillä. 

Kertausharjoituksissa aikataulut tehdään 
ammuntojen ehdoilla, ja tälläkin kertaa muo
dostustilaisuuksille sopivan ajankohdan löy
tyminen oli monen mutkan takana, mutta lo
pulta toimeen sentään päästiin. Ensimmäiseksi 
käsittelyyn otettiin Rannikkoilmatorjuntapat
teri , joka kolmeen osaan jaettuna sai kuulla 
lyhyen selonteon reserviyksikkötoiminnasta 
ennen kuin miehille jaettiin ilmoittautumiskaa
vakkeet. Toimitus sujui kevyen herjanheiton 
säestyksellä miesten pohtiessa, haluavatko he 
tosiaan nähdä toistensa naamoja vielä tämän 
leirinkin jälkeen. Kaikille tehtiin selväksi, että 
ilmoittautumalla he eivät menetä mitään, mutta 
saavat mahdollisuuden osallistua oman yksik
könsä toimintaan mieltymystensä ja innostuk
sensa mukaan. Näin esitettynä kynnys tuntui 
olevan riittävän matala: kaavakkeista palau
tettiin täytettyinä noin 60 %. 

Ennen 130 TK-patterin reserviyksikön 
muodostamistilaisuutta yhteyshenkilöt saivat 
mainion tilaisuuden taistella miesten rinnalla 
yhteistä vihollista vastaan. Tykin suulieskas
ta syttynyt pensaspalo ei sentään ehtinyt al
kua pidemmälle ja pillit soiden paikalle aja-
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nut Örön palokunta joutui tyytymään jälkisam
mutustehtäviin. Tässä yksikössä ilmoittautu
misprosentti nousi jo lähelle 70:tä. Osittain 
tähän varmasti vaikutti joukon homogenisuus: 
yli 25-vuotiaita ei juurikaan näkynyt. Lisäksi 
kannattaa mainita, että killan jäsenyys kiin
nosti huomattavan monia. Varovaisenkin ar
vion mukaan reserviyksikkötoiminta tuottaa 
vuosittain useita kymmeniä uusia kiltalaisia. 

Ensimmäisten kokemusten perusteella 
vaikuttaa selvältä, että reserviyksikkötoimin
nan todellinen koetinkivi tulee olemaan mie
lenkiintoisen toiminnan järjestäminen. Ryk
mentti kutsuu perustetut yksiköt vuoden si
sällä vapaaehtoisiin harjoituksiin, joissa toi
vottavasti pystytään luomaan sellainen henki, 

että joukko haluaa kokoontua uudelleenkin. 
Killan tukea tarvitaan ainakin aluksi reservi yk
sikköjen vapaamuotoisen toiminnan organi
soimisessa. Kyseeseen voisi tulla vaikkapa 
urheilutoiminta, kalaretki tai saunaillat. Kun 
reserviyksikköjä alkaa olla koossa riittävästi, 
tuntuisi luontevalta järjestää niille myös yh
teistä toimintaa paitsi vapaaehtoisten harjoi
tusten muodossa myös killan puitteissa. Ta
voitteena onkin, että kilta ei huolehdi tulevai
suudessa niinkään yksittäisistä reserviyksi
köistä, vaan suunnittelee ja järjestää niiden 
toimintaa kokonaisuudessaan. 

Timo Ahlroos 

LVI-MYYNTI-ASENNUKSET-HUOLLOT 
RAUMAN 

*RAUTA-JA 
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Yhteistyötä puolustusvoimien ja 
koululaitoksen välillä 

Nykyisin koulumaailmassa on tavoittee
na myös yhteyksien luominen kulun ulkopuo
liseen maailmaan ja "elävään elämään". Tääl
lä Raumalla Syvärauman ala-asteen koulun 
viimevuotisella viidennellä luokalla oli onni 
päästä Kuuskajaskarin linnakkeen kummi luo
kaksi - kiitokset tästä kuuluvat paljolti linnak
keen päällikölle, majuri Kari Toivoselle ja 
koulunjohtaja Harri Laiholle sekä opettaja 
Juha Ylöselle. Kiitokset ansaitsee puuhamie
henä myös vanhempien edustaja Raimo Va
hanto. 

Syvärauman koulu on mukana ns. Itäme
ri-projektissa, jonka tarkoituksena on tutus
tuttaa oppilaat merellisiin aiheisiin mukaan 
lukien vesistön ja sen kasvien sekä eläinten 
tutkiminen. Tästäkin näkökulmasta yhteistyö 
Kuuskajaskarin linnakesaaren kanssa on ol
lut koululle mielekästä. 

Mitä yhteistyö sitten käytännössä on ol
lut? Syyskuussa 1995 pidettiin kahden päivän 
ja yhden yön yli kestävä leiri Kuuskajaskaris
sa. Leirille osallistuivat Syvärauman koulun 
4. ja 5. luokka opettajineen muutamien van
hempien avustuksella. Kuljetukset tapahtui
vat Rauman satamasta linnakkeen K-veneellä 
sekä meriuiskolla. Jo tämä oli elämys oppi
laille. Meriuiskon vauhdissa yksi oppilas to
tesikin : "Tämä vast o elämä!" Saareen ran
tautumisen jälkeen majuri Toivonen toivotti 
koululaisjoukon tervetulleeksi tutustumaan 
linnakkeen toimintaan ja sotilaiden elämään. 
Ohjelma jatkui puolijoukkuetelttojen pysty
tyksellä. Telttakunnat pystyttivät itse telttan
sa avuliaitten varusmiesten opastuksella. 

Varsinaiseen leiriohjelmaan kuului tutus
tuminen Kuuskajaskarin linnakkeen yleiseen 
toimintaan sekä rannikkotykistön toimintaa 
esittelyelokuvan avulla. Paikan päällä tutus-

tuttiin niin säähavaintoaseman mittausmene
telmiin kuin merivalvontaankin. Koulun omaa 
ohjelmaa oi vesistön tutkiminen. Tehtiin tes
tejä sekä veden puhtauden että sameuden to
teamiseksi. Ohjelmaa riitti molemmille päivil
le. Henkilökunta opasti hätämerkinantoväli
neiden sekä pelastusvälineiden käytössä. Oh
jelmassa oli myös erittäin vaikuttava meriuis
kon käsittelynäytös. 

Ensimmäisen päivän iltana pidettiin mie
liinpainuva iltahartaus yhdessä varusmiesten 
kanssa leiriaukiolla ja sen jälkeen koko jou
kolla ohjelmallinen iltanuotio, johon osallis
tui myös "Jaskarin" väkeä. Yöpyminen "soti
lasteltassa" kaminan lämmössä ja loimussa oli 
useimmille ainutkertainen ja mieliinpainuva 
kokemus . Vanhempien joukko hoiti varmuu
den vuoksi kipinävuorot. 

Varuskunnan keittiö huolehti myös leiri
läisten ruokailuista ja sai oppilailta lähinnä 
pelkkää kiitosta. Sotkussa käynti välipalaksi 
limsallaja munkilla sai viimeistään leirin oh
jelman ja ulkoilman väsyttämien koululaisten 
suupielet kaartumaan ylöspäin. Koko joukko 
palasi vaikuttavaa kokemusta rikkaampana 
jatkamaan päivittäistä koulutyötään. 

Yhteistyö jatkui taas talvella tammikuus
sa -96 päiväretken muodossa. Retkeen osal
listui vain 5. luokka. Silloin matka Kuuska
jaskariin taitettiin miinalautta Pyhärannalla. 
Paikan päällä ohjelmassa oli avannontekohar
joituksia niin jääsahalla kuin tuurallakin. Jäällä 
ja lumessa kulkemista harjoiteltiin moottori
kelkan sekä hydrokopterin kyydissä. 

Keväämmäll ä toukokuussa kummiluokka 
teki vielä lintu- ja kalastusretken Katanpään 
vartiolinnakkeelle. Ensin mentiin kustaviin 
bussikyydillä, jonka UPM Kymmene sponso
roi kiitokseksi , kun luokka oli vappuaattona-



_ 34 __________________ kilta 

täyttämässä ja jakamassa kaasu palloja tehtaan 
portilla. Merimatka Katanpäähän tehtiin me
riuiskolla. Kari Toivonen oli taas mukana jo 
lapsille tutun Eli-koiransa kanssa. Toivonen 
kertoi Katanpään linnakkeen jännittävästä 
historiasta vankityövoimineen. Sen jälkeen 
kierrettiin porukalla tutustumassa vanhoihin 
rakennuksiin sekä tykkiasemiin. Päivän ohjel
ma oli melko vapaata luonnossa oloa. Osa jou
kosta seurasi lintujen elämää ja osa kalasteli. 
Ilma oli aurinkoinen ja päivä kului rattoisasti. 
Makkaranpaiston ja eväitten syönnin jälkeen 
lähdettiin kotimatkalle läpi Uudenkaupungin 
saariston kohti Raumaa yhteysalus Paraisen 
kanssa, joka oli taas uusi kokemus. 

Kumrniluokan oppilaat ovat kokeneet yh
teistyön hyvin mielenkiintoisena ja monessa 

ltömeri-projekti . 

mielin antoisana. Kuuskajaskarin henkilökun
ta ei ole korostanut merkitystään osana "sota
koneistoa" vaan oppilaat ovat saaneet tutus
tua sotilaiden rauhanomaiseen, mutta järjes
telmälliseen eloon ja jokapäiväiseen työhön 
merellisen luonnon keskellä. Vahinko, että 
Kuuskajaskarin linnakkeen alasajo lopettaa 
myös tämän unohtumattoman yhteistyön Sy
värauman koulun kanssa. 

Markku Vahtoranta 
Syvärauman koulun 
vanhempainyhdistyksen jäsen 
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Kuuskajaskarin retki 

T eltanpystytystalkoot. 
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Raumalle oma merimuseo! 
"Meripoikki meit varjelkkon daevas ... " 

laulavat raumalaiset rinta kaarella - ja sitä 
kovempaa mitä kauempana Raumalla ollaan. 
On tarve tuoda julki, että meraumalaiset jos 
ketkään olemme meren kansaa. Totta kyllä on 
, että Rauma on ollut aina merenkulkukaupun
ki. Rauma on elänyt ja elää vieläkin - paljolti 
merestä. Täällä oli aikanaan, ennen vuosisa
dan vaihdetta, jopa maamme suurin purjealus
laivasto. Kun tänä päivänä Raumalle tulee vie
ras katsomaan oikein "kunnon vanhaa meri
kaupunkia" mitä hän näkee - jokseenkin vä
hävetisen Rauman kanaalin eikä paljon muu
ta. Tämä on monen raumalaisen mielipide. 
Tätä taustaa vasten on aika ajoin herännyt aja
tus saada edes merimuseo Raumalle. 

Vuonna 19.84 pidettiin Rauman Merimu
seoyhdistys RY.n perustava kokous. Yhdistyk
sen ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin oman 
erillisen merimuseon saaminen Raumalle. Sen 
on tarkoitus toimia kaupungin historialli sen 
museon "alaisuudessa". Sääntöihin on kirjat
tu muun muassaseuraavaa: "Yhdistyksen tar
koituksena on edistää merikulttuurin mennei
syyttä ja kehitysvaiheita valaisevan aineiston 
suojelua ja tallennusta , saattaa tämä aineisto 
palvelemaan alan opetusta ja tutkimusta ja 
herättää harrastusta merimuseotoimintaa koh
taan. " Yhdistyksen kiinnostuksen kohteena 
on kaikki mereen; niin kalastukseen, huvive
neilyyn kuin kauppamerenkulkuun liittyvä 
aineisto. Perustarniskirjan allekirjoitti 108 asi
asta kiinnostunutta ja tällä hetkellä yhdistyk
sen jäsenmäärä on noin 250. 

Mistä sopiva rakennus merimuseolle? 
Monet niistä vieraspaikkakuntalaisistakin, jot
ka ovat käyneet ravintola Kalliohovissa muis
tavat (mahdollisesti) sitä vastapäätä Kallioka
dun toisella puolella sijaitsevan upean vanhan 
tiilitornisen puurakennuksen. Rakennus on 
vanha merikoulu, suunnilleen sadan vuoden 
ikäinen. Koulutoiminta siinä loppui 1960-lu
vulla uuden koulurakennuksen valmistuttua 
sisäsataman kallioille. Kaupunki antoi vanhan 
merikoulurakennuksen nuorisotoimiston käyt-

töön nuorisotaloksi . Merimuseoväen harras 
toive ja tavoite on alusta asti ollut saada ky
seinen rakennus merimuseoksi. Se on perin
teiltään ja hengeltään ainoa oikea rakennus 
siihen tarko·itukseen. Ensin on vain saatava 
nuorison käyttöön vähintään yhtä hyvä uusi 
tila. Vuonna 1993 kaupunki luovutti vanhas
ta merikoulurakennuksesta noin kolmannek
sen kaupungin museotoimen hallintaan. Mu
seo puolestaan antoi tilat Merimuseoyhdistyk
sen käyttöön. Voidaan siis puhua jo tapahtu
neesta "nurkanvaltauksesta". 

Rakennus on siis valmiiksi katsottuna 
mutta mistä esineet sinne? Merimuseoyhdis
tys on alkuajoistaan saakka saanut runsaasti 
lahjoituksia .Lisäksi moni on luvannut jo etu
käteen lahjoituksensa het, kun saadaan se 
merimuseorakennus. Lahjoitukset ovat va
lokuvista aina suuriin moottori veneisiin saak
ka. Pelkästään eri ikäisiä ja erilaisia venemoot
toreita on kokoelmassa jo kolmisenkymmen
tä, osa jopa Raumalla valmistettuja. Tavaraa 
on kolmessa eri varastossa. Merellistä perin
netietoutta on myös tallennettu haastattelemal
la vielä elossa olevia asiantuntijoita. Tavaraa 
ja aineistoa olisi jo nyt yhden rakennuksen 
täyttämiseksi. Merimuseoyhdistyksen käytös
sä olevassa tilassa on pidetty jo neljä eri ai
heista näyttelyä; Hollming OY:n puisten so
takorvauskuunarien rakentamisesta, valokuva
näyttely entisaikojen huviveneilystä, vene
moottoreista 1920 - 1950 -luvulta ja lähinnä 
kuvamateriaaliin perustuva näyttely merimies
ten tatuoinneista. Näyttelytoimintaa on ollut 
myös muissa tiloissa sekä vuosittain Rauman 
Pihapiirin kevätmessujen yhteydessä. 

Merimuseotoimintaan kuuluu olennaise
na osana tietenkin julkaisutoiminta. Vuonna 
1987 julkistettiin sävellys- ja sanoituskilpai
lun tuloksena yhdistyksen marssi "Pumbuihi", 
joka kuullaan aina juhlatilaisuuksien yhtey
dessä. Vuonna 1988 aloitettiin julkaisusarja 
kirjalla "Brassip piukka l " . Kuluneena kesä
nä ilmestyi jo neljäs kirja. Ensimmäinen pos
tikortti , aiheena vanha sataman kalliolla sijain-
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nut kiikaritorni , julkaistiin vuonna 1990 ja 
jatkoa on seurannut sen jälkeen. Myös niin 
iloon ku;n suruunkin sopiva adressi julkais
tiin 1994. 

Yhtenä Merimuseoyhdistyksen merkittävä
nä saavutuksena voidaan mainita ' 'Projekti 550". 
Vuorineuvos Reino Salon ideoi mana ja heidän 
lahjoituksensa pesiµnunana aloitettiin uuden kii
karitomin rakentaminen vanhojen säilyneiden 
piirustusten mukaan Syvärauman lahden rannal
le, Fåfängan niemen kalliolle. Tornin rakenta
minen rahoitettiin lahjoitusten turvin ja projek
tin vetovastuu oli Merimuseoyhdistyksellä. Uusi 
kiikaritomi vihittiin käyttöön kesällä 1992 ja 
luovutettiin Rauman kaupungille sen 550-vuo
tis juhlan kunniaksi. Tornista on tullut suosittu 
turistikohde ja jo ensimmäisenä kesänä kävijöi
tä kirjattiin noin 15 000. 

Mitä muuta sitten voi merimuseotoiminta 
olla? Talkootyönä on entisöity huvimoottori
vene 1930-luvulta ja kunnostettu vanhoja 
moottoreita näyttelykuntoon. Kansalaisopis
ton kanssa yhteistyössä on järjestetty pullo
laivan rakennuskurssi sekä purjelaiva puoli
mallin rakennuskursseja jo toista vuotta pe
räkkäin. Joka kevät on järjestetty jäsenille ja 

Nökymö Rauman messujen nöyttelystö. 

muille halukkaille matka johonkin kiinnosta
vaan merimuseokohteeseen. Pisin matka on 
tehty Tallinnan merimuseon vieraaksi vuon
na 1992. Joka kesä on järjestetty myös kesäi
nen lauluilta Kiikaritomin juurella nimellä 
"Raumanmeren suviehtoo". Vuosi takaperin 
tilaisuuden ohjelmassa oli jopa näyttämölli
nen kuvaelma 140 vuotta käydystä Oolannin 
sodasta "Ko engelsman Raumallk käve!". "En
gelsmanneina" hyökkäsivät Kuuskajaskarin 
varusmiehet soutaen Merivoimien valasve
neillä. Rauman iltanäyttelijät Arma Aboan 
tykki tulen avustuksella vastasivat Rauman 
puolustuksesta. Koko tapahtumaa juhlisti vielä 
Merivoimien ohjusvenelai vueen ohjus vene 
Rauma, joka on kaupungin kummialus. Lau
luehtoon säestyksestä vastasi paikallisten voi
mien ohella Laivaston soittokunta. 

Tervetuloa Rauman Merimuseoon - sitten 
joskus, mutta toivottavasti mahdollisimman 
pian! 

Markku Vahtoranta 
Rauman Merimuseoyhdistys 
RY:n sihteeri 
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Rauman merikoulu / Rauman merimuseo 

"Kiikaritorn • 

Kysy 
tarjous 
Posti
pankista! 

Nyt saat Postipanki$.ta lainan 
erittäin edullisesti. Alä enää 
siirrä hyviä suunnitelmiasi. 

Tervetuloa Rauman kontto
riimme, Kuninkaankatu 3. 
Tai soita 9800-2580. 

@POSTIPANKKI 
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PAINORAUMA OY 
Hitsaajantie 2 
26820 Rauma 

~ (938) 838 3200 
Fax (938) 822 3233 



SK-TOIMINNAN PERINNEMITALI 
Marraskuussa 1994 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun 
suojeluskuntajärjestö lakkautettiin eduskunnan 
3.11 .1944 hyväksymän lain perusteella. Lotta Svärdin 
lakkautusvuoro oli 23. marraskuuta. 
Järjestöjen lakkauttamisen 50-vuotismuiston kunniaksi 
on perustettu sk-perinnemitali. 
Mitalin ovat oikeutettuja kanto-oikeudella lunastamaan 
sk-veteraanit, lottaveteraanit, sotilaspojat ja pikkulotat 
sekä heidän lähimmät jälkeläisensä. Mitalin ovat oikeu
tettuja kanto-oikeudella lunastamaan myös aktiivisesti 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mukana olevat 
reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustuskiltojen jäsenet 
sekä sotilaskotisisaret ja aktiivisesti oman liittonsa 
järjestötyössä mukana olevat YK:n rauhanturvaamisteh
täviin osallistuneet hankilöt. Perinnemitali on lyöty tom
pakkiin ja sitä kannetaan sinisessä nauhassa. Mitalia 
seuraa omistuskirja. 

Mitalin lunastusmaksuista kertyvät varat käytetään 
vapaussota- ja sk-perinteen vaalimistyöhön. 

Mitalin lunastushinta on 125,- +postitus-ja 
käsittelykulut 25, -

Lunastuskaavakkeet palautetaan osoitteeseen: 
SK MITALIT Myllysalmi 26410 KAARO 

TILAAN: 

□ Mitalin 0 Pienoismitalin 1100 mkl 
Mitalin rintamerkin !40 mkl D 

Sukunimi !myös o.s.l Syntymäaika 

Etunimet 
(puhuttelunimi 
allevlivataanl 

Lähiosoite Postitoimipaikka 

Sk·osasto/Lottaosasto, johon kuulunut 

Sk·POikaosasto/pikkulottaosasto, johon kuulunut 

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustustvössä 
!myös liittymisvuosll 

Anojan allekirjoitus, aika ja palkka 


