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Mitä tärkeää 
tänään? 

Edellisessä lehdessä hämmästelin runsasta materi
aalin katoamista. Aihe on ikävä, mutta saamani palaute 
on ollut kannustavaa. 

Nyt haluan jälleen palata positiivisiin asioihin. Olen 
kirjoittanut jo rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudes
ta, näistä johtajalle asetetuista keskeisistä vaatimuksis
ta. Tällä kertaa otan esille itsensä satsaamisen joka on 
sekä johtajille että alaisille tärkeä ominaisuus. 

Päästäkseen hyvään tulokseen on jokaisen joukon 
jäsenen panostettava voimavaransa yhteisen tavoitteen 
hyväksi. Johtajan tehtävänä on tuon tavoitteen määrittä
minen ja selvittäminen alaisille. Alaisten on asia ym
märrettäväja sisäistettävä (hyväksyttävä). Tämä ei usein
kaan ole helppoa. Nyt johtajan on panostettava itseään. 
Omalla esimerkillä, selvittämällä, näyttämällä, puhumal
la jne on alaiset saatava toimimaan päämäärän saavutta
miseksi. Yksinkertaisesti kyse on johtamistyön tekemi
sestä. Ääritilanteissa joudutaan pakottamaankin, mutta 
tämä ei johda parhaaseen lopputulokseen. 

Itsensä satsaaminen varsinkin nuorelle ihmiselle on 
vaikeaa. On epävarmuutta ja osaamattomuutta, voi jou
tua naurun alaiseksi , hommat voivat mennä täysin pie
leen, esimies moittii. 

Entäs sitten? Vain uskaltaja voi voittaa! Alaiset ar
vostavat yrittäjää, itsensä panostajaa. Arkailemalla ei 
joukkoa saada milloinkaan mukaan. 

Mitä sitten on alaisten itsensä satsaaminen? Se on 
valitun päämäärän hyväksymistä ja antautumista johdet
tavaksi , parhaansa yrittämistä. Alaisen on hyvä tiedos
taa, että myös oma esimies on ylemmän johtotason alai
sena suorittamassa omaa tehtäväänsä. 

Vuosi on lopuillaan. Olen henkisessä mielessä pa
lannut juurilleni perusjoukko-osastoon. Olen tänä lyhy
enä aikana oppinut paljon. Paljon on jäänyt opittavaa. 
Kiitän rykmenttiläisiä ja eri yhteistoimintaosapuolia 
Turun Rannikkorykmentin hyväksi tehdystä työstä ja 
saamastani tuesta. Tässä vaiheessa vuotta on tapana toi
vottaa rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Näin teen. 

Pertti Malmberg 
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Kiltoihin saatava 
uutta nuorta voimaa 

Euroopan huipputasoa olevaan suomalaiseen 
maanpuolustustahtoon sisältyy eräs erikoisuus. 
Kun myönteisyys aseellista maanpuolustusta 
kohtaan on viime vuosina vain kasvanut, on osal
listuminen mp-järjestöihin ja etenkin joukko
osastojen kiltoihin hiipunut. Kiilalaisten enem
mistö on vanhempaa väkeä ja kun veteraanien 
lukumäärä vähenee yhä nopeammin, niin syystä 
on kyselty, kuka sitten puuhaa killoissa? 

Ilmeisesti nykynuorilla on niin paljon muita 
harrasteita, ettei heiltä enää riitä kiltoihin innos
tusta. Kun esimerkiksi varusmiehiä on värvätty 
kiltajäseniksi, on suuri osa viipynyt killoissa niin 
kauan kuin ei ole tarvinnut maksaa jäsenmak
sua. 

Tämän ongelman kanssa painivat myös Tu
run ja Selkämeren rt-killat. Niiden pitäisi nyt teh
dä itseään jotenkin tykö, jotta nuoret kiinnostui
sivat niistä. Aselajitietouden syventäminen, his
torian tunteminen ja retket luontotiedon ohessa 
piristävät arkista aherrusta, mutta miten saada 
sana perille? Onko yksi ongelma se, ettei tapah
tumista mene tietoa kyllin hyvin asianosaisille? 

Ehkä kiltoihin saisi uutta puhtia jos osallis
tuminen virallisesti jotenkin noteerattaisiin ylenn
yksin, reserviläistoimiin ja maanpuolustusta lä
hellä oleville koulutusaloille. Siten mukana ole
ville jäisi tunne, että killoista löytyisi jotakin 
konkreettista hyödynnettävää sen lisäksi , että 
niistä yleensä on saatu mukavia kokemuksia eri
laisista yhteisistä riennoista. 

Uusi askel voisi olla tietoverkoissa osallis
tuminen. Killoilla voisi olla oma sähköpostinsa, 
jonka kautta voitaisiin käydä keskustelua niiden 
asioista. Voi olla, ettei kovin monella kiltalai
sella vielä nykyisin ole kotona tietokonetta ja 
tällaista osallistumismahdollisuutta, mutta se 
sukupolvi, jota kiltoihin halutaan, on tulevaisuu
den tietoverkkojen käyttäjiä. 

Niin, ja onhan Joulupukillakin jo tietoverk
konsa. 

Hyvää Joulua ja menestyksellistä vuotta 1997 
kaikille Kalkaksen lukijoille! 

Seppo Sudenniemi 



_ 4 ________________ pauhuja 
~-

Henkilöstötapahtumia rykmentissä 
Uuteen tehtävään rykmentissä 

1.12. I 996 

Sotilasmestari Kari Airiainen 
toimistoupseeriksi Saaristomeren 
Rannikkopatteristoon Gyltöseen 

Luutnantt i Markku Viitala 
merivalvontaupseeriksi Gyltön linnakkeelle. 

Luutnantti Vesa Tiira 
linnakkeen vääpeliksi Utöseen. 

Luutnantti Pasi Rautiainen 
Ohjuspatterin vääpeliksi Turkuun. 

1.1.1997 

Tilannevalvoja Hannele Kantonen 
tilannevalvojaksi Utön linnakkeelle 

Kokki R Aaltonen 
Kotkan Rann ikkopatteristoon 

Kokki Tuula Lehtonen Utön linnakkeelle 

Ravitsemistyöntekijä Hi lkka Sund 
Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmenttiin 

Suomen Lääkäriliitto on 29.8. 1996 myöntä
nyt lääkintämaj uri Kai Parkkolalle soti laslää
ketieteen erity ispätevyyden. 

Teipit ja tiivisteet 

Tekee elämäsi helpommaksi! 

BDF eeee 
Beiersdorf Oy Hovirinnantie 20780 Kaarina 

Puh.: (02) 410 3200 Fax: (02) 410 3270 
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Perhostutkimuksia Örön 
linnakkeella 

Moni Örössä on varmaan ihmetellyt saa
resta löytyneitä hyönteispyydyksiä ja mietis
kellyt niiden mahdollista merkitystä maanpuo
lustuksen kannalta. Tai sitten ei. Örö on ollut 
hyöntei stutkijoiden ja -harrastajien tuntema 
paikka jo pitkään. Monille alan ihmisille saari 
tuli lähemmin tutuksi , kun vuonna I 971 sinne 
järjestettiin Suomen hyönteistieteellisen seu
ran kesäretki . Ei ollut sattumaa, että koskaan 
kesäretken osanottajamäärä ei ole ollut yhtä 
korkea, sillä aiemmin Örössä vierailleiden tut
kijoiden ja harrastajien tekemät havainnot in
noitti lähes kaikki kynnelle kykenevät hyön
teisharrastajat tutustumaan erääseen saaristo
meren hienoimmista saarista. 

Itse tutustuin Örön linnakkeeseen ensi ker
taa keväällä 1990 yhdessä Anders Albrechtin 
ja Larry Huldenin kanssa. Tiesin kyllä, että Örö 
on hyönteislajistoltaan Suomen oloissa arvo
kas alue, jonka eliöstöön kuuluu useita harvi
naisia ja uhanalaisiksi luokiteltuja hyönteis- ja 
kasvilajeja. Örö osoittautui kuitenkin paljon 
hienommaksi paikaksi kuin osasin odottaa ja 
nyt on jo seitsemäs tutkimusvuosi lopuillaan . 
Kevään kohokohta on jo monen vuoden ajan 
ollut paluu saareen ja tuttujen ihmisten ja paik
kojen kohtaaminen. 

Perhostutkimuksen tarkoitus 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittääja 
seurata perhoslajien esiintymistä ja runsauden
vaihteluita Örön eri ympäristötyypeillä. Per
hoset ovat suhteellisen helppo ja monilajinen 
ryhmä hyönteisiä, joista monet ovat suuresti 
riippuvaisia ravintokasvistaan tai tietynlaises
ta ympäristöstä. Suomesta on tavattu noin 2375 
lajia. Niiden runsaus heijastaa myös ympäris
tön monipuolisuutta ja arvoa. Örön hietikotja 
kuivat kedot ovat valtakunnallisesti ainutlaa
tuisia luontokohteita, joten niiden jatkuva seu
ranta on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimuksissa
ni olen käyttänyt erityisesti valo- ja sokerihou
kutteisia pyydyksiä, koska työn takia ei saa
ressa montaa päivää haavin kera huhkia. Nämä 

pyydykset houkuttavat erityisesti yöllä lentä
viä lajeja, joita ei tavallisesti muuten pääse 
näkemään. 

Örön perhoslajisto 

Örön perhoslajisto on erittäin rikas. Ennen 
tutkimustamme alkua Öröstä oli havaittu vuo
teen 1987 mennessä 438 suurperhoslajia, vaik
ka koko saaren kattavia tutkimuksia ei oltu 
koskaan tehty. Saaressa käytiin yleensä etsi
mässä jotain tiettyjä harvinaisia lajeja, joita ei 
muualta saatu. Merkittävin vaikutus Örön per
hoslajiston tuntemukseen oli eversti luutnantti 
Ilkka Jalaksella, joka keräsi perhosia Örössä 
1950- ja 1960-luvulla. 

Vaikka Örö on kaukana ulkomerellä saa
relta on tavattu lähes kaikki Etelä-Suomen 
metsä ja kulttuuriympäristöjen lajit. Suurin 
puute on päiväperhosten pieni lajimäärä, mikä 
on kuitenkin ulkosaarille varsin tyypillistä. 
Öröstä löytyy kuitenkin omia mantereelta puut
tuvia harvinaisuuksia, kuten apolloperhonen, 
tummakirjosiipi ja etelänvalkotäpläpaksupää. 
Tyypillisesti puuttuvia lajeja ovat pohjoisen 
havumetsävyöhykkeen lajit, mikä lienee ym
märrettävää. Tämän vuoden syyskuun loppuun 
mennessä oli Öröstä tavattu 601 lajia suurper
hosia, joista yhteensä 578 lajia on havaittu 
vuosina 1990 - 1996. Vain muutamista hyvin 
tutkituista Etelä-Suomen kunnista tunnetaan 
yhtä paljon lajeja. 

Uhanalaiset lajit 

Huolimatta siitä, että Örö on pinta-alataan 
pieni alue, saarelta tunnetaan huomattava mää
rä Suomen uhanalaisten eläinten ja kasvien 
seurantatoimikunnan uhanalaisiksi luokittele
mia perhoslajeja. Uhanalaiset lajit on jaettu 
neljään ryhmään : hävinneet, erittäin uhanalai
set, vaarantanut ja silmälläpidettävät. Kaikkia 
harvinaisia perhosia ei luokitteluun ole otettu, 
vaan ainoastaan maassamme vakituisesti esiin
tyvät lajit on huomioitu. Useat lajit voivat elää 
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meillä vuosia paikallisina, mutta häviävät heti , 
kun talvi on normaalia kylmempi. Öröstä on 
kautta aikojen havaittu 24 uhanalaista perhosla
j ia, josta 16 on saaressa edelleen vakituinen 
esiintymä. Kaikilla havaituilla lajeilla ei kos
kaan ole ollut vakituista esi intymää. Örössä, 
vaan yksilöt ovat muualta saareen lentäneitä. 
Tämän kesän merkittävin havainto oli Suomes
ta hävinneeksi luullun sinilehtimittarin löyty
minen uudelleen Öröstä. 

N octurna-yöperhosseuranta 

Luonnonsuojelun uusin muotisana on bio
diversiteetti , jolla tarkoitetaan luonnon moni
muotoisuutta. Rion ympäristökokouksen jäl
keen ovat erilaiset luonnon monimuotoisuutta 
tutkivat projektit lisääntyneet. Kaksi Öröseen 
asennettua yöperhospyydystä ovat osana kan
sainvälistä tutkimusprojektia,jossa selvitetään 
yöperhostenesiintymistä ja runsautta Pohjois
Euroopassa. Ympäri Suomea on sijoitettu yli 
sata pyydystä kulttuuri- ja metsäympäristöihin. 
Nocturna-yöperhostutkimuksen päätarkoitus 
on kuitenkin seurata perhoskantojen muutok
sia pitkällä aikavälillä kullakin tutkimusalueel
la erikseen eikä niinkään verrata niitä toisiin
sa. Koko maan kattavasta järjestelmästä on 
havaittavissa alueellisesti laajat muutokset per
hoskannoissa, jotka voivat olla seurausta esi
merkiksi suurilmastossa tapahtuvista muutok
sista ja erottaa ne paikallisista muutoksista. 

Loppusanat 

Ansio Örön luonnon säilymisestä lähes 
koskemattomana ja luonnontilaisena kuuluu 
Turun Rannikkotykistörykmentille ja puolus
tusministeriölle. Voi vain kuvitella mitä saa
ren hiekkarannoista, kedoistaja metsistä olisi 
jäljellä, jos saari olisi jäänyt "siviilien" käsiin. 
Rannat olisi rakennettu täyteen mökkej ä ja 
kuluneet piloille sekä hieno rantakasvillisuus 
raivattu pois, kedot metsitetty, metsiä hakattu 
jne. Syystä voi sanoa, että öröläisilläja Turun 
Rannikkorykmentillä on syytä olla ylpeitä saa
restaan. 

Kiitokset 

Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia 
saarelaisia niin henkilökuntaa kuin varusmie
hiä, avusta, ystävällisyydestä ja yhteisistä vuo
sista Örössä. , Turun Rannikkorykmenttiä oi
keudesta päästä ja liikkua linnakkeella sekä 
erityisesti luutnantti Matti Autiota, majuri Veli
Pekka Paateroa j a Timo Väänästä avusta ja 
ymmärryksestä kummallisimpiakin toiveitani 
kohtaan. 

Jaakko Kullberg 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
hyönteisosasto 

PARHAIDEN MERKKIEN EDULINEN 
OSTOPAIKKA 

TEKflPD V1sTAV1s10 
VISTANTIE 6 PAIMIO PUH, 470 4300 
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Nummikuhmuyökkönen o n tavattu Suomesta vain kerran. Yksi koirasyksilö löytyi 
Örön helikopterikentältä syyskuun alussa vuo nna l 992. 
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Nummimaayökkösen löysi Arno Kullberg Suomelle uutena lajina elokuussa 1964 Örön ampumara
dalta. Myöhemmin olen itse löytänyt 3 yksilöä lisää vuosina 1990 ja 1992 saaren helikapterikentältä. 
Lajia tunnetaan Suomesta yhteensä 11 yksilöä, mutta lajilla lienee pysyvä kanta ainoastaan Örössä. 

Sinilehtimittari on harvinaisimpia Suomessa vakituisena esiintyviä perhoslajeja. Laji on erittäin 
uhanalainen ja sen luultiin jo maastamme hävinneen, kunnes se löytyi viime kesän elokuussa Örön 
helikopterikentältä. Edelliset yksilöt on saatu juuri Öröstä tasan 25 vuotta sitten vuonna 1971 . Tämä 

ajuruoholla elävä perhonen on myös yksi tyylikkäimpiä Suomesta tavattuja perhosla jeja . 
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Lähin omainen - viranomainen 
Poliisikin on ihminen - sen me Utöläiset 

saimme huomata, kun Turun poliisilaitoksen 
järjestyspoliisin tulosryhmä 5 :n (koittakaapa 
sanoa nopeasti) 28 poliisia vierailivat Utössä 
16. - 17.9. komisario Markku Järvisen johdol
la. Vierailu oli osa viranomaisyhteistyötä. 

Aivan aluksi tutustuttiin saareen linnak
keen päällikön johdolla. Vesa esitteli saarta 
kesän Ua vierailujen) mukanaan tuomalla rau
taisella oppaan ammattitaidolla. Vierailijoille 
tuli varmasti tutuksi sekä saaren historia että 
nykypäivä kaikkine kommervenkkeineen . 

Kierroksen aikana suoritettiin varapäälli
kön suunnitteleman "Herrasväkikilpailun" teh
täviä. Onnistuminen erilaisissa älyä, nokkeluut
ta, taitoa ja rohkeutta vaativissa tehtävissä oli 
vaihteleva. Parhaiten onnistui ensimmäinen 
rasti , jossa piti jakautua kilpailua varten taiste
lupareihin . Jokaiseen pariin tuli sekä lukeva 
että kirjoittava poliisi . 

Kierroksen antia ja kilpailun rasituksia su
latettiin Rantasaunalla, jonka jälkeen illanvietto 
jatkui Kerholla. Kerholla ratkaistiin myös vii
meinen tehtävä (kysymyksiä kierroksesta - oli
ko kukaan kuunnellut?) sekä jaettiin kunnia-

kirjat ja palkinnot parhaille. Tulokset julistet
tiin salaisiksi juryn päätöksellä 10 vuodeksi. 

Seuraavana aamuna oli poliisien ohjelman 
vuoro. Osa poliiseista kävi pitämässä luennot 
koulussa ja päiväkodissa Reini Kanisen joh
dolla. Vastaanotto oli mahtava, pinssit tekivät 
kauppansa ja kysymyksiä riitti. 

Erilaisten pienten kommellusten jälkeen 
myös saaren aikuisille suunnattu luento voi
tiin aloittaa. Poliisit kertoivat Turun alueen tä
mänhetkisestä huumetilanteesta. He antoivat 
tietoa eri huumausaineista, niiden vaikutuksista 
sekä miten käyttäjän tunnistaa. Mukana oli 
myöskin näytteitä eri luokkien huumeista sekä 
huumeiden käyttöön liittyvistä välineistä. Ja 
kuuntelijoita oli paljon. 

Vierailu oli erittäin antoisa puolin ja toi
sin. Jatkoa seuraa. Ryhmän varajohtajana toi
mineen naispoliisin kysyessä mahdollisuutta 
Turun Poliisilaitoksen naispoliisien vierailuun 
linnakkeelle varapäällikkö ja päällikkö katsoi
vat toisiaan hymyillen ja vastasivat hieman 
epäröiden: "Eiköhän se jotenkin saattaisi jär
jestyä " 

JM 

Linnakkeen päällikkö pitämässä historian tuntia. 
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Opiaatteja - Katsoa saa, muttei koskea. 

TuHu ia turvallinen 
paikallispankki. 

@ OSUUSPANKKI 

g _ 
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Perinteet 
velvoittavat 

Elokuun alussa Turun Rannikkorykmentti 
nousi valtakunnan rt-toiminnan keskipisteek
si, kun 76. Rt-kadettikurssi saapui jo perinteek
si muodostuneeseen tapaamiseen Saaristome
relle. Mukaan oli otettu myös taustajoukot eli 
vaimot, tyttöystävät, sosiaaliset kontaktipinnat 
ja lapset. 

Maastontiedustelu aloitettiin perjantaina 
9.8. Gyltöstä Tuomisen Juhan isännöimänä. 
Lauantaina siirryttiin Uiskolla läpi maailman 
kauneimman saariston Utöseen, jossa jatket
tiin sovelletulla vaiheella Miettisen Jarkonjoh
dolla. 

Ohjelma Utössä alkoi saaren historiallisella 
kierroksella suolan makuisilla tarinoilla höys
tettynä ja jatkui ympäristön tutkimisella Tep
san Jarin ajaessa läpi karikkoisten lähivesien. 
Välillä käytiin aarteenetsinnässä sekä tähystel
tiin lähi alueita "saariston katolta" aarteesta 
nauttien. 

Tiedustelun jälkeen siirryttiin kerholle, jon
ne Morottajan Rauni oli kattanut loistoi llalli
sen . Menua kiiteltiin ja ihmeteltiin moneen 
kertaan illan mittaan. Kiitos Raunille ja ruoka
lan väelle. 

Syventävä käsittely jatkui rantasaunan peh
meissä löylyissä, Itämeren lämpimissä aalloissa 
sekä Kerhon kiihkeässä tunnelmassa. Jllan mit
taan käytiin läpi vanhoja muistoja, tutustuttiin 
viime tapaamiseen jälkeen syntyneisi in "Klaa
nin" jäseniin, kehitettiin aselaj iaja puolustus
voim ia sekä lopuksi kerättiin hylsyjä. 

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen väsynyt 
mutta onnellinen joukko suoritti merimarssin 
Korppooseen, josta matka jatkoi kotiin . 

Vuoden -97 tapaamispaikaksi sovittiin ran
nikkotyki stön uusi n linnake Rankki , jonka 
päällikkönä Tuomisen Juha on jälleen järjes
telyvastuussa. Toivottavasti Juha saa paikat 
kuntoon ennen ensi kesää. 

Aarteen nauttimisen hetki saariston katolla 

pauhuja _______________ 11 _ 

BIL 
AUTO 
HEM 
KOTI 

Illallinen Kerholla - saariston paras menu 

PETER LUNDQVIST 

(f) :~~~~~:: ~!~ 
PARGAS PARAINEN 
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UTÖ HILJENI ! 
Linnakkeet hiljenevät yksi toisensa perään. 

Nyt oli vuorossa Utö. Linnakkeen voimakoneet 
nimittäin sammutettiin 19 vuoden käymisen jäl
keen. Ne jotka asuvat Utön kasarmin rivitaloissa 
arvostavat saavutettua hiljaisuutta hyvinkin kor
kealle. Nyt voi jo keskustella naapurinsa kanssa 
pihalla korottamatta ääntään. Ja lapsetkin kuule
vat "syömään"-huudot. Asia joka mahdollisti voi
makoneiden sammuttamisen oli tietenkin 

mannersähkön saaminen 
Utöseen. 

Varsinainen sähkökaapeli saavutti Utön jo 
23.9.jolloin linnakkeen päällikkö Vesa Ranki oli 
ottamassa kaapelia vastaan rannassa. Tapahtuma 
oli pitkällisen prosessin päätös, enää oli edessä 
vain hienosäädöt. Hienosäädöt kokeiluineen saa
tiinkin hyvin päätökseen. 

Marraskuun 26 päivänä oli vuorossa sähkön 
virallinen kytkeminen. Tilaisuuteen oli kutsuttu 
sekä sähköistämiseen osallistuneitten yritysten ja 
viranomaisten edustajat että tulevia mannersäh
kön kuluttajia Tiedotusvälineet osoittivat suurta 
kiinnostusta tilaisuuteen ja tiedotusvälineiden 
edustajia olikin ilahduttavassa määrin mukana. 
Tilaisuuden isäntänä toimi kenraalimajuri Han
nu Särkiö. 

Juhlapäivä alkoi kello 10 jolloin Rykmentin 
lippulaiva ka Parainen lähti Turun Valkoisen ta
lon edestä. Kannella isäntä toivotti vieraat terve
tulleiksi merihenkisesti lämmitävänjuomanja lai
vakorppujen kera Lämmike tuli tarpeeseen kos
ka ilma oli varsin kolea ja sumu rajoitti näkyvyy
den noin sataan metriin. Sumusta huolimatta vie
raat kuljetettiin laivahenkilöstön rautaisen am
mattitaidon avulla karikkoisen Saaristomeren läpi 
turvallisesti perille Utöseen. 

Osaston saavuttua Utöseen Vesa Ranki esit
teli saarta vieraille kappelia ja majakkaa myö
ten. Saarikierroksen jälkeen oli vuorossa juhlal
linen sähkön kytkeminen. Ministeri Enestam sai 
juhlallisen tehtävän ensin sammuttaa voimako
neita ja sen jälkeen kytkeä mannersähkö. Kytke
misen jälkeen seurasijuhlapäivällinen linnakkeen 
ruokalassa. Utön ruokala oli taas kerran ylittänyt 
itsensä. Tosin ruokajuoma oli valmistettu muu
alla. 

Loppuilta vietettiin Utön kotiseututalolla mu
kavan yhdessäolon ja runonlausunnan merkeis
sä. Paikallisena isäntänä toiminut Vesa Ranki 
hyppäsi vaihteeksi oppaan roolista esiintyvän tai-

teilijan rooliin ja vastasi illan tanssien tahdeista 
yhdessä Toren kanssa. Rationalisointi on purrut 
hyvin Utössä ja eri tehtävät on tällä tavoin onnistu
neesti saatu yhdistettyä. (Vesa toimii toisinaan myös 
linnakkeen päällikkönä. ) 

Eläminen ja oleminen Utössä mannersähkön 
jälkeen on huomattavasti helpottunut. Työt lin
nakkeella sujuvat helpommin kun näkee lukea ja 
valopetroolin kulutus on näin saatu vähenemään 
merkittävästi. ''Nyt voi painaa pitkää päivää eikä 
travitse elää auringon mukana" toteaa nimetön 
kouluttaja Utöstä. "Kylle teme on hirrrve kiva" 
yhtyy vuodatukseen nimetön saaristolainen. 

Ministeri Enestam kytkee sähkön Kari Leppäsen 
avustamana. 
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Linnakkeen päällikkö Vesa Ranki ottaa vastaan kaapelin. 

Luutnantti Laitinen ottaa vastaan läänlnkomentajan laivalleen. 
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Ka Paraisen komentosillalla riitti kiinnostuneita matkan aikana. 

Juhlayleisö kotiseututalolla. 

- ~ 
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SHALOM ELI KOKEMUKSIA 
ISRAELISTA 
Virallinen osuus 

Eilat on Punaisenmeren rannalla, Eilatin
lahden pohjukassa. Kun Mooses johdatti Isra
elin lapset pois Egyptin orjuudesta luvattuun 
maahan, he kulkivat autiomaassa ja mitä to
dennäkoisemmin läheltä Eilatia. Eilat maini
taan raamatussa, samoin yotvatan keidas, joka 
on noin 40 km Eilatista pohjoiseen. 

Kuningas Davidin poika salomon louhi tutti 
kuparia Timnasta läheltä Eilatia. Raamatussa 
mainittu Etzion Geber oli todennäkoisesti Pu
naisenmeren rannalla lähellä nykyistä Eilatia. 
Siellä toimi Salomonin kauppasatama. 

Tarunomainen eli kuvankaunis Saahan 
kuningatar tuli sataman kautta tapaamaan ku
ningas Salomonia tuoden mukanaan monia rik
kauksia. 

Eilati oli pitkään asumatonta seutua. En
simmäiset uudisasukkaat tulivat Eilatiin vuon
na 1949. Israelin armeijan pataljoona! valtasi
vat tuolloin Eilatin jordanialaisilta. Alueella 
asui muutamia jordanialaisia ja tältä ajalta on 
hotelli Red Rockin vieressä olevassa puistikos
sa vielä kaupungin ensimmäiset rakennukset: 
kaksi savimajaa, jotka tunnetaan nimellä Um 
Rash Rash. Timnan uudet kuparikaivokset 
aloittivat toimintansa ja työntekijöiden asun
not olivat lähellä Punaistamerta Eilatissa. 

Eilatin lämpö ja myös talvella lämmin Pu
nainenmeri alkoivat houkutella yhä useampia 
etelään ja 50-luvun puolivälissä valmistui kun
non tie autiomaan läpi Eilattiin. Matkailu al
koi varsinaisesti 70-luvulla. Yhä useampia 
hotelleja rakennettiin, palvelut paranivat ja 
myös ulkomaalaisten matkailijoiden määrä li 
sääntyi. 

Eilat on aina ollut hyvin suosittu myös is
raelilaisten lomakohteena. Talvisin monet tu
levat nauttimaan auringosta ja merestä maan 
pohjoisemmilta, viileämmiltä alueilta. Talvel
la Jerusalemin ja Eilatin päivälämpötila ero 
saattaa olla 10 astetta. Etäisyyttä näillä kah-

della paikalla ei ole kuin 322 km. 
Eilatin maisemia hallitsee Edomin ja Ne

gevin vuoret. Eilatissa on noin 40 000 asukas
ta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti . Israelissa 
noin 5,5 miljonaa. Eilat on nuorekas ja nyky
aikainen lomakaupunki, jossa ilmasto on suo
tuisa suurimman osan vuotta. Alueella sataa 
harvoin noin 4-6 kertaa vuodessa. Talvella 
saattaa ~lla kuitenkin tuulista ja pilvistä. 

Uimaranta on aivan hotellin lähellä. Hie
man kauempana noin 5 km päässä etelässä on 
Koralliranta. 

Eilat on pitkänä talvikeutena mainio vaih
toehto Kanarian saarten tai Pohjois-Afrikan lo
makohteille. Punaisenmeren lomaparatiisin il 
masto suosii talvilomailijaa auringolla, lämpi
mällä merivedellä, monipuolisilla harrastus
mahdollisuuksillaja monilla mielenkiintoisil
la retkillä. 

Luonnonystäville Eilat on mielenkiintoi
nen miljoonien lintujen muuttoreitti etappina: 
yli 400 lintulajia talvehtii Israelin ja Jordanian 
välisessä Aravalaaksossa tai suunnistaa suuri
na parvina sen kautta muuttomatkalle. 

Eilatin lomalla voit hankkia uusia mielen
kiintoisia kokemuksia ja elämyksiä. Vesiurhei
lun ystäville Eilatissa on monipuolinen tarjon
ta. Sukeltajille Punainen meri tarjoaa upeaa kat
sottavaa ja moni on lomallaan löytänyt kipi
nän uuteen sukellusharrastukseen. Me emme! 

RUOKA JA JUOMA 

Eri puolilta maailmaa Israeliin muuttaneet 
juutalaiset ovat tuoneet mukanaan omat ruo
kakulttuurinsa. Yhdessä lähi-idän muiden keit
tiöiden kanssa nämä mukanatuodut ruokakult
tuuri! ovat sekoittuneet ja muodostaneet oman, 
israelilaisen keittiön . Israelilaisessa keittiössä 
on vaikutteita niin Euroopasta kuin idästä ja 
myös arabilainen keittiö on antanut oman vi
vahteen paikalliseen ruokaan. Israelissa syö
dään hyvin kansainvälisesti ja maksetaan ruo-
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asta hyvin suomalaisesti eli paljon. Usein kui
tenkin tukeudutaan tarkkohinjuutalaisten ruo
kailusääntöihin eli kosher-sääntöihin. Perintei
sessä kosherruuassa ei sekoiteta maito- ja li
haruokia keskenään. 

Tyypillinen israelilainen välipala on fala
fel. Falafelejä myydään kaduilla falafel-kios
keissa. Vaalean litteän taskuleivän, pitan, si
sälle laitetaan pieniä, useimmiten maustettuja, 
rasvassa tai öljyssä paistettuja jauhetusta her
neestä tehtyjä pyöryköitä. Salaatit, kastikkeet 
ja mausteet lisätään itse. Suosittu on myös 
schwarma, joka vastaa falafeliä, mutta kasvis
pyöryköiden sijasta pitan sisään laitetaan gril
lattua lampaan- eli kamelinlihaa. 

Israelilainen aamiainen on runsas monien 
muiden Välimerenmaiden aamiaisiin verrattu
na. Hotelleissa aamiainen tarjoillaan seisovas
ta pöydästä ja tarjolla voi olla esimerkiksi eri
laisia tahnoja, juustoja, tuorejuustoja, salaat
teja, vihanneksia, kananmunaa, maustekaloja, 
leipää, mehua, teetä, ja kahvia. Aamiaisella 
syödään aina runsaasti maitotuotteita ja kosher
säännön mukaisesti aamiaispöydästä puuttuvat 
näin ollen makkarat ja muut lihavalmisteet. 
Maksu 10 USD tai 35 !NS eli aika rasvainen 
hinta pelkistä rehuista. 

Lounas on monille päivän pääateria, meil
lä se keskittyi aamiaiseen ja välipalaan. Alku
ruoaksi voi valita esimerkiksi vihanneskeittoa 
tai erilaisia tahnojaja pikelssejä, joita syödään 
syödään pita leivän kanssa. Suosittuja tahnoja 
ovat esimerkiksi humus ja tahina,jotka on tehty 
murskatuista herneistä, oliiviöljystä ja valko
sipulista. 

Kokemisen arvoisia liharuokia: kebabissa 
on vartaassa hiilillä grillattuja lihapullia, jos
kus voimakkaasti maustettuja. Shaslik on si
puli-lihavarras, naudan-,kalkkunen- tai lam
paanlihasta eli kamelinlihasta. Israelilaiset syö
vät hyvin paljon kanaa ja kalkkunaa. Grillattu 
maksa on hyvää ja suosittua. Luonnollisesti 
myös lihaa on tarjolla esimerkiksi paahtopais
tia tai grillattuja pihvejä. Tässä vaiheessa tu
lette toteamaan ettei kameli maistu hyvälle. 

Kalaravintolassa on tarjolla monia meren 
kaloja, joskus myös makeanveden kaloja ku
ten karppia, forellia tai Pietarinkalaa. 

Jälkiruuaksi sopii vaikkapa jäätelö tai eri
laiset vanukkaat. Usein juodaan vielä aterian 
päätteeksi kupillinen kahvia. Kahvin kanssa voi 

maistaa israelilaista appelsiini-suklaalikööriä 
Sabraa. 

Ruokajuomana tarjoillaan vettä, israelilai
sia viinejä ja olutta. Viinejä on tarjolla hyvät 
valikoimat kuivia tai puolikuivia valko-, puna
, ja roseviinejä. Carmel-, Golan-, ja Yarden
viinit ovat tunnetuimpia. Israelilaiset Macca
be- ja Gold Star oluet ovat hyviä. Satunnainen 
matkailija sanoo unohtakaa kalliit ja mainos
tetut viinit ja uskokaa häntä. Parhaimpia ovat 
puolikuivat paikalliset valkoviinit hintaluokas
sa alle 10 !NS. 

TAPAKULTTUURI 
Juutalaisille tavat ja perinteet ovat erittäin 

tärkeitä. Erityisesti Jerusalemissa,johon myös 
satunnainen matkailija törmäsi , on monien eri 
uskontokuntien pyhiä paikkoja. Aina on syytä 
huomioida asiallinen pukeutuminen; ei mini
hameita eikä hihattomia asuja. Paikka, joka ei 
itselle ole tärkeä, voi jonkun toisen uskonto
kunnan jäsenille olla pyhä. 

Valokuvaaminen on useimmiten sallittua. 
Henkilöitä kuvatessa kannattaa olla kohtelias 
ja lähikuvia varten pyytää lupa. Moskeijoissa 
ei saa kuvata sisällä. Emmekä suosittele ku
vaamaan sotilaskohteita. 

Haluatko kuulla mitä tapahtuu seuraavas
sa jaksossa. 

Epävirallinen osuus 
- Otteita Satunnaisen matkailijan päiväkirjasta. 
- Mitä tarkoittaa K.E.S? 
- Minkä takia rannalla kannattaa olla? 
- Miksi muutamme seuramme nimen "Skärgårds 

Svin Resor fb"sta "Three Monkeys Pub"iin? 
- Miksi matkan pituus muuttui matkan aikana 12 

päivästä viimeisenä päivänä kolmeksi viikoksi ? 
- Mitä teet kun hävität VISA korttisi ? 
- Mitä kaikkea kamelista voi tehdä ? 
- Jos kadotat kameran, minkä maalainen sen 

sinulle palauttaa? 
- Mihin kadotat matkan aikana viimeiset rip

peet uskostasi ja miksi ? 

- Saako Taylor Ridgen takaisin? 
- Käytiinkö kuussa todella ? 

Satunnainen Matkailija 
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Satunnaisten matkailijoiden lepopaikka. 

Näkymä Eilatista. Taustalla häämöttää Jordania. 
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Peruskoulutuskauden päättäjäiset 
Pääskyvuoressa jatketaan vanhoja Kuuska

jaskarin perinteitä viettämällä peruskoulutus
kauden päätökseksi kunnon karonkka. Ensim
mäinen Pääskyvuorelaisten tilaisuus venähti 
hieman myöhään leireistä ja komennuksistajoh
tuen. Mutta marraskuun alussa joukko saatiin 
kuitenkin kokoon Raumalle Kivirantaan Raimo 

Vahannon toimiessa isäntänä. Illan ohjelma oli 
perinteinen: rantasauna, koulutusupseerin ja ja
osjohtajien räväkät alustukset ja päälle erinomai
nen iltapala lisukkeineen. 

Tilaisuuden juhlavuutta lisäsi paitsi koman
tajan läsnäolo myös uuden isän Jyrki Halmeen 
mukanaan tuoma varpajaisjuoma. 

Päättäjäisosanottajat tarkkaavaisina 

Kuuskajaskarissa juhlittiin 18.6 Tuulikki Setälän viimeistä työpäivää ennen eläkkeelle siirtymistä. 

- ~ 
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Rykmentin esikunnan henkilöstö 
koulutusristeilyllä 

Esikunnan henkilöstö osallistui koulutusristeilyyn esikuntapäällikön johdolla. Risteily suun
tautui läntisen naapurimaamme saaristoon. Illalla oli ohjelmassa ensiksi tutustuminen koulutus
tiloihin ja majoittuminen. Tämän jälkeen seurasi alustuksien valmistaminen seuraavan päivän 
koulutustilaisuuteen. 

Seuraavana päivänä saimme todeta että aiheeseen kuin aiheeseen oli paneuduttu perusteelli
sesti ja osallistujat olivat valmiita ottamaan kantaa. 

Kaikenkaikkiaan onnistunut tilaisuus. 
Ai niin, samalla vietettiin myös pikkujouluaja keitettiin kahvia. 

KOKEILE 
ILMAISEKSI 
S-ETUKORITIA 
Kysy lisää toimipaikoistamme 

SALON SEUDUN OSUUSKAUPPA 
Turuntie 6, 24100 Salo p 02-77051 
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TURUN KILTA 
KILTALAISET 

Tämän lehden teemana on kiltatoimin
ta. Ajattelin saada lehteen erilaisia näkökoh
tia kiltatoiminnasta. Miten kiltatoiminnan 
kokee nyt ja tulevaisuudessa valtakunnalli
sen kattojärjestön edustaja. Kiltapiirin edus
taja sekä killan nuorison edustajat? Pyysin 
edellämainituilta näkökohtia kiltojen tulevai
suuden näkymistä. Maanpuolustuskiltojen 
liiton toimivalta johdolta ei kirjoitusta tul
lut, vaikka se luvattiin lähettää. Aikapula ei 
voinut olla syy. Kirjoitusaikaa oli kuukausi. 
Minä ihmettelen. Toivottavasti kirjoituksen 
puuttuminen ei tarkoita sitä, että sieltä puut
tuu visiot kiltatoiminnan näkymistä 2000 -
luvulla: Sitä pyysin käsittelemään. 

Kiltapiiri lähetti kirjoituksen, jossa se 
esittää suunnitelmiaan vuodelle 1997. Luke
kaa kirjoitus ja osallistukaa kiltapiirin toimin
taan! 

Nuorten kirjoitus kannattaa lukea tarkoin 
ja kuunnella heidän esityksiään herkällä kor
valla. Tosiasiahan on, että vain nuorison mu
kaansaaminen mahdollistaa kiltatoiminnan 
jatkon. 

Reserviyksikkötoiminta, paikallisyksik
kötoiminta ja koulutus ovat niitä taikasano
ja, joilla nuorisoa saadaan mukaan. 

Selkeä vastuu omasta toimintalohkosta li
sää myös motivaatiota. 

Tämän toiminnan tukeminen on koko kil
lan etu; etten sanoisi elinkysymys. Näillä miet
teillä toivotan kaikille Hyvää Joulua ja parem
paa Uutta Vuotta. 

Heikki Kiviranta 

Better phones from 

BENEF N► 
PL 84, 24101 Salo, puh. 924-77400, fax 924 733 2633 
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SELKÄMEREN 
KILTA 
HYVÄT KILTALAISET 

Turun Rannikkorykrnentin 27.9.1996 Eta
pin (esikunnan) kaffelissa otsikolla "Kuuska
jaskari hiljentyy" järjestämä tiedotustilaisuus 
ei mukana olleille tuonut mitään uutta tai ai
emmasta poikkeavaa esille. Satamakatu 22:n 
kiinteistö asuinrakennuksineen eli niin sanot
tu etappi luovutetaan sotilasläänin esikunnan 
hallintaan. Kiinteistön käyttö tulevaisuudessa 
esimerkiksi killan tarpeisiin on epätodennä
köistä, mikäli PLM:ö päätyy kiinteistön myyn
tiin. Samassa tilaisuudessa kuitenkin päätet
tiin pitää rykmentin komentajan kanssa lähi
tulevaisuudessa yhteinen neuvonpito, jossa 
mietitään Kuuskajaskarin linnakkeen alueen 
ja tilojen hyödyntämistä killan toimintaa ja 
tarpeita varten. Neuvottelu on vielä pitämättä. 

Tulevaan neuvonpitoon komentajan kans
sa tarvitaan "tukeva selkänoja" koko jäsenis
tön taholta, mikäli aiotaan linnakkeella toimia 
ja hyödyntää sen mukana tuomia mahdolli
suuksia täysipainoisesti. 

Hyviä ideoita ja ajatuksia tarvitaan joten 
Sinä kiltalainen olet nyt avainasemassa. Tartu 
kynään tai puhelimeen ja tuo ajatuksesi tai ide
asi hallituksen jäsenten tietoon, niistä voi olla 
arvaamaton hyöty tulevan toiminnan kannal
ta. 

Kaikki ideat, pienimmätkin, ovat tervetul
leita muistaen se, että toiminnan ei tarv itse liit
tyä tai vivahtaa sotilaalliseen toimintaan, se voi 
olla täysin siviilimäistä toimintaa, kuitenkin 
Kuuskajaskarin linnakkeen kunniakkaiden pe
rinteiden vaalimisen hengen mukaisesti . 

Linnakkeen tuleva käyttö vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutuksen tarpeita ajatellen 
testataan vuoden 1997 kevään aikana pidettä
villä kursseilla. Selvää on kuitenkin jo nyt, että 
Maanpuolustuskoulutus ry:n resurssit eivät riitä 
ympärivuotisen koulutustoiminnan pyörittämi
seen. 

Lyhyttä rospuuttokautta toivottaen 

Tauno Setälä 

~\P04fo 

SALONEN 
-pääosassa maku-
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LOUNAIS-SUOMEN 
KILTAPIIRIN TOIMINNASTA 

Lounais-Suomen Kiltapiiri täytti viime 
vuonna 30 vuotta. Se on ensimmäinen maas
samme perustettu kiltapiiri. Sen tarkoituksena 
oli alunperin toimia yhdyssiteenä Turun eri 
kiltojen välillä. Myöhemmin sen toiminta on 
laajentunut huomattavasti. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on sel
vittää kiltapiirin organisaatiota, tavoitteita, toi
mintamuotoja ja ensi vuoden toimintasuunni
telman. 

Kiltapiirin tarkoituksena on toimia vala
kunnan virallisen turvallisuuspolitiikan peri
aatteiden mukaisesti sekä Maanpuolustuskil
tojen liitto ry:n sääntöjä noudattaen ja näiden 
paikallisosastojen alueellisena yhteistyöelime
nä. 

Piirin toiminnan tulee olla luonteeltaan 
jäsenkiltojen toimintaa koordinoivaa ja tuke
vaa maanpuolustustahdon, -tiedon ja -harras
tuksen kasvattajana, levittäjänä ja edistäjänä. 
Piiri tukee alueensa jäsenkiltoja, joita tällä 
hetkellä on 34, niiden vaatiessa perinnejouk
ko-osastojensa ja aselajiensa historiallisia pe
rinteitä ja yhteisiä muistoja. 

Maanpuolustuskiltojen liitto viimevuosi
na lisännyt kiltapiirin tehtäviä ja velvoitteita. 
Tällä hetkellä kiltapiirillä on edellä mainittu
jen tehtävien lisäksi seuraavat: 

- piiri ottaa osaltaan koordinoitavaksi 
Maanpuolustuskoulutuksen alueellisen 
koulutustoiminnan 

- toimii joiltakin osin RYT-tehtävissä 
- piiri ottaa osaa Sotilasläänin maanpuo-

lustuskoulutuksen suun nittelu kuntaan 
- kiltapiirin yleiset tehtävät läänitasolla. 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry :stä on tu

lossa kirjelmä, jolla piirin tehtäviä tullaan li
säämään. 

Tämän lisäksi kiltapiiri kuuluu jäsenenä 
Turun ja Porin läänin veteraaniasiain neuvot
telukuntaan sekä Turun Seudun Maanpuolus
tusjärjestöjen yhteistyötoimikuntaan . 

Maanpuolustustoiminnan yhtenäistämi
seksi Sotilasläänit ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto ovat halunneet, että lääniä kohti olisi vain 

yksi kiltapiiri. Tämän johdosta Lounais-Suo
men ja Satakunnan Kiltapiirit tulevat pitämään 
yhteisen kokouksen syys- ja kevätkausilla ja 
perustavat siksi kahdeksan jäsentä käsittävän 
yhteistoimintaelimen. Kiltapiirin päätösvaltaa 
käyttää piirin kokous ja toimeenpanoelimenä 
piirihallitus. Neuvoa antavana elimenä toimii 
piirineuvosto. 

Piirin päätösvaltaa käyttää piirin kokous, 
johon jokaisella piirin varsinaisella jäsenellä 
on oikeus lähettää kolme virallista edustajaa. 

Piirin kokouksessa äänestettäessä on kul
lakin jäsenkillalla tai paikallisosastolla yksi 
ääni kiltansa piirin alueella asuvaa sataa jäsen
tä kohti , kuitenkin enintään 10 % kokouksen 
äänimäärästä. Piirin toimintaa johtaa syysko
kouksen valitsema piirihallitus, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi 
muuta jäsentä. 

Kiltapiiri laatii seuraavan vuoden toimin
tasuunnitelman mahdollisimman ajoissa,jona 
killat voisivat sopeuttaa toimintansa sen mu
kaisesti. 

Kuluvana vuonna piiri on järjestänyt kol
me eri koulutustilaisuutta killoille, 13 .3. Tal
visodan muistotilaisuuden, ottanut osaa eri 
maanpuolustustilaisuuksiin sekä järjestänyt 
Viron kiertomatkan Tallinnaan , Palmseen, 
Rakvereen, Toilaan, Narvaan, Kuremäen nun
naluostariin, Narvaan, Tarttoon, Viljantiin ja 
Pämuun. 

Tähän retkeen osallistui Rt-killasta 14 hen
kilöä. Mielenkiintoisimpia kohteita olivat ko
mea Plamsen kartano, Toilan venäläisten ra
kennuttama iso kylpylä, Kurenmäen 400 hen
keä käsittävä nunnaluostari sekä tietysti Nar
van linna. Narvassa meitä hämmästytti sen 
venäläisvaltaisuus. Poliisitkaan eivät osanneet 
viron kieltä, vaan tulkkimme joutui asioimaan 
heidän kanssaan venäjäksi. Kaupungin asuk
kaista vain 2% oli viron kielisiä. 

Itse Narvan linna oli valtavan suuri 8-ker
roksinen rakennus, josta oli hyvä näköala Nar
vajoen toiselle puolelle lvangorodin kaupun
kiin. Linnan läheltä kulkee silta Venäjän puo-
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lelle, muna ylikulkuun tarvitaan viisumi. Itse 
kaupunki oli sangen viehättävä, mutta tunnel
ma ankea. 

Kokonaisuudessaan matka antoi hyvän 
kokonaiskuvan Virosta ja matkalaiset olivat 
tyytyväisiä. 

Vuoden 1997 toimintasuunnitelmasta mai
nitsen lyhykäisyydessään seuraavaa: 

1. Kiltapiiri ottaa osaa läänin eri koulutus- ja 
maanpuolustustilaisuuksiin 

2. Kiltapiiri toimii yhteistyössä puolustusvoi
mien ja eri maanpuolustus järjestöjen kanssa 

3. Kiltapiiri pyrkii entistä parempaan yhteis
toimintaan eri kiltojen ja Sa takunnan Kilta
piirin kanssa 

4. Kiltapiiri ottaa osaa kiltojen kanssa kesällä 
Turun Messuille 

5. Kiltapiiri järjestää tulevana vuonna 
- vähintään kaksi yhteistä tilaisuutta kaikille killoille 
- ampumatoimintaa 
- matkan Karjalaan jollekin sotien taistelupaikalle 
- matkan jollekin Turun Rannikkorykmentin tai 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin linnakkeelle 
- Tukholman tai Tallinnan risteilyjä 
- matkan Kuresaaren kylpylään 11. - 24 .5. 
- kunniakäynti Itesnäisyyden Kivelle 13.3.ja6.12. 
- kunniavartiot 6. 12. Unikankareelle ja Sanka-
riristille. 

6. Kiltapiiri pyrkii mahdollisuuksiensa rajois
sa palkitsemaan hyvin toiminutta kittaa 

Matkat järjestetään vain siinä tapaukses
sa, että tulijoita on riittävästi . 

Kiltapiiri toivoo saavansa killat mahdolli
simman runsaslukuisina järjestämiinsä eri ti
laisuuksiin. 

Ateria Valkoisessa Hevosessa (Veijo Sillanpää, Matti Ahlrooos, Helge Will<man ja 
Jaakko Lindeman) 
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Kuremäen nunnaluostarin kirkko 

Palmsen kartano 
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Narvan linna 

Lighting för people and Places 

Julkisten tilojen sisustus-, toimisto-, 
teollisuus- ja ulkovalaistus 

Thorn Lighting Oy, Pl 11, Santaniitynkatu 11, 
04251 KERAVA 
Puh. (90) 549 222 Fax (90) 5492 2300 
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Kuuskajaskarin linnakkeella 
"vähän päiviä" 

Lokakuun 15. 1996 Kuuskajaskarin linnak
keella oli pieni joukko varusmiehiä, joilla oli 
"vähän päiviä" jäljellä. RSKY ry:n Rauman 
paikallisosaston vihreätsisaret olivat saapuneet 
saareen haikein mielin, koska varuskunnan 
viimeiset parikymmentä varusmiestä lähtisivät 
saarelta 17.10. Pääskyvuoreen Turkuun, josta 
heidät kotiutettaisiin 18. lokakuuta. 

Tarjosimme pojillemme kakkukahvit. So
tilaskodinhoitaja Ulla Junnila oli leiponut her
kullisen täytekakun, jonka hän oli koristanut 
tekstillä "vähän päiviä, kiitos". Tilaisuudessa 
muistimme kahta poikaa, jotka olivat tunnol
lisesti hoitaneet sotilaskodissa tapahtuvaa kaap-

pimyyntiä. Ojensimme heille sotilaskotimukit 
ja pienet lahjasekit. 

Rauman vihreät sisaret kiittävät majuri Kari 
Toivosta, emäntä Eeva Setälää ja sotilasmes
tari Esa Hyökyvirtaa sekä koko Kuuskajaska
rin linnakkeen henkilökuntaa hyvästä yhteis
työstä. 

Rauman paikallisosasto toivottaa kaikille 
Kalkaksen lukijoille Hyvää Joulua ja Onnel
lista Uutta Vuotta 

Mirja Rintala 

Viimeinen kahvihetki Kuuskajaskarissa. 

-~ 
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MPK esittää - asutuskeskustaistelu 
... vihollinen on saavuttanut Kupittaan 

tasan ... l .JvK torjuu vihollisen hyökkäykset 
alueellaan ja pitää Kerttulinkadun-Vähä-Hä
meenkadun risteyksen ... taistelu aloitettava 
vihollisen saavutettua Itäisen Pitkänkadun ta
san ... 

Näin pohjustettiin asutuskeskustaistelun 
"kotitehtävää" kolmikymmenhenkiselle jou
kollemme. Siitä sitten vaan toimeen ja maas
tontiedusteluun. Nelihenkinen iskuosasto siir
tyi tiistai-iltana toiminta-alueelle neuvottele
maan torjuntasuunnitelmasta. Paikalliset asuk
kaat ihmettelevät varmasti vieläkin outoa po
rukkaa, joka kulki pitkin pihoja keskustellen 
kovaäänisesti talojen räjäyttämisestä tai täydel
lisestä miinoittamisesta. Pari tuntia siinä meni, 
mutta lopulta suunnitelma oli valmis. Elimme 
vakaasti siinä uskossa, että vihollinen torjutaan 
totaalisesti jo hyvissä ajoin. 

Seuraavana perjantaina olikin aika sulloa 
iskuryhmä taisteluvaunuunja lähteä etenemään 
kohti Porin Prikaatia. Matkalle kertasimme 
torjuntasuunnitelmaa ja sovimme suunnitel
mamme esittelijästä. Esitys olikin varsin va
kuuttava, se ei jättänyt juurikaan selittelyille 
varaa. Tai niin me ainakin luulimme. Jostain 
kumman syystä kaikki eivät olleetkaan aivan 
samaa mieltä kanssamme ja varsinkin sulutus
esityksiämme kritisoitiin kovin. ( Minä en 
kyllä ymmärrä, etteikö kaduille muka voisi ajaa 
sopivan paksuista hiekkakerrosta, johon olisi 
helppo upottaa muutama miina. ) Muut esitte
livät myöskin töitänsä, joita tietysti kritisoim
me parhaan taitomme mukaan. 

Illan päätteeksi suoritimme seuraavaa päi
vää varten pikaisen tutustumisen pumppuhau
likkoon ja suoritimme kasarmin käytävällä 
soveltavaa ampumista noptel- rynnäkkökivää
reillä. Ja sitten koittikin illan soveltava vaihe. 
Osa joukosta oli ollut hieman huolimaton läh
tiessään ja pakannut iltaa varten eväät ainoas
taan itselleen, katsoi loppuosa iskuryhmästä 
aiheelliseksi siirtyä keräämään luonnon anti
mia, joista voisi mahdollisesti kyhätä pienen 
aterian. Eikun maastoon. Sullouduimme naa
puriryhmästä soluttautuneella taistelijalla vah
vistettuna ajoneuvoon ja etenimme jälleen. 

Aikamme kierreltyämme havaitsimmekin lu
paavan tuntuisen kohteen ja nousimme ajoneu
vosta tiedustelemaan tilannetta. Ja totta tosi
aan, luontoäiti oli varannut meille ainakin ruo
kalautasen kokoisia kokolihahampurilaisia, 
jotka otimme vastaan ja kiitollisuuden osoituk
sena päätimme kukin uhrata vähistä varoistam
me kulinarismin alttarille. 

Seuraavana aamuna olimme pirteinä yl
häällä jo 06.30. Nautittuamme tukevan aami
aisen siirryimme kuittaamaan itsellemme ryn
näkkökiväärit. Voi sitä jälleennäkemisen rie
mua. Aamun raskain osuus oli kuitenkin vasta 
edessä. Oli aika siirtää kalusto meille osoitet
tuun ajoneuvoon. Tyypilliseen tapaan kaikkein 
hankalimmin käsiteltävät ja painavimmat ta
varat oli motivaation kohottamiseksi sijoitettu 
kasarmin ullakolle pikkuiseen kopperoon, josta 
kävimme ne noutamassa. Hikisen urakan jäl
keen siirryimme pikavauhtia (autolla tietysti, 
tämähän oli vapaaehtoista toimintaa) ampuma
radoille. 

Ampumaradalla pääsimme suorittamaan 
rynnäkkökiväärillä ampumatestin. Varsinainen 
kohokohta oli useimmille kuitenkin tutustumi
nen pumppuhaulikon ominaisuuksiin . Asioita 
läheltä seuranneena voin vain todeta, että kun 
olisi vain ollut kamera käsillä. Harvoin näkee 
ihmisiä niin suu messingillä. Olisiko ollut rak
kautta heti ensi kerralla? Montakohan hankin
tapäätöstä tuli tällä kertaa tehtyä ? Oheisohjel
maksi kokelas Kontulainen oli viritellyt am
pumaradan sivusta-alueille noptel-radan, joka 
olikin ilmeisen suosittu nähtävyys, jolla saat
toi kokeilla taitojaan metsän siimekseen pii
loutuneen vihollisen tuhoamisessa. 

Seuraavaksi siirryimmekin prikaatin asu
tuskeskukseen, johon on rakennettu yksi 2-
kerroksisia talo, toinen valmisteilla, harjoitte
lemaan puolustusta ja varsinkin hyökkäystä. 
Tutustuimme eri taloontunkeutumistapoihinja 
rakennuksen vyöryttämiseen. Ensin opettelim
me lähestymään rakennusta oikein. (Ei niin
kään helppo juttu. Koittakaas itse kävellä sel
kä seinää vasten, pitää ase ampumavalmiinaja 
vielä ns. heikommalla puolella ja tähystää ik
kunasta kurkkivia vihollisia, kompastumatta 
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jalkoihinne.) Yritimme ehdottaa, että taisteli
jan voisi olla parempi liikkua hieman irti sei
nästä, jottei hän astuisi maahan asetettujen 
miinojen päälle, mutta ehdotuksemme ammut
tiin varsin nopeasti alas kouluttajien taholta. 
Kun on päästy rakennukseen kiinni onkin aika 
pyrkiä sisälle. Ja kuten arvata saattaa, taloon 
mahdollisesti rakennettu ovi ei suinkaan ole 
kulkemista varten, vaan sisään on pyrittävä 
muilla keinoin. ( Ovihan on tietysti miinoitet
tu) Kokeilimme ensiksi hyppylautatekniikkaa, 
jossa kaksi kaveria pitää pattinkia vaaka-asen
nossa ja kolmas kaveri astuu patti n gin päälle, 
josta hänet sinkautetaan vaihtelevalla menes
tyksellä alakerran ikkunasta sisälle. Muuta
man mustelman jälkeen ryhdyimme käyttä
mään tikapuita ja toisen kerroksen ikkunoita. 
Tästä selvisimmekin ilman suurempia mustel
mia ja saimme kellotettua itsellemme kelpo 
ajan. Suurempien onnettomuuksien välttämi
seksi emme kokeilleet köysiä ja seipäitä sisään
menon suorittamiseksi, siitä kiitos näin jälkeen
päin. 

Illalla oli vuorossa koulutuksen teoreetti
sempi osa. Saimme lisävalaistusta taistelutek
nisiin yksityiskohtiin, jonka lisäksi meille an
nettiin tehtäväksi suunnitella hyökkäys edellä 
mainittuun asutuskeskukseen. Yksi näistä 
suunnitelmista toteutettaisiin seuraavan aamun 
sovelletussa osassa. Ennen ankaraa suunnitte
lua katsoimme kuitenkin Punaisen Ristin kam
panjavideon jalkaväkimiinoja vastaan. Video 
oli ajatuksia herättävä ja autenttinen. Koska 
iskuosastomme ei ollut lääketieteellisesti suun
tautunut, niin poistuimme asepuhdistukseen 
ensimmäisen leikkaamattoman amputaatio
operaationjälkeen. Filmin loppuosa olikin ol-

lut kuulemma tylsä, olivat katsoneet sen pika
kelauksella. 

Joukko jakaantui suunnitteluryhmiin. 
Suunnitelmamme oli nerokkaan yksinkertai
nen. Kahdella tulitukiosastolla pidimme vihol
lisen matalana ja suoritimme suurinpiirtein 
ohjekirjan mukaisen ylläkön taloon. Eli ryntä
simme sisään kolmesta ikkunasta melkein yh
täaikaisesti luoden hirvittävää sekasortoa vi
hollisenjoukkoonja tuhosimme vihollisen vii
meiseen mieheen. Suunnittelusessiota oli mah
dollisuus jatkaa upseerikerholla kurssi-illan 
muodossa. Osa käyttikin tätä mahdollisuutta 
hyväkseen. 

Sunnuntaiaamu koitti ja tuvan ovelta kuu
lui niin tuttu huudahdus:" Kurssilla herätys, 
miehet ylös vuoteista, ovet ja ikkunat auki !" . 
Erityiskiitos päivystäjälle mainiosta herätyk
sestä. Ravintopitoisen aamiaisen nautittuam
me siirryimme maastoon, jossa osastollemme 
annettiin tehtäväksi talon puolustaminen vihol
lisen hyökkäyksiltä. 

Keräsimme harjoitusmiinat, nallitja pauk
kupatruunat sekä kohtuullisen määrän sekalais
ta tavaraa ja suunnistimme kohteeseen, jossa 
suoritettiin talon ja ympäristön perusteellinen 
miinoitus. Harjoitusteknisistä syistä meitä "ke
hoitettiin" jättämään puolustukseen vihollisen 
mentäviä aukkoja ja niin me teimmekin. Tote
simme parhaaksi lähettää yhden tuhoamispar
tion etumaastoon tiedustelemaan vihollisen 
liikkeitä ja sopivan paikan tullen tuhoamaan 
vihollinen. Tuhoamispartio onnistuikin tehtä
vässään ja pystyi eliminoimaan kaksikin vihol
lisryhmää, joista toinen kylläkin vielä kahden 
käsikranaatin täysosuman jälkeen nousi tikkail
la talomme toiseen kerrokseen. Taloon jäänyt 

-----~~-
Voll<~Wi.l<lt'll Group 

'r;urun 91lllokauppa Oy 
Tierankatu 7, 20520 TURKU 

Puh. (02) 211 5500 
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ryhmä piti pintansa viimeiseen saakka ja irtau
tui vasta aivan viime hetkellä. Miinoituksem
me oli varsin onnistunut, yli puoleen polku
miinoista oli astuttu ja melkein kaikki lanka
miinat oli laukaistu, joten vahinkoa pystyttiin 
ainakin tuottamaan vaikkei taloa pystyttykään 
pitämään. Ja kuinka ollakaan, juuri kun hom
ma on hauskimmillaan niin havaitsemme, että 
aika alkaa loppua. Ilmoille kohoaa vaivautu
nut kysymys:" Mitä tehdään ampumattomille 
panoksille ?" Huudamme lähes yhteen 
ääneen:"Ammutaan pois !" Seuraavien minuut
tien ajan ei keskustelusta tullutkaan juuri mi
tään. Ihmettelenpä vain, että mistä ihmeestä 
niille oli niin paljon niitä panoksia kertynyt, 
omat panokseni loppuivat jo alkuvaiheessa kun 
tuhosimme vihollisen epäonnisia partioita syk
syisessä metsässä. Lopulta panokset oli ammut-

tu ja miinoitteiden purkaminen saattoi alkaa. 
Alkoi matka kohti kasarmia ja päätöstilaisuut
ta. 

Edessä oli kurssin vaativin osa. Palautteen 
anto. Meiltä pyydettiin ehdotuksia kurssinpa
rantamiseksi, eikä mieleen tullut juuri muuta 
kuin, että soveltavan osan määrää voisi lisätä. 
Kaiken kaikkiaan kurssi oli varsin onnistunut 
ja saatoin vain todeta, että onneksi sain paikan 
vaikka ilmoittautumiseni olikin hieman myö
hässä. Ennen kotiinlähtöä kävimme vielä muo
nituskeskuksessa ravitsemassa itsemme ja tie
tysti piti hoitaa pakollinen sodevierailu. Koti
matkalla olikin hyvä suorittaa sota loppuun ja 
tuhota lähestyvä vihollinen vielä kertaalleen. 
Tuntuu, että kurssit vain paranevat. Mitäkö
hän seuraavaksi 9 Kiitokset kaikille osanotta
jille, nähdään taas ensi kurssilla. 

Turun RT-killan koulutusjaosto, 
toimintaa nuorille jäsenille 

Kiltaan muodostettiin uuden hallituksen 
myötäjaostoja, kuten veteraani- ja ampumaja
ostot. Nuorille reserviläisille suunnattua toi
mintaa kehittämään perustettiin koulutusjaos
to, jonka jäseniksi tulivat killan reserviyksik
kötoimintaa vetäneet henkilöt. Jaoston toimin
ta onkin ollut hyvin RYT-painotteista, mutta 
vuonna 1997 alkaa myös muu toiminta. 

Koulutusjaosto saattaa olla hieman väärä 
nimi, sillä toimintaan kuuluu kaikki se, mistä 
jäsenistön nuorempi osa on kiinnostunut. Kou
lutus on siis vain yksi - tosin tärkeä - osa toi
mintaa. Killan jäsenillä on käytettävissään 
myös koko Maanpuolustuskoulutus ry:nja Si
nisen Reservin kurssitarjonta, josta enemmän 
toisaalla tässä lehdessä. Koulutusjaoston teh
tävänä on siis järjestää toimintaa killan jäse
nistön nuoremmalle osalle, jotta hekin saavat 
toiminnallista vastinetta maksamalleen jäsen
maksulle. RYT tulee edelleenkin olemaan eräs 
kasvava osa jaoston toimintaa, lisäksi yhteis
toimintaa rannikkotykkimiestoimikuntien lisä
tään. 

Koulutusta jaosto järjestää vuonna 1997 
siten, että keväällä on rannikkotykistön perus
viesti välineitä käsittelevän lisäkurssi ja syksyllä 
tutustutaan Ranta-järjestelmään. Vapaamuo
toisempia tapahtumia tulevat olemaan mm. 
saunaillat, joissa suunnitellaan ja kehitetään 
jaoston toimintaa jäsenistön toivomaan suun
taan. Syksyllä lähdetään kalaretkelle, määrän
pää toistaiseksi avoin, mutta kuitenkin sellai
sen matkan päässä, ettei itse matkasta muodostu 
kellekään ylitsepääsemättömiä kustannuksia. 

Killan koulutusjaoston jäsenet ovat tällä 
hetkellä Timo Kuorehjärvi, puh. (02) 250 1604, 
Timo Ahlroos, Mika Koivunen, puh. (02) 251 
1349 ja Rami Käkönen. Vastaamme mielel
lämme kysymyksiin ja kerromme lisää toimin
nasta. Otamme myös vastaan ehdotuksia kiin
nostavista tapahtumista. Lisäksi toimikuntam
me on nykyisellaan melko pieni , lisävahvis
tuksia kaivataan. Eli mikäli Sinua kiinnostaa 
aktiivinen toiminta koulutustoimikunnassa, älä 
epäröi ottaa yhteyttä! 

Toimintaterveisin 
Turun RT-killan koulutusjaosto. 
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Turun Rannikkotykistökillan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
lauantaina 1. helmikuuta kello 14 Turun ja Porin Sotilasläänin luokassa 
(Turun Upseerikerhon yläkerta), Kaivokatu 12. 

Tervetuloa! 

Turun Rannikkotykistökillan 
yhteystiedot 
Posti: 

Turun RT-kilta 
PL 723 
2010 TURKU 

Puheenjohtaja: 

Heikki Kiviranta 
puh. (02) 246 2508 

Sihteeri: 

Mika Koivunen 
puh. (02) 251 1349 

Jäsenkirjuri: 

Heikki Kanervamäki 
puh. koti (02) 237 1176 
puh. työ (02) 281 5385 

Koulutusjaosto: 

Timo Kuorehjärvi 
puh. (02) 250 1604 

.. 
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Maanpuolustuskoulutus RY:n ja 
Sinisen Reservin kevään 1997 
kurssit 

1. TURVAKURSSIT (n. 40 tuntia) 4. KOULUTTAJAKURSSIT 

- perustietoja ja -taitoja turvallisuuden li
säämiseen: mm. turvallisuuspolitiikkaa, ensi
apua, palontorjuntaa ja alkusammutusta, vä
estösuojelua, kävelytesti sekä ilma-ase am
munta. 

- aiheet käsitellään yksilön/perheen kan
nalta 

2. VALMIUSKURSSIT (n. so tuntia) 

- Tietoja turvallisuuspolitiikasta, maan
puolustuksen eri aloista ja varautumisesta 

- Taitoja sotilaallisiin sekä väestösuoje
lun ja ensihuollon poikkeusolojen tehtäviin : 
suojeluvalvojan kurssi, viesti- ja muun kalus
ton käsittelyharjoitus, rynnäkkökivääriam
munnat 

- eriytyvä koulutus: miehille joukkojen 
perustaminen ja joukkueen-komppanian kart
ta-ja maastoharjoitus, naisille opetetaan maas
totaitoja, joukkomajoitusta ja muonitusta 

- Merivoimien valmiuskurssilla koulutus 
on kaikille sama ja painottuu turvallisuuspo
litiikkaan ja merellisten taitojen opetukseen 
sekä sovellettuun harjoitukseen merivoimien 
aluksilla ml. tutustumisen RT:n linnakkee
seen. 

3. LISÄKURSSIT (n. 20 -30 tuntia) 

- Sotilaallisten ja muiden poikkeusoloissa 
tarvittavien tietojen ja taitojen kehittäminen 

5. PAIKALLIS- JA 
MUUT KURSSIT 

- Paikalliskurssit ovat yhdistysten itsensä 
järjestämiä kursseja,joissa opetellaan sotilaal
lisia ja muita poikkeusolojen taitoja (kerho
paketit). 

- Sininen Reservi järjestää sotilasveneen
kuljettajatutkintoon tähtäävän kurssin alka
en tammikuussa 1997. Kurssin aikana käy
dään läpi merenkulkua, konepuolta, ensiapua 
(EA !), viestitystä sekä käytännön ajoharjoit
telua merivoimien aluksilla. Kurssi on ensi
sijaisesti tarkoitettu nuorille ja merenkulusta 
kiinnostuneille sekä niille, jotka eivät varus
miesaikanaan ehtineet SVK:ta suorittaa (ve
nemiehet yms.). 

Kaikki em. kurss it ovat maksullisia ( 150 
- 300 mk) ja niistä saa kertausharjoitusvuo
rokausia (2 - 5 vrk). 

Lisätietoja MPK ry:n kursseista antaa ja 
ilmoittautumisia vastaanottaa: 

Varsinais-Suomen alueen koulutuspääl
likkö Martti Kuivata, puh: 02-238 9330 tai 
040- 547 7131 

Lisätietoja Sinisen Reservin kursseistaan
taa ja ilmoittautumisia vastaanottaa: 

Saaristomeren Laivueen koulutuspäällik
kö Pertti Dahlström, puh : 02- 253 5693 
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RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPP ANIA 
LÖI MAIHINNOUSSEEN 
VIHOLLISEN GYL TÖSSÄ 

Rannikkojääkärikomppanian vasta
hyökkäys -lisäkurssi järjestettiin Sirkkalas
sa 9. ja 11.9. sekä Gyltössä 14.-15. 9. Kurs
sin päämääränä oli lisätä ja syventää reser
viläisten taitoja johtaa rannikkojääkäri
komppaniaa , isku- ja tulituki-osastoa ja 
ryhmää vastahyökkäyksessä rannik-kolin
nakkeella sekä kehittää taisteluteknillisiä 
taitoja. Kurssin johtajana toimi Jorma Ra
jala Rannikkojääkärikillasta sekä apukou
luttajina useita Rannikkojääkärikillan ja 
Turun RT-killan jäseniä. Puolustusvoimi
en puolelta mukaan saapui Vaasan Rannik
kojääkäri-pataljoonasta yliluutnantti Til
lander. Innokaita kurssilaisia paikalle saa
pui parisenkymmentä, jotka olivat pääasi
assa rannikkojääkäri- ja rannikkotykistö
reserviläisiä. Suurin osa kurssilaisista oli alle 
35-vuotiaita. 

Perustietoja rannikkojääkärikomppanian ja 
linnak-keen kokoonpanoista sekä taistelusta 
rannikolla ammennetti in Turun ja Porin Soti
lasläänin luokas-sa arki-iltoina syyskuun alus
sa. Teoriaosuuteen liittyivät myös ryhmätyö! 
komppan ian perustami-sesta sekä toiminnasta 
hyökkäykseen lähdettäessä. Teoriaa sovellet
tiin käytäntöön viikonloppuna 14.-15 . syys
kuuta Gyltön linnakkeella. 

TUTUSTUMINEN 
TAISTELUMAASTOON 

Gy ltön linnakkeelle kurssimme saapui jo 
aamutuimaan lauantaina. Majoittumisen jäl
keen aloitettiin tutustuminen linnakkeeseen 
vänrikki Runolan johdolla. Joukkomme sai 
perusteellisen kiertokäynnin niin luolastossa, 
tykkiasemissa kuin maastossakin. Hyvän lisä
kuvan taistelu- ja rantautumismaastoista antoi 
kuulaassa syyssäässä suoritettu kiertoajelu lin
nakkeen Busterilla. Maukkaan lounaan jälkeen 
oli vuorossa tutustuminen linnakkeita löyty-

vään ·pioneeri-kalustoon. Esittelykohteina oli
vat uudet kerta-singot, eri laiset savut ja valo
raketit, käsikranaatit, putkiraivain sekä viuh
ka- ja putkimiinat. Savuja ja valorakettej a esi
teltiin myös käytännössä. Päivällisen jälkeen 
jatkettiin varsinaisen taistelusuunnitelman te
koa työryhmissä ja syventävä keskustelu käy
tiin saunomisen yhteydessä kerholla. 

VIHOLLINEN TEKEE 
MAIHINNOUSUN 

Sunnuntaiaamuna joukkomme kokoontui 
jo ennen aamiaista luokkaan purkamaan ryh
mätöitä. Aam iaisen jälkeen si irryttiin maas
toon, jossa saimme kuulla vihol lisen suoritta
neen maihinnousun Gyltön linnakkeelle ja pu
reutuneen tykkien maastoon. Onneksi linnak
keen omat joukot olivat rajoittaneet vihollisen 
etenemisen ampuma-radan maastoon, mutta 
rannikkojääkärikomppania oli päätetty lähet
tää lyömään vi holl inen tykeillä. Edell isen il
lan suunnitel mia täydennettiin uusien tietojen 
perusteell a ja kaikkien ryhmien taistelusuun
nitelmat käytiin vielä läpi ennen täytäntöön
panoa. Runsasta keskustelua herätti niin vihol
lisen tavoitteet ja määrä kuin eri ryhmien hyök
käysvaihtoehdotkin . Ajan painaessa päälle pää
tettiin toteuttaa kouluttajien työryhmien suun
nitelmista kokoama taistelusuunnitelma ja ras
kaita tappioita kärsinyt vihollinen saati in lyö
dyksi sekä tykit pelastetuiksi. " Rannikkoalu
een komentaja" Martti Kuivata palkitsi voit
toisan komppaniamme loppuseremonioissa ja 
taistelu-kasteensa saanut joukkomme lähti hy
vin ansaitulle lomalle takaisin Turkuun. 

AMPUMAT AITOTESTI 
YLLÄTTI 

Koska kurss iin ei ajanpuutteen takia voitu 
sisällyttää ammuntoja, kutsui Rannikkojääkä
rikilta kaikki kurssilaiset mukaan killan am-

kilta _________________ 33 -

puma-tapahtumaan Upinniemeen 28 .9. Ruu
dinsavuinen päivä aloitettiin rynnäkkökivää
reiden kohdituksillaja normaalilla RK 3-am
munnoilla ja sitä jatkettiin ns. ampumataito
testillä, jonka varusmiehet ampu-vat 2-3 ker
taa palveluksensa aikana. Ampumataitotesti 
jakautui kolmeen osaan: makuulta 6 ls ( 150 
m) lipastettuna kolmeen lippaaseen, polvelta 
3 ls ( 150 m)japystystä3 ls (50 m). Makuulta 
ammuttava osuus ammuttiin kääntyviin tau
luihin siten, että taulut olivat ensimmäisten 
kahden laukauksen aikana näkyvissä viisi se
kuntia/ls, seuraavien kahden kolme sekuntia/ 
ls ja viimeiset kaksi laukausta piti saada osu
maan tauluun yhteensä viidessä sekunnissa. 
Tauluj en ollessa piilossa suoritetti in auto
maatti-sesti lippaan vaihto kahden laukauk
senjälkeen . Polvelta ammuttaessa kolme lau
kausta ammuttiin omaan tahtiin ilman taulu
jen kääntymistä. Pystyosuus ammuttiin taas 
kääntyviin tauluihin kertalaukauksina. Tau
lut o livat tällöin näkyvissä viisi sekuntia/ts. 
Ampu matulokseen laskettiin vain osumat. 
Lähes kaikki reserviläiset saivat yli seitsemän 
osumaa tässä uudessa haastavassa lajissa ja 
parhaimmat ampu ivat peräti 12 / 12 osumaa. 
Ampumataitotesti saikin pelkkää positiivista 
palautetta reserviläisten joukosta ja eri maan
puolustus järjestöjen ampumavastaavien olisi
kin syytä pohtia samankaltaisen ammunnan 
järjestämistä myös reserviläi sammunnoissa, 
sillä testi oli mukava välimuoto normaali sta 
rata-ammunnasta ja ns. practical-ammunnas
ta. 

MAKKARAAJA 
ILMAPALLOJA 

Makkarapitoisen lounaan jälkeen siirryt
tiin 300 m radalle. Vuorossa olivat ammun
nat standardi - ja tarkka-ampujakiväärillä. 
Standardikiväärillä am-muttiin kohdistukset 
sekä 10 laukauksen kilpa-sarja. O lkapäät tur
tina sii rryttiin tarkka-ampujakiväärin käsitte
lyyn. Tarkka-ampuja-kiväärin etutuki ja kii
karitähtäin toi aivan uudenlaista osumavar
muutta. Tarkkudesta kertonee se, että allekir
joittanut, joka ampui sillä ensimmäistä ker
taa sai kolme laukausta 300 metristä alle kol
me~ neliösentin kasaan. Ammunnat huipen
tui vat todentuntuiseen taisteluammuntaan, 

kun etumaastossa alkoi yllättäen näkyä vihol
listen värikkäitä päitä. Lähempi tarkastelu 
kiikaritähtäimen ristikon läpi kuitenkin osoitti 
"kypäräpäät" tauluihin kiinnitetyiksi ilmapal
loiksi. Hyvä näin, ainakin vihollisen kannal
ta, si llä montaa palloa ei jäänyt puhkomatta. 
Ruudinkatkuisina, mutta useita kokemuksia 
rikkampina kurssilaiset palasivat Turkuun. 

YHTEISTYÖTÄ YLI 
ASELAJIRAJOJEN 

Kaikenkaikkiaan kurssi ampumatapahtu
mineen antoi hyvän kuvan siitä, mitä rannik
kojääkäri-komppania sodan aikana tekee ja 
hyvät perusteet si ll e, miten sitä johdetaan. 
Rannikkotykistön linnakkeille, eritoten lin
nakekomppanioihin, sijoi-tetuille reserviläi
sille, kurssi tarjosi mielen-kiintoisen mahdol
lisuuden tutustua vihreiden barettien mysti 
seen maailmaan ja toi uusia näkökulmia lin
nakkeen taisteluun . Lisäksi kurssi tutustutti 
toisiinsa rannikkojääkäri- ja RT-reserviläisiä, 
jonka hedelmiä saadaan varmasti jo lähitule
vaisuudessa korjata niin kiltatoiminnassa kuin 
kertausharjoituksissakin. Ennenkaikkea kurss i 
oso itti sen, mitä taistelu linnakkeilla tulee 
vaat imaan - yhteistyötä yli aselajirajojen. 

Timo Kuorehjärvi 
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Suunnitelmia hiotaan luokassa. 

Seiväshyppyäkö ? EL vaan vänrikki 
Runola ja putklraivaln. 

'• 

kilta _________________ 35 _ 

Suojaa tähystykseltä antaa 2 kg:n savurasia. 

Kurssilaiset valmiina kiertoajelulle. Ylil Tillander (oik) seuraa tarkasti kun kurssin johtaja Jorma 
Rajala (selin) ohjeistoa kurssia. 



_ 36 ________________ kilta 

Sininen reservi koulutti Turussa 
ensimmäiset sotilasveneenkuljettajat 

Marraskuun alussa läpäisivät ensimmäiset Si
nisen Reservin kouluttamat sotilasveneenkuljetta
jat tutkintonsa Turussa. Kaikki tutkintoon osallis
tuneet 11 kurssilaista läpäisivät ajokokeen ja teoria
osuuden. Saariostomeren laivueen toteuttamaan 
koulutukseen ovat olleet tyytyväisiä niin kurssilai
set ja järjestäjät kuin Saaristomeren Laivastokin. 
Seuraava kurssi alkaa Turussa tammikuussa 1997. 

Tutkinnon vastaanottanut Saaristomeren Lai
vaston merenkulku-upseeri komentajakapteeni Veik
ko Iire oli tyytyväinen motivoituneisiin kurssilai
siin. Hän totesi, että vapaaehtoiset kurssille hakeu
tuneiden asennoituminen on ollut erinomainen. lire 
toivoo, että miehet pääsevät jatkossa käyttämään 
riittävästi taitojaan, jotta as iat pysyvät mielessä. 

Sinisen Reservin Saaristomeren laivueen ko
mentaja Asko Aaltonen mainitsee, että sotilasvenee
kuljettajia voidaan käyttää esimerkiksi työveneruo
dun perustamiseen, jollaisesta saatiin hyviä koke
muksia kuluneen syksyn harjoituksessa Örössä. 

Kurssin merenkulkualan koulutuksesta vastan
nut Jarkko lire sanoo, että kurssi sopii hyvin yli 15 
vuotiaille, joilla onjo perustiedot merellä liikkumi
sesta. Koulutettavien pitäisi olla pääosin alle 35-

vuotiaita ja täyttää terveysvaatimukset. Koulutusta 
kehitetään ensimmäiseltä kurssilta saatujen palaut
teiden perusteella. 

Nuorin Saaristomeren laivueen kurssilaisista oli 
16-vuotias. Ennen varusmiespalvelusta suoritetulla 
sotilasveneenkuljettajatutkinnolla nuoret voivat var
mistella palveluspaikakseen laivastoa. 

Rannikkotyksitöön sijoitettu Timo Kuorehjär
vi kertoi lähteneensä kurssille täydentämään reser
viläistaitojaan sotilasveneenkuljettajan taidoilla . 
Aktiivisesti vapaaehtoiseen maanpuolustustoimin
taan osallistuva Kuorehjärvi piti kurssia hyvänä, 
vaikka ensimmäisellä kurssilla vielä haettiinkin 
suuntaa koulutuksella. Kouluttajat olivat asiantun
tevia ja kurssilla oli hyvä yhteishenki. 

Kuorehjärvi huomauttaa vielä, että kurssilta saa 
veneilyyn hyvät perustaidot. Konepuolen asioita, 
ensiaputaitoja, viestitystäja pelastautumista ei käy
dä läpi saaristo- ja rannikkolaivurikursseilla. 

Seuraava Sinisen Reservin Saaristomeren lai
vueen sotilasveneenkuljettajakurssi alkaa tammi
kuussa. Kurssille voi ilmoittautua soittamalla Eino 
Kostianille (ilt. 02-2518876, Linnankatu 33 B 30, 
20100 Turku) 

Sotilasveneenkuljettajakurssin ajokokeeseen lähtevät Jari Aaltonen ja Roope Sutinen irrottavat 
K-veneen köysiä . Tilannetta seuraavat kannella Kersantti Toivo Toikka ja laiturilla Sinisen ReseNin 

Saaristomeren laivueen komentaja] Asko Aaltonen 

-~ 
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Herrat alikersantit 
Onnittelen Teitä hyväksytysti suoritetun 

ali upseerin tutkinnon johdosta. 
Te olette nyt läpäisseet aliupseerikurssin 

ja uudet tehtävät ja palveluspaikat odottavat 
teitä. Perusta on luotu, pallo on nyt teillä. Äl
kää hukatko sitä vaan kehittäkää itseänne tie
doissa ja taidoissa, jotta olisitte valmiit astu
maan oman ryhmän ne eteen tammikuussa -97. 

Ollessanne alokkaita te kuvittelitte, että 
ryhmänjohtajalla on helppoa, ei tarvitse muu
ta, kuin käskeä. Erilaisissa harjoituksissa te 
olette kukin vuorollanne saaneet todeta, ettei 
joukon johtaminen ole helppoa. Ryhmänjoh
tajan tehtävä on vaikein sotilasjohtajatehtävä. 
Asiansa osaavat, rehdit, tunnolliset ja alaisis
taan huolehtivat varusmiesesimiehet ovat yk
sikön selkäranka. 

Ollessanne aliupseerikurssilla annoitte ku
van hyvähenkisestä, innostuneesta ja aktiivi
sesta joukosta. 

Hyvää henkeä ja fyysistä kestävyyttä vaa
dittiin muun muassa kaksi vuorokautta kestä
neessä johtamistaidon harjoituksessa, jonka 
läpäisitte kiitettävästi. 

Patteriharjoituksessa ja rannikkotaistelu
harjoituksessa opimme uusia asioita ja koim
me yhdessä monia hetkiä, jotka muistamme 
pitkään . 

Olen iloinen siitä, että juuri teidän kurs
sinne oli ensimmäinen aliupseerikurssi , jonka 
sain johtaa kymmenen vuoden tauon jälkeen. 

Lopuksi haluan kiittää AUK:n kouluttajia 
sekä muita Korppoon varuskunnan työnteki
jöitä kurssin onnistuneesta läpiviennistä. 

Teille, Herrat Ryhmänjohtajat, toivotan 
myötäistä tuulta ja menestystä tulevissajohta
mistehtävissä sekä täällä armeijan leivissä että 
aikanaan reservissä. 

Ammattitaito, oikeudenmukaisuus ja huo
lenpito alaisista ovat ryhmän johtamisen avain
sanoja. 

Olkaa saamanne koulutuksen arvoiset! 

Aliupseerikurssin johtaja 
Majuri Uolevi Piispanen 
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Tulenjohtolinjan johtajan tervehdys 
VOITTAJAT EIVÄT KOSKAAN 

ANNA PERIKSI - PERIKSIANT AJAT EI
VÄT KOSKAAN VOITA 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin tulenjoh
tolinjan hyväksytystä suorittamisesta. Olette ol
leet hyvä kurssi. Kurssilla olette saaneet mo
nipuolisen tietopohjan perustaksi, mistä on 
hyvä lähteä kehittymään ryhmänjohtajan vaa
tivaan ja vastuulliseen tehtävään. 

Teidän saapumiserästänne valinta aliupsee
rikurssille oli jo sinänsä osoitus hyvästä me
nestyksestä peruskoulutuskaudella. "Rannalle" 
jäi monta hyvää ja kehityskelpoista miestä. 
Joku heistä saattoi olla jopa parempi kuin osa 
teistä. Lunastakaa meidän kouluttajien teihin 
kohdistuvat odotukset omalta osaltanne. Kyp
sykää hyviksi ryhmänjohtajaksi ja yrittäkää 
aina parhaanne tulevissa johtotehtävissänne. 

Toivotan sotilasonnea ja menestystä niin 
palvelusaikananne kuin reservissäkin! 

Tulenjohtolinjan johtaja 
Yliluutnantti Juha Seppänen 

Menestys on yhteistyötä, jonka avain
asemassa on ihminen, tuote ja pakkaus. 

EB 
MONIPUOLISTA PAKKAUSALAN OSAAMISTA 

PAKENSO 
PAKENSO OY, HENNAIANKATU 270, Pl 4, 1570 l !AHTI 
PUHELIN 02046 118, TELEFAX (03) 752 02 37 
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ABB Fläkt Oy 
TURKU: 
Kalevantie 39 
20520 Turku 

Puh. 01 0 22 3000 
Fax 010 22 33471 

aila 
Kaikki kauneudeksi 
KORUJA, AURINKOLASEJA JA 
KAUNEUDENHOITOTARVIKKEITA 

Metallipakkaus Oy 

Rakennus-Lunden Oy 
Voimakatu 5, 20520 'furku 

puh. 02-4693 60), fax 02-4690 696 
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TULEN JOHTO LINJA 

KOULUTTAJAT 

Yliluutnantti Seppänen 
Kysyttävää ... ei .. . hyvä! 

Vänrikki Runola 
Van Ricke Ruenola. 
Nos tuota, homman tulee toimia. 
Hat! 

Ylikersantti Hoviseppä 
Tauko - joko taas, valmistautukaa - vihdoinkin 
TJ - linjan ase - au. 

Kokelas Silvola 
Runolan poju. 

Kokelas Koli 
Grunge, mutta jämpti. 

Kokelas Leino 
Jokainen matkii sanla-purskeen ääntä nyt. 

Kersantti Pulkki 
Ei turhaa nipotusta asioista. 

Kersantti Laine 
Asiallinen. 

Alikersantti Hervanto 
Perinteinen ja oikeudenmukainen kouluttaja. 

Alikersantti Aho 
Keskivertoa kovempi jätkä. 

Alikersantti Hurten 
Toisinaan perillä asioista. 

OPPILAAT 

Aalto OA -76, Turku, Kauppat yo 
Tua noini, onks täs ny mittäjärkee? Pappa-aalto. 

Haapanen PJ -77, Vihti , Teknyo 
Missä mun veikkaaja on9 

Kuusela -77, Vihti , Tekn yo 
Asiaa. Tuli hakemaan kovuutta Gyltöstä. 

Lehtonen -75 , Turku, Markkinointi merk 
Pisnesmän. 

Lunden JJ -75, Turku, Yo 
Tyly-Lundenin lihapullat. Mä lähen 
jälkiRUK:n jälkeen kadikseen. 

Mannista AJ -76, Espoo, Tekn yo 
Valopää. Sips-hamsteri. Fiksu jätkä. Joku vois 
tehdä. 

Niemelä MAA -76, Turku, Valt yo 
Päivät nakkisuojassaja illat A-käytävän edes
sä puhelin kourassa. 

Niemi AT-77, Nurmijärvi , Yo 
HC ja ylpeä siitä. 

Nikkilä KP -77, Raisio, Yo 
Viikot VMTL, lomat peleihin. 

Nummijoki -75 , Nurmijärvi , Fil Yo 
Lonely rider. Hiljainen mutta rauhallinen. 

Paalanen V AT -76, Turku, Kauppat yo 
Jos vaik varpaat tarkistais. 

Railonvirta TT -76, Paimio, Tekn opisk 
Pokerinaama. Onks sipa ohi9 

Ranki SP -77, Taivassalo, Metallimies 
Pirtua, pirtua! Pitäis juurekkaat nostaa. 

Rasa TMM -78 Kerava, Kone ja valm tekn 
mekaanikko 
Linjan PR-vastaava. 

Salmi JA -77, Karkkila, Yo 
Laulava näyttelijä. 

Salomaa MP -76, Turku, Y o 
Tykki - Lepo. 
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Sevon PP -75, Paimio, L VJ-tekn opisk 
Lähetäänks zäpikäl9 Jokapaikan höylääjä? 

Siivonen TH -76, Raisio, Yo 
Kovaääninen raisiolainen painajainen. 

Tuovinen MS -78, Nummela, Kokki 
Voisin myö ylikessuks. Juniori huuleen ja ve
reen. 

Virtanen Jani -76, Turku, Kauppat yo 
Apinamies. Vartioässä. 

Virtanen Jukka -77, Paimio, puistopuutarhuri 
Suunnistusmiehiä. 

Vuolanto MT -77, Kirkkonummi, Yo 
Pähkinähakkien tiirailija. 

~ RAKENNUSLIITTO RY 

Rukentavasti, turvallisesti j a tehokkaasti. 
Rakennusalan ummattilaiset Rakennusliiton Turun 
Aluejärjestö 

~r-.,,, , 
Tekmanni 

Tekmanni Oy Jlmastointiasennus 
Lukkosepänkatu 7, 20320 Turku Puh. (02) 515 l 600 Fax (02) 515 1601 
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Tuliasemalinjan johtajan tervehdys 
Syyskuun alussa aloitti 19 uutta oppilasta 

aliupseerikurssin tuliasemalinjan Gyltön lin
nakkeella. Kurssille hakeutuneet miehet olivat 
pisteiden perusteella tarkasteltuna kovaa tasoa, 
joten odotukset olivat korkealla. Alussa istu
malihaksianne koeteltiin useaan otteeseen eri 
kouluttajien pitämillä oppitunneilla ja koulu
töillä, joista suoriuduitte hyvin. Kurssin alun 
teorian vastapainoksi opiskelimme l 30tk:n 
hienoudetja opettelimme ampumaan harjoitus
kal ustol la. Toiseen taistelukalustoomme 
1 00tk:aan tutustuimme Ormskärissä, Utössä. 
Valitettavasti sää ei ollut puolellamme, vaik
ka olimme varanneet riittävästi kranaatteja 
ammuntoihimme. Utössä saimme myös linnak
keen päällikön evästystä elämästä ulkolinnak
keella. Suurimman urakan edessä olimme kui
tenkin perustaessamme rt-patterin Jungfruskä
rin linnakkeelle. Kaikkien yritys hankkeessa 
oli kova ja pääsimme ammunnan makuunkin 
oikein kunnolla! Samaa vauhtia jatkoimme heti 
seuraavalla viikolla Rykmentin rannikkotais
teluharjoituksessa kalustonamme lisäaseet ja 
130tk sekä 152t! 

Linja johtajana voin todeta, että Te olette 
nyt saaneet peruskoulutuskauden rauhan- ja so
danajan ryhmänjohtajan tehtäviin. Te ette kui
tenkaan ole valmiita johtajia. Ei meistä kukaan 
ole, sillä johtajuus on jatkuvaa kasvua. Käy-

tännön toimissa te opitte johtamaan suomalaista 
miestä. Alaisenne tulevat tarkkailemaan teitä 
koko ajan. Olemalla oma rehellinen itsenne te 
voitte ainoastaan voittaa alaiset puoleenne. 

Toivotan Teille, herrat alikersantit, parhaat 
onnitteluni kurssin suorittamisesta ja menes
tystä ryhmänjohtajina. Haluan myös kiittää lin
jan kouluttajia Vesa Tiiraaja Henry Kankaret
ta, joiden työpanos oli suuri! 

Linjan johtaja Matti Vap pula 
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TULIASEMALINJA 
KOULUTTAJAT 

Yliluutnantti Matti Vappula 
Linjan johtajamme. Puhelimen pirinää " ... Matti 
Vappula ... " . Masa kuuluu tuliasema 
linjan jekku- jengiin. Varustus: Leatherman, 
mag-lite ja Nokia 2110. 

Luutnantti Vesa Tiira 
"Kukaan ei kuuntele Mr Presidenttiä tai muu
ta teknodiskoa!". Luottaa käytännön 
mieheen! 

Vänrikki Henry Kankare 
Henkka tai vast. Taistelijat. Junksu. "Eiks tää 
oo ihan järkeenkäypää" . Viimeiset 
ammutaan aina tyksitön tapaan herkkinä. 

APUKOULUTTAJAT 

Kokelas Junttila A 
Aivan kuin Tintti sarjakuvasta. Mr Gameboy. 
Hugo. Ei viitsi polttaa naamaansa. 

Kokelas Kakko M 
K-kenkä ei änkytä. AI Bundy. Myy kenkiä 
koska lakit ovat liian pieniä. Muurlan aito oh
rankaataja. 

Kersantti Halonen S 
Musiikkiaiheinen kysymys tai juostaan . 
"MINÄ olin SAT Amassa, missä TE olitte9 " 

Tietotaito on valttia. 

Kersantti Salo K 
Kimble. "Vauvan lihaa". Tietää tykeistä kaiken. 
"Äijä". 

Alikersantti Laulaja S 
T9-elbaaja, Sirpa, Luigi . .. Ei tää lukko - mä 
lähen nukkumaan". 

Alikersantti Ojalehto P 
O.J.Simpson, Spider. Nahkatukka. 

Alikersantti Tuohimaa, S 
Tuohis. "Asiaaaa!! !" Spedien Spede. 

Alikersantti Viljanen T 
Näkymätön mies. Tuvan esimies. Etutöyhtö. 

OPPILAAT 

Hirvonen T, Hanko 
Kurss in teini. Teknikkomieheiä, purkaa aseen 
kuin aseen, mutta sen kokoaminen ... 

Juden T, Hyvinkää 
Jokerikauhu. Jääasioissa ykkönen. Kieli käy 
nopeammin kuin kvkk:n iskuri.lceman 

Juusti R, Sauvo 
Kankareen lempi juusto tai vast. Taistelijakorp
raali joka taitei lee alikersantti matkapuhelin
kuoria. 

Juva M, Muuria 
Hangon mutantt i. Hyvät pisteet ja jopa siedet
tävä kaveri. Sunnistajasuuruuksia. 
Linjan priimus. Pulla-Juva. 

Korpelainen A, Turku 
"Ari Korpelainen soittaa ... ", "ei se haittaa ... 
Kurssin vanhus vm -70. Armeija, parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan. Ei nappaa. Bis
nekset sujuvat vaikka metsästä. 

Lehtonen P, Turku 
''Suojeluhälytys! , sukat'·. Oman tuvan tylyttä
jä. Selventää nukkuessaankin tykin pääosia. 
Vähän aamuja-mies. 

Leppänen M, Uusikaupunki 
Tuvan hengen luoja. Masse majava. Omistaa 
Gyltön toimivimman stereolaitteen : 
ensiside ja omaperäinen asento niin a vot, jo
han toimii. ' 'Markku Leppänen, puhelu 
VMTK:n huoneessa." 

Lundqvist J, Parainen 
Torjuu vihollisen kuin vihollisen keinolla millä 
hyvänsä. Se kyvykkäämpi Tväl. Ollut kuului
salla Reilan leirillä. Hölkkääjiä. Huilaili lop
puleirit kotosalla. 
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Markus T, Kerava 
Sukunimi jäi epäselväksi. Keravan vahva mies. 
Elbaaja. 

Mattila J, Nousiainen 
"Juu, kyykkyyn! ". Noin PÄÄsääntöisesti tul
lut pääskyvuoresta. Reilankävij ä. 

Nyman A, Vihti 
Vaihesankari . Tico-Tico. Tämän miehen kaap
pi on lukossa vielä 30:nnen tarkastuksen jäl
keenkin, mutta jos tarkistaisi vie lä kerran . 
Hampaat vaikka tammen kaatamiseen. 

Pasanen S, Karkki la 
"Ette kai ole sukua tälle kuuluisalle Speede 
Paassaselle?" "Minkä takia mun kaapissa on 5 
lipasta ja kolme kauluria .. . ja missä ventissä 
mun lippis on?". Soittajapoikia. Hiustyyliä 
Swep Mop. 

Ranki J, Littoinen 
Jussi-Jussi . Oranki. Pystyy heittämään jauhot 
suuhun lähes kelle vain. Ihmisen paras ystävä. 

Routama M, Nousiainen 
Miguel. Pablo. "Minkö takia te nauratte? Vai 
onko tuo teidän perusilmeenne?" Harvinaisuus 
Reilan leiriltä. 

Ruponen S, Rauma 
Mr Leiri. Huolto - Ruponen. Todellinen käy
tännön mies. "Onk se semmne ko siihen tulee 
semmne .. . " . Kaapissa tuoksuu omena. Tieto
koneen myötä lähti yöunet. 

Salonen M, Lohja 
" Rottakouluun" menijä. Kooma - Salonen. 
Säätäjä: Sättääja sättii . "Mulla on erikoisteh
tävä .. . " 

Salminen M, Taivassalo 
"Joo vai ... " Akateeminen moraaliterroristi? 
Pelisankari. Reilan kovan koulutuksen läpikäy
neitä. 

Toivonen T, Pohja 
Epätoivoinen urheilija. "Sit mä rupesin miet
tii ... ". Herra alokas. Ottaa komentamisen to
sissaan. Alokas parat. 

Törmä S, Kerava 
Skeletor. AUK:n tilavin pakki. Takaisin Han
koon -liikkeen kannattaja. Nurisematta paras. 
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Ystävällinen ja luotettava! 
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