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mikä 
tärkeää 
tänään. ? 

Itsenäisyytemme 70-vuotispäivä ja Turun Rannikkotykis
tökillan 25-vuotisjuhla osuvat lähelle toisiaan .-

Tänään kansakuntamme itsenäisyys on itsestään selvä asia 
meille suomalaisille. Ja on erityisen merkittävää, että myös 
ulkopuoliset pitävät Suomen itsenäisyyttä luonnollisena 
vaihtoehtona. 

Mutta aina ei ole ollut samoin. Raskaitten sotiemme 
jälkeen, vaikka säilytetystä itsenäisyydestä iloittiin , ei sillä 
uskallettu elämöidä. Elimme vielä savuavassa rajamaassa 
voittajan ehdoilla. 

Kansakuntamme turvallisuudessa oli aloitettava alusta. 
Oli luotava uudenlainen turvallisuuspoliittinen ratkaisu -
puolueettomuus. Sen oli oltava ulkovaltojen tunnustama ja 
niiden oli luotettava siihen. Oman kansan oli oltava sen 
takana ja maallamme oli oltava tahtoa ja kykyä torjua 
puolueettomuutemme loukkaukset. 

Ajatelkaapa miten vaativilta ja etäisiltä nuo tavoitteet 
tuntuivatkaan 40-luvun perspektiivistä tarkastellen . Mutta 
kärsivällisyydellä ja työllä, varovia askeleita ottaen ponnis
teltiin eteenpäin . 

Oman kansan tuki oli ratkaisevan tärkeä . Ulkopuolisten 
luottamus kasvoi ja sen myötä suvaitsevuus maanpuolustus
tarpeitamme kohtaan. Maanpuolustuksen henkinen ja aat
teellinen pohja laajeni , kun sodan jälkeen lakkautettujen 
maanpuolustusjärjestöjen tilalle syntyi uusia. - Niin aloitti
vat toimintansa myös killat. Niiden päämäärä on lujittaa 
maanpuolustustahtoa. 

Turun Rannikkotykistökilta on tänään 25-vuotias. 
Kiltanne on vireä ja aktiivinen . Erittäin iloinen olen siitä, 

että juhlavuotenanne olemme yhdessä yltäneet uuteen alue
valtauksecn, joka oivallisella tavalla voi palvella killan 
maanpuolustuksellista ja yhteiskunnallista päämäärää. 

Tarkoitan KALKAS-lehteämme. Se on osoitus hyvästä 
yhteistyöstä ja luottamuksesta välillämme. 

Turun Rannikkotykistörykmentti on kiltanne kummilapsi 
ja kummisetä samalla kertaa. 

Tahdon tänään lämpimästi kiittää kiltaa tuestanne. Erityi
sen arvokkaana koemme varusmiehiimme kohdistuvat huo
mionosoitukset ja palkitsemiset. 

Olen myös iloinen siitä, että me puolestamme voimme 
tukea kiltaanne luomalla sille edellytyksiä toimintaan varus
kunnissamme ja linnakkeillamme. Olette vastakin , aina, 
tervetulleita. 

Onnittelen lämpimästi Turun Rannikkotykistökiltaa tä
nään . 

Onnittelen sitä saavutuksista, vireydestä ja tulevaisuuden 
ohjelmista ja toivotan killallenne aktiivisia innostuksen 
vuosia eteenkinpäin. 

Ola Simola 

KANSIKUVA: Stina Laakso ja Sani Örön linnakkeella. 
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Se lentää 
sittenkin 

Kalkas kuoriutui munasta viime syksynä ja nyt untuvikon 
pitäisi olla lentokykyinen nuori lintu. Miten on käynyt? 

Olen paneutunut mielenkiinnolla ensimmäisestä numeros
ta saatuun palautteeseen. Uuden lehden liikkeellepano on 
aina epävarma ja siksi jännittävä prosessi . 

Rykmentin toimipaikkojen hajanaisuus ja killan tiedotta
mistarpeet olivat sinänsä riittävä muodollinen peruste oman 
tiedotusvälineen ja keskustelukanavan perustamiselle. Mutta 
vasta ensimmäisen numeron ilmestymisen myötä meille 
täällä toimituksessa selvisi, millainen "sosiaalinen tilaus" 
lehdellä olikaan . Kuin pato olisi revennyt: toimitukseen on 
tullut niin paljon valmiita juttuja ja vankkoja juttuideoita, 
etten voi kuin harmitella lehden harvahkoa ilmestymistahtia. 
Kalkaksen lukijakunnan sanomisen halu ja taito tulivat 
myönteisenä yllätyksenä . 

Olen keksinyt mielestäni uskottavan selityksen tälle 
innostukselle . Rykmentti on leimallisesti osa vastuualuet
taan, se elää rannikolla ja rannikosta. Siellä tapahtuu 
jatkuvasti kouriintuntuvia, inhimillisiä sattumuksia. On 
ymmärrettävää , että rykmenttiläiset kokevat uuden lehden 
luontevaksi kokemustensa·, havaintojensa ja johtopäätösten
sä julkistamiskanavaksi . Näin pitääkin olla. Tällainen mate
riaali takaa osaltaan sen, että Kalkas kehittyy elävässä 
elämässä kiinni olevaksi lukulehdeksi. Sattumusten ja niistä 
tehtyjen johtopäätösten kirjaaminen on minusta myös erään
laista perinnetyötä, sen arkisempi muttei ollenkaan vähäar
voisempi haara. 

Tällä en tarkoita, että Kalkas keskittyisi vain muistele
maan menneitä . Joukko-osastolehden tulee elää ensisijaises
ti tässä päivässä ja suunnata katseensa huomiseen. Minun 
tehtäväni on valvoa ja johtaa toimituksellista työskentelyä 
siten , että juttujen keskinäinen painotus on mielekäs. 

Painotuksesta on varmasti monella sana sanottavana 
tämän lehden luettuaan: miksei ole vieläkään kirjoitettu tästä 
tai tuosta aiheesta? Toimitus voi vedota vain sivumäärän ja 
-koon rajallisuuteen sekä ilmestymiskertojen vähyyteen. 
Ajan myötä rykmentin joka kolkka kolutaan varmasti . 
Aiheista ei näytä tulevan pulaa . 

Jouko 
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Niklas ja Ritva Sundqvist Örön ruokalassa. 

- Minulla on oikeus kuljettaa venettä ko
ko Saaristomeren alueella, venemies Markku 
Mäkinen Harjavallasta tokaisee merikarhun 
ilme kasvoillaan. 

Örön linnakkeen vene L I 02 puskee vasta
tuuleen. Edessä siintää Bengtskärin majakka. 

Teppo Hämäläinen ja Markku Mäkinen . 

Oikealla näkyvän Örön tunnistaa tulenjohto
tomista ja antennimastosta . Ne piirtyvät loka
kuista pilviharmaata taivasta vasten. 

- Vaikka kesä on ollut sateinen , ajoilmat 
ovat olleet hyvät , tuuli ei ole haitannut, 
Mäkinen kertoo . 

- Koulutus tähän tehtävään on ollut hyvä, 
Teppo Hämäläinen Salosta puolestaan arvioi. 
Pahalla kelillä veneeseen tulee henkilökun
taan kuuluva avuksi . Pyydetty ei kyllä ole 
ikinä, hän lisää selvä ammattiylpeys äänes
sään . Venemiehet toteavat , että palvelus on 
mielekästä. - Ylimääräiset ajotehtävät pois
tavat vapaa-ajan ongelmat, lisää Hämäläinen 
hieman vinosti hymyillen . 

** * 
Katselen tultua saarta edessäni. Olin sen 

päällikkönä -70 luvun alussa . Tultu profiili, 
jossa tutka-antenni kertoo muutoksista. 

*** 
Örö on tällä vuosikymmenellä kehitty

nyt ripeästi , selvittää rykmenttimme esikunta
päällikkö , everstiluutnantti Ilmari Heinonen , 
jonka alaisuuteen Örön linnake kuuluu. Ty
kistö- , tulenjohto- ja laskinasemat ovat nyky-
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aikaistuneet uusimman tekniikan vaatimusten 
mukaisiksi. Nykyisten laitteiden hoito vaatii 
kuitenkin lisää paikalla asuvaa henkilökuntaa. 
Valmistuneet uudet asunnot keventävät hie
man asuntopulaa. Tarve rakentaa lisää taloja 
jo valmiiksi kaavoitetulle alueelle on kova. 
Rahoitus pitäisi saada kuntoon. 

*** 
Kunnostimme 12-tuumaisten tykkien sähkö

lailteita aikoinaan . Messinkiosat herättivät 
niin suurta kunnioitusta, että ne kiillotettiin ja 
lakattiin kaikki. Tykkikellareissa huokui tsaa
ri vallan henki. Tunsimme säilyttävämme lin
nakkeen perinteitä. 

*** 
Hitto, ko se traktorin vetävä peräkärryn 

pyörä hajosi, eikä koko saaresta löytyä 40-
millin avain, mutisee veneenkuljettaja Tage 
Sundqvist Rosalasta. Tage Sundqvistin tehtä
viin kuuluu veneenajo ja polttoaineen jako. 
Hän on palvellut yhdeksän vuotta Örössä . 
Vuosien mittaan hän on myös välittänyt useal
le saaristolaiselle tiedon Örössä olevasta työ
paikasta . 

Tage Sundqvist on myös tunnettu siitä, että 
hän tuntee alueensa. Kun puhe kääntyy sii
hen, että häntä on käsketty tiukasti pysyä 
väylällä, hän kysyy tuohtuneena: Onks vene
mies sellainen, ett sen pitä osa aja vaan väylä 
pitkin, vai pitääks sen tarvittaessa mennä 
mihin vaan? 

- Kesäaika on työssä parasta kun tulee 
paljon nättejä tyttöjä purjeveneessä vastaan , 
hän sanoo pilke silmäkulmassaan. Pahinta on 
hinata maalia Gyltön luotaamattornilla vesillä 
pimeässä H-luokan veneellä . 

* ** 
- Meidän perheessä puhutaan suomea, 

sanoo emäntä Ritva Sundqvist Lahdesta. Hän 
tuli linnakkeelle vuonna -78 ja avioitui Tagen
sa kanssa -81 . Lapsia on kaksi, pojat N iklas ja 
Otto . 

Saaressa alkaa viihtyä henkilö , joka selviää 
ensimmäisen talven yli , hän jatkaa. Meillä 
naisilla on yhteiset saunailtamme. Tänä talve
na työväenopisto pitää saaressa ompelukurs
sit. Valmistamme ulkovaatteita lapsille , hän 
lisää iloisesti hymyillen . Pari vuotta sitten 
ruoka valmistettiin kenttävälinein teltassa. 

Tosi kamalaa hommaa. Nyt keittiö on uusittu 
ja tosi hyvässä kunnossa. Joku totesi kerran 
teltassa syödessään, että onpas romanttista. 
Marraskuussa siitä oli romantiikka kaukana . 
Onneksi keittiötyttöjen huumorintaju riitti. 

*** 
Se on melkein merirosvolippu, ilmoittaa 

Niklas Sundqvist, 6 vuotta, miehevästi. Lippu 
on vedetty Niklaksen ja hänen kaverinsa 
Christian Tömqvistin, 6 vuotta, rakenteilla 
olevan majan katolle. Niklakselle on käynyt 
tuuri - hän sai uuden kodin, jonka rakennus
töistä jäi yli vielä mainiot majan ainekset. 
Kaunis, saarelaisia perinteitä noudatteleva ja 
luontevasti lahden rannalle istutettu harjakat
toinen talo on nyt Sundqvistin perheen suoja
na Örön tuulia vastaan . 

Muutenkin Niklaksella menee l}yvin . Kave
reita on siinä määrin, että esikouluakin pide
tään kerran viikossa. Joskus koulussa on vain 
hieman liian levotonta Niklaksen mukaan . 
Koulun muut lapset ovat hyvin villejä, va
kuuttaa Niklas enkelimäinen ilme kasvoillaan . 
Vaikka Niklas tällä hetkellä puhuu mieluum
min suomea, ovat ruotsin opinnot edessä. 
Esikoulu on jo ruotsinkielinen ala-aste Rosa
lassa Hiittisissä. Siellä Niklas pääsee mum
molaan asumaan ja oppimaan kieltä ainakin 
kelirikkoajaksi . 

Kalamies Niklas ei ole. Koska isää aika
naan pakotettiin kalastajaksi, niin hän ei ole 
halunnut tehdä samaa omalle Niklakselle . 

Merirosvolippu Niklaksen ja Christianin majan 
katolla. 
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Niinpä ainoat saaliit ovat ''kolme sellaista 
kalaa, joilla on punaista kyljessä" ja nekin 
Nastolan Ruuhijärveltä . 

*** 
Anne Rautio , 28, Hiittisistä on kunnan 

palkkaama lastenhoitaja , joka hoitaa kahta 
leikki-ikäistä lasta. Lapset ovat villeimpiä 
mitä olen tähän asti hoitanut, hän sanoo 
suoraan. Senpä tähden hän on huolissaan 
saarella olevista kaivannoista. Pieni lapsi on 
niistä luonnostaan kiinnostunut ja putoamis
vaara väijyy. Örössä Anne asuu Impi linnassa, 
joka on naisten asuntolan nimenä, ja viihtyy 
hyvin. 

*** 
Oma tyttäreni putosi kerran kalliolta . On

neksi ei käynyt mitenkään . Lapset viihtyivät 
saaren vapaudessa ja se antoi heille oman 
arvomaailmansa, josta he vieläkin ammenta
vat voimaa . 

Aikanaan täällä oli kolme hevosta, Hero, 
Kelo ja Egil. Laskiaisajelut olivat suosittuja. 
Kaikki hevoset saivat sinä päivänä juosta 
kyllikseen. 

*** 
Sani, harmaa Norjan hirvikoira , katselee 

taivaalle. Ylitse liihoittaa aura kanadanhanhia 
muuttomatkallaan . Sani on linnakekoirana 
ollut monessa mukana. Pentuna se oli kerran 
sotkenut ammuntoja, kun oli puraissut poikki 
mustan madon pihapiirin tuntumassa. Mistä 
se olisi voinut tietää, että kyseessä on etäi
syysmittarin ja laskimen välinen puhelin johto . 
Myöhemmin Sani ymmärsi millä puolella on 
ja paljasti haukullaan maihinnousevat pintaui
marit, sanoo Sanin emäntä Stina Laakso 
taputellen Sania hellästi . .. 

- Eniten minua viehättää Orön rauha ja 
hälinän puute, hän jatkaa. Työssäni minua on 
auttanut laaja alueen tuntemus . Olen ollut 
aluekeskuksessa Turussa sekä Gyltön ja 
Kuuskajaskarin tutkilla . Tutkavalvonta on 
mielekäs ja haastava tehtävä. Kuten silloin
kin , kun miinalaiva Keihässalmen tutka hajosi 
sankassa sumussa. Linnakkeen tutkalle mää
rättiin luotsaamistehtävä. Hangon patteriston 
kanssa yhteistyössä se saatiinkin turvallisesti 
satamaan . 

Muutenkin Stina Laakso on vaalinut val
vonnassa tarvittavaa yhteistyötä . Siitä osoi-

tuksena on sulhanen Seppo Hyvönen , joka 
toimii merivartijana läheisellä Hiittisten meri
vartioasemalla. 

*** 
Oli sitä yhteistoimintaa ennenkin . Örössä 

pidettiin mm. merivartijakursseja. Kerran lo
makuljetuksissa merivartioston Rautaville al
koi vuotaa siinä määrin, että linnakkeen 
K-vene lähetettiin apuun. K-veneestä hajosi 
moottori matkalla . Perille päästiin siten, että 
vuotava Rautaville hinasi konerikkoista K
venettä, jossa matkustajat istuivat. Rampa 
auttoi halvaantunutta, mutta toimeen tultiin. 

*** 
Tutkamittaaja Camilla Törnqvist Rosalasta 

kuuluu niihin onnellisiin , jotka asuvat upouu
sissa taloissa. Hän asuu yhdessä Taalinteh
taalta olevan Peter Nylundin ja heidän poikan
sa Kristianin kanssa. Ruotsinkielisinä he ovat 
sopeutuneet ongelmitta saariyhteisöön . Suo
meakin on opittu paljon lisää. Kieli ei ole 
ongelma saaressa, sitä kieltä käytetään , jolla 
parhaiten tullaan toimeen. Perhe on tyytyväi
nen työpaikkoihinsa linnakkeella. Nyt on 
tilaisuus asua ja työskennellä tuttavien ja 
sukulaisten läheisyydessä . Siikaa ja kampelaa 
on tullut hyvin , turska on vähentynyt, kertoi
lee johtokeskusmies Peter Nylund . Perheen 
haave saaristossa on sama kuin mantereella
kin . Se on toteutumassa, sillä omakotitalo on 
jo nousemassa Rosalaan. 

Camilla Törnqvist. 
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- Parhaimpia näkemistäni, sanoo merival-
vontamies Ilkka Rainio, tarkoittaen sotilasko
dinhoitaja Jane Alice Kivisyrjää. Kaihoisasti 
katsellen Rainio poistuu pöytään kantaen kä
sissään kahvimukia ja munkkia. 

- Örön sotilaskoti on pieni ja viihtyisä . 
Pitämällä työstäni pyrin luomaan lisää viihtyi
syyttä, Jane, 24, kertoilee. Hän ei ole vielä 
töiltään ehtinyt kunnolla tutustua saareen, 
mutta toteaa pontevasti, että sopeutuminen on 
hänen vahvin ominaisuutensa. Saariston va
paus ja kauneus on hieno elämys Helsingin 
Kruunuhasta kotoisin olevalle tytölle . 

Sotilaskotiin tulee talonmies Ahti Tuomi
nen selvittämään sunnuntain elokuvaa Janen 
kanssa. Se on Robert de Niron Salattu totuus . 
likka kuuntelee kuvan nimeä kiinnostuneena, 
kuudella markalla hän pääsee sitä katsomaan . 

Ahti Tuomisen onnenhetki oli räntäsateise
na lokakuun päivänä 1984. 5,4 kg:n lohi iski 
virveliin . Kertomus nostaa Tuomisen silmiin 
kaihoisan ilmeen. Tuominen kertoilee myös 
olleensa harmonikkamestari Vili Vesterisen 
opissa ja haaveilee mahdollisuudesta perustaa 
pieni linnakeorkesteri . 

*** 
Nuuhkaisen rivitalon rannassa olevan savu

uunin aromeja . Iän myötä uuniin on jalostu
nut hieno tuoksu . Omin käsin olin sitä teke
mässä. Malli on saaristolainen, perinteinen, 
Utöstä tuotu . 

*** 
Rivitalon piha on ennallaan, leikkimökki , 

hiekkakasa , keinut ja liukumäki . Pihalla sei
soo myös iloisen punainen Honda ATC Big 
Red. Se on mönkijä, selittää ajopelin omistaja 
vääpeli Hannu Sjöblom, 30, Hangosta . Tämä 
on työmatka-ajoneuvoni . Talvella käyn kalas
sa jäällä ja Wilson's lanthandelissa Rosalassa. 
Hannu Sjöblomin perheeseen kuuluvat vaimo 
Eeva, kolmatta vuottaan käyvä Ville sekä 
yksivuotias Saara . Hannu Sjöblom on toisen 
polven öröläinen. Isä Yrjö , sotilasmestari 
evp, toimi mm. Örön vääpelinä -60-luvun 
puolivälissä. Saarella oli niihin aikoihin kol
misensataa varusmiestä koulutuksessa. Kalas
tus on Sjöblomin perheen mieliharrastuksia. 
Samalla kala muodostaa merkittävän osan 
ravinnosta, kalaa syödään lähes joka toinen 
päivä . 

Tykkimies Teppo Hämäläinen ja alikersantti 
Keijo Halme. 

Sjöblom starttaa, Big Red hörähtää käyntiin 
ja mönkijä lähtee nöyrästi kohti raskaan tornin 
tutkaa. 

- Varusmiestoimikunta on saamassa itsel
leen uudet tilat kasarmin yläkertaan . Työ 
tehdään varusmiesvoimin, kertoo VMTK:n 
puheenjohtaja, tykkiryhmänjohtaja, aliker
santti Keijo Halme Kuusistosta . Tiloihin on 
kaavailtu stereoita , televisiota ja vi_deota. 
Punttisali ja pingispöytä ovat tällä hetkellä 
kovassa käytössä . Innokas tenniksen peluu 
omalla kentällä on ohi ja jääkiekkokaukaloa ei 
vielä ole päästy jäädyttämään. Sotilaskodissa 
on tällä hetkellä käynnistetty biljardikisat. 
Kerran viikossa esitetään myös elokuva . 

Halme toteaa kuitenkin, että ympäristön 
eristyneisyys ja kolmen viikon välein olevat 
lomat voivat joidenkin kohdalla aiheuttaa 
apatiaa. Varusmiestoimikunta onkin esittänyt, 
että lomat olisi järjestettävä kahden viikon 
välein. 

Koulutus on ollut Halmeen mielestä hyvää. 
Kalusto on uutta ja harjoitukset mielekkäitä . 

*** 
Varusmiesten pitkän lomavälin ongelma 

on tiedossa, linnakkeen päällikkö Esa Tiainen 
sanoo ja puistelee mietteissään päätään . Val
miusvaatimukset ovat kuitenkin kovat. Vah
vuutta nostamatta emme voi siirtyä kahden 
viikon lomajaksotteluun . Valvonta, kuljetuk-



- 8 ------------------ reportaasi ~-

set, vartiointi ja hälytysvalmius vaativat mie
hiä . Apatiaa on pyritty torjumaan tennisken
tällä, golfradalla, uimarannan kunnostuksella, 
jääkiekkokaukalolla ja nyt viimeksi kasarmin 
yläkertaan tulevien tilojen avulla . 

Henkilökunta tarvitsee lisää asuntoja ja 
koulun lapsille. Yhteistä kokoustilaa ollaan 
kunnostamassa tyhjänä olevaan rakennuk
seen. Kaikki vapaa-ajan tilat tehdään ja on 
tehty pääosin omin voimin, talkootyönä. 

Toivottavasti työt edistyvät hyvin lomani 
aikana, hän urahtaa huolestuneen näköisenä . 
Lomallaan Esa Tiaisen on mahdotonta seurata 
töiden edistymistä, koska hän lähtee Hong 

Kongiin, josta palaa Thaimaan kautta Suo
meen. Kaukomatkailu on hänen tapansa torjua 
eristyneisyyttä. 

*** 
__ On kuin ukkonen jyrisisi, totesi Niklas, kun 
Orön uudet tomikanuunat puhuivat ensi kerto
jaan . Etulinjan tuntu oli ja on lähes käsin 
kosketeltavissa. Välineet vain ovat kehitty
neet ja henkilöstömäärä on kasvanut. Saari 
elää taas. 

Timo Ylönen 

_____________________ tietoisku~--

JUTTUA LAATIMAAN 

Mieltä kihelmöi kirjoittaa juttu Kalkakseen , muttei oikein tohdi . 
Muutamia neuvoja rimakauhun voittamiseksi : 
Jutunteko alkaa siitä, että KOOTAAN AINEKSET ja VALIKOIDAAN 

AIHEET. 
Seuraa JÄSENTELY. 
Voidaan noudattaa asiaryhmittelyä. Samat asiat kootaan yhteen . Muista 

kappalejako, vältä liian pitkiä kappaleita. 
Toinen tapa on esittämisjärjestys . Rakenne noudattaa tällöin uutisrakennetta 

ja asiat esitetään tärkeysjärjestyksessä. 
Jäljellä on KIRJOITI AMINEN . 
Voit valita esitystavaksi MIELIPITEETIÖMÄN tai MIELIPITEELLISEN 

kirjoitustavan. Älä sekoita näitä keskenään . (Mielipiteetön vain kuvaa tapahtu
mia ja oloja ilman kannanottoja) . 

Kun kerrotaan tapahtumista tai otetaan lausuntoja suositellaan käytettäväksi 
ep_äs_u~raa l~inausta. Tämä pakottaa tiivistämään sanonnan olennaisimpiin 
as101hm . Asiatarkat suorat lainaukset sekä luonteenomaiset kohdat osoitetaan 
" - " tekstistä. 

Tekstiä elävöittävät KUVAT. 
Kuvien tulee olla tekstiin liittyviä , mielellään mustavalkoisia ja RIITI Ä V ÄN 

läheltä otettuja. Ei ole syytä sulloa kaikkia ryhmäkuvaan , vaan lukijan kannalta 
on ehkä mielenkiintoisempi elävä tilannekuva . 

Onnittelukäyntien yhteydessä lahjan tai vastaavan luovutus kannattaa lavastaa 
erikseen kunnon kuvan saamiseksi . 

MUUT AMlA LISÄOHJEITA 
VÄLTÄ SOTlLASL YHENTEIT Ä 

- HENKI~_Q_STÄ ETU- JA ~UKUNIMI - tittelit pois 
ITSESTAANSELVYYKSIA EI KANNATA KIRJOITTAA . 

Tästä se lähtee. Aivan varmasti . Ja on ihan mukavaa . 
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Jäätiet 
Kuuskajaskarin linnakkeen päivittäinen 

huolto keskitalvella kulkee "jäätiellä" . 
Sinäkin autat linnakkeen huollon onnis-

tumisessa noudattamalla seuraavia ohjeita: 
ÄLÄ KATKO REITTIMERKK.EJÄ 
(hakon voi jäädyttää jääkasaan, joka 
estää " tieterrorismin") 
ÄLÄ OTA HEIJASTIMIA 
NOPEUS ENlNT ÄÄN 30 KM/H (mut
killa saadaan nopeus alas) 
ÄLÄ TEE AV ANTOJA REITILLE 
TAI AIVAN REITIN VIEREEN (P
paikkoja on aurattava pilkkimiehille 
tien sivuun) 

Jäätie on tie siinä kuin muutkin tiet. 
Jäätie tehdään Kuuskajaskariin yleensä 
tammikuun puolenvälin tietämillä edellyt
täen, että jään muodostus onnistuu odote
tulla tavalla ja ne kohdat, joissa virtaavat 
paikat ovat, jäätyvät umpeen niin, että jää 
on sitkeää ja hyvälaatuista. 

Kun pakkaskausi on kestänyt pari viik
koa - 15° tietämillä, lähtee jäätiepartio 
liikkeelle kaira ja mittatikku mukana. Mit
taus suoritetaan noin 30-50 m välein ja 
samalla merkitään karttaan, mistä käy ilmi 
jään paksuus ja reitti. Tien leveyttä pide
tään noin 100 m:nä. Erityisesti merkitään 
ja mitataan ennalta tiedetyt virtaamapai
kat. 

Kun jäätie on kokonaisuudessaan 10-
15 cm vahvuinen , merkitään jäätie auraus
merkeillä, jotka samalla toimivat huonon 
näkyvyyden vallitessa tieopasteina. Merk-

keihin lisätään heijastimet, jotka näkyvät 
erittäin hyvin , kun ajetaan pimeällä . Nä
kyvyyden ollessa jopa alle 10 m, heijasti
mia todella tarvitaan . 

Jos alkutalvesta on kovat lumisateet , 
muodostuu jää lumisohjosta . Jään laatu on 
silloin ' 'tikkuista'' eikä jää muodostu pel
kästä vedestä . Se on haurasta ja helposti 
murtuvaa. Vedestä muodostunut jää 20 cm 
vahvuisena kestää jo kevyen liikenteen, 
jos 10-15°: n pakkanen jatkuu eikä lunta 
ole jäällä, muodostuu jäätä 2-4 cm vuoro
kausivauhdilla. Jo 5-10 cm lumi hidastaa 
vahvenemista lähes puoleen, koska lumi 
on tunnetusti hyvä eriste . 

Kun jää saavuttaa 20-30 cm vahvuu
den , voidaan aloittaa jäätien kunnostus . 
Auraukseen käytetään lumilinkoa, koska 
auraus saa aikaan suuret lumivallit , joka 
aiheuttaa sen, että lumipyryllä tie tukkeu
tuu nopeasti ja aukaisu on vaikeaa pyrylu
men ollessa poikkeuksetta satanutta lunta 
huomattavasti kovempaa. 

Lingottu jäätie tehdään mahdollisim
man leveäksi sen vuoksi, että se vahvistuu 
puhtaana jäänä parhaiten, eikä pieni pyry
tyskään estä tiellä liikennettä . Kova pak
kanen rikkoo jään tien kohdalta, mikäli 
reunoilla on paljon lunta, eikä jään muo
dostus tapahdu tasaisesti . 

Jäätietä tarkkaillaan koko käytönajan . 
Jään laatua ja vahvuutta tutkitaan näytepa
loin , jotta voitaisiin liikennöidä turvalli
sesti. 

Markku Vaarola 

MUISTA 
Hydrokoptereissa 

El OLE JARRUJA 
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Meripelastus on arkityötä 

Vapaaehtoisella meripelastuksella on 
Saaristomerellä jo vuosisataiset perinteet. 
Korppoon meripelastuksen yksikön toi
minta käynnistettiin keskusjärjestön , Suo
men Meripelastusseuran , tukemana ke
väällä 1987. Organisaatiomalliksi valittiin 
eräänlainen alaosastojäsenyys Turunmaan 
Meripelastusyhdistyksessä. Korppoon ala
osaston toiminta järjestettiin si ten , että 
muodostettiin 6 kpl vähintään 5 henkistä 
aluksen miehistöä, joista I miehistö koos
tuu Gyltön linnakkeella palvelevista vaki
naisista asukkaista . 

Korppoon alaosaston toiminta on käyn
nistynyt suhteellisen kivuttomasti ja osal
taan tähän lienee vaikuttanut pelastusvene 
" Wiiman" saaminen käyttöön . Suomen 
Meripelastusseura antoi pv " Wiiman" ko
keiluja varten Uudenkaupungin veneveis
tämöltä vuokrattuna Korppoon alaosastol
le . 

Alus on V-pohjainen lasikuituvene, jon
ka pituus on 10,2 m, leveys 3,6 m ja 
syväys kulkuasennosta riippuen 0,8-1 ,5 
m. Venettä kuljettaa pintapotkurien työn
tämänä kaksi V-8 Catepillaria, 360 hv 
kumpikin. Kokonaispaino ajokunnossa on 
tankkitilanteesta riippuen 8-10 tonnia. 
Marssivauhti noin 75 % teholla vaihtelee 
32-36 solmun välillä - ja huipputeholla 
35-45 solmuun kuormasta ja tankkitilan
teesta riippuen . Lokakuun alkuun mennes
sä Korppoon alaosasto oli ajanut " Wii
malla" noin 1500 mpk. Tuolloin oli suori
tettu 5 hinaustehtävää, osallistuttu 2 etsin
tään ja suoritettu lukuisia henkilökuljetuk
sia koulutusharjoituksiin liittyen. 

Hyvin usein on vapaaehtoisen toimin
nan käynnistimenä ja ylläpitävänä voima
na eräänlainen " yhteiskunnallinen ti
laus" , johon virallinen hallinto ei ole 
kyennyt tai viitsinyt vastata. Tällaisena 
tilauksena Korppoo- Kihti- Utö alueelle 
voidaan todeta seuraavaa: 

Huvila-asutus ja veneturismi ovat laa
jenemassa saaristomeren suurten saar
ten vyöhykkeen ulkopuolelle. 

Matkustaja-alusyksiköt ovat saavutta
neet jo sellaiset mittasuhteet, että on
nettomuustilanteessa viranomaisten 
auttamiskapasiteetti loppuu . 
Liikkumismahdollisuuksien lisäänty
minen ja paraneminen antavat viitteitä 
viranomaisten aikaisempaa keskitetym
mästä käytöstä , josta esimerkkinä mai
nittakoon luotsiasemien harventaminen 
ja suunnitelmat keskusluotsiasemasta . 
Valtion palveluksessa olevien yhä li
sääntyvä asuminen mantereella tai 
poissa työpaikkansa läheisyydestä . 

Liikkumismahdollisuuksien paranemi-
nen on aiheuttanut mielenkiintoisen il
miön: 

Saariyhteisöjen liikenne hoidetaan ny
kyään merkittävässä määrin virallisia 
aikatauluja noudattavilla , mantereella 
tukeutuvilla aluksilla . 
Saaristomeren linnakkeilla on linnak
keen käytössä aluksia lähinnä tilapäis
luontoisesti . 
Keskusluotsiasemalta tultanee tulevai
suudessa hoitamaan keskitetysti siirty
miset luotsauspaikkoihin. 
Sairaankuljetus suoritetaan ehkä pian
kin noutoperiaatteella Turusta. 

Tämä hieman kärjekäs luettelo antaa 
osaltaan ehkä viitteen eräästä tekijästä , 
joka on vaikuttanut "yhteiskunnallisen 
tilauksen" syntymiseen. 

Korppoon meripelastajien unelmana on 
saada pelastusvene " Wiiman" kaltainen 
alus käyttöönsä tulevaisuudessakin . Täl
laisella veneellä pelastusyksikkö saavuttai
si toiminta-alueensa joka kolkan liikkeel
lelähdöstä tunnin kuluessa. Avoveden ai
kana sairaankuljetustehtävissä yksikkö kil
pailisi tasapäisesti Turusta toimivan heli
kopterikuljetuksen kanssa aikatekijöillä 
mitaten . Käyttökokemuksiin vedoten voi
daan todeta, että pelastusvene " Wiima" 
soveltuu saaristo-olosuhteissa vapaaehtoi
sen meripelastajan työkaluksi. 

Pertti Siivonen 
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Alokkaaksi helmikuussa 

Maanpuolustustietoutta, peruskunnon ko
henemista ja kurinalaisuuden paranemista, 
toivoo Pekka Ahokas varusmiesajaltaan. Pek
ka Ahokas, 20, asuu Raumalla, ylioppilas , 
opintotavoite matematiikka Turun yliopistos
sa. Hän astuu suorittamaan asevelvollisuut
taan helmikuussa 1988 Kuuskajaskarin lin
nakkeelle. Kalkas kutsui Pekan yhden päivän 
tutustumismatkalle tulevaan palveluspaik
kaansa 6. 11. 87. Hän sai tällöin kysellä 
palvelusoloja linnakkeen vääpeliltä s?tila~
mestari Kalevi Peltoniemeltä, varusrrnesto1-
mikunnan puheenjohtajalta alikersantti Esa 
Lehtiseltä sekä emäntä Eeva Setälällä. 

- Tulevalla alokkaalla ei tule olla ennak
kopaineita. Palvelus on otettava uutena haas
teena ja tavoitteet koulutuksessa on asetettava 
ylös, selvittää sotilasmestari Peltoniemi. Huu
morin pitää säilyä, hän lisää. 

- Entä, kun on keskusteltu kavereiden 
kanssa siitä , että valta muuttaa miehen siinä 
määrin, että jopa oma luokkatoveri voi muut
tua tosi ketjuksi ryhmänjohtajaksi , kysyy Pek
ka Ahokas . 

- Ryhmänjohtajan on oltava asiallinen ja 
vaativa, mutta simputus on ehdottomasti kiel
lettyä, vastaa Peltoniemi. 

- Tulen ottamaan ryhmänjohtajastani mal
lia käyttäytymisessä ja olemisessa, Pekka 
Ahokas pohdiskelee. Parastani koitan, onhan 
armeijamme kunto osoitus muille maille ha
lustamme säilyä itsenäisenä maana. Pekka 
Ahokas harrastaa jääkiekkoa, jalkapalloa ja 
keilailua edustustasolla ja häntä mietityttää 
mitä harrasteita linnakkeella on. Kuultuaan 
alikersantti Esa Lehtiseltä, että saarella on 
valaistu pururata, joka talvella on latuna, 
punttisali , elokuva kerran viikossa, tietokone
kerho, videot, flipperit ja biljardi sotilaskodin 
lisäksi, Pekka Ahokas vaikuttaa tyytyväiseltä. 

Emäntä Eeva Setälä selvittää aamupalat, 
lounaat, päivälliset ja iltapalat. Alikersantti 
Lehtinen vakuuttaa, että hyvää on. Saatuaan 
tietää, että santsata saa niin paljon kuin 
haluaa, ja että jälkiruokaakin aina löytyy, 
Pekka Ahokas tuumii, ettei ole tottunut syö
mään niin usein. 

- Jos syötkin enemmän kuin siviilissä niin 
kyllä kulutatkin , lohduttelee emäntä Eeva 
Setälä. Pekka Ahokas kiersi vielä kasarmissa 
katsomassa tupia, söi ensimmäisen sotilasate
riansa ja poistui mantereelle . 

Tuntuu hyvältä nähdä taas tuttu Rauma, 
hän huokaisi paluumatkalla. Sotaväen ympä
ristö tuntuu niin erilaiselta, voimakkaan oma
peräiseltä. Tulen mielelläni suorittama~. as~
velvollisuuttani, hän kiteyttää jäähyvä1siks1. 

Rivivahvuus lisääntyy 

Rykmenttiin on syntynyt lapsia . 
Sari ja Timo Saastamoiselle kaksoispojat 
Örössä. 
Sari ja Teppo Viitaselle poika Raumalla . 
Merja ja Tommi Ruostepurolle tyttö Turussa. 
Outi ja Matti Vainionpäälle tyttö Kuuskajas
karissa. 
Päivi ja Markku Rietzille poika Gyltössä . 

KALKAS ONNITTELEE 

Kirje Kuuskajaskariin 
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Paul Laaksonen Kuuskajaskarissa. 

Tapakasvatusta kehitetään 

- Hyvät tavat ovat tulossa takaisin va
kuutti hotellinjohtaja Paul Laaksonen , joka on 
Tapakasvatus r.y .: n jäsen. 

Varusmiesten tapakasvatusta kehitetään 11 
Patteristossa. Paul Laaksonen oli kutsuttu 
henkilökunnan opetustilaisuuteen asiantunti
jaksi . 

- Sotilastavat sopivat hyvin siviilissäkin . 
Sääntöjen hallinta auttaa, mutta niitä on oma
ehtoisesti sovellettava toimintaan . Luonnik
kus ja kaikkien ihmisten kunnioittaminen on 
tärkeää, jatkaa Paul Laaksonen, joka itse on 
kmn_ vanhan ajan herrasmiehen perikuva . 

Virkapuku päällä sotilas edustaa aina Puo
lustusvoimia. Siviilit odottavat, että sotilaat 
käytt~y_tyvät ryhdikkäästi ja tervehtivät reip
paasti Ja luontevasti. 
. Henk_ilökunnan lukuisat kysymykset hotel

lmJohtaJa Laaksoselle sekä käyty vilkas kes
kustelu antoivat uusia herätteitä . 

Park Victoryn 
haaksirikosta 
40 vuotta 

. Sodanjälkeisen ajan kohtalokkaimpiin me
nonnettomuuksiin kuuluvasta Park Victoryn 
haaksirik?sta o~ kulunut 40 vuotta. Kymme
nen amerikkalaisen merimiehen hengen vaati
nut onnettomuus tapahtui Utön luona joulu yö
nä 1947 . 

Turun Rannikkotykistörykmentti otti asiak
se~n järjestää linnakesaarella juhlan meri
mJesten muiston kunnioittamiseksi 
19. 12 . 1987 pidettyyn juhlaan ja itse onnet
tomuustapa_htumiin palataan laajemmin Kal
kaksen ensi vuoden ensimmäisessä numeros
sa. 

Höyrylaiva Park Victory oli matkalla jou
lun alla 1947 Newportista Suomeen kivihiili
lastissa. Aattoiltana aluksen ollessa ankkuris
sa Utön kaakkoispuolella Lillharunin luona 
nousi 1 ! boforin myrsky , joka parin tunni~ 
kamppailun jälkeen painoi aluksen karille . 
9. 000 tonnin rahtilaiva upposi 20 minuutissa 
vieden kymmenen miehistön jäsentä muka
naan . 38 pelastui . 

Utön väki osallistui pelastustoimiin kaikin 
käytettävissä ollein keinoin . Heidän ansiotaan 
on , että suurin osa laivan miehistöstä saatiin 
pelastetuksi . 

Maatalousmasit 

Rykmentti oli lokakuun loppuun mennessä 
au~tanut maanviljelijöitä 437 miestyöpäivää. 
Yh .. P~?let avusta on antanut Gyltön linnake. 
Ja to1ta on tehty. On nostettu sipulia, perunaa , 
P?rkka~aa, kurpitsaa ja punajuurta . On puitu 
v1IJaa Ja tehty muita välttämättömiä töitä 
lsän~iltä on kantautunut kiitos reippaille j~ 
re1lu1lle varusmiehille . 
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Tarkastettiin 
mamsellin helmat 

Pyhärannassa Reilan vartion pihamaalla 
seisoo sorjasiipinen, punahelmainen mamsel
li, josta on pidetty hyvää huolta. Tuntuu kuin 
vanha tuulimylly kuuluisi jonnekin vähem
män sotilaaJliseen ympäristöön . Mutta mylly 
seisoi paikallaan jo ennen kuin Reilassa oli 
nähty ainuttakaan sotilasta ja valtakunnassa 
isännöi Venäjän tsaarin armeija. 

Vuosisadan loppupuolella Reilan vartion 
paikalla sijaitsi Aijälän tila, jonka pellot 
tuottivat viljaa sen verran, että maatilalle oli 
aika hankkia oma tuulimylly . Tekniikaltaan 
edistyksellisen, hollantilaistyyppisen mamsel
limyllyn rakensi Viktor Vesander. 

Tuulimyllynteossa tarvittiin seppiä ja tim
pureita. Juuri näitä ammattimiehiä Pyhäran
nassa oli omasta takaa, rakennettiinhan Man
nerveden rantamilla jatkuvasti talonpoikais
purjehduksessa tarvittavia puisia kaljaaseja. 

Samat miehet kelpasivat myös myllyjen 
rakentajiksi, olihan laivoilla ja myllyllä yhtei
nen käyttövoimakin , tuuli . 

Myllynkiviä ja kalakauppaa 

Myllyn noustessa täyteen korkeuteensa, tuli 
ajankohtaiseksi myös myllynkivien hankkimi
nen . Pyhärantalaiset olivat tottuneet hankki
maan myllynkivet Säkylästä, jossa ammatti
miehet valmistivat niitä tarkoitukseen erittäin 
hyvin soveltuvasta kivilaadusta. 

Pyhärantalaiseen käytäntöön kuului lastata 
ennen matkaan lähtöä hevoskuorma täyteen 
silakkaa ja muutakin kalaa. Kalat myytiin 
matkan varrella sijaitseviin taloihin ja tällä 
kaupankäynnillä rahoitettiin osa myllynkivien 
hinnasta. 

KaJa meni hyvin kaupaksi sisämaassa ja 
ihmiset ostivat mielellään myös silakkatiinus
sa olevaa suolavettä eli laukkaa. 

Edistyksellistä maataloutta 

Maanviljelys Reilan vartion nykyisellä alu
eella sijainneella Äijälän tilalla oli edistyksel
listä erityisesti talon viimeisen isännän Taneli 
JaJavan ja hänen Reilan opettajana toimineen 
Agnes-emäntänsä aikana. 

Asiantuntijamme Aaro Mäki-Tanila, Dixie sekä 
Raimo Suominen. 

Teräsvälttien tullessa peltoviljelyksessä 
käyttöön, tehostettiin tilalla viljanviljelyä. Ja
lava tuotti myös juurikasvien siemeniä, har
rasti niiden viljelyä ja viljelyn opastamista . 
Hän perusti myös 800 kanan siitos- ja tuotan
tokanalan sekä hankki Pyhärannan ensimmäi
sen hautomakoneen. 

Kanojaan JaJava onnistui munittamaan ym
päri vuoden ja hänen leimaJlaan varustettuja 
munia myytiin paitsi Helsingin , myös Pietarin 
markkinoilla. 

Taneli JaJava oli uranuurtaja myös metsän
hoidossa ja rakensi mm. runsaasti metsäteitä. 
Hän oli myös maatilamatkailun ja turismin 
merkityksen ymmärtäjä ja edelläkävijä . 

Aijälässä vieraili kesäaikaan jopa tanskalai
sia kesänviettäjiä, joka nauttivat Pyhärannan 
merellisestä ilmapiiristä harrastamalla esimer
kiksi haahkojen metsästystä. 

Antti Rouhio 
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Linnakkeen päällikkö Eino Latokartano, linnakkeen päällikkö Sakari Kinnarinen, patteristoupseeri 
Hemmo Hurme, patteristoupseeri Timo Ylänen. 

- On ne puskat hiukan kasvaneet. Oli ne 
aikoja! Mihin se koko kasarmi tuosta on 
joutunut? - Ai , onhan se paikallaan , mutta 
maalattu punaiseksi . - Ja rantasaunakin on 
tuossa! Siellä pojat joskus meinasivat tehdä 
rojua. - Mutta hevoset joivat mäskin ja olivat 
juovuksissa. - Vieläkös täällä on se upseeri
talo Herrala? - Entäs sotapesä? - Eikös 
kerhon pitäisi olla tuossa suunnassa? 

Kaksi kustavilaista vanhaa herraa, maanvil
jelijä ja tilanomistaja Hemmo Hurme sekä 
talousneuvos ja maanviljelijä Eino Lato -
karta no ovat yli neljän vuosikymmenen 
takaa palanneet ympäristöön , johon kumman
kin kohdalla liittyy maan historiaankin vaikut
taneita tapahtumarikkaita muistoja. 

Katseet kiertävät Kuuskajaskarin maisemaa 
ja etsivät siitä tuttuja kiinnekohtia. Kysymyk
set seuraavat toisiaan ja niihin vastailevat 
tiuhaan tahtiin Il patteriston komentaja, maju
ri Heikki T i i I i kai ne n ja patteristoupseeri, 
kapteeni Timo Y I ö ne n ja linnakkeen pääl
likkö, kapteeni Sakari K i n n arin en . 

Kuuskajaskarin linnakkeen reservialiupsee
rikoulun päätösjuhla on saanut kaksi harvi-

naista kunniavierasta . Hurme on t01mmut 
linnakkeen päällikkönä vuonna 1940 ja Lato
kartano vt. päällikkönä vuonna 1944. 

Noihin aikoihin vänrikki Hemmo Hurme 
tunnettiin myös lisänimellä "Ulkosaarten 
Kauhu". Vääpeli Eino Latokartano puoles
taan niitti mainetta eräänä asekätkentäoperaa
tion taitavana toimeenpanijana. 

Marssi " Ankkurit ylös" päättää aliupseeri
koulun juhlalounaan, jonka aikana on osoitet
tu erityistä huomiota harvinaisille kunniavie
raille. 

Veteraanipäälliköt Hurme ja Latokartano 
ohittavat kasarmilla poistuessaan tauolla ole
van ryhmän , joka kunniaa tehden kääntää 
rintamasuuntansa veteraaneja kohti. 

Kävelykierros Kuuskajaskarin maisemissa 
avaa molempien miesten muistilokeroita . 

Sukellusvenejahti 
Kuuskajaskarissa 

- Tuollaista kenttää ei siihen aikaan ollut. 
Sulkeiset pidettiin yleensä jäällä. Tuolla suun
nalla sijaitsivat Wickers-tykit. Ne olivat kuin 
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Vuoden 1944 suurpommitusten aikana hän oli 
it-koulutuspatteriston koulutuspäällikkönä 

Eino Latokartano, Heikki Tiilikainen, Sakari 
Kinnarinen . 

isoja konekiväärejä, joiden panosvyöt olivat 
vanhoja ja venyneitä. Raskas it-patteri taas 
sijaitsi tuolla. Hemmo Hurme, "Ulkosaarten 
kauhu" , osoittaa paikkaa sormellaan . 

- Siihen aikaan ammuttiin ainoastaan 
kiintomaaliin . Käy oikeastaan kateeksi näitä 
nykyisiä olosuhteita. 

Hurme muistaa päällikköajoiltaan tapauk
sen, jolloin erään kalastajan pojat tulivat 
Kuuskajaskariin ilmoittamaan periskooppiha
vainnosta. Sukellusvene oli näyttäytynyt 
Kuuskajaskarin lähivesillä . 

- Pistin kuulovartiot yöksi ja lähetin tie
don havainnosta esikuntaan Raumalle pyytäen 
toimenpiteelle vahvistusta. Annoin ryhmän
johtajille määräyksen jakaa kovat panokset ja 
tykit laitettiin ampumavalmiiksi . 

- Sukellusvene ei kuitenkaan noussut pin
taan , mutta jos näin olisi käynyt, olisimme 
välittömästi tuhonneet sen. Mitään mahdolli
suuksia ei ollut sen paikallistamiseksi veden 
alta . Tällaisia periskooppihavaintoja sattui 
noihin aikoihin muitakin . 

Hurme kertoo toimineensa Kuuskajaskarin 
linnakkeen päällikkönä vuosina 1940-41. 
Hän tuli syksyllä Kuuskajaskariin , jolloin 
siellä palveli 600 soti lasta ja 50 siviiliä , jotka 
olivat lähinnä rakennustöissä. Linnake oli 
perustettu vuonna 1939. .. . 

Talvisodassa Hurme palveli Orön linnak
keella . Ennen Kuuskajaskariin tuloaan hän oli 
toiminut Reposaaressa linnakkeen päällikkö
nä, jossa lisänimi " Ulkosaarten Kauhu" oli 
hankittu rivakoilla otteilla ja järeällä komento
äänellä. Kuuskajaskarista Hurme siirtyi Ran
nikko it-patteristo 3:n päälliköksi Laatokalle 
ja toimi myös aliupseerikoulun johtajana. 

Villingissä. 

Päämaja kutsuu 

Vääpeli Eino Latokartano kertoo palvel
leensa Kuuskajaskarissa vuonna 1944. 

- Täällä ollessani minut herätettiin eräänä 
yönä siinä kello neljän aikaan, vietiin Rau
malle ja sieltä edelleen Päämajaan Mikkeliin . 
Sain erinäisiä ohjeita hoitaa asekätkentään 
liittyviä toimenpiteitä. 

- Tästä repesikin niin suuri juttu , että sen 
lopputuloksena oli kahden kuukauden linna
tuomio . Myöhemmin tuomio tosin muuttui 
ehdonalaiseksi, sillä maassa oli samoihin 
hommiin osallistuneita miehiä pitkälti toista 
tuhatta, joten sellaisen porukan vangitseminen 
ei ollutkaan mikään pikku juttu. 

- Kaavailtiin esimerkiksi Turun seurahuo
neen muuttamista vankilaksi , mutta kun val
vontakomissio otti sen käyttöönsä ja koulutkin 
tarvittiin opetustiloiksi , muutettiin tuomiot 
ehdonalaisiksi. 

- Tuomion mukana tuli myös 30 000 
markkaa sakkoa, mutta sitäkään en joutunut 
maksamaan, si llä joku teollisuuslaitos hoiti 
sen silloisen käytännön mukaan puolestani , 
kertoo Latokartano. 

Asekätkentää rannikolla 

Aseita kätkettiin paitsi puolustusvoimien 
isännöimille alueille, myös jokaiseen kaupun
kiin.ja pitäjään kyläkuntia myöten . Kätkentää 
hoitelivat entiset suojeluskuntalaiset ja muut
kin luotetut miehet. 

Kuuskajaskariin lähetettiin Päämajan mää
räyksestä mm . JOO 000 kranaattia , jotka oli 
pakattu 6 kappaleen laatikoihin . Proomujen 
purkausta valvonut Latokartano muistelee, 
että urakka oli kova ja työ oli hoidettava yön 
aikana. 

Kranaattien jälkeen tulivat seuraavat proo
mut, joissa olivat tykit. Niiden putkissa luki 
venäjäksi Kiova . Vastaavia lähetyksiä saapui 
tukikohtiin pitkin rannikkoa Hankoon saakka 
ja näillä reissuilla oli myös Latokartano muka
na. 

- Kun tykkien kuljetusalus saapui Hangon 
satamaan, havaittiin siellä neuvostoliittolai
nen sotalaiva. Alus ajettiin kuitenkin vastak
kaiselle puolelle satama-allasta, jossa se pu
rettiin pressuilla katettuihin kuorma-autoihin 
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Hemmo Hurme puhuu ryhmänjohtaj i lle. 

venäläisen vartiosotilaan seuratessa ikävysty
neen näköisenä tapahtumaa aluksen kannelta . 

- Myöhemmin ilmeni , että sota-aluksen 
väki sekä paikalliset valvontakomission mie
het oli kutsuttu Hangon kaupungintalolle, 
jonne oli heidän kunniakseen järjestetty todel
liset vuosikymmenen ryyppäjäiset. Eipä sattu
nut olemaan aivan pelkkä sattuma, että sa
manaikaisesti lastattiin satamassa tykkejä 
kuorma-autoihin , kertoo Latokartano. 

Maaseudulla aseet kätkettiin kyläkohtaises
ti . Parhaita paikkoja olivat latojen pohjat , si llä 
ne olivat kuivia ja katettuja. 

- Kun minut viimein vietiin kuulustelta
vaksi , kerroin aselastin menneen pohjaan 
ajettaessa heikoilla jäillä. Ilmoitin kätkeneeni 
lO kivääriä ja lO panoslaatikkoa sekä kolme 
laatikollista munakäsikranaatteja ja näistä se 
tuomiokin tuli , muistelee Latokartano. 

Hän arvelee , että kätkettyjä aseita on vielä 
nykyisinkin koko joukko alkuperäisissä pai
koissaan pitkin rannikkoa, sillä kukapa niitä 
olisi vienyt , mitä nyt vanhat veteraanit vähän 
ovat ajankulukseen käyneet rasvaamassa. 

Osa kätköpaikkojen tietäjistä on jo kuollut , 
mutta Latokartanon arveluita tukee hiljattain 
julkisuuteen tullut tulivoimaisen asekätkön 

löytyminen vanhan suojeluskuntatalon lattian 
alta. 

Pää vaahdossa kellot kilisten 

Eino Latokartano kertoo myös Kuuskajas
karin aikoihinsa liittyvän hauskan tapauksen. 

- Porukkaan oli sattunut siviiliammatil
taan taitava läkkiseppä, joten hänelle annettiin 
tehtäväksi valmistaa pontikkatehdas . Mäskit 
pantiin jo etukäteen käymään saunan pataan , 
josta muutamien päivien päästä kuului muhe
va porina. 

- Jossain vaiheessa saunan ovi oli sattunut 
jäämään yöksi raolleen . Samana yönä kasar
milla herättiin siihen, että saarella öisin vapai
na olevat työhevoset kinnasivat hurjaa neliä 
pitkin saarta pää vaahdossa ja kellot kaulassa 
kilisten. 

- Aamulla menin saunaan ja totesin, että 
mäskiä oli sen pohjalla ainoastaan tilkkanenja 
saunan lattialla oli kosolti märkiä kavionjäl
kiä . 

- Hevosia ei tässä vaiheessa näkynyt mis
sään, mutta ne löydettiin viimein rantalepi
kosta krapulaansa nukkumasta. 

- Eikä yhdestäkään ollut aamulla työhe
voseksi. 

Antti Rouhio 
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Turun Rannikkotykistökillan 
25-vuotisjuhla 19. 11. 1987 

Turun Rannikkotykistökillan 25-vuotisjuh
laa vietettiin Turussa Lounais-Suomen Soti
lasläänin Esikunnan koulutustiloissa 
19 . 11. 1987 kello 14.00 alkaen . 

Juhlatilaisuuteen oli saapunut runsaat sata 
henkeä. Ohjelma alkoi Turun Varuskuntasoit
tokunnan esittämällä Oskar Merikannon 
" Merellä". Tätä seurasi killan puheenjohta
jan Toivo Veriön tervehdyspuhe, jossa hän 
painotti kiltatyön merkitystä maanpuolustus
hengen kohottajana . 

Musiikkiesitysten jälkeen seurasi Maan
puolustuskiltojen Liiton puheenjohtajan , toi
mitusjohtaja Erkki Inkisen maanpuolustustah
toinen, mieliinpainuva juhlapuhe. Esitystä 
seurasi opettaja Juhani Kortekankaan esittämä 
Martti Turusen "Sunnuntai". 

Tervehdyksensä juhlivalle killalle esittivät 
Turun Varuskunnan päällikkö , eversti Martti 
Keskitalo ja Turun Rannikkotykistörykmentin 
komentaja , eversti Olavi Simola. Molemmat 
korostivat puheessaan kiltojen merkitystä vä
estön ja varusmiesten maanpuolustushengen 
kehittäjänä. Lisäksi eversti Simola painotti 

Killan johtokunta 
Kuvassa vasemmalta 
eturivissä Aarre Kur
ki, Elina Laiho, Helga 
Wilkman, Irmeli Mäi
hämäki, Harri Miekka, 
Toivo Veriö. Takari
vissä vasemmalta 
Heikki Kanervamäki, 
Albert Heino, Olavi 
Simola, Pentti Laine, 
Heikki Suomäki, Pek
ka Päivärinta, Kauko 
Peltonen ja Matti Ahl
roos. 

rykmentin ja killan yhteistyön hedelmällisyyt
tä , josta osoituksena on Kalkas-lehden ilmes
tyminen . 

Varsinaisen ohjelman jälkeen seurasi pal
kitseminen. Killan johtokunta luovutti seuraa
ville kittaa tukeneille kutsuvieraille pienois
lippunsa: eversti Martti Keskitalolle, eversti 
Olavi Simolalle, Maanpuolustuskiltojen Lii
ton puheenjohtaja Erkki Inkiselle, poliisimes
tari Juhani Saloselle sekä toimitusjohtaja Antti 
Katajalle. 

Kilta sai vuorostaan runsaasti erilaisia lah
joja ja kukkalaitteita. 

Myös johtokunta palkitsi omia ansioituneita 
jäseniään. Lisäksi Maanpuolustuskiltojen Lii
ton puheenjohtaja ojensi killan puheenjohta
jalle Maanpuolustuskiltojen levykkeen . 

Kittaa olivat muistaneet lukuisat yhteisöt ja 
yksityiset. 

Mieliin painuva päivä päättyi Varsinais
Suomalaisten lauluun ja kahvitarjoiluun . 

Toivo Veriö 
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"Meriretki Kalkas" 

Lähtö esikunnasta, jossa potkua antamassa 
oli eversti Olavi Simola, aamukahvin ja ryk
mentin esittelyn kera . Lähtö Latokarista RN 
31 :llä kauniin syysilman saattelemana Gyltön 
linnakkeelle. 

Matkan tarkoitus on turvata turvallinen 
kasvu poikaselle, jotta kasvaminen päätyisi 
uros haahkaan. Onhan '' KALKAS'' saariston 
ihmisten ja Rannikkotykistörykmentin sekä 
Turun Rannikkotykistökillan tiedotuskanava, 
jota kannattaa käyttää. Kynäihmisiä tarvitaan 
ja ajatuksia. 

Matka saarelle turvallisen ja ammattitaitoi
sen venemiehistön seurassa 20 solmun nopeu
della ja saariston luonto on se, joka antaa 
voimaa jatkolle kovan työn edessä. Miellyttä
vä kokemus oli tapa, jolla järjestelyt hoidettiin 
Gyltön linnakkeella . Noustuamme maihin oli 
meitä vastassa everstiluutnantti Kalervo 
Rehnbäck joukkoineen . Ystävällisyys mikä 
meitä kohtasi oli monelle yritysjohtajalle mie
leenpainuva tapahtuma. Ohjelmassa oli mm. 
tutustuminen eri osastoihin saarella kyvyk
kään henkilökunnan ohjauksessa, kahvitilai-

suus sotilaskodissa, herrasmieskilpailu , sau
nominen ja illanvietto. Retki päättyi bussimat
kaan takaisin Turkuun , illan pimetessä, hyvän 
hengen vallitessa. 

Jossain muualla seuraavan kerran . 
Ilmoitellaan " KALKAS " -lehdessä. 
Terveisin ja kiitos 

Heikki Suomäki 

Rauma 
938-222 811 
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* 6 Kilta juhli 23.10.1987 

Killan naiset juhlahumussa. 

Perinteinen syysj uhla vietettiin tavanmu
kaisesti Svenska klubbenilla Turussa. Tilai
suuteen otti osaa lähes 70 kiltalaista. Juhla 
vietettiin sangen iloisissa ja miellyttävissä 
merkeissä. Illan mainio kuuluttaja, kiltaveli 
Kauko Peltonen oli jälleen vauhdissa; ja 
kaikilla oli hauskaa. 

Erityisesti illan ohjelmasta haluan mainita 
kiltasisko Helga Wilkmannin suunnitteleman 
ja ohjaaman shown. Helga oli ommellut 
seitsemästä esiintyjästä kuuden puvut ja teh
nyt kerrassaan valtavan työn juhlan onnistu-

miseksi . Itse show oli aivan kuin suurissa 
julkisissa tilaisuuksissa. Muusta ohjelmasta 
mainittakoon opettaja Hannu Seppälän esittä
mät pari kaunista laulua. Tanssiorkesterina oli 
jälleen mainiot Heikki Ranta & kumppani . 
Ilta sujui nopeasti hyvän ruuan, tanssin ja 
arpajaisten merkeissä. Erityisesti haluan kiit
tää kaikkia arpavoittojen lahjoittajia . 

Tavataan taas ensi vuonna yhtä miellyttä
vissä merkeissä! 

Toivo Veriö 
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Turun Rannikkotykistökilta täytti 25 vuotta 
19 . 11 . 1987 . Tämän johdosta on syytä luoda 
katsaus killan vaiheisiin tuona ajanjaksona . 

Rannikonpuolustajain Killan syntysanat 
lausuttiin huhtikuussa 1962 Helsingissä . Var
sin pian tämän jälkeen perustettiin paikallis
kiltoja rannikkomme suurimpiin kaupunkei
hin . Turun Killan syntysanat lausui kapteeni 
John Felix Veranto marraskuun 19:nä päivänä 
Turun Urheiluliiton kerholla pidetyssä ko
kouksessa . Läsnä oli 52 rannilconpuolustajaa. 
Samana iltana perustettiin Rannikonpuolusta
jain Kilta , Turunmaan osasto. Johtokuntaan 
valittiin seuraavat jäsenet: puheenjohtajaksi 
John Veranto, varapuheenjohtajaksi Arthur 
Cajander, sihteeriksi Erkki Vilppu sekä jäse
niksi Veikko Hassinen , Albert Heino , Klas 
Lindholm, Toivo Suvanto, Antti Wahlström, 
Veikko Vennelä ja Viljo Vyyryläinen . Vuo
den 1964 vuosikokouksen yhteydessä perus
tettiin kiltaan naisjaosto, jonka puheenjohta
jaksi valittiin Kaija Sokajärvi. 

13. 9. 1978 pidetyssä killan kokouksessa 
hyväksyttiin sääntöehdotus, jonka mukaan 
Rannikonpuolustajain Killan, Turunmaan 
osaston nimi muuttui Turun Rannikkotykistö
kilta ry :ksi. Sen toimipaikkana on Turku ja 
toiminta-alueena Turun ja Porin lääni . Killan 
rekisteröinti tapahtui 7. 10. 1981 ja samalla 
se tuli Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsenkil
laksi . Rannikonpuolustajan Kilta jäi valtakun
nalliseksi ' ' pääkillaksi'' . 

Killan sääntöjen 2 §:n mukaan 
"Killan tarkoituksena on maanpuolustus

hengen kehittäminen ja ylläpitäminen , mui
den rannikolla toimivien aselajien sekä ranni
kon väestön toisiinsa lähentäminen , rannikon 
puolustuksen piiriin kuuluvien historiallisten 
perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen , 
rannikolla toimivien asevelvollisten palvelus
alttiuden kannustaminen, yhteishengen edistä-

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

25 VUOTTA 

minen sekä vaikeuksiin jou neiden sotavete
raanien tukeminen". 

Killan varsinaiseksi jäse ksi hyväksytään 
jokainen rannikkotykistössä tai muissa ranni
kolla toimivissa aselajeissa lvellut tai palve
leva ja sotilaskotitehtävissä iminut tai toimi
va Suomen kansalainen se ·· killan varsinai-
sen jäsenen omainen tai y 

Jokavuotisia toimintoja 
tumiset kaatuneiden muisto 
voimain lippujuhlapäivän, 
Turun Rannikkotykistöry ntin vuos1pa1van 
ja varusmiesten vala-, ylen ··mis- ja kotiutta
mispäivän tilaisuuksiin. 

Turun Rannikkotykistö kmen ·, 
kummirykmenttinä , on ki tettävä ·· 
pitänyt yhteyttä kiltaan. Ki ta on ai mo 
tavoin saanut apua ja t ea rykrrien ·1r 
Omasta puolestaan kilta on yrkinyt mahd Ii 
suuksiensa rajoissa ylläpitä ään yhteyttä 
menttiin ja etenkin sen v miehiin erilais -
sa juhlatilaisuuksissa. N.. vimpana y 
työmuotona on tämän Kalk s-lehden ilm ty
minen . 

Huomattava merkkita Turkuu 
tytetyn Itsenäisyyden 
juhlatilaisuus 6. 12. 197 
kin pystyttämisestä syn 
Seudun joukko-osastokil 
kunnassa, jossa killan e 
na. 

Merkittävin killan järjes ·m·· Juhlatilaisuus 
tön taistelun 

s. Turun Ran
oli 27. 7. 1980 tapahtun 
muistotaulun paljastus tila· 
nikkotykistökillan ha 
kiinnitettiin ja paljastetti · 
majakan seinään . Toises tau 
va suomenkielinen mui okirj 
" Utön taistelu 14. 12. 39. 
Tämä taulu on kunniano 
jotka torjuivat vihollise 

t 

19.11.1987 

man laivasto-o ston hyökkäyksen ja aiheutti
vat sille tappio ta. Menestyksellisestä toimin
nasta he saiva Ylipäällikön kiitoksen ". 

Toisessa tau ssa on sama teksti ruotsinkie
lellä. Killan s· loinen puheenjohtaja , eversti 
Aarre Kurki lu vutti taulut Merenkulkuhalli
tuksen pääjoht ·alle Jan-Erik Janssonille . Ti
laisuudessa oli 00-500 Utön taistelun vete
raania ja juhla ierasta . 

Killan toim· nan 10-vuotisjuhla pidettiin 
Turussa 11 . 11 1972 Turun Upseerikerholla. 
Juhlaan osallist i runsaat sata henkeä . Ensim

enen taipaleelta laati histo
eijo Malinen . 

uotispäivästä 20 . 11 . 1982 
as juhlatilaisuus. Killan juh
juhlisti kiltalipun naulausse-

r ia . Kiila tervehdyspuheen sekä nau-
uspuheen piti killan silloinen puheenjohtaja 
iltaveli Aarre urki . Lipun vihki sotarovasti , 
·1taveli Olavi jala. 

Killan 25-vuotisjuhla pidettiin 
. 11 . 1987 urun Upseerikerholla. 
Jokavuotisia killan toimintoja ovat olleet 

etkeilyt rannik otykistön ja muiden aselajien 
palveluspaikoil sekä erilaisiin kotimaan 

tkailukohtei "in , tehdaslaitoksiin ja ulko
a1 e. Eri koh ista tulkoon mainituiksi mm. 

retket uuskaj skariin, Utön , Gyltön , Örön , 
Katanpa · ja ästö-Busön linnakkeille , Ky
minlinnan an ikkopatteristoon, ja Satakun-
nan lennosto Kilta on tehnyt myös matkoja 
Tukholmaan, ingradiin ja Riikaan. Mer-
kittävä tapaus annikonpuolustajain päivä, 
johon kiltala· et vat runsain joukoin osallis
tuneet. Tu Ra nikkotykistökilta on toimi
nut Rannik puol stajain päivän järjestäjänä 

, 19 3, 1979 ja 1984. 
on myös kuulunut vuosi

oukset , joita on vuosittain 
kymmenen. Lisäksi killan 

jäseniä on osallistunut Rannikonpuolustajain 
Killan ja Turun Kiltapiirin kokouksiin . 

Näistä sekä muista tilaisuuksista on killan 
jäsenille tiedotettu " Kiltaviestillä" sekä Tu
run Sanomain ja Turkulaisen kiltapalstalla . 
Kiltaviesti korvataan vastedes Kalkkaalla. 

Killan toiminnassa ansioituneita kiltaveljiä, 
-sisaria ja killan toimintaa tukevia henkilöitä 
on pyritty muistamaan killan pienoislipulla, 
hopeisella tai pronssisella ansiolevykkeellä . 
Rykmentti on myös myöntänyt ansiokkaille 
kiltalaisille rykmentin ristin. Varusmiehille on 
jaettu pronssisia ansiolevykkeitäja Silja Linen 
laivalippuja ylentäjäis- ja kurssien päättäjäisti
laisuuksissa. 

Juhliville killoille, paikallisille joukko
osastoille ja maanpuolustusjärjestöille niiden 
merkkipäivänä on luovutettu killan pienoislip
pu . Merkkipäivää viettäviä kiltalaisia on 
muistettu joko pienoislipulla, ansiolevykkeel
lä, adressilla tai muulla tavoin. Killan edes
menneen jäsenen omaisia on muistettu joko 
kukkalaitteella tai suruvalitteluadressilla . 

Killan jäsenmäärä on koko olemassaolonsa 
aikana ollut tasaisessa kasvussa . Jäsenmäärä 
on tällä hetkellä runsaat 400. 

Lainaan kirjoitukseni lopuksi vuoden 1979 
toimintakertomuksen päätännästä seuraavaa: 
"Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kilta
tietouden levittäminen yleisön keskuudessa . 
Jokaisen kiltaveljen ja -siskon olisi otettava 
tämä omaksi asiakseen . Kiltojen on aikanaan 
täytettävä se paikka, joka sotiemme veteraa
nien jälkeen jää tyhjäksi maanpuolustuksen 
työsaralla. Pitäkäämme huolta , että jälkikasvu 
on turvattu , ts. hankkikaamme Kiltaamme 
uusia nuoria jäseniä. 

Myös yhteishengen - rannikkotykkimies
hengen - vaaliminen on yksi kiltamme tehtä
vistä. Se rakentuu aselajimme arvokkaille 
perinteille" . Toivo Veriö 



_ 22 __________________ perinteet ~--

Sydämessäni on aina asunut ilo 

Talvisodassa 

Paul Cederberg oli talvisodan syttyessä 
Utön linnakkeen päällikkönä. 

Sodan alkuvaiheista rykmentin historiikki 
kertoo seuraavasti : " Sodan ukkospi lvien il 
mestyessä Suomen taivaalle v. 1939 joudut
tiin Lounais-Suomen rannikkopuolustus jär
jestämään uudelleen. Siitä syystä perustettiin 
10. 9. 1939 Turun lohko turvallisuuden ja 
puol ueettomuusvartioinnin tehostamiseksi . 
Lohkon alueella alkoi kuumeinen työ . 

Linnakkeiden hoitohan oli lyöty laimin 
käytännöllisesti katsoen koko itsenäisyytem
me aikana. Syynä oli tietysti vanha tuttu 
"määrärahojen" puute . Utön linnakkeen toi
mintavalmiiksi saattamiseen kiinnitettiin eri
koisen suurta huomiota. Olihan siellä avome
reltä sisään johtavan väylän uloin patteri . 
Sotatoimet alkoivat marraskuun viimeinen 
päivä, jolloin linnakkeiden taisteluvalmius oli 
olosuhteisiin katsoen suhteellisen tyydyttävä, 
vaikka paljon olikin vielä toivomisen varaa. 

Pattereitahan jouduttiin perustamaan osit
tain täysin " kylmiin" saariin . Hangon Loh
kolla olevan Russarön ensimmäinen kosketus 
viholliseen heti sodan alussa kiirehti toimen
piteitä. Niinpä miinalaiva Louhi laski 
1. 12. 39 miinoituksen Utön meriväylän suul
le. Melkein kaikki linnakkeet olivat ilmoitta
neet jo pitemmän aikaa vihollisen lentotoi
minnasta ja uloimmat linnakkeet olivat ha
vainneet merellä outoja valoilmiöitä, jotka 
olivat ilmeisesti lähtöisin valonheittimistä . 

Lohkon esikunta ilmoitti 9 . 12. 39 Utöseen 
tiedustelun saaneen selville , että siellä on 
odotettavissa samana päivänä puolenpäivän 
jälkeen lentopommitus. Linnake määrättiin 
klo 11.45 hälytysvalmiuteen. 

Klo 11 .50 havaittiin vihollisen pommitta
van n. 17 km:n päässä olevaa Bänkeniä . Sama 
toistui seuraavanakin päivänä. Sodan alusta 
lähtien oli pantu merkille , että vihollinen 
valitsi usein kohteensa sattumanvaraisesti 
miehittärnättömiin saariin. Suoranaista pom
mien mereen pudottamistakin oli havaittu . 
14. 12. 39 vihollisella oli kuitenkin tarkempi 
osoite. Utön mv.asema ilmoitti klo 10.37 
havainneensa 2 savua kaakkosella taivaanran-
nalla. Ne todetti in Grosnyi luokan hävittäjik-

si , jotka porhalsivat tykistöönsä luottaen kohti 
Utöä . Niiden aseistukseen kuului 4 kpl 130 
mm tykkiä, 2 kpl 76 mm ja 4 kpl 37 mm 
it-tykkiä. 

Lisäksi hävittäjä pystyy ottamaan 100 mii
naa . Patteri saatiin ampumavalmiiksi, kun 
hävittäjiin oli matkaa 19 km . Samanaikaisesti 
kuultiin lentokoneiden surinaa . Tuli oli aiko
mus avata 10 km:n päähän , joten patteriyhtey
det kytkettiin toistaiseksi ilma-ammuntaa var
ten. 

Klo 11.00 tuli lentovene näkyviin , mutta 
kääntyi pois saatuaan lähelleen raskaan lau
kauksen. Hävittäjät lähestyivät tällä välillä 
rintamamuodostelmassa Lillharun takaa . Ne 
katosivat välillä lumikuuroon, ja tulivat jäl
leen näkyviin . Kun etäisyys hävittäjiin oli 14 
km, käski Ikeen päällikkö , kapi. Paul Ceder
berg kytkeä yhteydet meriammuntaa varten . 
Hävittäjät kääntyivät 11 ,4 km:n päässä län
teen ja putket suuntautuivat linnaketta kohti . 
Samaan aikaan kaksi lentovenettä sukelsi 
pilvistä, pudotti 3-4 kevyttä pommia ja 
pyyhjäisi pientä Utön kalliosaarta konekivää
ritulellaan saamatta kuitenkaan aikaan mitään 
pahempaa. Ne katosivat välittömästi tämän 
jälkeen, eivätkä enää näyttäytyneet. Lke am
pui heti tämän jälkeen ensimmäiset laukauk
sensa kohti hävittäjiä saaden välittömän vas
tauksen . Hävittäj ien ensimmäiset iskemät pu
tosivat mereen noin 75 m Kaasniemestä 
länteen. Linnake oli ampunut noin 30 kranaat
tia , kun havaittiin iskemiä hävittäjien takana 
sekä osuma toisen hävittäjän peräpuolella . 
Osumakohdasta alkoi näkyä tummaa savua . 
Hävittäjät kääntyivät heti tämän jälkeen kaak
koon . Toimintakykyinen hävittäjä veti vau
rioituneen suojaksi savuverhon kadoten itse
kin sen turvaan . Noin 10 min tämän jälkeen 
hävittäjien savuverhon yläpuolelle nousi , 
musta, kolmihaarainen savupatsas . Välittö
mästi tämän jälkeen kuului hävittäj ien suun
nasta voimakasta jylinää. Kun savuverho häi
pyi, nähtiin ainoastaan toinen hävittäjä, joka 
hävisi nopeasti näköpiirin taakse. Osuman 
saaneen hävittäjän miinalasti oli ilmeisesti 
räjähtänyt upottaen laivan lopullisesti ." 

Paul Cederberg ja hänen vaimonsa Ami. 

Evakkoon 

Me olemme evakkoja, tokaisee Paul Ceder
berg yllättäen. Hänhän on vaimonsa kanssa 
Pohjanmaalta kotoisin . 

- Asuimme Mäkiluodossa 1944 kun rauha 
tehtiin . Se kuului Porkkalan edustalla olevana 
Neuvostoliitolle tukikohdaksi luovutettavaan 
alueeseen. Lähtö tuli . 

Cederbergin perhe koki saaristossa asumi
sen ilot ja vaivat 40- ja 50-luvuilla . Korppoo
seen ei silloin ollut maantietä, eikä sähköä. 
Vaimo synnytti kaksi lasta kasarmin yläker
rassa kätilön auttamana . 

- Aggregaatti antoi yleensä sähköä päivit
täin 19:stä klo 20:een, että saatiin kuulla 
uutiset. Kun vaimo synnytti , annoin luvan 
käyttää konetta pitempään , jotta kätilö oli 
nähnyt työskennellä . 

*** 
Cederbergien poikien saaristoon ja sen 

puuttomuuteen sopeutumisesla kerrotaan seu
raavaa juttua. 

Perhe oli lapsineen ensimmäistä kertaa 
Turussa lomilla . Perhe kulki pitkin puiden 
reunustamaa katua. Tuuli tuiversi voimak
kaasti puita . Pojat painautuivat peloissaan 
selät talojen seiniä vasten. 

Kun vanh'!mmat kysyivät syytä käyttäytymi-

seen pikkumiehet kysyivät puita osoittaen: 
" Isä, eihän tuuli kaada isoja heiniä päällem-

?" me. 

*** Eläkkeelle 
Eläkkeelle Paul Cederberg jäi 1961 ja 

asettui Uuteenkaupunkiin, jossa toimi oppi
kouluissa ja kauppaoppilaitoksessa ruotsin 
kielen ja kemian tuntiopettajana. Toimelias 
mies hoiti lisäksi Puutalon myyntiedustusta 
vuoteen 198 1 . 

- Harmittaa, ettei tullut .heti mentyä eläk
keelle kun olisi päässyt. 

Meri on ollut rannikkotykkimiehen rakkaus 
vielä eläkkeelläkin . lsokarin luotsivanhimman 
kanssa on pyydetty ja savustettu lukuisat 
kampela! aina 80-luvun alkuun asti . Tämän 
jälkeen on ikääntyminen rajoittanut merellä 
oloa. 

Kuulo on tykkimiehen tavoin heikentynyt. 
Television tekstitetyt ohjelmat ja luontoku
vien katselu on tällä hetkellä mie'leistä puu
haa, etenkin niinä iltoina kun vaimo menee 
katsomaan koripallo-otteluja . 

Paul Cederberg istuu tyytyväisen näköisenä 
kauniissa kodissaan, jossa kunniapaikalla kus
tavilaisen lipaston päällä seisoo Turun Ran
nikkotykistörykmentin pienoislippu. 

Hänen kasvoillaan käy poikamaisen iloinen 
hymy kun hän toteaa: "Kaikki muistot ovat 
hauskoja. Sydämessä on iloa. Optimismi on 
säilynyt läpi elämän. On. on." 

Timo Ylönen 
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Taistelu jäälakeuksilla 
Pakkasen kylmä koura oli tehnyt tekosensa 

saaristossakin ja tuonut jäät Örönkin tasalle 
60-luvun Ioeulla . Urpo katseli toimiston ikku
nasta ulos Orön lumista maisemaa ja totesi: 
" Vääpeli, valjastetaan hevonen . Menen jää
tiedusteluun Rosalan kautta Kasnäsiin" . 

Kun hevosta valjastettiin Urpo varustautui 
matkaan huolella . Päälle pantiin kaikki vaat
teet sekä lisälämmikkeeksi kelpo, kokopitkä, 
lammasnahkainen vartioturkki ja jalkaan var
tiojalkineet. Tiedustelupartio alkoi lupaavasti : 
hevonen oli virkku , jää tasaisen kantavaa ja 
keli luistavaa. Kevyttä ravia lasketellen Urpo 
eteni jo Rosalan kylän tuntumaan. 

Kaikkihan me jäällä liikkuneet tiedämme, 
että Rosalan salmet ovat jossain määrin petol
liset veden virtaaman takia. Urpo ei halunnut 
ottaa mitään riskiä vaan päätti kairata Som
marö-Rosala salmesta otokset koko salmen 
leveydeltä 20 m:n välein . Hyvältä näytti. Jää 
oli kunnon teräsjäätä ja tasapaksuista . Useat 
reiät , hieman tylsällä kairalla, olivat jo nostat
taneet Urpon poskelle terveen punan ja läm
min turkki pani jo hikoilemaan. Kaira selkään 
ja takaisin rekeen . 

Samalla Urpo huomasi , että koni pahus 
tallustelee kylmän rauhallisesti päin Orötä. 
Viisaana saaristolaishevosena se palasi tulo
jälkiänsä. " Ptruu": kajahti voimakkaana ja 
käskevänä jäällä ja hevonen pysähtyi sävyi
sästi paikalleen. 

Jäätiedustelijamme lähti reippain mielin 
etenemään päin heinillä pehmustettua reke
ään, joka odotti 200 metrin päässä . Päästyään 
10 metrin päähän hevosesta, se vilkaisi ylös ja 

lähti liikkeelle. Urpo lisäsi vauhtia juoksuksi 
ja hevonen raviksi, välimatka pysyi vakiona . 
Urpo otti oikein kirin , hevonen kevyen lau
kan . Hengästyneenä ja kiukkuisena Urpo py
sähtyi ajatellen, että jalan on saareen palatta
va . Mutta ei, hevonen pysähtyi itsestään 200 
m 
päähän. 

Toivo syttyi Urpon rintaan ja hän suoritti 
uuden lähenemisen. Lopun hän eteni hiljaa 
iipien , ettei vaan säikyttäisi kilttiä, jaloa 

hummaansa. 
Mutta ei , se kirottu , kapinen kaakki toisti 

äskeiset kujeensa pakottaen Urpon juokse
maan turkissaan vielä pitemmän matkan . Kun 
hevonen taas pysähtyi , Urpo päätti koukata 
sen eteen oikean kautta. Hevonen torjui yri
tyksen leikiten . Sen sijaan Urpon vasemmalta 
tehty koukkaus oli jo lähes menestys, sillä hän 
pääsi 5 cm päähän reen takalaudasta loppu
syöksyllään, ennen kuin hevonen älysi nostaa 
laukan. Näin jatkui miehen ja hevosen armo
ton taistelu jäälakeuksilla. Kertaakaan ei Ur
pon toivo täysin sammunut. 

Vihdoin saarelaiset näkivät näyn: Hevonen 
nousee Örön rantaa perässään turkkiinsa pu
keutunut Urpo , joka oli yltäpäältä hiessä, 
silmät kuopalla päässä, hoippuvana . 

Hevosen silmistä Urpon palvelustoverit oli
vat lukevinaan omahyväisen hymyn takaa: 
" Oli jo kolmas jota juoksutin. Tosin ensim
mäinen , joka piti turkin koko ajan päällä." 

Tyrsky 
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Aliupseerikoulutus toteutettiin ja kolmatta 
kertaa kokeilukäyttöön hyväksytyn opetus
suunnitelman mukaisesti. Tässä suunnitel
massa opetus on jaksoteltu kurssimuotoiseksi 
ts . kullakin viikolla on oma teemansa. Koke
mukset ovat erittäin lupaavia. 

Kurssi on jaettu 
- yleisjaksoon 

- taisteluvälinejaksoon 
- johtarnisjaksoon 

eriytyvään jaksoon 
taistelu jaksoon 
toimintavalmiusjaksoon 
patterikoulutusjaksoon 

Kurssin suoritti hyväksytysti 74 oppilasta . 
Viestilinjalla oli seitsemän_ oppilasta Han
RPsto:sta. 

Kurssin keskiarvo oli 191 pistettä. Kiitettä
vän todistuksen sai neljä, hyvän 51 ja tyydyt
tävän sai 19 oppilasta. 

Kurssin priimukseksi selviytyi alikersantti 
Markus Granlund keskiölinjalta (223 pistettä). 

Linjojen priimukset olivat 
tulenjohtolinja alik Aki Vahtera 
keskiölinja alik Markus Granlund 
tykkilinja alik Aapo Koski 
viestilinja korpr Juha Toivonen 

Kiitän kurssilta valmistuneita aliupseereita 
hyvästä hengestä ja palvelushalukkuudesta 
sekä erityisesti mallikkaista esiintymisistä 
useissa edustustehtävissä. Tunnustuksen saa
koon myös uuttera työpanoksenne linnake
töissä, minkä ansiosta sekä Kuuskajaskarin 
että Katanpään ilme kohentui aimo annoksen . 

Kurssin johtaja 
Kapteeni S. Kinnarinen 
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TulenjohtoJinja 11/87 

l. Broman Jussi P.: Ei uskos, että 
viisauden hammasta rupee armeijassa 
kolottaa . 

2. Haapavaara Vesa T.: l , 2, 2. Jako 
kahteen ei oikein suju. 

3. Havia Mikko J.: Pojat, se käden 
hei lunta. 

4 . Helenius Mika M.: Smätsh, se rynk
ky on tuot mettäs . 

5. Jaakkola Juha P: En voinu mennä 
ohi . 

6. Kontio Ari M.: Mikä ihmeen neitiai
ka sää oot. 

7. Lainio Kalle H.: AAA?? 
8. Lehtonen Olli T: Mitää! ! Ei todella 

oteta tästä pöydästä. 

9. Leimu Antti M.: Ei iske väijy! 

10. Lilja Mika K.: En mä nyt kerki, 
mull on muut tekemistä. 

l l. Paju Juha K.: Lahjattomat lukee. 
12. Rytkönen Jouni 0: Saa suorittaa. 
13. Saha Olli 1.: Särmä, linjan nestori . 
14. Sokajärvi Markku 0.: Turpa kii 

kääpiöt . 
15 . Tyventö Hannu J.: Mää kuulin 

taas . 
16. Vahtera Aki J.: Se on varma kans . 

Voi vinde. 
17. Virtala Mika MK.: Charmikas hur

muri . 
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Keskiölinja 11/87 

1. Granlund Markus K.: Hyytiäisen 
näköinen mies , paidan ja pepun toi
nen osapuoli. 

2. Puistosalo Mika T.: Mörhöilevä 
tst-kone. 

3. Raunio Harri J.: 5. Mies Porista. 
Mikä naurattaa? 

4 . Salminen Mika H.: Ilmoituksia so
tilasmarsalkalle. 

5. Vilja Iiro P.: Ei iske juokseminen. 
6. Laine Esa V.I.: "Vaimon kanssa 

syömään'' . 
7. Kuusisto Mika T.: Nakkilan nakki

kone. 
8. Kajava Timo T.: Kamat hukassa , 

vemppaa löytyi. 
9. Ahovirta Ari J.: Lukijalusmu Laiti

lasta. 
10. Harala Sauli P.N.: De ta tupe: 

sähköosasto tupiin mars . . . 

11. Kankaanranta Roope V.: " Sär
mä" pinkka, " särmä" punkka, 
"särmä" mies? 

12. Palojoki Vesa A.: Syö enemmän 
kuin tienaa. 

13. Dahlman Marko J.: Tämm o hyvä. 
14. Leppänen Panu P.: Mömmö-au , 

jolla ei ole ''penniikään kii'' . 
15. Salminen Pasi J. :-.HiLjaioen väkkä

rä, mukava miäs. 
16. Hyytiäinen Juha P.: Granlundin 

näköinen mies , paidan ja pepun toi
nen osapuoli . 

17.Tammi Juha J.U.: Raumlaissi jaari
tuksi . 

18. Hovi Kari-Petteri: Soitto-oppilas 
lepo. 

19. Mäki Risto S.: Ikilevy Porist. 
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Tykkilinja 11/87 

l. Bergman Tommi: Sankarimme 
otto-man, kurssin luumu. Motto: Vä
hän mä pilkkaan . 

2. Haavisto Tapio: Puukkojunkkari , 
"radioamatööri". Motto: Ei iske. 

3. Häkämies Olli: Apukouluttajien 
suosikkipoika, Hääkkämies . 

4. Jalas Arttu: Yölukija sekä tuleva 
suojelu au . Kylmähermoisin mies. 

5. Kalli Petri: Ikuinen sanontojen 
vääntäjä, se o varma kans, snifu, 
smoro! Motto: Mikä velho siäl jän
nittää. 

6. Koski Aapo: Valokuvamuistilla va
rustettu mies vahvuudella yksi . 

7. Koskinen Pasi: Linjan hellä isähah
mo, kokemus siviilistä. Motto: Ois
ko Nortti mitään? 

8. Kouhia Mika: Jos tämä mies ei ole 
rikki, niin ei ole kukaan. 

9. Kuusisto Petri: Tykkilinjan tilasto
ykkönen, ainakin omasta mielestään . 
Motto: Miksei tilastoja katota . 

10. Lahtonen Henry: Linjan hymypoi
ka, upseeriainesta. " Ja taas Lahto
nen hymyilee - kui mää vaa, kyl 
muutki'' . 

11 . Lehtinen Markku: Motto: " Mä 
temput sulle näytän' '. Laktoositon 
vaihtoehto. 

12. Lehtinen Viljo: Ikuinen urveltaja, 
unipallo. Motto: Se on varma kans. 

13. Lind Kari: Reipas leipuripoika, jo
ka ei luumuillut koskaan. 

14. Malmi Ilkka: Linjan kovin naisten
naurattaja. Motto: Ei iskaise. 

15 . Mustonen Hannu: Lomien jälkeen 
mies kertoi naisjuttuja koko yön. 

16. Rantakari Pasi: Kurssin kiipijä. 
17. Ruohonen Mika: " Paha Pelle" tu

van kovin jätkä. Motto: Ei saatana. 
18 . Salmi Ilkka: Tuvan rötjöin punkan 

kehittäjä, omasta mielestään särmä. 
Motto: Pääsenköhän ratekoon. 

19. Silvan Esa: Kova poika urvelta
maan. 

20. Tapio Kari: Ei iske nakit eikä muut
kaan ylimääräiset työt. Motto: Jollei 
lukematta pärjää, nii ei hyvin mee . 

21. Valto Vesa: Tuvan kovin nauru . 
Motto: Niinkö. 
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Viestilinja 11/87 

1. Engström Jari: Jos et jotain tiedä 
enkku-sedältä. Motto: "Pesukonee
seen Mars" . 

2. Eskola Tommi: Linjan nuorin. Ai jaa 
2 min. aikaa. No mää lähden röökille. 

3. Hyytiä Vesa: Niin pahaa paikkaa ei 
tullutkaan, että Hyytiän poikaa ei olisi 
naurattanut . 

4. Jalonen Ismo: Linjan veltoin. Motto: 
"Ei iske". 

5. Järvenpää Tommi: Puukko-iisakki. 
Motto: " Selvä se sit o" . 

6. Kariaho Mika: Olkapäitä myöten 
raumalainen . " Ei sen niin välii kuka 
saa korpin jämät, kunhan mää ainakin 
saan." 

7. Kataja Pasi: Puhui suunsa puhtaaksi 
partiokilpailussa. Kantoi telttaa koko 
matkan, ja kuumeni . 

8. Koskela Jarkko: Yllätti asekäsitte
lyssä, koko linjan paras . Osti kurssin 
komeimman kurssipuukon . 

9 . Lehtinen Juha: Siivoaminen ei kiin
nostanut. Leirillä aina lähdössä sissi
keikalle . 

10. Martti Hannu: Nenällä sen tuntee. 
Motto: " Stanan Daijut" . 

11 . Pukkila Mika: Kunnialla AUK:sta 
läpi. 

12. Ruuhonen Harri: Mies joka vain 
sämpläsi. Motto öisin:· "Seis, seis". 

13 . Seppälä Heikki: Häsä, Hese. Mot
to: "Antakaa kun Heikki näyttää". 

14. Toivonen Juha: Mies valokuvien 
takana. Motto: "Olkaa ny paikal 
hiljaa". 

15 . Tuomola Jarkko: Muisti pestä ham
paansa leirilläkin. Vene AU. 

16. Virtanen Esko: Linjan nestori , 
suunnistaa ojienkin yli . 

17. Äijälä Henri: Päivystävä merkono
mi, Henkka. Motto: "Merkonomi 
soittaa kahdesti". 
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Talvi piikillä 

Harrastuksia meillä on monenlaisia. Yhtenä 
sellaisena voidaan mainita talvipilkkionginta, 
johon meillä rannikon henkilöillä on hyvät 
mahdollisuudet, vesialueet kun ovat ympäril
lämme. Itse olen harrastanut tätä jaloa kalas
tusta siitä lähtien, kun siirryin Katanpään 
vartiolinnakkeelta kahdeksantoista vuotta sit
ten Reilan vartioon. Aluksi ei pilkkiminen 
oikein tuntunut järkeen käyvältä hommalta, 
mutta kun muutama reissu oli tehty niin 
vapaa-ajat hupenivatkin piikillä oloon. Mikä 
onkaan mukavampaa kuin talviaamuna lähtö 
piikille narraamaan ahvenia ja samalla saa 
raitista ilmaa ja liikuntaa . Ihminen on löytänyt 
talvesta paljon , pilkkivä ihminen vielä enem
män. 

Talvionginnan taustat: Vuosisadan alussa 
kalastussääntö kielsi piikin käytön, jota sään
töä kuulemma rikottiin yhtälailla kuin kielto
lakia. Vuosisadan puolivälissä kalastuslaki 
antoi pilkkijöille jo oikeuksia, tosin rajoitettu
ja. Sienien ja marjojen poiminta on perintei
sesti kuulunut jokamiehen oikeuksiin , niinpä 
seitsemänkymmentä luvulla pilkkikansa varo
vasti rupesi vaatimaan itselleen jokamiehen 
oikeutta pilkkimiseen. Uusi kalastuslaki hy
väksyttiin vuonna 1982, sitä muuten yleisesti 
kutsuttiin pilkkilaiksi . Tämä laki antaa aika 
hyvän pilkkimisoikeuden vesillämme, jos
kaan ei jokamiehen oikeutta. 

Saalista tulee varmasti . Vasta-alkajan saa
lispussi voi ensimmäisillä kerroilla jäädä lai
haksi ja niin käy kokeneellekin, jos ahven ei 
ole syöntituulella. Talvellakin ahven joskus 
innostuu syöntiriehaan ja niin voi kalapakki 
täyttyä hyvinkin nopeasti . Ahvenen ruoan 
tarve talvella on pieni , siksi pilkkijän on 
houkuteltava kala syömään erilaisilla pilkeillä 
ja syöteillä sekä varovaisilla piikin liikkeillä. 
Ei pidä lannistua, joskus voi saalispussi olla 
hyvinkin raskas , niin silloin unohtuvat ne 
reissut, jolloin omat oli menossa pataan. 

Pyhärannan mestaripilkkijä asialla. 

Jos piikillä ei tunnu tulevan soppakaloja voi 
talvella uittaa jään alle verkot, joka on muka
vaa puuhaa, vaikkei olisi kuin metri jäätä. 
Lopuksi tässä on kuitenkin todettava, että 
kalamies on (hieman) kateellinen ja erittäin 
utelias - siksi jäikin vähän kaivelemaan , että 
minkälaisella piikillä se Matti niitä ahvenia 
sai . 

Kireitä siimoja - kuntoa pilkiten. 

Raimo Suominen 
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Kaljun kallion haukansilmät 

_Kuten tunnettua, rannikkotykistön upsee
r~_ill_~ on vähintään keskimääräistä parempi 
näkokyky kauas . Tämähän ilmenee mm . sii
nä, että asiakirjoja ja sanomalehtiä lukiessakin 
tarvitaan jatkokäsivarret. Tykistöammunnois
sa . tuo mainio ominaisuus vielä paranee, 
entisestään lähestyen uhkaavasti inhimillisen 
suorituskyvyn äärirajoja. 

Itämeren suulla, aluevesiämme ja maakun
taa vartioivan linnakkeen 100-TK-patterin 
ampumaharjoituksessa seisoi keväisen kevyen 
su_mu_n keskellä kallion laella tulenjohtaja 
(s1llomen linnakkeen päällikkö) ja ammunnan 
jo_htaja (silloinen teknisen toimiston päällik
ko) Johtamassa tulta aavalla ulapalla verkkai
sesti ajelehtivan maalilautan suuntaan. Ka
nuunat karjahtelivat, suuliekit leimahtelivat ja 
palaneen ruudin kiehtova käry leijui uljaiden 
ammunnan johtajien (ruots= jagkommerdirek
tör) ympärillä. 

Tulenjohtaja tähysti tarkkana ja mutisi hi
venen epävarmalla äänellä: 

- Oikea 3 . . . edessä, vasen 1 . . . tasal
la, perhanan sumu ... takana ... jooo on se 
takana . . . joo se peittää. 

- 3 kertaa ampukaa. 
. Ja_ ~iin ammunta jatkui kunnes patteri 
Ilm01tt1 ammuntaan varattujen laukausten lop
puneen, jolloin tulenjohtaja päätti ammunnan. 

__ A1:11munn_an ~äätyttyä ammunnan johtaja 
va1tt1 tulenJohtaJan tehneen ratkaisevan ha
vaintovirheen ja ampuneen koko ammunnan 
maalilautan eteen. Tulenjohtaja taas, uskolli
sena omille havainnoilleen , oli sitä mieltä, 
et~ä tuli_ oli k~hdallaan ja ainoastaan joku 
yhmaallmen v01ma oli varjellut maalilauttaa 
täydelliseltä tuholta. 

. V~ittely oli saavuttamassa jo sen vaiheen, 
JOl_lom katsotaan arvomerkeistä, kumman ha
vamn?t ovat oikeita, kun ammunnan johtajan 
apula1~en taapersi peräjalkaisin askelin pai
kalle Ja ARMIROA imeskellen ilmoitti , että 
siinä nyt sitten oli ensimmäinen kokonainen 
ammuntasuoritus saluuteilla. 

Haukansilmät pakkasivat kiikarinsa kote
loihin ja eriasteisia hirttoaikeisiin viittaavia 
katseita heitellen painelivat kahville. 

Pertti Siivonen 

Linnakkeen lapsen suusta 
siepattuna: 

on? 
lsi, miten iso saari tämä Turku oikein 

lsi, loppuuko nuo könsyt koskaan? 
ls!, m~k~ei meidän saaressa kasva puita? 
ls1 , mJhm saareen nuo rahtilaivat vievät 

huoltoa? 
- lsi, eiks nuo venekönsyt ole merimie

hiä, k~n niillä on vaan sotilasvaatteet? 
- Aiti , miksen mää saa •pitää sammakoita 

kotieläimenä, kun Patellakin on Kalle? 
- lsi, eiks Turussa ole könsyjä kun ne 

purkaa laivoja noilla kurkinostoilla? 
- lsi , eiks auto vuoda yhtään kun siinä ei 

ole pumppua? 
- lsi, miksi kaikki ihmiset on tullu Tur

kuun kävelemään? 

Pertti Siivonen 
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' 'Loisketta'' paikka, josta niitä sai pelkällä sotilaspoikapu-
vulla. Pettymys oli 3uuri, kun emalinen mai

" Kalkas" on ilmestynyt lehtenä, jonka 
lukee sanatarkkaan mielenkiintoisten asioiden 
kertojana. 

Aina loiskuu , kun kalkas kalisee. ''Turun 
Linnan . . . '' artikkelissa on mielestäni eräs 
erehdys . TRT ei ole sii rtynyt 4. 1. 44 
" Pikku-Berliiniin", sillä siellä olivat vielä 
saksalaiset silloin. Parakkikylä oli poikien 
(olin 13-v.) jatkuvan mielenkiinnon kohde . 
Kun saksalaiset poistuivat Turusta syyskuussa 
-44, olin Kulkutautisairaalassa ja sieltä pääs
tyäni oli portilla vartiossa suomalainen soti
las. Portilla oli kaksi punamustavalkoista vah
tikoppia maalattu sinivalkoisiksi. Vasta myö
hemmin näin tunnuksen "TRT" ilmeisen 
komentoparakin oven pielessä . 

Toinen varma havainto oli se, että sotilas
poikana oli minulla lupa päästä lupalapulla 
suomalaisiin kohteisiin kotikaupungissani . 
Yksi niistä oli " Rannikkosotilaiden Huolto
yhdistys ry:n" (RSHY) sotilaskoti Yliopiston
katu 36:n puutalossa. Mehujäätelötikku oli 
ihme siihen aikaan ja Turussa se oli ainoa 

Turun Rannikko

tykistökilta 

toivottaa jäsenilleen 

ja Turun Rannikko
tykistörykmentin 

kantahenkilökunnalle 

ja varusmiehille 

Hyvää Joulua ja 

Uutta Vuotta. 

noskilpi oli poissa sairaalasta päästessäni ja 
ovessa oli lappu "Sotilaskoti on muuttanut 
parakkikylään" . Rannikkosotilaat olivat il
meisesti silloin ottaneet vastaan " Pikku-Ber
liinin", mutta sinne en enää päässyt. Sotilas
poikia näet käskettiin luovuttamaan varus
teensa "Suojeluskuntamaneesin" varusvaras
toon Linnankatu 24, joka rakennus on vielä 
olemassa. 

Porttikopit muuten siirrettiin parakkikylän 
purkamisen yhteydessä Aranda-laiturin varas
toalueelle Linnankatu 56, josta ehdin toisen 
pelastaa ja tuoda Janhuan portille . Se oli 
kuitenkin jonkun mielestä ruma ja vartiomie
het menivät sisälle sateensuojaan ja nojaile
maan. Vielä kerran siirsin sen Janhuanniemen 
kärkeen kiertävän vartion puhelinkopiksi, jos
sa oli myös betonilaiturin puhelinkytkinrasia. 
Koppi on kai nyt hävitetty. En ollut sitä siellä 
enää pitämässä "perinne-esineenä". Se oli 
muuten hyvä siellä hämäämään sivullisia, 
luulivat siellä olevan pysyvän vartiopaikan. 

Antti-Juhani Leino 

Viihtyisä 
pysähdyspaikka 

Valtatie 1 :n varrella 
- 82 km Turusta - 84 km 
Helsingistä - tunnettu hyväs
tä ruoasta - kahvila n. 90 
paikkaa - ravintola - 280 
henkilöä - A-oikeudet -
tanssia, ke, pe ja la - sun
nuntaisin pitopöytä - hotell i 
76 vuodetta - puolihoitoa -
täysihoitoa - kolme saunaa 

kabinetti/kokoustilat: 
2o-40 henkeä - luentosali: 
55 henkeä. 

TERVETULOA 
25410 SUOMUSJÄRVI 

Puh. 924-883 45 
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Turvallisuus on 
johtoajatu ksem me· 

edullinen sähköenergia 
tuloksemme. 

T ~ WJRiID~ 
27160 Olkiluoto 

wm 



OLETKO MUUTTAMASSA? 
Turun KTK palvelee Sinua tarjoamalla 

• ammattitaitoisen autoilijan 
• sopivan kaluston 
• muuttolaatikot 
• apumiehet 
• vakuutusturvan vahinkojen varalta 

Jos arvostat varmuutta ja vaivattomuutta pyydä tarjouksemme 
ja vertaa hintojamme muihin vaihtoehtoihin . 

Täydelliset muuttopalvelut edullisesti 

Turun KTK:sta, 
myös iltaisin ja viikonloppuna. 

SOITA 334444 

SUKLAA SYDÄN 
TURKU SIBELIUKSENKATU 5 PUH. 514 616 

Arkisin s-22.00 Saatavana kuivia hedelmiä -
Lauantaisin s-22.00 elintarvikkeita - irtomausteita 
Sunnuntaisin 10-22.00 - papukahvia - irtoteetä 

POIKKEA UUTEEN KAHVIOOMME PUUTORIN VARRELLE. 

RAUMAN KAUPUNKI 
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RAKENNUSTOIMISTO 7 ,c===========----
RAKENNUS KIILA OY 
MATTI MÄKI - SEPPO LEMINEN 

KARJAKATU 3 A, 20540 TURKU 
PUH. (921) 378950, AUTOPUH. 949223648 

. .0, f lola I& 
"KAIKKEA KUMISTA JA MUOVISTA" 
Myymälä 
AURAKATU 1 

301233 

Teollisuusmyynti 
AKSELINTIE 3 

301233 

Rengas halli 
AKSELINTIE 3 

305550 
305551 

Turun Kiinteistöyhdistyksen 

Läntinen Rantakatu 3 5 D, 20100 Turku 

TULE JA VIIHDY 
BASSIN HOLVIEN ALLA. HER
KULLISEN RUUAN JA HYVIEN 

YSTÄVIESI KANSSA. 

AITO ITALIALAINEN 
RAVINTOLA JA 
PIZZAPAIKKA 

ARK. 11-22 
LASU 12-22 

RISTORANTE B •111 
PIZZERIA cft Aurakatu 1 puh. 311 308 

20100 TURKU 



-~-----------~-
Kokonaisvaltaista .. 

KIINTEISTOJEN 
hoitoa 

- pienkorjaukset 
- päivystykset 
- kirvesmiestyöt 
- siivouspalvelut 
- avainpalvelut 
- liputukset 

Kiinteistöhuolto ja 
siivouspalvelu 

DIAMOND ~ 
9cLEANING 'V 

Heikki Suomäkl Kf 
Kaukohaku 94894/173613 

Puh. 949-225730, koti 311 237 
Myös ilt. ja viikonloppuisin 

- Suomen lsännöitsijäliitto ry:n ja 
Turun Yrittäjät ry:n jäsen 

~fflaanrakennus 
~JOUKO VÄHÄTALO KY 

- Kunnallistekniikan työt 
- Kaukolämpötyöt 
- Perustustyöt 
- Maansiirtotyöt 
- Louhintatyöt 
- Konevuokraus 
- Ym. maa- ja vesirakennusalan 

työt 

23800 LAITILA 
Puh. 922/518 26, 949 221190 
ja 949 227662 

Toimisto Turku Aurakatu 1 C 
Puh. 921/500 965 

Oy Scanfish Ab 

* ruokakalalaitos 
* istukaslaitos 
* kalajalosteita 

suurkeittiö- ja 
vähittäiskauppamyyntiin 

Houtskär 
21770 MOSSALA 
Puh. (926) 335 05 

SÄHKÖSUUNNITTELIJA 

INSINÖÖRITOIMISTO 
TUOMO HINKKANEN Ky 

Aurakatu 5 
20100 TURKU 

Puh. (921) 510360 
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Tavoitteemme on olla paras 

PUOLUSTUSELEKTRONIIKKAA KAIKILLE 
PUOLUSTUSHAAROILLE - PHILIPSILTÄ. 

6) 

• MAA VOIMIEN KÄYTTÖÖN radio-ja muita johtamisjärjestelmiä. 
Herätesytyttimiä ja optroniikkaa. 

• MERIVOIMILLE valvonta- ja taistelunjohtolaitteita. Elektronisen 
puolustuksen järjestelmiä ja vedenalaisen valvonnan laitteita. 

• ILMAVOIMIEN KÄYTTÖÖN tutka-ja viestijärjestelmiä. Elektro
nisen puolustuksen laitteita . 

Suora yhteys Philipsiin: 90-172 71 Pentti Parre tai Paavo Varjola. 

Puolustuselektroniikka PHILIPS 

KÄYTÖSSÄ ERILAISIA HYDRAULISIA KAIVINKONEITA 

Vesijohtojen, viemärien uudis- ja korjaus
työt myös piikkaustyöt kompressor~illa -

'
/..R'J Kaivuuliike 

~ / ::s:u~~!k!~~2~ rURKU 52 
.__ _______ ~ Puh. 376 558, suora 94922 1558 

VESIJOHTOLIIKE 

TURUN LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma-Pe klo 8-17 
LVI-tarvikkeet Öljypolttimet 
- varaosamyynti - varaosamyynti 
- asennukset - asennukset 
- korjaukset - huoltokorjaukset 
••---<>IVIIVI.A.. <>._. F-~"T'"a<.E:~~.A..•• 
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JUNTIT JA JUPIT 

TYÖVOIMATOIMISTO ON PAIKKA, JOSSA VÄLITE
TÄÄN TAI JÄRJESTETÄÄN TYÖTÄ SITÄ HALUAVIL
LE. 

JOS TYÖTÄ El HETI LÖYDY, SAAT TIETOA TYÖN
SAANTIA AUTTAVASTA KOULUTUKSESTA. 

El MIKÄÄN TURHA PAIKKA. 
PAIKKA, JOSSA ON TIETOA. 

OTA YHTEYS 

RAUMAN TYÖVOIMATOIMISTO 
PL 650 (AKKUTIE 8) 
26130 RAUMA 
PUHELIN 938-224 400 
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Vietä ilta, kaksi merellä tai 
kokonainen päivä T ukhol~ 
massa! Pienenkin loman 
puitteissa ehdit Vikingillä 
vaikka mitä. Ruoka on 
herkullista. Tanssiin kutsu 
koskee kaikkia. Hytit ovat 
rauhallisia ja mukavia. Ja 
laivan myymälässä voit 
tehdä todellisia löytöjä. 

Olet ansainnut hyvän 
olosi! Älä enää mieti, vaan 
lähde jo matkaan! 

. _ . . . : ?;;yJBJ(~ UNE 
)!~ -----

;:: 

·: ~~~ - ~ ~ ~;~ 

PUNAISESSA ON HOHTOA! 

VIKING LINE 


