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mikä tärkeää 
tänään. ? 

Osa tämän numeron otsikosta kietoutuu Utön ympärille . 
Saari olosuhteineen ja saarelaiset puhuttavat. Niin myös 
tälläkin palstalla. Harkitusti . 

Utön saaren tunnetun historian aikana sen merkitys ja 
vaiheet ovat liittyneet turvallisuuteen. Olipa sitten kysymys 
merenkulusta tai puolustustoimista. 

Saari on ollut odotettu merkki, suoja, varoitus tai uhka. 
Toivon pilkahdus taivaanrannalla, pelastava ja vieraanvarai
nen tai epäluuloisen torjuva, uhmaajaa rankaiseva. Merki
tyksetön Utö ei ole ollut koskaan . 

Nikolai U:n aikana Venäjänmaan strategit sijoittivat 
saarelle rannikkotykit osana suurta merilinnoitusjärjestel
mää . Maailmansodissa niiden merkitys punnittiin . Linnak
keen sotilasmaantieteellinen sijainti oli puolustajan kannalta 
ainutlaatuisen edullinen. 

Mikä sitten on saaren merkitys tänään? Edellinen sotilas
läänimme komentaja, kenraaliluutnantti R W Steven, koros
ti usein Utön asemaa sanoen sen olevan maamme tärkein 
linnake . Hän ei varmaankaan sanonut niin imarrellakseen. 
Hänellä oli perspektiiviä arvioida asiat tismalleen oikein . 

Maantiede on muuttumaton . Yhä edelleen Utön linnake 
valvoo ja vartioi. Tänään huipputekniikkaa edustavilla 
laitteillaan ja välineillään. Linnakkeella on tänäänkin katetta 
kiellolle tunkeutua aluevesillemme luvatta tai vihamielisissä 
aikeissa. Nykyaikaista, pettämättömän tarkkaa, kauaskan
toista , taistelunkestävää. 

Linnake signaloi tahdostamme ja kyvystämme suojata 
alueellista koskemattomuuttamme ja tarvittaessa käännyttää 
hyökkääjä. 

Ja kun vuosittain tuhannet alukset ja purjehtijat maailman 
kaikilta meriltä ohittavat Utön ja havaitsevat linnakkeen 
taukoamattoman valvonnan ja harjoittelun tykeillämme, 
leviävät maailmalle viestit maamme rannikkopuolustukses
ta, joka edustaa maailman huippuluokkaa ja suomalaisista, 
jotka hoitavat puolueettomuuttaan ja vastaavat puolustukses
taan - tosissaan . 

Tässä Utön sotilaallinen merkitys . Mutta Utö on myöskin 
muuta. Yhä edelleen se tarjoaa turvallisuutta merenkulkijoil
le luotsaten ja opastaen. 

Saarelaisille se on kotisaari . Joillekin synnyinsaari. Rak
kain paikka maan päällä. Se on yhteisö siviilejä, sotilaita ja 
heidän perheitään. Se on luotsiasema, päiväkoti, kasarmi ja 
peruskoulun ala-aste. Eikä tämä yhteisö voisi toimia ja elää, 
ellei se olisi sisäisesti ehyt ja vahva - Utö-henkinen . 

Ola Simola 

KANSIKUVA: Sven Franzen, Eskil Öhman, Fjalar Johansson ja Torvald Sjöberg seuraamassa Park 
Victoryn muistotilaisuuden seppeleenlaskua. 
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Meri 
kasvattaa 

Leipätyössäni sanomalehden t01m1ttajana olen joutunut 
viime aikoina käsittelemään meren edustamaa uhkaa. Toi
nen toistaan kehittyneempiä teknisiä ratkaisuja on otettu 
käyttöön meren tarjoaman vaaran torjumiseksi ja vaaraan 
joutuneiden pelastamiseksi . Merivartiojoiden ja vapaaeh
toisten meripelastusjärjstöjen aluskalusto ovat kehittyneet 
huimasti viime vuosien aikana . Uudet Super Puma-pelastus
helikopterit ovat varsinainen tekniikan riemuvoitto: yöllä ja 
päivällä ne etsivät itsensä pelastettavien luo , eivätkä pilotit 
edes koske ohjaimiin . Niin pitkälle on automaatio edennyt 
meripelastuksessakin . 

Kirjoittaessani Kalkaksen tähän numeroon juttua Park 
Victoryn tragediasta Utön edustalla 40 vuotta sitten teknii
kan ihmeet tulivat taas mieleeni . Olisivatko silloisessa 
haaksirikossa kuollet kymmenen merimiestä olleet pelastet
tavissa nykytekniikalla? Sain vastauksen Fjalar Johanssonil
ta , saarelaiselta joka muiden utölaisten kanssa antoi tuona 
jouluyönä kaikkensa amerikkalaismerimiesten pelastamisek
si: jos samoissa olosuhteissa tapahtuisi tänään vastaava 
onnettomuus , lopputulos ei olisi välttämättä sen parempi . 
Hirmumyrskyssä ulkomerellä ei uusinkaan tekniikka ole 
riittävän nopeaa, autettavien luo ei ehkä päästä ollenkaan. 

Utölaiset jos ketkä tietävät, millainen kumppani meri on. 
Se opettaa ihmistä ymmärtämään voimiensa rajallisuuden , 
mutta samalla se kasvattaa häntä uskomaan itseensä. Jos 
Park Victoryn kaltainen onnettomuus toistuisi, toistuisi 
varmasti myös saarella tuona jouluyönä nähty näytelmä. 
Olavi Simola kuvasi sitä puhuessaan haaksirikon muistoti
laisuudessa: - Sen näytelmän nimi oli "Lähimmäisen 
rakkaus" ja näytösten niminä "Pelon voittaminen, "Ur
heus", "Uhrimieli" ja viimeisenä näytöksenä " Hyvyys ja 
jalous". 

Näitä ominaisuuksia ei voi kehittyneinkään tekniikka 
korvata. 

Jouko 
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elämää 

Eskil Öhman ja Seppo Salonen utölaissavu-uunilla. 

Utöseen tulevat vieraat kysyivät aikanaan: 
- " Miltä tuntuu asua täällä sivussa kaikesta ?" 
- Mistä tulette? - " Helsingistä". 
- Katsokaa karttaa, kehotin. Tunnetuista pai-

koista vain Pohjoisnapa on teitä lähempänä kuin 
meitä. Me olemme lähempänä Pariisia , Roomaa, 
Lontoota, New Yorkia. Miten niin SIVUSSA KAI
KESTA ? 

*** 
- Yksin en saarella haluaisi olla. Jo se , että 

varusmiehet kulkevat ympäriinsä , piristää ja antaa 

elämän tuntua , sanoo Utössä syntynyt Eskil ö h -

m a n , 62, eläkkeellä oleva luotsinvanhin. 
Eskil Öhmanin suku on asunut Utössä 1600-

1700-luvun vaiheilta asti . Hän muistaa kuinka 

suomalaiset sotilaat tulivat saarelle 1919. Sotilaat , 

jotka aluksi olivat Uudeltamaalta ja Porvoosta toivat 

~aareen uuden ruuanvalmistustavan , savustamisen . 

Eskil Öhmanin isä rakensi porvoolaisen sotilaan 
kanssa Utön ensimmäisen savu-uunin 1920-luvulla . 

Isälle kävi kuten monelle ensikertalaiselle savustus

uunilla käy . - Kalaa oli paljon , savustus onnistui 

hyvin ja kala maistui lämpimänä erinomaiselta . 

Tuoreen savukalan ylensyöminen aiheutti isälle niin 

ankaran pahoinvoinnin, että sen koommin hän ei 

savukalaa enää syönyt , vaikka mielellään kalasteli 

ja savusti kalaa muille , Eskil muistelee lämmin 
pilke silmäkulmissaan. 

Utön uunit ovat sittemmin muuttuneet malliltaan . 

Niitä on saaressa kaksitoista kappaletta. Ympyrä on 

sulkeutunut: sotilaat ovat 60-70-luvulla ottaneet 

saarelaisilta mallin takaisin omiin savu-uuneihinsa. 

Malli on levinnyt ainakin Öröseen ja Kuuskajaska
riin saakka. 

Kaupungissa ei Eskil Öhman voisi kuvitella 

asuvansa . - Eihän siellä ole mitään tekemistä, 

katujen mittaamista enintään. Täällä kalastan , hoi

telen verkot , kunnostan ja hoidan venettä ja taloani . 
Ei minua vie täältä kuin sairaus. 

Eskil Öhman on hieman haikea , koska hän 

näkee , että perinteinen elämä on hänen ikäluokkan

sa mukana loppumassa Utöstä . Ennen luotsiyhteisö 

koostui pääosin saaressa syntyneistä ja siellä asuvis

ta ihmisistä. 60- 70-luvun vaihteen työaikauudis

tukset toivat luotseille viikon työvuorot ja viikon 
vapaat. Se vei perheet mantereelle. 

Eskil Öhman on kuitenkin ylpeä juuristaan . Hän 

haluaa kertoa tuleville sukupolville Utön elämästä. 

Hän on mukana puuhaamassa kotiseutumuseota 
saaren vanhimpaan rakennukseen. Rakennusta kun

nostetaan siten, että työt saataneen loppuun kesällä 
1988. 

Museosta puhuttaessa Eskil Öhman toteaa, että 

siihen olisi mukava saada myös sotilasosasto , koska 

varuskunta on ollut kauan -olennainen osa Utötä. 
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Eskil Öhmanin viisi neuvoa tulokkaalle 
1. Opi seurustelemaan saaristolaisten kanssa, vaikka he tuntuvatkin oudoilta ja 

sulkeutuneilta. (Kieli ei saa olla este.) 

2. Pitää muistaa, että kun tulokkaana luo suhteita, kannattaa paneutua ennestään 

asuneiden arvomaailmaan ennen kuin alkaa "parantaa maailmaa". 

3. Vettä tulee rakastaa, kunnioittaa ja pelätä. "Meri on hyvä ystävä, mutta julma 

vihollinen." 

4. Selvitä itsellesi kalastus- ja metsästysoikeudet. Kysele mistä päin kannattaa homma 

aloittaa. Apua saat varmasti. 

5 . Selvitä itsellesi miten saari on perinteisesti elänyt. Se voi antaa hienoja vapaa-ajan 

virikkeitä. 

Eskil Öhmanille se on merkinnyt lukuisia tuttavuuk

sia ja vaihtuvia keskustelukumppaneita vuosien 
varrella . 

*** 
Muutin saaren päälliköksi -70 luvun alussa vai

mon ja kahden pienen lapsen kanssa . Asuntona oli 
parakki, jossa oli puulämmitys, I JO V tasavirtasäh
kö , ulkokäymälä ja vesi eteisessä lonkassa . 

*** 
- Nykänen ei voi vielä hypätä, tuulee liikaa, 

hokee televisioselostaja. Kuva siirtyy tuulimittariin, 

joka pyörähtelee. "Jumalauta Utössä ei ikinä tuule 
noin vähän'' , värvätty alikersantti Jouko M o i s i o 

u-tö/.ai.J!,U.A..-.-ti. 
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Savuritilätason voi tehdä metallista tiilien s ijaan. 
Savustus leppää hiljaa polttaen. 
Savustusaikoja: kampela 1 - 1 1 /2 t 

silakka 1 1/2- 2 t 
haahka ~ 6 t 

Vaihtelee uuneittain 

pamauttaa. Jouko Moisio kyllästyi vajaa kahdeksan 
vuotta sitten tehdastöihin . Kuuli tutun huittislaisen 

kautta armeijan työmahdollisuudesta . Tehdastyöt 

eivät ole sen jälkeen painaneet. 
Harva on saanut minkkiä virvelillä , Jouko Moisio 

on. Se on kuulemma helppo vetää vedestä maihin , 

mutta sitten alkavat vaikeudet. Minkin suussa ollut 
vaappu on vieläkin Moision hallussa. 

Rantasaunan viereisessä uudessa paritalokaksios
sa asuvat tilannevalvoja Carita ja johtokeskusmies 
Jarkko Lehtinen . Huoneessa tuntuu Caritan 

tarjoaman herkullisen pizzan tuoksu. Lehtisten tytär 

Ann-Marie käy Utön koulua ensimmäisellä luokal

la . Kuusi vuotta hän vielä voi opiskella kotoa , mutta 

sitten on edessä yläaste . Lehtiset ovat mukautuneet 
ajatukseen, että he jäävät saareen ja tytär lähtee 
Korppoon kouluun , niin täällä on pakko menetellä . 

Tietoisku 

SAVUHAAHKA 
- Haahkat kynitään ja poltetaan nah
ka puhtaaksi 
- Liotetaan suolavedessä vuorokau
den 10 1 vettä/! kg suolaa 
- Rintapalojen päälle kiinnitetään si
lavaviipaleet tikuilla (pitävät linnun 
kosteana) 
- Savustetaan Utöläisuunilla noin 6 
tuntia . 
- Voi pakastaa ja sulattaa mikrolla 
myöhemmin. 
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Jouko Moisio, Jarkko ja Carita Lehtinen. 

*** 
Opin Utössä , että avioliitto, joka kestää vaimon 

kanssa verkoilla käynnin, kestää mitä tahansa . 

*** 
Viihtyisä kolmei. huoneen rivitaloasunto. Keitti

össä istuvat tilannevalvoja Tiina S a I on en ja 
sairaanhoitaja Marja Lahti. Ympärillä häärii 
kolme vilkasta lasta. Häkissä napostelee kääpiökani 
Puppe salaatinlehteä ja olohuoneen akvaariossa 
uiskentelevat kalat . Rölli-peikko laulaa radiossa. 
Koti on täynnä elämää ja menoa. 

Rouvien miehet eivät ole tällä hetkellä kotona. 
Kerholla on juuri tärkeä henkilöstöpalaveri, johon 
heidän on pakko osallistua. Talon isäntä yliluut
nantti Seppo S a I on en kertoi ennen lähtöään, että 
hänen keinonsa irrottautua kaamoksesta on istua 
olohuoneessa, kuunnella Sibeliuksen Finlandiaa ja 
katsella akvaariokalojen uintia . Se antaa voimia 
painella täysillä eteenpäin . 

Ylivääpeli Hannu Lahti on eräihminen . Lin
nustus ja veneily Salmonella-veneellä ovat mieleistä 
puuhaa. Saaren luonto tarjoaa myös joskus erikoista 
huvia. Lahdet muistavat , kuinka he keväthangilla 
huomasivat Torsholmin hylyn luona hangessa kuop
pia, joita aurinko lämmitti voimakkaasti jo maalis
kuussa. Kuoppiin tuotiin makuualustat ja ylle puet
tiin uimahousut. Oli hienoa ottaa aurinkoa jäämur
tajan rikkoessa jäitä puolen kilometrin paassa. 
Kuoppa oli tuuleton ja lämmin, aurinko rusketti 
hyvin. 

Tiina Salonen ja Marja Lahti ovat tyytyväisiä 
saaren palveluihin . Ruokaa voi tilata puhelimitse 
Turun Portsasta tai ostaa Utö handelista Marita 

Isakssonilta. Postimyyntitavaratalot täydentävät 
hankintamahdollisuuksia. Isot ostokset tehdään lo
mamatkoilla. 

Saarella on posti, lastentarha ja koulu . Sotilaskoti 
ja uimahalli ovat myös henkilökunnan virkistyskei
taita. Saaren punttisali on etenkin naisten suosiossa. 
Henkistä ja fyysistä kuntoa on vaalittava, jotta 
kestää pimeän ja apean ajan paineet. 

Lapset pysähtyvät hetkeksi katsomaan Puppea. 
Puppe on kuolematon. Se on purrut jo palasiksi 
stereoiden ja pakastimen sähköjohdot ilman että 
sille itselleen tapahtui mitään . Lisäksi Puppe on 
keksijä. Kun sille tuotiin vieraaksi värvätty aliker
santti Moision poikakani Hassan, Puppe huomasi 
kahdessa minuutissa, että Hassan onkin tyttö. 

Lapset leikkivät , musiikki soi, rouvat suunnitte
levat ostoksia. Talo huokuu myönteistä elämää. 

*** 
Olimme raahanneet mukanamme Utöseen Kuus

kajaskarista neljä kania , Kallen, Nilen, Kaisan ja 
Nimettömän . Saarelaiset ottivat kävelykohteeksi pi
hamme, jossa kanini loikkivat. 

*** 
Joutsenuros valitsi pari vuotta sitten Utön asuin

paikakseen. Se kulki kannaksen ja postin välistä 
tietä ja haastoi kaikki tiellä liikkujat taisteluun 
alueestaan. Iso, sähisevä ja uhkaava lintu pakotti 
ihmiset tekemään tietä veteen asti. 

Eräänä aamuna iäkkäämpi vanttera nainen lähes
tyi lomalta palatessaan ensi kertaa joutsenta. Kun 
hän tuli joutsenen alueelle se kävi sähisten ja siipiä 
räpytellen naisen kimppuun , Silminnäkijät pidätti-
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Juha-Pekka Toivonen, Aino Lukka ja Matti Hirvensalo. 

vät hengitystään. Nainen jatkoi matkaansa ja jout
sen uhittelua. Lopulta joutsen hermostui lopullisesti 
ja kävi hänen kimppuunsa. Ei tiennyt joutsenparka, 
mitä teki . Nainen kaappasi joutsenen syliinsä. Otti 
siivet käsien alle " niinkuin kanan kanssa tehdään" 
ja nappasi joutsenta kaulasta kiinni . Siitä ravistaen 
hän valisti eläintä: " Ja minua kun et pure" . 

Nainen oli Utön emäntä Aino L u k k a , syntyi
sin Kurkijoelta . Aino on ollut monessa mukana. 
Hän lähti evakkoon toisen kerran 1944 kyläläistensä 
mukana. Karja kuljetettiin mukana ja matkan aikana 
yövyttiin milloin halkopinon välissä taivasalla, 
milloin taloissa. Evakkomatkalla Aino Lukka teki 
ensimmäisenä vesiristeilynsä huteralla lossilla kah
den lehmän ja hevosen kanssa jokea ylittäessään . 
Sen jälkeen Aino teki raskasta ruumiillista työtä 
useissa työpaikoissa ja tottui myös eläimiin. 

Vuodesta 1963 hänen Karjalasta irtireväistyt 
juurensa tunkeutuivat Utön karuun kallioon ja ovat 
sitkeydellä pysyneet siinä tähän päivään asti. Aino 
oli saarella ensin ruokala-apulaisena, sitten keittäjä
nä ja nyt emäntänä. Eläkkeelle pääsy häämöttää jo. 

Entäs Joutsen? 
Tapauksen jälkeen lintu saavutti taas mielen 

tasapainonsa ja ahdisteli väkeä edelleen. Aino 
Lukka oli ainoa, joka sai kulkea tiellä rauhassa. 

Keittäjä Helka Piip p on en sekä ruokala-apu
laiset Matti Hirvensalo ja Juha-Pekka Toivo
ne n saavat vedet silmiinsä naurusta muistelles-

saan joutsenjuttua Utön uudessa ja ajanmukaisessa 
ruokalassa. Keittiöllä tapahtuu aina pientä muka
vaa. Ruokaa on kiva valmistaa pienelle joukolle, on 
kuin tekisi kotiruokaa. 

*** 
Lukan Aino viritteli tulia keittiön puu-uuniin 

viideltä aamulla . Keittiössä ·oli pakkasasteita . To
kaisin leikilläni: " Mukavaa kun sinulla on näin 
helppo työ" . Aino puhalteli uuniin ja vastasi: "Ja 
siisti ja kevyt. Toista oli ennen kun hoidin lehmiä . 
Aikaisin noustiin ja työ oli likaista ja rankkaa'' . 
Vastaus hiljensi. 

*** 
Tuire P a I on en , 27 Laitila, huomasi lehdestä, 

että Utö on etäisin paikka, missä tarvittiin lastentar
hanopettajaa. Hän haki paikkaa ja sai sen. Sisarryh
mien ja pienehkön lastentarhan johtaminen on 
viehättänyt Tuirea. Tehtävät ja työnjako ovat selvät. 
Päiväkotinsa Tuire Palonen pitää lastenhoitaja Tarja 
Lahden kanssa mallikkaassa kunnossa. Tyttöjen 
haavena on hieman laajentaa piha-aluetta ja saada 
sinne puinen leikkilaiva sekä jousileluja. Jousilelut 
voisivat olla kaloja , lintuja tai muita eläimiä. Soisi 
tyttöjen toiveen toteutuvan , niin intoa täynnä he 
ovat lastentarhaa hoitaessaan. 
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Utön koulu kokonaisuudessaan. 

Kullrulupa omille vieraille rajoittaa hieman elä
mää Tuiren mielestä. Hänellä on asunto anneijan 
rivitalossa, vaikka hän onkin Korppoon kunnan 
palveluksessa. 

*** 
Lastentarhan suuri lapsimäärä takaa hyvinkääläi

sen Brita Willströmin, 32, koulun jatkuvuuden. 
Brita Willströmillä on tällä hetkellä oppilaina seitse
män pirteää koululaista . Hän on ollut Utön opettaja 
jo 12 vuoden ajan. 

Koulu kaipaisi Britan mukaan pikaisesti muun 
muassa suihkut, mutta tänä vuonna niitä ei vielä 
saada. Armeija tukee koulua siten, että kouluruo
kailu tapahtuu kasarmin ruokalassa ja oppilaat 
käyttävät uimahallia liikuntatunneilla. 

Sotaväen ruokailu aiheuttaa joskus yllätyksiä: 
tänä vuonna ekaluokkalaiset söivät pari ensimmäis
tä viikkoaan leirimuonaa. Järkytyksen aiheuttama 
epäluulo keittiötä kohtaan on pikkuhiljaa hälvene
mässä. Jatkossa ruokailu vannaan pitää hoitaa 
ekaluokkalaisia tyydyttävämmin. Kujeet ovat kui
tenkin koululaisilla utöläisittäin ikuiset, kuten Nik
las Jalaksen aine osoittaa. 

*** 

KIVOIN JU11U UTÖSS A ON 
SE KUN ME JAN/N KANSSA 

OLIMM E PYdR IEN KANSSA 
JAALLA JA JÄissA Oli 

AVANTO M!N ) SANOIN ETTA 
PYdlA MANTUU AVANTooN 
JA JA)II SA#tJ J ETTA PYO

RÄ Et MAH DU AVANTOO N JA 
IYIE KOKEI L l;t/,t/E JA S E UP 
POSI AVANTOO N E IKA 1'UL 

LUT NfL PO LLA VLOS 

KISKOIMHE AINAK I N kAkSI 
T UNTIA VAS1A 5 111EN SE 
LAJIT! 

NIKU.{ JALAS 

Niklaksen aine 

--"'ff reportaasi------------------ 9 

Tarja Lehtonen. 

*** 
- Leipomustaitoinen ihminen, oli lehden ilmoi

tuksessa vaatimuksena, kun Utön sotilaskodin
emännän paikkaa täytettiin . Turkulainen Tarja 
Lehtonen , 41, havaitsi ilmoituksen. Hänen 
työpaikallaan hotelli Henrikissä olivat työt loppu
massa saneerauksen vuoksi. Tarja tuli Hanna ja 
Raakel-tyttärineen Utöseen. 

Nykyinen emännän työ muistuttaa paljon Lon
toon merimieskirkon työtä, jota Tarja teki -70-luvun 
alussa. Sotilaskodin ikkunasta aukeava näköala on 
saaren komeimpia, kuin suoraan Silja-Linen mai
noksesta. 

Kahden tyttärensä kanssa Utössä Tarja on joutu
nut tarkkaan pohtimaan elämänarvojaan. Utö har
mittaa häntä joskus, mutta hän on sopeutunut ja 
saari vahvistaa häntä henkisesti . Elämänarvot sel
kiytyvät. Lisäksi " pysyy nuorekkaana, vaikka itse 
vanhenee, pojat ovat aina nuoria ." 

*** 
- Hammas on vähän kiusannut, joten se paikat

tiin Turussa varuskuntasairaalassa , toteaa Markku 
Päivi k k ö, 20, Eurajoelta. Markku Päivikkö oli 
alokkaana Kuuskajaskarissa, tuli sieltä merivalvon
takurssille Utöseen. Kurssi on Markun mielestä 
ollut mielenkiintoinen . Etenkin uudet laitteet , ra
diot , kaukokirjoitin ja valonvahvistin kiinnostavat. 

Markku Päivikkö oli palailemassa toiselta lomal
taan Utöstä ja harmitteli matkan pituutta. Tyttöystä
vän Päivi H a a n p ä ä n kanssa pidetään yhteyttä 

myös puhelimitse. Lähiajan toive Markulla on 
päästä Utön valvontamieheksi . Utön vanhemmat 
merivalvontamiehet ovat kehuneet tehtävää Markul
le todeten, että "näitä hommia ei vaihdeta pois" . 
Vähän pitemmällä tähtäimellä on paluu siviilielä
mään valmistamaan lämmittimiä. 

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja Petri 
Kangas , 19 , Turusta, kertoo, että saaressa on 
runsaasti harrastemahdollisuuksia: biljardi, videot , 
punttisali, sisätilat sählyn pelaamiseen ja oma 
uima-allas. Uppokiekko on tällä hetkellä kova sana 
varusmiesten harrastuksissa. Keväällä tavoitteena 
on luontoretki . Linnakkeen veneellä mennään kat
somaan hylkeitä ja muuttolintuja. Varusmiehet 
voivat soudella ja kalastella Utön lähivesillä . -
Puuhaa riittää sotilaskodin lisäksi aivan tarpeeksi, 
vakuuttaa Petri Kangas . 

- Olen opiskellut vuoden verran teologiaa Brys
selissä. Utössä pidän iltahartauksia ja keskustelen 
varusmiesten kanssa heidän ongelmistaan, sanoo 
tykkimies Tuomo L ä n te I ä , 20, Seinäjoelta. 

Tuomo Läntelä on kenttärovastin apulaisena ja 
kymmenettä kertaa käymässä Utössä. - Käymistä
ni paikoista olen pitänyt Utöstä eniten . Toimitilat 
ovat täällä hyvät ja kaikki kotiutuvat varusmiehet 
muistelevat lämmöllä palveluspaikkaansa. Linnak
keen henki ja ilmapiiri on hyvä ja toimiva, Petri 
Kangas toteaa. Ongelmat, joita miehillä on, ovat 
henkilökohtaisia käytännön ongelmia. 

Lomavälin lisäksi lomamatkan pituus ja monesti 
''kuoppainen tie' ' , joka joskus nostaa suolet suuhun 
ovat ainoat kielteiset seikat, jotka vaivaavat jossain 
määrin linnakkeella palvelevia varusmiehiä. 

*** 
Merivalvontamies havaitsi, että autolautta Drott

ningen ajaa päin Svartbådaa . Vilkku ei herättänyt 
huomiota. Nopea soitto luotseille sai aluksen kään
tymään. Suuronnettomuutta ei tullut . Aluksen tut
kalla oli väärä mittakaava päällä. Valvontamies 
lähti onnellisena kuntoisuuslomalle , joka totisesti 
oli ansaittu . 

Utössä on aina tehty ja tehdään tärkeää ja 
mielekästä työtä. 

Timo Ylönen 
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Olycksbådan jäi ilman uhria 

17. 12. 1987 troolari Oskun tutka rikkoutui Örön 
eteläpuolella Olycksbådanin luona kovassa sumus
sa. Osku pyysi Hanko-radiolta apua, joka antoi 
avunpyynnön Örön linnakkeelle . 

Örön tutkavärvätty Stina Laakso löysi, tehtävän 
saatuaan, Oskun tutkalta noin 18.30 ja aloitti sen 
opastamisen. 20.00 Osku oli turvallisesti ohjattu 
karikkoisten vetten keskeltä Örön pohjoispuolelle 
Vänön aukolle. 

Osku ilmoitti tällöin linjavalot nähtyään selviyty
vänsä itse, kiitti linnaketta ja ajoi itse kotisatamaan
sa. Tutkat seurasivat Oskun menoa loppuun asti 
ollen valmiina tarvittaessa auttamaan. 

Villisikamainen juttu 

Utön saarelle ajautui marraskuun puolivälissä 
kaksi villisian ruhoa, emakko ja porsas. Siat ovat 
tällä hetkellä saaren rannassa, jossa niitä käyttävät 
ravinnokseen merikotkat, korpit, varikset , tiaiset . 
Ruholle saattaa eksyä myös kanahaukka. Jännityk
sellä odotetaan myös jyrsijöiden lisääntyvän ruho
jen luona. Tällöin on mahdollista nähdä jyrsijöitä 
väijymässä Jurmon kuuluisa tunturipöllö tai huuh
kaja . 

Villisikaemakko. 

Niittysirkku 

Todellinen lintuharvinaisuus 
Utössä 

Viime keväänä aiheutti kuvassa näkyvä pieni 
niittysirkku lintumiesten kansainvaelluksen Utö
seen. 

Niittysirkku on Suomen harvinaisin lintu. Koko 
Euroopassakin tätä Itä-Siperialaista vierasta on ta
vattu vain pari kertaa. Hyvä - tarkkasilmäiset Utön 
tähystäjät. 

Vartiokoira ei kumarra edes 
kenraalia 

Risto, Reila, Ponsta ja Paso ovat sotapoliisikoi
ria . Ne olivat tehostamassa vartiointia Katanpään 
talvileirillä tammikuun lopussa. 

Koirien hoitaja värvätty vääpeli Jorma Rokosa, 
38, Posio, kertoo koirien hurjuudesta seuraavasti: 
"Olimme Farma-näyttelyssä -80-luvun alussa. 
Näyttelyä seurannut kenraali oli tulossa kiittämään 
ja ojensi kätensä minua kohti, koira käsitti sen 
hyökkäykseksi ja kävi kenraalia hihasta kiinni ja 
repäisi siitä aimo palan kangasta . Rokosa sai koiran 
hillittyä, kenraali astui askeleen taaksepäin ja tokai
si: "Koira teki oikein, kiitoksia hyvästä näytökses
tä ... 

Koirapartiot antoivat lisätehoa vartiointiin . 
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Innokasta peliä ka Pyhärannassa. 

Pyhärannan kunta muisti 
kummialustaan 

28. 12. 1987 kävivät Pyhärannan kunnan edusta
jat, kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Urhonen 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Pietilä ja 
kunnanjohtaja Pekka Seppälä luovuttamassa perin
teisen joululahjan kummialukselleen Ka Pyhäran
nalle. 

"Kummilapsi" oli luovutushetkellä matkalla Tu
rusta Utöseen . Tällä hetkellä Trivial Pursuit peli on 
kuitenkin innokkaassa käytössä. 

Keulapotkuri ka Paraiseen 
Ka Parainen on saatu peruskorjattuna liikentee

seen Uudenkaupungin telakalta helmikuun alussa. 
Alus on täysin uudistunut , siinä on uudet pääko
neet , uusittu sähköjärjestelmä, huippuhieno tutka , 
sisätilat , sauna ja ohjaamo on uusittu . Laituriinajoa 
helpottaa varmasti keulapotkurijärjestelmä, jota 
aluksessa ei ennen ollut. Katsastuksen jälkeen ka 
Parainen alkaa taas liikennöinnin Turusta Utöseen. 

Konemestari ja uudet koneet. 

Vesilaitos Utöseen 
Helmikuun 3. tuotiin öljyntorjunta-alus Hallilla 

uusi vesilaitos Utöseen. Laite on tällä hetkellä 
sisäänajossa. Kun säädöt on saatu kohdalleen vesi
laitos tuottaa makeaa vettä merivedestä koko saaren 
tarpeeseen. Vihdoinkin hankalasta vedenkuljetuk
sesta proomulla päästään eroon. 

Auto ei sukeltanut 
Utön tykkimies Petteri Kallio havaitsi 

20. 0 I . 1988 Latokarissa, että pysäköity auto lähtee 
itsekseen liikkeelle päin merta. 

Petteri Kallio ei jäänyt jahkailemaan vaan syök
syi vauhdilla auton luo. Havaitsi , että ovi on auki , 
käsijarru pois päältä ja vaihde vapaalla. Hyppää
mällä autoon hän sai sen pysäytetyksi ennen kuin 
renkaat kastuivat. 

Hyvin toimittu tykkimies Petteri Kallio . 

Toini Pelttari lahjoitti Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen Turun paikallisosaston edustajana ka
meran Kalkaksen käyttöön. Päätoimittaja Jouko 
Vähä-Koskela ihailee uutta työkalua. 

Untuvikkoja 
Värvätty Tarja Aaltoselle on syntynyt poika 
13. 2. 1988. 

Pesänrakentajia 
Avioliittoon vihitty: 
Luutnantti Pasi Staff ja Pia o.s. Rautava 
09. 01. 1988, Rauman Pyhän Ristin kirkossa . 

Ylikersantti Kai Rouvali ja Susanne o.s. Lehtinen 
16. 01. 1988 Tampereen Aleksanterin kirkossa. 
Koneenhoitaja Stig-Göran Hallen ja perhepäivähoi
taja Kristina Malmberg 15 . 1. 1988 Taalintehtaan 
kirkossa. 

Kihlauksensa julkaisseet: 
Keittäjä Pauliina Koskinen ja Marko Östring 

01. 01. 1988. KALKAS ONNITTELEE 
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Suuri meripelastusharjoitus "Korppoo 87" 

Harjoitus järjestettiin marraskuun 30. 1987, ja se 
oli suurin latuaan tähän mennessä Euroopassa. 

Siihen osallistui sekä viranomaisia että vapaaeh
toisjärjestöjä Suomesta ja Ruotsista . 

Harjoituksen päämääränä oli meripelastusvalmiu
den kehittäminen ihmisten pelastamiseksi ja eva
kuoimiseksi onnettomuuteen joutuneelta autolautal
la. 

HARJOITUSTILANNE 
Autolautta SVEA oli ajanut karille Korppoosta 

luoteeseen . 
Autokannella oli tulipalo: se uhkasi levitä mat

kustajaosastoihin. Käytävät olivat täynnä savua. 
Aluksen kallistuma esti toisen puolen pelastusvenei
den laskun. 

Laivalla oli 300 matkustajaa; 50- 100 heistä 
loukkaantuneita ja kuolleita . 

Tarvittiin ulkopuolista apua. 
Matkustajia kuvasi 100 miestä Kuuskajaskarista 

ja 80 Paasiosta. 
Osa sai toimia '.'lluhallisesti. Jotkut saivat töppäil

lä parhaan kykynsä mukaan esim. laivan baarista 

Johtoryhmä Korppoossa. 

tulevia näytellen, ja osa paketoitiin, maalattiin sekä 
lastoitettiin . 

SVEALLE vietiin iskuryhmiä, kemikalioryhmiä 
ja sammutusosasto. Sukeltajat etsivät ajelehtimaan 
joutuneita uhreja lähivesiltä. 

Potilaat siirrettiin vesitse ja ilmoitse Korppoon 
Kommunalgårdeniin, missä toimi evakuointikes
kus . 

Keskuksessa oli nelisenkymmentä miestä Gyltös
tä. 

Keskuksen johtoryhmällä oli kova työ pitäessään 
langat käsissään ja välittäessään tietoa moniin eri 
suuntiin. 

Lääkintähenkilöstö oli myös tosi helteessä. 

Harjoituksen johti Rajavartiolaitoksen esikunnan 
meriosasto. 

Tuotoksena oli runsaasti kokemuksia ja tietoa 
käytettäväksi meripelastusvalmiuden kehittämiseen 
suuronnettomuuden varalta. Harjoitus siis onnistui 
hyvin. Järjestäjä on jo lähettänyt kiitokset kaikille 
osallistuneille. 

Kalervo Rehnbäck 
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Stereohattutemppu Komentotoimisto t iedottaa: 
Ylennykset: 

15. 2. 1988 Gyltön ja Rauman henkilökunta otti yliluutnantiksi _ ltn Jaakko Nummela 1. 2. 1988 
yhteen Äijänsuolla käydyssä ottelussa. sotilasmestariksi - yliv Pertti Laurila 31. 1. 1988 

Peli lähti käyntiin raumalaisten raivoisalla hyök- sotilasmestariksi - yliv Stig Lehtovaara 1. 2. 1988 
käyksellä, mutta Gyltööläisten puolustus " miehet ylivääpeliksi - vääp Jari Lusa 1. 2. 1988 
riviin maalin eteen" ja "salamasormi" Sairasen vääpeliksi - ylik Markku Viitala 1. 2. 1988 
loistavat torjunnat piti. Erän puolivälissä Kirvesoja ylikersantiksi - kers Antti Survonen 26. 1. 1988 
sai kiekon " namipaikassa". "Heti kun kiekko oli - kers Mikko Holvitie 26. 1. 1988 
lavassa tajusin, että se oli maali" hän kertoi - kers Pasi Rautiainen 26. 1. 1988 

- kers Timo Vironmäki 26. 1. 1988 
Kalkakselle . Tilanne oli 1-0 Rauman eduksi . _ kers Erkki Kallio 26. l . 1988 
Tauolla raumalaiset uhosivat " että jos kiekko me- _ kers Timo Mäkelä 26. 1. 1988 
nee meidän maaliin se on tahallaan päästetty." Värvätyksi ylikersantiksi - vkers Jarkko Lehtinen 

Ensimmäisen erän sankarit olivat Gyltön puolus- 14. 12. 1987 
tajat Lehtinen ja Hellsberg, jotka toimivat suoravii- Taloon tulleet : 
vaisesti. Lehtinen pysäytti ja Hellsberg korjasi vääpeli Timo Silvennoinen Gyltön korjaamolle 
kiekon. ruokala-apulainen Tiina Tuominen Örön linnak-

Toinen erä alkoi Suomelan raivoisalla syöksyllä keelle 
raumalaisten maalille . Kiekko perässä tulleelle kersantti Kai Metsä-Tokila Gyltön linnakkeelle 

kersantti Markku Österman Kuuskajaskarin linnak-
Grönvallille ja tilanne oli tasan 1- 1. Tästä alkoi keelle 
Gyltön alamäki. Raumalaisten rautainen kunto alkoi asentaja Juha-Pekka Komonen 
purra ja maaleja syntyä. Ottelun sankariksi nousi Eronneet 
Hyökyvirta, joka teki neljä maalia raumalaisille . värvätty Raili Tolsa 1 . 1. 1988 
Kirvesoja ylsi kolmeen maaliin. Kuuskajaskarin kapteeni Jorma Ake 1. 2. 1988 
uusi päällikkö Paatero laukaisi kaksi maalia . kapteeni Risto Sipponen 1. 2. 1988 

Ottelun lopussa Miika Hyökyvirta , 8, hihkui sotilasmestari Pertti Laurila 1. 2. 1988 
silmät loistaen: "Isä on tehnyt neljä maalia ja Siirrot rykmentistä: 
syöttänytkin" . Gyltön peräänantamaton pelaaja soti lasmestari Martti Hiipakka viestikeskus 4:än 
Rouvali huokaisi pettyneenä; "Panelian lentävää I . 2- 1988 

ylivääpeli Pertti Hiltunen Turun Sotilaspiirin esi-
laitaa Torninojaa oli si kaivattu. Ensi kerralla näyte- kuntaan I . 3. 1988 
tään" . - Peli päättyi 10-1. Tapaamisiin . vääpeli Kari Sairanen Turun Laivastoasemalle 

Salamasormi Sairanen jäässä. 

Kelirikkoajan 
etsintäturvallisuus parantunut 

Rykmentti on saanut kaksi tutkalla varustettua 
hydrokopteria. Kaikki sumussa , pyryssä ja pimeäs
sä seikkailleet hydrokopterin käyttäjät tervehtivät 
ilolla uutuuksia , jotka merkittävällä tavalla lisäävät 
kykyjämme toimia kaikissa olosuhteissa kelirikko
aikana. 

19. 2 . 1988 
Tehtävään määräykset rykmentissä: 
- vääpeli Jukka Lehtinen komentotoimistoon toi 
mistoupseeriksi 1. 1. 1988 
- ylikersantti Timo Koisti kömentotoimistoon toi
mistoupseeriksi 1. I . 1988 
- ylivääpeli Timo Kalliotie esikuntapatterin vääpe
liksi 1. 1. 1988 
- kapteeni Sakari Kinnarinen rykmentin esikunnan 
koulutustoimistoon 1. 2. 1988 
- yli luutnantti Veli-Pekka Paatero Kuuskajaskarin 
linnakkeen päälliköksi 1. 2. 1988 
- ylikersantti Jyrki Koivunen Utön linnakkeelle 
opetusupseeriksi 1. 2. 1988 
- vääpeli Markku Viitala Örön linnakkeelle opetus
upseeriksi 1. 2. 1988 
- värvätty ylikersantti Tapio Kamila Esikuntapatte
rin sotavarustemieheksi 
- värvätty ylikersantti Erkki Mustonen I Patteriston 
esikuntaan sotavarustemieheksi 
- neiti Tiina Tuominen Örön linnakkeelle ruokala
apulaiseksi 
- rouva Eila Latvasalo rykmentin esikuntaan toi
mistosihteeriksi 
- yliluutnantti Raikko Rostedt Gyltön linnakkeen 
varapäälliköksi 1. 2 . 1988 
- ylikersantti Olli Marttila Esikuntapatterin meren
kulku-upseeriksi 
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Örön naisten ostosretki 
Työväenopiston Örössä järjestämällä ompelu

kurssilla yksi ja toinen osanottaja tiesi kertoa , että 
Laitilassa on iso kangaskauppa, mistä saa edullisesti 
kankaita . Jospa tehtäisiin sinne vain naisten retki . 
Asiaa lähdettiin kehittelemään, koska innostus om
peluun oli kovin korkealla ja melkein jokaisella on 
pieniä lapsia, joiden vaatteenkulutus on melkoinen. 

Yksi tytöistä pantiin seuraavalla vapaallaan otta
maan selvää kaupan aukioloajoista ja milloin sinne 
kannattaa mennä, että olisi jotain ostettavaa. Auki
oloajat selvisivät ja samoin se että lauantaiaamuisin 
tulee varaston täydennyskuonna. Siis joku lauantai . 

Jos vielä saataisiin R ykmentiltä auto lainaksi , 
niin retki tehtäisiin . Tosin esiintyi kovin epäilyksiä 
noinko sitä saataisiin, mutta kysytään kuitenkin ei 
siinä paljoa menetetä. Ilman miettimisaikaa auto 
luvattiin heti . Niin päästiin käytännön järjestelyihin 
- lähtöpäivän lukkoon lyömiseen , työvuorojen 
suunnitteluun, lastenhoidon järjestelyyn ja ennak
koilmoittautumiseen , sillä kahdeksan nopeinta mah
tui autoon. Ja kaikki kahdeksan ilmoittautui , tosin 
siitä loppuvaiheessa jäi kaksi naista pois. 

Suurin hankaluus koko matkan järjestämisessä oli 
päästä pois Öröstä, koska linnakkeella oli lähdössä 
valatilaisuuteen väkt:ä , joille tulisi ylimääräistä 
odottamista . Me naiset halusimme päästä aikaisin 
aamulla lähtemään , jotta saisimme päivästä kaiken 
mahdollisen irti . Järjestyihän se aivan toiveiden 
mukaan. Lastenhoito saatiin järjestykseen ja mies
puolinen ruokala-apulainen suostui pienen painos
tuksen jälkeen tekemään pitkän päivän , jotta kaikki 
ruokalan naisetkin pääsivät mukaan. Niin koitti 
lauantai 28 . 11 . kello 6. 00 irtosi vene Örön rannas
ta ja matka alkoi. Kaksi lasta oli vielä vietävä 
hoitoon Rosalaan ja niin kaikilla äideilläkin alkoi 
todellinen vapaapäivä . Transit oli Kasnäsissä odot
tamassa ja ensimmäiseksi luovutettiin eväspussi 
kuljettajalle , jotta hän jaksaisi meitä kuljettaa pai
kasta toi een. 

Sitten ahtauduttiin autoon ja lähdettiin. Matkalta 
poimittiin vielä kaksi naista mukaan ja suoraan 
Laitilaan, ei edes kahvilla maltettu poiketa. Perille 
päästyä annettiin kuljettajalle ainakin tunnin tauko, 
sillä sitä ennen ei missään tapauksessa kukaan 
selviäisi ulos. Ensin suoritettiin tutustumis- ja 
tarkastuskierros ja sitten aloitettiin todellinen pen
komiskierros . Jos liikkeessä olisi ollut vähemmän 
muita asiakkaita, olisi vähän väliä kuulunut riemun
kiljaisuja kun joku teki hyvän löydön, mutta muiden 
asiakkaiden takia oli pakko hiukan hillitä itseään. 
Pikkuhiljaa alkoivat kangaspinot itse kunkin kaina
lossa kasvaa ja alkuperäiset suunnitelmat romuttui-

vat pahasti , kun löytyi aina vaan sopivia paloja taas 
johonkin uuteen vaatteeseen. Jouluk.in oli jo aika 
lähellä ja joulukankaista oli hyvät valikoimat, joten 
joulutontun kuvia pilkotti lähes jokaisen kangaspi
nosta . Vähitellen alkoivat sitten ensimmäiset siirtyä 
kohti kassaa ja kun viimeinen tuli kaupasta ulos, 
niin reilut kaksi tuntia oli kulunut ja jokaisella oli 
iso pussillinen kankaita ja hurjat suunnitelmat 
päässä, mihin se kangaspaljous käytettäisiin . 

Auton nokka suunnattiin kohti Turkua ja tunnel
ma oli huomattavasti rauhallisempi kuin menomat
kalla, liekö kahden tunnin kankaiden penkomisella 
ollut osuutensa asiaan . 

Nälkä kuitenkin tuntui kaivertavan itse kunkin 
vatsassa ja sovittiin että ajetaan suoraan Turkuun ja 
syömään. Isot pizzat syötyärnme alkoi elämä tuntua 
jo paljon valoisammalta ja energiaa tuntui taas 
riittävän uuteen hyökkäykseen seuraaviin kauppoi
hin. 

Jokainen lähti omille ostoksilleen ja määräaikaan 
piti olla sovitussa paikassa takaisin , jolloin siirryt
tiin autolla vielä viimeiseen kohteeseen ruokaostok
sille. Autonkuljettaja lähetettiin sillä välin syömään 
Heikkilään ja me rohmusimme vielä viimeiset 
ostokset. Jossain vaiheessa oli pakko ostaa jo 
tussikynäk.in, jotta voitiin merkitä kassit , muuten 
olisi ollut melkoinen sekamelska siitä , mikä on 
kenenkin kassi . Auto oli niin täynnä, että olimme 
kovin tyytyväisiä, kun ne kaksi ennakkoilmoittautu
neista jäi pois, muuten autossa olisi ollut tosi 
ahdasta. Kaiken sen tavarapaljouden päällä keikkui 
vielä lukematon määrä vauvaikäisten lasten äitien 
hankintoja - vaippapusseja . 

Päivän mittaan oli alkanut sataa hieman lunta ja 
tiet olivat liukkaita, mutta selvisimme kuitenkin 
kunnialla Kasnäsiin, jossa vene oli jo odottamassa 
ja lähdimme välittömästi tavarapaljouden lastaami
sen jälkeen kohti Örötä. Veneessä oli jo melkoisen 
hiljaista , alkoi väsymys vallata urheat ostosmatkaa
jat. Olimme kuitenkin sitä mieltä että tämmöisen 
matkan voisi uusia aina silloin tällöin, kunhan 
hieman on !evätty. 

Ritva Sundqvist 
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Potilaskyytiä•· ... _ 
saaristo merellä 
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Kaunis kevättalven päivä oli päättymässä ja' taistelijaparimme siirtyi v~amenet~lmään ' tähti-

Gyltön linnakkeen ahkera väki oli ryöminyt vällyjen navigointiin . Merisavu esti pintanäkyvyyden, mutta 
alle tai kerhon ovesta sisään. Kirkas tähtinen taivas suoraan ylös katsoen näkyi kirkas tähtitaivas. Tais-
enteili kipakkaa pakkasyötä . Ensimmäiset oireet telijaparimme "sijoitti " hydrokopterin toivottuun 
merisavusta oli jo havaittavissa, kun Houtskärin kulkusuuntaan, valitsi kattoluukusta tähystäen sopi-
lautta ilmoitti kaipaavansa korjausta Galtbyn ran- van tähden " keulamerk.iksi " ja " matkaan hopea" . 
nassa. Talviaikaa mittaava patteriston päivystäjän Kaikki valot sammutettuina, toinen kattoluukussa 
kello kävi vuorokauden viimeistä tuntia , kun puhe- tähystäen ja ajo-ohjeita viittilöiden, ja toinen ajaen 
Iin soi ja Gyltöstä pyydettiin potilaskuljetusta Kit- ja eteenpäin tiiraillen taistelijaparimme jatkoi taival-
tuisista Korppoon Kuggvikiin kunnanlääkärin ran- ta Kuggvikia kohti . 
taan • Liekö tähtinavigointi ollut kuljetettaville täysin 

Päivystäjä sai houkutelluksi hydrokopterin kuljet- vierasta , kun suureen ääneen lausuivat epäilevin 
taja Pentin ajoneuvonsa ohjaimiin ja paikalliseksi äänin: 
satelliittinavigaattoriksi linnakkeen päällikön. - " Taidettiinpa joutua huilujen kyytiin! " 
Ajokk.iin lastattiin sairastuvalta kuitattu paari puu - "Me ei koskaan kyllä päästä perille, mää 
metallipohjainen (PPMETP), peite huopa villainen vuodan kuiviin. " 
(PHV) 2 kappaletta ja laukku lääk.intäaliupseerin Välittämättä arvostelevista äänenpainoista taiste-
(LLAU) , sillä kuljetuksen suorittajien tietoon oli lijaparimme jatkoi tähtinavigoinnin jaloa ja tieteelli-
saatettu , että potilas oli haavauttanut itsensä k.irveel- sen tarkkaa toteuttamista. Kun Kittuisista lähdöstä 
lä jalkaansa osuen. oli kulunut kolme varttia tuli savun seasta esiin 

Valmistelujen tultua suoritetuiksi päsäytettiin laituri , joka tunnistettiin kunnanlääkärin laituriksi. 
pääkone pyörimään, sytytettiin valot , vilkut ja Potilasta siirrettäessä terveyssisar totesi taistelijapa-
armirot sekä kytkettiin potkuri . Tiukasti Suunto- rille: 
kompassia tuijottaen taistelijapari suuntasi sakean - "En ikinä olisi uskonut , että pääsemme 
merisavun sekaan. Reilun puolen tunnin tohinan perille, enkä ymmärrä vieläkään miten tänne pääs-
jälkeen taistelijaparin hydrokopteri kaartoi Kittuis- tiin . Mutta takaisin Houtskariin en tässä kelissä 
Ien rantaan, jossa potilas terveyssisarsaattajineen teidän mukana lähde. Kiitos nyt kuitenkin. Osaatte-
lastattiin kyytiin ja matka Kuggvikiin alkoi . ko te Gyltööseen?" 

Kasvanut kuorma pyysi lisää voimaa konekam- No tottahan taistelijapari osasi kotiinsa ajaa. Ja 
miosta, jolloin runkovärähtely tai staattisen sähkö- niin oli taas eräs osa saariston turvajärjestelmää 
kentän syntyminen tai joku muu syy aiheutti sen, toiminut; eleettömästi, mainostamatta ja kiitoksia 
että ystävämme ja auttajamme, Suunto-kompassi, kyselemättä . 
pyöri tasaisesti täysiä kierroksia , ja suunnan pitämi-
nen sen avulla ei onnistunut. Tämän todettuaan Pertti Siivonen 
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Park Victoryn haaksirikosta 40 vuotta 

K~n meri otti kymmenen 
miestä Utön vesillä 

Utön karikkoisilla vesillä luona on tapahtunut vuosisatojen kuluessa kymmeniä 
haaksirilqwja: Vakavin niistä koettiin jouluna 1947 , kun amerikkalainen hiililaiva 
P~k Vietot)' upposi yllättäen nousseessa myrskyssä. Kymmenen merimiestä meneh-
tyi. . 

Tänään Park Victory lepää sukeltajien ja romunnostajien perinpohjin koluamana, 
hapertuneena hylkynä linnakesaaren edustalla. Mutta tragedian muisto elää. Kun 
tapauksesta oli kulunut viime jouluna 40 vuotta, Turun Rannikkotykistörykmentti 
järjesti sen johdosta sykähdyttävän muistotilaisuuden Utössä. 

Kalkas oli mukana juhlassa, jossa yhtaikaa hiljennyttiin kunnioittamaan haaksiri
kossa hukkuneiden muistoa ja Utön väen ponnisteluja laivaväen pelastamiseksi. 
Kerromme tässä numerossa Park Victoryn uppoamisesta ja jatkossa pelastustapahtu
mista sekä siitä, mitä sitten tapahtui . 

Hukkuneiden merimiesten muistoksi sytytetään kynttilät. 

-~ perinteet-----------------,-, 17 _ 

Lauantai joulukuun 19. päivä 1987 . Joukko 
ihmisiä seisoo tihkuisenviimaisella Utön kappelin
mäellä. Kaikki katsovat kaakkoon lyijynhannaalle 
merelle . Parin kilometrin päässä rannasta leijuu 
ilmassa rajavartiolaitoksen pelastushelikopteri. 

Tällä kertaa kopteri ei ollut etsimässä eikä 
pelastamassa ketään . Se pudotti mereen seppeleen 
pohjassa lepäävän laivahylyn kohdalle . 

Turun Rannikkotykistörykmentin kuusiseppele 
laskettiin höyrylaiva Park Victoryn haaksirikossa 
surmansa saaneiden merimiesten muistolle . Ame
rikkalainen hiililaiva upposi lumimyrskyssä Utön 
edustalla jouluyönä 40 vuotta sitten. Aluksen 48-
jäsenisestä miehistöstä kymmenen hukkui tai palel
tui kuoliaaksi . 

Rykmentti järjesti haaksirikon vuosipäivän muis
totilaisuuden myös kunnioittaakseen Utön yhdys
kunnan voimanponnistusta jouluyönä 194 7. Aamu
yöstä pitkälle joulupäivän aamuun saaren luotsikut
teri, linnakevene ja pelastusalus etsivät ja pelastivat 
Park Victoryn miehistöä mereltä . Kylmäkuoleman 
partaalla käyneet merimiehet jaettiin hoidettaviksi 
saaren koteihin. 

Hiiltä ja 
joululahjoja 

Victory-luokkaan kuuluva 7 600 bruttorekisteri
tonnin höyrylaiva Park Victory saapui Utön vesille 
jouluaattona 1947. San Fransiscossa rekisteröity 
144-metrinen irtorahtialus toi sodan pimennosta 
nousevaan Suomeen kaivattua energiaa, amerikka
laista kivihiiltä . Alus oli ottanut 7 000 tonnin 
hiililastin Newportista ja oli tuomassa sitä Turkuun. 

Laivalla oli myös yllätyslasti. Miehistö oli koon
nut ennen lähtöä 150 dollarin kolehdin , jolla oli 
ostettu villasukkia , makeisia ja muuta hyvää suoma
laislapsille . Turussa oli tarkoitus järjestää parille
kymmenelle lapselle ja heidän huoltajilleen aito
amerikkalainen joulu . Laivan kylmävarastossa oli 
matkannut Atlannin yli jopa oma joulukuusi. 

Utön luona aluksen 30-vuotias päällikkö, meri
kapteeni Allen Louis Zepp sai lennätinviestin varus
tamoa edustavalta Oy Wikeström & Krogiukselta 
Helsingistä: Laivan ei tulisikaan jatkaa Turkuun , 
vaan Helsinkiin. 

Zepp kutsui Utöstä luotsin laivaan . Luotsi Nestor 
Lindströmin kanssa neuvoteltuaan hän päätti ankku
roida jouluksi saaren edustalle. Se oli turvallisempi 
ratkaisu kuin öinen purjehdus Jussarön-Hannajan 
miinanraivausalueiden läpi . 

Lindström jäi yöksi alukselle. Sen kummempaa 
joulua ei järjestetty , koska suunnitelmissa oli joulu-

juhla aterioineen määräsatamassa. 
Alus asettui ankkuriin Lillharunin luo viiden 

jälkeen aattoillan suussa. Sää oli lähes tyyni . 
Saariyhteisö hiljentyi joulunviettoon. 

Ankkuri tukit 
pettivät 

Iltaa kohti lounaistuuli yltyi, ja Lindström neuvoi 
kapteenia siirtämään laivan suojaisampaan ankkuri
paikkaan. Park Victory siirtyi lähemmäs Utöä. 

Mutta ison hiililaivan ei ollut määrä selvitä 
ensimmäisestä Suomenmatkastaan. Keskiyöhön 
mennessä tuuli oli yltynyt 9-10 boforin myrskyksi. 
Nestor Lindström havahtui koijassaan laivan outoon 
keinuntaan. Näin ei saisi keulastaan ankkuroitu alus 
vaarua! 

Lindström kapusi komentosillalle, missä Zepp 
yritti kolmannen perämiehen Henry C. Holsten 
kanssa selvittää tukalaa tilannetta . Ankkuri oli 
pettänyt ja alus ajautui poikittain tuulessa . Zepp ja 
Lindström päättelivät ankkuriketjun katkenneen . 
(Teoria kumoutui vuonna 1966. Tuolloin sukeltajat 
totesivat ankkuritukk.ien pettäneen ja ankkuriketju
jen sotkeutuneen myrskyssä.) 

Toinen ankkuri saatiin lasketuksi puolen yön 
jälkeen laivan ajauduttua tuulen mukana jo noin 
puoli meripeninkulmaa. Pääkone käynnistettiin ja 
käyttämällä sitä puolta vauhtia eteenpäin yritettiin 
helpottaa ankkurikettinkiin kohdistuvaa vetoa. 

Samassa aluksen keula kosketti kuitenkin karia . 
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Karttapiirros kertoo Park Victoryn uppoamispai
kan. 
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Utön kasarmin ruokalaan oli koottu muistojuh
laa varten Park Victory-aiheinen valokuvanäyt
tely. 

Hetken kuluttua ykkösruumassa mitattiin vajaa 
metri vettä . Vuoto ei vaikuttanut vaaralliselta, 
mutta Zepp antoi radistille määräyksen lähettää 
hätä viesti. 

Toinenkaan ankkuri ei pitänyt kalliopohjalla. 
Myrsky painoi laivaa perä edellä koilliseen. Töytäi
syt kertoivat useista pohjakosketuksista. Lumimyrs
kyn seasta tähystäjät erottivat Utön majakan valon, 
mutta Lillharunin majakkaa ei saatu näkyviin. 
Valonheittimestä ei ollut apua myräkässä. Laivavä
ki pelkäsi. 

Kolmas perämies Holste lähetettiin perään luo
taamaan syvyyttä . Hän näki karikoista kertovien 
vaahtoryöppyjen lähenevän. 

Täyttä höyryä 
eteenpäin 

Kello 2.15, kaksi tuntia ankkurin pettämisen 
jälkeen, Zepp komensi täyttä höyryä eteenpäin, 
suunta voimakkaasti oikealle. Liian myöhään , lai
van vasemmalla puolella keskilaivassa rysähti. Ve
denalainen kallio puhkaisi kyljen konehuoneen 
kohdalta . Komentosillalle kuului puheputkesta hä
täinen ilmoitus: konehuone on täyttymässä vedellä. 

Kun vettä oli polviin \!Sli, kapteeni antoi mää
räyksen siirtyä pelastusveneisiin. Alus jymähteli 
yhä uudelleen pohjakalliota vasten. Höyrykone 
sammui, valot pimenivät. Meri oli päättänyt ottaa 
Park Victoryn. 

Venekannella ponnisteltiin lumimyrskyssä teräk
sisten pelastusveneiden kimpussa. Suojan puolelta 
laivamiehel saivat ankarin ponnistuksin veteen mo
lemmat veneet. Ne tosin kallistuivat laskettaessa 
niin paljon, että muutama mies putosi mereen. 
Miehiä joutui veden varaan muutenkin suuri osa 
paniikkiin joutuneesta konemiehistöstä ja osa keit
tiöhenkilökunnasta hyppäsi yöpukimissa suoraan 
laivan partaan yli mereen. Jotkut onnettomat jäivät 
alas laskettavien pelastusveneiden alle . 

Ensimmäiseen pelastusveneeseen selvisi kolmi
senkymmentä miestä, luotsi Nestor Lindström hei
dän joukossaan. Veneeseen pelastettiin muutama 
mereen pudonnut , mutta ainakin kolme vedessäoli
jaa joutui katselemaan veneen ajautumista tuulen 
mukana ulottumattomiin. 

Venettä yritettiin soutaa kohti Utön majakkaa, 
jonka valo vilahteli lumituiskun seasta. Sivutuuleen 
soutaminen olisi kuitenkin kysynyt hevosten voi
mia. Vene ajautui tuulen mukana laakeaa luotoa 
kohti. Teräsvene iskeytyi kalliorantaan niin kovalla 
voimalla, että muutama mies lennähti laidan yli 
kivelle. 

Osa miehistä loikkasi kyydistä tieten tahtoen, osa 
jäi veneeseen, joka jatkoi ajelehtimistaan lounais
myrskyssä puolittain vedellä täyttyneenä. Luodolle 
jääneiden osa ei ollut yhtään kehuttavampi. Aallot 
pyyhkivät koko ajan matalan kallion yli ja miehet 
kastuivat läpikotaisin . 

Kapteeni 
jää veneestä 

Toinen pelastusvene takertui keulastaan laivan 
kylkeen . Kapteeni Zepp, joka uskoi jättäneensä 
laivansa viimeisenä miehenä, kapusi takaisin laival
le selvittämään köysisotkua. Kun hän sai sen 
avatuksi, pelastusvene riistäytyi irti laivan kyljestä 
ja alkoi ajelehtia nopeasti loitommas. Veneessäoli
jat saattoivat vain katsella kapteenin hätäisiä valo
merkkejä. 

Zeppiä kohtasi pian toinen yllätys. Laivalla olikin 
vielä kolme miestä. Yhteisvoimin he saivat tuulen 
puolelta toisen pelastusveneen mereen. Vettä oli 
tällöin jo polvenkorkeudelta venekannella. 

Vene ajautui tuulessa. Kymmenen minuutin ku
luttua Zepp erotti lumirännän läpi enää kolmentosil
lan ja savupiipun. 

Park Victory katosi pinnan alle 20 minuutissa 
siitä kun keskilaiva iskeytyi karille. 

Allen Zepp huomasi olevansa paljain jaloin . 
JATKUU 

J!mko Vähä-Koskela 
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Saaristolaisvaisto 

j9 

Utössä palveli armoitettu merenkulkija Tulle, 
jonka maineikkaimmat hetket ajoittuivat Park Vic
toryn uhrien pelastamiseen joulunalusviikkojen hyi
seltä mereltä. 

Elettiin kuitenkin tämän jälkeistä aikaa ja saarella 
oli työmaa, jossa rakentajina oli joukko siviilityö
miehiä. 

Syksy oli ehtinyt pitkälle ja päästy perjantaihin, 
kun Tulle lähti kuljettamaan työmaaporukkaa man
tereelle lomalle. Matka eteni tavanomaisesti muuten 
paitsi, että takak:annella pari miestä rupesi vaivihkaa 
nauttimaan lärnmikettä viikonlopun piristykseksi. 

Mikä on yhdelle hyväksi voi olla toiselle pahaksi, 
näin tälläkin kertaa. Hetken naukkailtuaan toinen 
miehistä vajosi synkkyyteen, kirosi kurjaa elämänti
laansa todeten, ettei ole mitään syytä jatkaa maan
päällistä räpistärnistä ja hyppäsi aluksen laidan yli 
syksyiseen mereen. 

"Mies yli laidan", havahdutti Tullen. Vaisto
maisesti hän käänsi veneen vasemman kautta ympä
ri, kiinnitti katseensa pinnalle nousseeseen mieheen 
ja suoritti oikeaoppista lähenemistä. 

Tullelle selvitettiin, että mies yrittää itsemurhaa. 
Hän huomasi, että kylmä vesi oli selvittänyt elä-

-
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mänarvot ja mereen joutunut ponnisteli jo itsekin 
pelastautuakseen lähestyvään alukseen. 

Alus ajoi miehen viereen ja kaikki odottivat , että 
maineikas pelastaja auttaisi uusimman avustettavan
sa alukseen, kun Tulle ajoik:in aluksellaan kymme
nisen metriä uhrin ohi. 

Toinen ui kuitenkin vimmatusti veneen perään 
ollen saavuttamaisillaan sen, kun Tulle jälleen ajoi 
venettä eteenpäin. Tätä jatkui matkustajien ihme
tykseksi niin kauan, että meressä olija alkoi koh
mettua, lakkasi uimasta, huusi käheästi apua ja 
sylki vettä suustaan aivan uupuneena ponnistukses
ta. 

Tällöin Tulle ajoi veneen hukkuvan viereen, nosti 
veneeseen ja virkkoi murteellisella suomenkielel
lään: "Sinä hyppä uudestaan, kun vain haluta." 

Kokenut merenkulkija ja syntyperäinen saaristo
lainen oli antanut kouriintuntuvan opetuksen siitä, 
mikä on ero hukkumisen ja elämänhalun välillä. 
Tullen veneestä ei tämän jälkeen kukaan enää 
hypännyt mereen. 

Tyrsky 
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Itsenäisyys tulikokeessa 
Talousyliluutnantti Antti-Juhani Leino , 57, synty

nyt Turussa, astui I . 4. 1953 palvelukseen kersant
tina. Leino oli sitä ennen ehtinyt olla monessa 
mukana. Hän on tällä hetkellä ainoa sotilasläänis
sämme oleva henkilökuntaan kuuluva, joka on 
osallistunut ase kädessä sotaan. 6. 12 . 1987 Leino 
kertoi oheisen dokumentin kokemuksistaan sota
aikana. Tosiasiat ja vahvat tapahtumat, joita pieni 
poika joutui kokemaan muiden suomalaisten muka
na koskettivat kaikkia kuulijoita. 

näytettiin menojäljet latoon. Desantti oli viety pois. 
Vihollinen oli ollut lähellä. 

- Tuli välirauha. Päästiin kotiin. Isä tuli eheänä. 
Ulla tuli käymään kotona. Poika eli leikkejään , 
pääsi oppikouluun, sota ei muistunut mieleen . -

Taas lähti Isä -41 ollessani l0-vuotias, hän oli 
pioneeripataljoonan komentajan taistelulähetti , sat
tumakorpraali. Minä liityin sotilaspoikiin. Sain 
englantilaisen, ruskean sarkapuvun. Niitä ei oltu 
voitu käyttää Talvisodassa, kun vihollinen oli sa
man värinen, olisi ammuttu omia. Minulla oli nyt 

Olemme saaneet syntyä Itsenäisessä Suomessa. samanlainen kokardi kuin Isällä. Oli komeaa, kun 
Lapsuuteni alkoi hyvällä 30-luvulla. Minulle ope- saksalaiset sotilaat vastasivat tervehdyksiini kadul-
tettiin , mikä on oikein, mikä on väärin. la. Mutta pommitukset lisääntyivät. Tuli taas lähtö 

Pyydän Teitä asettumaan 9-vuotiaana mukaani. Auraan . Isä ehti Petroskoihin, Karhumäkeen , Po-
Kerron " Itsenäisyys Tulikokeessa". ventsaan, Käppäselkään. Taas saatiin tulla kaupun-

Isäni sai kutsun ylimääräiseen harjoitukseen loka- kiin. Sotilaspojat keräsivät paperia , lumppuja , ta-
kuussa -39. Hän sai kokardi n ja vyön, muuta ei ollut sia, romua oli maataloustalkoita pelloilla. Välillä 
antaa , ja hän lähti jonnekin Karjalan Kannakselle. ammuttiin ilmakiväärillä ja oli sotilasleikkejä Ma-

1941 
Sotilaspoika Antti
Juhani Leino pikku
siskonsa Ullan kans
sa, joka jäi pysyvästi 
Ruotsissa asuvaksi 
sotalapseksi . 

Aikuiset ihmiset puhuivat sodasta, asiasta, jota en --lliM--1,,innankatu 26. Oli jännää . Eräs kohokohta riemu ja pelko yhtaikaa olikaan sisälläni, olin 
ymmärtänyt. oli ~riel~tllli,...._s tymäpäivänä vuonna -42. kelvannut mukaan. 

30. 11 . Turkuni pimennettiin, katuvalot Silloin olin laulamassa ·· elle herätyksen suo Perillä saimme tietää olevamme Nauvon Pensa-
tettiin, ikkunoista ei näkynyt valoja, auto lähetyksenä Turun-·' sotilas uoron mu ana ra- rissa ja saimme lottien keittämää perunalihasoppaa. 
sinisiksi maalat~ valoilla, pieni poika i ~ J dion Kristiinankatu 1 :n studios . Se oli kuin juhlaa, sillä annokset olivat pieniä 
Juostiin ~sm pomlllisuo · N~&aiiskuussa -43 taas'),t,in k,sia, Turun Kla3/ kortilla kotona . Seuraavana aamuna meille jaettiin 
lon alle. ku~,-&;takiskon pä .,. kilk _,, sillisen Lyseon ja Tyttölyseon J! ja t~aI.J~U ~DJ flliA19Temi-sotilaskiväärit. Mannerheim oli 
huudettiin: "hälytys" . / _ vietiin koulua-käymään M~ ilman valtTe-1°, ~~stamasta sotilas-aseilla sotilaspoikia, 
~ut. - Sitten 14 12. · isi koko aap', Olin .-12-vuotias koulu päättyi ja taas' pääsiri ~ mutta nyt se oli ilmeisesti kumottu. Parakin teli-

kivil;i'; \"fhl'illinen po . ekka to~ ja / s:otilaspoikiin ja lokakuusb 13cvuott~.-täytettyäni / · a neessä niitä oli kaikille 80:lle pojalle ja paukkuja 
laastia tippuu päällemme. 11iset huusi ja rukoili- -· sain ampua pie'!91skiväärillä ja kelpasin, jos~ rajattomasti. Temikiväärissä ei ollut kuin 600 met-
vat, 1a1>5rt itkivät. Kun · e lu tulla ulos, lähettitehtäviin urun Varuskunnassa, lhmetteli1_9:, rin matka-asento kiinteänä. Minulle kävi niin , että 
rie imfue ka!S91ftaan, ll)iten orts • '"skortte-,,--.w<,-.:saksalafäfen sotakalustoa Pi 5rar·um· !Ll!ll'IIIK· kun varoitettiin ulos tulevasta kuumasta hylsystä ja 
lei~ Vuorelan talo Pu6tarlt tu 40 palaa. kikylän vieressä vanhalla J -Herttuan · ikille opetettiin samat ampuma-asennot, minä en 

vihollinen tulee . Meitä oli siellä aina kaksi ja se 
rauhoitti, lisäksi nuorena olin siellä vain päivällä. 
Välillä suunnistettiin, uitiin , oli sulkeista ja kivääri
otteita, oli kilpailuja , siellä meitä oli kaksi joukku
etta. Vanha suojeluskuntakapteeni oli päällikkönä ja 
toista joukkuetta johti jalkaväen ylikersantti . Heille 
oli asemissa kummallekin konekivääri ja isot pojat 
olivat apulaisina. Ryhmänjohtajina oli vihreillä 
natsoilla kurssinkäyneitä sotilaspoika-alikersantteja 
ja -korpraaleja. Koti-ikävä oli 8:lle pojalle liikaa ja 
he lähtivät viikon kuluttua kotiin , kaksi sairastui ja 
yksi varasti toisen kellon j <;1 myös he lähtivät 
saaresta. En muista tarkkaan, kauanko olimme 
siellä, ehkä 2 ja puoli viikkoa, sitten sanottiin, vaara 
on ohi. kjilllpasta~ täti makasi leena. Vihollinen oli sitä tuli aina vaan lisää. ut tauluun. 

t~iåuenf:i'fi. Aikuiset puivat nyrkkejä itään . Kesäkuun -44 lopussa oli amP--~=,=-- ssa E . ieheni pursimies Honka ihmetteli, kun am- Tietämättäni olin myös nykyisessä Turun Ran-
Kuinka tällaista saa tapahtua? - kaksi viikkoa lspoisten ampumaradalla . Leirin aika- ', .. / . mtrin J uvasti ohi. nikkotykistörykmentissä. Tämä selvisi minulle vas-

2-lapsisesta perheestä sai lähettää Ruotsiin toi- na tuli tieto , että rintama on murtunut Kannaksel ---<· · Oike onna -87 luettuani tämän kohdan Kalkkaasta: 
sen, mieluimmin pojan. Minä en lähtenyt. Minä Sunnuntaina päättäjäispäivänä oli sotilaspoik an , ,.) \_ '~~--- itten . uomattiin, _ että ~inullahan_ on ~as~n _ iirrytty~ Ääniselle, koki jäljelle jäänyt 
tahdon olla äidin kanssa , kun isäkin on poissa. vannonta. Olin 13-vuotias enkä kelv t , alle \ ,.,._ma parempi. ett alkm osua Ja kun sottlaskt Jälk n mmenmuutoksen . Se muutettiin 
4-vuotias Ulla saatettiin laivaan . Rukoilimme , ettei 15-vuotiaana ja minua harmitti. Sa a\ilmoitet- • "n oli vasen olkapää vuor taJrfl . 3. 42 Saaristomeren Rannikkoprikaatiksi . 
laivaa pommitettaisi, satama kärysi vieläkin pom- tiin, että vapaaehtoiset voivat ·· \ \rin~ ~iQ. • o.f.cA.C. mus~, Meill~_ ope ·: n, että o!_e~i_ne puol_ust _as- SarPr:n al~,lla ei tapahtunut mainittavia sotatoimia 
mituksesta. Turku käskettiin tyhjentää naisista ja 17-vuotiaita lähti. Juuri kun me4X>jsf\lmassa \ _ , sa NaU'(O~ _oh_1 ~nev . a1vavay_laa Ja ~arJottt li~- ta~anom/lJ'ilf jlmapommituksia lukuunottamatta. 
lapsista. Menimme asemalle. Juna oli tulessa. tuli uusi tieto, että vapaaehtoisista mu'odo~teta@!\,, · · , .. :\~ ·--. _. me valköjst!I saanstolat maalma p1taen Ja hJtl-'j)~l!IIJ~<lflenkin sulkenut tehokkasti Saaristo-
Meille sanottiin, tänään ei lähde junaa. Jäimme puolustusosasto Korppoon saaristoon maihinnousun' ___ .!,.._..;\ { lä aseilla V sirajaim.., dät ina kun ne ilm styi- ,- ~.;']'J Ahvenanmaan kapeikot estäen vihollisen 
kaupunkiin. Pommitukset jatkuivat. Sitten tuli taas estämiseksi. Minulle sanottiin, olet liian nuori. vät . pääsyn~ janlahdelle ja Lounais-Suomen rannikol-
lähelle! Meiltä meni ikkunat yöllä ja kaikki jäätyi Minä intin, että "Isäni on käynyt vapaaehtoisena Kaivoimme poterot itsellemme tätä varten. Le·. · 
talvipakkasessa. Ei tullut enää vettä. Lähdimme Muurrnanninradalla. Kyllä minä lähden". 'Mene häällä korkean kallion päällä oli tähystysvartio a änyt sotatoimet loitolla pelkällä olemas-
junalla Auraan. Joulu vieraassa talossa. Isä oli poika kotiin ja pyydä äidiltä paperilla lupa ja ota sieltä näki kauaksi saaristoon. i n t istaen, että voimakas puolustus panee 
poissa, Ulla oli poissa. Äiti lohdutteli, että vielä reppuun alusvaatteita, jos pääset". En tiedä enkä Aina kun joku paatti tuli niin sieltä tuli hälyt jll/ 
tulee Hyviä Jouluja . Eräänä yönä tuli tieto , että muista kuinka lujaa juoksin Ispoisista Mikaelin menimme poteroihin. Nyt merkitsi hälytyshu to 

o i n harkitsemaan , kannattaako ottaa riski. 
V 

desantti on läheisessä ladossa. Koko yön Prunkka- kirkolle. Minulla oli hätä. Vihollinen tulee. Sain aivan uutta. Ei menty pakoon, vaan asemiin. Eni Antti-Juhani Leino 
Jan kylän väki oli vahdissa. Aamulla meille lapsille luvan . Höyrylaiva lähti Martin sillan pielestä. Mikä pelkäsin siellä vartiossa, että en huomaa, k 
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Siviili päättyy. Askel alas ja palvelu alkaa. 

Alokkaana linnakkeella 

Valmistelut 
Pekka Ahokas möi ennen palvelukseen astumis

taan autonsa, varmisti työn jatkumisen kotiutumisen 
jälkeen, maksoi velkansa ja otti varusmieslainan . 

8. 2. hän istui hetken Piraatten-pubissa, jossa 
tapasi entisen Kuuskajaskarin varusmiehen Porin 
Ässien maalivahti Hannu Roosin. Roos muisteli 
omaa aikaansa, johon oli liittynyt pieni vartiotöp
päily alokasaikana, josta oli seurannut poistumis
kielto. Ajoissa nukkumaan, uni oli ollut hieman 
levoton, Pekka oli nähnyt unta sodasta, ruuti paloi 
ja ruumiita tuli . - " Kai tämä tuleva palvelus asiaan 
vaikuttaa". 

Laivamatka linnakkeelle 
- " Tyhjä olo ja jännittää kovasti , kun ei tiedä 

miten pitää olla" . 
- Tytöillekin tekisi hyvää joutua kurinalaiseen 

koulutukseen, pystyäkseen tulemaan toimeen kes
kenään siviilissä, pohdiskelee Pekka Ahokas, kun 
Rauman satama alkaa jäämään taakse. 

- Siviilistä jään kaipaamaan kavereita , työpaik
kaa ja jääkiekkoa, Rauman Lukon selviytymisestä 

mitalitaisteluun Pekka on niin varma, että on lyönyt 
vetoa asian puolesta 67 mk maksavan esineen 
verran. 

Kouluttajat linnakkeella 
Yliluutnantti Matti Vainionpää toteaa, että alo

kasajan koulutustavoite on " Taistelijan peruskurssi 
- tavoitteena taistelija. Vuodesta 1982 lähtien on 
alokaskaudella annettu koko puolustusvoimissa yh
denmukainen taistelijan peruskoulutus. Tämän 
" taistelijan" peruskurssin päämääränä on opettaa 
samat perusasiat jokaiselle varusmiehelle riippu
matta siitä , missä aselajissa tai puolustushaarassa 
hän alokasaikana palvelee. Yhdenmukainen taisteli
jan peruskoulutus annetaan siten, että on kehitetty 8 
viikon mittainen koulutusohjelma, jonka loppupuo
lella miehen on läpäistävä ns "taistelijan koe" . 
Tämän kahdeksan viikon koulutuksen jälkeen alok
kaan on mm. osattava käyttäytyä sotilaallisesti ja 
hallittava sotilaan perustiedot: 
- osattava sulkeisjärjestyksen tärkeimmät suorituk
set 
- tunnettava turvallisuuspolitiikkamme perusteet 
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Vääpeli ja ryhmänjohtaja selvittävät kaapin si
sältöä. 

- hallittava yksittäinen taistelijan perusaseiden, 
rynnäkkökiväärin, kertasingon, käsikranaatin ja te
larniinan käyttö taistelutilanteissa 
- hallittava jalkaväkimiehen perustaidot ja tiedot 
puolustuksessa ja hyökkäyksessä niin hyvin, että 
pystyy toimimaan tyydyttävästi kivääriryhmän ki
väärimiehenä 
- pystyttävä suoriutumaan päivätaipaleen mittai
sesta marssista 

Koulutuksen lopussa mitataan kunkin miehen 
taidot ja kyvyt " taistelijan kokeessa" . Ne varus
miehet , jotka eivät läpäise koetta , suorittavat sen 
erikoiskoulutuksensa yhteydessä. 

Hyväksytysti läpikäyty taistelijan peruskurssi 
edellyttää varusmieheltä hyvää arnpumataitoa, hy
vää fyysistä kuntoa, suunnistustaitoa ja taitoa sel
viytyä taistelukentän tavallisimmista tilanteista hen
gissä ja taistelukuntoisena'' . 

Pekka Ahokas on alokkaana toisen jaoksen toi
sessa ryhmässä, jonka johtaja on alikersantti Tomi 
Eskola, 18, Liedosta. "Kaikki ryhmäni miehet 
tulevat saarnaan taistelijan perustutkinnon läpi puh
taalla suorituksella. Itse tuen miehiäni tässä tavoit-

Kovin ovat ison tuntuisia. 

teessa niin paljon kuin voin" , Tomi Eskola vakuut
taa. 

Tunti alokkaana 
"Hyvä munkki , kun meidän jaoksen kokelas on 

Porista' ', toteaa Pekka Ahokas mietteliäänä. 
Kokelas Petri Kuusisto, 18 , Porista, osoittautui 

kuitenkin asialliseksi mieheksi , joka selvitti kärkeen 
senkin, että 20.2 voi alokkaalla olla ensimmäinen 
loma, jos kokeet menevät hyvin. 

- Nimien perusteella en tunne ryhmästä ketään. 
Toivottavasti ovat reilu ja kavereita, niin kyllä juttua 
piisaa pariksi kuukaudeksi . Sotilasvaatteet tulevat 
päälle. Henkselit oudoksuttavat ja saappaat tuntuvat 
isoilta. Papusoppa ja pannukakku on syöty . Sotkun 
kahvi on juotu . Ensimmäinen herätys on koettu. 
Sulkeisjärjestyksen juoni alkaa selvitä. Koulutus on 
alkanut. 

"Kyllä se siitä" , toteaa Pekka Ahokas. Katsoen 
luottavaisena tulevaisuuteen. 

Timo Ylönen 
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Turun 
Rannikkotykistökillan 
toimintakertomus vuodelta 
1987 

1. Yleistä 
Kulunut toimintavuosi oli killan juhlavuosi. 

Myös Turun Rannikkotykistörykmentin kannalta se 
oli tavallaan juhlavuosi, sillä silloin sai rykmentti 
haltuunsa uuden komean esikuntarakennuksen. Yh
teisenä merkittävänä tapauksena oli yhteisen lehden 
"Kalkkaan" ilmestyminen. 

Kulunut vuosi ei kuitenkaan kokonaisuudessaan 
sujunut myönteisissä merkeissä, sillä joukostamme 
poistuivat sinne, mistä ei ole paluuta seuraavat 
kiilalaiset: Toivo Suominen, Leo Siljansalo, Ulla
Maija Wahlberg, Bernhard Turkki, Olli Lehtilä. 

2. Jäsenistö 
Killan jäsenmäärä oli vuoden 1987 lopussa 472, 

joista naisia 81. Varsinaisia jäseniä oli 309, uusia 
jäseniä 92, kunniajäseniä 2, ainaisjäseniä 4 , vapaa
jäseniä 19 ja varusmiehiä 36. 

1. Ikärakenne 
20-29 vuotiaita 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-
ikä tuntematon 

2. Sotilasarvo jakautuma 

Upseereita 
Aliupseereita ja 
toimiupseereita 
Miehistöä 
Soi.arvo tuntematon 

88 eli 18 ,6 % 
64 eli 13,6 % 
76 eli 16 ,1 % 
69 eli 14,6 % 
90 eli 19 ,1 % 
69 eli 14 ,6 % 
16 eli 3,4 % 

472 eli JOO % 

90 eli 23 ,0 % 

87 eli 22,3 % 
43 eli 11,0 % 

171 eli 43 ,7 % 

391 eli 100 % 

Sotilasarvon tuntemattomuuteen vaikuttavat seu
raavat seikat: 
- vuodesta 1983 lähtien aloitettiin sotilasarvot 
merkitsemään kortistoon , 

- osa jättää tahallaan merkitsemättä sotilasarvonsa, 
- varusmiesten lopullinen sotilasarvo selviää vasta 
varusmiesajan päätyttyä. 

3. Johtokunta 
Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: 
- puheenjohtaja Toivo Veriö, 
- jäsenet Matti Ahlroos, Albert Heino, Heikki 
Kanervamäki, Irmeli Mäihämäki, Kauko Peltonen 
ja Helga Wilkman, 
- varajäsenet Elina Laiho, Pentti Laine, Reino 
Linkosaari, Harri Miekka ja Heikki Suomäki. 

Johtokunta on kokoontunut 14 kertaa ja työvalio
kunta 3 kertaa. 

4. Tilintarkastus 
Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina 

ovat olleet Hannu Karlsson ja Kaino Takala ja 
heidän varamiehinään Toivo Suvanto ja Sven 
Ramström. 

5. Erikoisalojen hoito 
Seuraavia erikoisaloja ovat hoitaneet 

- lakiasioita Amo Leino, 
- killan edustajina Turun Kiltapiirin toiminnassa 
Heikki Kanervamäki ja Toivo Veriö, 
- killan edustajina Rannikonpuolustajain Kilta ry :n 
toiminnassa Toivo Veriö ja Onni Vuoristo , 
- Maanpuolustuskiltojen Liiton toiminnassa edus
tajana Toivo Veriö. · 

6. Killan toiminta 

28. 1. 

31. 1.-
1. 2. 

Suomen marsalkka Mannerheimin juh
latilaisuus. 
Turvallisuuspolitiikan seminaari Taiste
lukoulussa. 

1. 2. Edustus Turun Ilmatorjuntapatteriston 
50-vuotisjuhlassa. 

13.-15. 2.Killan matka Leningradiin. 
14. 2. Naisten turvallisuuspolitiikan seminaari 

Kadettikoulussa . 
7. 3. Killan vuosikokous. 
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20. 3. Rannikonpuolustajain Killan vuosiko
kous . 

2. 4 . Varusmiesten valatilaisuus ja omaisten 
päivä Kustavissa . 

10. 4. Edustus Turun Väestönsuojeluyhdistyk
sen 25-vuotisjuhlassa. 

21.-24. 4 . Killan tekemä Riian matka. 
25 . -26. 4. Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosiko

kous Immolassa. 
26. 4. 
27 . 4. 
27 . 4. 
16. 5. 

18. 5. 

13. 6. 

26. 6 . 
1. 8. 

15 . 8. 

Veteraanijuhla Turussa. 
Sotaveteraanien kokous Turussa. 
Sotaveteraanien kokous Lahdessa. 
Maanpuolustuskiltojen Liiton koulutus
päivä Turussa. 

Tutustuminen Turun Rannikkotykistö
rykmentin uuteen esikuntarakennuk
seen. 
Kesäjuhla Kuuskajaskarissa ja Raumal
la. 
Retki Utöön. 
Varusmiesten valatilaisuus ja omaisten 
päivä Paraisilla. 
Rannikonpuolustajain päivä Kyminlin-
nassa. 

14. - 23 . 8. Turun Messut 
5 . 9 . Killan kala- ja marjamatka Katanpää

hän. 
10. 9 . 

3. 10. 

3.-4 . 10. 
23 . 10 . 
19. 11. 

6 . 12 . 
15 . 12 . 

Turun Rannikkotykistörykmentin vuo
sipäivä. 
Retki Gyltöön Kalkas-lehden mainosta
jille. 
Kalamatka Katanpäähän . 
Syysjuhla Svenska Klubbenilla. 
Killan 25-vuotisjuhla LSSIE:n koulu
tustiloissa . 
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. 
Killan sauna- ja turinatuokio. 

Lisäksi on kilta järjestänyt saunai llan joka kuu
kauden kolmas tiistai (pl kesäaika) Toimiupseeri
kerholla. 

7. Yhteydenpito rykmenttiin 
Killan edustajat ovat osallistuneet lukuisiin ryk

mentin järjestämiin tilaisuuksiin sekä luovuttaneet 
erilaisia lahjoja varusmiehille. Yhteydenpito ja 
yhteistoiminta , kiitos rykmentin komentajan ja kan
tahenkilökunnan myönteisen suhtautumisen johdos
ta , on ollut kiitettävän hyvä. 

8. Palkitsemiset ja muistamiset 
Kilta on palkinnut pienoislipulla 20, hopeisella 

ansiolevykkeellä 6, pronssisella ansiolevykkeellä 5 
ansioitunutta yhteisöä, julkisuuden henkilöä ja kil
talaista . Lisäksi kahdelle kiltalaiselle on luovutettu 
Maanpuolustuskiltojen Liiton " kivitomi " ja yhdel
le Maanpuolustuskiltojen levyke . 

Turun Rannikkotykistörykmentin komentaja on 
killan johtokunnan suosituksesta myöntänyt kah
deksalle kiltalaiselle rykmentin ristin . Sähkösanoma 
on lähetetty yhdeksälle kiltalaiselle merkkipäivän 
tai ylennyksen johdosta. Onnitteluadressi luovutet
tiin yhdelle kiltalaiselle . Rannikonpuolustajain le
vyke on myönnetty 14 varusmiehelle , samoin 6 
laivalippua varusmiehille välille Turku-Tukholma. 

9. Killan toiminnan tukeminen 
Killan toimintaa ovat tukeneet monet yhtiöt ja 

yksityiset yritykset. 

10. Kalkas-Iehden ilmestyminen 
Kalkas-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran 

10. 9 . 87 . Lehti tulee ilmestymään neljästi vuodes
sa. 

11. Killan jäsenmaksu 
Killan jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 35,00 

mk . 

12. Joulutervehdykset 
Joulutervehdykset on lähetetty kittaa tukeneille 

yhdistyksille ja yhteisöille sekä niille joukko-osas
toille , jotka ovat olleet killan kanssa yhteistoimin
nassa . 

13. Tiedottaminen 
Tiedotukset killan toiminnasta ovat olleet Turun 

Sanomissa ja Turkulaisessa. Lisäksi kiltalaisille on 
lähetetty " kil taviesti " neljästi. 

14. Killan kiitokset 
Kilta haluaa osoittaa kiitoksensa kaiki lle yhtei

söi lle ja yksityisille sekä Turun Rannikkotykistö
rykmentille , jotka muistivat kiltaa sen täyttäessä 
25-vuotta. 

15. Killan yhteyshenkilöt 
Killan yhteyshenkilöt ovat seuraavat: 

- Toivo Veriö, Aurakatu 15 A 1, 20 100 TURKU, 
puh. 92 1/3 11 2 17 
- Elina Laiho, Linnankatu 33 B 29, 20 100 
TURKU , puh . 92 1/695 362 
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Perunan kuorimiskilpailu kantahenkilökunnan, varusmiesten ja kiilalaisten välillä killan kevätjuhlas
sa Kuuskajaskarissa kesäkuussa. 

Nyt kaikki kiltalaiset 
kuntoilemaan! 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n kunlomerkkien 
ja kunlopisteiden säännöt on uusittu 8. 10. 87 liiton 
hallituksen kokouksessa. Uusitut säännöt ovat tul
leet voimaan 1. 1. 1988. 

Lajivalikoima on laajentunut, ja nyt kuntokorttiin 
merkittävistä lajeista käytetään seuraavia lyhenteitä: 

kävely (Kä), juoksu (Ju), suunnistus (Su) , hiihto 
(Hi), pyöräily (Py), uinti (U), soutu (Sou), melonta 
(Me), pallopeli! (PP), voimailulajil (Vo), voimiste
lu (V), yleisurheilu (Yu). 

Pallopeleiksi katsotaan kaikki joukkuepeli! (jää
kiekko, lentopallo, tennis, squash, koripallo, jalka
pallo ym). Voimailulajeiksi katsotaan mm. kehon
rakennus, painonnosto, judo, karate ym. 

Kunlokorttiin tehtävät merkinnät: 

esim. 

pv laji matka/aika 

8. 10. Vo 1,5 t 
10. 10. pp 1 1 

12. 10. Ju 10 km 
15. 10. 
20. 10. 

Kä 0 ,5 t 

pp 3 1 

pist. 

3 
2 
2 

4 
Vuoden lopussa kuntokortil kerätään, ja laske

taan kuntopisteet yhteen. Pisteiden perusteella sel
viää, mikä kilta voittaa vuosittaisen kiltojen välisen 
kuntokilpailun. 

Kuntokortteja saa sihteeriltä. 

Sihteeri Elina Laiho 

--~~~------------------V-

"Kaikilla oli niin mukavaa." Killan syysjuhla lokakuussa. 

Toimintasuunnitelma vuodeksi 1988 
1. Rannikonpuolustajain Kilta ry:n vuosikokous 

maaliskuussa 
2. Tutustuminen Turun Sotilaspiiriin 25. 3. 88 

klo 09.30 
3. Turun Kiltapiirin vuosikokous maalis-huhti-

kuussa 
4. Maanpuolustusjuhla Askaisissa 3. 6. 88 
5 . Puolustusvoimain lippujuhla 4. 6. 88 
6 . Rykmentin valatilaisuudel ja omaisten päivät 

30. 03. Kuuskajaskarissa 
31. 03 . Houtskarissa, 
30. 07. Uudessakaupungissa, 
01. 12. Eurajoella 
02 . 12. lniössä. 

7. Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosikokous 
8. 11. 6. kevätjuhla Gyltöössä. Meno laivalla, 

tulo linja-autolla 

Kilta toimii 

9. Rannikonpuolustajien päivä Vaasassa kesä-
kuussa 

10. Retki kesällä Russaröön 
11. Rykmentin vuosipäivä 10. 9. 
12. Marja- ja kalamatka Katanpäähän 
13. Kalamatka syksyllä 
14. Syysjuhla Svenska Klubbenilla 28. 10. 88 
15 . Ruotsin matka joulukuussa 
16. Itsenäisyyspäivän 6. 12. 88 tilaisuudet 

Lisäksi järjestetään miesten saunailtoja joka kuu
kauden kolmas tiistai Turun Toimiupseerikerholla 
(pl kesäaika) . 

Lähtiessäsi matkoille ota matkavakuutus Sam
mosta. Sampo tukee toimintaamme . Yhteyshenkilö: 
Jouni Peltomaa/Sampo Hämeenkatu 10, 20500 
TURKU , puh . 921 /664 112. 
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Kurssin päättäjäisissä kapteeni Sakari Kinnarinen luovutti linnakkeen päällikkyyden yliluutnantti 
Veli-Pekka Paaterolle. 

Viimeinen AuK lajissaan on päättynyt, sillä 
jatkossa kurssin nimi tulee olemaan aliupseerikurs
sin I jakso (AuK 1). Toisaalta kurssi oli ensimmäi
nen TurRtR:n ja HanRPsto:n yhteinen AuK, mille 
antoi lisäksi oman leimansa aselajimme yhteinen 
merivalvontalinja. 

Karssilla oli oppilaita yhteensä 108, jotka edusti
vat joukko-osastoja seuraavasti: 

Sakari Kinnarinen 

TurRtR 65 
HanRPsto 34 
SIRtR 6 
KotRPsto 2 
ESVP 

Iloinen asia oli, että kaikki kurssinsa aloittaneet 
suoriutuivat hyväksytysti ja ovat nyt rannikkotykis
tön aliupseereita. Hangon ja Turun oppilaiden 
menestyminen oli tasaväkistä: hankolaiset olivat 
parempia tykki- ja keskiölinjoilla ja turkulaiset 
vastaavasti tulenjohto- ja merivalvontalinjoilla. 
Kurssin keskiarvo oli 189 pistettä. 

Kurssin priimus alik Jussi Sakari Mattila 

Linjojen parhaimmat: 
tjlinja alik 
kiölinja alik 
tkilinja alik 
mvlinja alik 

Jussi Johannes Aro 
Jussi Sakari Mattila 
Olli Pekka Laurila 
Jussi Kalevi Helppi 

Kiitän kurssilaisia - omia ja vieraita - aktiivi
sesta panoksesta kurssin onnistumiseen ja toivotan 
menestystä tulevissa tehtävissänne . 

Kurssin johtaja 
Kapteeni S Kinnarinen 

-"R- kurssiju_lkaisu _________________ 29_ 

Tulenjohtolinja 111/87 
1. Marko Pool 20. 10 . 1967 Rau
ma . - Linjan sännin mies Motto: 
" Kyll ä herra luutnantti . 2. Petri 
Siren 2 1. 02 . 1967 Turku . - Ikui
nen viluveikko Motto: Ei oo penni
kään kii" . 3. Pasi Hakala 
0 1. 09. 1967 Paimio. - Linj an niis
kunenä. tekojensa puolesta sopisi 
Talous-Au:ksi . aina rauhallinen . 4. 
Niko Gröholm 17. 03 . 1967 Hel
sinki . - Viriili nuorukainen Helsin
gistä. viihtyi vatsa llaan. 5. Vesa 
Keskilä 19 . 03 . 1967 Turku . 
Mies, joka sai hylsyn ja kantoi sitä 
kunnialla loppuun asti . 6. Jukka
Pekka Kauppinen 15 . 03 . 1966 
Vihti . - Särmä oppilas johtaja; ' Tu
lenjohtolinja - siinä hohto". 7. 
Juha-Matti Siili 29 . 01. 1967 Hel
sinki . - Linjan särmimmän punkan 
omistaja . väijykone. 8. Roni Jo
hannes Lehti 04. 07 . 1969 Turku . 
- 69 täynnä itseluottamusta . Linjan 
manttelinperijä? " Gona liksaa•· . 9. 
Jarmo Mäenpää. 02 . 10. 1967 Uu
sikaupunki . - Harmiton mies ukista 
Motto: " Nortille mars" . 10. Jarmo 
Salonen 27 . 12. 1967 Espoo. 
Särmä Hankolainen Motto: ''Oma 
tyyny se pitää olla". 11. Harri 
Valo 28. 01. 1967 Turku . - Aine 
vaiheessa . Luki itsensä sairaalassa 
lääkintä-Au:ksi: 12. Thomas Lax 
04. 05 . 1966 Nauvo . - Mies Nau
vosta; "Oppilas Lax kaappi" . 13. 
Mika Kauppinen 30. 12. 1967 
Rauma. - Pystyyn nostettu kaste
mato; " No niin herra al ikersantti ". 
14. Janne Viitasalo 19. 05. 1967 
Rauma . - Jatkuvat naishuolet Mot
to: "Voiks naiset o lla niin tyhmiä". 
15. Jussi Aro - linjan särmin 
luumu Motto: " Tuanoi ". 16. Vesa 
Hellanto. 06 . 10. 1968 Helsinki . -
Mies kontulan urheilijoista . Pääsy 
Euroopan rahakent ille kariutui intin 
harmaisiin . 17. Jussi Salin 
07 . 08 . 1968 Uusikaupunki . - Ka
rate kid kolmonen Motto: " Just 
tulin nakista". 18. Panu Johansson 
21. 12. 1967 Turku . - Don Tsons
son Motto: " Mies on niin sännä, 
että nenäkin on aivan kuutio" . 19. 
Kari Ropponen 10. 06. 1966 Loh
ja . - " Ja se rappaa". mies joka 
yritti saada linnakkeelle Pubia . 20. 
Anssi Aronen 01. 06. 1968 Rau
ma . - Rauman poika . Siitä huoli
matta veri veti Gyltööseen . 21. 
Tommi Lassila 11. 10. 1967 Es
poo. - " Häsä vänskä", linjan Hä
säneuroosi; " Pojat , hygienia ennen 
kaikkea". 22. Kari-Jari Immonen 
22 . 08 . 1967 . - " Rateko lepo", 
gonahteli itsensä RT-kouluun . 23. 
Matti Talvinen 21. 05 . 1967 Uusi
kaupunki . - Mieluummin metsässä 
kuin kassulla Motto: käskynanto
muotoa ryhmity . kiukulla". 24. 
Yrjö Inkinen 18 . 0 1. 1967 Espoo. 
- Linjan särmikäs suunsoi ttaja; 
mies , joka o li aina äänessä ja kantoi 
partiokilpailussa 2 reppua ja teltan . 

21. 22. 23. 



_30 _______________ _ 

25. Antti Toivonen 01. 11. 1968 
Turku . - Iksa Toivonen Motto: "' ei 
iske iksall " . 26. Pekka Riihimäki 
10. 05. 1959 Turku . - Linjan yö
kyöpeli ; "Suutimen pystytys - le
po, TS-linja - asennus" . 27. Jussi 
Heinonen 16. 05 . 1967 Lohja . -
Joka miehen unelma (öisin). Peh
meä, mutta nopea . 

Keskiölinja 111/87 
1. Arto Jokinen 05. 04 . 1967 Tur
ku . - Käytännön mies vailla vertaa, 
Maxim osiksi ja kasaan vartissa . 2. 
Jyrki Valli 12. 03 . 1967 Turku . -
Ammatti ATK-hortonomi , tuvan hä
sänvänskä. 3. Juha-Pekka Hal
meenmäki 02. 06 . 1964 Rauma . -
Nakki - shak.kimestari . 4. Tapio 
Naula 04. 10. 1967 Loimaa. - Se
villan parturi , räyhäkkä mallikas 
mies (sai käskynjaossa kiitosta lin
nakeen vääpeliltä) 5. Kalle Keihä
nen 05 . 11 . 1968 Helsinki . - Tie
täjä iänikuinen, tuvan ainainen selit
täjä ja valittaja . 6. Antti Pajala 
30. 11. 1967 Pori . - Linnakkeen 
mestarikuittailija (90dB), Hifisti . 7. 
Jussi Mattila 11. 01. 1966 Pori. -
Tuvan tumma särmä mies . 8. Okko 
Rinne 11. 02 . 1967 Rauma . 
" Pistäst klasi kii. mnul o vilu" . 9. 
Juho Uusihaka 02. 08. 1968 Es
poo. - '" Uppis" . Kasvava lapsi 
tarvitsee unta . - nukahti jopa kaap
piinsa. 10. Kari Rummukainen 
14. 01. 1962 Helsinki . - " Isi ". 
Sauhutti Canoniaan ja kumosi tau
lukkokirjan kaavat. 11 . Heikki Ti
monen 20. 11. 1967 Lohja . 
• 'Timppa ''. Pieni / l 50 cm) suuri (35 
cm) miäs. Luontainen johtaja. 12. 
Juha-Pekka Toivonen 
25. 11. 1967 Ylöjärvi . - ' "Tsei -
Bii". Elää piruillakseen - piruilee 
elääkseen. Linjan suosituin poika' 
13. Ari Peltola 02. 08 . 1967 Hel
sinki . - " Peitsi". Kirmasi parti
okilpailussa ensimmäisenä ja veti 
muut perässään maaliin . 14. Harri 
Valtonen 15 . 10. 1967 Lohja . -
"Valtsu" . No niin, Valtonen . Alik 
Puistosalon silmäterä - Elvis . Häly
tyksessä käänsi kylkeään ja jatkoi 
elbaamistaan. 15. Mika Brand 
30. 02. 1967. - " Prana" . Ahkera 
ja innostunut, Pitkäpinnainen mies 
joka pitää sulkeisia unissaan viritin
vahvistimesta . 16. Juha Hätönen 
03 . 02 . 1967 Vihti . - " Hätö" . Ei 
kato . .. ei ne voi . kyl mä tiän" . 
" Lukemattia" ratekoon. 17. Petri 
Ylisuutari Virkkala . - " Oi lHill " . 
Tuvan hauskin kuorsaus . Päivällä 
hiljaisin . yöllä äänekkäin . 18. Mika 
Pihlas 16. 12. 1967 Helsinki. -
" Pilas". Taas meni kokeet pie
leen . 10-. Linnakkeen särmin 
reva eli karvalärä . 19. Mikko Sa
muli 09. 04. 1968 Parainen. - Tu
van särmin punkka . 20. Raimo Ry-
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tö 17. 04 . 1967 Turku . - Rähjä - --- ---
Raikalla tuvan mielenkiintoisin leh
tikokoelma. 21. Mika Hakuni 
09. 11. 1968 Turku . - " Kannatha 
mennä pyykinvaihtoon vaikka ei oli
sikaan pyykkiä . Ihan totta?" 22. 
Jussi Ruokolainen 01. 10. 1966 
Espoo. - - Muut paineessa, Kuju 
vaiheessa. 23. Dan Mikael Kuok
kanen 02. 10. 1967 Turku . 
Ruotsin lahja Sa-intille. 24. Hannu 
Samsten 11. 11. 1968 Turku . 
195 cm löysää lihaa. "Minäkö liha
va? 25. Olli Vuorinen 1961 Turku . 
- Kokovartalo siirtää sivuun. 26. 
Antti Euranto 12. 07 . 1963 Turku . 
- Ranta , kuumana mies Espaniasta , 
housut aina kintuissa . 27. Janne 
Lehtonen 07. 08 . 1968 Turku . -
Sulkeisharjoitusten ehdoton tähti. 
28. Sami Heinonen 27. 06 . 1965. 
- Tuvan humanisti/pasifisti ; "Ää
nestin Kivistöä". 29. Jani Vuoren
pää 27. 08 . 1968 Naantali . - Tu
van commando; Soul & blues-män; 
" CD:tä ei sitten jätetä". 30. Petri 
Kouvo 13 . 04 . 1963 Turku . - Ko
mennuksella yhtä kauan kuin linnak
keella . 

Tykkilinja 111/87 
1. Kari Salonen - Yksi Hangon 
keks - koksuista , Motto: "too mää 
siivaan kohta". Olisi menny meri
jalkaväkeen jos Suomessa olisi. 2. 
Kari Rantala 17 . 01. 1967 Naanta
li. - Tuvan särmämies. 3. Tuomo 
Linna 11. 12. 1967 Lohja. - Hil
jainen mies, jonka ansiosta parti
okilpai lun sijoitusta parannettiin 
huomattavasti Motto: " Herran ko
kelas , saaks polttaa tupakan?" 4. 
Harri Nurmi 04. 01. 1968 Turku . 
- Lehmipoika, tykkilinjan ehdoton 
Turhapuro. Mies , jolla lyhyemmmät 
hiukset kuin parta . 5. Olli Laurila 
29. 01.- 1967 Lohja . - Huutaa met
sään päästyään puut nurin . Vetää 
saappaat jalkaansa käyttäen apuna 
kiroilua ja kirvestä . Motto: " Voi voi 
intti " . 6. Klaus Himanen 
06. 06 . 1967 Piikkiö . - Epäonnis
tuneen Kåren projektin myötä meni 
lupaava RUK-ura. 7. Jukka Tam
minen 04. 03 . 1967 Turku . - Mot
to: "Hei pojaa, levy vaan". Kurssin 
ehdoton levyttäjä . 8. Mika Pokki
nen 13. 06. 1967 Rauman mlk . -
Saksalaista laatua ja hampaat lähtee 
Motto: " Ei oo paljo ohitettu". 9. 
Joel Karlsson 2 1. 11. 1965 Vam
pula . - Linjan vanhin. Teknikkos 
mies Motto: " Voi reti rel . . . " 10. 
Mika Sarekivi 04. 012 . 1966 Pori . 
- Tuvan hiljaisin ja hyvä lomasyi
den keksijä . Oppikirjana Tex Wil
ler. 11. Mikko Isokangas 

21. 

25. 

29. 

9. 
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30 . 11 . 1965 Nummela . - Suunnis
tajaihme isokoo . " Sori pojat, sen 
rastin piti olla täällä". Juoksee ko
vempaa kuin moni nopsajalka. Tu
lee toimeen kaikkien kanssa. 12. 
Ari Mäkelä 09. 07. 1967 Rauma. 
- Tuvan äänekkäin ja armoton lo
makone Motto: " Girls, girls, 
girls" . 13. Harri Virta 
17. 05 . 1967 Lohja . - Varsin vää
räleukainen oppilas, jonka sanailu 
kyllä kuuluu metsässä kilometrien 
päähän Motto: " Ba-baa-ba-baa". 
14. Marko Peltonen - Seiskatuvan 
Gyltövahvistus , jolla on vanhat syyt 
olla lähtemättä nakkiin: " En mä voi 
tästä lähtee" . 15. Olli Oittila 
23. 02 . 1968 Lohja. Motto: 
" Tetsataan . . . jees" . Ei pidä väi
jyherätyksistä . Selvillä henkiinjää
misen periaatteista: Kunnon puukko 
ja rautalankaa niin faitteni selviää. 
16. Janne Tolkki 0 1. 02 . 1967 
Rauma. - Varsinainen pankkiros
vo, aina kuittailemassa Motto: " Lai
naa markka" . 17. Tapio Kuusela 
30. 05. 1967 Turku . - Kolmen täh
den luumumies, " piukka expenti". 
18. Juha-Pekka Seppälä 
09 . 05. 1967 Vehmaa . - Poika 
maalta, jolla aina kaikki hukassa, 
ainakin toisten mielestä. 19. Juha 
Kirveskari 29. 02 . 1968 Turku. -
Tuvan tuuletuksen hoitaja. Motto: 
" Ikkunat auki " . 20. Olli Vormisto 
24. 08 . 1967 Lieto. - Ainainen 
uveltajaja luumu . 21. Jarno Salmi
nen 30. 09. 1967 Turku. - Nollat 
taulus Salminen. 22. Timo Keinä
nen 05 . 03. 1967 Lohja. - Tuvan 
kokoose , joskaan ei sitä myönnä. 
Mies, joka kerran nähtyään osaa 
homman kuin homman. Ouaa van
keja siinä kuin toiset syö. 23. Pekka 
Salvela 01. 07. 1967 Turku . - Iki 
rikki , loma-anomusten väärinkäyttä
jä & käyttäjä . 24. Mikael Karhu 
13. 02 . 1967 Turku. - Mies , joka 
nukahtaa seisaallenkin . 25. Mika 
Kavanti 19. 02 . 1968 Turku . 
Tunnusmerkki: Karvalärä vinossa . 
Tuvan pri imus . 26. Kari Virtanen 
13 . 01. 1967 Uusikaupunki. - Ai
nainen uveltaja Motto: "Ei ise". 
27. Marko Silanterä 06. 02 . 1966 
Parainen. - Motto: " Ei tosiaan
kaan" . 28. Petri lmpola 
16. 12. 1968 Pori. - Päiväl lä opitut 
asiat kerrauiin yöllä, jopa seisaal
laan. Motto: " Hei jätkät eiks me 
nyte voitais .. " 29 . Juha Pulkka 
2 1. 01. 1967 Kerava. - Hiljainen 
tappaja Hangosta . Tekee läsnäolon
sa tieuäväksi soittamalla korvalap
pujaan kovaa ja rouhentamalla sil
loin tällöin silmälasina. Mouo: 
" Hä? Ai jee". 30. Juha Lahtinen 
- Tykkilinjan hyväunisin. Välttää 
salamannopeasti nakin kuin nakin. 
Motto: "Alä sää väitä, etten mää 
mitään siivoo" . 31. Asmo Torsti 
21. 12. 1967 Turku. - Leiri vemp
pa . 

17. 

Tykkimies, 
mihin Teidät 
siirretään? 

26. 

Borsöskäriin, 
herra 
alikersantti! 

27. 28. 

30. 
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Merivalvontalinja 111/87 

1. Jaakko Mäkikalli 1967 Nakkila. 
- Tiukka tuvan esimies. 2. Juha 
Ahola 14. 06 . 1967 Karkkila. -
" Tattis, morjens". 3. Mika Ranta
nen 26. 04 . 1968 Turku . - " Kyllä 
uni maittaa!" 4. Heikki Huhtala 
2 1. 4 . 1967 Helsinki. - Pieni suuri 
mies! 5. Marko Arell 
19. 0.4 . 1967 Turku . - " Lissää 
räkäpäitä!" Jussi Helppi 
23. IO . 1967 Pori . - " Kyl mää 
tierä . .. " 7. Hannu Pihlaja vaara 
24. IO. 1967 Rauma. - " Älä 
uneella! " 8. Matti Maula 
01. 04 . 1965 Helsinki. - " Missä 
mun sikanasse on?" 9. Jari Tscher
nij 25. 09. 1968 Parainen. - Lin
jan särmin . 10. Janne-Veikko Ku
musto 06. 06. 1967 Tampere . -
Mansen jäbä, TJ tosi väbä, si lti 
linjan kypsin . 11. Erkka Ikonen 
31. 10. 1967 Tampere. - vempula, 
vempula, vempula . . . 12. Tero 
Norvio 22. 04 . 1968 Tuusula . -
" Ei iske mulle " 13. Jari Pukari
nen 28 . IO. 1966 Kotka. - Linnak
keen vanhin . 14. Jouni Osara 
07 . 04. 1967 Lohja. - " Mut mul 
on kirves!" 15. Mika Lemmetyi
nen 31. 03 . 1967 Hyvinkää. 
" Uutöö iskee kuin miljoona volt
tia" . 16. Olli Puolitaipale 
24. 03. 1967 Kirkkonummi . 
" Hili - Bili - Mies" . 17. Juha 
Jalli 19. 07 . 1967 Helsinki. - Ve
siperä. 18. Tomi lilomo 
19. 05 . 1967 Helsinki. - " Voi py
hä jee . . . ". 19. Janne Paavilai
nen 19. 07 . 1967 Tuusula. - Ta
kaisin slörttiin, jee! " meillä oli san
tiksessa ... " . 20. Kimmo Tom
puri 25 . 03 . 1968 Pernaja. 
" Vänskä on varmasti vanhempi 
kuin sotilasmestari " . 

- lsi, isi! Anna nopeasti hakki ja tonkimet. Me 
löydettiin Petrin kanssa nauloja. Myö rakenne
taan oma vene. 

17. 18. 19. 
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RAUMAN KAUPUNKI 

Meillä on tarjota turvallinen 
TULEVAISUUS juuri SINULLE nuori mies! 
* Erinomaisen hyvä perusterveydenhuolto 
* Kaikille lapsille järjestyy kunnallinen päivähoitopaikka 
* Koulujen vieressä väljiä asuntoalueita kaikkeen eloon ja oloon 
* Maakunnan parhaat vedet virkistykseen 

Tippaakaan kehumatta! 
Ota yhteyttä puhelin 938-580 66 tai 580 04! 

PYHÄRANNAN KUNTA 

~ DRAGSFJÄRD 
DRAGSFJÄRDIN KUNTA TAR
JOAA ASUKKAILLEEN VIIH
TYISÄN JA MYÖNTEISEN YM
PÄRISTÖN, JOSSA ON HYVÄ 
YRITTÄÄ JA ELÄÄ. 
Tule Dragsfjäldiin - viihdyt, 
koet ja näet sellaista mitä 
muualla ei ole! 

Rakentavia lisätietoja 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
25900 TAALINTEHDAS 

Puhelin (925) 611 33 

-~---------------35 

0 •• 

ABO UNDERRA: ..... l 1IPW"'ELSER 
on maan vanhin sanomalehti 

Förlags Ab Sydvästkusten 
Linnankatu 10, Turku. Puh. 921-333 886 

INSINÖÖRITOIMISTO t::::\ 
I\AKBNN U8L48:SENTA e_, 
• Määrä- ja kustannuslaskenta 
• Hanke-, esi- ja taloudellisuussuunnittelu ja vertailut 
• Rakennuttaja- ja valvontatehtävät 
• Sopimukset 
• Työnjohto 
ORIKEDONKATU 18, 20380 TURKU , 
PUH. 921-383 555 

TAIDE
KEHVS- JA 
PEILILIIKE 

... & K. 1 

YLI-TOLPPA . Ky 
11 

20100 TURKU 10 
--18~ KAUPPIASKATU 15 

PUH. 336551 

A A p PALMBERG 
rakentaa 

AAP 
OY ALFRED A. PALMBERG AB 

TURUN K'ONTTOR 1 
APILAKATU l3C,PUH .36757-3 



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

YSTÄVIESI KANSSA. 

RISTORANTE B •111 
PIZZERIA ~ 

Aurakatu 1 puh. 311 308 
20100 TURKU 

VESIJOHTO LIIKE 

TURUN LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma-Pe klo 8-17 
LVI-tarvikkeet Öljypolttimet 
- varaosamyynti 
- asennukset 

- varaosamyynti 
- asennukset 

- korjaukset - huoltokorjaukset 
•• ... C>IVIIVI~ <> .. s:-a..-.-~E:~~~•• 
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Auragat?n 1 
20100 ABO 
Tel. 333 344 

KULTASEPÄN LIIKE 

Kysy meiltä laina-asioista. 
Suunnitellaan yhdessä lainan

saantisi vannalle pohjalle. 
Tosi on. 

1'KOP 
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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. 

D] 

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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Kokonaisvaltaista .. 
KIINTEISTOJEN 

hoitoa 

- pienkorjaukset 

- päivystykset 

- kirvesmiestyöt 

- siivouspalvelut 

- avainpalvelut 

- liputukset 

Yamaha uutuus SHS 10 
nyt meiltä. Tule tutustu
maan ja anna soundien 

sytyttää. 

Kiinteistöhuolto ja 
si ivouspa lve I u 

DIAMOND~ 
.CLEANING ~ 

Heikki Suomäkl KY 
Kaukohaku 94894/173613 

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

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

RESTAURANT 

* KOTIMAISTA 
TANSSIMUSIIKKIA 

* UUTTA! AVOINNA 
PE-LA 03:EEN 

TULE VIIHTYMÄÄN! 

6iih 

~~ 
.,g =s? 

Humalistonkatu 7 
20100 Turku 

lei. (921)337 337 
telex 62402 ritzh 
telefax 336699 



Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitokset Eu
rajoen Olkiluodossa tuottivat vuonna 1987 sähkö
energiaa 11,3 terawattituntia (mrd kilowattitun
tia). Tämä vastaa noin kahtakymmentä prosenttia 
Suomen sähkönhankinnasta. TVO l:n käyttöker
roin oli 90,0 % ja TVO /l:n 92,3 %. Näillä käyttö
kertoimilla TVO:n laitokset sijoittuvat kansainvä
lisessä vertailussa aivan terävimpään kärkeen. 

~ ~ UX1 
27160 Olkiluoto 


