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TurRtR 

50 

1939-1989 

mikä tärkeää 
tänään ? 
Rykmenttimme tarkistettu organisaatio tulee voimaan en

si vuoden alusta alkaen. Vähäiset muutokset olivat odotetta

vissa. Ne eivät ravistelleet. Vähän vain koskettivat. 

Tarkistuksen on vietävä eteenpäin. Se on tarkoitettu hyö

dyttämään ja kehittämään erityisesti koulutusjärjestelmääm

me . Meidän on käytettävä vähäinenkin tilaisuus hyväksem

me. 
Il Patteriston esikunta lakkautetaan . Tämä vastaa uudis

tuksen yleisiä päämääriä poistaessaan välijohtoportaan. Sa

malla vapautuu henkilöstöä, joka on mahdollista sijoittaa 

pääosin koulutusyksiköihin. Myöhemmin , virkojen vapau

tuessa esim. e läkkeelle siirtymisten kautta , joitakin virkoja 

voidaan ohjata teknistyneen kaluston yhä kasvaviin ylläpi

to- ja huoltotarpeisiin. 
Tärkeää on, että varuskunta jää Raumalle . Samoin säi ly

vät esikunnan tilat käytössämme. Ne ovat edelleen tuiki tar

peelliset varuskunnan hallintoa varten ja huoltopalvelujen 

hoitamiseksi mantereen ja linnakkeen välillä. 

Tärkeää on myös, että Kuuskajaskarin tänä vuonna 50 

vuotias linnake säi lyttää toimivuutensa. Hyvät kasarmi- ja 

koulutustilat sekä sosiaalisesti helppohoitoinen linnake hyö

dynnetään täysitehoisesti koulutukseen kuten tähänkin asti . 

Joitakin tarkistuksia ehkä suoritetaan erikoiskoulutuksen 

kurssien suhteen . 
Myös rykmentin nimi muuttuu . Ensi vuoden alusta al

kaen olemme Turun Rannikkorykmentti. Turun nimi säilyy 

niin kuin pitääkin . Kahden meren rykmenttiä johdetaan 

luontevasti keskeltä. Tykistö-sanaa ei nimessämme koroste

ta. Tämäkin on perusteltua, kun muistamme, että rykmentti 

on muutakin kuin rannikkotykistöä . Esim. merivalvonta on 

aselaji aselajissamme ja erilaista huoltoa ja kuljetuksia on 

lähes puolet toiminnoistamme. 
Edessä on koulutuksen tuntuva uudelleen järjestely siir

tyessämme ensi vuoden alusta ns. viisi-kaksi-järjestelmään, 

joka tarkoittaa si tä , että kahdessa vuodessa palvelukseen 

astuu viisi saapumiserää aikaisemman kuuden asemasta. 

Tämä järjestely on välttämätöntä toteuttaa, sillä muutoin 

varusmiehet saapumiserässään vähenisivät niin , ettei toimi

via koulutuskursseja ja -ryhmiä enää voitaisi muodostaa. 

Säilyttäessään koulutusyksikkömme organisaatiotarkistus 

kohdallamme luo mahdollisuudet toimivan koulutusjärjes

telmän luomiseen . Mutta tämä onkin jo kokonaan toinen 

tarina, niin kuin Kipling sanoo. Ola Simola 

KANSIKUVA: Kelpo öröläiset Niklas ja Otto Sundqvist kunnostavat veneen ajokuntoon 
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Aika tulla, 
aika lähteä 
Kaikkien organisaatioiden pitää uusiutua jotta ne säilyt

täisivät elinvoimansa. Juhlavuotensa päätteeksi Turun Ran

nikkotykistörykmentti , tuleva Turun Rannikkorykmentti , 

kokee organisaatiouudistuksen, joka herättää varmasti niin 

kielteisiä kuin myönteisiä tuntemuksia, mutta jonka välttä

mättömyydestä harvat lienevät eri mieltä. 

Sisäisiä muutoksia tapahtuu myös Kalkas-lehdessä. Ai

van ajallaan , uskallan väittää, vajaan parinkymmenen vuo

den toimittajakokemuksellani. Näinkin pieneen lehdenteki

jäjoukkoon mahtuu monia elämäntilanteen muutoksia , yllät

täviä ja ennustettavia . Väen vaihtuminen kuuluu kehityk

seen . Tärkeintä on, että tiedot , taidot ja perinteet - Kalkak

sen tapauksessa vielä kovin vähäiset - välittyvät uusille te

kijöille kitkatta . 

Kalkaksen tekomies numero yksi, kaptet:ni-toimittaja Ti

mo Ylönen ryhtyi seulomaan itselleen seuraajaa hyvissä 

ajoin ennen reserviin siirtymistään . Valinta osui luutnantti 

Pasi Staffiin, joka palvelee Utön linnakkeen varapäällikkö

nä. Paikallisen kotiseutuyhdistyksen Utö-oppaaksi lupautu

minen antaa odottaa, että mies pyrkii toimittajanakin kiin

nostuneeseen ja näkevään tiedonvälitykseen . Pasin journa

listisiin kykyihin pääsemme tutustumaan lähinumeroissa . 

Toimitusneuvoston työ ei näy kummemmin Kalkkaan si

vuilla, mutta sen kannustavaa ja virittävää merkitystä e i so

vi väheksyä. Toimituksen puolesta minulla on ilo toivottaa 

uusi jäsen, emäntä Päivi Juvonen Utöstä, tervetulleeksi tä

hän joukkoon. Päivin edeltäjä, tilannevalvoja Carita Lehti

nen keskittyy lähikuukausien ajan vähintään yhtä tärkeään 

tehtävään kuin neuvoston jäsenyys . Onnea tulevalle per

heenlisäykselle! 
Erinomaisen hyvää lykkyä uusissa tehtävissä on syytä 

toivottaa myös Reima Raitiolle , joka toimi Kalkkaan synty

mästä asti lehden toimitussihteerinä ja toimitusneuvoston 

jäsenenä. Reiman siirryttyä sotilasmestariksi ylenneenä Ra

javartiolaitoksen Vartiolentueeseen hänen paikkansa neu

vostossa peri Antero Kärkkäinen , joka on hoidellut toimi

tussihteerin tehtäviä jo jonkin aikaa . 

Tuli sanotuksi ensimmäisen Kalkkaan pääkirjoituksen lo

puksi, että nyt töihin. Käsky on syytä kerrata tässä yhtey

dessä. Tavoitteemme on tarjota merkkivuoden kunniaksi 

entistä parempia lukuhetkiä. Syyskuun juhlanumerosta voisi 

vihjaista sen verran, että tervehdyksiä tulee todella kaukaa . 

Jouko 
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Tutuilla piisaa juttua. Raimo ja Asko Rinne. 

Ensi kertaa Örössä 
"Kivirannan Tito minut taloon houkutteli, kun menin kysymään häneltä miten me

rivartijaksi pääsee." 16. 2. 1962 Raimo Suominen aloitti työt Katanpäässä värvättynä 
veneenkuljettajana. 25. 2. 1970 hän siirtyi Reilan leirialueen vartiopäälliköksi. Rai
mo on tällä hetkellä töissä olevista miehistä virkavuosiltaan vanhin Turun rannikkoty
kistörykmentin palvelija. "Enkä ikänä ole Örössä käynyt, vaikka luvattu on!" 

Toive toteutuu 

"K-paa tulee!" huutaa kaksivuotias Saasta
moisen Niko ja osoittaa niemen takaa tulevaa 
harmaata venettä kaksoisveljelleen Rikulle. 
Vene tulee laituriin ajaen kymmeniä haahkoja 
ja lokkeja ilmaan. Kevään ensimmäinen päi
vä väreilee kesän odotusta; kylmä tuuli poh
joisesta muistuttaa talvesta. "Tuus ny K
paahan" , naurahtaa Raimo hypäten venee
seen, jossa tapaa ilokseen vanhan tutun - As
ko Rinne ajaa venettä. 

Askolla on puuhia: venemiehet ovat totuu
den edessä, seuraavana päivänä on tentti , ajo
kalusto on maalattava , töitä riittää . Kuulles
saan maalauksesta Raimo tokaisee: "Sekin on 
muuttunut. Ennen tervattiin." Askokin ren
toutuu muistelemaan: "Katanpäässä oli vain 
vesikelkka, potkukelkka ja hevonen . Kelirik
koa ei tunnettu ." "Niin kun oli se kirotun iso 
ja raskas puuvene, jolla väylä ylitettiin." 

/ 

Askolla riittää puuhia. 

"Palvelus oli parasta, kun oltiin Katanpäässä 
kaksistaan. Toisaalta se oli kovaa mutta rajua 
aikaa. Niin kuin si lloin , kun juostiin saukko 
kiinni ." Nauru irtoaa ja vene kiinnittyy Örön 
laituriin . Matka upean saariston halki on ta
voitteessaan. 
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"Fiksua kun on itse tehty tennis- ja jääkiekko
kenttä." 

Oppaana Jari Pullinen 

" Itse en vielä oikein tunne saarta, kun olen 
ollut vasta viikon", selvittää luutnantti Jari 
Pullinen, kun nousemme maastoautoon. Poh
joiskärki - Pikku Pappila - Pitkä Ikävä - Ete
läkärki - puulaituri, saari alkaa tulla tutuksi. 

Rantasaunaksi kunnostetussa Pikku Pappi
lassa asui aikanaan koneenhoitaja Yrjö Heik
kola. Ykä oli tunnettu persoonallisuus . Seis
karissa syntynyt, kalamies, metsästäjä, poika
mies originelli, jonka tempaukset kiskoivat 
monet ilonkyyneleet nauruun tikahtumassa 
olevilta saarelaisilta. Ihmettelyä riitti silloin
kin , kun Ykä vaihtoi varavoimakoneen öljyt 
imemällä mittatikun aukosta öljyt itsesuunnit
telemallaan laitteella . Se oli polkupyörän 
pumppu ja pitkä venttiilikumin pätkä . Vent
tiilikumin hän ujutti mittatikun aukosta öljy
pesään ja varovaisella pumpun varren vedolla 
sai sieltä nousemaan pisarallisen ölj yä . Nel
jän tunnin aherruksella Ykä oli saanut jo mel
kein desilitran öljyä pois koneesta . Homma 
oli sikäli hieman outo , että sitä ei voinut suo
rittaa Ykän mielityökalulla - Putkipihdeillä. 

12-tuuman tykki. 

Jääkiekkokaukalo ja tenniskenttä saavat 
Raimon toteamaan: "Ihan fiksu ja mukava, 
kun joku on nähnyt vaivaa hyvän asian puo
lesta ." 12-tuuman tykki herättää Raimon kun
nioituksen . Jari vie meidät tykkiaseman si
sään . Samassa kasematissa oli aikoinaan 
Heikkolan Ykän voimakone . 

Puhe kääntyy vielä Jari Pullisen kalaon
neeo. "Ei mainittavaa . Punavalkoisella Hil
lolla tuli 8-kiloinen hauki. Vesi oli kylmää ja 
hauki laiska. Se nousi helposti. " Uusi öröläi
nen kertoo vielä lopuksi menevänsä seuraava
na viikonloppuna ostamaan veneen itselleen. 

Sammutimme janomme 

Tykiltä menimme vesilaitokseen, jota Örön 
pitkäaikainen koneenhoitaja Stig Hallen esit
telee ylpeänä. "Uusitut laitteet riittävät hyvin 
vedentuotantoon. Vettä kuluu 10-30 tonnia 
päivässä . Sanovat, että se on todella hyvää ." 

Stig Hellan on ylpeä Örön vedestä. 

No sehän on kokeiltava. Menemme keittiölle 
ja pyydämme Tuula Virtasta laittamaan meil
le vesiannoksen Örön vettä . Raimo kehuu 
poistuessamme ruokalasta: "On hyvää vettä . 
Kahvinmakukin tarttuu siihen hyvin ." 

Kaksosia katsomassa 

"Hiekkalaatikolla istun näiden herrojen 
kanssa" , naurahtaa Sari Saastamoinen , kei
nuttaessaan Nikoa ja Rikua. Kaksoset työllis
tävät äidin niin, että töihin ei tällä hetkellä tee 
mieli. Saaristolaiselämästä Timo ja Sari Saas
tamoinen toteavat, että se vaikuttaa eniten su
kulais- ja ystävyyssuhteisiin. Suhteita ylläpi-
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Saastamoisen vauhtikaksikko Riku ja Niko. 

detään viikonloppuisin ja kesäisin tutut tuo
daan saareen - viime vuonna 14 viikonlop
puna kävi vieraita saaressa. Riku ja Niko 
leikkivät autoillaan Raimon kanssa . "Prr, prr, 
prumm . Tii - tii. " Hälytysajoneuvo ottaa 
kiihdytykset. "Saarelaiselämä vaatii tottumis
ta. Neuvolamatka kestää seitsemän tuntia. 

Mikään ei tapahdu hetkessä", kertoo Sari 
Saastamoinen . "Olemme kuitenkin tällä het
kellä sopeutuneet tänne", toteaa Timo Saasta
moinen. 

Rikun autosta irtoaa pyörä. Raimon tarjou
tuessa auttamaan ponteva kaksivuotias ähel
tää itse autoa kuntoon. Alamme poistua . Jö
röjukka-rock jää soimaan, lapset leikkimään 
ja isä ja äiti askareisi insa viihtyisässä parita
lokodissaan . 

Yleismies sotilaskodissa 

Timo Vironmäki elelee poikamiehenä saa
ressa . Lenkkeilee, käy punttisalilla , heittää 
virveliä, lukee , toimii kerhomestarina ja hoi
taa raha-automaattiyhdistyksen laitteita . 
"Aika kuluu komeasti. Saaressa viihtyy , eikä 
ole kiirettä pois. Tiedättekö muuten , että soti
laskotihoitajamme Jane Kivisyrjä on nimitetty 

Yleismies Timo Vironmäki sotilaskodissa. 

vuoden sotilaskotihoitajaksi?" Tiesihän Rai
mo - oli heti Ullalta lähetettyjen terveisten 
jälkeen onnitellut Janea voitosta. Istuimme 
Örön sotilaskodissa yksinäisen miehen pöy
dässä. "Jane on kyllä ihan oikeutettu voit
toonsa", sanoo Timo Viitamäki pontevasti , 
poistuessamme sotilaskodista . 

Kahvilla rivitalossa 

''Terve, tulkaa sisälle . Saako olla kahvia?", 
kysyy Hannu Sjöblom . "Tulin just kotiin ja 
imuroin muurahaisia . Ne ovat vallanneet ta
lon , istukaa alas." Pölynimuri hurahtaa käyn
tiin. "Kilon olen jo imuroinut. Voi rähmä! 
Ovat löytäneet siirapin", kuuluu hurinan seas
ta. "Muurahaiset tulevat alakerrasta aina ke
väisin muutaman viikon ajan . Tulevat var
maan pannuhuoneelta." 

Istahdamme. Raimo katselee ulos ikkunas
ta ja toteaa: "Komeat näköalat. Alarisukoita 
pitäi si vähän raivata. " Hannu menee jääkaa
pille . "Tää on surkeaa, kun muurahaiset tulee 

Raimo onnittelee vuoden sotilaskotihoitajaa Ja-
ne Kivisyrjää. . 
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"Voi rähmä ovat löytäneet siirapin." 

kylmään jääkaappiin." Imuri hurahtaa taas . 
Hannu ilahtuu sokerin tuodessaan , että sitä 
muurahaiset eivät ole vielä löytäneet. 

Hannu Sjöblom viihtyy saaressa . "Kivikylä 
ei miellytä . Aika kuluu hukkaan parkkipaik
koja hakiessa ." Uutisissa näytetään kuvia Na
mibian taisteluista. Saaren päällikkö Esa Tiai
nen on siellä jossain. Lähdemme Raimon 
kanssa lenkille ja Hannu soittaa vaimolleen, 
joka on opiskelemassa jo toista vuotta. Kun 
lähdemme, nousee musta vana kellarista . 
Imuri hurahtaa . 

Matka 

Tyyni aurinkoinen aamu vie ajatukset 
Bengtskäriin. Hannu Sjöblomin pikaveneellä 
matka taittuu nopeasti ja ammattitaitoisesti . 
Suomen korkein majakka. Taistelumuistot. 
Majakan kunto. Kalliokaiverrukset. Hohtava 
aurinko . Satoihin nousevat haahkaparvet, 
joutsenet, hanhet, allit , koskelo!. Saariston 
kevätpäivä huikeimmillaan . Kiitos Hannu. 

Kierros jatkuu 

"Piisamilla on pesä jossain lai turin alla", 
toteaa Jari Lusa , jonka kanssa jatkamme saa-

Hannu Sjöblom ja Raimo Bengtskärin huipus
sa. 

reen tutustumista. Falkö ajaa rantaan . Ville 
Lusa, Niklas ja Otto Sundqvist astuvat mai
hin . "Tuuks sä meille kahville?", kutsuu Otto 
heti kun on päivää sanottu . Isä Tagen iloksi 
suostun , jos Raimokin saa tulla . Uusi mies 
herättää uteliaisuutta . "Mikä sun nimees 
on?", kysyy Ville Lusa Raimolta heti. Selvi
tetään kuka vieras on ja sovitaan tapaamisai
ka. Jatkamme saarikierrosta . Tapaamme Sa
nin, kun käymme vanhan sotilaskodin lahdes
sa. " 16000 siikaa istutamme huhti-toukokuus
sa", kertoo Jari . "Se on oikein, kun metsäs
tysseuran raha menee takaisin mereen", sa
noo Raimo painavasti . 

Tupa tarkastus 

"Maja siirrettiin , kun tää on parempi paik
ka. Puolessa tunnissa tehtiin ja siitä tuli tosi 

Niklas ja Otto Sundqvist, Ville Lusa. "Tuu sit 
kahville", pyytää pieni herrasmies. 
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Christian Törnqvist ja Otto Sundqvist esittelevät ylpeinä "silkkeriä" ja muita aarteita. 

hyvä", touhuaa Otto pari talon pihalla. Maja 
on kaksikerroksinen ja sisällä on grilli. 

"Tää on si lkkeri , sillä sahataan puita heti, 
kun se tulee kuntoon", selvittää Otto näyttäen 
vanhaa laituria. Onneksi varalla on käsisaha, 
jolla voi tehdä hommia kunnes si lkkeri saa-

Kahden päivän työ on palkittu. Huone on saatu 
tosi siistiksi. 

daan toimimaan. "Tules ny katsoo lastenhuo
netta", pyytävät pojat. 

Huone on siivottu . Äiti Ritva oli antanut 
poikien ymmärtää, että Kalkas-setä tulee kat
somaan onko äitienpäivälupaus täytetty . 
"Kauanko si ivositte huonetta?" "Kaksi päi
vää", vastaa Niklas . "Ei kai nii kauan", epäi
lee Raimo. "Ollaan" , varmistaa Otto ja selit
tää: "Se johtuu si itä, kun me ollaan niin hitai
ta siivoamaan mutta nopeita sotkemaan!" No , 
kun omistaa 100 autoa, 10 000 !egoa, 1000 

Lotto Otto ja jättipotti. 
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lehteä ja runsaasti muita aarteita, voi ongel
mia esiintyä. Niklaksen hienoa laivaa ihme
tellään . Juodaan kahvit ja todetaan, että Otto 
on voittanut lotossakin. 

Kerhoilta 

"Milläs sähkömoottori toimii?", kysyy Ta
ge Sundqvist. Kun arvellaan, että sähköllä, 
hän paljastaa: "Savulla!" "Kato ny sähkö
moottoria. Heti ku savu pääsee ulos , se lak
kaa toimimasta, savulla se toimii ." 

Asko Rinne kikertää niin , että maksa hyt
kyy ja lasi tärisee kädessä. "Saukko, Katan
pää saukko muistatko?" "Juu , perkules se liu
kasteli peilikirkkaalla jäällä ja Raimo sanoi, 
että sen saa juoksemalla kiinni. No, minä poi
kahan menin heti kuin tikka sen perään." 
Kertomuksesta selviää muutamia selkeitä sau
konpyyntiohjeita: 
1. Kun saukon ottaa kiinni , on otettava 

kiinni niskasta. Jos ottaa hännästä kiinni 
voi puraisu olla tuskallinen . Asko havait
si tämän, kun saukko löi hampaansa hä
nen sentinpaksuisen saappaanpohjansa 
läpi kevyesti. 

Poikien maja on ihan kaksikerroksinen . 

"On ollut saukko!" 

2. Kun saukon on saanut kiinni , sitä ei kan
nata laskea irti esim. isoon konehuonee
seen , jossa sen pyydystämiseen uudelleen 
voi mennä pahimmillaan pari tuntia. 

"Se oli hyvää aikaa", virnistää Raimo. 

Kaikki päättyy aikanaan 

Viimeisenä päivänä kuljemme vielä Örön 
länsirantaa . Mustarastaat , koskelot , allit, va
rikset, pikkulinnut kevään äänet: "aouu -
aouu, ka-ka-ka-ka" . Edessä tyyni meri , jonka 

Kiitokset kaikille öröläisille. 

rantakivillä kimmeltää jäälipat talven muisto
na . Näimmekö jopa saukon jäljet? "Erittäin 
hieno ulkosaariston ranta, jota ei Kustavissa 
ja Pyhärannassa tapaa. Kiitokset kaikille örö
läisille." Me lähdemme, mutta muistot jää
vät. 

Timo Ylönen 
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Kalkkaat - uroshaahkat -
tulivat 
(26. 2.-3. 4. ) 

Suurin sorsalintu - lehtemme nimikkolintu , ke
vään komein merkk i-haahka, tul i vuosisadan leu
doimman talven jälkeen varhain . 

Linnut tulivat Öröseen 26 . 2 . 1989. Ylivääpeli 
Hannu Sjöblom oli ensimmäinen havaitsija. Sa
manaikaisesti kärki eteni myös Utöseen. 

27. 2. tehtiin havaintoja Jungfruskärissä. Maali s
kuun alussa kärki paineli Berghamnin ja Gyltön 
ohi . 

7 . 3. oltiin jo Katanpäässä ja vihdoin 8. 3. 1989 
Reilassa ja Kuuskajaskari ssa . 

13 . 3. havaitsi Evald Jansson Jungfru skärissä jo 
neljän haahkan seurueen. Kaksi kalkasta, jotka tii 
viisti seurasivat daamejaan. 

21. 3. Pertti Mattila havaitsi jo hohdokkaan ryp
pään. Yksi kalkas oli onnistunut huumaamaan kol
me daamia edelleen. 

3. 4 . haahkat olivat lukuisasti kaikkialla. Kevään 
komein näytelmä haahkanpesintä oli jälleen alka
nut. 

Teemu pulassa! 
(Örö 17. 4. ) 

Keväthumussa väsähti Teemu-kalkas rivitalon 
lahdelle. Täysin voimattoman linnun pelasti Vi lle 
Lusa äitinsä kanssa rantakaislikosta. Tarkemmin 
lintua tarkaste ltuaan Ville totesi : "Kyllähän lintu 
siitä kipeäksi tulee, kun sillä on nenä täynnä vettä ," 
Reipas kersantti otti Teemun yöksi asuntoonsa to i
pumaan. Seuraavana aamuna Teemu oli taas isku
kunnossa ja ui skenteli rinta kaarella uusiin seikkai
luihin. 

Tapio Seilo, Reijo Pietiläinen (päällikkö) , Han
nu Vesala, Jari Pekkanen. 

Hyvin tehty valas 
(Rauma 14. 3.) 

Kuuskajaskarin väki kiittää Ka Valasta ja sen 
henkilökuntaa joustavasta ja hyvästä talvi liikentees
tä. Talvihan oli yhtä kelirikkoa koko ajan . Tervetu
loa takaisin syksyllä , kun kelirikko jälleen vaatii 
toimintakykyistä alusta. 

Sotilasajoneuvonkuljettajatar 
(Rauma 7. 3.) 

Anitta Heikura on konemestari ja velvoitetyöll is
tetty. Tehtävä on Rauman huoltoajojen hoito ja 
aluksen kiinnittäminen laituriin. Rouva Anitta Hei
kura on oiva osoitus siitä , että ponteva nainen sel
viää hommasta hyvin . Matkustajat ovat kehuneet 
naisajajan pehmeää j_a maltillista ajotapaa. 
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Tuttu veteraanitykki 
, (Kuuskajaskari 28. 2.) 

Jouko Peltomaa ja Juhani Laru Alkon Rajamäen 
tehtailta liikuttuivat , kun näkivät Kuuskajaskarin 
Bofors ilmatorjuntatykin . 

Tykin numero osoitti , että aseen o li alunperin 
hankkinut Alko ja luovuttanut sen puolustusvoimil 
le . Rajamäen tehtaat valmistivat sodan aikana noin 
500 000 polttopulloa "Molotovin coctailia" . Osassa 
pulloja luki korkissa "Alko Rajamäki" ja se aiheutt i 
pommituksia tehtai lle . Varsinaista vahinkoa ei sat
tunut , vaan Kuuskajaskarin veteraanityk it hoitivat 
tehtävänsä hyvin. Tul ipa nii ll ä osumakin, koska 
yksi kone poistui tai stelupaikalta savuavana. 

Rajamäen tehtaiden edustajat kävivät linnakkee l
la Itä-U udenmaan sotilaspiirin vierailun yhteydes
sä. 

Veteraani vitsi 
(Rauma 14. 4. -89) 

Sotaveteraani resltn Pentt i Solari kerto i tammen
lehvää hakiessaan: Eräs mies joutui pakokauhuun 
ja juoksi leipälaukku suorana pakoon, kun vastaan 
tuli majuri huutaen: 

"Hei mies , miksi ette tervehdi?" 
"En huomannut kun on kiire, herra vänrikk i", oli 

vastaus. 
"Olen majuri , en vänrikki ." 
Mies pysähtyi huokaisten: "Voi jumalauta, olen

ko juossut näin pitkälle. " 

Viihdettä yöpyjille 
(Rauma 10. 3. ) 

Kaksi matkatelevis iota ja yks i radio hankittiin 
yöpymistilojen piristeeks i Kuuskajaskariin. Kuvas
sa Rauman varuskunnan sosiaalitoimikunnan pu
heenjohtaja Antti -Juhani Le ino esitte lee tyytyväise
nä uusia laitte ita. 
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"Savua suunnassa 210 
(27. 3. 1989 Kuuskajaskari) 

" 
Meri- ja ilmavalvontatehtävissä toiminut tykki

mies Jukka Rissanen havaitsi klo 17 .25 horisontis
sa siintävästä Rihtniemen nokasta nousevan savua . 
Se näytt i kohoavan 50- 100 metri n alueelta ja kul
keutuvan tuulen mukana Rauman suuntaan. Jukka 
tek i asiaankuuluvat ilmoitukset ja kuittasi viikon 
kuluttua Pyhärannan alueen palopääll ikön kiitosten 
saattelemana kuntoisuusloman . 

Venemiehet pelastivat laivan 
(Rauma 12. 4.) 

YM-19 oli 19.30 palaamassa Raumalla , kun ve
nemies Petri Reivonen havaitsi, että Rauma-Repo
lan telakalla rakenteilla olevan rapulaivan luota nä
kyy liekkejä ja nousee savua. Yhdessä kyydissä ol
leen matkustajan ja venemies Juha Johanssonin 
kanssa annettiin radiolla heti hälytys palosta . Palo
kunnan tullessa paikalle se havaitsi, että laivan ra
kennustelineet ovat tulessa. Tul i sammutettiin te li
neet kaatamalla. Palo e i ehtinyt aiheuttaa laivalle 
muuta vahinkoa kuin kylkimaalin hii ltymisen. 
Valppaat venemiehet palkittiin lomalla. 

Kunniavelka kaatuneille 
(Kuuskajaskari 27. 4. ) 

Veteraanipäivänä siniristi lippujen hulmutessa ja 
jo edell isenä iltana suorittivat AUK I:n oppilaat 
kunniavelka kaatunei lle-keräystä Raumalla. Kerää
ji lle kaupunki oli jaettu vastuualueisi in ja ahkeroin
nin tuloksena voit iin ti littää 38 863 markkaa . 

Turku ei kauan juhlinut 
(Turku 22. 3.) 

Hatut lensivät pariin otteeseen jäälle kun Rau
man ja Turun joukot otti vat yhteen hermojaraasta
van tasaisessa jääkiekko-otte lussa. Hirvittävää voi
tontahtoa osoittaa se , että Turun Grönvall teki hat
tutempun , 3 maalia ja e läkevaari Ipa "Luunmurs
kaaja" Lehtinenkin ylsi kahteen maaliin . 

Raumalaisten sankareita olivat "Suhari" Hyöky
virta 3:lla ja Kirvesoja 2:lla maalilla . Suurin riemu 
raumalaisille oli kuitenkin voitto 9-8 , tässä kauden 
viimeisessä todella tasaisessa jännitysnäytelmässä. 
Kunhan pahimmista kolhuista selvitään alkaa hilli
tön treeni ensi kauden otteluihin . Tavataan jäällä 
urheilijanuorukaiset . 

Linnakkeen lapsi pelastui 
(Utö 5. 4.) 

Seitsenvuotias Juha Halmet putosi laiturilla le ik
kiessään mereen, jonka lämpötila oli alle 2 "C . 
Vääpeli Juha Saarinen o li veneellään liikkeellä pai
kan lähettyvi llä ja näki tapauksen. Hän sukelsi ve
teen ja ui jo pinnan alla käyneen pojan luo nostaen 
hänet kuiville ja täten pelastaen hänet hyvin toden
näköiseltä hukkumiselta . 

Rykmentin komentaja antoi Juha Saariselle julki 
sen tunnustuksen esimerkillisestä rohkeudesta, alt
tiudesta ja kyvystä nopeaan toimintaan. 
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Reissu pohjoiseen 
(Gyltö 13. 4. ) 

Gyltön sosiaalitoimikunta järjesti opetusmatkan 
Raumalle . Katseltiin linnake, Rauman esikunta ja 
Reilan vartio . Oli mukavaa nähdä raumalaisten pai
kat, jotka olivat monelle ihan uusia kohteita . 

Palomies sai leijonan paikalleen 
(Rauma 21. 3.) 

Palomies Matti Hallio antoi pikaisesti ja ammat
titaitoisesti apua , kun le ijonalipun naru oli pudon
nut alas . 50-vuoti sjuhlaliputus saatto i jatkua, kii
tokset Rauman palokunnalle . 

Pesänrakentajia: 

Avioliittoon vihitty: 
Katariina Laisaari ja Jaakko Uotila 4 . 3. 1989 Kaa
rinan kirkossa . 

Untuvikkoja: 

Heli ja Jyri Vikströmille on syntynyt tyttö 
13. 3. 1989 Raumalla. 
Pia ja Vesa Vesalalle on syntynyt poika 4 . 4 . 1989 
Turussa. 

KALKAS ONNITTELEE 

Komentotoimisto tiedottaa 

Ylennykset : 
- e verstiluutnantiks i - m ajur i Se ppo Ruo ho

nen 1 . 5. 1989 lukie n 
kapteeniksi y liluutnantti Jorma Virtanen 
1. 5. 1989 lukie n 

Tehtäviin m ääräykset: 
y liluutnantti T imo Saastam oine n Ö rön 
linnakkeen päälliköks i 23. 2. 1989 lu
kien 
luutnantti Jari Pulline n Ö rö n linnakkeen 
varapäälliköksi 24 . 2. 1989 lukie n 
m ajuri He ikki Kiviranta I pa tte ris to n ko
me ntajan sijaiseks i 1. 5 . 1989 lukie n 
kapteeni Jorma Virta nen ko me nto to imis
ton päälliköksi I. 6. 1989 lukie n 
yliluutnantti Mikko Ho lv it ie I patte risto n 
es ikunnan lääk intähuo lto upseeriks i 
1 . 7. 1989 lukien 

Irtisanoutumiset: 
- y livääpeli Christe r af Ursin 1. 4. 1989 
- everstiluutnantti Ka lervo Rehnbäck 
1. 5 . 1989 

Ta loon tulleet: 
asentaj a Ari Tammine n v iestito imistoon 
1. 3. 1989 lukie n 
kersantti Vesa Tiira G y ltö n linnakkeelle 
13. 3. 1989 lukien 

- varastonho itaj a Ro bert Lindho lm G y ltö n 
linnakkeelle 17 . 4 . 

asentaja Jaska Kulma la G y ltön korjaa
moon 17 . 4 . 1989 lukie n 
varastotyöntekijä Aarne Pennane n G yl
tön linnakkeelle 1. 5. 1989 lukie n 
y likersantti Mika Käri Utö n linnakkeelle 
1. 5 . 1989 lukie n 
ruo kala työnte kij ä Sirpa Käri Utö n lin
nakkeelle 1 . 5 . 1989 lukie n 
ruokala-apulaine n Anne Sa inio Örön lin
nakkeelle 8. 5. 1989 lukie n 
vänrikki Janne Huusko G y ltön linnak
keelle 9. 5 . 1989 lukie n 
kapteeni Jorma Virtane n rykme ntin esi
kuntaan 1. 6 . 1989 lukie n 

Siirro t: 
ylivääpeli Re ima R a itio Vart io le ntuee
seen 1. 6. 1989 lukie n 
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_P_Y_-_m_e_s_t_a_r_it __ o~:~ 
Sydämeltään sotilas 

- Urheilu on aina ollut elämäni tärkeimpiä asioita . Ennen varusmiespalvelusta olin 

kohtalainen pikajuoksija . Kuitenkin pikkupojasta saakka minulle on ollut selvää, että 

minusta tulee sotilas. Jo viisivuotiaana leikkiessäni tinasotamiehillä tiesin sen. 

Heikki Wala istuu Uudenkaupungin Urhei
lijoiden (UU) palkintoja tulvivassa toimistos
sa jalka kevyesti toisen yli heitettynä . Hän 
osoittaa verryttelyasuaan ja sanoo sen olevan 
nykyinen työasunsa . Hän on juuri tullut har
joituksista ja käy nyt vastaamassa usein soi
vaan puhelimeensa. 

Valmistuttuaan kadettikoulusta vuonna 
-73, Heikki oli sen kesän Kuuskajaskarissa . 
Elokuussa hän sai siirron Janhualle tulenjoh
tolinjan johtajaksi AUK:uun. 

- Ennen asepalvelustani olin ollut pika
juoksijana viiden parhaan joukossa nuorten 
sarjassa. Lajille tyypillinen herkkyys kuiten
kin kärsi sotilaskoulutuksen aikana. Janhualla 
- kouluttajana - innostuin treenaamaan uu
delleen . 

Talven Heikki kävi Turussa harjoittelemas
sa hallissa. Kun keväällä alkoi ulkoharjoitte
lukausi , hän alkoi olla elämänsä kunnossa. 
Toukokuussa paha jännerevähdys kuitenkin 
katkaisi harjoittelun kuin seinään . Seurasi 
masennus ja kuusi viikkoa, jolloin ei voinut 
ottaa ainoatakaan juoksuaskelta. 

- Janhualla oli silloin AUK:ssa pari no
peaa kaveria . Varsinkin toinen , aitajuoksija, 
oli hyvä. Meille heräsi ajatus koota viesti
joukkue. Silloinen kapteeni Hänninen antoi
kin , koulun johtajana, tähän mahdollisu uden . 
Heikki Wala juoksutti kaikkia varusmiehiä 
kokeeksi ja valitsi sen perusteella pojat jouk
kueeseensa. 

Ensimmäinen koitos joukkueella oli Uu
denkaupungin jokakeväinen katuviesti . Vies
tissä oli kymmenen osuutta ja pituutta yhteen
sä kolmisen kilometriä. 

- Tämä on minun nykyinen työasuni , naurah
taa Heikki Wala UU:n toimistossa. 

- Juoksin itse ankkuriosuuden . Se oli 
noin 400 m ja lähti tuolta lahden pohjukasta . 
Olimme vaihdossa kymmenen metriä johta
vaa joukkuetta jäljessä, mutta kaupunkilaisten 
ihmetykseksi kirimme voittoon . 

Heikki korostaa urheilun tunteenomaisuut
ta ja kertoo, että innostus juoksemiseen oli 
Janhualla kova . Sitä ei pystynyt hänen reväh
dyksensäkään hillitsemään . Kesällä pidettiin 
talkoopäivä, jolloin tehtiin aivan tyhjästä 
1200 m pururata . Vähitellen Heikin jalka pa
rani ja harjoittelu saattoi hänenkin osaltaan 
alkaa taas. 

Puolustusvoimien mestaruuskilpailut 1974 
olivat sinä syksynä Oulussa . Janhuan viesti-
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joukkueelle heräsi ajatus, että siellä voitaisiin 
pärjätä. 

- Olen ottanut elämässäni aina haasteita. 
Tämä joukkueen kokoaminenkin oli kai eräs 
haaste . 

Oulussa ihmeteltiin sitä, kuinka TurRtR:stä 
tulee 4xl00 m viestijoukkue. Oli kylmä elo
kuu ja satoi. Heikki muistaa, kuinka loppu
kilpailupäivänä jalat olivat kipeät edellispäi
vän alkueristä ja kylmästä. Silloin toinen 
Heikki - Heikki Ikola - neuvoi venyttelyä ja 
jalat saatiinkin juoksukuntoon. Heikki Wala 
oli jälleen juoksemassa ankkuriosuutta. Voit
toisan finaalin jälkeen kaikki tuntuivat olevan 
hämmästyksissään. 

- Oulussa kaikki ihmettelivät voittoam
me, pojatkin olivat härnmästyksissänsä. Itse 
olin jo voittanut pohjoismaisia kadettipäivien 
mestaruuksia ennen, eikä tämä mestaruus 
tuntunut siten niin mullistavalta. 

Ainakin rykmentissä mestaruudelle osattiin 
antaa arvoa. Komentaja lähetti onnittelusäh
keen Ouluun ja voittoisan nelikon palatessa 
Janhualle, heidät palkittiin koulun pihalla. 

Heikin elämässä oli nyt jo uusi haaste. Hän 
oli esittänyt UU :n johtokunnan kokoukselle 
koripallon ottamista seuran lajien joukkoon . 
Mikäli koripalloa alettaisiin pelata, oli Heikki 
luvannut, hän hoitaisi kyllä toiminnan. Niin 
alkoi koripallon historia Uudessakaupungis
sa. 

Keväällä -75 Heikki oli ratkaisun edessä . 
Hän viihtyi työssään, mutta urheilu alkoi vie
dä miestä . 

- Tykkäsin armeijan työstä. Siviilityö
mailla ei koskaan ole sellaista henkeä kuin 
esimerkiksi Janhualla oli kouluttajien huo
neessa . Olin juuri saanut ylennyksen yliluut
nantiksi , mutta urheilu oli tärkeämpää. Seu
raava siirtoni olisi lopettanut seuratyöni tääl
lä . 

Heikki vaihtoi sivii lityöhön, henkilöstö
päälliköksi Rauma-Repolan Uudenkaupungin 
telakalle. Kaupunki pyrki nostamaan profii
liaan ja koripallo tuli apuun. UU nousi tahdil
la sarja/vuosi, ollen neljäntenä vuonna mesta
ruussarjassa . Heikistä tuli ensin seuran toi
minnanjohtaja ja sitten 1983 seuran toimin
nan paisuessa , päätoiminen UU:n toimitus
johtaja. Samalla oma peli ura jäi ja hän havait-

- Rahallisesti tämä kristallivaasi on palkinnois
tamme ehkä arvokkain . 

si yht 'äkkiä olevansa koripallovalmentaja. 
- Aluksi olin onnellinen mies . Olihan työ

näni pitkäaikainen harrastukseni . Ajan myötä 
olen saanut huomata, ettei se ole pelkkää ruu
suilla tanssimista . Nyt olen siirtymässä am
mattivalmentajaksi - pois seuran hallinnosta. 

- Valmentajan työ on ehdottomasti vai
keinta mitä olen tehnyt. Johtamistaito ja ih
misten käsittelytaito ovat hyvän valmentajan 
ominaisuuksissa paljon varsinaisia lajitaitoja 
edellä. Valmentaja elää joukkueensa kanssa 
ja pyrkii lataamaan sen huippusuorituksiin . 

- Jos nyt pitäisi aloittaa alusta ja päättää 
mitä tekisin , niin toimisin aivan samalla ta
voin. Menisin kadettikouluun . Sotilaskoulu
tus on ollut rautaa tälle työlle . 

Heikki Wala kertoo suunnittelevansa koko 
ajan uusia haasteita tulevaisuuden varalle 
mutta katuu jättäneensä vastaamatta yhteen 
haasteeseen . 

- Pari vuotta sitten minulla oli mahdolli
suus lähteä YK:n rauhanturvatyöhön Golanil
le. En kuitenkaan lähtenyt, vaikka tunnen 
olevani sydämeltäni sotilas. 

Turkka Suuriniemi 
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Ylimeteorologi Claes Biström 
Ilmatieteen laitosffurun yksikkö: 

Luonnonmerkit 
kertovat 
tulevan .... saan 

Keksitty esimerkki säätilanteesta, jonka eri ilmene
mismuotoja tarkkaavainen havaitsija voi pelkästään 
luonnonmerkkien avulla itse todeta (kuva 1). 

Sääennusteissa ei milloinkaan päästä siihen, että kerrottaisiin jokaisen kylän tai 
saaren tulevaa säätä - niitä kyliä ja saaria kun on tässäkin maassa melkoinen määrä. 
Tämä koskee yhtä lailla Helsingissä laadittuja valtakunnallisia sääennusteita kuin 
vaikkapa Ilmatieteen laitoksen Turun yksikössä Turun ja Porin lääniä tai Ahvenan
maata varten tehtyjä tarkempia ja yksityiskohtaisempia ennusteita. 

Toteamukseen löytyy hyvin luonnollinen 
selitys - kuvatussa tilanteessa sääennusteet 
tukkisivat kaikki tiedotuskanava! mikäli oli
simme siinä onnellisessa asemassa, että edes 
sääennusteen tekijöitä eli meteorologeja olisi 
riittäviä määriä olemassa. 

Mutta turhaa on asetella tavoitteita, jotka 
eivät ole edes mielekkäitä . Painotettakoon, 
että hyvin tarkatkin sääennusteet ovat vain 
ohjeellisia - kerrotaan mitkä säätekijät ku
hunkin säätilaan ovat vaikuttamassa, millä ta
valla, missä muodossa ja milloin . Nämä al
kuasetelma! ns . tavallisen "Matti Meikäläi
sen" on hyvä tietää jotta hän voisi tehdä oman 
arvionsa sään kehityksestä omalla olinpaikal
laan muutamaksi tunniksi tai suotuisissa ta
pauksissa jopa vuorokaudeksi ajassa eteen
päin. Ja mikäli tämä Matti-poikamme jo pel
kästään oman elantonsa tai jopa oman turval
lisuutensa takia on riippuvainen tulevasta 
säästä, hän kyllä tämän homman hallitsee . 

Juuri näin menetellen on saatavissa kaikki 
irti niistä verraten ylimalkaisista sääennusteis
ta, joita meteorologit lähes ympäri vuorokau
den laativat eri käyttäjäryhmille . 

Ottakaamme esimerkkinä tästä kuvan 1 
täysin keksitty säätilanne tai vain pelkän kuu-

lon perusteella radiosta "ongittu" vastaavaa 
tilannetta kuvaava tuore sääennuste . Oma
kohtaiset havainnot luonnonmerkeistä voivat 
tietyissä tilanteissa huomattavastikin parantaa 
sitä yleiskuvaa mitä olisi saanut pelkästään 
hyödyntämällä joukkotiedotusvälineiden 
kautta tulevia sääennustuksia. 

Asia voidaan havainnollistaa olettamalla, 
että Matti-poikamme havaintopaikka on jos
sain saaristossa . Matti on seurannut radion 
sääennustuksia, joissa on kerrottu , että Poh
janmerellä oleva matalapaine on liikkeessä 
kohti koillista ja että sen pilvisyys- ja sade
alue on saapunut mm . Etelä-Ruotsiin . Sen 
verran Matti tuntee naapurimaiden maantie
toa, että voi ilman omaa karttaakin päätellä, 
että kyseinen matalapaineen keskus pian 
pyyhkäisee Etelä-Norjan yli jatkaessaan reitil
lään kohti koillista. Eikä haittaa vaikka ei 
näin päättelisikään. Tästä huolimatta Matti 
voi omalla olinpaikallaan seurata lähestyvän 
matalapaineen ja sadealueen vaikutusta luon
nonmerkkeihin ja vetää tästä omat johtopää
töksensä tulevasta säästä. 

Aamulla sää oli Turun saaristossa aurin
koista tuulen puhaltaessa leppoisasti lännestä 
Baltiaan siirtyneen korkeapaineen pohjois-

• 
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Ukkospilvi merellä on veneilijälle sama kuin va
roituskolmio maalla autoilijalle. 

puolella. Päivän aikana tuuli on kuitenkin 
kääntynyt vastapäivään eteläkaakkoon ja sa
malla alkanut voimistua. Tämä on aivan joh
donmukainen kehitys lähestyvän matalapai
neen etupuolella ottaen huomioon, että tuuli 
kiertää matalapaineen ympäri aina vastapäi
vään ja samalla merellä noin 30 asteen kul
massa saman paineen käyriin eli isobaareihin 
nähden . Kuvassa 1005 hPa (hehtoPascal) iso
baari kulkee Saaristomeren kautta melko tark
kaan juuri tällä kohtaa etelä-pohjoissuunnas
sa, jolloin edelläkerrotun perusteella tuulen 
pitäisi puhaltaa noin eteläkaakosta - niin kuin 
puhaltaakin. 

Toinen isobaareihin liittyvä asia on, että 
mitä tiheämpään ne on sääkartalle piirretty si
tä suurempi on tuulen nopeus . Tosin tuulen
nopeus määräytyy muistakin tekijöistä . Matil
la ei ole sääkarttaa, mutta tavallinen rasiail
mapuntari kylläkin . Sitä seuraamalla hän on 
saattanut havaita ilmanpaineen laskevan kiih
tyvällä nopeudella päivän aikana. Tästä hän 
on voinut päätellä, että tuuli todennäköisesti 
on voimistumassa - niin kuin voimistuukin, 
aivan kuten sääennusteessa oli kerrottu . Mut
ta koska Matin havainnointi ei voi ulottua 
horisontin taa, hän ei voi tehdä pitemmälle 
meneviä johtopäätöksiä siitä onko peräti 
myrsky nousemassa. Tähän tarvitaan meteo
rologin tietämys huomattavasti laajemmalta 
alueelta. Eikä riitä nykyaikaisessa sääpalve
lussa vain meteorologin tietämys - lisukkeena 
tarvitaan myös varsin monimutkaisiin ilmake-

hämalleihin perustuvia tietokonepohjaisia 
sääennusteita . Ja kuten on voitu toisinaan lä
hinnä vaikeasti ennustettavissa kesätilanteissa 
todeta - sekään ei aina riitä . 

Mutta Matti havaitsee luonnossa vielä pal
jon muutakin, jolla hän varmistaa sääennus
teensa luotettavuuden . Karkean kuvan ilman
paineen laskusta hän saa havaitessaan jalko
jensa kastuvan meriveden pinnan kohotessa. 
Lisäksi hän on jo aamuvarhaisella havainnut 
ohuita jalasmaisia kuitumaisia pilviä kohoa
van lounaan taivaalle. Päivän kuluessa pilvi
peite paksunee ja harsomaisia pilviä kulkeu
tuu iltapuolella nopeasti tuulen mukana kohti 
pohjoisluodetta korkeammalla olevien pilvien 
liikkuessa koilliseen. Tästä voidaan aivan oi
kein päätellä, että virtaussuunnat ja nopeudet 
sekä myös kosteus- ja lämpötilaolot eri ilma
kerroksissa maanpinnasta jopa yli 10 km kor
keuteen saakka voivat suuresti vaihdella . Pil
vitaivas ja sen muutokset voivatkin kertoa 
tarkkaavaiselle havaitsijalle erittäin paljon tu
levasta säästä. Vuodenaika ja lämpötila -
mutta ei vain havaintopisteen maanpinnan 
lämpötila - määräävät tuleeko esimerkkita
pauksen odotettu sade kesäisinä saderyöppyi-

Fagerholm merivartioasema, Korppoo. Uusi 
merisääasema otetaan täällä käyttöön 
1. 6. 1989. 

nä vai talvisena lumimyrskynä. Yksityiskoh
dissa oma uskomus ei ole "tiedon väärtti" 
eikä turvautuminen luonnonmerkkien kerto
maan saa viedä liian pitkälle ottaen huo
mioon , että saaristossa liikkuessa oma henki 
voi olla vaakalaudalla . Nykyajan sääpalvelus
sa onkin erittäin harvinaista, että turhaan va
roitetaan kovasta tuulesta tai myrskystä . 
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Kun vahinko kaikesta huolimatta sattuu ... 

Ei vara venettä kaada, tuumi myös Rauman Merivartioalueen päällikkö kapteeni
luutnantti Timo Tammiala Pirskeristä. Toivottaessaan hyvää ja turvallista veneilyke
sää kaikille, hän haluaa muistuttaa tärkei mmistä turvallisuusseikoista. 

Meitä on vuosia teroitettu ennen merelle 
lähtöä tarkistamaan veneen kunto ja varus
teet , huomioimaan säätiedotukset sekä nou
dattamaan meriteiden sääntöjä ja olemaan va
rovaisia . Lausahdukseen "Neuvokas kippari 
selviää siitä , mihin viisas ei edes joudukaan", 
sisältyy paljon omantunnon kysymyksiä, joita 
miettii selviydyttyään kiperästä tilanteesta 
merellä. Kuitenkin joskus voi käydä huonosti 
ja ohjeita tilanteesta selviämiseksi ei ehkä ole 
annettu riittävästi . 

Yllätyksellisen onnettomuuden varalta on 
vaikeaa antaa ohjeita edeltäkäsin. Kaikissa ti
lanteissa kysytään kipparilta ripeyttä, oma
aloitteisuutta ja ennen kaikkea inspiroi ntiky
kyä. Aloitetaan toimenpideohjei sto helpoim
masta päästä. 

Kun sumu yllättää, tarkista sijaintisi ja 
pue pelastusliivit päällesi. Ankkuroi veneesi 
laivaväylän ulkopuolelle ja nosta tutkaheijas
tin ylös. Jollet ankkuroi venettäsi , aja hitaas
ti, seuraa kompassia ja lokia sekä kuuntele 
toisten ääniä. Ajaessasi sumussa, valitse 
helppokulkuisi n reitti odotuspaikkaan ja vältä 
liikkuessasi laiva,·äyliä. 

Kun kone sammuu kovassa merenkäyn
nissä, pue pelastusliivit päällesi ja käännä 
veneen keula tuulta vasten ajoankkurin tai 
ankkurin avulla. Huolehdi sii tä, ettei vene 
täyty vedellä sekä tähystyksestä ja valmistau
du hätämerkinantoon. Aloita koneen korjaus
toimet mutta nosta ankkuri vasta, kun kone 
varmasti käy. 

Kun ajat karille, tarkista onko mahdolli
silla muilla veneessä olijoilla vammoja sekä 
pue pelastusliivit päällesi (tämä koskee luon
nollisesti kaikkia veneessä matkustavia). Tar
kista vuodot ja pyri tukkimaan ne. Tutki ve
neen ohjailukyky sekä potkurin kunto. Vara
potkuri ja työkaluja tulisi olla aina mukana 
veneessä . Mikäli on aallokkoa, pyri pois ka
rilta nopeasti , lisävaurioiden välttämiseksi. 
Irrota vene karilta peruuttamalla tulosuuntaan 
tai työntämällä matalikolta seisten . Voit myös 
viedä ankkurin jollalla kauas ja vetää ankku
riköydestä. Veneen voit saada irti myös kal
Listelemalla sitä ja viemällä painavia esineitä 

jollaan. Jos apunasi on muita veneilijöitä, 
pyydä toista venettä uittamaan köysi luoksesi 
ja vetämään veneesi irti. Varo etteivät köydet 
sotkeudu potkuriin. Mikäli vene uppoaa, am
mu hätäraketit ja jää matalikon läheisyyteen 
tai odota matalikolla. 

Kun tuli pääsee irti, varoita vaarassa ole
via . Taaskin on syytä pukea pelastusliivit vii
pymättä päälle. Käännä vene ajoankkurin tai 
ankkurin avulla siten, että palopesäke jää tuu
len alapuolelle. Pysäytä kone. Sammuta palo 
sammuttimella tai tukahduta se peitteellä. 
Heitä irrotettavat palavat esineet mereen. Sul
je polttoaine- ja nestekaasujärjestelmät. Sam
muta kytevät pesäkkeet vedellä. 

VUOTOMATTO 

n. 1,5 m 

köysien yllettävä veneen ympäri 

Ellei palo sammu, aja vene rantaan tai ma
talikolle. Ammu hätäraketit sekä jätä joku 
paikalle ja/tai ilmoita muuten avuntarve ja si
jainti. Mikäli olette avomerellä, jääkää pala
van veneen läheisyyteen , si llä se löytyy en
simmäisenä . Toimenpidejärjestys muotoutuu 
tilanteen mukaan. Pääsääntöisesti tärkeintä on 
estää tulen leviäminen. 

Kun veneesi vuotaa, pue pelastusliivit yl
lesi ja pidä sisään tuleva vesi minimissään 

• 
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pumpulla tai äyskärillä. Asenna vuotokohdan 
päälle ulkopuolelle vuotomatto . Sellaisen voit 
tehdä vaikka kumipatjasta , pressusta, huovas
ta tai patjasta. Pieneen reikään voit käyttää 
vuotokiiloja. Sisäpuolelta vuodon voi yrittää 
tukkia patjoilla, vaatteilla tms. kiilaamalla ne 
esimerkiksi melan avulla vuotokohdan päälle. 
Jos veneessä on paljon väkeä , on reiän tukki
miseen käytettävä ihmisvoimia . Tyhjennyk
seen sopivat pumppujen ja äyskärien lisäksi 
kattilat ja ämpärit . Huomaa , että vene uppoaa 
vasta kun vettä on sisällä jo pelottavan pal
jon. 

Jos vene toimista huolimatta uppoaa , pyri 
ajamaan se matalikolle tai rantaan . Tällöin 
etsintä- ja pelastustoimet käyvät helpommin . 
Ammu hätäraketit ja jää kaatuneeseen/uppoa
vaan veneeseen tai sen läheisyyteen. 

Kun veneestäsi putoaa henkilö, heitä hä
nelle pelastusrengas tuulen yläpuolelta. Tä
hystä pudonnutta jatkuvasti, ettei hän katoa 
näkyvistä . Jos näkyvyys on huono , heitä heti 
joku merkki veteen. Käännä vene nopeim
malla tavalla ja palaa takaisin veden varaan 
joutuneen luo . Nosta hänet heittoliinaa tai 
köyttä apuna käyttäen tuulen yläpuolelta. Jo
ku voi mennä pelastusliivit yllään köyden va
rassa veteen auttamaan. Muista rohkaista ve
dessä olevaa . 

Meripelastus 
Sjöråddning 

333777 
varanumero reservnummer 
655805 655806 

Kun veneessäsi on sairas/loukkaantunut, 
anna ensiapu parhaan kykysi mukaan . Ota 
yhteys merivartiostoon jatkotoimenpiteiden 
järjestämiseksi . Tilanteen vakavuuden perus
teella potilas si irretään veneellä tai helikopte
rilla sairaalaan. Lääkäriltä voi saada hoito
ohjeita myös VHF-radiopuhelimen avulla 
("Radiomedical"). Joissain erikoistapauksissa 
voidaan lääkäri toimittaa myös merelle poti
laan luokse. 

Purjeveneellä tapahtuvat onnettomuudet ja 
vauriot ovat huomattavasti hankalampia . Täs
sä jutussa ei ole mahdollisuutta syventyä oh
jeisiin tarkemmin , mutta lisätietoutta saa kai
kista veneilijöiden ja merenkulkijoiden oppi
kirjoista esimerkiksi: "Veneilijän perustieto", 
Matti Murto; "Veneily aapinen", Finnboat se
kä "Venepuhelinluettelo ja veneilyn turvalli
suusohjeita" , Turunmaan Meripelastusyhdis
tys. 

Lyhyesti muutamia yleisiä ohjeita hätäti-
lanteeseen varautumiseksi : 

Valmistaudu veneretkelle huolella. 
Hanki riittävät veneilytiedot ja -taidot. 
Harjoittele toimintaa ja opeta perheesikin . 
Hanki turvavarusteet sekä opettele niiden 
käyttö. 
Huolehdi , että veneesi ja varusteesi ovat 
kunnossa. Ellet omaa riittävää arviointiky
kyä veneesi merikelpoisuudesta, käänny 
vaikkapa merivartioston puoleen . 
Älä ota turhia riskejä matkallasi. 
Ilmoita reittisuunnitelma muutoksineen 
omaisille . 

Lopuksi eräitä käytännön yksityiskohtia, 
joita ei ehkä tule ajatelleeksi. Selvitä kompas
sin eksymä myös ikkunanpyyhkijän tai -pu
haltimen käydessä. Muista myös , että mikäli 
pistät sumulla pääsi ulos kattoluukusta seisten 
ja taskussasi on ruuvari/jakoavain, saattaa 
kompassi näyttää taskuusi . Koska pelastuslii
vit ovat valitettavasti harvoin päällä, niiden 
sijoitteluun veneessä kannattaa uhrata aikaa; 
miten ne saa ulos keulakajuutasta, jos keski
moottori oven vieressä syttyy tuleen? Miten 
saa liivit punkan alta, jos sprii.keitin kaatuu ja 
patjat syttyvät tuleen. Haistelkaa pilssin haju
ja. Vuotavan polttoaineen , nestekaasun sekä 
ummehtuneen kosteuden haju saattaa paljas
taa uhkaavan vaaran. 

Veneily , varsinkin perheveneily on haus
kaa. Erityisen hauskaa se on silloin, kun 
hommat osataan ja olo on turvallinen . Opeta 
ja harjoittele siksi kaikkia ja erityisesti pelas
tustoimia etukäteen. 

Timo Tammiala 
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Ranta pyssyn 
• mies 

Valamossa 
1943 

Valamon pääkirkko luostaripihassa. 

Kun allemerkitty on Runebergin mainitsema "viraton kersantti", pitää siksi katsas
tella tuonne menneeseen aikaan. Monituiset kuvatkin LaatRPr 3:sta johdattelevat 
muisteloihin. 

Ne kolmen vuoden asemavaiheet rannikko
sotilaana Laatokan itärannalla olivat sitä kyt
täämistä että kyrkkimistä, ei niinkään maarin
tamassa silmitysten olemista, tuota ankeaa 
oloa vihollisuudesta. Osastomme vartioi 
Mantsin saarella. Talvisodan tiimoilta täkäläi
set Härkämäen tykit tekivät täyden työn ja 
putket tulivat täysin rihlattomaksi ajettua. 

Täältä Mantsista läntisellä taivaanrannalla 
silmä erotti selkeällä säällä Valamon luostari
kirkon tomikupolin. Olihan vissi maine tuos
ta 5400 hehtaarin saaresta kiirinyt entuudes
taan yli Suomenniemenkin. 

Sallittanee pikkasen esitietoja kohteestam
me: 
Alkuhistoriassa munkit Sergei ja Herman So
lotvetskilaisina perustivat luostarilähdön tän
ne vuonna 1329. Tietysti toiminta lähti aluille 
skiitoista eli rukous-hiljentymispaikoista. Oli
pa skiittoja paraillaan neljiinkymmeniin las
kettavissa. Useasti vainot sekä valloitussodat 
häiritsivät maailmasta hiljenemään pyrkivää 

munkkilaitosta. Esimerkiksi ruotsalais-suo
malaiset asevoimat hävittivät luostarin vuon
na 1611 aivan maan tasalle, mutta sitten Pie
tari Suuri Venäjän hallitsijana sai elämän saa
rella taas jatkumaan. Pääkirkko vihittiin 
vuonna 1719. Sen kauas näkyvä kupolitomi 
ulottuu 72 metrin korkeuteen. Valamo koro
tettiin vuonna 1821 ensimmäisen luokan luos
tariksi. Enimmillään venäläis-karjalais-inkeri
läisveljestö oli määrältään 1300 ja Valamossa 
oli tällöin melkoisesti peltoviljelyä, karjan
hoitoa, puutarhaa, työpajaa ja muuta sellais
ta . Johtavien igumeenien tarmosta luostarin 
kehitys sai suopeita kasvukausia. Suomen it
senäistyessä idän ja lännen kiista ajanlaskusta 
vähensi Valamon munkistoa, jota oli niihin 
aikoihin noin 300. 

Pyhiinvaelluskohteena Valamoa on käytet
ty vuosisatoja Laatokan Karjalassa, Viena
Aunuksessa, jopa Novgorodia myöten . Esim. 
Aunuksesta - totesin puhutteluissa - jokainen 
vanhempi asukas oli aikoinaan kynnelle ky-

t 
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Ltn Olanterä ja sotpast Eino Eskola ihailevat 
Valamon pappismunkki Mihailin antamia ome
nia. 

kenevänä tehnyt "pyhillä käymisen" Valmoil
le (Aunuksen sanonta) . Vanhempi kansa us
koi, että Taivaan Jumala kuulee venäjänkieli
set rukouksen auliimmin, ja erittäinkin , jos 
ne Valamon alttarilta esitetään. Olihan noita 
pikkuluostareita Äänisessä , Syvärillä ja Ko
nevitsassa Käkisalmen edustalla, mutta ker
ran elämässään vaellus kreikkalaiskatolisessa 
pääkeskuksessa Valamossa kuului tähdellisiin 
asioihin. 

Vuonna 1943 sain sotilaana tehtävän Mant
sista käsin käydä tuolla monien mielestä unel
mien saarella. Vesimatkaa sinne oli 35-40 
kilometriä. Makeavesinen Laatokka näytteli 
meille varsin teräviä aaltojaan. Muutamilla 
pienen ryhmämme jäsenillä olivat huulet kal
peina, kun päästiin Bajonnoin suojaan. Rat
kaisevasti helpotusta kulkuun saatiin luostari
salmen suulla Nikolskin skiitan luona, mistä 
tulimme kaikessa seesteisyydessä läheltä ha
vainnoimaan komean luostarikompleksin ole
musta. Ylävällä mäellä siinä tuo maineikas 
Valamo! 

Varsin hiljaisina ne muutamat munkit asut
tivat laitostaan. Niin kuin karjalaiset valtaosin 
olivat palanneet omille kunnailleen vuonna 

-42 sotapoikien perassa, niin nama munkit 
evakostaan olivat myöskin tänne pyhättöönsä 
palanneet. Sotilastukikohtana Niikkana
kasarmeineen Valamo ei näytellyt mitenkään 
huomattavampaa osaa . 

Aamusella sitten saimme oppaan johdolla 
tutustua pääluostarin nähtävyyksiin . Kahdet 
esipihat ympäröivät pääkirkkoa, jonka alaosa 
oli pimeänä, mutta yläkirkkosali nähtiin täy
teen maalatuin raamatullisin kuvin . Talvisota 
näytti jonkun verran rikkoneen muita luostari
rakennuksia , mutta pääkirkolle oli vähiten 
osunut vaurioita. Kirkon korkeasta tomista 
saimme näkymää laajemmalti, kuten eteläi
seen Rautaveräjän alueisiin. Huomiota kiin
nitti hyvämetsäisestä maisemasta esiinpistä
vät skiittojen kullatut ristit. Joitakin nimiä jäi 
mieleen , kuten Sadon Jumalan skiitta vilje
lysten reunamilla , Kaikkien Pyhien skiitta , 
Sergein enkelin kohtaamisen skiitta ja Getse
mane läheisellä kukkulallaan . 

Saarella asui tarkemmin sanottuna käyn
timme aikana seitsemän vanhahtavaa munk
kia. Tummine kaapuineen ne kulkivat pihoil
la ja katosivat kammioihinsa , yksinäisiin ja 
kenties vähemmän viihtyisiin . Yksi iloisempi 
pitkäviittainen viskeli meille omenoita, sekä 
lähelle sattuneille paikallisille sotilaillekin . 
Tämän hetken Valamon "isä" majuri Karejär
vi oli järjestänyt käyttöömme polkupyöriä, ja 
kuin piispana pappilassa kävimme tutustu
massa etäisempiinkin nähtävyyksiin . Satama
lahden toisella puolella mittava Karjakartano 
kieli voimakkaasta elintarviketuotannosta 
rauhan vuosilta, noilta vuosilta, jolloin mat
kailu työllisti tätä "Laatokan helmeä". Nimet 
sellaiset kuin Öljymäki , Jerusalem, Jeesuksen 
hauta olivat myös esillä kaikessa hartauden 
hämärässään. 

Alun toista sataa krapu-saksiniekkaa rak
sutti korissamme, kun ryntäilimme vihdoin 
panssaripaatillemme. 

Tummat, satumaiset ja ylväät luostaripiir
teet peilautuivat tyveneeseen satamalahteen ja 
vain hetkeksi moottorimme myllerrys sekoitti 
sen kuvan. Otimme sitten Nokolskin edustal
ta suoran kurssin tärkeään omaan tukikoh
taamme rantapyssyn Mantsiin. 

Eero Kajantola 
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Kevätmietteitä "ajankohtaiselta kakkoselta" 
Kevät on antanut itsestään selviä merkkejä 

jo toista kuukautta , eikä vielä kuitenkaan olla 
maaliskuun puoliväliä pidemmällä . RT:ssä ta
pahtumat seuraavat toisiaan vanhalla rutiinilla 
- tammikuussa siirtyi siviiliin osa miehistöä 
ja helmikuussa astui uusi erä palvelukseen , 
talvilomat pyörivät ja aurinkorannat ruskista
vat yhtä sun toistakin RT:läistä . Tällainen 
uusi joukossa seuraa näitä asioita sivusta ja 
laskee päiviä omaan lomaansa kuin varusmie
het aamujaan. 

Helmikuun alusta jätin Rauman Esikunnan 
ja puolen vuoden työrupeamasta siellä tulikin 
vain kaksikuinen , kun Kuuskajaskari houkut
teli tällaisen vannoutuneen maakravun tykön
sä. 

Opettelin tilannevalvojan töitä muutaman 
viikon , kävin tutkakokeessa ja nyt istun yösy
dännä yksin pimeässä huoneessa ja katselen 
"Ajankohtaista Kakkosta" . 

Linnake sinällään on ihan mukava, mielen
kiintoinen ja ennen kaikkea epätavallinen työ
paikka . Jos nuo esikunnan miehet olivat liik
kuvaisia, niin nämä linnakkeen miehet vasta 
meneviä ovatkin . Sen verran olen heitä jos
sain tavannut, että osaan yhdistää nimet ja 
naamat. He tuskin tietävät minun olemassa-

olostani tai nimestäni - sellaista on elämä. 
Meitä naisia linnakkeella työskentelee loppu
jen lopuksi melko monta, mutta meidät on 
hyvin piilotettu kuka sairastuvalle , kuka keit
tiöön - tai niin kuin minut - yksin pimeään 
huoneeseen ; poissa silmistä - poissa mielistä. 

Mausteet sitten! 
Esikunnassa noita varusmiehiä oli vain 

kourallinen - täällä jo hyvinkin runsaasti . 
Mausteena tälle pimeässä yksinäisyydessä is
tumiselle ovat ne hetket , jolloin käy Sotkussa 
ja vaihtaa sanan jonkun varusmiehen kanssa. 
Parin linnakekuukauden aikana olen oppinut 
tuntemaan nimeltä tusinanverran noita tykki
miehiä ja tietenkin nuo "omat" tutka-alikes
sut. On sitä tuossakin joukossa jos jonkinlais
ta maustetta, ja tämä palvelus tekee heille 
kaikille varmasti hyvää . 

Kevään vaihtuessa kesäksi jättää linnak
keen sekä suuri joukko varusmiehiä että pääl
likkömme. Pojat lähtevät kuka mihinkin -
päällikkömme siirtyy vaativampiin tehtäviin 
ulkomaille; minä jatkan yksin pimeässä - ke
vättä rinnassa. 

Erja Sallinen 

• 

alkaksen kevät 

Linnakkeita rasitetaan sattumanvaraisesti 
eri toimintoja koettelevilla tarkastusjoukoilla. 

Tällä kertaa liikkeellä oli Helsingistä ja 
Turusta tulleet asepuolen edustajat Heikon 
luotsaamina . Tarkastus eteni tuttua uomaansa 
Utössä kunnes noustiin Kattrumpanille johta
valle mäelle. 

Saaren keväinen luonto, tyyni auringossa 
kimalteleva meri ja tuhannet pesintänsä aloit
tavat haahkat pysäyttivät lumoavaan näkyyn
sä koko joukon. 

Katseltiin maisemia ja ihasteltiin kuinka 
kalkakset panivat parastaan haahkanaarasten 
suosion saavuttamiseksi . No , koska kyseessä 
oli ihmissuvun koirasjoukko tämä valtava 
luonnonnäytelmä herätti mieleen joukon yhte
neviä omakohtaisia ajatuksia , jotka Heikko 
puki kaikkien puolesta sanoiksi todeten : 

"Pojat, kuvitelkaa tilannetta , rasvatyyni 
meri, ilta-auringon punertama ja lämmittämä 
graniitti, tuhannet haahkat ja oma daami mu
kana sulautumassa osaksi luontoa." 

Heikon puheet irrottivat makeat naurut ja 
tyytyväiset ilmeet, sekä luonnollisesti myös 

,..... .,. 

jälkipohdinnat. Joku turkulaisista, ei ranta
pyssyn miehiä, aloitti ihmettelemällä , miksi 
meren tulisi olla rasvatyyni. Joku toinen tote
si, että hänen mielestään ei tarvitse olla. 

Pohdinta eteni ilta-auringon osuuteen. Sitä
kin ilman tunnuttiin selviävän. Lämpimän 
graniitin kohdalla oltiin jo aivan yleisesti sitä 
mieltä, että se vasta onkin ihan joutavanpäi
väistä . Ja kun oli repimisen alkuun päästy 
mentiin loppuun asti . 

Eräs helsinkiläisistä tiivisti tulevansa hyvin 
toimeen ilman haahkoja, kunhan vain saisi 
"sulautua osaksi luontoa" daamin , kenen hy
vänsä kanssa. 

Utön päällikkö pysähtyi hetkeksi ajattele
maan keskustelua . Kun nauru oli tauonnut , 
hän katsoi Heikkoa silmiin , heitä kumpaakin 
alkoi hymyilyttää ja he hymyilivätkin niin 
kauan, että muiden huulille hymy hyytyi, 
kunnes Heikko tiivisti : "Hyvät herrat , me 
olemmekin tiivistäneet läpi koko elämisen 
laadun kirjon . Kaikki eivät valitettavasti tajua 
eroja koskaan eläessään . Voi heitä ." 

Tyrsky 
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Kun kalkaksen vaimolta hermo petti 

Kauniin saaristomme kevään äänet , aurin
gon paiste ja jäitten lähtö olivat jo virittäneet 
kalkakset keväis iin leikkeihin . Vedet alkoivat 
lämmetä ja kiire isimmät kalkakset kokoontui
vat jo ukkoseuroihinsa valkoiksi !autoiksi 
saariston ulkoreunan vesi lle. 

Ulkosaaren linnakkeen päällikkökin oli jo 
työntänyt veneensä vesi lle ja viikonvaihteen 
kevätretki Almskäri in a lkoi. Päällikön veneen 
pääkone jyrähti käyntiin j a kuljetti ka ikkia 
seitsemää hevosvoimaansa käyttäen tuon mai
nion " merten vinttiko iran" kuuden solmun 
nopeude lla retken päämäärään , A lmskärin 
saaren laguuniin. Päällikön perhe varustei
neen asettui ta loksi saaren kalamajaan . Lou
naan jälkeen pääll ikkö, tavoi lleen uskollise
na , kellistyi ruokalevolle, lähe tti poikansa 
"vartiokie rrokselle" ja antoi vaimonsa anopin 
miniän hoitaa loput "juoksevat asiat". 

Saatuaan ti skit tiskatuiks i, peite ltyään uk
konsa, tarkaste ttuaan "vartiokie rroksella" o le
van poikansa sij ainnin , ke itettyään "päivä
uniltaheräämiskahvin" kiehumaan ja lakais
tuaan porstuan tunsi päällikön vai mo "sisäi
sen kutsun" houkutte levan etsimään sopivaa 
kivenkoloa . Huole llisen maastontieduste lun 
tuloksena päällikön vaimo valits i henkilökoh
taisiin mitto ihinsa soveltuvan geologisen 

...... -~ 

~.x._ 

.. .. 

muodostelman , jonka sijainti antoi myös riit
tävän suojan tuulta ja tähystystä vastaan . Hän 
poisti kehonsa alaosan verhona o lleet vaate
kappaleet ja kyykistyi . . . , mutta tässä to i
minnan vaiheessa petti kalkaksen vaimon her
mo. Kalkaksen vaimo o li oman maastontie
duste lun tuloksena päätynyt pesänvalinnas
saan samaan geologiseen ja topografiseen pis
teeseen , jossa päällikön vaimo nyt pylliste li . 

Kalkaksen vaimo ruilautti aromaattisen 
munien suoja-aineen pesäänsä, rääkäisi kuu
luvasti ja poistu i paikalta s iipiä ja jalkojaan 
käyttäen pohjoiskoilliseen . Päällikön vaimo 
muutti a lkuperäistä toimintasuunnite lmaansa 
nopeast i, k irkais i huomiotaherättävästi ja 
poistui pa ikalta kehonsa a laosan verhona ol
leita vaatekappale ita nilkoissaan venyte llen 
ete lä lounaaseen . 

Ruokalevolta ilman kahvia herännyt pääl 
likkö ja vart iokierroksensa keskeyttänyt pääl
likön poika tapas ivat kiivaasti hengittävän , 
mutta muuten ilmeisen vahingoittumattoman 
emonsa ja huoltajansa, joka housujaan noste l
len kerto i kuinka kalkaksen vaimon hermo 
pett i ensin . Näin pääll ikön perhe oppi jälleen 
yhden käyttäytymismallin keväisessä saaris
tossa . 

PSii 

,, 
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Rannikkotykistön salainen 
ase merivoimilla lainassa -
eli aseapua 
joukko-osastojen välillä 
rauhanajan sodankäynnin 
tehostajana 

Merivoimillamme todettiin voimakasta viholl is
toimintaa erään laivastotukikohdan alueella. Moni
naisten eri torjuntayritysten tuloksettomista ponnis
telu ista huolimatta vihollinen jatkoi tuhoisaa toi
mintaansa. Joskus jo varsin epätoivoisinakin alueen 
torjuntajoukot etsivät uusia torjuntamuotoja ympäri 
rannikkoa. 

Tällöin astui kuvaan aseapu , hyvässä yhteistoi
minnassa ennenkin toimineen rt :n antamana. Pieni 
Katanpään linnake joutui uhraamaan osan salaisesta 
aseestaan sodankäynnin alttarille . Uhrauksen suu
ruuden ja aseensa puolinaisuuden hava itessaan lin
nake aneli monasti aseensa osaa takaisin , muttei 
saanut. , ~ 

JI 
Rehtinä naapurina päätti avustaja lähettää ko. sa

laisen aseensa loppuosankin merivoimille, jotta 
taistelut sujuisivat heidän osallaan vielä entistäkin 
paremmin . Aseen runko lähti keväällä matkaan on
nentoivotusten ja käyttöohjeiden saattelemana. Sa
lainen ase oli näin torjuntajoukoilla kokonaan käy
tössä. Mielenkiinnolla avustajalinnak:keella odotel
tiin aseen toiminnasta tietoja . 

Kuinka ollakaan niin jo parin viikon kuluttua 
saimme lohdullisia, jopa erittäin hyviäkin uutisia 
torjuntavoitosta naapuriemme hyväksi. Samoin sa
lainen aseemme palautetti in linnakkeellemme erää
nä kauniina kevätpäivänä. Tosin ase oli lainassa 
jonkin verran rähjääntynyt. Saatekirjelmässään tais
teluvoimat kiittelevät nöyrimmästi käyttöoikeudes
taan ja ilmoittavat kaikkien vihollisten alueeltaan, 
aseavun ansiosta, hävinneen. Näin voimme tässä
kin todeta, miten arvokasta yhteistoiminta eri jouk
kojen välillä on. 

Voimme täällä Katanpäässäkin nyt viettää lokoi
sia kesähetkiä hyvillä mielin oltuamme isommal
lemme hyväksi avuksi tämän käydessä ankaraa so
taa useiden kuukausien ajan alueellaan toimivia 
ROTTIA vastaan. Koska ase on salainen, siitä ei 
voi paljastaa enempää . Pertti Mattila 

Laivamiesten patiinit 

Olen tässä pitemmän aikaa ihmetellyt miksei lai
vamiehille ja etenkin kansipalveluksessa olevi lle 
varusmiehille voida hankkia muita jalkineita kuin 
tavalliset mustat nahkakengät. Paitsi että liukkai lla 
kansilla lomapatiineissa taiteileva kansimies on 
komin näköinen, lienee jalkine niitä turvattomim
pia suolaveden huuhtomalla kannella. Jollei nyt 
ihan Docksidereita pojille hankita niin miten olisi 
vanha kunnon haisaapas liukuestepohjalla ja tarvit
tavilla vahvistuksilla . Voisi olla harmaana tai 
maastonvärisenä, jolloin rantaritsat ja sorsapoliisit
kin voisivat käyttää niitä liukkailla kall ioi lla tem
meltäessään. Voin myös kokemuksesta kertoa että 
haisaapas lähtee vedessä paljon helpommin jalasta 
kuin täyspitkä nokialainen. 

Nimim. Vanaattinen luisto 

- Kultamuru 
puhelimeen!!! 

Kahvimuki! jäivät puolitiehen, päät kohosivat 
katselemaan toisiinsa ja oli suunnaton epätietoisuus 
si itä, että mitä se emäntä nyt taas oikein tarkoittaa. 

Itse asianosaisella ei ole mitään epäselvyyttä ke
nestä on kysymys. Vain hänelle ja suurimmalle 
osalle meistä naisista se on ollut tähän asti selvää. 

Kul tamuru nousi muina miehinä ja lähti vimuil
len keittiön puolelle puhelimeen muiden jäädessä 
katsomaan moninaisin ilmein . 

Hänen viheltelynsä työn lomassa pi risti aina 
kummasti huonoakin työpäivää ja antoi uskoa itse 
kullekin. Hän tuntui aina niin hyväntuul iselta. Me
netimme äärettömästi hänen si irtyessään reserviin. 
Siinä meni fantastinen ystävä ja työtoveri !!! 

Tähtisilmä 
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Turun Rannikkotykistökilta - kummikilta 

Rannikonpuolustajain Killan syntysanat 
lausuttiin huhtikuussa 1962 Helsingissä . Var
sin pian tämän jälkeen perustettiin paikallis-
kiltoja rannikko ·· · 
hin . Turun Kiila 

14 % 30-39 vuotiaita . 
Turun Rannikkotykistörykmentti, killan 

kummirykmenttinä, on kiitettävällä tavalla tu-
. · n aina monin 

entiltä. Ellei 
evp. John Felix nam , ·nta jäänyt 
päivänä samana vu suppeaksi ja "sisään äin lämpiäväksi" . 
kerholla pidetyssä ta puolestaan kilta o pyrkinyt mahdol-
rannikonpuolustaja Samana iltana perust .v·n,01 111K siensa rajoissa yllä , itämään yhteyttä 
tiin Rannikonpuolu tajain Kilta, Turunmaa nttiin ja etenkin sen varusmiehiin eri-
osasto. Sen ensim äiseksi puheenjohtajaksi • a1sten juhlatilaisuuksien hteydessä. Ehkä 
tuli John Veranto . Vuoden 1964 vuosiko- näkyvimpänä yhteistyömuotona on ollut Kal-
kouksen yhteydess· perustettiin kiltaan nais- kas-lehden julkaiseminen hdessä rykmentin 
jaosto, joka kuite in ajanmittaan sulautui kanssa. 
kiltaan siten , että 1ohtokunnan jäsenistä on Killan jokavuotisina · · oina ovat olleet 
osa naisia . 13. 9 . 1978 pidetyssä kiila miset itsenäisy ·n, kaatuneiden 
kouksessa hyväksyt iin sääntöehdotus ··ivän, puolustu in lippujuhla-
mukaan Rannikonp olustajain · Ran istörykmentin 
maan osaston nimi uuttu· s vala-, ylentä-
tykistökilta ry:ksi. kof ivä uuksiin. 
ja toiminta-alueen run er n juhlatilaisuus 
lan rekisteröinti t tui aht Utön taistelun 
maila se tuli Maan lustu ~ ~ ~ r((t!;~<'~i tust s . Turun Ran-
senkillaksi . Rann· puol ..... ....__ ....... ~,<,; hankk aulut kiinnitet-
valtakunnalliseksi äkillaksi' ----w in juhla! Utön majakan 

Killan sääntöjen §:n muka -..~ - -~ -~ -. -. -_-_s_"""" a taulu seuraava suo-
" Killan tarkoitu na on 

hengen kehittämi ja ylläp 
nikkotykistön ja m iden ranni 
a elajien sekä rann kon väestön toisiinsa lä-
hentäminen, ranni on puol piiriin 
kuuluvien historiall sten per· teis-
ten muistojen vaal mine 
vien asevelvolli lv 
taminen, yhteis 
keuksiin joutun 
minen." 

Killan varsinais · si jäseneksi hyväksytään 
jokainen rannikko 1stössä tai muissa ranni
kolla toimivissa sel ·eissa palvellut tai pal
veleva ja sotilas titetitävissä toiminut tai toi
miva Suomen kansalamen sekä killan varsi
naisen jäsenen o aineA tai ystävä. Killan jä
senmäärä on oli t pe, stamisestaan lähtien 
tasaisesti kasvava He se vuoden 1988 lo
pussa 552, joista naisia oli 80 . Myös ikära
kenne on ollut suhteellisen tyydyttävä, sillä 
noin 20 % on ollut 20-29 vuotiaita ja n. 

n kunni ·tus niille mie-
hille , jotka torjuivat v· n ilmavoimien 
tukeman · äyksen ja ai-
heutti estyksellisestä 

. . ··11ikön kiitok-

·tapaus oli Tur
e kiven paljasta-

isen juhlatilaisuus 6 . 1 1 ' 77. Ajatus pys-
t tää Itsenäisyyden kive mu tomerkki Tur
ku n syntyi 3 . 6 . 1974 urun Seudun jouk
ko sastokiltojen yhteis ötoi ·kunnassa, jo

imesi samalla patsa toimi unnan ja jossa 
n Rannikkotykistöki lan dustajat olivat 

iivisesti mukana. Kotimaisesta punaisesta 
graniitista valmistetun noin neljä metriä kor
kean patsaan suunnitteli kuvanveistäjä Antti 
Louhisto. 
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Killan 20-vuotispäivästä 20. 11 . 1982 
muodostui arvokas juhlatilaisuus , jossa tapah
tui kiltalipun naulausseremonia. Turun Ran
nikkotykistökillan nimen symbolit ilmenevät 
lipussa siten, että lipun tangonpuoleisessa 
yläkulmassa on Turun kaupungin vaakunaku
vio , keskellä rannikkotykistöä kuvaava suljet
tu bastionimurtoviiva, jonka sisällä on ristik
käin tykinputket ja merenpinnan aaltoviiva 
sekä lipputangon kärjessä kiltojen tunnukse-
naan käyttämä tomikuvio. 

Luonnollisesti killan toimintaan on kuulu
nut vuosi- ja yleiset kokoukset sekä johtokun
nan kokoukset, joita vuosittain on ollut toista
kymmentä . Lisäksi killan jäseniä on osallistu
nut Rannikon Puolustajain Killan sekä Turun 
kiltapiirin kokouksiin. Merkittävin tapahtuma 
on yleensä ollut joka vuosi järjestetty "Ranni
kon Puolustajain Päivä" , johon kiilalaiset 
ovat runsain joukoin osallistuneet. Turun 
Rannikkotykistökilta on toiminut yhteistoi
minnassa Turun Rannikkotykistörykmentin 
kanssa Rannikon Puolustajain Päivän järjestä
jänä joka viides vuosi . 

Killan muusta toiminnasta voidaan mainita 
jokavuotiset retkeilyt rannikkotykistön sekä 
muiden aselajien palveluspaikoille ja erilai
siin matkailukohteisiin. Erityisesti näistä koh
teista voidaan luetella retket Gyltön , Utön, 
Örön , Kuuskajaskarin, Katanpään , Hästö
Busön ja Russarön linnakkeille sekä Suomen
linnan Rannikkotykistörykmentin , Hangon, 
Kyminlinnan ja Vaasan Rannikkotykistöpat
teristojen alueille . Kilta on tehnyt myös mat
koja Tukholmaan , Leningradiin ja Riikaan. 

Killan toiminnassa ansioituneita kiltasisaria 
ja -veljiä sekä killan toimintaa tukeneita hen
kilöitä ja yhteisöjä on muistettu killan pie
noislipulla tai ansiolevykkeillä . Rykmentti on 
myös myöntänyt killan johtokunnan esityk
sestä ansiokkaille kiltalaisille rykmentin ris
tin . 

Lopuksi lainattakoon vuoden 1979 toimin
takertomuksen päätännästä seuraavaa: 

"Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kilta
tietouden levittäminen yleisön keskuuteen . 
Jokaisen kiltaveljen ja -sisaren olisi otettava 
tämä omaksi asiakseen . Kiltojen on aikanaan 
täytettävä se paikka, joka sotiemme veteraa
nien jälkeen jää tyhjäksi maanpuolustuksen 
työsaralla. Pitäkäämme huolta , että jälk.ikas-

vuon turvattu, ts. hankkikaamme Kiltaamme 
uusia nuoria jäseniä. 

Hyvän yhteishengen - rannikkotykkimies
hengen - vaaliminen on myös yksi Kiltamme 
tärkeimmistä tehtävistä . Se rakentuu asela
jimme arvokkaille perinteille." 

Toivo Veriö 

Merellinen piilosanakilpa 

Piilosana on vihjeessä ja sen kirjainpi
tuus on sulkeissa vihjeen jälkeen. Siitä 
vaan älynystyröitä hieromaan . 

1. Yksi alittelee rimaa päivän , toinen on 
korkein lajissaan. (8) 

2. 0 , se on kadar! (10) 
3 . Gn , lyöt kanelin mausteeksi. (13) 
4 . Haniko meni välillä vieraisiin? ( 10) 
5 . Salliiko tj 1. Haukka itseään hakattavan? 

(9) 
6. Salakkaa pyytäessään osuu joskus lin-

tuun ! (6) 
7 . Otsa vial' sillä, joka tätä pelkää. (8) 
8. Hei, me metri solmuksi sidotaan . (10) 
9 . Kiva noidan on kulkea, jos N ei kiusaa. 

(9) 
10. Molasinkohan Valion? (11) 
11 . Osteritpa + t maistuvat! ( 10) 
12 . H, tilaa ravi-kuljetus! (10) 
13 . Se on eri rima, joka merellä ohitetaan . 

(7) 
14. RT suomi lasin . (12) 
15 . Maasta se löytyy , jos perille pääsee. (6) 
16. TK löysi katit . (12) 
17 . Purserit hokee: "Ne kotiolot voittaa" ! 

(13) 
18. Älyävälle tie aukeaa eteen ja taakse. (5) 
I 9 . AO systeri rypi uimarannalla. ( 13) 
20. Anne klöör in 59"49'P 22°20' 1. ( 11) 

Vastaukset I . 7 . 1989 mennessä osoitteel
la: Elina Laihoffurun Rannikkotykistöryk
mentti, PL 5, 20811 Turku . 

Kahdelle oikein vastanneelle kirjapalkinto. 
Sanak.ilvan laati kiltasisar 

Tellervo Salonen. 



Kotiviinin 

Suuri Viinikirja väittää, että joka sadas maailman ihminen 
on joko viinin viljelijä, valmistaja tai kauppias. Maailman 
viinisadosta riittää vuodessa 8 pulloa viiniä jokaiselle maa
pallon asukkaalle. Tähän määrään lisättynä kotiviinien val
mistus, joka viime vuosikymmeninä on selvästikin yleisty
nyt, tämä edellä mainittu 8 pulloa varmastikin kertautuu 
useita kertoja. Valmistuksen lisääntymiseen kotioloissa lie
nee moniakin syitä . Uskoisin niiden olevan mm. lisääntynyt 
vapaa-aika, joka antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia har
rasteita, yhteiskunnan aikaansaamat alkoholipoliittiset toi
menpiteet sekä perushiivakantojen moninaistuminen , jolloin 
valmistus kotona valmiin tuotteen onnistumisen kannalta hel
pottuu . 

Olen itse usean vuoden aikana valmistanut kotiviiniä, joka 
lähinnä on ollut sherry-tyyppiä . Tähän sherry-tyyppiseen vii
niin olen päätynyt lähinnä sen takia, että se onnistuttuaan on 
erinomainen seurusteluviini. Myös saatavilla olevat raaka
aineet ovat useasti sanelemassa valmistettavan viinityypin. 
Minulla on ollut käytettävissäni huomattavia määriä sinisiä 
ja keltaisia luumuja, jotka soveltuvat erikoisen hyvin tähän 
sherry-tyyppiseen viiniin. Lisäksi olen käyuänyt jonkin ver
ran omenoita, erilaisia viinimarjoja sekä päärynöitä. Toki on 
muistettava. että viinin valmistukseen soveltuu melkein mikä 
tahansa luonnontuote . Monet viininvalmistuksen ohjekirjat
kin antavat tähän tarpeellisia neuvoja . Näitä on kuitenkin 
syytä huolella kokeilla ennen kuin oleuaa saavansa valmiin 
hyvänmakuisen tuotteen . 

Saattaa olla, että viinin vaJmistus on jonkinlainen sukuvi
ka, sillä olihan serkkuni Marlin viiniteollisuuden palveluk
sessa kymmeniä vuosia ja itseni olen elättänyt hotellinjohta
jana useita vuosikymmeniä. Oma ammattini on tehnyt viinis
tä kovin luonnollisen asian , samalla , kun viininvalmistuksen 
eri vaiheet ovat tulleet läheisiksi. Miten sitten olen omat vii
nini valmistanut , siitä hieman lähemmin. Tähdennän kuiten
kin jo tässä vaiheessa, että monilla lukijoilla on varmasti 
omia kikkoja, joiden ansiosta ovat saavuttaneet hyviä tulok
sia. Sen takia nyt antamani ohjeet ovat pitkälti "KOTIVIINI" 
kirjan sekä oman vuosien saatossa opitun käytännön sanele
mia käytännön tietouteen perustuvia valmistustapoja . 

Omat kotiviinini olen valmistanut seuraavasti: Kyseessä 
on käymispullo, jonka vetoisuus on noin 28 litraa . On huo
mattava, että näiden pullojen koko vaihtelee jonkin verran , 
se ei kuitenkaan sanottavasti vaikuta lopputulokseen. Enem
män merkitystä on käytettävien raaka-aineiden aromipitoi
suudella. 

Hyvin pestyt ja puhdistetut marjat tai hedelmät laitetaan 
teräs- tai emalikattilaan, johon lisätään sokeri ja vesi . Tämä 
seos annetaan kiehua niin kauan , että hedelmät rikkoutuvat. 
Yleensä tämä kestää noin 15 -30 minuuttia. Näin saatu 
"mäskäytys" -seos annetaan jäähtyä noin 25 asteeseen, jonka 
jälkeen siihen lisätään esikäytetty hiivaseos, tai hiiva kaade
taan suoraan käymiskattilaan . Saatavilla olevilla hiivalaaduil
la on jonk.in verran toisistaan poikkeavia käytöstapoja, joita 
on syytä tarkoin noudattaa . Käymisastian "kattilan" pitää olla 
tiiviisti jollakin kankaalla peitetty, tähän soveltuu hyvin laka
nakangas tai pyyheliina. Tämä peittäminen estää paitsi pölyn 
pääsyn käymisseokseen, mutta ennen kaikkea se on ns. viini-

valmistuksesta 

kärpäsiä vastaan tarkoitettu toimenpide. Nämä hyvin pienet 
kärpäset ovat kovin kiinnostuneita käymistilassa olevasta 
seoksesta ja tarpeeksi su,1rina määrinä pilaavat koko toimen
piteen . On syytä muistaa, että tämä "mäskäys"vaihe on var
sin raju, joten käymisastian tulee olla tarpeeksi tilava yli
pulppuamisen varalta . Tarpeellisen käymisvaiheen jälkeen, 
joka on noin 3-5 päivää siivilöidään mäskäysastiassa oleva 
esikäynyt tuote käymispulloon. On taaskin syytä muistaa, 
että tämä siivilöiminen on tehtävä huolella , jotta varmasti 
kaikki arvokas raaka-aine tulee tarkoin talteen . Siivilöimisen 
voi suorittaa joko hyvin tiheän seulan läpi tai paras tässä olisi 
harsokangas . Siivilöimisissä saatu tuote kaadetaan käymis
pulloon , johon lisätään loput sokerista ja lisäksi tarpeellinen 
määrä vettä, jonka lämpötila tulisi olla siinä 25 astetta tai 
vähän alle. Pulloa ei saa tässä vaiheessa täyttää ihan täyteen, 
si llä jäl leen alkaa huomattavan voimakas käyminen, jota kes
tää taval lisesti noin 3-5 päivään. Pullo on heti suljettava 
vesilukolla ilmatiiviisti. Varsinainen viinikäyminen on alka
nut. Olen käyttänyt hedelmiä tähän seuraavasti: luumuja n. 5 
kg, marjoja n. 3 kg, omenia tai päärynöitä n. 2 kg . Luumuis
ta on poistettava kivet sekä omenista ja päärynöistä siemenet. 
Kuitenkin luumunkiviä voi jättää jonkin verran. sillä ne anta
vat oman erikoisen lisämakunsa valmiiseen viiniin . Sokeria 
olen käyttänyt n. 4 kg ja vettä tarpeellisen määrän, tämä riip
puu "mäskäys"kattilan koosta , kunhan sitä ei vaan tule 
enempää kuin pulloon sopii. Käymispulloon lisätään loput 
sokerista eli 3-5 kg . Vähempi sokerimäärä antaa hieman 
kuivemman viinin kuin suurempi sokerimäärä. 

Alkukäymisen tasaannuttua käymispullossa , siihen voi
daan lisätä tarpeellinen määrä puhdasta vettä niin paljon, että 
pullo täyttyy lähes korkkiin asti . Muistakaa aina keittää vesi
johtovesi , hyvää kaivovettä ei tarvitse keittää. 

Käymisen kestettyä pullossa noin 2-6 viikkoon on pullo 
tyhjennettävä ja pohjaan jäänyt sakka heitettävä pois sekä 
pullo pestävä huolella . Pullon tyhjennys käy parhaiten tyh
jennysletkulla varoen sekoittamasta pohjasakkaa . Tuote on 
vielä tässä vaiheessa varsin pahanmakuista ja osittain happa
men hajuista. Vasta tämän toimenpiteen jälkeen alkaa varsi
nainen viini valmistua . Koska pullosta on tuotetta hävinnyt 
jonkin verran pohjasakan ansiosta on pullo heti täytettävä jäl
leen puhtaalla vedellä. Pullo suljetaan huolella vesilukolla . 
Loppu käyminen kestää 2-6 viikkoon . Noin viikkoa ennen 
tyhjentämistä käymispulloon lisätään tarvittava selkiytymistä 
edistävää ainetta , joka kirkastaa tuotteen . Pullotusvaiheessa 
oleva kotiviini sisältää alkoholia noin 10- 12 % ja noin 6 
kuukauden pulloissa säilytyksen jälkeen yleensä 16-19 % 
alkoholia . Jotta valmistamamme kotiviini on saavuttanut si lle 
asetetun tyypeimakunsa on sen säilytys kestänyt todella noin 
6 kuukautta. Alkää pilatko hyvää viiniänne juomalla sitä lop
puun ennen valmistumistaan . 

Ja lopuksi , viinihiivaa on saatavissa sekä apteekeista, että 
tavarataloista. Apteekin viinihii valla tulee ehkä hieman pa
rempi lopputulos , mutta käymisvaiheen alkaminen on työ
läämpi ja ehkä joskus hieman epävarmempikin . 

Hyviä seurusteluiltoja kaikille Kiltalaisille hyvän kotisher
ryn ja hyvien ystävien seurassa. 

Sitä toivoo Kiltalainen Raumalta, Paul Laaksonen 
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Killan vuosikokous 
Killan vuosikokous pidettiin 18 . 2 . 1989 

LSSLE:n koulutustiloissa, Kaivokatu 12. Kokouk
seen oli saapunut yli 40 kiltalaista. 

Lisäyksenä ja täsmennyksenä aikaisemmin jul
kaistuun toimintasuunnitelmaan voidaan mainita 
seuraavaa: 

Toukokuun 30 päivänä kello 18 .00 on tuiustu
miskäynti Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk
menttiin, Heikkilän kasannialueelle . Linja-auto 
n:o 13 lähtee kauppatori lla Heikkilään . 
Kesäkuun 13 päivänä on retki Kustavin Kallio
rantaan, jossa ruokailu ja ill an vietto tanssiaisi
neen . Lähtö maistraatin puistosta linja-autolla 
kello 12.00 . 
Heinäkuun 22 päivänä on Rannikonpuolustajain 
päivä Gyltössä . Ohjelmasta mainittakoon seu
raavaa: 

Kello 10.30 lähtee maistraatin edestä linja
auto Latokariin, josta kello 11 .00 lähtö lai
valla Gy ltöön. 
Kello 14.00 saapuminen Gyltöön. 
Kello 14 .30- 15 .30 linnakkeen esittely. 
Kello 15 .30- 17 .00 ruokailu . 
Kello 17 . 15- 21.00 illanvietto kerholla . 
Kello 21.00 lähtö linja-autolla Turkuun. 
Muilta paikkakunnilta saapuvia pyydetään 
saapumaan linja-autoi lla kello 14.00 men
nessä Gyltöön. 

Heinäkuun 29 päivänä on rykmentin yhteisvala
tilaisuus ja omaistenpäivä Naantalissa. Tilaisuu
teen ovat kiilalaiset tervetulleita . 
Elokuun 19 päivänä tehdään saaristoretki. Reitti 
on seuraava: Turku - Kustavi - Houtskär -
Korppoo - Turku . Matka tehdään linja-autolla 
ja saaristolauta ll a. Lähtö tapahtuu maistraatin 
puistosta kello 08.30 "Matka-autojen" autolla. 
Ruokailu on Korppoossa. 
Lokakuun 28 päivänä syysjuhla Svenska klub
benilla . 
Marraskuussa teatterimatka Tampereelle ja 
käynti jossakin tehtaassa. 
Joulukuun 10 päivänä tehdään ostosmatka Ruot
siin . 
Joulukuun 14 päivänä te hdään matka Utöön, 

jolloin Utön taistelusta on kulunut 50 vuotta. 
Rykmentti järjestää kuljetuksen ja ohjelman . 
Samassa tilaisuudessa kilta luovuttaa Utön kap
peliin purjealuksen tunnustuksena s iitä uhrautu
vasta ja suuriarvoisesta työstä , mitä saaren väki 
ja linnakkeen henkilökunta on tehnyt ja tekee 
merellä vaaraan joutuneiden henkilöide n pelas
tamiseksi . 
Aikaisemmin mainittu toimintasuunnitelma pi
tää muilta osin paikkansa . 

Killan toimihenkilöt 1989 
Puheenjohtaja Toivo Veriö (puh . 921 /311 217) 

Järjestäytymiskokouksessaan 15 . 3. 1989 johtokunta 
jakoi tehtävät seuraavasti: 
Matti Ahlroos varapuheenjohtaja (puh . 
92 1/323 746) 
Elina Laiho sihteeri (puh . 921 /695 362) 
Irmeli Mäihämäki taloudenhoitaja (puh . 
921 /655 0 14) 
Helga Wilkman huvitoimikunnan vetäjä ja jäsenkirjuri 
(puh. 921 /317 332) 
Albert Heino jäsen (puh. 921 /329 870) 
Heikki Kanervamäki jäsen (puh . 92 1/655 385) 
Kauko Peltonen jäsen (puh. 921 /442 264) 
Heikki Suo mäki jäsen ( vara) (puh . 921 /311 23 7) 
Timo Kuorehjärvi jäsen (vara) (puh. 921 /501 604) 
Pekka Päivärinta jäsen (vara) (puh . 921 /501 662) 
Pentti Laine jäsen (vara) (puh . 921/771 552) 
Reino Linkosaari jäsen (vara) (puh . 921 /392 362) 
Rykmentin yhteysupseeri ylil Raikko Rostedt (puh. 
92 1/695 375). 

Viktorian husaari 
Tampereen Työväen Teatterissa 

Lähes neljåkymmentä kiltalaista ystävineen o li va
rustautunut 18 . 3 . matkaan bussilla , jota ohjasi laulava 
kuskimme Jouko Laiho . 

Viktorian husaari ei pettänyt odotuksia yli kolmitun
tisessa esityksessään. Elävät, riemukkaat tanssit ja lau
lut niin soolotehtävissä kuin kuoroesityksissä olivat 
mukaansatempaavia ja rytmikkäitä. Silmää hivelivät 
puvut ja lavastus . Näyttämö säteili . Kaiken kaikkiaan 
kokonaisuus toimi hyvin . 

Teatterielämyksen lopuksi nautimme aterian Aleksi 
20:ssä ja operetin säveliä tapaillen päädyimme lauan
tai- illan pimetessä koti-Turkuun . Kaija Tuominen 
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~ .. . saarilta 
~ ~ ja kiviltä 

Orö 
Varusmiestoimikunta (VMTK) on toiminut 

Örössä ripeästi ja niinpä onkin saatu paljon aikai
seksi . Linnakkeella on pelailtu kaukalo- ja jalka
sekä lentopalloa. Nyt kesän tullen on varsinkin ten
nis muodostunut suosituimmaksi peliksi . Linnak
keelle on saatu soutuvene varusmieskäyttöön ja 
VMTK on hankkinut , ylimääräisten aggressioiden 
purkuun (?), nyrkkeilyssäkin . Myös aina katkeile
via ja hukkuvia biljardikeppejä sekä tikkoja on han
kittu lisää . 

Sosiaalilautakunta on VMTK:n anomuksesta 
myöntänyt varat kolmoskanava-antennin j_a venee
seen sijoitettavien stereoiden hankintaan. Orön toi
mikunta on pystynyt vaikuttamaan sisäjärjestyk
seen, esittämällä verryttelypuvun ( 1 . smurffipuvun) 
käyttöä iltavahvuuslaskennassa. 

Utö 
Edellisen kaltaisia, huomattavia tempauksia ei 

Utössä ole viime aikoina järjestetty. Sikäläinen 
VMTK on ison hankkeen edessä. Tarkoituksena on 
lisätä valokuvauskalustoa. Linnakkeella on jo pi
miö sekä tarvetta lisäykseen. Kauaskantoisissa 
suunnitelmissa kajastaa videokuvauskaluston han
kinta. Pojat pohtivat ja Kalkas jää kuulolle. 

G ltö 
loikien ideoima sählytumaus jäi tällä erää pelaa

matta. Ei toki siksi , että pojat olisivat jänistä
neet . . . Uuden turnauksen mahdollisuutta on nyt 
hyvä aprikoida linnakkeelle hankitun Trivial Pur
suitin ääressä. Gyltön pojat ovat innokkaita musi
soijia ja niinpä soittimista pidetään huolta ja niitä 
pyritään hankkimaan lisää. 

Turku 
Turkulaisten nuori varusmiestoimikuntatyö on 

käymistilassa. Hankintoja on tehty paateille , jossa 
niitä kipeimmin tarvittiin ja nyt myös kasarmille. 
Kassulle on saatu biljardipöytä, Trivial sekä pub
tikkataulu . Tenniksen peluu sujuu suuressa varus
kunnassa myös "meidän pojilta". Radiotoiminta 
jatkaa säännöllistä kulkuaan eetterissä. Turkulaiset 
haluaisivat pitää mahdollisuuksien mukaan ryk
mentin omat YMTK-päivät . 

Kuuskajaskari 
Raumanmeren pojat ovat valmistaneet saarensa 

kesään kokoamalla minigolfradan kuntoon. VMTK 
on täydentänyt punttisaliaan lisälaitteilla ja paikal
lisradiotoiminta on jatkunut Raumallakin. Kuukau
den välein on tehty ohjelmia, joissa on esitelty mm. 
alokasaikaa ja palvelustehtäviä, lähetetty terveisiä 
ja soitettu tietysti toivelevyjä. Ohjelman kuuntelu 
linnakkeella sujuu nyt paremmin kuin hyvin, kun 
sotilaskotisisarten hankkimat stereot on asennettu 
sijoilleen. 

Linnakekierroksella 
Iltahartauden jälkeen kuljin linnakkeen käytäväl

lä ja parissa tuvassakin . Antti oli näemmä joutunut 
päivystäjäksi, näytti kirjoittavan jotain. 

- Mitäs kirjoittelet? 
- Naiselle. 
- Sotaväestäkö kerrot? 
- En, kunhan lavertelen . 
Keskustelimme niitä näitä ja jossain vaiheessa 

pääsimme taas siihen ikuiseen puheenaiheeseen , 
naisiin . "Päänsärkyä niistä saa", totesi Antti, aluksi 
itsekin hiukan huvittuneena, mutta vakavoituen . 

Kuukausi sitten lomalla ollessaan oli Antti tutus
tunut aivan upeaan tyttöön . Kaunista tapaamista 
vain häiritsi eräs murhe: Tyttö oli nimittäin 25-vuo
tias ja Antti vasta kaksikymmentä. Kukapa sen 
ikäinen tyttö nyt kehtaisi parikymppisen pojanklo
pin seurassa näyttäytyä, oli Antti ajatellut ja anta
nut tytön ymmärtää asioiden olevan aivan toisin 
kuin mitä ne todellisuudessa olivat. Armeijasta ei 
Antti ollut sanallakaan maininnut , vaan oli kertonut 
olevansa erään teknisiä laitteita toimittavan firman 
palveluksessa saaristossa meneillään olevassa pro
jektissa. Työpaikalle ei tietenkään voinut soittaa ja 
kirjeetkin olisi parempi lähettää kotiosoitteeseen. 

Pienellä mutta ratkaisevalla petoksella alkaneesta 
romanssista oli kuukauden vilkkaan kirjeenvaihdon 
aikana kasvanut vierivän lumipallon tavoin oikea 
hätävalheiden vyyhti . Nyt oli tarina saanut yllättä
vän käänteen , kun tyttö ilmoitti tulevansa viikon
loppuna vierailulle Antin kotikaupunkiin. Kotiinsa 
Antti ei voisi tyttöä viedä, sillä vanhemmat eivät 
juoneen suostuisi . 

Keskustelimme pitkään ja tuntui siltä, että Antti 
alkoi ihan itse asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. 
Käsitys siitä, ettei valheella pedattu suhde voi kan
taa kauas sai Antin tekemään päätöksen . Hän nak
kasi aloittamansa kirjeen roskiin ja aloitti uuden: 
"Rakas Annika . . Pekka Lindqvist 
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rannikon puolustaja 
Linnakkeen 
laiskin mies 

Henri Roth Vehmaalta tuli Gyltöseen 
alokkaaksi. Edellisen vuoden hän oli tehnyt 
töitä sekä opettajan sijaisena että kirjastos
sa. Kirjurikurssin jälkeen palveluspaikaksi 
vaihtui Jaskarin linnake. 

Kirjuri mielletään yleensä pahaksi ja 
laiskaksi mieheksi . - Hänhän nakittaa muut 
hommiin ja lähestulkoon myöntää itselleen 
lomia. Millaisena kirjuri näkee itse työnsä? 

_ Työssä on helppoja ja vaikeita asioita. Hankalimpia ovat kaudet , jolloin on valtavast_i 
hommia - silloin ne kyllä kaatuvat niskaan. Varusmiehen puolelta katsoen nom 70 % tyosta 
on näkymättömissä. . . . . .. .. .. . .. 

_ Kirjurin tehtäviä on pitää vahvuusk1rJaa, huolehtia palveluskortllen taytost_a, k1rJ01Uaa 
mitä erilaisimpia asioita koneella sekä tietää vähän _ka1kk1 kaikesta. Palveluskavent pommitta-
vat kysymyksillään lomista ja kaikesta muusta p1tkm iltaa - Jopa suihkussa ._ .. . . 

Syksyllä Henri lähtee Turkuun opiskelemaan noin kuudeksi_ vuodeksi llet0Je_nkas1ttel_yopp1a. 
_ Kun armeijassakin saisi kirjanpidon tietokonepohJa1seks1. P-kortllkm vo1s1 olla tietokanta 

ja päivärahan maksukin järkeistyisi. 

Tero risti 
(Kuuskajaskari 30. 3.) 

Valatilaisuuden yhteydessä järjestetyssä omais
tenpäivässä myönsi eversti Simola kokelas Tero 
Rantaselle rykmentin ristin. Vaikka varusmiehistä 
vain harva saa ristin , kommentoi Tero omaa palve
lustaan: "Kunhan vaan on tehnyt hommansa." Hän 
naurahtaa tyttöystävänsä Ines Mansuryn olevan 
enemmän innoissaan huomionosoituksesta. "On 
hienoa kun Tero on pärjännyt armeijan jutuissa. 
Koko vuosi , kaikkine eri vaiheineen on ollut jännä. 
Mä olen jututtanut Teroa ja armeija jutuissa on ollut 
jotain kiehtovaa" , kertoo Ines. 

Seksilomalle? ! 

Lyhyt puhelinkierros linnakkeelta toiselle paljas
ti, ettei edes vapun juhlintaan ole rykmenllssa sek
silomia anottu . Näin erotiikkamietintö ei ole otta
nut vielä täällä tuulta purjeisiinsa. Ruotuväki-lehti
hän teetti kokeita eri puolilla Suomea ja muutamis
sa varuskunnissa seksilomat menivät läpi kuin 
MTV:n pommi turvatarkastuksesta. Tosin on Gyl
tön linnakkeella lähtenyt mies lomille "yleiseen 
hauskanpitoon". 

Off-shore 
(Kuuskajaskari 29. 5.) 

Juha Fagerström toi pitkille matkoille tarkoitetun 
off-shore -kilpaveneensä Jaskarin laituriin. Tästä 
eteenpäin ei Juhalla liene vapaa-ajanongelmia, sillä 
veneen trimmaus ja harjoittelu nielevät käytettävis
sä olevan ajan melko tarkkaan. Varsinainen kilpai
lu on matka-ajo, joka voi Juhan suosimalla huonol
la säällä kestää jopa 2 1/2 tuntia. 

. . . ja se alokasilta 
(Kuuskajaskari ) 

Sotilaskotisiskot järjestivät hyvien tapojensa mu
kaan alokasillan, joka säilynee pitkään poikien 
mielissä. Ohjelmaa varusmiesten lisäksi esittivät 
Pläkkploosarit sekä Rauman ammattikoulun tyttö
jen tanssiryhmä: Lea, Jaana, Maija, Mira ja Taina 
(puuttuu kuvasta). 
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VESIJOHTOLIIKE 

TURUN 
LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma- Pe klo 8- 16 

LVI-tarvikkeet 
- varaosamyynti 
- asennukset 
- korjaukset 

Öljypolttlmet 
- varaosamyynti 
- asennukset 
- huoltokorjaukset 

••-C>IIVWIIVW.A. C>
-=-~-ra<E:--.A. •• 

Antenniasennus 

SKY-TEL OY 
SORASATAMANKATU 3 20810 TURKU 

921-511 335 

Välitämme veneitä jollasta alukseen. Jos ha
luat veneillä vapaa-aikanasi, etsimme juuri 
Sinulle sopivan veneen ja hoidamme myös 
rahoituksen. 

Esimerkki: moottorivene FIM 50.000,-
käsiraha 
aika ilman lyhennystä 
korko 

2 vuotta 
14,5 % (lopullinen) 
5-15 vuotta. maksu aika 

22100 MARIEHAMN 
TEL. (9)28-167 77 
TELEFAX 928-172 03 
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M ika maailman 
aunrimm11.ssa saaristossa. 

Päi11ävuorol!t1 lasw1 kanssa mmtittflVtm 
hrlposli ja edullimti. Nllfmtalista ja 7i,rusta. 

Hyvä Viking-matka 
alkaa matkatoi mistosta . 

VIKING LINE 

Wi Iso ns Lanthandel 
Rosala 

Hiittisten saariston oma kauppa. 
elemme asiakkaitamme ympäri vuo 
uat erikoispalvelua, soita ja sovi etu 

Hoidamme homman. 

TERVETULOA 
PUH. 67 108 ja 67 366 
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r-+-----t-~ Kipuu~särkyyn 
myö~~urneeseen 

--t--------1 

~allt!k::::,;:1~~~k::;~~!~oon lJ:1 ~:::'å~~~: 
profeem vallruuaa suoraan kivun syntymekamsmun 
ji1 kiJumel/a alentavasti 

Käyttöa1heet tJlapälSet bpu- Ja kuumelllat 
hiten lihas- Ji1 mvelkwuc, päänsärky reumasärky 

1------i--"I==!---+--+- kuukau~~1~~~!':irr1:S::::Iuden ra, imetyksen 

fa~:~:m~~:e::~~i:~~~~:e~t!~~~ ~~: 
f-------'f-----t---f--j----j-- vaan käyttöohJeeseen Pakkauksessa 20 tablet//a 

1 1 1 1 1 ! 1 

Luotettava suomalainen lääke 

Turun Kirjansitomo Oy 
Perustettu 1904 

Akselintie 5, 20200Turku 
puh. (921) 534 005 ja 534 030 

Teollista kirjansidontaa 
perinteitä unohtamatta 

-R--------------3s_ 

~A!~§,tt~b~,~ARI KOUKI KV~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 

Gyltön linnake huhtikuussa 1989 

Mennen, tullen matkasi varrella. 
Tankkaukset, pikapesut ym. huoltamopalvelut. 

~A!~§,tt~b~1~3ARI KOUKI KV ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
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KUNTOSALI JA SOLAAIUM 

JUMPPIX OHITTAMATON 
AURI N KO-OSOITE 

KARJALAN KATU 15 26100 RAUMA 
PUH. (938) 240 061 

AVOINNA: 
ARK: 8.00- 21.00 (solarium 20.00) 
LA: 10.00- 17.00 
SU: 12.00- 16.00 

Tule tutustumaan! Käytettävissäsi on uudenaikaiset kuntosalilaitteet, 
solarium, aerobic ja lämpölaihdutus sekä todella siistit saunatilat. 

TUO FILMISI MEILLE 
SAAT OMAN ETUKORTIN 

r, , ..... 

Jokaisesta kehitetystä ja kopioidusta filmistä saat / :~;..,..., .... 
etukorttiisi leiman, joita keräämällä saat meiltä ; .:..~~ - ,l_··_ .. 
rahanarvoisia etuja seuraavasti: / ··· · ~ ;;; 

2 LEIMAN ETU: / . . .;'. 
ILMAINEN 24 KUVAN FILMI / . 

4 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN 30 x 45 cm VÄRISUURENNOS , . 

6 LEIMAN ETU: ~ 
ILMAINEN VÄRIFILMIN KEHITYS JA 
KOPIOINTI 

Rauman Foto 
Valtakatu 4 ZZOOIO 
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Luonnikast suvejatko 

PUJO 11 
Henkilökunta 

HANGON KAUPUNKI 

------- Autoilija -------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin . 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 396 071 

0 •• 

ABO UNDERRA:-1•1-'ELSER 
on maan vanhin sanomalehti 

Förlags Ab Sydvästkusten 
Linnankatu 10, Turku. Puh. 921-333 886 
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~ mB (W 
27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnake huhtikuussa 1989 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ mR©'J 
27160 Olkiluoto 

-'R---------------39 _ 

Suomessa hukkuu vuosittain 
noin 400 ihmistä 
Seitsemän kymmenestä 
on hukkuessaan alkoholin 
vaikutuksen alaisena 

Vesillä vesiselvänä 
ALKO 

OY GRUNDSTRÖM & 
HEINRICHS AB m.. Rauma, satama 
~ Puh. Vaihde 3121 

• RTK•palVelu 0V 

... ja puhdasta tulee ! 

Lyseokatu 1. (PL 57) , 26100 RAUMA. puh 938-220233 

!!ti~W 
Rauma puh. (938) 230 115 

MUKAVAA 
MATKAA! 

Bussimatkastanne huolehtivat: 

RAUMAN SEUDUN 
JA MERIALUEEN 
ALUEELLISET 
SÄÄTIEDOT SEKÄ 
ENNUSTEET 
KAKSI KERTAA 
PÄIVÄSSÄ 
SÄÄPUHELI
MESSA. 
SOITA 038 

... --+---



AVAA 
SILMÄT 

MAAILMALLE. 
JOKA 

PÄIVÄ. 

2cin5i-Suomi 
- SNUU LEHTES 


