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mikä tärkeää 
tänään 

Ottaessani vastaan Turun Rannikkorykmentin komentajan 
tehtävät tervehdin kaikkia Kalkaksen tekijö itä, tukijoita ja luki 
joita. 

K alkas on tärkeä perhelehti Rykmentin to imipisteiden välillä 
ja välittäähän se parhaiten tapahtumat ja tunnot Rykmentin ys
täville, erity isesti Turun Rannikkotykistökill an jäsenille. Toi
votan Kalkaksen tekijöille uskoa , iloa j a luovuutta työssään 
maanpuolustuksen ja Rykmentin hyväksi . 

Rykmentillä on lakiin perustuvat y leisesti hyväksytyt tehtä
vät , joita sen henkilökunta ammattitaidolla toteuttaa . T änään ei 
ole näköpiirissä , että tehtävien perusteita olisi tarpeen muuttaa. 

Puolustusvoimien tehtävänä on lain mukaan mm. edistää 
osaltaan puolustustahtoa. On tärkeää meidän j okaisen osaltam
me sel vittää itsellemme miten minä voin edistää maanpuolus
tustahtoa j a maanpuolustuksen uskottavuutta . 

Arkipäivän tehtävi ssä tämä on parhaimmillaan tunnollista 
tehtäv ien suorittamista palvelun j a yhteistyön hengessä Ryk
mentin hyväksi , to istemme ja omaa työtä arvostaen. 

Tänään arvostetaan tiedon, älyn ja teknologian maailmaa 
mutta ainakin yhtä tärkeää on tulevan kannalta työn eti ikka ja 
ihmisten tunnot. 

Tulevaisuuden uhkista keskusteltaessa on tänään yhä vaka
vampana esillä ympäristökatastrofit ja luonnon turmeltuminen. 
M eidän tulee Rykmentissä osaltamme es imerkillisesti edistää 
ympäristön- ja luonnonsuoj elua niin , että voimme j ättää tulevil
le sukupolville hyvällä omallatunnolla maailman kauneimman 
saari ston, j oka Rykmenttimme alue nyt on. 

T ärkeitä as io ita on paljon mutta niistä myöhemmin j a konk
reetti semmin . 

Ongelmiakin on ja niitä ilmaantuu aika-ajoin lisää . Uskon , 
että pulmista selvitään kunhan vain vuorovaikutus, yhteistoi 
minta ja henkilösuhteet toimivat. 

Lopuksi : "Yksi on laulu ylitse muiden: Ihmisen aattehen 
hengen ankara laulu" . 

Risto Sinkkonen 

KANSIKUVA: "Hyljes kotivesillämme. Kuva: vuoden luontokuvaaja Seppo Keränen 
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Valtionhallinnon uudelleenorganisointi on törmännyt 
e i niinkään odottamattomaan ristiriitaan . Kaikkien mie
lestä julkisia menoja on supistettava, mutta juuri kukaan 
e i tahdo hyväksyä mitalin to ista puolta , viranomaispal
velujen vähentämistä . Se näyttää kuitenkin olevan väis
tämättä edessä, koska kalliin ihmistyövo iman käyttöä on 
supistettava. 

Merellä kustannus-hyöty-ajattelun toteuttamispyrki
mykset ovat jo nousseet otsiko ihin . Rajavartio laitok en 
aikeet e ivät ole saaneet merelläliikkujien e ivätkä saaris
tolaisten ymmärtämystä . Pe lätään, että kiinte iden toim i
paikkojen sulkeminen he ikentää viranomaisten luomaa 
merenkulun turvallisuutta . To iminnan supistamisen vai
kutuksista aluevalvontaankin voidaan esittää kie lte isiä 
arvio ita. 

Puolustusvoimat ja erityisesti rannikkotykistö on jou
tumassa mielenkiinto iseen tilanteeseen tässä kehitysku
lussa . Aselajin on kyettävä omalta osaltaan rationalisoi
maan samalla kun sen keske isiin tehtäviin kuuluva me
rellinen aluevalvonta näyttää vaativan lisää kapa iteet
tia . Lisäksi vo idaan ennustaa , että merivartijoiden lä nä
olon vähentyessä ves illäliikkujat ja saaristolaiset odotta
vat puo lustusvoimilla yhä enemmän tukea ja turvaa . 
Odotukset ovat ymmärrettäviä, jos kohta lak i sanookin, 
että jokainen mere llä kulkeva vastaa ensisijaisesti itse 
omasta turvallisuudestaan. 

Rannikon tulevaisuudenkuvaa hämmentää lisäksi 
edessä oleva uudistus, jolla aiotaan madaltaa hallinnon
alojen välisiä raja-aitoja . Miten kaluston ja henkilöstön 
yhteiskäyttö saadaan sovitetuksi visioon , missä vähem
mällä työvoimalla yritetään suoriutua yhä suuremmasta 
työtaakasta kustannusvastaavuuden periaate tiukasti 
mie lessä? 

Olen todennut aikaisemminkin tällä palstalla: edes ä 
ovat mielenkiintoiset ajat. 

Jouko 
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Kaarina Ylösen kädessä piikki ei varusmiestä pelota .. 

Vain ikkunat puuttuvat 

Rykinentin sairastuvilla 
ovat asiat Inallillaan 

Turun Rannikkorykmentin sai
rastuvilla ovat sekä henkilöstö että 
välineistö asianmukaisessa valmiu
dessa. Saariolosuhteet aiheuttavat 
omat ongelmansa lääkintähuollon 
toteuttamiselle, mutta niistä huoli
matta ei Kuuskajaskarin, Gyltön, 
Utön tai Örön ole terveydenhoidos
ta tingitty. Örön linnakkeen sairas
tupaa lukuunottamatta kaikilla 

saarilla työskentelee sairaanhoita
ja. Rykmentin lääkäri tekee käyn
tejä kaikilla kivillä, Kuuskajaska
rin ja Gyltön linnakkeilla on lää
kintähuoltoupseerit ja kaikilta lin
nakkeilta löytyy vielä lääkintä
aliupseeri. Lääkintähuoltovälineis
tö on myös pidetty mahdollisim
man ajanmukaisena. Vai onko? Ai
nakin ikkunat puuttuvat . . . 
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Kuuskajaskarin linnakkeen sairastupa on vah
vuuksiin nähden pieni . Vuodepaikkoja on vain kah
deksan, ja til anteeseen, jossa joudutaan lainamaan 
tilaa sa irastuvalle yläkerran luvista onkin ajauduttu. 
Kuuskajaskari n linnakkeen sairaanhoi tajana on jo 
70-luvun alusta to iminut Kaarina Ylönen. 

- Sairastuvan välineistö ja henki löstö on kyllä
kin riittävä , mutta til aa tarvittaisiin ajoittain enem
män. Vuodepaikkoja sekä yksi ho itohuone lisää, 
ni in kaikki olisi kunnossa . 

Pitkän uransa aikana Kaari na Ylönen on tark
kaan tutustunut saare lla työskente lemisen haitta ja 
hyötypuo liin . Myös varusmiehet pääasialli sina po
tilasjoukkona antavat oman leimansa sairaanhoita
jan työlle linnakkeen sa irastuvalla. 

- Vaikka venematka onki n lyhyt on se silti alka
nut tavall aan ras ittaa . Puolitunt ia ennen ja jälkeen 
työn veneessä tuttuja näkymiä tutkaillen ei j aksa 
innostaa. 

- Linnakkeen sairastu va lla sairaanho itajana toi
miminen on itsenäistä ja aika kausiluonto ista työtä. 
Välillä on hilj aista , väli llä , vars inkin palvelukseen
astumispäivinä , töitä tehdään rajusti. 

Varusmiehet potilaina ovat suhteell isen samanta
painen joukko . Terveyskeskuksessa potil asjonossa 
on monen ikäistä, miehiä ja naisia , kun taas sa iras
tuvan ho itotunnilla on aika tarkkaan 20-vuoti aita 
miehiä. 

- On totta , että potil aat ovat saman tyy li siä ja 
use in myös valitettavat viat. Mutta toisaalta sairas
tuva lla pitäisi oll a perustietämys ka ikilta lääketie
teen aloilta . Sairaanho itajan pitäisi venyä psykolo
gista urologi in , kertoi Kaarina Ylönen sairaanhoita
jan työn erityispi irteistä Kuuskajaskarin sa irastu
vall a . 

Rykmentin sairastuvilla lääkintähuolto toimii. 

Palvelushelpotukset annetaan tarpeen mu
kaan. 

"Vain ikkunat puuttuvat" 

Turun Ranni kkoryk ment in li nnakkeiden sairastu
vista mittav in on Gyltön linnakkeen sairastupa, tai 
oikeastaan sairaala . 

- Tuvasta tulee mieleen pieni punainen mökki . 
Sitä Gyltön sai raala e i minusta muistuta , ihmetteli 
sa irastupa nimeä Gy ltön sa iraanhoitaja Hilkka Jo
hansson. 

Gyltön sairaalassa on 14 potilaspaikkaa , sairaan
hoitajan ja lääkärin huoneet, hammaslääkärin huo
ne sekä pieni laboratorio . Hammas lääkärin lai tteet 
on hi ljattai n korvattu Lahdesta tuoduill a uudemmil
la laitteilla . Vapun jälkeen Gyltöössä on ollut val
miudet hoitaa siten myös hammashoito , joka ennen 
hoidettiin varuskuntasairaalassa . 

- Sairaalatyössä sairaanhoitaja e i ehkä törmää 
samaan määrään paperityötä, mutta heillä on yö- ja 
viikonloppu vuoroja. Täällä työ on vapaampaa ja it
senäistä. Alokkaitten saapuessa on tode llinen työ
ru uhka, joka kasvattaa paperityön hoitotyötä suu
remmaksi. 
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Gyltöön sairaanhoitajana on Hilkka Johansson. 

Utön saaren terveydenhoidosta vastasivat sairaanhoitaja Marja Lahti ja lääkintä-AU Mika Suova
nen. 

Lääkäritilannekin on Gyltössä kaikkein säännöl
li sin ja varmin . Korppoon kunnanlääkäri Tuuli 
Wahe-Rohrwach käy katsomassa maanantaisin , 
keskiviikkoisin ja perjantaisin aamuhoitotunnilla. 
Tiistaisin lääkäri on tavattavissa iltaisin. Tämä on 
selvä etu muihin linnakkeisii n nähden, joilla ryk

mentin lääkäri Parkkola vierailee tarpeen ja mah
dollisuuksien mukaan , mutta ei kuitenkaan sään

nöllisesti. 

Varsinaisessa hoitotyössä myös Hilkka Johans
son on luonnollisesti todennut potilaiden ja vaivo
jen suppeuden. Nuori mies , infektiotaudit ja rasi
tusvamma!, siinä hoitotyön kohde karkeasti kitey

tettynä . 

- Voisi tietenkin luulla, että hoitotyö on tylsää 
sairaalassa, jossa kaikki potil aat ovat nuoria miehiä 
rasitusvammoineen ja infektiotauteineen . Jokainen 
ihminen on erilainen. Sellaista lähtökohtaa ajatellen 

työ ei voi olla tylsää. 

- Ikkunat täältä ainoastaan puuttuvat , sanoi sai
raanhoitaja Johansson lopuksi . 

7 

Utön linnakkeen vuodeosastoa. 

"Puhelin on välttämätön" 

Utön ja Örön lääki ntähuollon suurin haaste on 
matka . Välimatkat lääkäriin ja sairaalaan ovat mel
koiset , ja ilmasto aiheuttaa omat ongelmansa kulje-

Sairastuvilta varusmies saa apua niin pieniin kuin suuriinkin vammoihin . 
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tuksille. Utössä varusmiesten ja kyläläisten lisäksi 
muodostavat -veneilijät kesäisin suuren sairaanhoi
toa tarvitsevan joukon. Hätätapauksissa helikopteri 
on korvaamaton. 

Merivartioston helikoptereilla on noin puolen 
tunnin lähtövalmius virka-aikana, ja sen jälkeen 
no in tunnin lähtövalmius . Helikopterin saa soitta
malla hätänumeroon 000 tai meripelastuskeskuk
seen. Jos merivartioston helikopteria ei saada syys
tä tai to isesta, niin apua haetaan ilmavoimien tai 
viime kädessä yksityisten helikoptereista . 

- Välimatkat ovat sekä rasite että riski . Sairaan
kuljetuksessa tunti voi olla kohtalokkaan pitkä , ja 
toisaalta rasite, si llä loma-aja ll a matkustetaan. Lä
hes yksi lomapäivä menee matkoihin , selvitti Utön 
sairaanhoitaja Marja Lahti välimatkan aiheuttamia 
vaikeuksia . 

Utön kasarmi on melko uusi , joten myös sairas
tuvalla tilat ja välineet ovat kunnossa. Helikopterin 
lisäksi välttämättömäksi aparaatiksi Marja Lahti 
mainitsee puhelimen. 

- Puhelin on välttämätön vaan ei kaikkivoipa . 
Lääkäri käy saarella riittävän usein , muttei säännöl
li sesti. Paljon asioita joudutaan hoitamaan puheli
mitse . 

- Työ saarella on ollut mielenkiintoista ja haas
tavaa . Kunta maksaa osan palkasta, joten myös 
kuntalaiset kuuluvat työsarkaan. Potilastulvaan ei 
törmää, mutta virka-aika on venyvä käsite . 

- Aina sa iraanhoitajan koulutus ei tunnu riittä
vän. Töitä on joskus tehtävä "ohi oman koulutuk
sen". Utön saare lla vaadittaisiin yhdeltä ihmiseltä 
tiedot ja taidot psykiatrista gynekologiin. 

Marja Lahti lähtee kesällä viiden ja puolen vuo
den työsuhteen jälkeen saarelta . 

- Yli viisi vuotta olen viihtynyt mainiosti, mutta 
nyt on sell ainen olo, että on jo mukava lähteäkin . 
En ole saaristolai nen enkä voisi edes kuvitella jää
väni eläkkeelle saarelle , selvitti saaristolaisuuttaan 
Marja Lahti . 

Örössä vastuu varusmiehellä 

Örön linnakkeen sairastupa ja lääkintähuolto on 
poikkeus rannikkorykmentissä . Sairaanhoitajaa ei 
ole, täyttämätön virka kylläkin sekä se , että neljä 
vuodepaikkaa käsittävä sairastupa ei sijaitse maan 
alla tekevät Öröstä poikkeuksen. Örön lääkintä
huollon suurin vastuu lepää varusmiehen, lääkin
täaliupseerin , harteilla . Hän hoitaa yksin hoitotun-

Lääkintäalikessuna on hauska olla, tuumaili 
Petteri Ahonen. 

nit , kotiuttamistarkastukset jne , jotka muilla lin
nakkei lla kuuluvat sairaanhoitajan työsarkaan . 
Toukokuussa kotiutunut Petteri Ahonen selvisi 
mainiosti tehtävistään Örössä. 

- Neljän kuukauden aikana täällä oli ainoastaan 
yksi vuodepoti las. Puhel imella ja paperityöllä on 
hyvin hommista selvitty , kertoi Ahonen kotiutta
mistarkastuksen lomassa . 

Viihtyvyydeltään Örön sa irastupa on aivan omaa 
luokkaansa. Se on todellinen sairastupa. Punaisessa 
talossa pieni tupa, jossa on virkatut verhot ja van
hanaikaiset päiväpeitot. Tunnelma on kotoinen, ja 
parantumiselle varsin otollinen. 

- Örön lääkintäalikersanttina on hauska olla , ki
teytti Ahonen ajatuksensa palveluksesta. 

Mikko Grönman 

Ahonen suorittamassa kotiuttamistarkastusta. 

Örön sairastupa on viihtyisä. 
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Puolustusministeri Ole Norrbackin (vas.) vierai
lua ei sää suosinut. Linnakkeen päällikkö Lau ri 
Poromaa oli vastassa arvovaltaista vie ra s ta . 

Puolustusministeri 
Kuuskajaskarissa 

(Rauma 2. 4.) 
Puolustusministeri O le Norrback kävi kahvilla 

Kuuskajaskarin saarella . Ran nikkosotilaskotiyhdi;,
tys oli kutsunut puolustusministerin saarelle tutus
tumaan rannikkosotilaskotiyhdistyksen toimintaan 
sekä keskustelemaan linnakkeiden sotilaskotitoi 
minnan tukemisesta . 

Ikäluokkien pienentyminen on aiheuttanut sen, 
että sotil~skodin ovet joudutaan pitämään suljettui 
na useammin kuin ennen. Jatkossa rannikon soti 
laskodit tu levatkin tavitsemaan tukea toiminnan ke
hittämiseen ja menestykselliseen jatkamiseen . Tä
män viestin muun infomiaation lisäksi puolustus
ministerille toimittivat Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen puheenjohtaja Eila Walden sekä Rauman 
pa ikallisosaston puheenjohtaja Virve Haapanen . 

Puolustusministeri Ole Norrbackin kanssa Kuus
kajaskarin linnakkeella vierailivat kokoomuksen 
kansanedustaja Aino Pohjanoksa, LSSL:n komen
taja Vesterinen sekä rykmentin komentajan sijainen 
Il mari Heinonen . 

Sotilaskotihoitaja Ulla Junnila kaataa kahvia 
vuoden rannikonpuolustajan , Virve Haapasen 
kuppiin . 

Ka hvinjuonni n lomassa puolustus m in is teri 
kuunteli tarkasti rann ikkosotilaskotitoim inta a 
koskevan esityksen. 
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Joni Eklundia kiinnosti Rannikkorykmentin 
osastolla mahtavat merivalvontakiikarit. 

Salon messut 

(Salo 26.-29. 4.) 
Turun Rannikkorykmentti oli näyttävästi es ill ä 

Salossa järjestetyillä messuill a. Mittava lle messu
alueelle Salon jäähallin pihalle oli rake nnettu edus
tava va lvonta-asema, jossa yle isö ll e es ite ltiin va
lonvahvistin , meriva lvontakiikarit , lasu . sanoma
laite jne . 

Ryk ment in osastoll a o li messuväen ihmete ltävä
nä va lvonta-aseman li säksi myös 100 56 TK. Ran
nikkorykmentin erikoisvälineistön es itte lyn lomas
sa yle isölle annettiin informaatiota suoja-alueista. 

Rykmentin osalta messui sta vastas ivat maj uri 
Kiv iranta , sotilasmestari Kataja ja vääpeli Lehtinen 
sekä varusmiehet Pekka Alho, Tommi Punta. 
Konsta Kangaskorte , Petri Juusola . Jere Saare le ja 
Mikko Aromaa. 

Messui ll a kävi yhteensä 19 000 ihmistä. 

Utön lintukevät 

Utön saari on erittäin rikasta limuseutua. Varsin
kin keväisin saaren rannoilla nähdään useita erikoi
siakin si ivekkäi tä joko muuttohommissa tai sitten 
jopa pesintä mielessään. 

Kuluneen kevään aikana Utön linnakkee lla pal
velleet Pekka Alho ja Amo Lipsanen ovat olleet 
tarkkoina kiikareineen ja kaukoputkineen. Havain
tovihkot ovat täyttyneet vauhdilla, ja joukko erin
o maisiakin havaintoja on tehty. 

Parhaimpana antina Lipsanen piti tunturipöllöha
vaintoa kevättalve lla. Lipsanen ja Alho havaitsivat 
ainakin neljä eri yksilöä lähes päivittäin ai na he lmi
kuun loppuun saakka. 

- Oli todellinen e lämys havaita tunturipöllö lä
he ltä päivittäin . Hava into o li li säksi minun ensim
mäinen laj ista, ke rtoi ornito logi Lip anen. 

Utössä pojat hava itsivat myös muita harvinaisia 
lintuja . Mustaleppälintuja on havaittu kymmenkun
ta ke rtaa. Suurin osa linnuista on ollut nuoria yksi
löitä, ja myös laulava ko iras on hava ittu . Laulu en
nakoi sitä, että harvinainen mustaleppälintu saattaa 
pesiä Utön kauniilla saare lla. 

Todellisina eriko isuuksina Lipsanen mainitsi 
mustahaikaran , ja varsinainen ykköshavai nto ke
vääll ä oli Ameriikan jääkuikka. Kalkaksia Lipsa
nen havainnoi läpi koko talven. 

Rosalan anopin 
ihana siikasoppa 

I kg perunoita 
l - 2 sipulio 
I kg siikaa 
2 dl hapanta kermaa tai kermaviiliä 
1- 1112 rkl karkeaa suolaa 
15 kokonaista maustepippuria 
kylmää 1•että 
112 dl tiiliä hieno1111ettuna pinnalle 

Perunat kuori taan ja kuutioidaan, sipulit 
pi lkotaan pieniksi ja perattu si ika leikataan 
4--5 cm pa loiksi. Kaikki ai nekset ladotaan 
ky lmänä katt ilaan kerroksittain, kalat pääl
limmäiseksi. Vettä lisätään juuri sen verran 
että ainekset pei ttyvät. Kattil anostetaan le
vy lle ja kuumennetaan hiljakseen. Kei te
tään varovasti 1- 1 ½ tuntia tai ku nnes peru
nat ovat pehme itä . Ti ll i lisätään kypsään 
kei ttoon. Hapan kerma heroittuu kei tettäes
sä erittäi n helposti, joten keiton ulkonäkö 
e i ole kovi n houkutte leva, mutta maku kor
vaa ul konäön . 
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Everstien 
tapaaminen 

(Turku 6. 10.) 
Sotakorkeakoulun yleisesikuntakurssien johtaja 

eversti Juha Kainulainen kävi tutustumiskäynnill ä 
rykmentin esikunnassa 6. 10. 1989 . .,Komentokäy
tävällä hän tapasi ensi kertaa taitei lija Armas Lehti-

mäen isästään Taavi Kainulai sesta maalaaman 
muotokuvan . 

Edesmennyt eversti Taavi Kainulainen toimi pi
simpään Turun Rannikkorykmentin edeltäjäjouk
ko-osastojen komentajana; 15. 6. 1940--9. 3. 1942 
sekä 1. 5. 1945- 11.4. 1955. Kaikenkaikkiaan lä
hes kaksitoista vuotta. Hänen Turussa asuva puoli
sonsa rouva Maj Kainu lainen on korkeasta iästään 
huolimatta rykmentin entisiä ja nykyisiä palvelijoi
ta mitä kauneimmalla tava lla . 

Kuntopyörä 
Kuuskajaskariin 
(Rauma) 

Rauman Seudun Puhelin lah
joitti Kuuskajaskarin varus
miesten käyttöön Tunturi-kun
topyörän . Lahjoitus olikin var
sin tarkoituksenmukainen , si ll ä 
saarella kuntoilumahdollisuudet 
ovat vähäiset, tai ainakin yksi
puoliset. 

Kuntopyörä sijoitettiin kun
tosalille, mutta jos joku saaren 
si llä haluaa kiertää ja si inä on
nistuu, niin luvassa on jokin 
uusi yllätyslahjoitus RSP:lta . 

Kuntopyörän vastaanottivat 
linnakkeen päällikkö Lauri Po
romaa sekä varusmiesto imikun
nan edustajat Timo Reinikka ja 
Juha Sainio. 
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Turun Rannikkorykmentin 
ampumamestaruuskilpailujen 
tulokset 

Kilpailut käytiin Kuuskajaskarin linnakkeen ja 
Kuivassuon ampumaradoilla 2.-3. 5 . 

Tulokset: Henkilökunta: Yleinen: Kiv. 50 m 
3 X20 ls: 1. Vääp. E. Kallio 568 , 2. Maj. U . Piis
panen 501 , 3. Yliv . T . Rönnberg 494 , 4. Ouopp. 
M. Osterman 453 , 5. Vääp. J. Kantonen 416. 

Yli 45 v: 1. Ylil. E. Savioja 489. 
Pistooli 30+30: Yleinen: 1. Yliv . T . Rönnberg 

564, 2. Yliv . T . Lievonen 533 , 3. Yliv . J . Saarinen 
524 , 4 . Vääp. E. Kallio 517 , 5. Teknkapt. J. Kytö
kari 494, 6 . Ylil. R. Rostedt 469 , 7. Vääp . H . 
Koski 450, 8. Vääp. J. Kantonen 429 ,-9. Ouopp . 
K. Korpioksa 390. 

Yli 45 v: 1) Ylil. E. Savioja 545 , 2. Ylil. M . 
Mutta 499 . 

Isopistooli pika-ammunta: Yleinen: 1. Yliv . T . 
Rönnberg 292, 2. Yliv . T. Lievonen 266, 3. Yliv. 
J . Saarinen 24 1, 4. Vääp . J. Kantonen 217, 5. Ylil. 
R. Rostedt 216, 6. Teknkapt. J . Kytökari 207, 7. 
Vääp . H. Koski 206, 8. Ouopp. H . Korpioksa 138 . 

Yli 45 v: 1) Ylil. E . Savioja 290, 2 . Ylil. M. 
Mutta 229. 

Kiv. pika 310 ls: 1. Vääp. E. Kallio 253, 2. 
Yliv. T. Rönnberg 212, 3. Ylil. E. Savioja 195, 4 . 
Maj. U. Piispanen 193, 5. Ouopp. K. Korpioksa 
163. 

Kiv . 300 m 3X 20 ls: 1. Vääp. E. Kallio 544 , 2. 
Maj . U. Piispanen 476, 3. Yliv . T . Rönnberg 456 , 
4 . Teknkapt. J . Kytökari 152, 5. Ylil. R. Rostedt 
151. 

Rk 10+ 10: 1) Vääp. J. Stoor 183, 2. Vääp. E. 
Kallio 170 , 3. Ltn . J. Vikström 170, 4 . Ouopp. K . 
Korpioksa 170, 5. Vääp. J. Kantonen 166, 6 . Ylil. 
M. Mutta 163 , 7. Yliv. T. Lievonen 152, 8. Tekn
kapt. J. Kytökari 149, 9. Ylil. E. Savioja 146, 10. 
Ylil. R. Rostedt 146, 11. Yliv . J . Saarinen 120 , 
12 . Maj . U. Piispanen 102, 13 . Yliv . T . Rönnberg 
82 . 

Varusmiehet : Kiv . 20 ls: 1. Alok. Huusko 174, 
2. Alok . Aho 169, 3. Alok . Ruohonen 167 , 4 . 
Alok . Hirvonen 165 , 5. Alok . Helenius 153 , 6. 
Alok . Kari 134, 7. Alok . Vuori 133. 

Rk 3 X5: 1. Alok. Aho 105 , 2. Tkm . Martelius 
89, 3. Tkm . Kivimäki 67, 4 . Alok . Huusko 65 , 5. 
Alok . Laine 62, 6. Alok . Raitakari 55 , 7. Alik . 
Peltola 54 , 8. Alok . Vuori 53 , 9. Alok . Helenius 
45 , 10. Alok . Ro iha 10. 

Rk 10+ 10 ls: 1. Tkm. Martelius 180, 2. Tkm . 
Kivimäki 174, 3. Alok . Vuori 173, 4. Alok . Roiha 
172 , 5. Alok . Helenius 162 , 6. Alok . Aho 160, 7. 
Alok. Iivonen 144, 8. Alok . Laine 143, 9. Alok. 
Lehto 140, 10. Alok. Huusko 137, 11. Alok. Leh
tonen 11 4 , 12. Alik . Peltola 111 , 13 . Alok . Kemp
pinen 99, 14. Alok . Raitakari 79, 15 . Alik . Pääk
könen 76. 
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Lentävä jääkäri 
rannikonpuolustajana 

Jääkäri rannikkotykistössä, kuulostaa ihmeelli
seltä mutta on aivan täyttä totta . Utön linnakkeen 
sääasemalla palvelee paljasjalkainen jääkäri nimel
tään Seppo Järvenperä. Kaiken li säksi hän on vielä 
lentäjä ... 

Alokasajan Järvenperä taisteli läpi Kainuun Pri
kaatissa. Valan jälkeen komennus kävi Tikkakos
ken säämieskurssei lle. Tikkakoskelta mies komen
nettiin luonnollisesti sinne , missä sääasemia on. 
Utön linnakkeen sääasemalta toukokuun alussa ko-
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tiutunut Järvenperä oli hankkinut kokemusta sään Komentotoimisto tiedottaa 
tutkailemisesta jo ennen palvelusta , mutta myös 
jatkossa Tikkakosken säämieskurssista tulee ole
maan hyötyä Kokkolasta kotoisin olevalle jääkäril
le . 

- Olen ollut lentosääteknikon kesälomasijaisena 
sekä Kokkolassa että Vaasassa . Olen ollut työhar
joittelussa lentosääasemalla , ja tulevaisuuden am
matissani joudun paljon tekemisiin säätä koskevien 
tietojen ja taitojen kanssa , kertoi lentävä jääkäri 
Järvenperä. 

Seppo Järvenperä sai 16-vuotiaana lentolupakir
jan. Siitä lähtien on miehen mieli tehnyt liidellä lin
nun lailla ilman koneen voimaa. 20-vuotiaana hän 
sai lentoluvan myös yksityisille moottoripienko
neille . 

- Purjelennosta nautin kuitenkin enemmän. li
man moottoria ilmassa useita tunteja kilometrien 
korkeudessa, siinä vasta jotain . 

- 500 metrin hinauksen jälkeen olen parhaim
malla kerralla liitänyt kaksi ja puoli tuntia ja pääsin 
kahden kilometrin korkeuteen . Viiden tunnin len
nosta saa suoritusmerkin, mutta rannikon tuulet, 
varsinkin merituuli, sotkevat nostavat ilmavirrat, 
se lvitti Järvenperä purjelennon ihanuuksia . 

Kallista lystiä 

Lentolupaan tarvitaan ilmailulääkärin tarkastus, 
teoria- ja lentokoulutusta kolmesta neljään kuukaut
ta . Kaksi vuotta si tten moisen paketin hinta oli noin 
19 .000 markkaa. Nykyiseksi hinnaksi Järvenperä 
arvioi kuitenkin jo 25.000 markkaa. 

- Pyrin ammattilentäjäksi. Haen Finnairin ilmai
luopistoon tai sitten yksityiseen monimoottorikou
luun. Koulutus kestää vuoden verran Finnairin an
siolentäjälinjalla, jonka edellytyksenä ovat aikai
semmat luvat ja kokemus . 

- Aikaisemmin harrastukseeni sijoittamat rahat 
e ivät siis ole menneet pelkästään harrastukseen , 
vaan opiskeluun tulevaa ammattia varten. Ja näin 
ajatellen lentäminen ei ole kallista . Mikä tahansa 
opiskelu maksaa, kiteytti Järvenperä ajatuksensa. 

Mikko Grönman 

Untuvikkoja: 

Anu ja Kaimo Korpioksalle on syntynyt poika 
5. 3. 1990 Raumalla . 
Anne ja Jyrki Koivuselle on syntynyt tyttö 
24. 3. 1990 Raumalla . 

KALKAS ONNITTELEE! 

Ylennykset 
1. 3. 1990 
- sotilasmestariksi ylivääpeli Ano Järvi 
- sotilasmestariks i y livääpeli Timo Kalliotie 
- ylivääpeliksi vääpeli Tom Rö nnberg 
- vääpeliksi ylikersanui Juha Stoor 
- vääpeliksi yl ikersanui Erkki Kallio 
1. 4 . 1990: 
- ylivääpeliksi vääpeli Lauri Lammes 
1. 5. 1990: 
- sotilasmestariksi yli vääpeli Jari Lusa 
- vääpe liksi yl ikersanui Markku Liimatainen 

Nimityksiä: 
- 1. 4. 1990 luutnanui Pasi Lintuaho y liluutnantin virkaa 
- 1. 4 . 1990 luutnanui Jyri Vikström y liluutnantin virkaa 

- 1. 4. 1990 varastomies Kari Vainio varastomiehen vir-
kaa 

Tehtäviin määräykset: 
- 23. 4 . 1990 kapteeni Kari Toivonen merivalvontaupsee

riksi järjestelytoimistoon 
- 27. 4 . 1990 yliluutnanui Timo Saastamoinen Örön lin

nakkeen varapäälliköksi 
- 1. 5. 1990 kapteeniluutnanlti Jouni Äijälä rykmentin 

merikuljetusupseeriksi huoltoto imistoon 
- 1. 6. 1990 vääpeli Juha Stoor korjaamoupseeriksi Korp

poon korjaamolle 
- 1. 6. 1990 vääpeli Erkki Kallio opetusupseeriksi Kuus

kajaskarin linnakkeelle 
- 1. 6. 1990 vääpeli Lars-Erik Lindberg opetusupseeriksi 

Gyltön linnakkeelle 
- I_. 7 . 1990 luutnanui Jussi Hietaniemi opetusupseeriksi 

Orön linnakkeelle 
- 1. 7 . 1990 ylikersanui Mika Käri merenkulku-upseerik

si Saaristomeren rannikkopaueristoon 
- 1. 7 . 1990 sotilasmestari Hannu Lahti toimistoupseerik

si järjestelytoimistoon 
- 1. 7 . 1990 vääpeli Pasi Rautiainen merivalvontaupsee

riksi Utön linnakkee lle 
- 1. 7 . 1990 y likersanui Harri Eskola opetusupseeriksi 

Utön linnakkeelle 

Taloon tulleet: 
- 19 . 2. 1990 toimistovirkailija Marjo Suupohja komento

toimistoon 
- 2 . 5. 1990 varastomies Juha Valo Korppoon korjaa

moon 
- 8. 5. 1990 kersanui Jussi Auvinen toimiupseeriksi Gyl

töön linnakkeelle opetusupseerin tehtävään 

Erot: 
- 1. 3 . 1990 varastomies Soili Kuparinen Kuuskajaskarin 

linnakkeella 
- 19. 3 . 1990 värvälly tilannevalvoja Krista Pöri Kuuska

jaskarin linnakkeella 
- 1. 6 . 1990 teknikkokapteeni Heikki Pehkonen Latokarin 

huoltotukiko hdasta ko netarkastajan tehtävästä 
- 23 . 7 . 1990 sairaanhoitaja Marja Lahti Utön sa iraanhoi-

tajan tehtävästä 

Siirrot: 
- 1. 6. 1990 vääpeli Lars-Erik Lindberg Uudenmaan Pri
kaatista 

Namibiasta: 
- 27 . 4. 1990 majuri Esa Tiainen Örön linnakkeen päälli 
kö ksi 
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Jorma Aken pitkä Ioikka 
suunnistuskartoittaj ana 

200 vuotta si tten James Cook purjehti lai
vallaan Sydneyn satamaan Australiaan aloit
taen näin ajanjakson, johon sisältyy koko ke
hitys, mikä tällä kaukaisella maanosalla on 
tapahtunut. Cookin matka Euroopasta tuonne 
kaukaiseen maanosaan oli varmaan monin
kertaisesti hankalampaa kuin tämänpäiväinen 
matkustaminen. 

Omakohtaisesti sain kokea millaisesta mat
kasta nykyisin on kyse . Tein nimittäin vaimo-

~ " 1~ e ,. 
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ni kanssa tämän matkan syksyllä 1988. Thai 
Airwaysin kone lennätti me idät Ruotsista 10 
tunnin nonstoplcnnolla Thaimaan Bangko
kiin, jossa oli koneen vaihto ja josta matka 
jatkui yhtämittaisella 9 tunnin lennolla Syd
neyhin. Täällä meitä oli vastassa suunnistus
veli Pauli Piiroinen , joka 20 vuotta sitten oli 
muuttanut Nurmeksesta Australiaan. Paulin 
autossa matkaa jatkettiin Camberraan. Näin 
yhtämittaa matkustaen saimme tuntumaa sii
hen , että kauas on todella pitkä matka . 

Mikä sai minut lähtemään näin kauas Suo
mesta, jonne juuri oli satanut ensi lumi ; mikä
pä muukaan kuin nimenomaan suunnistuskar
tat' Olin nimittäin lähtenyt tänne kartoitta
maan maastoa, jota ei paikallisin voimin oltu 
saatu tehtyä. Corin Forest oli maastoalueen 
nimi ja se sijaitsi 1500 m:n korkeudella vuo
ristossa n . 50 km Camberrasta ete lään. 

Työni suorittamiseen olin varannut aikaa 
2-3 viikkoa. Ensimmäinen käyntini maastos
sa o li aiheuttaa minulle täyde llisen shokin. 
Kiertelin puolenpäivää aluetta, josta karttaa 
piti tehdä , enkä millään taidolla tahtonut osa
ta paikantaa sijaintiani käytettävissä olevan 
pohja-aineiston avulla. Pohja-aine isto oli mit
takaavaan 1 :7500 ja erittäin puuttee llinen , 
johtuen kaiketi siitä, että ilmakuvat oli otettu 
iltapäivällä ja näin ollen puiden varjot peitti
vät haitallisesti maanpinnan . Vertailtuani 
pohja-aineistoa tiiviisti ne ljä-viisi tuntia 
maastoon , paikansin itseni vuoren huipulle. 
Tästä pisteestä aioin sommitella karttaa , jon
ka tekemiseen jouduin käyttämään keskimää
rin 86 tuntia/km2, e li koko työhön n. 6 viik
koa. Vaikeuksista huo limatta maasto ja olo
suhteet olivat kiehtovia . Ensi nnäkin joka
aamuinen ajo Camberrasta Corin Forestiin oli 
aina uusi elämys. Tien varsi lla oli aitauksissa 
tuhansia lampaita, satoja hevosia ja lehmiä. 

Puhelinlangoilla ja puiden oksi lla oli runsaas
ti kirjavia papukaijoja, joiden ääntely ei mi
tenkään sointunut niiden kauniiseen väriin. 
Usein nähtiin strutsi n kokoisia emu-lintuja 
käyskentelemässä niityllä, joka o li valtoime
naan eri värisiä kukkia. Olihan sillo in Austra
lian kevät parhaimmillaan. Tiellä liikkujan o li 
kuitenkin varottava alituisesti kenguruita . 
Näitä suuria , veikeitä, hyppiviä otuksia oli 
runsaammin , mitä olin koskaan osannut kuvi
tellakaan. Parhaimpina aamuina niitä saattoi 
nähdä jopa yli sata 1 Myös pieniä kaniineja o li 
kaikkialla . Kaikkeen oudon ihasteluun e i voi
nut liikenteessä kiinnittää liikaa huomiota, 
sillä vasemmanpuolinen liikenne vaati tottu
mattomalta myös suurta huomiota. Vuoristo
tiellä ei kuitenkaan voinut välttyä näkemästä 
wompatteja , pitkäpiikkisiä nokkaeläimiä, kil
pikonnia, jopa käärme itä . Maas to , jota kar
toitin , oli vuoristossa yli 1500 m:n korkeu
dessa. 

Yleisin puulaji oli euealyptus . Alarinteille 
oli istutettu jotain mäntylajia , joka kasvoi 

erittäin tiheässä. Aluskasv illisuus oli pääos il 
taan metrinkorkuista kukkakasvia ja karhun
marja-pensasta . Kivikkoisuus oli erittäin run
sasta. Suurimmat kivet olivat 30-40 metriä 
korkeita , ja niitä oli runsaasti . Kivikkoisuu
den ja kallioisuuden takia kartta o li tältä 
alueelta jäänyt tekemättä. Kysyin pai kallisi lta 
asukkai lta, mitä e läimiä alueella saattoi tava
ta' Yleisin vastaus oli , että käärmeitä tietysti . 
Ja o lihan niitä! Kaksi kertaa olin astua puoli
toistametrisen myrkyllisen mustan käärmeen 
päälle . Toinen myrkyllinen käärme o li tiikeri
käärme , jonka puremasta saattoi terve ja vah
va ihminen selviytyä muutaman tunnin koo
man jälkeen . Liskoja ja hämähäkkejä oli run
saasti , joista redbaek-hämähäkki oli tappavan 
myrkyllinen . Näiden vaarallisten olioiden li
säksi oli varottava suuria vi llisikoja, jotka 
suurilla torahampaillaan saattoivat tehdä pa
haa jälkeä kartoittajan takamuksi in . Mäyrää 
hieman suurempia wompattej a oli runsaasti , 
mutta niitä näki harvoin , sillä ne nukkui vat 
päiväuniaan koko issaan. Päiväunisia olivat 
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myös harmaat porro1set koala-karhut , jotka 
torkkuivat korkealla eucalyptuspuun oksan
hangassa . Myös kettu näyttäytyi useasti vaa
nimassa saalistaan. Pienemmistä olioista mie
lenkiintoisia olivat tenniitit, jotka rakensivat 
nakertamastaan puupurusta sileän kovakuori
sen puolitoistametrisen keon. Päivittäisiin 
seuralaisiini kuuluivat tietenkin linnut , joita 
o li runsaasti . Äänekkäin näistä oli harakan 
kokoinen kookaburra , joka nauravalla räkä
tyksellään hallitsi eetteriä. Kovaäänisiä olivat 
myös lukuisat papukaija!. Täydellisen poik
keuksen teki teeren kokoinen lyyralintu , joka 
reviirillään lauloi kauniita säveliään. Jännittä
vät hetket koin, kun törmäsin kahteen pie
neen viljelmään. Aarin kokoiselle alueelle oli 
peltipurkkeihin istutettu taimia, jotka oli suo
jattu kanaverkolla samaan tapaan kuin koto
salla omenapuut jäniksiltä. Kasvupaikat oli 
valittu suojaisesta notkosta puron varrelta 
niin , että aurinko lämmitti mahdollisimman 
hyvin . Arvelin, että kyseessä täytyi olla huu
mekasviviljely, joksi se myöhemmin varmis
tettiin. Kasvupaikat oli hyvin valittuja, si ll ä 
ne sijaitsivat 20 km etäisyydellä lähimmistä 
asumuksista ja vaikeasti liikuttavan maaston 
sisällä. Minulla oli suuri kiusaus merkitä vil
jelmät karttaan kasvillisuuden erikoismerkil
lä, mutta niin en kuitenkaan tehnyt. 

Normaalisti kartoitin 6-8 tuntia päivässä 
kantaen mukanani ruoat ja suojavarusteet, 
joihin oli syytä varautua, sillä sade ja rankat 
raekuurot yllättivät silloin tällöi n. Sadepäivi
nä pilviverho peitti sakealla sumullaan koko 
vuoriston. Tällöin näkyvyys rajoittui 20-30 
metriin ja kartoitus oli hieman hapuilua . Pi sin 
yhtämittainen sadejakso oli noin viikko . Tänä 
aikana sade liotti ohuen mutakerroksen liet
teeksi ja suuret , vanhat eucalyptuspuut kaa
tuivat romahtaen vieden rintei ltä mukanaan 
irtokiviä ja maata valtavalla ryminällä. Sade
päivinä olo oli hieman hankalaa lämpötilan 
laskettua alle 10 asteen . Mutta suurimman 
osan kartoitusajastani sääolot olivat mitä par
haimmat. Marras-joulukuu on Australiassa 
kevättä ja varhaiskesää . Aurinko paistoi kes
kipäivällä kohtisuoraan pään päällä ja nostatti 
lämpötilan 20-30 asteeseen. Camberran kau
pungissa lämpötila oli samaan aikaan ainakin 
10 astetta korkeampi.Totuttelua ja mukautu
mista vaati erityisesti se, että aurinko nousi 
idästä, kiertäen pohjoisen kautta , laskeutuen 
länteen . Tämä outo kierto aiheutti minulle 
usein päänvaivaa . Ensimmäisessä suunnistus
kilpailussa pidin aurinkoa etelässä, joten 

. <. ~ 

! . 
r 

"' 

pummi oli melkoinen . Vaiherikkaiden koke
musten kouluttamana sain kartoitettavan 
maastoalueen valmiiksi joulukuun puolessa
välissä. Tätä saavutusta juhlittiin paikalli sen 
seuran järjestämässä puutarhajuhlassa. Olin 
vaimoni kanssa kunniavieraana ja saimme 
vastailla sikäläisten suunnistaj ien kyselyihin 
erikoisesta kartoitustyöstäni . Tunsin sis im
mässäni pientä mielihyvää . 

Matkani 200-vuotisjuhlavuottaan viettä
vään Australiaan päättyi reilun viikon kierte
lyyn Sydneyssä. Kotimatkalla piipahdin pa
riksi viikoksi tuttavani luo Thaimaaseen , jos
ta palasin kotiin alkutalvesta 1989 . Australian 
karttatyöstä oli jäljellä ainoastaan kartan puh
taaksipiirtäminen , mikä oli rutiinia ja niin 
karttani painettiin helmikuussa . Uskon että 
kartoitustyöni toisella puolella maapalloa on 
vienyt sikäläistä suunni stusurheilua eteenpäin 
ja suunnistusperhe näin saa piiriinsä entistä 
enemmän harrastajia . 

Kauas o li todellakin pitkä matka ja Austra
liaan etenkin! 

Jorma Ake 
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Käskynjakokatselmus 
Siihen aikaan, kun Utön kasarmi o li ulko

muodoltaan talon näköinen ja pääosa varus
miehistä asui parakeissa, pidettiin linnakkeen 
käskynjako kylän keskellä asevaraston kentäl
lä . 

Talvi teki verkkaan tuloansa ja syksy sin
nitteli vielä vastaan . Välillä sateli vettä , välil
lä räntää ja sateitten välillä kaikki maahan tul 
lut jäätyi kuorruttaen saaren öljyisen liukkaal
la jääkerroksella. 

Tuona armaana joulukuun aamuna havaitsi 
linnakkeen vääpeli, että yön pimeyttä hyväk
sikäyttäen oli Pohjanmerellä muhinut matala
paineen keskus ryöminyt Tukholman seutu
ville ja kehittänyt Utön alueelle selvästi ha
vaittavan, myrsky isän tuulen , joka kuljetti 
vaakasuoraan eri asteisissa olomuodoissa ole
vaa vettä. Tähän veden, rännän, lumen ja jää
palikoiden ulvomaan sekamelskaan oli lin
nakkeen päivystäjä järjestänyt joukot aamun 
käskynjaolle . Siellä nuo raivoisat rannikon
puolustajat seisoivat kolmirivissä kolmen
kymmenenkuuden asteen kulmassa tuuleen 
nojaten, mantteleiden helmat vaakasuorassa 
lepattaen ja odottelivat yrmeinä kohtapäätä 
tapahtuvaa ilmoittautumista , jolloin he joutui
sivat katsomaan vasten tuulta lmpilinnan 
suunnasta saapuvaa vääpeliään . 

Kotiparakissansa oli linnakkeen vääpelin 
sijaisena toimiva Matti-vääpeli nauttinut aa
mupalaksi pari pannullista kahvia, siivuiksi 
viiltelemänsä haahkan ja kuusi palaa kotite
koista ruisleipää . Seinäpahvien ja korkkima
ton pullistelusta vääpelimme päätteli , että ul 
kona tuulee ja tätä olettamusta tukivat myös 
kuultavissa o levat äänihavainnot sekä kahvin 
keittoa aloiteltaessa tehty optinen havainto 
sytykkeiden häipymi sestä hormistoon ennen
kuin Matti oli ehtinyt niitä edes sytyttää. Tuu
lisen sään o lettamusta tuki myös se, että vää
pelin asunnon sisällä tuulen nopeus oli vielä 
rioir 5 heatif-ortia . Kietouduttuaan öljykangas
tyywiseer keAltär,omppaan m/58 lähti ·· ·· 
limme pitämään ·· · ~ s-

sa ulkoovea hyökkäsi nurkan takana kyttää
mässä ollut leikkisä tuulenpuuska oven kimp
puun ja heilautti sen reippaasti auki . Oven 
kahvassa alkumatkan roikkunut Matti-vääpeli 
jatkoi ryhdikästä etenemistä ilman kahvaa ja 
ovea suoraan pihalle koskematta lainkaan 
oven edessä sijaitseviin viiteen porrasaskel 
maan . Laskeuduttuaan maan kamaralle lausui 
vääpelimme rikinkatkuisen käsityksensä val
litsevasta säätilasta yleensä ja leikkisästä tuu
lenpuuskasta erityisesti , kömysi sulkemaan 
repsottavan asuntonsa ulkooven ja aloitti ete
nemisen käskynjakopaikalle . 

Etenemissuunnassa myötäisenä puhalteleva 
tuuli aiheutti sen, että Matti-vääpelimme viip
pasi "peränsä" sopivasti alas ja si irteli kahta 
vetolailetta mahdolli simman koukkupolvisena 
koettaen säilyttää olosuhteisiin nähden riittä
vän takakenoi sen asennon kausirakenteissa. 
Lähestyessään kolmirivissä käskynjakopai
kalla nojailevaa linnakkeensa joukkoa, kuuli 
vääpelimme tuulen ulvonnan seasta päivystä
jän ulvonnan: " Uomio . . . atse oikeaaan 
... äin!" Komentoon kuuluvalla suoritusosal
la Matti vanhana soti laana oikaisi ryhtiänsä ja 
vei käden päähineeseen , jolloin tuulenpuuska 
vuorostaan vei jalat vääpelimme mahan alta. 
Tapahtumaketjun lopputuloksena istui linnak
keen vääpeli kaikessa arvokkuudessaan jäisel
lä kentällä , tuulen kuljettamana , käsi päähi
neessä ja vetimen räntäloska sy liin kertyen 
sekä liukuen käskyn jaolle järjestyneen joukon, 
seuratessa katseella rantatien penkalle asti . 
Suori tettuaan näin katselmuksen kömpi vää
pclimme joukon eteen, piti käskynjaon sula
tellen hiljakseen vaatteillensa sisä lle kertynyt
tä vetistä lunta ja tuoksuen sotilaan sarkavaat
teelle sekä taaperte li asevarastolle sytyttele
mään tulta uuniin ja kuivattamaan vaatteitan
sa. 

Seuraavana aamuna oli aivan tyyntä ja au
ko nousi pilvettömälle taivaall 
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Kuljetusupseeri vääpeli Esa Hyökyvirta työnsä ääressä. 

Kolmen mahdin kaupunki 

Esikunta 

Rauma on paitsi varuskunta- myös yliopisto
kaupunki . Sen paremmin varuskunnan kuin 
yliopistonkaan olemassaolo kaupungissa ei 
juuri katukuvassa näy. Opettajankoulutuslai
tos eli "seminaari" on siellä omalla mäellään 
ja varuskuntakin on viety kauas kantakaupun
gista Kuuskajaskarin saareen , eikä tavallinen 
raumalainen juuri varusmiestä tai muuta 
asiaan liittyvää näe . 

Seitsemänkymmenluvulla useimmat kui
tenkin tiesivät missä on Rauman Etappi ja 

juuri, kun asiaan oltiin totuttu sekin siirrettiin 
uusiin tiloihin ja vaihdettiin nimikin Esikun
naksi . Esikunta piti suojissaan kymmenkunta 
työntekijää ja muutaman varusmiehen , joten 
se ei helposti kiinnittänyt kenenkään huomio
ta. Liputuspäivinä ohi ajavat huomasivat sa
lossa puolustusvoimain lipun , ja uhrasivat 
tuolloin ajatuksen asialle . 

Jos esikunnassa työskennellyt kertoi ole
vansa työssä Rauman Varuskunnan Esikun
nassa, sai hän yleensä osakseen ihmettelyä ja 
kysymyksen, että missä se sellainen on . Jos 
sitä vastoin kertoi olevansa työssä Etapissa , 
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suurin osa tiesi missä tämä on, joskin moni 
kyseli , että mitä siellä siviilit tekevät. 

Viimein kahdeksankymmenluvun lopulla 
alkoi nimi Rauman Varuskunta ja Esikunta 
olla tuttuja ja moni osasi liittää as iaan mm . 
vapaaehtoisasiapaperit , tammenlehvät, kut
suntakyselyt ja muita sotilaallisia asioita. 

Vuosikymmenen vaihtuessa 90-luvulle, 
vaihdettiin taas kerran organisaatiota ja sen 
myötä nimi; esikunnasta tuli taas Etappi ja 
väki mantereen puolella väheni yli puolella. 

Siviileille tuo muutos e i isommalti muuta 
as ioita, mutta vielä viime vuoden puole lla 
esikunnassa työskennelleet ja Kuuskajaskarin 
linnakesaare lle tai Turkuun Rykmentin esi
kuntaan siirtyneet ovat huomanneet muutok
sen erittäin hyvin . Monen vuosien varrella 
kehittämä rutiini on jälleen kerran hakeutunut 
uusille urilleen uusien työmatkojen ja tyäai
kojen vuoksi. Vaihtelu onneksi virkistää, eikä 
mitään suurempia ongelmia muutoksesta ai
heutunut. Etapin puolelle jäi vääpeli Esa 
Hyökyvirta ja kolme työllistettyä hoitamaan 
as ioita . Kuljetuspuoli onkin helpompi hoitaa 
mantereelta kuin saaresta , vaikka puhelinlin
jat joutuvatkin järjestelyn myötä melkoiseen 
kuormitukseen . 

Ennen vuodenvaihdetta Turun Rannikkoty
kistörykmentin II Patteriston Esikunnassa 
Raumalla työskenteli komentajana majuri 
Lauri Poromaa ja hänen alaisuudessaan patte
ristoupseeri kapteeni Timo Ylönen, talousy li
luutnantti Antti-Juhani Leino , sot ilasmestari 
Antero Kärkkäinen, kuljetusupseeri vääpeli 
Esa Hyökyvirta ja viestittäjät Anneli Laine ja 
Annikki Lähtölä sekä toimistos ihteeri Paula 
Vehmanen. Lisäksi henkilökuntaan kuuluivat 
työllistetyt toimistovirkailija! Eini Topio ja 
Anneli Pennanen sekä työl listetyt autonku ljet
tajat Asko Laitio ja allekirjoi ttanut. 

Tunnelma ja mieliala viimeisten viikkojen 
aikana oli hyvin vaihteleva; toisaalta o ltiin 
uuden odotuksessa ja toisaalta haikeana taak
se jäävän vuoksi. Eri laiset juhlat ja pyhät ja 
lomat rikkoivat tuota vuodenvaihteen työru
peamaa niin, että muutto ja sen mukanaan 
tuomat työt ja uudet asiat ol ivatkin yllättävän 
äkkiä edessä. Viimeisenä kaikille yhte isenä 
työpäivänä pidettiin pieni juhlava kahvitilai
suus ruokalassa. Tilaisuudessa Raumalla pois 
lähtev iä muistettiin pienin lahjoin ja muis
toin , pidettiin puheita ja muiste ltiin menneitä 
yhteisiä vuosia. Tilaisuus oli mielialaltaan 
hyvinkin alakuloinen ja monella kostui silmä
kulma ja kaksikin . 

Tilaisuuden päätteeksi pidettiin juhlallinen 
lipunlasku esikunnan edessä ulkona koleassa 
säässä ja sen jälkeen oltiin enemmän ja vä
hemmän valmiita lähtemään kohti uusia koi
toksia. 

Etappi 

Pyhien mentyä, esikunnan muututtua eta
piksi, II patteriston jäätyä historiaan ja arjen 
alettua oli ensimmäiseksi opeteltava se tosi
as ia , ettei ollut enää työssä esikunnassa vaan 
etapissa. Allekirjoittanutkin änkytti puhe li
meen ensin es ikuntaa - ja anteeksi pyydellen 
ilmoitti sitten uuden nimen: " Rauman Etap
pi". 

Vuoden ensimmäisinä päivinä lähes kaikki 
oli vie lä kuin ennen , joukko oli A-J Leinoa ja 
Paula Vehmasta lukuunottamatta sama kuin 
ennen vuodenvaihdetta . Muuttoa tehtiin noin 
yksi viikko mantereelta saarelle ja Turkuun. 
Loppiaisen jälkeen alkoi sitten hiljaisuus ja 
koko etapin muoto muuttui . Huoneiden tar
koituksia muutettiin , osa huonekaluista vie
tiin pois, saare laiset lähtivät saarelleen, yksi 
työllistetty tuli lisää, allekirjoittanut ja A Pen
nanen pakkasivat tavaroitaan työttömyyskor
tistoon muuttoa varten ja lähiaikoina eläk
keelle jäävä suunnitteli "vanhuuseläkeläisen 
päiviään" ja piti komentoa yllä siinä sivussa. 
Vääpeli Hyökyv irralla riitti työtä enemmän 
kuin ennen ja työllistetyt yrittivät kaikkensa 
muutoksen kourissa. 

Itä-Euroopassa koettiin vuodenvaihteessa 
melkoisia muutoksia kaikessa mahdoll isessa . 
Siellä on muuttunut niin tavallisen ihmisen 
arki kuin sot ilaalliset ja valtiollisetkin asiat. 
Vaikka Esikunnan muutos Etapiksi tuntuu 
tuohon verrattuna pieneltä muutokselta, niin 
oli se kuitenkin asianosaisille selvä muutos 
toisenlaiseen. 

Varuskunta on Raumalla edelleen niin kuin 
myös yl iopisto; joskus kadulla ajaa vastaan 
entinen työvälineeni - Transit - ja muistuttaa 
mukavista ajoista es ikunnassa . 

Turun Rannikkorykmentti on jatkossakin 
monen raumalaisnuorukaisen palveluspaikka 
ja monelle Kuuskajaskarin jälkeen avautuvat 
ovet Seminaarinmäelle ja opettajankoulutus
laitokseen. 

Varuskunnan ja yliopiston tärkeyden me 
kaikki tunnustamme, mutta miten on laita 
kolmannen raumalaisen mahdin - pitsin -
kanssa? 

Seisahtuneisuuden ajassa 
Erja Sallinen 
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Kyläseppä Eriksson 
toteutti unelinansa 

Nils Eriksson työn ääressä. 

1 -

Kyläseppä Erik Eriksson ja hänen vaimon
sa Saida saivat 17. 4. 1914 Paraisilla neljän
nen lapsensa , pojan, jonka nimeksi annettiin 
kasteessa Nils Erik - Nisse . Nisse varttui ja 
lapsimäärä kasvoi yhdeksään. Metallityöt oli
vat jo lapsesta asti verissä pojan auttaessa 
isää. 

1935 alkoi asevelvollisuus RT 4:ssä . Tu
tuksi kävivät Örö , Russarö ja Utö ennen ko
tiutumista asealiupseerina 1937. 

Nisse avioitui , perusti pienen konepajan ja 
joutui sotaan 1939. Sodassa hän asensi tykke
jä Örön, Utön, Kökarin ja Hammaruddan pat
tereihin . Jo nuorena hän oli liikkunut paljon 
jäillä ja värkännyt vesivanerista venemäisiä 
kelkkoja kalastuksen helpottamiseksi. Ahve
nanmaan sotatalvi, jolloin kuljettiin Brändön 
kautta Katanpäähän jäätietä pitkin pani liik
keelle ajatuksen jäävälineen kehittämisestä. 

Talvella 1943 hän pääsi asentamaan ja 
koeajamaan kiitorekiä. Ne olivat suksin va
rustettuja välineitä , joissa oli konekiväärillä 
varustettu vanerinen ohjaamo ja potkuri työn
si sen hyvissä oloissa jopa 100 km nopeuteen. 
Nisseä kiinnosti heti laitteen kehittäminen 
kelluvaksi , mutta hänen esimiehensä luut
nantti Elias Näpperi totesi: "Älkääs nyt Eriks
son haihatelko joutavia. Jos reki menee avan
toon, ne jää maalitauluksi viholliselle ja mie
het kuolevat. Tehkää vain rekiä niinkuin käs
ketään". 

1 

1957 kopterin kehittelytyyppi kulki vedessä ja jäällä. 
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Talvella 1944 kaksi rekeä upposi ja miehis
tö kuoli . Tämä sai kommodori Vehviläisen 
antamaan Nils Erikssonille luvan kehittää kel
luvaa rekeä . Sodan loppuminen katkaisi idean 
kehittelyn . 

Sota oli aika ajoin rajua aikaa. Elettiin päi
vä kerrallaan, paluuta ei ajateltu ja huomises
ta ei ollut väliä . 

Jälleenrakentaminen oli rankempaa , elet
tiin kaikkinaisessa puutteessa. Sotakorvauk
set imivät kansakunnan tyhjiin , oli sula ihme, 
että Suomi kesti . 

N i ts Eriksson auttoi osaltaan, hän palasi 
Paraisille ja alkoi rakentamaan traktoreita so
dan runteleman maanviljelyn käynnistämisek
si. Hän rakensi myös puukaasuttimia autoihin 
ja veneisiin , näin saatiin vanha kalusto käyt
töön. Polttoainetta ei ollut kylliksi. 

50-luvulla tulivat kuvaan kaivinkoneiden 
kauhat , ketjut, sakkelit, hydrauliset puristi
met. Alkoi alihankinta Narisen telakalle 
60-luvulla. Konepaja kehittyi. 

Prototyyppi valmiiksi 
vuonna 1957 

Hydrokopteri alkoi myös syntyä . Se syntyi 
öisin Nissen mielessä ja vähitellen alkoi ra
kentaminen. Prototyyppi valmistui 1957 , pit
kä kehittely oli vielä edessä. 1964 oltiin jo 
niin pitkällä, että pieni hydrokopterin näköi
nen laite alkaa Paraisilla liikkua maalla ja ve
dessä . Huhut laitteesta leviävät. 

1968 Paraisille ilmestyi mies, jota Eriksson 
aluksi piti vakoilijana tai muuten epäilyttävä
nä hiipparina . Mies oli Turun luotsipiirin 
päällikkö Danska, joka oli vihjeen perusteella 
tullut katsomaan Nissen härveliä. Leppäpus
kien alta mentiin koeajolle, joka sai Danskan 
raahaamaan komentaja Kaisalon rajavartiolai
toksesta ja eversti Pohjanvirran rannikkoty
kistöstä katsomaan , mistä oli kyse. Eversti 
Pohjanvirta totesi heti ; "Laite on tarpeellinen, 
jotain on tehtävä , että se saadaan tuotan
toon". 

Ruotsalaiset kiinostuivat myös laitteesta. 
Nils Eriksson istui haalareissa konepajansa 
lattialla hitsaamassa, kun kuuli kysymyksen: 
"Onko johtaja Eriksson tavattavissa?" Syrjä
si lmin hän näki , että herroja ovat, nosti hit
sausnaamarin ja totesi , poistuen kääntymättä: 
"Hetkinen käyn hakemassa!" 

Pikapesu, vaatteidenvaihto, parranajo tyl~ 
säilä terällä ja johtaja Eriksson esittäytyi 

Hanuri ja Nisse ovat erottamattomat. 

Ruotsin meripuolustuksen johtajalle amiraali 
Fribergille ja hänen yhteysupseerilleen eversti 
Yrjö Pohjanvirralle. Ruotsalaiset olisivat ha
lunneet laitteen itselleen, · mutta Pohjanvirta 
oli kahdenkesken todennut: "Älä myy ulko
maille. Meillä on Suomessa huutava tarve 
saada hydrokopteri käyttöön. " 9. 10. 1989 
Nils Eriksson puhkesi taputuksiin , kun ryk
mentin vuosijuhlassa hydrokopterit suorittivat 
paraatiosastossa ohimarssin Turussa. Velvol
lisuuden täyttö, onnistumisen tunne ja isän
maallinen ylpeys kumpusi mielestä. Tarve 
auttaa suomalaisia saaristolaisia elämään ta
sa-arvoista elämää, johti si ihen , että ensim
mäinen hydrokopteri NE 3000 AMPHIBISN 
valmistui 1969 ja siirtyi pian viranomaisten 
käyttöön . Rykmentti sai 70-luvun alussa 
omansa. 

Istumme Nils Eriksson-konepajan johtajan
huoneessa . Kunniataulut ja lukuisat muistoe
sineet koristavat huonetta. Yksi taulu kertoo, 
että Nisse on Rannikkotykistökillan lipun 
naulaaja numero 7 , toinen , että hän on saanut , 
Turun Rannikkotykistörykmentin ristin nu-
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mero 283. Ensimmäisen kolmilapaisen potku
rin alla on kunniapakalla rykmenttimme lah
joittama taulu Mannerheimistä. Siteet ja 
muistot ovat monet ja laaja-alaiset. 

Hanuri soi edelleen säveleitä yöhön. Me
nestys ei ole aina pelkkää ruusuilla tanssimis
ta. Lähiympäristö kadehtii menestystä. Luo
van ihmisen sydän on kärsimätön ja tulee lou
kattua tahtomattaan lähellä oleviaan. Lähipiiri 
ja omaiset ovat kuitenkin rakkaita ja heiltä 
toivoo tukea, ymmärrystä ja anteeksiantoa . 
Hanuri purkaa Nissen ahdingon ja on hel
pompi pyytää ja antaa anteeksi, kun oma sie
lu on tasapainossa. Lisäksi vaikeudet ovat 
hyvästä. Kun oikein vihastuu veri kiehuu 
suonissa niin, ettei ehdi kalkkeutua, suomii 
Nisse itseään moni-ilmeisesti. 

Irene iltapuhteena 
kymmenen vuotta 

Nissellä on myös harraste . Se on laiva ni
meltä Irene . Irene on 20 metriä pitkä ja se on 
rakennettu iltapuhteina 10 vuoden aikana . 
Etenkin messinkityöt ovat viehättäneet teki
jäänsä vuosien mittaan. Koko alus on usko
maton osoitus osaamisesta ja saaristolaisen 
peräänantamattomasta sisusta. Kävimme lre-

Hydrokopteri nykymuodossaan. 

nellä, Nissellä o li hanuri mukana ja Paraisten 
tyynen leppeä tummeneva lahti sai kuulla 
" Rantakoivun" . Nisse vilkaisee ruskettuvaa 
kaislikkoa, ruskan loistavaa punaa, ruskeaa ja 
ke ltaista todeten: "Sisareni asuu lahden toisel
la puole lla ja pitää hanurinsoitosta , siksi ava
sin oven. Tulee paha ilma, näetkö, nuo pilvet 
tuovat sadetta. " Lännestä liukui tummia pil
viä laskevan ilta-auringon eteen, hanuri soi 
valssia syysiltaan. 

Hienointa hydrokopterin kanssa on ollut 
sen haaveen toteuttaminen , että saaristolainen 
voisi e lää yhtä turvallisesti kuin mantereella 
asuvat. Se on antanut voimaa tehdä työtä aa
muvarhaisesta myöhään yöhön , arjet , pyhät. 
Rehellinen yrittäminen ja isänmaallinen tunne 
on kova palkka. Tuttavia on tullut ja val ta
kunnan päättäjien kanssa on syntynyt luotta
mukselliset välit . 

Hydrokopteri kehittyy ede lleen. Uusim
massa on potkurin kiinnitys muuttunut. Työn
töpotkuriin haetaan lisää tehoa ja ääntä vä
hennetään . " Koulutus ja kunnollinen kuljetta
ja ovat kuitenkin hydrokopterin tärke in omi
naisuus. Vasta olosuhteet tunteva ja taitava 
kuljettaja antaa varmuuden si itä , että hätäta
pauksissa apu voidaan aina antaa" . 

Timo Ylönen 
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Uusi ja vanha komentaja samalla linjalla 

Voimia keskitettävä 
koulutukseen ja valvontaan 

Everstit esikunnan pihalla Heikkilässä. Olavi Simola on toiminut Turun Sotilaspiirin päällikkönä 
helmikuun alusta. Ri s to Sinkkonen ottaa vastaan Turun Rannikkorykmentin komentajuuden Kal
kaksen ilmestymisen aikoihin. 

Kalkaksen tämän numeron il
mestyessä Turun Rannikkoryk
mentissä vaihtuu komentaja. 
Turun Sotilaspiirin päälliköksi 
siirtyneen eversti Olavi Simolan 
seuraaja, eversti Risto Sinkko-

nen ottaa tehtävän vastaan 1. 
kesäkuuta everstiluutnantti Il
mari Heinoselta , joka on toimi
nut komentajan sijaisena Simo
lan lähdön ja Sinkkosen tulon 
väliset neljä kuukautta. 
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Ka lkas istulli Simolan ja Helsingin Sotilaspiirin 
es ikuntapäällikön paikalta Turkuun tulevan Sinkko
sen saman pöydän ääreen. 

Kahden rt -everstin keskuste lu lähti liikkeelle 
menneen tarkastelulla: Simola eh ti komentaa ryk
menttiään neljä vuott a ja neljä kuukaulla. Sinkko
sella on takanaan lähes 30 vuoden suora sotilasura
putki. mistä viimeiset 15 vuotta ovat kuluneet esi
kuntatehtävissä . 

Asunnoista iloa ja vastoinkäymisiä 

Olavi Simolan tullessa rykmentin komentajaksi lä
hes 10 vuolla kestänyt rannikonpuolustuksen kehit
tämistyö oli siinä vaiheessa . ellä va lvontajärjeste l
mät o li uusittu ja uudet asejärjestelmät olivat parai
kaa tulossa rykmentin alueelle. 

Seurannaisvaikutukset olivat millavat. Tehtiin 
laajoja linnoillamistöitä. organisaatiota uudistettiin . 
samoin varusmies- ja reserviläiskoulutusta . joista 
viimeksi mainittu on li säänt ynyt koko ajan. Rt on 
kaaderijoukko. joka perustaa ja kertauttaa itse omat 
joukkonsa . Reservin kertausharjoitusten lisääminen 
on tuntunut luissa ja ytimissä. 

Komentajakauden hyvät ja huonot päivät"1 

Myönteistä oli Simolasta nähdä rykmentin sosiaali 
sen kehyksen kehittyvän: saatiin linnakkeille uusia 
asuntoja. 

- Erity isen tärkeä oli Örön asuntorakentamisen 
käyntiin saaminen. Örössä sekä varusmiesten ellä 
kahtahenkilökunnan sosiaa li set olot olivat kaikkein 
takapajuisimmat. 

Erikseen Simola mainitsee yhteysa lue Paraisten 
peruskorjauksen. joka onnistui periiänantamatto
man kovistelun tuloksena . Rykmentillä on nyt erin
omaisen monipuolinen ja merikelpoinen iso yhteys
alus. 

Vuosien odotuksen jälkeen Utöön saatiin viimein 
asianmukainen makeavesi laitos . 

Perinnetyön pohjaa ja taustaa laajennelliin . Ta
vattoman työlääksi osoittautunut rykmentin historia 
saatiin va lmiiksi juhlavuodeksi. 

Murheellisinta on Simolan mukaan ollut Örön 
jatkorakennusvarojen jäädyttäminen kahdesti pe
räkkäin . 

- Linnake ei ole läheskään valmis vielä. se kai 
paa kipeästi li säii asuntoja. Se on tärkeää siksikin. 
että Örö on rykmentin kou lutu kse ll inen painopiste. 

Asetekninen hienosäätö edessä 

Ola Simola johti rykmenttiä oma lla tava llaan yli 
neljä vuotta. Tuloksia voi itse kuki n arvioida. Mies 
itse on tyytyväinen. 

- Aivan viimeiset kuukaudet ovat näyttäneet. et-

tii jätiin joukon hyviihenkisenä. motivoituneena ja 
kehilliimisvalmiina . 

Aseteknises ti rt on Simolan vaihtae,sa tehtäviiä 
siinä vaiheessa. että uusien meritorjunta-ohju,ten 
kiiy ttöönollo on rt :ssä kesken. Sen jä lkeen edessä 
on kalusto llinen hienosäätöva ihe . jota seuraa asteit 
tainen siirtyminen liikkuvien asejärjestelmien suun
taan . 

Ola Simolan mukaan vakavimmat 90- luvun 
haasteet ovatkin toisaalla . uuden koulutusjärjestel 
män ja organisaation läpiviennissä. Simola oli pa
nemassa uudistusten suunni11elua käyntiin komen
tajakautensa loppuvaiheissa. Ktiytännön toteutus 
Turun Rannikkorykmentissä jää hänen seuraajansa 
harteille . 

- Erikoiskoulutus keskittyy mei llä kolmioon 
Gyltö- Örö- Utö. Siirryimme harkiten tähän järjes
telmäiin . Uskon. ellä se lisää va rusmiesten palve
lusmotivaatiota . Siirrot vähenevät ja tapahtuvat 
suppeammalla alueella kuin ennen. Se korostaa en
tisestään varusmiesten sosiaalisten olojen kehi11ä
misen tarve11a . 

Tietokausi tulee sotilaspiireihin 

Siirtymisestään Turun Sotila,piirin päälliköksi Si
mola perustelee rutinoitumisen uhalla . 

- Ehdin palve lla rykmentin komentajana niin 
pitkän rupeaman . että jatkaminen olisi merkinnyt 
vanhan toistoa . Upseerien si irtojärjestelmä perus
tuu siihen. että miehistä otetaan sopivin väle in teh
tiiviiä muuttamalla kaikki hyöty irti . Tarkaste ltuani 
itseäni löysin riittävästi motivaatiota uuteen tehtä
vään . 

Puolustusvoimissa rymisee laajalla rintamalla . 
Olavi Simolankaan ei tarvinnut pelätä. ellä hän jäi
si uudessa tehtävässään sivuun kehityksen päävir
rasta . 

Simola sanoo olevansa todistamassa siirtymistä 
ti etokauden johtamiseen puolustusvoimissa . Pelk
kää paraatimarssia si it ä ei tule. Termi aluehallin
nollinen organisaatiouudistus luo syviä ryppyjä Si
molan otsalle. 

- Hyväksyn organisaation muuttamisen perus
teet. mutta käytännön ratkaisui lle on varattava riit
tävästi aikaa . Atk-aikaan siirtyminen yhdessä soti
lasp iirien toimenkuvan muullamisen kanssa ei ta
pahdu sähkönappulasta kääntämä llä. 

Osia sotil aspiirien toiminnoista on Simolan mu
kaan jätettävä toimimaan se llaisenaan, vaikka muo
do lli sesti piireistä tehdään uusimuotoisia sotilas lää
nejä . Simola korostaa liikekannallepanovalmiuden 
turvaamisen tärkey11ä. Si irtymävaiheen aikana on 
tarvittaessa jätettävä osa vähemmän tärkeistä tehtä
vistä suorittamatta . 
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Yhteys yleisöön heikkenee 

Sotilaspiirijärjestelmästä luopuminen merkitsee 
Simolan mukaan vääjää111ättä yleisön palvelun 
he ikkene111istä . Pahiten 111uutos koe11elee 150:n va
paaehtoisen maanpuolustusjärjestön ja puolustus
voimien välisiä suhteita. Sotilaspiirit ovat ensim
mäinen ja tärkein lenkki tässä yhteistyössä . 

Simola 111yöntää, että puolustusministeri Ole 
Norrbackin tuom itsema ajatus piirejä korvaavien 
aluetoimistojen perustamisesta viehättää häntä . 

- Ilman niitä joukko-osastoille uhkaa kertyä 
melkoinen lisätyötaakka sa111a lla kun joukko-osas
tojen esikuntia pyritään pienentämään. Miten se 
onnistuisi? 

Uusi komentaja aikuiskoulutuksessa 

Olavi Simolan komentajan saappaisiin astuva Risto 
Sinkkonen uskoo tulevansa Turkuun hyvässä sau
massa . 

- Suunnitelmat ovat valmiit. Rykmentti on on
neksi niin hyvässä kunnossa, että voin ottaa aikaa 
tutustumiseen. 

Sinkkonen tunnustaa , että pitkään esikuntaput
ken jälkeen joukko-osaston komentajaksi ryhtyvän 
on opeteltava moni asia uudelleen kädestä pitäen . 
Hän uskoon , että homma lähtee tehokkai111111in liik
keelle linnakkeisiin perehty111ällä. 

- Niitä kiertämällä uskon voivani viedä koulu
tusasiaak in eteenpäin, Sinkkonen pohtii . 

- Koulutusuudistus vaatii paljon työtä rykmen
tin johdolta . Meidän on opiskeltava yhdessä ja 
kyettävä sanomaan ennalta poikien tulevaisuus . Si
tä kautta syntyy 111otivaatio. Se ei ole helppoa . 

Sinkkonen korostaa , että ltä111eren piirissä ei ole 
näkyvissä 111erkkejä sotilaallisen läsnäolon vähene
misestä. Se korostaa valvonnan ja koulutuksen 
merkitystä rannikonpuolustuksessa . 

Everstit ovat asiasta yh tä mieltä. 
- Koulutusjärjestelmän ja organisaation uudis

tuksessa tämä visio on ollut kirkkaana 111ielissä . 
Saattaa käydä niin, että aluevalvonnan 111erkitys 
korostuu siksikin , että al uevesie111me käyttö lisään
tyy jatkuvasti ulkomere llä ja rajojemme läheisyy
dessä. Me olemme yksi valvontaviranomaisista, 
Ola Simola muistuttaa . 

Valvontaa on tehostettava 

Simolan mukaan Euroopan yhdentyminen , rajojen 
vapautuminen huviveneilijöille , merkitsee ilman 
muuta valvontatarpeen lisääntymistä . 

- Kuka uskaltaa arvioida, paljonko Saaristo111e-
ren kansallispuistossa käy vieraita ky111111enen vuo
den kuluttua·1 Esi111erkiksi Utössä käyvien isojen 
veneiden 111äärä on vuosittain kol111inkertaistunut 
vii111e vuosien aikana. Yii111e vuonna kävijöitä oli 
3000. Onko niitä 10 vuoden kuluttua 50 000~ 

Simolan mukaan valvontaa on ajallisesti lisättävä 
tutkavalvontaa lisäämällä , ehkä 111yös määrällisesti . 
Vesilläliikkujien 111äärän kasvu li sää myös tahaton
ta luvatonta toi111intaa . 

Simola korostaa , ettei hän ku itenkaan tarkoita 
ensisijaisesti sotilaallisen valvonnan tehosta111ista. 
vaan turvallisuuden lisäämiseen tähtäävän, enna
koivan valvonnan lisäämistä . 

Hallinnonalojen rajat ylitetään 

Risto Sinkkonen arvioi, että kehitys saattaa vaatia 
myös hallinnonalasta riippumatonta koordinaatiota . 
Tiedon on kuljettava reaaliajassa ja voimavaroja on 
yritellävä lisätä voi111ia yhdistelemällä. 

- Yhteistoiminta on jo tehostunut esi111erkiksi 
rannikkotykistön ja merivartiostojen välillä. Meri 
vartijat saavat koulutuksen meidän vesikuuntelu
laitteillamme. Huoltohallintosäädöksiä odottaa 
täysremonlli . 

Sinkkonen muistuttaa, eitä ih111iset ovat valtion
hallinnon kallein investointivara : Kustannustietoi 
suutta on lisättävä. Kärjistetyn esimerkin mukaan 
111erikelpoisesta veneestä on otettava kaikki hyöty 
irti hallinnonalojen rajoista riippumatta. Se, joka 
tuollaa sähköä, voi jakaa sitä muuallekin kuin 
omiin tarpeisiin. 

- Kenttätasolla valtionhallinnon henkilöstön ja 
kaluston yhteiskäyttöä on jo esi tetty, mutta ylhäällä 
on vastustusta. Kestää vie lä aikansa , ennen kuin 
nähdään. että toi111intojen keskittämistarvetta on 
alettava tarkastella vakavasti kokonaisuutena. Eril 
lään toi111imisesta on haittaa monella suunnalla . 

Eristyneisyyteen helpotusta 

Pitkästä es ikuntaputkestaan huolimatta Risto Sink
kosella on se lvä kuva rannikkotykistön arkipäivän 
ongelmista. 

- Turun Rannikkorykmentin toimialue on para
doksaalinen. Joukko-osasto työskentelee eksootti 
sessa y111päristössä, kansallispuistossa. Saaristome
ri on kaunis , mutta asuin- ja työympäristönä kiistä
mättömän eristynyt. Sitä on yritettävä helpottaa . 

. Jouko Vähä-Koskela 
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~Wfil'lill(W 
27160 Olkiluoto 

Ku.uskajaskarin linnakkeen AuK 111/1 989 

20-vuotias Teollisuuden Voima Oy 
onnittelee 50-vuotiasta Kuuskajaskarin linnaketta. 

Te turvaatte rajat, me tuotamme 
turvallisesti sähköä. 

~ Wfil'1ill Wt1 
27160 Olkiluoto 
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Varusmieskoulutusta ja puolastusvoimia on moitittu vanhanaikaisuudesta ja tehottomuudesta. Nyt 
epäkohtiin ollaan tarttumassa tositarkoituksella, ja varusmieskoulutus marssiikin kohti käännekoh
taa. 

Varusmieskoulutus 
marssilla kohti 
muutoksia 

Varusmiespalvelus on muuttumassa , tai on 
jo oikeastaan osaltaan muuttunut. Kasarmin 
käytävillä kuulee nykyään usein, kuinka 
kauemmin palvelleet kertovat omia lähes tal
visotaan verrattavia alokasmuistojaan ja ma
naavat samaan hengenvetoon kuinka helpolla 
ja hauskasti uudet alokkaat saavat suorittaa 
palvelustaan. Sotilaskotiin voi vapaasti mars-

sia silloin kuin huvittaa, tupakalle saa toki 
mennä ilmoittautumatta , aamutoimet ovat va
paat jne. 

Vanhojen puheet ovat liioiteltuja, mutta 
tietty totuus niissäkin piilee . Varusmiespalve
luksen mielekkyyttä , tehokkuutta ja tulosvas
tuullisuutta on syystäkin arvosteltu. Yhteis
kunta on muuttunut, myös nuoren miehen ar-
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vot ovat muuttuneet ja näin myös puolustus
voimat ovat väistämättä kouriintuntuvia muu
toksia vaativan vaiheen edessä. Motivoitunut 
varusmies on puolustusvoimien tärkein henki
lö, tämä on amiraali Jan Klenbergin mielipi
de, ja tämän lähtökohdan tulisi näkyä myös 
jokapäiväisessä palveluksessa. 

Usein varusmies tuntee, että koulutus ei 
ole tarkoituksenmukaista, tehokasta ja että 
aikaa menee hukkaan . Myös kantahenkilö
kunnan asenteissa varusmieheen olisi varmas
ti tarkistettavaa . Palvelusmotivaation pohjaan 
painavat taloudelliset syyt eivät varmastikaan 
ole vähäisimmät. Epäkohtia on paljon , ja 
muutoksilla alkaa olla kiire .. . 

Muutoksien ristiriita 

Paperilta ja ylemmältä taso lta muutokset 
valuvat, välillä vaikeasti ja hitaasti , mutta va
luvat kuitenkin rivimiestasolle . Teorian ja 
käytännön ristiriidat ovat kuitenkin joskus 
kirkuvan räikeitä. Varmasti keskustelua ai
heuttavan esimerkin tästä ristiriidasta rannik
kotykistössä toi esiin Russarön linnakkeella 
palveleva sotilasmestari Juha Kettunen kitke
rällä kirjoituksellaan Suomen Sotilaassa . 

Kettunen otti kirjoituksessaan kantaa va
rusmiespalveluksen mielekkyyteen. Järjestel
mämuutoksilla aiheutettiin sellainen epäkoh
ta , että oli vain johtajia, ei johdettavia. Ryh
mänjohtajille ei riittänyt johdettavia, ja näin 
he joutuivat toimimaan tykkimiesten tehtävis
sä. Saapumiserän 11/89 ryhmänjohtajat saivat 
Russarössä palve lla palve lusaikansa loppuun 
saakka ilman johdettavia . Näin ollen he toi 
mivat laituri-, kierto- ja päivystysvartiotehtä
vissä. Todellista motivaation lisäämistä ... 

Koulutuksen ja palveluksen mielekkyyden 
parantamisen lisäksi varusmiehen taloudelli
set epäkohdat tulisi hoitaa kuntoon. Jo vuon
na 1981 lll parlamentaarinen puo lustuskomi
tea totesi , että kotiuttamisrahan pitäisi vastata 
kuukauden vähimmäispalkkaa . 300 markkaa 
on nykyinen kotiuttamisraha , ja se riittää 
vaihtoehtoisesti kotiuttamisen juhlintaan ra
vintolassa tai kymmenen vuoden passiin . 
Kuukauden vähimmäisansio kuulostaa .lähin
nä naurettavalta . Kotiutuessa taloudellinen ti
la ei kuitenkaan yleensäkään naurata. 

Huhtikuussa 20 vuotta täyttänyt Suomen 
Varusmieliitto on äänekkäästi lähtenyt aja
maan juuri varusmiehen taloudellisia epäkoh
tia koskevia muutoksia . Liitto on käynyt esit
tämässä sosiaali - ja terveysministeri Tuulikki 

Hämäläiselle vaat imuksensa kotiuttamisrahan 
tuntuvasta korottamisesta sekä sotilasavustus
lain muuttamista niin , että myös varusmiehen 
avopuoliso tulisi sot ilasavustuksen piiriin. 

Varusveijari on puolustusvoimien tärkein henki
lö. 

Motivoivat rangaistukset 

Jos mielekkyys ja motivaatio palve luksesta 
loppuvat , niin palvelusta pidetään yllä uh
kauksin ja rangaistuksin. Ehdottomasti paras 
tapa poistaa rangaistukset kokonaan olisi sel
laisen varusmiespalveluksen luominen , joka 
tuntui si mie lekkäältä , eikä luvaton poissaolo 
tuntuisi houkuttelevalta . Sotilaslain tarve ei 
kuitenkaan poistui si, sillä rangaistavia tekoja 
esiintyy puolustusvoimi ssa siinä missä sivii
lissäkin . 

Palve luksen muuttuminen ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että kuri ja järjestys ovat romu
koppaan kuuluvia käsitteitä. Puolustusvoi
mien tehtävänä on nyt ja tulevaisuudessa kou
luttaa miehiä mahdollisia kriisitilanteita var
ten . Koulutus vaatii jatkossakin raskaita har
joituksia sekä tinkimätöntä kuria ja järjestys
tä . Tarkoituksenmukaisuuden , mielekkyyden 
ja taloudellisen tilan parantuminen varusmie
hen vinkkelistä ei kuitenkaan vaadi kurin ja 
järjestyksen lopettamista. Se ei olisi tarkoi
tuksenmukaista . 

Mikko Grönman 
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Kiekkoilevat kaverukset Kuuskajaskarissa: 

Huippukiekkoilijat 
Porkka ja Suvanto 
pitävät palveluksesta 

Kuuskajaskarin saarella on usein palvellut urheilijoita. Säkylä 
ja Lahden urheilujoukot ovat toki olleet yleisimmät palveluspaikat 
Suomen huippua edustaville nuorille urheilijoille, mutta aina sil
loin tällöin myös Kuuskajaskariin astuu palvelukseen raumanseu
tulaisia lahjakkuuksia. Rauman ykköslaji jääkiekko on ollut usein 
edustettuna, ja nyt maaliskuun erän myötä Kuuskajaskariin saa
pui kaksi lajin edustajaa maan huipulta. 

SM-liigatasoisia jääkiekkoilijoita on Kuus
kajaskarissa palvellut useita: Jari Laiho , Jar
mo Kuusisto , Petteri Lehto, Klaus Savolainen 
jne. Useat heistä ovat edustaneet Suomea 
myös arvokisoissa. Maaliskuun palvelukseen
astumiserässä Kuuskajaskariin saapui samalla 
kerralla kaksi Rauman Lukan pelaajaa, jotka 
edustavat myös nuorten jääkiekon ehdotonta 
huippua Suomessa . 20-vuotiaat Toni Porkka 
ja Harri Suvanto ovat nuoresta iästään huoli
matta pelanneet jo kaksi kautta Rauman Lu
kon liiga-joukkueessa sekä edustaneet ansiok
kaasti Suomea 20-vuotiaiden MM-kisoissa 
vuoden vaihteessa. 

Toni Porkka ja Harri Suvanto aloittivat 
kiekkouransa kuusi vuotiaina Raumalla F
li igassa. Jo tuolloin pojat pelasivat samassa 
joukkueessa. Sittemmin tie on käynyt Lukon 
juniorikoulussa aina li igajoukkueeseen saak
ka, ja viime vuonna pojat vii lett ivät myös lei
jonapaidassa samaan aikaan. 

Polvi paketissa ja puntit käsissä. Polvivammas
taan huolimatta Harri Suvanto e i ole jäänyt a i
noastaan lepäilemään. 
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Porkka on ollut tyytyväinen palveluspaikkaansa, vaikka joutuikin vaihtamaan kypärämallia hieman 
harmaanpaan. 

- 20-vuotiaiden MM-kisat menivät koh
daltani aivan hyvin. Kiekon pelaaminen kan
sainvälisissä huippuotteluissa on kovin eri
laista kotoiseen liigaan verrattuna . Liigassa 
kaikki joukkueet pelaavat lähes samanlaista 
kiekkoa, mutta kansainvälisissä matseissa 
joukkueiden pelityyli! vaihtelevat suuresti , 
kertoi Porkka menosta kansainvälisissä ku
vioissa. 

"Paremminkin olisi voinut mennä" 

Nuorten MM-kisojen jälkeen joukkueen 
valmentaja Hannu Jortikka ylisti raumalaista 
maajoukkueen ensiesiintyjää Harri Suvantoa 
jopa joukkueen parhaaksi pelaajaksi . Ensiker
taa maajoukkueeseen päässyt vikkeläkinttui
nen Suvanto pelasi ennakkoluulottomasti ni
mimiehiä kunnioittamatta erinomaiset kisat , 
ja ansaitsee varmasti valmentajaltaan saamat 
kiitokset. Vaatimattomaan ja vähättelevään 
tapaansa Suvanto kuitenkin pudottaa itse it
sensä maan pinnalle . 

- Olisihan ne kisat voinut kohdaltani pa
remminkin mennä ... Kuten myös liigakausi 
koko Rauman Lukon joukkueelta. 

Suvannon oma liigakausi loppui nolosti 
kierroksen liian aikaisin. Kun kautta oli pelat
tu 30 peliä sattui Suvannolle KooKoo-pelissä 
viattoman näköisessä tilanteessa vamma, joka 
keskeytti kauden. Polvi operoitiin ja mies 
passitettiin pakolliselle harjoittelulomalle . 
Nyt Suvanto on vauhdilla kuntoutumassa ja 
ensikaudella mies on toivottavasti jälleen 
vauhdissa mukana. 

- Polvivamma harmitti melkoisesti, sillä 
se katkaisi hyvin menneen kauden kesken. 
Kuntoutuminen ja harjoittelu ovat myös työ
läitä . Armeijalta toivon mahdollisimman ly
hyttä palvelusaikaa sekä myönteistä suhtautu
mista harjoitteluun, jotta ensikaudella olisin 
iskussa, selvitti Suvanto menneitä ja tulevia . 

- Maaliskuun palvelukseenastumiserä sopi 
meille kuin nenä päähän . Alokasaikana liiga
Lukko pitää harjoitustaukoa, ja jatkossa us
kon ja toivon , että harjoituksiin pääsem inen 
sujuu asiallisesti. Toistaiseks i kaikki on men
nyt palveluksessa mainiosti, kertoi puolestaan 
Porkka. 

Mikko Grönman 
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Killan viimeaikaiset 
tapahtumat 

15. 2 . tehtiin tutustumismatka Huhtamäki-Yhty
män Hellaksen tehtaalle . Tehtaalla meidät 
otti vastaan rouva Mailis Laivo, joka toimi 
asiantuntevana oppaanamme kierroksen ai
kana. Ensin hän esitti tervehdyspuheensa 
jälkeen lyhyehkön filmin Hellaksen toimin
nasta, sen jälkeen teimme lyhye n kierrok
sen tehtaalla. Jokainen osanottaja sai ison 
pussin mukaansa tehtaan tuotteita . Käyntiin 
otti osaa 50 tyytyväistä kiltalaista . 

8. 3. oli vuorossa LSO Food ' iin tutustuminen . 
Täällä meidät vastaanottivat markkinointi
päällikkö , kiltaveli Pekka Vuorinen , tuotan
topäällikkö Asko Mäkinen ja myyntipäällik
kö Ari Aavikko. Käynti alkoi Pekka Vuori
sen tervehdys puheella ja alkucoctai lill a. Tä
män jälkeen kukin edellä mainituista her
roista piti mielenkiintoisen esityksen omalta 
alaltaan sekä katse limme lyhyen filmiesi
tyksen tehtaan toiminnasta . Tätä seurasi 
erittäi n hieno ruokailu , jolloin maistelimme 
tehtaan mainioita tuotteita . Tilaisuuden lo
puksi tarjottiin kahvit hyvien leivonnaisten 
ja erinomaisen konjakin kera . Mukana ol
leet 46 kiltalaista olivat käyntiin enemmän 
kuin tyytyväisiä. 

2 1. 4 . kilta teki tutustumismatkan Naantal in kyl
pylaitokseen. Ilta kului rattoisasti ruokai
lun , seuruste lun ja tanssin merkeissä . Ill an 
kuluessa hovimestarin johdolla tehtiin tutus
tumiskierros kylpylässä . Mukana oli 50 kil
talaista . 

Maaherran vastaanotto 27. 4. 

27 . 4 . vietettiin Turussa valtakunnallista sotavete
raani päivää . Päivän vietto alkoi kello 10.00 
Tuomiokirkon edessä . Paraatikatselmuksen 
lippulinnassa edusti kiilaa sotaveteraani , 
kiltaveli Kauko Friman. Tätä seurasivat ju
malanpalvelukset Tuomiokirkossa , Mikae
lin kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa. Kel 
lo 11 .30 alko i arvokas pääjuhlatilaisuus Tu
run Messukeskuksessa . Rieskalähteen kou
lulla alkoi aamupäivän kestävä jatkosodan 
muistotil aisuus , jonne kiltaveljet Eino Tir
ronen ja Toivo Veriö oli pyydetty kerto
maan sotainvalidi- ja sotaveteraanitoimin
nasta kokemuksiaan jatkosodasta. Oppilaat 
oli vat laatineet kysymyssarjan , johon kum
pikin vastasivat. Kello 17 .00 alko i maaher
ran vastaanotto sotaveteraanei lle Kupittaan 

urheiluhallissa. Tilaisuudessa samoin kuin 
päiväjuhlassa olivat mukana mm . president
ti ja rouva Koivisto , amiraali Jan Klenberg, 
kenraali ja rouva Ehnrooth , arkkipiispa sekä 
muuta kenraalikuntaa . Arvokkaasta ohjel
masta mainittakoon varsin mieleenpainuva · 
Normaalikoulun Minikuoro Muksujen esi
tys, jonka johti opettaja Leena Suominen . 
Tilaisuuden j uonsi taidokkaasti kenttärovas
ti Kari Vappula. 

28. 4 . teki Turun Palopäällystökerho allekirjoitta
neen johdolla retken Gyltön ja Utön linnak
kei lle. Gyltössä otti kerholaiset vastaan ryk
mentin komentaja cvl Ilmari He inonen . Ta
louskapteeni Jukka Kankare piti erittäin va
laisevan esi tyksen Gyltöstä. Sen jälkeen 
seurasi tutustumisk ierros saarella ja ruokai
lu . Välittömästi ruokai lun jälkeen siirryttiin 
KA Paraisii n, missä yliluutnantti Koli se l
vitti matkalaisille ansiokkaasti alusta. Utös
sä me idät otti vastaan yliluutnantti Pasi 
Staff, joka to imi oppaanamme ja piti mie
lenkiintoisen esityksen Utöstä. Palokunta
laiset kiittivät kantahenkilökuntaa erittäin 
ystäväll isestä vastaanotosta , hyvistä esityk
sistä ja mainiosta ru uasta. 

1. 5 . oli Merivartioston 60-vuotisjuhlatilaisuus 
Turussa . Kiltaa edusti puheenjohtaja . 

30 . 4. teki kill an 26 jäsentä retken Italiaan, josta 
erillinen se lostus. 

- 8. 5. 
7. 5. oli rykmentin ups.kokelaiden ylentäjäistilai

suus pitkästä aikaa Turun linnassa . Kahviti
laisuudessa ojennettiin vänrikki Pasi lljinille 
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HUOM!!! 
Viime Kalkaksessa ilmoitettu killan matkavakuutus on rauennut. Vakuu
tukseen tulleen lisäehdon mukaan osa kiltalaisista olisi jäänyt vaille va
kuutusturvaa . 

Ajankuluksi ja huviksi sanalaatikko: 

Sanalaatikossa sanat voivat olla vaakasuoraan, pystysuoraan, ylhäältä alas ja alhaalta ylös ; 
yksi sana on viistosti . 

Sanalaatikosta löytyvät seuraavat tutut sanat: 

Gyltö Harun 
Utö Pakki 
Reila Turrr 
Örö Turku 
Veriö Salonen 
Simola Tykkimies 
Jaskari Tykistö 
Ra vai Poromaa 
Mevak Kai kas 
Uisko Aio kas 
Katm:pää Staff 
Jungfrusskär Parainen 
lltaloma 
Valas 

killan ansiolevyke ja vänrikki Mika Vesteri
selle laivaliput. Iltapäivällä oli aliupseerien 
ja 330 palvelleiden korpraalien ja tykki
miesten kotiuttamisti laisuus. Tilaisuudessa 
saivat kersantti Janne Laukkanen killan an
siolevykkeen ja alikersantti Mikae l Lipsa
nen laivaliput sekä tkm Kari Helle ansiole
vykkeen ja korpraali Pertti Murola laivali 
put. 

12 . 5 . oli killan tutustumismatka He lsinkiin , jossa 
käytiin Mannerhe imin, Kekkosen ja Akse li 
Gallen-Kallelan museoissa. Matkalle otti 
osaa 34 kiltalaista. 

Toivo Veriö 
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F s A K L A K A F.: R D y T N 
13 F V ··. D 0 F.: s u F.: F.: R T s u 
N F K u f··· ·•. K D F.: V F.: D F.: I F.: 
u A I T A T u F.: f·' ·, u M A K A 
J T f·· ·•. F: s N E N D L A s y H 
I s I L T A L D M A A u T F.: 

Vastaukset salasanakilpaan 

(Kalkas 4/89) 

Tehtävän on laatinut kiltasisar Tellervo Salonen . 

1. Auktoriteetti 
2 . Kirkkoherra 
3. Kosinta 
4 . Kotiliesi 
5. Lihapullat 
6. Löhöilijä 
7 . Maksumies 
8. Mieskuntoisuus 
9. Parranajo 

10. Perheenpää 
1 1 . Sotamarsalkka 
12. Talonisäntä 
13 . Voimamies 
14a. Yleisurheilu 
14b. Yleisurhe ilukilpailu 
15a . Jalkapalloilu 
15b. Jalkapallo-ottelu 
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Kiltalaiset Italiassa 

lkimuistettavaksi e lämykseksi muodostui 
osanottajille Turun Rannikkotykistökillan ke
väinen matka Italiaan. Oman 26-henkisen 
ryhmämme lisäksi retkellä o li mukana sata
kunta Lahden sotaveteraanipiirin jäsentä , joi
den kanssa lentomme suuntautui vapunaatto
na saapasmaan eteläosassa sijaitsevaan Brin
disiin. Yhdeksän matkapäivän aikana olivat 
pääkohteina sen jälkeen luonnonkauneudes
taan kuuluisat Napolin alueen Sorrento ja 
Capri sekä ennen kaikkea "Ikuinen Rooma". 
Siellä antiikin historia tulee vastaan melkein 
joka askeleella keskellä nykypäivän vilkasta 
e lämänrytmiä. Oman värinsä antoivat vierai
lumme aikana italialaisten valmistautuminen 
kunnallisvaaleihin ja toisaalta napolilaisten 
hillitön juhlinta muutama päivä aikaisemmin 
saavutetun jalkapallomestaruuden takia . 
Maassa sattui myös muutamia uhreja vaatinut 
maanjäristys Napolin lounaispuolen alueella, 
jossa olimme juuri pari päivää aikaisemmin 
vierailleet. 

Luola-asutusta 

Mutta alkakaamme alµ sta . Förbomin bus
silla kiltalaisten joukko pääsi Turusta heti 
mukavasti Seutulan kentälle . Kolmen tunnin 
lennon jälkeen olt iin perillä Brindisissä, josta 
matka jatkui bussilla Alberobe llon pieneen 
kylään ja edelleen ensimmäiseen yöpymis
paikkaan, kylpyläkaupunki Mentopontoon . 
Vappua otettiin vastaan italialaistunnelmissa 
yhteisen tulo illallisen ja laulun merkeissä, 
joskaan valvomiseen ei rasittavan matkapäi
vän jälkeen enää juuri kellään ollut haluja . 
Sitä paitsi vapunaamuna oli taas varhainen 
herätys bussin nokan kääntyessä nyt aluksi 
kohti Materaa . Tämä kaupunki on kuuluisa 
vanhasta luola-asutuksestaan, si llä sen kor
kean kallioisen kukkulan rinte illä olevat luo
lat olivat asuttuja jo esihistoriallisella ajalla. 
Vielä nykyisin vuoren seinissä on "sasseja", 
joissa kymmenet perheet kuulemma asuvat. 
Itsekin saimme tuosta elämäntyylistä erään
laisen kokemuksen nauttiessamme maittavan 
luolalounaan ristorante Terrazzinossa. Reitin 

varrella tutustuimme myös alueen erikoisen
muotoisiin taloihin e li ns. trulleihin . Niitä nä
kyi lähinnä Alberobellon seuduilla vieri vie
ressä kymmeniä - satoja . Kaikki olivat kum
mallisen näköisiä tötteröitä, jotka oli selos
tuksen mukaan aikoinaan pystytetty luvatto
masti. Ne olivat myös äkkiä purettavissa, kun 
verottaja! ilmestyivät näköpiiriin . 

Kaunista ja ruuhkaista 

Vapunpäivän iltana aloimme jo lähestyä 
laulustakin tunnettua kaunista Sorrentoa , 
mutta vaikeata se oli Napolin seudun valta
vien liikenneruuhkien takia . Ahtailla kaduilla 
ajo vaati bussin kuljettajalta todella ihailtavaa 
taitoa - ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä. 

Napoli oli pari päivää ennen kaupunkiin 
saapumistamme juuri varmistanut nimiinsä 
Italian jalkapallomestaruuden, joka oli saanut 
koko kaupungin sekaisin. Napolin seuran li
put liehuivat kaikkialla talojen katoilla ja 
mestarien kuvia sekä monenlaista jalkapalloi
luun liittyvää "krääsää" oli liikkeiden ikkunat 
täynnä . Oisessä mestaruuden juhlinnassa kuo
li kolme henkeä ja yli sata loukkaantui . Kau
pungissa oli tällöin liikkeellä arviolta puoli 
miljoonaa ihmistä, jotka jaksoivat juhlia ja 
hulinoida kotijoukkueen mestaruutta koko 
yön. Eipä yltänyt Turun Palloseuran kannat
tajakaarti lähimainkaan vastaavanlaiseen rie
huntaan , kun jääkiekkokulta tuli viime talve
na Turkuun . Mutta jalkapallo onkin italialai
set täysin hullaannuttava asia . Lähestyvät 
MM-kisat, joiden ottelut pelataan maan eri 
puolilla kesä - heinäkuussa, ovatkin epäile
mättä isännille vuoden tärkein tapahtuma. 
Mainoksia näkyy kaikkialla; liput ainakin 
avajaiskierroksi lle myytiin loppuun päivässä 
eikä kukaan tunnu asettavan Italian omaa 
mestaruutta kyseenalaiseksi. 

Huvila meren rannalla 

Retki kuuluisalle Caprin saare lle oli kaikil 
le sykähdyttävä e lämys. Etenkin vierailu 
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Axel Munthen rakennuttamaan ja kirjasta 
" Huvila meren rannalla" tutuksi tulleeseen 
Micheleen oli erityisen mielenkiintoinen, ja 
näkymät korkealta henkeäsalpaavan kauniita . 
Paluu Anacabrilta vuoristorataa pitkin Marina 
Granden satamaan tarjosi sekin mukavan 
muiston. Turistien pilaamaksi tuota kaunista 
saarta voidaan valitettavaksi kuitenkin täydel 
lä syyllä luonnehtia. Matkailijoita oli tavalli 
sena arkipäivänäkin tungokseen ast i, kaupois
sa myytiin kaikenlaista halpa-arvoista matka
muistoa vaan toki myös laatutavaraa huimilla 
liirahinnoi lla. Muodikas naisten pusero esi
merkiksi maksoi peräti 300.000 liiraa e li noin 
1000 Suomen tasavallan markkaa. 

Pompeihin tutustuminen oli tietysti osanot
tajille mielenkiintoinen kohde . Tuo laavan al
ta esiin kaivettu antiikin kaupunki tuhoutui 
Vesuviuksen purkautuessa vuonna 79, jolloin 
peräti seitsemän metrin tuhkakerros peitti 
muutamassa tunnissa kaikki alleen ja ainakin 
2000 ihmistä sai surmansa. Uuden ajan histo
riassa vielä Pompein tuhoa monin verroin 
enemmän ihmisuhreja vaati kuitenkin toisessa 
maailmansodassa käydyt Monte Cassion tais
telut. Yhdeksän kuukauden aikana kaatui täl 
lä alueella kaikkiaan lähes 200.000 eri kansa
kuntien miestä . Heidän joukossaan oli mm . 
puolalaisten vapaaehtoinen pataljoona, joka 
taisteli vi imeiseen mieheen. Laajalla ja kiitet
tävällä huolellisuude lla hoidetulla sankarihau
ta-alueella on saanut viimeisen leposijansa 
noin 5000 liittoutuneiden sotilasta . Suurelle 
tuntemattoman sotilaan muistomerkille kävi 
myös suomalainen yli sadan hengen retkikun
ta laskemassa kukkalaitteensa, siniristilipun 
juhlistaessa tapahtumaa. Lahtelaisten sotave
teraanien edustajana puhui vaikuttavin sanoin 
Mauno Uusitalo ja italialaisten vastauspuheen 
piti paikallinen pormestari . Lyhyt tilaisuus oli 
yksi matkan sykähdyttävimmistä hetkistä, jo
ka herkisti kaikkien suomalaisten mielet. 
Matka suuntautui myös ylös Monte Cassion 
luostariin , joka tuhoutui pommituksissa , mut
ta rakennettiin uudelleen amerikkalaisten 
avun turvin . 

Kiilalaiset Roomassa kuuluisalla Piazza Navo
nen aukiolla. 

Kaikki tiet vievät Roomaan 

Tutte le strade portano a Roma eli kaikki 
tiet vievät Roomaan. Niin myös kiltalaisten 
matka jatkui pääkohteeseen neljäntenä Italian 
päivänämme. Heti aamulla saimme pienen 
tuntuman italialaiseen hidastu slakkoon, kun 
metallityöväen liiton lakkolaiset sulkivat Na
polista ulos johtavan tien pariksi tunniksi. Il 
laksi toki ehdimme an tiikin ajan maailman 
keskukseen ja maan nykyiseen pääkaupunkiin 
Roomaan. Sen tärke impiin nähtävyksi in tu
tustuimme loistavan oppaamme Marja-Liisa 
Murolen johdolla, ja saimme kuulla hänen 
kertomanaan runsain mitoin sekä värikkäästi 
paljon sellaistakin tietoa, jota matkakirja! ei
vät kerro . Kohteinamme olivat tietysti Pieta
rin kirkko ja Vatikaani , Forum Romanum , 
Pizza Navona, Villa Lante , Pantheon , Espan
jalaiset portaat ym. jokaiselle Rooman klivi
jälle tutut paikat. Muutamalla sanalla sen si
jaan lienee paikallaan valottaa kiilalaisten nä
kökulmasta tämän päivän Roomaa - josta 
omat kokemuksenikin ajoittuivat ennestään 
kolmen vuosikymmenen taa. Ensinnäkin lii
kenne on vallan hirmuisen vilkasta ja toivot-
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lomalta näyttäviä ruuhkia syntyy pakosta, 
kun neljä miljoonaa autoa (!) pääkaupungista 
ja muualtakin ajelee pitkin mutkaisia ja mel
ko kapeita katuja. Ihai lla täytyy kuitenkin ita
lialaisten autoi lijoiden ajotaitoa ja erityisesti 
kohteliaisuutta . Jalankulkijat näyttivät ylittä
vän katuja ties mistä ja minkälaisten autojo
nojen edessä tahansa , mutta kyllä heille aina 
annettiin auli isti tietä . Meillä Suomessa moi
nen jalankulkijain rohkeus o lisi monasti joh
tanut suoraan sairaalaan tai vielä pahempaan . 

Kaikissa suurkaupungeissa vilisee aina run
sain määrin varkaita ja muita rikollisia. Heis
tä meitä varoitettiin etukäteen useaan kertaan 
- eikä turhaan . Melkein jalkojen juuresta na
pattiin erään kiltalaisen videokamera ja pari 
lahtelaista menetti tungoksessa lompakkonsa. 
Itse jouduin rautatieaseman lähellä kahden 
kerjäläisenä esiintyneen naisen "piirittämäk
si". Toinen oli käsi ojossa pyytämässä rahaa 
ja kiinnittämässä huomiota itseensä, kun toi
nen pieni lapsi sylissään nappasi rintatasku s
tani italian sanoja sisältäneen lappusen ja sa
malla tuhannen liiran setelin (n. 3 mk). Saalis 
jäi siis olemattomaksi, mutta paljasti minulle 
varkaiden ovelan taktiikan, jota osasin myö
hemmin varoa. Taskuvarkaiden ohella näkyi 
Rooman katukuvassa myös kerjäläisiä. Op
paan mukaan varsinkin Afrikan maista on 

Suomalaiset veteraanit kunniakäynnillä Monte 
Cassionin sankarihaudalla. 

muuttanut runsaasti myös sellaista väkeä , jot
ka ansaitsevat elantonsa enemmän tai vähem
män rikollisin keinoin . 

Makaronimaa 

Turhaan ei Italiaa leikillisesti sanota maka
ronimaaksi, ja sen saivat todeta myös kiltalai
set nauttiessaan melkein poikkeuksetta joka 
aterialla jonkin sort in makaronia. Pöytäjuo
mana o li tietysti oman maan viinituotte ita 
"vino rossoa" tai "vino biancaa" ja mineraali 
vettä "aqua minerale'', mutta olut sen sijaan 
puuttui ainakin meidän ruokapöydistämme. 

Elintaso Italiassa lienee muuten kutakuin
kin Suomen luokkaa , kun palkat lasketaan 
puhtaana käteen ja ostovoiman mukaan . 
Työttömyysluvut sen sijaan ovat kovin loh
duttomia. Pohjoisessa tosin "vain" 8,2 %: n 
luokkaa, mutta etelässä jopa 20 %, ja nuorten 
osalta vallan masentavia , pahimmassa ta
pauksessa 45 %: iin saakka. Ammattimiesten 
"puhtaana käteen" palkat ovat 400-500 mar
kan suuruisia, toimihenkilöiden hieman pie
nempiä. Kaikki tärkeimmät ruokatavarat ovat 
toisaalta suhteellisen halpoja. Asunnoista on 
suurempi osa vuokra-asuntoja kuin meillä, 
mutta niiden saanti kutakuinkin yhtä kiven 
takana. Yksityiskohtainen matkakertomus ei 
tässä yhteydessä ole aiheellinen eikä tilan
puutteen takia edes mahdollinen . Todetta
koon vain retken muodostuneen antoisaksi ja 
avartavaksi ehkä pieniä reunahuomautuksia 
lukuunottamatta . Hyvät oppaat , Marja-Liisa 
Murolen lisäksi Ursula Saarikoski-Satriano 
Elina Laihon uurastus "bussivääpelinä" j~ 
"Vehmaan Caruson" Tenho Saarisen johdolla 
suoritetut yhteislaulu! sekä ihanteellinen sää 
olivat omiaan lisäämään osanottajien viihty
vyyttä tällä Agrosassin veteraanimatkalla. Pa
luumatkalla Roomasta tehtiin vielä aamuyön 
tunteina välilasku Varsovassa tankkausta var
ten ja saavuttiin 8. 5 . 1990 kello 5:n maissa 
Seutulaan, josta jatkettin välittömästi bussilla 
Turkuun moninaisia elämyksiä rikkaampina . 
Ja olinhan siellä minäkin 

Reino Linkosaari 
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" ... pienessä kaupungissa sa
na leviää kuin kulovalkea, mutta 
kuuntelemalla Ramonaa tiedät 
ensimmäisenä mistä puhutaan, 
ja voit kommentoida raumalai
sittain itsekin asiantuntevasti 
näin : 'Sillail oikke!' ja 'Oh, helk
kar sendä ... " 

PARASTA 
PAINETTUNA 
RAUMAN 
PAPERILLE 
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SAMMON 
TURVALLISUUS

PALKINTO 
1990 

100 000 markan 
palkinto on myön
netty Puolustus
voimille esimerkilli
sestä liikenne
turvallisuustyöstä. 
Onnittelemme! ... , ... ... ... 

SAMPO 

RAUMAN KAUPUNKI 

HANGON KAUPUNKI 
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§A!~§,~3~1;~31~,ARI KOUKI KV ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 

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

§A!~§,~3~k'.s,~3ARI KOUKI KV ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 
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~ DRAGSFJÄRD 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA TAR
JOAA ASUKKAILLEEN VIIH
TYISÄN JA MYÖNTEISEN YM
PÄRISTÖN, JOSSA ON HYVÄ 
YRITTÄÄ JA ELÄÄ. 

Tule Dragsfjärdiin - viihdyt, koet 
ja näet sellaista mitä muualla ei 
ole! 

Rakentavia lisätietoja 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
25900 TAAUNTEHDAS 
Puhelin (9254) 611 33 

NUORIMIES! 
Eikö jo olisi aika asettua 
aloillesi? 

Jo vuosia on PYHÄRANTA ollut 
SE RANTA, johon monet kulki
jat ovat heittäneet ankkurinsa. 
Mikset SINÄKIN heittäisi!? 

Puhelimesta (938) 580 04 saat 
ohjeet 

PYHÄRANNAN 
KUNTA 

KORPO 
KORPPOO 

HUOMIO KATSE 
KORP~~OSEEN 

PAIN! 
Näet kehittyneen, modernin 
kunnan keskellä Turunmaan 
kaunista saaristoa. Täällä on 
hyvä olla ja asua. 

Korpo är en välutvecklad mo
dern kommun mitt i Åbo'lands 
vackra skärgård. Här är det bra 
att vara och bo. 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

ERICSSON ~ 

matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMA TTILAJNEN 

~ctf::::::i 
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NAUVO, puh. 926-571 11, 21670 PÄRNÄS 

KILTALAINEN! TULE RENTOUTUMAAN SAARISTOMAISEMAAN. ON 
CAMPING, MÖKKEJÄ, RUOKALA, SAUNOJA, VENEITÄ, SAARIA JA 
RUNSAAT KALAVEDET. TERVETULOA. 

HOUTSKÄR 

KUSTAVI 
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c:::'---:' s 
SUOMEN ,!_!"'0c, B I NGOT 

SEISOTKO YKSIN JA VILUISSAS ULKONA JA 
ODOTAT PÄÄSYÄ JASKARIIN TAI KOTIIN? 

Tule meille pelaamaan bingoa ja juomaan kuppi kahvia. 
Pannu kuumana koko päivän. 

Tule ja koita tuuriasi! 
Henkilökunta kyllä opastaa Sinua pelaamaan. 

Hallimme auki 
ark. 9- 21 
la 10- 16 
su 15- 21 

Varianttibingo 

SEMEKA 
Kauppakatu 3 

Rauma 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

E¼tttitajp: i ti 3 • 1 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh . 938-22 33 55, telex 65152, telefax 228355 

_ Palveleva aslantuntijaliike 

Erik01S\.Olm1s te Spec101t,l/wfkn1ng 
Vo!m1stuso1neet s1onlih0. torkkel~s11rap- T1llverkn1ngsbrrv-.en SVlnkdt. stö1<:ersest-
p . vesi rop. \Otten. 
l1SCX)1neet suokl. mausteet. IL.onlo1nen T1llsotsbmnen soit. kryddor. rolurhgto
ororruv0lm1ste. slob110lnha1ne. t-opettu• rompep::,rot. stOOhsenngsmed?I. onf,. 
misen es1001ne. so110nloo1re ox,dat1onsmedel. konservenngsrredel. 
So,1ytys olle + 6° C För,oong under + 6°C 
Volm1stoio L1hCJn1olostomoErkk1.Aotto O,. T,ltverkore L1t1on1olostomo Erkk, Aalto Oy 

~IB~~rr@;~IL 1f(Q) (Q)'lf 
~ ~ 
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VARUSMIES 
Tarkista mahdollisuutesi 

työvoimatoimistosta! 
Työvoimatoimistosta saat päätteeltä tiedot avoi
mista työpaikoista ja työllisyyskursseista eri puo
lella maata. 

* Avoimet työpaikat * Tilapäistyöt * Kesätyöt * Työnvälitys pohjoismaihin * Kansainvälinen harjoittelu * Koulutusvaihdoehdot * Ammatinvalinnanohjauspalvelut 

Sinua palvelevat alueen työvoimatoimistot ja työ
paikkapiste JOBI Turun Hansakortteloissa. 

Turun työvoimapiiri 
Ajurinkatu 2, 20100 Turku 
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SJLJALIM 
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AVAA 
•• 

SILMAT 
MAAILMALLE. 

JOKA 
PÄIVÄ. 

- SNUU LEHTES 



HANNONEN-YHTlöT·~ 

Työtä tosi miehille! 
Hannonen-yhtiöt on Turun talousalueen johtava jätehuolto- ja kuljetusalan 
yritys. Jätekuljetusten lisäksi keräämme hyötyjätteitä (paperia, pahvia ja la
sia) , pesemme jätesäiliöitä, tuhoamme salaista arkistomateriaalia, toimitam
me hiekkaa, sepeliä ja maanparannusaineita sekä suoritamme muita kulje
tusalan tehtäviä. 
Kuljetuspalvelujamme tukevat tehokkaat myynti- ja markkinointitoiminnot. 
Toiminta-alueemme on Turku ja sen ympäristö. Käytössämme on alan uu
sinta tekniikkaa: Pakkaavia jäteautoja, vaihtolava-autoja monenlaisia eri
koislaitteita. 
Meillä on työtä tosi miehille! 

Hyville kavereill~ tarjoamme 
Meiltä kannattaa kysyä työtä, 
soita siis, puh. 381 300/Työ
hönotto. * Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan 

korttia * Ajokokemusta * Ripeyttä * Turun ja ympäristön 
mus on eduksi 

HANNONEN-YHTIÖT 
Hipantie 6 
20360 TURKU 
Puhelin (921) 381 300 


