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- Miksi ulkosaaristoon tarvitsee rakentaa mitään jakeluverkkoa, kun sähkö tulee pane
malla stöpselin seinään. 
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mikä tärkeää 
.. .. .. ? tanaan . ... 

Kesä on kääntynyt syksyyn . Takana on Rykmenttim
me kuluvan vuoden tärkeimmät harjoitukset. Rannikko
tykistöjoukko-osastojen välisissä kilpailuammunnoissa 
saavutettiin erinomaiset tulokset ja RAPU-90 harjoituk
sessa Rykmenttimme kouluttamat reserviläiset osoittivat 
hämmästyttävän hyvää henkeä ja osaamista, kuten Soti
lasläänimme komentaja asian ilmaisi . Myös Puolustus
voimain komentaja oli tyytyväinen osuuteemme harjoi
tuksessa. 

Rykmenttimme ampumajoukkue saavutti 15 .-18. 8. 
Puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailuissa mm. 
kolme Puolustusvoimain mestaruutta ja rykmentti oli 
kokonaiskilpailuissa paras puolustusvoimien joukko
osasto . Onnittelut siitä. 

Tänään , vuosipäivänä, haluan antaa tunnustusta ja 
kiittää Rykmentin henkilöstöä, reserviläisiä ja sidosryh
miä joukkona ja yksilötasolla saavutetuista hienoista 
suorituksista . 

Rapu-harjoituksen aikana aloittivat uudet miehet ter
vetulleina taistelijan peruskoulutuksensa Gyltössä ja 
Kuuskajaskarissa. Heistä tulee aikanaan uusi lenkki 
Varsinais-Suomen rannikon puolustaj ien ketjuun . 

Tänään on myös tärkeää korostaa tulevien ikäluok
kien osuutta maanpuolustuksessa. Edellytän, etä jokai
nen Rykmentissä tuntee ja omaksuu seuraavan otteen 
puolustusvoimain komentajan päiväkäskystä n: 2/90. 

"Puolustusvoimat toteuttaa kaikissa olosuhteissa lais
sa määrättyjä tehtäviään. Odotan, että kaikki puolustus
voimissa palvelevat asettavat heille tästä aiheutuvan 
vastuun muun edelle. Sotilaalliset tehtävät on suoritetta
va tinkimättömän kurinalaisesti annettuja käskyjä ja 
määräyksiä noudattaen. Muussa palveluksessa ja hal
linnollisia tehtäviä suoritettaessa edellytän, että esi
miesten ja alaisten samoinkuin työtovereiden välisissä 
suhteissa on tilaa myös keskustelulle , erilaisille mielipi
teille ja yhteenkuuluvuudelle. Sotilasesimiehillä on eri
tyinen vastuu asevelvollisina palvelevien kohtelusta si
ten , että nämä tuntevat suorittavansa vaativaa ja arvos
tettua velvollisuutta ." 

On tärkeää, että Puolustusvoimain komentajan päivä
käskyn sanoma pysyy mielessä ja omaksutaan nyt ja tu
levaisuudessa. 

Risto Sinkkonen 

KANSIKUVAT: taiteilijaprofessori Kari Suomalaisen Kalkakselle piirtämät ja ajankohtaisaihein 
tekstittämä!. 
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TURUN RANNIKK0TYKISTÖ
RYKMENTIN JA TURUN 
RANNIKK0TYKISTÖKILLAN 
TIEDOTUSLEHTI 
N:o 3/90 
Päätoimittaja 
Jouko Vähä-Koskela 
Toimittaja 
Pasi Staff 
Toimitussihteeri 
Antero Kärkkäinen ja Erja Sallinen 
Toimitusneuvosto 
Emäntä Ritva Sundqvist 
Örö 
Emäntä Päivi Juvonen 
Utö 
Everstiluutnantti evp Toivo Veriö 
Kilta, Turku 
Vääpeli Juha Åberg 
Gyltö 
Sotmest Antero Kärkkäinen 
Rauma 
Viii Pasi Staff 
Utö 
Eversti Risto Sinkkonen 
Turku 
Kustantaja 
Turun Rannikkotykistökilta, 
Turku 
Painopaikka 
Oy Länsi-Suomi, Rauma 
Levikki 1100 kpl 
Lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys
ja joulukuussa. 
Toimituksen osoite 
KALKAS, TurRtRE, PI 5, 
20811 Turku 
Ilmoitukset 
Turun Rannikkotykistökilta 
elo Heikki Suomäki, (Turun alue) 
p. 949-225 730 
Markku Vaarola, (Rauman alue) 
p. 938-221 566 

1/1 s 
1/2s 
1/4s 
1/Bs 

900:-
500:-
300:-
150:-

Tieto 
liikkeelle 

Lehdestä hyppäsi silmille juttu , joka sai rt-miehen 
nielaisemaan pari kertaa. Aseveljet Ruotsissa olivat tä
räyttäneet tykillä siviilikesämökin seinästä sisään . Fak
tojen tarkastus sikäläisestä pääesikunnasta osoitti, että 
uutinen piti paikkansa. (Kaikki lehtiin painettu EI pidä 
paikkaansa.) Asutun saaren yli ammuttaessa koro oli 
lipsahtanut muutaman asteen käskettyä alemmas ja huvi
la oli osunut kranaatin tielle. 

Tällaistahan ei voisi sattua meillä, rajoitusten , kielto
jen ja varomääräysten luvatussa maassa . Vai voisiko? 
Periaatteessa voisi , jahka rannikkotykistön ammuntojen 
uudet , yleiseurooppalaiseen suuntaan reivatut varomää
räykset astuvat voimaan tänä syksynä. Niiden mukaan 
tietyillä ampumatarvikkeilla ja tietyin ehdoin voidaan 
ampua joukkojen, liikennöityjen teiden ja väylien sekä 
yksityisalueiden yli. Nykyisetkin säännöt ovat sallineet 
ammunnan tällaisten kohteiden yli, mutta käytännössä 
näin ei ole tapahtunut , koska ammunnoissa käytettäväk
si sopivia ampumatarvikkeita ei ole määritelty . Nyt ne 
määritellään . 

Kesähuviloiden yli suhisevat kranaatit jäävät kuiten
kin teoriaksi Suomessa, koska linnakkeittemme ampu
ma-alueet antavat yleensä avomerelle . Jos jonkin asutun 
saaren yli olisikin teknisesti mahdollista ampua , valvon
nan vaatimukset tekevät sen käytännössä liki mahdotto
maksi. 

Olennaisempaa onkin tarkastella uusien sääntöjen vai
kutusta vesilläliikkujiin. Mahdollisuus ampua suoraan 
ampumalinjalla olevan aluksen yli parantaa rannikkoty
kistön koulutusmahdollisuuksia, mutta millä saadaan 
veneilijät vakuuttumaan si itä, että kyseessä ei ole röyh
keä turvallisuudella leikittely , vaan toiminnan järkipe
räistäminen turvallisuudesta tinkimättä? Kärhämä vene
kansan ja rannikonpuolustajien välillä muhii . Puolustus
voimilla ei ole täälläkään varaa turhaan välirikkoon si
viilielämän kanssa. Uusien sääntöjen käytännön merki
tyksestä on tiedotettava seikkaperäisesti ja havainnolli
sesti ajoissa. Vastuu on myös kentällä, meilläkin . 

Jouko 
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Merellä vaanii vaara 
onko valmiuksia 

Kuluneen vuoden aikana on 
meriliikenteen onnettomuusti
lastoihin jouduttu kirjaamaan 
poikkeuksellisen useita matkus
taja-aluksille sattuneita vahin
kotapahtumia. Vilkasta keskus
telua, myös julkisen sanan pii
rissä, ovat aiheuttaneet ne mat
kustaja-alusvahingot, joihin on 
liittynyt tulipalo aluksella. On 
puhuttu paloturvallisuudesta, 
pelastusvalmiudesta, evakuoin-

timahdollisuuksista, alusten 
henkilöstön ammattitaidosta ja 
rakenteiden sekä järjestelmien 
toimivuudesta onnettomuusti
lanteissa. Merialueella sattuvis
ta havainnoista puhuttaessa on 
aina muistettava myös öljyva
hinkovaara ja rahtiliikenteeseen 
liittyvänä erilaisten myrkkyjen 
aiheuttamat suuronnettomuus
uhkakuvat. 

--~ reportaasi __________________ 5 _ 

Toimintaohjeet erityistilanteita varten 

Turun ja Porin läänin lääninhallitus on 
laatinut suunnitelman, jossa on inventoi
tu alueen suuronnettomuusriskit ja niissä 
käytettävissä oleva viranomaisvoima. 
Tässä suunnitelmassa on ohjeistettu vi
ranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistoi
minta erilaisissa suuronnettomuustapauk
sissa. Ohje sisältää myös toimenpidekor
tit, joissa on määritelty viranomaistoi
minta erityistilanteissa. Yhteistoiminta 
lääninhallitukseen tapahtuu sotilasläänin 
esikunnan kautta tai valtuutuksella vir
ka-apuna. 

Lääninhallituksessa osallistuu maaher
ran apuna erityistilanteiden johtamiseen 
kansliapäällikkö, poliisitoimisto, pelas
tustoimisto ja sosiaali- ja terapiaosasto. 
Näin muodostunutta johtoelintä sitten 
täydennetään muilla toimenpidekorteissa 
mainituilla yhteistoimintaelimillä ja 
-henkilöillä kunkin erityistilanteen vaati
musten mukaan. 

Saaristomeren alueella ehkä todennä
köisin suuronnettomuustyyppi on me-

rionnettomuus, jossa satojen ihmisten 
henki on vaarassa. Suuronnettomuuden 
pelastuspalvelun lähtökohtana on, että ti
lanteessa voidaan käyttää kaikkien tehtä
vään soveltuvien viranomaisten ja va
paaehtoisten voimavaroja. Turun ja Po
rin läänin ohjeiston mukaisesti johto on 
Saaristomeren merivartiostolla. Johta
mistoiminnan yhteistyöelimeksi peruste
taan Meripelastuspalvelun johtoryhmä, 
johon kuuluvat mm. läänin pelastustar
kastaja, poliisitarkastaja ja lääninlääkäri. 
Eräs pelastuspalvelu järjestelmämme 
luonteenomainen piirre on se, että vastuu 
onnettomuuden uhrien hoivaamisesta 
vaihtuu evakuointitapahtuman edetessä 
ja eri vastuuorganisaatioiden valmiudet 
suoriutua tehtävästä vaihtelevat huomat
tavastikin. Kunnallisista- ja vapaaehtois
organisaatioista suunnitellun evakuointi
keskuksen mahdollisuudet suoriutua teh
tävästään ovat ilmeisesti selvästi heikom
mat kuin vastaavan tehtäväänsä harjaan
tuneen kriisitilannetoimintaan organisoi
dun elimen. Tämän tosiasian tunnustaen 
viranomaiset pyrkivätkin järjestämään 
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harjoituksia. Tuoreimpana harjoituksena 
voidaan mainita 24. 9. järjestettävä har
joitus. 

Merionnettomuudessa on tehtäväjako 
pääpiirtein seuraavanlainen: 

l. Aluksella pelastus- ja kaikkia mui
takin toimenpiteitä johtaa aluksen 
päällikkö. Viranomaiset tarjoavat 
apua mahdollisuuksien mukaan, 
mutta haveristin päällikkö ratkaisee 
mitä apua hän aluksellaan tarvit
see. Aluksen päällikkö vastaa kai
kesta aluksellaan. 

2. Ihimishenkien pelastamisen ( =eva
kuointi aluksesta joko evakuointi
keskukseen tai suoraan hoitolaitok
seen) johtaa merivartioston komen
taja käyttäen apunaan niitä yhteis
työviranomaisia ja vapaaehtoisia, 
jotka tilanteeseen soveltuvat. Mikäli 
omaisuuden pelastaminen auttaa ih
mishenkien pelastamista suoritetaan 
sitäkin tarpeellisessa määrin . 

3. Evakuointikeskuksen perustaa tarvit
taessa joko kunnan pelastuspalvelu
toimikunta tai yhteistoiminta-alueen 
pelastusorganisaatio. Tällöin alue-
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päällikölle ja kunnan viranomaisille 
tulee hyvin vaativa tehtävä; onnetto
muuspaikan pelastustöihin mahdolli
sesti osallistuessaan heidän tulee jär
jestää hyvin mittava vastaanotto + 
huolto + hoitokeskus , joka vielä 
tunnistaa kaikki evakuoitavat. To
dennäköisesti itse onnettQmuuspai
kan lisäksi evakuointikeskus on eräs 
niistä kohteista, joista tiedotusväli
neet hakevat viimehetken tietoja ja 
väriä raportteihinsa. 

4. Hoitolaitoksilla otetaan vastaan ja 
hoidetaan ne henkilöt , jotka eva-

kuointikeskus sinne toimittaa kii
reysjärjestyksessä. 

5. Poliisin ja sosiaaliviranomaisten teh
tävänä on evakuointikeskuksesta 
hoitaa sinne kootut vammautumatto
mat uhrit ja opastaa heidät "uuden 
elämän alkuun", huolehtia tunnis
tukset ja kontaktit omaisiin. 

6. Omaisuuden pelastamisessa astuu 
taas kuvaan aluksen päällikkö, va
rustamo ja kaupallisuus . 
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Laivapalo muodostaa oman, muusta 
palotoimesta poikkeavan toimintaympä
ristön. Toimintamalleja suunniteltaessa 
tulee muistaa, että laivalla noudatettava 
laki on merilaki ja siihen liittyvät muut 
määräykset riippuvat kansallisuuslipusta 
ja varustamosta. Merilain lisäksi ainut 
varmasti käytössä oleva laki on laivan 
päällikön sana. Jos päällikkö katsoo, että 
laivaa ei ulkopuoliset sammuta, - ei 
vaikka palo olisi sammutettu kuinka vää
rin tahansa. Jos ja kun aluksen päällikkö 
pyytää sammutusapua, tulee avustajan 
noudattaa päällikön ohjeita, sillä aluksen 
turvallisuus on päällikön, ei palopäälli
kön vastuulla. - Jos laivapalo sattuu 
maamme aluevesillä tai niiden välittö
mässä läheisyydessä johtaa avustustoi
mia aluepalopäällikkö yhteistoiminnassa 
meripelastuskeskuksen kanssa. 

Alusöljyvahingossa ja myrkkyonnetto
muuksissa on operatiivinen johto Turun 
ja Porin läänissä kyseisen alueen aluepa
lopäälliköllä. Muut viranomaiset antavat 
tarvittavaa virka-apua. Jos vahinkoalue 
on aavalla merellä , määrää vesi- ja ym
päristöhallitus operaation johdon ja täl
löin vaikuttaa ilmeiseltä, että johtajaksi 
määrätään vahvan merellisen kokemuk
sen omaava henkilö. 

Saaristomeren merivartioston komen
taja kommodori Tiilikainen myönsi leh
dellemme haastattelun, jossa hän suostui 
arvioimaan nyt suunnitellun järjestelmän 
mahdollisuuksia suoriutua suuronnetto
muudesta alueellamme. Kommodori Tii
likainen totesi , että ihmishenkien pelas
tamiseksi keskisuuressa onnettomuudes
sa ovat mahdollisuudet hyvät. Tosin hän 
totesi, että työaikasäännökset ja henki-
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löstöresurssit aiheuttavat tietyn riskin 
valmiudelle nostaa nopeasti johtamisky
kyä. Hän totesi myös, että suuronnetto
muus vaatii aina henkilöstön kutsumista 
töihin vapailta. Minkäänlaista suuronnet
tomuuden edellyttämää valmius- tai va
rallaolovelvoitetta ei ole. Toisaalta taas 
henkilöstöllä on runsaasti kokemusta yh
teistyöjohtamisesta ja sitä koetellaan jopa 
päivittäin pienessä mittakaavassa erillis
ten viranomaisryhmien kanssa. Suuron
nettomuuden johtamismahdollisuuksia 
kosketelleeseen kysymykseen kommodo
ri Tiilikainen totesi , että tällainen johto
ryhmä on olemassa, mutta se perustuu 
osittain vapaaehtoiseen varallaoloon. 
Hän uskoi kuitenkin, että ryhmä saadaan 
tarvittaessa kokoon. Lisäksi hän korosti, 
että johtoryhmä on koordinoiva elin ja 
tulos syntyy vasta suorittajaportaassa 
työskentelevien yhteistyöllä. 

Kommodori Tiilikainen piti viran
omaisten valmiuksia onnettomuustilan
teissa riittävinä, eikä nähnyt "pakkoaut
tamista" edes tulipalotilanteissa tarpeelli
sena. 

Kysyttäessä alusten turvallisuuteen 
liittyvien määräysten muutostarpeesta , 
kommodori Tiilikainen totesi , että aika 
ajoin ilmenee muutostarpeita, mutta nii
den tie käytännön toteutukseen on pitkä. 
Hän totesi, että IMO ja SOLAS ovat tur
vallisuusmääräysten standardit, laivaus
rakennusstandardi on kolmas kansainvä
lisesti hyväksytty tasomääritin. Näiden 
vähimmäisvaatimusten lisäksi on suori
tuksia ja hyviäkin turvallisuuskeksintöjä, 
joita voidaan käyttää turvallisuustason 
nostamiseen . Hän muistutti , että meren
kulun on oltava kaupallisesti kannatta
vaa, joten turvallisuustason määrittää va
rustamo. 

Kommodori Tiilikainen totesi esi
merkkinä, että vaikka autolauttojen pe
räikkäinajamista pidetään turvallisuuste
kijänä ei evakuointikeinoa lautasta toi
seen ole kehitelty riskitilanteita lähtökoh
tana pitäen . Haastattelijan kärttäessä 
suuronnettomuussuunnitelmien heikkoa 

kohtaa suostui kommodori Tiilikainen 
toteamaan, että jos sattuu suuressa mitta
kaavassa onnettomuus, jossa vaikuttavat 
myrkky, öljy ja ihmishenkien menettä
misen vaara merellä ja maalla, saattaa 
johto-organisaatio olla kiistanalainen ja 
sillä voi olla vaikeuksia selvitä tehtäväs
tään, koska suurelta osalta puuttuu kriisi
johtamiskoulutus. Hän totesi vielä, että 
jos kriisitilanteessa on epäselvä johto
organisaatio, niin saattavat tiedottajat on
nistua estämään täydellisesti johtamisen. 

Haastattelun lopuksi kommodori Tiili
kainen otti esille vielä autolauttojen pääl
liköiden mahdollisuudet selviytyä todel
lisen hädän hetkellä matkustajien turval
lisuutta koskevista velvoitteistaan . Haas
tateltava totesi, että vaikka ensiapuväli
neistö ja henkilöstö täyttävätkin kansain
välisten sopimusten kirjaimen , niin on 
kummallista , kun parin sadan asukkaan 
kunta on velvollinen ylläpitämään ter
veyskeskusta, mutta parin tuhannen mat
kustajan autolautta voi luottaa yhteiskun
nan palveluihin. Hän mainitsi, että hoito
ja vastaanottotilat ovat täysin riittämättö
mät , materiaali on riittämätöntä onnetto
muustilanteita ajatellen ja henkilöstö; yk
si sairaanhoitaja, on täysin riittämätön 
potilastulvan hoitamiseksi . Tästä syystä 
mahdollisesti perustettavalle evakuointi
keskukselle tulee kohtuuttomia vaati
muksia potilaslajittelun , ensihoidon jne 
osalta. Kommodori Tiilikainen halusi 
näin julkistaa ajatuksensa siitä , mihin 
seikkaan suurten matkustaja-alusten va
rustamojen tulisi kiinnittää vakavaa huo
miota. Tämä on mitä suurimmassa mää
rin matkustajien turvallisuutta , totesi 
haastateltava lopuksi . 

-Saaristomeren merivartioston apulais
komentaja komentaja Heimo kertoi leh
dellemme, että 5. 9 . 1990 järjestetään 
MS Amorellalla tiedotusseminaari , jossa 
pyritään kartoittamaan tiedottajien tar
peet eri tiedotuslajien osalta ja pyritään 
kartoittamaan tiedottajien tarpeet eri tie
dotuslajien osalta ja pyritän löytämään 
tehokkaimmat tavat tarpeiden tyydyttä-
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miseksi . Tämän toiminnan kunnianhi
moinen tavoite on estää häiriön tuottami
nen pelastustoiminnalle ja -organisaatiol
le, mutta kuitenkin taata eri tiedotusla
jeille niiden tarvitsema aineisto. Komen
taja Heimo mainitsi, että seminaarin tuo
tosta on tarkoitus kokeilla käytännössä 
syksyn harjoituksessa. 

Meripelastuskeskuksen päällikkö yli
luutnantti Mikko Montonen suostui ker-

tomaan osittain kokemusperäisiä arvioi
taan suunnitellun järjestelmän toimivuu
desta suuronnettomuustilanteessa. Hän 
totesi, että järjestelmän toimivuuden 
Saaristomerellä hän arvioi hyväksi , mut
ta avomerellä ja Itämerellä hän uskoi toi
mivuuden heikkenevän siitä syystä, että 
avustusvoiman hankkimiseen tulee vaati
mammat kriteerit ja matka- sekä aikate
kijä kasvaa. Helikopterivalmiutta haasta-
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teltava piti kohtuullisena, mutta totesi sa
malla, että kapasiteetti saattaa osoittau
tua riittämättömäksi suuronnettomuuksis
sa. Laivapalojen sammutusavun hän kat
soi myös kohtalaisen riittäväksi , mutta 
totesi, että savusukelluksessa käytettä
vien pullojen täyttö saattaa muodostaa 
koko sammutustoiminnan kriisin. 

Öljy- ja myrkkyonnettomuuksien ensi
toimien ylil Montonen uskoi merialueella 
jäävän suurelta osin meripelastuskeskuk
sen harteille . Hän uskoi, että näissä ta-

pauksissa samoin kuin evakuointikeskus
ten sijoittamisessa hän laskee paljon puo
lustusvoimilta saatavaan virka-apuun. 

Kokonaisuutena arvioiden lehtemme 
sai suhteellisen rauhoittavan ja lohdulli
sen kuvan suuronnettomuusriskin hallin
tavalmiudesta Saaristomerellä. 

Lehtemme lausuu kiitokset haastatel
luille saamastamme avusta ja asia-aineis
tosta . 

Meripelastaja Pertti Siivonen 
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-90 
Sotilasläänin komentajan Kenraali Veikko 

Vesterisen johtama rannikonpuolustusharjoi
tus näkyi ja kuului lounaissaaristossamme. 
Elokuiset päivät ja kuutamoyöt kuluivat joh
tamisen ja tiedonkulun merkeissä kolmen ja 
puolentuhannen miehen voimin. 

Reppu ja 
• osa reissun 

miehistä 
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Pärske,¼ä 

Maailman suosituin ja 
kaunein puolustusministeri 
(Utö 30. 07. 90) 

Puolustusministeri Elisabeth Rehn vie
raili lomallaan kaukaisella Utön saarella. 

Ministerimme tutustui saaren ihmei
siin ja oli avoimen kiinnostunut mm. 
sähkönjakelusta, sekä muista saariston 
ongelmista. 

Sympaattinen nainen. 

Kalkas sijoittui Suomen 
Kilta- ja tiedotuslehtien 
vuoden 1989 kilpailussa 
kolmanneksi. Toimituk
selle ja painotalolle kii
tokset. 

Sanin 
muistolle! 

Hänen elämänsä oli lyhyt ja 
vaikea päivittäisten lääkkeiden 
varassa. Hän pääsi koirien tai
vaaseen vaikean sairaskohtauk
sen uuvuttamana ja siitä toipu
mutta vain 5 v 4 kk ja 3 pv 
ikäisenä 26. 6. 90. Sanin tuhka 
haudataan Öröseen, missä hän 
eli ja vietti parhaat päivänsä. 

Kaivaten S & S 

Lämmin kiitokseni Rykmentin henkilöstölle 50-vuotispäiväni tyylikkäästä 
muistamisesta sekä tuesta , avustaja työstä merkkipäivääni liittyen. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 

Risto Sinkkonen 

-R pärskeitä _________________ _ 

Örön tapahtumia 
(Kevät ja kesä -90) 

Joskus aikojen alussa kohosi parakki
kylä Öröseen hitaasti mutta varmasti . 
Rakennusmiesten lopetettua kaiken ra
kentamisen, alettiin puhua parakkien 
poissiirtämisestä ja 3. 5.-90 tuli nosturi 
saareen. Saaren pikkupoikien ja vähän 
isompienkin seuratessa vieressä, parakit 
nostettiin ilmaan, siirrettiin kuorma
auton lavalle ja vietiin pois. 

Heti vapun jälkeen pidettiin Örössa 
saarensiivoustalkoot , johon osallistuivat 
kaikki öröläiset niin varusmiehet kuin 
naiset ja lapsetkin. Varusmiehillä oli 
oma käskynjakonsa aamulla ja henkilö
kunnalla omansa. Aamupäivä siivottiin 
kukin omalla loukollaan. Lounas nautit
tiin talkoitten hengen mukaisesti ulkona, 
ja se oli myös valmistettu ulkona, näin 
saatiin samalla ruokalahenkilökunnalle 
kenttäkeitinharjoittelua. Kello 16.00 asti 
siivottiin ja tehtiin pihatöitä. Lapsille al
koi tuolloin oma talkootapahtumansa, jo
ka käsitti makkaranpaistoa, limsanjuon
tia ja mönkijäajelua. Siinä pienten silmät 
loistivat , että huomaatkos äiti , minä ajan 
ihan itse, tosin siinä oli aikuinen takana 
varmuuden vuoksi. 

Varusmiehillä oli myös makkaranpais
toa ja sotilaskodin lahjoittamat talkoo
limsat sekä talkoosauna. 

Henkilökunta kokoontui talkoosaunan 
jälkeen kerholle talkootansseihin tyyty
väisenä itseensä, kun oli kerätty monta 
traktorilavallista roskaa nurkista ja kesä 
voi tulla . 

Palontorjuntaa Örössa 
(Örö 4. 7. 1990) 

19. 6. vastaanotti Örön linnake Gyl
töstä vanhan perinteikkään paloauton 
SA-2786, joka on aikoinaan kokenut 
mm. Uudenkylän varikon räjähdyksen. 
Ajoneuvon kävi luovuttamassa ja pika
koulutuksen antamassa Gyltön palomes
tari Mikko Holvitie. 

Koulutusta tosiaan tarvittiinkin, sillä 
jo 20. 6. syttyi saaren pohjoiskärjessä 
koulutustukikohdassa maastopalo, joka 
saatiin sammutettua valppaan merival
vontamies Martelliuksen suorittaman hä
lytyksen, innokkaan sammutusmiehistön 
sekä ennen kaikkea tehokkaan paloauton 
myötävaikutuksella. 

Palossa tuhoutui noin 70 m2 alalta 
aluskasvillisuutta ja paloauto kärsi lieviä 
pelti vaurioita . 

Palon syynä lienee ollut tulenkuvaus
kehästä lentänyt kipinä, joka kyti yli 
kuusi tuntia ennen syttymistään . 

Utön linnake siirtyi 
ATK aikaan. 
(Gyltö 23. 08. 90) 

Maanpuolustuskurssi 113 oli tutustu
massa Gyltön linnakkeeseen osana lou
naissuomen meripuolustusta. Isäntänä 
vierailulla toimi Eversti Sinkkonen. Sa
massa tilaisuudessa Turun Suomalaisen 
Säästöpankin Paraisten konttorin johtaja 
Markku Orell luovutti Utön linnakkeelle 
kannettavan mikrotietokoneen . Koneen 
vastaanotti linnakkeen päällikkö Majuri 
P Siivonen . Kalkas toivoo koneen autta
van linnakkeen toimisto- ja työrutiinien 
hoitamisessa. 
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Komentotoimisto tiedottaa: 
Kiitokset , toivotukset , palkitsemiset ja tun
nustukset: 

- Tasavallan Presidentti on 1. 12. 1989 
myöntänyt valtion virka-ansiomerkin ta
louskapteeni Jukka Kankareelle 

- Tasavallan Presidentti , Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonain ritarikuntain 
suurmestari, on myöntänyt 4. 6. 1990 seu
raavat kunniamerkit: 

Suomen Leijona ritarikunnan I luokan ritari 
merkki : 

- majuri Lauri Poromaa 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luo
kan mitali kultaristein: 

- sotilasmestari Arto Järvi 
- ylivääpeli Lauri Salakari 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luo
kan mitali: 

- värvätty ylikersantti Lasse Liski 
- värvätty tilannevalvoja Leila Leppänen 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mita
li : 

- värvätty ylikersantti Tapio Kamila 
- viestittäjä Anneli Laine 
- viestittäjä Annikki Lähtölä 
- keittäjä Rauni Morottaja 

Puolustusvoimain komentjaa on myöntänyt 
4 . 6. 1990 sotilasansiomitalin sotilasmestari 
Kalevi Peltoniemelle 

Nimitykset ja ylennykset: 

- sotilasmestariksi - yliv Arto Järvi 
- soti lasmestariksi - yliv Timo Kalliotie 
- ylivääpeliksi - vääpeli Tom Rönnberg 
- vääpeliksi - ylik Erkki Kallio 
- vääpeliksi - ylik Juha Stoor 
- yliluutnantiksi - ltn Jyri Vikström 
- yliluutnantiksi - Itn Pasi Lintuaho 
- yliluutnantiksi - Itn Tenho Ranta 
- ylivääpeliksi - vääp Lauri Lammes 
- sotilasmestariksi - yliv Jari Lusa 

- vääpeliksi - ylik Markku Liimatainen 
- sotilasyliteknikoksi - teknikkokapt Urpo 

Saari 
- soti lasteknikoksi - teknylil Reima Virtanen 
- ylivääpeliksi - vääpeli Jukka Lehtinen 
- vääpeliksi - ylik Harri Hjulgren 
- vääpeliksi - ylik Mika Käri 

- värvätyksi johtokeskusmieheksi Örön 
Ikeelle korpraali Peter Nylund 

- vääpeliksi - ylik Harri Eskola 
- kapteeniluutnantti Jouni Äijälä rykmentin 

esikuntaan toimistoupseeriksi 1 . 5. 1990 
lukien 

- kapteeni Kari Toivonen merivalvontaup
seeriksi rykmentin esikuntaan 23 . 4 . 1990 
lukien 

- kapteeni Sakari Kinnarinen koulutustoimis
ton toimistoupseeriksi 23. 4. 1990 lukien 

- yli! Timo Saastamoinen Örön linnakkeen 
varapäälliköksi 1. 4 . 1990 lukien 

- luutnantti Jussi Hietaniemi Örön linnak
keen opetusupseeriksi 

- kapteeni Vesa Rankin Huoltopatterin pääl
liköksi 1. 10. 1990 lukien ollen virkava
paalla YK-tehtävissä 

- kapteeniluutnantti Jouni Äijälä sijaisena 
hoitamaan Huoltopatterin päällikön tehtä
viä oman tehtävänsä lisäksi 

pteeni Veli-Pekka Paatero koulutustoi
iston toimistoupseeriksi 1. 8. 1990 lu

kien 
- kapteeni Kari Toivonen järjestelytoimiston 

toimistoupseeriksi 1. 9. 1990 lukien ja toi
mistopäälliköksi 1. 10. 1990 lukien 

- kapteeni Mauri Lehtiranta merivaltontaup
seeriksi rykmentin esikuntaan 

- yli! Hannu Heinonen Kuuskajaskarin lin
nakkeen varapäälliköksi 1. 9. 1990 lukien, 
ollen komennettuna kapteenikurssille 
27. 8. 1990-12. 6. 1991. 

- ylik Erkki Kallio opetusupseeriksi Kuuska
jaskarin linnakkeelle 1. 6. 1990 lukien 

- ylik Juha Stoor korjaamoupseeriksi Korp
poon korjaamolle 1. 6. 1990 lukien 

- sotmest Hannu Lahti toimistoupseeriksi 
rykmentin esikuntaan 1 . 7. 1990 lukien 

- ylik Mika Käri merenkulku-upseeriksi Saa-
ristomeren Rannikkopatteristoon 1 . 7 . 
1990 lukien 

- vääpeli Pasi Rautiainen merivalvontaup
seeriksi Utön linnakkeelle 1. 7. 1990 lu
kien 

- ylik Harri Eskola opetusupseeriksi Utön 
linnakkeelle 1. 7 . 1990 lukien 
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- vääpeli Lars-Erik Lindberg kuljetusupsee
riksi Saaristomeren Rannikkopatteristoon 
1. 6. 1990 lukien 

- yliv Jukka Sievänen kuljetusupseeriksi 
Saaristomeren Rannikkopatteristoon 1. 6. 
1990 lukien 

- sotmest Antero Kärkkäinen VMTK-ohjaa
jan varamieheksi Kuuskajaskarin linnak
keelle 6. 6. 1990 lukien 

- yliv Terho Vähätalo 1. 9. 1990 sotilasmes-
tariksi 

Kari Vainio varastomieheksi Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 1. 4. 1990 lukien . 
Toimistosihteeri Reija Kulonen konekirjoitta
jaksi 1. 8. 1990 lukien . 

Palvelukseen ottamiset: 

- ltn Tommi Raitio ja 
- ltn Pekka Varjonen opetusupseereiksi Gyl-

tööseen 27 . 8. 1990 lukien 
- lääkäri Kai Parkkola 1 . 5. rykmentinlääkä

riksi 1. 5. 1990 lukien 
- sivutoiminen lääkäri Päivi Tyrväinen 

13 . 8. 1990 lukien Kuuskajaskariin 
- sairaanhoitaja Leena Engberg 3 kuukauden 

koeajalla sairaanhoitajan virkaan Utön lin
nakkeelle 23. 7. 1990 lukien 

Irtisanoutumiset: 

- varastomies Soili Kuparinen 1. 3. 1990 lu
kien 

- teknikkokapteeni Heikki Pehkonen 1. 6. 
1990 lukien 

- konekirjoittaja Sirpa Lehtonen 5. 6. 1990 
lukien 

- sairaanhoitaja Marja Lahti 23 . 7. 1990 lu
kien 

- talousyliluutnantti Antti-Juhani Leino 
1. 1 1. 1990 lukien 

- kersantti Jussi Auvinen 15 . 8. 1990 lukien 

Siirrot: 

- kapteeni Veli-Pekka Paatero Rannikkoty
kistökouluun 1 . 9. 1990 lukien 

- tilannevalvoja Eija Jalas 13. 8. lukien 
Utöstä Kuuskajaskariin 

- toimistoupseerioppilas Kai Metsä-Tokila 
Turun Rannikkorykmentistä Uudenmaan 
Prikaatiin 1. 6. 1990 lukien 

Komennukset: 

- yli! Mikko Suomela oppilaaksi huoltoup-
seerikurssille Huoltokoulutuskeskukseen 
28 . 5. 1990-4. 1. 1991 

- yli! Hannu Heinonen ja yli! Timo Saasta
moinen oppilaiksi Rannikkotykistökoulun 
kapteenikurssille 27. 8. 1990-12. 6. 1991 

- vänrikki Tapio Lineri, vänrikki Matti Lai
honen ja opistoupseerioppilas Antti Leimu 
Kadettikouluun 3. 9. 1990 

- yliv Terho Vähätalo oppilaaksi luutnantti
kurssin viestilinjalle 1. 8.-2 1. 12. 1990 
Viestikouluun 

- yliv Seppo Orpana oppilaaksi luutnantti
kurssille Sähkötekniseen kouluun 30. 7 .-
21. 12. 1990 

- vääpeli Vesa Vesala, vääpeli Mikko Holvi
tie ja vääpeli Antti Survonen oppilaiksi 
Päällystöopistoon 1. 8.-12. 12. 1990 

__. Pesänrakentajia 

Avioliittoon vihittyjä: 

Pertti Salo ja Maija Simula 17 . 3. 1990 Kan
kaanpään kirkossa . 
Paavo Lammes ja Maarit Peltonen 
28 . 7. 1990 Raision kirkossa . 
Tuula Toivonen ja Jukka Lehtonen 
21. 7. 1990 Uudenkaupungin uudessa kirkos
sa. 

Untuvikkoja: 

Heli ja Jyrki Vikströmille on syntynyt poika 
17 . 5. 1990 Raumalla. 
Eeva ja Pasi Lintuaholle on syntynyt tyttö 
20. 6. 1990 Gyltössä . 
Outi ja Matti Vainionpäälle on syntynyt tyttö 
11. 7. 1990 Utössä . 
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Kolmen kympin kriisi 

Palasin levottomana helteisel
tä kesälomamatkalta Kreikan 
saaristosta. Saari oli rehevä, sa
tama oli suojaisa ja elämänme
no oli kaikin puolin huoletonta 
ja iloista. Mikä teki levottomak-

si? Pohdiskelin sitä matkalla ko
tisaarelle ja sain koottua aika
moisen vyyhdin asioita, jotka 
tavalla tai toisella liittyivät le
vottomuuteeni. 
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Saaren ja saaren erot 

Täällä saaristossa ollaan siirtymässä 
kaukonäköisempään jätehuoltoon. Eteläi
sen maan bussissa katsoimme paremman 
puoliskoni kanssa silmät ympyräisinä, 
kun muut kansallisuudet heittivät kaiken 
roskana pidettävän ikkunasta ulos pake
tin koosta riippumatta. Siinä, kun toiset 
ihailivat huimia pudotuksia vuoristoteiltä 
alas merenrantaan - me näimme, mitä 
nuo vuorenrinteet kantoivat yllään - pie
niä kaatopaikkoja vieri vieressä. Tunsim
me kai syyllisyyttä paljastuttuamme näin 
lomallakin tiukkapipoisiksi ulkosaaristo
laisiksi. 

Rannalle ostimme pari päivää vanhan 
Hesarin, josta vaitonaisina luimme Es
panjan ja Italian lomakohteiden rantojen 

saastumisesta. Keräsimme muistoksi ki
viä vielä puhtaalta rannalta. 

Kesän alussa olin kylvänyt ryytimaan 
täyteen monenmoista pureskeltavaa . 
Syksy ei kuitenkaan tuonut pienintäkään 
satoa. Oliko vika siemenissä, kastelijassa 
vai haitallisessa otsonissa? 

Tässä ihminen kummastelee kuolevaa 
luontoa ja laskee, paljonko markkoja hän 
häviää. Luonto ei pidä suuria puheita ja 
ihminen jahkailee. "Sitten, kun olen saa
nut luonnonvaroista lisää hyvinvointia , 
sitten jätätn teidät rauhaan, sitten suoje
len luontoa ." 

Lomalle lähtiessäni olin saanut tar
peekseni ihmisten kylmäkiskoisuudesta -
todennäköisesti olin kuitenkin yksi heis
tä . Seura tekee kaltaisekseen . Kreikassa 
paikallisen väestön ja lomailijoiden välit-
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tömyys sai hartiat rentoutumaan ja aja
tuksenkulun kääntymään voivottelusta 
suunnitteluun . 

Naisena olemisen vaikeus 

Olen kai siinä iässä, jolloin ajan hen
gen mukaan olisi hyvä ottaa muutamia 
lähestyviä askelia kohti naistenlehtien 
tarjoamia ihanteita. "Etene urallasi, läh
de opiskelemaan, tee kaksi lasta, kokeile 
vesisynnytystä, mies jää hoitovapaalle , 
harrasta kuntojumppaa, hakeudu ATK
täydennyskursseille, ilmoittaudu muuttu
misleikkiin jne." VOIVATKO UNEL
MAT TOTEUTUA 

Enkö siis kuitenkaan . . . Ehkä haluan 
vielä uskoa, että on jotain tärkeämpääkin 
kuin selluliitit, ryppyvoiteet ja neonväri
set toppapuvut. Vielä on erään emännän 
unelmia. 

Uneksin avuliaista, sydämellisistä työ
tovereista ja varusmiesten innostumisesta 
kasvisruokiin, uneksin laivayhteyksien 
paranemisesta ja asuntojen perusparan
nuksista, uneksin yhdessäolosta lähei
simpäni kanssa ja uneksin paljon muusta
kin . En voi parantaa koko maailmaa, 
mutta jalanjälkeni voin jättää. Unelmani 
voivat toteutua. 

Päivi Juvonen 
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Graavit silakat 
2 kg tuoreita silakoita perataan seläk
keiksi, jotka liotetaan 2 tuntia etikka
vedessä (6 rkl etikkaa, 4 rkl suolaa, 2 
rkl vettä). 
Tämän jälkeen kalaseläkkeet valute
taan hyvin ja pannaan vähintään 2 
vrk:ksi seuraavanlaiseen kastikkee
seen: 
1 ,5 rkl sinappia 
1 ,5 dl öljyä 
4,5 rkl sokeria 
213 rkl suolaa 
213 rouhittua valkopippuria 
4,5 rkl viinietikkaa 
213 dl vettä 
runsaasti hakattua tilliä 

Nämä silakat säilyvät hyvin viikon 
verran jääkaapissa. 

___ _) -----------

Kovan tuulen 
keitto 
150 g savukinkkua 
2 pss pakasteherneitä 
3 dl porkkanakuutioita 
7 dl vettä 
1 kasvisliemikuutio 
timjamia 
salviaa 
2 dl kermaa 
0,5 dl olutta 

Keitä kinkkukuutioita ja kasviksia 
kasvis liemessä n. 112 tuntia. 
Lisää mausteet . 
Soseuta keitto sauvasekoittimella tai 
tehosekoittimessa. Kuumenna ja lisää 
valmiiseen ruokaan kermavaahto . 
Viimeisenä keittoon olut. Tarkista 
maku . • 

w) 
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RAPU-90 harjoituksen aikana ryk
mentin ampumajoukkue suuntasi mat
kansa Puolustusvoimien ampumamesta
ruuskilpailuihin . Kilpailut pidettiin Ve
karanjärvellä 14.-16. 08 . 1990 ja järjes
telyistä vastasi Karjalan Prikaati . 

Rykmentin pientä, mutta iskukykyistä 
joukkuetta johti ja valmensi yliluutnantti 
Esa Savioja. Ampujien kuntohuippu oli 
tähdätty käytäviin kisoihin. Sotilasläänin 
ampumamestaruuskilpailut kesäkuussa 
olivat vain eräänlainen tuloskunnon tes
taustilaisuus. Menestys läänin kilpailuis
sa oli keskinkertainen . Monista vastoin
käymisistä huolimatta Esa Savioja jatkoi 
sinnikkäästi varusmiesampujien valmen
tamista. Puolustusvoimien ampumames
taruuskilpailuja edeltävällä viikolla va
rusmiesampujien tulokset antoivat viittei
tä sellaisista tuloksista, joilla menestyt
täisiin myös tulevissa kisoissa . Tarvitaan 
taidon lisäksi tahtoa, rautaisia hermoja 
ripaus onnea, niin varusmiesampujat 

Turun 
Rannikko
rykmentissä 
Suomen 
parhaat 
ampujat 

saattavat tuoda jotain kisoista . Valmenta
jan mieleen oli syttynyt toivonkipinä: 
"Jospa sittenkin?" 

Varusmiehet ampuvat ensimmäisenä 
lajina vakiokivääriammunnan 20 ls ma
kuulta, matkan ollessa 300 metriä . Oppi
las Eero Huusko ampui tuloksen 187 pis
tettä, joka oli hänen ennätyksensä. Tyk
kimies Tero Aho aloitti oman kilpailusar
jansa seiskalla ja lisäksi sarjaan mahtui 3 
kpl kahdeksaisia, mutta kaikesta huoli
matta Ahon 184 pisteen tulos oli hyvä. 
Joukkuekilpailussa he sijoittuivat yhdek
sänneksi. Kivääriammunnan jälkeen tyk
kimies Aho sanoi: "Iltapäivällä oleva 
rynnäkkökivääriammunta on meidän la
jimme". 

Tykkimies Tero Aho osoitti hallitse
vansa rynnäkkökivääriammunnan ampu
malla heti ensimmäisessä erässä tuloksen 
189 pistettä. Koko ampumajoukkue, al
lekirjoittanut mukaanlukien, jännitti sitä, 
että kauanko Ahon tulos kestää kärjessä . 
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Tykkimies Tero Aho luovuttaa eversti Sinkko
selle 27. Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkäri
pataljoonan palkintoa, jonka on lahjoittanut lää
ketieteen tohtori W. Zilliacus. 

Ampujia oli neljä erää eli yhteensä noin 
150 erittäin hyvin valmentautunutta va
rusmiesampujaa. Ahon tulos kesti! 

Kun neljännen erän ampujien taulut 
tuotiin tarkasteltaviksi, voitiin todeta 
meidän oman miehemme voittaneen puo
lustusvoimien mestaruuden varusmiesten 
rynnäkkökivääriammunnassa JO+ JO ls 
makuulta 150 metrin matkalta. Tykki
mies Aho hyppi riemusta, nosti käden 
ylös ja sanoi: 

"Armeijan mestari" . !! 
Menestystä oli tulossa lisää sillä myös 

tykkimies Petri Vuori ja oppilas Janne 
Huusko ampuivat kumpikin erinomai
sesti. Vuori sijoittui kahdeksanneksi tu
loksella 185 pistettä ja oppilas Huuskon 
tulos 183 oikeutti viidenteentoista sijaan. 
Joukkuekilpailussa he voittivat ylivoi
maisesti Puolustusvoimien mestaruuden, 
eroa seuraavaan joukkueeseen tuli 8 pis
tettä. 

Ylivääpeli Tom Rönnberg esitti hyvää 
ampumakuntoa ja rautaista hermojen hal
lintaa voittamalla pistoolipika-ammun
nan uudella puolustusvoimien ennätystu
loksella 288 pistettä. Kantahenkilökun
nan rynnäkkökivääriammunassa vääpeli 

Juha Stoor ampui erittäin hyvin saaden 
tuloksen 187 pistettä, jolla hän sijoittui 
tiukassa kilpailussa seitsemänneksi . Am
pumavalmentajamme yliluutnantti Esa 
Savioja osoitti myös hallitsevansa ryn
näkkökivääriammunnan . Hän ampui tu
loksen 183 pistettä, jolla tuloksella hän 
sijoittui neljänneksi yli 45 vuotiaiden sar
jassa. 

Ensimmäisenä kilpailupäivänä ryk
mentti oli jo voittanut enemmän kuin 
aiempina vuosina yhteensä . 

RAPU-90 harjoitus Reilassa kutsui , 
joten jätin joukkueen yliluutnantti Esa 
Saviojan huostaan ja suuntasin autoni 
keulan kohti länttä. Oma ammuntani ei 
ollut onnistunut toivotulla tavalla, mutta 
sillä ei ollut merkitystä, olihan rykmentin 
menetys erinomainen . Yön hiljaisina 
tunteina käväisi mielessä myös kisojen 
arvokkaimman palkinnon "PAROLAN 
KILVEN" voittaminen, johdimmehan ki
saa ensimmäisen päivän jälkeen kahdek
salla pisteellä. 

Reilassa odotin jännittyneenä soittoa 
toisen päivän tuloksista. Viimein puhelin 
soi . Puhelimessa oli ylivääpeli Jorma 
Kantonen ja hän luettelee minulle tulok
sen aloittaen kantahenkilökunnan saavu
tuksista. Vääpeli Erkki Kallio ampui pie
noiskiväärin 3 X20 laukauksen kilpailus
sa erinomaisen tuloksen 571 pistettä, si
joittuen hienosti viidenneksi. Ylivääpeli 
Tom Rönnberg ampui erittäin hyvin 
myös isopistooliammunnan. 30+ 30 ls . 
Hän sai tuloksen 577 pistettä ja sijoittui 
neljänneksi. Mieleni teki jo kysyä mikä 
oli varusmiesten menestys. 

Pian sain kuulla , että emme voittaneet 
"Parolan kilpeä", tuota 18 kiloa painavaa 
hopeista palkintoa. Kysyin, mitkä olivat 
varusmiesten tulokset? Kantonen kertoi 
tulokset: tkm Aho J06 p, tkm Ruohonen 
J02 p, tkm Vuori 78 p ja sokerina poh
jalla tkm Martelius 127 p. Ammunnan 
jälkeen tykkimies Marteliuksen taulusta 
löytyi 18 reikää , sillä joku oli ampunut 
hänen tauluunsa 3 osumaa. Tulokseksi 
tuli 121 pistettä, mutta hän sai uusia sar-
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jan, koska hänen taulussaan oli ylimää
räisiä osumia. Uusinnassa hän osoitti 
erinomaista keskittymiskykyä ja hermo
jen hallintaa ampumalla tuloksena 127, 
jolla voitettiin pronssimitali varusmiesten 
rynnäkkökivääriammunnassa 3X5 ls . 
Voittajan tulos oli ollut 128 pistettä, ja 
toiseksi tulleen tulos oli 127 (yhdeksiköt 
ratkaisivat sijoituksen), joten tiukkaa oli 
tässäkin lajissa. 

"Parolan Kilpi" kilpailussa sijoituim
me hienosti kolmanneksi Savon Prikaatin 
ja Jääkäriprikaatin jälkeen. Eroa kärkeen 
oli vain 12 pistettä. 

Tykkimies Tero Aho voitti lisäksi par
haan kivääriampujan palkinnon. Tämän 
kiertopalkinnon on aikanaan lahjoittanut 
27. Kuninkaallinen Preussilainen Jääkä
ri pataljoona. 

Yleismestaruuspisteitä rykmentin va
rusmiehet kokosivat 129 ja kantahenkilö
kunta 115. Yhteispistemäärällä 244 pis
tettä Turun Rannikkorykmentti sijoittui 
parhaiden rajavartiojoukkojen jälkeen 
hienosti viidenneksi, ollen samalla paras 
puolustusvoimien joukko-osasto. Ryk
mentti oli voittanut paljon enemmän kuin 
mistä osasimme edes uneksia . Suuri kun
nia saavutetuista voitoista lankeaa mei-

dän varusmiesampujillemme, jotka alku
kauden vaatimattomien tulosten jälkeen 
kasvoivat voittajiksi. 

Rykmentin komentaja eversti Risto 
Sinkkonen järjesti ampumajoukkueelle 
kahvitilaisuuden 20. 8. 1990 esikunnan 
kahviossa. Ampumajoukkue esitteli pal
kintosaaliinsa ja luovutti rykmentin ko
mentajalle joukko-osastokohtaiset pal
kinnot. Eversti Risto Sinkkonen palkitsi 
varusmiesampujat Turun Rannikkoryk
mentin joukko-osastoristeillä. Rykmentin 
ampumajoukkuessa ampuivat seuraavat 
varusmiehet: Oppilas Eero Huusko, tkm 
Tero Aho, tkm Miikka Martelius, tkm 
Petri Vuori ja tkm Janne Ruohonen. 

Kahvitilaisuudessa kaikki varusmiehet 
totesivat, ettei heistä olisi koskaan tullut 
voittajia, ilman yliluutnantti Esa Savi
ojan määrätietoista valmennusta. Näin 
Savioja sai parhaan kiitoksen, mitä val
mentaja voi saada. Tämä menestys ja 
rehti tunnustus innoittakoon häntä jatkos
sakin vastaaviin suorituksiin. 

Seuraavan vuoden tavoitteeksi voim
me asettaa "PAROLAN KILPI" Turun 
Rannikkorykmentille ! 

Ampumajoukkueen tukija 
Majuri Uolevi Piispanen 

Turun Rykmentin ampumajoukkue: vasemmalta lukien yliv Tom Rönnberg, lkm Janne Ruokonen , 
tkm Petri Vuori, ylil Esa Savioja, lkm Miikka Martelius, maj Uolevi Piispanen, opp Eero Huuska, 
lkm Tero Aho, vääp. Jorma Kantonen. Kuvasta puuttuvat vääp Erkki _Kallio, vääp Juha Stoor. 
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Rykmentin komentaja veteli hyvinan
saittuja yöuniaan vaimonsa vierellä, kun 
puhelin, jonka hälytysääneksi oli valittu 
iskelmä, alkoi soida ja herätti hänet. 

"Herra eversti Tintti täällä , pirteää aa
muyötä. Olisin vain ilmoittanut, että toi
sella venemiehellä on lievä mustelma!" 

Komentajan kysymyksistä ei ole pidet
ty huolellista muistiota, joten ne on nyt 
Tintin vastausten perusteella pyrittävä ar
vaamaan. Tarina jatkuu. 

"Kyllä se on hyvä asia, koska toinen 
venemies sai palohaavoja. " 

"Anteeksi, unohdin mainita, linnak
keen K-vene syttyi tuleen." 

"Kyllä se on saatu erittäin hyvin sam
mumaan. Aivan varmasti siinä ei enää 
ole palopesäkkeitä. Eikä ole muita henki
lövahinkoja." 

"Niin, että mitäkö veneelle on tapahtu-

nut? Sitä on jossain määrin hankala sel
vittää koko laajuudessaan." 

"Karkea yleiskuvakin on hieman pul
mallista antaa. Sammutus tapahtui siten, 
että paloruiskulla työnnettiin vene vettä 
täyteen ja valittaen täytyy todeta, että se 
upposi. Aamulla ryhdymme kyllä suun
nittelemaan nostoa. " 

"Niin toisella venemiehellä on vain 
lievä mustelma. Anteeksi , että vaivasin . 
Toivotan komentajalle ja vaimolle hyvää 
yötä. Onko se komentajan viehättävä 
hauva, kun niin reippaana haukkuu taus
talla? Kuulemiin ." 

Diplomaattisella hienotunteisuudella 
voidaan hieman kiusallisetkin asiat julki
tuoda siten, ettei komentajan heti tarvitse 
pahoittaa mieltään. 

Tyrsky 
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Hyvät kiltasiskot 
ja veljet 

Tällä palstalla tullaan tästä lähtien julkaisemaan kaikki kiltaa koskevat tärkeimmät 
asiat. Yksi tärkeä seikka on kiltalaisten tutustuttaminen omaan maahamme ja varsin
kin omaan maakuntaamme. Tuntemalla oman maamme opimme sitä rakastamaan ja 
antamaan sille kuuluvan arvon. Ensi vuonna tulemme tekemään retkiä sekä saaris
toon, että muihinkin maamme kohteisiin. Toimintasuunnitelmamme ensi vuodelle 
julkaistaan joulukuun numerossa. 

Tiedotukset julkaistaan Turun Sanomissa, Turkulaisessa ja Kalkkaassa. 
Kalkas-lehdestä mainittakoon seuraavaa: Maanpuolustuskiltojen Liitto on kuuden

nen kerran valinnut vuoden kiltalehden 44:stä ilmestyvästä kiltalehdestä. Toiseksi tuli 
Laskuvarjojääkärikillan tiedotus- ja uutislehti "Keskuslukko" ja kolmanneksi "Kai
kas" . Lehtemme arvostelussa sanotaan seuraavaa: "Kalkas" on luonteeltaan enemmän 
joukko-osastolehti. Kylläkin hyvin toimitettu sellainen ja varmasti sisältö kiinnostaa 
enemmän Turun Rannikkotykistörykmentin henkilökuntaa kuin killan jäsenistöä. Itse 
kilta ja sen toiminta näkyvät lehdessä vähemmän". 

Korjataksemme tämän epäkohdan tullaan killan osuutta lisäämään . Edellä oleva 
edellyttää kuitenkin, että jokainen kiltalainen yrittää omalta osaltaan auttaa toimitus
kuntaa lähettämällä lehden toimitukselle julkaisukelpoisia artikkeleita tilannekuvi
neen. Nämä voivat olla pakinanluonteisia, matkakertomuksia ja kuvauksia omista ret
kistä ja kokemuksista tai kaikkia kiinnostavista tapauksista . 

Huomionosoitukset: 

Puolustusministeri on killan ehdotuksesta myöntä
nyt 4 . 6. eversti Olavi Simolalle kilta-ansiomitalin. 

Maanpuolustuskiltojen Liiton hallitus on killan esi
tyksestä myöntänyt 5. 6. pitämässään kokouksessa 
hopeisen kiltaristin Matti Ahlroosille, Heikki Kaner
vamäelle, Pentti Laineelle, Reino Linkosaarelle ja 
Kauko Peltoselle sekä pronssisen kiltaristin Kauko 
Frimanille . 

Rykmentin komentajan, eversti Risto Sinkkosen 
täyttäessä 50 vuotta 17. 6. kävi killan johtokunta on
nittelemassa häntä ojentaen hänelle killan standaarin. 

Kilta luovutti Rannikonpuolustajain päivillä 21 . 7. 
Hankoniemen killalle standaarinsa. 

28. 7. Jungfruskärin retkellä professori Tenovuolle 
ja majuri Raussille luovutettiin killan pronssiset an
siolevykkeet. 

Toivo Veriö 
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Kevään ja 
kesän-retkiselosteet 

Saimaan kanavan Soskuan sulku toiminnassa 
Viipurin matkalla. 

Viipurin matka 1.-2. 6. Retki tapah
tui linja-autolla ja laivalla pitkin reittiä 
Turku-Lahti-Heinola-Mikkeli-Savon
linna-Lappeenranta-Saimaan kanava
Viipuri-Etelä-Suomen rantatie-Turku. 
Menomatkalla ruokailimme Mikkelissä 
ja tutustuimme Retretin taidenäyttelyyn 
sekä yövyimme Lappeenrannassa hotelli 
Kareliassa. Ilta hotellissa sujui keskinäi
sen seurustelun, tanssin ja laulun mer
keissä. Aamulla siirryimme Karelia
nimiselle alukselle ja matkamme jatkui 
pitkin Saimaan kanavaa Viipuriin. Mat
kan aikana totesimme miten luonto rajo
jemme sisäpuolella oli rehevää ja kaunis
ta, mutta naapurin puolella villiintynyttä 
ja hoitamatonta. Saavuttuamme Viipuriin 
oli linja-auto vastassa. Teimme autolla 
kaupunkikierroksen ja ajoimme Monre
pos ' iin ja Viipurin linnaan. Totesimme, 
että Monrepos oli edelleen jätetty ränsis
tymään eikä Viipurin linnakaan juuri sen 
paremmassa kunnossa ollut. Kaikkialla 
tapasimme mustan pörssin kauppiaita ja 
yleisesti myytiin kaduilla paitsi alkoholia 
myös armeijan koppalakkeja ja puseroita 
arvomerkkeineen. Patsi vodkaa myytiin 
myös länsimaista · whiskyä ja konjakkia . 

Iso pullo whiskyä maksoi vain 60:- pullo 
ja vodka 20:-. Koko matka sujui suotui
san sään vallitessa ja mieliala kaikilla 
osanottajilla oli erinomainen. Matka on
nistui yli odotusten. 

Rannikon Puolustajien päivä 21. 7. 
Runsaan osanottajamäärän takia matka 
tehtiin nivelbussilla Hankoon, josta siir
ryttiin HanRPston yhteysaluksella Russa
röön. Sää oli koko ajan muuten hyvä 
paitsi, että pintasumu esti näytösammun
nan . Linnake tarjosi kiltalaisille tavan
omaisen hemekeiton ja pannukakun . Tu
tustuttuamme linnakkeeseen siirryimme 
pariksi tunniksi viettämään iltaa Hangon 
upseerikerholle, jonka jälkeen palasim
me Turkuun. 

Linja-autoa lastataan Kampelaan Gyltössä 
28. 7. 

Jungfruskärin matka 28. 7. Matka 
tehtiin kahdella linja-autolla Gyltön lin
nakkeelle ja jatkui Kampela-lautalla 
Jungfruskäriin . Matkapäivä oli ehkä ke
sän kaunein, sillä aurinko paistoi täydellä 
terällä ja meri oli peilityyni . Matkan ai
kana mennen tullen kiltaveli , professori 
Rauno Tenovuo kertoi osanottajille saa
riston oloista, eläimistöstä ja kasvistosta. 
Kaikki esitykset olivat erittäin mielen
kiintoisia ja antoivat kiltalaisille paljon 
uutta tietoa. Tästä parhaat kiitokset kilta
veli Tenovuolle. 
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Rykmentti osoitti jälleen sen, että sen 
huolto on valioluokkaa. Meille tarjottiin 
menomatkalla hienot lohi- ja leikkelevoi
leivät ja kahvit. Saarella ennen tutustu
mismatkaa söimme maittavan lohikeiton 
ja paluumatkalla joimme ja söimme wie
nerleipäkahvit. Matkalla oli mukana ryk
mentin huoltopäällikkö, majuri Eero 
Raussi, joka lomaJaisenakin hoiti huol
tomme kiitettävällä tavalla . Osanottajat 
olivat matkaan erittäin tyytyväisiä ja ylis
tivät ansaitusti rykmenttiä. 

Kiltalaisia ruokailemassa Jungfruskärin matkal
la. 

Kemiön kiertomatka 18. 8. Matka 
tapahtui nivelbussilla . Runsaan ilmoitta
matta poisjäämisen vuoksi auto oli tur
han suuri . Ehkäpä poisjäämiseen syynä 
oli sateiselta näyttävä sää. Puoleen päi
vään mennessä sää seestyi ja oli matkail
mana hyvä. Tutustuimme pieneen, mutta 
erinomaisesti järjestettyyn Halikon mu
seoon. Sieltä siirryimme Salon "Siniseen 
taloon", suojeluskuntamuseoon, jossa 
kilta tarjosi pullakahvit. Täältä matkam
me jatkui Teijoon, jossa ruokailimme ra
vintola "Plattapoffissa" . Syötyämme 

Näkymä Amos Anderssonin museon salonkiin. 

maittavan lihakeiton jatkoimme matkaa 
Amos Anderssonin museoon ja sieltä 
edelleen Sagalundin kotiseutumuseoon . 
Osanottajat olivat näkemäänsä tyytyväi
siä. 

Kaikilla killan matkoilla on meillä ol
lut ilo saada kuljettajaksemme kiltaveli 
Jouko Laihon , joka on taannut meille 
turvallisen ja miellyttävän matkan . Hä
nelle tästä parhaat kiitoksemme . 

Akseli Gallen-Kallelan museo Tarvaspää. 

Museoretki Helsinkiin 12. 5. Kilta
laiset kävivät tutustumassa Helsingin 
Kaisaniemessä Mannerheimin museoon, 
Urho Kekkosen museoon Tamminiemes
sä ja Akseli Gallen-Kallelan museoon 
Tarvaspäähän. Matkalla oli mukana bus
sillinen tyytyväisiä kiltalaisia. 

• 
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Oikaisu: Edellisessä Kalkaksessa olleen 
Italianmatkakertomuksen yhtey
dessä olivat kuvatekstit vaihtaneet 
paikkaa. 

Loppuvuoden ohjelmisto: 
Syyskuussa kala- ja marjamatka Rei
laan. Kalamatka jollekin linnakesaa
relle. 

- Lokakuussa tutustuminen Sammon 
konttoriin Turussa ja 19. 10. syysjuhla 
Svenska klubbenilla. 27.-28. 10. 
Maanpuolustuskiltojen liittopäivät Tu
russa. 

- Marraskuun 15. päivänä tutustuminen 
Raisio-yhtymään. 

- Joulukuun 6. päivä Itsenäisyyspäivä. 
10.- 12. 12. päivien vaiheilla teemme 
Tallinnan retken, joka kestänee ~ 
päivää. 

Asiaa retkien tiimoilta: 
Retkiin liittyen on johtokunnalla har

ras toivomus: Hyvät kiltaJaiset, jos olette 
ilmoittautuneet retkelle, ettekä syystä tai 
toisesta pääse tulemaan, niin ilmoittakaa 
siitä ilmoitusten vastaanottajalle mahdol
lisimman ajoissa. Runsas ilmoittamatta 
poisjääminen tai ilmoittamatta retkelle 
mukaan tuleminen aiheuttaa seuraavia 
haittoja: 

- Retki tulee kalliimmaksi, jos joudu
taan tilaamaan turhan suuri auto . 

- Toisaalta runsas ilmoittamatta retkelle 
tuleminen saattaa aiheuttaa istuinpaik
kapulaa. 

- Johtokunta joutuu soittamaan turhia 
puheluja. 

Vetoomus 
Onko sinulla valokuvia killan retkiltä yms. tilaisuuksista? 
Killan historiikki on jälleen tekeillä, joten kuvat ja muukin materiaali killan 
perustamisesta lähtien olisi tervetullutta . 
Pyydämme sinua tutkimaan arkistojasi ja mikäli mahdollista lähettämään ku
via, joista ilmenisi esim. missä, milloin, keitä on kuvassa: osoitteella Toivo 
Yeriö Aurakatu 15 A 1 20100 TURKU. (puh. 921/311 217) . Laita myös nime
si ja osoitteesi mukaan, jotta voimme palauttaa kuvasi . 

Kiitokset etukäteen! 
Johtokunta 
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Vaaran vuosi 
1940 

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940. 
Suomen armeija ja kansa olivat kestäneet 
sodan hirvittävän koettelemuksen tavalla, 
joka herätti ihmetystä ja ihailua. Maam
me oli kansainvälisessä tietoisuudessa saa
vuttanut aseman, josta sille on edelleen 
hyötyä. 

Sotaa seurannutta vuotta 1940 on syys
tä nimitetty "vaaran vuodeksi". Kansa
kuntamme itsenäisyys oli edelleen vaka
vasti uhattuna. 

180 ajoneuvon kuormastokolon
nat hajoitettu Laatokan jäällä. 

Kuhmossa tuhottu vihollisen erikoisryhmä, 
josta 1.800 miestä kaatui. 

tllholllnen väärin/täyttää /äältelltoissaan Punaisen 
Ristin merkkiä . 

,. 
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Näkymä Utöstä vuonna 1940. 

Sodasta aseelliseen rauhaan 

Rauhan teon jälkeen voitiin pohtia , 
miten vilkas oli ollut hallituksen päätös 
vuonna 1939 olla suostumatta Neuvosto
liiton aluevaatimuksiin , joka sitten johti 
sotaan . Arvostelua kyllä esiintyi . Ylei
sempi oli kuitenkin se mielipide , jonka 
mukaan Neuvostoliiton hyökkäys oli to
distanut, että syksyllä 1939 tehdyt myön
nytykset eivät olisi merkinneet Suomelle 
turvallista tulevaisuutta. Sen sijaan ne 
otaksuttavasti olisivat muodostuneet ve
näläisten jatkuvan anastuspolitiikan alku
tahdeiksi , kuten pian kävi Virossa, Lat
viassa ja Liettuassa, jotka kaikki olivat 
suostuneet Neuvostoliiton tukikohtavaa
timuksiin . Vaikka rauhanehdot aiheutti
vat Suomelle suurempia menetyksiä , 
kuin Neuvostoliiton vaatimukset syksyllä 
1939 olisivat aiheuttaneet, puolustussota 
oli tuottanut tuloksia, jotka olivat ratkai
sevia Suomen tulevaisuuden kannalta. 

Talvisodan jälkeistä aikaa Manner
heim on muistelmissaan nimittänyt 
"aseelliseksi rauhaksi" . Uhka Neuvosto
liiton taholta oli koko ajan olemassa, 
mutta tilanne ei kuitenkaan ollut toivo
ton. 

Rauhansopimus ei sisältänyt määräyk
siä, jotka olisivat rajoittaneet Suomen oi
keutta varustautua ja linnoittaa aluettaan . 
Mannerheimin johdolla ryhdyttiin nyt lu
jittamaan puolustusta tarmokkaasti ja 
määrätietoisesti . Sodan kokemukset oli 
sovellettava puolustusvoimien organisaa
tioon ja aseistukseen , oli hankittava sota
tarvikkeita ja rakennettava linnoitteita. 

Karjalan kannaksen menetys oli tuntu
vasti huonontanut rajojen puolustuksen 
strategisia edellytyksiä. Venäläisillä olisi 
nyt Laatokan luoteispuolella hyökkäyk
selleen leveä tukilinja, joka ulottui Vii
purista Venäjän Karjalaan . Erilaisia mie
lipiteitä esitettiin kysymyksestä , hyödyt
tikö uusille linjoille rakentaa linnoitus-
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LÄNSIVALLAT RYHTYVÄT 
tehostamaan saartoa 

karttaen kuitenkin puolueettomien alue

vesien loukkaamista. 

laitteita. Mannerheim piti niitä kuitenkin 
välttämättöminä ja ajoi tahtonsa läpi. Jo 
22. maaliskuuta hän kutsui koolle asiaa 
käsittelevän neuvottelun, jonka tuloksena 
ylipäällikkö päätti, että linnoitustyöt oli 
heti aloitettava Saimaan vesistön ja Suo
menlahden välillä linjalla Luumäki-Kla
mila . 

"Välirauhan" kuukausina suoritettiin 
mittava työ Suomen puolustuksen vah
vistamiseksi. Tämä oli omiaan lisäämään 
Saksan poliittista kiinnostusta Suomeen. 

Puolustusmateriaalin hankinnat ja so
tatalouden kehittäminen olivat edelleen 
tärkeitä asioita. Maamme oli saanut pal
jon aseita talvisodan aikana ja lisäeriä 
vielä sen jälkeenkin. Toisaalta kulutus 
oli ollut raskaissa torjuntataisteluissa hy
vin suuri. 

Varustautumisohjelma käsitti suuria 
aseostoja sekä ulkomailta että jatkuvasti 
kehittyvältä kotimaan teollisuudelta. 
Aseita voitiin ostaa Englannista ja Yh
dysvalloista ja ne kuljetettiin meritse Pet
samoon. 

Polttavin kysymys oli, missä laajuu
dessa armeija voitiin palauttaa rauhan 
kannalle. Monet yhteiskunnall iset, kan
santaloudelliset ja sosiaaliset syyt puolsi
vat nopeaa kotiuttamista. Toisaalta oli 
pidettävä yllä riittävää sotilaallista val
miutta . Kotiutuksen hitautta arvosteltiin. 

Riittävän puolustusvoiman takaami
seksi asevelvollisuus pidennettiin kaksi
vuotiseksi. Saatuaan kuuden kuukauden 
mittaisen peruskoulutuksen kotiseutunsa 
soti lasläänissä asevelvolliset siirrettiin 
jatkokoulutukseen rajoille, joilla tällä 
järjestelyllä 45 000 miestä oli jatkuv~:,;!i 
toimintavalmiudessa. Sotilaslääninjakoa 
myös tarkastettiin. Niiden lukumääräksi 
tuli nyt 15 entisten 9 sijasta, ja jokaisen 
sotilasläänin oli määrä liikekannallepa
nossa perustaa yksi divisioona. 

Suomen ulkopoliittinen suuntaus oli 
tietenkin keskeisessä asemassa turvalli
suudessamme. Maaliskuun rauhan jäl
keen alkoivat keskustelut pohjoismaises
ta puolustusliitosta. Ruotsin lehdistö, jo
ka vilkkaasti pohti suunnitelmaa, asettui 

.. 
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yleisesti liiton kannalle . Mm SocialDe
mokraten huomautti asiaa käsittelevässä 
kirjoituksessaan , että "kaikille pitäisi olla 
selvää, että Suomen asia on myös mei
dän asiamme". Suomen ja Ruotsin soti
lasviranomaiset saivat ohjeet puolustus
liiton edellytysten tutkimisesta. 

Näiden suunnitelmien herättämät toi
veet raukesivat kuitenkin pian. Vaikka 
aluksi oli otaksuttu , ettei Moskovalla oli
si mitään puolustusliittoa vastaan , Neu
vostol iiton uutistoimisto Tass kuitenkin 
14. 3. ilmoitti , että Neuvostolitto katsoi 
liiton olevan suunnattu sitä vastaan. Paa
sikivi korosti turhaan Molotoville 21. 3., 
että Skandinavian maiden sopimus päin
vastoin takasi Suomen luopuneen kosto
sodan suunnittelusta. Molotov ilmaisi 
jyrkästi, että Suomi rikkoisi rauhansopi
muksen, jos se solmisi puolustusliiton. 
Lopullisesti Molotov määritteli Neuvos
toliiton kannan puheessaan, jonka hän 
piti Korkeimmassa neuvostossa 29. 3. 
Merkittävää oli myös se, että Saksan vi
rallinen lehdistö selitti venäläisten olevan 
oikeassa. 

Suomen kannalta Neuvostoliiton suun
taan nousi nyt keskeimmäksi kysymys, 

tyytyisikö Stalin siihen, mitä oli saavu
tettu , vai aikoiko hän palata laajempaan 
ohjelmaansa, jota oli ilmentänyt Kuusi
sen hallituksen perustaminen. Myöhem
mät tapahtumat osoittivat , että pessimis
tiset arviot olivat aiheellisia. Neuvosto-
johdon ei nyt tarvinnut pelätä länsivalto
jen taholta tulevaa uhkaa kuten talviso
dan kestäessä . Sen sijaan tapahtui uusia 
käänteitä, joita Moskova ei ollut ottanut 
lukuun , ennen kaikkea saksalaisten huh
tikuussa suorittama Norjan miehitys. Ve
näläisillä olikin pohjoisessa yhtäkkiä 
vastassaan Saksa, jonka kanssa v. 1939 
solmittu ns. Ribbentrop-sopimus katsoi 
Suomen Baltian maiden ohella Neuvos
toliiton etupiiriin kuuluvaksi . Niinpä hei
dän Suomeen kohdistuvat suunnitelman
sa voisivat jälleen astua päiväjärjestyk
seen . 

Uhkaa ja painostusta 

Saksan sotamenestys lännessä vaikutti 
pian myös Itämeren tilanteeseen. Rans
kan lyötyään Hitlerillä oli toimintava
paus, joka myöhemmin saattaisi purkau
tua Neuvostoliittoa vastaan ja joka ta-

Miljoonittain pakolaisia 
vaeltamassa etelään. 

Lontoo toteaa sotilaallisen aseman 
äärimmäisen vaaralliseksi. 

1 UUDEN SUOMEN LONTOON-TOIMITUKSELTA 1 
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Uhkaava 
välikohtaus 

Latvian-
Neuvostoliiton rajalla. 

Poltetun latvlalalsen 
luona tavattu 

rajavartioaseman 
useita ruumiita. 

11 ra;avartJjaa ja joukko siviilihenkilöitä kateissa. 

l UwJen SUOIMII lclr#Hrwallifololto j 

pauksessa pysäyttäisi Neuvostoliiton 
Ribbentrop-sopimukseen perustuvat laa
jentamispyrkimykset. Ratkaisuja oli siis 
kiirehdittävä. Oli Baltian vuoro . 

Liettualle annettiin kesäkuun 14. päi
vänä uhkavaatimus, jonka mukaan sen 
oli muodostettava "venäläisystävällinen" 
hallitus ja otettava lisää neuvostojoukko
ja alueelleen. Samat vaatimukset esitet
tiin 16. 6. Virolle ja Latvialle. 

Tallinnassa ja Riiassa kommunistiset 
ryhmät osoittivat mieltään . Venäläisiä 
joukkoja marssi Baltian valtioihin . Jouk
kopidätykset ja karkoitukset alkoivat. 
Jonkin ajan kuluttua kaikki kolme maata 
päättivät liittymisestä Neuvostoliittoon ja 
uusien vallanpitäjien järjestämät kansan
äänestykset vahvistivat neuvostovallan. 

Suomessa seurattiin Baltian maiden 
kohtaloa kasvavalla huolella. Venäläiset 

olivat saaneet tukialueekseen koko Suo
menlahden etelärannan . Mahdollisuudet 
hyökätä Suomen kimppuun kasvoivat en
tisestään. 

Moskova ei kuitenkaan Suomea koh
taan käyttänyt Balttian malliaan. Selitys 
saattaa löytyä Suomen yhä huomattavas
ta sotilaallisesta voimasta ja valmiudesta 
sekä siitä, että Neuvostoliitolla oli muita 
etuja valvottavanaan. Moskovan painos
tus Suomea kohtaan kuitenkin kasvoi vä
hitellen kesällä 1940 kohoten huippuunsa 
elokuussa. Molotovin vaatimukset koski
vat mm. Petsamon nikkelikaivoksia ja oli 
ilmeistä, että Neuvostoliitto Saksan mie
hitettyä Pohjois-Norjan tavoitteli koko 
strategisesti merkittävää Petsamon aluet
ta. Neuvottelut jatkuivat venäläisten ko
van painostuksen alaisina syksyyn asti, 
mutta englantilais-kanadalainen kaivos-

.. 
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yhtiö kieltäytyi luopumasta toimiluvas
taan. 

Seuraava""Vaåratilanne syntyi heinä
kuussa Molotovin odottamatta esittäessä 
vaatimuksen rautatiekuljetuksista Han
gon vuokra-alueelle. Venäläisten piti 
saada kuljettaa rajoittamattomia määriä 
joukkoja ja sotatarvikkeita omilla junil
laan halki Etelä-Suomen. Pitkien ja vai
keiden neuvottelujen jälkeen suomalais
ten onnistui rajoittaa myönnytykset niin, 
että aseellisen kaappauksen vaara vähe
ni . Laaditun sopimuksen mukaan joukot 
ja aseet kuljetettaisiin eri vaunuissa, ju
nien määrä rajoitettaisiin kahteen vuoro
kaudessa, eivätkä ne saaneet kohdata 
Suomen alueella. 

Kolmas tärkeä kysymys, johon Neu
vostoliitto kajosi alkukesästä 1940, oli 
Ahvenanmaan asema. Suomi ei Neuvos
toliiton mielestä saanut yksin )innoittaa 
Ahvenanmaata, vaan yhdessä Neuvosto-

liiton kanssa tai vaihtoehtoisesti saaret 
oli demilitarisoitava Neuvostoliiton val
vonnan alaisina. Myöhemmin Neuvosto
liitto vielä täydensi vaatimuksiaan . Maa
rianhaminaan oli perustettava Neuvosto
liiton konsulaatti ja venäläisten sotilasvi
ranomaisten oli saatava jatkuvasti valvoa 
linnoittamiskiellon noudattamista. 

Mannerheim ja Suomen hallitus kat
soivat, ettei maa voi antautua sodan vaa
raan Ahvenanmaan suojajoukkojen eikä 
linnoitusten vuoksi . Ei myöskään ollut 
mahdollista torjua venäläisten vaatimusta 
demilitarisoinnin valvonnasta. Ahvenan
maan sopimus allekirjoitettiin Moskovas
sa 11. JO. 

Näiden laajakantoisten vaatimusten li
säksi venäläiset kesällä 1940 esittivät 
myös poliittisia vaatimuksia. Moskova 
ryhtyi tukemaan piirejä, jotka pyrkivät 
lisäämään Neuvostoliiton kanssa harjoi
tettua yhteistyötä ja kapinoivat hallituk-

Mussolini vastannut 
Rooseveltin 
rauhanvetoomukseen. 

Ei liene antanut mitään lupauksia. 
P a r l I l, 19. S. ( SIT Havula tolml1ton Rooman-kirjeen

vaihtaja Ilmoittaa, että Muuollnl lauantai-Iltana antoi vutaubenaa 
preaidenttl Roo1eveltln Italialle ealttämiän vetoomukaeen rauhan 
aä.llyttijmlaeatä. Vutaukaen 1iaällö1tä ei ole mitään tietoja. 

Lontoo, 19. 5. (SIT) Reuterin tolmlaton Rooman-kirjeen
vaihtajan kertoman mukaan aelltetään Room .... , ettei Muuolinl 
vutaukaeNaan prealdenttf Rooaeveltllle antanut mitään lupaukaia. 
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sen politiikkaa vastaan. Suomen sisäisen 
kehityksen ohjailemiseksi Molotov 
24. 7. vaati, että Tannerin oli erottava 
hallituksesta. Tähän suostuttiin . 

Voitiin siis todeta, että Neuvostoliitto 
esitti Suomelle vaatimuksen toisensa jäl
keen. Lisäksi saatiin tietoja venäläisten 
joukkojen keskittymisestä raja-alueille. 
Tilanne oli kärjistynyt. Levottomat koti
maiset ainekset saivat toimia pääkaupun
gissa ja muilla suurilla paikkakunnilla. 
Vakavia mielenosoituksia, jopa mella
koita tapahtui Helsingissä ja Turussa; 
eläköötä huudettiin Neuvosto-Suomelle. 
Monet toivoivat venäläisten tuella suori
tettua sisäistä kumousta. Veristä kostoa 
luvattiin ja muitakin uhkauksia singot
tiin. 

Elokuun kriisin syvällisyydestä ja va
kavuudesta kertoo Moskovan silloinen 
lähettiläs J K Paasikivi kirjeessään puo
lustusministeri Rudolf Waldenille seu
raavasti: "Suomen asema viime kesänä, 
heinä-elokuussa oli kriittinen. Olen nyt
temmin saanut tietoja, että se oli vaaralli-

sempi kuin me osasimme aavistaakaan. 
Sotilaspiireissä täällä kuuluu olleen tyy
tymättömyyttä siitä, että Suomen sota jäi 
kesken, ja tarkoitus näyttää olleen, Bal
tian maiden Neuvostoliittoon liittämisen 
jälkeen, valloittaa Suomi kokonaisuudes
saan. Mutta asia jäi ja siihen lienee myös 
ulkopuolelta vaikutettu." Paasikivi oli 
taipuvainen antamaan Saksalle ansion 
tästä kehityksestä ja sama käsitys oli 
mm. myös Ruotsin hallituksella. Myös 
eräiden ulkomaalaisten lähteiden mukaan 
oli olemassa todisteita siitä, että venäläi
set suunnittelivat kesällä 1940 toista 
hyökkäystä Suomeen, kun heidät yllätti 
Ranskan nopea luhistuminen ja siitä joh
tuva kiire kaapata myös heidän etupii
riinsä laskema Bessarabia. 

Lopullinen ratkaisu 

Vielä kerran, vaaran vuotena 1940, oli 
Suomen kohtalo vakavasti vaakalaudalla. 
Saksan ulkoministeri Ribbentrop lähetti 
13. 10. kollegalleen Molotoville kutsun 

Ranskalaiset 
peräytyvåt 

uusille puolustuslinjoille. 
Maginot-flinjaa vastaan ryh
dytty hyökkäämään. 

'. 
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Katetta kiellolle vaaran vuonna 1940. 

saapua Berliiniin keskustelemaan saksa
lais-venäläisen yhteistyön jatkamisesta 
niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka 
vuotta aikaisemmin oli määritelty Mos
kovassa . Molotov saapui Berliiniin 11 . 
marraskuuta. 

Tieto Molotovin matkasta synnytti tie
tenkin levottomuutta Helsingissä. Saksan 
ulkopolitiikan johtoa pyydettiin muistiol
la ottamaan huomioon Suomen asema. 
Korostettiin , että Suomi halusi elää rau
hassa Neuvostoliiton kanssa ja pitää yllä 
hyviä suhteita Saksaan. Helsingissä odo
tettiin jännittyneinä, mistä Neuvostolii
ton ja Saksan ulkoministerit neuvotteli
vat, mitä pyydettiin ja mitä luvattiin . 
Kuva selvenikin pian . 

Stalin halusi vahvistettavaksi , että 
Suomi vuoden 1939 sopimuksen mukai
sesti kuului venäläisten etupiiriin ja että 
Moskova edelleen varauksetta saisi va
paat kädet siellä. Saksalaisten joukkojen 

kuljetuksen Suomen kautta Pohjois-Nor
jaan - mistä Suomi oli tehnyt sopimukset 
Saksan kanssa 22. 9 . - ofi tästä syystä 
lopetettava. 

Hitler asettui sille kannalle, että vuo
den 1939 sopimus oli yhä voimassa, 
mutta että Saksa ei sodan ollessa käyn
nissä voinut sallia mitään uutta selkkaus
ta Itämeren piirissä . Hän mainitsi myös 
suomalaisten urhoollisen taistelun ja pe
rusteli Pohjois-Suomen kautta tapahtuvia 
kuljetuksia Norjan Kirkeneesiin kohdis
tuvalla Englannin uhalla ja vakuutti , et
teivät ne olleet suunnattuja Neuvostoliit
toa vastaan. Molotovin taivutteluyrityk
set eivät johtaneet tulokseen . Saksa ei 
halunnut, että rauha rikottaisiin pohjoi
sessa. Saksa halusi itsenäistä ja voima
kasta Suomea, joka olisi ystävällismieli
sissä suhteissa Saksaan tulevien tapahtu
mien varalta. 
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SAKSA PYRKII 

sodan nopeaan ratkaisuun. 

Vielä itsenäinen Suomi 

Vaaran vuosi 1940 oli näin päättymäs
sä . Suomi oli säi lyttänyt itsenäisyytensä 
vaikkakin erilaisten sopimusten rajoitta
mana ja vaikka Neuvostoliiton ja Saksan 
joukkoja oleskeli ja liikkui alueellamme. 

Varovainen lähentyminen Saksaan oli 
ensisijaisesti taloudellinen välttämättö
myys, vaikka tapahtuikin puolueetto
muuden kustannuksella. Suomen ulko
maiset kauppayhteydet olivat Pohjolaa 
lukuunottamatta katkenneet merien muu
tuttua sotatoimialueiksi. Suomi oli kui
tenkin riippuvainen ulkomaisesta kaupas
ta. Sen täytyi harjoittaa vientiä , jotta se 
saisi elintarvikkeita, koneita ja raaka
aineita sekä kivihiiltä ja öljyä . Itämeri oli 

talvisodan päätyttyä turvallinen, joten 
yhteyksiä voitiin ylläpitää Saksaan, joka 
tarvitsi Suomen tuotteita - erityisesti nik
keliä. Saksalla puolestaan oli Suomen 
tarvitsemia hyödykkeitä sekä aseita, joita 
maamme tarvitsi kipeästi turvallisuutensa 
vahvistamiseksi. 

Saksan sotilaallisella menestyksellä 
lännessä ja Norjan valtauksella oli ehkä 
ratkaiseva merkityksensä siihen , ettei 
Neuvostoliitto aloittanut hyökkäystoimia 
tai kaappausta Suomessa. 

Itsenäisyytemme oli tallella! 

Teksti: eversti Olavi Simola 
Kuvat: Turun Rannikkorykmentin ku
va-arkisto, Uuden Suomen etusivun 
otsikoita vuodelta 1940. 
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SAMMON 
TURVALLISUUS

PALKINTO 
1990 

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

MAITO-AURA 

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

huoltamopalvelut. 

SATASHELLKARIKOUKIKY 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

c::"s 
SUOMEN ,?!"os BINGOT 

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 

Autoilija-------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin . 

p. auto (949) 320 228 
koti (921) 396 071 
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Enk01S\Olm1ste Specialfill-verkning 
Valm1stuso1neet s1cnhho. lokkelyssurop• T1UverkningsärrYlen SVlnköt. stö1<elsesi -
P,. vesi ,op. \Otten. 
L1sba,neet suola. mausteet. h.01101nen T,llsolsöfl'Y'lef"\ soi!. kryddor, roh . .rhgto
oromr~o1m1ste. stob,lornhoine. t"opettu- rompreporot. stobi11senngsmedel. c:nt1-
m1sen estoo1ne. sö1IÖ'"\l<Xl1ne. ox1dohonsmedel. konserver,ngsmedel. 
So,tytys olle + 6° C. Förvot,ng under + 6°C 
Volm,slOJO L,h0n1oloslomo Erkk, Polio Oy, T,llverkore L,hOnjOIOslomo Erkk, Aollo Oy 

Ro~m~~n@~~IL1f@@v 
~~ 

• RTK•palvelu Oy 
... ja puhdasta tulee ! 

Lyseokatu 1, (PL 57), 26100 RAUMA, puh. 938-220 233 

r..'\wUOTETTAVA. PALVELEVA ERIKOISLIIKE 

~@l•J.1@Mi 
TEHTAANK. 6 w 227 679 RAUMA 
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~ \!IlB Wt1 
27160 Olkiluoto 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eur-ajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ \!IlB Wt1 
27160 Olkiluoto 

PARASTA 
PAINETTUNA 
RAUMAN 
PAPERILLE 
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KUSTAVI 
L■RRI 

Rauma puh. {938) 230 115 

MERKKI 
VAPAUDESTA ...!... Rauman 

_/,:i'ID~ ,.,.Seudun Cyr,,,_, Puhelin Oy 
"'-- TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

. ERICSSON :::: ihi-t~ 
matkapuhelimet ~,v ••IC·..,.., 

.. 
PYHARANNAN 

KUNTA 

RAUMAN KAUPUNKI 

HANGON KAUPUNKI 
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AVAA 
SILMÄT 

MAAILMALLE. 
JOKA 

PÄIVÄ. 

!!än5i-Suomi 
- SNUU LEHTES 
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HANNONEN-YHTIÖ 

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 sakä suoritamme muita kulje
tusalan tehtäviä. 
Kuljetuspalvelujamme tukevat tehokkaat myynti- ja mu kkinointitoiminnot. 
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 kavereille 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 
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