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mikä tärkeää 

. . . . . . ? tanaan .... 

Tänään haluan puhua Kalkas-lehdestämme. Kai
kas on rykmenttiläisten kiltasisarten ja -veljien yh
teinen, oma lehti. Sinunkin. Sen tarkoituksena on 
olla lehti ihmiseltä ihmiselle, monipuolisesti uuti
soiva, lämminhenkinen perhelehti. 

Lehdelle on vuosien varrella muotoutunut oma 
selkeä ilmeensä. Kalkas on siteerattu vuoden kilta
lehdeksi ja saanut kunniamainintoja. Me olemme 
siis onnistuneet. 

Lehdellä on ollut Kalkaksen tekemiseen sitoutu
nut toimitus, joka on innostanut rykmenttiläisiä ja 
kiltalaisia kertomaan sattumista, toiveista, elämäs
tään ja työstään ympäri hajallaan olevaa rykmenttiä 
ja isoa kiltaa. 

Toimituksessa ja lehden taloudenpidossa on edel
lisen lehden ilmestymisen jälkeen tapahtunut muu
toksia. Ilman liike-elämän, rykmentin sekä killan 
ystävien taloudellista tukea ei lehti ilmesty. Kilta 
vastaa edelleen lehden taloudenpidosta, mutta Kai
kas tulee tästä lähtien toimimaan omana tulos yksik
könä. Tämä ratkaisu selkeyttää työnjakoa ja vastuu
ta. Kalkaksen uusi toimituskunta ja talouden vastuu
henkilöiden nimet on esitetty toisaalla lehdessäm
me. 

Kiitokset pitkän päivätyön tehneille ja työn iloa 
uusille onnekkaille. 

Kaikki mukaan siivittämään Kalkaksen lentoa 
yhä parempiin tuloksiin . 

Juhani Haapala 
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Säästäen eteenpäin 
Virka-aika on reilusti ohi. Sumuisena hämärtyvä

nä syyspäivänä ahertaa Heikkilän esikunnassa kui
tenkin joukko vakavan-näköisiä ihmisiä. Laaditaan 
vuoden 1994 tulostoimintasuunnitelmaa. Työhön 
liittyy koko joukko teknisiä ongelmia: "Hei, merki
täänkö yhteysalusliikenteen kulut materiaalialalle 
vai varusmieskoulutukseen? Pitäisiköhän koulutus 
kuitenkin ottaa omaksi tulosalueeksi ... ? 

Tekniset ongelmat- asiakirjan määräaika, -muo
to ja -mitta-aina sentään selviävät, onhan laatijoilla 
takana rautainen soti laskou lutus useilla kursseilla. 
Vaikeampaa ja vakavampaa on asia sinänsä; määrä
rahat eivät tunnu riittävän mihinkään. Suunnittelu
perusteeksi on annettu "20 prosenttia tämänvuoti
sesta pois". Siitä vaan laittamaan taulukkoon pysty
suoraan ja vaaka-suoraan lukuj a - äärimmilleen ru
tistettu ja tonneja: matkat, tietoliikenne, päivystys, 
kunnossapito ... Parhaansa motivoitunut sotilas aina 
yrittää eikä yhteistyöhalua "säästötalkoissakaan" 
puutu. Vaan kun loppusumma ylittääkin reilusti sen 
mitä on luvassa. Silloin on pakko panna kynä pöy
dälle ja miettiä vähän perusasioita. 

Mitään päätöksiä kokoonpanomuutoksistaei tiem
mä vähän aikaan ole tulossa. Rykmentin kannalta 
tietysti hyvä näin. Mutta täytyyhän varusmiehet kou
luttaa, kun on kerran palvelukseen kutsuttu . Tottakai 
linnakkeelle täytyy nykymaailman aikaan liikennöi
dä säännölli sesti. Varusmiesten turvallisuudesta tu
lee huolehtia pitämällä sellaista päivystystä, että 
kantahenkilö aina löytyy ulkolinnakkeellakin. Vas
tuutonta oli si jättää tykitkin huoltamatta, kun työhön 
sentään on ammattihenkilöstö käytettävissä. 

No, esikunta kyllä selviytyy asiasta ainakin vä
häksi aikaa: laaditaan suunnitelman liitteeksi muu
tosehdotus kustannuslaskelmineenja perusteluineen. 
Näin saadaan "kuplat peilaamaan" eli menot vastaa
maan rahoitusta. Asiakirja vaan postiin osoitteena 
Hämeenlinna. Kalenterista nähdään, että maanpuo
lustusalueen komentajan ja joukko-osaston komen
tajan väliset tulosneuvottelut ovat aikanaan. Eivät
köhän asiat viimeistään si lloin selviä. 

Toivoa sopiikin, että rykmentin erikoisolot ym
märretään ja rahat ensi vuodellekin löytyvät. Työ, 
jota teemme valvonnan, valmiuden, puolustuskyvyn 
ja koulutuksen alalla on sentään korvaamatonta. 
Kustannus - hyötysuhde on oloissamme eittämättä 
paras mahdollinen. Rahatarpeessa on vaan tietty 
minimi, jonka alle ei voi kertakaikkiaan mennä. 

Hyvää syksyä kaikille. Säästetään minkä taide
taan ja tehdään silti luj asti työtä. 

Maj Erkki Marttila 
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Tarkkailijan 

päiväkirjasta 

Hiukset harvenevat 

Ohimohiukset harmaantuvat, kun tark
kailij a yrittää saada juuri tulleen tietokone
ohjelman toimimaan. Kohta havaitaan, että 
ohjelman tarkoitus on helpottaa korkeam
millajakkaroi lla istuvien työtä tilastojen ja 
yhteenvetojen tekemisessä. Sitä, että oh
jelma li sää kuraportaan työmäärää ei mu
kana tulleessa ohjeessa mainita. 

Pieni paholainen ei enää kiusaa 

Tarkkailija tutustuu atomiroskan " lop
pusijoituspaikkaan" . Atomi muuttuu tark
kailijan mielikuvissa pikku diabolosta hy
myi leväksi kotitontuksi, kun atomin esi t
telijä kertoo, että "Ydinjätteistä e i tule pai
nolasti a jälkipolville, koska ydinj ätemak
su sisä ltyy jo nyt sähkön hintaan". 

Tarua vai totta? 

Esi mies yrittää parhaansa muttei aina 
onnistu - alainen luulee, että esimies on
ni stui si, jos vain yrittäisi. 

Esimies luulee tuntevansa alaisensa -
alainen luulee tuntevansa es imiehensä. 

Esimies luulee ymmärtäneensä, mitä 
alainen kertoi -alai nen luulee kertoneensa 
mitä halusi. 

Esimies luulee, ettei alai nen ymmätTä
alai nen luulee, ettei esimies ymmärrä. 

Esimies luulee, että hänellä on aina ai
kaa - alainen luulee, että esimiehellä on 
aina kiire. 

Esimies inhoaa mie li stelyä - alainen 
luulee esimiehen nauttivan si itä. 

Kaljatynnyrin korkki pysyy auki 

Sotilassoittajat ansaitsevat toki kaiken 
PR-tapahtumista heille tulleen kunnian . 
Tarkkailija ei ole Tattoota vielä nähnyt, 
koska odottaa yhä työnantajansa tarjoavan 
aina pienemmäksi käyvälle sota joukolleen 
vapaan pääsyn soiton maailmaan - seiso
mapaikka riittäisi. 

Perustus on vakaa 

Tarkkailijan savusaunatyömaa seisoo 
ennaJiaan. Vankka perustus on sentään 
syntynyt. Muutaman ahaa-elämyksen seu
rauksena vanha riihi oli joutua tulitikku
tehtaalle mutta katastrofi lta on vielä väl
tytty, kiitos vii saalle si vustaseuraajalle. 
Sauna-askartelun vai heet ovat näemmä 
noudatelleet puolustusvoimien viime ai
kojen kehitystä. Paitsi että sivustaseuraaji
en viisauksia ei ehkä o le kuunneltu . 

Naisen logiikkaa 

"Putoaako tästä pyörä?" kysyy kyydit
tävänä oleva kauniimman sukupuolen edus
taja, kun tarkkailijan ajopelin pakoputki 
vanh uuttaan antaa hiukan tavanomaista 
kumeamman äänen. 
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Marhaba! 

Terveisiä Lähi-idästä! 

Kiitos kirjeestä. Mukava kuulla, että sie l
lä rykmentissä as iat ovat ede lleen kohdal
laan ja tulevaisuus näyttää valoisalta. 

Täälläkin on nyt rauhallista sen operaa
tio Accountabilitynjälkeen. Tottakai Amal 
ja Hezbollah hyökkäilevät pari kertaa vii
kossa, mutta sen kummempia ei ole tapah
tunut. Täll ä viiko ll a löydettiin partion ajo
reitiltä kolme roadside pommia. Vältyttiin 
tappioilta. Pomo kävi aamull a ja kiitteli 
toimiamme. 

Valoin juuri betonista vähän isommat 
punnukset tangon päi hin. Jalla ja 41 cel
siusta nimittäin vaatii veronsa. 

Onkos sieltä tulossa li sää väkeä tänne 
YK-rintamalle? Vai onko vielä entiset pe-

riaatteet voi massa? Täällä on työvoimapu
la. Äskettäin pari meikäläistä pakkasi rep
punsa ja suuntas i kohti Vuoristo-Karaba
hia. 

Suomalaisten faittereiden tapaaminen oli 
äskeittäin Gazassa. Pidettiin hauskaa. Sa
tuitteko seuraamaan juhlintaa televisios
ta? 

Terveisiä Kalkaksen lukijoille 
t. Timppa 

p.s. Sain kuulla, että vuosipäivän iltati
laisuudessa tehtiin taikoja. Olette näemmä 
ottaneet sähäkästi uudet keinot toiminta- ja 
taloussuunnitte luunne ! 
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Yliluutnantti Jari Virta Laivaston soittokunnasta, Kai kas-lehden päätoimittaja Jouko Vähä-Koskela ja 
patteriston komentaja everstiluutnantti Markku Järvi. Taustalla Swing Gentlemen. 

Kalkaksen lentoa 

sii vittämässä 

24.8. 1993 rykmentin ja KALKAS-leh
den yhteistyökumppanit vietti vät yhdessä 
merihenkistä iltaa. Rykmentin lippulaiva 
Parainen kuljetti vieraat sateisessa syys
säässä R ymätty Iän tienoolle. Laivamatkan 
aikana vieraat saivat tutustua rannikko
puolustukseen ja K.ALKAS-lehteen. 

Vieraiden astuessa maihin sade loppui 
ja auringon säteetkin lämmittivät jo muka
vasti . Rymättylän Aaslaluodolla Valmet 
Paperikoneet Oy: n hallintopäällikkö Pent-

ti Torttil a isännöi kotoisaa rantahu vilaa, 
jossa Eeva Setälän ja Riitta Klementin 
iltapalakattaus sai sekä ri ste ilyisäntien että 
a rvova lta isen vierasj oukon kiitokset. 
Swing Gentlemenjuhli sti tilaisuutta oival
li silla jazz-rytmeillä. Lehden päätoimitta
ja Jouko Vähä-Koskela kertoi lehden vai
heista ja vaikeuksistakin . Yhteistyökump
panit vakuutti vat päätoimittajalle ja ryk
mentin johdolle edelleenkin pysyvänsä 
Kai kas-lehden luki joina ja tuki joina. 
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Swing Gentlemen. 

Eversti Haapala myhäilee hallintojohtaja ja rouva Pentti Torttilan seurassa. 
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Rykmentin vuosipäivä 
10.9.1993 Turussa 

Rykmentin vuosipäivän vietto Turussajatkoi rykmentin onnistuneita 
tilaisuuksia kuluvana vuonna. 

Yleisön palautteesta päätellen on tilaisuuksissa onnistuttu yhdistä
mään sotilaallinen arvokkuus ja hartaus, ajankohtaisuus ja teknisyys 
viihdyttävään ohjelmallisuuteen onnistuneella tavalla. 

Turun hautausmaan sankariri sti llä ta
pahtuneen seppeleenlaskun jälkeen ryk
mentin väki vieraineen kokoontui Mika
elin kirkkoon kirkkojuhlan merkeissä. Mitä 
upeimmissa puitteissa pidetty uusihenki
nen juhla herätti myönteistä vastakaikua 

yleisössä. Laivaston Soittokunnan esityk
set Pertti Keihään ja Jari Koivi ston laula
mina eivät jättäneet ketään kylmäksi. 

Evl Markku Järven komentaman onnis
tuneen ohimarssinjälkeenjuhlaväki siirtyi 
Heikkilän ruokalaan juhlalounaalle. Lou-

Kapteeni Jorma Virtanen , Tuula Suoniemi ja majuri Vesa Ranki Jarmo Lauroksen töiden edessä. 
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Tarmo Kolattu töitään esittelemässä. 

naalla puhunut eversti Juhani Haapala osoit
ti sanansa eritoten rykmentin kouluttaja- ja 
tekniselle henkilöstölle ja mainitsi, että 
koko henkilöstön on syytä olla rinta rottin
gilla soti laallisissa ammattitaidoissa anne
tuista näytöistä. Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnrooth kiitti rykmenttiä isänmaallisin 
painotuksin ja totesi tilaisuuksien säilyvän 
vanhan miehen mielessä pitkään. 

Cocktail-tilaisuudessa keskustelutti 
Vesa Rankin järjestämä harrastenäyttely. 
(Turun Rannikkorykmentin vuosipäivänä 
10.9. 1993 avattiin esikunnan kahviossa 
upea harrastusnäyttely.) Näyttelyssä oli 
esillä nykyisiä ja entisiä rykmenttiläisiä, 
aviopuolisoita, Rannikkotykistökillan jä-

~ 

seniä ja rykmentin muita yhteistyökump
paneita. Työt kertoivat oivallisella tavall a 
sotilasyhteisön ja sen lähipiirin monipuo
lisista taidoista. 

Esillä oli seuraavien taitajien töitä: 

Jarmo Lauros (m/s "Harun") 
Ajankohtaisia öljyvärikarikatyyrejä 

Tarmo Kolattu (Kilta) 
Maisema- ja Kalevala-aiheisia piirroksia 

Henry Källvik (sotilasläänin esikunta) 
Asetelmia ja maisemia öljyväreillä 



_ 10 ______________________ pauhuja W---

Urpo Saari ja Esa Savioja ihailemassa Tarmo Kolatun maisemapiirroksia. 

Uolevi Piispanen (Rykmentti ) 
Puisia koriste- ja käyttöesi ne itä 

Maikki Ranki (Kotijoukot) 
Kukka-asetelmia pastellitöinä 

Pia Staff (Kotijoukot) 
Saaristoaiheisia akvare lleja 

Jorma Virtanen (Kilta) 
Valokuvia rykmentin väen harrastuksia 

Tauno Vuoristo (Kilta) 
Öljyvärimaisemia Suomesta ja muualta 

Hyvän ruuan ja juoman ryydittämänä 
tilaisuus on löytämässä paikkansa koko 
väen rentona tapaamisena vuosipäivän mer-

keissä. Juhlapäi vän päättäne issä tanssiai
sissa Upseerikerholla viihdyttiin Rankin 
Vesan orkesterin ja Kri sti an Engblomin 
tai kuuden merkeissä. Mukana olleet o li si
vat toki toivoneet tanssivaisten ihmisten 
laajempaa osalli stumista tanssiaisiin. 

Koska Kai kas-kamera on päässyt ti ensä 
päähän , koska varakameran suljin päätti 
rullautua ja koska oman kamerani patterit 
päättivät loppua ensimmäisen kuvan oton 
jälkeen, ei tässä artikkelissa o le enempää 
kuvia. Toisaalta - monasti muistikuvat te
kevät enemmän oikeutta tapahtumille kuin 
va lokuvat. 

, 1 

.. 
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Telegrammi 
Kust: Naaburi Vabariiki rantarööriregimenti 
Mihi : Turu rantaregimenti lsändä 

Tere ! 
Kuidas käsi käyb? Kui s on rööri s rassatus? 
Teidä korgiast lusti kaitsekopla pi stäydys meil 

biva ostamas. Heidäjuttus kertomus te iä regimenti s 
on lusti olo. 

Me kogo regimenti ilosena tervehtys Teidä j a 
Te iä kera! kaigTuru Rantarööriregimenti väki, kogo 
komias ylipäälyste, urhi at rööriungmanit ja sulose 
tytärlapse. M eiä puhkupillorkestra ähky teiä mars. 

Me toivoda koko pumpust lähtöse lämpöse säätila 
ja onned tulavaisel. 

Meidä tykö o li s hingu yks vähäne toiveajattele
mus ulostuotamaks: 

Kui s te vo isi käändä Te idä röörit ulos meiä vink
kelist ! 

Tämä e i tygönäns ol epäluulemus mut meiä regi
menti pidäs vaa o lema korgiast varpas illans, ku 
meiä yks kerta rööri poksahsus ja kui se pääs osu
mast yks yti mepuhkumisladose ja höysti siit govan 
bihinän. 

Meidä toivomukse on paras Teil Turu Ranta röö
riregimenti Isändä ja kogo sen väki kuis myös ens 
vuotisena tulemaks. 

Tervesi Hanu Juupkust, överts 
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Bengtskärin taistelu 26.7.1941 lapsen näkökulmasta koulussa kirjoitetun aineen 
mukaan: 

Slaget vid Bengtskär 

En sommar var det ett hemskt slag vid 
Bengtskär. Många dog och sårades och 
många ryssar blev krigsfångar. Kriget bör
jade mitt i natten. Jag vaknade när dom 
började skjuta. Det var så lugnt att man 
kunde höra när dom sköt med maski ngevär 
på Bengtskär och sen när dom började 
skj uta med kanoner så var det mycket värre 
än åskan. Nu skjuter dom med tolvtum
marna tänkte jag. Jag var rädd hela tiden. 

Det var dimma också och jag var rädd 
när pappa for med båten tili Bengtskär. 
Han måste föra soldater dit och så hämta 
han hem döda och sårade. Han klarade sig 
men han fick kulhål i båten och måste ösa 
vatten hela tiden. Sanmarks Ivar fick så 
stora kulhål i skötbåten att den sjönk. Han 
simmade iland på Bengtskär tror jag. 

När det blev dag och dom kom hem med 
ryssarna fick vi inte se på men vi kröp i 
vattnet under vår bro och simmade i smyg 
till Månusa broen. Det var så hemskt att se 
alla som låg i Sergeis båten. Endel var 
sårade och andra hade dött tror jag. Det var 
så hemskt när dom måste ligga nästan på 
varandra. Det värsta var allt blodet och 
allra värst var det när man kunde se hål i 
magen och tarmar som kom ut. Yi blev 
genast bortkörda och det var nog bra. Det 
var så hemskt. Dom som låg där i Sergeis 
båten är det värsta jag setti hela mitt liv. 

Så var det också en annan sak som var 
hemsk. Det var krigsfångarna. En hade en 
vit skjorta som var alldele~ blodig för han 
hade stora sår på ryggen. Andå måste han 

bindas med händerna på ryggen och fara i 
lastbilen tili Hitis. En kunde int alls gå för 
ena benet hängde löst. Det var hemskt. 
Dom vågade int röka eller dricka för mam
ma sa att dom var rädda för att bli förgifta
de. Men sen drack dom i alla fall och int 
blev dom förgiftade. 

Jag var ganskarädd hela tiden och mam
ma grät. Men jag var inte lika rädd som 
Dagny. Hon vågade int alls gå hemifrån. 
Mest rädd var hon för rysskapten som låg 
i deras bod. Han var död. Jag tyckte det var 
roligt att fara överallt och se maskingevä
ret i Backa och kantinen i Backa lillstugan. 
Där sålde lottorna limonad åt soldaterna 
och jag fick också köpa. Gladys var Jotta 
och hon berättade att hon hade stoppat 
strumporna åt Fred Luther innan han for 
tili Bengtskär. Det var han som var chef. 

Det var så många soldater i byn, många 
hundra tror jag. Dom bodde i alla hus så vi 
själva fick bo i källarna. Det var ganska 
roligt ibland utom när det var flygalarm . 
Jag var rysligt rädd för att det sku komma 
fallskärmshoppare och ta mig och så var 
jag rädd för att vi sku bli evakuerade och 
för att jag inte skulle hitta mamma och bli 
efter. Yi hade alla möblerna färdigt i båthu
set och silversakerna och fotona. Else
May som leker med dockor hade sin docka 
i sjöboden. 

Samma dag som det var slaget vid 
Bengtskär så var det bröllop på Sommarö. 
Det var lärarinnan och kantorn som gifte 
sig. Dom måste sluta bröllopet när det blev 
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krig på natten. Jag tror nog dom blev gans
ka rädda dom också. I Soders salen var det 
skjukhus. 

Sen bomba dom Österlassa i Hitis. Det 
var för att där var staben. Hela huset för
stördes och fyra dog. Tur att vi int hade 
staben i vårt hus. Det var så hård smäll att 
alla fönstren i kyrkan gick sönder men 
glasfönstren som var målade gick inte sön
der. Kanske dom var starkare än dom an
dra. 

Det var tur att vi vann och inte måste bli 
evakuerade. Mamma sa att det var gammel 
Laine som först såg ryssarna. Han hade 
reumatismen och kunde inte sova. Tur att 
gammel Laine hade reumatismen. Han var 
fyrvaktare. Men nog var det soldaterna 
som vann kriget. Dom var bra. Nu ber vi 
al la kvällar i aftonbönen att det aldrig mera 
ska bli krig. 

Marita Eriksson, 12 år, Rosala, Fin
land, Världen. 
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SPY syysretkellä 
Saariston Päällystöyhdistys suoritti lähes perinteiseksi muodostuneen vierai

lun Ruotsiin Waxholmaan ORF:n paikallisosaston vieraaksi miltei kahdenkym

menen miehen voimin. Lähtö Suomesta oli perjantaina 8.10. iltalaivalla Tukhol
maan, jossa vaihdoimme Siljan Serenadesta vähän pienempiin aluksiin. Meille 
oli nimittäin järjestetty kuljetus Ruotsin rannikkotykistön omi ll a nopeilla venei l
lä (40 solmua+). Samanlaisia meiltä Suomesta ei löydy. Ilma oli todella upea, 
joten matkanteko Norrtäljeen pikku pysähdyksineen oli mieleenpainuva. 

Kestitys matkan aikana ruokailuineen oli oivallista, puhumattakaan veneillä 
järjestetystä toimintanäytöksestä. Lopuksi pääsimme tutustumaan heidän ranni

konpuolustusjärjestelmäänsä mukaanluettuna linnake ja sen pääkalusto. Ampu
maan emme sentään päässeet, vaikka mieli olisi tehnyt. 

Kaikkien esittelyjen jälkeen ajoimme Norrtäljen satamaan,josta oli enää lyhyt 
matka hotelliin. Nopean, mutta pikaisen majoittumisen jälkeen huomasimme 

olevamme matkalla saunomaan paikallisen ilmatorjuntayksikön edustustiloihin. 
Ennen saunaa olivat isäntämme kuitenkin järjestäneet yllätykselliset herrasmies
kilpailut, joista ei puuttunut vauhtia ja vaaratilanteita. Saunan jälkeen taas ilta 
j atkui hyvän illallisen ja seurustelun merkeissä. Mukanamme olleiden lahjojen 
luovutus tapahtui myös oi keassa järjestyksessä. 

Aikaisin sunnuntaiaamuna 10.10. oli kuitenkin edessä lähtö bussilla Tukhol

maan ja Suomeen menevään laivaan nousu. Kaikkien hyvästelyjen ja kiitosten 
jälkeen oli kuitenkin kaikilla mieliala korkealla ja matka Suomeen alkoi. 

Kaikki perillä ja tyytyväisinä. 

•• 
METSA-BOTNIA 
Rauman tehdas 

D 
D 
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Rannikkotykistön 
opistoupseerit ry:n 

vuosikokous Turussa 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry piti vuosikokouksensa Turus

sa 22.10.1993. Vuosikokoukseen liittyi henkilökunnanjatkokoulutus
tilaisuus tutustumisella Saaristomeren Laivastoon. Vuosikokousta
pahtumaan osallistui yli kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä eri 
joukko-osastoista ja myöskin reservistä. 

Tutustuminen merivaruskuntaan 

Laivaston ruokalassa nautitun lounaan 
jälkeen l~ivaston esikuntapäällikkö komen
taja Bo Osterlund piti esitelmän Itämeren 
meripuolustukselli sesta tilastaja Suomen 
meri voimien nykytil anteesta. 

Esitys mie lenkiintoisine yksityiskohti
neen kirvoitti päivän mittaan monet kes
kustelut. 

Tilaisuuden päätteeksi yhdistyksen pu
heenjohtaja Kai Lehto luovutti Saaristo
meren Laivastolle muistolahjaksi tykistön 
sirpaleet. 

Miinalaiva Hämeenmaalla 

Luutnantti Juhani Simpasen johdolla 
jatkoimme miinalaiva Hämeenmaalle, jos
sa aluksen miinoituksestaja viestij ärjestel
mistä vastaava henkilöstö esitteli aluksen 
perinpohjin kanttiinista komentosillalle, 
messistä miinakannelle. 

Lukemattomat huippunykyaikaiset yk
sityiskohdat ase-, viesti- ja merenkulku
järjestelmissä ja niiden käytännön osaami
sessa vakuuttivat vierai lij at. 

On sääli , että käytännön harjoittelu me
rellä jää erittäi n vähäiseksi säästövelvoit
teista johtuen. 

Vuosikokous kerholla 

Turun Toimiupseerikerholla pidety ä 
vuos ikokouksessa valittiin yhd istyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi luutnantti Esko 
Haapala Helsingistä. 

Vuonna 1994 on toiminnan painopistei
nä vuosikokoukset, jotka ovat keväällä 
Helsingissä ja syksyllä Saaristomerellä. 
Vuosikokouksiin liittyvissä koulutustilai
suuksissa on vuosien mittaan tutustuttu 
laajasti muihin aselajeihin ja suomalai seen 
teolli suuteen. 

Soisi vain useammalla meidänkin ryk
menttimme opistoupseeri ll a olevan har
rastusta osalli stua kokouk ii n. 

Iloll a on todettava se akti ivisuus, mitä 
evp-henkilöstö on viime aikoina toimin
taamme kohtaan osoittanut. 

Yhteyshenkilöt rykmentissä 

Turun Rannikkorykmenti ssä toimii kol
rpe yhdistyksen yhteyshenkilöä, Juha 
Aberg Turussa, Harri Koski Raumalla 
ja Vesa Tiira Saaristomeren alueella. 

Toiminnasta kiinnostuneet, ottakaapa 
yhteyttä. 

Waga 
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As Oy Verknäs 
Gyltööseen on valmistunut ne ljä uutta 

"neliötä", asuinpinta-alaltaan 88 m2. Asun
not rakennettiin vanhaa käytäntöä ja ulko
asua noudattaen "uudelle puolelle". Ra
kentaminen aloitettiin myöhään syksy ll ä 
-92 ja asunnot olivat muuttajille valmiit jo 
heinäkuun alussa -93. 

Tarjouskilpailun jälkeen valittiin pää
urakoi t ij ak i Nykarleby Byggservice Ab. 
Korppoon Sähköpalvelu sai työkseen säh
köurakoinnin . Rivitalon on suunnitellut 
Arkkitehtitoimisto Heliövaara ja Uksila. 

Uudessa talossa on rahoittajana Korp
poon kunta,joka vuokraa asunnot edelleen 
Puolustusministeriölle. Kunta on ottanut 
asuntoja varten aravalainaa,joten Asunto
hallitus on päässyt vaikuttamaan asunto
jen suunnitteluun , mm. saunat j äivät pois. 
Varustelutasosta mainittakoon vielä, että 
asuntoihin kuuluu vakiovarusteena jää
kaappi-pakastin-yhdistelmä ja kodinhoi
tohuone. 

Ulkotyöt olivat vielä "viimeistelyä" vail
la tätä kirjoitettaessa. 

Asukkaat ovat olleet perin tyytyväisiä 
uusiin asuntoihinsa. Seuraavassa tyytyväi
sen asukkaan mielipiteitä: 

Kyllä raamit ne rallattaa! 

Odotetusti keskikesälläpääsimmemuut
tamaan unelmoimaammeriviparitaloon ru
nebergiläisen runoll iseen merimaisemaan 
As Oy Verknäs Ab:hen ANNO DOMINI 
1993 ! Kultai set auringonliplatuksetsilmis
sämme kannoimme tavaraa neljään neli
öön,joistaei lasten naurua puuttunut! Läh
dimme Bronxista (vanha puoli), jatkoim
me Beverly Hills' n (uudempi puoli) kaut
ta MIAMI BEACH SUPERIIN (Verk
näs), jonka säihkeessä huomasimme saa
vuttaneemme mielialan- ja elintason huo
mattavan arvonnousun! 

Muutaman kuukauden bri ljantista asu
misesta nauttineena voin kertoa sen piri s
tävän reippaasti saariston imagea työsuh
deasuntojen vertai lussa. Ei Gy ltön voitta
nutta! 

"Kahta en vaihda; saaristoa enkä MIA
MI BEACHIA!" 

• 
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(Turku 13.-18.8.1993) 

Turun rannikkorykmentti esillä 
Turun messuilla 

TurRR osallistui yhdessä muiden Tu
run- ja Porin soti lasläänin joukko-osasto
jen kanssa Turun messuille. 

Puolustusvoimien osastolla esiteltiin 
yleisölle puolustusvoimien uusinta kalus
toa ja toimintaa. 

Joukko-osastot esittelivät tekniikkaa 

Porin prikaati esitteli jääkäriprikaatin 
aseistusta, Pasi-panssari- ja Pst-tela-ajo
neuvon sekä kenttäsairaalan ja toiminnal
li sena näytöksenä Kvkrh-ryhmän tulitoi
mintaa ja ryhmän su lkeisharjoituksen 60-
luvun varustuksessa ja aseistuksessa. 

Tykistöprikaati esitteli toiminnassa kau
kovalvontakameran , maastovalontatutkan 
ja muuta mittauskalustoa. 

Varsinai s-Suomen Ilmatorjuntaryk
mentti esitteli uuden ilmatorjuntaohjus -90 
ajoneuvon Crotalen, tutka-, johtokeskus
ja tykkikalustoa ja toimintanäytöksenä 23 

ItK:n asemaanajo- ja tulitoimintanäytök
sen. 

Turun Rannikkorykmentin osastolla oli 
esillä merivalvonnan kalustoa, reaaliai
kai sta merivalvontakuvaa, meritorjuntaoh
jus, Rameto -85 lavettiajoneu von ja toimi
van sääluotauskontin. 

Erityisesti ylei sön kiinnostuksen koh
teena oli METKU:n välittämä reaaliaikai
nen meritilannekuva ja merivalvontaka
luston lämpökamera. 

Oman messuhenkilöstömme suuren 
mielenkiinnon kohteena oli viereinen BE -
JI-hyppypaikka, jonka sotilaspukui sill e 
kohdennettu 35 % alennusta moni henkilö
kunnasta ja varusmiehistä kävikin kokei
lemassa ja hankkimassa unohtumattoman 
elämyk enja diplomin. Kantahenkilökun
nalle tarjottiin myös leikkimiele ll ä 70 % 
alennustajahyppyä ilman kumiköyttä, näitä 
kokei lijoita ei vielä kuitenkaan löytynyt. 
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(Lappeenranta 8.10.1993) 

Hallituksen jäsen 
vaihtui 

Päällystöliiton liittokokous Lappeenran
nassa 7.-8. 10.1993 valitsi Mika Orasen 
liiton hallitukseen seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi vankan päivätyön hallituksessa 
tehneen Pasi Katajan seuraajaksi. Kalkas 
toivottaa Mi_kalle menestystä vaativassa 
tehtävässään. 

Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennyksiä 

1.9.1993 majuriksi 
- kapt Ari Koskinen 

1.9.1993 luutnantiksi 
- yliv Juha Saarinen 
- yli v Tom Rönnberg 
- yli v Lauri Lammes 

1.10.1993 luutnantiksi 
- yli v Paavo Eskelinen 
-yliv Kari Kaukonen 
- yli v Paavo Lammes 
- yli v Vesa Torninoja 
- yli v Vesa Vesala 
- yliv Markku Viitala 
- y li v Timo Väänänen 

Nimityksiä 1.10.1993 

Majuriksi virkaan maj Kari Kallio, TurRR 
Esikuntaan 

Yliluutnantin virkaan ylil Jarkko Mietti
nen , Utön linnakkeelle 

Opistoupseerin 3 luokan virkaan ltn Juha 
Saarinen, Gyltölle. 

Rykmentin ristit 

Komentajan päätöksellä on rykmentin 
ri stit myönnetty seuraaville henkilöille: 

Anna-Liisa Härkönen 
Salme Tarkia 
Heikki Kainulainen 
Petter Sairanen 
Ali_k Rami Kallio 
Alik Juha Huhtamäki 
Opp Mikko Määttänen 

Edellä mainitui lie ristit luovutettiin vuo
sipäivänä 10.9. päiväjuhlassa. 

Seuraaville myönnetyt rykmentin ristit 
luovutetaan yksiköissä päälliköiden har
kitsemana ajankohtana pikimmiten: 

Kapt 
Teknkapt 
Teknltn 
Tekn ltn 
Ltn 
Yliv 
Tilvalv 
Tstosiht 
Tstosiht 
Talom 
Siist 
Lämm 

Mauri Lehtiranta 
Rei ma Virtanen 
Tapani Rantio 
Kari Ruuskanen 
Jyrki Laitinen 
Kari Kaukonen 
Tiina Kangasniemi 
Reij a Kulonen 
Minna Metsämäki 
Jouko Keinänen 
Maire Mäkinen 
Jukka Välimäki 

Toimistopäällikön sij 
Luutnantti Mika Oranen 

~ Pesän
rakentajia 

- vääpeli Lauri Korhonen ja Annemaria 
Kuusinen 11.9.93 Porissa. 

• 
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Palloilua 
Se tapahtui heinäkuussa vuonna -93 

keskiviikkona, päivää ennen 25 km:n mars
sia. Päätettiin harrastaa urhe ilua, laj ina len
topallo. 

Idean isä taisi olla M. Autio. Oliko se 
urheiluiltapäivä vai virkistysip. vai kun
nonkohennusip? Haastoiko henkilökunta 
varusmiehet vai päinvastoin. En muista. 

Joukkueesta tehtiin seka sell ainen, se
hän oli täydellinen, kyllä yksi nai nen kah
deksaa miestä vastaa. Meillä o li vaihturit 
j a varmuudeksi vahvistuksena, ikäänkuin 
suuressakin maailmassa Lammes Utöstä. 
Siinä vaiheessa kun joukkuetta kasattiin, 
alkoi ilmetä pahoja vikoja: oli kipeitä sor
mia, polvia, nilkkoja, ranteita, päätä särki , 
ni skaa pakotti jne. Tämähän oli kuin sai
rastuvan eteisessä, silloin kun varusmie
hill ä oli sissileiri edessä. 

Arvatkaa vain , jos harjoiteltiin ennen 
peliä, mitä hullua, mehän osataan tää hom
ma. Vastustajat olivat jo tovin keskenään 
pe lanneet paremmuudesta. Vastassa siis 
kaksi joukkuetta, anna mun kaikki kestää. 

Peli alkaa, ei vanuttelua, ei venyttelyä, 
siitä vaan. 

Pallo on ilmassa, maassa, puussa, ver
kossa, pöheikössä ja hyppys issä. Ota sinä 
eikun minä, ei ota kumpikaan. Syötä,juok
se, luisu, yritä edes. Joku roikkuu verkos
sa, vastustajalla on yksi pelaaja liikaa -
tule pois sieltä Hietarinta ei kun niemi. Oma 
tuomari laski väärin, vähensi pisteen vas
tustajalta ja li säsi meille- meni se sittenkin 

oikein . 
Sundqvist täällä on peli , älä uneks ik

kaan tupakkatauosta. 
Sillanpää haaveil ee huomisesta, Dani

elsson huvittaa vauvaa, vaikka pitäisi olla 
vai hdossa. Rosvall auta, en yll ä palloon. 

Lammes huutaa: käytä päätäsi. Helppoa
han se on Rostetille kun on pitkä korsta. 

Vuolaska ymmärsi pään väärin, pyllähti 
istualleen - helvetin kova maa -ylö vaan 
ja uusiksi x2- pitänee sittenkin laihduttaa. 

Mikä siinä on ettei pallo pysy toisella 
puolella, johtunee vastatuulesta. Puolten
va ihto, ei johdu tuu lesta. 

Ykkösjoukkueelle hävittii n, mutta ei me 
ihan nolli a oltu . 

Vihdoinkin lämpisimme, mikä pelastus 
Autiolta. Hietaniemi luulee olevansa Pele 
ei tämä ole jalkapalloa. 

Kumpi hyppäsi korkeammalle Rostedt 
vai Lammes, toinen ainakin roikkuu taas 
verkossa. Rosvall liukuu ja varmistaa ettei 
Danielssonnin saranasormet petä. Yhteis
työllä se sujuu . Liikuimme kuin modernis
sa tanssissa- herj a ja huuli lensi - taidam
me nauttia tästä. 

Vaude, me voitimme kakkosjoukkueen. 
Taivas, kun tehtiin töitä - kova vastus. 
Hyvä varusmiehet! Kahden tunnin jälkeen 
olimme vie lä ehji ä ja joten kuten koossa! 

Kiitos kaverit iloisesta iltapäivästä, ote
taan uusiksi j a haastetaan muut linnakkeet 
loppukesästä hiki siin pele ihin. Otatteko 
haasteen vastaan vai jänistättekö. 

Palloilumisiin. 
Hoitsu Öröstä 
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Hyvät kiltasiskot ja 
-veljet 

Kesä on jälleen ohi ja syyspimeät saapuneet. Mennyt kesäkausi on killan kannalta 
katsoen sujunut kiitettävästi . Kiltalaiset ovat joukolla osallistuneet eri til aisuuksiimme. 
Voimme todeta, että kil tamme on yksi Suomen vireimmistä killoista. Tähän näkisin 
yhtenä tärkeimpänä syynä olevan keskuudessamme vallitsevan hyvän kiltahengen. Sitä 
meidän kaikkien tulee vaalia ja yll äpitää mahdolli simman hyvin. 

Sangen vakavana ongelmana on todettava tämän lehtemme kannattavaksi saaminen. 
Ilmoitusten saaminen on tänä aikana ki ven takana. Vaikka kilta maksaa huomattavan 
osan lehden kustannuksista, ei se riitä tekemään lehteä kannattavaksi. 

Toisena vakavana ongelmana on jäsenmaksujen saanti . Jäsenmaksunsa suorittamatta 
jättäneitä on tätä kirjoitettaessa noi n 35 %. Toivottavasti mahdolli simman moni näistä 
muistaa suorittaa maksunsa vuoden loppuun mennessä. Vuoden vaihteessa tulemme 
poistamaan maksamatta jättäneet ki ltalaiset jäsenluettelostamme. 

Hyvää syksyä ja mahdolli simman hyvää terveyttä kaikille toivottaen 

Kill an osoiteasiat: 
Heikki Kanervamäki 
puh. työ 921/655 385 
puh.koti 92 1/371 176 

Toivo Veriö 

tai postitse: 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 723 
20101 TURKU 

t 

• 
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Loppukesän ja alkusyksyn 
tapahtumia 

13.-1 8.8. oli Turussa Turun messut, joi
hin killatkin ottivat osaa. Voidaan kuiten
kin todeta, että kiltojen osanotto näihin oli 
erittäin heikko. Vain seitsemän ki ltaa kil
tapiirin 25:stä kill asta o li mukana. Erityi
sen näyttävästi esill ä oli vat La ivaston Kil
ta ja Panssariki lta. Edellinen Merivoi mien 
näyttelyn yhteydessä ja jälki mmäisen ve
tonaulana o li Hämeenlinnan panssari mu
seosta tuotu rynnäkkötykki. Kuitenkin 
voidaan todeta, että kil tammeonnistu i näyt
telyssä hyvin huolimatta sii tä, ettei ki llall a 
ollut j uuri mitään asettaa näytteille. Uusia 
jäseniä saimme suunnilleen saman verran 
kuin edellä mainitut killat. Suurimman 
vastuun näyttelystä kantoi Matti Ahlroos, 
jo lle myös kiitokset kuulu vat. Ihmeelli stä 
kyll ä killastamme käv i kiltaosastoon tu
tustumassa harv inaisen vähän jäseniä. 

14.- 15.8. vietettiin Rannikonpuolustaji
en päiviä Vaasassa. Täll ä kertaa toimi isän
tänä Merenkurkun Kilta, joka suoritti teh
tävänsä kiitettävästi . Päivien ohjelmasta 
mainittakoon lyhyesti seuraavaa: 

Kello 11 .00 Lounas. 
12.00 Päiväjuhla Varuskunnan koulutus
taloll a. 
13.15 Seppeleenlasku Perinnemuurill a. 
14.00 Saaristori steil y. Ri ste il yn aikana 
nautittiin sangen maittava ateria. 
18.00 Vaasan kaupungintalon esittely ja 
cocktailtilaisuus. 
20.00 Iltajuhla ja iltapala. 

Seuraavana päivänä ohjelma alkoi kello 
8.45 kuljetuksella Kiltatalo lle, jossa oli 
seuraava ohjelma: 

- Lipunnosto ja silli aamiainen. 
- Kiltatalon es ittely. 
- RPK:n hallituksen kokous. 
- Sauna. 
- Kesäpäivien päätös. 

Vastuun päivien onnistumisesta oli kan
tanut kill an puheenjohtaja Erkki Salmi . 
Hän ansaitsee kil tamme parhaat kii tokset. 

20.8. teki kilta linja-automatkan Turus
ta Korppoon kautta Kittuisiin ja sieltä 
Houts käriin ja ede ll een Turkuu n. Matkan 
aikana vastasi huollostamme kapteeni Juk
ka Kankare,joka hoiti tehtävän loistavasti. 
Heti Korppoosta lähtiessämme saimme 
lautalla nauttia maittavat pull akahvit. Kit
tuisissa tutustuimme kalanjalostu laitok
seen. Kierrettyämme tehtaan, tarjosi teh
das meille osanottajille kakkukahvit. 

Kittui sten toisessa päässä saarta nau
timme Gyltön erinomaisen keittiön val
mistaman lohi keiton. Tämän jälkeen tu
tustuimme Houtskärin kirkkoon. Kaikki 
palasivat Turkuun tyytyväisinä ja jälleen 
yhtä kokemusta rikkaampana. 

Vii kkoa myöhemmin eli tarkemmin a
nottuna 27. 8. o li vuorossa retki Mäkiluo-

Mäki luodon räjäytetty tykkiasema. Etualalla Heik
ki Kanervamäki (sel in) ja yl iluutnantti Timo Säy
rinen. 



_ 22 --- -------------- kilta "R-
asemat j a ne jouduttiin rakentamaan uu
de ll een. Kuultuamme ansiokkaan linnak
keen päällikön esityksen ja kierrettyämme 
linnakkeen päädyimme vielä parin tunnin 
ajaksi linnakkeen viihtyisälle kerholle. 

Mäkiluodon sankaripatsas. 

don linnakkeelle. Retken isäntänä to1m1 
linnakkeen päällikkö, yliluutnantti T imo 
Säyrinen. Linnake eroaa aika laill a Turun 
Rannikkorykmentin linnakkeista, joten se 
o li monille osanottajille elämys. Venäläis
ten luovutettua linnakkeen suomalaisille 
v. 1955 , he räjäytti vät linnakkeen tykki-

Mäkiluodon linnakkeen vuoroalus Mäkiluodon 
laiturissa 27.8. Selin seisomassa vasemmalla 
Paavo Pelttari ja oikealla Pertti Kyrölä. 

10.9. vietti rykmentti vuosipäivää taval-
1 ista j uhl avammin. Kiltalaisia o li runsaasti 
seuraamassa päivän tapahtumia. 

14.9. johtokunta tutustui Varsinais-Suo
men Maakuntasäätiön ylläpitämään Var
sina is-Suomen Suojeluskuntapiirin muse
oon. Museon pienuuden takia osanottaja
määrä o li rajo itettu pieneksi. Museo o li 
se llaisenaan tutustumisen arvoinen. 

18.9. tehtiin marja- j a kalaretki Reilaan . 
Sää suos i j äJleen marjanpoimijo ita, mutta 
kalas tajat j äivät ilman ahdin antimia. Kil
lan emäntänä toimi Reilassa ansiokkaasti 
E il a Moisio . Retken onnistumista voidaan 
li säksi kiittää Matti Ahlroosia, Pirjo von 
Troilia, Heikki Kanervamäkeä j a Jouko 
Laihoa sekä ylikersantti Heikki Salakaria. 

Tavanomainen kalaretki 21.-22.9 . teh
tiin tänä vuonna poikkeukselli sesti Ahve
nanmaan saaristoon Brandöhön vääpeli 
Pe uran yll äpitämään hotelliravintolaan. 
Kalaa saatiin runsaasti ja retkeläiset pala
sivat tyytyväisinä koteihinsa. 

.. 3.-4. !0, tehtiin pikaristeil y Kape llskä
nm uusitulla Rosell a-aluksella. 

. Vielä kannattaa mainita rykmentin j är
Jestämä saaristoretki Kalkas-lehden spon
sore ille 24.8. Toivottavasti retki tuottaa 
li sää lehteen ilmoittajia. 

Syksyn suurin tapahtuma oli Puolustus
vo imien Tattoo juhla 29.9 . Niin näyttävää 
ja loistavasti suoritettua ohjelmaa voidaan 
vain harvoin kokea e lämässä. 
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Kronstadtissa 
kronklaamassa 

Toukokuun 13. päivän aamuna kello 6 lähti Rannikkotykistökillan 
porukka kohti Pietaria, allekirjoittanut muiden mukana. Kerrankin 
olin joukon nuorimmaisia, porukka kun koostui veteraaneista ja 
eläkeläisistä. Veriön Nalle (Toivo), ivolaisillekin tuttu Nallen Sam
mon vuosilta, oli matkan vetäjänä ja pietarilaissyntyinen Julia oli 
oppaana. 

Menomatka sujui kohtalaisen nopeasti 
lauleskellenja kaskuj a kuunnell essa, mat
kaan kun oli eksynyt joukko armottomia 
"jutuniskij öitä". Naisväki tosin rypisteli 
kulmiaan, kun jutut meni vät o ike in härs
ke iksi, mutta olihan joukossa ihan kerrot
taviakin vitsejä. 

Julia varoitteli naapurin puo le lla o levis
ta varkaista j a myrkyllisestä vodkasta. Ju
li an puhetapa o li ki vaa, es im. hänen sano
jensa mukaan hänen suomalainen avio
miehensä oli joutunut menemään hänen 
kanssaan naimisiin sen takia, koska oli 
o llut ai noa "selvillä päin" oleva mies siinä 
porukassa,jota Juli a o li aikoinaan joutunut 
opastamaan. 

Rajalle saavuimme noin klo 11 j a sitten 
Vaali maall a "Aimoannokseen" vielä Suo
men puolella syömään! Jos on Suomessa 
lama, se ei ainakaan tätä ede llä mainittua 
"Aimoannosta" koske. Baari j a kauppa on 
täynnä tulevia j a meneviä, ruoka ja kahvi 
tekee kauppansa j a hinnatkin Helsingi n 
luokkaa. 

Rajan y litys tapahtui aika mukavasti . 
Venäläinen tulli oli leppoisa j a kenenkään 
tavaroita ei pengottu . Tullin rahanvaihto
ti skillä tosin rupl at olivat loppuneet, mutta 
niitäpä ei välttämättä tarv itakaan! 

Kohta kun olimme päässeet raj avyö
hykkeen tuntumasta, olivat juomakauppi 
aat kintere ill ä. Kuskille tuttu " liike mies" 
tais i oll a asialla, koska pääsi bussiin sisäll e 

kauppoja tekemään. Samppanjapullo mak
so i 15 mk ja vodka 20 ja 30 mk , pullon 
koosta riippuen. Samppanja näytti o levan 
bulgarialaista, mutta vodka venäläistä. Juo
mia ostettiin a lkuinnostuksen va llitessa j a 
luulen, että vodkan myrkylli syyden tar
kastus j äi kov in pintapuoli seksi. 

Perill ä Pietari ssa o limme noin klo 18 ja 
majo ituimme hotelli Pulkovskajaan. Pul-

Kaunis Kristuksen ylösnousemuksen kirkko. 
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kovskaja on suomalaisten rakentama ja 
eroaa huolite llulla ulkonäöllään edukseen 
ympäri stön muista rakennuksista. Huonei
siin majoittuminen kävi tehokkaasti ja ei 
muuta kun yömään ! 

Pulkovskajan lähell ä on ns. Voiton pat
sas, tode lla vaikuttava, isokokoinen mo
numentti muistona venäläisten urheasta 
puolustautum isesta saksalaisten pi irittäes
sä Leningradia 2. maailmansodan aikana. 

Ill all a hote llin rav intolassa esiintyi mus
talaisryhmä. Iltapalajuomineen maksoi 60 
suomenmarkkaa. Vertailun vuoksi sanot
takoon, että 50 suomenmarkalla sai vaih
dossa melkei n 8.000 ruplaa, joka on tällä 
hetkellä venäläisen minimipalkka (vasta 
kuulemma noussut). 

Viereisessä pöydässsä istui venäläinen 
nuorehko ilmeinen mafi amies seurueineen, 
naiset miniminihameissaja miehet komeis
sa puvuissa. Kopea käytös ja näyttävä tans
siminen kuului tämän seurueen tapoihin ja 
o lihan se ki va katsella näitä tasa-arvoisista 
tasa-arvo isimpia. Muuten rav into lan yle i
sö o li kansainväli stä; kiinalaisia, itali alai
sia, englantil aisia, suomalaisia j ne. Joku 
suomalaisista meni pyytämään orkesteri 1-
ta vai ia. Pojat sanoivat, että kyll ä he 
so ittavat mitä vain, mutta se maksaa 30 
markkaa. Valss it jäivät valssaamatta ja 
suomalaiset vihoissaan jupisi vat ylettömäs
tä ki skonnasta. 

Seuraavana matkapäivänä o li tutustu
minen Ii sakin kirkkoon ja Eremi tashi in. 
Ii sakin kirkkoon meno maksoi 50 mk ja 
sillo in taa meikäläisellä "otti koppaan". 
Kirkkoon jäi menemättä ja sensij aan me
nimme hotelli Astori an valuuttabaariin, 
missä Ollin o lut maksoi 2-kertaisesti sen, 
mitä ameri kkalaismiehen vastaava. Suo
malaiset tuntuvat olevan jonkinlaisia " lyp
sy lehmiä", joita iljetään rahastaa miten 
tahansa. 

Eremitash on näkemi sen arvoinen, 22 
km käytävää täy nnä aarteita. Tulee mie
leen, että miten niiden o li si käynyt, jos 
saksalaiset o lis ivat valloittaneet kaupun
gin . Joku meikäläisistä muisti lukeneensa, 
että laivat o li jo varattu aarteiden poisku l
jetusta varten ja hotelli Astoria Hitlerille 
voi tonjuhlaa varten, vaan toisinpa kävi. 

Mie leen Eremistahi sta jäivät päälli m
mäisinä holl antilaisten mestarien taulu t. 

"Totiset torvensoittajat Pietarissa" 14.5.1 993. 
Kiltaveljet Matti Alhroos ja Urho Kuokkanen . 

Kohtalon ivaa lienee, että Rembrandt kuo
li köyhänä miehenä ja hänen viimeisinä 
vuosinaan til aajat j ätti vät taulunsa usein 
maksamatta, koska eivät pitäneet niistä ! 
Rembrandt oli kuulemma haudattu köy
häin hautuumaahan, koska rahaa hautajai
siin ei ollut. Rembrandtill a o li o llut vain 
yksi lapsi, joka o li kuollut nuorena ja vai
mo Saskiakin oli kuollut ennen Rembrand
tia. Cest la vie ! 

T o isen ma tkapä iv ä n ko htee na oli 
Kronstadtin kaupunki . Meikäläinen luuli 
ensin , että se on vain laivastotukikohta, 
mutta Kronstadt onkin melkoinen Pietarin 
esikaupunki siihen li ittyvine sotilaskoh
teineen. Kaupungissa on noin 45.000 asu
kasta, jotka pääasiassa ovat sotilashenki
lö itä. Pääsimme tutustumaan vuonna 1917 
rakennettuunjäänsärkij ään,jota vanhempi 
sotil ashenkilö es itte li. Mukana oli myös 
kaks i nuorempaa matruusia ja pojathan 
o li vat laittaneet kaupan pystyyn laivan 
mess iin . Siellä myytiin tarjotinta, suolasi
rotinta, samovaareja yms. Kaikki meni vät 
muuten kaupaksi. Laiva oli s ii sti ssä kun
nossa, mutta haj u oli pökerryttävä. Mahta
vatko venäläiset tuntea sen itse, mutta 
meikäläisistä haj u on tode lla pökerryttävä. 
Laivoja sai myös valoku vata ja miehet 
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Kronstadtin sotasatamaa 15.5.1993. Etualalla kiltaveli Mauri Niittynen. 

naureskelivat, että nyt tähtäill ään tällä ker
taa vain ka me ro il la. Sodan aikan a 
Kronstadtin tykit kun o li vat o lleet pitkä
kantamaisia ja kauhuksi suomalaisille. 
Minäkin näin elämäni ensimmäistä kertaa 
sukellusveneen. 

Laivastotukikohtaan mennessä sattui 
hauska tapaus. Meillä o li Kronstadtissa 
paikallinen opas ja oikein topakka nainen. 
Laivastoaseman portill a vartiossa oleva 
upseeri kysyi oppaalta "proopuskaa" eli 
kulkulupaa. Hyvä ette i upseeri saanut kor
villeen, kun sell aisia tuli kysymään! Kau
pungilla oleva ortodoksikirkko palveli nyt 
kauppapaikkana ja paikalli sessa tavarata
lossa maksoi hyvä sotil asmantte li noin 
1.100 ruplaa ja Lux-saippua 2.590 ruplaa. 

Yritettiin yhteen kah vil aan juomaan jo
tain , mutta haju oli taas semmoinen, että 
kiireesti paettiin pois paikalta. Eipä ole 
enää paljoa jälj ellä Pietari Suuren aikaises
ta lo istosta, itse Pietarista on kuitenkin 
komea patsas laivaston uni vormussa. Mel
koinen mies se Pietari-poika on ollut, esim . 
suomalaisten rannikkopuolustus on alun
perin hänen suunnitte lemansa. 

Kronstadtiin tulimme muuten kuului
san Leningradin patorakenne lman kautta, 
joka on kuitenkin "susi". Koko rakennel
ma on kuin kuun maisemasta, joka paikas
sa on keskeneräisyyden tuntu , rautaraken
teet näyttävät ruostu van paikalla j a viittä 
vaille valmiit sillat ovat surkeannäköisiä. 
Opas selvitteli vuolaasti , miksi näin on 

käynyt. Oppaiden vakio lause muuten oli 
"Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan". 
Eipä tuota taideta tietää täällä Suomessa
kaan, yhtä sekaista joka paikassa. 

Lähtöpäivän aamuna käv imme kolhoo
si to rill a. Hunaj apurkki maksoi ainakin 
meille 3.000 ruplaa, joten sekin herkku 
li enee tavalli selle kansalaiselle melko har
vinaista. Suolakurkkuja kannattaa ostaa, 
ne ovat todell a hyviä. Kukkia oli paljon, 
enimmäkseen ruusuj a. 

Tulomatkall a poikkesimme taas Viipu
riin. Kerj äläiset, kaupustelij at j a katupojat 
ovat heti kimpussa. Kauppahallin tavara
valikoima on laajentunut ja edulli sta ostet
tavaa löytyy . Mm. kri stalli asti oita kannat
taa ostaa, pöytäliinoja ja nukkeja. Venäläi
set nuket ovat erittäin kaunii ta, ky mpillä 
saa jo hienon kansallispukuisen nuken. 
Kauppahallin eteisessä istuskeli kerjä läi -
ukko, hattuun oli heitetty rahoja ja ihrainen 
läskinpala. Ukoll a oli veikeä pilke silmä
kulmassa ja hyvä ettei iskenyt silmää, kun 
katselin ihranpalaa vähän kummissani . 

Suomen puolell e tultaessa kaikki näytti 
sii sti ltä j a hyvinhoidetulta. Venäjän puo
len kuoppaiset tiet olivat vaihtuneet hyv ik
si asfalttite iksi j a matka taittui nopeasti 
kohti Turkua. PeriUä Turussa olimme ill al
la lO mais a. Jokainen tuntui o levan tyyty
väinen matkaansa ja lupailtiin pistäytyä 
naapurissa toi stekin ! 

Aura Rautamaa 
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Kiteen Rajamieskilta Selkämeren 
osaston vieraana 23.-25. 7 .93 

kilta 

Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että l(j
teen Rajamieski lta kutsui Selkämeren osas
ton j äseniä v-92 he idän jokavuoti seen ran
takalajuhlaansa, joka pidetään heinäkuun 
ensimmäisenä viikonvaihteena. Kutsu otet
tiin tie tysti kiitolli suudella vastaan , vaikka 
epäilimme vierailun onnistumista parhaa
seen kesäloma-aikaan tietäen raumalais
ten veneil y- j a mökke ilyinnostuksen. Käv i 
kuten johtokunta o li epäillytkin lehti- il
moitte lusta huolimatta emme saaneet j äse
ni stöä lämpenemään aj atukselle lähteä 
Kiteell e. 

Talvella -93 Sulo Karppanen lähetti al
lekirj oittaneelle kirjeen, jossa hän kuulu
misten li säksi uudi sti kutsun saapua kesäl
lä he idän rantakala lleen, es ittäen samalla 
toivomuksen mahdo lli sesta vierailusta 
Raumalle heidän jokavuotiseen eri paik
kakunnill e suuntautu viin vierailuohjel
miinsa vedoten. Johtokunta käsitteli koko-

uksessaan esitettyä pyyntöä päätyen sii
hen,että pyyntöön suostutaan, mikäli saam
me rykmentin tukea vierailun toteuttami
sessa. Seurasi kirj eenva ihto rykmentin 
komentajan kanssa,joka ystäväl I isesti suos
tuikin esittämäämme pyyntöön majoittaa 
vieraat etapin tiloihin j a vierailuun Kuus
kajaskarin linnakkeelle. Saatuamme näin 
vierailun puitteet kuntoon voimme vah vis
taa lopullisen ohjelman ja lähettää vahvis
tavan kutsun Kiteeläisille saapua Raumal
le Pitsiviikon avausv iikonvaihteessa. 

Koitti vihdo in ensimmäisen vierailupäi
vän 23.7. aamu , vie lä viime iset tarki stuk
set etapin tiloissa j a hankinnat kahvituksen 
onnistumiseksi ja kaikki oli valmista vie
railua varten. 

Sotil aalli sella vai pitäisikö sanoa "raja
miesmäisell ä" täsmälli syyde llä l(jteeläis
ten bussi kaartoi etapin pihalle sov ittuna 
aikana j a pitkästä matkasta huo limatta vir-

Pujo 11 on lastattu kiltalaisilla lauantaina lähdössä Kuuskajaskariin . 
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Näkymä Kylmäpihlajan majakalta satama-altaaseen. Taustalla lähisaaret ja mantere. 

keitä kilta laisia purkautui pihalle 39 henki
löä, jo ista I lapsi. 

Vastaanottajina oli vat allekirjoittaneen 
li säksi Teppo Koskinen, Antero Elomäki , 

Kirill Mosaleffvaimoineen, sekä "talon 
edustajana" Markku Yaarola. Normaalien 
tervetulotoi votusten j älkeen vieraat ohjat
tiin majoitustilo ihin j a sen j älkeen tervetu
lotil aisuuteenja kahville ns. Kaffe lin til oi
hin . 

Ohjelma oli laadittu niin , että vieraat 
saivat omaehtoisesti tutustua Mustan Pit
sin yöhön, kunkin mielihalujen j a tarpei
den mukaisesti tähän päädyttiin sen taki a, 
e ttä väenpaljouden taki a isomman joukon 
koossa pysy minen ei oli si ollut mahdollis
ta. Lauanta ina saimme sitten kuull a ihastu
neita kommentteja "yön" tapahtumista j a 
erikoi sesti ihmete ltiin väenpa lj oudesta 
huolimatta sitä, että ihmi sten käyttäytymi 
nen oli sii voa ja rauhalli sta. Lauantai o li 
pyhitetty vierailuun Kuuskajaskarin lin 
nakkeell e sekä käyntiin Kylmäpihlaj an 
majakalle. Tähän vierai lupäivään tuli mu
kaan emokillas ta Turusta 18 henkilöä pu
heenjohtajan johdolla sekä Hauhon res.ups. 
j a aliupseerikerhojen jäseniä 23 henk ilöä. 
Pujo II oli lähestulkoon täynnä sen suun
natessa kohti linnaketta. Linnakkeella siir
ryttiin ensin eloku valuokkaan , jossa lin
nakkeen päällikkö maj. Kari Toivonen toi
votti kaikki vieraat tervetulleiksi Kuuska-

jaskariin j a tutustumaan rannikkopuo lus
tuksen erääseen ns. "kaupunki linnakkee
seen" . Luokassa tapahtuneen normaalin 
linnake-esittelyn lisäks i vieraille esiteltiin 
Turun Rannikkorykmentti ja näytett ii n 
uusin video rannikkopuolustuksesta, joka 
katsoji ssa herätti ihas tune ita kommentte
j a. 

Luokkaesityksen lopuksi raj amieskill an 
edustajat luovutti vat kiltansa arvokkaim
man huomionoso ituksen standaarin Turun 
Rannikkotyki stöki ll al le, jonka puheenjoh
taja Toivo Yeriö otti vastaan, luovuttaen 
samall a Sulo Karppaselle kill an plaketin j a 
30-vuoti shi stori iki n. Rajamies lautasen sai
vat rykmentin komentaja ev Juhani Haapa
la, allekirj oittanut ekä Teppo Koskinen. 

Kiertokäynti linnakkeell a käs itti tykki
aseman, merivalvontatornin sekä asunto
alueen. Maarajojen vartijo ille heille "ek
soottinen"ja pienehkö linnakesaari oli ihas
telun ja ihmettelyn aihe koko kiertokäyn
nin ajan. Erityisesti ihmette lyä herätti ty
kin j a tykki aseman mittasuhteet j a kaikki 
tulitoimintaan liittyvä. 

Kiertokäynti päätettiin sotil askotiin 
omakustante isen kahvin j a muiden virvok
ke iden nauttimiseen. 

Kahvituksen aikana päätettiin vieraiden 
toivomuksesta, että Olkiluodon ydinvoi
malai tosvierailusta sunnuntaina luovutaan, 
koska enin osa viera ista o li muutama vuo i 



_ 28 kilta 

"Isäntä" vieraineen tykkiaseman ulkopuolella Kuuskajaskarissa. 

sitten käynyt jo Olkiluodossa. Sen tilalle 
järjestetään kiertoajelu Raumalla vieralli
sen oppaan johdolla. 

Kahvituksen jälkeen Pujo U:n keula 
suunnattiin kohti Kylmäpihlajan majakka
saarta. Majakkasaari ja sen karu luonto 
herätti tyystin erilaiseen toimintaympäris
töön tottuneiden ihmettelyn ja ihastuksen 
heti maihin nousun jälkeen. Nousu majak
karakennuksen 11. kerroksen tähystysase
malle ei kaikilta enää luonnistanut mutta 
ne, jotka jaksoivat nousta voivat ihastell a 
näkymiä avaralle Rauman merelle. Ma
jakkasaarelta lähdettiin ulos länteen ns. 
Kylmäpihlajan väylälle, jonne ajettaessa 
nousemassa oleva tuuli muutaman kerran 
sivutuuleen ajettaessa heilautti alusta juuri 
sopivasti antaen kalpean aavistuksen me
relli sistä olosuhteista ja saaden joidenkin 
kasvot jo hieman vaihtamaan väriä. 

Onnellisesti päästiin kuitenkin takaisin 
linnakkeelle, jossa seurasi varmasti myös 
jo monen odottama ruokailu, joka tuntui 
maittavan kaikille. Iltaa oli tarkoitus viet
tää Kuuskajaskarin kerholla, mutta Kitee
Jäi set olivat meri-ilmasta ja pitkästä päi
västä niin väsyneitä, että he lähtivät klo 
18.00 veneellä Raumalle ja majoitukseen
sa. Näin ollen ainoastaan turkulai set vietti
vät alkuillan kerholla nauttien keskinäi
sestä seurustelusta ja yhdessä olosta. 

Sunnuntain muutettuun ohjelmaan kuu
lui virallisen oppaan Vappu-Erika Koski
sen asiantuntevalla opastuksella suoritettu 

kiertoajelu , jonka päätteeksi vieraat vielä 
ennen kotiinlähtöä tutustuivat "omin päin" 
vanhaan Raumaan ja sen nähtävyyksiin . 

Uskon ja olen varma siitä, että vierailu 
tuotti hyvän mielen sekä meille isännille, 
että vieraillemme,jotka kovasti toivottivat 
meidät tervetulleiksi Kiteelle heti kun se 
meille sopii, tulosta vaan pitää ilmoittaa 
ainakin kaksi viikkoa ennen, jotta "Kiteen 
kolmasti kirkastettu ehtii valmistua". 

Vierailu ei olisi onnistunut ilman ryk
mentin myötävaikutusta. Tässä yhteydes
sä haluan esittää nöyrän kiitoksemme ko
mentajalle myötämielisestä suhtautumises
ta vierailun onnistumiseksi. Parhaat kii
tokset myös Kuuskajaskarin linnakkeen 
päällikölle maj Kari Toivoselle, sekä ruo
kalahenkilöstölle unohtamatta myöskään 
Kuuskajaskarin sotilaskotia. Ilman teidän 
kaikkien panosta vierailua tuskin olisi voi
tu toteuttaa. 

Allekirjoittaneella ei ole tietoa, eikä 
kokemusta siitä, onko eri puolilla maatam
me olevien kiltojen välillä yhteistoimin
taa. Tämä vierailu kuitenkin osoitti sen, 
että ellei sitä ole, tai se on vähäistä, toimin
ta eräänlaisena "kummikiltatoimintana" 
voisi olla hyödyllistä ja maanpuolustuksen 
kokonaisedun kannaltakin asiaa tarkastel
tuna "tuloksia" tuottavaa yhteistoimintaa, 
joka kannattaisi killoi ssa ottaa vakavaan 
harkintaan. 

Tauno Setälä 
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"On tosi välkkyä joukkoa. " 
Miten niin?" 
"No, kun eivät tarvinneet edes 
yöharjoitukseen taskulamppuja. " 
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Rannikko
sotilaskoti
yhdistys r.y. 

Uudenkaupungin 
paikallisosasto 

l.rl 
~ 
SAMPO-YHTIÖT 

Jonain päivänä sinäkin 
jäät eläkkeelle. 

K:eskinöinen Vokwtusyhti6 KaieYa 

Ota ajoissa 
Eläke-Optimi 
Sammosta . 

Tule nyt Sam
mon konttorii n! Saat 
henkilökohtaisen 
laskelman yksilöll ises
tä eläkevakuutu kses
ta , Eläke-Optimista . 

Samalla selvi
tämme sinulle 
veloituksetta 
lakisääteisen 
eläketurvasi. 

Nortamonkatu 14 RAUMA puh . 822 3344 
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VALITSE RISTEILYSI ITÄMEREN 
UUSIMMASTA JA MONIPUOLISIMMASTA 

LAIVASTOSTA. 

Si/"an huippuhotelli 
Yövy m1tkdavassa y,;kholmassa. 

Ana nessa 

SILJA EUROPA & .~ILJA SYMPHONY 
HELSINGISTA TUKHOLMAAN. 

Nyt valittavanasi on kaksi erilaista, yhtä hohdokasta 
vaihtoehtoa: uusi, iloinen teatteri-laiva Silja Europa. 

Tai loistoristeilijä Silja Symphony 
Ja sen amutlaatumen kävelykatu 

Promenade houkutuksineen. 

SILJA SERENADE & SILJA KARNEVAL 
TURUSTA TUKHOLMAAN. 

Eniten teemaristeilyjä ja vaihtuvaa 
ohjelmaa T1trusta lähtijöille. 

Elävää musiikkia, huvittelua, 
tanssia, ohjelmaa, karaokea ja pelijännity stä. 

EUROOPPALA INEN FINNJET HEL'.;,INGISTÄ 
TRAVEMUNDEEN. 

Eurooppalainen ilmapiiri ja 
aidon merimatkan tunnelmaa. 

Enemmän aikaa rentoz-etua, 
pitää hauskaa ja nauttia. 

24 TUNNIN SALLY ALBATROSS-RISTEILYT. 

Ainoa alus ltämerellä,joka on 
tehty vain risteilylaivaksi. 

Ainutlaatuinen, vauhdikas 
risteilytunnelma lähes 
vuorokauden ympäri. 

NYT SILJALTA POHJANLAHDEN ILOISET 
-RISTEILYT VAASASTA UUMAJAAN. 

Siljan laiva Vaasasta Uumajaan on nopein, lyhyin 
ja pohjoisin ympärivuotinen meritie Ruotsiin. 

Hyvän tuulen-risteilyllä viihdytään ja virkistytään 
koko perhe. 

KYSY MYÖS EUROWAYTA MALMÖSTÄ 
TRAVEMVNDEEN JA LYYPEKKIIN! 

S/1/A UNEfl 
() '\ 1 \. 1 ,, \\ \ , 

Silj a-matkan saat helposti omasta matkatoimistostasi tai meiltä lähi linja 9800-74 552 (SILJA). 
Siljan myyntipisteet: HELSINKI, Mannerheimintie 2, TAMPERE, Keskustori I, TURKU, Silja Center/ 

Hansakortteli, VAASA, Alatori, MAARIANHAMINA, Norragatan 2. 
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AINA VALMIINA SEIKKAILUUN 

MATKASAMPO [ l 
SAMPO 

RAUMAN KONE- JA 
RAKENNUSTARVIKE OY 
PUH. 823 4244 KOLLA, RAUMA 

RAKENNUSTARVIKKEET 
SOKKELISTA SISUSTUKSEEN 

Talousalueen johtava teollisuuspalvelualan yritys * teollisuussiivoukset * imut * porraskäytäväsiivoukset * korkeapainepesut 
*purku-ja haalaustyöt * desinfioinnit ym ... 

Rauman 
SIIVOUSKESKUS KY 
Hakunintie 13 vaihde (938) 822 1784 
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LAADULLA MAAILMANMAINEESEEN 

VASA46 
- suomalaista suunnittelua 

ja työtä. 

WÄRTSILÄ~L~0~[b 
Wärtsilä Diesel Oy, 

Stålarminkatu 45 , 2081 O Turku 
Puh. (921) 643 111 

- ~--------------- 35 _ 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ ~~ 
27160 Olkiluoto 
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V 

raei uustolla! 
~ OSUUSKUNTA 
~ - ,\WTO-AURA 

PALJON HYVAA PUHTAASTA LUONNOSTA. 

SAMAN KATON ALTA: 
PALOSUOJELUT ARVIKKEET 
VÄESTÖNSUOJELUTARVIKKEET 
TYÖSUOJELUTARVIKKEET 
HITSAUSTARVIKKEET 
HITSAUSKAASUT 
TURVAKILVET JA TARRAT YM. ' SAMMUTINHUOL TO 'I ~":;{,UTINHUOI. TO ~;;•l;IT! 

VÄHÄHEIKKILÄNTIE 54, 20810 TURKU PUH. 921-2341300 

~ 
'ic.fr TRESKO FOOD OY 

PYHARANNAN 
KUNTA 
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Raumalla: 

Autovuokraamo A. Haaparanta 
* pienoisbussit 9 henk. 
* pakettiautot muuttoon 

* muuttolaatikot 
* henkilöautot 

puh. 938-8250305 

3 11,6 m 

Kuklåskatu 1 A, Rauma 
Myös iltaisin ja viikonloppuisin 

J#iiVMi: 
Autovuokraamo 
T. Haaparanta 

* henkilöautoja 
* kattoboxeja 

puh. 938-8222349 

• LASIT 
• LISÄLASIT 
• ERISTYSLASIT 
• OHJAAMOLASITUKSIA 
• PEILIT • KEHYKSET 
• SUIHKUSEINÄT 
• AKRYYLIMUOVIA 

Puh & Fax (938) 823 4884 
Auto uhelin 949 - 591 811 Peltivahe 3, 26100 Rauma 

♦LÄNNEN VAKUUTUS V TUTTU JA TURVAL LINEN 

TURVAA ELÄMÄSI TÄRKEÄT ASIAT! 
Lännen Koti- tai Maatilavakuutusasiakkaana saat maksukuitin yhteydessä etukupon
gin , jolla voit veloituksetta noutaa meiltä laadukkaan palovaroittimen. Etu koskee 
tietenkin myös tulevia asiakkaitamme. 
Tule siis hakemaan omasi lähimmästä Lännen palvelupisteestä ja kysy samalla uusia 
bonuksellisia lähituotteitamme. 

EURAN RASKASRAKENNE 
Soikkeli ja Kumpp. 

Valmet ja MF huolto 

27510 Eura puh. 938-865 0993 Auto 949-322 940 



_ Ja ----------------~ -

Erilaiset kuljetuspalvelut 

MR-SALVI OY 
Karhutie 22 

26200 Rauma 
puh. 938-821 0100, 949-720 838 

KONE 
AUTO 

Rieskalähteentie 71 • 20300 TURKU 

Sepäntie 14 
26510 Uotila 
puh . 823 1146 

Herliz 
RENI' A CAR 

Maukasta ja edull ista kotiruokaa 
arkisin 10-14 tai vaihtoehtoisesti 
mukavanhintaisia a Ja carte 
annoksia. 

Meillä on A-oikeudet. 

Tervetuloa! 

1UAKU ~ 503 200 
Henkilöautot, pakettiautot, muuttoautot, 
maasturit, pikkubussit, matkailuautot... 
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Saaristo-, kalastus- ja 
vapaa-ajankäyttöön 
soveltuva lujite
muovinen avovene. 

pit. 5,7 m, lev. 2,0 m 

HINTA ALK. 13.800,
Saatavana täysinvalmiista runkovalmiiseen. 

t:.'RÄVENE 
Rauman venerakennus Ky 

Latomäentie, 26510 Uotila puh. 938-823 0120 

VALINTA 

KIP..P,6Ri 
AV. MA-PE 9.00-20.00, LA 9.00-15.00 

SYVÄRAUMANKATU 9, PUH. 324 0429 
AV. MA-PE 9.00-20.00, LA 9.00-15.00 

"Vettä jo toisessa polvessa" 

RAUMAN' LÄMPO-KARTANO KY 
Metallitie 20 
26100 Rauma 
Puh./fax (938) 822 5502 
Auto 949-222 626 

Kotinumerot 
Simo (938) 823 4051 
Jyrki (938) 822 6565 
Jouni (938) 823 5409 

SAARISTOKULJETUKSIIN 
lasti lautta 

_i-------- --~ 
EINO LAISTI 

puh. (938) 822 2568, 949591301 




