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KANSIKUVA: Linnakkeen kesä 

mikä tärkeää 
tänään. 

Lähelläni on kolme Mannerheimia. Kuvia kaikki . Kaksi 
niistä on rykmentin esikunnassa, yksi kotonani . 

Ensimmäinen kuva virkahuoneeni seinällä esittää marsalkan 
käyntiä perinnejoukko-osastossamme Laatokalla 30. 5. 1943. 
Kuvassa Mannerheim tarkastaa Laatokan taistelijoita, jotka 
katselmuksessa, vakaan uteliaina, nyt näkevät läheltä Marskin . 

Maunu Hartman , joka sodan aikana kuvitti Laatokan puolus
tajien vieraskirjan, on muutamin pelkistetyin vedoin tavoittanut 
hetken tunnelmat. 

Tuo vieraskirja on perinne-esineistömme aarteistoa. Sotahis
toriallisestikin korvaamattoman arvokas. 

Toinen kuva - sekin esikunnan perinnetiloissa - esittää 
"Valkoista kenraalia" Vapaussodan ajalta. Kuva on oikeastaan 
gobeliini . Kudottu Vaasan Puuvillatehtaalla. Varmasti jo suuri 
harvinaisuus, sillä esikunnassamme hiljan vieraillut puolustus
voimain komentaja, kenraali Jaakko Vallanen, ei ollut sellaista 
koskaan aiemmin nähnyt. Ja hän on nähnyt paljon ja kauan. 

Tämän arvokkaan kuvan lahjoittivat rykmentille Turun Ran
nikkotykistökillan puheenjohtaja everstiluutnantti Toivo Veriö 
ja rouva Maija Veriö. 

Kotonani oleva Marskin kuva on taiteilija Reino Harstin 
etsaus vuodelta 1950. Kokolailla jyhkeä näköiskuva. Mutta eräs 
kuvan yksityiskohta kiinnittää huomiota. - Mannerheimin 
toinen silmä on voimakkaan varjon peitossa. Ihan niin kuin 
musta silmä. 

Ja kyllä Marskia lyötiinkin . Aivan kuin taiteilija olisi 
halunnut muotokuvassa ilmentää suomalaisten sitkeyden taiste
lussa itsenäisyytemme säilyttämiseksi. Taistelun tauottua oltiin 
saatu iskuja ja musta silmä, mutta me olimme edelleen 
itsenäinen kansakunta. 

Tämän lehden ilmestyessä kesäkuun neljänneksi, Marsalkan 
syntymäpäiväksi, on aiheellista muistuttaa hänen merkitykses
tään ja suurista palveluistaan isänmaalleen. 

Mannerheim oli poikkeuksellinen henkilö saavutuksiltaan. 
Sotilaana, johtajana, tiedemiehenä, kirjailijana ja valtiomiehe
nä. On tarvittu etäisyyttä - ja tarvitaan edelleen - hänen 
objektiivisen kuvansa luomiseen. 

Vasta viime päivinä on melko runsaasti käsitelty hänen 
valtiomieshahmoaan. Hänen ehdotuksensa sodan jälkeisten 
suhteiden järjestämisestä Suomen ja Neuvostoliiton välillä on 
saanut julkisuutta viime kuukausina. Nuo ehdotukset olivat 
hyvin reaaliset. Itse vastata puolustuksestamme siten, että myös 
toisen sopijapuolen turvallisuusintressi tulisi huomioon otetuk
si . Juuri niin kuin asia onkin tänään ratkaistu. 

Mannerheimia ei ole luettu toistaiseksi YYA-politiikkamme 
suuriin nimiin, kuten Paasikiveä ja Kekkosta. Mutta kun aikaa 
vielä kuluu, ja kaikkialla voidaan sanoa kuuluville koko totuus, 
on otaksuttavissa, että hänen valtiomieskuvansa entisestään 
kasvaa. 

Ola Simola 
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Naisasiaa 
Leipätyöni vei minut toukokuun alkupäivinä pääesikun

taan , puolustusvoimien komentajaa haastattelemaan . Punni
tessani edeltävien päivien aikana mistä ajankohtaisista 
aiheista kyselisin hänen näkemyksiään , mieleeni nousi 
ensimmäiseksi naisten suhde maanpuolustukseen . Olin 
enemmän kuin tyytyväinen , kun kenraali Jaakko Valtanen 
osoitti varautuneensa keskustelemaan perusteellisesti tästä 
aiheesta. Hän ei tuhlannut monta sanaa naisten asevelvolli
suuskysymykseen, vaan siirtyi nopeasti todellista pohdiste
lua edellyttävään aiheeseen, puolustusvoimien palvelukses
sa oleviin naisiin . Vallasen mukaan paljon nykyistä suurem
pi osa puolustusvoimien tehtävistä voidaan antaa naisten 
hoidettaviksi . Heille on vain luotava sellainen sotilaalliset 
valmiudet antava ammattikoulutusjärjestelmä, että he suo

riutuvat tehtävistä ja voivat edetä virkauralla esimies- ja 
päällikkötehtäviin asti . Valtanen piti tätä vakavana tasa

arvokysymyksenä . 
Kuten tunnettua Kalkas on perhelehti, eikä sen asiana ole 

ottaa kantaa ammattijärjestöllisiin ja työmarkkinapoliittisiin 
kysymyksiin. Tässä yhteydessä sallittaneen kuitenkin yksit
täinen mielipiteen ilmaisu: laajassa mielessä olen aivan 
samaa mieltä puolustusvoimien komentajan kanssa . Mieles
täni vaatimus puolustusvoimien naishenkilökunnan amma
tillisen aseman kohentamisesta korostuu Turun Rannikkoty
kistörykmentin kaltaisessa joukko-osastossa, jossa toimipai
kat ovat kaukana toisistaan, monet eristyksissä vesitien 
takana. Rykmentissä on poikkeuksellisen paljon naisia, 

koska hajallaan olevat toimipaikat vaativat kukin oman 
huoltonsa. Kun puolustusvoimien koko väkimäärästä neljä
sosa on naisia, TurRtR:n 270-päisestä henkilöstöstä heitä on 
vajaa 100. On selvää, että mitä monipuolisempia työtehtäviä 
ja etenemismahdollisuuksia myös naisille on tarjolla, sitä 
helpompaa on elää ihmisarvoista, sosiaalisesti rikasta elä
mää kaukaisilla ja eristyneillä toimipaikoillakin . 

Jouko 
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aaristoineren 
innake 

Esa Savioja ja Pertti Siivonen kevätlinnustamassa. 

"Tarkastellaanpa Gyltötä miltä kannalta tahansa , 
kartalta tai toiminnallisesti , se on Saaristomeren 
napa", pohdiskelee majuri Pertti Siivo ne n, 48, 
peukaloitaan pyöritellen. 

"Viihtyvyyttä luovat täällä saari ja sen luonto. 
Me kalastamme, veneilemme, marjastamme, sie
nestämme, metsästämme ja nautimme luonnosta. 

On esimerkiksi vaikeaa selvittää ulkopuolisille 
miksi esimerkiksi miehellä , jonka veneen jäät ovat 
vieneet kevätlinnustuksen aikana, on hurmioitunut 
hymy kasvoillaan, kun hänet illalla viimein haetaan 
kohmeisena pois. Hän on koko päivän seurannut 
saaristomeren ihmeellistä ja intensiivistä kevättä, 
allien ja haahkojen pesin ,. ··. ' ' 

" Tai kirpeää syysaam a, kun luonto tihkuu 
värejä ja tuoksuja, kun ensimmäinen maitomainen 
usva on laskeutunut esikunnan takaiselle pellolle. 
Kuljet tätä satumaata ihaillen töihin. Hirvi nostaa 
päänsä usvan yläpuolelle ja katselee rauhallisesti 
märehtien sinua" . 

"Nämä ovat elämyksiä, joita huru-ukkona voi 
sairasvuoteella · kaipaillen muistella, kun vetelee 
viimeisiään", Pertti Siivonen kuvaa. 

*** 

Muutin 1971 Utöseen . Muuttoauto toi tavara, 
Gyltön satamaan . Yhteysvene oli myöhässä ja 
satama tyhjä. 1 stuin sohvatuolilla, viskoin virveliä 
ja nautin maisemista . Saaristo opettaa kiireettö
myyteen ja olemaan murehtimatta turhia . 

*** 

"Linnake on hyvässä kunnossa", sanoo Jukka 
Kankare. 
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" Minulle tarjottiin mahdollisuus 1967 siirtyä 
taloudenhoitajaksi Gyltöseen ja lähdin", kertoo 
talouskapteeni Jukka Kankare , 50, Mynämäeltä 
kotoisin. 

" Kun muutimme saareen, tänne oli rakennettu jo 
tieyhteys ja asuntoalueen asunnot oli otettu käyt
töön. Varusmiehet asuivat kuntotalossa ja parakeis
sa. Sotilaskoti ja esikunta olivat juuri valmistuneet. 
Olot olivat töiden takia sekavat ja hankalat . Tasai
sesti mentiin kuitenkin eteenpäin. Kolmen vuoden 
päästä valmistui kasarmi. Asunto- ja työoloja kehi
tettiin suunnitelmallisesti . 1980 työmaa lakkautet
tiin" . 

" Kehitys on ollut huima, mutta meillä on jo 
mielessä rakentamisen toinen vaihe", Jukka Kanka
re kertoo ja kysäisee samalla: "Mitä, jos mentäisiin 
saunaan?" 

Saunan makoisissa löylyissä Jukka Kankare huo
kaisee tyytyväisenä: "Linnake on hyvässä kunnos
sa. Työskentelen Saaristomeren upeimmilla alueil
la , mutta töitä tämä kehitys on totisesti teettänyt". 

"Nuorelle lapsiperheelle linnake on paras olotila. 
Ei täällä mistään jää sivuun . Jos hälinää kaipaa, 
täältä pääsee helpolla pois" . 

*** 

Saunaan tulee luutnantti Esa S a v i o j a , 45, 
Karvialla syntynyt. "Olin YK-komennuksella Kyp
roksella 60-luvulla. Sen jälkeen astuin vakinaiseen 
palvelukseen. Muutin Gyltöseen 1981 ja tein aluksi 
töitä korjaamolla. Viime vuodesta lähtien olen 
työskennellyt esikunnassa'' . 

Esa Savioja on Korppoon kunnanvaltuuston jä
sen. "On mielenkiintoista saada tietoja omista 
asioistamme ja vaikuttaa päätöksiin. Kokoukset 
ovat kuitenkin pääsääntöisesti päivisin, eikä niihin 
aina pääse virkatöiltä. Sekä luottamustehtävät että 
työt kärsivät jossain määrin. Mielelläni jatkaisin 
kuitenkin kunnallispolitiikkona", Esa Savioja jat
kaa. Tänä vuonnahan on taas vaalit. 

Saviojan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu pistoo
liammunta. Läänin mestaruuksia on tullut ja puolus
tusvoimien mestaruuskisoissa hän on päässyt kym
menen parhaan joukkoon. Vankkakätinen ampuja 
harrastaa myös menestyksellistä kalastusta . Vuoden 
1987 LOHI oli Saviojan saalis. Ennätyskalalle 
kertyi painoa komeat 10 kg 250 g. 

Luonto merkitsee Esalle paljon . " Ilman tätä 
ympäristöä en täällä palvelisi" , hän sanoo ja lähtee 
junailemaan Korppoon Säästöpankin tiedotustilai
suutta kerholle. 

*** 

"Ympäristö on tosi hieno", kertoo Esa Savioja. 

l stuin Gyltön kerhon saunan lauteilla. Sisään 
käveli minulle tuntematon mies todeten: "Viimeksi 
olin näillä lauteilla presidentti Kekkosen kanssa" . 
Sikarin tuoksu ja kansainvälinen ilmapiiri oli aistit
tavissa tyylikkäässä saunassa. 

*** 
" Syksyn vaaleissa varuskunnan olisi saatava 

nainen valtuustoon" , sanoo Korppoon kunnansih
teeri Anita I s m a r k ja hymyilee herttaisesti. 

Anita kertoo , että linnakkeen ja kunnan välit ovat 
hyvät: linnakkeelta on edustus kaikissa lautakunnis
sa. Kunta on kaikin ' tavoin pyrkinyt tukemaan 
Gyltön ja Utön linnakkeita, koska ne edustavat 
kunnalle merkittävää määrää vakinaisia työpaikko
ja. 

" Tällä hetkellä Korppoon kunnan huolena on se, 
että Saaristomeren yläaste on Suomen pienin yläas
te . Oppilaita toivotaan kovasti lisää". 

*** 
Johdin linnaketta talvisotaharjoituksissa. Olimme 

aloittamassa valaisukoulutusta , kun lakion Jussi 
soitti hätäisesti kerholta . 

"Komentaja haluaa nähdä valaisun heti, koeta 
tehdä jotain". Komensi n: " Kerhon suuntaan huvi
valaisu . Lyhty sytytä". Hetken päästä Lakio soitti 
ja sanoi: "Kiittivät". Kun vähättelin tapausta 
Lakio lisäsi vakavana: "Se oli ensimmäinen kiitos, 
jonka olen komentaja/ta saanut" . Vieläkin lämmit
tää kun sain auttaa asiassa. 

*** 



_ 5 ___________________ reportaasi"R--

"Ollessani varusmiehenä Utössä tarkoitukseni oli 
hakea teknilliseen opistoon, kun minulle ehdotettiin 
sotilasalaa. Sotilasala ja nimenomaan saaristo kieh
toi . Olen valokuvan mukaan oppinut soutamaan 
ennen kuin kävelemään", kertoo ylikersantti Juha 
Åberg, 25, Turusta. Juha istuu rivitalokolmion 
olohuoneessa kihlattunsa, lastenhoitaja Leena 
Borgin kanssa. Leena taas puolestaan kertoo: 
"Juha minut tänne raahasi ja kunta antoi töitä". 

Linnake-elämästä Leena on vasta kokenut syksyn 
ja talven. Hieman vilkkaampaa ympäristöä, jump

paa, jazzbalettia, sieppausta sekä ratsastusta tämä 
nykyajan vauhdikas nainen kaipaa. 

"Käymme viikonloppuisin laskettelemassa. Lo
malla kauempanakin , Luostolla ja Sveitsin Verbie
rissä", Juha kertoo. 

"Palveluksessa on se etu, että ansaitsemme 
hyvin, vuokra on halpa ja arkisin ei pääse tuhlaa
maan. Pystyy säästämään". 

Juhan maininta purjeveneen mahdollisesta han
kinnasta saa Leenalta lämpimän hyväksyvän kat
seen. 

"Työ on vastannut odotuksia. Koulutus on ollut 
haasteellista ja tehtävät ovat olleet monipuolisia ja 
mielenkiintoisia", Juha kertoo. 

Kielteisistä puolista hän mainitsee ruuhkahuiput, 
joita syntyy etenkin silloin kun varusmiehet vaihtu
vat. Monesta yhtaikaisesta tehtävästä ei suoriudu 

kunnolla . Se harmittaa tunnollista miestä .. 
Leenalla on kiire kangaspuille kutomaan ja Juhaa 

kutsuvat kerhomestarin työt. Nuoripari suuntaa 

tahoilleen Gyltön leppeään kevätiltaan. "Niin, kon
sertteja kaipaan vielä" , Leena sanoo. " Jos Juice 
soittaa mennään" , he toteavat yhdestä suusta. 

*** 

"Naisia Gyltöstä 
Korppoon valtuus
toon", esittää Anita 
lsmark. 

Olin Gyltön kerholla kun minulle tarjolliin ensim

mäistä kertaa kuuluisaa Gyltön lohikeilloa. Olen 

usein syönyt kalaruokaa, mul/a Gyltön lohikeillo on 
helmi lajissaan. 

*** 
"Keittiön rationalisointi on keventänyt työtä. 

Etenkin linjasto auttaa paljon" , toteaa Anne-May 
Le h t i ne n , joka työskentelee ruokala-apulaisena 
keittiöllä. Anne-May Lehtinen on syntyperäinen 
saaristolainen, joka vietti lapsuutensa Utössä. Siellä 
hän tutustui mieheensä yliluutnantti evp Isto Le h -
t i se en . Utössä Lehtisille syntyi kaksi poikaa, 
jonka jälkeen perhe muutti Gyltööseen . Anne-May 

aloitti työt keittiöllä 1972. 
Pojat kävivät koulun Korppoon ala- ja yläasteel

la. Tällä hetkellä he opiskelevat Turussa. 
Uittamolta perhe on hankkinut uuden neljän 

huoneen ja keittiön asunnon, joka "on ihana, 
parketit ja kylpyhuone ovat todella viimeisen pääl
le" . " Tässä on pärjännyt mukavasti, kun on 

Juha Åberg ja Leena Borg. 
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saaristolaisen tasapainoinen ja sitkeä luonne" . 
Nauvon Pokmossa oleva kesämökki on ollut 

virkistyskeidas . Toimiminen kunnallisissa luotta

mustehtävissä on myös merkinnyt Anne-Maylle 
henkistä piristystä. 

"On saanut olla päättämässä omista asioista ja 
jutella ihmisten kanssa''. 

Gyltön keittiöllä työskentelevillä naisilla on hyvä 
henki. "Työilmapiiriltä toivon, että se on avoin ja 
rehellinen . Kun ollaan ihmisiä keskenään on kiva 

tehdä töitä", sanoo Anne-May Lehtinen. 

*** 
" Kuka antaa vauhtia? Jag tänker rutscha!" "Mi

nä annan ''. '' Rutscha bara' '. Gyltön kaksikielinen 

lastentarha leikkii pihalla. 
''Lapset ymmärtävät toisiaan. Suomenkielinen 

puhuu suomea ja ruotsinkielinen ruotsia . Itse toimin 

tulkkina ja lapset kehittyvät siinä määrin kaksikieli
siksi, etteivät tule myydyksi", Korppoosta kotoisin 
oleva lastenhoitaja Sonja Tammi kertoo. 

" Ruotsalaisten lasten tarhaantulo kuumensi ai
koinaan tunteita, mutta kun nähtiin miten hyvin 

sopeutuminen kävi , tunteet laantuivat. Tällä hetkel
lä tilanne on ihan hyvä" . 

"Lapset ovat mukavia. Vanhempien työ heijas
tuu lapsiin siten, että he mielellään laskevat leikeis
sään verkkoja tai ampuvat pyssyillä. Lapset kasva
vat turvallisessa ympäristössä. He ovat rauhallisia ja 

tyytyväisiä . Lisävirikkeitä ht: tarvitsevat , lasten 
tulisi tottua käymään Turussa ja muualla". 

*** 
" Muksuja on peloteltu, etteivät mene veden 

Lohikeitto kypsyy 
Anne-May Lehtisen 
ja Tuula Saviojan 
valmistamana. 

ääreen vaarallisille rannoille", kertoo Jaana Huhta
la Turusta. Jaana Huhtala työskentelee sotilaskoti

apulaisena. Väntää munkkia, myy tuotteita, hoitaa 

sotilaskotia. Työ on mukavaa, mutta työajat ovat 
hieman hankalat perheelliselle, jolla on pienet 
lapset. Luonto antaa Jaana Huhtalallekin parhaat 
virikkeet, on saatu 5,7 kg:n lohi ja muuta meren 
antia . Viime syksynä poimitut 15 litraa suppilovah
veroita nostavat vieläkin kaihoisan tyytyväisen il
meen kasvoille . 

*** 
Huumorintajua Gyltön väellä on aina ollut . 

Syrjäsuon irlannin susikoira Kille oli asuntoalueen· 

puskasta yhdellä loika/La romu11anut patteriston 

komentajan Fiat 600:n. Kysyessäni paljonko loikka 

maksoi, hän totesi kasvot peruslukemilla:' 'Tapauk

sen syyllistä osapuolta ei ole vielä selvitetty". 
Huumoria saarelainen tarvitsee . 

*** 

..-
15 litraa suppilovahveroita on Jaana Huhtalan 
mielisaalis. 
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"Maanpuolustus on Suomen asioiden hoitamista. 
Siihen kuuluu paljon muut. in kuin as eilinen 
toiminta" . Sanojen takana seisoo varusmiestoimi
kunnan työ- ja · opintoasiamies t kkimies Matti 
Huttunen, 22, Eurasta. Matti H trunen palve
lee 11 kuukautta vakaumuksensa takia . Hän palve
lee aseettomana. "Hyvin täällä a. eetonta kohde)-

Janne Siitonen tarkastaa jämäkästi kulkuluvat. 

1aan, oman ikäluokan kotiutuvat tykkimiehet vain 
keljuilivat hieman kotiutuessaan . 

Saaristo on mielenkiintoinen . Viihdyn linnak
keella. Lomia tosin kaipaan, niinku in varmasti 
kaikki" , Matti 1ttunen selvittää. 

" V arusmiestoimikunta on järjestänyt omaisten 
päivät, joilla omaisia kävi yli sadan . Järjestämme 

Gyltön lohikeitto 100:lle hengelle 
Lohen ruodot, päät ml 5 kg Tilli maun mukaan 
Vesi lO I Suola maun mukaan 

3 1 Suola I dl Kuohukenna 
Sipuli I kg Lohenpaloja (joko kcitinliemestä 

Keitetään miedolla lämmöllä 20 min - 1/2 tai v miiksi keitettyjä) 1-2 1 

t. Kuohu kuoritaan huolella . Liemi siivilöi
dään, käyttökelpoinen kalaliha oteta:m tal
teen. 

Lohen keitinliemi 
Vehnäjauho (suurustettuna 
kylmään liemeen) 

Gyltön uunilohi 
ltsekalastettu lohi (tai kirjolohi) 
Leikataan medaljongeiksi 

7 1 

1 1 

(5 cm fileepala halkaistaan keskeltä selkänah
kaan asti ja taivutetaan auki) . 

Keitetään 5-10 min välillä hämmentäen. 
(Keiton tulee nsin kie ahta , jonka jälkeen 
lämpöä ennetaan. Se on valmis kun jauhot 
ovat saenneet). Tarjoillaan keittoastiasta. Pa
tonki sopii painikkeeksi. (Pääruuaksi suositel
laan uunilohta) . 

Ruskistetaan voissa paistaen. 
Maustetaan suolalla ja sitruunapippurilla. 
Asetetaan palat vuokaan ja kaadetaan kastik
keeksi kuohukermaa. 
Kypsytys 160°C uuni noin 1/2 tuntia. 

•• 
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sählykilpailuja ja harjoittelemme pari kertaa viikos

sa. Laji on poikien keskuudessa hyvin suosittu" . 
"On sotilaskoti laitteineen , punttisali, elokuvia 

näytetään 2-3 kertaa viikossa. Kasannille ollaan 
kunnostamassa yhtä tupaa varusmiesten käyttöön. 
Sinne on kaavailtu televisiot, stereoita, tikka- ym. 
toimintoja. Tila on tarpeen niille varusmiehille, 
joiden vapaa-aikana sotilaskoti on kiinni . 

"Varusmiehille pyritään järjestämään autokor-

Meripelastusharjoitus jää Matti Huttusen mie
leen. 

Eskil Öhmanin resepti 

jaustilat. Varusmiesten autot ovat yleensä vanhoja 

ja palveluksen jälkeen olisi kyllä aikaa kunnostaa 
autot ajokuntoisiksi" . 

"Omasta palvelusajastani jää lähtemättömästi 
mieleeni meripelastusharjoitus. Vartioin Korppoon 
evakuointialueella , etteivät asiattomat häirinneet 
toimintoja . Vilskettä riitti", Huttunen toteaa. "Lin
nakkeen varusmiehillä on yleensä varsin hyvä 
yhteishenki . Hengen luo 12 ihmistä samassa tuvas
sa. Se kasvattaa sosiaalisuuteen" . 

Puomivartion vartiopäällikkö lkm Janne S i i t o -
ne n, 20, Vehmaalta palvelee myös Gyltössä. 
" Hyvä homma tämä puomivartio", hän kertoilee 
jämäkästi, samalla kun tarkastaa tulijan henkilölli
syyden ja luvan tulla linnakkeelle. Siitonen kertoo 
olevansa tyytyväinen varusmiestoimikuntaan ja sen 
tapaan hoidella varusmiesten yhteisiä asioita . 

Everstiluutnantti Kalervo Rehnbäckin, 46, Korp
poo, näin tulomatkalla . Hän marssi Korppoon 
marssilla olevan alokasryhmän mukana, sama va
rustus yllään kuin miehillään. 

"Olemalla miesten kanssa näkee hengen. Pidän 
tärkeänä tuntea mieheni ja seurata mielialoja sekä 
valvoa olosuhteiden mielekkyyttä. Käyn linnakeja
oksen kanssa pelaamassa sählyä ja juttelen poikien 
kanssa sotilaskodissa otteluiden jälkeen'' . 

" Mikäli havaitsen, että alaisillani ei ole miele
kästä tehtävää ja asiallisia palveluolosuhteita, kor
jaan asian. Gyltössä on hyvä palvella" , Kalervo 
Rehnbäck toteaa . 

Timo Ylönen 

Tietoisku 

Tuore keitetty silakka saaristolaistapaan 
Ainekset 

lO kpl kuorittuja perunoita 
30 kpl perattuja silakoita 

1 kpl lanttua 
1 kpl suuri sipuli 
3 rkl karkeaa merisuolaa 

maustepippureita 

Valmistus: 
Lanttu viipaloidaan noin I cm viipaleiksi. Sipuli paloitetaan. Perunat, lanttu ja sipuli 
pannaan pataan tai kattilaan . Päälle ladotaan silakat, suola ja vesi lisätään. Vesi ei saa 
peittää kokonaan silakoita sillä nestemäärä lisääntyy keitettäessä. Painoksi päälle 
asetetaan lautanen. Keitettäessä vaahto kuoritaan huolella. Pippurit lisätään. Keitetään 
hitaasti noin 45 min . Voidaan haluttaessa lisätä nokare voita. 

Tarjoilu: 
Pata tai kattila pöytään. Liemi toimii kastikkeena. Annos riittänee kolmelle nälkäiselle 
saaristolaiselle. Ruohosipuli lisää makua ja antaa väriä leikattuna tuoreena pintaan. 
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sä joukkueen valmentaja sotilasmestari Touko Hei
no. 

Pääsiäisen piinamatka ei 
vaatinut uhreja (Rauma 4. 4.) 

Merivartiosto sai 3. 4. 1988 ilmoituksen, että 
Ilpo ja Alpo Ruusunen Raumalla ovat kadoksissa 
4,2 metrisessä avonaisessa, valkoisessa lasikuituve
neessä. 

Korpraali Jani Laiho, K-13:n päällikkö, miehis
tönään tykkimiehet Tommi Haapala, Petteri Nurmi
nen ja Marko Vång, havaitsi veneen 4. 4 . klo 14.50 
tutkalla sakeassa sumussa. Tarkistus osoitti, että 
kyseessä oli etsitty vene. Avustettavat otettiin 
Kuuskajaskariin lämmittelemään, jonka jälkeen hei
dät hinattiin Raumalle . 

Aluksen päällikkö Jani Laiho sai rykmentin ristin 
sekä, kuten miehistönsä, kahden vuorokauden kun
toisuusloman tunnustuksena ansiokkaasta toimin
nasta . Pelastettava! selviytyivät hyväkuntoisina 
vuorokauden mittaiselta piinamatkaltaan . 

Tarkka pyssy rykmentille 
(Rauma 30. 3.) 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Rauman paikal
lisosaston puheenjohtaja Virve Haapanen lahjoitti 
tarkkuuskiväärin rykmentille . Asetta pitelee kädes-

Punainen raketti Gyltön luoteis
puolella (Gyttö 1s. 4.) 

Merivalvontamies Mika Rusi havaitsi klo 10. 17 
Gyltön luoteispuolella punaisen hätäraketin . Ka 
Houtskär päällikkönään ltn Teppo Reinikainen löysi 
klo 10.50 ilmoitetusta paikasta korppoolaisen Bru
no Janssonin 10,5 m pitkän Haiveli-veneen . 

"Satans bränsle", totesi Jansson aluksi. Kun 
vene oli hinattu turvaan klo 11 .00 Jansson jatkoi: 
" Tack så mycket". 

Ka Houtskär 

Kuuskajaskarivideo valmis 
(Rauma 2. 4. ) 

Videon nimeksi tuli " Kuusia kajastava kari ". 
Työn toteuttaja merivalvontamies Marko Kautto 
kertoi teoksestaan: "Tulin alokkaaksi Kuuskajaska
riin kesällä 1987. Videon teko tuli puheeksi silloi
sen VTMK:n puheenjohtajan kersantti Veli-Pekka 
Suomisen kanssa , joka vei asian linnakkeen päällik
kö kapteeni Sakari Kinnariselle". 

Seurasi kuukauden hiljaisuus, jonka aikana Kaut
to vei asiaa suunnittelutasolla eteenpäin. Hän sai 
Jouni Virran, Dingo-yhtyeen jäsenen, säveltämään 
tunnussävelmän . "200 mk omia rahoja upposi 
demonauhan tekoon'', kertoi Kautto kun asiaa 
tiukattiin. 

Demon jälkeen alkoi tapahtua. Kinnarinen innos
tui asiaan ja sai II Patteriston komentajan Heikki 
Tiilikaisen taakseen. Tiilikainen järjesti rahoituksen 
kuntoon Rauman pankkien avulla . "Tekovaiheessa 
hommaan meni kaikki vapaa-aika, pikkutunneille 
painettiin joskus". 

Filmaus eteni vaiheittain. Välillä onnisti , välillä 
ei . Kautto muistelee päivää, jolloin haki jänistä, 
joka olisi paennut tykinlaukausta. Venemies toimi 
"ajokoirana" koko päivän , Kautto väijyi puskassa. 
Ajo jatkui koko päivän kunnes jänis vihdoin tuli 
näkösälle . Se lähti liikkeelle väärään suuntaan, 
kuvaa ei tullut. Kuvaus eteni , Jouni Virta teki 
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musiikin, kapteeni Kinnarinen tekstin . 
Videota tullaan käyttämään vierai lujen yhteydes

sä Kuuskajaskarin linnakkeen esittelyyn. 

Häpeällinen herja Porista 
(Porin sanomat 9. 4. 88) 

" Kuuskajaskarin linnakkeessa valitaan kirjuri 
siten, että kirjurikandidaatit tuodaan yksitellen huo
neeseen, jossa on pölynimuri, jalkalamppu ja kirjoi
tuskone. Se, joka näyttää tuo!!la joukosta kirjoitus
koneen - hänestä tulee yksikön kirjuri" ... 

Kuuskajaskarin vääpeli toteaa, ettei kirjanpidosta 
edes löydy jalkalamppua. 

Kyllä Utön poikien kelpaa 
Utön linnakkeen sotilaskodin emäntä Tarja 
Lehtonen valittiin 6. 3. 1988 olleessa rannikko
sotilaskotiyhdistyksen vuosikokouksessa Rau
malla vuoden 1988 vuoden emännäksi . 

KALKAS ONNITTELEE 

Tiine peura pelastettu 
(Gyltö 7. 4.) 

Venemieskurssi harjoitteli ajoa 7. 4 . Lempersön 
luona. Tällöin havaittiin, että valkohäntäpeura oli 
pudonnut jäihin. Ka Houtskär päällikkönään ltn 
Teppo Reinikainen ajoi peuran viereen . 

Peura nostettiin miehissä käsivoimalla alukseen . 
Ilmeni , että kyseessä oli kantava naaras. Peura 
vietiin Gyltöseen, jossa saarelaiset odottavat innolla 
uuden lemmikkinsä perheenlisäystä. 

Kilta lahjoitti orkesterivälineet 
Utöseen (Utö 29. 3.) 

Kuvassa linnakkeen päällikkö Seppo Salonen , 
Killan edustajana Heikki Suomäki ja levylautanen 
pään päällä ja kädessä huoltopäällikkö kapteeni 
Kauko Peltonen. Utössä toimii tällä hetkellä vireä 
orkesteri . 

Kalkkaat tulivat 
7. 3. Utössä havaittiin ensimmäiset haahkat. 

Kuun puolestavälistä alkoi varsinainen muutto. 
30. 3. havaittiin Jungfruskärissä ensimmäiset lin

nut. Vartiopäällikkö Evald Jansson kertoi , että 
pääsiäisenä oli jo vilkasta. 

9. 4 . muutto oli edennyt jo Reilan ja Kuuskajas
karin tasalle. 

Lumisateet ja myrskyt ovat koetelleet lintuja. 
Muutto ja pesintä jatkuu. Haahkat ovat sitkeitä 
lintuja. 

Monitoimiperävaunu 
(Kalkas Rauma 10. 3. 1988) 

11 Patteristoa on pitkään kismittänyt vesikuljetus
välineiden puute maasto-oloissa. Värvätty yliker
santti Lasse Liski on omatoimisesti poistanut ongel
man. Hän muisti, että Reilassa oli meijeriltä lahjoi
tuksena saatu 1350 litran ruostumaton säiliö. Sitke
ällä suunnittelulla hän rakennutti II Patteriston 
autonkuljettaji lla ruuveilla kiinnitettävän alustan, 
jonka saa kiinni polttoaineperävaunun pyörästöön. 
Kaunis maastoväri pintaan ja maastokelpoinen vesi
vaunu on valmis käyttöön. Se poistaa patteristoa 
vaivanneen ongelman . 

Untuvikkoja 

Auli Talasmäelle on syntynyt poika 29 . 2. 1988 
Turussa. 
Susanna ja Kai Rouvalille on syntynyt poika 
8. 4. 1988 Gyltössä. 
Erja ja Markku Viitalalle on syntynyt poika 
26. 4. 1988 Örössä. 
Rose-May ja Reima Raitio ovat saaneet tytön 
7. 3. 1988 Paraisilla. 

Pia ja Pasi Staffille on syntynyt poika 20. 5. 1988 
Raumalla. 

Kihlauksensa julkaisseet: 

Pesän
rakentajia 

Sotilaskodin hoitaja Jane Kivisyrjä ja Jarkko Män
tyniemi 2. 4 . 1988 Örössä. 

KALKAS ONNITTELEE 
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Marko Kautto, Sakari Kinnarinen, Jouni Virta ja Väinö Leppänen. 

Rykmentin oman elokuvan 
ensi-ilta (Rauma 2. 5.) 

Kuuskajaskarissa oli 28 . 4. 1988 " Kuusia kajas
tava kari" -elokuvan ensi-ilta. 

Elokuvan on kuvannut korpraali Marko Kautto, 
käsi.kirjoituksen laatinut kapteeni Sakari Kinnarinen 
ja musiikin säveltänyt Jouni Virta. Paikalliset lehdet 
kommentoivat ensi-iltaa seuraavasti: 

Uusi Rauma 1. 5. 1988: "Kaksi porilaista tekee 
Raumaa tunnetuksi, siinä tämän päivän kulttuuri
vaihtoa. Vastikään on nimittäin valmistunut eloku
va, joka kertoo Kuuskajaskarin linnakkeen elämästä 
ja sen ihmisistä. 

Tykkimies Marko Kautto vastasi elokuvanteossa 
koko toteutuksesta eli kuvauksesta , äänityksestä, 
videoeditoinnista ja tiimityöstä. 

Ensimmäisenä valmistui kuitenkin elokuvan mu
siikki , jonka onkin tehnyt jo tunnetumpi porilainen, 
Jouni Virta. Hän tuli paremmin tutuksi Dingo-yh
tyeen kitaristina Jonttuna. Jonttu kertoo merihenki
sen musiikin syntyneen helposti , sävelet alkoivat 
soida miehen päässä aikanaan Porissa jazz-kadul
la" . 

Satakunnan Kansa 29. 4. 1988: "Esityksen aika
na pelkäsin koko ajan, että projektorin lamppu 
palaa, eikä varalamppuja ole, Marko Kautto heläyt
tää. Hänen toteuttamansa 11 minuuttia kestävä 
Kuuskajaskarin esinelyelokuva on lajissaan varsin 

harvinainen. Alokasaikana liikkeelle lähtenyt työ on 
tuonut oman värinsä tykkimiehestä eilen korpraalik
si ylennetyn nuoren miehen armeija-aikaan. Ilmei
sen tinkimättömänä ja vaatimattomana miehenä 
varusmies toteaa: 

- Jokainen hoitakoon isänmaan puolustuksen 
niillä lahjoilla, joita on. Itse olen porilaisena ylpeä 
siitä, että olen saanut palvella Raumalla" . 

Länsi-Suomi 29 . 4. 1988: "Eversti Simola piti 
lopputulosta tavattoman hyvänä ja kauniina. Hän 
sanoi löytäneensä filmistä heti ensikatselun jälkeen 
lumoa ja kiehtovuutta, jota musiikki korostaa. 
Pääesikunta innostui videosta niin, että se päätettiin 
taltioida elokuvaksi . 

- Filmissä innostaa myös rehellisyys . Yleensä 
mainospätkissä asioita kiillotetaan. Tämä filmi on 
selkeä kuva toiminnasta sekä saaren ja siviiliyhtei
sön yhteisestä elosta. 

Filmin kuvaajasta ylpeä Simola antoi Kautolle 
heti korpraalin natsat. Raumankielisen tekstiosuu
den on kirjoittanut toimittaja Hannu Heino ja sen 
lukee Väinö Leppänen. Toisena kertojana on toimit
taja Juhani Kolomainen. 

Työryhmässä ovat olleet myös everstiluutnantti 
Heikki Tiilikainen ja sotilasmestari Touko Heino. 
Filmiä ovat tukeneet Kansallis-Osake-Pankki, 
Osuuspankki, Säästöpankki, Yhdyspankki, Oy 
Länsi-Suomi , Lännenmaa, rannikkosotilaskotiyh
distys ja rannikkotykistökilta". 
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Rykmentin hiihtomestarit 
(Rauma 17. 3.) 

Tuloksia: - Yleinen sarja 
1. Vääpeli Paavo Lammes Gyllö 56. 11 
2. Kersantti Marko ös1ennan Rauma 68.40 
- 35-vuotiaal 
1. Vääpeli Esa Hyökyvina Rauma 68 .36 
- 40-vuotiaat 

Stereohattutemppu uusiksi 
(Turku S. 4.) 

5. 4. koetti Gyllö voittoa Rauman maineikkaasta jää
kiekkojoukkueesta Impivaaran hallissa. Gyltö upotti kie
kon 6 kenaa raumalaismaaliin . Se ei kuitenkaan riittänyt. 

1. Ylivääpeli Lauri Salakari Turku 72 . 11 
- 45-vuotiaal 
1. Sotilasmestari Raimo Mäkinen Gyllö 47 . 15 
2. Kapteeni Timo Ylönen Rauma 57 . 13 
- 50-vuoliaal 
1. Yliluutnantti Matti Aaltonen 40.30 
V arusmiehel 
1. Kokelas Henry Lehtonen Rauma 49 .00 
2. Alokas Juha Tuominen Gyllö 50.48 
3. Tykkimies Mikko Tuominen Örö 54.48 . 

Raumalaiset maalasivat 15 kenaa. Hattutemppuun ylsivät 
Kari Laakko ja Esa Hyökyvina tekemällä 4 maalia 
kumpikin . '" Panelian tuulennopea vasen laita" Tominoja 
voi vain todeta , että Raumalla oli tosi kova joukkue . 

Turun Rannikkotykistörykmentin ampumamestaruuskilpailujen 
tulokset Raumalla 5. -6. 5. 1988 

Varusmiehet kivääri makuu 20 ls 
1. Kok Mattila Jussi 184 , 2. Opp Laakso Onni 170, 3 . 

Opp Pöyhönen Janne 165. 
Varusmiehet rynnäkkökivääri I0 X 10 

1. Tkm Markula 172, 2. Tkm Kaukinen Markku 170, 3 . 
Tkm Viljanen 165 . 
V arusmiehel rynnäkkökivääri 3 X 5 ls 

1. Tkm Salminen Jari-Pekka Örö 109, 2. Opp Toivonen 
Timo K-kari 101 , 3. Tkm Helman Gyllö 96. 
Kivääri 300 m 3 x 20 ls 
Henkilökunta , yleinen 

1. Ylik Kallio Erkki Gyltö 190+ 182 + 187 = 559, 2. 
Sotmest Heino Touko Rauma 192+ 172+ 189=553, 3. 
Kers Korpioksa Rauma 184+ 108+ 153= 445. 
Henkilökunta 45 v 

1. Ltn Savioja Esa Gyllö 185+ 140+ 152=477 
Kivääri 50 m 3X20 ls 
Henkilökunta, yleinen 

1. Sotmest Heino Touko Rauma 195+ 182+ 191 = 568 , 
2. Ylik Kallio Erkki Gyllö 195+ 165+ 186=546, 3 . Kers 
ÖStennan Marko Rauma 192+ 127+ 135 = 454. 

Komentotoimisto tiedottaa: 

Ylennykset: 
- Kapteeniksi - ylil Veli-Pekka Paatero 1. 4. 1988 
Eronneet: 
- Ylikersantti Teppo Tapani Viitanen 1. 4. 1988 
- Toimistosihteeri Irja-Riitta Häkkinen 1. 4 . 1988 
Tehtävään määräykset rykmentissä: 

Henkilökunta 45 v 
1. Ltn Savioja Esa Gyltö 189+153+ 176= 51 8, 2. 

Sotmesl Mäkelä Veikko Örö 186+ 138+ 158= 482 . 
lsopistooli 2 x 30 ls 
Henkilökunta, yleinen 

1. Ltn Savioja Esa Gyltö 275+289= 564 (koulu kuvio), 
2. Vääp Hellsberg Ralf Gyltö 280+283 = 563, 3. Vääp 
Rönberg Tom Gyllö 270+291 =561. 
Rynnäkkökivääri lO x 10 ls 
Henkilökunta , yleinen 

1. Sotmest Heino Touko Rauma 94 89 183 (heitot pika), 
2. Kers. Korpioksa Keimo Rauma 91 92 183, 3 . Vääp 
Rönberg Tom Gyllö 87 87 174 . 
Henkilökunta 45 v 

1. Ltn Savioja Esa Gyltö 89 93 182, 2. Sotmest Mäkelä 
Veikko Örö 66 85 151. 

· Kivääri pika 3 x 10 ls 
Henkilökunta , yleinen 

I . Sotmest Heino Touko Rauma 93 70 91 254 (makuu 
pysty polvi), 2. Ylik Kallio Erkki Gyllö 97 67 89 253, 3. 
Kapi Piispanen Uolevi Turku 83 27 71 181. 
Henkilökunta 45 v 

1. Ltn Savioja Esa Gyltö 95 59 81 235 . 

- Kapteeni Uolevi Piispanen koulutus- ja järjestelytoimiston päälliköksi 25. 4. 1988 
- Kapteeni Vesa Ranki koulutus- ja järjestelytoimiston toimistoupseeriksi 25. 4 . 1988 
Taloon tulleet: 

rouva Terhi Vuorela sijaisena tilannevalvojaksi merivalvonta-aluekeskukseen 22. 2. 1988 
- kersantti Keimo Korpioksa Kuuskajaskarin linnakkeelle 14. 3 . 1988 
- vänrikki Kari Laakko Kuuskajaskarin linnakkeelle 1. 4. 1988 
- rouva Mervi Väisälä sijaisena 1ilannevalvojaksi merivalvonta-aluekeskukseen 

nti Minna Metsämäki toimislosihteeriksi rykmentin esikunnan huoltotoimistoon 1. 5. 1988 
- vänrikki Pasi Rantakari Gyltön linnakkeelle. 
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Park Victoryn haaksiril{ko osa II 

Jouluyön pon 
pelasti 38 

~ 
··· · • Seppelpartio 1· 

·emään kuusisep 
amispaikalle. Tilais 1 

a myös yksi haaksirikkoist . 
, äåpeli evp. Torvald Sjöberg. -
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Park Victory on nykyisin hapertunut, läpikotai
sin koluttu laivahylky. Turkulaisen sukeltaja Eka 
Metsävuoren ottamassa kuvassa näkyvät aluk
sen kansirakennelmat merenpintaa vasten. 
Aluksen keula on noin 27 metrin syvyydessä, 
perä syvemmällä. 

Kalkas kertoi edellisessä numerossaan Utössä järjestetystä Park Yictoryn muistoti
laisuudesta viime vuoden joulukuussa. Turun Rannikkotykistörykmentin järjestämässä 
juhlassa kunnioitettiin haaksirikossa menehtyneiden 10 merimiehen muistoa. Samalla 
tehtiin kunniaa Utön yhdyskunnan asukkaille, joiden ansiosta suurin osa laivan 
miehistöstä saatiin pelastetuksi. _ 

Kalkas kertoo tässä numerossa, miten pelastustoimet onnistuivat jouluyönä ja 
-aamuna 1947. Samalla kerrotaan myös tarinan epilogeista. 

Jouluaterian raukaisema Utön rannikkolinnak
keen väki nukkui parakeissaan . Puolen yön jälkeen 
unen katkaisi päivystäjän huuto: " Joka mies ylös ja 
peitteet mukaan . Kokoontuminen toimistoon. Ame
rikkalainen alus on ajanut karille saaren ulkopuolel
la! " 

Hankoradio oli välittänyt Park Victoryn hätävies
tin Utön luotsiasemalle, josta tieto kiidätettiin 
linnakkeelle. Valot alkoivat syttyä myös saaren 
asunnoissa. 

Rannikkolinnakkeen toimiston edustalla, 12 bo

forin lumimyrskyssä ja säkkipimeässä sotilasalivir
kamies Torvald Sjöberg poimi miesrivistä vapaaeh
toisia venemiehiä. Sjöberg tiesi tehtävänsä: hänen 
oli saatava vastuullaan oleva linnakkeen yhteysvene 
SP 39 merelle niin pian kuin mahdollista. 

Utössä oli SP 39:n lisäksi kaksi muuta meripelas
tukseen soveliasta alusta , luotsikutteri ja meripelas
tusseuran pelastusalus Merikokko. Jouluyön myrs
ky oli kuitenkin liikaa niistä jokaiselle. Ensimmäi
senä merelle yrittänyt luotsikutteri joutui palaamaan 
hetimiten takaisin. 

Taskulamppu 
vilkkui 
kallioluodolla 

Puoli viideltä jouluaamuna, kaksi tuntia Park 
Victoryn uppoamisen jälkeen, möyryäminen oli 
laantunut sen verran, että Sjöberg uskaltautui merel-
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le. Mutta mistä suunnasta pelastettavia olisi etsittä
vä? Tuulen suunta oli ainoa osviitta. Tulle Sjöberg 
käänsi yhteysaluksen keulan suoraan myötätuuleen, 
Junnon suuntaan. 

Ratkaisu oli oikea. Ensin linnakeveneestä huo
mattiin laivalta pudonneiden pelastusrenkaiden vi
hertävien hätälyhtyjen vilkkuvan meressä, sitten 
nähtiin kallioluodolle jääneiden miesten taskulam
pulla antamat valomerkit. Ankaran merenkäynnin 
vuoksi linnakevene joutui tyytymään vain vastaa
maan valomerlckeihin, miesten pelastamista ei voi
nut ajatellakaan. 

Kauempaa pelastajat huomasivat lisää valomerk
kejä . Niitä antoivat ensimmäiseen pelastusvenee
seen jääneet miehet. 17 merimiehen lisäksi venees
sä oli luotsi Nestor Lindström. Kaikki olivat pahasti 
kohmettuneita, mutta hengissä. 

- Miesten nostaminen yhteysalukseen oli epä
toivoista työtä. Heidän pelastusliivinsä olivat jääty
neet panssariksi, josta ei saanut minkäänlaista 
otetta. Miehet eivät pystyneet itse auttamaan juuri 
millään tavoin, Torvald Sjöberg kertoo. 

SP 39 toi pelastuneet ja veneen Utöön, jossa oli 
polkaistu maasta kaikki asukkaat käsittävä hoito
organisaatio. Kangistuneita merimiehiä jaettiin ko
teihin lepoon ja lämpöön. 

Samaan aikaan kun SP 39 tavoitti Park Victoryn 
ensimmäisen pelastusveneen, luotsikutteri yhytti 
aamuhämärässä kaksi muuta. Toisen se otti hinauk
seen ja pelasti veden täyttämästä kolmannesta 
veneestä kapteeni Zeppin ja yhden matruusin. 

Työstä kävi näidenkin miesten pelastaminen. Osa 
merimiehistä oli niin kangistuneita, että heitä ei 

saatu nostetuksi luotsikutterin kajuuttaan. Heidät oli 
sidottava kiinni kanteen paluumatkan ajaksi . Kyl
mäkuolema väijyi aivan nurkan takana. 

Kahden Zeppin veneessä olleen merimiehen hy
väksi ei ollut tehtävissä enää mitään. Ruumiit 
kelluivat vedessä pää alaspäin. Vene ja ruumiit 
jätettiin ajelehtimaan merelle. 

Kanadansuomalainen 
esti mereen 
huuhtoutumisen 

Kallioluodolla Utön koillispuolella värjötteli 
edelleen 17 laivamiestä. Torvald Sjöbergin SP 39 
palasi luodon edustalle, mutta merenkäynti ei salli
nut vieläkään miesten pelastamista. Yksi mies 
jaksoi vielä seistä. Hänen käsimerkeistään oli pää
teltävissä, että muutkin olivat hengissä, joskin 
heikossa kunnossa. 

Vasta kolmannella yrittämällä, aamukahdeksalta, 
yhteysalus pääsi riittävän lähelle luotoa. Sjöbergin 
yllätykseksi kiveltä vastattiin hänen huutoonsa suo
meksi. "Kyllä täällä hengissä ollaan", ilmoitti 
sama mies, jonka Sjöberg oli nähnyt jalkeilla 
ensimmäisen kerran luotoa kiertäessään. Hän oli 
kanadansuomalainen matruusi Harry Luoma. 

Kivelle ammuttiin köysi ja mukaan otetun tylppä
nokkaisen soutuveneen avulla miehet saatiin kolme 
kerrallaan turvaan. Siirto onnistui Harry Luoman 
poikkeuksellisen ruumiillisen ja henkisen sietoky
vyn ansiosta. Kiskottuaan koko aamuyön kalikoiksi 
jäätyneitä kumppaneitaan takaisin kallion laelle , 
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kun myrsky oli pyyhkäistä heidät mereen, kanadan
suomalainen johti pitkän ja vaivalloisen pelastus
operaation meren pyyhkiessä edelleen laakean kal
lion yli . 

Luoman ansiona on pidettävä, että 15 kivelle 
jääneestä miehestä vain yksi menehtyi . Kylmyys oli 
liikaa 72-vuotiaalle kolmannelle perämiehelle Hen
ry C. Holstelle. Hän oli innostunut ottamaan pestin 
Park Victorylle saadakseen vielä kerran kokea 
merimiehen vapauden. Holstelle annettiin kolme 
tuntia tekohengitystä , mutta vanhan merimiehen 
henki oli paennut. 

Kapteeni ei 
uskonut laivan 
uppoamiseen 

Utössä tehtiin vapaaehtoista meripelastustyötä 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Jäätyneitä mie
hiä ohjattiin laiturilta koteihin ja linnakkeen tiloi
hin. 

Kapteeni Allen Zepp päätyi _19-vuotiaan Sven 
Franzenin vanhempien kotiin . Turussa opiskeleva 
Sven oli tullut kotisaarelle rauhalliseen joulunviet
toon, mutta joutuikin sairaanhoitajaksi. 

Kapteeni nukkui yönsä rauhallisesti, mutta nousi 
varhain jouluaamuna lähteäkseen ottamaan selvää 
miehistönsä hyvinvoinnista. Murheen painama 
päällikkö rauhoittui vähän tavattuaan kaikki henkiin 
jääneet. 

- Mutta sitten hänelle tuli huoli laivasta. Hän ei 

Park Victory oli 144-metrinen, 7 600 bruttore
kisteritonnin rahtilaiva. Victory-luokan alukset 
rakennettiin USA:ssa toisen maailmansodan 
loppupuolella. Ne olivat "parannettu painos" 
Liberty-luokan saattuerahtilaivoista, joita suol
lettiin upotussodan kiivaimpina aikoina sadoit
tain telakoilta. Höyryturbiini antoi Park Victorylle 
16 solmun huippunopeuden. Piirros: Jukka Sai-

suostunut millään uskomaan, että hänen aluksensa 
olisi uponnut. Nousin hänen kanssaan luotsimäelle , 
ja sielläkin hän vielä ihmetteli , minne laiva oli 
voinut kadota ankkuripaikaltaan, Sven Franzen 
kertoo. 

Utöön pelastetut Park Victoryn miehet olivat 
saarelle tuotaessa heikossa kunnossa, mutta suurin 
osa toipui nopeasti . Vain neljä miestä jouduttiin 
toimittamaan Turkuun sairaalaan . Heidät toi kau
punkiin Tapaninpäivänä merenkulkuhallituksen yh
teysalus Turku . Laivalla tuli myös 38 rannikkoty
kistön mantteleihin ja karvalakkeihin puettua pelas
tunutta ja kaksi vainajaa. 

Meri otti lopullisesti kahdeksan Park Victoryn 
merimiestä , eli 48-henkisestä miehistöstä 10 me
nehtyi . 

Park Victoryn haaksirikon ensimmäinen epilogi 
näyteltiin Utössä muutaman kuukauden kuluttua. 
Laivan varustamo muisti saaren asukkaita isolla 
kahvi- ja sokerilähetyksellä. 

Yhdyskunta mietti tovin , mikä olisi oikeudenmu
kainen tapa jakaa kalleudet . Lopulta päätettiin 
järjestää juhla, jossa säännöstelyherkut myytiin 
huutokaupalla . Myyntivaroilla tilattiin turkulaiselta 
kultasepältä kymmenhaarainen kynttelikkö, jonka 
jokaiseen haaraan kaiverrettiin haaksirikossa me
nehtyneen merimiehen nimi. 

Toinen epilogi nähtiin Park Victoryn uppoamis
paikalla 20. heinäkuuta 1948, eli melko tarkkaan 40 
vuotta sitten. Tarkastusalus Turun peräkannella 
siunattiin onnettomuuden uhrit viimeiseen lepoon, 
jonka jälkeen muistokynttelikkö vihittiin käyttöönsä 
Utön majakkakirkossa. 
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Park Victoryn 13,5 tonnia painava potkuri nostettiin 22 vuotta sitten. Se tuotiin Turkuun syyskuussa 
1966. Nosto-operaatio oli ajan tavan mukaan skandaalinkäryinen. Siitä poiki muun muassa 
vakuutuspetoksen yritys. 

Kapteeni Zepp 
menetti 
päällikönkirjansa 

Pian haaksirikon jälkeen Allen Zepp antoi meri
selityksen Turun Raastuvanoikeudessa. Hän ei ollut 
mielestään vastuussa onnettomuudesta, ei liioin 
varustamo tai miehistö. Hän nimesi haaksirikon 
"Jumalan sallimaksi". 

Amerikkalainen oikeuslaitos oli toista mieltä. 
- Zepp kirjoitti minulle kymmenen vuoden ajan 

Yhdysvalloista, Sven Franzen kertoo. 
- Hän kertoi, että sikäläinen tuomioistuin luki 

onnettomuuden hänen syykseen. Hän menetti pääl
likön kirjansa moneksi vuodeksi . Viimeisissä kir
jeissään hän kertoi saaneensa päällikönkirjan ran
nikkoliikenteeseen . 

Park Victory upposi alle 40 metrin syvyyteen 
kaksi meripeninkulmaa Utöstä kaakkoon. Koska 
veden syvyys oli uppoamispaikalla näinkin pieni, 

hylyn kimppuun käytiin kohta pikaa. 1940-luvun 
loppuun mennessä puolalainen yhtiö oli nostanut 
suuren osan 7 000 tonnin hiililastista. Vuonna 1966 
suomalaisen sukellusmeriromufirman sukeltajat 
nostivat hylystä vinssejä, kompassin , ja 13,5 tonnin 
painoisen potkurin. 

1960-luvulla heräsi myös huoli laivan raskaspolt
toöljylastista. Sitä arvioitiin jääneen hylkyyn jopa 
600 tonnia. Monena kesänä havaittiin hylystä tihku
van öljyä pintaan. Merenkulkuhallitus suunnitteli 
öljyn pumppaamista hylystä , mutta merkittäviä 
määriä öljyä ei löytynyt. 

Park Victory oli vielä 70-luvulla varsinainen 
urheilusukeltajien mekka, mutta ajan myötä haper
tuneesta hylystä on tullut vaarallinen loukku . Keski
laivan rakenteet ovat suurelta osalta syöpyneet rikki 
ja romahtaneet. Merivirrat ja sukeltajien happirikas 
ilma ovat nopeuttaneet syöpymistä. Mutta jouluyön 
1947 muisto elää. 

Jouko Vähä-Koskela 
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Tulikaste 

Lumi narskahti hiljaa Itämeren Ketun jalan alla, 
kun hän liikahti. Kettu tähysti Öröstä Koilliseen 
avautuvaa jäälakeutta ja hymyili tyytyväisenä itsek
seen talviyössä. Kirkas kuu valaisi maisemaa. 
Vieressä lumihangessa erottui asemissa oleva taiste
lija, heitä oli itse asiassa yli kaksisataa. Itämeren 
Kettu johti joukkoja. Edessä oli oleva huima 
taistelu. Tiedustelu oli selvittänyt, että Hiittisistä oli 
lähenemässä yli sadan miehen taisteluosasto tavoit
teena Örön linnakkeen lopullinen vaientaminen. 

"Ei tätä linnaketta vaienneta" , Itämeren Kettu 
pohti . Kaikki miehet , koirat ja hevosetkin oli hikeä 
ja vaivaa säästämättä asetettu saarta puolustamaan. 
Kaikki oli kunnossa. Vihollinen saa yrittää. Miehet 
saavat tulikasteen. "Lumivyöry, Lumivyöry, täällä 
Kettu", hän kutsui radioon. 

"Ilmoita paikkanne?" 
"Olemme kahden kilometrin päässä", sukahti 

radiosta hiljaa. Ketun aistit terävöityivät, niskaa 
kihelmöi, katse tunkeutui arktiseen yöhön. Mitään 
ei näkynyt, mitään ei kuulunut, ympärillä talviyön 
rauha. Pilvi työntyi kuun eteen. 

"Lumivyöry missä olette?" 
"Kilometrin päässä" 
"Mitään ei vieläkään näy. Vastustaja on todelli

nen mestari. Hiljainen, näkymätön ja tehokas . Ei 
auta . Puolustusryhmitys on nerokas ja miehet huip
puunsa viritettyjä. Pahuksen pilvi pimentää pahasti 
maiseman" , haikaili Kettu . 

"Olemme avorivissä 200 metrin päässä murto
kohdasta. Aloitamme hyökkäyksen". 

Itämeren Kettu tähysti silmät päästään, terästi 
kuuloaan. Ei mitään , ilmoituksia ei tule mitään . 
Kirottu Lumivyöry, olenko lyöty? Samassa kajahti 
ilmoitus: "Valoraketteja noin kaksi kilometriä koil
liseen olevan saaren takana!" 

Itämeren Kettu huomasi asian jo itsekin. Raketit 
piirtyivät taivaalle , rynnäkköhuuto ja etäinen asei
den rätinä kaikui korviin . Kettu pohti: "Mistä on 
kysymys?" Ketun sylissä oleva radio sähähti: 

"Hyökkäämme, olemme murtokohdassa! Avat
kaa tuli, että näemme asemanne!" "Taitaa tulla 
Lumivyörylle selittämistä", pohti Kettu ja komen
si. "Miehet kasarmille , harjoitus on päättynyt!" 

Aiheen tyrskylle antoi Olavi Simola 
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Eero Raussi: 

Olen rauhanturvaajana Golanilla 

Terve. Mitä kuuluu? Eipä kummempaa - puoli 
vuotta YK-hommissa Golanilla on takana. 

Mikä sai vanhan majurin lähtemään Lähi-idän 
seikkailuun? Sanottakoon heti aluksi, että seikkai
lulla ja YK-tehtävillä ei ole mitään tekemistä 
keskenään. Sen joka näin kuvittelee tehtävää ajatel
lessaan on parempi jäädä kotiin. Lasteni päästyä 
koulusta ja oman työni kohtuullisesti opittuani 
tuntui aika kypsyneen aiemmin vieraalle tuntunee
seen YK-palvelukseen. Vaikka varsinainen palk
kaukseni ei juurikaan parantunut YK-tehtävissä, 
tarjoaa päiväraha mahdollisuuden tulla alueella 
hyvin toimeen. Näin jää palkkaus periaatteessa 
käyttöön asuntoon, autoon tai muuhun tarpeelliseen 
kohteeseen. En voikaan kieltää etteikö verottoman 
auton hankinta olisi ollut eräs motiiveistani . 

Pelkästään taloudellisten etujen takia ei tehtäviin 
kuitenkaan kannata lähteä. Täytyy olla pilkettä 
silmäkulmassa, vastaanottavainen korvienväli ja 
tehokkuutta jaksaa antaa parhaansa YK-iehtävään 
vuoden ajan. Ryppyotsaisten ja onnenonkijoiden on 

syytä pysyä kaukana YK-tehtävistä. Sama koskee 
myös niitä, jotka kuvittelevat voivansa lähteä ongel
miaan pakoon pois Suomesta. Useimmat kesken 
"könnylennolla" kotiutetut kuuluvat näihin ryh
miin. 

Jos asiasi ovat kunnossa Suomessa: luottavainen 
suhde tyttöystävään/vaimoon, raha-asiat ok, ei on
gelmia alkoholin käytössä ja olet reservissä hankki
nut itsellesi ammattipätevyyden työkokemuksineen, 
harkitse avartavaa vuotta kansainvälisestikin arvos
tetuissa YK-joukoissa. Mainittakoon vielä eräitä 
erikoistehtäviä, joihin kaivataan sekä sotilaallisesti 
että ammatillisesti päteviä reserviläisiä. Pappi on 
todellinen korvienvälihuoltaja, jonka puoleen on 
voitava kääntyä kipeimmissäkin kysymyksissä. Hä
nen apunaan toimii diakoni . Kaksi lääkäriä, ham
maslääkäri sekä majurin arvoinen oikeusupseeri eli 
legaali on rankattu palkkauksessa pataljoonan hui
pulle. Lisäksi postia hoitaa suoraan Suomeen Posti
pankin alaisena upseerina tai sotilasvirkamieheuä 
postimestari apulaisineen. Tehtävän tärkeyttä lienee 

• 
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turha korostaa kun muistetaan Tuntemattoman Soti
laan viisaus tytöistä ja kirjeistä . 

Kantahenkilökunta tekee tehtävästään yhden vuo
den ja reserviläiset kahdeksan kuukauden sopimuk
sen. Reserviläisten osalta sopimusta jatketaan 
useimmissa tapauksissa 12 kk:een ja poikkeukselli
sesti 16 kk:een ja jopa 20 kk:eenkin. Kantaupseerei
den arvot ovat ennalta määrätyt. Toimiupseeri! 
aloittavat yleensä Suomen arvoistaan, mutta voi
daan YK-tehtävässään vuoden aikana ylentää jopa 
kapteeneiksi . Reservinupseeri! aloittavat yleensä 
luutnantteina, ellei heillä Suomessa ole ylempää 
arvoa. Heitä voidaan ylentää palveluksen aikana 
kapteeninkin arvoon . Reservin miehistö ja alipääl
lystö aloittaa aina jääkäreinä. Heidät voidaan Suo
men sotilaskoulutuksesta riippumatta ylentää yli
vääpelin arvoon saakka. Kaikki arvot , kuten puo
lustusvoimissakin on kiintiöity . Kun joku arvo 
" vapautuu", siihen voidaan aina määrätä uusi 
henkilö YK-palveluksessa osoitetun kyvykkyyden 
perusteella. 

Lomia on riittävästi. Niiden aikana on mahdolli
suus tutustua halvalla Lähi-idän maihin omalla 
autolla tai pataljoonan järjestämillä opastetuilla 
matkoilla. Keskimäärin kerran kolmessa-neljässä 
kuukaudessa käydään huoltolennolla Suomessa. 
Useimminkin se on tosin mahdollista. Puolustusmi
nisteriö on järjestänyt sekä Libanonin että Golanin 

pataljoonia palvelevan yhteisen ns. huoltolennon 
Helsinki-Tel Aviv-Helsinki joka toinen viikko. 
Näille lennoille YK-sotilaat voivat varata paikkoja. 
Lentojen välillä jää Suomi-lomaan siten noin kaksi 
viikkoa aikaa. Maksu on tällä hetkellä edestakaises
ta lennosta 900 mk. 

Kotimaan joukoissa päivittäinen palvelus on kou
lutusta ja valmiuden ylläpitoa erilaisin harjoituksin, 
valvontatehtävin jne. YK-palvelus painottuu val
vontaan ja valmiuteen. 

Niinisalossa saadun yleisen koulutuksen jälkeen 
toimialueella koulutetaan uudet soturit , hiutaleet , 
parin ensimmäisen kuukauden aikana vanhempien, 
vaittereiden, opastuksella partioimaan, vartioimaan 
ja raportoimaan oman vartioasemansa toimintapii
rissä . Koulutusvaiheen päättyessä pidetään koulu
tustarkastus , jossa käytännön harjoituksin testataan 
taidot . Opittuaan tehtävänsä hiutaleet ovat muiden 
mukana rutiinitehtävissä. Sopeutuminen vartioase
man, posen, elämään käy yleensä kivuttomasti , sillä 
henki asemilla on hyvä. 

Pataljoonan on tultava toimeen omillaan . Tarkoi
tan tällä sitä, että valmistamme itse ruuan , raken
namme ja ylläpidämme rakennukset (n . 200 kpl), 
teemme sähkötöitä, korjaamme ajoneuvomme jne. 
Vaikkakin meitä tukee kaksi huoltoyksikköä, suurin 
osa luettelemistani tehtävistä hoidetaan pata! joonan 
omin voimin. Vartiojääkäreiksi sekä EHK:n pio-
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Rauhanturvaajilla on hyvät suomalaiset ajoneuvot. 



_ 22------------------pauhuja ~-
neeri- , viesti- , korjaamo- , huolto- , komento- , va
rasto ja lääkintäjoukkueisiin valitaan käytännön 
ammattimiehiä, joiden työtaitoon on voitava luot
taa . Kun mainitsin , että päätehtävä on luonnollisesti 
alueen valvonta , vievät rakentaminen ja "elämän 
pyörittäminen" valtaosan YK-miesten ajasta ja 
takaavat samalla sen, ettei vapaa-ajan ongelmia 
pääse syntymään . 

Pataljoonan käyttämä kieli on melkoista YK
slangia. Se on sekoitus englantia, savon, stadin, 
Oulun ja Varsinais-Suomen murretta , joihin on 
sekoittunut muutama sana arabiaa ja hebreaa . Ulko
puolisen on vaikea saada siitä mitään tolkkua. 
Tuttua Turun murrettakin kuulee paljon . Mainitta
koon, että otin tehtäväni vastaan turkulaisella maju
ri Pertti Tähkäpäältä ja luovutan ne elokuun lopussa 
turkulaiselle majuri Ilkka Himaselle . Talousupseeri
narnme toimii toisen polven rt-mies luutnantti (res) 
Jari-Pekka Kurki ja muonavarasloa hoitaa juoksija
luutnantti Hannu Rosilainen, molemmat Turusia. 
Lisäksi jääkärin-ylivääpeli'n tehtävissä toimii useita 
Turun alueen rt-miehiä . 

Muitakin rannikkotykkimiehiä on palaljoonas
samme vilisemällä. Pataljoonaupseerina toimii ma
juri Jukka Voipio Helsingistä , viestiupseerina kap
teeni Rauno Niemi Kotkasta, taisteluvälineupseeri
na kapteeni Ilkka Turunen , lähtöisin Kotkasta , 1. 

JK:n päällikkönä TurRtR:ssäkin pitkään palvellut 
majuri Aulis Tamminen ja huoltotoimiston toimis
toaliupseerina vääpeli (res) Kari Niinimäki Helsin
gistä, muutamia mainitakseni . 

Esikunnan, muiden YK:n joukkojen ja paikallis
ten kanssa asioidaan englanniksi . Alkuun koin 
vajavaisen kielitaitoni takia ajoittain vaikeita hetkiä 
keskustellessani puhelimessa kanadan tai irlannin 
painotteisella englannilla soittavan henkilön kanssa. 
Kirjelmien laadinnassa olen voinut tukeutua luut
nantti J-P Kurjen verrattomaan englanninkielen 
taitoon . Pikku ponnisteluin kielitaitoni on parantu
nut eikä siinä suhteessa ole enää ollut vaikeuksia. 
Vuosi YK-tehtävissä antaa erinomaisen tilaisuuden 
harjaannuttaa kielitaitoaan, saada uusia ystäviä ja 
nähdä erilaista elämää. Lähes poikkeuksetta jokai
nen YK-soturi on voinut todeta saaneensa matkal
taan paljon kokemuksia ja olleensa tyytyväinen 
palvelukseensa. Nähtyään elämää Lähi-idän maissa 
osaa arvostaa korkealle kotimaan olosuhteita. 

Tehtäväni ANBATT-UNDOF:ssa on vähintään
kin yhtä mielenkiintoinen kuin TurRtR:ssäkin. Olen 
viihtynyt erinomaisesti, mutta samalla kaipaan Saa
risto- ja Raumanmeren luontoa ja ihmisiä. 

Nähdään syksyllä. Tsemppiä! 

Eero Raussi 

Ohje laitteista vastaaville henkilöille 
Koska moni henkilö suorittaessaan korjaustöitä 

menee vahingossa ja vain korjaa vian , annamme 
ohessa selvityksen siitä miten asian tulee oikeaoppi
sesti hoitaa. 

Kun huomaa! teknisen vian sinulle uskotussa 
laitteessa, muista kertoa viasta kaikille esimiehillesi 
esim. aamupäivän aikana. Tämän jälkeen voit 
keskittyä kyseisen vian korjaukseen pitkältikoulu
tettua ammattitaitoasi käyttäen . Seuraavaksi sinulla 
on velvollisuus ilmoittaa kaikille esimiehillesi , että 
kyseinen vika on nyt tullut korjattua . Eikä ole syytä 

unohtaa selvitystä tehdessäsi kertoa kaikista niistä 
vaikeuksista jotka ovat tähän liittyneet, mutta vaati
mattomana miehenä kerrot vain oleellisen. Käydes
säsi keittiöllä sinun on hyvä kertoa etenkin naisille 
kaikista niistä teknisistä ongelmista, jotka sinua 
ovat päivän aikana koetelleet ja heille sinun ei ole 
tarpeellista esittää vaatimatonta. Aikaa näihin selvi
tyksiin on syytä käyttää iltapäivä. 

"Laajakulma" 

Taistelijasta oppilaaksi 
Alokasaika 

"Alokasaika on kiireinen, tiivis ja hauska. Tu
vassa on ollut todella hyvä porukka ja jaosjohtaja on 
ollut linnakkeen paras", kertoo Pekka Ahokas 
15 . 3. koulutuksestaan. 

Kaikenlaisia kommelluksia on sattunut. Keneltä 
on jäänyt kaasuharjoituksessa suodatin laittamatta, 
kuka on sovitellut nenäliinaa jalkarättinä jalkaansa. 

Naurua, hikeä, marsseja ja ammuntoja on riittänyt. 
"Siviili alkaa vieraantua. Lomilla tuntee itsensä 
ulkopuoliseksi ja juttelee vain "sotajuttuja", kun ei 
muusta tiedä" . 

30. 3. oli Kuuskajaskarissa valatilaisuus . Tauno 
ja Marjatta Ahokas olivat myös tulleet seuraamaan 
poikansa valaa. "Vaikuttava ja mieliinpainuva tilai
suus", totesi Tauno Ahokas. "Merijää loi hienot 
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Uljas Mäkelä lukee valan kaavaa. 

puitteet tapahtumalle" . 
Peruskoulutuskauden jälkeen Pekka Ahokas siir

tyi oppilaaksi aliupseerikurssille . 

Aliupseerikurssi I tavoitteena 
nuorempi ryhmänjohtaja 

Välittömästi alokasajan jälkeen alkoi uusi koulu
tusjakso, aliupseerikurssi 1. Kurssin kouluttaja yli
luutnantti Matti Vainionpää kertoo kurssin tavoit
teista: "Peruskoulutuskauden lopulla tapahtuu alok
kaiden jako koulutushaaroihin . Rykmentin vaativin 
jatkokoulutusvaihtoehto on ryhmänjohtajakoulutus. 
Ryhmänjohtajia on valittava moniin eri tehtäviin: -
tulenjohto- , keskiö, tykki-, merivalvonta- ja viesti
linjoille. Kullekin linjalle valittavalta oppilaalta 

Tauno ja Marjatta Ahokas poikansa valatilai
suudessa. 

vaaditaan hyvät edellytykset selviytyä aliupseeri
koulutuksesta ja ryhmänjohtajan tehtävistä. Lisäksi 
kullakin kirjallaan oma! erityisvaatimuksensa. 

Kurssi on kahdeksan opintoviikon pituinen ja 
tavoitteena on nuorempi ryhmänjohtaja joka hallit
see 

oman koulutushaaransa välineiden ja aseiden 
käytön 
ryhmän kouluttamisen ja johtamisen perusteet 
sekä linnakkeen kokoonpanon ja taistelun perus
teet 

Kurssi on jaksotettu opetettavien aiheiden mu
kaan mm. johtamistaidon, eriytyvän koulutuksen 
taisteluvälinekoulutuksen ja toimintavalmiuskoulu
tuksen jaksoihin . Kurssi on tiivis ja vaatii oppilailta 
jatkuvaa opiskelua ja harjoittelua, sillä kilpailu 
reserviupseerikurssille pääsystä on kovaa. Kurssin 
loppuosalla teoriassa opittuja tietoja ja taitoja har
joitellaan ja sovitellaan käytäntöön leireillä. Taiste
luharjoitusleirillä annetaan perusteet ryhmien johta
miseen taistelutilanteissa. Toimintavalmius ja patte
rinharjoitusleireillä harjoitellaan ja sovelletaan ty
kistöllisiä taitoja . Partiokilpailussa punnitaan oppi
laiden fyysinen ja henkinen kunto ja yhteishenki" . 
Oppilas Pekka Ahokas vakuuttaa: 

" Aliupseerikurssi teettää paljon töitä . Lomillakin 
tulee luettua kokeisiin . Palvelu on henkisesti va
paampaa kuin alokasaikana, perusasiat hallitaan. 
Tällä hetkellä keskitytään opetettavaan asiaan". 

Timo Ylönen 
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Haluatko Killan 
jäseneksi? 

Killan sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi 

pääsee jokainen rannikkotykistössä tai muissa ran

nikolla toimivissa aselajeissa palvellut tai palveleva 

ja sotilaskotitehtävissä toiminut tai toimiva Suomen 

kansalainen sekä killan varsinaisen jäsenen omai

nen. Killan varsinaiset jäsenet hyväksyy johtokun

ta . 
Mikäli olet rannikkotykistöhenkinen ja kiinnostu

nut toiminnastamme lähde mukaan retkillemme, 

joilla voit ilmoittautua jäseneksi. Voit myös soitella 

johtokunnan jäsenille tai kirjoittaa killan osoittee

seen: Turun Rannikkotykistökilta ry PL 531, 20101 

TURKU. Varusmiespalveluksessa olevat saavat il

moittautumiskortteja yksikön vääpeliltä. 
Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Elina Laiho 

Killan toimihenkilöt 1988 
Killan vuosikokouksessa Turun Upseerikerholla 

12. 3. 1988 valittiin yksimielisesti killan puheen

johtajaksi edelleen Toivo Veriö (puh . 921 / 

311 217). 
Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle jäse

net ja johtokunta järjestäytymiskokouksessaan 

7. 4. 1988 jakoi tehtävät seuraavasti: 
Reino Linkosaari varapuheenjohtaja (puh. 921/ 

392 362) 
Elina Laiho sihteeri (puh . 921 /519 762) 
Irmeli Mäihärnäki taloudenhoitaja (puh . 921 / 

858 847) 
Esko Toivonen tiedottaja (puh. 921/443 271) 

Helga Wilkman huvitoimikunnan vetäjä ja jäsenkir

juri (puh. 921/317 332) 
Matti Ahlroos jäsen (puh. 921/323 746) 
Albert Heino jäsen (puh. 921/329 870) 
Heikki Kanervamäki jäsen (puh. 921/371 176) 

Pentti Laine jäsen (vara) (puh. 921/771 552) 
Kauko Peltonen jäsen (puh. 921/442 264) 

Pekka Päivärinta jäsen (vara) (puh . 921/501 662) 

Heikki Suomäki jäsen (vara) (puh. 921/311 237) . 

Kilta piti vuosikokouksensa Turun Upseerikerholla. Puheenjohtajistossa vasemmalta Elina 

Laiho, kunniapuheenjohtaja Aarre Kurki ja puheenjohtaja Toivo Veriö. 

Kilta teki talvella on-
nistuneen ostos-
matkan Ruotsiin. 
Tunnelma oli katos
sa laivalla. 

Killan kesätapahtumat! 

11 . 6. kilta järjestää ratkiriemullisen retken Gyltön 

saarelle. Ohjelma on seuraava: 
Lähtö Latokarista ka Paraisella Gyltöön 
kello 12.00. Saapuminen Gyltöön n. klo 
14.30. 
Ruokailu sotilasruokalassa klo 14.45-
15.30. 
Linnakkeen esittely klo 15.30-16.30. 
Kahvitarjoilu sotilaskodissa klo 16.30-
17.00. 
Herrasmieskilpailu sekä siskoille että veljille 
klo 17.00-18.00. 
Siirtyminen varuskuntakerholle klo 18.00 
jossa ohjelmaa ja tanssia. 
Lähtö ka Paraisella n. klo 22 .00. Kauko 
Peltonen juontaa juhlan. Retkipaketin hinta 

on 80,00 mk. Linja-auto n:o 17 A lähtee 
kauppatorilla Latokarille. Sitovat ilmoituk
set Toivo Veriölle (puh. 311 217) 6. 6. 
mennessä. 

riölle (puh. 311 217) 6. 6 . mennessä. 

30. 7. tehdään matka Uuteenkaupunkiin rykmentin 
valatilaisuuteen. 
Budapestin matka kesä-heinäkuussa peruun
tui osanottajien vähyyden vuoksi . 

3. 8. tehdään matka Vaasaan Rannikonpuolusta
jien päiville. 

13. 8. tehdään matka Hankoon ja Russaröön. Oh

jelmassa tutustuminen Russarön linnakkee
seen, jossa sotilasmuonitus. Ilta tanssin 
merkeissä Hangon upseerikerholla. 

Viimemainituista tapahtumista ilmoitetaan aika
naan kiltapalstalla. 

HUOM! Kantahenkilökunta tervetullut killan ti

laisuuksiin. Kilta pyytää, että jäsenmaksut 35 ,00 

mk suoritettaisiin kesäkuussa. 
Johtokunta toivottaa kaikille kiltalaisille, ryk

mentin kantahenkilökunnalle ja varusmiehille viih

tyisää ja miellyttävää kesää. 
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Linnakkeen pystyssä pitävänä voimana ovat kaut

ta aikojen toimineet linnakkeella asuvat ja työsken
televät naiset. 

Utössäkin palveli Aino, suurikokoinen, rauhalli
nen, työteliäs Impilinnassa yksikseen asusteleva 
keittäjä. Samanaikaisesti siellä oli myös Anja , 
pieni , vilkas, riuska viiden poikalapsen äiti , joka, 
miehensä ollessa kurssilla, hoiti perhettään ja lin
nakkeen tutkamittausta sekä keskusta . 

Elettiin myöhäissyksyn hetkiä , linnut olivat pää
osin muuttaneet etelään, luonto oli ruskasta har
maantunut, päivä lyhentynyt. 

Aino lepäsi vuoteessaan raskaan päivän jälkeen 
kuunnellen tuulen nukuttavaa ja rauhoittavaa ääntä, 
kun korviin kantautui aavemainen ääni: välähdys 
kop, välähdys kop , välähdys kopkop. 

Aino ei ennen monivuotisen saarellaolonsa-aika
na ollut moista ääntä kuullut ja ihmetteli sen 
alkuperää. Hetken päästä ääni toistui ja sitten taas 
jälleen loppuakseen lopullisesti . 

Koska Aino pyrki panemaan ympärilleen tapah
tuvat ilmiöt järjestykseen, hän vielä seuraavan 
päivänkin pohti asiaa ja sitten se unohtui mielestä. 
Parin illan jälkeen öinen koputus taas toistui umpi
pimeässä, suorastaan hieman pelottavassakin yössä 
ja pani Ainon valvomaan huolestuneena hetken 
verran. 

Ainon puhuessa keittiössä äänestä, joku tiesi 
kertoa, että aaveet pitivät juuri senkaltaista menoa. 
Kun hetki oli asiaa pohdittu todettiin, että Utö on 

ihanteellinen paikka haaksirikkoisten ja sodassa 
kaatuneiden vainajien sieluille temmeltää. 

Ainon mennessä levolle päivällä käydyt keskus
telut olivat mielessä, uni ei tahtonut tulla ja olo oli 
jännittyneen odottava. Ja si lloin taas: kop - kop -
kop - kopkop-kopkop, aina kun majakka välähti. 
Kylmäverisesti Aino päätti tällöin mennä, henken
säkin uhalla , katsomaan aavetta . Aamutakki ympä
rillään, sammutettu lamppu kädessään hän hiipi 
hiljaa kohti ääntä . Ääni kuului taas: KOP - KOP -
KOP - KOP - ja Aino oli näkevinään edessään 
vaalean hahmon . Sydäntä kylmäsi, mutta sisu 
pakotti etenemään päin aavetta syyspimeässä yössä. 

Vihdoin äänen opastamana Aino oli niin lähellä 
aavetta, että arveli voivansa nähdä aaveen jos 
sytyttää lampun. Lampun syttyessä Aino näki 
vaalean olennon kirves kädessä ja hän kuuli kam
mottavan kirkaisun . " A -ANJA". - Anja: Huokai
si Aino. 

Sydän pompottaen taskulampun pelästyttämänä 
Anja, joka vielä haukkoi osin henkeään , selvitti 
olevansa pilkkomassa puita tutka vuoron päätteeksi . 
Siihen aikaan lämmitys nieli paljon puita. Valonläh
teenä hän käytti majakan valoa. 

Tämän jälkeen Aino ei aaveita pelännyt mutta 
usein hänen kuultiin raitilla sanottavan: 

" Kun majakka vilkkaa, niin Anja puita loppaa". 
Linnakkeen naiset kykenevät poikkeuksellisiin ja 

rohkeisiin suorituksiin. Siunattuja olkoot ... 

TYRSKY 

Uuden koulutusjärjestelmän mukainen aliupseeri
kurssin I jakso (AuK 1) toimeenpantiin Kuuskajas
karin linnakkeella 7. 4.-2. 6. 1988. 

Uudistus muutti aiemman ryhmänjohtajavalmius
jakso 1 :n (RJv O aliupseerikurssin D jakson (AuK n. 

Käytännössä uudistus aiheuttaa muutoksia arvos
telu-, palkitsemis- ja päätösjärjestelyihin. 

V-P Paatero 

Jakso toteutettiin aiemman opetusmenetelmän 
mukaisesti kurssin muotoisena ja yhteisenä Han
RPston kanssa. Lisäksi kurssilla koulutettiin asela
jin yhteinen merivalvontalinja. Jakson opetusohjel
ma on varsin teoriavoittoinen ja tiivis . Vaihtelua 
sisäopiskeluun ja käytännössä harjaantumista ryh
män johtamiseen on tuotu maastoharjoituksin . 

AuK I aikana toteutettiin tykistöharjoitus Repo
saaressa 4. -6. 5., taisteluharjoitusleiri Reilassa 
17.-20. 5. ja yhdistetty toimintavalmius ja patteri
harjoitus Örössä 25 . 5. -1. 6. , meri valvontalinjalla 
oli oman miehistönsä merivalvontakurssin kanssa 
yhteinen valvontaharjoitus Utössä 10.- 12. 5. 

Jaksolla oli oppilaita yhteensä 93, jotka edustivat 
jatko-osastoja seuraavasti: 
TurRtR 57 
HanRPsto 29 
SIRtR 5 
KotRPsto 2 

Jakson jälkeen osa jatkaa opintojaan rannikkoty
kistökoulussa reserviupseerikurssilla ja loput aliup
seerikurssin II jaksolla Utössä ja Örössä tai omissa 
joukko-osastoissaan. 

Toivon kaikille menestystä seuraavalla koulutus
jaksolla. 

Kurssin johtaja 
Kapteeni V-P Paatero 
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Tulenjohtolinja 

1. Aalto Petri A 23 . 9. -68 Turku: 
" Turku tietoa pojat" . 2. Aaltonen 
Asko A 24 . 1.-68 Rauma: " Joka
naisen unelma, tuvan commando •'. 
3. Ahola Jari U 31. 1.-68 Perniö: 
" Miss on mun kiöruuvi?" 4. Angel
astri Micael 15. 7.-68 Stuttgart: 
" Hyvin pomppii" . S. Erjala Antti 
VJ 18. 8.-68 Perniö: " Possua pojat 
- taakse pstu !" Fomin Timo T 
15. 3.-68 Helsinki: " Se olis tosi 
siisdii" . 7. Haggren Esa T 6. 10.-
68 Turku: " Pakko painaa kun pilsu 
on loppu" . 8. Harvonen Rami P 
26 . 4 .-68 Pori: " Bryan Adams, lin
jan kätilö/psykologi". 9. Hentto
nen Harri 12. 10.-68 Turku: " Mitä 
Ylämaan Robinit?" 10. Immonen · 
Mika J 12 . 8.-68 Kauniainen: " Hy
vin menee, ojas ollaan". 11 . Järvi
nen Mika T 17. 8.-68 Espoo: " Lin
jan valkoinen neekeri". 12. Kaner
va Roy Ml 7. 12.-68 Pori: "Oppi
kirja pahkasika", kiire ainoastaan 
tupakalle . 13. Klvirauma Kari
Pekka 2. 8.-68 Rauma: " Kyllä her
ra luutnantti " . 14. Koivunen Sami 
KV 28. 4 .-68 Rauma: " Tää on elä
mää". 15. Laakso Onni K 15. 5.-
68 Salo: "Särmimrnät unisulkei
set". 16. Laurila Kai O 30. 7 .-68 
Vehmaa: " Jatkakaa toki " . 17. Leh
to Mikko O 24 . 8.-68 Turku: 
" Sain". 18. Meltola Niko J 9. 8. -
68 Turku: " Kaasuhälytys korjaan 
kaasuhyökkäys". 19. Määttä Jari 
T 14. 6 .-68 Pori: Linjan Giinther: 
" Messerschmittillä kosteaan het
teikköön" . 20. Riihonen Marko H 
24. 9 .-68 Helsinki: " Pihviä pojat". 
21. Ruotsalainen Jarkko J 5. 11.-
68 Otalampi: " Leirillekin gramrnari 
mukaan" 90 dB Sony Walkman . 
22. Röyhklö Juha T 30. 4. -68 Per
niö: " HL 6 ja tosi wäbä" . 23. 
Virkkl Jaakko 21. 11.-68 Perniö : 
" Suffelia pojat - ei tipu!" 

5. Antti Erjala 6. Timo FOll'W1 

9. Hanl Henttonen 10. Mika Immonen 

13. Kari-Pekka towauma 13. Sami KoiYunen 

17. Mldro Lehto 18. Niko Mefto&a 

21 . Jatld<D - 22 . .Alha AOyl"iO 

7. Esa Haggren 8. Rami Harvonen 

11 . Mika JAMnen 12. AoyKane,va 

15. Onni Laak9o 16. Kai Laurila 

19. Jari MUU 20. MalkO Riihonen 

23. Jaakko Vit1dd 
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Keskiölinja 

24. Ahokas Esa P 4. 1.-68 Rauma: 
" Ei stressiä", ja tasan klo 18 kuu
luu tasainen kuorsaus . 25. Eurola 
Markus T 10. 6 .-68 Tampere: 
" Lukematta Ratekoon , rakastaa 
keskiötä ja kinesviikonloppuja pes
simisti, joka ei löydä mistään mitään 
positi ivista". 26. Hakoila Risto 1 
5. 10.-61 Turku: " Kurssin seniori. 
Särmä vemppa-tst-kone". 27. Hari
nen Antti J 10. 12.-68 Tampere: 
" Mansen elektroniikkamies, puhuu 
kummallisia ja kummallisesti''. 28. 
Helskyaho Marko J 19. 2 .-68 Sa
lo: "Anteeksi - eiku - korjaan, mä 
haluun lomill! " 29. Hänninen Pet
ri J 28 . 7.-68 Helsinki: Parta kasvaa 
ja HL-lomat palaa . Ei todellakaan 
rakasta telamiinaa ja kelamiinaa. 
Toiminnan motto: "Urakan päälle 
savut". 30. Jaakkola Timo T 
11 . 5.-66 Vantaa: Taftin tuki ja 
turva. Ei kines viikonloppuja. Mot
to: " Herra kapteeni saanko kysellä 
typeryyksiäni". 31. Järvinen Tero 
J 24. 4 .-68 Turku: " Punkantekolus
mu . Ja hymy pitää tilanteessa kuin 
tilanteessa" . 32. Kaunistola Esa 
AJ 16. 1.-63 Helsinki: " Ojennus! 
- Ne jotka pystyy", filosofistinen 
lehtimies. 33. Koskinen Mika K 
13 . 6. -68 Turku: " Pikkumies -
suuri suuttuessaan, totesi usein saka
ramiinan vaikutuksen punkkaan -
ei turhaan stressaa". 34. Leino Jari 
3. 12.-62 Espoo: " Linnakkeen sär
min lepo". 3S. Leppänen Semi 
Petteri 26. 10.-68 Turku: Valtava 
raisiolainen uhkapeluri . " ! love 
mustis". 36. Lille Janne G 2. 4.-
68 Helsinki: Linjan sairain mies, 
joka ei kestänyt tuntiakaan ilman 
tupakkaa. Motto: " Nyt tuntuu jo 
oireita". 37. Myllyoja Jari J 
21. 10.-68 Turku: Särmä saabisti . 
"Vemppa vapaa?" 38. Nieminen 
Jukka P 7 . 10.-68 Espoo: " Juok
sija-ässä, mestarikokki , ei masennu 
juuri mistään". 39. Närvä Janne J 
14. 3.-68 Turku: " Tuvan ainoa uk
komies, joka tietää , miten iltatoimet 
kestävät". 40. Pukarlnen, Jyrki M 
N 24. 10.-65 Nummela: Tiskimies 
Pukarinen herättää yleistä pahennus
ta tyttömäisellä kiekumisellaan. 
Motto: " Hiilihydraatti on alkuai
ne". 41. Relnilä, MlkaJ2I. 2.-68 
Vehmaa: " Mustisfani , nauru her
kässä Vehmaan veikolla". 42. Rin
ne Teemu J 6. 2 .-69 Kirkkonummi: 
" Taas tätä samaa discoa. Lopetta
kaa jo! " Walkmannit korvissa aa
musta iltaan. 43. Suomi Kari A 
24 . 2 .-67 Turku: " Lahti-lepo-Lah
ti" varma talous-au . 44. Tirkkonen 
Janne J E 5. 8.-68 Porvoo: Aina 
särmä punkka. "Kokenut" video- ja 
valokuvaaja: 4S. Tuominen Juha A 
25 . 9 .-68 Perniö: "Ni, ja sillon 
meni " maalaisjuppi. 46. Tuominen 
Pasi P 10. 6 .-68 Turku: " Keskiön 
hiljainen kuntoihme". 47. Uusitalo 

24. Esa Ahokas 25. Markus Ewola 

32. Esa Kauristola 33. Mika Koskinen 

36. Janne Ule 

40. Jy,1<1 Nwlnen 41 . Mka ReinHI 

44. Janne Tirkkonen -45. Juha Tuominen 

26. AistoHakolla 27. Antti Harinen 

34. Jan Leino 35. Semil-

38. Jukka Nlemnen 39. Janne Nlrvl 

42. Teem.1 Time 43. Karl Suomi 

-46. Pasi Tuominen 47. RaU'lOUusltak> 
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Rauno I 27 . 1.-65 Rauma: " Velt
toileva bitlihinnu". 48. Virta Mar
ko T 4. 11.-69 Rauma: " Hylsy 
varmaa tulee". Ei iske lukeminen . 
49. Yliniskala Pauli T 1 7 . 3. -68 
Turku: Haka aseradalla. kesken 
uniltaan herätessään kiukkuinen eli 
käytännössä aina. Motto: " Foijaan 
Foijaan!!! " 

Tykki linja 

50. Aarnisalo Jan K E 12. 2 .-68 
Lohja: ' "Ei iske". SI. Ajanko, Jari 
A 14. 11.-68 Uusikaupunki: "Lin
jan sännin luumu". 52. Andersson 
Jyrki J 14 .8.-68 Salo: " Se on 
miehekästä". Lokakuun alokaspa
ral. 53. Hakkarainen Mika 11 . 6 .-
68 Espoo: " Hei , kuka kertoo mulle, 
miten tää menee' '. 54. Heino Rami 
T 25. 4 .-68 Turku: " Särmä unis
saankin". SS. Huurinainen Tom
mi S 26. 4 .-67 Rauma: "Ei pal väli 
ol". 56. Kuha Kari M 14. 4 .-68 
Rauma: " Narikkamajuri . Loma 
tj . Piraten Pub" . 57. Lahtinen 
Sauli R T 29. 11 .-68 Turku : "Tur
va kii ... valo pois, et ' saa nuk
kuu". 58. Laine Vesa T 20. 3.-68 
Salo: " Tuvan rauhallisin mies, ei 
turhasta sähähdä". 59. Mäkinen 
Petri A 14. 11.-68 Turku: "Selvä 
se sitten" Turun lahja maailmalle. 
60. Pulkkinen Isto I 1. 9 . -68 Uusi
kaupunki: "Tupa 5:n romaanin kir
joittaja. Linnakkeen harjauskoneen 
omistaja" . 61. Puttonen Kai P 
27. 7.-68 Kaarina: ''Linnakkeen 
särmin tiskikonekin" . 62. Päiviö 
Timo O 15. 5.-68 Marttila: "Elvyt
tää mielellään Annea" . 63. Pöyhö
nen Janne P 23. 5.-68 Turku: 
" Kappariainesta". 64. Kajalin Ti
mo A 15. 10.-68 Turku: " Täynnä 
itseluollamusta". 65. Rissanen Ari 
P K 13. 11 .-69 Säkylä: "Huutakaa 
aamutoimet ohi , ei mä pääsen sa
vuil' " . 66. Sandberg, Tero J 
2. 9 .-68 lnkoo: " Tuvan ruotsalai
nen , ainainen valittaja". 67. Taipa
le Jarkko Y 25. 1. -68 Raisio: 
" TST-koneen motto: 66 KES 75 
ORAK". 68. Toivonen Tomi 
2. 11.-67 Helsinki: " Atomisuojaan
ko? Vaadin käskyn kirjallisena" . 
69. Toivonen Timo A 1. 2.-68 
Turku: '' Fiat on rautaa ja rauta 
ruostuu" Turun teräsmies . 70. Tuo
mi Hannu A 1. 6.-68 Raisio: 
"Kypsy aamuihis kuli". Raision 
oma kuittikone. 71. Tuomiaho 
Marko T 13. 11 .-68 Vantaa: 
"Voi ... vaikku". Tuvan krooni
nen kuumepotilas. 72. Tuominen 
Juha T 4. 2.-68 Pori: "Meinaako 
kaikki mennä lukemaan . " Sär-

~ . Marl<oVlrta 49. Pauli Yliniskala 

50. Jan Aarnisalo 51 . Jari Ajanko 52. Jyrki Andersson 53. Mika Hakkarainen 

5"4. Rami Heino 
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mä oppilasjohtaja . 73. Tuomola 
Esa M 2. 5 .-68 Lappi TI: " Lapin 
oma TST-kone . Tupa 5:n hiljaisin" . 
74. Wahlroos Pasi J 19. 10.-68 
Raisio: " Pasilla kuitti viuhuu". 75. 
Vartemaa Jyrki T 22. 5. -68 Some-
ro: " Jenkki sen olla pitää". Kaksi 
lapiota per kuukausi . 76. Wetter
strand Göran K 23. 3.-68 Turku: 
"Täytyy ajatella vähän järjelläs". 
Tuvan rankin ennakoija . 

Merivalvonta
linja 

77. Alho Marko K. 24. 9 .-68 
Helsinki : " Ky-exit. Ihanteet pu
nainen Lada? Aina vapaa mies". 
78. Blomster Juha I 29 . 7.-68 
Pori : " Hai, en mie mik.kää musta
laine oo, vaikk hevosist tykkään
ki ". 79. Huovinen Esa J 4 . 5 .-68 
Kotka: Tuvan ilopilleri, " vähä vä
lii". 80. Immonen Markku J 
8. 3.-68 Uusikaupunki : " Ei tippa 
tapa - aikamme pokaajien sanka
ri ". 81. Isomäki Mika H 24. 9 .-
68 Pori : " Ja se on varma kans" . 
82 Jyrämä Jarkko J 20. 11 .-68 
Pori : Minuuttikin aikaa, niin silloin 
levyni ". 83. Kivinen Jarkko M 
20. 5.-68 Uusikaupunki : 

. Saitteko". 84. Kumpulai
nen Juha T 21. 9 .-68 Virkkala: 
" Tuvan ainoa itsensä rikk.iraapi
nut. 85. Lakso Janne K 30. 8.-68 
Espoo . " K-25 vuotta . Nakkihäly
tin korvien välissä . Neitsyt = tytöt 
hei' " 86. Lintinen Tuomas 0 
14. 12.-68 Helsinki : " Tarttis kai 
vie! vähä lukkeekki ". 87. Luoto
järvi Kari J 7. 5.-68 Pyhtää: " En 
mie tiiä . 12 tunnin mies". 88. 
Mäentaus Jali A J 2. 4. -68 Kaari
na: "Kannatti myöhästyä !omilta, 
pensseli heilui . " 89. Nurmi 
Janne J 11 . 2 .-68 Salo: " Kaksi 
kirjettä päivässä . Pitää koti-ikävän 
kurissa". 90. Salo Jarkko T 
2. 2.-69 Espoo: " Hylsymestari , 
sännämies , ei olutta, kiitos". 91. 
Salo Juha T 19. 3 .-65 Karjaa: 
" Ainainen säheltäjä". 92. Söder
holm Markus V 5. 6. -68 Vantaa: 
" Vapaa?-mies? Viihtyy ravinto
loissa , uskollinen tyttöystävilleen. 
Varattu!" 93. Vennola Esa P 
27. 1. -68 Espoo: " Lakki-lepo-lak
ki, etsi , gines mies". 

70. Hamu Tuomi 

74. Pasi Wahlroos 

T7. Mat1co Alho 

85. Janne Lakso 

89. Janne Nurmi 

31_ 

71 . Marko Tuomiaho 72. Juha Tuominen 73. Esa T~ 

75. Jyrki Vartemaa 76. Göran Wetterstrand 

78. Juha Blomster 79. Esa Huovinen 80. Martcku Immonen 

86. Tuomas Untinen 87. Kari luotojårvl 88. Jali MAentaus 

91 . Juha Salo 92. Markus SOdemom 93. Esa Vennola 

Mv-linja 



Tykkiryhmä Aurajoen rannalla. 

Mietteitä Arma Aboasta ja 
valtakunnallisesta asemuseosta 

Vuonna 1973 kokoontui joukko turkulaisia ase

keräilystä kiinnostuneita miehiä yhteen perustaen 

asehistoriallisen seuran , joka sai nimekseen Anna 

Aboa ry . Seuran toiminta on ollut koko sen 

15-vuotisen taipaleen ajan tasaisen vilkasta eikä 

lamakausia ole toistaiseksi ollut. Seura pitää kesä

kautta lukuunottamatta kerran kuussa kuukausiko

kouksen, jonka yhteydessä on aina alaan liittyvä 

esitelmä. Näin on vuosien mittaan voitu kartuttaa 

jäsenkunnan tietoutta asehistoriasta ja aseteknologi

asta sekä alan lainsäädännöstä ja määräyksistä. Ei 

voida myöskään väheksyä sitä asennekasvatusta 

mitä seuran piirissä on suoritettu. 

Jäsenten keräilyharrastus suuntautuu monille eri 

alueille. Joku kerää sotilasaseita , toinen metsästys

aseita, joku vain Tulan tehtaan kiväärejä , toinen 

Husqvarnan haulikoita, joku kerää miekkoja, toinen 

pistirniä , joku militariaa, toinen urheiluaseita , joku 

alan kirjallisuutta joku äänittää laukauksia. Vaihto

ehtoja on yhtä paljon kuin keräilijöitäkin . 

Yhdistyksen jäsenmäärä on ylittänyt viime vuon

na 100. Jäseneksipääsyä on tietoisesti rajoitettu ja 

perusedellytyksenä onkin jäsenehdokkaan vakava 

asehistorian harrastus sekä asiallinen suhtautuminen 

keräilyyn . Mikään pyssynheiluttajien klubi Anna 

Aboa ei ole. Päästäkseen jäseneksi ehdokkaan tulee 

olla mukana säännöllisesti seuran toiminnassa yh-

den vuoden ajan, osallistua sen lisäksi tulokkaille 

järjestettyyn koulutukseen ja senjälkeen vielä lä

päistä jäsenkuulustelu . Vasta tämän jälkeen yhdis

tyksen johtokunta suorittaa valinnan. 

Kokousten lisäksi Anna Aboa on järjestänyt 

monia sekä koti- että ulkomaisia retkiä jäsenkun

taansa kiinnostaviin kohteisiin . Vuosien mittaan on 

tutustuttu niin Tukholman kuin Leningradinkin 

museoihin . Seura on myöskin järjestänyt kaksi 

julkista näyttelyä. Jo vuonna 1974 järjestettiin 

ensimmäinen pienimuotoinen näyttely ja kolme 

vuotta myöhemmin vuonna 1977 Suomen ensim

mäinen valtakunnallinen asenäyttely " Aikojen 

aseet". Näyttelyn suojelijana toimi maaherra Paavo 

Aitio ja siihen otti osaa kokoelmillaan mm . presi

dentti Urho Kekkonen, ylijohtaja Tauno V. Mäki , 
Sotamuseo, Turun Maakuntamuseo, Kungliga Liv

rustkammaren Ruotsista sekä lukuisat yhdistyksem

me jäsenet. 
Näyttelyn saaman suuren suosion johdosta on 

seuramme piirissä herännyt ajatus valtakunnallisen 

asemuseon saamisesta Turkuun. Museosta ei ole 

tarkoitus tehdä toista Sotamuseota, vaan aivan yhtä 

tärkeän osan sen kokoelmista tulevat muodosta

maan metsästys-, urheilu- ja virka-aseet. Olemme 

myöskin valmiit tarjoamaan tiloja suomalaisten 

asetehtaiden kokoelmille. Kuitenkin Turkua ja sitä 

Tykki on puhunut turkulaisten ihastukseksi. 

ympäröivää saaristoa muistaen saattaisi museossa 

olla erityinen rannikkopuolustusta esittelevä osas

tonsa , jonka oleelli sen osan muodostaisivat meri 

miinat, joille ei ole toista iseksi löytynyt sopivaa 
näyttelytilaa . 

Museoajatuksen tunnetuksi tekemiseksi on Arrna 

Aboa järjestänyt muutamia julkisia vanhoilla tykeil

lä ampumistilaisuuksia Turun linnan valleilla. Näis

tä merkittävin oli syksyllä 1986 linnan vallei lla 

tapahtunut historiallisten aseiden ja asujen esittely , 

mikä päättyi mahtaviin tykinlaukauksiin. Tilaisuu

dessa oli varsin runsas katsojamäärä ja se sai 

myöskin asianmukaista huomiota sekä lehdissä että 

televisiossa ja rad iossa. Kyseinen Turun histori alli

sen museon alue suljetaan kuitenkin yleisöltä useik

si vuosiksi linnan korjaustöiden takia ja niinpä 

yhdistyksemme joutuikin pohtimaan uudelleen 

mahdollisuuksia , joilla viemme museohankettamme 
eteenpäin. 

Jo aiemmin oli seuran piirissä syntynyt niin 

mustaruuti- kuin tykkijaosto. Eipä siis ihme , että 

päädyimme siihen , että rakennamme oman tyk in , 

jolla voimme järjestää esi intymisiä. Pitkän harkin

nan jälkeen päädyimme 1750-luvun ranskalaiseen 

kenttäkanuunaan . Tykki on hyvin siro muodoiltaan 

ja edustaa onnistuneesti senaikaisia tykinrakennus

taidon huippua. Tykin rakentaminen vei meiltä 

aikaa puolisen vuotta. Ratkaisevaa asiassa oli e, 

että Tampella sorvas i meille parhaasta tykkiteräk

sestä putken ja suoritti myöskin sen asianmukaisen 

pintakäsittelyn . Tästä vielä kerran kiitos Tampellal

le sekä sen puolustusvälineyksikön johdolle . Lukui

sien talkootuntien myötä syntyi sitten tykkiin niin 

tamminen lavetti , raudoitukset kuin pyörätkin . 

Tällaisen 1700-luvun tykin te reettinen kanto

matka on 3 000- 4 000 metriä 45° korotuksella . . 

Käytännössä ei senaikainen tykistö ampunut tällai

si lta etäisyyksiltä. Eri maiden arrneijoiden käsitys 

tarkasta ja tehokkaasta ampumaetä isyydestä vaihteli 

700-1 000 metriin . Häi rintätulta saatettiin kuiten

kin ampua 1 000-2 000 metrin , joskus jopa pidem

mältäkin matkalta. Ammuksena käytetti in tavalli

simmin pyöreitä metallikuulia, joskus jopa kiviä . 

Lyhyeltä etäisyydeltä käytettiin etenkin ratsuväkeen 

kohdistettuna kartesseja. Kaiken kaikkiaan osuma

tarkkuus oli heikonlainen . Niinpä preussi laisilla 

olikin tapana sanoa: "Der erste Schuss ist fiir 

Teufel , der zweite fiir unsem Herrgott und erst der 

dritte fiir unsem König''. (Ensimmäinen laukaus on 

paholaiselle , toinen Herrallemme ja vasta kolmas 

kuninkaallemme). 

Tykkiäksiisi vaatii kuitenkin asianmukaiset asus

teet. Päädyimme univorrnuvalinnassamme sinikel

taisiin Kaarlelaisiin asuihin . Tykkiryhmän ensim

mäinen julkinen esi intyminen tapahtui viime syksy

nä Turun päivien avajaisissa. Senjälkeen on monia 

muitakin tilaisuuksia niin Turussa kuin Turun ulko

puolellakin avattu juhlallisi lla Arrna Aboan ampu

milla tykinlaukauksilla . Tulevana kesänä tykkiryh

mämme esiintyy joka torstai kello 18 .00 Turun 

Vanhalla suurtorilla. Toivommekin , että tästä ta

pahtumasta muodostuisi ajan mittaan perinne, joka 

yhdistettäisiin Turkuun niinkuin tänä päivänä Linna 

ja Tuomiokirkko. 

Mauno Ruokola 
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RAUMAN KAUPUNKI 

HANGON KAUPUNKI 

NUORIMIES! 
Eikö jo olisi aika asettua 
aloillesi? 

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

Puhelimesta (938) 580 04 saat 
ohjeet 

PYHARANNAN 
KUNTA 

KORPO 
KORPPOO 

HUOMIO KATSE 
KORPPOOSEEN 

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

Korpo är en välutvecl\lad, mo
dern kommun mitt i Abolands 
vackra skärgård. Här är det bra 
att vara och bo. 

~ -
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HOUTSKÄR 

KUSTAVI 

Erokosvolm,ste Spec,alt,1"""'1<n!ng 

Volm1stuso1neel s10,l1h0. t01<kelyssurcp- Till-verkn1ngsörnnen svinköl. slö1celsesi -
p . ves, rop. \Otten. 
L,soo,neel suola. mous1ee1. ILOnlo,nen T,llsotsörrren soit. kryddof. rotuhgto
oromr.olm,ste. slob10nt101ne. topettu- romprep::r-at. stoblhseringsmeool. mt1-
m1sen estoo1ne. så11bntoo1ne. oxtdot1oosmedel. konserver1ngsrredel. 
Soolytys olle + 6° C. För,o,,ng I.X'de< + 6°C. 

~;;;·@~~~·;; 
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TILAUKSET PUH. 9 - 81 555 

VERSTASKATU 11 
20350 TURKU 35 ~--

SUURIN TYÖSKENTEIYKORKEUS 42 m 

(IJ 
Turun Kirjansitomo Oy 

Perustettu 1904 

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

Teollista kirjansidontaa 
perinteitä unohtamatta 
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*~~~' 
b~MATEN OCH -
f:( VATTNET SLUT!!!! t Navigera då tili 

59° 55,3/22° 24,8 
där finner du: 
- butik 
- bar 
- bensinstation 
- gästhamn med 

wc och dusch 
- bastu på bestälning 
- uthyrning av bår 

m.m. 

tel. (925) 662 56 

Luonikast suvejatko 

PUJO 11 
Matti Inkinen ky 

~ Turun Pankki 
Tl "RI r:-,.; '>i\.\'-.JÖl \<\~KKI 
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HANGON OIKEUS
JA TILIPALVELU OY 

Toivottaa Hangon Rannikkotykistö
patteristolle hyvää kesää! 

AUTOILIJA 
HANNU KALLIONIEMI 

Muuttokuljetuksia 
viikonloppuisin 

Auto (949) 320 228 
Koti (921) 396 071 

Valtakatu 3 ~ 
26100 Rauma ~ 

M Q I Puh. (938) 220 344, k. (922) 545 68 

Tule keskustelemaan asuntoasioista kanssani. 
Miksi vuokralla - sijoitus omaan asuntoon kan
nattaa. Soita tai tule käymään. 

TEPPO VIITANEN 
kiinteistömyyjä 

SÄÄSTÖPANKKIEN LKV 

KIINTFJSfÖNVÄLITYS OY 
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Kokonaisvaltaista .. 
KIINTEISTOJEN 

hoitoa 

- pienkorjaukset 

- päivystykset 

- vesivahinkokorjaustyöt 

- siivouspalvelut 

- avainpalvelut 

- liputukset 

Kiinteistöhuolto ja 
siivouspalvelu 

DIAMOND -
.CLEANING. 

Heikki Suomäki KY 

Kaukohaku 94894/173613 
Puh. 949-225730, koti 311 237 

Myös ill. ja viikonloppuisin 

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

KÄYTÖSSÄMME HYDRAULINEN NOSTOLAITE 

JOTA MYÖS VUOKRAAMME 



Gyltön linnakkeen ikäluokka 1/88. 

Puolustusvoimain henkilökunnan oma pankki. 


