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TurRtR 

50 

1939-1989 

mikä tärkeää 
tänään. ? 

• • • 

Rykmenttimme juhlavuosi on meneillään. Joukko-osas
tomme ajanlasku alkoi JO. 9 . 1939, jolloin Turun Lohko 
perustettiin Talvisodan kynnyksellä . 

Merkkivuottaan rykmentti viettää palvellen , mutta myös 
harkitulla juhlavuudella ja huomionosoituksin . 

Informaatio juhlavuoden päätapahtumista on varmasti 
kohdallaan myös tällä palstalla. 

Heinäkuussa rykmentin tervehdys kiirii toiminta-alueem
me halki, kun puhallinkonsertit ja kenttähartaudet järjeste
tään 24. 7 . Utössä, 25. 7 . Korppoon kirkolla, 26. 7. 
Hiittisten Rosalassa, 27. 7 . Turun Aurajokirannassa ja 
28. 7. Raumalla . Viikon päättää kesäkuun saapumiserän 
sotilasvala ja omaistenpäivä Naantalissa 29. 7 . 

Turun Messuilla 11.-16. 8. rykmentti esittelee havain
nollisesti toimintaansa ja välineistöään sekä myös histori
aansa. 

Juhlavuoden päätapahtuma on luonnollisesti 50-vuotispäi
vän juhlava vietto JO. 9., joka on sunnuntai. 

Päivä alkaa lipunnostolla rykmentin aluksilla ja yksiköis
sä. Aamupäivään on varattu aikaa huomionosoituksiin 
omalle henkilökunnalle ja tervehdysten vastaanottoon. Puo
liltapäivin Mikaelin kirkossa pidettävää juhlajumalanpalve
lusta seuraavat paraati ja päivä juhla, joka järjestetään Turun 
Kaupunginteatterin tiloissa. Juhlapäivällisen jälkeen ryk
mentin henkilökunta juhlii "perhepiirissä". 

Myös sotainvalidien muistaminen , " Vanhojen partojen" 
retki ja rykmentin koti- ja kummikuntien edustajien juhla
purjehdus kuuluvat vuoden ohjelmaan. 

Utön taistelun 50-vuotismuisto 14. 12 . päättää merkki
vuoden tapahtumat. 

Rykmentin juhlavuosi ammentaa voimansa aikaisempien 
polvien uskollisesta palveluksesta ja uhrautuvasta uurastuk
sesta joukko-osastomme hyväksi. Heille kunnioituksemme. 

Ola Simola 

KANSIKUVA: Korppoon marssille osallistuvat alokkaat pääsiäistunnelmissa 1988. 
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖ
RYKMENTIN JA TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILLAN 
TIEDOTUSLEHTI 
N:o 1/89 

Päätoimittaja 
Jouko Vähä-Koskela 
Toimittaja 
Timo Ylönen 
Toimitussihteeri 
Antero Kärkkäinen 

Toimitusneuvosto 
Emäntä Ritva Sundqvist 
Örö 
Tilannevalvoja Carita Lehtinen 
Utö 
Everstiluutnantti evp Toivo Veriö 
Kilta, Turku 
Vääpeli Juha Åberg 
Gyltö 
Ylivääpeli Reima Raitio 
Turku 
Kapteeni Timo Ylönen 
Rauma 
Eversti Olavi Simola 
Turku 
Kustantaja 
Turun Rannikkotykistökilta, 
Turku 

Painopaikka 
Oy Länsi-Suomi, Rauma 
Levikki 1200 kpl 
Lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuussa. 
Toimituksen osoite 
KALKAS, TurRtRE, PI 5, 
20811 Turku 

Ilmoitukset 
Heikki Suomäki (Turun alue) 
Kilta, Turku 
p. 949-520 880 
Markku Vaarola, (Rauman alue) 
Kuuskajaskari 
p. 938-221 566 

1/1 s 
1/2 s 
1/4 s 
1/8 s 

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

Uusien ovien 
raottelua 

Perhelehdeksi itsensä nimennyt Kalkas on pyrkinyt tietoi
sesti välttämään synkkiä ja tuomitsevia sävyjä jutuissaan . 
Toimituksellista linjaamme on saatettu ajoittain syyttää 
suoranaisesta hampaattomuudesta. Tietoisina tarkoitukselli
sen viihteellistämisen karikoista olemme yrittäneet kolman
nen toimintavuotemme ensimmäisessä numerossa avata ovia 
uusiin suuntiin. 

Raportissa Ruotsin rannikkotykistön arjesta on kepeys 
pidetty visusti loitolla , kuten varmasti saatatte huomata . 
Juttu olisi epäilemättä voitu tehdä vähemmän vakavaksi , 
mutta olisiko naapurimaamme vakavista ongelmista pitänyt 
vaieta tällä foorumilla kun muut tiedotusvälineet ovat 
jauhaneet niitä maailman tietoisuuteen jo vuosien ajan? 
Tarkoitukseni jutun kirjoittajana ei ole herättää tarpeetonta 
levottomuutta. Pyrin välittämään laajempaan tietoisuuteen 
aineksia mieltäni havahduttaneesta kokemuksestani Ruotsis
sa: aivan tässä lähelläkin voivat asiat olla vallan toisin kuin 
meillä. Toivon mukaan arvaarnme tällaisten tosiasioiden 
tunnustamisella ja sisäistämisellä paremmin myös oman 
tilamme. 

Tietosanakirjan määrittelyn mukaan pääkirjoitus on 
"määräpaikalla julkaistava kirjoitus, jossa lehti tuo esiin 
virallisen kantansa jostain ajankohtaisesta asiasta". Viralli
suutta kaihdamme, mutta ajankohtaisuus on luonnollinen 
tavoitteemme. Ruotsi-raportin ohella sitä edustaa mielestäni 
myös tämän numeron muistelmajuttu 40-luvun venepakolai
suudesta Pohjanlahden yli . Onhan keskustelu Suomen sodis
ta ja niiden seurauksista saanut viime aikoina aivan uusia 
ulottuvuuksia. Kalkas haluaa tarjota inhimillisen näkökul
man yhteen syvästi inhimilliseen sodan seurausepisodiin . 

Hyväksi lopuksi voi vain todeta , että vuosi sitten esittä
mäni ennustus Kalkas-linnun kasvuvauhdista on täten käy
nyt toteen. Avaamme Turun Rannikkotykistörykmentin 
juhlavuoden asiaan kuuluvalla arvostuksella, julkaisemalla 
ensimmäisen yli 40-sivuisen numeron. Se tuskin jää viimei
seksi. 

Jouko 
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Luvaton toiminta pitää Ruotsin
rannikonpuolustajia jännityksessä 

Majuri Sune Hudin kaivaa taskustaan valtavan avainnipun ja ryhtyy sovittamaan 
yhtä avainta järkälemäiseen Abloy-lukkooil. Lukon takana on raskas kaksiosainen 
metalliluukku, joka· vie suoraan kiven sisään, 

Ovi on avoimen kallion laella Yttre Gårdin saarella Nynäshamnin satamakaupungin 
eteläpuolella. Joulukuinen viima puhaltaa suoraan avomereltä, Lukko on jäässä, 
Paleltaa vimmatusti. En voi olla kenkkuilematta: 

Teiltä.taitaisi jäädä liikekannallepanossa. talvella kylmät linnakkeet miehittämät-
tä. 

Hudin puhaltaa lukon pesään posket punaisina ja 
viimein lukko suostuu aukeamaan. Metalliovien 
alta löytyy vielä raskaampi luukku , mutta se aukeaa 
onneksi nappia painamalla, hydraulisesti. 

Painumme kymmenisen metriä ruotsalaisen pe
ruskallion sisään. Vaxholmin rannikkotykistöryk
mentin toisen patteriston yhden kevyen patterin 
75-millisen tykin tuliasemaan . 

Vaxholmin rykmentti eli KA I on Ruotsin 
rannikkopuolustuksen avainjoukko-osasto. Se var
jelee Ruotsin itärannikkoa 170 kilometrin levyisellä 
kaislalla Tukholmasta etelään ja pohjoiseen. 

Tähyilemme merta Yttre Gårdin patterin tulen
johtoasemasta. Ulapalla on juuri niin hiljaista kuin 
joulukuussa vain voi olla. Lämpimässä suojatilassa 
autiolla linnakesaarella on lähes mahdoton eläytyä 
niihin ongelmiin, joiden kanssa Ruotsin rannikko
valvonta ja -puolustus kamppailevat. 

Miljuri $(Jne Hu4in,KA _l:n eli V8.xholmin-Ran: 
nlkkoty~istä. Taustalla Nynäsham
nin yhteyslaituri. 

Luvattoman toiminnan ongelmaa 
ei peitellä 

Rllotsin raonik)copuoliistuksen arkityö poikkeaa 
rajusti meidlln o~i.stamme. Jatkuvat merkit vierai: · -

den vedenalaisten tunkeutumisesta syvälle aluevesi
rajojen sisäpuolelle pitävät valvojia jännitystilassa. 
Huoli on syvä, eikä sitä peitellä, päin vastoin. 
Ruotsin sukellusvenekysymyksen yksi erityispiirre 
ovat sotilaiden täysin avoimet, vakavat kannanotot. 

- Voimme vain todeta , että alueellamme tapah
tuu luvatonta toimintaa , veden pinnan alla ja sen 
päi\.llä. Se on tosiasia. Saariston asukkaat ovat 
huolissaan, monet pelkäävät. Miehittämättömien 
toimipaikkojen vartioinnista ja huollosta vastaavat 
ovat varpaillaan. He ovat toivoneet saavansa liikkua 

· isommalla joukolla ja aseistettuna~ Hudinin esi
mies , KA 1 :n esikuntapäällikkö, everstiluutnantti 
Jan Svenhager sanoo. 
· ,Rykmentti joutuu pitämään· yllä poikkeuksellista 
valmiutta. Henkilökunta. joutuu hyvin usein val
miustilanteisiin , jotka voivat kestää viikkojakin. 

- Se on tietysti harjaannuttavaa, mutta hyvin 
· rasittavaa ja kuluttavaa. Se lyö leimansa perhe-elä

mään. 
Svenhager korostaa, että puolustusvoimilla on 

nyt lupa ja valmius käyttää tehokkaimpia keinoja 
toiminnan paljastamiseksi . 

- Me tunnustamme sen mahdollisuuden olemas
saolon, että eräänä päivänä alueellamme voi olla 
pohjassa upotettu tuntematon sukellusvene sata 
kuollutta merimiestä sisällään. Suunnittelumme täh
tää siihen , että näin voi käydä ja että sellainen 
tilanne hallitaan sotilaallisesti, sisä- ja ulkopoliini-

t sesti ja turvallisuuspoliittisesti . 
Onko asia todella näin, siitä. ovat muun mua,-;sa 

puolmtustutkijat monta mieltä.'Tomas Riesi1t m~
kaan Ruotsi ei ·halua edelleenkään horjullaa ulkois
ten suhteittensa vakautta käytlämällä väkivaltaisim
pia menetelmiä luvanqmien sukellusvenevierailujen 
paljastamiseksi ja lopettamiseksi . 
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Ruotsalaiseen tapaan naamioitu 75-millinen 
rannikkotykki Yttre Gård~nin linnakkeella Ny
näshamnin edustalla. Patteri valvoo ison öljysa
taman sisääntuloväylää. 

Rt:llä paljon vmmaa Tukholman 
saaristossa 

Miten hyvänsä , Ruotsin puolustusvoimat tekee 
kaikilla mahdollisilla tasoilla voimakasta työtä rat
kaistakseen ongelmansa. En voinut välttyä elärnyk
seltä, että se avoimuus ja perusteellisuus, jolla 

SK område 

- - - Länsgrans 
-- - SKgråns 
__ _ Fartygsled 

SK:n eli Tukholman Rannikkopu9lustuksen 
vastuualue ulottuu pohjoisessa Oregrundin 
väylän tasalta etelässä Södertäljeen . Alueen 
leveys on 170 km ja syvyys enimmillään 35-50 
km. SK jakaantuu sodan aikana kolmeksi ran
nikkoprikaatiksi. 

minulle esiteltiin ruotsalaista rannikonpuolustusta, 
oli osa tätä lipun näyttämistä. Oltaisiinko toisenlai
sissa olosuhteissa pidättyvämpiä? 

Jan Svenhager lataa vakuuttavan kelmupinon 
kuvaheittimen viereen virkahuoneessaan V axhol
min esikunnassa. Edessä on perinpohjainen selvitys 
Ruotsin rannikkotykistöstä ja erityisesti Tukholman 
rannikonpuolustuksesta. 

Ruotsin ranikkotykistöllä on viisi koulutus
joukko-osastoa: Tukholman edustalla Vaxholmin 
Rannikkotykistörykmentti eli KA 1, pohjoisempana 
Norrlannin rannikolla on KA 5 eli Härnösandin 
rannikkotykistörykmenni. Gotlannin pohjois-osassa 
Furusundissa on KA 3. Karlskronassa on KA 2, ja 
länsirannikolla KA 4 . 

KA I on Tukholman ranikonpuolustuksen (SK) 
runko ja SK on puolestaan yhdistetty soti laspiiri ja 
joukko-osasto. Rykmentin esikunta sijaitsee Vax
holmilla sekä osia materiaalihallinnosta , muun mu
assa linnoitusyksikkö. Joukko-osasto on maan suu
rimpia ja se on Vaxholmin kunnan suurin työnanta
ja. Budjetti oli n. 258 milj . kr viime vuonna. 

Tukholman ympäristössä on huomattava puolus
tuksellisen voiman keskittymä. Sinne on sijoitettu 
72 pros. merivoimien henkilöstökapasiteetista. 50-
55 pros. rt:n kaikesta asevoimasta on keskitetty 
alueelle . 

SK:lla on edessään laaja organisaatiouudistus: 
1. 7. 1990 SK ja Muskossa sijaitseva Itärannikon 
Laivastoasema (Ostkustens örlågsbas) yhdistetään . 
Suunnitelmien mukaan niistä muodostetaan " Itä
rannikon merijoukot" (Ostkustens Marinkomman
do) . 

- Tarkoituksena on luoda täysin yhtenäinen 
merivoimien joukko, jossa ei olisi eroa rt-miehen tai 
merivoimien miehen välillä, Ja Svenhager sanoo. 

Ruotsin rt toivoo saavansa 3-4 RBS-15 -meri
torjuntaohjuspatteria, mutta puolustusvoimien 
säästölinja näyttää supistavan määrän yhteen 
tai kahteen. 
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Rykmentin vastuulla 550 kouluttaa vuosittain kaikkiaan noin 1 200 varus-
. • •kk miestä. 

to1m1pa1 aa - Koulutuksen tarkoituksena on muodostaa 

Vaxholmin rykmentin linnoitushallinnon vastuul
la on 3000 erillistä kohdetta 550 toimipaikassa 
saaristossa. Joukko-osasto vastaa itse kaikesta ma
teriaalihallinnostaan. 

Rykmentin vastuualue on sama rauhan ja sodan 
aikana. Se ulottuu pohjoisessa Öregrundin sisääntu
loväylästä etelässä Södertäljeen. Kaistan leveys on 
170 km ja syvyys saaristossa 35-50 km . Alueella 
on noin 25 000 saarta. 

- Meitä aina haukutaan kesäisin , että ette te 
osaa muuta kuin panna maihinnousukieltotauluja 
saariin . Voin vain todeta, että 25 000 saaresta 
meillä on maihinnousukielto 19:lla , Svenhager nau
reskelee . 

Rykmentin materiaalihallinto on siksikin mittava, 
että SK on merivoimien suurin lkp-elin . Ruotsissa
han merivoimat koostuu laivastosta ja rannikkoty
kistöstä. 

Rauhan aikana rykmentti on jaettu kolmeen 
kiinteään rt-patteristoon , joista kuhunkin kuuluu 
kaksi patteria. Pstot kouluttavat tykkimiehet, viesti
johtajat ja -miehet. 

Miinapataljoona kouluttaa miinajaosten miehistöt 
ja jaosten johtajat sekä venemiehet. Pataljoonaan 
kuuluu rannikkotykistön M-iinakoulu , joka palvelee 
koko merivoimia. Se on lähinnä kantahenk.ilökuntaa 
varten. Pataljoonaan kuuluu myös kaksi miinalaivu
etta. 

Lisäksi KA:lla on oma rannikkojääkäripataljoo
na, johon kuuluu rannikkojääkärikoulu. Se koulut
taa rykmentin kaksi jääkärikomppaniaa. Rykmentti 

KA 1 :n esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jan 
Svenhager ja haastattelija vakavina. Kalvoku
vassa näkyy sukellusveneen periskooppi ja sen 
alla lukee vapaasti käännettynä: "Kehityksen 
sanelevat todelliset tapahtumat ja muutokset 
ympäristössämme". 

koulutuskokoonpanoista sodan ajan joukkoja: rt
pattereita, miinalaivueita, jääkärikomppanioita. 
Kaikki huipentuu harjoituksi in , jotka pyritään to

. teuttamaan niin lähellä sodan ajan kokoonpanoja 
kuin mahdollista. Koulutuksen päätteeksi varusmie
het sijoitetaan sodan ajan tehtäviinsä , Svenhager 
kertoo. 

Kodinturvajoukkojen merkitystä 
alleviivataan 

Svenhager korostaa kodinturvajoukkojen merki
tystä. Rykmentin kirjoissa on n. 1 700 vapaaehtois
ta, aktiivista kodinturvamiestä. 

- Harjoituksia järjestetään lähes joka viikonlop
pu. Aktiivi kodinturvamies kutsutaan harjoituksiin 
vähintään kerran kuussa, yleensä kaksi. Koulutus 
kestää yleensä viikonlopun. 

- Kun syksyllä kohotamme sukellusveneval
vontavalmiuttamme, kodinturvajoukot ovat tiiviisti 
mukana koulutuksessa. Tuolloin he tulevat jo per
jantai-iltana ja palaavat maanantaina siviilitöihinsä. 
Saariston kalastajat ja muut, jotka eivät ole toisen 
palveluksessa, voivat olla pidempäänkin. Pyrki
myksemme on, että jokainen saaristossa asuva mies 
olisi kodinturvamies. 

Kodinturvajoukot vastaavat toimipaikkojen varti
oinnista kriisin alussa perustamisvaiheen ajan. 
Miesten varustus on nykyään hyvä. Sveitsiläiseen 
tyyliin henkilökohtaiset aseet ja tuliannokset anne
taan osalle miehistä kotiin. 

Tavallisimmin kodinturvamiehet kutsutaan tehtä
viin sodan ajan sijoituspaikoilleen . Valmiutta voi
daan siis kohottaa toimipaikoilla huomattavasti 
ennen lkp:tä. 

Linnakkeiden yhteysveneinä käytetään pari
kymmentä vuotta vanhoja linnakeveneitä, joihin 
mahtuu joukkueellinen rannikkojääkäreitä. Kan
nen yläpuoliset rakenteet on minimoitu . 
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Svenhager painottaa, että ilman kodinturvajouk-
koja tuskin voitaisiin taata , että rykmentti saisi 
sodan ajan joukot perusteluiksi. Rannikolla on 
erittäin tärkeää, että toimipaikkoja vartioidaan krii
sin aikana ja että joukkojen perustaminen suojataan 
tehokkaasti . 

- Totta kai rannikollamme tapahtuva luvaton 
toiminta on edistänyt organisaation tehostamista. 
Täällä on soinut hälytyskello, hän sanoo. 

Patteristoista ja jääkäreistä 
amfibiojoukot 

Entä mitä ruotsalainen rannikkopuolustus tekee 
kriisin ja sodan aikana? Kantalinnoitetut toimipaikat 
on rakennettu olemassaolevien laivaväylien suojak
si. Vaikeammin navigoitaville alueille SK valmis
tautuu sijoittamaan moottoroituja rt-pstoja, joilla on 
aseina ohjukset, miinat ja tykit. 

Pataljoona! toimivat maalla, samoin asein varus
tetuilla liikkuvilla torjuntakomppanioilla on oma 
aluskalusto. Ne taistelevat saaristossa yhdessä jää
kärikomppanioiden kanssa. Moottoroidut pstot , tor
juntakomppaniat ja jääkärikomppaniat yhdistetään 
vähitellen vuodesta 1990 lähtien "amfibiojoukoik
si" (amfibieförband). 

- Odotamme ja vaadimme niiltä paljon. Liikku
vuus on aja o: joukot saavat nopean aluskaluston ja 
suuren tulivoiman, Svenhager kertoo. 

Liikekannallepanossa SK perustaa kolme rannik
koprikaatia, joiden vastuualueet määräytyvät saaris
ton väylien mukaan. 

Rannikkoprikaati poikkeaa kenttäarmeijan pri
kaateista: joukot ja varustus määräytyvät tehtävän 
mukaan . Mukana on aina esikunta- , kuljetus- ja 
huolto-osat, merivoimien kenttäsairaala, vaihteleva 
määrä alistettuja paikallispuolustusjoukkojaja muu
ta jalkaväkeä, torjuntapataljoonia ja it-yksikkö. 

Valvontavoimaa edustaa rannikkovalvontatutka
asema ja tomitutka-asema, joilla ei johdeta tulta . 
Kumpaakin tutkajärjestelmää käytetään yhteistyös
sä ilmavoimien kanssa. 

Samansuuntaisia ratkaisuja kuin 
meillä 

Rt-tulivoimaa edustavat patteristot, joihin kuuluu 
2-3 kevyttä rt-patteria ja yksi tai useampia raskaita 
rt-pattereita. Tyypillisesti prikaatiin kuuluu 6 00-
7 000 miestä ja yhteen rt-patteristoon 750-2 000 
miestä. 

Joulukuinen näkymä KA 1 :n vastuualueelta. 
Linnakevene matkalla Yttre Gårdenin linnak
keelle. 

Modemeimpien raskaiden pattereiden aseistukse
na on 120 millin "Ersta"-tykit, joiden tehokas 
kantama on n. 24-25 km , erikoisammuksilla 30 
km . Vanhimmilla pattereilla on 105 mm tai 152 mm 
tykit 40-luvulta. 

Ruotsalainen kevyt rt-patteri muistuttaa melkoi
sesti suomalaista vastinettaan. Kevyiden pattereiden 
aseina ovat 75 mm tomikanuunat , joiden tehokas 
kantama on n. 10 km. 

Johto- ja majoitustilat on louhittu syvälle kallioon 
ja suojattu poltto- ja kaasutaisteluaineita vastaan. 
Miehittämättömätkin toimipaikat pidetään aina läm
mitettyinä. Linnakkeilla on tuliannosten ohella polt
toainetta, ruokaa ja juomaa 30 vuorokaudeksi . Vesi 
tulee omista porakaivoista, varavoimalaite jauhaa 
sähköä. 

Kullakin patterilla on oma kantalinnoitettu tutka
tulenjohto-asema. Tulta voidaan johtaa myös toisen 
patterin tutkalla . Tietokonepohjainen tiedonsiirto
järjestelmä huolehtii siitä, että mistä tahansa saatu 
maalitieto on aina tarvittaessa minkä tahansa patte
rin käytössä. Tieto voidaan siirtää myös naapuripa
taljoonan pattereille. 

Miina-ase on keskeisessä asemassa Ruotsin ran
nikkopuolustuksessa. Rt:n vastuulla ovat valmiiksi 
rakennetut säätömiinakentät , jotka voidaan virittää 
avainta kääntämällä toimintavalmiiksi . Säätömiinat 
toimivat myös valvontavälineinä: miina-asemalla 
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on valvontataulu, jossa kutakin miinaa vastaa valo. 
Mikäli kentän yli kulkee alus, miinojen anturit 
reagoivat siihen ja ilmaisevat sen taululla. 

Autioituvaa saaristoa on vaikea 
valvoa 

Operatiivisesti rt pyrkii käyttämään saariston 
maantieteellisiä ominaisuuksia mahdollisimman te
hokkaasti hyväksi . Torjuntalinja pidetään, mutta 
tarvittaessa varaudutaan sitkeään viivytystaisteluun 
syvällä alueella saaristossa. 

- Hyvin tärkeää on turvata liikkuvien osien 
mahdollisuudet siirtyä pohjois-etelä-suunnassa pai
nopisteiden luomiseksi, Svenhager kuvaa. 

Hänen mukaansa SK:n Akilleen kantapää on 
saariston autius. 

- Söderarmin saaristoa voi kulkea kymmeniä 
kilometrejä näkemättä kissaakaan. Emme voi aina 
tietää, mitä alueellamme tapahtuu. Meidän on siis 
päästävä toimipaikoille mahdollisimman varhaises
sa vaiheessa. Kodinturvajoukoilla ja teknisillä val
vontavälineillä on suuri merkitys. 

Heikkoutena hän pitää myös kirjavaa aluskalus
toa. 

- Miehistönkuljetusveneemme ovat vanhoja, 
mutta joudumme edelleen tyytymään 2000-luvulle 
asti niihin uutta amfibiojoukkojen taisteluvenettä 
odoteltaessa. 

Pääkaupungin suojaamisen ohella SK:n päätehtä
vä on Muskön laivastotukikohdan varjelu. Tukhol-

man saaristoon rakennetun jättimäisen laivastoase
man ympärille on vähin erin rakennettu aukoton 
suojajärjestelmä. Se koostuu ulos sijoitetuista kuun
telukentistä , keskeisten kapeikkojen ja salmien 
poikki on saatu 500 milj . kruunun erityismääräraha. 

Kertausharjotusten vähyys uhkaa 
horjuttaa valmiutta 

- Meillä on ongelmia, en voi sitä kiistää. Niitä 
korostavat geologiset olosuhteemme, syvät väylät ja 
jyrkkäpiirteinen merenpohja. Valvonta on vaikeaa, 
Jan Svenhager kiteyttää. 

- Onneksi emme ole joutuneet materiaalin uusi
misen suhteen raskaiden säästötoimien kohteeksi . 
Ainoa merkittävä materiaalinen ongelmamme on 
huoltomäärärahojen vähyys. Emme voi taata, että 
kaikkialla kaikissa olosuhteissa laitteet toimivat 
nappia painettaessa. Tämä luo epävarmuutta. 

- Ongelmia luo myös kertausharjoituksien vä
hyys: emme pääse testaamaan toimivatko kokoon
panomme varmasti. Esimerkiksi kevyen patterin 
120 miehen vahvuudesta yksi tai enintään kaksi 
olisi tositilanteessa kantahenkilökuntaan kuuluvia . 
Ajatelkaa: 1 19 sellaista reserviläistä panemassa 
patteria tulivalmiuteen tositilanteessa, joista suurin 
osa ei ole ollut kertaamassa 15 vuoteen. 

Jouko Vähä-Koskela 

Parikymmentä metriä kallion sisässä sijaitsee Yttre Gårdenin kevyen patterin päällikön komento
paikka. Sune Hudin esittelee patterin vastuualuetta. 
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P ärSke~ä 
Ketutti J" 
(Reila 23. 12. klo 15 .00) 

Äkillinen vedennousu aiheutti pulman jääjänistä 
ajaneelle ketulle . Lähestyessään Reilan rantaa se 
havaitsi kaikkialla uintimatkan verran vettä ennen 
maihinpääsyä. Kettu istui harmissaan hetken jäällä 
pohtien mitä tehdä ja lähti sitten harmissaan pime
nevään päivään kohti Pyhämaata. 

25 vuotta rannikon 
rakentajana cörö 23. t .) 

Rkm Håkan Henrikssonilla oli 23. 1. 1989 vii
meinen työpäivä työmaan mestarina Örössä. Päiväl
leen 25 vuotta sitten Håkan aloitti PLM:n palveluk
sessa Gyltön linnakkeen rakentajana. Siitä alkaen 
hänen ammattitaidollaan on ollut merkittävä osuus 
Utön ja Örön linnakkeiden uudistamisessa sekä 
Skinnarvikin rakentamisessa. Linnakkeiden asuk
kaiden onni on ollut se, että Håkan on aina 
ymmärtänyt linnakkeiden olosuhteet ja tarpeet ja 
tehnyt kaikkensa asioiden kohentamiseksi . Monta 
linnakkeille välttämätöntä kohdetta on Håkan autta
nut rakentamaan, siitä huolimatta ettei hänellä 
suinkaan aina ole ollut omien esimiestensä tukea tai 
lupaa, budjettivaroista puhumattakaan. Örössä näitä 
kohteita ovat esimerkiksi urheilukentät, pienvene
laiturit ja viimeksi kerhorakennus. 

Håkan on vanha öröläinen. Hän on v. -43 
alokkaana aloittaen palvellut Örössä elokuuhun -45 
ja saanut koulutuksen sekä 12 tuumaiselle että 6 
tuumaiselle patterille. Siitä muistoksi ja kiitokseksi 
linnakkeen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä 
luovutettiin Håkanille 23. 1. Örön kerholla pidetys
sä läksiäistilaisuudessa aito Örön 12 tuuman kranaa
tin muotokärki . Håkanille hyviä eläkepäiviä ja 
tervetuloa vieraaksemme aina tilaisuuden tullen . 

Varikko kiitti asemestaria 
(Turku 18. 12.) 

II Patteriston sotilasmestari Antero Elomäki ha
vaitsi saatuaan uuden 7 kilon savun, että sytytin ei 

sovi runko-osaan. Elomäen ilmoitus esti uuden 
virheellisen sarjan teon. Savuja valmistava varikko 
esitti kiitoksen oikea-aikaisesta toiminnasta. 

Sotilaskotikunniapokaali Hilja 
Viljaselle 
(Rauma 18. 1.) 

Monivuotisesta sotilaskotityöstä kiitokseksi sai 
Hilja Viljanen sotilaskotisisarten kiertävän kunni
apalkinnon haltuunsa vuodeksi 1989. 

Rauman väki onnittelee omaa sisartaan ja kiittää 
siitä lämmöstä, aidosta myötäelämisestä ja valoi
suudesta, joka on aina Hilja Viljasesta säteillyt. 
Varuskunnan naiset kiittävät kahvin lisäksi opastuk
sesta posliinimaalauksen kiehtovaan maailmaan . 

Sisarten laskiaistempaus 
(Rauma 7. 2.) 

Rauman sotilaskotisisaret keittivät ja myivät pe
rinteisen papusoppa-annoksen nälkäisille raumalai 
sille. Kuvanottohetkellä soppaa olivat keittämässä 
Sanni Koljonen ja Liisa Suominen, heidän lisäkseen 
useat muutkin Rauman sisarista osallistuivat hank
keeseen, jonka tulot menevät Kuuskajaskarin varus
miesten hyväksi . 

Kopteri kunnostautui 
(Rauma 25 . 1.) 

Raumalla sattui 25 . 1. valitettava ampumaväli
kohtaus koulussa, jossa kaksi oppilasta menehtyi 
saamiinsa ampumahaavoihin. Ampuja pakeni osin 
jäitä pitkin pohjoiseen . Poliisi pyysi virka-apuna 
käyttöönsä hydrokopterin , jonka kuljettajana toimi 
vääpeli Esa Hyökyvirta. 

Poliisimestari Jussi Högman kiittää Esa Hyöky
virtaa ammattitaitoisesta ja ripeästä avusta , joka 
osoitti käytännössä , että yhteistoiminta todella su
juu. 
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Taistelu Örön kuninkuudesta 
(Örö 17. 1.) 

Laboratorionoutaja Hattunen oli päättänyt vielä 
viimeisenä Örössäolopäivänään ottaa selvää kuka 
on kunkku saaressa. Tyypillisenä tammikuun kura
aamupäivänä nähdessään ikkunasta Sepe Suden 
emäntänsä talutushihnassa kävelemässä tiellä se 

Hieno lupaus 
(Örö 12. 1.) 

Kuvassa olevat Niklas 
ja Otto Sundqvist ovat 
päättäneet yllättää äitinsä 
iloisesti äitienpäivänä. He 
lupaavat siivota huoneen
sa kerran viikossa. Siinä
pä hyvä lahjavihje muille
kin reippaille lapsille. 

Kamerat 
uhmasivat 
hirveä 
(Rauma 27. 12.) 

Ari Pietilä oli viemässä 
Kalkas-kameroita huolto
ajossa Turkuun, kun Lai
tilan kohdalla auton eteen 
loikkasi hirvi. 

Auto romuttui ja hirvi 
kuoli, Ari Pietilä ja Kai
kas-kamerat selviytyivät 
vammoitta; Ari turvavyön 
ja kamerat kovan kestä
vyytensä takia. 

Örön kerho toimii 
Rannikkotykistön viimeinenkin linnake on saanut 

kerhon, kun lupa Örön kerhon toiminnan aloittami
seen viime syksynä jossain virkaportaassa sattuneen 
pienen viiveen jälkeen saatiin . 

Toiminta tapahtuu samoilla periaatteilla ja sään
nöillä kuin rykmentin muillakin linnakkeilla , mutta 
poikkeuksena on se, että kerhotoiminnasta Örössä 
vastaa (myös vastaperustettu) sosiaalitoimikunta. 

Normaalikuvioiden lisäksi Örössä on nyt vuosien 
tauon jälkeen päästy järjestämään myös tuliaisia ja 
läksiäisiä. Eläkkeelle on jo ehditty saatella sotilas
mestari Veikko Mäkelä ja ylivääpeli Reijo Hyppö
nen. 

Kerhotilan kehittäminen jatkuu, pesuhuonetta 
rakennetaan, stereoita ollaan hankkimassa. Linnak
keella kävijät ovat aukioloiltoina hankittuaan jon
kun kerhon jäsenen " siiveksi" itselleen tervetullei
ta istumaan iltaa. 

murtautui ulos ja hyökkäsi. Verenmakuisen, raivoi
san taistelun ja rähinän vihdoin laannuttua, rohkean 
vääpelin puuttuessa asiaan, alkoi haavojen nuolemi
nen. Kenttärovastin suosiollisella avustuksella toi
mitettiin hyökännyt osapuoli eläinlääkärin paikatta
vaksi. 

Lopputulos: viisi tikkiä silmän alle, putki pos
keen ja ottelu ratkaisematon. 
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Kalkas-retki 
(Gyltö 10. 2.) 

Rykmentin komentaja ja Killan puheenjohtaja 
olivat kutsuneet lehtemme ilmoittajia retkelle Gyl
tön linnakkeelle. Vieraille esiteltiin toiminta, jota 
he tukevat ja näytettiin oloja, joissa elämme sekä 
järjestettiin myös virkistävää ohjelmaa. Idean isä 
ilmoitushankkijamme Heikki Suomäki oli erittäin 
tyytyväinen järjestelyihin. 

Talvi hyydytti linnun lennon 
(Gyltö 4. 1.) 

4. 1. Gyltön väelle pidettiin tiedotusalan tilai
suus, jonka yhteydessä luutnantti Jari Pullinen otti 
vastaan linnakkeelle luovutetun kameran. Tilaisuu
dessa ilmeni, että Kalkas ei kitkatta lennä joka 
kotiin . Turun ja I Patteriston alueella jakaa lehdet 
vääpeli Timo Koisti ja II Patteriston jaosta vastaa 
sotilasmestari Kärkkäinen. Jaosta toimipisteissä 
vastaavat vääpeli!. Jos et saa Kalkasta, ota yhteys 
vääpeli in. Killan jakelusta vastaa Elina Laiho. 

Kuvapalvelu koheni 
(Rauma 19. 12.) 

Kalkas-lehti hankki linnakkeille joululahjaksi 9 
automaattikameraa. Kamerat hankittiin Foto-Rau
masta, joka samalla toimittaa mustavalkoisen filmi
materiaalin lehdellemme ja kehittää tarvittavat ku
vat. Kamerat jaettiin seuraavasti: Örö, Utö , Gyltö , 
Jungfruskär , Berghamn, Katanpää , Kuuskajaskari 
ja Esikuntapatteri Turku. Vääpeli! tietävät mistä 
kameran ja filmiä saa. Aina kun on aihetta pärskei
den tai oman artikkelin yhteydessä , ottakaa juttua 
elävöittävät kuvat KALKAS-kameralla. Koko ku
vapalvelua koordinoi toimitussihteeri Antero Kärk
käinen puh. 938-224 356. 

Kustavin luontoaktivistit 
Katanpäässä on viime vuoden aikana käynyt 

ruokavieraina 5-7 kotkaa, joista nuoria poikasia 
3-4. Tammikuun 7. päivänä 1989 toivat luonnon
suojelijat neljä sianruhoa ruokintapaikalle, ja kotkat 
ovat käyneet myös nämä herkut pistelemässä sui
hinsa. Kotkista ovat huolta kantaneet mm. Lennart 
Lockmer, Ilkka Kärppälä ja Pertti Mattila, joka 
10. 1. 1989 tarjoi li kotkille viidennen sianruhon, 
joka tällä kertaa oli komea karju . 
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Pienveneongelmaa poistettu 
(Kuuskajaskari 31. 1.) 

Kuuskajaskarissa on tehty Veli-Pekka Paateron 
johdolla useita parannuksia pienveneille. On raken
nettu betoninen laituri, raivattu trailerille ura vedes
tä rantaan ja kunnostettu vetotraileri . Kuvassa 
linnakkeen yhteysvene on nostettu trailerilla syys

huoltoon . 

Yhtäköyttä yhdistys tiedottaa 
(Utö 5 . 2 .) 

Kaikki kynnelle kykenevät olivat kynnen vähyy
destä huolimatta paikalla kun laskiriehaa joukolla 

vietettiin . 

Turun varuskunnan 
suurponnistus 
(Turku 23 . 11.) 

Turun varuskunta oli koonnut kaikki parhaat 
voimansa voittaakseen jääkiekkohegemonian takai
sin Turkuun . Ajassa 4.26 Turun kyvykäs pelaaja 
Riikonen latasikin pikkumustan raumalaisten rysän 
perille ja ilo o li ylimmillään turkulaisten kesken. 

Sitten alkoi valitettava takamäki raumalaisten 
tuulennopea Laakko latoi hattutempun edestä maa
leja ja Hyökyvirtakin kuljetti kiekon perille kaksi , 
kertaa . Sitkeät turkulaiset latoivat vielä kaksi maa
lia , mutta lopputulos jäi raumalaisille luvuin 5-3. 

Raumalaishegemonia 
lopetettiin 
(Rauma 21. 12 .) 

Turun varuskunnan päättäväiset jääkiekon pelaa
jat ilmoittivat ennen ottelua selkeästi : " Voittoa on 

tultu hakemaan ." 
Kun Turun Jukka Jortikka oli latonut neljä maalia 

ja Patrik Lehtinen kolme , eivät raumalaiset enää 
jaksaneet nousta , vaan peli päättyi 8-6 Turun 
voittoon. Rauman sankariksi nousi maalivahti Mar
ko "Össe" Österman, joka ilmiömäisin torjunnoin 
katkoi läpiajot ja ajoittain ryöppyinä maalia kohden 

sadelleet kiekot. 
Turun Varuskunnan joukot o li koottu TurRtR:n , 

. TurltPston, viesti- ja autokomppanian henkilökun
nasta; raumalaiset oli koottu Kuuskajaskarista ja 
vahvennettu yhdellä esikunnan pelaajalla. 
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~ Pesänrakentajia: 

Pesäpaikkoja on tähystelty . 

Untuvikkoja: 
Minna ja Timo Huhtalalle on syntynyt poika 30. 12. 1988 
Gyltössä. 
Ann-Christine ja Jarkko Pirttimäelle on syntynyt tyttö 
9. 1. 1989 Gyltössä. 
Eine ja Terho Huotarille on syntynyt poika 2. 3. 1989 
Gyltössä. 
Aira ja Helge Sainiolle on syntynyt poika 8. 11. 1988 
Turussa. 
Vuokko ja Veli-Pekka Paaterolle on syntynyt tyttö 
22. 12. 1988 Salossa. 
Katja ja Heikki Salakarille on syntynyt poika 17. 1. 1989 
Raumalla. 
KALKAS ONNfITELEE! 

Komentotoimisto tiedottaa: 
Ylennykset: 
- Yliluutnantiksi - luutnantti Mauri Mutta 1. 2. 1989 
lukien 

Sotilasmestariksi - yliv Olli Junttila 1. 2. 1989 lukien 
Ylivääpeliksi - vääp Juha Giers 1. 2. 1989 lukien 
- vääp Lassi-Pekka Lahti 1. 2. 1989 lukien 
- vääp Heimo Lempiäinen 1. 2. 1989 lukien 
- vääp Hannu Sjöblom 1. 2. 1989 lukien 
Vääpeliksi - ylik Timo Koisti 1. 2. 1989 lukien 
- ylik Kai Rouvali 1. 3. 1989 lukien 
Ylikersantiksi - kers Harri Eskola 27 . 1. 1989 lukien 
- kers Markku Liimatainen 27. 1. 1989 lukien 

kers Juha Stoor 27. 1. 1989 lukien 
kers Harri Hjulgren 27. 1. 1989 lukien 

Rolls-Royce 
kävi tutuksi 
(Rauma 8. 2. ) 

Rauman sosiaalitoimi
kunta järjesti vierailun 
Uudenkaupungin autoleh
taalle . Erityistä mielen
kiintoa herätti upea auto
museo ja sen ajoneuvo
harvi naisuudet. 

- kers Timo Luntamo 27 . 1. 1989 lukien 
- kers Arto Hakasalo 27. 1. 1989 lukien 

- Vänrikiksi (res) - sotilasteknikko Tapani Rantio 
1. 2. 1989 lukien 

Tehtäviin määräykset: 
- Sotilasmestari Asko Rinne Örön linnakkeen meren
kulku-upseeriksi 1. 2. 1989 lukien 
- Sotilasmestari Olli Junttila EPtrin aluksen päälliköksi 
1. 2. 1989 lukien 
- Vääpeli Jaakko Laakso EPtrin merenkulku-upseeriksi 
- Ylikersantti Harri Eskola opetusupseeriksi Gyltön lin-
nakkeelle 1. 2. 1989 lukien 
- Ylikersantti Markku Liimatainen opetusupseeriksi Örön 
linnakkeelle 1. 2. 1989 lukien 
- Ylikersantti Juha Stoor opetusupseeriksi Kuuskajaska
rin linnakkeelle 1. 2. 1989 lukien 
- Ylikersantti Harri Hjulgren merenkulku-upseeriksi I 
patteriston Esikuntaan 1. 2. 1989 lukien 
- Ylikersantti Timo Luntamo viestiupseeriksi Gyltön 
linnakkeelle 1. 2. 1989 lukien 
- Yliluutnantti Mikko Suomela huoltotoimiston päälli
köksi 12. 1. 1989 lukien 

Irtisanoutumiset: 
Yliluutnantti Matti Aaltonen 1. 2. 1989 
Sotilasmestari Markku Kareniemi 1. 2. 1989 
Sotilasmestari Veikko Mäkelä 1. 2. 1989 
Ylivääpeli Reijo Hyppönen 1. 3. 1989 
Ylivääpeli Reijo Hekkala 1. 7. 1989 

Taloon tulleet: 
- Kersantti Petri Kalliomäki Kuuskajaskarin linnakkeelle 
18. 1. 1989 lukien 
- Kersantti Juha Tuominen Gyltön linnakkeelle 
16. 1. 1989 lukien 
- Kersantti Lauri Korhonen Kuuskajaskarin linnakkeelle 
6. 2. 1989 lukien 
- Kersantti Jari Tepsa Gyltön linnakkeelle 16. 2. 1989 
lukien 
- Ruokalatyöntekijä Esa Heinonen Gyltön linnakkeelle 
6. 2. 1989 lukien 

Siirrot: 
Ylikersantti Arto Hakasalo Tervolan varikolle 1. 2. 1989 
lukien 
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PyhäraDD3Il 
pakolaistoimintaa 

Ahto Laaksonen näyttää Raimo Suomiselle ja Dixielle mihin mentiin. 

Pakolaisongelman synty 

Neuvostoliiton suomalaiset - inkeriläiset - asut
tivat niitä sotatoimialueita, jotka joutuivat suoma
laisten ja saksalaisten haltuun toisen maailmanso
dan aikana. 

Suomeen perustettiin siirtotoimisto , jonka toi
menpitein inkeriläisten siirtoja Suomeen toteutet
tiin. lnkeriläisistä muodostettiin jopa kaksi sotilas
yksikköä. Erillinen Pataljoona 6 ja osa Heimopatal
joona 6.a, jotka osallistuivat taisteluun Neuvosto
liittoa vastaan Suomen rintamalla . 

Kaikkiaan Suomeen siirrettiin marraskuusta 1942 
kesään 1944 mennessä yli 60 000 inkeriläistä . 

Siirtyneet vierastivat useiden omakohtaisesta ko
kemuksestaan bolshevismia. Maatalouden kollekti
visointi oli tuhonnut kotitilat , venäläistä väestöä 
kohtaan tunnettiin vihamielisyyttä. Omaisia ja tutta
via oli joutunut Stalinin karkoitusleireille tai vanki
loihin. 

Välirauhansopimuksen mukaisesti joukko oli pa
lautettava Neuvostoliittoon. Monet pakolaiset odot
tivat - syystäkin - että heitä odottaa ankara 
rangaistus Neuvostoliitossa ja valitsivat pakolaisen 
kohtalon . 

Syksyllä 1944 valtaosa palasi Neuvostoliittoon 
kohti tuntemattomia kohtaloita, muiden piiloutuessa 
Suomeen tai paetessa länteen, kaiken kaikkiaan 
noin 40 000 pakolaista odotti ratkaisua. 

Heinäkuussa 1945 valvontakomission puolesta 
kenraalieversti Andrei Zdanov painosti Suomen 
tehostamaan toimintaansa pakolaisasiassa. Tehtävä 
lankesi valtiolliselle poliisille, joka keskitti toimin
nan erityisesti Heimopataljoona 3:n ja Erillisen 
pataljoona 6:n jäljellä oleviin miehiin . 

Pyhärannan tilanne 
Pyhärannassa oli paljon kalastajia , jotka 1944 

olivat taloudellisesti kovilla , koska vuosi oli ollut 
tuulisin pitkiin aikoihin. 

Sisäministeri Yrjö Leino vaati heimokansanjäse
niä palautettavaksi . Samanaikaisesti alkoi liikkua 
huhuja, että kalastajia tarvitaan ja alueen inkeriläi
set alkoivat vähetä. Alukset kulkivat öisin. 

Ahto Laaksonen, 61, Pyhärannasta on eräs henki
löistä, jotka osallistuivat pakolaisten auttamiseen 
kuljettamalla heitä Ruotsiin . 

Ahto Laaksonen oli 15-vuotiaana lähtenyt vapaa
ehtoisena rintamalle huolto- ja rakennustehtäviin; 
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toiminut Äänislinnassa, Karhumäessä, Porajärvellä 
ja Paataneella ennenkuin komennus loppui. Sodan 
jälkeen Ahto Laaksonen tuli töihin Pyhärannan 
kunnan Kukolan kylän kalastaja Aarne Virtaselle 
kalakaveriksi . Aarne Virtanen oli vienyt jo yhden 
veneellisen pakolaisia Ruotsiin , kun Ahto palasi 
työkomennuksella. Aarne Virtanen on kirjoittanut 
muistiin toimintansa ja kerännyt talteen tutkintapöy
täkirjat, joita viranomaiset asiasta laativat. Virtasen 
kertomus ja pöytäkirjat antavat selkeän pohjan 
lähestyä pakolaisongelmaa vv. 1944- 1946 yksilö
tasolla tarkasteltuna. Aarne Virtanen kertoo: 

- Kuulin , että eräät Rauman seudun kalastajat 
olisivat myös avustaneet näissä kuljetuksissa ja kai 
siinä todellisuuspohjaa olikin, koska inkeriläiset 
pikku hiljaa alkoivat vähenemään Rauman seudulta. 

Asiat rupesivat minunkin kohdallani käymään 
sekaviksi ja jouduin melkein vastoin omaa tahtoani 
sekaantumaan leikkiin, joka on sekä vakava pohjal
taan , että huvittava pintapuolisesti ajatellen, oikea 
seikkailu, jos niin voi sanoa . Tästä se alkoi . .. 

Oli marraskuun 4. päivä 1944. Lähdin aamulla 
kello 7.00 Raumalle , jonne vein kaloja sekä akku
mulaattorin lataukselle. Viivyin noin kello 14 asti, 

vähän tietysti kaljoja maistellen , niin kuin yleensä 
kaikki kalastajat tekevät viikkosaalista arvioides
saan. Otettiin kai pikku näkäräisetkin. 

Kotiin tultuani vaimoni Aili sanoi siellä käyneen 
erään naisen, noin 30-vuotiaan ja kysyneen minua. 
Nainen ol i vaikuttanut aika hätääntyneeltä eikä ollut 
suostunut sanomaan asiaansa. Ihmettelin vain , että 
on se mukavaa, kun naiset minua hakevat. 

Tästä asiasta ei enää sen enempää puhuttu , 
ihmeteltiin vain , kunnes sama nainen ilmestyi 
uudelleen jonkun päivän kuluttua , jolloin olin 
kotona. 

"Onko herra Aarne tavattavissa?" hän kysyi . 
Vastasin myöntävästi , jolloin hän kutsui minut 
peräkamariin kahden kesken ja esitti asiansa , mutta 
ei itseään: Meitä olisi jokunen inkeriläisperhe , jotka 
olisimme halukkaita lähtemään moottoriveneellä 
Ruotsiin salaa, jos te olisitte halukas lähtemään 
meitä kuljettamaan. " Vastustelin kyllä , mutta nai
nen puhui paljon ja viimein suostuin. Hinta o li si 
ajosta 19 000 markkaa ja lähtö tapahtuisi vasta 
muutaman viikon kuluttua joulukuun aikana, niin 
että kerkiäisin hankimaan petroolit, bensiinikortit 
ym. tarvikkeet sekä toverin ajamaan. 

Tähän kalastaja Aarne Virtasen taloon pakolaiset tuotiin Suurniemeen. 
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Kalastaja Aarne Virtasen vene Urho, Ahto Laaksosen 1988 muistinvaraisesti piirtämänä. 

Lähtöodotuksia 

Aarne Virtanen kertoo edelleen eräästä matkasta 
lokakuussa 1946, jolloin Ahto Laaksonen ja Sipi 
Pohjola olivat apuna. 

- Koitti myös lopulta se päivä, jolloin mainittu
jen henkilöiden piti tulla . Lähdin moottoripyörällä 
ajamaan Raumalle, saavuin si inä kello 17 .00 aikaan 
Vilokarin sillalle ja aioin ajaa täydellä kaasulla 
kotiin, jonne oli vielä 5 kilometrin matka. Ajokort
tia ei minulla ollut , eikä tule olemaankaan , mutta 
mitä tästä . Sillankorvassa oli 4 henkilöautoa, jotka 
herättivät huomioni . Löin jarrut pohjaan ja pysäh
dyin . Yhteyshenkilö seisoi yksin tiellä sekä tervehti 
ja pahoitteli sitä, että olivat tunnin ajastaan edellä. 
Hän mainitsi, että autot ovat jyväskyläläisiä takseja , 
jotka ovat juuri lähtökunnossa paluumatkalle. Ih
mettelin, että mikä ja kuka näin paljon autoja on 
tarvinnut. Yhteyshenkilö mainitsi, että tien vieressä 
metsässä ovat loput henkilöt ja että hän vartoo 
kuorma-autoa , jonka pitäisi tulla pian. Soitin kotiin 
ja pyysin , että Ahto lähtisi kohta veneellä si llalle , 
jonne itse jäin kuorma-autoa odottamaan. Ei aikaa
kaan , kun kuorma-auto tuli kovaa vauhtia ajaen. 
Seison Eeroniemi -nimisen tien risteyksessä. Pysäy
tin auton sekä opaslin sen sivutielle pois vilkkaasti 
liikennöidystä Rauma-Uusikaupunki -maantieltä . 
Lavan pressun pois heilettyämme totesimme, että 

siellä oli noin 20 henkilöä , vanhaa ja nuorta, aina 
pieniä sylilapsia myöten sekä kaikkiaan yli 30 
henkilön matkalaukut. Lähetimme kuorma-auton 
kohta pois. Henkilöauto! olivat jo lähteneet. Ahto 
saapui pian ja lastattuamme kaikki moottorivenee
seen lähti Ahto ajamaan venettä kohti kotia ja minä 
samaan paikkaan moottoripyörällä. Kotiin saavuim
me melkein yhtä aikaa. 

Pimeää kun oli, vein kaikki henkilöt meille 
sisälle keittiöön tai oikeammin maalaistupaan , joka 
oli suuri. Keitimme kahvia , söimme ja rupattelim
me. Tällä välin oli tuuli voimistunut noin 6-7 
pesufatiin, joksi kutsuimme Beaufortia. 

Lähtöajaksi oli suunniteltu noin kello 21.00. 
Laskimme, että kun ajamme yön ja seuraavan 
päivän niin illalla ennen täyspimeän tuloa olemme 
Ruotsin rannikkovalojen ulottuvilla. Radio ennusti 
9 pesufatin tuulta ja aloimme epäillä, ettei matkasta 
tule mitään ainakaan sinä yönä. Kävi niin, että tuuli 
vain kiihtyi ja me majoitimme inkeriläiset vinnil
lemme ja peräkamariin sekä aloimme toivoa tuulen 
asettumista. 

Tämä tuuli ei heti asettunut , vaan jaksoi tuulia 
koko viikon. Olimme huolissamme siitä, mitä tehdä 
näille henkilöille. Heidät oli kätkettävä maan alle, 
ettei kukaan naapuri näkisi heitä . Vein heidät 
päiväksi erääseen metsävainion heinälatoon. Oli 
siellä vielä vähän vehnääkin pystyssä, jonka niitim
me talkoovoimin. Naiset tekivät käsitöitä , kutoivat 
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Suurniemen talon vintti, jossa osa pakolaisista yöpyi. 

sukkia ja lapasia ym. Täällä myös aterioitiin ja 
illalla taas tultiin takaisin taloon yöpymään. 

Hyviä soittamaan ja lau lamaan olivat nämä ihm(
set, eräs poika soitti haitaria ja tyttö viulua - olivat 
ottaneet Suomessa soittotunteja. Hyvin tulivat suo
malaiset iskelmät , kun he yhteen soittivat. 

Oli kulunut jo melkein viikko ja aina vaan jaksoi 
tuulia. Eräs inkeriläinen rouva asteli vatsa aika 
huomiota herättävästi pystyssä. Olin tätä jo seuran
nut kauan ja lopulta kysyin, että ei kai rouvan aika 
vielä ole lähellä . "Ei tarvitse pelätä, kuukausi on 
vielä odotusaikaa." Huomautin , että kovassa aallo
kossa ei mitään saa panna sattuman varaan ja 
ehdotin häntä jäämään maihin. "Ei sitten millään", 
hän vastasi . No , mitä minulla väliä. 

Koitti taas ilta . Kuuntelimme myöhäisuutiset. 
Odotettavissa 8 beaufordin lounaistuulta. Epäröim
me, kunnes joku huomautti , että tuntuu kuin 
pelkäisimme, johon vastasin, että en ole koskaan 
pelännyt merta , mutta kyllä kunnioitan sitä . Jos 
asiat ovat näin , niin pillit pussiin ja lähdemme. 
Varustimme hyvän suojauksen pressusta keulan 
puolelle. Otimme veneeseen perähyttiin kolme tyt
töä, erään insinöörin sekä meidät kolme ajuria, 10 
henkilöä joutui kannelle suojuksen alle . Märkä 
säkki laitettiin pakoputken eteen äänenvaimenti
meksi ja sitten lähdimme . 

Matka Ruotsiin 

Ahto Laaksonen kertoo, että liikkeelle lähdettiin 
aina illan pimetessä. Ruotsiin mentiin yleensä 
Hudiksvalliin , jota lähestyttiin valoisana aikana ja 
maihin mentiin pimeän tultua. 

Matkat olivat yleensä värikkäitä kuten Aarne 
Virtasen kertomus osoittaa: - Ajoimme ensin koh
ti Rihtniemen kärkeä, jossa ulkomainingit kiertäen 
keinuttivat venettämme jo kohtalaisesti . Eräs rouva 
huusi ja kysyi, että vieläkö tulee pahempi aallokko, 
jolloin nauraen vastasin: Emme ainakaan usko. 
Rihtniemen kärjen sivuutettuamme alkoi jo meri 
myllertää aika hyvin . Otimme kurssin kohti Hudik
svallia . 

Olimme ajaneet 4-5 tuntia , kun menin katso
maan, miten asiat keulassa ovat. Pressun alla kaikki 
antoivat ylen ja makasivat kuin ruumiit. Koetin 
lohduttaa heitä parhaani mukaan. Tulin taas takaisin 
perään , tuuli vain kiihtyi ja vesi alkoi lentää yli 
veneen . Oli aika kylmää , mutta vesi ei vielä 
jäätynyt. Tytöt tulivat myös huonovointisiksi, mutta 
eivät sentään pahasti . Olin väsynyt ja menin maata , 
samoin teki Ahto , siirtolaismies jäi peräsimeen. Oli 
jo aamu ja valoisaa. Torkuin puolinukuksissa, kun 
venetämme lähestyi vesipatsas, niin sanottu pyörre
aalto. En tiennyt tästä mitään, ennen kuin havah
duin jalkeille, veneen jo noustessa ja laskiessa 
aallon harjalla syvyyteen . Tunsin , miten vene 
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Kalastaja Seppo Virtanen kyselee Ahto Laakso
selta paikkaa Hudiksvallin edustalta, mihin pa
kolaiset vietiin. 

kallistui arveluttavasti . Moottori sammui kuin nap
pia painamalla samalla rysäyksellä. Katsoin eteen 
veneeseen, se oli puolillaan vettä . 

Pressu oli siellä ihmisten seassa. Näin käden , 
joka haparoi jotain . mistä saisi kiinni . Kaikki 
ihmiset olivat veden alla. Komensin heti 3 miestä 
ämpäri! käteen, 2 miestä pumppuihin, vene hyvään 
tuuleen, perä päin tuulta , sekä vettä yl i laidan sen 
kun ehtii . 

Matkatavaroista suurimman osan vesi loiskautti 
yli laidan mereen . Rupesin kiroilemaan ruorimiestä: 
" Minkälainen mies sinäk in olet, kun et vaaria pidä! 
Henki o li kyllä mei llä silloin hiuskarvan varassa. 
Jollei venettä oli si niin nopeasti saatu myötäiseen, 
niin meressä olisimme olleet kaikki . 

Laitoin taas moottorin käymään ja se syttyi 
hyvin. En vieläkään ymmärrä, mikä sen si lloin 
pysäytti , kova rysähdys kai. Koitin ankarassa me
renkäynnissä taas saada pressua kuntoon nyt vaan 
naulaamalla veneen syrjiin pitkittäin käyvän maston 
päälle . Ylioppilaslakit vaan ajoivat toisiaan takaa 
aallon harjalla valkoisina, meidän veneemme kun 
laski aallon pohjaan. 

Tuuli ei enää enempää ollut kiihtynut. Valtava 
meri kyllä nousi ja oli jo iltapäivä, kun eräs 
matkustaja yritti mennä keulapuolelle katsomaan 
märkiä viluisia inkeri läisraukkoja. Hän oli kyllä 
kuiva, koska emme perässä kastuneet , sillä keula ja 
perä on erotettu vesitiiviillä seinällä. Hetken aikaa 

keulassa oltuaan tuli matkustaja ja ilmoitti meille , 
että keulassa pressun alla ruvetaan kai saamaan 
pieniä vauvoja. Tätä olin koko ajan pelännytkin. 
Nyt onkin sitten piru merrassa, vastasin . Meidän on 
sitten ajettava satamaan ja taas olemme kiinni 
niinkuin nappaus. Kysyin, että kuka siellä avustaa 
synnytyksessä, johon sain vastauksen, että eräs 
inkeriläismummo on tällä alalla vähän niinkuin 
spesialisti , että eikö se mahda käydä. 

Pieni aika oli kulunut , kun tiedustelin: "Miten 
asiat ovat keulassa?" Sain vastauksen: " Yksi on jo 
maailmassa ja toista odotamme.'' Taas kului aikaa 
ja tiedustelin uudelleen. " Tyttö ja poika on jo, eikä 
enää ole mitään odotettavissa. '' Poika oli kuollut ja 
haudattiin mereen. Tyttö käärittiin kaikkiin lämpi
miin vaatteisiin, mitkä perästä löysimme, samoin 
äi ti . Ei ollut mitään muuta tehtävissä , kuin kiihdyt
tää moottoria, jotta matka taittuisi nopeammin. 
Laskelmamme pitivät paikkansa ja ei aikaakaan, 
kun edessämme syttyi pieni tuli jossain kaukana. 
Tulta lähestyessämme syttyi aina vaan useampia ja 
viimein oli koko Ruotsin ranta yhtenä tulimerenä , 
satoja valoja näkyi edessämme. Tämä oli juhlalli

nen näky . Ihmettelin kovasti , mitä ne olivat , mutta 
lähelle tultuamme totesimme ne ruotsalaisten kalas
tajien valoiksi . Ne olivat lyhtyjä, joita he käyttivät 
verkkojensa merkkeinä, että pimeässä löytävät 
verkkonsa. Sivuutimme merkit ja ajoimme erääseen 
suureen lahteen Hälsön saaren eteläpuolelle. Kier
simme lahden, mutta mistään emme löytäneet 
ihmisasumusta, vaikka kiersimme lähes tunnin lah
delmaa. Tarkastelimme merikarttaa . Näimme toi
selle puolelle niemekettä merkityksi tulliaseman , 
pikkuisen eteenpäin meripelastusseuran aseman, 
sekä siitä vielä eteenpäin kylän . Kylään olisi 
päästävä, mutta millä sivuutat tullit ja merivartiolai
toksen laiturit ilman, että olisimme ansassa ja tätä 
emme olisi toivoneet. 

Yritettävä oli , kävi miten kävi, äiti hoitoon ja 
pian. Lähdimme ajamaan ja onneamme hakemaan. 

Ruotsalaisten vastaanotto 

Matka päättyi vaiherikkaasti ja onnellisesti mai

hin . Mikä pakolaisia Ruotsissa sitten odotti? Tästä 
Aarne Virtanen antaa kuvauksen eräältä 1944 teh
dyltä matkalta, jolloin hänet pidätettiin hetkeksi 
Ruotsissa. Matka suuntautui tällöin Gävleen. 

- Keksimme erään suuren lahdelman , johon 
yritimme päästä ja sitten myös pääsimme . Nyt alkoi 
jo aallokko tyyntyä, koska saaret suojas ivat lahdel
maa. Näimme vasemmalla maissa erään miehen 
kävelevän ja yritimme rantaan, mutta emme pääs
seet, koska rannat olivat jäässä. Erääseen niemek
keeseen sentään päästiin ja vasta siellä meillä oli 
aikaa tarkastella mitä pressun alle kuu lui . Siellä 
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Tästä pellosta vehnä niitettiin talkoovoimin kun odoteltiin tuulen tyyntymistä. 

olivat kaikki aivan puolikuolleita . Jokainen kai 
tietää, mitä kova merikipu on. Kurkku joutuu 
toimimaan silloin ahkerasti ja 15 henkeä saa aikaan 
pahaa siivoa veneen lattiakannelle. Oi sitä lemua! 

Pidimme pienen tauon ja rupesimme avustamaan 
ihmisiä pois veneestä. Täällä näimme maassa ensi
lumen, jota oli ainakin 25 cm . Läksimme ohjaa
maan pakolaisiamme kohti Stugardin kylää ihmisa
suntoihin , ettei heidän tarvitsisi vilua kärsiä. Kylään 
päästyämme hyväste limme jokaista kädestä , sekä 
toivotimme kaikkea hyvää ja lähdimme takaisin 
moottori veneellemme . 

Veneen luo saavuttuamme tuumin , että ei lähdetä 
vielä, vaan keitetään kahvit , syödään vähän sekä 
kuivatetaan vaatteitamme, niin kuin sitten tehtiin
kin . 

Kahvi maistui oikein hyvältä, samoin voileivät. 
Vaatteita kuivatellessamme priimuskeittimen yllä , 
kuulimme keulasta kovaa ääntä . Minä vilkaisin 
kajuutasta ulos ja näin kolme kultakanuunaista 
miestä, joista yksi o li jo veneessä ja toiset tulivat 
perässä. 

Emme ymmärtäneet kieltä, mutta sen verran 
saimme järkeemme, että vene oli siirrettävä toiseen 
paikkaan, si is Stugardin laituriin. Estelimme kovas
ti, koska meri oli jäässä, mutta niin vain kävi , että 
moottori käynnistettiin ja lähdettiin ajamaan erään 
merivartiolaitoksen miehen ollessa oppaana. 

Meidät määrättiin miesten edellä maihin, jossa 
oli lähe llä rantaa iso rakennus. Tähän rakennukseen 

meidät ohjattiin ja näimme samat inkeriläiset pitkän 
ruokapöydän ympärillä, johon meidätkin vietiin . 

En koskaan voi unohtaa sitä ystävällisyyttä, mitä 
ruotsalaiset !otat meitä kohtaan osoittivat. Ruoka
pöydässä oli kaikkea , mitä ajatella saattaa, ja 
hyvältä maistui; ainoastaan leipä, joka oli sormen

kynnen ohutta ja valkoista ei oikein käynyt , kun oli 
suustaan reikäleipään tottunut. Voi, juusto, makka
ra sekä kaikki kukkaset , jotka olivat leivän päällä 
tekivät sen niin paksuksi, ettei tahtonut saada 
suutaan niin auki , että olisi pystynyt haukkaamaan . 
Kaiken tämän jälkeen saimme hyvät kahvit 5-6 eri 

pikkuleipineen. Lopuksi vielä tupakit suuhun, si lle 
joka poltti. Olimme ihmeissämme, kun muistimme 
oman maamme korttiaikaa. 

Syötyämme ja juotuamme saimme tutustua ta
loon ja huomasimme eräässä isossa sali ssa noin 
50-60 virolaista miestä, jotka kertoivat saapuneen
sa Ruotsi in moottoriveneellä Virosta ja olevansa nyt 
mainitulla paraki lla metsätöissä, sekä ansaitsevansa 
hyv in . Viro ja suomenkie li soveltuvat hyvin yhteen , 
joten voimme jutella kohtalaisen hyv in keskenäm
me. 

Myöhemmin paikalle saapui linja-auto, johon 
inkeriläiset ja meidät istutettiin . Noin puolen tunnin 
ajomatkan ajettuamme, automme pysähtyi erääseen 

liikekeskukseen Stugard-Gävlen -välille . Autoom
me astui eräs mies ja nainen käs issään isot paperi
pussit , joissa oli karame llejä sekä pikkuleipiä ja 
myös omenoita. Otettuamme polttoainetta, jatkoim-
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Kalastaja Keijo Virtanen seisoo Suurniemen laiturilla, josta Urho lähti matkaan: Ahto Laaksonen 
ihmettelee, miten Keijon on onnistunut löytää Ahton karkuunpäässeen kalastushpun Ja sen valon. 

me taas matkaa noin 3/4 tuntia , automme pysähtyi 
taas erääseen isohkoon keskukseen, jossa ol i myös 
oma kirkko ja erillinen rukoushuone . Jouduimme 
erääseen ison rakennuksen pihaan, josta meidät 
ohjatti in sisälle ja ihme ja kumma: Samat !otat taas 
kahvipöytineen; millä he olivat sinne ehtineet oli 
arvoitus. Täällä me yövyimme, mutta ennen yöpy
mistä koottiin kaikki lapset huoneen perälle , jota iso 
pystykamina lämmitti . Täällä pienokainen toisensa 
jälkeen riisuttiin sekä puettiin uusiin tuliterä-alus
vaatteisiin , uuteen pukuun , uusiin päällysvaatteisiin 
sekä vielä uuteen valkeaan kaninnahka turkislak
kiin . Lapset saivat vielä uudet monot jalkoihin ja 
olivat nyt niin somia, ettei heitä olisi samoiksi 
ryysyläisiksi uskonut , mitä olivat puoli tuntia aiem-

min olleet. Myös aiku iset saivat uudet alusvaatteet. 
Kuul in, että Ruotsin Punainen Risti oli nämä 
lahjoittanut pakolaisi lle. 

Meidät siirrettiin rukoushuoneeseen, jonka vie
ressä oli sauna. Saunaan meidät vieti in ensin . 
Saunalta tämä ei kyllä alkuunkaan vaikuttanut , 
koska täällä ei saanut lainkaan löylyä. Kylmää oli 
koko saunassa? Ensin naiset ja lapset, sitten miehet. 
Pukuhuoneen ja saunan välisellä ovella oli lääkäri 
tulkkimme kanssa. Jokainen joutui näyttämään 
pyllynsä myös suu kommenttiin auki ja katsottiin 
kurkkuun , peilattiin ja katsottiin sekä merkittiin 
paperille. 

Naisilla ja miehillä oli eri huoneet makuukama
reina. Samat !otat _vaan pyörivät ympärillämme. 
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Syötyämme menin huoneessa olevan harmoonin 
luo , siihen kokoontu i pian koko sakki . Naiset 
aloittivat virsikirjan virrellä: " Sun haltuus rakas 
isäni " , jota säestin . Ei voi kuvailla miten kiitoll isia 
he olivat täpärästä pelastumisestaan ja meitä he 
pitivät sankareina, koska ruotsalaiset ilmoittivat 
silloin olleen tuulen nopeuden 22 sekuntimetriä. " 

Paluumatka 

Suomalaiset vapautetti in tutkinnan jälkeen ja he 
lähtivät paluumatkalle , jossa ajo pienellä veneellä 
myrskyisällä merellä ei aina sujunut ongelmitta. 
Tällä kertaa matka kuitenkin onnistui hyvin: - 24 

tuntia pidimme samaa suuntaa yllä, kunnes tuli valo 
näkyvi in suoraan edestä. Tämä valo osoittautui 
matjakkalaiva Rauman lähettämäksi. Silloin näim
me isoja laukkuja meressä 3-9, otimme vielä 
laukkulastin veneisiimme ja saavuimme illalla ko
tiin . 

Astuassemme laiturille ei tahtonut lainkaan osata 
kävellä, koska ankara merenkäynti oli tehnyt aske
leet epävarmoiksi. Meillä oli aika työ , kun puhdis
timme veneemme kaikesta, mitä pohjalle oli ke
rääntynyt. Tasasimme rahat, jotka olimme saaneet. 
Ei niitä niin paljon ollut , meille saapuessaan useim
milla pakolaisilla oli ollut rahaa , mutta kaiki lla ei 
ollut. Emme voineet rahattomia maihinkaan jättää , 
vaikka eivät muut suostuneet kustantamaan heitä." 

Suurniemen tupakeittiön uunilla odotti ruoka matkalaisia. Sillä oli hyvä valmistaa ateria suuremmal
lekin joukolle. 

Epilogi 

Istumme Ahto Laaksosen kanssa Reilan vartiossa 
muistelemassa menneitä tapahtumia. Reila on Ahto 
Laaksoselle tuttu , hän oli siivoamassa aluetta luovu
tuskuntoon puolustusvoimille 6<l-luvulla. 

Kuuskajaskarikin kävi Ahto Laaksose lle tutuksi, 
kun hän 1947 astui alokkaaksi suorittamaan asepal
velustaan. Kotiutuessaan hän oli linnakkeen yhteys
veneenkuljettaja - tietenkin. 

Pakolaisten kuljettajille kävi lopulta käry ja Ahto 
Laaksonen sai alaikäisenä tuomioksi 7 000 markan 

sakot. " Seikkailumieli ja palkkion odotus kannusti 
varmasti osaltaan toimintaan . Kuljetimme kaikki
aan noin 300 pakolaista Ruotsiin . Oli hienoa nähdä 
kuinka kiitoll isia he olivat ja heille koitti heti vapaus 
ja hyvät olot. " 

7 000 markkaa - 35 markkaa henkeä kohden, se 
oli Ahto Laaksosen henkilökohtainen pakolaisapu 
Pyhärannassa suurina pakolaisvuosina. Kalastaja 
Aarne Virtanen antoi pakolaisapuna vielä enemmän 
- oman vapautensa neljäksi kuukaudeksi. 

Timo Ylönen 
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Erja Sallinen poikiensa kanssa. 

Lienee tosiasia, että suurin osa nykyäideistä on 
työssä kodin ulkopuolella . Äitien työssäkäynti ai
heuttaa sen, että lapset tarvitsevat hoitoa ja huolen
pitoa vierailta ihmisiltä , ja yhteiset tunnit ja hetket 
omien vanhempien kanssa ovat varsin lyhyitä ja 
harvalukuisia . Viime vuosina on työttömyys Suo
messa ollut varsin korkeissa lukemissa, mutta se ei 
ole silti vaikuttanut lasten hoitopaikkojen tarpee
seen. 

Itse olen ollut työssä lasten ollessa pieniä ja olen 
hoidattanut heidät ensin kotiapulaisen avulla kotona 
ja sen jälkeen kunnan päiväkodissa. Jäätyäni itse 
työttömäksi vuoden 1987 marraskuussa päätin ottaa 
kaiken irti siitä, että saisin viimein olla lasten 
kanssa kotona. En ensimmäisten viikkojen aikana 
pystynyt nauttimaan lasten kanssa olemisesta, sillä 
työttömäksi jääminen vei mielen kuitenkin sen 
verran masennuksiin . Mutta kun aurinko tammi
helmikuussa alkoi paistaa hangille , alkoi elo lasten 
kanssa kotona maistua ja aika kului kuin siivillä. 

Pyörittelin monesti mielessäni ajatusta siitä , että 
kaikille äideille olisi suotava mahdollisuus olla 
omien lastensa kanssa kotona ilman taloudellista 
katastrofia. Itse sain Virkamiesliiton työttömyys
kassasta senverran työttömyyspäivärahaa, että las
ten päivähoitomaksujen jäätyä pois, ei taloutemme 
juuri muuttunut tiukemmaksi . 

Vuosi työttömänä "kotiäitinä" kului varsin no
peasti, ja oli edessä työllistämistyöhön joutuminen. 
Lokakuussa otin asian vuoksi yhteyttä työvoimatoi
mistoon ja marraskuun 16. päivänä kävin Turun 

rannikkotykistörykmentin n Patteriston talousup
seeri A-J . Leinon haastattelussa ja täyttämässä 
hakupaperin työhön. Saman kuun 28. päivän aamu
na tulin perhosia vatsassa ja kahvipullaa laukussa 

työhön Rauman varuskunnan esikuntaan. Tuosta on 
nyt kulunut jo kaksi kuukautta , ja aika täällä on 
mennyt nopeasti . Entisenä valtion toimenhaltijana 
( 11 vuotta) työt olivat osittain samojen kaavojen 

Työssä
käyvä 
äiti 

alaisia ja tuttuja, joskin jotkut asiat tuntuivat 
oudoilta, mutta kosken ole luonteeltani mitenkään 
ujo , olen uskaltanut kysyä ja kysymällähän sitä 
oppii. 

Varsinaiseen koetukseen kykyni joutuivat, kun 
toimistosihteerimme jäi pari viikkoa taloon tuloni 
jälkeen lomalle kahdeksi viikoksi ja jouduin suht 
tuoreeltani hänen töitään tuuraamaan. Esikunta on 
ainakin vielä samalla paikalla , joten en liene mitään 
maata mullistavaa tehnyt tuon lopulta kolmeksi 
viikoksi venyneen tuuraukseni aikana. 

Olin ennen työssä virastossa, jossa oli enemmän 
naisia kuin miehiä; nyt olen miesvaltaisessa paikas
sa ja se on vaatinut oman opettelemisensa. Nämä 
esikunnan miehet ovat varsin meneviä, enkä aina
kaan vielä ole joutunut ojennettavaksi . Jos olo 
rupeaa tuntumaan liian raskaalta , niin onhan meillä 
täällä aina joku nuori palvelustaan suorittava varus
mies , joka kyllä osaa keventää tilanteen. Nuo 
varusmiehet tässä ovatkin työpaikan varsinaiset 
mausteet, vanhakin on tässä taas nuortunut. Naisia 
esikunnassa on vain kourallinen, mutta laatu korvaa 
määrän tässä tapauksessa . 

Kovin nopeaan tämän puolen vuoden työrupeama 
tuntuu kuluvan. Aika ei käy pitkäksi ja on mielen
kiintoista oppia uutta . Erityisesti olen pitänyt niistä 
muutamista tunneista, jotka olen toiminut viestikes
kuksessa tyttöjen tuuraajana. Uskon ja toivon, että 
tämä aikani täällä puolustusvoimien työssä noteera
taan vapailla työmarkkinoilla sen verran korkealle , 
että nuorimman lapseni mentyä ensi syksynä perus
koulun ensimmäiselle luokalle, olen paremmassa 
asemassa hakiessani mahdollisesti vapautuvia toi
mia. Onpa tässä mielessäni pyörinyt kiihtyvällä 
voimalla ajatus lähteä opiskelemaan - parempi 
myöhään kuin ei silloinkaan. 

Erja Sallinen 
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Linnakkeen lapsi 

Poika oli 70-luvun alussa 4-vuotias muuttaessaan 

isän työpaikan mukana Utön linnakkeelle. Saarella 

asui siihen aikaan neljä muutakin lasta , joihin hän 

nopeasti tutustui . 
Vanhempia hieman hermostutti pojan liikkumi

nen majakkasaarella ja mahdollinen eksyminen . 

Huoli kuitenkin hälveni kun hän selvitti: " Näen 

majakan joka paikkaan . Kuljen sen luo ja sieltä 
osaan kotiin ." 

Pojan rakkaimpia leluja oli kunnostettu kolmi

pyöräinen polkupyörä, jossa oli oikeat ketjut, 50-

luvun alussa tehtyjä kunnon leluja. Pyöräilyä haitta

si Utön mukulakivitie! ja tasaisen alueen puute. 

Jäiden tullessa tämäkin pulma poistui. Edessä oli 

koko Utön sisälahti tasaisena laajana kenttänä. Voi 

sitä riemua ja ajoa kun isä ilmoitti, että jää kantaa ja 
sillä saa ajaa. 

Saarella oli myös sääasema, jonka hoitaja eräänä 

iltana avasi 1 X 1 metrin avannon sisälahdelle, 

mitatakseen jään paksuuden. Avannon avattuaan 

hän totesi, että alkaa pyryttää ja meni kotiin 

nukkumaan . 
Aamulla poika avasi silmänsä katsoi ikkunasta 

ulos ja huomasi kaikkialla kimmeltävän uuden 

lumen. Hetken hän teki lumipalloja, rakensi lumi-

majaa , ennenkuin huomasi , että pyörä tekee hienot 
jälet uuteen lumeen. 

Äiti katsoi ikkunasta ulos ja huomasi silmäterän

sä tekevän kuviota talon edessä olevalla jäällä . 

Poika vilkutti äidille ja aivan uhkui iloa ja innostus
ta . 

Poika katseli innostuneena taaksensa , kuinka 

pyörä teki uuteen lumeen hienoja kuvioita. Meno 

katkesi kuitenkin saaaseman lumenpeittämään 
avantoon, johon pyörä ja sen pieni polkija putosi

vat. Poika huomasi olevansa rintaansa myöten 

vedessä , kurahousut ja alusvaatteet kannattivat hän

tä. 
Mitä sitten tapahtui ei ole täysin tiedossa , mutta 

hetken kuluttua äiti hätkähti kun ovelle koputettiin. 

Hän katsoi ulos jäälle, poikaa ei näkynyt missään . 

Hätääntyneenä hän riensi ovelle , jonka takana 
seisoi läpimärkä ja nyyhkyttävä poika, joka niiskut

ti: "Äiti mä putosin pyörän kanssa jään läpi . Älä ole 

vihainen, pidin koko ajan pyörästä kiinni ja sain sen 

ylös jäälle. En jaksanut työntää sitä kotiin ." Äidin 

silmässä kiilsi onnen kyynel , ei hän ollut vihainen ja 

pyöräkin saatiin vielä hyvään kuntoon. 

Tyrsky 
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Pisin talvikuva. Eero Kajantola asui 19 vuorokautta oikeassa reunassa näkyvässä talossa. 

Ranta pyssyn • mies aunukselaiskylissä 
Pyhärantalainen Eero Kajantola , joka sodan aikana toimi rannikkotykistössä 

Laatokalla , muistelee kohtaamistaan Neuvostoliitossa asuvien suomalaisten, aunus
laisten, kanssa. Sodan jälkeen Eero Kajantola on ollut maanviljelijä ja puutarhuri; hän 
on ollut voimakkaasti mukana seurakuntatyössä sekä julkaissut pakina- ja runokokoel
man. Eero Kajantola tunnetaan nimimerkkinä Pontus. 

Tyypillinen aunukselaistalo Pisin kylässä. 

Talvisodan aikaisesta alokaskoulutuksesta -
käyneenä Örön Tallikentät, Berghaminat, Utöt, 
Lypertöt - saimme varusmiehinä siirron jatkoso
taan Laatokan itärannikolle. 

Heinäkuulla 1941 tulivat lmpilahden kauniin 
jyhkeät maisemat toimikentäksemme. Jälkijoukko
na selvitimme maastoa alaspäin aina Syvärin tuntu
miin . Tällöin perustetussa Laat. RPR:n vartioase
mien viestikeskuksessa allemerkitty toimi eri tehtä
vissä. 

Sotaveteraanin kuva-albumi elättelee hienosti 
noita tosissa viivyttyjä rintamavuosien vaiheita. 
Puolustuksellisen sotilaslinjan vieminen Laatokka
Äänisjärvi -kannakselle oli asia, josta strategit 
vastasivat. Tässä osuivat suomalaisjoukkojen tielle 
kielellisesti ymmärretyt aunukselaiset. Sotavyöryn 
edestä valtaosa heistä pakeni metsiin. Sikäläinen 
väestö ei yleensäkään näyttänyt pelkäävän suoma
laisia , joten he ilmestyivät kotisijoilleen muutaman 
hämminkipäivän jälkeen. Ensin alkuun sai sotilas 
huomata entiselämän kannattajia siellä täällä . 

Yksinäinen tarikku-ukko, joka seisoo kuvassa, 
oli vaalinut vuosikymmeniä maanalaiseksi joutunut
ta tsasouna-perinnettä. Nyt ylivyörynyt sota oli 
murskannut sen tomiosan. Tämä Viteleen mies , 
nimeltään Vasili Konstantino , oli seitsemissäkym
menissä tavatessamme. Hänen muistettava elämän
tarinansa on jäänyt mieliin. Nuorempana kirvesmie
henä rakennuksilla hän joutui tapaturmaan, jossa 
menetti tajuntansa kahdeksi viikoksi. Tästä järkyt
tyneenä vaimo kuoli . Kauan kätköissä olleita ikone
jaan ja rukouskellon hän on jo tuonut rukoushuone
käyttöön . Tarikulla oli meille näyttää vastikään 
saamansa suomalainen Aapinen, jonka kirjaimista 
hän aivan nuorekkaalla innolla opiskeli . Haasteluis
saan herkkänä ukkeli avautui meille . Samovaaris
ta~ tsajua tarjoileva toinen maatushka edusti jotain 

• 
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Vasili Kostantino. 

ankeutta kokenutta heimonaista. Psalmi 23:n kristil
linen pohja teki yhteydestämme aivan kuin sukulai
suuden . Joukko-osastomme sotilaspastori pistäytyi 
sittemmin useasti Vasili-Viileä tapaamassa. Osallis
tuimme myöhemmin tämän tsasounan sunnuntaivi
giliaankin, jonka toimittajana Vasili-tuttavamme 
luki slaavilatinaa, sekä suoritti pyhityssavun suitsu
tuksen . 

Vuoden -43 alkupuolella sain komennuksen Au
nuksen kaupungin lounaiseen osaan , Pisin pogostal
le . Se oli tyypillinen jokivarren asutusraitti. Mieles
täni kaupunki -sana soveltui varsin yliammutusti 
Aunukseen, koska missään ei tullut uudemman 
laudan rakennelmaa näkösälle . Jossain keskeisem
millä paikoilla tulivat tutuiksi betonipatsaat Lenin
Stalin -kasvoisina. 

Sattui olemaan juuri kevätpaaston ajat meneil
lään, kun asetuin asumaan Gavriloveille. Isäntäper
heeni käsitti raihnaan isätarikun ja noin 35:ssä 
olevan Nasti-tyttären, jolta oli mies viety teille 
tuntemattomille. Vastikään he olivat emon peitel
leet likeiseen kalmanlehtoon. Nasti valitteli jonkun 
pisiläisen ampuneen pari suomalaissoturia näillä 
pelloilla. 

Melkoisen säntillistä paastoajan tapaa näiden 
ortodoksien ruokatalous näytti toteuttavan: vain 
tsaju-lientä, piiraantapaista sekä jotain korpimarjaa. 
Sitten pääsiäiseen tultaessa - paaston päättyessä -
oli sivull isen mielenkiintoista seurata tapahtumaa. 
Isälleen useasti kovasanainen tytär pyrki tällöin 
kuin salaa tuomaan lampaanreittä pöytään, mutta 
epäonnistui, sillä vahvennettu ateria kiinnosti iällis-

Vasili ja Nasti vas. sotilaspastori Eskola, oik. 
Eero Kajantola. 

tä isää. Hän tuli alas tavanomaiselta pankoltaan 
tällöin yllättävän notkeasti . Vanhaa kristillistä ajat
telutapaa he nyt uusien valloittajien aikana ilmoitti
vat avoimemmin käyttävänsä. 

Koko aunukselaisasujaimistossa herätti huomiota 
perisiisteys sekä tuo suomalaisittain tuttu saunakult
tuuri . Yleistä oli jokitörmillä saunaharmaan sijainti . 
Saunakumppanina etenkin näissä vaiheissa Sergei
tarikun kylkiluut saattoi helposti laskeskella. Kyl
pyyn kuului potra vihtakin. 

Keväässä kun oltiin , sattui siihen komennukseeni 
osumaan jäitten lähtö Pisijoesta. On kuin si ihen 
tapahtumaan nämä pitkän raitin asukkaat olisivat 
talviyöstään havahtuneet. Tuo pioneeriemme raken
tama silta tuli tupaten täyteen jään myllerrystä 
seuraavia . Vesi nousi uomassaan uhkaavasti alueen 
saunaneteisiin, laueten vihdoin suurella ryminällä . 
Oli siinä suventulon juhlaa todistamassa joku al
haisravitsemuksen isomahainen poikanenkin. Oi
kein säälitti meikäläistä. 

Ilokseni voin todeta , että suomalaisena sotilaana 
olin hyväksyttynä heidän joukossaan. 

Suuresti myönteisiin vaikutelmiin olen muista
massa vielä jotakin yleispiirrettä. Jos täällä Aunuk
sessa muhevien viljelysalueiden päisteet olivat mel
koisesti pajukoituneet , oli kuin heimokansarnme 
huumorinviljely olisi melkoisesti myös kätkeytynyt 
johonkin parroittumisiin . 

Ankeat ajat , ankeat ajat! 

Eero Kajantola 
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lnhimillisyys
määräykset 

Onko puolustusvoimissa tultu aikaan, jolloin 
puolustusvalmiudesta huolehtimisen ohella tai juuri 
siitä syystä olisi aika panostaa myös ihmiseen, 
ihmisen kohtaamiseen ja käsittelyyn? Tämän ohella 
ihmisen käsittelyyn liittyen on kysyttävä, mikä on 
tärkeintä. Ovatko tärkeimpiä määräykset ja järjes
telmä? Vai voiko ottaa huomioon myös ihmisen? 
Onko ihminen pelkästään shakkinapula , jota oikeas
sa oleva käsi siirtelee haluamaansa suuntaan? Mikä 
on ihmisen omien mielipiteitten, tuntemusten ja 
elämäntilanteen merkitys? 

Tämän problematiikan kohtaa jokainen puolus
tusvoimissa palveleva. Upseeri kyselee puolustus
voimia uudelleen organisoitaessa oman mielipiteen
sä painoarvoa, perheensä tilanteen huomioonotta
mista siirtopäätöksiä tehtäessä . Kuinka paljon voi 
kuunnella joukko-osastojen henkilöstöjärjestelyjä 
suunniteltaessa yksityisen ihmisen ääntä? 

Voiko varusmieskoulutuksessa rangaistuksia 
määrätessä ottaa huomioon kyseisen varusmiehen 
elämäntilanteen, sekaisin olevan sivi ilielämän , siel
lä mahdollisesti ongelmia aiheuttavan naisen, sai
raana parkuvan lapsen tai suuren velkaantumisen , 
asiat joita piti varusmiehen lähteä omatoimisesti 
luvatta hoitamaan. Voiko lomia myönnettäessä olla 
joustava, jos varusmiehen elämäntilanne sellaista 
vaatisi vaikkapa edellä luetelluista syistä. 

Miten ihminen elämäntilanteineen on kohdatta
vissa sotilasyhteisössä? Onko ihminen persoona, 
yksilö, jonka elämäntilanne voidaan ottaa huomi
oon? Vai onko hän vain yksi lenkki suuressa 
ketjussa, jonka on kestettävä henkilökohtaisesta 
elämästänsä huolimatta? Onko hän harmaata mas
saa, johon pätee kaikki samat kohtelunormit kuin 
muihinkin? Mikä tai kuka säätelee ihmisen käsitte
lyä? Onko kysymyksessä määräykset , jotka viitoit
tavat selvät rajat? Vai voidaanko johtaa sydämellä? 
Voiko kuunnella johtamisessa sydämen inhimillistä 
ääntä? 

Kysymys sydämellä johtamisesta ja sydämen 
inhimillisen äänen kuuntelemisesta on tärkeä kysy
mys? Noin äkkipäätä ajatellen tuntuisi siltä, ettei 
varsinkaan sodan ajan tehtävä huomioonottaen täl
lainen inhimillisyys, pehmoilu , sydämelläjohtami
nen voi mitenkään tulla kysymykseen . Kestääkö 
yleensäkään puolustusvoimien järjestelmä ihmisen 
huomioonottamisen ja kuinka pitkälle voi yksilön 
ottaa huomioon esimerkiksi johtamisessa tai koulu
tuksessa? Eikö koko järjestelmä lepää määräysten ja 
niiden ehdottoman tottelemisen perustalla? 

Kenttärovasti Kari Vappula. 

Mieltäni on jäänyt askarruttamaan erään hyvin 
pitkälle sotilasuralla päässeen, taistelukentällä mai
netta paljon niittäneen nyt jo eläkkeellä olevan 
miehen sanat: "Sodan ajan joukkoa on johdettava 
sydämellä" . Ja hän jatkoi, " käskijän on aina 
muistettava, että käskettävä! ovat jonkun äidin 
lapsia , jonkun naisen miehiä , jonkun lapsen isiä. 
Tämä on oltava silmien edessä kun annetaan käsky 
hyökätä". 

Mikäli tämä elävän elämän ja taistelukentän 
keskellä syntynyt johtamisidea pitää paikkansa, 
varmasti silloin rauhan ajan johtamisessakin voi 
ottaa huomioon ihminen enemmän kuin tänä päivä
nä tehdään. Pyhä Kirja on paljon kiinnostunut ei 
vain ihmisen jumalasuhteesta vaan myös ihmisten 
keskinäisistä suhteista. Pyhä Kirja määrittää monia 
käyttökelpoisia periaatteita, miten meidän tulisi 
menetellä toinen toistemme kanssa. Se piirtää 
vallan vastuullisia rajoja. Minun mielestäni sotilase
lämäänkin hyvin sopii ihmisten säätelijäksi kaksi 
keskeistä raamatullista ajatusta: " rakasta lähim
mäistäsi" ja " toinen toisenne kunnioittamisessa 
kilpailkaa keskenänne" . Näitä periaatteita nouda
tettaessa, otetaan huomioon ihminen , tunteva, ko
keva olento. Näin ei varmastikaan liberalisoida 
puolustusvoimia. Ihmisen huomioon ottaminen ei 
merkitse etteikö koulutus voisi olla edelleen kovaa , 
tiukkaa. On pikemminkin kysymys vain siitä tavas
ta , miten me kohtaamme ihmisen. 

Minulle on jäänyt mieleeni kansakoulun lukukir
jasta vuosikymmenien takaa kertomus auringon
paisteesta ja rajuilmasta, jotka keskustelivat kumpi 
niistä saa toimimaan ihmisen haluamallaan tavalla . 
Rajuilma myllersi , mutta toivottuun tulokseen ei 
päästy. Sen jälkeen aurinko paistoi lämpimästi ja 
ihminen toimi halutulla tavalla . Mielestäni kaikki 
yhteiselämä ja erityisesti vallankäyttö kaipaa tätä 
auringon lämpöä. Myönteisyyden ilmapiirissä on 
hyvä toimia . Määräysten kylmä viidakko ja niiden 
tyly toteuttaminen vie innon ja yrittämisen halun. 

Kari Vappula 

• 
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Pekka Ahokas 

... 
Rykmentin reserv1a 

Alikersantti Pekka Ahokas, jonka koulutusta 
olemme seuranneet alokkaasta alikcrsantiksi kotiu
tui tii staina 3. tammikuuta 1989. Hänestä tuli 
rannikkotykistön reserviä . 

Kouluttajasta oppilaaksi 
" Koulutin alokkaat siten, kuin o lin suunnitellut 

ja olen nyt tyytyvä inen tulokseen. Kaikki mieheni 
pysyivät hyvin rivi ssä ja peräti kolme miestä meni 
aliupseerikouluun" , kertoo Pekka Ahokas. " Ryh
mä oli tosin niin hyvä, että o li si o llut hienoa jos 
aliupseerikouluun olisi vielä mahtunut pari miestä. 
Alokaskouluttajavaihe oli henkisesti ja fyysisesti 
rasittava; onhan ryhmänjohtajan noustava aamulla 
ennen miehiään ja illalla pääsee nukkumaan vasta , 
kun oma ryhmä jo nukkuu tyytyvä isenä vuoteis
saan. Syntyy väk isin univelkaa. e ikä tilaisuuden 
tullen jaksa keskittyä muuhun kuin lepoon . Alokas
koulutusvaiheen jälkeen meidät siirrettiin koulutuk
seen Gyltöön linnakkeelle. Tässä loppukoulutukses
sa selkeni lopullisesti linnakkeen toiminta ja reser
viin si irtyvien miesten tarve ja käyttö. Valitettavasti 
paino nousi pari kiloa ja kunto laski hieman, koska 
uni velka edelliseltä jaksolta passivoi , enkä jaksanut 
käydä lenkillä. " 

Mitä intti teki alokkaalleen? 
"Ennen kaikkea se itsenäisti minut se isomaan 

omi ll a jaloillani . Syntyi etäisyyttä lapsuudenkotiin 
ja oma elämä alkoi si inä sivussa kuin itsestään. 
Pinna ei enää pala helposti ja käyttäytymiseen 
kiinnittää uudella tavalla huom iota . Hyvät tavat ja 
es iintymisvarmuus ovat kehittyneet. Maanpuolus
tushenki oli tullessa hyvä ja on edelleen . Tietomää
rä on lisääntynyt , vaikka maanpuolustustiedotuksen 
tuputukseen on jo hieman kyllästynyt " , toteaa 
Pekka Ahokas . 

Palvelus rykmentissä 
" Suosittelen raumalaisille rannikkotykistöryk

menttiä . Täällä tapaa tuttuja ja saa monipuolisen 
koulutuksen , josta on hyötyä siviilissäkin . Koulu 
tuksesta on eniten hyötyä , kun kunnolla pyrkii 
eteenpäin. Miestä kehitetään silloin oikeassa suh
teessa ja hommat ovat mielekkäitä" , valistaa Pek
ka . 

"Saaristo kokonaisuudessaan on hieno palvelus
paikka, ja vaikka varuskuntavapaita ei tunneta. 
korvaa pitkä viikonloppuvapaa reilusti tämän hai 
tan". vakuuttaa alikersantti Ahokas. 

"Kaunis kesä ja aliupseerikurssi 11 :n mielekäs 
koulutus osaltaan ehkä vaikuttivat siihen, että mie
lestäni paras palveluspaikka oli Utö." 

" Mieleenpai nuvin hetki o li , kun Orössä pidettiin 
leirin jälkeen AUK 11 :n päättäjäiset ja minut ylen
nettiin alikersantiksi. Tunsi , että koulutus omaan 
tehtävään on ohi ja pääsee tosi toimiin". muistelee 
Pekka Ahokas. 

Elo reservissä 
Siviiliin siirtymisestään Pekka Ahokas kertoo 

muun muassa: ''Olen muuttanut avoliittoon tyttöys
täväni Tiian kanssa , jonka kanssa jatkamme yhdes
sä . Maanantaina 9 . 1. palaan lhoden Essolle sa
maan työhön , josta lähdin armeijaan. Jatkokoulutus 
ja oma elämäntehtävä ovat harkinnan alla. " 

Kalkas kiittää Pekka Ahokasta yhteistyöstä kulu
neen vuoden aikana ja toivottaa hänelle sekä 
kaikille muille omille reserviläisilleen myötätuulia 
tulevassa elämässä. 

Tervetuloa kertausharjoituksiin - si tten joskus . 

Timo Ylönen 
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ToimintakertOfflUS vuodelta 1988 

1. Yleistä 
Kulunut toimintakausi on sujunut vilkkaan toi

minnan merkeissä . Kuitenkaan toiminta ei ole 
sujunut vain myönteisessä vaan myöskin ikävien 
olosuhteiden vallitessa. Kuluneena vuotena on ri
veistämme poistunut viisi kiltalaista sinne, mistä ei 
enää ole paluuta. Riveistämme ovat poistuneet 
seuraavat kiltalaiset: Atso Ehojoki, Onni 
Vuoristo , Vera Tirronen, Erkki Hilke ja 
Holger Karapuu . 

2. Jäsenistö 
Killan jäsenmäärä oli vuoden 1988 

lopussa 522, joista naisia 79 . Varsinaisia 
jäseniä oli 455 , uusia jäseniä 66, kunni
ajäseniä 2, ainaisjäseniä 4, vapaajäseniä 
21 ja varusmiehiä 40. 

3. Johtokunta 
Johtokunnan kokoonpano on ollut seu-

raava: 
puheenjohtaja Toivo Veriö , 
jäsenet: Matti Ahlroos, Albert Heino, 
Heikki Kanervamäki , Irrneli Mäihä
mäki (taloudenhoitaja), Kauko Pelto
nen , Helga Wilkman, 
varajäsenet: Elina Laiho (sihteeri), Pentti Laine, 
Reino Linkosaari (varapuheenjohtaja), Harri 
Miekka (maaliskuuhun asti), Heikki Suomäki, 
Pekka Päivärinta ja Esko Toivonen (huhtikuusta 
lähtien), 
rykmentin yhteysupseerina kokouksissa on toi
minut ylil Raikko Rostedt 15 . 10. 1988 lukien . 

Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut 12. 
kertaa . 

4. Tilintarkastus 
Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina 

ovat olleet Hannu Karlsson ja Kaino Takala ja 
heidän varamiehinään Toivo Suvanto ja Sven 
Ramström . 

5. Erikoisalojen hoito 
lakiasioiden hoito Amo Leino, 
killan edustajina Turun kiltapiirin to1mmnassa 
Heikki Kanervamäki , Toivo Veriö , 
killan edustajina Rannikon Puolustajien kilta 
ry:n toiminnassa Matti Ahlroos , Albert Heino, 
Toivo Veriö ja Onni Vuoristo , 
Maanpuolustuskiltoen liiton toiminnassa edusta
jana Toivo Veriö , 
jäsenkirjurina ja huvitoimikunnan vetäjänä Hel
ga Wikman. 

6. Killan tekemät retket ja eri tilaisuuksien 
edustukset 
23.-24. 1. 

6.-8. 3. 

12 . 3. 

Maanpuolustuskiltojen liiton järjestä
mä turvallisuuspolitiikan seminaari 
Tuusulassa. Tilaisuudessa kiltaa 
edustivat Heikki Kanervamäki ja Har
ri Miekka. 
killan retki Tukholmaan. Osanottajia 
51. 
vuosikokous Sotilasläänin koulutusti
loissa. Kokouksessa läsnä noin 60 
kiltalaista. 

12. 4 . veljesilta yhdessä Laivaston killan 
kanssa Pansiossa. Mukana 13 kilta
laista. 

22. -24. 4. Maanpuolustuskiltojen liiton 25-vuo
tisjuhla Santahaminassa. Kiltaa edus
tivat Kauko Friman, Heikki Kanerva
mäki , Harri Miekka, Paavo Pelttari ja 
Toivo Veriö. Juhlivalle liitolle luovu
tettiin killan viiri . 

12 . 5 . vietti Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentti 70-vuotisjuhlaa. Kiltaa 
edusti eversti Olavi Simola, joka luo
vutti tilaisuudessa killan viirin. 

13 . 5. Norjan sotilasasiamies piti Turun kil
tapiirin kutsumana esitelmätilaisuu
den. Tilaisuudessa killasta mukana 6 

25. 5 . 

28 . 5. 

6 . 6. 

11 . 6 . 

henkilöä. 
oli killan perinnekaapin luovutus Tur
RtR:n esikunnassa. Paikalla oli killan 
johtokunta. 
järjesti Turun kiltapiiri matkan Hä
meenlinnaan puolustusvoimien 70-
vuotisjuhlanäyttelyyn. Mukana 4 kil
talaista . 
kilta tutustui rykmentin esikuntaan. 
Tilaisuudessa mukana 50 kiltalaista. 
oli killan kesäjuhla Gyltössä. Juhlaan 
osallistui 86 kiltalaista. 

' . 
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2. 7. Suojeluskuntapatsaan paljastustilai
suus Seinäjoella. Mukana 6 kiltalais
ta . 

30. 7 . rykmentin valatilaisuus Uudessakau
pungissa. Killasta mukana 6 kiltalais
ta . 

6. 8. vietettiin Rannikonpuolustajain päi
vää Vaasassa. Tilaisuudessa 14 kilta
laista . 

13 . 8. kilta teki retken Russaröön. Iltaa vie
tettiin Hangon Upseerikerholla. Tilai
suuteen otti osaa 58 kiltalaista . 

3. 9. oli killan kala- ja marjamatka Katan
päähän Kustavi in . Osanottajia 41. 

10. 9. oli rykmentin vuosijuhla. Juhlalli
suuksissa mukana 5 kiltalaista. 

3. 10. kävivät heikki Suomäki ja Toivo Ve
riö tapaamassa kertausharjoituksissa 
olevia reserviläisiä Utössä . 

8. 10. tehtiin kalaretki Gyltöön. Mukana 13 
omaa ja 5 autojoukkojen killan jäsen
tä. 

13 . 10. oli Turun kiltapiirin järjestämä tutus
tumismatka Vanhaan Raatihuonee
seen. Tilaisuudessa mukana 4 kilta
laista . 

23. 10. oli Satakunnan Kenttätykistökillan 
25-vuotisjuhla Niinisalossa. Kiltaa 
edusti Toivo Veriö. 

28. 10. pidettiin syysjuhla Svenska Klubbe
nilla . Osanottajia 95. 

18 . 11 . järjesti kilta tutustumistilaisuuden Tu
run Sotilaspiiriin. Mukana 22 kilta
laista . 

19. 11. oli Autojoukkojen killan 25-vuotis
juhlatilaisuus. Kiltaa edustivat Inneli 
Mäihämäki, Helga Wilkman, Kauko 
Peltonen ja Toivo Veriö. 

2. 12. pidettiin rykmentin valatilaisuus Gyl
tössä . Kiltaa edusti Toivo Veriö. 

4 . -6. 12. kilta teki ostosmatkan Tukholmaan . 
Osanottajia oli 42. 

Tuokiokuvia menneeltä vuodelta. 

6. 12. 

23. 12 . 

26. 12. 

käynti Itsenäisyyden kivellä. Mukana 
noin 10 kiltalaista . 
Heikkilän alueen joulujuhla. Mukana 
Elina Laiho, Kauko Peltonen ja Toivo 
Veriö. 
vietettiin varusmiesten joulujuhlaa 
Gyltössä. Kiltaa edusti Toivo Veriö. 

7. Palkitsemiset ja muistamiset 
Kilta on palkinnut pienoislipulla 3 , hopeisella 

ansiolevykkeellä 2, pronssisella ansiolevykkeellä 4 , 
killan puheenjohtaja Toivo Veriölle luovutettiin 
Maanpuolustuski ltojen liiton ansiomitali. Sähkösa
nomia on lähetetty 19 merkkipäiväänsä viettäneille . 

Varusmiehille on luovutettu orkesterivälineet, 
Rannikonpuolustajien pronssinen levyke on annettu 
16 varusmiehelle, samoin 6 laivalippua varusmie
hille välille Turku-Tukholma. 

Joulutervehdykset on lähetetty rykmentin komen
tajalle, rykmentin patteristoille ja linnakkeille sekä 
kiltaa tukeneille yhdistyksille ja yhteisöille ja niille 
joukko-osastoille ja yksiköille, joiden kanssa kilta 
on ollut yhteistoiminnassa. 

8. Killan jäsenmaksu 
Killan jäsenmaksu on kuluneena vuotena ollut 

35 ,00 mk . 

9. Tiedottaminen 
Tiedottaminen on hoidettu Kalkkaassa ja Turun 

Sanomien sekä Turkulaisen kiltapalstoilla . 

10. Killan kiitokset 
Kilta esittää parhaimmat kiitoksensa Turun Ran

nikkotykistörykmentin komentajalle ja kantahenki
lökunnalle sekä kaikille yhteisöille, yrityksille ja 
yksityisille, jotka ovat edistäneet ja tukeneet killan 
toimintaa . Killan johtokunta esittää kiitoksensa 
kaikille eri tilaisuuksien esiintyjille, jotka ovat 
myötävaikuttaneet niiden onnistumiseen . Samoin 

johtokunta kiittää kaikkia killan jäse
niä aktiivisesta osanotosta eri tilai
suuksiin . Erityisen kiitoksen ansaitse
vat myös Kalkkaan päätoimittaja, toi
mitussihteeri ja ilmoitusten hankkija . 

Johtokunta 
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~ Turun Rannikkotykistökilta ry:n 
~ johtokunta 1989 

18. 2. 1989 pidetyssä killan vuosikokouksessa valittiin killan puheenjohtajaksi Toivo Veriö 
sekä johtokunnan jäseniksi: 

Varsinaiset jäsenet 
Ahlroos Matti 
Heino Albert 
Mäihämäki Irmeli 
Kanervamäki Heikki 
Peltonen Kauko 
Wilkman Helga 

Varajäsenet 
Suomäki Heikki 
Kuorehjärvi Timo 
Päivärinta Pekka 
Laine Pentti 
Linkosaari Reino 
Laiho Elina 

Toimintasuunnitelma vuodelle 1989 

20. 1. tutustuminen Turun Vartiolentueeseen. 
18. 2. vuosikokous . 
18 . 3. teatterimatka Tampereelle . 
26. 4 . tutustuminen Turun hotelli- ja ravinto
laoppilaitokseen. 
Toukokuussa matka Lappeenrannan kautta 
Viipuriin. Viipurista paluu linja-autolla . 
13 . 6. retki Kustavin Kalliorantaan . 
22 . 7. Rannikonpuolustajien päivä Gyltössä. 
Elokuussa retki saaristoon . 
10. 9. rykmentin 50-vuotisjuhla. 
Syyskuussa kala- ja marjamatka Katanpää
hän . 
Syys-lokakuussa kalaretki jollekin linnakesaa
relle. 
28 . 10. syysjuhla Svenska Klubbenilla . 
Marraskuussa käynti jossakin laitoksessa Tu
russa 
Joulukuussa ostosmatka Tukholmaan ja käyn
ti Itsenäisyyden kivellä. 
Lisäksi tulevat rykmentin erilaiset tilaisuudet, 
Maanpuolustuskiltojen liiton, Turun kiltapii
rin ja Rannikon puolustajien järjestämät tilai
suudet. 

Huom! Mikäli olet ilmoittautunut tilaisuu
teen , etkä pääsekään tulemaan, muis
tathan peruuttaa tulosi. Näin varalla 
olevat pääsevät mukaan. 

Mukavia vierailuja tiedossa. 
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YHTEENSATTUMA 

Kiltaveljeni ja minä teimme muutamia vuo
sia sitten herrraseurassa viikon matkan Wie
niin. Olimme etukäteen tilanneet liput Wienin 
kuninkaalliseen oopperaan. Näytös oli tuloil 
tanamme. Menno sinne edellytti smokkia. 
Kun sitten saavuimma Wienin lentoasemalle 
puolenpäivän tienoissa ja olimme menossa 
kaupunkiin lähtevään linja-autoon , saapui kil
taveljeni luokseni surkean näköisenä matka
varustus yllään ja kädessä Helsingin Finnairis
ta ostettu viinakassi ja sanoi : " Mitä nyt teen , 
kun matkalaukkuni on mennyt Tukholmaan ja 
näytös on tänään?" Tultuamme hotelliin han
kimme vuokrasmokin ja lainasimme paidan ja 
solmion ja näin veli pääsi näytäntöön . Matka
laukkukin tuli hotelliimme myöhään samana 
iltana. Loppuviikko kului mukavasti. Asuim
me kiltaveljeni kanssa samassa hotellihuo
neessa ja meillä oli yhteinen vaatekomero. 
Lähtöiltana pakkasimme tavaramme. Kun 
saavuin kotiin sanoi vaimoni, että minä olen 
hukannut yhden valkoisista paidoista. Väitin 
ottaneeni kaikki kaapista. Asia jäi toistaiseksi 
hämärän peittoon. Soitin kyllä kiltaveljelleni 
ja tiedustelin häneltä ja sain kieltävän vastauk
sen. 

Ennen kuin kerron lisää, on syytä mainita 

muutamia meidän mittoja ja painomme. 
Kiltaveli Minä 

Pituus 162 cm 174 cm 
Paino 60 kg 117 ,5 kg 
Kauluksen numero 38 45 

Muutaman kuukauden kuluttua oli upseeri
juhlat Helsingissä, jonne matkustimme vai
moinemme. Asuimme sviitissä . Tuli pukeutu
misen aika. Tällöin ystävämme tulivat meidän 
puolellemme ja ihmettelivät kiltaveljeni pai
dan suuruutta . Yhdessä sitten pohdittiin , mis
tä hän oli moisen paidan saanut , kunnes 
minulla leikkasi ja kysyin mikäs on paidan 
numero? Katsottiin n:o 45. Siinä se minun 
kadonnut paitani oli . Muuta valkoista paitaa ei 
hänellä ollut ja liikkeetkin olivat jo kiinni . 
Rouvat lyhensivät hihat mustalla rullalangal
la , kun muuta ei ollut. Mutta kaulus pysyi 
45:nä . Kun hänellä oli yllään sotilasasu, niin 
näytti se hieman hullunkuriselta . Paljas kaula, 
kaulus ulottui lähes ylimpään nappiin ja sol
miosta näkyi vain vähän yläosasta. Saavuttu
amme juhlaan tämä herätti hilpeyttä, mutta 
olimmehan tulleet pitämään hauskaa ja näin 
juhlan alkukankeus poistui. 

Toivo Veriö 

Liity Kiltaan 
Mikäli olet rannikkotykistöhenkinen ja kiinnostu

nut toiminnastamme lähde mukaan retkillemme , 
joilla voit ilmoittautua jäseneksi . Voit myös soittaa 
johtokunnan jäsenille tai kirjoittaa osoitteeseen : 
Turun Rannikkotykistökilta ry PL 531 , 20101 
TURKU . 

Yarusmiespalveluksessa olevat saavat ilmoittau
tumiskortteja yksikön vääpeliltä . 

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 . 
Tervetuloa mukaan toimintaamme ' 

Muuttaessasi muistathan tehdä 
osoitteenmuutoksen myös Kiltaan. 
Näin varmistat kiltapostin saapu
misen ajallaan . 
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111/88 AUK 1 

Aliupseerikurssin I jakso toimeenpantiin 111/88 
palvelukseenastumiserän osalta Kuuskajaskarin lin
nakkeella 9. 12 . 1988-1. 2. 1989. 

Jakso toteutettiin lähes aiemman opetussuunnitel
man mukaisesti kurssimuotoisena ja yhteisenä Han
RPston kanssa . Lisäksi jaksolla koulutettiin rannik
kotykistöaselajin yhteinen merivalvontalinja. 

Jakson läpivienti in saatiin kouluttaja-apua Han
gon Rannikko patteristosta yksi toimiupseeri . 

Opetusohjelmaltaan jakso on varsin teoriavoittoi
nen ja tiivis. Vaihtelua s isäopiskeluun ja käytännön 
harjaantumista ryhmänjohtamiseen on saatu leirein 
ja maasto harjo ituksin. 

Partiokilpailu pidettiin Reilan - Rihtniemen 
maastossa 12.- 13. 1. Voittajaksi tässä erittäin 
raskaissa o losuhteissa käydyssä kilpailussa selvisi 
tulenjohtoli njan tupa n:o 15. Toisena o li tykkilinjan 
tupa n:o 5 ja kolmantena tykkilinjan tupa n:o 6 . 

Yhdistetty toimintavalmius-, patteri - ja sissihar
joitus pidettiin Berghamn-Gyltö- Korppoo alueel
la 19.-27. 1. osana rykmentin ta lvileiriä , jolloin 
tilanteen mukaisesti miehitettiin ns . ky lmä linnake , 
harjoite ltiin rannikkotykistöpatte rin tulito imintaa 
ammunto ineen sekä perehdyttiin sissitoimintaan 
saaristossa . 

Merivalvo nta linja osallistui toimintavalmiusvai
heessa merivalvontaharjoitukseen Utö n a lueella . 

Keskeisinä vapaa-ajan harrastuksina ovat o lleet 
biljardi , shakki ja varusmiestoimikunnan tie toko-

neet. Myös Jaa
kiekkoa o n harras
tettu sekä katso
mossa e ttä jäällä. 

Vahvuus jakson 
alkaessa o li 90 op
pilasta . Hyväksy
tysti jakson suoritti 
89 o ppi lasta. 

Jakson oppilas
jakauma o li seuraa
va: 
TurRtR 51 opp. 
HanRPsto 31 opp. 
S IRtR 5 opp. V 
KotRPsto 2 opp. eli-Pekka Paatero 

Kiitettävän arvosanan sai viisi oppilasta . Jakson 
päättyessä ylennettiin korpraaleiksi 50 oppilasta . 
Rannikkotykistökouluun siirrettiin 23 oppilasta, jot
ka jatkavat opintojaan reserviupseerikurssilla n:o 
190. Mu_ut oppi laat jatkavat AuK 11 :n jaksolla 
Utössä, Orössä tai omien joukko-osastojensa yksi
köissä . Toivotan kaikille menestystä seuraavalle 
koulutusjaksolle . 

Kiitettävään arvosanaan y lsivät seuraavat oppi
laat : korpraali Nurminen Erkki Johannes mv-linjal
ta , korpraali Suupohja Kimmo Olavi kiö-linjalta , 
korpraali Majander Erik Olavi kiö- linjalta , korpraa li 
Syrjänen Pekka Valtteri kiö-linja lta, korpraali Kap
las Juka Ilari tj-linjalta , jo ista jakson priimukseksi 
se lviytyi korpraa li Kaplas pistemäärällä 236,5. 

Veli-Pekka Paatero 

Alikersantti Rami Hänninen AUK 11:n priimukseksi 

H /88 saapu_miserän AUK 11 :n yhte inen päätösti
la1 suus p1de tt11n Orössä ampumaleirin päätteeksi . 
T_ämä o l_i to inen järjestetty AUK 11. Sen tykkilinja ja 
v1estilmJa _ ko ulutettiin Orössä, keskiö linja , tulen
JOhtolinJa Ja menvalvonta linja Utössä . Kurssi lai se t 
ka ikilla linjoill a menestyivät opinno issaan e rittäin 
hyvin Ja arvostelu o li ensimmäisen kurss in koke
musten perustee lla saatu yhdenm ukai seksi ja tasa
puoliseksi. 

Tiukassa kilpailussa selvisi priimukseksi aliker
santti Rami Hänninen tykki linjalta pistemäärä llä 
2 11 ,5. 

Muut linjojen parhaat o li vat: 
Tulenjohtolinja a lik K .V. Mäke lä 2 10,7 p 
Viestilinja J .J . Siponen 200.3 .. 
Keskiö linja P .A . lver 197 .3 " 
Merivalvontalinja " P.K. Rosva ll 185.3 " 

Kurss in kouluttaj illa on perusteet uskoa, että 
kaikki nyt ryhmänjohtajiksi valmistuneet menesty
vät hyvin varusmiesesimiehen tä rkeässä ja vaativas
sa tehtävässä. 

Majuri Esa Tiainen 
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Oppilas kertoo aliupseerikurssista 

Ei se AUK o llut niin kamala paikka kuin 
vanhemmat ikäluokat pelottivat. Ko uluttajat o li vat 
as iansa osaav ia e ikä mitään haraldhirmuisia . 

Opimme AUK:ssa johtamisen ja käskemisen 
a lkeet. Ensin puhuimme vain nakituksesta , myö
hemmin taj usimme , e ttä kyse o n delegoinnista . 
Alussa o li vain erilli siä kuppikuntia alokaspaikan 
mukaan, mutta yhteisten kokemusten myötä löytyi 
yhte inen säve l linjojen sisälle . 

Tykkilinja vietti suurimman osan ajastaan pakka
sessa tykinputken vieressä . Nämä reippaat , ronskit 

tykkijullit kummaste livat keskiölinjan pieni ä si lmä
lasipäisiä lukijahirmuja, jotka viihtyvät keskiön 
lämpimässä sylei lyssä ja pöly isten taulukkok irjojen 
parissa. 

Tulenjo hto linja piti itseään parhaimpana , tulevat
han sen oppilaat johtamaan koko tykistöorkesteria. 
Merivalvo ntalinjalla oli taas paras henki - e i niin 
särmä - mutta rennon sotilaallinen . 

Keskiölinja pärjäsi teoriakokeissa , mutta koki 
kov ia partio ki lpa ilussa, missä taas lukuhalutto mat 
tykkilinjan voimajätit pärjäs ivät. Kuitenkin tulen-

1. Aho Jan Juham 
2) 5. 1965 Turku Kaa• 
sukuninga:.. luvan ~amla 
~ubb< 

Yl1Juu1nantt1 KirvcM>Ja 
Timo 23 9 . 1963 Mynä-
mäk1 Suoraselkäinen 
Adonis U tkäplaycr 
KouluHaJ:ana suosi1uin ja 
tehokkain . Karismaa on . 

2. Akkanen Penni Juhani 3 . Arvoncn Pemi Kalevi 
8 . 12. 1969 Noonnark- 20. 2. 1969 Martu . 
ku Motto: E, hajuakaan . Kaappisyöppö , äidin rii -
cikä vaiku1a kotiunamis- sisukfaa ja hunajaa 
päivämäärään. ja . 

johtolinja nousi kokonaisuutena AU K:n parhaim

maksi linjaksi . 
Kilpailu paikasta auringossa o li kovaa . Rann ik

kotykistökouluun o li kai killa hinku . Päivät kuluivat 
koulutuksessa, illat ja ai nakin a lku yöt muistiinpano
jen ääressä. Ratekopaikan lunastivat vain parhaim
mat. 

Koulutus oli jakaantunut teoriaan, käytäntöön 
oppeja sovellettiin metsässä. Ensin o li tosi rankka 
partiokilpai lu , joka purist i mehut jokaisesta, si tten 
runsaan viikon le iri . 

Metsän arki paljasti tode lliset sotilaat ja johtajat. 
Monesta kasarmiluumusta kasvoi ko rpikuusten a lla 
johtaja. Vilu ja väsymys osoittivat todelliset hen
genluojat. Korpin jämät päätettiin jo ennen leiriä. 

Kuuskajaskarin AUK jättää jokaisen osa ll istujan 
mieleen muistoja, joita aika si tten kultaa . Näistä 
muistoista heruu paljon usko mattomia tarino ita , 
joita jälkipolvet saavat lo puttomiin kuunnella . 

Kokelas Kest i Jan 
27 . 8. 1968 Uus1kaupun• 
ld . Viih1yy paremmin 
sa1rastuvalla . kuin lcml
lå . 

4. Auran'IO Jaakko Ilari 
16. 3. 1966 Pon . Linjan 
sikarivaari ja kova poika 
possuttajaksi. 

Kalervo Dahlström 

Tulenjohtolinja 

Ahkcn..anm Mäkelä Kai Ahkcrsanui Wasama Ka, 
21 12 1968 Naan1ali 10 1 1966 Pon V11h• 
A~1:ilhscn rauhalh ncn lyy paremmin punll1!>ahl-
apukou luttaJa la kum kinllä 

5. Gröndahl Mikko Juha
ni 27 . 9. 1968 Turku . 
Auki n ylivoimainen 
vemppakumngas. 

6. Halme H:im Tapio 
13. 4. 1968 Naan1ah 
JPKK = Jalkapallokou
\utukscsta k1clläytyJä 
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7 Jaakkola Pasi Muni 
8 1. 1968 Espoo . Tc1saa 
lom 1llakm - kontatcn 
kotun 

13 Mak1 Anssi Sakm1 
Albcn IO. 3. 1968 Ra1 -
s10 Mies. joka oh nkk1 
yhtä u.'.Cm ku in saappaat 
ohvat piankin tarpeessa 

8. Kaplas Jukka Ilari 
19 3 1969 Hanko. Tu
van pahin lcijai lija. ba
naan1rannikon kasvatti . 

14 Mäki Timo Juhani 
24 6 1969 Pori . Vaäpc• 
h Jll hnnaH.cen herras
nues. 

Keskiö linja 

Luutnantti Vikström Jyri 
30. 3. 1963 Tur\:u . Up
seeri ja hcmsmics. 
jok'ci raada lllki hK:s! 
SA-TRANSIT -maail
man " KEKE" . 

1. Aaltonen Jari-Vckkc 
4 . 8. 1968 Naantali. 
" Kyl mäiki Turuus." 
"Suosittelen Rauman 
Sokoksen kahvi-
1.u . .. 

Kokelas Kuusisto Malli 
30. 3. 1961 Helsinki . 
Seniori tietää enemmän, 
kuin junkwit yhteensä . 
Kcsk.iöguru . Olan "suo
sikkipoika'' . 

2. Arwna Juha 
30. 9. 1969 Tampere . 
" Aina vaihe" - Ana
ma. Tyynysoturi Tampc
roclta . 

9 . Korkeamäk i Janne Sa
l.an 30. 3 1968 Vantaa 
Lomakon..= 

15 Nars Frednl. Mikael 
7 6 1968 Espoo. Peso
huoneeseen Nars! Joo. 
juo muna m1ssa on mun 
karna1'f 

Alikersanni Bemdson 
Jouko 7 . 2 . 1967 Salo. 
Lupsakan luumu plasma
teekkari - kouluttajana 
yllättävin tehokas. Lo
masum.a kiriksi - Ve
sannon "mieliksi" . 

3. Aula Seppo 
27 . 12 . 1967 Uusikau• 
punk.i. Ainoa . joka miet
tii milä sanoo - siksi 
hiljainen . Hillitsee halun
sa. Urbaani agrok>gi . 

JO LavCn Janne Kuller
vo 29 . 5. 1968 Turku . 
Lea: YIPa\vo kenoo koh
ta lomme 

16 Rauramaa Antti Ta
pani 11 6 1969 f.spoo 
Tuvan 1-loly Spmt. 

Alikersantti Vesanto Pasi 
21. 9 . 1968 Rauma. Ko
van onnen Älikersanni 
Årjylä. Mo«to : Yöt Rau
malla . Testannut Valaan 
vessa.n. 

4 . Dahlwöm Kakrvo 
3. 11 . 1962 Helsinki . 
" Va.irnoni on kyllä ihan 
kiitenivisti muistanut 
paketeilla, koneilla . kir• 
jcilli ... " Keskiön to
dcllincl'I sisupussi . 

11 . Lehtimäki Rami Ta• 
pio 12. 5. 1968 Tampe
re . Aukin nakk1kone n:o 
1 Gme~ Lcht1king1 . 

17 Seitsonen Tero Tapto 
5 8 1969 Tampere . Ra. 
TeKo-ktcltäylyJa. tuvan 
Benny 1-lill 

12 . Lchco Marko Kale vi 
9. 8. 1968 Turku . 
- Vce-Pce Lehto - Viu
huu nai.kisuojaan . 

18 Tal.io Teemu Peuen 
30 12 1968 Salo -
H1IJaa h11p11 RATeKoon'' 

lnnifada alkaa. Olen 
ulannu1 Salman Rushdielta 

oodin alikersanteille . 

amc Matti 
12. 7. 1968 Espoo. ''En 
mä missäin Hangossa 
a.w! .. Tj-suu...nistaja (oh
hoh . onpas paljoo). 

6 . Hampincn Janne 
29. 9 . 1968 Espoo. Kes
kiön sirmä britti . "Ei 
pysty sanoo .. . 

7. Heik..k.ilä Jari Petteri 
1. 1. 1970 Mynämäk.i. 
Tuvan kuopus. Wiytyy jo
ko lattia1ta tai muuten 
clbaamasta . särmä kuin 
sängynpääty . 

13 . Mahlamäki Olli-Pek
ka 8. 4 . 1968 Salo . 
" Hrrppilas - kuuliks 
kaikki varmasci?" Huu
dan alikit kumoon . 

19 Pihumik.1 Petri 
3. 10 . 1968 Raisio. 
" Kyhe " Mäk.1 , hnjan 
sirmin Ja suunsuisin 
tanssija. 

8. Johansson Lasse 
8. 1. 1968 Turku. 
Huolto-asento! " Mis 
mun Regina on?'' Yllät
tää alikit häckähdyttäv1lli 
näytöksillään . Haave: R1• 
parillcisoscksi . 

14 . Majander Joak im 
25 . 4 . 1969 f.spoo. Ens1-
apuascmansa ennakoiva 
väiuelyn ylläpitäjä . Nuk
kuu vain kuulokkeet kor
villa . 

20 . Riihimäki Jouko 
2. 12. 1969 Salo . Linjan 
hymypoika . .. RaTcKo. 
Herc 1 comc! .. Tuhkuno
tarina: mokkonuchcstä 
kokelaaksi? 

9 . Knuutila Juha-ViUe 
22 . 2. 1968 Turi:u . Ohi 
on 330! Mikä??? Ikuinen 
sinuttclija ja aina pää au
ki . . Kestokuitwja! 

15 . Majaniemi Janne 
13. 12 . 1968 Laitila. Tu
van Leonardo da Vmci, 
humanisli , tanssinut va
ruskunnan joka tytö n 
kanssa , shakkimaui . 

21 . Räsänen Janne 
3. 10. 1968 Espoo. Viat
toman näköinen luisceli
ja. sännää vain tarVilta
essa . Mtenii loputtomiin 
jaksaisiko lukea RaTe
Koon. 

- Äiti , äiti ! Arvaas mitä !?! - Me 
löydcniin Petrin kanssa kaksikerroksisia 

sammakoita . Onks' se pä.ällimäincn 
tähystijä vai muu1en vaan laiska'? 

10. Koivukangas Kaarle 
12 . 7. 1968 Salo. Elba
konc n:o 2. Mä oon 
playboy. Luoja mut ku
vakseen lcipm . Ohks 
mullc yhtään kn)Cttä? 
Hymypoika. 

16 . Marttila Pasi 
28 . 4 . 1968 Uusikaupun
k1. Mies. jolle kaikki on 
varmaa, myös kypsyy 
siihen . moon mokko
mies, se pitää miehen 
uellä . 

22. Seppälä Jan 
9 . 1. 1968 Turtu. 8 tun
ua unta , sopivasti cupak
kataukoja . . niin ja HL 
silloin tällöin . 

11 . Kojo Urho 
27 . 9 . 1968 Vampula. 
''Tahtoo sikaa . •· 
" M1sä niitä kcskiöneitejä 
on"" 

17 Niskanen Jan 
27 9 . 1968 Viini . Tiski
kone - elää vain kos
taakseen. Keskiön herä
tcjukeboxi . 

23 Suupohja Kimmo 
8 10. 1963 Kaarina. Tu
van d1 Fadc . Juoksukonc 
Ticläi manneh n wtco1-
1ukscn scki kasarmilla 
ellä pu1s1ossa . 

12 . Lankinen Pck..k.a 
4 . 6 . 1968 Ulvila . TtCtil 
paljon oopperasta . har
r.utaa pctanqucta . pysy1s 
terveenä vain . Pinkbko--

"' 

18 Pa losuo Niko 
14 12 1968 Helsinki . 
Yön ta1stchJa - luvan 
filosofi " Korvalappu• 
S1erco1s1ani en luovu! .. 

---24 SyrJäncn Pekka 
12 . 9 1959 Helsinki . 
lkinucssarjan ehdocon 
ykkönen . colaholiSli ja 
suk.laapatukotden ongel
makäyttiji . 

25 . Tillonen Jyrl,:i 
17. 8. 1968 Espoo. Toh
ton mikrobiologi Tilla

a1koo konttorikcs
i. " Ei iske RaTc• 
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Tykkilinja 

Ylivaäpd1 Mchtälä Eero 
K J 1%1 Pcm1i1 l..:11-
mumc:. llangt1)>la Sai,.,. 
p;.1 kc)>k111la1sc1 yrmnarla 
maan . elia tyk1:.~1in put 
k1 . eikä p11ppu . 

Pamuo 
l._; ... ;d,.-.ccn )>.Inna 

Fagcrslriim Juh.i 4 Gnlndahl M1k:i 
P 12. 1968 Kuusistu \K. 1 1%9 Hu11tincn 
Lmnakket:n Fagcr..trom " Grönu, ··. luumu ... Ra-
liraa!.h korva mcm luk - TcKo-lc iJu ·· 
koon . .. Zärmä FAXU '·-, 

Heikkilä Mika 
14 4 1968 Raisio. 
Schanna ikivabä . RTK 
kamaa , vaikka jauhot 

10. Hcrle vi Timo 
U . 9. 1968 Espoo. Hul 
lu . mutta hullummak., 
1ullu . 

15 lehtor.lnta Markn 16. Lindberg Jussi 
12. 8. 1968 Tampere 11. 7 . l968Turku . "" Iki -
Hammaslääkärin poika vcmppa ·' yrinää tosts-
Trc:lta. saan hypätä RaTcKoju

naan . 

tai nainen - ihan sama . 
Suomen suurin naisien
kaataja - ainakin puhei1-
1ensa mukaan . 

22 . Oksanen Marko 
3. 9 . 1968 Lohja . · 'Ei is
ke iksallc ' " 

i\l1kcr...inni Nikula Jnum 
2. 7. ll>f)X Rauma Au
km tu11na1lmc1!>m ahkc!>
,u . amci.la a lokai.koulu1-
laJah1 

GuMahson Pctn 
5. l'X>X Pargas Jas

ka gA 11II Parga!> 1gcn. 
ik1 · kca tYallan 

11 Hyr..ylä Hannu 
J I 12 \%X Foo.sa 
·· 1-1ydc .... Von.ao hanl • 
ta ·· pyrk 11 R:uckojunaan 

17 Lincri Tapio 
J. J. 1969 Turku . Orm
tolog1kokclas. Yllhlyy 
muiden punk1Jt....a. 
N1ppa-nappamics . 

Runola Petn 
1970 Uusikaupun

ki . .. Kaurajäui JO- lu vul-
ta ·· . 

Ahker.antti Ruohoncn 
11am 7 11 1968 Knkc• 
mak1 Vcmppa1t11 mikun
nan puhccnJohtaja Ta 
,ottll Nikulan vaikutu~a 
opp1la1!<i11n . 

6 l·laapalaincn Pa~1 
27 11 . 1969 !lanko 
.. Y1l0n~ rehcr · Lar,:-1 -
.,..1,un 

12 KaJantola K:11 
26 10 1%9 Pyhärnnta 
" Kl·kk1 Kan1ok11-
oc·· 

Li'iytönen 
2J 9 1969 Tampere 
Mic1111 ama mita 1chda. 
multa lu1tcnkin 1ckcc ai
na väartn . 

24. Sokajärvi 
2~ 5. 1969 
·· Lahjanl ytlöjcn 
Sokkis·· 

Janne 
Turku 
kaunis 

1 Ahb1ri>1n Kalle 
20 11 . 1 %H Naan1ah 
Rento bodan - M>li la!<i 
11w.ci.sa polvei.sa 

Harju 11 am 
26 12. 1%9 Mell ilä . 
.. l-ljallikscn mainio mo-
11lka '. 

IJ Ki velä Mikko 
9 9. 1%1> Lohja aanlä 
on. muttae11ollap-arv11l
la RaTeKuon . 

19 Niemmcn Te ijo 
5 J . 1%9 Tampi,.· rc 
Teijo Tampcrcdta . i.yn
lyny1 V l b l i.umsa Ml )>)>a 
Nu:mmen'' Krooh ~ A1 
nukkumassa 

25 . Syrjä Pas i 
15 . M. 1968 Raurna 
·· Koc ihouokooe·· ·· N11 -
roni1lo .. 

8. Heikki lä Erkki 
6. 9. 1969 Pori . Eetu lar
joaa possuja pojille . Lc1 -
nllä näytti hurjan luon
tonsa . rJju läh 11a1s1clija. 

14 LaakMlllCn Tero 
24 11 196H Kisko. Ta
l ana ilmtava 1u lcva1-

20 Nurrm Pekka 
N 9 1~ Turku 
·· Mahtavaa Dol larilla 
clåa lnuai.i.a pa1van Ko
keilkaa l·k1 . ui.koma1on-
1a · 

26. Vihco.aln Jari 
10 9 1968 Ra1 i.10. V1k
su . VI l..ahpnlyllo. 

--"R kurssijulkaisu 

Riku 
Hels inki 

Ihan höllä. multa kumn
kaalhscn löysä 

Kapteeni: - mitä 1arko itetaan 
stra1egialla . Raumalainen oppilas: 

- Herra kapteeni , se 
tarkoinaa e ttä kranaatit . 

1ykinammukse1 ja 
kiväärinpa1ruunat ovat 

loppuneet. mutta me jatkamme 
vain kuin ei mitään o lis i 

tapahlunut. 

4 . ljäs Jari J 1. J . 1968 
Porvoon mlk . Näkisitte
pä mikä muija multa 
OLI 

5 Kd:.k1Esa 7 . 10. 1968 
Hels inki . Siivoospalve
lun Panave1ts1. hiljainen 
- näkymä1ö n mies. 

6 . Lindbom Tommi 
24 . 8 . 1969 Hels inki . 
Perjantaina k1h latun luo, 
vai läh1isikö jo torsaina 
- aina lirissä . 
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Meri valvontalinja 

Ylikersantti Rautiainen 
Pasi 27 . 6. 1964 Taipal
saari . ·poi.:s-Ylikeba · . 
Harrastaa omalaatuisia 
avauncnperiä . 

1. Brandcr Joni 
29. 5. 1969 Turb 
Maanvi ljc lyslinjan si ka
Brandcr: antaa s ikaa kai
kille . 

7. Luoma Jukka-Pekka 
27 . 4 1968 Hels inki. 
Suffclitypykän vatsassa 
e 1 hcnc ilmaa. ··A ntccks. 

. kuullu1 kysymystän-

die Edwards . Oppitunnil
la voi syntyä mc1allia. 
kun vicsti-au paasaa mv
jä1kille . 

2. Grönberg Kari 
15. 11. 1967 Tuusula 
Aina levynä - vanha Ja 
väsynyt. 

8. Mattinen Mikko 
23 . 9. 1968 Turku Lu1-
herJugend uber a lles 1 

..Toten b1s1 kraft'' . 

Oin0f1Cn To m 12. Rinne Pasi 
28. 8. 1968 Vehmaa . 2. 1. 1969 Halikko 
Uihes täysi jenkki. JOiie Kaunosielu humamsti. 
SA INT-messu oli hK:man jolla e i mankkaa moa. 
liikaa. 

ninkaallisen MV-linjan 
urheiluhullu vene-ao . 
.. Kyll meill Gyluös·· . 
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Länsirannikon tykärit 
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SAINT (engl. "pyhä") -messun siroli ikkeiset 
dramatisoijat. 

Puolustusvoimissa toimivat varusmiestoimilrunnat 
(VMTK) ovat moneUa tapaa varusmiehen asiaUa. Toimi
kunnat pyrkivät kehittämään ja monipuolistamaan vapaa
ajan viettomahdoUisuuksia omissa palveluspaikoissaan. 
Myös opiskelu- ja työasioiden järjestely kuuluu VMTK:n 
toimialaan - kuin myös puolustusvoimissa entistä ajankoh
taisemmaksi noussut työsuojelu . VMTK on varusmiesten 
yhteinen asia ja sen toiminta on tehokkainta, kun kaikki 
palvelustaan suorittavat miehet osallistuvat siihen aktiivi
sesti . 

Sotilasläänin VMTK-päivät 
Tämänkertaiset VMTK-päivät pidettiin Säkylässä ja niille 
osallistuivat kaikkien toimikuntien puheenjohtajat sotilas
läänin alueelta. Päivillä keskusteltiin työsuojelusta ja lii
kenneturvallisuudesta sekä vaihdettiin ideoita, kokemuksia 
ja toimintamalleja eri toimikuntien välillä. Parannusehdo
tuksena toimikuntien työhön esitettiin puheenjohtajien toi
mikauden pidentämistä. 

SAINT-messu avaa uusia uria 
Kuuskajaskarin linnakkeen varusmiehet saivat osaUistua 

uudenmuotoiseen jumalanpalvelukseen. SAINT-messussa 
musiikki ja tanssi muodostavat olennaisen osan. Lahjan 
tyttöjen kauniit tanssit saivat jumalanpalveluksen elämään 
aivan uudella tavaUa, sanoman tästä kärsimättä . 

Messun on suunnitellut kenttärovasti Kari Vappula 
yhdessä Lahjan tyttöjen kanssa. Ilmaisu on onnistunut, eikä 
se tumaan saanut kiitosta rykmentin komentajalla eversti 
Simolalta. 

Kaikuja saarilta ja kiviltä 
Örö 

Öron saareUa, kuten muissakin paikoissa, on VMTK:n 
kokoonpano vaihtunut. Uusi toimikunta aloittelee kauttan
sa ensimmäisenä tehtävänään punnisalin lämmityksen jär
jestäminen. Nykyiselläänhän punnisalin käyttö talvisin on 
hyvin rajoittunutta. 

Utö 
Vuoden vaihteessa Utöseen hankitti in Sii li-purjevene 

VMTK:n soutuveneen seuraksi. Linnakkeella on huollettu 
soittimia ja hankittu hivenen uusia. Soittajat ovat vaihtu
neet mutta soi tto soi. Alkuvuoden yhteishaussa toimikunta 
auttoi varusmiehiä parhaansa mukaan järjestämällä hakupa
pereita ja muuta tarpeellista. 

Gyltö 
Sen lisäksi , että VMTK on kuljettanut poikiaan Turussa 

SM-liigan play--0ffsia katsomassa, aikoo linnake järjestää 
rykmentin välisen sählytumauksen. Myös shakki-, tikka- ja 
lentopallotumauksia ollaan suunnittelemassa. Kaikilla lin
nakkeiUa on siis syytä, muiden leirien lisäksi , pitää pieni 
valmennusleiri . Gyltössä on järjestetty rummut ja sähköki
tara huoneeseen , jossa nyt voi soittaa pellcäämättä kenen
kään häiriintyvän. 

Turku 
Maasta se latokarin rannilckotykkimiestoimikuntakin 

ponnistaa. Hoidettuaan alustensa perustarpeita on 
VMTK:lla edessään oman huoneen sisustaminen . Yhteis
työ TurltPston VMTK:n kanssa kantaa hedelmää sotilaselo-

- kuvien ja paikallisradi0--0hjelman muodossa. 

Kuuskajaskari 
Kuuskajaskarin linnakkeen joulujuhlat vietettiin 

14. 12. 1988. Tarjoilu oli tavan mukaan runsasta, mutta 
kahvin ja leivonnaisten lisäksi paikalla olleet saivat nauttia 
korkeatasoisesta ohjelmasta. Taikuri Reijo Salminen esitti 
korkeatasoisia taikatemppuja . Leena Uposen yksinlaulu oli 
kaunista, eikä joulu juhlia olisi voitu viettää ilman raumalai
sia jaarituksia. 

Talven mittaan Kuuskajaskarista käytiin Lukon kotiotte
luissa Äijänsuolla. Linnakkeelle VMTK hankkii stereot ja 
on aikeissa hankkia myös videotykin tai suurikokoisen 
tv:n. 

Turun malliin myös Rauman pojat allcavat elää radioaal
loilla. Paikallinen " Aamukampa"--0hjelma alkaa väl ittää 
kuulumisia ja terveisiä varusmiesten ja omaisten kesken . 

Tortut ja piparkakut saatiin ilman taikuuttakin 
katoamaan Jaskarin joulujuhlassa. 
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TULE ASUMAAN PYHÄRANTAAN 

raikkaitten vesien äärelle! 

Asuntotontteja kooltaan 1000- 2900 m2 on vapaana Reilassa, 
Rohdaisissa, Pappilassa ja lhodessa. Tonttien 

2 
hint~ . on mu~lla 

alueilla 6,50 mk/m2
, paitsi Pappilassa 5, - mk/m . Ka1k1lla alueilla 

on kunnallinen vesijohto ja viemäri. 

lhode on valtatie 8:n varrella ja muut meren läheisyydessä. 

Puhelimitse (938) 580 04 saat tarkemmat tiedot. 

PYHÄRANNAN 
KUNTA 

' ,,.. r ' 

~ ~ ,f1 
~sfVV· 
0 s· tnWl 

tuloillasi ja 
menoillasi. 

YHÄRANNAN 
:ÄÄSTÖPANKKI 

VALITSE 
VAPAASTI! 

MEILTÄ SAAT ASUNTOLAI

NAN MITTATILAUSTYÖNÄ 

- ILMAN ENNAKKOSÄÄS

TÄMISTÄ JA AIKAISEMPAA 

ASIAKKUUTTA. 

TULE JA KERRO TOIVEESI! 

RAUMAN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 
Pyhärannan konttori 
puh. 938-580 57 
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rnIDilI1WfilID] ~ITT'i 
27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnakkeen ikäluokka 1/1989 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~~ITT'i 
27160 Olkiluoto 
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KUNTOSALI JA SOLARIUM 

JUMPPIX OHITTAMATON 
AURINKO-OSOITE 

KARJALANKATU 15 26100 RAUMA 
PUH. (938) 240 061 

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

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

Komennusmatkalaiset! 

Tiesittekö, että Hotelli Rau
manlinna on kevään -88 aikana 
kokenut täydellisen muodon
muutokset, mm. kaikki 73 ho
tellihuonettamme ovat nyt uusi
tut. 

Tervetuloa tutustumaan, 
varaukset p. 938-221 111 

HOTELLl

1

-
RALJMANLINNÅ 
Valtakatu 5, 26100 Rauma , Finland 

Jo lö((Uli 
apu ~ 
f ailw-Oftfjdmii.Ji / 

,wp,.a 
i/JUIUWQ, 
!tuuiu./uu Rauman Offsetp:iino Oy 
/dw/r,u Hakunint ie 7. Rauma. puh. 222711 
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SATASHELL KARI KOUKI KY®.·· .: SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

Gyltön linnakkeen ikäluokka 1/1989 

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

SATASHELL KARI KOUKI KY®··, 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 . 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ·: 
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Tule meille rautakauppaan 

tai 

soita 921-375 333 

ITÄHARJUN 
R A U T A K A U P P A 

VELJEKSET 
KAI JA HENRIK INGMAN OY 
ll:CJWSWSKAT\J 36, Pl 53, 20520 lU'l<U, PUH. 921-375 333 

AVOINNA: AAKISIN 8-17.00 JA LAUANTAISIN 9-13.00 

SINÄKIN 
VOISIT MAKSAA 7% 

VÄHEMMÄN 
VAKUUTUSMAKSUJA. 

fiillll l'l , ·iL·b, ,lc kc~ki11:i11v1 
I.M,·:1kuu1uksi :1~i l'ohj, ,l :1 
vl11ii,ihi11 . l l't' ~t · ny1. St· k:111 
i1:111:1:1 1 

:) P< )HJ( )IJ\-Yl-1'1 ·1()T - . 
Tchtaanktu 6. 26 100 Rauma. puh. 223 100 

rJ 
LVI-ja POLTINuuoLTO 

SIRO & HOVINMÄKI 
g 530820 g 726657 

Närhenkuja 2 20600 Turku 
Autop. 949-225751 

0 PUTKISTOKORJAUKSET 
JA ASENNUKSET 

0 POL TINASENNUKSET 
0 POL TINHUOLLOT 
0 VIEMÄRIA V AUKSET 
0 URAKALLA, LASKUUN 
0 EDULLISESTI 

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

NILS ERIKSSON 
~ 921-888 086 

21630 LIELAX PARAINEN- PARGAS FINLAND 
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0 STS-PANl<I<J 
Rauma 

OY GRUNDSTRÖM & 
HEINRICHS AB 

m._ Rauma, satama 
~ Puh. Vaihde 3121 

TUO FILMISI MEILLE 
SAAT OMAN ETUKORTIN 
Jokaisesta kehitetystä ja kopioidusta filmistä saat ( ~ ........ ~ \ 
etukorttiisi leiman, joita keräämällä saat meiltä / "'"§,...,~~ : 

rahanarvoisia etuja seuraavasti : / · ~ , · 

2 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN 24 KUVAN FILMI 

4 LEIMAN ETU: 
ILMAINEN 30X45 cm VÄRISUURENNOS , ... 

6 LEIMAN ETU: ~ ;;;;;i--------- . 
ILMAINEN VÄRIFILMIN KEHITYS JA ~.:::::-.:-..:::::_-_, 
KOPIOINTI ~ ..,- -,;:-: 

Rauman Foto 
Valtakabl 4 -UOOIO 



-46---------------~-

Narvi12 
Tehty kestämään 

G 

• kestää, koska tulipesän 
laki on paksua 6 mm:n 
terästä ja ulkovaippa 
aluminoitua terästä 

• lämpenee nopeasti 
• lämmitysteho 7-12 m3 

• paino ilman kiviä 60 kg 
• kiuaskiviä 35-40 kg 

NARVIOV 
27230 Lappi TI 

•••••••• SUOMEN ~L, BINGOT ••••••••• 

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

• Tule meille pelaamaan bingoa ja juomaan kuppi kahvia. • 
e Pannu kuumana koko päivän. e 
• • • Tule ja koita tuuriasi! • 
: Henkilökunta kyllä opastaa Sinua pelaamaan. : 

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

• Varianttibingo • 

• SEMEKA • 
• Kauppakatu 3 • e Rauma e 
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SAFETY GLASS OY 
FINLAND - 23800 LAITILA - TEL. 922-51800, 51801 - TELEX 62437 LAMEX SF 
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