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TurRtR 

50 

1939-1989 

mikä tärkeää 
tänään ? 

Rykmentillämme on takanaan viisikymmentä toiminnan vuotta. 
Ajanjakso, joka itsenäisen Suomen historiassa on merkittävä. Tais
telun vuosien uhreilla ja uupumattomalla työllä sekä uskolla parem
paan huomiseen edelliset sukupolvet rakensivat meille turvallisen 
ja vauraan isänmaan. Arvo heidän työlleen! 

Joukko-osastomme syntyi sotaan, mutta jäi elämään siirryttäessä 
takaisin rauhan ja jälleenrakennuksen vuosiin . Pitkät merirajamme 
Itämeren ja Selkämeren suunnilla sekä ainutlaatuisen syvä saaris
tomme tarvitsivat edelleen puolustusratkaisun, joka valvoi alusve
siemme loukkaamattomuutta ja tarvittaessa pystyi estämään tunget
telijan. Joukkomme kyvyistä näihin suorituksiin oli jo olemassa 
näytöt. 

Ensimmäisten rauhan ajan vuosien palvelu rykmentissä oli olo
suhteiltaan monin tavoin puutteellista niin varusmiesten kuin vaki
naisen henkilöstönkin ja heidän perheidensä kohdalla . Vähästä 
iloitseminen, oma apu ja hyvä yhteishenki opittiin rykmentissä 
tuolloin. Niukoillakin edellytyksillä yllettiin hyviin koulutustulok
siin . Kaikkia rykmentin alkuaikojen palvelijoita emme enää voi 
kiittää - vain kunnioittaa heidän muistoaan . 

Pyrkimys maamme turvallisuuspoliittisen aseman vakauttami
seen ja taloudellinen vaurastuminen loivat edellytyksiä puolustus
voimiemme kehittämiselle. Myös rykmenttimme pääsi osalliseksi 
kehittämishankkeista. 

Koulutusjärjestelmän laajentaminen Uudenkaupungin Janhualle 
1950-luvulla, Kuuskajaskarin linnakkeen kasarmi- ja asuntoraken
taminen 1960-luvulla ja Gyltön nykyaikaisen linnakkeen käyttöön
otto 1970-luvulla paransivat perusteellisesti rykmentin koulutus- ja 
sosiaalisia aloja. Ja kehitys on jatkunut suotuisana myös tällä vuo
sikymmenellä Rauman, Turun Heikkilän ja Örön linnakkeen uudis
rakenne- ja saneeraushankkeineen. 

Myös materiaalinen kehittäminen antaa aihetta suureen tyytyväi
syyteen. Rykmentillä on tänään käytössään uusittu ja ajankohtainen 
johtamis-, valvonta- ja asejärjestelmä sekä niitä tukeva huolto. Ne 
mahdollistavat tehtäviemme hoidon entistä tehokkaammin. Ne 
myös motivoivat ja kannustavat henkilöstöämme heidän palvelus
suorituksissaan aikaisempaa paremmin. 

Tulevan organisaatiouudistuksen koemme haasteena ja mahdolli
suutena koulutusjärjestelmämme terävöittämiseen . 

Tärkein voimavaramme on edelleen ihminen - vakinainen henki
löstömme, varusmiehemme ja reserviläisemme . Heidän parhaak
seen on jatkuvasti työskenneltävä ja kehitettävä olosuhteita ja väli
neitä siten, että rykmenttimme olisi entistä turvatumpi ja tehok
kaampi palvella. 

Teitä rykmentin koko henkilöstö, haluan tänään palveluksestan
ne ja tuestanne kiittää. 

Osoitan myös kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme -
sotilas- ja siviiliviranomaisille, yhteisöille sekä yksityisille henki
löille. Luottamukseenne koetamme vastata samoin. 

Menneiden polvien työtä ja perinteitämme kunnioittaen , tänään 
parhaamme tehden - KATSE ETEEN PÄIN! 

Ola Simola 

KANSIKUVA: Kajantolan miehet ovat palvelleet Turun Rannikkotykistörykmenttiä kolmessa suku
polvessa. 
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Malariaa ja 
läyhyjä autoja 

Käsky saapua kertausharjoituksiin . Suunniteltu koulu
tus: tiedottaja. 

Siinä se on , sotilaspiirin leimalla varustettu lappu . 
No, takana on yli 70 kertausharjoituspäivää ja pian pa
rinkymmenen vuoden toimittajaura. Kyllä se siitä. Yht
äkkiä mieleen pulpahtaa tiedonvälitysguru Marshall 
McLuhanin versio Murphyn lain ensimmäisestä pykä
lästä: "Jos on olemassa mahdollisuus, että tiedonvälitys 
epäonnistuu, se epäonnistuu". 

Tiedän kyllä, mistä alitajunnan pessimistinen varoit
telu johtuu. Masentava väittämä pyöri jatkuvasti päässä
ni reportaasimatkallani Namibiassa kesä-heinäkuussa. 

Ei osannut pohjolan jäyhä toimittaja arvata miten hur
ja käsitys hyvästä ja oikeasta tiedonvälityksestä voi olla 
jollain toisella maailmankolkalla. "Sveitsin valtio lah
joittaa Porscheja suomalaisille YK-sotilaille", pääkau
pungin luetuin lehti repi etusivullaan. Ja siihen tyyliin . 

Paikallinen tiedonvälityksen hurlurnhei-henki tuntui 
tarttuvan ulkomaalaisiinkin. Suomalaisen YK-pataljoo
nan mielestä siltä eivät säästyneet kotimaan toimittajat
kaan . "Tämän pataljoonan on tappanut Suomen lehtien 
mukaan malaria ja krokotiiloit ja silti joka mies ajaa läy
hyllä autolla", eversti Hannu Paronen puhisi minulle 
Ruodussa. Olivat syytökset oikeutettuja tai eivät, huo
masin monasti miten vaikea on löytää osuvia ilmaisuja 
kuvaamaan maata, missä aurinkokin kiertää väärinpäin 
taivasta. 

Kotimaahan palattuani en osannut huokaista helpo
tuksesta. Namibiassa tiedonvälityksen vääristyminen on 
räikeää, mutta ovatko meillä asiat sen paremmin? Kyllä 
täällä riittää vielä sarkaa kynnettäväksi . Pupputietoa jae
taan ja puppujuttuja kirjoitetaan . Toiminta on vain ver
hotumpaa kuin Namibiassa. 

Puolustus- ja turvallisuusasioita koskevan tiedonväli
tyksen asiaa jäytää edelleen liturgisuus ja hierarkisuus, 
vaikka luovuudellekin on alkanut löytyä sijaa . Perään
kuulutan uusia ajatuksia jokaiselle, jolle tiedottaminen 
kuuluu . Kaavamaisesti jaettu kaavamainen tieto harvoin 
jalostuu sen kummemmaksi kuin löysäksi , tietosisällöl
tään merkityksettömäksi kirjoitteluksi . 

Löpertely on yhtä vahingollista kuin asiaton arvoste
lu . Siinä hukkaantuu tilaisuuksia. 

Jouko 
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Pilvet loittonevat ja aurinko pääsee iskemään kyntensä maankuoreen. Siinä läm
mössä kolme miestä astelee tasaista mukulakivitietä. He ovat tulleet Katanpään lin
nakkeelle muistelemaan, katselemaan ja tutustumaan. Taata, poika ja pojanpoika -
kolme polvea miehiä, joilla on paljon yhteistä - myös se, että he ovat kaikki palvel
leet Turun Rannikkotykistörykmentissä. 

Taata 

Hän on ollut monessa mukana - nuorena 
sodassakin. Eero Kajantola on suurta vuoooa 
19 l 8 syntyneiden ikäluokkaa. Ikäluokka jaet
tiin niin, että ensimmäinen osa siitä astui pal
velukseen syksyllä 1939. - Me lähdimme 
Raumalta 2. 2. 40 alokkaiksi sodankouri-

maan Turkuun. Tuona päivänä Raumaa pom
mitettiin ja niinpä mekin saimme matkan ai
kana hyökätä linja-autosta metsän suojaan. 
Turku oli ihan pimeä saapuessamme sinne, 
muistelee Eero Kajantola. 

Mielialat olivat juuri riviin astuneiden jou
kossa korkealla, kertoo Eero Kajantola. So
dan läheisyys tuntui . Jo alokasaikana saivat 
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Eero Kajantola katselee Katanpäätä Pertti Mat
tilan seurassa. 

pojat koota muutaman kerran reppunsa lähtö
valmiiksi . Talvisota loppui parin kuukauden 
alokaskoulutuksen aikana ja joukko jaettiin. 
Eero oli ensialkuun muutaman päivän Ahve
nanmaalla. Siellä sijaitsi jonkinlainen aseva
rasto , mainitsee Eero Kajantola. 

Örön liooakkeella pidettiin aliupseerikou
lu . - Se oli niin täynnä ohjelmaa, ettei ehtinyt 
havaita koska lehti tuli puuhun. Alkuaikana 
meillä oli sellainen vääpeli, joka teki ilkiää 
meille. Kerrankin oli kaikkien tupien punkat 
ja kaappien sisällöt kasattu oven taa esteeksi, 
joka piti alittaa sulkeisista tullessa ryömien. 
Joskus hän komensi meidät mereen kesken 
harjoituksen. 
Aliupseerikoulun asiallisemmasta koulutuk
sesta mainitsee Eero Kajantola, että jo alo
kasaikana oli harjoiteltu maaston käyttöä. Nyt 
tulivat vaativammat harjoitukset eteen. Esi
merkiksi öisin arvioitiin kohteen etäisyyttä 
valoraketin palamisen aikana. 

Örön jälkeen jatkui matka Korppooseen. -
Siellä oli silloin jonkinlainen tukikohta. Sitä 
kai alettiin silloin rakentaa enemmän, kertoo 
korpraaliksi Korppoossa ylennetty Eero Ka
jantola. 

- Seuraava paikka mihin meidät siirrettiin 
oli Berghamn. Se oli isompi paikka. Siellä oli 
sotilaspesäkin. Berghamnissa Eero Kajantola 
yleooettiin alikersantiksi. Päivä oli 
10. 11. 40 ja samalla alkoi lääkintäaliupsee
rin tehtävien hoito. Berghamnissa oli tuolloin 
rakennuskohteita ja lääkinnällistä apua tarvit
tiinkin. Rakennusmiesten joukossa tapahtui 

kaikenlaisia tapaturmia. - Kerrankin jouduin 
toimittamaan tajuttoman kirvesmiehen jatko
hoitoon. 

- Sitten siirryttiin tänne Lypertöön. Täällä 
oli vanhat venäläistenaikaiset kasarmit, jotka 
eivät nyt niin hääppöisiä olleet. 

Eero Kajantola muistelle Lypertön - nykyi
sen Katanpään tapahtumia. Hän sulkee sil
mänsä ja nojautuu taaksepäin, kuin yrittäen 
nähdä suoraan vuosien taakse. - Lypertöstä 
meillä oli joskus iltalomiakin. Silloin lähdim
me Kustavin kirkonkylän seurantalolle tapaa
maan paikallista nuorisoa. Siellä kun aina oli 
myös tanssia, niin kyllä me sotapojat olimme 
kovia hakemaan. 

Eero Kajantola pahoittelee sitä, ettei muis

ta paljoakaan Katanpään päivistä. Hän toimi 
edelleenkin lääkintäaliupseerina. Siitä mitä 
sitten tapahtui voimme lukea hänen nuoruu
den päiväkirjoistaan. 

"Lypertöstä lähdin sotaan 24:s päivä hei
näkuuta. Ensin käytiin /sossakarissa ottamas
sa kaksi 6 t. tykkiä mukaan ja niin laskettiin 
Rauman satamaan myöhään illalla 2517. Ase
man luona vanhassa kunnalliskodissa oltiin 
yötä ja sitten osa lähti klo 7.05 junassa . Niin 
sitä tehtiin matkaa halki Suomen Jyväskylä
Varkaus-Joensuu ja Kaurialan asema Värtsi
lässä. Tässä alkoi sodan tuntua jo olla . Ei 
siviiliasuklcaita, sotatarvikkeita paikoin run
saastikin. Kuorma-autolla ylitettiin se keino
tekoinen raja - Tohmajärvi-Ruskeala-Har
lu-lmpilahti. Päädyttiin lmpilahden ison pap
pilan korkealle pihalle. 

Oli aamuvarhainen 2817." 
Sotatoimialueella Eero Kajantola kuului 

jälkijoukkoihin, jotka miehittivät vallattuja 
rantoja. Hän liikkui varsin paljon ja päiväkir
jojen sivut täyttyivät kuvauksista karjalaisesta 
elämästä. Puoli vuotta oli hänen toimipaikka
nansa keskus, johon koottiin päivittäiset tie
dot Laatokan rantojen vartioasemista. - Ne 
olivat välillä toiminnallisia tuokioita. Kerran
kin pienempi venäläinen laivastoyksikkö yrit
ti maihinnousua Lunkulan saareen, mutta tie
dotus pelasi vikkelään ja maihinnousu epäon
nistui. 

Pitkällä rantaviivalla oli vain harvakseltaan 
tykkejä ja niinpä viimein keväällä 1944, huo
limatta siitä, että hyökkääjä havaittiin ajoissa, 
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Katanpään silmää hivelevä vanha vesitorn i. 

tulivat meidän asemamme nopeasti vaimen
netuiksi. - Meidät määrättiin vetäytymään ja 
katselimme kummeksuen kun meidän tilal
lemme tunnuttiin tuovan nuorta porukkaa. · 

Eero Kajantola kertoo aina pitäneensä täs
mällisestä ja reippaasta, sellaisesta sotilaalli
sesta esiintymisestä . - Ihmettelen sitä kiroa
misen tulvaa, jota esimerkiksi Tuntematto
massa sotilaassa esiintyy . Meidän porukkam
me oli selvästi siistimpää. Moni opiskeli kai
ken sen ohessa; itse kävin maamieskoulua 
kirjeopistossa. 

Kersantin natsa saatteli Eero Kajantolan ta
kais in siviilielämään , Pyhärantaan maanvilje
lijäksi. Hän avioitui karjalasta evakkoon läh
teneen Hilja Tiaisen kanssa ja nykyään viette
lee eläkepäiviään Raumalla. 

Harrastuksia tällä taalalla tuntuu riittävän -
seurakuntatyötä, kirjoittamista ja runsaasti 

kotiseututyötä. - Tuolla Eero istuu päivät 
huoneessaan ja kirjoittaa, paljastaa Hilja Ka
jantola. 

Poika 

Eero Kajantolan esikoispoika Tero astui 
vapaaehtoisena palvelukseen 15. 10. 66. Hän 
sai koulutuksensa maavaruskunnissa, ensin 
Säkylässä ja sitten lääkintäkoulussa Lahdes
sa . - Lääkintäkoulu oli tehokas ja sisälsi mel
ko paljon sairaanhoitoon ja lääkinnälliseen 
ensiapuun kuuluvaa, kertoo Tero Kajantola. 

Tero Kajantola katsoo armeijan hengenkas
vatuksen perustuvan siihen, että miehet osaa
vat toimia yllättävissäkin tilanteissa. - Kerran 
harjoituksissa erään esimiehen kädessä oleva 
harjoituskäsikranaatti syttyi räjähdysmäisesti 
palamaan. Se oli vaikein lääkintätehtäväni , 
mies oli melkein shokissa. 

Lääkintäaliupseerin tehtävien luonteeseen 
kuuluu , ettei se ole sidottu mihinkään asela
jiin. Niinpä palvelusaikanaan ja kolmissa ker
tausharjoituksissa Tero Kajantola on saanut 
tutustua kivääri- ja kranaatinheitinkomppa
nian sekä rannikko- ja ilmatorjuntatykistön 
toimintaan. - Rannikko- ja ilmatorjuntatykis
tön toiminnassa korostuivat henkiset arvot 
selvimmin. Toiminta näytti perustuvan tiet
tyihin laskelmiin ja muihin seikkoihin , eikä 
silloin tehdä turhia ryntäyksiä paikasta toi
seen. 

Toisen kertausharjoituksensa keväällä 1982 

----W-reportaasi ____________________ 7_ 

Lämpimässä auringon paisteessa. 

vietti Tero täällä Katanpäässä. Harjoituksissa 
oli hänen mukaansa hyvä henki ja Katanpää 
kiinnosti paikkana häntä. Tero Kajantola an
taa tunnustuksensa harjoituksiin osallistuneil
le. - Lääkinnällistä apua ei koko aikana tar
vittu. Minusta sekin osoittaa jotain! 

Tero Kajantola naurahtaa kohonneensa hil
jalleen - kertausharjoitusten myötä - yliker
santiksi. Ajan kuluminen kuitenkin yllätti Te
ron. Äkkiä hän havaitsi juuri yläasteella pul
pettia kuluttamassa olleen esikoispoikansa 
Kain astuvan palvelukseen. Pojasta oli yllät
täen tullut mies . - Minä kasvoin ensin fyysi
sesti ja sitten henkisesti. Pojasta tuntuu polvi 
taas parantuneen; Kai on kasvanut ensin hen
kisesti , arvioi Tero Kajantola. 

Nykyään Tero on sekä kanttori Rauman 
seurakunnassa että viljelijä kotitilallaan Pyhä
rannassa. Ennen kanttorin tehtäviä ehti hän 
toimia vuosia vakuutusalalla. - Ammatin 
haittapuolia on se, että kanttorien päivät ja 
viikot tahtovat venyä pitkiksi; kanttoreista 
kun on vähän kaikkialla pulaa. 

Pojanpoika 

Kai Kajantola asteli 11 . 10. 88 Kuuskajas
kariin mielessään isänsä eväät, että aina ei 

kannata olla ensimmäinen, mutta koskaan ei 
kannata olla viimeinen. 

Viimeiseksi ei Kai palvelusaikanaan jää
nyt, olihan hän toinen kahdesta peruskoulu
pohjaisesta rannikkotykistökoulun käyjästä 
ikäluokastaan koko Suomen rannikkotykis
töstä. - Varusmiespalveluksen alkuaika oli 
melko raskas , mutta muuten aika meni no
peasti, kertoo vapaaehtoisena harmaisiin tul
lut Kai Kajantola. 

Kai kertoo halunneensa TurRtR:in , koska 
Kuuskajaskari oli lähinnä kotia. Siviilielämä 
sanelee paljolti niitä puitteita, joissa varus
mies inttiaikansakin elää. Nyt Kai on jo ko
tiutunut reservin vänrikkinä ja edessä on opis
kelujen jatkaminen. - Aikaisemmin opiskelin 
metsätalousteknikoksi , mutta nyt pääsen 
aloittamaan metsätalousinsinööriJinjalla. Tek
nikkolinjalla olen jo suorittanut tarvittavan 
harjoittelunkin, kertoo Kai Kajantola. Työ
paikkakin pitäisi olla selvä, kunhan tästä ehtii 
valmistua. 

Kai Kajantola mainitsee taatansa kertoneen 
aniharvoin sotaan liittyviä asioita. Hän arveli , 
ettei Eero Kajantola kenties haluakaan muis
tella niitä liikaa, varsinkaan kun hänen vel
jensä Keijo kaatui jatkosodan aikana. Humo
ristisen armeijatarinan löydämme kuitenkin 
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hänen kynästään nimimerltillä Pontus lähte-
neestä tarinasta "Kunniaa puntis!" 

" . .. Minä aloittaisin hienosti puntiksen 
kasvatuksellisesta merkityksestä. Koko mies 
on oltava pelissä. Sittenkin vielä melkoisilla 
sotilasominaisuuksilla varustettu mies. Tarvi
taan valppauden ja rohkeuden, tarvitaan kek
seliäisyyden ja valmiuden avuja. 

Vuodatuksessani toisin esille, miten yksis
tään ja psykologisena tapahtumana puntisyri
tys on sangen arvokas, miten siinä kysytään 
harrastaja/ta suurta hengen riippumatto
muutta, miten uhmaa ja omatoimisuutta, mi
ten maku ja "työnilo" onkaan tällöin aivan 
toinen verrattuna siihen, mitä iltalomalappu 
taskussa mies olisi matkalle "tällätty
nä" . . . " 

Katanpää 

Pertti Mattila kuljettaa kolmikon kiertokä
vely lle pitkin mukulakiviteitä ja polkuja tari
noiden milloin venäläisten rakentamista teistä 
ja rakennuksista, milloin putkakellarista ja 
tietysti joka välissä metsästyksestä. Hän in
nostuu jopa esittämään soitimella olevaa met
soa viipottaen käsiään ja jalkojaan. 

Eero Kajantola saa Pertti Mattilankin ym
mälleen tiedustelemalla häneltä koko seuruet

. ta aamupäivän vaivannutta asiaa. Mikä on 

Saaren ja luodon eroa puntaroidaan naurun 
säestyksellä. 

luodon ja saaren ero? Perustelu löytyy lähes 
joka katsantokannan puolesta. 

Kajantolat pysähtyivät hetkeksi vanhan ve
näläisen kasarmin raunioille. Eero Kajantola 
oli siinä majoittuneena ennen jatkosotaan läh
töä. Kierros jatkui itä- ja länsipatterin ja 
merivalvontatornin kautta tutkimaan ja ihaile
maan tuulien tuiverruksessa kasvaneita män
tyjä. Ylhäältä kalliolta näkyivät jo Ahvenan
maan ensimmäiset saaret - vai olisivatko ne 
olleet kuitenkin luotoja. 

Kävellessään Eero Kajantola hannittelee, 
ettei enää muista näitä paikkoja. - Ei kyllä 
tule mieleen. Hämmästyttävää, etten muista 
tuota vesitomiakaan . . . Sen sijaan Tero 
muistaa vartiolinnakkeen muutaman vuoden 
takaa hyvin. Tykit, ampumiset ja juodut kah
vit olivat kaikki mielessä. Kai ei ole koskaan 

Taata muistelee vanhan venäläisten kasarmin raunioilla. 
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ennen käynyt Katanpäässä, mutta on tyyty
väinen että tämäkin tuli nähtyä varusmiesai
kana. - Hyvinhän päivä täällä kuluu, hän ke
haisee oloaan. Kotiinvietävääkin löytyi saa
relta. Eero Kajantola poimi mättään kivilou
hoksella kukkinutta kivikkokasvia kotipihaan 
- noin kokeeksi . 

Kotiseudun puolustajat 

Eeron isä Akseli Kajantola on aloittanut 
suvussa kotiseutuharrastuksen, joka näyttää 
jatkuvan kotiseuturakkautena polvesta toi
seen. Eero on tehnyt laajamittaisen työn kar
toittaessaan kyläperinnettä. 

Tero Kajantola kertoo vakavoituen: - Se, 
että rannikkoon juurtuneet ja kiintyneet mie
het palvelevat rannikkotykistössä nostaa var
masti motivaatiota toimintaan . Toiminnasta 
tuntee olevan konkreettista hyötyä. Eero Ka
jantola kertoo kirjassaan Runos-tuokioita su
kupolvien ketjusta otsikolla "Isoisä ja pojan
poika", josta tässä ote. 

"Kevät aukai kun lauluissa peippojen 
tuolla riihentaustalla pilkoten 
hyöri vaari, tutuilla mäillä. 
Tuli koltussaan paapero vierelleen, 
oli perässä ottanut askeleen, 
koska yhdessä ollen näillä 
luontui askareet joka säillä . 

Mukulakivitie vie itäiseen patteriin. 

Veneessä juuri ennen ensimmäisiä roiskeita. 

Poika sittemmin sovitti askeles 
talven isoiseen lumijälkehes 
kun käytihin kyläilemässä . 
lltapuhteet kun kelkkaani veistelit, 
siinä tarinaa taatoista lausuilit, 
kuinka vaelsivat elämässä, 
- löivät löylynsä kipeässä 

Kolme polvea jättää Katanpään . He käve
levät rinnatusten, iltapäiväauringon paisteessa 
alas laiturille, jolta saavat kyydin mantereel
le. Tällä kertaa Pertti Mattila ajaa pienellä 
Buster-veneellä. Pienten pärskeiden jälkeen 
voi kotimatka alkaa. Uusi päivä on synnyttä
nyt uudet muistot. 

Turkka Suuriniemi 
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Katanpäähän Kalkas-pönttö 
(Katanpää 7. 6.) 

Varsinais-Suomen llmatorjuntarykmentti lahjoitti 
rykmentille Katanpäähän Kalkas-pesintäpöntön . 

Katanpään värvätyt Raimo Vainio ja Reino Kiili 
asettivat arvokkaan lahjan pesinnän kannalta saaren 
soveliaampaan paikkaan . Jäämme jännityksellä 
odottamaan ilmatorjuntauntuvikkoja. 

Paluu taistelutantereille 
(Örö 7. 6.) 

Vuonna 1944 annettiin örön linnakkeella alokas
koulutus vuoden 1926 alkupuolella syntyneille 
Pohjanmaan pojille 45 vuotta myöhemmin. 7. 6. 
he tekivät retken vanhalle taistelutantereelleen. 
Myös vaimot olivat lähteneet innolla mukaan ret
kelle , joten osallistujien määrä nousi 98:aan. 

Asiamiehet 
ensisivisiitillä 
(Gyltö 5. 6.) 

Suomessa toimivat ulkovaltojen sotilasasiamie
het pääsivät tutustumaan ensimmäistä kertaa suo
malaiseen rannikkolinnakkeeseen. Eversti Olavi Si
molan johdolla 22 everstiä ja everstiluutnantti syy
näsi Gyltön yltä ja päältä. 

Suurlähetystöistä on lähetetty vuosien mittaan 
monta signaalia tutustumisvierailujen järjestämi
seksi rannikkolinnakkeelle . Tähän asti niistä on pi
dättäydytty aselajin erityisaseman vuoksi. Asiamie
het olivat selvästi tyytyväisiä pääesikunnan omak
sumasta glasnostista. 

Luonnollista luonnonsuojelua 
(Jungfruskär 12. 6.) 

Luonnonsuojelijat ovat monena vuotena pitäneet 
leiriä Jungfruskärissä. He ovat niittäneet heinää ja 
koettavat saada maiseman sen näköiseksi kun leh
mät olisivat laiduntaneet saarella. 

Nyt on vihdoinkin saatu tosi "asiantuntijoita" 
suorittamaan tehtävää. 

-~----------------11_ 

Kaatuneitten muistopäivä 
(Rauma 21. 4.) 

Rauman kaupungilla ja sen reserviläis
järjestöillä on kaunis tapa muistaa näyttä
vin menoin sotiemme sankarivainajia. 

Tänä vuonna puolustusvoimien seppe
leen laskivat lakkautettavan II Patteriston 
esikunnan puolesta patteristoupseeri Ti
mo Ylönen ja tykkimies Turkka Suuri
niemi varusmiesten edustajana. 

Tilaisuus oli lämminhenkinen ja mie
liinpainuva kunnianosoitus heille, jotka 
antoivat kaikkensa maamme itsenäisyy
den säilyttämiseksi. 

Tykkimiesten juhlaa 
(Örö 20. 5.) 

Noin 70 rannikkotykistön upseeriyh
distyksen jäsentä tutustui Örön linnak
keeseen, seurasi meneillään olevan leirin 
ammuntoja, sekä ennen kaikkea muiste
lemaan haikeudella aikoja jolloin itse ol
tiin saaressa. 

Upea laituri Utöhön 
(Utö 21. 6.) 

Kun mantereelle rakennetaan asumalähiöitä, ra
kennetaan niiden asukkaille autopaikat. Täällä saa
ristossa ei autopaildtoja tarvita, mutta venelaituri 
on välttämätön. 

Utön asukkaat kyllästyivät odotteluun ja erinä
köisiin hätäratkaisuihin ja aloittivat oman laiturin 
perustan rakentamisen jo joulun aikoihin. Koko tal
vi kerättiin lahjoituksina laituritarpeita ja suunnitel
tiin suuntaviivoja. 

Kun vääpeli Lauri Lammeksen johtama osasto 
saapui kesän korvalla saareen, oli haasteellisena ja 
varmasti mielenkiintoisena tehtävänä rakentaa lai
turille ulkokuori . 

Laiturista tuli hienompi kuin kukaan oli osannut 
kuvitella. Viralliset avajaiset pidettiin laiturilla kak
kukahvin ja kuorolaulun merkeissä 21. 6 . Tilai
suutta kunnioitti läsnäolollaan rylonenttimme ko
mentaja. 

Juhannuksena laiturilla järjestettiin kunnon ju
hannusjuhlat tanssin, ruuan ja juoman merkeissä. 

Laituri on valmis joten tähyilemme jo uusia 
hankkeita . 



_ 12 __________________ pärskeitä 'R--

Linnake palaa! 
(Ku~aslwi 10. S.) 

Polttotaisteluradalta noin 17 .45 alkanut maasto
palo uhkasi Kuuskajaskarin kasarmia , öljysäiliötä 
ja ammusvarastoa. Linnakkeen oma palokunta 
Marlcku Vaarolan johdolla hoiti alkusammutuksen 
ja noin klo 18.20 saapuivat ensimmäiset palomie
het Raumalla hätiin. Tunnin sisällä palon havaitse
misesta oli saaressa jo kuutisenkymmentä palo
miestä kalustoineen. Vakavalta näyttänyt palo saa
tiin sammumaan noin klo 19. 

Kaikeksi onneksi kyseessä oli laajamittainen har
joitus, jossa Jaskarin pojat harjoittelivat palohäly
tystä ja -ilmoitusta sekä palokuntalaiset siirtymistä 
saareen ja yhteistoimintaa sotilaiden kanssa nor
maalin sammutusrutiinin lisäksi . 

Kritiikkitilaisuudessa pitivät kaikki tarkkailijat 
harjoitusta onnistuneena. Kuvaavaa olikin se , että 
harjoituksen aikaraja alitettiin puolella tunnilla. 
Operaatio oli poikkeuksellinen ja palvelee koke
muksellaan sammutustyötä myös Rauman muilla 
saarilla. 

Öljy iski 
(Bergbamn S. 6. ja 26. 6.) 

Tuntemattomalla tavalla mereen päässyt öljy le
visi Houtskärin eteläpuoleiselle alueelle herkim
pään pesintäaikaan. Korppoon poliisi ja palokunta 
keräsi kuution verran öljyä talteen. Onnettomuutta 
pelättiin. Eino Lehden ja Christer Lindroosin ha
vaintojen mukaan linnut eivät tahriintuneet onneksi 
öljyyn, vaan öljy haihtui auringon paisteessa ja uh
kaava tilanne raukesi. Syynä öljypäästöön arvellaan 
olleen aluksen, jonka henkilökunta edusvastuutto
masti on pumpannut pilssivedet mereen. 

Sotilaan on hyvä osata ampua 
(Niinisalo 13-1S. 6.) 

Lounais-Suomen sotilasläänin ampumarnesta
ruuskilpailut pidettiin Niinisalossa 13-15. 6. Kol
moismestariksi ampui itsensä Touko Heino voitta-

Heikkilä Hynnä Fagerström 

maila standardikiväärin 3 X 20 ls tuloksella 561. 
Rykmentin toinen ampuja Erkki Kallio oli toisena 
tuloksella 560. Toinen voitto tuli pienoiskiväärissä 
3X20 ls tuloksella 560. Erkki Kallio oli kolmas tu
loksella 553 väliin oli kiilannut PorPr:n kotkansil
mä. Rynnäkkökivääri 10+ 10 ls tuloksella 188 toi 
kolmannen voiton. Rykrnenttimme Esa Savioja oli 
toisena tuloksella 187. 

Kivääri pika 3 x 10 ls oli PorPr:n juhlaa, Erkki 
Kallio oli toinen ja Touko Heino kolmas. 

Henkilökunnan suoritusta täydensi Tom Rönn
berg olemalla pistooli pika 30 ls SatTR:n ampujan 
jälkeen toisena tuloksella 283. Isopistooli 30X30 ls 
oli taas rykrnenttimme juhlaa, Tom Rönnberg voitti 
tuloksella 574. 

Varusmiehet ylsivät myös loistotuloksiin. Ryn
näkkökivääri 10+ 10 ls voitti tykkimies Janne Hyn
nä (185 p) , toisena alikersantti Juha Fagerström 
(184 p). Alikersantti Erkki Heikkilä viidentenä ja 
oppilas Petri Eronen kuudentena osoitti laajan ta
somme. 

Standardikivääri 20 ls oli PorPr:n kaksoisjuhlaa. 
Erkki Heikkilä (188 p) oli pisteellä jääneenä kol
mas. Rynnäkkökivääri 3X5 ls Janne Hynnä oli toi
nen PorPr:n jälkeen ja Petri Eronen neljäs . 

Ampumamestaruuskilpailujen 
tulokset 
(Rauma 4-S. S.) 

R ykrnentin kilpailut käytiin Kuuskajaskarin lin
nakkeen ja Kuivassuon ampumaradoilla. Sää oli 
kaunis mutta keväisen kylmä. 

Touko Heino ja Erkki Kallio kaksoismestarik 

Tulokset: Henkilökunta. 
Kiv . 50 m 3X20 ls: 1. Ylik. Erkki Kallio Gyltön lke 

197+ 185+ 192=574. 

Pistooli: 1. Vääp. Tom Rönnberg Gyltön lke 279+ 
290=569. 

Kiv. 300 m 3X20 ls: 1. Sotmest. Touko Heino K.karin 
lke 196+163+180=539 

Kiv. pika 3 X 20 ls: 1. Sotmest. Touko Heino K.karin lke 
88+72+78=238. 
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Rk 10+ 10: 1. Ylik. Erkki Kallio Gyltön lke 95+ 

89= 184. 

Porilainen alikersantti Erkki Heikldli ylsi 
kolmoismestariks. 
Varusmiehet 

Kiv. 20 ts: 1. Alik. Erili Heikk.ili K.karin lke 168. 2 . 
Alik. Petri Runola K.karin lke 163. 

Rk 3x5 ts: 1. Alik. Erkki Heikkili Kurin lke 89. 2. 
Tkm. Janne Hynnä K.karin lke 82 . 

Rk 10+ JO ts: 1. Alik. Erkki Heikkilä K.karin lke 177. 
2. Alik. Juha Fagerström K.karin lke 166. 

Armoton kamppailu merta 
vastaan 
(Pybiranta 18. 6.) 

12 metrin tuulessa Kuuskajaskarin Valas-vene 
selvitti Santtio-soudun radan aikaan 1.55.40. Ve
nettä johti Kuuskajaskarin uunituore päillikkö yli
luutnantti Matti Vainionpää, joka omalla esimerkil
lään piiskasi miehensä armottomaan menoon ärjy
viä luonnonvoimia vastaan. 

Yleisön suosikiksi nousi kuitenkin kakkosvene, 
joka oikoi ja teki muitakin omituisia temppuja. 

Pesänrakentajia 

Kihlauksensa julkaisseet: 
Juha Stoor ja Ira Broman 23 . 6 . 1989 
Jukka Lehtonen ja Tuula Toivonen 24. 6 . 1989 

Untuvikkoja 

Kristina ja Stig Hallåtille on syntynyt poika 30. 5. 1989 
Örossl. 
Carita ja Jarkko Lehtiselle on syntynyt tyttö 19. 6 . 1989 
Utössi. 

K.ALKAS ONNITJ'ELEE 

Komentotoimisto tiedottaa 
Ylennykset: 
- kapteeniksi - yliluutnantti Seppo Salonen 1. 7 . 1989 lu

kien 
- teknikkokapteeniksi - teknikkoyliluutnantti Juhani Ky

tökari 4. 6. 1989 
- teknikkoluutnantiksi - sotilasteknikko Tapani Rantio 

4. 6 . 1989 
- ylivääpeliksi - vääpeli Jaakko Laakso 1. 7 . 1989 lukien 
- vääpeliksi - ylikersantti Mikko Holvitie 1. 6 . 1989 lu-

kien 
- ylikersantti Jyrki Koivunen 1. 7. 1989 lukien 

Matti Vainionpää ja Veli-Pekka Paatero. 

Tehtäviin määräykset: 
- yliluutnatti Matti Vainionpää Kuuskajaskarin linnak

keen päälliköksi 24 . 7 . 1989 lukien 
- yliluutnantti Timo Kirvesoja Kuuskajaskarin linnak

keen varapäälliköksi 24. 7 . 1989 lukien 
- vääpeli Juha Åberg Gyltön linnakkeen viipeliksi 

1. 7 . 1989 lukien 
- vääpeli Mika Oranen toimistoupseeriksi I patteriston 

esikuntaan 1. 7 . 1989 lukien 
- vääpeli Marlcku Viitala Orön liMakkeen merivalvon

taupseeriksi 1. 7. 1989 lukien 
- ylikersantti Timo Vironmäki Örön liMakkeen opetus

upseeriksi 1. 7. 1989 lukien 
- ylikersantti Mika Käri Utön liMakkeen merenkulku

upseeriksi 1. 5. 1989 lukien 
- ylikersantti Erkki Kallio Gyltön korjaamon korjaa-

moupseeriksi 1. 7 . 1989 lukien 
- ylivääpeli Tarmo Lievonen Oriin linnakkeelle taiste
luvälineupseeriksi 1. 9 . 1989 lukien 
- virvitty ylikersantti Lasse Llski Katanpiin linnak-

keelle 1 . 9 . 1989 lukien 

Irtisanoutumiset 
- keittljl Mervi Heinonen 5. 6 . 1989 
- yliviipeli Reijo Hekkala 1. 7. 1989 
- virvitty korpraali Peter Nylund 1. 7. 1989 
- viestittiji Merja Ruostepuro 1. 8. 1989 

Taloon tulleet: 
- kersantti Arto Hyhkö Kuuskajaskarin linnakkeelle 

9 . 5. 1989 lukien 
- kersantti Pauli Rosvall Kuuskajaskarin linnakkeelle 

9 . S. 1989 lukien 

Siirrot: 
- yliviipeli Tarmo Lievonen Hlmeen Rykmentisti 

Turun Rannikkotyk.istörykmenttiin 1. 9 . 1989 lu
kien 

- yliviipeli Carl-Heinz IUheimo Sisl-Suomen Soti
laslilnin esikunnasta Turun Rannikkotyk.istöryk
menttiin 1. 12. 1989 lukien 
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PV-mestarit 

Kyllä vaistomme tuntee sen 

Touko Heino - tahtourheilija 

- Olen harrastanut ammuntaa jo pikkupojasta asti. Va
kiokivääri 300 metristä on nykyinen päälajini. Vuoden 1988 
puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailuissa olin päättä
nyt toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni - voittaa mestaruuden. 

Sotilasmestari Touko Heino työskentelee 
Kuuskajaskarin linnakkeella, mutta istahtaa 
mieluusti hetkeksi rupattelemaan ammunnas
ta, mikä onkin niin lähellä hänen sydäntään. 
- Nuorempana suunnistin myös aktiivisesti, 
mutta jalkavaivat pakottivat ammunnan syste
maattiseen harrastamiseen. 

Touko Heino esittelee olleensa harrastelija
tasoinen ampuja tullessaan suorittamaan ase
palvelustaan. - Minulla ei ollut silloin pienin
täkään aavistusta siitä miten hyvät mahdolli
suudet sotaväessä on harrastaa ammuntaa. 
Talolta löytyy aseita ja patruunoita. 

Touko Heinolla oli jo varusmiehenä har
maisiin astuessaan myymälänhoitajan ammat
ti , muttei ajatustakaan jäädä palvelukseen. 
Mikä sai miehen jäämään? - Muutamalta ta
holta minua pyydettiin jäämään. En oikein 
tietänyt miten menetellä ja puhuin asiasta 
vanhempieni kanssa. Viimein isäni ohje rat
kaisi asian. Hän kertoi irtisanomisajan olevan 
kaksi viikkoa. Päätin kokeilla, naurahtaa 
Touko. 

- Vakiokiväärin lisäksi, tähdentää Touko 
Heino , on aina ammuttava pienoiskiväärillä. 
Se on niin virhealtis ase, että tekniikan puut
teet ja virheet tulevat hyvin esille. Ilmakivää
ri käy lähinnä kylmäharjoittelusta. 

Suomi on maailman huippuja 300 metrin 
vakiokivääriammunnassa. Joukkueammun
nassa Suomi on kolmen parhaan joukossa. 
Touko Heino mainitsee: - Puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa kohtaavat Suomen par
haat ampujat. Olin jo pitkään tavoitellut mes
taruutta. Erilaisia sijoituksia ja palkintoja mi-

Touko Heinolle ovat avautuneet myös Jaskarin 
kalavedet. · 

nulla oli pv- ja SM-kilpailuista useita. Nyt 
lähdin kotoa asti hakemaan mestaruutta. Sii
hen minulle antoi mahdollisuuden 1988 sar
jan vaihto. 

Kilpailu kestää 2½ tuntia. Sinä aikana pi
tää ampua 20 kilpalaukausta pystystä, polvel
ta ja makuulta. Ennen kilpalaukauksia saa 
kustakin asennosta ampua koelaukauksia ra
joituksetta. Halutessaan aloittaa kilpalau
kauksien sarjan, tulee kilpailijan ilmoittaa sii
tä toimitsijalle. - Ampumakilpailussa fiilis 
syntyy viimeistään silloin, kun mennään ra
dalle ja havaitaan, että koko laidallinen koet
taa voittaa. 

Kilpailun rasittavuutta kuvaa Touko muu
tamalla tiedolla. V akiokivääri painaa 5 112 ki
loa. Kilpailija nostaa sen kisassa pitkälti yli 
sata kertaa. Joka kerta hän pidättää hengitys-
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Kylmäharjoittelua kuvaajan mieliksi. Ampumavarustuksesta puuttuvat ainakin hansikkaat ja 
lakki. 

tään 20-30 sekuntia. - Maailman huippuam
pujien harjoitteluun kuuluu vuoden mittaan 
noin 250 tuntia fyysistä ja noin 500 tuntia la
jiharjoittelua. 

Vaikka fyysinen kunto onkin edellytys me
nestymiseen ammunnassa, terottaa Touko 
Heino, että tärkeintä ammunnassa on tahto. -
Ammunta perustuu haluun hallita lihaksensa 
ja hermonsa täydellisesti. Täytyy olla halu 
voittaa. 

Touko Heino harmittelee tehneensä näissä 
pv-ampumamestaruuskilpailuissa virheen. -
Erehdyin katselemaan toisten tuloksia ja pel
ko kävi rinnassa. 

Mielenrauha kuitenkin palautui ja tiukassa 
kamppailussa Touko Heino otti mestaruuten
sa väkisinkin. Ja tietysti myös rykmentti 
muisti mestariaan juhlalla, hänen palattuaan 
kotiin. 

- Kilpaillessa unohtaa kaiken muun, ku
vaa Touko Heino, mutta naurahtaa, että usein 
asentoharjoitusta tehdessään hän katselee TV: 
tä tai kuten edellispäivänä hän solmi verkkoja 
polviasennossa. Tästä oli näkyvinä todisteina 
jalkine, polvipehmuste ja valmis verkko. -
Aina välillä täytyy vain tarkistaa, että asento 
on pysynyt oikeana. Verkko saa tuskin 

kauaakaan olla kuivilla, sillä Touko tähyilee 
merelle - josko siian nokkia näkyisi aaltojen 
harjoilla - aikoen mennä laskemaan verkot il
lan suussa. 

Sotilasmestari Touko Heino on niin sivii
lissä kuin armeijassa ampumavalmentajana. 

Hän on perustanut yhden ampumaseuran: Uu
denkaupungin laukojat 75 . Hänet myös kut
suttiin vuosiksi 1983 ja -84 puolustusvoimien 
kiväärilajien valmentajaksi. Samoin hän oli 
Suomalaisen ampumavalmennusrenkaan val
mentajana kaksi vuotta. Siinä työssä hän sai 
vierailla ulkomailla ja nähdä erilaisia valmen
nustapoja. 

Turun Rannikkotykistörykmentin ampuma
koulutukselle Touko Heino on tehnyt pelkkää 
hyvää. Itse hän vähättelee ansioitaan: - Ehkä 
olen saanut esimiehet hyväksymään ajatuk
sen, että TurRtR voi kilpailla isojen joukko
osastojen kanssa ammunnassa tasaväkisesti , 
vaikka meidän on valittava valmennettava ai
nes pienemmästä joukosta miehiä. Sen voi 
korvata valmennuksen laadulla ja pienen ryh
män hyvällä hengellä. 

Touko Heino luonnehtii valmentamista 
haastavaksi toiminnaksi. - Valmentaja auttaa 
virheiden löytämisessä ja niiden poistamises
sa. Hän pyrkii saamaan valmennettavastaan 
todellisen kunnon ja taidon ulos . Siinä henki 
on tärkeä. 

Rykmentin varusmiesten ampumavalmen
nus on vakaissa käsissä. - Nyt kun vielä 
saimme killalta ja kaikkivoivilta sotilaskotisi
sarilta varusmieskäyttöön oikeakaliperiset 
aseet, on tilanne materiaalisesti hyvin, toteaa 
Touko Heino ja pohtii samaan hengenvetoon 
oman aseen uusimista. 

Turkka Suuriniemi 
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Ilomielin me riensimme 
• • •• s1nnepa1n 

Juttelin Raumanlinnan ala-aulassa 
1989 kenraalien Olavi Lehden, Ville 
Stewenin ja Urpo Levon kanssa . Ola
vi Lehti kertoi tällöin pienen muiston 
70-luvun Öröstä. 

"Hei Morottaja, paa pökköä pe
sään. Kentsu tulee!", kantautui soti
lasläänin komentajan korviin, hänen 
ollessa matkalla saunaan. Nimi toi 
vanhat muistot kenraalin mieleen ja 
hän asteli saunanlämmittäjän eteen 
kysyen: ''Tekö olette ivalolaisen Pek
ka Morottajan poika?" No, olihan 
Arska veljenpoika ja sai samalla ker
toa setänsä Inarinjärven soudettavalle 
miksi oli harhautunut tuntureilta saa
ristoon. Hyvin oli Arskan tarina vielä 
kenraalin muistissa. 

Kenraali Lehti on aina ollut vaativa 
mutta innostava esimies. Muistan, 
kuinka 70-luvulla Utössä oli meneil-

Jään ammunnat, joita Lehti tuli seu
raamaan . Jalkaväkitykkiryhmän näh
dessään hän kysyi: "Miten tykki am
puu?" Vastaus kuului: "Herra kenraa
li, kyllähän se, mutta vähän ilettää 
tällaisella vanhalla hemepyssyllä am
pua!" Tällöin komentaja pysähtyi ja 
kertoi, kuinka hän oli ollut sodassa 
mukana ampumassa vihollista pyl
väästä alas samanlaisella tykillä. Toi
sella laukauksella oli onnistanut. 

Tykkiryhmä oli leirin loppuajan 
parhaita ryhmiä. Saihan se ampua 
kenraali tykillä . 

Meillä on sotilasläänissä aina ollut 
hyvä henki. On ilo palvella joukossa, 
jossa komentajat puhuvat kuin ihmi
nen ihmiselle. Komentaja on upseeri, 
herrasmies ja hengenluoja. 

Tyrsky 
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Juhana Perkki muistelee Utössä oloa Eskil Öhmanin, Pasi Staffin ja Erik Bergmanin kanssa. 

Tapa tuttu jo taattojen 
Toisinaan ihmiselämässä sattuu tilanteita, joissa menneisyyden pyörät koskettavat nykyisyy

den kiitorataa. Nykypäivä sekä muistot kohtaavat jäljellä olevat maamerkit ja kiinnekohdat. 
Ne käynnistävät vanhojen tapahtumien kulkueen avaten kauan kiinni olleita muistilokeroja. 

Juhana Perkki muistojen saarella 
- Kyllä sen vielä neljänkymmenenviidenkin vuoden 

päästä Utöksi tunnistaa! 
Turun Rannikkotykistörykmentin yhteysalus Parainen 

lähestyy Utön linnakkeen laituria. Aluksen kannella seisoo 
pienikokoinen, mutta suoraryhtinen mies. Majuri Juhana 
Per k k i on eräs Utön linnakkeen entisiä päällikköjä. Hä
nen päällikkökautensa ajoittuu vuosiin 1944-46. 

Yhteysalus Parainen taittaa matkan Turusta Utöhön vä
hän yli kuudessa tunnissa. Tänä aikana on ollut tilaisuus 
tutustua Juhana Perkkiin ja tarinoida Utön aikaisista asiois
ta . 

Jo alkumatkasta majuri osoittautuu paitsi jouhevaksi 
seuramieheksi, myös taitavaksi kertojaksi . 

Komennus Utön linnakkeelle 
Karjalan Sortavalassa vuonna 1915 syntynyt Perl<lti ker

too toimineensa sodan aikana monenlaisissa tehtävissä 
kunnes vastaan tuli työ , josta hän ei erityisemmin pitänyt. 

- Siihen kuului tarkastaa kotiutettavien joukkojen ran
gaistuspäiväkirjat ja panna niissä mainitut rangaistukset 
jälkikäteen täytäntöön . 

- Pyysin esimiehiltäni siirtoa muihin tehtäviin. Sitä 
vaan ei heti kuulunut, kunnes eversti Taavi Kainulaiselta 
tuli kirje. Se sisälsi komennuksen Turkuun, jossa piti il
moittautua jouluaattona! 

Helsingissä joulunviettoon valmistuvan kapteeni Pertin 
perheessä komennus aiheutti luonnollisesti hämmennystä. 

- Vaimo vähän niiskutti, sillä olin ollut viisi viimeistä 
joulua poissa kotoa. 

Tästä huolimatta kapteeni Perl<lti ilmoittautui jouluaatto
na Turussa patteriston komentajalle, majuri Heirolle. 

- Pidin huonona enteenä, että jouluksi varaamani lääke
konjakkipullo oli särkynyt vaneriaskissa, johon olin pakan
nut tavarani. 

Mutta kun majuri Heiro vielä suvaitsi ilmoittaa, että mi
nua odottivat Utön linnakkeenpäällikön tehtävät ja että yh
teysveneen lähtöön oli puoli tuntia aikaa, alkoi jotenkin 
oudoksuttaa. 

- Siellä se saari sijaitsee avomerellä, 59,47 pohjoista 
leveyttä ja 21,22 astetta itäisll pituutta, joten kapteenille 
tarjoutuu loistava tilaisuus päästä eroon toimistotyön tunk
kaisuudesta eivätkä siellä juuri kolise raitiovaunutkaan! 

Jouluseurana pastorskan huokailut 
Talvinen Utö vaikutti vähin kolkolta, vaikka olikin jou

luaatto ja linnakkeen pöydät notltollaan hert.ullisia joulu
ruokia. 

- Majoituin yöksi pattcrimien vierasparakldin, jolta oli 
yksinäinen murju tai ei nyt aivan yksinäinen . 

- Samalla laivalla oli tullut linnaltlteen uusi pastori nuo
ren rouvansa kanssa. Heille oli osoitettu viereinen huone 
ja alkuyön ikävöin aptcclliri-isiltini saamaani vancrias
kissa särt.ynyttä konjallipulloa, kuunnellessani pastorsltan 
kiihkein nautinnollisia huokailuja seinän takana. 

Avataanko rull? 
Uusi linnakkccnpWliltkö, kapteeni Juhana Perl<lti ma

joittautui myöhemmin linnakkeenpäilliltön asuntoon, jolta 
nyky1sm tunnetaan upseerikerho Huminana. 

Sitä ennen kotina oli ollut vanha proomultin. Kenan 
proomulaiturilla seisoi matka-askeineen kapteeni Fridell ja 
laiturilla käytiin tiukka keskustelu. 

Fridell: "Mitäs te täällä teette kapteeni?" 
Perkk.i : "Aioin juuri kysyä samaa kapteenilta!" 
Fridell: "Olen tämän linnakkeen päällikkö!" 
l'erk.ki: "Satun muuten olemaan tämän linnakkeen pääl

likkö minäldn !" 
- Tilanne kuitenkin selvisi . Fridell oli määrättr erään 
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Utön majakkakirkko. 

kurssin ajaksi sijaisekseni, mutta papereihin hänet oli mer
kitty vakinaiseksi linnalleen päälliköksi. Ensitapaarrusen 
jälkeen meillä kului aika oikein rattoisasti. 

Vaimonsa Perkki sai saarelle vasta keväällä 1945 . Lap
set oli lihetetty sotalapsiksi Ruotsiin . 

Perkki muistelee, että Utössä elettiin jännittäviä hetkiä 
Saksan laivaston poistuessa Suomesta. Siviiliväki komen
nettiin monttuihin, sillä pelättiin saksalaisten avaavan tu
len . Sotalaivoja oli parhaimmillaan horisontin täydeltä. 

- Minulta tultiin tällaisessa tilanteessa kysymään, että 
avataanko tuli! 

- Karjaisin heti, että ei helvetissä avata, sillä noissa 
aluksissa on sellainen tulivoima, että ne pystyvät tuhoa
maan koko Utön muutamassa minuutissa majalckaa myö
ten. 

Kesällä 1945 Utön linnalleen vahvuus oli noin 50 mies
Ii ja ampumavalmius puoli tuntia. 

Vuosi oli kulunut rauhallisissa merkeissä, mutta kesällä 
saarelle saapuivat valvontakomission edustajat. Vierailua 
oli edeltinyt käsky 4-putkisen patterin purkamisesta. 

Heti kittelyssi linnalleenpäällikkö sai hauklcum1sta, et
Ii purkamisen todettiin olevan kesken. Saman viikon aika
na tuli kuitenkin peruutus purkamisesta ja käsky rakentaa 
linnake uudelleen. 

Vieraana venäläisellä fregatilla 
Kesän aikana vieraili Utössä myös venäliinen fregatti . 

Sen rantautuminen päälaituriin oli melkoinen temppu, jota 
arvostettiin. Fregatin tulosta oli saapunut etukäteistieto lin
nakkeen päällikölle ja Perkki oli järjestänyt niin, että koko 
henkilökunta oli paraatipuvuissaan fregattia vastassa. 

Kapteeni Perkille välitettiin komentaja Pavel Zukinin 
kutsu päivälliselle, joka oli tosi loistelias . 

- Siellä juotiin erinäisiä maljojak.in, ensimmiinen ko
mentajan ehdotuksesta Isä Aurinkoiselle eli generalissimus 
Josef Stalinille , sitten voittamattomalle Neuvostoliitolle, 
Suomen marsalkka Mannerheimille ja aika monelle muulle 
asialle ja henkilölle. 

- Kun käytäntö vielä oli se , että ryypyn tilavuus oli 
noin l /3-juomalasillista, alkoi homma illan mittaan käydä 
rankaksi . Jossain vaiheessa tehtiin kävelykierros saarella ja 
eikäs vaan vastaan tullut siili . 

- Venäläiset eivät ennen olleet nähneet elävää siiliä ja 
olivat erittäin kiinnostuneita eläimestä. 

Kohteliaana saaren isäntänä kapteeni Perkki nosti siilin 
koppalakkiinsa ja esitteli sitä venäliisille . Esittelyn päät
teeksi hän laski siilin vapaaksi ja iski lakin päähänsä. Siili 
oli kuitenkin hätäpäissään laskenut tarpeensa lakkiin, joka 
tuntui linnalckeen päällikön päänahassa lämpimänä koske
tuksena luontoon . 

- Kun oli uitu ja käyty päänpesulla, jatkettiin maljojen 
juomista ja ainakin yksi otettiin sen siilin kunniaksi. 

- Lähtiessäni laivalta huomasin- laiturivahdin seuraavan 
minua. En oikein pitänyt siitä ja kivin huomauttamassa 

tästä aluksella. Siellä kerrottiin, että komentajan miiriiys 
on valvoa, ettei kapteeni Perkille satu kotimatkalla miWn 
yllätyksiä. 

- Valvoin kuitenkin syrjäsilmällä, että laiturivahti lihti 
viimein matkoihinsa . Jossain vaiheessa asuntomme ovi 
avautui. Myöhemin vaimo kertoi kutsuneensa minua sisäl
le ja saaneensa vastauksen: 

"En voi millään vielä tulla. Tehtävänäni on valvoa, että 
kapteeni Perkki palaa turvallisesti kotiin." 

Fregatti lähti aamulla, mutta vähän krapulaisesti manö
veerattiin sielläkin, sillä sen mukana lähtivät poijut ja osa 
laituria. Illalla tuli luotsikutteri, joka toi terveiset venälii
selti fregatilta seki linnalleen pWlikön laivalle unohtu
neet uimahousut. 

V aiberikas synnytysmatka 
Vuoden 1945 kevät ja joulu toivat myös Perkin perheen 

lapset saarelle. 
Vanhempi poika tuli jouluksi kotiin ja hinti vastaan 

mentiin Turkuun . Tietenkin mantereelle lihtijän piti hoitaa 
tietyt jouluostokset monille muillekin perheille. Tärkeää 
oli, että jouluviinat hoidettiin mukaan annetun lislan mu
kaisesti . 

- Sattui vaan niin, että paluumatkalla pienen höyrylai
van kippari karautti kivelle. Laiva ylitti karikon, mutta se 
oli saanut ison repeämin. Tili kännissä oleva kippari ei 
huomannut. 

- Vettä tulee niin perkeleesti ! huusi konemeswi . 
Tässä vaiheessa Perkki hyppäsi ruoriin ja ohjasi aluksen 

lähimmälle karikolle. Peri upposi, mutta alus jii pinnalle. 
Näisti toimistaan kapleeni Perkki sai myöhemmin var

sin kipakat arvostelut vaimoltaan: 
"On siinä mies! Jittil nyt pojan ja koko saaren viinat 

minulle vahdittavaksi !" 
Nuorimmainen syntyi vuoden 1946 syksyllä. Kelirikko 

vallitsi pitkiin, mutta vihdoinkin sii parani sellaiseksi, 
että päätettiin lihtei syMytykseen Turkuun. Ensin matkat
tiin kuitenkin Jurmoon. 

- Siellä laiturilla lahot lankut pettivät ja vaimo rysähti 
läpi laiturin, ei kuitenkaan kokonaan, sillä iso vatsa otti 
vastaan. Pääsimme Turkuun onnellisesti ja sairaalaan, jos
sa poika syntyi , melkein sairaalan eteisessä. 

Kapteeni Perl<ln edistyksellinen ajatus menosta mukaan 
syMytykseen evättiin. 

Lastaan katsomaan hän matkusti myöhemmin hiekkajaa
lalla Turkuun . 

Allia ja hyljettä ruokapöytään 
Sodan jälkeen Utö oli silloinkin hyvä paikka asua kau

punkeihin verrattuna. Valtio tarjosi omat etunsa, kalaa tu
li , kasvatettiin lehmiä ja porsaitakin oli yllin kyllin. 

Perkki muistelee, että kalastajat ampuivat alleja ja niitä 
suolattiin tiinut tiyteen. 

- Allikeitto oli erittäin hyvää. Siinä rasva lilli keiton 
pinnalla, traani haisi ja räpylät olivat herkkua. Hylkeitäkin 
ammuttiin ja syötiin. 

"Täällä minun kaikki ystäväni ovat" . 
Saarelaiset nousivat henkiin elävinä muistoina. 
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Juhana Perkin asunto toimii nykyään saaren kerhona. 

- Kun hylkeen laittaa hyvin, on se varsinaista herkkua. 
Rasvat kuoritaan pois. Herkkua olivat kuono ja räpylät , 
mahanalustoista tehtiin rullaa. Hylkeen maito oli kuin pak
sua vispikerrnaa ja se otettiin talteen. 

Juhana Perkki muistelee, että sodan ja pula-ajan kuri
muksessa utöläiset pärjäsivät oikein hyvin. 

- Minunkaan virka-asunnoslani ei peritty vuokraa. Ra
hapalkkakin säästyi miltei kokonaan, sillä itsellä oli sika, 
kanoja, toisinaan mullikkakin, haahkojak.in munitettiin . 

Mitenhän lienee tuo karjatalouspuoli jossain vaiheessa 
hoitunut, sillä majuri Perkk.i muistelee liMalckeen päälli
kön rouvan jossakin vaiheessa mutisseen vallanpa sotaää
nellä: 

"On se vaan toisinaan vaikeaa, pitää miestä ja sikaa sa
massa perheessä!" 

Tapaaminen vuosikymmenten takaa 
Rantalaiturilla kohtaavat toisensa Utön linnakkeen ny

kyinen varapäällikkö, luutnantti Pasi Staff (26) sekä lai
vamatkalla omia Utö-kokemuksiaan jo muistellut majuri 
Juhana Perkki (74) . Kädenpuristus on lämmin. 

Yhteysalus Paraisella vietetyn lounaan jälkeen kävely
kierros saarella on ihan paikallaan. Sen aikana käydään lä
pi Perkille tutut maisemat, purettujen rakennusten paikat, 
vanhat kasematit sekä uudemmat mielenkiinnon kohteet. 

Taival jatkuu Utön idyllisten maisemien keskellä, kun
nes kuljetaan idyllistä jo sotilas-Utöstä kalaranlan johtavaa 
tietä . Haalaripukuinen ahavoitunut mies ylittää tien ja Ju
hana Perkki suorastaan huudahtaa: 

- Eikös vain siinä mene Eskil Öhman! 
- Etteikös vain siinä ole vanha kuMOO Perkki ! 
Ilo kipuaa molempien miesten silmäteriin. On kulunut 

noin 45 vuotta kun nämä miehet tapasivat. 
- Muistat kai ne vanhat rytinät? 
- Totta kai! Eihän tässä vielä mitään vanhoja iijänho-

riskoja olla! 
Kierros jatkuu yli luutnantti Pasi Staffin opastuksella. 
Karu , lähes puuton saari on sivulliselle kuin idyllinen 

satumaa. Juhana Perkille se on muistojen saari . Majakka 
on osa Utön historiaa , kuten siellä sijaitseva kirkkokin. 
Sen torniin kavuttaessa vanha linnalckeenpäällikkö istahtaa 
penkille. Seuraava hetki on aivan hiljainen eikä kaipaa se
lityksiä . 

Viimein kavutaan majakan valotomiin. Sielti avautuu 
mahtava näköala. 

- On saari senWn melkein entisellään. Armeija vain on 
rakennellut omia harmaita rakennuksiaan ja maata on tön
gitty hurjemminkin! 

Tasapainoisten ihmisten paikka 
Rukoushuoneen ja hautausmaakäynnin jälkeen askeleet 

suuntautuvat Juhana Perl<ln entiselle asunnolle upseeriker
holle, joka kantaa nimeä Humina. 

Yliluutnantti Pasi StalJ ja majuri Juhana Perkki istuvat 
samalla sohvalla, kun linnalleen varapiilliköilti kysy
tään, millaiset erot vallitsivat kummankin aikana? 

- Taitaa olla, että 45 vuotta sitten timi oli nonnaalira
kenteinen yhdyskunta, jossa puolustuslaitoksella ja kanta
asukkailla olivat hyvät välit. 

- Hyvät välit meillä nytkin ovat. 
- Mutta alkuperiisti vikei vihin! 
- V aio kolme tai neljä perhetti ja sitten puolustusvoi-

mat. Asunnot ovat uusia ja niissä on kaikki mukavuudet. 
Perheellisen on tiällä mukava elii. Poilr.amiehct viihtyvät 
huonommin, mutta perheellisen kohdalla tiällä on tilaisuus 
luoda suht=n eMCnkokematonta syvyytti. Tämä on 
erittiin hyvi paikka, kunnes lapset tulevat siihen ikään, 
että koulu tiytyy aloittaa mantereella . 

- Uskon, että tili Utön vaihetta ~limissiän moni muis: 
telee vielä pitkiin ihan parhaana aikana, sanoo luutnanm 
Pasi StalJ kahdeksan kuukauden kokemuksella. Staffin 
perheeseen kuuluvat myös Pia-rouva ja !-vuotias Henrik 
sekä rottweiler Nero. 

- Tuntuu olevan tasapainoisten ihmisten paikka. Mutta 
oli toki Utö sitä ennenkin, sanoo Perkki . 

LiMalckeen päällikön luontaisetuihin kuului tuolloin eri
näisiä mukavuuksia. Niitä olivat esimerkiksi sotilaspalveli
ja ja lähetti. Pyykit sopi lähettää valtion pesulaan, vesi ja 
hevosten käyttö pitivät päällikön irti ämpärin kahvasta ja 
ruokapuolikaan ei aiheuttanut mainittavia kustaMuksia . 

Juhana Perkki vilkaisee entisen makuuhuoneensa ikku
nasta. 

- Tuossa naapurissa asui majalckarnestari Fjalar Fors
sell , jolla oli yksisarvinen lehmä nimeltä Maj-Roos . 

- Herisimme kerran kummaan raapivaan ääneen , joka 
tuntui aika salaperiiselti. Pihamaa oli aidattu, joten ei siel
lä ihan miki tahansa kulkija varmaankaan ollut. Kun kat
soimme ikkunasta, totesimme, että majalckarnestarin Maj
Roos se siellä pisti poskeensa puutarnamme antimia ja sar
vi hankasi seinään siti mukaa kun lehmä riuhtoi vihannek
sia pötsiinsä . 

- Oli muuten ainoalla sarvellaan noslanut veräjänlinkun 
ylös! 

- Tuo timi saari mieleen monenlaisia muistoja ja pin
nalle tulevat herldmmin juuri ne valoisimmat, sanoo Utön 
entinen linnakkeenpäällikkö, majuri Juhana Perkki . 

Antti Rouhio 
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Öröstä Namibian pensassavanneille 

Esa Tiaisen komppania 
valvoo Kavangon rauhaa 
Namibian YK-operaatioon osallistuvista suomalai
sista rauhanturvaajista on esitetty julkisuudessa toi
nen toistaan hurjempia yleistyksiä . Joka jätkällä on 
Porsche, malaria, tai ainakin vimmattu kiire päästä 
kotiin. 

Todellisuudessa vajaan 900 miehen suomalais
joukolla lienee vain yksi yhteinen nimittäjä, joka 
koskee varmasti joka miestä. Kukaan ei osannut 
arvata ennalta, millaisiin olosuhteisiin suomalaispa
taljoona joutuisi . Tai oikeammin: pääsisi . 

FinnBattin neljännen eli tiedustelukomppanian 
päällikkö, majuri Esa Tiainen puistelee vieläkin 
päätään muistellessaan komppaniansa asettautumis
ta vastuualueelleen Kavangolla maaliskuun lopulla. 

Kalkas tapasi Turun Rannikkotykistörykmentin 
Örön linnakkeen päällikön tehtävistä Namibiaan 
lähteneen Esan heinäkuun alussa Namibiassa, mie
hen juuri palattua asemapaikalleen Runduun juhan
nuslomalta Suomesta. 

- Oletin, että ensi töiksemme saamme ryhtyä 
raivaamaan teltan paikkoja umpiviidakkoon. Sitten 
vetäisimme kenttäsähköt ja ryhtyisimme keittämään 
juomavettä. Olimme valmistautuneet syömään kak
si kuukautta pelkkää kompomuonaa, koska Untagin 
johto oli niin käskenyt , Esa muistelee. 

Etelä-Afrikka luovutti varuskuntansa 

Kontrasti odotusten ja toden välillä olisi tuskin voi
nut olla jyrkempi. Etelä-Afrikan armeijan (SW A) 

Esa Tiainen komppanian päällikön toimistonsa 
ovella Rundussa. Varuskunnan toimisto- ja 

ja territoriaalijoukkojen (SW ATF) ajoneuvoilla kul
jetettiin enemmän tai vähemmän pöllämystyneet 
suomalaissoturit hyvin hoidettuihin varuskuntiin ja 
tukikohtiin, joissa siviilityöntekijöiden hoitamat 
kukkaistutukset komeilivat, juomavesi juoksi ha
noista ja sähkö tuli pistokkeista. Vain yksi komppa
nia joutui jäämään telttamajoitukseen. 

Etelä-afrikkalaiset jättivät suomalaisille koillis
Namibiaan rakentamansa tukikohdat, joista käsin 
Etelä-Afrikka oli käynyt 70-luvulta lähtien sotaa 
Angolasta toimivaa Lounais-Afrikan vapautusjär
jestöä Swapoa vastaan. Esa Tiaisen kodiksi ja työ
paikaksi muodostui prikaatitasoisen esikunnan ja 
202. jalkaväkipataljoonan asemapaikkana ollut 
Rundun varuskunta Angolan rajan tuntumassa Ka
vangolla. Runduun asettuivat eversti Hannu P aro -
se n johtaman FinnBattin esikunta, esikunta- ja 
huoltokomppania sekä Tiaisen johtama neloskomp
pania. 

- Tai jos ollaan tarkkoja, niin se komppania , jo
ta minä johdan, ei ole aina täsmälleen neloskomp
pania. Komppania toimii Untag-operaation sotilas
komentajan reservinä, joten sitä on tarvittaessa täy
dennettävä esikunta- ja huoltokomppaniasta, jotta 
reservirunko olisi aina saatavilla, Esa selvittää bun
galow-toimistossaan Rundussa . 

Esa kehuu komppaniansa oloja pataljoonan par
haiksi ja tehtävää mielenkiintoisimmaksi (saman 
suuntaisia lausuntoja tulee tosin muiltakin komppa
nianpäälliköiltä). 

messirakennukset ovat olkikattoisia bungalo
weja, ilmavia ja eksoottisia. 

Partiointi on FinnBattin tärkein tehtävä 81 000 
neliökilometrin kokoisella vastuualueella. 

Huhtikuun kahakkaan oli tulla äkkilähtö 

Nelonen oli joutua tuleen aivan kylmiltään huhti
kuun alussa. Sotilaskomentaja, intialaiskenraali 
Prem Chan d oli käskemässä reservinsä selvittä
mään Ambomaan veristä yhteenottoa SW A:n ja ra
jan yli tulleiden Swapon sissien välillä. 

- Olimme tunnin lähtövalmiudessa. Tunnelma 
oli sanoin kuvaamaton. Pojat olivat lähdössä koval
la kyydillä , mutta eihän meillä ollut muuta kuin 
henkilökohtaiset aseet, ei edes viestivälineitä. Niin
pä Chand päätti olla käyttämättä meitä, Esa muiste
lee . 

Komppanianpäällikön mielipide kenraalin ratkai
susta jää kysymättä , mutta siitä ei liene epäselvyyt
tä . Suomalaisten lähettäminen satojen kilometrien 
päähän Ambomaalle olisi ollut niissä olosuhteissa 
itsemurha. 

Siihen tupenrapinat sitten loppuivatkin . Suoma
laisten valvomat heimoalueet Kavango, ltä-Caprivi 
ja Bushmanland ovat osoittautuneet kuukausien ku
luessa lähes lintukodoksi. Kun malesialaispataljoo
nan valvomaa Ambomaata kiehuttaa levoton, huhu
myllyn ja pikkuväkivaltaisuuksien leimaama vaali
taistelu, Namibian kaakkoisnurkka nuokkuu olut
ja pontikkatokkurassa rekisteröitymisestä, vaaleista 
ja politiikasta juuri piittaamatta. Heimoväestön al
koholinkäyttö on tolkuttomuudessaan mykistävää. 

- Elämäntapa on kylissä meidän mittapuittemme 
mukaan löysä. Vähintään puolet miesväestä näyttää 
olevan pysyvästi työttöminä. Päivät kuluvat koko 
perheeltä cuca-shopissa (viinakauppa/kapakka), 
joita on pienimmissäkin kyläpahasissa, Esa kertoo. 

Yleensä partiomatka kestää 2-3 vuorokautta. 

Tapahtumaköyhyyden perusteella ei kuitenkaan 
pidä kyseenalaistaa suomalaispataljoonan läsnäolon 
merkitystä. Tietoisuus Kavangojoen vastarannalla 
tähyävistä Unitan sisseistä pitää jännitystä yllä joki
varren partiomatkoilla. Jatkuvat huhut sissien solut
tautumisesta Namibian puolelle pakottavat erityi
seen valppauteen . 

- Luvattomia rajanylityksiä tapahtuu niin kuin 
täällä on aina tapahtunut , mutta sotilaallisesta so-

Maastopukuiset suomalaissotilaat alkavat olla 
jo tuttu näky Kavangon kylissä. Ylikersantti Kai 
Sainio kyselee, onko liikkuva rekisteröintipiste 
käynyt tässä kylässä. 
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Joka aamu kello 7.15 FinnBattin operaaliotoi
mistossa Rundussa pidetään aamupalaveri, jo
ta johtaa pataljoonan komentaja eversti Hannu 

luttautumisesta emme ole saaneet ensimmäistäkään 
todistetta. Sen olemme huomanneet , että Unita val
voo jokialuetta tarkasti . Kun partiomme yöpyy ran
nassa, vastarannalla huudellaan hetimiten , onko 
meillä jokin hätänä. Meihin suhtaudutaan epäillen, 
mutta hankaluuksiin emme ole joutuneet , Esa ker
too. 

Unita ampui helikopterin saarelta 

Huonommin kävi Etelä-Afrikan ilmavoimien Pu
ma-helikopterille toukokuussa . YK:n pyytämälle 
sairaankuljetuslennolle lähtenyttä helikopteria am
muttiin Kavangojoen saarelta koneen seuratessa jo
kiuomaa pimeässä. Kiväärikaliperiset luodit silpoi
vat helikopterin niin pahasti, että sen oli tehtävä 
pakkolasku maantielle . Onneksi kukaan ei louk
kaantunut. YK-joukot saivat tärkeän oppitunnin 
Unitan liipaisinherkkyydestä. 

Muita huolenaiheita FinnBattin vastuualueella 
ovat SW A TF:n jälkeensä jättämien palkkasotilai
den kohtalo ja vaalien lähestyminen . Ongelmat kyt
keytyvät yhteen: Etelä-Afrikka lopettaa palkanmak
sun demobilisoiduille joukoilleen juuri vaalien ai
koihin marraskuussa, jolloin tunnelman odotetaan 
muutoinkin kiristyvän kaikkialla heimoalueilla. 

Suomalaisilta on jo tivattu, ryhtyvätkö he maksa
maan palkkaa sadoille kotiutetuille sotilaille . Huoli 
kylissä on ymmärrettävä. Yhden bushmannisotilaan 
palkalla elää 10-20 perheenjäsentä. 

Tukeutuminen suomalaisiin kertoo toisaalta luot
tamuksesta. Esa Tiainen vahvistaa: YK-soturit on 
otettu lämpimästi vastaan kylissä alkuviikkojen 
epäluuloisuuden jälkeen. Kesäkuun neljännen suo
malaisparaatissa Rundussa olivat kunniavieraina 
kaikki Kavangon viisi heimopäällikköä. Suomalais
ten lähetystyöntekijöiden kastama Mbuntza-heimon 
päällikkö Leevi Haku se m b e lahjoitti pataljoo
nalle ystävyytensä osoituksena vuohen. 

Paronen (oik.). Tilaisuuteen osallistuu aina 
myös sotilastarkkailija. Esa Tiainen takana oi
kealla. 

YK-rauhanturvaajien tehtävänä on myös edelleen 
jatkuvan äänestäjien rekisteröinnin ja pakolaisten 
paluun valvominen. Esan mukaan työ on sujunut 
Kavangolla rauhallisesti . Tällä hetkellä yli kaksi 
kolmannesta äänioikeutettua on ilmoittautunut re
kisteröintipisteissä. Äänioikeutettuja arvioidaan 
olevan Namibiassa 700 000-800 000. 

Oman erityispiirteensä neloskomppanian työhön 
antaa yhden joukkueen erillistehtävä Grootfontei
nissa , muutama sata kilometriä Rundusta lounaa
seen. Joukkue toimii pakolaisten paluuseen liitty
vissä saatto- ja suojaustehtävissä kaukana pataljoo
nan vastuualueelta. 

Arkinen tilanne Kavangon syrjäkylässä. Isä ja 
äiti istuvat iltaa Cuca-shopissa, kymmenvuotias 
esikoinen on pantu lastenvahdiksi. 
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Tyypillistä pohjois-Namibian maisemaa: pen
sassavannia, josta etelämpänä kohoaa louhik-

- Varmasti värikäs tehtävä. Vapaaehtoisten löy
täminen ei ollut vaikeaa, Esa myhäilee. 

Neloskomppanian vastuulla on myös pataljoonan 
sisäisen reservin kokoaminen. Varttitunnissa on 
saatava kokoon joukkueellinen miehiä . 

Maantiede tekee reservin käytön kovasti toisen
näköiseksi kuin esimerkiksi Lähi-Idässä , missä re
servi tulee paikalle hetkessä . Rundusta on matkaa 
pataljoonan vastuualueen äärikärkeen, ltä-Caprivin 
Katima Muliloon 500 km . Jos siellä majaileva yk
köskomppania joutuisi vaikeuksiin , se voisi odottaa 
saavansa pataljoonan reservin tuekseen 8-10 tunnin 
kuluessa . 

Etäisyyksiin ja heikkoihin viestiyhteyksiin tottu
minen oli suomalaispataljoonan ensimmäisiä oppi
tunteja . Katima Mulilo on niin kaukana, että puhe
radiolla ei yleensä saada yhteyttä komppanian ja 

pataljoonan välille . Ainoa luotettava viestiväline on 
Nokian sanomalaite. 

Toisaalta FinnBatt on saanut ansaittuja kehuja 
viestitoiminnastaan . Pataljoonan radiot ja liikenne
kuri ovat viimeisen päälle , pisteenä iin päällä huip
pukallis HF-radio, jolla liikennöidään Riihimäen 
kautta suoraan Suomen puhelinverkkoon. Rundussa 
soi Rundu-radio , poikien purkittamaa kasettimusaa 
suoltava pataljoonan oma stereoasema . 

SW A:n tilaarnia töitä tehdään yhä Ruodussa 

Rundun varuskunnassa neloskomppania asuu ke
vyissä parakeissa, pataljoonan mukavimmissa aina
kin ulkoapäin arvioiden. Komppanian keittiö oli 
SW A:n jäljiltä riittämätön, eikä varsinaista ruoka
laa ollut lainkaan. 

Rakennustarvikkeiden onnetonta saatavuutta ki
roillen jääkärit ovat panneet keittiön uusiksi , raken
taneet ajoneuvojen huoltotilat ja tottakai suomalai
sen hirsisaunan . SW A:n rakentaman uima-altaan 

koisia vuoria. Erinomaiset tiet houkuttelevat tol
kuttomiin ylinopeuksiin. 

käytön esti vielä heinäuun alussa puhdistuslaittei
den puute. 

Näinä päivinä komppanian pitäisi päästä myös 
syömään ulkoa katon alle . Etelä-Afrikan armeijan 
alulle saattaman ruokalaurakan piti valmistua elo
kuun alussa . 

Ruokalaa, samoin kuin varuskunnan katujen pa
rannustyötä tekee siviilifirma SW A:n lukuun. Suo
malaiset katselevat työn edistymistä hämmentynei
nä mutta ymmärrettävästi tyytyväisenä. Paikallisen 
tavan mukaan urakat on maksettu etukäteen, ja ura
koija tekee työn valmiiksi siitä riippumatta kuka ti
loja isännöi nyt. 

Esa Tiainen pitää komppaniansa henkeä erin
omaisena, vaikka myöntääkin , että nurinaa on kuu
lunut. Koko pataljoonaa rassaavat motivoivien teh
tävien puute , kotimaan lomien vähyys , huonot yh
teydet ja käyttäytymissääntöjen paljous . Nelosen 
pojat antavat lisäksi erityismaininnan Örön hiljai
sen miehen ideasta rakennuttaa suojavarustuksia 
varuskunnan alueelle . 

- Tiedän kyllä, että kaikki eivät pidä suojava
rustusten rakentamista tarpeellisena. Vuosikymme
niä palvelleena ammattisotilaana pidän niitä välttä
mättöminä. Täällä olisi turvaton olla , jos tarpeen 
tullen ei olisi minkäänlaista suojaa, minkä taakse 
heittäytyä, Esa kommentoi . 

Etelä-Afrikkaan suuntautuvia lomamatkoja Esa 
kannattaa siinä missä muutkin YK-soturit. Tätä 
luettaessa Örön mies lienee viettämässä hyvin an
saittua lomaa Kapkaupungin auringossa . 

- Kerro lämpimät terveiset kaikille Kalkaksen 
lukijoille täältä Rundusta . Jouluksi ollaan tulossa 
taas kotilomille, ja toivon mukaan ensi keväänä 
pääsen taas takaisin Örööhön, Esa heittelee hyväs
tiksi Tarzanin majaa muistuttavan toimistonsa ovel
ta. 

Jouko Vähä-Koskela 
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"On ollu kovasti ikävä sinua kul
taseni, aina kun herään, olet 
mielessäni, muistan illalla läm
pimän katseesi ja hymysi kun 
käskit minua vuoteeseesi minun 
luonasi ollessa. Warmaan sinä
kin joskus muistat minua, mutta 
älä sentään ole pahoillasi että 
olen tänne jouluna. Päin vastoin, 
ole iloinen siitä että se, joka kel
paa sinulle, on valmis antamaan 
henkensä oman rakastettunsa ja 
myös Isänmaan puolesta. Me po
jat voimme täällä hyvin, kaik
kialla keskuudessamme on hyvä 
toveri henki . Teemme ilolla teh
tävämme mitä meille ylemmältä 
taholta annetaan ja uskotaan 
tehtäväksi." 

Näin kirjoitti talvisodan alla ylimääräisiin harjoituksiin joutunut helsinkiläisnuorukai
nen rakastetullensa. Kirje on julkaistu talvisodan päätyttyä Rintamakirjeitä rakastetul
le -nimisessä kokoelmassa. 

Tääll' on suorana seistä ja 
kaatua joka miehellä oikeus 

Yllä lainatut sanat antavat varmasti tä
män päivän nuorelle miehelle myös miet
timisen aihetta. Me olemme valmiita 
nauttimaan kaikista oikeuksistamme ja 
runsaasta hyvinvoinnista. Harvoin ehkä 
pysähdymme velvollisuuksiemme äärel
lä. Rintamakirjeitä rakastetulle kirjoitta
nut nuorukainen yhdessä kavereittensa 
kanssa oli ymmärtänyt myös velvollisuu
tensa, jotka hän yhdessä tovereittensa 
kanssa ilolla tahtoi täyttää. Hän oli si
säistänyt tälle kirjoitukselle annetun otsi-

~on "Tääll' on suorana seistä ja kaatua 
joka miehellä oikeus". 

Jokainen normaali terve ihminen on 
varmasti rauhantahtoinen. Kaikessa si
vistyneessä maailmassa vallitsee laaja 
periaatteellinen yksimielisyys siitä, että 
rauha on yksilön onnen ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Monien 
rajojen jakamassa maailmassa meidän 
olisi opittava elämään toistemme kanssa. 
Maailma olisi onnellinen jos itsenäiset ja 
riippumattomat kansakunnat ja niiden ih-
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miset tuntisivat olevansa ihmisveljiä ja 
-sisaria. 

Niin toivottavia kuin rauhanomaiset 
ratkaisut ja sovittelut ovatkin, maailmas
sa ei ole näköpiirissä kuitenkaan väkival
latonta aikaa. Tarvitaan väkivallan ai
soissa pitäjiä ja kansalaisten suojelijoita 
maan rajojen ulkopuolelta tulevia hyök
käyksiä vastaan. Tämän tehtävän suorit
taminen on aina ollut raskasta. 

Rauhan vuosina vapaaseen isänmaa
han syntyneitten on usein vaikea ymmär
tää sotia ja niiden kärsimyksiä ja rasituk
sia ja menneisyydessä annettuja uhreja. 
Usein kysytään kumpi on tärkeämpi: ra~
ha vai vapaus. Vasta vapauden vallitessa 
on rauhakin mahdollista. 

Puolustautumisen periaatteista on 
eräillä tahoilla syntynyt omantunnon ky
symys, mikä tietysti ydinsodan uhkaa
massa maailmassa on varsin ymmärrettä
vää. Valitessamme asenteemme sodan ja 
puolustautumisen kysymykseen, on pi
dettävä mielessä kuitenkin tiettyjä reali-

teetteja - tosiasioita. On nimittäin kuvi
teltua ajatella, että kansakunnat haluaisi
vat elää rauhassa, mutta niiden johtajat 
tai sotilaat aikaansaavat sotia. Yhtä mie
letöntä on ajatella, että sotia ei olisi, jos 
ei olisi sotilaita. Väkivallan raja ei kulje 
viattoman kansan ja julman johtajan vä
lillä, tai viattoman kansan ja sotaväen 
välillä. Pahuuden syöpä on levinnyt koko 
inhimilliseen solukkoon. Kansalaiset va
litsevat keskuudestaan johtajansa toteut
tamaan pyrkimyksiään, niin rauhan
omaisia kuin sotaisia. 

Tässä maailmassa tarvitaan rauhantur
vaajia. Tätä maailmaa ei hallita pelkäs
tään hyvyydellä vaan tarvitaan niitä, jot
ka ovat valmiit toimimaan rauhan ja va~ 
pauden puolesta. 

Mielessäni ovat olleet maamme itse
näisyyden alkuajoilta niinsanotut jääkä
rit, jotka tahtoivat toimia vapauden ja 
rauhan puolesta. Heistä on jäänyt kuva, 
että he olivat valmiit panemaan kaiken 
likoon. Tässä kaiken likoon panemisessa 
ei ollutkaan enää tärkeintä oma etu ja 
mukavuus, mikä meille tämän päivän 
privatisoituneille ihmisille on luontevaa. 
Mainitut jääkärit tahtoivat toimia toisten 
ihmisten ja itsenäisen Suomen hyväksi . 

Tämänkin päivän nuorella ihmisellä 
voi olla perustellusti oikeus luottaa Suo
men tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaa
na valtiona ja horjumaton usko tämän 
asian oikeutukseen ja voittoon silloinkin , 
jos kaikki näyttää toivottomalta. 

Ennen kaikkea kuitenkin meiltä kysy
tään tahtoa ja uskallusta toimia oikeiksi 
katsomiemme päämäärien puolesta. Vii
denkymmenen vuoden takaa nämä oi
keutetut päämäärät puettiin sanoiksi: 
"kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta". 
Näihin sanoihin kätkeytyy tänäänkin jo
takin tärkeätä ja merkityksellistä. 

Kari Vappula 
kenttlrovastl 
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Siis te lapset • • • 
15 . 10. 1959 klo 9 astui neiti Paula Ankelo rykmentin palvelukseen Janhualla. Näin toimis

tosihteeri Paula Vehmanen on palveluksessa olevista henkilöistä toiminut rykmentissä pisim
pään. 1. 7. 1984 patteriston esikunta muutti Janhualta Raumalle. Kun sotilasmestari Touko 
Heino selvitti esikunnan henkilöstöä samaan taloon muuttavan tullin apulaisjohtaja Ensio 
Erikssonille, hän mainitsi: - Kanslistina on Paula Vehmanen, omaa sukuaan Ankelo Uudesta
kaupungista. 

Erikssonin silmiin syttyi muistojen kajo ja hän virkkoi liikuttuneena: - Minä tunnen hänet. 
Olimme äitini kanssa sota-aikana evakossa Helsingistä. Asuimme Ankeloiden luona Uudessa
kaupungissa. 

Pois pääkaupungista 

Helsinki sai tuta 1944 satojen lentokonei
den suurpommitukset. Myös Ensio Eriksson 
muistaa: 

- Olin silloin 13-vuotias ja Tehtaanpuiston 
yhteiskoulun 4. luokalla . Ensimmäisen suur
pommituksen jälkeen kaikki koulun ikkunat 
olivat säpäleinä ja koulu loppui siihen. Luok
kaa saattoi jatkaa maaseudulla tai koettaa 
tenttiä se läpi . 

Ension isä August Valdemar Eriksson pal
veli jäänmurtaja Tarmossa. Talvisodassa osu
man saanut Tarmo oli viety kunnostettuna 
piiloon Uudenkaupungin edustalle . 

- Isäni meni kysymään Uudenkaupungin 
yhteislyseon rehtorilta, josko pääsisin sinne 
jatkamaan koulunkäyntiä. 

August Eriksson sai rehtorin suostumuksen 
ja vaimolleen Tyynelle sekä Ensiolle huoneen 
merikapteeni Hendrikssonin luota. 

- Edellisyönä, kun meidän piti aamulla 
lähteä äidin kanssa Uuteenkaupunkiin, oli toi
nen suurpommitus . Menimme asemalle kat
somaan lähtisikö juna. Joka puolella kaupun
kia oli tiiliä ja sirpaleita. Tulipaloja oli siellä 
täällä. Kuitenkin junamme pääsi lähtemään, 
kertoo Ensio Eriksson. 

Uusikaupunki 

- Hendrikssonilla asuessamme äitini lähti 
etsimään parempaa kortteeria. Hän kiersi ta
losta taloon ja Ankeloilla oli hänen käsketty 
tulla uudelleen, muistelee Ensio Eriksson. 

Niin Erikssonit muuttivat Ankeloiden luo 

• 
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paritaloon, jota asutti kaksi veljestä, Lauri ja 
Martti Ankelo . Erikssonit asettuivat Laurin 
puolelle. Laurilla oli kaksi pientä lasta sekä 
Martti ja Saimi Ankelolla silloin viisi lasta, 
joista Paula kahdeksanvuotiaana oli nuorin. 

Uusikaupunki uudelleen 

Kalkas päätti viedä nämä leikkitoverit yh
te1s11n lapsuudenmaisemiinsa. Saatuamme 
Paula Vehmaselta tarkat ajo-ohjeet osuimme 
vaivatta Vehmasten viihtyisään kotiin . Paula 
ja Kaimo Vehmanen ottivat meidät vastaan ja 
muistelot olohuoneen sohvalla saattoivat al
kaa. 

Kuitenkin ensin Paulan ja Ension äitien lä
hettämät terveiset vaihtoivat omistajaa. Paula 
Vehmanen katselee vierastaan leikillisesti ja 
sanoo löytävänsä hänestä isänsä piirteitä. 
Lapsuuden muistot alkoivat pulputa esiin . 
Ensiksi tulivat leikit. 

- Poikien ja tyttöjen leikit olivat silloinkin 
hyvin erilaisia, toteaa Ensio Eriksson. Var
masti ajasta johtui, että poikien leikit olivat 
hyvinkin sotaisia. 

Pojat ampuivat puupyssyin ja -revolverein, 
he hiippailivat maastossa jolloin ensimmäi
seksi nähty kuoli, leikkivät lumisotaa - valla
ten toisten linnoituksia sekä varsinkin Helsin
gissä, mutta todennäköisesti myös Uudessa
kaupungissa, kävivät pojat vaaralliselta kuu
lostavaa kivisotaa. Sisäleikkinä Ensio Eriks
son muistaa tinasotamiehet. 

- Niistä tehtiin anneijoita ja muodostelmia, 
joita tulitettiin pikkutykillä. 

- Tytöt leikkivät silloin käpy lehmillä ja äi-

J 

Kumppanukset vuosien takaa - Pekka Ankelo 
ja Ensio Eriksson. 

Poikien kepposille hymyilee myOs Paula Veh
manen. 

din värkkäämillä nukeilla. - Muistan ensim
mäisen oikean nukkeni . Se oli tosi kaunis ja 
osasi sulkea ja avata silmiään . Sillä oli kova 
pää ja kun sodan jälkeen syntynyt pikkuvelje
ni Hannu opetteli kävelemään, hän paiskasi 
nuken maahan niin, että se meni rikki, huo
kaisee Paula. 

- Eniten olin yhdessä kai Ankeloiden Pe
kan kanssa, naurahtaa Ensio. - Pekka oli kau
hean vilkas. Hän oli vilkkain meistä sisaruk
sista, luonnehtii Paula Vehmanen. 

Pekka 

Löysimme Pekka Ankelon työnsä ääreltä. 
Hän oli ajamassa soraa tietyömaalle, mutta 
tyhjennettyään lavansa hän otti rokulihetken 
ja hyppäsi leveä hymy kasvoillaan alas autos
taan. Miehet kättelivät toisiaan ikään kuin 
nähden pikkupojan toisensa silmissä. 

Pian puheeksi tulivat lapsuuden tempauk
set. Pekka Ankelo harmittelee: - Osan jutuis
ta muistaa ihan tarkkaan, mutta osa häviää 
mielestä. - Millainen se junasta hyppy oli
kaan? hymyilee Ensio Eriksson. - Meillähän 
oli tapana matkustaa Uudenkaupungin kahden 
aseman väli pummilla. Kerran kun nousimme 
Kalarannasta junaan, ei se pysähtynytkään 
isolla asemalla, vaan jatko matkaa. Mä tuu
masin, ettei me Turkuun saak mennä . . . 
Kun piti hypätä, me mietimme kuippäin kan
nattaa hypätä - meno- vai tulosuuntaan . En 
muista kumpaan suuntaan me hyppäsimme, 
mutta vaatteet menivät rikki. Miehet veturista 
olivat vihaisia ja huusivat meille. Kotona ei 
kerrottu mitään! 
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- Keväällä kun jäälautat alkoivat lähteä, 
me leikimme niillä. Isäs oli silloin Tar
mossa ja käynti siellä oli meikäläiselle aika
moinen elämys. - Ja mehän käytiin kiipeä
mäs salaa Kruunuporiin, joka oli samassa 
lahdessa ankkurissa. 

Kruunupori oli tuolloin Suomen suurin 
alus . Pojat muistelevat kepposiaan ja Pekka 
Ankelo toteaa: - Vaikka me oltiin poikaporu
kassakin paljon, niin paljon me oltiin kahdes
taan. Kerrankin mentiin salaa pommisuojaan, 

- Oudolta tuntuu olla tällä pihalla nyt, tunnus
taa Ensio Paulalle. 

joka oli tuolla Kirkkokadun päässä Vikasten
niityllä, missä on nykyään pallokenttä. Siellä 
oli lämmityslaitteita ja me pojat laitettiin tuli 
kamiinaan. No, Randelinin Eetu näki sen ko
toaan, kun savu ei tullutkaan piipusta, vaan 
ovesta. Me yskittiin siellä savun seassa ja 
Eetu sanoi, että tukehduttekin sinne. Sitten 
hän otti nimemme ylös ja varoitti, ettei kan
nata antaa vääriä nimiä. Kai hänen tarkoituk
senaan oli lähinnä peljästyttää meitä. 

Kiertoajelu 

Pekka Ankelolla jatkuivat työkiireet, joten 
miehet hyvästelivät tuumien, että on pakko 
nähdä uudelleen. Paula Vehmanen jatkoi vie
raittensa opastamista kaupungilla. 

Hendrikssonin talon paikalla on nelikerrok
sinen kerrostalo, Vikastenniityllä pallokenttä, 
mutta Ankeloiden talo on yhä pystyssä. -
Oudolta tuntuu, katselee Ensio Eriksson ym
pärilleen talon pihassa. Hyvä, kun ympäristöä 
ei ole revitty liikaa. Paula Vehmanen ja Ensio 
Eriksson katselevat taloa, muistelevat sen ti-

!oja ja toteavat, että silloin, kun elo oli muu
ten rankempaa oli ihmisluonne erilainen; aut
tamishalua löytyi. Niin näissäkin kuudessa 
huoneessa asui kolme perhettä. 

- Meillä kun oli tämä tiilinen autotalli, 
niin ihmiset juoksivat ilmahälytyksen sattues
sa sinne muksut, kutimet ja tuolit kainalos
saan turvaan, hymyilee Paula Vehmanen. 
Uudenkaupungin yli lennettiin silloin tällöin , 
lähinnä Raumaa pommittamaan. 

- Usein näin unta ylilentävistä lentoko
neista ja kun heräsin, halusin äidin viereen 
nukkumaan, muistaa Paula. 

- Minulle taisi tulla Helsingissä pommi
tuksista rutiini, kun en muista täkäläisistä hä
lytyksistä mitään. Helsingissä piti vaatteet rii
sua illalla järjestykseen, että osasi pukea ne 
tarvittaessa pimeässä ja nopeasti. 

Paula Vehmanen osoittaa erästä ovea ja 
kertoo: 

- Täällä autotallin toisessa päässä pidettiin 
sikaa ja myöhemmin tätä sanottiin larnmas
karsinaksi. 

- Ankeloiden kautta saimme lihaa ja muu
tenkin täällä Uudessakaupungissa oli enem
män ruokaa kuin Helsingissä. Äitini kertoi 

- Täällä autotallin päässä pidettiin sikaa vAhAn 
jouluakin ajatellen, osoittaa. Paula Vehmanen. 

(• 
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- Hyvä, kun tätä ympäristöä ei ole revitty lii
kaa. 

hakeneensa maitoa 7 kilometrin päästä jostain 
talosta, vertailee Ensio Eriksson. 

Koulumulstot 

Vehmasten olohuoneessa kahvin jälkeen 
puhe kääntyi koulumuistoihin. Ensio kertoo 
opettajien puhuneen sodasta välillä hyvinkin 
värikkäästi. Kuin yhteisestä suusta molemmat 
toteavat, ettei silloin pingotettu koulussa ura
putkea varten. Tulevaisuus oli pienelle koulu
laisellekin hämärän peitossa. 

- Lukukausi alkoi myöhemmin ja loppui 
aikaisemmin kuin muulloin. Pommituksien 
varalle oli annettu ohjeet kuinka monen tun
nin kuluttua pommituksesta koulu alkaa, ker
too Ensio Eriksson. 

Paula Vehmanen kertoo ensimmäisestä 
koulumuistostaan: 

- Kun menin ensimmäisenä päivänä kou
luun, olin ainoa luokallani tältä puolen kau
punkia. Itkin koko aamupäivän; mä en voi 
jäädä tänne. Ankara opettaja ei antanut minun 
vaihtaa luokkaa. Kuitenkin jo illalla, kun tu
lin kotiin sanoin äidille, etten vaihtaisikaan 
luokkaa. 

Koulun oppilaina kertoo Paula olleen lap
sia joka puolelta maakuntaa sekä nyt sota
aikana myös Turusta, Helsingistä ja olipa 
eräs inlceriläinen Uudessakaupungissa. Pu
heen kääntyessä vanhoihin luokkatovereihin 
myhäilee Paula ottavansa "hyvän kirjan" 
esiin. Kirja on Uudenkaupungin yhteislyseo 

1895-1976. Kirjasta löytyy paljon tuttuja, 
joiden kohtaloita puntaroidaan ja jolle lähetel
lään terveisiä. 

Lapsuuden herkut 

Ensio Erikssonin isällä oli - merimiehenä -
Ruotsissa tuttavia, joilta saattoi joskus saada 
omenan, banaanin tai jopa suklaan pätkän. 
Mieliin nousi myös saatu avustuspaketti , joka 
sisälsi parhaat koskaan syödyt appelsiinit. 

- Helsingin jäätelöbaarien jäätelö oli sil
loin vain jäähilettä, jossa oli väriä ja joskus 
esanssia makuna, murehtii Ensio . 

- Meillä Uudessakaupungissa oli jäätelön
myyjä Lindholm, joka teki itse jäätelönsä. 
Hänellä oli valkoiset vaatteet ja kärryt , joista 
myi sitä jäätelöään. 

- Myös vanhat joulukuusenkaramellit syö
tiin, vaikka ne olivat ihan kovia, naurahtaa 
Ensio Eriksson. Karamelleinä oli myös sellai
sia sakariinissä Iiotettuja porkkanan paloja. 

Hyvästä kirjasta löytyy joukko tuttuja nimiA ja 
kasvoja. 

Erikssonien evakko Uudessakaupungissa 
loppui sinä keväänä, kun koulu oli loppunut. 
Kesän he viettivät Kerniössä, missä August 
Eriksson oli kotoisin. Syksyllä tuli aika palata 
Helsinkiin. 

Myöhemmin monien mutkien jälkeen osui
vat lapsuuden toverit Paula Vehmanen ja En
sio Eriksson Raumalle samaan taloon töi
hin .. . 

Turkka Suuriniemi 
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Ja te, 
äidit ja morsiamet 

Monet meistä muistavat iki-ihanan TV-sarjan 
Myrskyluodon Maija. Se kertoo 1800-luvun puoli
välissä syntyneen Maijan elämästä karulla Ahve
nanmaan saarella . Kuten muistamme oli tyyntä ja 
myrskyä, päivänpaistetta laineenliplatuksineen ja 
ankeaa talvea kelirikkoineen. 

Tämä on kertomus Nastista, joka sata vuotta 
myöhemmin asui perheineen ensin Kustavin Katan
päässä, hyvin lähellä Maijan asuinsaarta ja sen jäl
keen Kuuskajaskarin linnakkeella Rauman edustal
la . 

Millaista oli elämä linnakesaarella 1940-
1950-luvuilla. Siitä otin selvää tavatessani Nasti 
Sipposen. 

Nasti Sipponen o.s. Joutsen syntyi 1912 Salmen 
pitäjässä Laatokan Karjalassa maanviljelijän tyttä
renä . Lapsia perheessä oli viisi . Nasti varttui , kävi 
koulun ja muutti Valamoon Pekka-veljensä lapsia 
hoitamaan. Pekka-veli oli töissä varuskunnassa, jo
ten varuskuntaelämä tuli hyvin tutuksi Nastille jo 
nuorena. Myös oman aviomiehensä Nasti löysi ar
meijan leivistä. Eräässä RT 3:n vuosipäivän iltajuh
lassa Eino Sipponen pyysi saada esittäytyä. Juhlat 
juhlittiin ja kotimatkalla Eino kysyi, josko neiti jos
kus kahvit keittäisi . Niin neiti sitten keitti kahvit 
luultavasti useampaan otteeseen, sillä kihloihin 
mentiin toukokuussa -37 ja avioliittoon saman vuo
den syksynä. 

Ensimmäisenä asuntona Sipposilla oli Valamossa 
sijaitseva Getsemane-niminen talo. Mainittakoon, 
että pari vuotta sitten Nasti pääsi vierailemaan Va
lamossa ja näki entisen kotinsa 50 vuoden jälkeen. 
Vain katto, savupiiput ja palo-ovet olivat uusitut, 
muuten talo oli entisenlaisensa. 

Valamossa perheeseen syntyi Eini . Vuonna -39 
jouduttiin jättämään Valamo ja perhe asui aluksi 
Varkaudessa ja jatkosodan ajan Mikkelissä. Lapsia 
perheeseen tuli lisää Tuulikki, Risto ja Anneli . 
Nasti hoiti kotia ja lapsia. Isän piti olla sotatehtä
vissä. 

Sodan päätyttyä -45 Eino Sipponen sai siirron 
Kustaviin Katanpään linnakkeelle, jonne perhe 
muutti mukana. Vaikka sodan jälkeen oli miltei 
kaikesta puutetta, niin ruuan puutetta ei tarvinnut 
kärsiä, sillä maatalojen isännät rnöivät hyvin mie
luusti tuotteitaan kuten munia, voita ja maitoa. Ka
laa tuli runsaasti merestä. Suuremmat ostokset teh
tiin Kustavin keskustassa, jonne oli veneyhteys. 

Miten lie kouluolot muuten olleet Kustavissa, 
mutta Sipposten Eini-tyttö asui talven 4~6 Kevon 
puhelinkeskuksessa. Eläkkeellä olevat kansakou
lunopettaja! hoitivat keskusta ja samalla opettivat 

Neiti Nasti Joutsen meni 1937 kihloihin Eino 
Sipposen kanssa. 

Einiä. Katanpäässä asuttiin vuosi. 1946 muutettiin 
Raumalle Kuuskajaskarin linnakkeelle. 

Kuuskajaskarissa Sipposten perheen asuntona oli 
paritalon puoli.kas; kaksi huonetta ja keittiö (nykyi
sinkin käytössä ja juuri peruskorjattu). Talo oli tul
lut lahjoituksena Ruotsista sodan aikana. Talon alla 
oli kellari, jota joskus kovina pakkasina joutui läm
mittämään öljylampulla, etteivät perunat ja vihan
nekset olisi jäätyneet. Vesi tuotiin koteihin tonkilla 
ja "mukavuuslaitos" oli pihan perillä. Asunto kuu
lui noihin aikoihin palkkaetuihin, samoin vesi ja 
puut , joilla talo lämmitettiin . 

Aina viikonloppuisin oli puiden pilkkomistalkoot 
ja varusmiehet tuodessaan puut sisälle saivat kahvit 
palkaksi . 

Nasti piti asunnosta kovasti . Erään kerran kun 
kauempaa tulleet vieraat moitiskelivat kuinka he 
voivat asua tämmöisessä parakissa, puolusti Nasti 
taloa, kertoen kuinka se on lämmin ja siisti . Ja kun 
oli selvinnyt sodan jaloista tämä koti tuntui tosi 
hyvältä . 

Tässä talossa he asuivat koko Kuuskajaskarissa 
olonsa ajan, vaikka saaren suurimpana perheenä 
olisivat saaneet isommankin. 

Linnakkeella asui noihin aikoihin yli 10 perhettä 
ja lapsia oli aika liuta. Näinollen koulun perustami
nen oli tärlccä asia. Saaresta tehtiin anomus ja Rau
man kaupungin kunnalliskertomuksessa voidaan 
nähdä merkintä koulutoiminnan aloittamista Kuus
kajaskarissa. Koulun nimeksi tuli Saaristokoulu ja 
se toimi entisessä ns . kalastajarnökissä. Ensimmäi
nen opettaja oli Linnea Johnson-niminen keskikou
lun käynyt 18-vuotias tyttö. 

Myöhemmin, kun lapset kävivät yläkoulua tai 
oppikoulua Rauman puolella he asuivat Etapissa 
koulupäivinä. Lapset tarvitsivat tietenkin hoitajan 
ja useimmiten Nasti asui lasten kanssa ja keitti 
ruuan koko sakille, kun he palasivat koulusta. Vii-
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konlopuksi tultiin kotiin saareen. 
Hygieeniset olosuhteet olivat tyystiin toisenlaiset 

kuin nykyään. 
Sauna oli heti puulaiturilta tultaessa oikealla (ny

kyinen akku varasto). 
Saunavuorot olivat niin, että varusmiehet kylpi

vät alkuviikosta ja henkilökunnan perbeet loppuvii
kosta. Muuten peseytyminen tapahtui kodeissa, ke
nellä mitenkin. Kylpyhuoneita ei ollut. 

Vesi saareen tuotiin laivalla ja säilytettiin suures
sa sementti.kaivossa (nykyinen palovesikaivo). Vet
tä jouduttiin usein säännöstelemään kuljetusvai
keuksien vuoksi etenkin kelirikkoaikoina. 

Vedenpuutteesta tulee Nastille mieleen pyykin
pesun hankaluudet. Kuuskajaskarissa ei ollut pyyk
kitupaa ja vuoden päivät Nasti pesi kuuden hengen 
pyykin kotona hellan päällä. Sitten tehtiin lautara
kenteinen pyykkitupa niemen kärkeen vastapäätä 
nykyistä kasarmia . 

Pata, jossa vesi lämmitcttiin hankittiin yhteisillä 
varoilla. Täällä pyykinpesu sujui hyvin, jos oli vet
tä. Nasti muistaa erään kerran, kun taas oli vesipu
la. Naiset . lähtivät suuret pyykki.korit mukanaan 
Ruohokarin takaa hakemaan lunta, jonka sitten su
lattivat vedeksi. Oman saaren luota lunta ei voinut 
ottaa, kun se oli niin nokista. Yleensä pyykki huuh
dottiin meressä, talvella tehtiin avannot. Sitä Nasti 
myös muistelee, että kädet ihmeen hyvin kestivät 
kylmän veden. Vasta -56 tuli Kuuskajaskariin uu
disrakennus, jossa oli saunat ja pyykkitupa. Se pal
velee muuten edelleenkin samoissa tehtävissä. 

Yksi ylellinen asia linnaldteella asuvilla kuiten
kin oli, jos verrataan yleiseen asumismukavuuteen, 
ja se oli puhelin. Jokaisella perheellä oli omansa. 
Sillä tilattiin ruokatavarat Raumalla Kalatorin 
Osuuskaupasta. Eikä Nasti muista , että huonoa ta
varaa olisi saanut. Tavarat kuljetettiin kuten nytkin 
yhteysvuoroilla. Kesällä veneellä ja talvella hevo
sella. 

Yhteyskuljetukset olivatkin sitten oma lukunsa. 
Vain muutamalla perheellä oli oma vene. Alussa 
linnakkeen yhteysveneet olivat avonaisia puuvenei
tä ja kulkivat korkeintaan aamuin illoin . Ammunto
jen aikana ei tullut kuuloonkaan yhteysvuorojen 
ajo. Odotit tai olit menemättä. Tämä koski myös 
koululaisia . 

Siviiliveneen vuokraus yhteyksien ajoon ei ollut 
40-luvullakaan vierasta . "Lännen Kalle" ajoi yhden 
kesän Rauman ja Kuuskajaskarin väliä . Lisänimen 
mies oli saanut Amerikassa oleskelunsa vuoksi . 
Myöhemmin tulivat rautaveneet, nekin alussa avo
naisia pressulla katettuja . Talviliikenne, sitten kun 
jää kantoi oli hevosen varassa. Niinpä kävely ja 
hiihto tulivat tutuiksi koko linnakkeen väelle . Jäätie 
oli samalla kohdalla kuin nykyisin . Väylä piti ylit
tää siltaa pitkin. Näiltä ajoilta Nasti muistaa, että 
useimmiten oli todella kylmää. 

Myös sähköntulo Kuuskajaskariin tapahtui 50-lu
vulla. Sähkönsaanti asuntoihin oli säännösteltyä ja 
esim. illalla sähköä sai klo 19-23. Generaattori oli 
kuitenkin usein rikki , joten oli turvauduttava öljy
lamppuun. Nasti muistelee , miten lapset joskus it-

50-luvulla Kuuskajaskarissa. Vasemmalla kap
teeni evp. Risto Sipponen Nasti-äidin, Eino
isän ja sisarten Einin, Tuulikin ja Annelin kans
sa. 

kun kanssa tekivät läksyjä tai tytöt kutoivat sukkaa 
tahi lapasta. 

Nastin suuri harrastus on ollut aina sotilaskoti
työ. Siihen aikaan sisaret asuivat Kuuskajaskarissa 
yhtä lukuunottamatta. Linnakkeella harrastettiin 
myös kuorolaulua ja naiset pitivät voimisteluiltoja. 
Kesällä tietysti kalastettiin ja käytiin marjaretkillä 
läheisissä saarissa kuten Nurmeksessa. 

Juhliin satsattiin voimavaroja huomattavasti 
enemmän kuin nykyään. Tehtiin näytelmiä, laulet
tiin ja lausuttiin runoja. Kaikki esiintymisasut val
mistettiin itse. Etenkin jouluaatot ovat Nastin mie
lessä tunnelmallisina juhlina. Kaikki linnakkeella 
oleva henkilökunta lapsineen ja varusmiehet ko
koontuivat ruokasaliin . Ohjelmaa oli runsaasti ja 
ennen jouluateriaa hiljennyttiin kuuntelemaan las
ten lukemaa jouluevankeliumia. Ruokailun jälkeen 
tuli joulupukki lahjoineen. 

Eino Sipposen jäädessä eläkkeelle -59 Sipposet 
muuttivat saaresta Rauman puolelle asumaan. 
Asunto sattui olemaan Kuuskajaskariin johtavan 
talvitien varrella, joten ikävä saareen yllätti mones
ti huoltohevosen ohittaessa talon. Iloisia hetkiä oli 
taas silloin, kun joku saarelainen poikkesi kahville . 
Jotkut olivat joskus yötäkin. 

Vaikka elämä oli puutteellista varsinkin sodan 
jälkeen useita vuosia, kuultaa Nastin puhuessa kuin 
punaisena lankana ajatus siitä, kuinka kaikki olivat 
tyytyväisiä elämäänsä. 

Kaarina Ylöncn 
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.. . saarilta 
~ja kiviltä 

Örö 
Örön pojat saivat sen jo viime numerossa mainitun 3-lcana
va-antennin . Kesän isompana urakkana on ollut ahkerassa 
käytössä olevan tenniskentän kunnostus. Myös minigolf
kenttä on saanut viimein viimesilauksensa. Myös punttisali 
on remonttilistalla. Varusmiestoimikunta toteaa työtä ole
van, mutta kesän kuluneen kalastellen (vähäisen) ja aurin
koa ottaen (paljon) kalliolla. On muuten mahtavat maise
mat . . . 

Utö 
24. 7. järjestettiin varusmiesten omaisille mahdollisuus tu
tustua Utön linnakkeeseen. Tapahtuma oli ensimmäinen 
laatuaan ja kiinnostus varusmiesten oloihin ja palvelus
paikkaan sen mukainen. Omaisia - vanhempia, sisaruksia 
ja ystäviä - oli yli 150. Ohjelmassa oli pelastautumisniy
tös, tutustumista linnakkeeseen ja saareen sekä konsertti . 
Homman kruunasi hemekeitto ja pannari. 

Kesällä ei Utön pojilla ole ollut vapaa-ajanpulmia voi
tettavanansa. Ylimääräinen aika kulutetaan, joko it-ase
missa aurinkoa palvoen tai pilvisellä säällä Siili 525 purje
veneessä. Viikonloppuisin käy rantakahvilan tuntumassa 
melkoinen vilske, kun varusmiehet tutustuvat lomailijoi
den upeisiin veneisiin koettaen tehdä tuttavuutta veneiden 
vähäpukeisten sabrinojen ja samathojen kanssa. 

Gyltö 
Gyltön linnake oli 1.-2. 6. isäntäni sotilasläänin 

VMTK-päivillä. Kaikki rykmenttimme vemppatoimikun
nat olivat edustettuina. Päivillä pääosin saatiin luento
opetusta VMTK:en mahdollisuuksista. Jälleen kerran to
dettiin se hankaluus , että toimikuntien työ on lyhytjännit
teistä ja kaikki samat virneet loistavaa, johtuen paljolti toi
mihenkilöiden toimikausien lyhyydestä. Gyltössä on muu
ten uusittu kaksi biljardipöytää nätisti. 

Turku 
Turun aluksilla on kesällä ollut sesonki ja pojat kiireisiä. 

Vapaa-aikansa pojat viettävät Heikkilän kasarmilla tennistä 
pelaten ja jalkapalloa pelaten - vaikka sitten vajaalla mie
hityksellä! Juhannuksena valvottiin aina 23 .00 saakka. Ilta 
kului makkaraa paistaessa tyttöystävän kera. Monelle po
jalle tuli sotilaskodin maastokin siinä sivussa tutuksi . 

Kuuskajaskari 
Jaskari saunoo ja ui. VMTK hankkii biljanli- ja muuta 

kalustoa sitä mukaa kuin tarvitaan ja varat riittävät. Isom
pia rahoja niputetaan, kun varusmieskäyttöön hankitaan 
lautasantennia. Telealan ihmiset ovat käyneet saaressa mit
tailemassa mahdollisuuksia kanavatarjonnassa. 

Santtion merirosvot 
(Kuuskajaskari 18. 6.) 

Jaskaria edusti perinteisesti myös huumorijoukkue, re
paleisin sotilaspuvun jääntein. Melkoinen lippu liehui pe
rässä, milloin vene eteni vauhdikkaammin. Kuvassa osa 
joukkueesta tuulettaa vielä linnakkeellakin . Koko joukkue 
oli : Ari Tarkia, Kimmo Kukkula, Mika Leppänen, Vesa 
Aurista, Simo Perttala, Petri Lähdemäki ja Pasi Sihvonen. 
Kippari-kapparinsa, Juha Stoorin, merirosmot oikeaoppi
sesti uittivat kisan lopuksi. 

Arvoitus 
(Kuusluyaslwi 7. 6.) 

Mikä se on? Siinä on: 
511 tiiliä 
193 verlmnrcikää 
180 naulaa 
99 pulttia 
77 lattialaattaa 
18 lautaa 
5 tukipuuta 
4 saranaa 

2 ikkunaa 
1 ilmanvaihtokanava 
1 punkka 
1 pöytä 
1 summeri 
1 tirltistysrcikä 

eikä yhtään ovenkahvaa. 

Tark.istuslaskentaan on hyvä varata aikaa ainakin pari 
vuorokautta. En tosin suosittele . . . 

Big boy 
(Kuusluyasllarl 12. 6.) 
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Aseeton puolustaja 

192 senttinen Virtasen Johannes ilmaisi ensikerran kutsun
noissa halunsa palvella ilman asetta. Samoin hän ilmaisi 
halunsa, kun mentiin kuittaamaan asetta. Eniten häntä 
hämmästytti se, ettei kukaan koettanutkaan udella syytä 
moiseen. Armeija otti suosiolla riveihinsä aseettoman mie
hen. Kysyttäessä syytä, hän sanoo sen olevan vastoin hen
kilökohtaista kristillistä vakaumustaan . 

- Varusmiespalvclus on sujunut ihan normaalisti . Ai
noastaan ammunnat jäivät väliin . 

Aseeton mies palvelee useimmiten kirjurina, lähettinä, 
autonkuljettajana tai kuten Johaoncs säämiehenä. Kuuska
jaskarin linnakkeella toimii yksi harvoista puolustusvoi
mien sääasemista. - Sääascmalla on aina sääpäivystäjä, 
joka lähettää kolmen tunnin välein ympäri vuorokauden 
synoptisen siäsählr.een . Tiedot siihen kerätään ulkoa ja 
täältä sääaseman mittareista. 

Siisihke sisältää lähestulkoon kaikki havaittavat sääolo
suhteet kosteudesta ja sademääristä pilvien muotoon sekä 
merenkäynnistä yön alimpaan lämpötilaan. Kerran viikos-

Mikäli et löydä hcrrainpukimoista tai muotiliik.keistä so
pivia alusasuja, vaihda muotiviriksesi harmaa. Armeija 
tuntuu varautuneen lähestulkoon kaikkeen. V arusvaraston
hoitaja totesi vain, että nämä alkavat olla miesten ko
koa . . . Kalsarcissa Kekki Kajantola ja 

Risto Hautalahti. 

No, paloiko linnake? 
(Kuusluyasbrt 10. 5.) 

Paloharjoitukscssa vallitsi melkoinen savu, kun suuren 
osan saa11a piti olla liekkien vallassa. Tilli kertaa se oli 
kuitenkin savua ilman tulta , si llä paloalue ilmaistiin pää
osin savuin ja lippusiimoin . Palokuntalaiset osasivat har
joitella tosissaan ilman tultakin, mutta Jaskarin poikia pak
kasi välillä huvittamaan veden roiskiminen pitkin metsää, 
varoen etteivät sammuttaisi pientä mallivalkeaa . . . 

sa tehdään tykistön sääsanoma, joka on aika monivaihei
nen juttu tehdä. 

Vaikka Jaskarissa sääasemalle on annettu kaikenlaisia 
nakkeja. eivät säimiehet pidä palvelustaan kovin rankka
na. 

- 70 % ajasta Virtancnkin makaa, liiottelee palvelusto
vcri . 

Johannes kertoo olevansa valmis elektroniikka-asentaja. -
Työpaikka vielä puuttuu. niin kuin varmasti monelta muul
lakin pojalta. Eiköhän sitä jotain löydy ... 

Ristiäiset 

Pikku hälytyksen päätteeksi ja alokaspuhuttelunsa jat
koksi myönsi eversti Simola rykmentin ristit erittäin me
ncstyksck.kiälle ampumajoukkueelle sotilasläänin ampu
mamcstaruuskisoissa. Ristin saivat varusmiehet Petri Ero
nen. Juha Fagerström, Erkki Heikkilä ja Janne Hynnä. 
Pv-kisoja voi nyt odotella turvallisin mielin . 
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1/89 
AuKI 

KurMin päättyesd ylennettiin korpraaleiksi 39 oppilasta. Rt-koulaun 
siirrettiin 21 oppilasta. Kiitettävän arvosanan saivat seuraavat oppi
laat: korpr Wikström Juha Tuomas tj-lhtjalta, korpr Roubiainen Simo 
Juhani kiö-linjalta, korpr Saarinen Matti Juhani tki-lhtjalta sekA 
korpr Lauhanen Risto Ensio kiö-lhtjalta, joista priimukseksi selviytyi 
korpr Wikström Juha Tuomas pistemäirilli 238,25. 

Tulevat ryhmänjohtajat ja kokelaat! 

Kun kurssinne huhtikuun 6. päivä alkoi, olitte 
saaneet taistelijan peruskoulutuksen, joka antoi vai-

miudet toimia taistelijoina kivääriryhmissä. Kurs
silla teistä alettiin kouluttaa varusmiesjohtajia ran
nikkotykistöön opettamalla johtamistaitoa, eriyty
vää koulutusta jne. Tämä AuK:n I vaihe ei tee teis
tä vielä valmiita sotilasjohtajia tai rt-asioiden taita
jaa, vaan edelleen sinnikäs yrittäminen tulevalla 
AuK:n ll:lla jaksolla tai Rannikkotykistökoulussa 
reserviupseerikurssilla luo teihin valmiuden toimia 
nuorempien varusmiesten kouluttajana. 

Kun koulutatte, muistakaa olla oma itsenne, tur
ha teeskentely tai pöyhkeily ei nosta arvovaltaa. 
Sen sijaan omien asioiden osaaminen, asiallisuus ja 
vaativuus ovat seikkoja, jotka saavat alaiset parhai
siin mahdollisiin tuloksiin. 

Oli ilo havaita, että kymmenen päivän mittaisella 
yhteisleirillä oppilaiden taidot kehittyivät. Näin tuli 
taas todistettua, että vasta käytännön harjoittelu te
kee raakileesta kypsän. 

Toivotan kaikille kurssin suorittaneille menestys
tä ja hyvää jatkoa sotilasurallanne sekä myöhem
min reservissä. 

Timo Klrvesoja 

Oppilas kertoo aliupseerikurssista 
On koittanut se aika koulutuksessa, jolloin 

alkaa ymmärtää, ettei Alik olekaan ryhmän
johtajan etunimi . . . Tänään lähdemme 
viettämään leiriä saaristoon. Henkinen val
mistelu on tällä hetkellä kiivaimmillaan, päi
vänä jolloin tämä kirjoitus tulee luettavaksen
ne on tämäkin leiri anneijan kultaisten muis
tojen joukossa. 

Olo täällä AUK:ssa on ollut melko "suffe
lia", olemmehan "valikoitunutta" ainesta. 
Toisaalta koulutuksen tiukkuus on parhaiten 
tullut esiin oppituntien ja omien harjoitusten 
parissa. AUK on tiukan asiallinen linjaltaan -
ainakin teoriassa - ja miksei käytännössäkin 
sikäli, kun käytännön osuus pääsee todella 
vauhtiin . 

Kaverihenki on ollut voimakas. Sanan terä
vä säilä on sivaltanut puoleen jos toiseen 
suurtakaan vahinkoa tekemättä. Keskiöhanut, 
tykkikämmärit, tulenjohtotolvanat ja viimei
senä vaikkeikaan vähäisimpänä merivalvonta
Iin jan särmät kaverit ovat tulleet keskenään 
hyvin toimeen. Sisäinen henki on kurssilla 
tärkein; Yrittämisen halu ja motivaatio koulu
tukseen merkitsevät paljon eteenpäin menon 
kannalta. 

TurRtR ei ole vielä vanhus, vaan viriili, 
toimiva yksikkö. Tuleva yhteisleiri on mitta
va osoitus siitä, toivottavasti . 50-vuotias 
TurRtR on miehen iässä, me oppilaat vasta 
kypsymässä siihen. 

Mika Nurmi 
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Tulenjohtolinja 

1. Ekqvist Mari<ku Ta
pan, 17. 10. 1969 Ha· 
likka. Tuteva verenhi
moinen llikifd-au. 
TalikkoHalikosta. 

Luutnantti VikstrOm Jy
ri, 30. 3. 1963 Turku. 
Kelmu-kouluttaja Ei 
luovu pyOrASlMn, .... 
ei! "Pidet.Un tauko 15 
min .. taino ... 25 
min." 

-2. Eronen Petri Juhani, 
6. 2. 1969 Rauma. 
~uja Errol 
Flynn .• Ja paan deuk· 
kaal<ainabxl." 

7. KylO Denis Mikael, 8. Laaksonen Jukka 
5. 12. 1971 Tutku. Mis· Olavi, 13. 10. 1969 
sA Jallu luuraa? Kaarina. 190 mies -

13. Rahkonen Juhana 
Kristian, 25. 6. 1969 
Helsinki. "Ke<kiika tu
pakale? MitA kello 
on?" Elbakone, ylei
simmin Latliala. 

=.,.~Liri•. 

14. Rintanen Jyrki Ka· 
lovi, 18. 1, 1966 Turku. 
Juppi, mit<l juppi. ·en 
kato tosi wlb6, tiek· 
s11· . Heh heti, lomat 
pyOrii, heti heti." Siep
pausl«)ne. -

KokelasAM>nenPertti 
Kalevi, 20. 2. 1969 
Turku. Ei tiedä, kuinka 
seisoisi. "Simålasit ei 
ole koskaan hyvin." ln
lOhimo: maaseudun ty• 
IOt. 

3. ._ Hannu Ilmari, 
25. 4. 1969 Rauman 
ml<. "Kyt maat Piraat
lenin 1<aut· Nontikone. 

9. Laaksonen Petri Jo
ho, 1.3. 1969 ulko
maat. Pkmi mies - iso 
Uni. TIUkka jåssikkå. 

15. Salminen Jar1d<o 
Juhani, 9. 2. 1969 Rai
sio. Pokerinaama lu
kuihme. Aukio yt<kOs 
kaapinslnnAäjå. 

Alikersantti GrOndahl 
M;kko Juhani, 27. 9. 
1968 Turku. Ujo, mutta 
hiljatnefl. Varjosen var
jo. 

4. Huhtilainen Vesa
Tapio, 4. 9. 1969 Hel
sinki. VemppamootlOri. 
•En voinut tietM, kun 
minulle ei ote opetet
tu .· .E_, viel" 

10. Miettinen Harri Ta
pani, 8. 8. 1969 Outo
kumpu. KLM>1S8uskone. 
Rauman tuoksu. 

16. Santikko Juha 
Paui Tapani, 16. 2. 
1969 Turku. Aina vai
heessa - ikuisesti. 
Synnynnllnen ytlAttajA. 

Alikersantti Varjonen 
Harri Tapani, 19. 8. 
1968 Pyhåranta. Råy
håå ja kohetlaa. 
"GrOndaN ... kuin tM 
taas rnenikåån? 

5. Kavuta Miiro Petteri, 
30. 4. 1969 Pemi6. 
Pikkuisen hArö k>ma
kone. "HAh, vNS mi
nuuttii ... no ei minä 
jumalte ail<oil" 

11 . Ojala Marl<o Tapio, 
22. 1. 1970 Lotja. Ja 
taas punkka riljlhti. 

17. Tammi Jari Juhani, 
15. 4. 1969 Helsinki. 
"Kassupuute .• 

6. Kuisma Sami Pette
ri, 22. 6. 1969 Raisio. 
Luumuilen ja klmmi
ten ratekoon? Pur«ka 
• tst-rata. 

12. Pefhovaara Jouni 
Mari<ku, 29. 8. 1969 
Kajaani. Aina huolltel
lut hiukset? 

18. Wahlroos Hani 
Kristian, 5. 12. 1969 
Sauvo. •Kyt maa sa· 
noin ... ei se mun 
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Keskiölinja 

L!Jutnantti Uusitalo Jar
mo, 24. 4. 1961 Pori. 
Komeoouksella Han
gosta. Alkujaan psl· 
kersantti. 54nnA mies. 
SMilissA perhe ja pur
. .. 

7. Kar-Mari<o 
Tapio, 23. 2. 1969 Tur
ku . KoYakuntoinen 
mies GyttostA. PAivA 
lu"1'allaan, vAlillA vern
passa, tosin. Kirjoittaa 
vaimokkeele joka ilta n 
9iYua. 

14. Maltila Jar1<ko Jan
ne, 20. 3. 1966 Turku. 
Twan 12 insinOOri. 
Asiallinen. Vaikea teh-

dA - johtopM-1ilksiA. lrwioible hand? 

3. BAckman Tom 
Egon, 5. 9. 1969 Loh
ja. 1j . korjaan. Toi
mitusjohtaja, patteris
ton ' IIAAtmAAn! l..ande
paukku stadista. Uo
nakkeen uteiain. 

15. Nunni Mika Lasse 
Juhani, 20. 6. 1965 
Vehmaa. Esimenullt
nen kasvattaja ja jolu
ja Siv- sanan 
sUIII snnoa anta
matta. ABC:n 'll 

16. Paasi Markus VAt
nO, 12. 11 . 1968 Arja
tankoskj_ Linnakkeen 
urveftaia n:o 1. "MeilA 
Ry.- . • "TAA 
on . . . " Turvan tarkin 
aarnunlasl<ija 

22. Tlld<anen Hans 
Kristian, 27. 7. 1969 
Vihti. Ti.wnma macho, 

- bodari. "Ei - --

17. Puunlla RMno Vd
ho, 15. 9. 1962 Rova
niemi. Ihastui Jaska
riin. Melkein Dl.Judo
ka. Urveltaia n:o 2. 
"Fuck tho ratoko." 

23. T-.W, Ilpo To
pias. 21 . 8. 1969 Es

poo. - pingol-

llja. "- piW 
plAstA, ·- henki ,nenis.• Yritti sa&akul-
jeClaa tyynyn~ - · 

6. io Jyrki Jar1<ko 
Juhani, 24. 5. 1969 
Helsinki. Ei bike sii
voukset. Erittäin sAr
mAi ittatoimlssa. Tupa
kalle n:o 1. Tauko sul
keisissa. Luumu. 

12. Uusvaara Lauri 
.Olavi , 4. 1. 1964 -
sinkl. Oik. yo. Lukee 
kasklOoppaan sijasta 
Suomen lakia. MyOs 
klytlnnOn mteS. Niisti 
piloille armeijan nenA-

Jiina"· 

18. Roine Mikko Juha
ni, 1. 8. 1969 Lieto. 
Gova gundi GyttostA. 
lnvisibk, hand n:o 2. 
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1. Aan~ Kari Tapio, 
22. 4. 1969 Rauma. 
S4nnA su- pM
jA: "Asento, kAAnnOe 
000 ... 00 ... -.-

saunaan." 

13. NyaOrn

- · 2. 10. 1989 Pa-
-- Vlt1? Vlt1? TvA 
sexty-laml 

Tykkilinja 

Ylikersantti S- Juha, 
21 . 12. 1968 Uusikau
punki .• Jeps, jeps. On
kos rniohilla m-. 
Lasketaanpa larnpaal.. 

2. Hase Mikael, 6. 9. 
1969 Pori. Pu~ehdus 
on tlrkeinlA. 

8. Kotilainen Milca Sep
po Antero, 21 . 6. 1969 
PiikklO. Mies kAsitti pa
perinkerlyl<sen vAArin, 
kerAsi vain kineskthtil 
ja itseNeen. 

14. Punidd Juha M 

- · 7. 2. 1984 NU'.,.__ E1uld<a, kuka 

- - hieroo punidda? 

Kokelas Kajantola Kai 
Eefik Kristian, 26. 1 0. 
1969 Rauman mlk. 
Linnakkeen naurupom
mi. 

3. Heinäsmlld Twkl<a 
Tuomas, 21 . 11. 1969 
Helsinki. l..irjan -
kunkku. 

Alikersantti FagerstrOm 
Juha Valdemar, 
12. 12. 1968 Turku. 
Sufafaxu. 

9. Loikas TQni Olavi, 10. - SM,i S.. 
8. 8. 1969 Turku. No, Sakari, 28. 8. 1989 
siilo loikl\881 _, ~ 

15. RulaoJo<riPwnli 
Juhani, 27. 5. 1966 

Pairnio. - · "Ostaks «-10i1o VIII 
-noita?" LOytyy 
my!lo-

-~ 

18. Saarinen Molli .11>
hanl, 18. 8. 1989 Salo. 
Syt,yy nlinsyvlU, ... 
loi oormi yloly. - .. 
oeaa puhua; -aina. 

Alikersantti HeikkilA 
Erkki Juhani, 8. 9. 
1969 Pori. Jyr1<kA Erk
ki. 

11. Mylymlkl Karl ~ 
-. 23. 5. 1989 Pori. --mleo. Aina llbout peli-
~ 

17. -,_ PIIii Ml
kael, 31. 1. 1989 Rar 
man ml<. i._..an huull
henri. "Meit ol llill, 
rneilolrnMolijaPer.. 
ol." 

6. lltanen Petri T_,r, 
14. 10. 1969 Turku. 
"Vanha garnbela", ai
na alkaa pamukakule. 

12 __ _ 

P-. 7. 3. 1989 Eu
ra. Aukin slm'in ~ 
nisllja?-. joka tur>-

loe - ja'"'"-' 
9irl - mutta ei tledl ml
ll!l ,_ _ _ 

18. SiglridNon v
Cllavi, 26. 4. 1970 Tur• 
ku ........ kuopuo. Kar· 
vainenkuinkananml>
na. 
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Merivalvontalinja 

Ylikefsantti Rautiainen Kersantti Komonon 
Pasi, 27. 6. 1964 Tai- Lauri, 19. 7. 1968 Haa-
palsaari. Sama-se- pasaari. Paha possu!· 
mistå-ne rahat-tulee - taja. Lokit saa kyytiä 
mies. "Vaikea sanoo valopistoolilla. 
nltn setvin piin. -

Alil<ersar<tiHeilooläOl
i Pekka. 18. 6. 1968 
Tunw. lJnnaldceen bo
nic boy. El osaa pilM 
hymyä pytlysså. 

1. Brannare Ray Er1<ki, 
24. 10. 1969 Espoo. 
Chiquila-paivän sana. 
"Ålcåå jåtkål viittikö." 

2. Jautuinen Sami 
Heikki, 30. 9. 1969 
Vantaa. Tuvan pahin 
pAän aul<qa "No ihan 
leikiWn vaan.·· 

3. JåMnen Pel<l<a Jo- 4. Kaikkonen Esa M
haMeS, 2. 12. 1969 tero, 18. 9. 1969 Van
Kolka MaholOO YOmp- taa. Asuu puhelimes-
pa. Kotkan pikkupiru. sa. Ralei<o kamaa. 

7. Koskinen Mwko Ta- 8. Kuusikko rimo Ju- 9. Lund Markku Olavi, 
pari, 11.11 . 19691.oh- hari, 19. 10. 1969Tur- 9. 1. 1969 Helsinki. 
ja - matkusta- ku. Ed-setä H..-ja h&- Tyyni jl!U, sirmA i -
ja Diggaa pa,tioklsoja, viveild<o. me. 
Struli. 

10. Ma,janen Tommi 
Tapani, 18. 12. 1969 
Pori. Saapa!jalkakis
sa, saappaassa aina 
evAitl. 

5. K8"' Mika Kalevi , 
12. 3. 1969 Turku. Ke
_, baby koloon. 

Huomio katse -piin! Viri viri IOOt tOOl -
mies. 

11. Ojamo Jukka-Pel<
ka Tapani, 22. 12. 
1969 t.ot;a. Aina vai
heessa. 

6. KiiskU Juha <>Lavi, 
24. 12. 1969 LeslijAM. 
Tuleva vene-au. Moot
ll>ripyörll kiinnostavat 
enemmin . . ja nai
SOI. 

12. Pir11inen Mika Sa
kari, 6. 3. 1969 Keu
ruu. Aropupu metsis
sl. Kylmlkale. 
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Turun rannikkotykistökilta 
onnittelee 50-vuotiasta rykmenttiä 

Toivotamme antoisia yhteisiä 
hetkiä jatkossakin. 
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LÄMMIN ONNENTOIVOTUKSEMME 
50-VUOTIAALLE RYKMENTILLE 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS RY 

-~------------41_ 

•• 

DRAGSFJARD 

HOUTSKÄR 

KUSTAVI 

.. 
PYHARANNAN 
KUNTA 

Onnea 50-vuotiaalle. 
Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan. 
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RAUMAN KAUPUNKI 
onnittelee 50-vuotiasta 
rannikkotykistörykmenttiä 
ja kiittää hyvästä yhteis
työstä. 

TUO FILMISI MEILLE 
SAAT OMAN ETUKORTIN 
Jokaisesta kehitetystä ja kopioidusta filmistä saat ( ~ :....._,, .... 
etukorttiisi_ l~ima~. joita kerää'!lällä saat meiltä / :...~.~ .~.;;_,,-,-?.}_ . 
rahanarvo1s1a etu Ja seuraavasti : ! ····· . : ~ , ;. 
2 LEIMAN ETU: / _: ·. ) 

ILMAINEN 24 KUVAN FILMI / .· 
4 LEIMAN ETU: . 

ILMAINEN 30x45 cm VÄRISUURENNOS -~ , , 
6 LEIMAN ETU: , ~ ,- ___ _ 

ILMAINEN VÄRIFILMIN KEHITYS JA ~.:::::::·:-:::·::.::-:::·------
KOPIOINTI --..,-<:t ? 

Rauman Foto 
Valtakatu 4 ZZOOIO 
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~Al,J,tis~bl,,, ~f RI KOUKI KY ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 

Gyltön linnakkeen ikäluokka 11/1989 

Mennen, tullen matkasi varrella. 
Tankkaukset, pikapesut ym. huoltamopalvelut. 
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KUNTOSALI JA SOLARIUM 

JUMPPIX 
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 

OHITTAMATON 
AURINKO-OSOITE 

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

20 VUOTTA PAINOPAPEREITA 
RAUMAL TA MAAILMALLE 

1969 - 1989 

~-
~ - -/" 1 1 ~ 1 

/ ,_ r i , __ ~ 

Ko'f1 
STiftJ· 

j 
inun 

oillasija 
oillasi. 

PYHÄRANNAN 
SÄÄSTÖPANKKI 

-"R---------------45-

~ WB @(! 
27160 Olkiluoto 

Kuuskajaskarin linnakkeen ikäluokka 11/1989 

20-vuotias Teollisuuden Voima Oy 
onnittelee 50-vuotiasta rykmenttiä. 
Te turvaatte rajat, me tuotamme 

turvallisesti sähköä. 

illIDilI1WIDID] W.@(1 
27160 Olkiluoto 
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Turun Kiinteistöyhdistyksen 

Läntinen Rantakatu 35 D, 20100 Turku 

Auragat~n 1 
20100 ABO 
Tel. 333 344 

~ 
VESIJOHTOLIIKE 

TURUN 
LÄMPÖHUOLTO OY 
Kutomonkatu 3 Verkatehtaantalo 
Puh. 501 000 Avoinna: Ma- Pe klo 8- 16 

LVI-tarvikkeet 
- varaosamyyntl 
- asennukset 
- korjaukset 

Öljypolttlmet 
- varaosamyyntl 
- asennukset 
- huoltokorjaukset 

••-C>IIVIIIIVII.A. C>
.,..._."Fa<a!:--.A.•• 
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HANNONEN-YHTIÖT 

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

Hyville kavereille tarjoamme 
* Koulutuksen monipuoliseen 

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan ajo-

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

Meiltä kannattaa kysyä työtä, 
soita siis, puh. 381 300/Työ
hönotto. 

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



TULOSSA! 
SOTIEN MUISTOLAUT ANEN 

Kustannus Oy Suomen· Mies, SUOMEN SOTIIAAN jul
kaisija, on julkaissut lehden tänä vuonna täyttyvän 70-vuo
tistaipaleen muistoksi ja suomalaisten sotilaiden kunniak
si Suomen Sotien 1939-1945 Muistolautascn. 

Lautasen aihe perustuu vuonna 1942 julkaistuun SUO
MEN SOTIIAAN kansikuvaan, joka esittää talvisessa yössä 
puolustustaisteluun valmistautuvia lumipukuisia taisteli
joita. Lautanen on koskettavasti toteutettu sinisen värin eri 
sävyillä valkoiselle pohjalle. Kääntöpuolella on reiät ripus
tuslankoja varten. 

SUOMEN SOTIIAS uskoo, että sen nimissään julkaisema 
lautanen koetaan suomalaisen sotilaan ja maanpuolustus
väen tukena koko itsenäisyytemme ajan toimineen lehden 
kunnianosoituksena kaikille niille naisille ja miehille, jot
ka ovat turvanneet maan vapauden, ase kädessä tai kotirin
tamalla kukin omalla paikallaan. 

Lehti toivoo, että lautanen löytäisi paikkansa mahdolli 
simman monessa kodissa. Se on sopiva kiitollisuuden il 
maus niin elämänsä ehtooseen asettuneelle veteraanille 
kuin velvoittava lahja tämän päivän vastuuta kantavalle re
serviläiselle tai asepalvelukseen astuvalle nuorukaiselle. 

Lautasen toimitukset tilaajille käynnisryvät huhtikuun 
lopulla. Sen hinta on ennakkomyynnissä 145 markkaa 
kappaleelta ja hinta sisältää kanonkisen säilyryslaatikon. 
Lautasesta otetaan myös erillinen 50 kappaleen numeroitu 
sarja, jonka hinta laatikoineen on 900 markkaa. Postitse 
tilattaessa veloitetaan posti - ja pakkauskuluja 25,- ja lau
tanen lähetetään tällöin postiennakolla. 

Tilauksia otetaan vastaan postitse osoitteella: Kustannus 
Oy Suomen Mies, Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 00260 
Helsinki tai puhelimitse puh. (90) 496 189. 


