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Toimintavuoden 2019 päättäjäisiinsä Ankkurijäsentoimikunta oli onnistunut värväämään 

neljäkymmentäviisi iloista jouluillallisen odottajaa. Paikaksi oli valikoitunut jo toistamiseen ravintola 

Ankkuri Upinniemellä. Liekö valintaan paljonkin vaikuttanut toimikunnan puheenjohtaja Aki Karvosen 

ilmaisu valinnasta ”..tämän lähemmäksi entistä kerhoamme emme voineet päästä”. 

Osanottajien mielissä tuntui nostalgia, kun kyseessä on entinen Porkkalan Varuskunnan Ruokala.   

 

 

Illan isäntänä oli toimikunnan 

varapuheenjohtaja Martti 

Salomaa, joka avaussanoissaan 

toivotti juhlakansan 

tervetulleeksi tähän perinteiseen 

tilaan jouluillalliselle ja sanoi, 

että kyselyiden perusteella viime 

vuoteen oltiin niin tyytyväisiä, 

että muita tarjouksia ei edes 

kysytty.  

Puheenjohtajalle oli tullut päällekkäinen meno, joten hänen terveisensä välitettiin juhlijoille. 

Jäsensaunaillat jatkuvat ensi vuonna taas joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo. 18.00 alkaen. Vanhalle 

kerhorakennukselle meillä ei ole enää paluuta, sillä eilen siitä oli jäljellä vain pieni pala takaseinää. 

Juhlakansaa muistutettiin ATOP:n johdolla käynnissä olevasta varuskuntien muistitiedon keräyksestä, 

jossa meillä yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Aki Karvonen.  

 

 



Jouluglögin kohotuksen jälkeen juhlaväki pääsi herkullisen joulupöydän kimppuun. Siihen oli tosiaan 

Ankkurin väki tehnyt, kuten äiti laulussa aikoinaan (...oli äiti laittanut kystä kyllin). Ravintolan väki ei 

kiirehtinyt seuraavaan vaiheeseen, vaan santsaukseen jäi aikaa. Kaikkea emme pöydästä kuitenkaan 

selvittäneet, joten se oli merkki siitä, että ruokaa oli, kuten ennen ruokalakirjaankin kirjoitettiin (..ruoka oli 

hyvää ja riittävästi, järjestys hyvä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun kutsussa oli hieman pikkujouluhenkeä, niin pientä lahjaa pukinkonttiin oli tuliaisena toivottu. Toive 

oli hyvin huomioitu ja niin joulupukin apulaiset saivat jokaiselle lahjan jakaa. Jaon sai laittaa uusiksi, jos 

oma tuominen käteen lipsahti. 

 

Martti Salomaa, Veikko Nummela ja Jorma     Tarmo Salmi ja Jorma Kellomäki antamassa pakettia Uolevi 

Kellomäki tonttuja tuuraamassa.     Pursiaiselle ja Laina Ovaskalle. 

 

Kestosuosikki ”arpajaiset” olivat tässäkin tilaisuudessa paikkansa 

saaneet. Järjestelytoimikunta oli halunnut virkistää osanottajien 

aivonystyröitä yhdistämällä pöytäkorttiin arpanumeron ja Elias 

Lönnrotin hengessä laaditun vanhan arvoituksen. Itse arvontatapahtuma 

oli perinteinen niin arvonnan johtajan kuin onnettarenkin suhteen.  

Arvoitusten maailmaan johdatteli jo käsiohjelmaan painettu ”Kotona 

käskee määrää kahtena suuna, Kehuja jakaa tuppisuuna”. Pöytäkortin 

arvoituksia ratkottiinkin puhelimilla.  Olihan arpajaisvoiton lunastuksen 

ehtona, että arvoituksen ratkaisu pitää kertoa ennen voiton lunastusta.           Perinteiset olivat myös arvon- 

                               nan juontaja Jorma Kellomäki 

                      ja onnetar Senja Siivonen. 

 



 

 

 

Perinteessä ei lipsuttu edelleenkään, kun Atte Kainulainen 

esitti tietokilpailunsa Kirkkonummelta otettuihin 

valokuviin perustuen.  Vähiten pisteitä sai majakkataulu.  

Vaikka kysymys kuului ” Missä taulu on kuvattu v 2008”, 

niin useassa vastauksessa oli tavoiteltu majakan nimeä eikä 

taulun sijaintia. Tauluhan oli kerhon takan etuseinässä. 

Taulussa on kuvattu Fastnet Rock majakka Irlannissa  
 

 

       Mikko Helenius kerhon 

       takan edustalla. 

 

Kahvit, joulutortut/luumurahkat 

viimeistelivät juhla-aterian ja 

tyytyväisten illallisvieraiden tuntoja 

tulkitsi kunnallisneuvos, 

Upinniemen Päällystöyhdistyksen 

kunnia- puheenjohtaja Veikko 

Vanhamäki, joka ravintolan 

henkilökunnalle osoitettujen 

kiitosten ohella muisti myös 

Ankkurijäsentoimikuntaa juhlan 

järjestämisestä.   Ravintola Ankkurin illan vastuuhenkilöt Maarit Rimali ja Anita Saarinen 

   kuuntelemassa Veikko Vanhamäen kiitoksia. 

 

Vanhamäki kuvaili puheessaan varuskunnan rakennuskannan muutosta.  Muutoksien jälkeen maisemat 

hänen mielestään muistuttavat -60luvun alkupuolta. Niinpä hän ohjeisti juhlaväkeä reitinvalinnassa 

varuskuntaan tultaessa. Ei asuntoalueen kautta vaan sataman ohi ja esikunnan risteyksen kautta 

 

 
 

 

 

 

 

 

                       Kerhorakennuksen purkutyömaa 29.11.2019. 

 

Teksti Tapani Flyktman ja Martti Salomaa       

                                       

 


