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Melkein kuin isossa kirjassa, yksitoista herraa Upinniemeltä ja yksi opetuslapsi Suomenlinnasta 

kokoontui Kirkkonummen matkakeskukseen D- day:n aamuna keskiviikkona 6.6.2018 

tarkoituksenaan siirtyä pääkaupunkiseudun helteistä turun suunnan ”paikallissäähän” ja vierailla 

sekä avata kesä virallisesti yhdessä turun Laivaston Veteraanien ja Suomenlinnan Vanhojen 

partojen kanssa. Yhdellä vuokra- ja yhdellä ottoajoneuvolla Kainulaisen Aten ja Nummelan Veksin 

toimiessa kuljettajina siirryimme yhden pysähdyksen taktiikalla Lemun Kirkkokarille. Yksi 

ankkurijäsen oli siirtynyt omin luvin ja omin neuvoin. 

 

Saavuttuamme toivotulla tuloajalla perille, kokoonnuimme tervehdysten ja alkuhersyttelyiden 

jälkeen lippukentälle juhlalliseen lipunnostoon. 

 

 

 

 

 

 

Tasan kello 14.00 nousi Suomen lippu 

ylös pursimiehen pillin soidessa koko 

lipunnousun ajan; kysyy keuhkoja tahi 

sitten taitoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuningas Kaarle XII:n Karoliinit olivat löytäneet aikaisemmin ampuneet kuulansa ja ampuivat ne 

jälleen tykillänsä kesän alkamisen merkiksi sekä Suomen armeijan ym sekä kaikkien veteraanien 

kunniaksi. Toivottavasti löytävät kuulansa, jotta saamme nauttia taistelukentän kuninkaan, eli 

tykistön ärjähdyksistä tulevinakin vuosina. 



Lipunnoston yhteydessä, riviin eteen joukkonsa edessä teoistaan vastaamaan kutsuttuja palkittiin 

Vapaussodan Perinneliiton Sinisellä Mitalilla Tapio Heinonen, Pertti Koivunen, Hannu Martikainen, 

Kari Kiiskilä ja Arto Mäntymäki sekä Suomen Leijonan Ansioristillä Alpo Leisten. 

 

Laivaston Veteraanien puheenjohtaja Seppo Grönroosin pitämää avauspuhetta kiitettiin laulamalla 

se tuttu syntymäpäivälaulu. Seppo nimittäin täytti 6.6. pyöreät 66 vuotta. 

 

Virallisten karakulaatioiden jälkeen 

siirryimme säätä hyvin kestäneeseen 

paviljonkiin aterioimaan. Keittiömestari Lauri 

Asmola oli valmistanut maittavan merimiehen 

aterian ja niiden herkuksi mainitun 

Lapskoussin lisukkeineen. Maistui se 

muillekin, lisääkin piti hakea. Eikä pelkästään 

ruuan yhteydessä saatujen jumprullisten tai 

leikattujen juomien vuoksi. Nettimaailmasta 

piti oikein katsoa Lapskoussin sisältöä, 

"everybodyahan" se. Mausteet ja valmistus 

ratkaisee maun, niin kuin yleensäkin. 

 

 

 

 

 

Ennen ruokailua, sen aikana ja ruokailun 

jälkeenkin, Mynämäkeläisen leskirouvan 

vinttikamarissa piileskellyt (järj. huom.) ja 

tämän hoivissa hengissä säilynyt Elvis myi 

vuokrarahoja kerätäkseen arpoja. Arvat oli 

arvatenkin yhtä aitoja, koska arvaamaton ja 

ilmeisen arvaton onnetar ei suosinut keltaisiin 

arpoihin keskittyneitä Ankkureita, Uoskia 

lukuun ottamatta. 

 

 

 

 

 

Koleasta ja tuulisesta säästä huolimatta tunnelma oli erittäin lämmin ja toverillinen. Tunnelmaa 

tarvittiinkin, sillä kaikki eivät olleet noudattaneet äidin neuvoja lämpimästä pukeutumisesta. Väki oli 

hieman harventunut tai harmaantunut, mutta jutut olivat yhtä tuoreita kuin menneinäkin vuosina ja 

kertoina. 

 

Mukavan päivän jälkeen oli kotimatkan aika. turku oli jälleen nähty, mikään ei ollut siellä viime 

kerrasta muuttunut. Ei edes sää. Ja hyvä niin. 

 

Kiitokset vielä kerran Laivaston Veteraaneille ja sen puheenjohtajalle Seppo Grönroosille hyvin 

järjestetystä yhteisestä tapaamisesta. 


