
KESÄKAUDEN AVAUS VÄESTÖNSUOJASSA 
Kuvat: paikalla olleiden. Teksti: läsnäolleiden. 

 
Älypuhelimesta on moneen, esimerkiksi puhelun soittamiseen. Tätä älypuhelimen 
harvakseltaan käytettyä ominaisuutta tarvittiin, jotta kesäkauden avajaisiin matkanneet 
osastot Kirkkonummelta ja turusta pääsivät Kaarteen sotamuseon ja mosaiikin portista 
sisään. Kolmen koplan perinteiset kesäkauden avajaiset 28.5.2019 oli päätetty aloittaa 
merivoimien pääpiirteiseltä toimintasuunnalta, eli mantereelta.  
 

 
Kesän avaajat museoisännän kera. 

 
Kaarteen sotamuseo ja mosaiikki on kahden ihmisen Kalervo ja Teija Kaarteen 
kotikutoinen ”harrastus”. Sotamuseon tilat on jaettu erilaisiin teemahuoneisiin, joista 
mainittakoon erityisesti ”Lohjan huone”. Paikkakunnalla olleen sementtitehtaan turvaksi 
tehdyn ilmavalvonta- aseman ja Lohjalle kohdistuneiden pommitustietojen lisäksi 
huoneessa oli Virkkalan asemalta sotalapsiksi lähteviä lapsia aidoissa sota- ajan 
vaatteissaan. 
 
Tiloissa ja niiden suunnittelussa oli nähty kiitettävästi aikaa ja vaivaa. Hyvin selvisi 
käsityön ja Ikean ero. Mutta hyväkään museo ei ole vaativalle joukolle antoisa ilman hyvää 
opastusta. Tästä piti huolen Kalervo ja everstiluutnantti evp Juhani Hannuksela. He 
molemmat olivat perehtyneet huolellisesti niin eri tilojen aiheisiin kuin esillä olleisiin 
esineisiinkin. 
 

Teija Kaarre selvitti kaikille kylpyhuoneita laatoittaneille, 
että laatan (mosaiikkipalan) kiinnittämiseen on 
useampiakin tapoja kuin yksi. Eikä 3000 palan palapelin 
tekeminen ole helpompaa silloin, kun palat pitää tehdä 
itse. Pitkiä päiviä. Mieleen jäivät, Teijan itsensä lisäksi, 
hänen käyttämät iloiset ja elävät värit sekä mosaiikista 
tehdyt ikonit. 
 



 
 
 
 
Lisää paikasta voi lukea osoitteesta: kaarteenkotimuseo.fi.  
 
Hieno paikka, jossa hyvät ihmisetkin seulottiin esiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uuskirkkolaiset, ihmisiä hekin. 

 
Ajan jo ylityttyä, annettiin komento: ”Ajoneuvoon nouse” ja merelliset henkilöt siirtyivät 
moottorimarssilla hyvässä järjestyksessä eri reittejä pitkin osaston varsinaiselle toiminta- 
alueelle; Upinniemeen.  Siellä valmisteluosasto oli saattanut huoltopisteen 
toimintakuntoiseksi, joten saimmekin purkautua suoraan ”lihapatojen” ääreen. 
 

 
Ruokahuollosta vastasivat Veikko 
Nummela, Tarmo Salmi ja Markku 
Saarela. Tosin varuskunnan ruokalallakin 
oli osuutta asiaan. Ruoka oli hyvää, 
järjestys oli hyvä ja sitä oli riittävästi. 
Vaikka sotilas santsaa pahan päivän 
varalle ja muonamikot jakoivat isolla 
kauhalla, jäi maittavaa Lasagnea vielä 
kierroksen verran.  
 
 
 

Merivoimalainen leipäjono 

 
 
Hyvä niin, koska grillimestariksi ylennetty 
muonamikko jakoi seuraavaksi grillistänsä 
saunamakkaraa. Ensin kaikille jakoi, sitten 
kaikille antoi. Ei auttanut kieltäytyminen, auttoi 
syöminen. 



Voiko jalkaväkihenkisessä 
sotakoulussa käskettäessäkään 
kirjoittaa kersantin elämästä 
laivastossa jotakuinkin seuraavasti? 
Työpäivä alkaa messilähetin 
koputtaessa ovelle ja ilmoittaen 
kohteliaasti, että ”Herra kersantti, 
voisitko ystävällisesti nousta ylös. 
Aamiainen on katettu”. Voiko sitä 
pitää epätotena tahi peräti vinoiluna 
jalkaväkihenkiselle peruskurssin 
kouluttajalle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koska 28.5.2019 oli Lauri Törnin 
satavuotissyntymäpäivä, ankkurit saivat 
tehtäväkseen opiskella syntymäpäiväsankarin 
535- sivuisen lyhennetyn henkilöhistorian. 
Koe on tulossa ja kirjan pysyttävä siistinä. 
 
 
 
 
 
 
 
       Miten se luetaan irrottamatta lahjanaruja? 

 
Saunaa eikä tuttuja tietenkään unohdettu. Päivä osoitti jälleen tarpeellisuutensa sekä 
osoitti pitkään toistensa kanssa työskennelleiden ihmisten halusta kokoontua aika ajoin 
yhteen. Tapaamaan, turisemaan, muistelemaan ja muistamaan. Hyvät olosuhteetkaan ei 
ole se tärkein juttu, vaan yhteishenki. 

 


