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mikä tärkeää 
tänään ? 

Maanpuolustuskiltojen liitto on valinnut Kalkaksen 
parhaaksi kiltalehdeksi neljänkymrnenenneljän vertai
sensa joukosta. Kiitän ja onnittelen Kalkaksen tekijöitä. 

Ollaan tyytyväisiä hienoon saavutukseen. 
Lehden teko ei ole aina herkkua. Uuden luominen 

koskee sieluun ja itsensä alttiiksipano vaatii rohkeutta. 
Kiltalehtien talouskin on usein siinä ja siinä, että lehti 
ilmestyy. 

Valmiin työn arvosteleminen ei yleensä vaadi paljoa. 

Kritiikki koskee , mutta on oikeaan osuessaan vain ter
vettä kasvukipua. 

Tuntien Kalkaksen teossa esiintyneet tuskaisetkin vai
heet toivon, "että tehty työ tekijänsä ilolla palkitsee" ja 
antaa uskoa myös jatkossa. 

Puolustusvoimissa on käynnissä voimakas muutos

prosessi , joka koskee meitä kaikkia. Hajasijoitetut toi

mipisteemrne ja tehtävämme säilynevät kuitenkin ennal

laan. Myös muuttuva yhteiskunta aiheuttaa haasteita, 
joihin on kyettävä vastaamaan. Muutospaineissa on en
nakkoluuloilla ja eripuralla taipumus lisääntyä. 

Kalkaksella on osaltaan tärkeä tehtävä olla ylläpitä
mässä sitä hyvää yritys- ja yhteishenkeä, jonka ansiosta 

Rykmenttimrne ja Kiltamrne on kuluneena vuonna eri 
aloilla kunnostautunut. 

On tärkeää, että jokainen kiltalainen ja rykmenttiläi

nen tukee "perhelehteämrne" joko kirjoituksin, taloudel

lisesti tai rakentavalla kritiikillä . Henkeä kohti se ei 

kohtuuttomia vaadi , mutta antaa lehdellemme ja sen te
kijöille uusia ulottuvuuksia. 

Toivotan kaikille kiltalaisille ja rykmentin henkilös
tölle ja sen tukiryhmille hyvää kesää! 

Aliupseerikurssinsa päättävät ryhmänjohtajat ja kesä

kuussa palvelukseen astuvat alokkaat toivotan tervetul
leiksi virikkeitä antavaan reiluun sotilaskoulutukseen. 

Risto Sinkkonen 

Etukansi: Bengtskärin taistelun vuosipäivää vietetään heinäkuussa. Tämä tuntemattoman tekijän 
kalliokaiverrus Bengtskärissä muistuttaa meitä niistä ajoista. 

Takakansi: Kuuskajaskarin "tuntematon sotilas". 
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7irve
N1in se. 

Puoli 

man .1 

vaan aika 
vuott~ tJ11 

. . . kylkiä vahattu ja kiniini - ynnä 
mallasjuomia nautittu - että pysyisi tuo 
kroppa kunnossa. Niin ja varoa täytyy, 
ettei malaria tai vitamiininpuutos pääse 
yllättämään. Siinäpä ne tärkeimmät uuti
set! 

Mitenkä olette ilman minua siellä pää
kallonpaikalla pärjäilleet? Muistathan 
kuinka lukuisat kerrat sain estettyä yri
tykset komentaa minut kaukomaille . No, 
viisaammat voittivat ja täällä sitä vain 
rauhaa turvataan. Niin , oli se sotakin täs
sä. Ohjuksia ampuivat, muutaman tuo
hon nurkan taa. Muuten menee mukavas-

ti . Miten siellä? Kiireitä tuntuu riittävän, 
kun juurikaan ette postia ennätä tänne
päin lähettelemään. Onhan se Balttia kyl
lä kovin lähellä, eikä Jugoslaviat ja Al
baniatkaan etäällä kotomaastamme ole. 
Niin että ymmärrän kyllä! Pidättehän ty
kit latingissa ja vartiopaikat vahvoilla! 

Tämä Välimeren ilmasto vaikuttaa 
merkillisellä tavalla. Vaatteisiin ja erityi
sesti housujen kauluksiin ja vöihin var
sinkin. Vaikka kuinka hyvää nahkaa oli
sikin niin vyö lyhenee näillä pituuspii
reillä pari kolme reiän väliä puolessa 
vuodessa. Ja tuota vaikutusta ei edes ki-
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niini- tai mallasjuomalla kumota. Olen 
kokeillut! Muuten menee kyllä mukavas
ti. Tämä työ on sellaista "cookin and 
lookin" -puuhaa, joka hyvinkin tälle var
talolle sopii, cookin eritoten . 

Onko muuten nimeni jo pudotettu pois 
listoiltanne? Varmaankin. Kuulin nimit
täin siitä virheestä ATK-ajossa, jonka 
seurauksena minutkin oli majuriksi ylen
netty. Ja vanhastaan jo olen oppinut, että 
majurina miehet ovat mitä ovat. Sittem
min kyllä oivalsin, että tuo ylennysjuttu 
olikin vain pilaa. Ajattele nyt kuinka 
kekseliästä! Ylennetään majuriksi aprilli
päivänä! Ennätin jo tuskailla mihin sen 
kaiken rahan kanssa joutuisin. Muuten 
menee kyllä mukavasti . 

Miten muuten joko on lumet pääteiltä 
sulaneet? Ja vieläkö töllisi on pystyssä 
vai onko nuoskalumi katon sortanut? 
Täällä on aurinko porotellut jo kuukausi
kaupalla yhteen menoon, paitsi yöai
kaan . Niin, että ei tässä muuta kuin hy
vää luistoa suksiinne! 

H.C. 

P.S. Ensikertalainenhan on aina etusijal
la, kun tänne porukkaa laitetaan . Olenkin 
tavannut monia, jotka jo viidettä kertaa 
ovat ensikertalaisina ! 

sama H.C. 
P.P.S. Tiinalle terveisiä, muille ei täältä 
asti kannata laittaa! 

edelleen sama H.C . 
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Pärske1Åä 
Tapahtumia 
(Utön lke) 

Pääsiäislauantaina nähtiin Utön kivellä 
pieniä pisamanaamaisia noitia ja muita 
sähikäisiä virpomassa ja pääsiäisherkkuja 
keräämässä. 

Sotilaskotisisar Aune Hannula kävi 
huhtikuussa ilahduttamassa Utön varus
veijareita. Aune järjesti munkin myynnin 
lomassa pojille tietokilpailun maailman 

KIRJAIMET SEKAISIN! 

mausteista. Kahden päivän ajan pojat 
haistelivat, maistelivat ja hypistelivät 
näytteitä. 

Tiukan loppukilpailun jälkeen voittajia 
löytyi kuusi kappaletta. Palkintojen li
säksi pojat saivat tietoiskun erilaisista 
mausteista. Kiperiäkin kysymyksiä oli, 
tässä niistä yksi; Mikä on se yrttimauste, 
jota linnakkeen ruoassa käytetään torstai
sin? Keskiajalla tätä maustetta käytettiin 
lemmenyrttinä. 

Alla olevissa nimissä ovat kirjaimet sekaisin. Järjestämällä ne uudelleen voi löytää 
Kalkaksesta tuttuja nimiä. 

1. VESA HOLPMAA 6. ELINA AROKIRSINO 

2. ALLI SOMAOVI 7. KERSTIN KOSNOIN 

3. KARI NEVAS 8. SATU LIHAPINO 

4. OLLI HIENAA 9. HENNO SUPERPOO 

5. RITVA MARJONEN 10. RAIMO KANNE 

Oikeat vastaukset näet seuraavassa Kalkaksessa. 
Rentouttavia hetkiä tehtävän parissa!! 
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Kruunu pitää huolta pojistaan 
(Utö äitienpäivänä -91) 

Kaikkien Utössä palvelevien varus
miesten äidit oli kutsuttu tutustumaan 
linnakeolosuhteisiin, Turun rannikkoryk
menttiin ja saaristoon yleensä. 

Ka Paraisella matka taittui kauniissa, 
mutta kylmässä kevätsäässä. Perillä oli 
ohjelmaa laidasta laitaan saaren yleisesit
telystä säähavaintoihin. 

Toivottavasti matkasta jäi oikea ja 
myönteinen kuva. 

Ka Parainen muuttuu hetkessä kuljetusaluk
sesta maalihinaajaksi - puutavaralaivasta äi
tien matkustusalukseksi. 

Harjoittelua ja harjoittelua siellä jossakin. 

Örö ja Gyltö huhtikuu ja 
toukokuu -91 

Rykmentin raskaanpatterin kilpa
ammuntaleiri pidettiin Orössä loistavan 
kauniissa kevätilmassa. Leirin puolivä
lissä ammuttiin Gyltössä näyttävä am
munta, jota seurasi myös Ruotsin meri
voimien komentaja. 

Toukokuun lopulla saimme taas näyt
tää osaamistamme Puolustusvoimien ko
mentajalle sekä naapurimaamme Ruotsin 
puolustusvoimien komentajalle. 

Näytöksistä selvittiin kunnialla ja 
osaaminen nousi oikeuksiinsa. 
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Ulla vuoden sisar 
(K:kari kevät -91) 

Rannikkosotilasko
tiyhdistyksen hallitus on 
valinnut kaikkien kodin
hoitajiensa joukosta vuo
den kodinhoitajaksi Ulla 
Junnilan Kuuskajaskarin 
sotilaskodista. 

Onnentoivotukset Ul
lalle! 

Toini eläkkeelle 
(K:kari 19. 4. 1991) 

1 

Toini Torvinen lähti eläkkeelle Kuus
kajaskarista 19. 4. 1991. Työpäivä alkoi 
työtovereiden saattelemana ja huipentui 
haikeisiin läksiäisiin . Koko linnake kiit
tää Toinia hyvästä työpanoksesta ja toi
vottaa leppoisia eläkepäiviä sinne Sotka
moon. 
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Komentotoimisto tiedottaa: 

Turun rannikkorykmentissä 4 . 6. 1991 palki
tut sekä y lennetyt 
Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan Ritarikuntien 
suurmestari on myöntänyt 

Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan rita
rimerkki: 
- majuri Pentti Hänninen 

Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkki: 
- yliluutnantti Aaro Kantonen 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luo
kan mitali kultaristein 
- toimistosihteeri Paula Vehmanen 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mita
li 
- ruokala-apulainen Toini Torvinen 
- ruokala-apulainen Tarja Sahlberg 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
sotilasansiomitali: Sotilasmestari Heimo 
Lempiäinen 

Tasavallan Presidentti on sotilaskäskyllään 
11/1991 ylentänyt 4. 6. 1991 

V änrikeiksi: 
- ylivääpeli Engberg Staffan, Eskelinen Paa
vo, Hyökyvirta Esa, Koivukoski Seppo, Kos
ki Harri , Laitinen Jyrki , Lammes Paavo, 
Laurila Juha, Posti Antti, Salakari Lauri , 
Sund Matti , Torninoja Vesa, Vesala Vesa, 
Viitala Markku , Väänänen Timo, Åberg Juha 
- vääpeli Eskola Harri , Hulgren Harri , Kal
lio Erkki, Kantonen Jonna, Koisti Timo, 
Koivunen Jyrki, Käri Mika, Liimatainen 
Markku , Lindberg Lars-Erik , Luntamo Timo, 
Mäkelä Timo, Rautiainen Pasi , Vironmäki 
Timo 

Turun Rannikkorykmentin komentajan pää
töksellä on ylennetty päivämäärällä 
4. 6. 1991 

Kersantiksi: 
- res alikersantti Janne-Pekka Huuhtanen 
- res alikersantti Harri Heikki Aho 
- res alikersantti Juha Tapani Sundell 

Alikersantiksi: 
- V-korpraali Bertel Alexej Eklund 
- varastomies Aarne Matti Pennanen 

Taloon tulleet: 

- kersantti Janne-Pekka Huuhtanen opetus
upseeriksi Kuuskajaskarin linnakkeelle 
ajaksi 3. 6.-31. 12. 1991 

- kersantti Juha Sundell opetusupseeriksi 
Huoltopatterille ajaksi 3. 6.-31. 12. 1991 
- kersantti Harri Aho opetusupseeriksi Huol

topatterille ajaksi 3. 6.-31. 12. 1991 
- kersantti Helge Sainio tilapäiseksi koulutta

jaksi Huoltopatterille 1. 5 .-31. 12. 1991 
- kersantti Rami Harvonen opetusupseeriksi 

Gyltön linnakkeelle ajaksi 29. 4.-
31. 12. 1991 

Tehtävään määräykset: 

Marit Larnmes värvätyksi tilannevalvojaksi 
Utön linnakkeelle 1. 8. 1991 lukien. 
Mervi Lempiäinen toimistovirkailijaksi Saa
ristomeren Rannikkopatteriston Esikuntaan 
1. 8. 1991 lukien. 
V-kersantti Heikki Salakari Reilan vartion 
vartiopäälliköksi 1. 7. 1991 lukien. 

Siirrot: 

Ylivääpeli Jukka Lehtinen Turun Rannikko
rykmentistä Rannikko laivastoon 1 . 7. 1991 
lukien . 

Kihlauksensa ovat julkaisseet 1. 3. I 991 
Raumalla vääpeli Markku Liimatainen ja 
lääkäri Päivi Tyrväinen. 
Untuvikkoja ei ole kuoriutunut , mutta 
uskomme jossain haudottavan. 
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Kevätlinnustusta 

Pilvettömän taivaan itäkoillinen ranta 
rusotti aavistuksenomaisesti pastellivä
reissä, kun temmeltäväin tuulten kasvatti 
käynnisti asianmukaisesti varustetun me
renkulkuajoneuvonsa melkein uuden 
pääkoneen. Hiljaisen eteläkaakkoisen 
tuulen työnnellessä verkalleen ajelehtivia 
keväisiä kohvajäälauttoja pitkin saariston 
selkiä, pörisytteli sankarimme vahvem
man näköisiä lauttoja väistellen kohti 
Svartkobbia. 

Taivaanrantaa katsoessa oli selvästi 
havaittavissa kohtapäätä uhkaava aurin
gon nousu . Kalkkaat ulvahtelivat kai
hoansa ja alliparvet kehuskelivat moniää
nisesti itseänsä, suorittaen samalla ilma
tanssejansa. Kevätaamu oli siis juuri sel
lainen, mikä se Suomen saaristossa vain 
voi olla. 

Svartkobbin luona temmeltäväin tuul
ten kasvatti totesi luodon länsi- ja luo
teispuolen jäättömäksi, kun taas tuulen 
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puolella oli rantaa vasten puristumassa ja 
kasautumassa laaja heikon jään alue. 
Sankarimme ankkuroi houkutuskuvat 
lännen puolelle, rannan tuntumaan ja kis
koi veneen pohjoisrannan laakealle kal
liopaadelle viritellen vielä keulaköyteen 
vedellä täytetyn muovikanisterin "ankku
riksi" rannalle. Tämän jälkeen temmeltä
väin tuulten kasvatti viritteli ampumakoi
jan kuvien puoleiselle rannalle ja aloitti 
kahvia juoden kevätlinnustuksen. Aurin
ko nousi , lintuja lenteli ja Ruotsinlaivat 
ajelivat Turun suuntaan jonossa kuin 
köyhän talon porsaat. Kahvin juonnin lo
massa sankarimme laukoi laiskahkosti 
haulikkoansa ja osumia saaneita haahko
ja retkahteli selkäuintiasentoon muutama 
kappale. Välttyäkseen pitkältä linnunke
räysmatkalta sankarimme hörppäsi kah
vimukin tyhjäksi , kohenteli housujansa 
ja lähti taapertamaan veneellensä. Svart
kobbin laelle kiivettyään temmeltäväin 
tuulten kasvatti havaitsi, että isojen lai
vojen synnyttämä maininki oli irrottanut 

kohvajäälautan rannasta ja tuuli työnteli 
verkalleen hajanaista jäätä pohjoisluotee
seen. Veneen peräkin melkein uusine 
pääkoneineen pilkotti kalliorinteen juu
rella . Vielä pieni kierros ja sitten vain 
veneen työntäminen vesille ajatteli san
karimme tallustellessaan heräävän kevät
aamun tunnelmasta nauttien kohti veneen 
maihinvetopaikkaa. 

"No voihan perhana", ajatteli temmel
täväin tuulten kasvatti havaitessaan, että 
maininki ja jäät olivat yhteistuumin vie
neet "ankkurina" olleen kanisterin men
nessään ja siinä sivussa oli venekin seu
rannut ajelehtivaa jäälauttaa ja kellui rau
hallisesti poispäin noin viidentoista met
rin päässä rannasta. Harkittuaan hetken 
uimaan lähtöä päätti sankarimme kuiten
kin kutsua mukanaan olevalla radiolla 
apua hieman myöhemmin , ja niinpä hän 
paarusti takaisin ampumakoijalle juo
maan kahvia ja seurailemaan lintujen 
lentelyä houkutuskuvionsa ympärillä. 
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Aurinko lämmitti, kello kävi , vene 

loittoni ja ajelehtivat jäät veivät sanka
rimme houkutuskuvatkin mennessään. 
Temmeltäväin tuulten kasvatti arveli aa
mun jo olevan niin pitkällä, että ihmiset
kin ovat heränneet. Hän otti radion esille 
kutsuakseen idän puolella näkyvää meri
valvonta-asemaa. Muuten ajatus ja suun
nitelma olivat aukottomia, mutta radion 
virtalähde oli hukannut juuri kutsun lä
hettämiseen tarvittavan virran . Höpötet
tyään aikansa nahkakotelossa olevalle 
sähkötekniselle taitorakenteelle , havaitsi 
myös temmeltäväin tuulten kasvatti vir
tavajauksen. "No eipä hätää - näkeehän 
tuo merivalvontamies sankarimme yksi
näisellä puuttomalla luodolla. Aloitetaan 
hädänalaisen tilan ilmaisemiseen tarkoi
tettujen kansainvälisten merkkien anta
minen, niin, kyllä kohtapäätä rynnistää 
reippaat apuvoimat paikalle." Näin mu
tisten ja mietiskellen sankarimme perusti 
merkinantotukikohdan (viestiaseman) 
saaren korkeimmalle kohdalle , josta hän 
paljaalla silmällä näki merivalvontamie
hen silhuetin valvontakuvan ikkunassa. 

Tuntien pappenheimiläisensä hän päät
ti varmuuden vuoksi aloittaa kahvin 
juonnin ja eväitten syönnin säännöstelyn. 

Hätäraketteja sankarillamme ei ollut 
mukana, koska hänellä oli radio . Muita 
merkinantovälineitä hänellä kyllä oli ; 
taskulamppu, haulikko ja patruunoita, 
tulentekovälineet ja kirkkaita vaatekap
paleita. Temmeltäväin tuulten kasvatti 
päätti säästää taskulampun pimeän tu
loon, mutta antaa muilla keinoilla oikein 
rautaisannoksen merkkejä, jotta valvon
tamiehelle ei jää epäselväksi sankarimme 
hädänalainen tila . Hän keräsi puita ja 
sammalta, sytytti voimakkaasti savuavan 
nuotion. Synnyttämänsä savumerkin li
säksi hän ampui ilmaan haulikolla kolme 
pamahdusmerkkiä noin minuutin välein. 
Sen jälkeen hän heilutti oranssista sade
puvusta tekemäänsä lippua ja antoi vielä 
käsimerkein ymmärtää, että apu on nyt 
tarpeen. Merkkiä viestin ymmärtämisestä 
tai havaitsemisesta ei kuitenkaan annet-

tu . Todettuaan, että viestitysyritys tämän 
valvojan osalta on turha, päätti temmel
täväin tuulten kasvatti pitää kahvitauon 
ja uusia yrityksensä seuraavan valvonta
vuoron aikana. 

Aurinko paistoi, sankarimme rusket
tui, antoi merkkejä ja joi taas säännöstel
tyä kahvia . Tämä harrastus jatkui vielä 
neljän vuoron ajan . Ollessaan taas kahvi
tauolla temmeltäväin tuulten kasvatti 
kuuli perämoottorin pörinän lähestyvän 
pohjoisesta - viimeinkin . Aurinko oli jo 
painumassa mailleen, kun talouskapteeni 
Jukka tuli saaren rantaan ja tiedusteli : 
"Etkös jo ala tulla kotiin?" Temmeltä
väin tuulten kasvatti vastasi: "Onkos sul
ia tupakkia?" Kun sankarimme ei tiedus
tellutkaan kahvia, havaitsi Jukka, että 
kaikki ei ole mallillaan ja sai tieduste
luunsa vastauksena kuulla lyhyen ker
tauksen päivän tapahtumista. Jukka taas 
kertoi , että sankarimme vaimo oli ruoan 
kanssa odoteltuaan lähettänyt Jukan ha
kemaan äijän kotiin linnustamasta. 

Kun tavarat oli lastattu Jukan venee
seen, kävivät kumppanukset illan hämär
tyessä vielä etsimässä karannutta venet
tä . Seuraavan päivän etsinnätkin olivat 
tuloksettomia ja vene "tuomittiin" jo ka
donneeksi. Parin viikon kuluttua soitet
tiin Elvesöstä, että kadonnut vene oli aje
lehtimassa takaisin lähtöpaikkaansa. 

Näin temmeltäväin tuulten kasvatti sai 
takaisin hieman kolhiutuneen veneensä 
ja melkein uuden pääkoneen. 

Onnellisesti päättyneen tuloksettoman 
kevätlinnustusmatkan opetuksena todet
takoon, että vene kannattaa ankkuroida 
myös maissa ja ettei kannettavaan säh
köön aina kannata luottaa. 

Psii 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet! 

Parhaat terveiset Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosikokouksesta 20. 4. Oulusta. 
Kiltamme oli siellä edustettuna kolmen miehen voimalla. Saimme runsaasti tietoa 
Pohjois-Suomen puolustuksen järjestelyistä. Ruokailimme Pohjan Prikaatin ruokasa
lissa, jossa myös oli prikaatin perinne-esineistö. Vuosikokous sujui meidän osaltam
me hyvin , killan liittoneuvostoon valittiin killastamme Matti Ahlroos ja Pekka Aitero. 

Kevät keikkuen tulevi, joskin hieman kangerrellen. Sen mukana tulevat myös ke
vään ja kesän retket. Ohjelma on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuolisek
si. Eräänä haittatekijänä on se, että jokaiselle retkelle ja tutustumiskäynnille eivät 
kaikki halukkaat ole mahtuneet mukaan. Tämä on valitettava seikka, mutta sille em
me voi mitään. Olemme kuitenkin yrittäneet järjestää mahdollisimman monta tilai
suutta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä ainakin johonkin mukaan. Pääsy edel
lyttää kuitenkin aina aktiivisuutta eli toisin sanoen mahdollisimman pikaista ilmoit
tautumista. Toivomme myös, että mahdollisista peruutuksista ilmoitettaisiin riittävän 
ajoissa, jotta jonossa olevilla halukkailla olisi mahdollisuus päästä mukaan. 

Toivo Veriö 
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KALKAS 
vuoden kiltalehti 

Turun Rannikkotykistökillan ja Turun Rannikkorykmentin julkaisema tiedotuslehti 
Kalkas on valittu vuoden 1990 kiltalehdeksi . Valinnan ovat suorittaneet Maanpuolus
tuskiltojen Liitto ry ja Suomen Sotilas-aikakauslehti. Kalkas on ilmestymisestään asti 
ollut kärkipäässä maassamme ilmestyvän 44 kiltalehden joukossa, kunnes vuonna 
1990 tuli kunniakas kärkisija. Tästä ansaitsevat suurimman kiitoksen lehden toimitus
kunta ja myös muut lehden hyväksi työtä tehneet. Turun rt-kilta sai lisäksi historiikin 
kirjoittamista varten 2 500 markan apurahan. 

Maanpuolustuskiltojen Liitolle ja Suomen Sotilaalle suurkiitos tunnustuksesta ja 
apurahasta. 
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Killan johtokunta 1991 
Puheenjohtaja Toivo Veriö , puh . 921/311 2173 
Varapuheenjohtaja ja Suomen Sotilas-lehden asiamies 
Matti Ahlroos, puh. 921/323 746 
Sihteeri Elina Laiho, puh . työ 921/695 362, koti 921/352 127. 
Taloudenhoitaja Irmeli Mäihämäki , puh. työ 921/655 014, koti 921/392 464 
Huvitoimikunnan vetäjä Heikki Kiviranta, puh. 921/462 508. 
Jäsenkirjllri Helga Wilkrnan , puh. 921/317 332. 
Hallituksen muut jäsenet: Albert Heino, puh. 921/329 870, Heikki Kanervamäki , 

puh. 921/371 176, Kauko Peltonen , puh. 921/442 264, Timo Kuorehjärvi , puh. 
921/501 604, Pentti Laine, puh . 921/771 552, Reino Linkosaari, puh. 921/392 362, 
Heikki Suomäki , autopuh. 949/520 880. 

Kun komentajalta 
ajettiin parta 

Ennen aikaan olivat parturit harvinai
suuksia sotatoimialueella mutta nykyisen 
suursodan aikana on rykmentissä annettu 
tehtävä jollekin pääalan ammattimiehel
le . Sodan vielä riehuessa Hangon sotatoi
mialueella oli komentaja tarkastusmat
kallaan pakotettu turvautumaan tällaiseen 
"kenttäparturiin". 

Kun parturi oli asettanut komentajan 
istumaan veti hän taskustaan likaisen 
saippuapalasen, sylkäisi siihen ja siveli 
sillä komentajan kasvoja, kunnes ne oli
vat riittävästi saippuoidut, niin että parta-

veitsi voi leikata kovaa sänkeä. Kun veit
si oli tehnyt tehtävänsä ja parturi katseli 
tyytyväisenä käsiensä työtä , kysyi ko
mentaja. "Onko minun partani nyt ajettu 
samalla tavalla kuin alaisienikin"? 

"Ei, herra komentaja", vastasi parturi, 
"kyllä minä osaan käsitellä esimiehiä oi
kealla tavalla. Sen vuoksi minä syljinkin 
saippuapalaseen ennenkuin aloin saip
puoida teidän partaanne. Alaisille minä 
sylen aina kasvoihin kun minun pitää 
saippuoida heidän naamansa" . 

P-ri. 

• 
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-VARUSMIEHET 
liittykää oman aselajinne 

kiltaan! 
Turun Rannikkotykistökilta ottaa tei

dät ilomielin vastaan. Tällä tavoin te 
voitte edistää maanpuolustustyötä ja vai
kuttaa killan kehitykseen. Täten myös 
voitte tavata varusmiestovereitanne ja sa
malla varmistatte Kalkkaan saannin va
pauduttuanne varusmiespalvelusta. Voit
te myös ottaa tyttöystävänne mukaan kil
lan toimintaan. 

Liittyminen kiltaan voi tapahtua il-

moittamalla siitä joko killan puheenjoh
tajalle tai sihteerille. Killan puheenjohta
jan Toivo Veriön osoite on: Aurakatu 15 
A 1, 20100 Turku, puh. 921-311 217 ja 
sihteerin Elina Laihon puhelinnumero on 
virka-aikana 695 362. Killan eri tilai
suuksista ilmoitetaan kahdesti sekä Tu
run Sanomissa että Turkulaisessa. Toi
mintasuunnitelma ilmoitetaan Kalkkaas
sa. 

ILMOITTAUTUMISKORTTI 

TURUN RANNIKKOTYKISTO KILTA r.y. 
jäseneksi 

Täydellinen nimi: 

Ammatti: 

Soti,lasa•rvo: 

Polv.aika jo pa•i•kka: 

Sosiaaliturvatunnus: 

Harrastukset: 

Osoite: 

Postinumero: ..... ...... ............. .. ...................... Postitoimipai•kka: ...... ................................ ......... . 

······································Äfr.iiiärjöitiis·· ·· ························•········ 
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Ohi on - vai onko? 
Suomalaisille erittäin tyypilli

nen piirre on korkea maanpuo
lustustahto. Persianlahden krii
sin aikana tehdyn mielipidetie
dustelun mukaan lähes 90 % 
suomalaisista olisi valmis puo
lustamaan isänmaataan. Näin 

POSTIKORTTI 

korkeaan lukuun tuskin pääs
tään monessakaan valtiossa. 
Korkeasta maanpuolustustah
dosta juontanevat juurensa 
myös aktiiviset reserviläisjärjes
töt sekä useat eri joukko-osasto
killat. 

TURUN RANNIKKOTYKISTO KILTA r.y. 
PL 531 

20101 TURKU 10 

., 
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Hyvänä esimerkkinä aktiivisesta 
joukko-osastokillasta on oma kiltamme, 
Turun Rannikkotykistökilta, jonka lukui
sat ympärivuotiset tapahtumat ovat saa
vuttaneet suuren suosion kiltasisarten ja 
-veljien joukossa. Monet tilaisuudet ovat 
olleet jopa niin suosittuja , etteivät kaikki 
halukkaat ole mahtuneet mukaan. Yksi 
puute kuitenkin näissä tapahtumissa on 
pistänyt allekirjoittaneen silmään, nimit
täin nuorten kiltalaisten vähälukuisuus . 
Kiltamme johtokunta, johon myös alle
kirjoittanut kuuluu, on huomioinut tämän 
epäkohdan ja kokouksissa on asian tii
moilta herännyt keskustelua. Ratkaisu 
ongelmaan ei ole kuitenkaan helppo eikä 
yksinkertainen . 

Maanpuolustusjärjestöjen kannalta rat
kaisevat osa-alueet ovat toiminta ja tie
dotus. Omassa killassamme tiedotus on 
mielestäni hoidettu hyvin . Tästä on oiva
na esimerkkinä tämä Kalkas-lehti . Suuri 
kiitos kohdistuu samalla puheenjohtajal
lemme kiltaveli Toivo Veriölle, joka va
rusmiesten kotiuttamistilaisuuksissa huo
lehtii myös killan toiminnan tiedottami
sesta puolustusvoimista vapautuville va
rusmiehille . 

Hyväkin tiedottaminen ilman nuoria 
kiinnostavaa toimintaa jää kuitenkin 
tuloksettomaksi. Oli löydettävä uusia 
toimintamuotoja, joista nuoretkin oli
sivat kiinnostuneita ja tiedotettava 
näistä nuorille. 

Esimerkkinä tällaisesta olisivat vaik
kapa killan ampumamestaruuskilpailut . 
Monissa reserviläisjärjestöissä on nuoria 
yritetty saada mukaan toimintaan perus
tamalla nuorten alaosastoja. Tällainen 
ratkaisu saattaisi toimia myös omassa 
killassä, joskin ongelmana on juuri aktii
visten jäsenten puute. 

Syy nuorten vähyyteen kiltatoiminnas
sa ei kuitenkaan ole pelkästään maanpuo
lustusjärjestöjen . Puolustusvoimien pal
veluksesta reserviin siirtyvien "Ohi on
mentaliteetti" haittaa nuorten rekrytointia 
maanpuolustustyöhön. 

Maanpuolustusasioihin ei kerta 
kaikkiaan riitä aikaa ja kiinnostusta 

heti varusmiespalveluksen jälkeen. 
Mielissä on alkava uraputki tai opiske
lupaikka. 

Armeijakaverit unohtuvat, kunnes kut
su kertausharjoituksiin ehkä tipahtaa pos
tiluukusta. Tämä hetki olisikin otollinen 
maanpuolustusjärjestöille "värvätä" nuo
ria . Ongelmaksi kohoaa se, että maan
puolustusjärjestöillä ei ole mahdollisuuk
sia pitää kirjaa varusmiespalveluksensa 
suorittaneista , joten kiltaan liittyminen 
jää nuorten omalle vastuulle. Tiedotus 
killan toiminnasta kertausharjoituksissa 
olisi yksi ratkaisu. Kiltamme on tätäkin 
kokeillut, mutta huonolla menestyksellä. 
Niinpä ratkaisua lienee etsittävä jo varus
miespalvelun aikana tapahtuvasta tiedo
tuksesta sekä yhteistoiminnasta varus
miestoimikunnan (VMTK) kanssa . 

Kiltamme johtokunta olikin erittäin 
tyytyväinen saadessaan VMTK:n pu
heenjohtajalta kirjeen, joka käsitteli juuri 
killan ja varusmiestoimikunnan yhteis
työtä. Kirjeen johdosta killan johtokunta 
päätti kutsua VMTK:n puheenjohtajan 
kokoukseemme, mutta jo kahdesti on 
hämmästykseksemme jäänyt tulematta. 
Mielestäni juuri VMTK:n ja kiltamme 
välisellä yhteistyöllä saisimme kerrotuksi 
varusmiehille "intin" jälkeisestä maan
puolustustyöstä ja tiedotetuksi kiltamme 
toiminnasta. Avainsana on nimenomaan 
yhteistyö. Siispä toivoisinkin niiden hen
kilöiden, joille tämän artikkelin johdosta 
herää ajatuksia tai kommentteja ottavan 
yhteyttä allekirjoittaneeseen tai johonkin 
muuhun johtokuntamme jäseneen. 

Kevät on muutosten aikaa ja tämä ke
vät onkin tuonut paljon muutoksia. Per
sianlahden sota ja Baltian tilanne ovat 
korostaneet maanpuolustuksen merkitys
tä. Myös maamme hallituksen päätökset 
Pariisin rauhansopimuksen ja YYA-sopi
muksen osalta ovat antaneet uusia haas
teita maanpuolustusjärjestöjen ja puolus
tusvoimien yhteistyölle. Maanpuolustus 
on yhteinen asiamme, vaikka OHI 
ONKIN! 

Kiltaveli Timo Kuorehjärvi 
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Kalkas toivottaa 
lukijoilleen Kaunista ja "trooppisen lämmintä kesää". 
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Kiltalaisten retki 
Pyhämaan uhrikirkkoon 

Killan retkiohjelma jatkui keväällä tu
tustumiskäynnillä Pyhämaan uhrikirk
koon sunnuntaina huhtikuun 7. päivänä. 
Jumalanpalveluksen piti mieliinpainuvas
ti kirkkoherra Atso Eerikäinen . Sen jäl
keen juotiin Pyhämaan Marttojen järjes
tämät kakkukahvit ja siirryttiin tutustu
maan uhrikirkkoon. 

Tämä Pyhämaan Luodon kirkko on 
maamme vanhimpia puuarkkitehtuurin 
muistomerkkejä. Se on rakennettu 
1600-luvulla, joskin ajankohdasta on 

useitakin vaihtoehtoja. Yhtenä on mai
nittu vuosiluku 1539, mutta nykyisen 
kirkon paikalla on varhaisemmin saatta
nut olla sen edeltäjä. 

Pieni Pyhämaan seurakunta on pitänyt 
hyvää huolta arvokkaasta muinaismuis
tostaan . Niinpä uhrikirkko punaisine sei
nineen ja mustine paanukattoineen on 
kaunis ja kiintoisa nähtävyys. 

Retken aikana tutustuttiin myös seu
dun kotiseutumuseoon ja Uuteenkaupun
kiin. 

Pyhämaan luodon uhrikirkko 

' I 

Kirkon kuoriaidake, jonka päällä on maalattu punakehyksinen tekstitaulu. Siihen on kirjoitettu : 

('l !1M:i tili iirr._. Cd, th~ !:;, 1,\ 1:~ h -~• ii i.:: ti!I V,lJ011t1 t, . -•~nif11:.- t· ci·!iafJ 
ccr, ll!C! !foritt,n~ i!~!) mro:. -\ 1H l h'< '!J)';1 l,;::1 J! i,~tH 1~\i':ln ti ru!lll .~, iii.io lYlJiiirr 
~ n!cfi:n ll?~('fJ fi 11 t flc !! ti:;; , iifii.,1 1:>i1. ,,;: i i in ir, :l 0. '.3'.'< nlfnr ~- :JJI. l!lnno 
l fiG 7 . 1 

Killan muuta toimintaa 
Suojelukurssit, jotka pidettiin 

10-11. 4. ja 17-18 . 4., eivät kiinnosta
neet kiltalaisia siinä määrin kuin oli aja
teltu. Osanottajia molemmille kursseille 
oli yhteensä vain 34. Persianlahden so
dan päättyminen kai vei innostuksen. 
Kuitenkin väestönsuojelu on asia, jonka 
tulisi kiinnostaa jokaista Suomen kansa
laista. 

Tätä kirjoitettaessa on 11. 5. pidettä
välle turvallisuuspäivälle osanottajia il
moittautunut tyydyttävästi. Asiaan sa-

moin kuin muista tulevista retkistä pala
taan seuraavassa numerossa. 

Täydennyksenä numerossa l/91 ilmoi
tettuun ohjelmaan tulkoon mainituksi , et
tä tutustuminen panssarimuseoon , 
Wickströmin taidemuseoon ja Marskin 
majalle tapahtuu 6. 7. sekä matka Berg
hamnin vartio linnakkeelle 13 . 7. Lisäksi 
tarjotaan mahdollisuus tutustua Sortava
laan 13.- 15 . 8. välisenä aikana. Lähem
mät tiedot saa puheenjohtajalta. 
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III/90AuK I 
Onnittelut aliupseerikurssin ensimmäi

sen jakson suorittamisesta! Teille on nyt 
opetettu aliupseereilta vaadittavat aselaji
tiedot ja -taidot teoriassa sekä sovellettu 
opittua käytäntöön patteriharjoituksessa, 
jossa sen lyhyydestä huolimatta näkyi 
selvästi taitojenne kehittyminen. Kuvaa
vinta ovat omat ajatukseni harjoituksen 
aikaa. Ensimmäinen päivä: 'Tätä ei us
kalla selvin päin katsella , ei noista mil
loinkaan tule valmista patteria.' Toinen 
päivä: ' No olen minä parempiakin patte
reita nähnyt.' Kolmeas päivä: 'Miten voi 
kolmessa päivässä amatööreistä tulla 
tuollaisia ammattilaisia???' Eli lyhyydes
tään huolimatta harjoitus täytti tehtävän
sä. Jälkeenpäin on tullut lisää kokemusta 
näytösammunnoista, ja tällä hetkellä on 
todettava, että olette ampumateknisiltä 

taidoiltanne ja tiedoiltanne huippuluok
kaa. 

Koulutus jatkuu nyt rannikkotykistö
kouluna ja tänne jääneillä aliupseerikurs
sin toisella jaksolla , jolla teille opetetaan 
alokasryhmänjohtajalta vaadittavat tiedot 
ja taidot. Teidän on tänä aikana harjaan
nuttava tehtäviinne niin hyvin , että olette 
valmiita ottamaan johdettavaksenne ke
säkuussa palvelukseen astuvat alokkaat. 
Se tehtävä tulee olemaan Teille tähänas
tisista vaativin . Teillä on tietoa, mutta 
kokemus ja arvovalta puuttuvat. Kaikilla 
on kuitenkin edellytyksiä onnistua. Nyt 
on näytön paikka. Olkaa lujia, oikeuden
mukaisia ja ymmärtäväisiä! 

Toivotan kaikille menestystä ja hyvää 
jatkoa. 

Yliluutnantti P Lintuaho 

Oppilaan mietteitä 
kurssista 

Verraten edelliseen AUK l :seen tämä 
kurssi oli fyysisesti helpompi, koska ei 
ollut pitkää Korppoon marssia . Kurssi oli 
kuitenkin haastava ja loi itsevarmuutta 
oppilaiden pitämien oppituntien ja har
joitusten merkeissä. 

Oppilaiden kesken synnytti kilpailua 
RTK:n paikat ja jotkut käyttivätkin huo
mattavasti enemmän aikaa lukemiseen 
kuin muut - näin muutama myös reputti 
kurssin . Kokeita edeltävinä iltoina luok
ka ja tyhjät tuvat täyttyivät oppilaista, 
joista suurin osa pälisi päivän tapahtu
mista nauttien virvokkeita ja poistuen 

nukkumaan 23 .00. Sitkeimmät jatkoivat 
pikkutunneille asti ja päätöstilaisuudessa 
se palkittiin! 

Kuten alokasaikanakin, kurssin alussa 
meni muutama viikko ennen kuin tupa
kaverit pääsivät tutuiksi keskenään. Ja 
vapaaehtoisuus AUK I:sselle huomattiin 
hyvänä ryhmähenkenä. 

Kurssiin mahtuu paljon hyviä muistoja 
ja kaikkien AUK:hon halunneiden mie
lestä se oli paras ratkaisu. Mielenkiintoa 
kurssiin edesauttoivat hyvät kouluttajat 
sekä kurssin vetäjä ltn Raitio . 

Sivölitunnelmissa: Opp Neuvonen 

-r<------------
Keskiölinja 

1. Arajårvi Maiti "Arde" 
25. 7. 69 yo Turku. Ar
den oppilasjohtajaviik
ko ofi tuskaa koko lin
jaHe, eniten miehelle it· 
sel~n. 

7 .Koppanen Janne 
"Zorro" 16. 9. 71 sår
måysmestari Rauma. -
Aikoo tosissaan saada 
vuoden nukkumattil(j.. 
san ekan palkinnon eli 
oman iskemäkorjai
men. Kåy punttisalilla 
muka bodaamassa, 
muna todellisuudessa 
varastaa painoja yksi 
kerrallaan. 

Sot.mest. Oranen Mika 
"Orde". Kivikasvo. joka 
kuitenkin innostui pat
teriharjoituksissa jopa 
hymyilemåån. Motto: 
"Poja~ puolittaisia suo
rituksia ei tule hyväk
syä". 

Kokelas NtOmelå Juha 
5. 5. 70 vatt:. yo Vahto. 
Pitkåpinnainen hymy
poika. jaksoi selittåå 
yksinkertaisemmatkin 
asiat viiteen kertaan. 

Alikersantti Karvinen 
Jarkko "Gatfield" 
11 . 10. 71 lil.yo Ulvila. 
Ak>kasajan ärsyttävin 
alikersantti osoittautui
kin mukavaksi hem
moksi. Keskiön kuo
pus. 

2. Daavittila Antti "Oa- 3. Falck Thomas 4. Hakanen Jaakko 5. Jaakkola Vesa "Jar
" Jake" 1. 10. 70 Kuk- de" 30. 6. 69 yo-mer
kalåhetli Vantaa. - lh- konomi Masku. Hajosi 
me kundi, jonka tassut Gyttooseen heti ensim
hakkaavat jatkuvasti mäisenä päivänä. Tuli 
mukavia rytmejä lupa· AUK:hon koska sotku
kaverien virkistykseksi. rakettejaldn tarvittiin. 

ve" 29. 4. 70 tekn.yo "flåk" 6. 6. 71 tekn.yo 
Espoo. ATK-fyysikko. Helsinki. Ikuinen pessi-
"Vain oppilas Oaavittila misti: "Lomilla paluu 
on ymmärtånyt asian". p ·. Tupa 2:n pahin 

leijaaja. 

Alikersantti Salminen 
Jari 28. 5. 70 fil.yo Tur
ku. HOm, hOm -tyyppi
nen seinånkolojen nys
vertåjl. Vaikeaselkoi
set ja monimutkaiset 
ajatusrakennetmat sor
tuivat usein omaan 
mahdottomuuteensa. 

6. Karo Marko "Karde " 
19. 4. 71 yo Turku. Lin
jan stuiba-mies. Ei kiin
nostunut maineesta ei
kä kunniasta "Nyt palo 
vati". 

8. Lahti Markku "Mau- 9. Lehmussaari Toni 10. Merikoski Sami 
ser· 20. 4. 71 yo Kiika- "Tonde" 3. 6. 69 kaup- "Merde" 5. 12. 70 yo 
la. - Huomaamaton pias Salo. - Joutui kes- Espoo. Todellinen 
diabolik-agentti, jonka kiöön tahtomattaan ja VMTL-NKV-talous-au. 
kaksi ekaa AUK-viik- yrittåå såilyttåå järken- Kaappi velåå vertoja 
koa kuluivat hissuk- sä matkimalla Pöntisen elintarvikekioskille. 
seen "Mauserin" seli- avaimenpyörittelyå.. lh-

11 . Metsänoja Janne 12. Niemi Jussi 21 . 7. 

~~:: 
00

~uille, missä me hymypoika. 

"MetstS" 6. 8. 70 atk- 71 leipuri Kaarina. Pkt-
mefkonomi Pertt~i. - ni mies, kova Uni. 
TodetltSta Rateko- Runsas sanavarasto: 
ainesta. jonka kaikki "Hajoo kinekseen" 
saivat kauhukseen "Hajoo aamuihis" "Ha-
huomata miehen oppi- joo hajoomiseen". 
lasjohtaja-viikolla. 
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13. Paakkarinen Matti ·p-· 15. 6. 70 labo
rantti Turku. - Keksii 
sanomista aina, ja saa 
yksinkertaisestakin 
asiasta väsättyå parin 
tunnin luennon, jota 
ikåvå kyllä harva jak· 
saa kuunnella k>ppuun 
asti. Aina vaiheessa 
vaikka ennakoi sikana. 

14. Paattilammi Tapio 15. Pakarinen Jussi 
"Tapsa" 19. 6. 70 14. 4. 71 fil.yo Turku. 
tekn. yo Kankaanpää. - Ullan vemppakone; ei 
Yleensä hi,ainen viili-- osallistunut yhdelle-
pytty, mutta innostuu kåän aamulenkille. 
silloin lållöin håröile-
måån tavalla, joka saa 

muut haukkomaan 
henkeä håmrnåslyl<-
seslå. 

16. Parkkinen Tuomas 
"Parde" 12. 4. 71 
tekn.yo Espoo. Ehdo
tonta rj-ainesta: "AJ
kaen vasemmalta tu
pakalle 1ai röökille -
mars". 

17. Påiviö Petteri "Pa
suuna" 29. 11 . 70 truk
kikuski Raisio. - Pystyi 
salaamaan virkkaus
harrastustaan yli kolme 
viikkoa ja oli våhåtlå 
hirttäytyä jåådessåån 
kiinni. Jaksaa leuhloa 
panssarivaunuajokortil
laan. "Se viiminen juna 
mun laukun vei '". 

18. Pönlinen Ville "Na
palmi" 1. 3. 71 pizza
taksi Helsinki. - Fiksasi 
avaimeensa narun ja 
aloitti uuden trendin, 
joka lyhyessä ajassa 
vie srvustaseuraajat 
hulluuden partaalle. 
Aloitti ekana rOökinos
tolakon ja vippasi muil
la. 

19. Suominen Tapio 
"Tapi" 11 . 5. 71 yo 
Turku. Keskiölinjan pa
ras suunnistaja - hikoili 
myös keskiöupseerina 

20. Taalikka Mikko 
"Miguel" 1. 7. 71 laula· 
poika Masku. - Ei ole 

vielåkåån havainnut 
olevansa luolassa, ja 
luultavasti siksi pyörit
telee silmiåån huoma
tessaan pikkuhiijaa to
tuuden. Joutuu kårsi
mäån, koska ei pitkien 
råpylOiden lakia pääse 
kulmamieheksi kolmi
jonoon. 

21. Tynys Tero "Ty:- 22. Vartiainen Petteri 23. Vä)'T)'OOn Pentti 
"Vålde" 14. 2. 70 
tekn.yo Espoo. - Ei 
muiden painostuksesta 
huolimatta ole halun
nut kotiutua linnakkeel
le, eikä edes omaan 
punkkaansa. Påivällå 
suhteffllisen hi~ainen, 
såästäå äänihuuHa yö
tä varten, jonka vuoksi 
moni on hajonnut ato
meiksi. 

nys" 5. 10. 71 fil.yo "Varde" 15. 2. 66 
Turku. - Jos ihminen kauppat.yo Turku. 
pislåå 250,- påivåsså Pappa-Vartiainen 1yr-
melleihin, kJulisi tämän måsi Orasen käytäväs
saavan jonkun taudin sä. Piti unohtumatto-
tai kasvaimen, mutta man esitfflmån rt-patte-
Tero vain nauraa ja, rin toiminnasta - reaa-
kumma kyllä, kertoo liaiassa. 
viihtyvänsä linnakkee,-
la. Motto: - No huh 
huh! 

Keskiön syvin olemus 
Mitä syntyy, kun samaan kippoon kaa

detaan 23 tiedonjanoista oppilasta, tusina 
rt-eepoksia, lukuisia pökerryttävän nä
köisiä keskiökojeita ja vielä kuorma
autolastillinen alan informaatiota? 

Epäilemättä pätevän opetuksen ansios
ta tuloksena on suvereenisti hallitseva 
keskiö. Tie tähän autuuden tilaan ei ole 
keskiöhanulle helppo; sen voimme tämän 
kaiken jo kokeneina helpottuneina tode
ta. Alikersantin arvon hankkiminen kes
kiölinjalta vaati mielettömästi rajua rutis
tusta, työtä ja ennen kaikkea yötyötä. 
Aivokuormituksen määrä tuntui joskus 
lamaannuttavalta, sillä ampuma-arvojen 
laskennassa lymyävien salaisuuksien set
viminen yömyöhään oli johtaa maanpuo
lustusmotivaation totaaliseen lahoami-

seen. Patteriharjoituksen aikana kurssilla 
opitut asiat sulautuivat kuitenkin eheäksi 
kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa tehty 
työ osoittautui vaivan arvoiseksi . 

Linjan positiivisia puolia oli ennen 
kaikkea kaiken turhan fyysisen rasituk
sen poisjääminen . Linjalla sai myös eh
dottomasti parhaimman näkemyksen rt
patterin tulitoiminnasta ja eri jaosten vä
lisestä informaation kulusta. 

AUK keskiölinjalla oli avartava ja an
toisa kokemus, vaikka emme päivittäin 
punnertaneetkaan. Täytämme varmasti 
paikkamme rt-patterissa T piirustakaan 
tinkimättä! 

LAATI: OPP PAKARINEN 
TARK.: OPP VARTIAINEN 
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Tulenjohtolinja 

Un Varjonen Pekka: 
Vanha viidakon sanon-
1a: Kun Valjonen pu
huu nNn viidakkokin 
vaikeooe. Motto: VAA
RINI Perkele. 

AJik. Saimk'len likka. 
14. n. 70. Kuin Måki
mattila. 

6. Knaapinen, 12. 5. 71 
PoJ-ia: Lirjan 10delli· 
nen salmiakkiruisku. Ei 
asiaa, josta Knaapisel
la ei olisi kysyttävää. 

Vån<. Mattila Jaakko, 
Parainen. Linnakkeen 
paras ja ainoa Huu
haa vänrikki. 

Kok. Huhtala Matias, 
7. 5. 71 Tampere : Suf. 
fei Huh1ala, 1odelinen 
fflbakone. Nukkuu 
myös iltavahvuuslas
keooan aikana. 

1. Hyrylåinen, 30. 12. 2. lnkilå, 5. 7. 69 Es-
70 Kauniainen: Stadin poo: Stadtn siuiba, 
lahja Turun Rannikko- Motto: Nyt rupee läski 
rykmentille, todellinen tummuu. 
suunnistaia. Tunnettiin 
nimellä Håröläinen. 

7. KUOl)pala, 3. 4. 70 8. Leino Oli, 18. 8. 69 
Helsinki: Kontula, in- P&ftteli : Uihreks kö<s· 
nakkeen kaasuhälytys. sille? Urjan, positiivi-

nen porkkana. 

Kok. Puro Antti, 8. 7. 
70 Turku: Tåssåkin 
asiassa on otettava 
huomioon se, ettå ke
såpåivinå ei lodella· 
kaan jaksa kuunnella 
puron solinaa. 

3. Inkinen, 6. 3. 70 Rei
la: Linnakkeen todelli
nen PredalOf, tuli valo
kuvaankin kypärä 
pååsså. 

9. Mähönen Aki, -72 
Turku: Opiskeli jo AUK 
ykkösen aikana itsen
sä lääkinlå AU:ksi sai
rastuvalla. 

AJik. Lind~m Sami, 
27. 5. 71 Nummi-Pusu
la: lsokynå Lindholm. 
Ainoa alikersantti, joka 
sammuttaa vak>nheitti
men vaahtosammutti
mella. 

4. Katava, 24. 11 . 70 
Paimio: Vrt. Wild Bigin 
paristokotekl. Aina 
myOhässå ruokailusta, 
syy: liian syvä uni. 

1 0. Mäkelå, 1. 2. 69 
Rauma: Sai patterihar
joituksen aikana raa
kuudestaan lisänimen 
sika-Mäkelä. 

AJik. Mäldmattila Aku, 
2. 5. 70 Alastaro: AUK 
l:n suurin ponnistus: 
Suuntimen tstukkan ir
rottaminen, Salminen 
ei saanut, Måkknattila 
ei viitsinyt (yhä paikal
laan). 

5. Kero Pasi, 3. 5. 71 
Turku. 

1 1. Nuorikkala. 13. 5. 
fi!i Turku: ~an ~ . 
1uoksi nuorempien p& 
råsså salmiakin kiilto 
silmissä. 
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12. Nyström Petri, 
3. 7. 70 Turku: Linnak
keen todellinen pai
nonvartija, motto: ihmi
sen luonnollinen olotila 
oo seijällåån. 

18. Tiilikainen, 3. 1. 71 
Salo: PH 7. Jos Tiilikai· 
nen ei istu pailillaan, 
eivåt asiat °'8 malli~ 
laan. 

13. Rastas, 8. 11 . 71 14. Raunio Mika, 11 . 6. 
Paimio: Unnakkeoo 70 Karjaa: Oppilas 
håkkilintu, jonka AUK niinko Raunio, taisteli 
aika oli pelkkää muni- lomilla pötynimuria 
mista. Uraputki intisså: vastaan (hävisi). 
Rastaasta Korpiksi? 

15. Sarlund, 13. 4. 70 
Espoo: Kuka tukM! "vil
lapaita" påållå iltape
sulle, varustuksen tu
kMl olla yhdenmukai
nen (Burt Reynolds) 

19. nmonen, 6. 4. 71 ~0. Toivonen Janne , 21. Vene, 17. 12. 70 
Orags~ård: Mies, joka 10. 12. 70 Lieto: Muu- , Rauma: 7.62 KVPV 70 
opiskeli itsensä auto- ten mukava mies, mut- (kevytpikavene). Uik-
mekaanikoksi loma· ta tosipaikan tullen me- kuu nopeasti ja setväs-
mall\Oilla. Sai tappo- nee hane neoåån. ti. 
tuomioita automaatti-
kameransa vuoksi. Hå-
rOistå härOin. 

16. Suominen, 29. 9. 
71 Karjaa: Ette jätkät 
usko kuin paijon mua 

17. Tapani, 18. 5. 71 
Euraioki: Ur'4an VTtsi
niekka. Mitå olisikaan 
8'åmå ilman Tapania? 
(Hauskempaa) 
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111/90 Rakohuoneen 
tirkistelijöitä 
AUK/TJ-linja 

Uusi "alokasaika" alkoi mukavasti. 
Ompelimme "kusirajoja" tihrusilmin illat 
pitkät. Kun saimme rajat paikoilleen, tuli 
tiukka tarkastus. Varsin monessa tapauk
sessa neulominen käynnistyi hammasta 
purren toiseen kertaan. Jotkut eivät tyy
tyneet tähänkään, vaan halusivat edel
leen parantaa taitojaan . Vuoteiden sijaa
mistakin kerrattiin ahkerasti ensimmäisi
nä ehtoina. 

Ensimmäinen AUK-aamu iskeytyi 
varmasti lähtemättömästi jokaisen mie
leen. Armas aamulenkki herätti oppilaan 
arkeen. Kirrnaaminen mahat sekaisin 
kylmän kuulaassa kevätsäässä oli tuskin 
kenellekään herkkua. Lenkin jälkeen 
tuntui lämmin suihku sitäkin paremmal
ta. 

Kovasti opiskeltuamme pääsimme vih
doin soveltamaan oppejamme käytän
töön. Kolmen päivän patteriharjoituksen 
koittaessa Gyltön luolamiehet puhkuivat 
intoa ruveta johtamaan tulta. Rakohuo
neesta lähti linjoille monenlaista tuliko-

Tykki 

mentoa välillä särrnästi toisinaan epävar
masti. Loppujen lopuksi möhlimme ih
meen vähän - muut sitäkin enemmän. 
Harjoituksen päättyessä väsymys paistoi 
kaikkien kasvoilta niin kouluttajien kuin 
oppilaiden, jotka yrittivät pitää silmäluo
mensa auki lukuisten väijyjen jäljiltä. 
Ikävä kyllä varsinaista AUK:n leiriä ei 
tänä vuonna ollut. Harjoitus oli kuitenkin 
riittävän pitkä antamaan kuvan tulenjoh
toaseman toiminnasta. Kouluttajat ohja
sivat meitä asiantuntemuksella ja sitkey
dellä, jota todella kaivattiin. Kiitokset 
heille . 

Tuskin kukaan oppilaista on pettynyt 
käytyään tulenjohto AUK:n. Yhteishen
kemme · on kasvanut näinä viikkoina hy
väksi ja vaikeudet on voitettu yhteistyöl
lä . Vaikka syvä lama on koetellut useasti 
mieliämme, olemme kyenneet letkeään 
huulenheittoon. Kaikenkaikkiaan suosit
telemme tulenjohto AUK:ta todella läm
pimästi . 

Unjarjohtaja ytiv. Paa- Kers. Marko Sankala: Kol<. Jaooe~. 
30. 5. 71 Turku: Ul"4an 
paras koksu. Kåytti ty
keillä Koskisen jAykkåå 
... tukea. 

vo Lammes: Opetti Haukkui kenttätyktstön 
asiat aina perusteellj.. tykin ruuaksi. 
sesti. Li!lan suojelija , 
tykin numero x 10 pun-
nerrusta, mars. 



_ 30 _______ _______ ~~ _ 

Alik. Kari- Koskinen, 
6. 8. 69 Kaarina: Pun
nerrusasento-lepo, 
seis, nopeasti ja sel· 
våsti. TurRR:n sårmin 
alik. 

1. Bol>efg, 13. 2. 71 
Tammisaari: AJoitti 
AUK:n s-tuvalla. Lopul-, 
ta uskalsi tulla kerrok· 
sen alaspäin. 

7. Juntunen, 18. 8. 71 
Perniö: Mies, jooka 
elämässä ei ole kahta 
samanlaista påivaå. 
Palasi lomilta suoraan 
PU:n toimistoon. 

13. Lehtinen, 30. 7. 70 
Turku: Mitä. pitempi, si
tä kor1<eammatta kaa
tuu. Ullan urvettaja 

19. Selin, 18. 4. 71 
Masku: Poukan taiste
lupari rakennushom• 
missa. Nakkikone. 

Alik. Lintunen, 5. 1. 71 
Naantali: Jåyhå jökOl
täjå. Selätti iltaisin lin
jan pa~at. Innostui 
Koskisen kanssa kel<
simåån kaikkea yli
mååråistå. 

Alik. Jari Kuusisto, 
4. 3. 74 Helsinki: Sår
mähtävä poistuttaja. 
Aina virne naamalla. 
Motto: "Tuo tykki myO
låpäivään kiertäen 
mars mars." 

Alik. Esa Hulkkonen, 
20. 5. 70 Turku: "Hul
lu" suomalainen -
Hulk. 

2. Båckstrom, 31 . 10. 
70 HaM.o: Umakkeel
la siivouspatvelu " - Åh 
mennään röökilk!". 

8. Kanervavuori, 3. 2. 
71 Turku: Osasi opp. 
johtajana nakittamisen 
jaioo taidon. Aina vai
heessa. "No emmäL 
ny kerenny". 

... 
3. Edelman, 29. 5. 69 
Kaarina: Todellinen 
fakta-automaatti. 

9. Ketokoski, 12. 11 . 
68 Halikko: Kåskyt/ 
arvot sekaisin. Oli 618 
kurssista s-tuvalla, lo
put vmu:ssa. 

4. Grönroos, 18. 1. 65 
Luvia: U~an nestori: 
"Hyi hitsi, taas Poni tai 
Suominen!" RTK
kamaa. 

10. Kuisma, 12. 1. 69 
Turku: Aina hymyssä
suin. Rahtasi lomitta 
tonnin keksejä.. positii
vinen asenne kaik
keen. 

5. Haavisto, 15. 4. 69 
Halikko: Sai åånen
murroksen kurssin ai
kana. 

11 . Laakso, 18. 5. 70 
L.ot1a: Li!'1an ainoa ik
saoppilas. '"Taas on 
ihan ahdinko". 

14. Leino, 2. 4. 67 15. Neuvonen, 22. 3. 16. Nieminen, 14. 8.71 
Masku: Kuntokone. 73 Turku: Uf'lan kuo- Lieto: Welmu, miesten 

17 .• Porri, 7. 12. 71 Po
ri: Aijä, jol<a nukahti 13 
OTK:n koropallille. Pu
hui yhtä ~on molem• 
mista päistä.. 

Odotti punnerruksia. pus. Todeninen juoksu- nainen . . . eiku naisten 
~il~=ne~kaa hautojen vyöryttåjå. mies. 

20. Seppä, 17. 10. 71 
Tarvasjok.i : Kurssin hy• 
mypoika! "Tahtihypp& 
lyå omaan tahtiin -
mars". 

21 . Soininen, 15. 4. 70 
Helsinki: Innokas 
AUK:n kävijä (mä lope
tan). 

' 22. Sundström, 11 . 6. 23. Suominen, 27. 4. 
69 Hanko: "Kyykkyynr 71 Naantali: Ainoa OJr 
Hangon ase-AU mu• pilasjohtaja, joka pun-
siikkimtes viimeiseen nerrutti. · 
soluun . 

Alik. Timo Kortionen, 
4. 1. 69 Turku: Sa lnt 
toi harrastuksiin venä
låisen k~sen musii
kin "Pekan" tapaan. 

6. lttanen, 19. 1. 68 
Halikko: Uf'lan 'Stevie 
Wonder' · Hei Haavisto 
mihin såå menit?• 

12. Laaksonen, 10. 10. 
70 Lol'ia: Aamujen 
tarkka måårittäjä. Tupa 
3:n wunderbaum 
(muna/neilikka). 

18. Poukka, 28. 10. 70 
Eura: Ei ikinä oppinut 
pyytunvalhtoaikoja, ei
kä uskonut vaikka sa• 
nottiin. 

24. Sysiä, 11 . 7. 70 
Uusikaupunki: Määräsi 
vauhdin aamulenkillå. 
Ainoa, joka ei halunnut 
AUK:kiin. 
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25. Teinilä, 16. 3. 69 
Halikko: Huumorinta
juinen Såhlysankari 
maalta. 

26. Toivonen, 17. 3. 79 
Turku: Sotilassu
kua . . . (No, ainakin 
suvussa on yksi skap
pari) . 

27. Turtiainen, 28. 1. 
71 Helsinki: Mies, jolla 
oli aina kaikki hyvin 
(?11) Mr. sivlilisukka. 

50 - saa suorittaa 
Punnerrusasento "Lepo" Punnerrus

asento Ottakaa! Tämä lienee ollut tykki
linjaa yhdistävä tekijä koko kurssin aika
na. Linjajohtajamme tavoitteena oli maa
ginen 50:n punnerruksen raja kurssin 
puoliväliin mennessä, joka kuitenkin yli
tettiin oppilaiden sikatsemppiksen an
siosta roimasti . "Koulutus tykkilinjalla 
on kovaa, mutt h ... tin hauskaa" sanoivat 
kouluttajamme. 

Tykkilinjalla olo ei kuitenkaan ollut 
pelkkää punnertamista, vaan kehityimme 
tykkimiestaidoissamme. Tykkisulkeisis
sa opimme myös käyttämään suunnatto
mia äänivarojamme (sekä jalkojamme). 
"Tuo 130 TK 3 kertaa myötäpäivään 
kiertäkää: Mars, Mars!" 

Mv-linja 

11 

Kurssillamme tuli tutuksi myös "itko 
88:n" käyttö tulitoiminnassa. Yhtään 
)auttaa ei muuten uponnut . . . mikä ei 
kuitenkaan johtunut tykkilinjasta. Ampu
maleirillä kuuntelimme hytisten keskiön 
"käminejä". 

Patteriharjoituksen aikana hitsautui 
porukkamme lopullisesti yhteen hiileen 
puhaltavaksi ryhmäksi . Ensimmäinen 
kolmesta kalseahkosta luolayöstä tarjosi 
jokaiselle mahdollisuuden yöväijyn iha
nuuteen alikkien ymmärrettyä "väärin" 
vartiopaikkojen lukumäärän . 

"Keskiö, Tulenjohto, merivalvon
ta . . . siellä on kaikki naisia . . . tykki 
on linjoista ainoa, jolla on asioista tie
toa." 

Yliv.: Åberg Juha. 
15. 6 . 62 Gyttö: Jämpti 
ja reilu! Viettää. "kak· 
soiselåmåå": s-pollin 
pomo ja rne-van johta· 
ja. 

Backman Björn, 23. 6. Tuomi Makkonen, 
70 Houtskår: "Yksi 12. 4. 71 Turku: Pieoi-

1. """1io Vile "Sex
machine", 9. 9. 71 Tur
ku : Omaa salapefäi
sen, hi,aisuutta kos
kettelevan siirtymista
van, varsinkin iltavah
vuuslaskeooan jåJ
keen. Sormikuningas. 

2. Johansson Turo 
"SössO", 19. 1. 70 Tur· 
ku: Raadin suosikki, 
kuntsari kuningas, su1-
keisspesialisti "Tahitili 
marssi"! Leonard eo.. 
hen. 

kentWakki, kenen pieni mies! lksa-tuvas• 
kenttålakki, ei minun sa ei kasettisoitinta -
kenttålakki" . ~ "lainaili" Ol)pilaitta. 
soomil 
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3. Kangas Mika Petteri 
"K-8 P", 23. 3. 70 ln
koo: Viihtyy taiste4u
kentåHA yhtä hyvin kuin 
vesisängyllä. Pekka
mteS elbyy. 

4. Laakso Mika "MOm 
möm", 25. 7. 67 Turku: 
Etenee niin lystikkåållå 
vemppavauhdina tu
vasta puhefimelle ja ta
kaisin. Ei påivåå ilman 
vemppaa. 

5. L.eisti Olli "Luisti". 
17. 2. 71 KOlka: Kot· 
kan surullisenkuulut
sasta satamakaupun
gista saapunut vereen
Så kiero herrasmteS. 
Alapååläkin kutitti 
epåilyttåvåsti , mutta 
syy oli kuulemma pe
sukoneen. 

9. Niinisaari Risto "Rei- 10. Nikula Juha "5'ui- 11 . Nurmio Tero "He
pas\ 10. 1. 67 Vehka- ba\ 15. 3. 67 Turku: man", 16. 11 . 71 Tur
lahti : Kuuluu joukkoon Ottaa viimeisetkin irti ku: Slubrio, täysinä läh-
James Bond, joulupuk- VMTL:stå sekå Ninten- dösså joka hommaan, 
ki, hyvä insinööri. Kaik- dosta. Omasta mteles- mutta entä sitten? 
ki kotkalaisia satuhah- tä niin "Hmm ... " 
moja. 

Linnakkeen IOdellinen 
jolvi. Mikås minulta jäi? 

6. Leskinen Mikko "Jui
ce", 18. 11. 72Jårven
päå: Linjan kuopus. 

12. Pettersson- Pasi 
"Nortti", 28. 6. 70 Per
niö: Kampi ja Petters
son taisteli, kampi hå· 
vis. Miksi HKI-TKU pi
kajuna hidastelee" 
PemiO. 

7. Nevanlinna Mikko 
"lnsectOf-X", 28. 10 . 70 
Espoo: Tapulissa kai
kuu unohtumattomat 
rumpusook>t. Todelli
nen hiM, joka harras
taa UFOjoukkuepele
jå. 

13. Rahikka Pasi 
"Stressimutteri", 
18. 12. 71 Espoo: Sel· 
ventåå ammatikseen. 
Selventåå selviläkseen 
selvenlåjån paikalle. 
Mr "Kaikki T181åvå". 

8. Nieminen Henrik 
"Sabrina", 5. 2. 70 Hy
vinkää: Sai vanhuksel
ta vartiotomin, heråsi 
ja lähti lenkillekin va
paa-aikanaan. Aurin
gon löytänyt urheilija. 

14. Sormunen Jari " In
to", 28. 1. 71 Espoo: 
Vanda Warrior, KOfso 
Power Gines kuningas. 
Poeka on särki eikä voi 
e/'iålä 

15. Såilynoja Tero 
"The Blob", 27. 8. 71 
Ke<ava: Maratoonari, 
Meva-poiju. Partioi Ke
ravan Sherwoodin 
metsissä. 

16. Takala Aarne "Juu
das". 2. 1. 70 Koski TI: 
Kc,sk; ll:n kirkkoherra. 
Aina myöhässä pai
kasta kuin paikasta. 

17. Ttusanen Marko 18. Voutilainen Niik> 
"Vaurio", 29. 5. 71 "T1 ammus·. 28. 2. 70 
Kirkkonummi : Jouko H:ki : Herra Yliluutnant
Turkan manttelin peri- ti, Hertsikan Årjy ilmoit
jå. Los Leila, Sunsweet taa huomk> katso joo. 
& Nuts. Avotl 

19. Vuorio Jukka "Neiti 
hiphop", 31 . 3. 71 
Veikkola: Purkaa usei
!a rakkausromaaneja 
päivässä. Pehmo isi 
runoilee rakkautta pa
perille. 

Mv-linja 
Kurssi alkoi ma 11. 3. 99 1 , jolloin 

linnakkeelle saapui 13 oppilasta Helsin
gin , Hangon ja Kotkan joukko-osastois
ta. Kurssin aikana tuli tutuksi yleinen rt , 
johtamistaito , mv:n toiminta rauhan sekä 
kriisin aikana, tulenjohto: Kenttä sekä rt , 
tväl teoria sekä käytäntö , lähitaistelukou-

lutus ja muut liikunnalliset suoritukset. 
Kukin kurssin oppilas sai koulutusta 
omien tarpeiden sekä kiinnostuksen mu
kaan . Kurssia pidetään kaikin puolin on
nistuneena . Rakentavana pidetti in mieli
piteiden ja kokemusten vertailua erilai
sista palveluspaikoista eri joukko-osas
toissa. Opetustiloissa voisi olla paran
nuksen ja kehityksen varaa. 

Linja kiittää linjanjohtajaa sekä apu
kouluttajia hyvin johdetusta kurssista . 
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PAREMPI KATSOA KUIN KATUA 

SAMMON 
TURVALLISUUS

PALKINTO 
1991 

100 000 markan turvallisuuspalkinto 
on myönnetty elokuvaaja Rudolf 
N apulle kodin turvallisuutta edistä
vien ohjelmien ideoinnista ja toteut
tamisesta. 

SKR 

Turvallisuus syntyy teoista . 

SAMPO-YHTIÖ T 

VALIKOIDUT VKKÖSMERKIT 
SALOSTA JOHTAVASTA 
ALAN LIIKKEESTÄ! 

SAlOn HonE JA RAUTA OY 
PASSELI e KOSKISEN KULMA e PASSELIAUTO 

PUH.VAIHDE 924-300 71 

©Jjj scanflsh ©1[b) 
21770 MOSSALA HOUTSK Ä R 

FINLAND 

W 926-33 505 

Herkullisia suurkeittiö-tuotteita kirjolohesta 
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Erik()IS\Olm,sle SJ:)ecolhl~ng 
vo1m1stuso1neel sa,hro. to1d,celyssnrop- T1lh.e'kn1ngsorrnen sviN<ot. slö1celses,-
p . vesi ,op_ vatten 
L1soo,neeI suota. mousleel. ILOnlo,ren 1,11solsörmen soi!. kr,ddo<. ro1urI,g10-
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KUSTAVI 

~ DRAGSFJÄRD 
DRAGSFJÄRDIN KUNTA TAR
JOAA ASUKKAILLEEN VIIH
TYISÄN JA MYÖNTEISEN YM
PÄRISTÖN, JOSSA ON HYVÄ 
YRITTÄÄ JA ELÄÄ. 
Tule Dragsfjäldiin - viihdyt, 
koet ja näet sellaista mitä 
muualla ei ole! 

Rakentavia lisätietoja 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
25900 TAALINTEHDAS 

Puhelin (925) 611 33 

LSP:N KKI 
pUHELINPfiuoEN 
yMPÅArvuoR 

0100-14325 
Tule avaamaan linjasi! 

~ LQl).NAl~SUOMEN 
SAASTOPANKKI 

• ~--
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RAUMAN KAUPUNKI 

PANOSTA LAATUUN -VALITSE PYHÄRANTA 

MERITUULEN TUIVERRUSTA, METSIEN HUMINAA; 
ELOA LUONNON HELMASSA 
KAUKANA KAVALASTA MAAILMASTA! 

KUITENKIN NYKYAJAN MUKAVUUDET 
ULOTTUVILLASI MM. MAAKUNNAN 
PARHAAT VEDET VIRKISTYKSEEN. 
TIPPAAKAAN KEHUMATTA! 

OTA YHTEYTTÄ 938-580 04 

MERKKI 
VAPAUDESTA 

~{:tf::::: 
matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEYIESTINN ÄN AMMATTILAINEN 

~ 
~tilOKSSONf 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

lf~•= 13311 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-223355, telex 65152, telefax228355 

Palveleva aslantuntljaliike 
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YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 
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HANNONEN-YHTIÖ 

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

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan 

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

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



-38---------------'W-

~ WH ©1 
27160 Olkiluoto 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eurajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ Wfil'iffi(W 
27160 Olkiluoto 
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SATASHELLKARI KOUKI KY 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

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

§,~:I~§,tt~1~,~ARI KOUKI KY ~ 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 ~ 




