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ETUKANSI: 

mikä tärkeää 
? tänään •••• 

Ottaessani vastaan komentajan tehtävät tätä 
Kalkas-lehteä on toimitettu noin viisi vuotta . 
Lehti on saavuttanut niin kiltalehtenä kuin ryk
menttimme henkilökunta- ja tiedotuslehtenä ar
vostetun aseman. Se kertoo ihmisistä, saaristos
ta, työstä ja vapaa-ajasta raikkaalla ja lämpi
mällä tavalla - näin pitääkin olla. Kalkas nä
kyy ja kuuluu myös jatkossa. 

Minulle on tärkeää tänään oppia tuntemaan 
Teidät, tämän lehden lukijat, tiedostaa ryk
menttimme vahvat puolet ja myös epäkohdat. 
- Olen tullut tekemään työtä kanssanne, iloitse
maan menestymisestä ja jakamaan murheenne. 

Rykmentille on taas tänään tärkeämpää kuin 
koskaan osoittaa toimintakykyä ja tulosta. Ei 
riitä, että me itse tiedämme tekevämme työmme 
hyvin. Meidän on saatava myös muut uskomaan 
rykmenttimme toimivuuteen. Mikään ei ole tä
nä taloudellisten realiteettien aikana itsestään 
selvää. Meidän tuleekin nyt itseltämme kysyä, 
mitä me voimme tehdä rykmenttimme hyväksi , 
eikä tyytyä asettamaan kysymystä, mitä ryk
mentti voi tehdä meidän hyväksemme. 

Miten tästä eteenpäin? Minulla on toiminta
malli : Kääritään hihat ja aletaan paiskia töitä 
entistä rivakammin - yhdessä, yksituumaisina 
ja reippain mielin! 

Juhani Haapala 

Utön patterin päivystävä upseeri (kokelas Tiusanen) ja vanhempaa ikäluokkaa ruokalan edustalla 
syksyllä 1959. 

-"W"- pääkirjoitus ________________ _ 3_ 

TURUN RANNIKKORYKMENTIN 
JA TURUN RANNIKKOTYKISTÖ 
KILLAN TIEDOTUSLEHTI 

N:o 4/91 
Päätoimittaja 
Jouko Vähä-Koskela, 921-693 241 

Toimittajat 
Reino Linkosaari , 921-392 362 ja 
Pasi Staff 926-471 11 

Toimitussihteeri 
Erja Sallinen, 938-404 20 ja 
938-240 666 
Muu toimitusneuvosto 
Ev Juhani Haapala 921-695 330 
Killan pj Toivo Veriö 921-311 217 
Evl Seppo Ruohonen 926-371 11 
Tstosiht Elina Laiho 921-695 362 

Toimipistevastaavat 
Maj Vesa Ranki (Turku) 
921-695 342 
Sotmest Mika Oranen (Gyltö) 
92637111 
värv Marit Lammes (Utö) 926-471 11 
s<;1 iraanhoitaja Reija Allen 
(Orö) 925-673 11 
Sotmest Antero Kärkkäinen 
(Kuuskajaskari) 938-221 566 
Toimituksen osoite 
KALKAS, TurRRE, PI 5 
20811 Turku 

Kustantaja 
Turun Rannikkotykistökilta 
PL 531 
20101 Turku 
Ilmoitukset 
Heikki Suomäki (Turun alue) 
949-520 880 
Markku Vaarola (Rauman alue) 
938-221 566 
Varainhoitaja Irmeli Mäihämäki 
921-392 464 
llmoitushinnat 
1/1 s 
1/2 s 
1/4 s 
Toimituksen osoite 
KALKAS, TurRRE, PI 5 
20811 Turku 

Painopaikka 
Oy Länsi-Suomi, Rauma 
Painos 1100 kpl 

900:-
500:-
300:-

Lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuussa. 
ISSN 0788-4621 

SUOMI 75 VUOTTA 



4 ___________________ pauhuja "R-

Korppoo Suomen 
portti Itämerelle 

Korppoosta käytetään matkailumai
nonnassa iskulausetta "keskellä Turun
maan saaristoa". Sillä tarkoitetaan 
alunperin sijaintia Paraisten-Nauvon 
ja Houtskärin-Iniön välillä, mutta 
onhan Korppoo muutenkin keskeisellä 
paikalla - ainakin täältä katsoen. Si
jaitsemme aivan maamme lounaiskul
massa, joten olemme lähempänä muita 
pohjoismaita ja Eurooppaa kuin mi
kään muu Suomen osa. Ahvenanmaa
laiset ovat väittäneet, että Ahvenanmaa 
on Suomen keskeisin paikka. Eihän 
Helsingin suuntaan ole asiaa, ellei ole 
lähdössä Venäjälle, eikä luulisi, että 

kellään olisi halua matkustaa kum
paankaan paikkaan. Mutta Ahvenan
maan kautta joutuu menemään, lähti
pä melkein minne tahansa muualle 
maailmaan. Tätä samaa logiikkaa voi 
kyllä soveltaa Korppooseenkin. 

Eteläisin osa Korppoosta, Utö, on 
Suomen portti Itämerelle. Siksi se on 
tärkeä puolustusvoimillekin. Gyltön 
linnake on toinen tärkeä turva maam
me koskemattomuudelle. Puolustus
voimat onkin tärkein työnantaja Korp
poossa ja on luonut hyvän pohjan kun
tamme kehittämiselle. Korppoo onkin 
monien yllätykseksi nykyaikainen ja 

Mäntymäentie-Korppoon keskustan kaunista omakotialuetta. 
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Korppoon kunnantoimisto sijaitsee mäellä kauniiden lehtipuiden takana. 

korkeatasoinen asuinpaikka, jonka 
palvelutaso etenkin julkisella puolella 
on parempi kuin monen kaupunkita
soisen kunnan. Saaristo-olot antavat 
oman leimansa tässäkin asiassa - jos 
kunta olisi mantereella, ei tarvittaisi 
niin monta koulua, päiväkotia, kaup
paa jne. Korppoossa on runsaat 1100 
asukasta, saman verran kuin pienen 
asumalähiökujan varrella. Ja koko lä
hiössä on yleensä 1-2 kauppaa, Korp
poon kunnan alueella on viisi päivit
täistavarakauppaa. 

Tämä kaikki tietenkin maksaa ja on 
hyvin vaikeasti sovitettavissa kannatta
vuus ja väestöpohjakaavoihin. Näinä 
tiukan rahan aikoina, jolloin kaikkeen 
mahdolliseen ja välillä mahdottomaan
kin yritetään soveltaa liiketaloudellisia 
periaatteita, olisi tärkeää saada päättä
jät ja rahakirstujen valvojat ymmärtä
mään saaristo-oloja. Jos halutaan, että 
elävä saaristo on muutakin kuin isku
lause, se on huomioitava rahoitussään
nöissäkin. Eihän jokapäiväisiä palvelu
ja voi hakea tuntien matkan päästä. 

Merenkulku tärkeä 

Merenkulku on aina ollut tärkeä 
korppoolaisille. Tänäkin päivänä moni 
korppoolainen saa elantonsa meriltä. 
Ja laivat kulkevat ristiin ja rastiin 
Korppoon vesillä. Liikenne on tosin lu
kumääräisesti vähentynyt, kun laivojen 

- ■ 

Galtbystä lähtee ahvenanmaalainen maakun
talautta Ahvenanmaan itäiseen saaristoon ja 
Långnäsiin. Samasta paikasta lähti ensimmäi
nen autolautta s/s Viking Ruotsiin kesäkuussa 
1959. 
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koko on kasvanut ja Turun merkitys sa
tamakaupunkina vähentynyt. Meren
kululla on myös omat vaaransa, liian 
moni laiva on vuosien varrella jäänyt 
matkalleen usein Utön lähelle, missä 
myrskyt ja karikot asettavat sekä laivat 
että merimiestaidot kovalle koetuk
selle. 

Toista väylää pitkin liikenne on kas
vanut. Autolauttaliikenne Ruotsiin kul
kee Korppoon pääsaaren ja Norrskatan 
välillä. Valkoiset ja punaiset liikkuvat 
hotelli-ravintolat ovat komea näky. 
Paljon on muuttunut niiltä ajoilta, jol
loin vain yksi pieni höyrylaiva lähti Tu
rusta iltaisin klo 19. Korppoo on histo
riallinen paikkakunta tämän liikenne
muodon osalta. Ensimmäinen auto
lautta Ruotsiin, s/s Viking, lähti Galt
bystä 1.6.1959. Liikenne Korppoosta 
jatkui muutaman vuoden. Nyt samasta 
paikasta lähtee ahvenanmaalainen 
maakuntalautta, jolla pääsee Itä-Ahve
nanmaan saariin ja Långnäsiin, josta 
pääsee edelleen vaikkapa Maarianha
minaan. 

Saaristolle leimaa-antavaa on tieten
kin meri. Se on sekä yhdistävä että 

" Replot 2" liikennöi paaasIassa Korppoon 
pääsaaren ja Norrskatan välillä. 

erottava tekijä saaristossa. Se on kul
kuväylä, jolla voi kuljettaa uskomatto
man suuria tavaramääriä, eikä se kulu, 
kuten maantie. Sieltä on pyydetty ja 
pyydetään vieläkin herkullista ja ter
veellistä kalaa. Taloudellisesti merkit
tävin on kalanviljely. Nykyään lomailu 
ja virkistyskäyttö ovat meren tärkeim
piä käyttöalueita, onhan pelkästään 
Korppoossa kohta 2000 kesämökkiä -
tai vapaa-ajanasuntoja, kuten nykyään 

Kommunalgården keskustan lähellä on entinen suojeluskuntatalo, joka nyt toimii monitoimitalona, 
missä järjestetään juhlia, tansseja sekä elokuva- ja teatterinäytäntöjä. 
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Korppoon terveyskeskus (edessä) ja paloasema (takana). Molemmat rakennettu 1980-luvulla. 

pitäisi sanoa - eivätkä ne mökit olisi 
Korppoossa ilman merta. 

Eniten meri koetaan esteenä nykyi
sessä autoon perustuvassa liikennekult
tuurissa. Tarvitaan losseja, jotka pa-

Kasvihuone- ja muu erikoisviljely sopivat hyvin 
Korppoon leutoon ilmastoon . 

kostakin muodostuvat pullonkauloik
si, vaikkei ongelma olekaan niin suuri 
kuin moni luulee. Pitää vain soveltaa 
matkansa lauttojen aikatauluihin, jot
ka ainakin Korppooseen asti ovat hyvin 
tiheät, ja rauhoittua. Olen itse asunut 
Korppoossa vajaat 8 vuotta enkä ole 
jäänyt rannalle odottamaan seuraavaa 
!auttaa kuin muutaman kerran. Eikä 
minulla ole etuajo-oikeuskilpeä ... 

Saaristotie avuksi 

Saaristotie nykymuodossaan syntyi 
vasta 1950-luvun loppupuolella, siis va
jaat 40 vuotta sitten. Lauttayhteys 
Nauvon ja Korppoon välillä alkoi 
vuonna 1957 ja Korppoosta Houtskä
riin ja Norrskataan alettiin liikennöidä 
1960. Ennen sitä oltiin täysin laivalii
kenteen varassa. Pienempiä ja etääm
pänä olevia saaria palveleva yhteysalus
liikenne on myöskin kehittynyt roimas
ti . Kalusto on nyt melko nykyaikainen, 
mutta on tietenkin huomioitava, ettei
vät kuljetuskyky eikä nopeus ole ver
rattavissa maantie- ja lauttaliikentee
seen. 
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Korppoon yli 1500:sta kesämökistä yhä useampi on ympärivuotisessa käytössä. 

Puolustusvoimat Korppoossa 

Palataan vielä lopuksi puolustusvoi
mien merkitykseen Korppoolle. Puo
lustusvoimien tehtävänähän on puolus
taa ja luoda maallemme turvallisuutta, 
mutta on muutakin turvallisuutta kuin 
tämä. Puolustusvoimilla on miehiä, 
taitoa ja kalustoa, joista on suurta 
apua myös rauhanajan hätätapauksissa 
ja ongelmissa. Merkitys työllistäjänä 
tuli jo aikaisemmin esille. Matkustan 
jonkin verran työssäni ja tapaan ihmi
siä eri puolilla maata, ja Korppoo 
paikkakuntana on yllättävän tuttu. Ai
ka moni mies on varusmiesaikanaan 
ollut Korppoossa, ja armeijan aika on 

miehille rakas puheenaihe. Siten tieto 
Korppoosta leviää kaverei,lle, vanhem
mille, tyttöystäville jne. Kai moni va
rusmiesaikanaan vannoo, ettei koskaan 
erehdyksessäkään sen jälkeen astu var
paallaankaan sen paikkakunnan maa
perälle, missä on varusmiesaikansa 
viettänyt, mutta muistot muuttuvat ja 
jonkin vuoden päästä voi olla ihan mu
kavaa käydä katsomassa ja ehkä näyt
tää perheelle, missä isä on ollut. Siihen 
sanomme vain: Tervetuloa! Vuokraa 
vaikka mökki ja nauti saaristosta. Sitä 
et varusmiesaikanasi ehtinyt. 
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Paluumuuttajan 
päiväkirjasta 

"OP-52 band" Gaza Beach Clubilla. 

17. lokakuuta, torstai: 

Auto reistailee ja matkanteko kes
keytyy risteykseen Knessetin luona. 
Vaimo neuvoo tarkistamaan, onko 
tankki tyhjä. Nöyränä, mutta helpottu
neena totean, että diagnoosini vakavas
ta moottorivauriosta on väärä. "Finn 
design" -näyttelyssä Jerusalemin mu
seossa voi suomalaisena olla tyytyväi
sin mielin. 

lauantaina: 

Damaskos: Tarkkailijakaverit per
heineen reippaassa läksiäisillanvietos-

sa. Aamulla sullotaan tavarat autoon, 
ja kuudensadan peninkulman kotimat
ka saa alkaa. 

21.-23. lokakuuta: 

Turkki: Serpentiiniteitä ja upeita 
men- Ja vuoristomaisemia. Suolajärvi 
jossain ylängöllä. Pitävät sukulaiskan
sanaan, mutta silti tulee kielivaikeuk
sia: grillatun kanan sijasta lounas on 
jonkinlainen juustopizza. Ostoksilla: 
matto (silkkiseen ei ole nyt varaa). Lai
valippu Dardanellien yli maksetaan 
markoilla. 
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YK:n päivänä: 

Romanian rajalla on kaaos. Ruotsa
lainen rekkakuski on odottanut jo kak
si vuorokautta. Onnella ja puhumalla 
(olemattomista) diplomaatin oikeuk
sista päästään ohittamaan satoja auto
ja muutamassa tunnissa. Byrokratia on 
huikea. 

Hotelliyöpyminen parhaassa paikas
sa maksaa tuhansia paikallista rahaa. 
Vaivoin saan pidettyä naamani perus
lukemilla, kun hoksaan summan ole
van vain neljä taalaa. Ensilumi ja kesä
renkaat. Kreivi Draculan maassa, jossa 
"moottoritielläkin" tulee vastaan por
saita ja härkävankkureita. 

25. lokakuuta, perjantai: 

Konehuoneeseen eilen illalla ilmaan
tunut lisä-ääni lakkaa jossain Romani
an maaseudulla, kun vaihdelaatikko 

Tarkkailijakaverukset, majuri h.c. Risto Lyyli
nen Vehmersalmelta, Jari Manelius ja Veli-Mat-

muutaman paukahduksen jälkeen sa
noo työsopimuksensa irti. Panen vuo
den tauon jälkeen tupakaksi. Vaimo 
lähtee kuorma-autolla lähimpään kau
punkiin. 

Odottelua tien poskessa: Nauravia 
mustalaisia, englantia taitava poliisi
mies, turkkilaiset rekkamiehet lekoi
neen ja jakoavaimineen, haulikkoa 
ojenteleva sarkapukuinen metsästäjä, 
ranskalainen pelokas diplomaatti. 

Aikaa muisteluihin: Sapatit, koshe
rit, APC:t, minareetit, basaarit, soitto
keikat, arabit ja juutalaiset - raskas, 
mutta mieleenpainuva vuosi. 

Akku tyhjenee. Lopetan kasettien 
kuuntelun. Auttaja. 

lsäntäväkemme on sydämellisen vie
raanvaraista. Aamiaiseksi saadaan ko
titekoista makkaraa, vuoden verran 
tynnyrissä suolaantunutta siankylkeä 
ja tsuikaa, paikallista pontikkaa. 

ti Rintala kuuntelemassa aseman päällikön 
lähtiäispuhetta. 

"Tämän minä haluaisin! " Unkarilaista autokantaa. 

Romaniasta Unkariin: 

Tien tukkona olevat Trabantit noste
taan sivuun ja kun vielä kuskimme su
kulaismies on tulliaseman miliisipääl
likkönä, rajan ylitys sujuu joutuin. Bu
dabestissa viivytään viikonlopun yli ja 
ihaillaan paikallista autokantaa. Traile
rilla aina Itävaltaan asti. 

28. lokakuuta - 5. marraskuuta: 

Wien: Tehtaan varaosat01m1tusta 
odotellessa käydään konsertit, museot, 
linnat ja puistot. Kadut ja puodit ovat 
täynnä tyylikkäitä ihmisiä. Ostan lieri
hatun. Visan luottoraja ylittyy. 

keskiviikkona: 

Vihdoinkin matka jatkuu omin 
avuin. Nopeusmittari ei toimi. Men
nään tuhatta ja sataa. 

8. marraskuuta: 

Ko-to-na! Lapin Kulta 1. 

marraskuun alkupuolisko: 

Tullaukset ja katsastukset. Trooppis
ten tautien poti ei löydä mitään hälyyt
tävää, mutta vuoden ensimmäinen 
lentsu iskee silti. 

marraskuun loppupuolisko: 

Marinescuille Romaniaan joulu
kortti. 

Työnhakuun: 

Ei nyt toistaiseksi mitään pitkäjän
teisempää, vai? Sama pöytä ja puhelin. 
Vielä löytyy tuttuja mukavia naamoja 
ja haastavia puuhia. Ellut, tiinat, arit 
ja pasit ja monet muut. Tuoli on vaih
tunut viisi vuotta vanhempaan malliin . 
Selkä kipeytyy. 

Loppuvuosi: 

Väkeä tulee ja menee. Sallinen ja Ju
vonen ovat reservissä, Kari tähystää 
etelään och Stigu är här igen. Komen
taja vaihtuu samaten eepee. Laaditaan 
suunnitelmia ja pohditaan lausuntoja. 
Asioita ollaan kovaa vauhtia kehittä
mässä (muuttamassa?). Nyt, jos kos
kaan, on pidettävä jalat maassa. Mutta 
keskustelu ja ajatukset kulkekoot va
paina! 

Majuri, virallisesti 
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•• 
Alyä se vaatii 

Yrjö oli tulisieluinen ihminen, jolla 
oli terävä ja nopea äly. Hän oli tullut 
70-luvun vaihteessa talonmieheksi Utö
seen perheensä kanssa. 

Käsistään näppäränä ja montaa alaa 
kokeilleena hän havaitsi pian, että saa
ressa on useita lisätienestin paikkoja. 
Oli koneiden korjauksia, rakennustöi
tä, useita pieniä kohteita. Yrjön tapa 
työskennellä ei välttämättä ollut kaik
kein pitkäjänteisintä. Monasti työt jäi
vät lupaavan alun jälkeen kiusallisesti 
kesken. 

Sinä talvena Yrjöä oli kohdannut eri
tyinen onni. Ormskärin rakentaminen 
oli alkanut, samoin uuden laiturin. Ra
kennustyömaan henkilöstö oli majoi
tettu asuntolaivaan, joka tarvitsi kone
mestaria. Yrjö pestautui töihin kiin
teällä palkalla. Kaikki olivat tyytyväi
siä. 

Hetken kuluttua asuntolaivan asukit 
alkoivat hieman napista talonmiehen 
toimintaa, mutta tilanne pysyi hyvin 
Yrjön hallinnassa, koska hän oli sana
valmis ja nopea ajatuksiltaan pikati
lanteissa. 

Saarelaisilla oli siihen aikaan 110 V 
tasavirtasähkö, sen takia he "kieli pit
känä" kadehtivat asuntolaivassa ole
vaa 220 V vaihtovirtaa, jonka tuotti lai
vassa oleva generaattori. Eräänä lauan
tai-iltana tämä erinomainen sähkö al
koi pätkiä. Yrjö kutsuttiin paikalle. 
Mennessään konehuoneeseen laivan 
kaikkien asukkaiden seurassa hän huo
masi, että pääsähkökone oli pysähtynyt 
ja apukone, joka oli käynnistynyt, ei 
antanut tarpeeksi virtaa. 

Yrjö totesi heti, että vika on hänen, 
ei ollut tullut tankattua pitkään aikaan 
konetta, jota oli sitoutunut päivittäin 
hoitamaan. 

... 
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, 'RÄJÄHDYSVAARA! KAIKKI 
ULOS!'', huusi Yrjö, ja laivassa asuvat 
saivat kyytiä. 

Kun laiva oli tyhjennetty, hän tank
kasi pääkoneen, poltti tupakan ja 
käynnisti pääkoneen sekä suoritti no
pean tilannearvioinnin. 

Miehet laiturilla näkivät, että valot 
tasaantuivat ja Yrjö tulee ulos laivasta 
rasittuneen näköisenä kuin olisi yksin 
hetken kantanut kaikkia maailman 
murheita. 

Yrjö viittasi pomon luokseen ja tote
si: "Vaara on ohi. Onneksi teillä on mi
nut hoitamassa tätä laivaa. Lähetän 
myöhemmin laskun, näitä töitä ei teh
dä kuukausipalkalla." 

Vielä pitkään työmaan miehet ylisti
vät Yrjöä ja pornokin mainitsi erityi
sansiona, ettei hän velottanut viittäsa
taa markkaa enempää, vaikka oma 
henki oli ollut vaarassa. 

Tyrsky 

" On tosi välkkyä joukkoa ." 
"Miten niin?" 
"No, kun eivät tarvinneet edes 
yöharjoitukseen taskulamppuja ." 
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''Taistelijan henkivakuutus'' 
-palkinto 

vääpeli Mika Pokkiselle 
Palkinto annetaan vuosittain taiste

luvälinemateriaalin kunnostaja ja 
huollosta parhaiten huolehtineelle va
rusmiesten ja reserviläisten kouluttaja
na toimivalle kantahenkilökuntaan 
kuuluvalle. Palkinnosta kilpailevat 
kaikkien Lounais-Suomen Sotilaslää
nin joukko-osastojen kouluttajat. 

Majuri Pertti Siivonen, pitkäaikai
nen Turun Rannikkorykmentin palveli
ja, ideoi " Taistelijan henkivakuutus" 
-palkinnon toimiessaan Lounais-Suo-

men Sotilasläänin Esikunnan taistelu
välinetoimiston päällikkönä. Majuri 
Siivonen esitti asian vakuutusyhtiö 
Sammolle. Vakuutusyhtiö Sammon Tu
run konttorinjohtaja Jorma Sundvall 
piti ajatusta erittäin hyvänä ja toteutta
miskelpoisena. 

Vakuutusyhtiö Sampo - korostaak
seen kaikinpuolista vakuutusturvan 
merkitystä riskien hallinnassa - lah
joittaa vuosittain jaettavaksi "Taisteli
jan henkivakuutus" -palkinnon. 

Kuvassa vasemmalta eversti Juhani Haapala, vääpeli Mika Pokkinen, Jorma Sundvall ja eversti 
Heikki Luostarinen. 
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Oheisessa kuvassa onnellinen vääpeli Mika 
Pokkinen palkintotauluineen. 

Arvosteluperusteina ovat: 

1. Taisteluvälinemateriaalin huoltojen 
oma-aloitteinen valvonta ja opas
tus; 

2. Maasto-olosuhteissa tapahtuva tais
telu välinemateriaalin omakohtaisen 
huollon korostaminen, koulutus ja 
valvonta; 

3. Ampumatoiminnan oikea opetus; 
4. Ampumatarvikkeiden määräysten 

mukainen käsittely ja koulutus; 
5. Aloitteellisuus ja alan kehittäminen; 
6. Henkilön persoonalliset ominaisuu

det. 

Korkea-arvoinen valitsijaelin päätti 
myöntää ensimmaisen ''Taistelijan 
henkivakuutus" -palkinnon vääpeli 
Mika Pokkiselle. Hän palvelee Gyltön 
linnakkeella Aliupseeri koulun tykkilin
jan johtajana. 

Palkinto luovutettiin vääpeli Pokki
selle 13.3.1992 talvisodan päättymisen 
muistopäivänä LSSL:n esikuntapäälli
kön, eversti Heikki Luostarisen virka
huoneessa. 

Vakuutusyhtiö Sammon Turun kont
torinjohtaja Jorma Sundvall ojensi 
vääpeli Pokkiselle kauniin saaristoai
heisen taulun. Tilaisuudessa olivat mu
kana rykmentin edustajina eversti Ju
hani Haapala ja majuri Uolevi Piispa
nen . LSSLE:n huolto-osastosta oli mu
kana majuri Jukka Eskola. 

Lopuksi nautimme maittavat leivos
kahvit. Vääpeli Pokkinen sanoi arvos
tavansa suuresti hänelle annettua tun
nustuspalkintoa. Samoin hän lupasi 
jatkaa kouluttajan työssään taisteluvä
lineiden huollon ja oikean käytön opet
tamista, sillä toimintakuntoiset taiste
luvälineet ovat Taistelijan henkivakuu
tus. 

Pienenä yksityiskohtana voidaan 
mainita , että palkitsemistilaisuudessa 
mukana olleet henkilöt ovat kaikki pal
velleet rannikkotykistössä. 

Parhaimmat onnittelut vääpeli Mika 
Pokkiselle. Onnitteluihin yhtyvät var
masti kaikki Turun Rannikkorykmen
tissä palvelevat. Jatka vain, Mika, sa
maan malliin . 

Kannustakoon tämä tunnustuspal
kinto myös muita Turun Rannikkoryk
mentin kouluttajia heidän vaativassa 
tehtävässään . 

Maj uri Uolevi P iispanen 
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Komentotoimisto tiedottaa: Nimitykset ja ylennykset 

Ylennykset 6.12.1992 

kapteeni Kari Toivonen majuriksi 
lääkintäkapteeni Kai Parkkola lää
kintämajuriksi 
sotilasmestari Antero Kärkkäinen 
luutnantiksi 
sotilasmestari Kalevi Peltoniemi 
luutnantiksi 
sotilasmestari Terho Vähätalo 
luutnantin arvomerkkeihin 
(ylennetty jo aiemmin luutnan
tiksi) 
v-ylikersantti Tapio Kamila vääpe
liksi 
v-korpraali Reino Kiili alikersan
tiksi 

Ylennykset 

sotilasteknikko Petteri Järmälä 
teknikkoluutnantiksi 1.1.1992 
sotilasmestari Antero Kojo luut
nantiksi 1.2.1992 
kapteeni Sakari Kinnarinen maju
riksi 1.3.1992 

Nimitykset 

ylivääpeli Jyrki Laitinen opistoup
seerin virkaan 1.1.1992 lukien 
ylivääpeli Staffan Enberg opis
toupseerin virkaan 1.2.1992 
vääpeli Mikko Holvitie opistoup
seerin virkaan 1.2.1992 
luutnantti Pasi Rantakari yliluut
nantin virkaan 1.2.1992 lukien 
konekirjoittaja Reija Kulonen toi
mistosihteeriksi 1.1.1992 lukien 
ruokala-apulainen Riitta Klemetti 
keittäjäksi 1.1.1992 lukien 
ruokala-apulainen Sirpa Käri keit
täjäksi 1.1.1992 lukien 
ruokala-apulainen Terttu Soininen 
keittäjäksi 1.1.1992 lukien 
ruokala-apulainen Tuula Virtanen 
keittäjäksi 1.1.1992 lukien. 

yliluutnantti Timo Kirvesoja kap
teeniksi 1.2.1992 lukien 
sotilasmestari Hannu Lahti luut
nantiksi 1.2.1992 
Evl Juhani Haapala everstiksi 
1.3.1992 

Tehtävään määräykset 

v-alikersantti Ulf Axen vartiopääl
liköksi Jungfruskäriin 1.3.1992 lu
kien 
ylivääpeli Juha Åberg opetusup
seeriksi Gyltön linnakkeelle 
21.01.1992 alkaen 
luutnantti Pentti Hietamies meri
valvontaupseeriksi Gyltön linnak
keelle 21.1.1992 alkaen 
opistoupseerioppilaat Petri Ero
nen, Henry Kankare, Ari Larumo, 
Pekka Liisanantti harjoittelijoiksi 
2.1.1992 lukien Gyltön linnak
keelle 
vääpeli Harri Eskola Huoltopatte
rin vääpeliksi 1.2.1992 lukien 
ylivääpeli Timo Väänänen opetus
upseeriksi Örön linnakkeelle 
1.2.1992 lukien. 

Taloon tulleet 

reservin vänrikki Vesa Jaakkola 
opetusupseeriksi Utön linnakkeelle 
1.12.1991 lukien 
reservin vänrikki Kyösti Laine 
opetusupseeriksi Örön linnakkeel
le 1.12.1991 lukien 
reservin kersantti Pasi Suominen 
opetusupseeriksi Kuuskajaskarin 
linnakkeelle 17.2.1992 lukien 
reservin vänrikki Rami Käkönen 
opetusupseeriksi 1.1.1992 lukien 
Örön linnakkeelle 
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reservin kersantti Petri Erkkilä 
opetusupseeriksi 7.1.1992 lukien 
Gyltön linnakkeelle 
toimistovirkailija Merja Laakso 
toimistovirkailijan sijaiseksi huol
totoimistoon 31.1.1992 lukien 
ruokala-apulainen Eila Hahl-Toivo 
ruokala-apulaisen sijaiseksi Örön 
linnakkeelle 1.3.1992 lukien vuo
den loppuun saakka. 

Irtisanoutumiset 

sotilasmestari Toivo Iivonen opis
toupseeri 3. luokan virasta 
1.12.1992 lukien 
sairaanhoitaja Eija Lievonen sai
raanhoitajan virasta 1.1.1992 lu
kien 
asentaja Pirttimäki on irtisanou
tunut asentajan tehtävästään 
21.2.1992 lukien 
toimistosihteeri Paula Vehmanen 
toimistosihteerin virasta 1.4.1992 
lukien 

Siirrot 

sotilasmestari Tarmo Lievonen 
Panssiprikaatiin 1.1.1992 lukien 

U tössä sukellellaan 

Utöläiset urheilusukellusharrastajat 
perustivat alkuvuodesta oman yhdis
tyksen: Utön Sukeltajat ry.:n. 

Seuran puuhamiehinä ja samalla 
myös puheenjohtajistona toimivat 
Staffan Engberg ja Paavo Lammes, jä
seniksi on ilmoittautunut vajaa kym
menen urheilusukeltajaa. 

Vastaleivotun yhdistyksen toiminta
suunnitelmassa kuluvalle vuodelle on 
mm. laitesukellusharjoituksia altaassa 
ja meressä, sukellussuunnistusharjoi
tuksia sekä kesäinen juhla, jolla myös 
pyritään pönkittämään yhdistyksen ta
loutta. 

yliluutnantti Pekka Varjonen Suo
menlinnan Rannikkorykmenttiin 
1.1.1992 lukien 
sotilasmestari Timo Kalliotie Han
gon Rannikkopatteristoon 
1.2.1992 lukien 
eversti Risto Sinkkonen Pääesi
kuntaan Rannikkotykistön tarkas
tajaksi 1.3.1992 lukien 
eversti Juhani Haapala Pääesikun
nan Rannikkotykistötoimistosta 
Turun Rannikkorykmentin komen
tajaksi. 

Untuvikkoja: 

Eija Elmgren ja Antti Posti, poika 
4.2.1992. 

Leena ja Staffan Engberg, tyttö 
28.2.1992. 

Merja ja Mauri Lehtirannalle syn
tynyt poika 17.3.92. 

Mukavat laskiaisliu'ut 

SMTU:n Utön alaosasto järjesti 
Utön lapsille ja lapsenmielisille laski
aisriehan arktisten olosuhteiden puut
tumisesta huolimatta. Ohjelma koostui 
perinteisestä makkaranpaistosta, her
nekeiton syönnistä, onkimisesta sekä 
moderniin laskiaiseen kuuluvasta 
moottoriajoneuvoajelusta. Kylmästä ja 
tuulisesta säästä huolimatta paikalla 
oli vajaat neljäkymmentä kermapullan 
mutustelijaa. Yhtään pulkkaa tai lumi
kelkkaa ei riehassa nähty. 
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Jaskarissa tempaistiin 

Kuuskajaskarin linnakkeen henkilö
kunta aloitti vuoden 1992 miellyttävis
sä tunnelmissa. Saaren juhlatoimikun
ta järjesti 23.1. yhdistetyn pikkujoulu
juhlan sekä ulkoilupäivän. Yhdistelmä
juhlaa vietettiin pikkujoulun myöhäs
tymisen sekä henkilökunnan kasva
neen ulkoilutarpeen sytyttäminä. 

Riehat tempaistiin käyntiin linnak
keen ruokalassa. Juhlavan pikkujou
luglögin jälkeen pikkujoulu oli juhlittu 
ja eloisa väki siirtyi linnakkeen maas
toon järjestettyyn herrasmies/ nainen 
-kisaan. Kersanttien junailema kisa si
sälsi visaisia tieto-taito-rasteja, joissa 
kilpailijoita testattiin mm. tanssi- ja 

Ammuntarasti. 

hiihtotaidossa, makkaran käristämises
sä, erilaisten aineiden tunnistamisessa 
ja Magnum-ammunnassa. 

Kiihkeiden tunnelmien jälkeen kil
pailun voittajaksi selviytyi pari Liima
tainen-Torninoja. 

Erityistaitoja esittelivät ltn Peltonie
mi Lambada-rastilla sekä v-ylik . Vaa
rola varastorastilla. Jokainen kilpailija 
palkittiin kisassa diplomilla. 

Ilta !opeteltiin joustavasti saunoen ja 
kerholla seurustellen. Kiitokset juhlien 
onnistumisesta kuuluvat linnakkeen 
päällikön johdolla toimineelle puuha
ryhmälle sekä tietenkin runsaslukuise
na mukana olleelle henkilökunnalle. 
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Lambada-rasti. 

Makkararasti. 
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Luotsikutterin öinen karilleajo 
syksyllä 1959 
Utön pääsaaren länsipäässä. 
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Ampujille lahjoitus 

RSKY:n Rauman osasto lahjoitti 
Kuuskajaskarin linnakkeelle tarkkuus
kiväärin 2.9.1991 pidetyn Sotilasko
tiyhdistyksen neuvottelupäivän yhtey
dessä. Lahjoituksen tarkoituksena on 
edistää kilpa-ampujien harjoittelu
mahdollisuuksia. Tarkkuuskivääri 
M/ SAKO TRG - 21 kai. 308 Win on 
huippuluokan ase ja se vaatii ampujal
taan osaamista. Kuuskajaskarissa odo
tellaankin tulevaisuudessa kovia kan
sainvälisen tason ampumatuloksia. 

Kuuskajaskarin linnake pahoittelee 
jutun myöhästymistä ja samalla esittää 
RSKY:n Rauman osastolle parhaat kii
tokset lahjoituksen johdosta. 

Rauman Paikallisosaston pj . Virve Haapanen 
ojentaa kiväärin linnakkeen päällikölle majuri 
Hänniselle. 

VMTK palvelee Gyltössä 

Gyltön linnakkeella VMTK:n toi
minta perustuu pitkälti varusmiesten 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien pa
rantamiseen. Linnakesaarella vapaa
ajanviettoon tulee pakostakin tiettyjä 
rajoituksia. 

Varuskuntavapaiden ja iltavapaiden 
puuttuessa VMTK:n järjestämät va
paa-ajanviettomahdollisuudet ovat 
nousseet ratkaisevaan osaan varus
miesten viihtyisyyden parantamisessa. 
Suurin osa vapaa-ajasta kuluu tieten-

kin sotilaskodissa, jossa on mahdolli
suus biljardin peluuseen, TV:n katse
luun, päivän lehtien selailuun "soden" 
herkkujen nauttimisen ohella. Sotilas
kodista löytyy lisäksi jukeboksi, peliau
tomaatteja ja joitakin lautapelejä. 
VMTK:n huone on myös erittäin suo
sittu paikka, jossa voi katsella videoita, 
kuunnella stereoita, pelata nintendoa 
tai heittää tikkaa. VMTK:n huoneesta 
löytyy myös kaikki opinto-, sosiaali- ja 
työasioihin liittyvä kirjallisuus. 

Liikuntaa voi harrastaa kuntotalos
sa, jossa on mahdollisuus pelata kori
palloa, lentopalloa, sählyä, sulkapalloa 
tai pingistä. Kuntotalosta löytyy myös 
punttisali ja upea sauna. Ulkolajien 
harrastamista palvelee kaukalo, jossa 
kesällä pelataan jalkapalloa ja talvella 
jääkiekkoa. 

Gyltöössä ollaan panostettu enem
män vapaa-ajan ja viihtyisyyden pa
rantamiseen kuin sosiaaliasioihin. Va
rusmiehet hoitavat täällä henkilökoh
taiset asiansa lomilla, jolloin on miele
kästä keskittyä vapaa-ajanviettomah
dollisuuksien monipuolistamiseen ja 
laadun parantamiseen. Asiantunte
musta löytyy myös sosiaaliasioiden 
hoitoon. 

Taloudellisesti Gyltön VMTK:lla me
nee hyvin, kiitos lankeaa Rannikkoso
tilaskotiyhdistykselle sekä muille lah
joittajille. VMTK kerää myös itse varo
ja tilaamalla varusmiehille mm. liikun
tavarusteita, kurssitavaroita ja maihin
nousukenkiä. Nyt olemme hankkimas
sa satelliittiantennia sekä videotykkiä, 
jotta voisimme aloittaa elokuvien näyt
tämisen. Varusmiesten asettamat vaati
mukset ja alueen sekä tilojen aiheutta
mat rajoitukset huomioiden voidaan 
sanoa, että Gyltön VMTK toimii ajan 
hengessä mukana. 

Haluamme vielä lopuksi esittää läm
pimät kiitokset RT-killalle mahdolli
suudesta osallistua Kalkaksen tekoon. 

Terveisin Gyltön VMTK 

-"W kilta _ _ _ _______________ 23 -

Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet! 

Uusi vuosi on alkanut ja lama sen mukana. Tämä on myös havaittavissa kil
tamme toiminnassa. Jäsenmaksua on jouduttu korottamaan ja Kalkkaan ilmoi
tusten saanti on vaikeutunut. Lama on maassamme yleinen ilmiö. Sanomalehtiä 
on lakkautettu ja maanpuolustusjärjestöjen lehdet riutuvat ilmoitusten puut
teessa. 

Suunnitellut killan matkat ulkomaille on jouduttu peruuttamaan johtuen ki
reästä rahatilanteesta. Tästä huolimatta on killan toiminnan jatkuttava entistä te
hokkaammin. Killan johto toivoo, että kaikki viime vuonna jäsenmaksunsa lai
minlyöneet maksaisivat sen ensi tilassa. Eräs keino rahatilanteen parantamiseksi 
on ottaa innokkaasti osaa maanpuolustusjärjestöjen suurkeräykseen. Tavoite on 
varsin vaatimaton: kolme autotarraa ja kolme rintamerkkiä jäsentä kohti. 

Olkoon tunnuksenamme "Jokaiselle jäsenelle merkki rintaan". Tällä tavoin 
edistetään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämistä maassamme. 
Tarroja ja rintamerkkejä saa Matti Ahlroosilta ja allekirjoittaneelta. 

Killan toimintaan vaikuttava tekijä on myös Turun Rannikkorykmentin komen
tajanvaihdos. Eversti, kiltaveli Risto Sinkkonen siirtyi 1.3. rannikkotykistön tar
kastajaksi . Esitän hänelle killan ja omasta puolestani parhaat kiitoksemme hyväs
tä yhteistyöstä. Samalla lausun myös kaikkien kiltalaisten puolesta uuden ryk
mentin komentajan, eversti Juhani Haapalan tervetulleeksi Turkuun ja toivon hy
vää ja läheistä yhteistoimintaa. 

Erittäin huomattava tapahtuma killan historiassa on Uudenkaupungin, Rau
man ja Porin alueiden saaminen kiltatoiminnan piiriin. Rauman alaosastoa on 
pyritty aikaansaamaan jo vuosikymmeniä huonolla menestyksellä. Nyt tämä vih
doinkin on onnistunut lähinnä entisen rajajääkärin ja Kuuskajaskarissa palvel
leen Kirill Mosaleffin ansiosta. Hänelle annettakoon tässä julkinen kiitos. Toi
von, että perustetun alaosaston toiminta lähtee vireästi liikkeelle. 

Toivo Veriö 



_24 ------ ------------- kilta ff-
Raumalle Selkämeren Kilta 

- oma alaosasto 

Turun Rannikkotykistökillan ala
osasto Selkämeren Kilta oli juuri tätä 
Kalkaksen numeroa tehtäessä perus
teilla. Perustava kokous pidettiin Rau
malla Posellin kulttuuritalossa tiistaina 
maaliskuun 17. päivänä. 

Tarkoituksena on koota Rauman 
seudun maanpuolustushenkinen väki 
omaan osastoonsa toimimaan maan
puolustushengen lujittajana ja turvalli
suusajattelun kehittäjänä. Mukaan 
ovat . tervetulleita niin ammattilaiset 
kuin asian harrastajatkin, kaikkien 
rannikkomme turvallisuudesta kiinnos-

tuneiden yhteisöjen edustajat ja yksi
tyiset. 

Selkämeren Killan toimintaa Rau
malla suunniteltaessa uuden alaosas
ton toiminnasta kiinnostuneita on löy
tynyt varsin runsaasti . Selkämeren Kil
lan toimintaan tulevat kuulumaan mo
nenlaiset matkat ja retkeilyt, yhteiset 
palaverit ja "lusthinpidot", kurssit ja 
monenlainen muu kanssakäyminen. Jo 
huhtikuun lopulle on suunnitteilla ret
ki Turkuun. 

-VEK 

Rannikonpuolustajain 
ansio mitali 

Tunnustukseksi rannikkotykistökil
tojen jäsenille maanpuolustuksen edis
tämisen hyväksi tehdystä vapaaehtoi
sesta työstä myöntää Rannikkopuolus
tajain Kilta ry. ansiomitalin. 

Ansiomitali kannetaan nauhassa 
kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa 
voidaan nauhaa kantaa myös nauha
laattana. Nauhan värit ovat kulta, 
musta ja punainen. 

Ensimmäinen jakopäivä on 4.6.1992. 
Ansiomitalin saamisen ehtona on 10 
vuoden aktiivinen osallistuminen kilta
toimintaan. Lunastushinta on 200,-. 

Ansiomitalin voi tilata 15.5. mennes
sä Toivo Veriöltä puh. 921/311 217. 

• 

- ~ kilta----- ----------- --- 25 -

Kilta viettää juhlavuottaan 

Toimintansa 30-vuotisjuhlia ensi 
syksynä viettävän Turun Rannikkoty
kistökilta ry.:n vuosikokouksessa Up
seerikerholla 22.2. käsiteltiin asiat kil
taveli Heikki Kivirannan johdolla 
vauhdikkaasti ja yksimielisyyden mer
keissä. Kuluneen vuoden toimintaker
tomuksesta ilmeni, että ohjelmaa on 
ollut erittäin runsaasti eikä alkanut 
vuosi hyväksytyn toimintasuunnitel
man mukaan suinkaan muuta kulkua 
hiljaisempaan suuntaan . Siitä on yhte
nä takeena myös tarmokkaan puheen
johtajan Toivo Veriön valinta yksimie
lisesti uudelleen killan keulamieheksi . 

Killan johtokunta jatkaa myös muil
ta osiltaan entisessä kokoonpanossa. 
Erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet 
Heikki Kanervamäki, Kauko Peltonen 
ja Helga Wilkman valittiin uudelleen 
samoin kuin varajäsenet Elina Laiho, 
Pentti Laine ja Reino Linkosaari. Li
säksi jatkavat kaksivuotiskauttaan joh
tokunnassa Matti Ahlroos, Albert Hei
no ja Irmeli Mäihämäki sekä varajäse
net Heikki Kiviranta, Timo Kuorehjär
vi ja Heikki Suomäki. Tilintarkastaji
na toimivat edelleen Kaino Takala ja 
Hannu Karlsson, varalla Sven Ram
ström ja Eino Tirronen. Killan edusta
jina Rannikonpuolustajien killan joh
tokunnassa ovat Toivo Veriö (varapj .), 
Matti Ahlroos, Heikki Kanervamäki ja 
Irmeli Mäihämäki, Lounais-Suomen 
kiltapiirissä Pekka Aitero (pj .) Toivo 
Veriö ja Matti Ahlroos sekä MPKL:n 
liittoneuvostossa Matti Ahlroos. 

Tutustumisretkiä, matkoja, kokouksia 

Laaja ja monipuolista toimintaa si
sältänyt toimintakertomus hyväksyttiin 

kiitoksella. Kuluneen kauden ohjel
massa ovat olleet tutustumiskäynnit 
useisiin eri laitoksiin, nähtävyyksiin, 
museoihin ym. Kohteina olivat mm. 
eduskuntatalo, Parolan panssarimu
seo, Turun Sanomien toimitalo, Nes
teen jalostamo ja Pyhämaan uhrikirk
ko. Rannikonpuolustajien päivään Kui
vasaaressa osallistui 62 kiltalaista, min
kä lisäksi myös muissa tilaisuuksissa 
oli jäseniä mukana ilahduttavan run
saasti. Vuoden aikana kilta oli sitä 
paitsi edustettuna mm. varusmiesten 
vala- ja kotiuttamisjuhlissa ja kokelai
den ylentämistilaisuuksissa ym. 

Jäsenistö lisääntyi toimintavuoden 
aikana rajusti eli 537:stä 641:een. Heis
tä on naisia 112, kunniajäseniä 2, ai
naisjäseniä 3, varusmiesjäseniä 38 ja 
vapaajäseniä 20. Vuoden aikana riveis
tä poistuivat kuoleman kautta Rainer 
Kantola, Paavo Leino, Sylvi Nukari
nen, Leo Peltonen, Aalo Suominen, 
Sune Tammi ja Heikko Viitanen. 

30-vuotisjuhla marraskuussa 

Turun Rannikkotykistökillan toi
minnan kohokohtana ovat alkaneena 
vuonna marraskuun 20. päivänä vietet
tävät 30-vuotisjuhlat, joihin jäsenten 
ja ystävien odotetaan osallistuvan run
sain joukoin. Toki ohjelmaa riittää 
muinakin aikoina JJ-tyyliin ( = "jokai
selle jotakin") kautta vuoden. Vierai
luretket tehdään mm. Niinisalon varus
kuntaan, Heureka-näyttelyyn ja johon
kin yritykseen tai teollisuuslaitokseen 
myöhemmin päätettävänä ajankohta
na. Puolustusvoimien lippujuhlaa vie
tetään Louhisaaressa ja heinäkuussa 
on suunniteltu retkeä Kökariin tai 
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'"seitsemän kirkon kierrosta". Ja tietys
ti vanhan tavan mukaan Turun rt-kilta
laiset ovat mies- ja naislukuisasti mu
kana valtakunnallisilla rannikonpuo
lustaj ien päivillä, joissa isännyydestä 
huolehtii tällä kertaa Kotkan Rannik
kopatteristo. Ulkomaisia matkojakin 
on kaavailtu mm. Tukholmaan, Pieta
riin ja/ tai Viroon. 

Palkitsemisia 

Kokouksen yhteydessä puheenjohta
ja Toivo Veriö ojensi muistolahjan kii
toksena hyvästä yhteistyöstä Turun 
Rannikkorykmentin eroavalle komen
tajalle eversti Risto Sinkkoselle. Ran
nikkotykistön tarkastajaksi l.3. siirty
nyt eversti Sinkkonen toivoi kiitospu
heessaan rt-killalle hyvää jatkoa toi
minnan tulevina vuosina. 

Kommodori Raimo Tiilikaiselle an
nettiin killan hopeinen ansiolevyke. 

Pronssisen ansiolevykkeen saivat 
Onni Ali-Halla, Antero Halkilahti, Le
na Friman, Aila Immonen, Jouko 
Jyrkkä, Aukusti Kukko, Matti Lahtela, 
Osmo Larjosto, Lea Larsson, Matti 
Maisala, Veikko Pulliainen, Paula Ra
hunen, Niilo Toivonen ja Matti Virta
nen . 

Virallisten kokousasioiden tultua kä
sitellyiksi kertoi Saaristomeren Meri
vartioston komentaja kommodori Rai
mo Tiilikainen mielenkiintoisia ja va
laisevia näkymiä oman alansa toimin
nasta ja tehtävistä. 

Lähes sataan nouseva jäsenjoukko 
vai vuosikokouksen päätteeksi nauttia 
killan tarjoamat maukkaat kahvit ja 
viinerit. 

-L 

Vuodenvaihteen 
tapahtumia 

24.12.1991 otti Turun Rannikkotykis
tökilta ensimmäisen kerran osaa kun
niavartioon Turun Sankarihaudalla. 
Vartiossa olivat kiltaveljet Matti Ahl
roos, Timo Kuorehjärvi, Kauko Pelto
nen ja Paavo Pelttari. 21.1.1992 tutustui 
kilta vakuutusyhtiö Apolloon. Apol
lon isäntänä toiminut myyntijohtaja 
Asko Honka otti kiltalaiset erittäin ys
tävällisesti vastaan ja tarjoilu oli hieno 
ja runsas. 

25.-26.1. oli Maanpuolustuskilto
jen Liiton turvallisuusseminaari Santa
haminassa, johon kiltalaiset ottivat 

suurella joukolla osaa. Päivät olivat 
erittäin antoisia ja luennoitsijat korke
atasoisia. Luennoitsijoista mainitta
koon Viran varapääministeri Raivo Va
re, kenraalimajuri Jussi Hautamäki, 
everstiluutnantti Erkki Nordberg ja eri
tyisasiantuntija Pekka Sutela. 

17 .2. tutustui kilta Imatran Voi
maan. Opaståjina toimivat paikallis
johtaja Timo Jokinen, käyttöpäällikkö 
Kalevi Torniainen ja suojelupäällikkö 
Olavi Rautamaa. Timo Jokinen piti 
erittäin ansiokkaan ja valaisevan esi
tyksen laitoksesta ja sen toiminnasta. 
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Killan johtokunta 
1992 

Puheenjohtaja Toivo Veriö, puh. 921/311 2173 
Varapuheenjohtaja 

ja huvitoimikunnan vetäjä Heikki Kiviranta, puh. 921/462 508 
Sihteeri Elina Laiho, puh . työ 921/695 362, koti 921/352 127 
Taloudenhoitaja Irmeli Mäihämäki, puh. työ 921/655 014, koti 921/392 464 
Suomen Sotilas -lehden asiamies Matti Ahlroos, puh. 921/323 746 
Jäsenkirjuri Helga Wilkman, 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. 

PUUTE NÄKEMISESTÄ, 
KOKEMISESTA, 
TEKEMISESTÄ? 

Liity mielenkiintoisten toimintojen kiltaan. 

Tiedustelut 

Turun rannikkotykistökilta 
Elina Laiho puh. (921) 695 362. 
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Kiltalaiset Lyypekissä 
Viime vuoden moniin retki- ja mat

kaohjelmiin kuului myös 20 kiltalaisen 
vierailu vanhassa hansakaupungissa 
Lyypekissä. Lähtö tapahtui Turusta 
kaupungintalon puistosta joulukuun 
10. päivänä, jolloin linja-auto suuntasi 
kohti Helsinkiä ja Finnjet-aluksen ter
minaalia. 

Lähtöhetkellä kuultiin pettymykse
nä, että puheenjohtaja ei kiireittensä 
takia voinut tulla mukaan, mutta muu
ten kaikki oli hänen vakuutuksensa 
mukaan kunnossa. Laivaan astuttiin 
lyhyen odotuksen jälkeen ja majoitut
tiin hytteihin. Aluksen lähdettyä liik
keelle kokoonnuimme ruokasaliin yh
teiselle päivälliselle. Kun matkustajia 
oli menomatkalla vain noin 650, ei tun
gosta ollut. Aterian jälkeen jokainen 
vietti iltaa mielensä mukaan, kuka yö
kerhossa, kuka missäkin. Meri oli tyy
ni eikä merisairautta ilmennyt. Seuraa
vana päivänä oli tilaisuus tutustua 
Finnjet'iin, yhteen suurimmista mat
kustaja-aluksistamme. Illalla oli taas 
ohjelmaa eri ravintoloissa, joissa toiset 

kuuntelivat musiikkia ja toiset pyöräh
telivät tanssilattialla. 

***** 

Puolentoista vuorokauden laivamat
kan jälkeen saavuimme 12.12. aamulla 
Trawemiindeen, josta ajoimme aluksi 
linja-autoilla suuren tavaratalon Pla
zan viereen. Tämä market on 
Schleswig-Holsteinin suurin ostoskes
kus, pinta-alaltaan yli 21000m2. Tava
ratalossa on yli 20 erikoisliikettä, joista 
oli saatavana kaikenlaisia artikkeleita. 
Kahden tunnin ostoskierroksen jälkeen 
jatkui matka pääkohteeseen Lyypek
kiin, jossa pysähdyimme aluksi Hols
tenbriickenille, lähelle keskustaa. Os
tosten tekemiseen jäi aikaa nelisen tun
tia, ja joukko meni omille teilleen, kos
ka ostoshalutkin ovat niin moninaiset. 

***** 

"Makea kulta" eli marsipaani on 
Lyypekin kuuluisa tuote. Jo 
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1400-luvulla, jolloin marsipaani keksit
tiin, siitä tuli kaupungin pelastus. Ker
rotaan, että kaupungin piirityksen ai
kana ei ollut muuta syötävää kuin 
mantelia, sokeria ja ruusuöljyä. Sekoit
tamalla nämä ainekset keskenään saa
tiin elintarvike, jonka avulla pysyttiin 
elossa. 

Niederreggertin konditorio on suu
rin marsipaanin valmistaja, joka on 
tunnettu myös maan rajojen ulkopuo
lella. Yksi sen tuotteista on "musta 
limppu", joka on limpun muotoinen 
suklaalla päällystetty marsipaanipöt
kö. Lyypekin liikkeistä löytyykin mitä 
erilaisimpia marsipaanista valmistettu
ja eläimiä, kukkia ym. 

***** 

Raatihuoneentorilla oli siellä käydes
sämme menossa markkinat. Oli syötä
vää, juotavaa ja jos jonkinlaista mark
kinatavaraa. Lapsia varten oli oma 
nurkkaus, jossa oli mm. karuselli ja 
nukketeatteri. 

Torin varrella oli myös Karlstadt-ni
minen suuri tavaratalo, joka oli tulvil
laan tavaraa ja tungokseen asti asiak
kaita. Kiireestä huolimatta tulimme 
sielläkin käyneeksi tutustumiskierrok
sella, kunnes samana iltana alkoi jo ko
timatka. Laivalla oli nyt huomattavasti 
enemmän matkustajia kuin menomat
kalla. Tuulikin oli kovempi, josta joh
tuen kannella käveltäessä oli välillä 
otettava sivuaskeleita .. . 

Perjantai-iltana 13.12. nautittiin vie
lä yhteinen illallinen ja kerrattiin mat
kan tapahtumia. Todettiin kaiken ol
leen hyvin järjestetyn ja menneen "pii
rustusten" mukaan - päätettiin tehdä 
matka vaikka uudelleen. Lauantaiaa
muna saavuttiin Helsinkiin ja sieltä 
edelleen linja-autolla kohti Turkua. 
Kaikki matkalla olleet halusivat esittää 
kiitokset puheenjohtajalle ja vt:lle erit
täin hienosta matkasta. 

-K-EW. 
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Vuoden 1992 
Tuemme Turvallisuutta 

-suurkeräyksellä 
hankimme varoja mahdollisimman laajalle 

ja monipuoliselle maanpuolustuksen vapaaehtoistyölle 
joka jakaa mm. maanpuolustustietoa, ' 

-opastusta ja -koulutusta koko valtakunnassa. 
Tue turvallisuutta kanssamme 

ja ole mukana keräystoiminnassa! 

Maanpuolustuksen Tuki ry 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Reservin Aliupseerien Liitto ry 

Suomen Reservin Upseerien Naisten Liitto ry 
Reservin Aliupseerien Naisten Liitto ry 

ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
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Suurkeräyksellä 
koulutusrahoja 

Valtakunnallinen suur keräys ''Tuem
me turvallisuutta" on lähtenyt liikkeel
le melko vauhdikkaasti. Vapaaehtois
ten maanpuolustusjärjestöjen edusta
jat ovat ottaneet asian todella omak
seen, joskin suuren yleisön keskuudes
sa se on vielä monelle yllättävän vieras
ta. Kuulee jopa kysyttävän, hankitaan
ko sillä mahdollisesti hävittäjiä tai 
panssarivaunuja. Asehankinnoista ei 
toki kuitenkaan ole kysymys, vaan 
''Tuemme turvallisuutta'' -keräyksellä 
pyritään ennen kaikkea järjestämään 
kansalaisille maanpuolustusaiheista 
koulutusta. 

Keräys on käynnistetty nimenomaan 
Maanpuolustuksen Tuen toimintaedel
lytysten parantamiseksi, ja keräyksen 
tuotolla saatavan rahaston varoja käy
tetään sen toiminnan tukemiseen . 
Maanpuolustuksen Tuki ry. on toki ja
kanut ja jakaa edelleen rahaa vapaaeh
toiseen maanpuolustustyöhön liitoille 
ja sitä kautta kentälle. Yleishyödyllis
ten lahjoitusten tultua kolmisen vuotta 
sitten kuitenkin verollisiksi se on huo
mattavasti vähentänyt liikelaitoksilta 
saatavaa rahallista tukea. 

Maanpuolustuksen Tuella ei tästä 
syystä ole enää sellaisia mahdollisuuk
sia kuin ennen olla apuna vapaaehtoi-

sessa maanpuolustustyössä. Tarkoitus 
onkin keräyksen turvin kuitenkin jär
jestää maanpuolustuskoulutusta taval
lisille kansalaisille ja "kadun miehille", 
15-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kurs
seja pidetään yleisen tietouden lisäämi
seksi turvallisuuspolitiikasta, samoin 
kuin kansalaistaitojen hankkimiseksi 
erilaisissa kriisitilanteissa tarvittavaa 
toimintaa varten. 

Kansalaisten turvakursseilla, joihin 
siis voi ottaa osaa kuka tahansa, anne
taan koulutuksessa 
- perustietoa turvallisuudesta ja 

maanpuolustuksesta, 
- ensiaputaitojen koulutusta 

koulutusta toimintaan poikkeus
oloissa ja kriisitilanteissa, esimer
kiksi mahdollisen kloorijunan ja 
linja-auton yhteentörmäyksessä, 
jossa myrkyllinen klooripilvi nou
see ilmaan, 

- ja tutustutaan puolustusvoimien 
joukko-osastoihin. 

Teoreettinen opetus on supistettu 
mahdollisimman pieneksi. Keväällä on 
järjestetty opetuskursseja ja syksyllä 
alkavat yleiset kurssit. 

-L 
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AUK 1/92 

Kurssinjohtajan 
puheenvuoro 

Korppoo 25. 3. 92 

Kurssin johtajan näkemyksien kirjoitta
minen osoittautui tällä kertaa todella vai
keaksi tehtäväksi. Tapani mukaan aloitin 
työn viime tipassa ennen lehden painoon 
menoa ja aluksi tuntui ettei minulla ole 
teille mitään sanottavaa. Kiitokset men
neestä kurssistakin tuntuivat paperilla 
niin arkipäiväiseltä. Sitten tuli mieleeni , 
että tämä on ainakin toistaiseksi viimei
nen kerta kun kirjoittelen AUK:n johta
jan ominaisuudessa. 

Luovutan Gyltön linnakkeen päällik
kyyden 1. 4 . alkaen esiupseerikurssilta 
takaisin tulevalle kapteeni Seppo Salo
selle ja si irryn itse vastaavasti koulun 
penkille. Toivotan jo tässä yhteydessä 
menestystä ja hyvää jatkoa Sepolle! 

Teidän kurssistanne jäi minulle ensim-

mäisenä mieleen tasapaksuus: kerrankin 
kurssin pituus oli koulutussuunnitelman 
mukainen , oppilasmäärä oli tavanomai
nen , samoin kurssinsa keskeyttäneiden 
määrä . Ei tapahtunut rikkomuksia , joissa 
olisi tarvittu kurinpitomenettelyä ja jopa 
rannikkotaisteluharjoituksen tykistöam
munnat olivat ' tylsän' tasapainoisia. 
KERRANKIN koulutussuunnitelma, 
kurssin toteutus ja tulokset vastasivat toi
siaan. Mitä muutakaan voisi enää toivoa? 

Kun tasapainoinen kurss i tuottaa tasa
painoisia , asiansa osaavia ryhmänjohta
jia, on tulevienkin miesten koulutus tur
vattu . Uskon näkemäni perusteella tämän 
asian olevan kunnossa. 

Jaksakaa samalla vauhdilla ja tarmok
kuudella loppuun asti . Odotellaan kesän 
tuloa ja pärjäillään! 

Ylil P. Lintuaho 

Oppilaan ajatuksia kurssista 
Alokasaikana alkoi muodostua jonkin

laista kuvaa siitä , että minkälaisia linjoja 
AUK:ssa on . Nämä ensivaikutelmat saa
tiin omilta ryhmänjohtajilta . Ennen AUK 
I:stä oli rannikkotykkimieskurssi. Se oli 
todella oppituntipitoista opiskelua ja tie
toa tuli valtavasti lyhyessä ajassa. AUK 

I alkoi heti tämän jälkeen ja tahti oli to
della kova heti alusta asti. Uutta asiaa 
tuli taas paljon. Vaikka linjoista saatiin 
tietää etukäteen hyvin vähän, niin silti 
nopeasti jokaiselle oppilaalle muodostui 
kuva että se oma linja on ehdottomasti se 
paras linja . AUK I:n lopussa oli sitten 
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leiri , jolla harjoiteltiin käytännössä , mi
ten rannikkotykistö toimii. 

AU K ll olikin sitten hieman erilainen. 
Silloin aika monille tuli pieni kyllästy
misvaihe , kun samoja as ioita opeteltiin 
yhä uudelleen. Mieleenpainuvimpana 
hetkenä AUK:ssa oli Korppoon yömars
si, joka oli samalla suunnistuski lpailu. 
Se oli tosi rasittava ja monet tekivät sel
laisen suorituksen, jota ei ehkä oli si us
konut pystyvänsä tekemään. Näin jäl
keenpäin ajatellessa sitä marssia, niin se 
oli kyllä mahtava kokemus. 

Meille oppilaille jäi ainak in kurssista 
hyvän ja onnistuneen kurssin tuntu . Täl
lainen kurssi , niin kuin elämä yleensä
kin , vaatii tervettä yhteistyötä kaikilta ja 
sitä ei aina kaikki jaksa muistaa . Myös 
armeija, vaikka se perustuu tiukkaan ku
riin ja käskyyn, niin silti pitäisi muistaa 
tuo avainsana: yhteistyö. 

Reilut kiitokset kaikille kouluttajille, 
Gyltön linnakkeen henkilökunnalle ja 
linnakkeen päällikölle yli!. Lintuaholle . 

opp. M. Toriseva 
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Keskiö 

1 Attfhan Pe1er 15 7 71 
Turku Alsucra1 kayt1aa 
energiansa elbaarmseen 
1a korvapuustien syomi
seen (81 turhaan tuleva 
spade-au) Johtaa 
vemppa-11lastoa etka yl
lattaen kuulu luola1hm1-
s11n Pieni suuri mies 

7 K,onsI1om Kai 5 3 72 
Turku Ei kertaakaan sa
maa m1elta mstaan mui
den kanssa. "ei se mun 
rrnelesta" lktelPYJa. tolla 
odota-valo palaa ama 
"Taht1 "ma1ssla "ilmoitti 
oppilas K1uunuström" 
Puhunetuluvat o Aate· 
koon 

13 N1ht1lä Kristian 
20 1 71 Turku. Kihtitä oli 
alussa sårmääkin sä1• 
memp lopussa . Aina vai• 
heessa P•lo sluiba•nakki 
suoia mo 1 Kaappi 
Svenska 1alande battie 
lolk Oopllle1i - lepooo 

Sot mesi Oranen Mika 
6 9 60 Ko,ppoo M1ka
sela naynaa tuhmalta. 
muna oo ku1tenk1n hlrvrt
tavan ,ellu 1a asiallinen 
Oranen venalarsista pa
noks1Sta "Sikunaa. keuh
konkappale,ta Ja prav
daa • o,asella on ryhma 
koossa 

2 Bastman Kalle 26 6 71 
Hanko Bastard on sulke1-
S1ssa unssaankin 
Sen kuulee koko tupa 
Maailman alOOa spol-au, 
)Oka on saanut k1e>-koolu
tuksen Aauhallmen ka
veri , Joka on aina 1uones
sa mukana 

8 Laaksonen Pelri 
17 8 69 Mynämak1 Tu
van vanhin. toimi oppilas
johtaiana 1,5 vkoa Ia ha
josi 101aalisesll Valm1s1uu 
a1ehnkielenopettajaksi 3 
vuoden kuluttua - ei us• 
kois1 puhetyylistä . 

14 Ni11tyniem1 Sami 
22 5 72 Merikarvia Himo
letsaaia. MertkaMan 
matkailuagentti ja 50S'aa~ 
sukeltaja Tasku•adonis, 
Joka yritti epätoivoisesti 
kasvattaa pulisonkeja 
Härojen härö 

Kersantt, Kuisma Jari 
Ero Kuisman Ja varusmIe· 
hen val,lla ori hamara 
Kuisma odOttaa lomla 
eoemman kuin varusrrne-
het Han 101m1 panens10-
hal)01tukset1 aikana aopa 
kesklOrl omana munkk1,a• 
kett1na TykklkOUk.Jluk• 
sestaan huohmatta penlla 
keskion salaisuuksista 
(M1ssa kahv, v11pyy ) 

3 Haukqa Sami 2 6 71 
Turku Slu1ba• 1a va1hey4(· 
konen , Joka nakklvaaran 
uhatessa V1Uhu1 alta 3 se-
kumm p11loon Ratekooo 

9 Lehtonen Peln 
27 7 71 Turku ·upo. ei 
nappaa - Mies 1olla oli 
upo ta 5 6 koko AUK sta 
Lamsaädännöllmen kon· 
sultt1mme, Ios1a tuh hn
nakkeen nakkikumngas 

Kokelas Virtanen Jari 
19 2 66 Sakylä Rakastaa 
ainek11101tusten lukemista 
Ja susteytta Kokelaiden 
tuvan si1v001a' V1rtaseha 
loytyy 1ervetta maala151ar
kea Lyhyes!1 sanottuna 
Re1lu1n koksu. mIta loy• 
lyy 

4 Huhlala Jouko 22 4 7 1 
Pon Muna hyvä mag• 
neetttrmcs. Jonka loylaa 
aamU1sm varmimmm sa,
rastuvalta Technomies 
Slu1baIen ratekoon. 

10 Leinonen Hannu 
191272 Hki Leinoselta 
ori ATK·paikka laskussa, 
vaikka Gytto olcs1 ollut 
Jees JoutlH ennen vii
meistä 1e151a vemppa• 
kierteeseen · sa.rma kun 
särmä · 

15 Qiala Pasi 7 9 71 16 Romppamen Patrick 
Raisio Bittiheksa. jolla oli 18 3 71 Espoo Soturien 
runsaat evaat, lieko sa• soturi, Ionka rmelesta sar
ruoassa jotain Vikaa??? 1atuli on voimaa E1 tunne 
Pani iltavahvouslasken- sanaa vemppa , AUKIGy1• 
nassa kovan kovaa vas- Iö ei napannut. · Paa kN , 
taan - betorn voitti mä haluun nukkuu .-
Yska-Ojala. 

Ahk Huittinen Vesa 
11 8 71 Kokemäki Hull· 
IJOta "ei iske k11nnos1a 
Hultt1ner, pelastaa maa,I• 
man sk11taa S011tamal• 
1a Mitta mahtaa mies 
nayttaa siwltssa? Hi~ai• 
nen Ja reilu al1kessu 

5 Hämalainen Petr, 
17 10 72 Turku Aanekas 
makkara, 1oka keksi tetsi
SNTiulaattOflf"I Harnåla1-
set1 mielestä Turku on 
paratusi eika koetin Ia tu
van aromellla olekaan mi• 
taän eroa Hamis on ha-
1oamaton ja påaSI Aate-
koon - eika syyttä 

11 Luo,us Kalle 28.4 .72 
Salo Na~uksen vapaa· 
aika kului lukemtSen pa• 
rissa (kirjeet + romaanit). 
Paasi spadeks1 ijarrua 
pqatt) PaiVlsin ht~ainen 
- riehuu ois1n 

17 Aunola Jyrki 12.9.71 
Salo Tuvan vaäpeli. Joka 
sivuk>imenaan hoiti sata· 
man ilmavalvontaupsee
rin vir1'aa · rtedäksle po
jat. siihen voi kuolla .· 
Junglurskåris1a Aate· 
koon 

Ahk Laaksonen Arto 
22 2 69 Turku Ka1kk1 pi· 
Iava1 Aepesta MIllom 
sorsastuskaus1 alkaa? 
Kesk10-ltnJan Bruce Lee, 
_l()Oka mielesta pa,vape:t· 
teen ruodutlla OS011etaan 
sodat Repea kutsutaan 
myos llnnakkeen 1lke1m
maksi miehek51 

6 lnk, Kalle 8 5 71 H:kl 
Täydellinen nolla Ei va1h
tanU1 unipukuaan koko 
AUK I n aikana l.Jnnak· 
kecn todelltnen tetswrnes 
Jo hal~lsee ha,oityn 
(telsi•rappt). Kultturellikie
likello Turkuun 

12 Ntenunen Olli 
31 3 71 Turku N,emistä 
ilman cd·soibnta ja lekl'li· 
kan maailmaa ei ole ole
massakaan (motOf blkes 
over all) Tuntee keskion 
kuin oma1 laskunsa -
ATK kulsui. 

18. Sutinen TITT"IO 4 .5.71 
Kal)aa Suqakkeella aina 
puoktl kaapisla tyynyn al· 
1a Aina vaiheessa (Hei. 
må kei1än kahvi1 . ai
kaa 2 min). Uskoi nukku
vansa Emil Zatopekin 
käyttamän huovan alla. 
Eksentrinen kaveri, Joka 
ei tunne kasitettå oma 
Hankoon 
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19. Tapanainen Man,to• 
blas 27.5.71 Espoo. Toi
mis10 vaihtui yllattaen 
spadeksi. 1onka 1alkeen 
IOlmisto stttenkin nappasi 
So1ak1qeenva1ht~a JQta 
-ei nappaa· lehlosen 
shakkivas1us1aia Play
male 

21 Turkama Misa 
15 6 71 Espoo Turtlesilla 
Juttu lutStaa kellon ympa
n Keslool111an kwluisa 
parturi 1a ikuinen urveila• 
Ja Vietti enemmän aikaa 
puhe~messa kuin kes• 
kiössä. Turtles ja inki on• 
nlslu1vaI ybn viimeisinä 
mohikaaneina aina herat
lamään koko tuvan 

20. Torlseva Mikko 
29.3 71 Kokemäki Va• 
paa-ajasta pitää huolen 
klrjeila kil)Oltteleva tyt· 
1öys1ä_vä. Nakymaton 
taIsleliJa . JOOka läsnäok>n 
huomaa vain 8.änekkaas· 
ta kuorsauksesta ATK -
ei napannut. . Räatålolty 
ryhm.ilnjohtaja . 

22 Uusitalo Knslian 
22 7 72 Laitila. KTV La,t,
lasl yllkoshärO Ja vuoden 
ilmavalvqa. KatJU·seta 1a 
tulevien köpöien kauhu 
·Ne 2 kåårelorttua loppu 
jo Mut onneks keksejä 
oo viela jaijeHa • 

Meri valvontalinja 

ii 
Sot,lasmeslari Lempia1• 
nen Mies palkallaan 
Opetti hby4<kaåll"llsen 20 
minuutissa piirtäen takti
Sla me,kkeiä kepillä lumi• 
nankeen Murjoo a,oitta,n 
omia vit5e1åän(kö) . 

Kersantti Takala. M1ka1i 
haluaa Jalkaa SA•INT n 
palveluksessa . on hanen 
syyta ryhdistaytyä. Ei lur• 
haan kay18 jalkoiaan. 

Kokelas Mettåla Esa 
1 1 72 Turku · THE 
SKUTT ALA. jaksoi uu• 
rastaa viimeiseen paI
väan as1I Ama paikalla , 
ainakin silloin , kun ei olisi 
toivottavaa 

Alikersantti Manninen 
Miikka 30 6 71 Kirkko
nummi Mies paikallaan 
Sopivan rento tyyppi 

Ahkersantti Pelkonefl 
Jukka 31 3 7 1 Jo ku1htu• 
nu1 Kolkan ruusu opasti 
metdal Vtlkkuviestllyksen 
salapera,seen maail
maan 
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1 AartOlahh Ma1kus 
25 9 71 Espoo ToModo
tukka Ajaloltah ot rock 'n 
tollah RaTeKo le· 
poooo Att1ed E Aat10-
laht1 Lonkkalepo veres
sa . Heimon lempilapsi 
Saa vablla AartOlahde1 
Ra1V01sa hermos1ummen 

7 Jansson 51,gvard 
17 3 71 Korppoo Vari
dens basta Jansson lrån 
Korpoström Syntyny1 
Korpl)OOrl varuskun1aan. 
Sano Sigu vaan Hessu 
Hopo 

13 Paakkinen Martti 
13 4 71 Espoo. Olen opp 
Paakkinen, Paakki
nen Ramsu (Rannik
komursu) , vaiheessa AI
NA Kenen kama\ pöydal
la, no Paakkisen Putpu
tusnauru NIMI ON 
PAAKKINEN JA PUSSIN! 
ON TASSA1 

19 Selin Peln 9 7 71 
Turku Jaä vai? Kyl vai? 
Tot noen Kokenut Gy11on 
kävtJä ONK, ONK. ONK, 
ONK 

~el~~.be~k~
8

:
1
,a
3
/ ie~ 

hokka1mm1s1a V0tmalah-
1eena J,m-suklaapalukka 
Ratekoon Mars• Rakoon 
mars Forsbergeia oh ai
ka monta El NAPPAA 

8 Kall.o Maf'l,;o 3 1 72 
Hyvlnkaa Prtkänhuskea 
passan. oppilas . rock. tu, 
m,o. Pallo hallussa (Ja sa
na) Kuinik1ngl Reikärin
geten oma jorma 

14 Paavola Jarno 
28.12.70 Nurmijärvi. Aina 
vastaan. Suuri suu }oka 
on aina vaärään aikaan 
auki Aina ystävällinen tu· 
pakaverelle Räkä•Paa• 
vola Sehtysten mestari 
Kytkin on-asennossa 
Odotamme akkujen lop
pumista. Ex-pitkat~kk_a , 
selittää kaiken . RAKA· 
LETTI , AFRO. 

20 Sotjonen Jarl<ko 
2 3 71 H.kl Pyssy & 
nuuskamasler Kannit, gi• 
nes. kännn . gines. kannt1 , 
gInes Naputelkaa yla• 
huuttanne. pojat. Kyttoon 
kuntoihme l.Jntan kovin 
aäni ,a lämarl. ST AOIN 
BRMSARI 

3 G1onlund Simo 1 2 72 
Kotka L1ka1nen mies Kn• 
konmaalta "Kun me oltn 
Kirkomaal • G1nesleh· 
tien kmg1 Nåhnyt tulevat· 
suulensa bltt1rnkkanleh· 
dessa E1 osaa mopata' 
AJ. varvas k1pee - vemp
paa "Kun ollaan inhsså -
ethan sita nyt suihkuun • 
SS Saatanan savrpaa 

9 Laine Too 6 12 71 
Salo Rauhallinen mies. 

Ioka naahu1h pctkin koti
luolan kåytåviä hymy kas· 
voillaan. H011i annetut 
1eht8vä1 sarmåsli Hyvä 
salli · No emmåa 11~a· 
TURRRURAAURRAIIN. 

15 Pukarinen Janne 
9 10 71 Kotka Puksu. 
Viihtyy Gyltön meri•ilmas• 

~:. ~~1~~,~~~~:: 
ku. GT3 kasv01 julmasti 

21 Sullstrom Petri 
24 9 71 Kirl(konumm1. 
Porvoo Hockey Team. 
Upimiemen menkappelin 
kokenut konkari Tasku· 
adontsten taskuadonis 
Babyface Hangosta Lei· 
rilla kunnoslautui viesti
mtehena. 

4 Halme Journ 21 4 7 1 
Halme's othcial TJ calen· 
da, Tekee ilmoituksen ai• 
na vaarin. Jopa itse eve,s• 
Iille Time 001-ravinlolan 
isanlå Vanha h1ihlåja Tu· 
rusl Volhnen vaeltaia 
aamulenktlle klo 03 00 
Halme spesial. velaa si
sallak1r1 kaden hppaan 
VKS KAX KAX VKS NO 
MITEN SE NYT MENI$ 

10 Malmsten Vesa 
9 5 68 Rauma Jon Mal· 
mkivi. 1santamies Rau
malta Linjan nestOfi 
Homma hanskassa ja 
hauska tallella. Risto· 
Ryhti 

16 PurhoSasu 1711.72 
Hamina. Hamsteri , Jolla 
kaappi läynnä purtavaa , 
myOS tupakavereille stur• 
bo 

22 Suvanlo Ar1o 12 2 69 
Rauman mlk. Taislelija 
Joka puhuu nopeammin 
ku1r1 ruotsalainen ,ako
harpun soittaja. Svantte 
/4.Jna valmis selitys kaik• 
keen. Niilo Nenapuoli 
Suoraan pystymetsåslå 

5 Halmeaho Timo 
22 3 71 H kl KePplhevo
nen, "Voi pojal", "V0t, 
hana oppilas· JOPl-1al· 
kapuoM, vanha veteraani 
par110k1lpa1lusta UUNO 
PER TUTTI 

11 Mäntyla Tero 7 4 71 
T·ku "Saax manna tupa· 
gil. • Ei taida aamu lenkit 
napata. ei pysy muodos• 
sa kun ku1mamiehenä. 
Kul öoorooos oli pa1em• 
mat munkit kuin Gyltoös 
Topset11urpa1nen h1loolsa. 
Dorka Tahdom lsi otti 
puhelun Ta1!)agaali 
BUUJEE JUUJUU LUE 
BORE RORO 

17 Saankoski Juha 
26 2 71 Van1aa. Sorakus• 
ki, vanha kansakoulun 
opettaja. tulevat körtil va• 
pisevat jo. Kokeet eivåt 
napannee!. vaikka aines• 
ta olisi Käytännö mteS 

23. Trap-Holm Peter 
16.12 71 Klaukkala. Tas• 
kuadonis, sluiba . lomako
ne - in love Aina valm11• 
na Joku syy muutamaa 
HL-lomaa varten Ur-.an 
1odellinen pnimus - 2 pai• 
våä palveluksessa 

6 Helmtner, Teemu 
14 10 71 H kI Noita-nau· 
,u Helminen Mnen-se• 
ny1-n1mku-oti 

12 Nilsson Marl<o 
17 11 71 Klrl<konummi. 
Piilosärma lukutookka. 
Aineksia ralekoon vai on· 
kot? Valmiiksi pohdilu1 
ympäripyöreäl vaslauksel 
kaikkeen P11loharö. 

18 Savehus Teuvo 
8.2. 72 Jarvenpaå Kur1 
Waldheim. Kaapin var1ija. 
Savelius & lrran mustat 
lasit MV kohteet · Sorsa• 
parvi Spytta-Savelius. 
Mystinen mtes Ray
Banien takaa 

24 Tuomaala Erl<ki 
26 7 71 Van1aa Mies. Jo
ka voisi tehda opuksen. 
1001 ja 1 syylä saada va· 
pautuksia. Tukka kuin 
jånkha lappalaisella. Raa· 
kyy kuin 1åkått1. pukeutuu 
kuin puskaiussi. Joen
suun joikhaaja vantaalai
sen vaatteissa 

-~ kurssijulkaisu ----------------- 37_ 

25 Vahermo Mikko 
22 1 72 Tuusula Hermo 
F01sberg ooksa menossa 
lukemaan? No, Stl mun• 
k1r1 taytyy Gestaposlako? 
Stmo-suunrns1aia 

Ltn Oarnelsson Km 
23 4 64 Ko,ppoo "Oa• 
niel-San~ Usko tulenjoh• 
toon alkoi horjua linjan 
surkeiden koetulosten 
vuoksi . Jaksoi kuIIenkm 
kooluttaa amma1t1taIt0t· 
sestI hamaan loppuun as· ,, 

1 Alanko Vesa 20 5 69 
Pon Ur-.an puolikova JO-: 
keri. 1ksqen kauhu Vnt11 
ra.Jayltaa iksan punkan, 
huonolla menestyksellä 
Lu'ljan pahm harO, sluiba· 
I0n a~kessuksi. 

26. Valittu Ossi 10 4 71 
H·ki Mies. Jolla lapsen 
aarn. hallittu Lah1anoma1 
lukee. emma Aamuisin 
hohkaa årtymysla ympa· 
nlleen PIENEN MIEHEN 
OIREET OVAT HERRAN 
TAVARAMERKKI 

Tulenjohtolinja 

Kok. La,ne $akan 13 7 71 
Turku Uhrasi vapaa· 
aikansakin tuler,johdon 
opettamiselle Pystyi 
kurssin lopussa suhlaulu
maan huumonlla t<>P8 
Alangon tempauks,m 

2 Maqamäkl Jari 
30 3 71 Turku Luutnantin 
lempilapsi, joka eI ku11en· 
kaan halunnut RaIekoon 
Oanin pettymykseksi. Lin• 
Jan kovin uivell31a 

Vänr . Mattlla likka 4 5 70 
Parainen "Kysykää mitä 
vain, tiedän naistä asiois• 
ta kaiken!". Ruotsinkiell· 
syys verissa. 

3. Hotier Tony 14 7 72 
Turku Vanr Mattila · ..1os 

~je~~~~!a ·h~t~~~~: 
taankin huolimatta melko 
mukavas11 Ulb calling 

Kers. Konkola Laun "La· 
te· 3.8.71 Kaa11na . Ka· 
donneitten natsojen me1· 
sästys jatkuvasti käynnis
sä "mielenkiintoisen" 
kooluttam1sen ohella. Ke
satyopalkka /0 tiedos
sa 

4. Isotalo Hetkkl 26 5.70 
Pori. HeikM't motto. "EV. 
V.K. - ei vo.s vähempää 
kunnostaa.· Luki vähem
män kutn kukaan. mutta 
selvitti silti AUK·n kunnia]• 
laläpi. 

-Ahk Oksa Tommt 
18 1 o 68 Kuu51ok1 · E1 
kiinnosta minua." Tunlee 
Alangon puolikoval tem· 
put lksavanhus, ainahy• 
my1leva alikkl 

5 Järvinen Antti 22 8. 71 
Lohja. Selvllti jokerikor1in 
arvoituksen ja ttlailee 
olatndokumentleja Sak• 
sasla Haisee playbOylle. 

Ahk Aajala An 5 5 73 
Melkein h111an hårOkuo
pus. kytkintaulun op1skelu 
alk01 vas1a koolutuksen 
tåssa vaiheessa Leirillä 
uni maislut Damn m181es
ta vahan liikaakin 

6 Lalokartano Jyrl<i 
30 3 72 Masku Suunnts
tushtrmu. joka olisl selvlt· 
tanyt Korppoon marssin 
vaikka yksin. L1111an !odm· 
lis1a upseerialnesta. an10t 
ratekopaikkansa muille 
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7. Laukkanen Jarkko 
6.9.69 Turku. Linjan ai• 
noa ukkomies ja aliup
seerina varmasti todern-
1l8n herrasmies. Läa
kinlä•AUK :un. 

13 Ojanoo Jukka 
17 1.71 Helsinki. Låäld<ei
den suurkuluttaja, linjan 
selkämies. Miettii niitä ja 
näitä. "Mitunkäs se Oja
nen on menossa ... ? 
"Mä meen kotiin." 

19. ROU\llnen Marko 
8.12.72 Helsinki Likeen 
vääpeli : "Vapautuksia?" 
Rouvinen : "VUP, VMTL, 
NKV. VKKV." Vääpeli: 
"Moula ... r Rouvinen : 
"Huomenna lomille . " 

8. Leino Jani 14.2.73 
Naanlali/Helsinki. Pääs· 
syl vasta kyselyikåän. 
vaatteiden pukemisessa
k1n vaikeuksia. Johtaa tul
ta vaikka yksin, linjan to
dellinen säätäjä. 

14. Paavola Teemu 
3 5.71 Turku. Mr. Walk
man. Sluibien slulba. nuk
kui hälylyksessäkin. Ty
rannisoi koko linjaa oppi
lasjohtajana. "Hajoo köot
ti'M 

9. levola Mikko 29.6.70 
Pori. Aikoi yrinää vapau• 
tuksia suunnasla 51-35, 
pysyvänä vapautuksena 
EWK. Ei tuhlannut ai
kaansa lukemiseen 

15. Pakomäki Juha 
18 5.71 Turku. llopille,i, 
sahlykuningas. leiritullai• 
sena Funglruskaristä 
Jarkko-purkki. lm1taa1iot 
Marja-Liisasta maiunin. 
Ratekoon. 

20. Saastamoinen Anni 21. Salonen Sami-Petri 
3.6.71 Helsinki. MNyt må 31 .8.71 Harjavalta. Va
haen kenttälapK)fltM Vii- loovapautus VPO. potee 
kinki rumalla naurulla. Iin• jatkuvaa luolakuumena 
jan kulmanves. MieWkuvi• Unelmoi paluusta Jaska
tusysläväna salaperäinen rin. 
G-mies. 

r;llo~-~ Tykki 

Vaapeli Pokkinen Mika 
Rauman mlk. Kaasuku• 
rnngas nro 1. 

10 Matikainen Harri-Veli 
3.12.71 l0t1a. "Äåh .. 
ööh . tuli pieni kai• 
kos .. " Tuhannen lif
taustarinan tulen}Ohtaja. 
Pää vinossa lainaili auliis
ti gineslehtiään . Vemppa
hirmu Aatekoon. 

16. Rantala Jari-Pekka 
14 4.70 Turku. Punkan
nysååjä, sappaiden kiillot
taja, ikuinen särmååjä. 
Yölliset lukuhetket tasku
lampun valossa veivät 
miehen Ratekoon 

22. Sandell Sebastian 
18.2.72 Turku. Rengas· 
tettu papukaija, aina omat 
selilykset jok.a asiaan. 
Väkipakolla lääkintä· 
AUK:un. 

Kersantti Erkkilä lapin 
Jånka. lukekaa poja1 sitä 
sulukoo 

11 No<dgren Niila 5.6.72 12 Nylander Torrvni 
LJeto Ulan amerikan- 19 1.11 Raisio. Linjanpa• 
vahvis1us . jaksaa innos- ras kokeessa kuin ko
lua sotaleikeistä . lksojen keessa , sluibaa nakista 
mokkamaster. Ratekoon. kuin nakista. Haissut Ra• 

11. Reiman Jesse 1. 7. 73 
Lohja. M Aivan. aivan 
niin ... M Mattilan lem
mikki, li~an kuopus. Lo
maselvifyksissa lievää 
ennakointia. 

23 . Tamminen Marko 
16.1.71 RatSio. Macho, ei 
yhtään oppituntia täysin 
hereillä. Asennoitumisvai• 
keuksia lukemiseen, mut
ia kl#tenkin Ratekoon. 

Kokelas Tikkanen . Tota 
noin. nun V1riili vanr1• 
kin alku 

tekolle alusta asti . 

18. Rekola Jaakko 
6.9.71 Raisio. Elvis-pu~
songit. Morrisey-letti. 
Punkka kiertää säannöl~· 
sesti 3-10 ruutua. Mus
talla listalta lääkintä
AUK:un. MSlaga-

Alik Ahvas Tommi 
28 6.72 Turku Tykk1hn1an 
oma suklaakauppias Va
sen saapas Jalasta ota E1 
napannu lopussa m1kaan, 
ei vänrlkk1kaan 
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Alik Ellloik Jari 31 7.71 
Turku , Alik Fagerdahl 
Terho 12.5 1971 Pori. 
TST-pari, kasa, kasa. ka
sa Aina tapahtui jotain 
nalden ollessa lahistölla. 

3. Alava Kalle 24 .9.73 
Rauma L1rljan kuopus 
On niin Väiski. Nollat tau
lussa - Örö kulsuu -
kuunleleo ~ Alkää nvt 00· 
1at vilttikö.~ Häro k1ubm 
jäsen. Punkan räjäytys 
vähintaän 5-ker1aa päi
vässa. 

9. Kemppinen Sami 
12 8.71 Kalanti . Kemppi
sen kaapissa oli suklaata , 
joka maislui Pabinille. Tu
van särmin punkka 

15. Norlund Mika 16.2. 71 
Pori. Rotta Mä oon Ihan 
hajalla . mä en kestä 
enää Narskutti hampaita 
joka h ... vetm yö. Kunin
gaskiusaaja nro 2. 

Hyytiä Tommi 25 3 72 U: 
kl. 2. tuvan ainoa unissa
puhlJ!a. ~Saano, Saane. 
ei me kerita enää1M Ama 
naama virneessä 1a ääni 
falsetissa. Nasse-Au iski 

10. Laaksonen Mika 
28.9.68 Pori. "Animal . 
Taata" Linjan nestori, jo
ka ei ottanut pulttia ~sarn• 
mestään. Villapaita 
omasta takaa 

16 Nurmi Jari 11 .5.72 
Paimio. Linjan särmin 
sahläå,a ja tuvan todelli
nen koksu . Jofle onko 
sulia ... ? No, kylla maakin 
sine Asiat menee jake· 
luun. kunhan våannot ra
takiskosta malhn Voi hitsi 
- mitaäh' Parrancij0 kol
masti paivassa1 

Ahk Kallio Pasi 19.3.70 
Pa1m10 Vamppa-aliker
sann1 , loukkasi jalkansa 
sählyssa. jonka takia vä
hän sivussa touhusta . 

5. llvanamen Anssi 
5.1 72 Laitila. Armoton fy
S10log1an lukija. Laitilan 
lahja puolustusvoimille 
Soitti korvalappuja yo1a 
päivaä. lopulla iski laake
nvika. Oy Rateko Ab. 

11 . Lötlund Jan-Erik 
15.9 70 Salo Vempassa 
on voimaa - ei nappaa. 
RakkauskuJekin syntyi 
kolmen tunnin tuhertami
sella. Rasita. 

17 Pahn Panu 5.5. 71 
Helsinki. SPOL:111. J0ka ja
kaa oikeutta niin intissä 
kuin lomillakin. Meinas 
saada 3 kertaa pekonia Ja 
kerran melkem kenkaa 
Aina lomilla. Sluibas leinn 
t1lkassa Kun,ngaskiusaa
Ja nro 3 

Ahk Peltola Esa 13.11.68 
Houtskar Yleensä nollal 
taulussa !ykkimaella. Ku
rnngaskalastaia. jolle pi· 
rulll köpötkm 

6 Johansson Mikko 
3 1 70 Hanko. Aina ja kai
kessa vastaan Kylla 
Hestiksessä oli kaikki pa· 
remmin El lodella-
kaan "Gyltö on syvä1· 
ta!" 

12 Maenpää Jarkko 
2 3.71 Pori. Aito porinäs
sa. tua noi m1 Ja silla sin
kos Särmasi aukissa 
etenkin kokeissa. Tuleva 
ivallan-au 

18 Pyykk0 Mikko 
22 5 72 Helsinki. Spyyk, 
spuge, OKKV. vmtl , nkv 
ei nappaa Harö Hangos
ta Joka kertookin kaiken 
Kun1ngask1usaaia nro 1. 
Lomakuningas. sk.libas 
lemn 

1 Aaltonen Mikko 
29 4 72 Turku Alussa 
vaivasi punkassa sivi1h
k1ene. t3Jus1 z1vohn ole
van kaukana hamassa, 
korjasi virheet. toimi sä1-
masti , varmisti Rukkipai
kan 

7 Jusehus Tomi 1.3.71 
Tarvasjoki Jos Juseliuk
sen a1vo1 oitSivat IOtmi• 
neel yhla hyvin kum hä
nen hikirauhasensa. 
homma oMsi oltu1 putkes
sa . lmJan lodellinen sää• 
tåjä. Herra vääpe111 

13 Mänmkk0 Mikko 
30 7 71 Espoo Mänms
tby. Herra Kokelas, ATK. 
hajosi laydellisesti Ainoa 
ioka onmstu1 saamaan 
Hdulla kappa 

19 Pöyhonen Jaakko 
15. 1 o. 71 Kalanti Pää tyy· 
nyyn aina Ja kaikkialla (al
le kaksi sekuntia - leiju 
pois) Va1n1 olevansa 
21 -vuo11as. eika kukaan 
koskaan uskonut S1tkea 
sissi. vaikka enemman 
tuleek-, mieleen hetna
sewas 

2. Aikoia Juha·Pe!<ka 
28.3 72 Kalanti 2 L1111an 
pikku "httleri" Osasi ava
ta suunsa oikeaan a1· 
kaan T01m1 tunnusleh1a
na skappare1tten 1a kurs• 
sin vahlla, Lähti Rale
koon 

8 Kangaskorte Peln 
10.8 71 Turku Jorkkos 
Madeuos. laulava talon· 
mies. 1avallinen a~upseeo 
kokoa 48 Mehtähommia 
Joka yö Vika dosä Wnde 

14 Mäntymaa Tuomas 
19 4.73 Turku Mopo 1a 
rnopp1 vaan 81 101m, 
Punkka. pinkka Ja kaappi 
ama uusin1a1arkastuk· 
seen. 905435, Manty
maa1 Aseen hihna kun• 
1oon• 

20. Saari Jaakko 1 O 3 72 
Laitila. Tykk1linJan amoa 
afrotukka H1~a1suuden 
aikana etsi epåt01V01ses11 
herätysvalaa Oho1 Jål 
RJ:ksi Gyttoon 
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21. Saa1io Petn 23.2 72 
U:kl. Armoton taktikoija 
koketden suhteen. PMlo
hårö Hyytiän oma pikku 
rusona 

22 Saarni Marko 
21 8 71 Oulu. Keila! Un-
1an lodellinen 1åakarhu 
Lukee Tari.aneita kuin 
pomolehlia. Kova keilaa• 
maan, huom. kutsumani• 
mi Punkan tekee jopa 20 
minuutissa. 

23. Satola Marko 5 2 71 
Turku LKen todellinen 
sorakuski Putniboy 
Wunderbaum1i Joka ken
kään våh1ntaän 10 kiloa 
Dynamik duo Satola & 
Jorkkos 

24. Silvonen Jan 16.7.71 
Kauniainen. Hangon kek-
5', aina vaiheessa. kalsa
nf polvissa Mies . Joka 
sårmasi smurffit kaappiin 
illalta klo 11 aamulenldoa 
var1en ja hampaal k1ilS1 
Suckmamn paras kaveri. 

25. Tamminen Tanno 
20.12.69 H ld. Tuli Han
gosta 1a takoi tuvan poy
dän kuopi11e. 2. tuvan to
dellinen ru~M. haaveili 
pääsystä asesepäksi, toi
ve toteututkin 

26. Törmalä Tommi 
30.1.71 Espoo. Ainakin 
hankolaisten parturi-kam
paaja. Punkasta r0tkkui
va1 "keuhkor Aina ka
ma1 tuvan pöydållä ja 
kaapinovel auki Vaikkei 
Hangossa mm koskaan 
ollutkaan. 
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Työtilaukset 
Kari Aaltonen 
Huoltoautot 

Turun 
Seudun 'Poltin-

Sähkötarkastuskeskuksen 
hyväksymä öljypoltin- ja 

lämpölaitoshuolto 

1-ryhmän vesijohtoliike 

puh. 358 654 
949-531 011 
949-523 380 
949-531 439 

Koti numerot 
Kari Aaltonen 
Tapio Kurvinen 
Mauri Huhtala 
Matti Kajala 
Ari Mäkelä 

811 609 
358116 
353 968 
485490 
461 904 
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SATASHELL KARI KOUKI KY 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 

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

SATASHELL KARI KOUKI KY® 
SATAKUNNANTIE 3 PUH. 331 733 
AVOINNA YMPÄRI VUOROKAUDEN JO VUODESTA 1934 
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Diamond Cleaning Ky 
ALANSA YKKÖNEN 

Täyden palvelun huoltoliike kiinteistöalalla. 

Kaikki kiinteistöön liittyvät työt kauttamme. 

Myös vesivahinkotyöt. 

24 TUNTIA VUOROKAUDESSA 

puh. (949) 520 880 
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RAUMAN KAUPUNKI 

PYHÄRANNAN 
KUNTA 

PUJO 11:n 
henkilökunta 

• RTK•palvelu Oy 
... ja puhdasta tulee ! 

PAPINHAANKATU 8 (PL 57) 26100 RAUMA, Puh. 938 • 220 233 

45_ -~----------

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaito~
set Eurajoen Olkiluodos~a -~u_ot~~va_~ n:_ozn 

viidenneksen käyttämastasz sahkosta . 

~ ~ ®i'1 
27160 Olkiluoto 
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MERKKI 
VAPAUDESTA 

~cff::::: 
matkapuhelimet 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

~clf::.::: 

OLEMME MUUTTANEET. 
UUSI OSOITE 

PAPINHAANKATU 3, Puh. 225 471 

T:mi JUKKA JUSSILA 
Abloy-valtuutettu lukkoliike 

------ Autoilija ------

HANNU KALLIONIEMI 
Edullisia muuttokuljetuksia viikonloppuisin . 

p. auto (949) 320 228 
koti (921 ) 396 071 

-"r<-------------47_ 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 

--- -~.......;_ _ ___ _ - -




