


PÄÄKIRJOITUS 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä ja Suo
menlinnan Rannikkotykistörykmentin se
kä kantahenkilökunnalla että varusmie
hillä on yli 70 vuoden ajan ollut paljon ja 
monitahoista kanssakäymistä. Upin
niemen, Isosaaren ja Mäkiluodon sotilas
kodeissa on pidetty lukuisia alokasiltoj aja 
erilaisia varusmiestilaisuuksia. Rannikon 
sisaret ovat olleet innokkaasti mukana lei
reillä ja kertausharjoituksissa. 

Normaaliin rutiiniin on tietenkin kuulu
nut tavanomaisen sotilaskotitoiminnan yl
läpitäminen. Yhdistyksen ja rykmentin 
välillä on ollut eriasteisia neuvotteluja sii
tä, miten RSKY voisi parhaalla mahdolli
sella tavalla tukea varusmiesten vapaa
ajan viettoa sekä henkisellä että aineelli
sella tasolla. 

Puolustusvoimissa tapahtuneet uudistuk
set ovat heijastuneet yhdistyksemme koko 
työkenttään aina Kotkasta Rauman 
Kuuskajaskariin. Muutokseen sopeutu
minen on vaatinut yhdistyksen johdolta 
mittavaa perehtymistä tilanteeseen ja 
edellyttänyt uudelleenorganisoimista 
kentällä pystyäksemme takaamaan ranni
kon olosuhteissa palveleville asevelvolli
sille nykyaikaiset sotilaskotipalvelut. 
Tuohon tehtävään yhdistys tarvitsee am
mattitaitoisen henkilökunnan ja innostu
neen sisarjoukon - siinä on työmme voi
ma. 

Työtä ja puuhaa on onneksemme rykmen
tin alueella riittänyt, ja olemme iloisia sii
tä, että voimme näin osallistua vapaaeh
toiseen työhön suomalaisen varusmiehen 
hyväksi. 
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ORGANISAATIO 1.1.1990 

Puolustusministeriön päätöksellä on Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin nimi alkaen 1.1.1990 Suo
menlinnan Rannikkorykmentti. Perinteinen tykistö
joukon nimi poistuu - Rykmenttimme uusi nimi "laa
jentaa" joukko-osastomme toimintakenttää. Nimi 
sulkee sisäänsä kaikki ne moninaiset toiminnat, jotka 
sisältyvät aselajimme ja Rykmenttimme toimenku
vaan. Olkoon rannikolla, saaristossa ja merialueella 
tapahtuva työmme ja sen tuotos kunniaksi uudelleni
mellemme. 

Sama päätös vahvisti jo kauan työn alla olleen Suomenlinnan Rannikkorykmentin tar

kistetun organisaation. Uusi organisaatio on esitelty toisaalla lehdessämme. Oleelli

sin muutos on Rannikkotykistökoulun liittäminen Rykmenttiin. Aselajikoulu menet

tää hallinnollisen itsenäisyytensä - henkinen itsenäisyys säilyy. Rannikkotykistön tar

kastaja antaa koululle opetus- ja kehittämistehtävät, jotka koulu toteuttaa johtajansa 

johdolla - Rykmentti luo tälle toiminnalle hallinnolliset ja huollolliset kehykset meille 

osoitettujen voimavarojen puitteissa. Rannikkotykistökoulun henkilökunta jatkaa ny

kyisissä tehtävissään. Aselajikoulumme säilyttää lippunsa ja perinteensä. 

Organisaatiotarkistus ei muuta joukko-osastomme tehtävää. Suomenlinnan Rannik

korykmentin tehtävänä on edelleen pääkaupunkimme turvaaminen mereltä suuntau

tuvaa uhkaa vastaan. Painopiste on ja pysyy Helsingin edustalla - I Patteriston esikun

nan lakkauttamisesta huolimatta, Santahamina säilyttää keskeisen asemansa Rykmen

tin Esikunnan ja Esikuntapatterin- tulevan Huoltopatterin-sijoituspaikkana. Varus

kuntasairaalamme siirtyy Uudenmaan Jääkäri pataljoonan komentajan johtoon. Us

kon, että kukaan meistä ei huomaa muutosta. Potilaista pidetään yhtä hyvää huolta 

kuin ennenkin. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentille on luotu hyvät edellytykset toteuttaa meille käs

kettyjä tehtäviä 1990-luvulla. Organisaatiot, komentajat, ihmiset ovat vaihtuneet vuo

sien kuluessa. 1748 määritettiin tehtävät nykyiselle Suomenlinnan linnoitukselle- Teh

tävä on edelleen sama. Rykmentti on Helsingin turvana. 

Rykmentin komentaja 

Eversti ~~~il ((;~~~:\ 
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ALOKASDISKOSTA ... 

Keskiviikkona 4.10. järjestivät Etelä-Suomen 
sotilasläänin varusmiestoimikunnat ravintola 
Alibissa diskon uusille, 11.10. palvelukseen as
tuville alokkaille. Ilta oli ainakin osanoton kan
nalta onnistunut: ravintolan 400 paikkaa olivat 
kaikki täynnä Vaikka tarjolla olikin monenlais
ta ohjelmaa Goista ilmainen parturi oli varmas
ti suosituin), oli illan pääpaino vapaamuotoi
sessa jutustelussa ja uusiin palvelustovereihin 
tutustumisessa; tämän tarkoituksen ilta täytti
kin varsin hyvin. 

V arusmiestoimikunnat esittäytyivät uusille 
alokkaille ja saivat heti vastattavaakseen mo
nenlaisia palvelusta koskevia kysymyksiä. Use
at kysymykset tuntuivat palveluksessa olevista 
niin itsestäänselviltä, e.ttä oli hyvä saada muis
tutus siitä, ettei näin kuitenkaan ole. 

Viimeistään parturointi veti mielen 
hieman vakavaksi. 

RITK:~ tos-asiamies sai vastata moniin kysymyksiin. 
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. .. PALVELUKSEEN 

Viikko alokasdiskonjälkeen oli tietysti vuorossa itse palvelukseenastuminen. 11.10. 
Koulutuspatteri sai 223 uutta alokasta koulutettavakseen: miehiä kaikista yhteiskun
taluokista , kirvesmiehistä toimitusjohtajiin, saapui täyttämään kansalaisvelvol
lisuuttaan. Alussa kaikki oli tietysti hieman outoa, mutta kyllä se siitä ... 

Sotilastien alku. 

RITK:n puheenjohtaja esittäytyy. 
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RYKMENTIN SYYSHARJOITUS 18.-22.9.1989 

Rykmentin syysharjoitus ja vuoden pääkertausharjoitus järjestettiin 18.-22.9.1989 
600 reserviläisen ja 200 varusmiehen voimin Iso-, Kuiva- ja Vallisaaressa. Harjoituk
sen pääosan muodostivat tietysti ammunnat, mutta ohella harjoiteltiin myös linnak
keen puolustamista, huoltoa, viestiyhteyksien hoitoa ja lääkintähuoltoa. Ilmatorjun
taa harjoiteltiin ilmavoimien maalinhinauskoneiden avustamina. 

Tässä vaiheessa maalilautat olivat vielä ehjiä. 
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Huolto pelaa poikkeusoloissakin. 

Rannikkojääkärit lähdössä vastahyökkäykseen. 
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MIKSI JUURI NUORET OVAT RISKIALTI'IITA? 

Näyttämisen halu, liian suuri 
ajonopeus, rattijuopumus, aj_ot~i_don y_li
arviointi ja kokemattomuus nskit1lante1s
sa ovat nuorten omien käsitysten mukaan 
suurimmat syyt nuorten liikenneonnet
tomuuksiin. Tämä käy ilmi Liikennetur
van teettämässä tutkimuksessa. Yksittäi
set syyt eivät kuitenkaan kerro nuorten 
kokonaiskuvaa onnettomuuksista. Ai
neistosta olikin koottavissa kolme onnet
tomuuksien selitys tapaa, jotka rakentuvat 
eri syytekijöistä. 

Sosh alinen selitys 

Vasta ajokortin saaneiden suosima se
litys onnettomuuksille oli näyttämisen ha
lu, jota tutkitut pitivät nuo~isokulttuuriin 
liittyvänä ~önä. KuljettaJalle tulee tar
ve näyttää ikätovereilleen, mitä hän uskal
taa ja mihin pystyy. Erityisen herkä:;ti 
näyttämiseen syyllistyy kokematon tai al
koholin vaikutuksen alainen nuori mat
kustajien yllytyksestä tai painostuksesta. 

Ajotapaselitys 

Ajotapaan liittyvät tekijät koostuvat 
pääosin liian suuresta ajonopeudesta, jo: 
ko väärästä tilannenopeudesta tai 
ylinopeudesta, eli otetaan riskejä liike~
teessä. Vauhdinhurman lisäksi siihen si
sältyy vääristyneitä persoonallisuus- ja 
asennetekijöitä ja usein myös rattijuop
poutta. 
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Ajoneuvoselitys 

Nuoret huolehtivat usein enemmän ajo
neuvonsa ulkonäöstä kuin sen toiminta
kunnosta. Monilla nuorilla ei ole varaa 
turvallisiin ajoneuvoihin. Kun nämä ajo
neuvoon liittyvät tekijät yhdistetään nuor
ten kilpailullisuuteen ja kokemattomuu
teen, on malli vaaratilanteita aiheuttavas
ta kuljettajasta valmis. 

Varusmiesten erityisongelmat 

Kaikki ylläolevat selitykset pätevät var
masti myös varusmiehiin, mutta varus
miesajan liikenneturvallisuutta on uhkaa
massa vielä lisätekijöitäkin. Vaikka va
rusmiesten kotimatkoilla tapahtuukin 
luultua vähemmän onnettomuuksia, on 
kiire kotiin Ga !omilta palattaessa varus
kuntaan) ollut osatekijänä monissa var~s
miehille tapahtuneissa onnettomuuksis
sa. 

Varusmiehillä on käytettävissään vielä 
vähemmän rahaa kuin muilla nuorilla: 
harva varusmies pystyy päivärahoillaan 
huoltamaan ja vielä vähemmän korjautta
maan ajoneuvonsa asianmukaisesti. 

Yksi tekijä varusmiesten liikenneonnet
tomuuksissa voi yksinkertaisesti olla väsy
mys. Jos varusmies lähtee lomille heti 
rankan ja vähäunisen siss ileirin jälkeen, 
voi rattiin nukahtaminen olla lähellä. 

Mikä ratkaisuksi? 

Tutkimuksessa ei uusia turvallisuusrat
kaisuja juuri löytynyt. Sosiaalisen selitys
tavan omaavat korostivat valistuksen tär
keyttä. Ajotapaselitys johti vaatimaan 
kontrollin tehostamista, ja ajoneuvoseli
tyksen tarjoajat halusivat kohentaa nuor
ten kuljettajien taitoja, autokantaa ja ajo-
olosuhteita. · 

Puolustusvoimat on päätynyt valistuk
seen, eikä sillä ilmeisesti resursseja muun
laisiin ratkaisuihin olisikaan. Loppujen 
lopuksi ratkaisun tekee tietysti kukin va
rusmies itsenäisesti; paraskin valistaja voi 
vain antaa tietoa ja toivoa, että se tehoaa. 

0 
Autoileva 
maailma 
tarvitsee 
esikuvia. 

VEHO 
t>ri,.:.U11 ... 1..1t11) 

SOKOS 
SHELL 

Kirkkonummi Kyrkslätt 

RESTAURANG 

VARElU 
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Pasit kiinnostivat kaikenikäisiä. 
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UUDENMAAN VII MAAN
PUOLUSTUSJUHLAT 

Uudenmaan VII maakunnalliset maan
puolustusjuhlat järjestettiin 1.10. Por
voossa, jonne oli saapunut edustajia kai
kista Etelä-Suomen sotilasläänin joukko
osastoista. Jokaisella joukko-osastolla oli 
oma esittelytelttansa, joissa mm. diaesi
tysten ja videofilmien avulla esiteltiin 
joukko-osastoja ja niiden erityispiirteitä. 
SlRtR:n teltta oli varsin suosittu runsaslu
kuisen yleisön joukossa, ja varsinkin tiu
haan pyörinyt diaesitys kirvoitti monilta 
muistoja rt-ajoista. Rykmentin kulje
tusalusten pienoismallit taas olivat varsin
kin hieman nuoremman väen mieleen. 

Juhlien pääpaino oli kuitenkin toimin
tanäytöksissä. Toiminnallisesti esittäytyi
vät mm. merivartiolaitos; laskuvarjojää
kärit, laivaston sukeltajat sekä Rannikko
tykistökoulu meritorjuntaohjuksineen. 

Ennen pääjuhlaa suorittivat joukot ohi
marssin, jonka vastaanotti Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentaja, kenraaliluut
nantti Erkki Rannikko. Ohimarssia tah
ditti Rakuunasoittokunta, joka hevosi
neen ja vanhanrnallisine univormuineen 
nousi yleisön ehdottomaksi suosikiksi. 

Pääjuhla pidettiin Porvoon urheiluhal
lissa; juhlan pääpuhujana oli kansleri Jan
Magnus Jansson. 

Ohimarssia tahditti Rakuunasoittokunta. 

Laskuvarjonäytös oli esittelyistä ehkä suosituin. 
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RYKMENTIN ORGANISAATIO MUUTTUU 

Puolustusministeriö on 26.10. tehnyt pää
töksen Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentin organisaatiomuutok
sista ensi vuoden alusta lukien. Samalla 
rykmentin nimi muuttuu Suomenlinnan 
Rannikkorykmentiksi (SlRR). 

Uudistuksessa Rannikkotykistökoulu lii
tetään Suomenlinnan Rannik
korykmenttiin. Sen tehtävät ja toiminta 
säilyvät kuitenkin ennallaan. Koulu toi
mii aseteitse rannikkotykistön tarkastajan 
alaisena. 

Samassa yhteydessä tarkistetaan Ryk
mentin sisäistä organisaatiota: esikunnan 
koulutus- ja järjestelytoimiston tehtävät 
jaetaan kahdelle eri toimistolle. 

Joukkojen osalta muutokset ovat jo suu 
rempia: I Patteristo lakkautetaan, ja sen 
tehtävätsiirtyvätlsosaarenlinnakkeelleja 
uudelle Vallisaaren linnakkeelle. Val
lisaaren linnake keskittyy erityisesti ker
tausharjoituksiin. 

II Patteriston nimi muuttuu Porkkalan 
Rannikkopatteristoksi. Sen Koulu
tuspatteriin keskitetään kaikki alokas- ja 
aliupseerikoulutus. 

Uutena yksikkönä Rykmenttiin peruste
taan ohjuspatteri. Esikuntapatterin nimi 
muuttuu Huoltopatteriksi. Santahami
nan varuskuntasairaala siirtyy Uuden
maan Jääkäripataljoonan alaisuuteen. 
Samalla Santahaminan huoltovastuu siir
tyy pääosin UudJP:lle. 

IOIOONPARO 
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SucaenliMan lannikkorykalntti 

(SlH) 

HPtri boalke 

HUOH 

Yallhlke 

l )AHteitH rt-urka•t■ jan alainen 

1.1.1990 

RTJ:>ltt,TIN IOHEIITA.JA 

lnto-
tato uto 

Pork'RPatc OhJPtri 

RTTK 111/89 

Vasemmalta: tkm Heintie, opp Tapiola ja tkm Korhonen. 

RTTK:n puheenjohtajan_a toimii oppilas Pirkka T. Tapiola,joka siviilissä on toiminut 
pr-assistenttina Enso-Gutzeit Oy:n viestintäosastolla. Harrastuksinaan hänellä on po
liitinen historia, matkustelu ja hyvät elokuvat. Siirryttyään reserviin hän tähtää valtio
tieteelliseen tiedekuntaan. Hän vastaa koko RTTK:n toiminnasta ja raportoi siitä toi
mikunnan ohjaajalle sekä rykmentin komentajalle. 

Linnake-lehden varusmiestoimittajana ja toimikunnan työsuojeluasiamiehenä toimii 
20-vuotias Iikka Korhonen. Hän opiskelee englannin kääntämistä ja tiedotusoppia 
Tampereen yliopistossa. Varusmiestoimittajamme harrastaa kirjallisuutta, sarjakuvia 
sekä huonoja elokuvia. 

Juuri nuorisotyön ohjaajaksi valmistunut, 21-vuotias Jari Heintie on toimikUD".7.tn työ
opinto- ja sosiaaliasiamies. Jos varusmiehellä on näihin asioihin liittyvi.~ 'Kysymyksiä 
tai ongelmia, on tkm Heintie se henkilö, jolta vastauksia kannat_~~d iähteä etsimään. 
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NIMITYKSET, YLENNYKSET JA SIIRROT 

Nimitykset ja ylennykset 
Lääkintäkapteeni Tuomo Nuuja ylennet
ty lääkintämajuriksi 4.6.1989. 

Kapteeni Hans-Peter Rekola ylennetty 
majuriksi 1.9.1989. 

Luutnantti Ismo Korhonen ylennetty yli
luutnantiksi 1.9.1989. 

Ylivääpeli Lauri Jyrkkärinne ylennetty 
sotilasmestariksi 31.8.1989. 

Yliluutnantin virkaan luutnantti Heikki 
Jantunen 1.9.1989 alkaen. 

Luutnantin virkaan 25.8.1989 lukien, 
ylennettyinä luutnanteiks~ kadetit Jukka
Pekka Mustonen, Jukka-Pekka Schro
derus ja Timo Säyrinen. 

Puolustusvoimien 1 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.7.1989 lukien luutnantti Hannu Vasiljev 
ylennettynä yliluutnantiksi. 

Puolustusvoimien 2 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.6.1989 lukien sotilasmestari Markku 
Heino ylennettynä luutnantiksi. 

Puolustusvoimien 3 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.7.1989 lukien ylivääpeli Jukka Asteljoki 
ylennettynä sotilasmestariksi. 
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1.8.1989 lukien ylivääpeli Seppo Salo 
ylennettynä sotilasmestariksi. 

Puolustusvoimien 4 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.7.1989 lukien vääpeli Esko Järvinen 
ylennettynä ylivääpeliksi . 

1.8.1989 lukien vääpeli Aki Karvonen 
ylennettynä ylivääpeliksi. 

1.9.1989 lukien vääpeli Harri Suokas ylen
nettynä ylivääpeliksi. 

Puolustusvoimien 5 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.6.1989 lukien ylikersantti Jouko Tal
viaho ylennettynä vääpeliksi. 

1.6.1989 lukien ylikersantti Harri Kangas 
ylennettynä vääpeliksi. 

1.9.1989 lukien ylikersantti Henry Hintsa
nen ylennettynä vääpeliksi. 

1.3.1989 lukien Marja-Leena Puittinen 
keittäjäksi Isosaaren linnakkeelle. 

1.3.1989 lukien Ritva Heiskanen ruokala
apulaiseksi Isosaaren linnakkeelle. 

1.4.1989 lukien Katja Salokangas ruokala
apulaiseksi Isosaaren linnakkeelle. 

1.7.1989 lukien Leena Salmela konekir
joittajaksi Koulutus- ja jarjestelytoimis
toon. 

Määräykset 
Kapteeni Lasse Majuri viestitoimiston 
päälliköksi 1.5.1989 lukien. 

Yliluutnantti Martti Skyttä toimistoup
seeriksi koulutus- ja järjestelytoimistoon 
1.6.1989 lukien. 

Ylivääpeli Ilkka Ahola tväl-upseeriksi 
Koulutuspatterille 1.6.1989 lukien. 

Vääpeli Harri Suokas HanRPstosta 
SlRtR:ään 1.5.1989 lukienja tväl-upsee
riksi Santahaminan korjaamolle 1.6.1989 
lukien. 

Kersantti Mika Gerasimoff talousupsee
riksi Koulutuspatterille 1.6)989 lukien. 

Yliluutnantti Pentti Miettinen RTK:sta 
SlRtR:ään 1.6.1989 lukien. 

Vääpeli Risto Kettunen RUK:sta 
SlRtR:ään ja kuljetusupseeriksi huolto
toimistoon 1.7.1989 lukien. 

Puolustusvoimien 6 luokan toimiupseerin 
virkaan 31.12.1989 saakka: 
Lasse Tuokko, Jari Myntti, Markku Saa
rela, Olli Korhonen, Mark Hellman, 
Tommi Ijäs, Petri Leppänen, Harri Sar
vista, Pasi Lehtonen ja Jarmo Nuora. 

Sotila~mestari Vesa Hyvärinen merival
vontaupseeriksi Isosaaren linnakkeelle 
1.7.1989 lukien. 

Luutnantit Jukka-Pekka Mustonen ja Ti
mo Säyrinen opetusupseereiksi Koulu
tuspatterille 25.8.1989 lukien. 

Luutnantti Jukka-Pekka Schroderus ope
tus upseeriksi Isosaaren linnakkeelle 
25.8.1989 lukien. 

Yliluutnantti Pentti Miettinen hoitamaan 
Isosaaren linnakkeen päällikön tehtäviä 
1.9.1989 lukien. 

Majuri Arto Hieta PE:sta SlRtR:ään 
1.9.1989 lukien. 

Yliluutnantti Thomas Grönvall 
TurRtR:stä SlRtR:ään ja opetusup
seeriksi Koulutuspatterille 1.10.1989 luki
en. 

Rykmentistä siirretyt 
Majuri Pentti Mustonen RTK:hon 
1,9.1989 lukien. 

Yliluutnantti Juha Vauhkonen RTK:hon 
1.9.1989 lukien. 

Yliluutnantti Mikko Santavuori Kadetti
kouluun 1.9.1989 lukien. 

Kapteeni Kari Toivonen TurRtR:ään 
1.10.1989 lukien. 
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Varattavissa vaikka yritysten käyttöön: 

KAJANUKSEN SAUNA NYf VALMIINA 

Rannikkotykistökillan akttivinen syksy alkaa vaihtua talveksi. Kajanuksen saunas
sa voi käydä rentoutumassa makeissa löylyissä. Kiilalaiset kokoontuvat itsenäisyys
päivän juhlintaan 6.12. 
Killan iskujoukko kävi seuraamassa 2.11.89 Kuivasaaressa rannikkotykistöammun
toja. Harjoituksesa ammuttiin 100-millisellä tornikaluunakalustolla. 

Kajanuksen sauna Upinniemessä on nyt 
valmis. Säveltäjämestari Robert Ka
januksen rentoutumispaikakseen raken
tama linnamainen graniittisauna on hy
vällä maulla entisöiden vuokrattavissa kil
talaisten ja yritysten käyttöön. Sähkökiu
as huokuu muhkeat löylyt. 
Saunan varustukseen kuuluu jääkaappi, 

sähköliesi, mikroaaltouuni ja sähköuuni. 
Myös pyyhkeet sisältyvät vuokraan. Sau
nojat tuovat itse mukanaan tarjoilun ja 
muun tarpeiston. 

Saunavuokra yrityksille on mk 1.500,
kerralta. Kiltalaiset vaikkapa perheineen 
voivat vuokrata sen huomattavasti hai-

vemmalla, esimerkiksi sukutilaisuuden 
järjestämispaikaksi. 

Varauksia ottaa vastaa ylivääpeli Manu 
Harju, p. (90) 296 9512. Hänellä on va
rausvihko, joten hän voi suoraan puheli
messa sanoa, onko sauna vapaana halut
tuna päivänä. Varaustilanne vaihtelee 
melkoisesti. Arki-illat ovat kuitenkin vii
konloppuja halutumpia. Joka tapaukses
sa varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. 
Saunavarausta tehtäessä ilmoitetaan va

raajan nimi ja vieraiden lukumäärä. Upin
niemen varuskunta-alueen portilla tulijoi
ta odottaa kulkulupa. Sijainnista johtuen 
saunaan pääsee kuitenkin vain Suomen 
kansalaisia. 

WASHOUTOY 
Autonhoitotuotteet 
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Säveltäjämestari Robert Kajanus rakennutti linnamaisen graniittisaunan rentouyumis
paikakseen. Rannikkotykistökilta on kunnostanut sen. Sauna sopii hyvin vaikkapa yri-
tysten asiakastilaisuuksien järjestämispaikaksi. · 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (STV) on maamme suurin turvallisuusalan yri
tys, jonka palveluksessa työskentelee yli 1500 henkeä. 

Tarvitsemme pääkaupunkiseudulle vakinaiseen työsuhteeseen varusmiespalveluk
sen käyneitä henkilöitä 

VARTIJOIKSI 

Työtehtävät käsittävät vartiointi- ja m:yymäläturvallisuuspalveluja sekä turvatarkas
tuksia ja hälytyspalveluja. 

Tarjoamme koulutuksen tehtäviin, kilpailukykyisen palkan, mielenkiintoisia tur
vallisuusalan tehtäviä sekä nopean ja joustavan mahdollisuuden aloittaa työt heti 

Ii) 
srv 

Lisätietoja tarjolla olevista tehtävistä saa soittamalla 
STV:n työhönottoon 
pub. 90-736 282 
tai käymällä työhönotossa: 
Elimäenkatu ;30 
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HYVÄT KURSSITOVERINI! 

Aliupseerikurssin ensimmäinen jakso on ohi, ja tätä kirjoittaessani olemme kaikki 
jo turvallisesti jatkokoulutuksemme kimpussa. Osa meistä aliupseerikurssin toisella
jaksolla, osa Rannikkotykistökoulussa ja osa käy Auk:n loppuun erityislinjoilla. 

Yhteisenä tekijänä meillä on kuitenkin se, että meitä koulutetaan sotilasjohtajiksi. 
Emme saa suhtautua siihen niin, että on vain komeaa mennä kotiin lomille "rautaa kau
lassa". Meidän on muistettava, että varusmiespalveluksemme jäljellä olevalla osalla 
meille annetaan enemmän vastuuta kuin koskaan aikaisemmin, ehkä enemmän kuin 
koskaan tulemme saamaan. J ahdettavaksi, huolehdittavaksi tulee ryhmä miehiä, elä
viä ihmisiä, joita on johdettava kovissakin olosuhteissa. Emme saa unohtaa vastuu
tamme näistä miehistä. 

Asepalveluksemme loppuaika tule~ olemaan palvelusaikamme vaativinta aikaa, ni
mittäin saatuamme muodollisen koulutuksen meidän on kasvettava johtajiksi, ja sa
maan aikaan muistettava kasvaa ihmisiksi, sillä kasvumme jatkuu läpi koko elämäm
me. 

Siirryttyämme reserviin ja aloitettuamme työelämässä, tullaan meille tarjoamaan ar
meij apapereittemme perusteella ehkä hyvinkin vastuunalaisia tehtäviä. Varusmies
johtajakautemme on hyvää harjoittelua johtamisessa ja vastuussa. 

Ei siis anneta "VÄHÄN P ÄIVII" -tunteen vallata meitä vaan toimikaamme tarmok
kaasti toukokuuhun saakka. 
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Mielenkiintoisia aikoja toivottaen 

~ 1;~!: ;i,kk~ T. Tapiola 

AuK Il/-89 oppilaskunnan 

hallituksen puheenjohtaja 

l 

l 

ALIUPSEERIKURSSIN I JAKSON SUORITIANEET OPPILAAT! 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin I jakson menestyksekkäästä suorittamisesta. 

Kuluneen kahden kuukauden aikana teille on opetettu koulutushaaranne mukaisen 
aliupseerin perustiedot ja -taidot. Tavoitteena oli antaa oppilaille sellainen koulutus, 
että jatko-opinnot reserviupseerikurssilla, aliupseerikurssin II jaksolla tai jonkin eri
koisalan aliupseerikurssilla sujuvat kitkattomasti. Uskon tässä kohdallanne onnistu
tun. 

Toimittuani vasta vajaan kuukauden yksikkönne päällikkönä ei itselläni ole vertai
lukohtaa aikaisempien opintomenestykseen. Kuitenkin jo se, että kaikki ovat suorit
taneet jakson hyväksytysti, on osoitus hyvästä johtaja-aineksesta. 

Kun aikanaan saatte ryhmän tai jaoksen johdettavaksenne, muistakaa, että vasta kun 
itse hallitsette asiat voitte vaatia alaisiltanne hyviä suorituksia. Sotilasjohtajan on jat
kuvasti pyrittävä kehittämään itseään nykyaikana, jolloin opetusmenetelmät ja kalus
tot paranevat valtavalla vauhdilla. 

Toivon kaikille menestystä tulevissa tehtävissänne sekä rehtiä ja avointa rannikko
tykkimieltä. 

Koulutuspatterin päällikkö 

Majuri Arto Hieta 
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VIESTILINJA Tupa 2 

Airisto Vesa,. -70, elektroniikka-asentaja, 
Uusikaupunki. Harrastaa pilkkimistä, si
viilikarkuri. 
Bärlund Ismo, -68, teoll.sähköasentaja., 
yo, Pori. Saaristolaivuri, harrastus: ve
neet+ Maarit. Mies maalta. 
Fröjdman Henri, -69, inst.asentaja, Van
taa. Sellanen mies, varsinainen singeri, 
tuvan renttu. 
Husso Jouni, -69, puhelinasentaja, Hel
sinki. Motto: vähä välii. 
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Hänninen Mika, -69, autom.asentaja, An
jalankoski. Ainoa, joka oli Tilkassa el
baamassa. 
Kariniemi Janne, -69, elektroniikka
asentaja, Kerava. Ei aamulenkkiä ilman 
tupakkaa. 
Messo Harri, -69, tietokoneasentaja, Po
ri. Tuvan postitoimisto ja puhelinkeskus. 
Muukkonen Esa "Pekka", -68, opiskelija, 
Salo/Raisio. King of the Rock'n'Roll. 
Neffling Toni, -69, kansantanssija, Espoo. 
Ällöttäviä paljastuksia. 

VIESTILINJA Tupa 3 

Nikola Timo, -69, elektroniikka-asentaja, 
Kotka. Hullu vidiootti. 
Rosenborg Kai, -69, sähköasentaja, Kera
va. Aina vaiheessa ja selventämässä. 
Räsänen Mika, -69, elektroniikka-asenta
ja, Helsinki. "Juokseminen, mitä se on?" 
Sinikallio Riku, -69, RTV-asentaja, Tuu
sula. Mies tutkalla. 

Solonen Jari, -71, muurari, Helsinki. Tu
van juniori, mutta kokoa on. 
Suominen Ilkka, -68, radio- ja puh.asen
taja, yo, Turku. Hiljainen mies Turuust. 
Tapiola Pirkka, -70, yo, Helsinki. Loma
pukuun liituraidat. 
Söderlund Jarmo, -68, automatiikka
asentaja, yo, Kirkkonummi. Sanlalla se
nat sakaisin. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 6: Rai, rai, rai 

Arino Jari, -69, yo, Nurmijärvi. Aamu
lenkki vintille. 
Hatanpää Mika, -69, yo, Espoo. Ihan ki
va poika, vai onko? 
Heikkinen Veli-Pekka, -68, yks.yrittäjä, 
Helsinki. Härö päivässä pitää AUK:n loi
tolla. 
Henriksson Jouni, -69, yo, Sipoo. Tuvas
sa kaikkien yläpuolella, suom huom: ai
noa yläpunkka. 
Järvinen Tommi, -69, yo, Hyvinkää. Syy
tön mä siihen oon. 
Kaisaniemi Antti, -70, yo, Espoo. Mä 
oon kyllä jo siivonnu ihan tarpeeks. 
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Kaitila Jyrki, -66, tekn.yo, Helsinki. 
Dipl.vemppa. Kitara, kalja & Kaitila. 
Ketola Mikko, -67, värvätty, Oulu (Mäki
luoto ). Lappalainen värvätty alikantatsö
käle. 
Laine Esa, -69, yo, Kotka. Mä en jaksa 
enää. 
Laitinen Jarmo, -69, raviotolakokki, Van
taa. "Kääntö oikeaan mars!" Nakki-au. 
Laurinen Tommi, -70, yo, Vantaa. "Ei oo 
pakko jos ei haluu." 
Lokki Tuomas, -69, tekn.yo, Helsinki. 
Lasu vai suunnin, Rateko? Lepo. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 7 

Mäenpää Kalle, -70, myyjä. Tuvan kuo
pus. Varusmies on erimies. 
Olli Pasi, -69, yo. Vitsi päivässä, par
haimpina ei yhtään. Motto: Sikaa. 
Pallonen Jukka, -69, yo. Tuleva nakki-au, 
pönttö per pönttö. Motto: Lauantaina 
Roseen. 
Rajamäki Pasi, -69, yo. Rateko lähellä, n. 
30km. 
Salo Mika, -68, yo-mekaanikko. "Enhän 
mie ees nukkunu." Motto: Back to the 
Kirkonmäki. 

Suurnäkki Tomi, -69, tekn.yo. Mieluum
min leirillä kuin kassulla. Tää on kivaa. 
Motto: En mie mihkää Ratekoo. 
Suvinen Juha, -69, merkonomi. Minusta 
ei tule kiva-kiva rj:tä, minusta tulee Nas
se-setä. Motto: Ryytykää. 
Tolvanen Mikko, -69, yo. I oppilasvääpe
li, ei tykkilinjan mieleen. Motto: Elastis
ta ja kattavaa. 
Voutilainen Ville, -69, tekn.yo. Vode tu
van "skarppari". Aina rikki. Motto: Hei 
mis mun sikanasse on? 
Vuoriluoto Juha, -68, yo. Tuvan Duracel. 
Motto: Ja ne kengät kiiltää. 
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TYKKILINJA Tupa 8 

Ahorinta Mika, -70, yo. Hikivirtana Ra
tekoon. Heitti hiekkaa pöpelikköön. 
Ylisärmä kurssin loppuun asti. 
Antola Jan, -69, yo. Hifisti. Ekat kännit 
kurssi juhlassa? 
Anttila Mika, -69, koneistaja. "Pekka" 
Anttila. Tuvan ainoa -74. Luonnon
suojelija/lokintappaja. 
Ant-Wuorinen Martti, -70, yo. Tuvan 
pummi. Original moppi, fudishuligaani: 
vei aina Heinon veikkauslehden. 
Elo Toimi, -69, merkonomi. Eloisa. Tu
van vaiheveikko. Leirin puhtain mies. 
Tahti-ihme. 
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Hagström Jarmo, -69, tekn.yo. Jason 
Donovan. Hågström, loputtomat loppu
kevennykset. 
Harmanen Jari, -69, sähköasentaja. 
Oman kylän poika. Ei iske aamulenkki. 
Röökille hinnalla millä hyvänsä. 
Heino Mikko, -69, yo. Tuvan hymypoika. 
Juomapullo edelleenkin alokaskaapin ta
kana. Punkkaexpertti = räjähti aina, var
tiokone. 
Heiskanen Janne, -70, yo. Hessu, tuvan 
vemppa: "Mä oon saanu jo kärsiä ihan 
tarpeeks näistä jaloista!" Siivousihme: 
"No ku mä just..." 
Jokinen Tommi, -69, yo. Minäkö Ra te
koon? Tuvan häröin kaappi. 

TYKKILINJA Tupa 9 

Kastelli Jarmo, -69, tekn.yo, Raahe. 
Mies, joka pakkasi repun ja laittoi loma
puvun päälle samaan aikaan. Raahen po
ro. 
Lehikoinen Jyri, -69, yo, Helsinki. Linjan 
sluiba, 7 kertaa IV + harjv. Siivouksen 
jättiläinen; kävi AUK:n harjaa näkemät
tä. 
Lund Tom, -69, yo, Kerava. Mies, joka 
laihtui silmälaseissa. Keravan huligaani. 
PS. I love tetsaus. Nm .. Ratekoon 
Lyyra Markus, -69, kaup.yo, Vantaa. 
Markuksen opetusmetodit, te tulette 
muistamaan minut. Linjan selventäjä, 
vaiheveikko vailla vertaa. 
Miettinen Jonne, -70, yo, toim.joht. Iki
vemppa tahtomattaan, ei mikään jackpot 
vaan jackfoot. Mouho siviilissä, Kotkan 
körrit peljätkää! 

Mustalahti Petri, -69, sähköasentaja. 
Sen näkee naamasta kun lakkaa saamas
ta. Suunnistusmestari: "Ei mitään linjaa 
pitkin, tästä vaan!" Varellan kauhu; 
15,70.-
Niemisalo Petri, -69, yo. Mr Maanveto
voima; jalka ei maasta nouse sitten mil
lään. 
Paidan Tommi, -69, pääjohtaja. Kotkan 
ohjus, AUK:n aamulenkit ei iske/kiinnos
ta. Punkka number one, räjähdysvarma. 
Lemmikkinä leiriltä tuotu Python. 
Penttinen Mikko, -69, oik.yo. Ginesmes
tari, .ei tahdo poistua kassulta sitten mil
lään. 
Pohjanheimo Jarkko, -69. Nukkumatti, 
Pekka Pohjanheimo ei anna tupakavereil
le suunvuoroa. 
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1YKKILINJA Tupa 10: ••• no mut ku me luultiin ... 

Puustinen Pietri, -69, yo. "Italian sonni", 
"tykkiexpertti", mies syvältä jumalan selän 
takaa (Kotka). Patterin vaarallisin mies. 
Rekonen Pauli, -69, maanviljelijä. "Rate
ko-Reksa, älä mouhoa!" Punkka kuin te
lamiinan jäljiltä. 
Suomaa Kari, -69, melk.yo. "Sufa-Suo
maa". Kartsan kuitti puree, mies jonka 
hymy ei hyydy. 
Söderberg Petri, -69, asemoija. "Särmä
Söderi". Kaappi kuinvatupassija punkan 
raidat piirullisen suorassa. Metsän no
pein eläin. 
Toivonen Jukka, -69, lääk.yo. "Tilkka
Toivonen", aina vaiheessa. ...onx pakko, 
mul on okkv. 
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Tyrylahti Juha, -70, yo. "Ikivemppa", re
teko aina mielessä. Tuvan Chaplin. 
Valtonen Markus, -70, yo. "Toukkamato
Valtonen", tuvan kuopus. Mitä hä! Onx 
nyt aamu? 
Vikstedt Asko, -69, teoll.sähköas, Lohja. 
"Tuvan nakitusmestari", mitä eix meillä 
ookkaan varustarkastusta. Mies puhuu 
s!1amea ja on vain Lohjalta. 
Öhman Janne, -69, yo. "Ei mun nimi tur
haan ole Janne, tuvan sluiba." Jokerit Sta
din kingit. Onx jollain jotain kysyttävää 
tämän asian suhteen? 

KESKIÖLINJA Tupa 12 

Axberg Bror, -69, kauppat.yo, Helsinki. 
"No voi vitshi tää bungga on syvältä. Ha
tut meshiin." Perus-kylteri. 
Hakala Juha, -69, tekn.yo, Helsinki. 
"Mun pitäis soittaa. Pitäis hoitaa noita li
muasioita." 
Heikkinen Harri, -69, tekn.yo, Vantaa. 
Ikivemppa. 1 Heikkinen = 21 kertaa ko
tihoito. Tsto-au:n mallikappale. 
Hämäläinen Jouni, -69, pros.työntekijä, 
Anjalankoski. Mr Cool. A lonely crusa
der in the dangerous keskiö. Itse rauhal
lisuus. 
Kiesilä Harri, -69, kirvesmies, Helsinki. 
Kiesilä on tupapalvelija. -Kamoon kessu, 
mä oon tauolla. Super-mouho, vähän vä
liä. 

Kinnunen Jal."i, -69, tekn.yo, Rautjärvi. 
Unissa puhuja. "Kenen kaappi on auki?" 
Hjuumormiehiä. 
Lahti Antti, -69, yo, Vuolenkoski. "Miul 
on Matsda D2R2 HT1600 Turpo. On 
muuten timmi peli." 
Lahtinen Kari,, tekn.yo, Porvoon mlk. 
Lahtinen yllättää - pokka pitää! (Vai pi
tääkö?) Itsetuhoutuva punkka. Vain 
miehille kasvaa parta. 
Lyly Timo, -69, tekn.yo, Kerava. Evil eye 
Lailai, Julma-Lyly, Gestapo Man. "Paa 
melli!" 
Muhonen Heikki, -60, fil.yo , Espoo. 
"Niin, nää luvut siis trunkataan." Poikien 
isähahmo. Aina vastaus kaikkeen. 
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KESKIÖ LINJA Akateeminen tupa 13: Piip kannattaa 

Niinikoski Pasi, -69, tekn.yo, Helsinki. 
"Härö." Vaihevemppa, fyysikko ja vielä 
ylpeä siitä, toi akateemisen vapauden int
tiin. 
Pitko Sami, -70, yo, Vantaa. "Ei iske vem
palle." Siviilikarkuri, pelkää pölyä viimei
seen asti. VMTL 34/56. Tsto - iskee. 
Raki Mikko, yo, Karhula. Metsien mies, 
"korponaatti-Raki". Elämän arvojärjes
tys: metsästys, kalastus, viina, naiset. 
Hamppari McDonald'sista. 
Reinikainen Juuso, -69, yo, Kotka. "Mie 
en oo maalta - mie oon Kotkasta." "No ha
loo!" Varusmiehet ovat tasa-arvoisia, toi
set vain luistavat hommista tehokkaam
nun. 
Rönnblad Atso, -69, fil.yo, Vantaa. Voi
ko näin sikamaisen miehen laittaa toimis
toon - voi. Kenttäsikajää Ginespatterille 
tstohommiin. 
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Sandelin Joni, -69, tekn.yo, Helsinki. 
Särmä. Kaappi pöydällä alle 10 sek. - ta
kaisin 2 vrk. "Tää paikka ei oo mua var
ten." 
Taipale Jori, -69, oik.yo, Vantaa. Taipa
leella on asiaa. Päämääränä Kadettikou
lu. "Jätkät olis kateellisia,jos tietäis miten 
mukava tyttöystävä mulla on." 
Tuulaniemi Kari, -69, kauppat.yo, Hel
sinki. "Hösseli". "Onko teidät pakotettu 
AUK:hon?" Särmä, mutta niin sluiba. 
Tykkälä Kimmo, -69, fil.yo, Inkeroinen. 
Tykkilinjan lemmikki?? Mystinen punk
ka, ei räjähdä. Herää aamulypsyn aikaan. 
Vuola Olli AT, -69, tekn.yo, Helsinki. 
KV-aseopas - siinä kaikki. Hymyilee - an
taa väärän kuvan luonteesta. "No, onneks 
se kamera oli vakuutettu .. " 

KOULUTTAJAT & APUKOULUTTAJAT 

Viestilinja 
Yliluutnantti Lehtiranta: Vitsi kuukau
dessa pitää miehet hengissä. 
Kersantti Saarinen: Lomapukutarkas
tukset silkkaa kauhua. 
Alikersantti Ralli: "Miehet, teillä ei me
ne enää vahvasti." 

Tulenjohtolinja 
Luutnantti Säyrinen: Ylinopeasti autoi
leva särmä luutnanttimme. "Ammusvar
tio poistettu/asetettu?" "Haloo." "Yes." 
"No hyvä." Taisteluhuuto: Turpiin! 
Ylikersantti Janhunen: Kalamies. Suu
ret sanat, ne jutut Grönlannista. "Ja olut 
virtaa Ruotsinlaivoilla, mitataan." 
Kersantti Sorvisto: "Nytyy." "Kädet ylös 
nytyy." 
Kokelas Alalähde: Kiva, kiva koksu, 
myös erittäin asiallinen. "Jatkakaa, vähä 
ilmotuksia." "Tää on ihan selvä." 

Tykkilinja 
Luutnantti Heino: Suomen puolustus
v01m1en paras ja pätevin kouluttaja. 
Kaikki mistä kuuluu PUM on kivaa. 
SKUUD! 
Ylikersantti Kautto: Silmät kiinni, silmät 
auki, silmät kiinni, silmät auki... "Maail
maan mahtuu ääntä!" 
Kokelas Honkanen: Perin yksitotinen 
koksumme. Väärässä paikassa väärään 
aikaan; ei tämä ollut Preussin armeija 
vaan SA Int. Ei relannut 2 kk:n aikana 
hetkeksikään, eikä tykkilinja 11/89 tule 
unohtamaan tykkileirin sinkoamisöitä. 
Alikersantti Perikangas: Peridaiju. Seu
rasi tarkkaan Honkasen mouhoamistaja 
uskalsi jopa itsekin kokeilla komentamis
ta. Tykit eivät olleet oikein hallinnassa; 
oppilaat opettivat häntä. "Ai joo nyt mä 
muistan tän osan." 
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Keskiölinja 
Luutnantti Mustonen: Sotilaskoulutuk
sen helmi. Ensin paikat putsis-clean kun
toon ja sitten vasta juodaan Bacardia. 
Ylikersantti Kallio: Tiukka mutta rehti 
kouluttaja, suomalainen perusjuntti. "Ei 
tätä kannata ajatella noin vaikeasti - jo 
PO:ssa ... " 
Kersantti Gerasimoff: "Onks kellään mi
tään pätkää - tai Aku Ankkaa?" Valp
paan taistelut eivät unohdu. 
Alikersantti Leino: "Täällä tuulee!" Sär
mä mies~_tuntee asiansa. Koko ajan haku 
päällä. Aänenkäytön mestari. "Osasto -
SEIS, hajotkaa!" 
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aadi kuviltasi loistavan kirkkaat värit 
opuhinnat ja toimitusaikatakuu. 

ymppikuvaR -peruskuvissa on lisä
tuina postikorttipainatus ja päiväys. 

ymppikuvaR -värikuvat tehdään tule
aisuuden MaxilabR high tech -valmis
ustekniikalla. Nyt käytämme siinä en 
immäisenä Suomessa J.l.U.u.a...M<JLlWi.a.,.,M 

r i l n vii i k r 
·· kuin tunnin pikalaitteet. 

ymppikuvaR -kauppiailta saat kanta
siakasetuja ja hyviä kuvausvinkkejä. 

Hyvien kuvien takana 

•§fijf jj:fj► 

TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa. 
nopeasti ja selkeäst i, tarvitaan pettömöttömöt lait
teet. Ammattitaidolla va lmistetut. köyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON 
Oy LM Ericsson Ab 
02420 Jorva s. 
Puh. (90) 2991. Telex 124546 31 



Upinniemen Baari Ky 

02470 Upinniemi 
Kuuden 

puh.2980589 · millin 
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Gyproc
saneeraus

levy 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 

rn~dcnn-uw 111 Vil m aan111wfiisru~1t tfifa, 

C-N!J_emdj m uuureffr51!(1r!fi5P ,, 
1. 10.1989 
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-Ei yhtään promillea, 
mil<Ä se on, alok~s? 

-selvä! 
kerra kersantti . 

Kun lähdet 
kaverin kttnssa 
matktAan, ottA 

selvä! 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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90-luvun menestystekijät. 

Rauma-Repola-yhtymä on Suomen toiseksi suurin 
yksityinen teollisuusyritys, jolla on viisi toimialaa: 
konepajateollisuus, telakka- ja meritekninen teolli
suus, kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus 
sekä pakkausteollisuus. Yhtymä työllistää noin 19 CXX) 

henkeä, joista lähes puolet ulkomailla. Vuoden 
1989 arvioitu liikevaihto on yli 12 miljardia mark
kaa. Kaksi kolmannesta liikevaihdosta syntyy kan
sainvälisestä toiminnasta. 

Rauma-Repolan painopistealueet avat suhteellisen 
kapeita erikoisalueita, metsäkoneita, murskaimia, 
teollisuusverittiileitä, metsäteollisuuden ja pakkaus
teollisuuden tuotteita. Useilla näistä alueista Rauma
Repola on maailmanlaajuisestikin merkittävä. 

Rauma-Repola on pyrkinyt järkevästi kansain
välistymään niissä liiketoiminnoissa, joissa sillä on 
perinteisesti korkeaa osaamista myös Suomessa. 
Kansainvälistyminen ei silti ole itseisarvo; se jatkuu 
niillä alueilla, joilla kilpailukyky ja kannattavuus sitä 
edellyttävät. Tällainen kehitys vahvistaa asemia 
myös kotimaassa. 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on välttä
mätöntä löytää uusia menestystekijöitä. 

~ RAUMA-REPOLA 



KANSAINVÄLISEN YHTIÖN 
SUURET RESURSSIT. 

SUOMALAISTEN METSIEN 
ERINOMAINEN RAAKA-AINE. 

(} 

Voimakas tuotekehityspanos takaa meille vahvan aseman maailman 
markkinoilla myös tulevaisuudessa. 

Asiakkaat odottavat meiltä ratkaisuja juuri heidän erityisongelmiinsa. 
Paras yhteys maailmanlaajuiseen asiakaskuntaan on oma kansainvälinen, 

riittävän laaja, ammattitaitoinen markkinointiverkosto. 
Suomen metsissä kasvaa raaka-ainetta, joka laadullisesti hakee vertaansa. 

Vain parhaasta raaka-aineesta syntyy parhaita tuotteita. 

EB ENSO-GUTZEIT OY 


