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KANSIKUVAT: 
Luontokuvaaja Seppo Sällylä. 
FTI JKAN~I · Tiir:rn c,nirlinm<>nnt 

mikä tärkeää 
.. .. .. ? 

tanaan . ... 
Tulevaisuuden näköalojen pohtiminen yli kymmenen

kin vuoden tähtäimellä on tärkeää . Monet nyt tehtävät 
päätökset vaikuttavat vasta vuosien kuluttua. 

Maanpuolustustahto on korkealla tasolla Suomessa . 
Jotta tämä taso säilyisi myös tulevaisuudessa se edellyt
tää meiltä huomion kiinnittämistä nuoriin. 

Veteraanisukupolvi on teoi llaan luonut aikanaan Suo
men puolustuksen uskottavuuden. Se on vakaumuksel
laan pitänyt yllä korkeaa maanpuolustustahtoa . 

Maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa näkyy ny
kyään enemmistöllä rinnassa tammenlehvämerkki . Nuo
risoa on paikalla harvoin. 

Veteraanit väistyvät lähivuosina. On tärkeää , että ve
teraanien maanpuolustustahdon ja epäitsekkään yhteis
kunnallisen työn perinne si irretään nuorempien vaalitta
vaksi ja kehitettäväksi. 

Viime aikoina on poliittisten päättäjien ja val tiovallan 
taholta korostettu vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
merkitystä. 

Nyt olisi taas tärkeää suori ttaa osaltamme "markkina
tutkimusta" nuorten keskuudessa tarvittavista toimista 
miten saada nuorisoa mukaan vapaaehtoiseen maanpuo
lustustoimintaan. 

Rykmentillä on hyvät mahdollisuudet osallistua tehtä
vään varusmiesten keskuudessa - onhan maanpuolustus
tahtoa kohottava toiminta osa meidän lakisääteistä tehtä
väämme. 

Kiltamme voisi ottaa tehtäväkseen miettiä, mitä killan 
toiminta on vuonna 2000 ja miten siihen päästään. 

Meillä on vakava haaste ja mahdollisuudet kunhan 
vain luovuutta löytyy. Ajan merkeistä pääte llen meillä 
on myös sosiaalinen tilaus. 

Nyt tehtävät toimenpiteet vaikuttavat vasta vuosien 
kuluttua. Me voimme kuitenkin luottaa siihen , että ih
minen turvallisuustarpeineen ja käyttäytymisineen ei 
muutu . 

Kirjoitellaan, keskustellaan ja pannaan toimeksi' 
Se on tärkeää tänään ! 

Risto Sinkkonen 
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Miltä näyttäisi rannikkotykistön merellisen toiminnan ku
va, jos merivalvonta siirrettäisiin kokonaan rajavartiolaitok
sen ja/tai merenkulkulaitoksen vastuulle? Tai toisinpäin: 
miten merellä tultaisiin toimeen tällaisessa tilanteessa? 

"Merivalvonta on käsiteltävä kokonaisuutena" kuuluu ot
sikko Sotilasaikakausilehden tuoreimmassa numerossa. 
Erkki Marttila pohtii avoimesti merivalvonnan ongelmia 
Parlamentaarisen puolustuspoliittisen neuvottelukunnan 
mietinnön valossa . Marttilan mielestä merellä toimivien vi
ranomaisten toimintojen rationalisointia pitää tutkia ennak
koluulottomasti . Hän virittää mallin , jossa rannikkotykistö 
keskittyisi pelkästään sotilaalliseen merivalvontaan . Muu 
valvontavastuu luovutettaisiin merivartiostolle, tai mahdol
lisesti merenkulkulaitokselle . 

Epäilemättä on hyväksi, että viranomaistoiminnassa etsi
tään alati järkeistämisen mahdollisuuksia. Kokemuksista 
vain soisi otettavan oppia. Suorittajaportaan tietämystä , jär
keä ja tunnetta vastaan sotiva rationalisointi on tuomittu 
epäonnistumaan ainakin osittain. Katsotaan vaikka puolus
tusvoimien organisaatiouudistukseen liittyvää ns. uudelleen 
kohdentamista . 

Uskon, että Turun Rannikkorykmentin toimipaikoilla ta
jutaan erinomaisen hyvin , mihin merivalvontavastuun siir
täminen vihreä-oranssilaattaisille veljille johtaisi nyt kun 
uusien vakanssien ja muiden lisäresurssien saaminen on 
käytännössä mahdotonta. Merivalvonta on rasittava velvoite 
rannikkotykistölle, mutta tuskin yksikän linnakkeiden am
mattimiehistä ja -naisista kokisi järjen ja tiedon voittaneen , 
jos vastuu sälytettäisiin pelkästään merivartijoiden niskoil
le. 

Samaan päätyy sotilasaikakausilehden asiantuntija-kir
joittajakin. Muutoksen eteen kasautuvien ongelmien listaa
minen herättää väkisinkin kysymyksen: mitä järkeä kaikes
sa tässä olisi? Marttila päättää: "Mikään viranomainen ei 
ole merivalvonnassa liikaa, eikä mikään osapuoli voi suo
riutua tehtävistään ilman toisten tukea." 

Jouko 
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Saariston lintuDiaailma 
rikas ympäri vuoden 

Suomen Lounais-Saaristo murtove
siympäristöineen on yksi maamme eri
koisimpia luonnonalueita. Saaristo 
voidaan karkeasti jakaa kolmeen vyö
hykkeeseen: sisä-, väli- ja ulkosaaris-

toon. Näistä sisä- ja välisaariston met
säiset isot saaret muistuttavat eniten 
mantereista luontoa. Kaikkein erikoi
simmat alueet löytyvätkin kaukaa ul
kosaaristosta. 
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Uloimman saariston pesimälinnusto on 
pakostakin hyvin erikoista. Puuttomilla 
luodoilla eivät mitkä tahansa linnut sel
viydy. Tutummasta päästä löytyvät ta
valliset lokkil ajit , harmaalokki , kalalokki 
ja komea merilokki , sekä vähiin huven
nut rauhoitettu selkälokki . Vesi linnusto 
on luonnollisesti hyv in monimuotoinen. 
Koskeloiden, te lkkien, tukkasotkien, si
nisorsien ja muiden tuttujen lajien lisäksi 
ulkoluodoilla pes ii merihanhia ja erittäin 
vähälukuisena lapasotkia . 

Haahka on yleisin jokapaikan ves ilintu 
saari stossa . Pilkkasiipi on vähentynyt 
kovasti , se ei myöskään vi ihdy aivan 
ulo immilla luodoilla. Sekä haahkan että 
pilkkasiiven poikueita rassaa merilokki , 

joka taitavasti koukaten saalistaa piema 
untu vapoikas ia . Vesilintujen poikaset 
ke lpaavat myös minkille, joka ulkosaa
ristosta on löytänyt itselleen ehtymättö
män ruokapöydän. Haahka voi si lti hy
vin , vaikka minkkejäkin on paljon . Run
sastunut kyhmyjoutsen lienee ainoita ve
silintuja, joka pystyy puolustautumaan 
minkkejä vastaan . Kyhmyjoutsenten pe
siä löytyy aivan mitättömiltäkin pieniltä 
kallioluodoilta . 

Matalilla riuttasaarilla, joita Lounais
Saari stossa on Salpausselän harjumuo
dostelmien jatkeina, pes ii use in lapint ii
rayhdyskunta. Ärhäkäs tiirayhdyskunta 
pitää sisällään yleensä myös saariston 
kahlaajia, kuten punajalkavikloja , tyllejä 
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ja karikukkoja. Tukkasotkat ja kyhmy
joutsenet asuvat mielellään tiiraluodoilla. 
Myös suuret harmaalokkikoloniat vetävät 
vesilintuja puoleensa. Varsinkin tukka
sotka antaa arvoa lokkiyhdyskunnan 
muodostamalle suojalle petoja vastaan. 

Tavallisten kahlaajien lisäksi pesii· 
Lounais-Saaristossa harvinaisena suosir
rin eteläinen rotu, niinsanottu etelänsuo
sirri. Tunnetuin pesimäpaikka on Korp
poon Jurmo. Tyllin saaristokanta on 
myös oma lukunsa, lintutieteilijät puhu
vat erillisestä merityllien kannasta. Me
reinen tyllipariskunta pesii useimmiten 
tiirayhdyskunnan suojissa. Sekä tyllin et
tä tiirojenkin kiusana on yllättäen eräs 
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kahlaajalaji , karikukko. Karikukon on 
todettu syövän toisten lintujen munia . 
Asia on helppo uskoa ainakin siinä vai
heessa, kun näkee tylliemon ja rosvoile
van karikukon tappelevan nokat vastak.::-

•· kain. 

Kahlaajista löytyy myös eräs saariston 
tyypillisimmistä linnuista, meriharakka. 
Tyylikkäiden meriharakoiden äänekäs 
soidinhuutelu on saariston tunnetuimpia 
ääniä . Ne muut tyypilliset äänet ovat tii
rojen kirkuna , lokkien kaklatus ja haah
kakoiraiden keväinen mylvintä. 

Korea karikukko ei ole ainoa saariston 
rosvo, lokkien ja minkkien lisäksi . Lok
kien riesana taituroi ulkosaariston ilmati
lassa merikihu . Kihut pesivät yksinäisten 
luotojen korkeimmilla kohdilla . Ruokan
sa ne hankkivat suoraan lokeilta varasta
malla . Taitavina lentäjinä ne omaavat 
täydellisen ilmaherruuden. Ahdistelun 
kohteeksi joutunut lokki ei selviä tilan
teesta muuten, kuin uhraamalla kihuille 
kalansaaliinsa . 

Aivan uloimpien luotojen pesimälajei
hin kuuluu toisinaan myös ruokki . Lajia 
voisi istuma-asentonsa puolesta tituleera
ta saariston pingviiniksi . Ruokki on hy
vin utelias lintu ja tulee aina tervehti
mään veneilijää, joka ajaa ruokkiluodon 
läheltä . Ruokki on nopea lentäjä; ohjus
maisen suorasta lentotyylistä johtuen sitä 
on myös kutsuttu lentäväksi sikariksi . 
Harvinaisuutena voi ruokkiluodoilta löy
tyä etelänkiisla. Laji on valtamerilintu , 
joka on tutumpi Atlantin lintuvuorilta. 
Etelänkiisla on pikkuhiljaa levittäyty
mässä myös Lounais-Saariston pesimäla
jiksi. Yleisimpänä ruokki linnuista pesii 
saaristossa pienikokoinen riskilä. 

Puuttomilta luodoilla ei lajilistaan saa 
monta pikkulintulajia . Pesimäaikaan ovat 
tavallisia västäräkki, niittykirvinen, kivi
tasku ja pensaskerttu. Ulkosaariston pik
kulintuerikoisuus on luotokirvinen , mitä 
ei mantereen puolella näe kuin satunnai
sesti muuttoaikoina. 

Lintujen muuttoaikoina tilanne on kui
tenkin toinen . Kevät- ja syysmuutolla 
ovat monet ulkosaariston saaret todelli sia 
lintuparatiiseja. Tunnetuimpia lienee 
Korppoon Jurmo , missä on pitkään toi
minut säännöllisesti lintuasema. Aseman 
ylläpitäjänä on Turun Lintutieteellinen 
Yhdistys ry. Muitakin kiinnostavia saaria 
löytyy: Dragsfjärdin Yänö ja Kuggskär 
sekä Morgonlandet, Rannikkotyki stön 
linnakesaarista ovat parhaita lintusaaria 
Örö ja Utö. Korppoon Utö on lintuha-
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vainnoistaan nykyään tunnetumpi . Syynä 
on ainoastaan se, että Utön sivii lialuei lle 
pääsee tavallinenkin lintuharrastaja. 
Utön etuna on myös saaren koko , par-

haat lintualueet ovat helposti läpikäytä
vissä. Korppoon Jurmon lintupaikkojen 
tarkkaan päivittäiseen tutkimiseen ei päi
vä riitä . 

Varusmiesten kohdalla lienee Utöllä 
lintuharrastajien kannalta jonkinlaisia pe
rinteitä , varsinkin säämiehinä on tavan
nut olla jollain tavalla linnuista kiinnos
tuneita nuoria miehiä. Toisaalta varsi
naissuomalaisten nuorten lintu miesten , 
jotka pohtivat tulevaa palveluspaikkaan
sa, pitäisi ehdottomasti pitää mielessä 
myös Örön upeat maastot. Allekirjoitta
neen mielessä säilyy ikuisesti lokakuun 
9. vuonna 1982, jolloin muutaman aa
mupäivän tunnin aikana näkyi lähes 
1 000 kovassa tuulessa muuttavaa pieka
naa ja hiirihaukkaa. Havainnon arvoa 
nostaa se, että muutontarkkailu tapahtui 
täysin sivutoimena mäntymetsän keskel
lä. Päätoimena oli silloin juoksuhaudan 
kaivuu ... 

Yksinäiset ulkosaaret kiinnostavat lin
tuharrastajia etenkin toukokuun lopulla 
ja toisaalta loppusyksystä . Molempina 
aikoina on mahdollista nähdä niitä suuria 
kaukaa tulleita harvinaisuuksia , mitkä 
ovat lintuharrastuksen suola . Asiaa aut
taa , jos samanaikaisesti vallitsevat voi
makkaat kaakkoistuulet. Omitologit pu
huvat ns. pinnatuulista, si llä suurin osa 
näi stä harvinaisuuksista on itäisiä tai ete
läisiä lajeja . 

Kovat tuulet voivat tuoda Itämerelle ja 
samantien Suomen ulkosaaristoon valta
merilintuja kaukaakin. Mahdollisia ovat 
kaikenlaiset liitäjät, suulat, myrskykei
jut , jääkyyhkyt ja muut eksoottiselta 
kuullostavat lintulajit. 
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Loppusyksy on usein kaukaa Siperias
ta harhautuvien lajien aikaa. Loka-mar
raskuussa on ulkosaaristossa retkeily si
käli mielenkiintoista , että vaikka lintuja 
on suhteellisen vähän liikkeellä muuton 
loppuessa, voi eteen putkahtaa melkein 
mitä tahansa. Tämän kirjoittaja on jo 
vuosia odotellut Utön tutuista maastoista 
löytyväksi sitä todellista megaharvinai
suutta, eli kokonaan Suomelle uutta la
jia. Tilauslistalla ovat siperialaiset rubii
nisatakieli ja siperianrastas . Molempia 
on nähty jopa Ruotsissa, ja kartasta kat
soen selviää heti , että sopiva välietappi 
näille superrariteeteille olisi vaikkapa 
Korppoon Utö . 

Utössä on nähty pinta-alaan nähden 
niin paljon harvinaisia lintuja, että ohi ei 
taida mennä kuin Ahvenanmaalta lintu
asemasaari Lemlandin Lågskär. Utön la
jilistaan kuuluu muun muassa sellaisia 
outouksia kuin hanhikorppikotka, aroka
na ja Euroopan toinen niittysirkku . 

Myös allekirjoittaneen kohdalle on 
Utössä sattunut muutama harvinaisuus. 
Viime kevään ikimuistoisin havainto oli 
nähdä komea mustahaikara vakaassa 
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muuttolennossa Utön yli jonnekin Köka
rin suuntaan. Laji oli uusi Utön lajilis-
taan ja samalla Suomen kaikkien aikojen 
aikaisin mustahaikara , 7. 4. 1990 . Sy
kähdyttävin merk itys täll ä mustahaikaral
la oli kirjoittajan lajilistaan: sillä katkesi 
omalta kohdalta tuo lintuharrastajalle 
maaginen 300:n Suomessa nähdyn lajin 
raja . 

Viime kesäkuussa sattui Kari Ruuska
sen ja allekirjoittaneen kiikareihin todella 
kovan luokan harvinaisuus, mustapää
sirkku. Komea mustapääsirkku piileskeli 
Utön kivikkonummella 4 . 6 . 1990. Ha
vainto on vasta kuudes Suomesta , mutta 
jo toinen Utöstä . Kyseinen mustapääsirk-

ku oli myös hyvin piileskelevä ja näyt
täytyi vain kaksi kertaa. Se sai mante
reen ns. bongarien keskuudessa aikaan 
pientä sekasortoa, varsinkin kun ilmeni , 
että harvinaisuus seikkaili osaksi Puolus
tusvoimien alueella . 

Nämä kaksi havaintoesimerkkiä olivat 
s ii s pelkästään Korppoon Utöstä ja viime 
kevät- ja kesäkaudella . Ulkosaari stossa 
kannattaa kuitenkin liikkua myös muina 
aikoina, kuin kesällä ja muuttoaikoina . 
Jäljelle jää Suomen hiljaisin aika linnus
tossa , talvi. 

Talvi ulkosaaristossa on, varsinkin 
näinä orastavina kasvihuoneilmiön aikoi
na, lähes olematon. Vesialueilta löytyy 
runsaasti eri vesilintu lajeja ja lokkeja . 
Leutoihin oloihin jää myös usein talveh
timaan outoja talvilintuja , kuten esimer
kiksi taivaanvuohia , niittykirvisiä , rau
tiaisia , kiuruja ja muita kesälintuja . Ul
kosaariston omalaatuiset myyräsyklit ta-
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kaavat sen, että pöllöjä on maisemissa 
usein . Jurmon ja Utön erikoisuuksina oli
vat varsinkin talvena 89/90 upeat tunturi
pöllöt. Tosin niille maistuivat myynen 
lisäksi myös metsäjänikset. 

Jos lintuharrastaja ja luonnonystävä 
kyllästyy mantereen talviseen luontoon, 
kannattaa uutta virikettä harrastukselle 
hakea kaukaa ulkosaaristosta . Ulkosaa-

rien talvi sesta lintumaailmasta löytyy 
arktisen eksotiikan viehättävyys . Kirjoit
tajan "etelänmatkoihin" ovat jo pitkään 
kuuluneet talviset linturetket uloimpaan 
saaristoomme , pääkohteena Korppoon 
Utö . 

Teksti ja kuvat 
Seppo Säilytä 
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Saariston sietämätön 
rauha 

Kaksi naisihmistä etenee tiessä olevaa trak
torin jättämää uraa pitkin kohti tihenevää pi
meyttä. Poikkeavat tieltä siinä missä tie näyt
tää häviävän jonnekin . Jatkavat katajamet
sään kuin ajatuksissaan, tottuneesti kiipeävät 
kallioitten , hiekkakasojen ja keskeneräisten 
työmaitten yli . 

Pysähtyvät kuin joutilaina matkan varrella 
jonkin vanhan rakennuksen vierelle . Pohtivat, 
päättelevät jotain asiaa ääneen , arvuuttelevat 
ja matka jatkuu. 

Putkahtavat talojen takaa esiin katuvalojen 
häikäistäväksi. Muistavathan mukulakivet tu-
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lijat ja saattavat saaren toiseen päähän . Pi
meys muuttuu, muuttuu meren valojen merk
kikieleksi ja lipuviksi ohikulkeviksi laivoiksi. 
Lienevätkö menossa vai tulossa? 

Naiset laskeutuvat tien päähän ja tohtivat 
kiertää tuulisen viimeisen kallion . Ei tuuli ole 
pahana tänään, antaa hakata hetken ja tuntea 
elollisen pieneksi ja ilmavaksi . Sanovat , että 
puista saa voimaa - saako tuulesta? 

Aasiat selkenevät matkan aikana . Maail
man tapahtumat löytää yhden ratkaisumallin 
lisää . Kulkijat kohtaavat toisia matkan varrel
la. Jokainen heistä kokee omanlaisensa mat
kan . 

Traktori tulee vastaan ja käsi nousee ter
vehdykseen . Tuntevat toisensa . Eihän täällä 
tuntemattomia. 

Joko riittää kierros tältä illalta. Tuliko oi
kein ki lometrejä. Toki, mutta tuli myös ihmi
siä, elämyksiä ja lämmin sykkyrä ihmisen si
sälle . 

Nietos seuraa toista kotiovelle asti , puhe
kin ystävälle ja illan uutiset, koti-illan aska
reita . Valot sammuvat puutalosta . 

Päivi Juvonen 
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UNITED NATIONS - NATIONS ON .IES 

TRUCE SUPERVISION 011.GANIZATION 

Näköalapaikalla 
Libanonissa -
Päiväkirjamerkintöjä 

15011991 
Lomia ja vapaita on tilanteen takia rajoitet

tu. On lupa lähteä vain muutaman kymmenen 
kilometrin päähän Nahauyasta. Tarkistan ti
lanteen Jerusalemista. Lähes kaikkien YK
miesten vaimot ja lapset on nyt evakuoitu . 
Kyproksella on satoja dependantteja , heidän 
joukossaan puolensataa suomalaista . Puhelu 
Suomeen ei onnistu. 

16011991 
Käydään Pingviinissä iltapalalla poika

miesporukalla. Pingviinin tarjoilijatyttö pel
kää niinkuin monet muutkin hänen kanssaan. 
Voimme kuitenkin nauttia iltapalastamme. 
Jatkamme iltaa "meillä". Asun kolmen muun 
suomalaisen kanssa neljää huonetta ja keittiö
tä. Rakkaalle vaimolleni saan sanan: "Lomani 
Suomessa on varma vasta kun kuulet kopu
tukseni kotioven takaa" . 

17011991 
Duty Officer herättää puhelinsoitolla aikai

sin aamuyöllä. "Sota on alkanut Persianlah
della, suositellaan suojanaamarin esille otta
mista" . Avataan radio . Bush puhuu BBC:n 
lähetyksessä. Enää ei kannata mennä nukku
maan , eikä uni varmaan tulisikaan . Tuntuu 
omituiselta. Seitsemältä otan Jeepin ja nou
dan norjalaisen YK-tarkkailija kumppanini . 
Ajamme Libanoniin . Aamu briefing , joka on 
aina liian pitkä on yhtä tylsä kuin useimmat 
palaverit kotimaassakin. 

Tarkistan mielessäni onko kaikki tarvittava 
mukana IP-viikkoa (OP=tarkkailuasema) 
varten. Viikkoni pitäisi nyt olla vain viisipäi
väinen. Koneeni Suomeen lähtee keskiviikko
na, jos lomarajoitukset, eli herra Saddam H 
sen vain suo. 

OP-basket on täynnä: jauhot , pastat , me
hut, mausteet, öljyt, "sissimuonat" oma pais-
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tinpannu yms. Cool boxissa pakastettuna 
kalkkunan rintaa, härän kyljyksiä, jauhelihaa 
ja kyljyksiä. Vihanneskassissa on kaikkea 
mahdollista ja juomapuoli on kunnossa: vettä, 
viiniä , olutta, kahvikermaa . Pärjätään. (Kuul
lostaa liian hyvältä ollakseen totta . Toim. 
huom.) 

18011991 
Heti puolenyön jälkeen kuulen räjähdys

äänet. 
Herätän kumppanini. 
Radiopuhelimeen ilmoitus: "Heavy explo

sions from the south". 
BBC:n uutistoimitus tietää kohta kertoa Tel 

Avivin ja Haifan joutuneen ohjushyökkäyk
sen kohteeksi. Haifasta on matkaa "kotikau
punkiini" parinkymmenen minuutin ajomat
ka. 

Radiopuhelimen ilmoitus "Kaasuhälytys" 

\~ 
tt/l.lV · 
\ ~ .. 
_:=. 
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toistetaan useaan kertaan. Suojanaamari pääs
sä puhuttuna yksinkertainenkin ilmoitus on 
vaikeasti ymmärrettävää mongerrusta. OP:n 
televisiosta seuraamme uutislähetystä. Toi
mittajillakin on suojanaamarit. Norjalaisen 
kanssa olemme surullisia. Näinkö tässä sit
tenkin kävi. 

YLE:n lähetyksestä saan poimittua tiedon 
Norjan kuningas Olavin kuolemasta . "Hän oli 
rakastettu hallitsia", sanoo kumppanini . 

19011991 
Yöllä oli kolme turhaa kaasuhälytystä . 

Kello on 0722. Sireenit huutavat taas Israelin 
puolella. Armeijan tukikohdassa sotilailla on 
täysi suojavarustus yllään. 

Pilvien takaa kuuluu taas meteliä . Luulen 
tietäväni mitä on tapahtumassa. Vajaan kym
menen minuutin kuluttua radiopuhelimella il
moitetaan. "Toinen ohjusisku". Yksityiskoh
dat jäävät saamatta . 

.. 
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Illalla 19011991 
Päivä oli raskas . Muutama yö on jäänyt ly

hyeksi ja mieltä painaa epätietoisuus tulevas
ta. Vannuuden vuoksi tarkistimme OP:n vesi
ja polttoaine- ja muonatilanteen. Vettä täytyy 
säästää, mutta muuten kyllä pärjäämme pit
kähkönkin ajan jos täydennykset estyvät. 
Vielä kerran sireenit tekevät turhan hälytyk
sen. 

20011991 
OP on tiilistä muurattu , vahvaseinäinen , 

valkeaksi kalkittu rakennelma. Vesisäiliö , an
tennit ja YK:n lippu ovat katolla. Yläkerrassa 
on tähystysparveke ja työhuone kiikareineen , 
radioineen ja asiakirjoineen . 

Alakerrassa on yhdistetty makuu- ja olo
huone, pieni vessa, suihkuhuone ja keittiö . 
Nurkassa valopetroolilämmitin . TV , video ja 

1 

matkaradio ovat lukaemisen ja kirjoittamisen 
lisäksi ainoat "vapaa-ajanviettomahdollisuu
det". Maan alle on kaivettu pommisuoja . 
Siellä on hiukan vettä , muonaa ja radiopuhe
lin . Pihalla ovat omissa katoksissaan voima
kone, polttoaineet ja jeeppi . Ankeaa, niuk
kaa , mutta tarkoituksenmukaista ja siistiä. 
Hermon vuori on jo saanut lumipeitteen lael
leen. 

21011991 klo 0115 
BBC kertoo lrakin ampuneen ohjuksia 

Saudi-Arabian pääkaupunkiin . Pari päivää 
sitten Radio Finnbatt lähetti komentajansa 
"komman" puheenvuoron . Lainaan sii tä pät
kän . 

"Meidän YK-miesten on pysyttävä puo
lueettomina. Emme kuitenkaan ymmärrä ara
beja tarpeeksi". Kohta yritän nukkua muuta
man tunnin ennen lähtöä partiomatkalle . Ul
kona on ukonilma! 

/Jirt 
____ L.. ~ 
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Elämän kutsu 

Kevät saapui kohisten Kuuskajaskariin . 
Luonto heräsi eloon ja linnut olivat soitimel
la. Yksinäinen urosvaris liisi Raumalla kohti 
Jaskaria, sieltä kuuluvan iloisen raakunnan 
houkuttelemana. 

Katselin rannalla tulijaa, kun saaren tähys
täjävarikset nostivat kelpo rähäkän . Kaksi 
tunnustelijaa nousi lentoon tulijaa vastaan ja 
kävivät empimättä sen kimppuun . Saarelais
varikset nousivat aina tulijan yläpuolelle , jos
ta ne vuorottaisilla syöksyillä pakottivat sen 
painumaan alas. 

Pian tulija oli saanut tarpeekseen ja kaartoi 
Raumalle, mutta hyökkäykset eivät päätty
neet. Tulija painui jo aivan meren pintaan . 
Lopulta siipi upposi mereen . Kastunut varis 

C 

ei enää päässyt lentoon , vaan se upposi hiljal
leen kuin suuri alus . Saarelaisvarikset palasi
vat Jaskariin . 

Hiljalleen uppoava varis äänteli surkeasti 
meressä, kun sen viereen laskeutui lokki. Va
ris nosti rähäkän ja huiski siipiään saadakseen 
lokin pakosalle. Rähäkän seurauksena varis 
upposi entistä nopeammin. Lokki seurasi vä
linpitämättömän näköisenä uhrinsa kamppai
lua . Varis alistui, kun enää pää oli näkyvissä . 
Lokki ui variksen viereen ja aloitti aterian . 

Ei luonto ole julma. Se suo vain toisille ti
laisuuden hellittää, kun elämän kutsu on kiih
keimmillään. 

Tyrsky 
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KORPPOO 

Suurin osa Korppoon korjaamon henkilökun
nasta malttoi irtautua töistään ja lähteä tutustu
maan tieteen ihmeisiin . Kävimme 23 . 1. Tik
kurilassa tiedekeskus Heurekassa. Ensimmäi
seksi tutustuimme dinosaurusnäyttelyyn , joka 
tuli Suomeen Hollannista . Dinosaurukset kyllä 
liikkuivat pneumatiikalla ja i:.\ntelivät, mutta ne 
eivät olleet luonnollisen kokoisia, paitsi yksi 
pää ja yksi jalka. Ne olivatkin tosi valtavia . 

Seuraavaksi menimme Vemeteatteriin. Siellä 
oli eri vuodenaikoja kuvaava filmi . Kuva hei
jastettiin pallon muotoiseen kattoon, josta myös 
ääni heijastui. Vaikutelma oli niin mahtava, et
tä osa joutui olemaan silmät kiinni, ettei olisi 

pudonnut tuolista. 
Yleisnäyttelyssä oli erilaisia mekaniikan so

vellutuksia, päätteitä itsensä testaukseen , tek
nillisiä prosesseja kuvaavia laitteita, maapallon 
historiaa havainnollistavia laitteita, optisia har
hoja jne. jne. Laitteita pääsi hyvin tutkimaan , 
koska keskellä viikkoa ei ollut tungosta . Olim
me Heurekassa 3,5 h, mutta pitempäänkin oli
simme viihtyneet. Pitkä ja rasittava kotimatka 
sai meidät kuitenkin lähtemään ajoissa kohti 
Gyltöötä. Toinen auto oli monta tuntia aikai
semmin Gyltöössä, vaikka matkarnittareihin tu
li yhtä paljon kilometrejä. 

Ihmeellistä tuo tiede ja tekniikka! 

Päällikkö vaihtui 
Tammikuun viimeisenä päivänä luovutti 

kapt. Seppo Salonen Gyltön linnakkeen pääl
likkyyden tehtävää sijaisena hoitamaan ryhty
välle ltn Pasi Lintuaholle. 

Oikeudenmukaisuudestaan ja urheilullisuu
destaan tunnettu Seppo totesi parivuotisen 
päällikkyyskautensa yksikössään sujuneen 
hyvin ja antoi erityisen kiitoksen häntä laajal
ti lukeneelle linnakkeen kanta- ja siviilihenki
lökunnalle. 

Toivotamme Sepolle menestystä hänen 
ryhtyessään perehtymään esikuntatyöskente
lyn kiemuroihin linnaketyöskentelyn selkey
den jälkeen SmRPsto:n patteristoupseerin teh
tävässä. 

Myöskin Pasille toivotamme pitkämieli
syyttä ja työtarmoa erään Suomen suurimman 
perusyksikön johtamisessa. 
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"Kunniaa 
ministe rille ", 
varusmiehen 
palveluksen 
varma 
kohokohta. 

Ministeri vierailu 
Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn vieraili esikunnassa 
15. 1. 91 

Ministeri 
pysähtyi 
tutkimaan 
vanhaa 
Marskin 
kuvaa. 
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Talven tuntua Utössä 
Laskiaissunnuntai kokosi kaikenkokoiset ja 

näköiset utöläiset saaren koulun pihalle talvi
riehaan. Lapsille ja lapsenmielisille oli järjes
tetty koirarekiajelua, luistelua ja pulkkamä-

keä . Päälle päätteeksi syötiin hemerokkaa ja 
juotiin kahvit laskiaispullien kera. Tapahtui 
sinä sunnuntaina, kun Utössä oli lunta. · 

Puheenjohtaja jatkaa 
Saaristomeren Toimiupseerit ry piti vuosi

kokouksensa Gyltön toimiupseerikerholla 
30. 1. 1991. 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mika 
Oranen. Kokous siirsi muutoinkin vallan ja 
vastuun 60-luvun sukupolvelta 80-luvun su
kupolvelle. 

Puheenvuorossaan puheenjohtaja painotti 
voimakkain sanakääntein sotilaiden yhden
vertaista oikeutta kansalaisten perusoikeuk
siin ja toivoi palkatun henkilöstön taloudel
lis-sosiaalisten kysymysten painottamista jos
kus jopa virkakoneiston etujen yläpuolelle . 

Yhdistyksen vuoden urheilijaksi valittiin 

Tom Rönnberg, jolle luovutettiin stipendi . 
Tompan ansioihin v. 1990 kulu ivat mm . 
Päällystöliiton ja Pv:n mestaruudet sekä voit
to Suomi-Neuvostoliitto sotilasmaaottelussa. 
Kaikki suorituksia vailla vertaa. 

Toimintasuunnitelmansa mukaan tulee 
SMTU ry kuluvanakin vuonna toimimaan 
Korppoon varuskunnan sosiaalisen elämän 
veturina. Tapahtumia niin lapsille kuin aikui
sillekin tullaan järjestämään vuoden mittaan 
lukuisia niin hauskanpidon kuin urheilunkin 
tiimoilta. 

Yhdistykselle osoitetussa postissa tulee olla 
sihteerin Juha Åbergin nimi. 

Toimituksen tietoon ei ole tullut pesän
rakentajia eikä untuvikkoja. 
Toivottavasti kevät tuo mukanaan toi
voa tällekin rintamalle. 
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Nimitykset ja ylennykset 
- Tykkiteknikko Simo Juhani Uusikarta

no ylikersantiksi 6. 12. 1990 
- Yliluutnantti Mikko Suomela puolus

tusvoimien kapteenin virkaan 1. 12. 
1990 lukien ja kapteeniksi 6. 12. 1990 

- Opistoupseerioppilas Keimo Kalevi 
Korpioksa vänrikiksi 6. 12 . 1990 

- Yliluutnantti Raikko Rostedt ja yli
luutnantti Timo Saastamoinen puolus
tusvoimien kapteenin virkaan 
1. 2. 1991 lukien ja ylennettynä kap
teeniksi 

- Luutnantti Pasi Lintuaho ja luutnantti 
Jussi Hietaniemi yliluutnanteiksi 
1. 3. 1991 lukien 

- Sotilasteknikko Kari Ruuskanen tek
nikkoluut~antiksi 1. 3. 1991 lukien 

- Ylivääpeli Seppo Orpana puolustus
voimien 3 luokan toimiupseerin vir
kaan 1. 2. 1991 lukien 
Puolustusvoimien 4 luokan toimiup
seerin virkaan ja ylennys ylivääpeliksi 
1. 2. 1991 lukien: 

- vääpeli Harri Koski 
- vääpeli Paavo Lammes 
- Puolustusvoimien 3 luokan t01m1up-

seerin virkaan 1. 3. 1991 lukien ylen
nettynä sotilasmestariksi : 

- ylivääpeli Jaakko Laakso 
- ylivääpeli Mika Oranen 
- Puolustusvoimien 4 luokan to1m1up-

seerin virkaan 1. 3. 1991 lukien ylen
nettynä ylivääpeliksi: 

- vääpeli Esa Hyökyvirta 
- vääpeli Vesa Torninoja 
- vääpeli Juha Åberg 

Tehtävään määräykset 
- luutnantti Jussi Hietaniemi Örön lin

nakkeen varapäälliköksi 1. 2. 1991 lu
kien 

- kapteeni Ari Koskinen toimistoupsee-
riksi esikunnan huoltotoimistoon 
1. 3. 1991 lukien 

- kapteeni Mikko Suomela tekni ll isen 
toimiston päälliköksi 1. 3. 1991 lu
kien 

- luutnantti Pasi Lintuaho sijaisena hoi
tamaan yksikön päällikön tehtäviä 
(kapt) Gyltön linnakkeella ajaksi 
1. 2. 1991-3 1. 5. 1991 

- yliluutnantti Timo Kirvesoja sijaisena 
hoitamaan yksikön päällikön tehtäviä 
(kapt) Gyltön linnakkeella 1. 6. 1991 
lukien 

- kapteeni Mauri Lehtiranta viesti- ja 
sähköteknillisen toimiston päälliköksi 
1. 6. 1991 lukien 

- yliluutnantti Hannu Heinonen huolto-
toimiston toimistoupseeriksi 
1. 6. 1991 lukien 

- kapteeni Raikko Rostedt Örön linnak
keella erityistehtävään 1. 6 . 1991 lu
kien 

- luutnantti Pasi Lintuaho Gyltön lin
nakkeen varapäälliköksi 1. 6. 1991 lu
kien 

- luutnantti Pekka Varjonen Utön lin
nakkeen opetusupseeriksi 15. 8. 1991 
lukien 

- majuri Pentti Hänninen yksikön päälli-
köksi Kuuskajaskarin linnakkeelle 
1. 4. 1990 lukien 

- kapteeni Seppo Salonen sijaisena hoi
tamaan majurin virkaan kuuluvia Saa
ristomeren Rannikkopatteriston patte
ristoupseerin tehtäviä 1. 2. 1991 lu
kien 

- vääpeli Harri Eskola Huoltopatterin 
opetusupseeriksi 1. 2. 1991 lukien 

- vääpeli Juha Stoor Gyltön linnakkeen 
taisteluvälineupseeriksi 1. 3. 1991 lu
kien 

- ylivääpeli Timo Väänänen talousup
seeriksi Saaristomeren Rannikkopatte
riston Esikuntaan 1. 7. 1991 lukien 

- sotilasmestari Terho Vähätalo vies
tiupseeriksi Saaristomeren Rannikko
patteriston Esikuntaan ajaksi 
1. 7. 1991-1.8. 1992 

- sotilasmestari Heimo Lempiäinen ope-
tusupseeriksi . Gyltön linnakkeelle 
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1. 8. 1991 lukien 
- vääpeli Lars-Erik Lindberg yksikön 

vääpeliksi Gyltön linnakkeelle 
1. 7. 1991 lukien 

- ylivääpeli Markku Viitala merivalvon-
taupseeriksi Utön linnakkeelle 
1. 7. 1991 lukien 

- ylivääpeli Paavo Lammes opetusup
seeriksi Utön linnakkeelle 1. 8. 1991 
lukien 

- vääpeli Pasi Rautiainen opetusupsee
riksi Utön linnakkeelle 1. 7. 1991 lu
kien 

peruskurssi 48:lla opiskelevat opis
toupseerioppilaat virkaan nimittämi
sensä jälkeen: 

- Kari Laakko merivalvontaupseeriksi 
Örön linnakkeelle 

- Marko Österman kuljetusupseeriksi 
Saaristomeren Rannikkopatteriston 
Esikuntaan 

- Keimo Korpioksa taisteluvälineupsee
riksi Gyltön linnakkeelle 
Mika Pokkinen opetusupseeriksi Gyl
tön linnakkeelle 

Taloon tulleet: 
Maarit Lammes toimistovirkailijaksi 
1. 12. 1990 lukien Saaristomeren 
Rannikkopatteriston esikuntaan. 

- Aimo Salminen johtokeskusmieheksi 
1. 12. 1990 lukien Utön linnakkeelle 
Vänrikki Jaakko Mattila opetusupsee
riksi Gyltön linnakkeelle ajaksi 1. 3 .--
30. 6. 1991. 

- Vänrikki Matti Sopanen opetusupsee-

riksi Utön linnakkeelle ajaksi 1. 3.- -
30. 6. 1991. 

- Kersantti Marko Sankala opetusupsee
riksi Gyltön linnakkeelle 18. 2. 1991 
lukien 

Irtisanoutumiset 
- Värvätty vääpeli Raimo Suominen on 

irtisanoutunut puolustusvoimien vär
vätyn erikoisammattimiehen virasta 
1. 7. 1991 lukien 
Ruokala-apulainen Toini Torvinen on 
irtisanoutunut puolustusvoimien ruo
kala-apulaisen virasta 1. 7. 1991 lu
kien 

Siirrot 
- Teknikkokapteeni Esko Kytökari Tu

run Rannikkorykmentistä Lounais
Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 1. 2. 
1991 lukien 
Vääpeli Mika Käri Turun Rannikko
rykmentistä Turun Laivastoasemalle 
1. 9. 1991 lukien 
Ylivääpeli Hannu Sjöblom Turun Ran
nikkorykmentistä Hangon Rannikko
patteristoon 1. 4. 1991 lukien 
Kapteeni Timo Saastamoinen Turun 
Rannikkorykmentistä Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenttiin 
1. 7. 1991 lukien 
Luutnantti Tommi Raitio Turun Ran
nikkorykmentistä Suomenlinnan Ran
nikkorykmenttiin 1. 6. 1991 lukien 



Läksiäiskahvilla 

31 . 1 . 91 esikunnassa vietettiin haikeita 
hetkiä läksiäiskahvien merkeissä, sillä 7 ryk
menttiläistä siirtyi reserviin tai muihin tehtä
viin. 

Maj. Heikki Kiviranta, ltn Teppo Reinikai
nen, ylil. Mauri Mutta, soi.mesi. Stig Lehto
vaara, soi.mesi. Matti Susi, tekn .kapt. Juhani 
Kytökari, soi.mesi. Jari Lusa. 

ll 
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VIRKISTYKSEKSI 

Sota-aikaan! 

Onneton mies 

Minä menin naimisiin lesken kanssa, jol
la oli täysikasvuinen tytär. Isäni rakastui 
tytärpuoleen ja meni naimisiin hänen 
kanssaan, joten hänestä tuli vävypoikani 
ja tytärpuoleni tuli äidikseni , sillä hänhän 
oli naimisissa isäni kanssa. 

Minun vaimoni sai pojan, joka siis oli 
isäni lanko ja samaten myös minun eno
ni, sillä hänhän oli äitipuoleni veli. 

Minun isäni vaimo sai pojan, joka 
luonnollisesti oli minun veljeni ja samal
la myös lapsenlapseni, sillä hänhän oli 
tyttäreni poika. 

Tosiaankin. Minun vaimoni oli myös 
isoäitini, sillä olihan hän myös äitini äiti ; 
minä olin vaimoni aviopuoliso ja lapsen
lapsi samaan aikaan, ja koska jonkun 
henkilön isoäidin puoliso on hänen iso
isänsä , olen minä oma isoisäni . 

Lomalla olevaa luutnanttia vastaan tu
lee tyypillinen jermu kädet kyynärpäitä 
myöten taskuissa ja neitonen käsipuolella 
roikkumassa. Jermu ei tee elettäkään ter
vehtiäkseen luutnanttia, jolloin luutnantti 
pysäyttää parin ja sanoo hyvin kohte
liaasti miehen daamille: 

"Olisiko neiti niin kiltti ja kannattaisi 
kavaljeerinsa housuja niin kauan, että 
hän voisi tervehtiä minua" . 
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n Yliopisto 
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos on yksi vaihtoehto satojen jatko-opinto mahdolli

suuksien joukossa. 

Valinnoilla sekä huonot että hyvät puolet 

Varusmiespalveluksen ja jatko
opintojen ajoitusta kannattaa 
harkita tarkkaan 

Varusmiespalveluksen ja lukion jälkeisten 
jatko-opintojen mielekkään ja mahdollisimman 
asianmukaisen suorittamisen järjestyksellä ja 
ajankohdalla on erilaisia vaihtoehtoja. Yleisin 
valinta jatko-opintoja korkeakouluissa tai yli
opistoissa jatkavien asevelvollisten kohdalla on 
palveluksen suorittaminen mahdollisimman 
pian "pois alta". Mutta muitakin mahdollisuuk
sia on toki tarjolla: harmaisiin voi astella vasta 
valmistuttuaan tai sitten voi viettää välivuoden 
varusmiehenä. Kaikilla vaihtoehdoilla on omat 
puolensa ja valinta on varsin vapaa ja joustava. 
Tarkka harkinta ja vaihtoehtojen puntarointi 
voi osoittautua erittäinkin hyödylliseksi. 

Jatko-opinnot joko korkeakoulussa tai yli
opistossa voivat vaihdella sisällöltään, kestoltaan ja 
tavoitteiltaan suuresti riippuen tiedekunnasta ja tie
tenkin yksilöstä. Lähes jokaisella miespuolisella 
jatko-opintojaan suorittavalla miehellä on kuitenkin 
ainakin yksi yhteinen nimittäjä: kaikki ovat jossain 
vaiheessa suorittaneet velvollisuutensa varusmiehe
nä tai tulevat sen jatkossa tekemään. Palveluksen ja 
opintojen suorittamisen niveltäminen ja suunnitte
leminen itse kullekin optimaaliseksi ajankohdaltaan 
aiheuttaa sen, että toinen valitsee palveluspuvun 
ennen opintoja, kun taas toinen astuu alokkaaksi 
vasta valmistuneena . 

Kaikkein yleisin vaihtoehto on varmasti "alta 
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pois ja mahdollisimman pian" ajattelutapa. Sen 
puolesta puhuukin monta seikkaa. Varusmiespalve
lushan on velvollisuus, joka jossain vaiheessa kui
tenkin tulee suoritettavaksi. Kun se on ohi, niin jat
kossa on "vapaat kädet" suunnitella ja toteuttaa 
omia jatko-opintoajatuksia. Tällöin opinnot on 
myöskin mahdollista suorittaa yhtenä kokonaisuu
tena ja armeija omanaan; ei tarvita välivuosia va
rusmiehenä. Hyvänä puolena tässä ajatuksessa on 
myös opiskelijoiden mukaan se, että nuorempana 
on helpompi motivoitua varusmiespalvelukseen . 

"Armeija opetti järjestelmällisyyttä" 

2 1-vuotias turkulainen Antti Kaskinen kirjoitti 
ylioppilaaksi vuonna 1989 ja osallistui heti samana 
kesänä kotikaupunkinsa kauppakorkeakoulun pää
sykokeisiin . Kaskinen se lvittikin vaativat pääsyko
keet menestyksekkäästi heti ensimmäisellä kerralla 
ja opiskeluoikeus korkeakouluun oli tosiasia . 

Kaskinen haki kauppakorkean lisäksi myös va
paaehtoisena palvelukseen . Turku oli luonnollisesti 
palvelupaikkatoiveena, mutta tie kävi lokakuussa 
Säkylään, ensimmäiseen jääkärikomppaniaan. Kas-

Brody Ohst<P!'t'rikoch gyne 

Kirjarivit kutsuvat puoleensa yliopistossa tai 
korkeakoulussa opintojaan suorittavia. 

Kauppatieteiden yo ja reservin vänrikki Antti 
Kaskinen pitää varusmiespalveluksen suoritta
mista heti "pois alta" parhaana vaihtoehtona. 

kinen päätti siirtää opiskeluoikeuttaan vuodella ja 
suorittaa velvollisuutensa "alta pois" . 

- Olin valinnastani aivan varma. Kun sain tie
tää, että pääsen palvelukseen vapaaehtoisena , niin 
päätin siltä istumalta siirtää opiskelujen alkua vuo
della . Päätöstäni en ole katunut missään vaiheessa, 
painottaa kauppatieteiden ylioppilas Antti Kaski
nen. 

- Pidän palveluksen suorittamista ennen opinto
ja ehdottomasti parempana vaihtoehtona kuin mi- · 
tään muuta. Opiskelut on hyvä suorittaa yhtenä ko
konaisuutena, ja välivuosi harmaissa saattaisi ai
heuttaa unohtumista. Epäilen myös, että en enää 
viisi vuotta vanhempana, jo valmistuneena onnis
tuisi motivoimaan itseäni varusmiespalvelukseen 
yhtä hyvin kuin nuorempana , pohti reservin vänrik
ki Kaskinen. 

- Korkeakouluopiskelujen ja tulevan ammattini 
kannalta hyödyllisimmät asiat, jotka armeija opetti , 
olivat järjestelmällisyys, johtamistaitoja ihmissuh
detoiminta. Uskoisin , että juuri erilaiset sosiaaliset 
kontaktit palveluksen aikana opettivat suhtautu
maan ja toimimaan toisten kanssa ·tavalla , josta on 
varmasti hyötyä niin opiskellessa että työelämässä , 
kertoi Kaskinen. 
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Nakkilasta kotoisin oleva Mikko Aalto kerkeää 
kaikilta kiireiltään joskus myös pelamaan jää
kiekkoa. 

"Päätös vaihdoksesta kypsyi palveluk
sessa" 

Välivuos i varusmiehenä keskellä kiihkeiden 
opiskelujen on yksi vars in use idenkin valitsema 
va ihtoehto . Aika armeijassa antaa välimatkaa opin
toihin ja aikaa ajatella muutakin kuin kirjoja ja tent
tejä . Muutama vuosi opintojen pari ssa saattaa myös 
kypsyttää joitakin juuri sen verran, että varusmies
palve lukseenkin on helpompi suhtautua oike in ja 
järkevästi . 

Kasvatustiete iden ylioppilas Mikko Aalto kulki 
kaarte isen ja värikkään tien matkalla nykyiseen 
opinahjoonsa, Turun yliopiston Rauman opettajan
koulutuslaitokseen. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi 
vuonna 1987 hän haki opiskelemaan Helsingin tek
nilli seen korkeakouluun . Aa lto se lviytyikin sisälle 
ja aloitti puurtamisen heti saman vuoden syksy llä . 

- Anoin heti ko lme vuotta lykkäystä ja ajatte lin , 
että nyt opiskellaan ja katsotaan miten homma läh
tee liikkee lle . Ensimmäisen opiskeluvuoden jäl
keen tulin kuitenkin toisiin aatoksiin ja päätin läh
teä armeijaan aikalisää hakemaan. 

- Palveluksen aikana kypsyikin ajatus tiedekun
nan vaihtamisesta. Kotiutuksen jälkeen ajatukset 
äityivät toiminnan tasolle ja osalli stuin Rauman 
opettajankoulutuslaitoksen pääsykokeisiin . Ensim
mäisellä hakukerralla kävi kuitenk in kylmät. 

Jatko-opintojen suorittamisella on useita vaihtoehtoja. 
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Tulevaisuuteen tähytessään jokainen voi käyt
tää varusmiespalvelusaikansa aikalisänä ja 
pohtia eri mahdollisuuksia. 

- Tein vuoden päivät sekä ala- että yläasteella 
opettajansijaisuuksia kotikonnuillani Nakkilassa se
kä myös Säkylässä. Päätös vaihdoksesta varmistui 
entisestäänkin ja osallistuin uudelleen pääsykokei
siin , täll ä kertaa paremmalla menestykse llä. 

- Vuosi varusmiehenä antoi mukavasti mahdol
lisuuden miettiä vaihtoehtoja. Toisaalta o len kui
tenkin sitä mieltä , että opiskelut kannattaa suorittaa 
katkeamattomana kokonaisuutena . Taloudellisesti
kin varusmiespalveluksen suorittaminen ennen val
mistumista on järkevämpi vaihtoehto, pohti myös
kin vänrikkinä Säkylästä kotiutunut Mikko Aalto. 

"Ensin opinnot, sitten intti" 

23-vuotias Mika Mikola on valinnut "opinnot 
ensin , varusmiespalvelus sitten" ajatuksen omaksi 
vaihtoehdokseen. Tämä on näistä kolmesta vaih
toehdosta ehkä harv inaisin , mutta myös sille löytyy 
peruste llut syynsä. 

- Ajatuksenani o li lähteä heti lukion jälkeen pal 
ve lukseen , mutta kun en päässyt vielä kesäkuun 
palvelukseenastumiserään vapaaehtoisena, niin 
päätin käyttää ensin opiskeluoikeuteni , kertoi niin 
ikään Rauman opettajankoulutuslaitoksessa opiske
leva Mikola. 

- Syitä opiskelujen ajankohdan etusijalle asetta
miseen oli mutiakin . Ainakin siihen aikaan opetus
harjoitteluiden ajankohdat e ivät oikein suos ineet ar
meijan suorittamista kesken opiskelujen. Ainoaksi 
käytännölliseksi mahdollisuudeksi jäi kesäkuun 
erä, johon en siis päässyt. Välivuosimahdollisuutta
kin puntaroi n tarkkaan, mutta halusin suorittaa 
opinnot yhtenä kokonaisuutena . 

- Uskoisin , että olen opintojen ja vuosien saa
tossa kypsynyt mieheksi, ihan ilman "miesten kou
luakin". Toisaa lta juuri tästä syystä uskon pystyvä
ni suhtautumaan järkevästi tuleviin palve luspäivii
ni , tuumaili joulukuussa valmistu va Mika Mikola. 

Kolme eri valintaa tehnyttä ylioppilasta olivat 
kaikki tyytyväisiä omaan vaihtoehtoonsa. Toinen 
sopii to ise lle , ja joku varmasti sopii ainakin jonkun 
jatko-opintoja ajatte levan vaihtoehdoksi järje tää 
nämä kaksi varmasti unohtumatonta elämänvaihetta 
sopivasti . Harkintaan ja vaihtoehto ihin on annettu 
mahdoll isuus, joten ei ole mitään syytä jättää näitä 
toimenpite itä tekemättä. 

Mikko Grönman 

Kasvatustieteiden yo Mika Mikola astelee har
maisiin vasta valmistuttuaan. 
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Hyvät kiltasiskot 
ja -veljet! 

Tätä kirjoittaessani alkaa ilmassa olla jo 
kevään tuntua . Päivät ovat pidenneet ja aurin
kokin saattaa silloin tällöin pilkistää pilvien 
lomasta . Kuljemme tässä kohdin valoisaa ai
kaa kohti . Kuitenkin näkymät maapallollam
me eivät suinkaan ole rauhalliset. Intiassa ja 
Kiinassa on levottomuuksia, Persianlahdella 
on käyty verisiä taisteluja ja itäisen naapurim
me olot ovat sangen sekavat. Väkivalta ja ri
kokset ovat kaikkialla jatkuvasti lisääntymäs
sä . Tämä asettaa meille rauhaa rakastaville , 
maanpuolustustahtoisille ihmisille entistä 
enemmän vaatimuksia ja valmiuksia . Tämän 
vuoksi on kiltamme ohjelmaan otettu kaksi 
lyhyttä väestönsuojelukurssia , joiden tarkoi
tuksena on antaa jokaiselle omakohtaisen 
suojelun perustiedot. 

Kiltamme ohjelmaan on myös ensimmäistä 
kertaa otettu ns. turvallisuuspäivä , jonka tar
koituksena on valottaa turvallisuuteen yleensä 
liittyviä asioita. Luennoitsijoiksi on saatu eri 
alojen asiantuntijoita . Tilaisuus pidetään 
11 . 5 . kello 10.00- 15.50 Lounais-Suomen 
Sotilasläänin koulutustiloissa, Kaivokatu 12. 
Päivä käsittää luennot valmiuslaista, sotilas
poliittisesta tilanteesta , sisäisestä turvallisuu
desta sekä henkisestä turvallisuudesta . Myös 
rykmentin kantahenkilökunta on tervetullut 
mukaan. 

Toivo Veriö 
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Alkuvuoden retkiä ja 
tutustumiskäyntejä 
Killan ohjelmassa on heti alkuvuodesta ollut 
mielenkiintoisia tapahtumia ja retkiä . 

Tammikuun 17. p:nä kokoontui runsas 
joukko meitä kiltalaisia tutustumiskäyntiä 
varten Turun Ammattioppilaitokselle . Meidät 
ottivat vastaan oppilaitoksen rehtori Raili 
Rinne ja vararehtori Maija Riihimäki ensiksi
mainitun selostaessa oppilaitoksen toimintaa . 
Tämän jälkeen kiltaveli Matti Ahlroos, am
mattioppilaitosten hallituksen jäsenenä selosti 
Turun ammattioppilaitosten historiaa ja tule
vaisuuden näkymiä . Oppilaitos oli järjestänyt 
osanottajille kahvit maukkaine kakkuineen ja 
voileipineen. Tämän jälkeen tutustuimme 
huippumoderneihin elintarvike- ja kosmetolo
giosastoihin. Varsinkin kiltasisaret tunsivat 
suurta kiinnostusta hienoihin kauneudenhoi
tovälineisiin. 

*** 
Tutustumiskäynti Erikssonin konepajalle 

herätti niin voimakasta kiinnostusta, että 
kymmenkunta ilmoittautunutta ei mahtunut 
enää mukaan. Kaikki retkellä olleet pääsivät 
hydrokopterikyydille, ja ilma oli tähän tarkoi
tukseen mitä parhain . Vuoroaan odotteleville 
tarjosi konepaja kuumaa mehua. Tämän jäl
keen siirryttiin konepajalle, jossa nähtiin 
kaikki nykyiset ja entiset hydrokopterimallit 
aina prototyypistä lähtien . Majuri Pertti Sii
vonen piti mielenkiintoisen esitelmän hydro
koptereista ja niiden syntyvaiheista sekä Nils 
Erikssonin elämänvaiheista . Tutustumisen 
jälkeen siirryttiin toiseen kerrokseen kahville, 
missä emännät Nisse Erikssonin tyttären joh-

Valmiina hydrokopterin vauhdikkaaseen kyytiin 
Paraisten jäällä. 

dolla hoitivat kiitettävästi tarjoilun . Läsnäoli
jat tunsivat suurta kiinnostusta ja ihastusta 
niihin moniin erilaisiin laitteisiin aina kone
pistoolista alkaen, joita Nisse oli omin käsin 
valmistanut. Lisäksi saatiin kuulla useita kiin
toisia yksityiskohtia hänen vaiherikkaasta elä
mästään . Retki oli erittäin mielenkiintoinen , 
ja Nisse hoiti hienosti esittelyn . 

*** 

Kiltasiskot ja -veljet kuuntelevat kiinnostuneina 
Eri_kssonin konepajalla esitystä hydrokoptereis
ta Ja niiden historiasta. 

Viikkoa myöhemmin Erikssonin konepa
jalla käynnin jälkeen teimme 23. 2 . tutustu
mismatkan eduskuntaan ja samalla teatteri vie
railun Helsingin kaupunginteatteriin . 

Kansanedustaja Tapio Holvitie otti meidät 
vastaan eduskunnassa ja esitteli parlamenttita
loa ja sen toimintaa suurella asiantuntemuk
sella, sopivalla huumorilla höystettynä . Vaik
ka tutustumisaika oli teatterikäynnin takia 
varsin rajoitettu , antoi se jokaiselle meikäläi
selle paljon uutta tietoa, josta oli meille kai
kille hyötyä . Hän lupasi liittyä myös kiltam
me jäseneksi . Tapaamme Holvitien taas 
11 . 5. turvallisuuspäivänä täällä Turussa. 

Helsingin kaupunginteatteri tarjosi meille 
erittäin hienon näytelmän My Fair Lady , jos
sa kaikessa komeudessaan oli meille "maalai
sille" paljon nähtävää . Kerrottiin , että näytel
män kustannukset ovat olleet 3 miljoonaa 
markkaa . Näyttelijä- ja näyttämöhenkilökun
taa oli tarvittu 100 henkeä. Kustannukset saa
daan kuulemma peitettyä 50 näytöskerran jäl
keen . 
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Killan ohjelmassa 
jokaiselle jotakin 

Vuoden 1991 alussa killan toimintasuunnite lmasta on jo ehditty toteuttaa mm. tutustumis

käynnit ammattioppilaitoksella ja Erikssonin konepajassa sekä tehty teatterimatka Helsinkiin . 

Ohjelma jatkuu kuitenkin vilkkaana heti pääs iäisen jälkeen ja luvassa on vuoden loppuun men

nessä runsaasti mie lenkiintoisia retkiä jokaise lle jotakin malliin . 
Retkien ja muiden killan ti laisuuksien tapahtumakalenteri vuoden aikana on seuraava: 

HU HTIKU U 

TOUKOKUU-

KESÄKUU 

HEINÄKUU 

ELOKU U 

SYYSK UU 

LOKAK UU 

MARRASKUU 

JOULUKUU 

- Tutustuminen Pyhämaan uhrikirkkoon 7 . 4 . 
- Suojelukurssit yhdessä Turun väestönsuojeluyhdistyksen kanssa 

10.- 11. 4 . ja 17 .- 18. 4 . Vss-yhdistyksen toimitiloissa, Linnankatu 
45 

Tutustuminen Turun Pohjolan konttorin tiloihin , Yliopistonkatu 2 1, 
14. 5. klo 18 .00 

- Turvallisuuspäivä sotilas läänin tilo issa 11. 5 . klo 10.00- 15.30 . 

- Laivamatka Tukholmaan. Meno Silja Serenadilla. Lähtö linja-auto l-
la T urusta He lsinkiin ja sie ltä Serenadilla Tukholmaan , jossa olem
me päivän . Illalla lähdemme Svealla Turkuun , jonne saavumme aa
mulla. Lähtö Helsinkiin 8 . 6. klo 15.00. Paluu 10. 6. Turkuun klo 
8.00. 

- Tutustumiskäynti Berghamnin vartio linnakkeelle. 
- T utustuminen Hämeenlinnaan Panssarimuseoon, linnaan ja Wickst-

römin museoon. 

- Ahvenanmaan retki 5. 8. 
- Rannikkopuolustaj ien päivä Kuivasaaressa ja ilta Suomenlinnan up-

seeri kerholla 18. 8. 

- Rykmentin vuosipäivä 10 . 9. 
- Marja- ja kalamatka Re ilaan. 
- Kalamatka Katanpäähän. 

- Syysjuhla Svenska klubbenilla 26. 10. 

- Tehdaskäynti. 

- Käynti itsenäisyyden kivellä 6 . 12. 
- Matka Finnjetillä Travemiindeen. 

.. 
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Toivo Veriö jatkaa 
killan puheenjohtajana 

Maanpuolustuskilto
jen hopeinen kiltaristi 
ojennettiin kaikkiaan 
kymmenelle kiltavel
jelle ja -siskolle Turun 
Rannikkotykistökillan 
vuosikokouksessa 
Upseerikerholla. 
Kuvassa palkitut ris
teineen ja kunniakir-. 
joineen. 

Turun Rannikkotykistökilta ry: n vuo
sikokouksessa 2. 3. as iat päätett ii n ri
peään tahtiin kiltaveli Kari Paarman toi
miessa rutinoituna puheenjohtajana. 
Kaikki henkilövaalit sujui vat yksimieli
syyden merkeissä . Toivo Yeriö valitti in 
aplodien kera nyt uudelleen yli 500:aan 
nousevan kiltalaisjoukon puheenjohtajak
si. 

Muutoksia ei tullut myöskään johto
kunnan kokoonpanoon lukuunottamatta 

. paikkakunnalta pois muuttaneen Pekka 
Päivärinnan tilalle valittua Heikki Kivi
rantaa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet 
Matti Ahlroos, Albert Heino ja lrmeli 
Mäihämäki valitti in uudelleen samoin
kuin varajäsenistä Timo Kuorehjärvi ja 
Heikki Suomäki . Heidän lisäkseen johto
kunnassa jatkavat kaksivuotiskauttaan 
Heikki Kanervamäki, Kauko Peltonen ja 
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Helga Wilkman sekä varajäsenistä Pentti 
Laine , Reino Linkosaari ja Elina Laiho. 
Uutena tuli johtokunnan varajäseneksi 
siis Heikki Kiviranta . 

Tilintarkastajina jatkavat Kaino Takala 
ja Hannu Karlsson , varalla Sven Ram
ström ja Eino Tirronen. 

Killan edustajat Rannikonpuolustajien 
johtokunnassa ovat Toivo Veriö, Matti 
Ahlroos, Heikki Kanervamäki ja Irmeli 
Mäihämäki, sekä Lounais-Suomen kilta
piirin johtokunnassa Pekka Aitero , Toivo 
Veriö ja Matti Ahlroos. 

Toimintakertomus 
vuodelta 1990 

hyväksyttiin kiitoksella ja siitä mainitta
koon mm . seuraavaa: 

Yleistä 

Killan tavoitteena on ollut lisätä jäsen
määräänsä järjestämällä runsaasti erilai
sia tilaisuuksia niin , että kaikilla on ollut 
mahdollisuus osallistua johonkin järjes
tettyyn tilaisuuteen. Lisäksi eri tilaisuuk
sista on kolme ollut maksutonta, joten 
rahan puutekaan ei ole ollut esteenä. 

Jäsenistö 

Killan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
537, joista naisia 96. Uusia jäseniä oli 
52, kunniajäseniä 2 , ainaisjäseniä 3, va
rusmiesjäseniä 14, vapaajäseniä 27. 

Riveistämme on kuluneen vuoden ai
kana poistuneet seuraavat: Toivo Havu
kainen, Helge Johansson , Antero Tähkä
pää ja Unto Yihervuori . 

Retket ja edustukset 

Vuoden aikana on osallistuttu varus
miesten vala- ja kotiuttamistilaisuuksiin 
sekä AUK:n päättäjäisiin ja kokelaiden 
ylentämistilaisuuksiin . 

Toivo Veriö ja Heikki Kanervamäki 
ovat osallistuneet Lounais-Suomen kilta
piirin kokouksiin killan edustajina 9 ker
taa . 

Toivo Yeriö on osallistunut Rannikon 
kiltojen edustajana Rannikkotykistöup
seeriyhdistyksen kokouksiin 4 kertaa. 

Killan edustajat ovat osallistuneet 
myös Kalkaksen toimitusneuvoston ko
kouksiin . 

----= ___ , ,t ........... -
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Palkintosadetta 

Vuosikokouksen yhteydessä jaettiin run
saasti kiltaristejä ja ansiolevykkeitä, jo ita sai
vat seuraavat kiltaveljet ja -s iskot: 

Maanpuolustuskiltojen kiltaristit 
Hopeinen kiltaristi 
Heikki Luostarine n 
Juhani Salonen 
Lauri Airikka 
Nils Eriksson 
Aimo Eronen 
Armas Honka 
Jouko Laiho 
Antti Laitakari 
Kari Paarma 
He ikki Peltonen 
Paavo Pelttari 
Pekka Päivärinta 
Sven Ramström 
He lga Wilkman 

Pronssinen kiltaristi 
Elina Laiho 
Lrmeli Mäihämäki 
He ikki Suomäki 
Tauno Vuoristo 

Rykmentin risti 
Eila Eri 
Asta Halonen 
Kalevi Villa 

jatkoa .. . retket ja edustukset 

18. 1. 
26.-
28. 1. 
27 . 1. 

28. 1. 
3 1. 1. 

15 . 2 . 

8. 3. 

Rykmentin komentajan vastaanotto . 
Maanpuo lustuskiltojen liiton turval
lisuuspolitiikan seminaari. 
Killan vuosikokous. Läsnä 44 kilta
laista . 
Mannerhe imin muistotilaisuus. 
Turun Sotilaspi irin päällikön läk
siäistilaisuus. 
Tutustumiskäynti He llaksen makeis
tehtaalla . Mukana 5 1 kiltalaista . 
Tutustuminen LSO Foodsiin . Muka
na 52 kiltalaista . 

Killan kultainen ansiolevyke 
Jorma Aro 
Albert He ino 
Aarre Kurki 
Toivo Veriö 

Hopeinen ansiolevyke 
Olavi Simola 
Risto Sinkkonen 
Re ino Lehto 
Aarre Leppänen 
Rauno Tenovuo 

Pronssinen ansiolevyke 
Valma Ahlroos 
Anna Heino 
Unto Ivaska 
Uuno Kottonen 
Teuvo Kuusela 
Ro lf Larsson 
Sirkka-Liisa Linkosaari 
Alpo Moisio 
Rauno Nurmi 
Kaino Takala 
Väinö Tapanainen 
Else Valtonen 
Maija Veriö 
Leo Virtanen 

13. 3. 

13. 3. 
13. 3. 

13. 3. 

22.-
23 . 3. 

Talvisodan päättymisjuhlatilaisuus. 
Mukana 30 kiltalaista . 
Käynti Itsenäisyyden kivellä 
Talvisodan päättymisen juhlajuma
lanpalvelus tuomiokirkossa. Mukana 
no in 50 ki ltalaista . 
Kiltaveljet Eino T irronen ja Toivo 
Veriö kävivät Nummen ja Rieskaläh
teen koulu issa puhumassa talviso
dasta ja sen merkityksestä Suome lle. 
Maanpuolustuskiltojen liiton ja Si lja 
Linen laivaseminaari . 
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21. 4. 

27. 4 . 

30. 4. 
- 8. 5. 

12 . 5. 

20 . 5. 
1.-
2. 6. 
4. 6. 

17 . 6. 

21. 7. 

28. 7. 

18. 8. 

8. 9. 

10. 9. 
11. 9. 

17 . 9. 

29 . 9. 

15. 10 . 

15 . 10. 

19. 10. 

27. 10. 

28 . 10. 

31. 10. 

Tutustuminen Naantalin kylpylään , 
mukana 46 kiltalaista. 
Valtakunnallinen sotaveteraanipäivä, 
mukana 19 jäsentä . 
Italian matka . Kohteina Ete lä- Italia, 
Sorrento , Capri , Monte Cass inon 
luostari ja Rooma . Mukana 26 kilta-
laista . 
Helsingin retki . Kävimme Manner
heimin kodissa ja Urho Kekkosen ja 
Aksel Gallen Kalle lan museoissa. 
Mukana 34 kiltalaista. 
Kaatuneiden muistopäivä. 
Viipurin retki Saimaan kanavan 
kautta. Mukana 47 kiltalaista. 
Puolustusvoimien lippujuhla. Kilta
laisia mukana noin 50. 
Eversti Risto Sinkkosen 50-vuotis
päivä. 
Rannikon Puolustajien päivä Russa
rössä ja Hangossa. Mukana 72 kilta
laista. 
Tutustuminen Jungfruskärin vartio
linnakkeeseen, mukana 96 kiltalais-
ta. 
Kemiön kierros . Käynti Kuusiston 
linnan raunioilla, Halikon museossa, 
Salon sinisessä talossa, Amos An
derssonin museossa sekä Sagalundin 
kotiseutumuseossa, 48 kiltalaista 
mukana. 
Marja- ja kalamatka Reilaan. Muka
na 49 kiltalaista. 
Rykmentin vuosijuhla Paraisilla. 
Italian matkan muiste lot. Mukana 19 
matkailijaa. 
Turun Vapaaehtoisen Pelastuspalve
lun 20-vuotisjuhla. 
Kalamatka Katanpäähän, 25 ka lasta
jaa mukana. 
Everstiluutnantti Ilmari Heinosen 
50-vuotispäivä. 
Tutustuminen Postipankkiin . Muka
na 55 jäsentä. 
Killan syysjuhla Svenska Klubbenil 
la. Iltaa viettämässä 71 kiltalaista. 
Maanpuolustuskiltojen liittoneuvos
ton kokous. Kiilaa edustivat Heikki 
Kanervamäki ja Toivo Veriö. 
Satakunnan Kenttätykistökillan ko-
kous. 
Tutustuminen Sampoon, 40 kiltalais
ta mukana. 

15 . 11 . Tutustuminen Raision Yhtymään, 
mukana 50 jäsentä. 

22 . 11. Tutustumiskäynti Turun Kynttilään . 
Mukana jäseniä 41. 

24. 11 . Rannikon Puolustajien kokous Kot
kassa . 

26 . 11 . Maanpuolustuskiltojenliiton koulu
tustilaisuus. Killan jäseniä mukana 
10. 

1. 12 . Viestikillan 20-vuotisjuhla. Killan 

2.-
4. 12. 
6. 12 . 

2 1. 12. 
2 1. 12. 

edustus mukana . 
Killan jouluostosmatka Tukholmaan. 
Mukana 44 kiltalaista . 
Käynti Itsenäisyyden kivellä . 
Jouluhartaus Heikkilän kasarmilla . 
Komentajan vastaanotto . 

Palkitsemiset 
ja lahjoitukset 

Maanpuolustuskiltojen liiton hopeinen 
kiltaristi : Matti Ahlroos, Heikki Kaner
vamäki , Pentti Laine , Reino Linkosaari 
ja Kauko Peltonen. 

Maanpuolustuskiltojen liiton pronssi
nen kiltaristi: Kauko Friman . 

Killan standaari : Risto Sinkkonen , Il
mari Heinonen , Vapaaehtoinen Pelastus
palvelu , Viestikilta. 

Killan luovuttama "paras kouluttaja" 
pikarit annettiin Timo Saastamoiselle ja 
Mika Oraselle . 

Kilta lahjoitti 1000,00 mk Örön kunto
salin korjaukseen. 

Varusmiehiä on palkittu pronss isilla 
levykkeillä, laivalipuilla sekä rykmentin 
ristillä. 
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Uusi jäsenmerkki 
Turun Rannikkotykistökilta ry :n uusi 

jäsenmerkki valmistui vuodenvaihteessa. 
Se on kiltaveli Timo Kuorehjärven suun
nittelema, ja merkin hinta on 25 mark
kaa. Niitä voi ostaa killan varapuheen
johtajalta Matti Ahlroosilta . - Uutuutena 

on valmistunut äskettäin myös Turun 
Rannikkotykistökillan uusi ansiolevyke, 
joita on kolmea "sorttia" kultaisia, hopei
sia ja pronssisia . Ensimmäiset eksemp
laarit jaettiin kevään vuosikokouksessa. 
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HERKULLISET 
KOTIMAISET 

VIHANNESPAKASTEET 
KALATUOTTEET 

TRESKOFOOD 
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MERKKI 
VAPAUDESTA 

~t'~ 

• Rauman 
~. Seudun 

Puhelin Oy 
TELEVIESTINNÄN AMMATTILAINEN 

matkapuhelimet 
~ 

~CJ UKS>ON t 

Suomessa hukkuu vuosittain noin 
400ihmistä 

Seitsemän kymmenestä 
on hukkuessaan alkoholin 

vaikutuksen alaisena 

lA3si11ä vesiselvänä 

Akut - Hydrauliikka - Laakerit 

ALKO 

&i-1@&:lij): 1 a a 11 
Hakunintie 7, 26100 Rauma, puh. 938-223355, telex 65152, telefax228355 

Palveleva asiantuntijaliike 

r•~UOTETT AVA. PALVELEVA ERI KOISLIIKE 

~Ml•l-i@M• 
TEHTAANK. 6 ~ 227 679 RAUMA 



_40 ________________ ~_ 

r 

\.. 

, ~ ~ ®t1 
27160 Olkiluoto 

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok
set Eur-ajoen Olkiluodossa tuottavat noin 

viidenneksen käyttämästäsi sähköstä. 

~ ~®i:7 
27160 Olkiluoto 
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RAUMAN KAUPUNKI 

PANOSTA LAATUUN - VALITSE PYHÄRANTA 

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

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

OTA YHTEYTTÄ 938-580 04 

KUSTAVI 



:.c-~~ ..... ~. . . ....... ·;-: . . ::-·:·7. . : . . . _,,,_ .. : : : : : : .. : .......... ..... . 
Lw,. ""'"'' .. ,. .. " lein alkavilla ammatti • .. 

Koulutamme maarava k nusalan ammattila1s1a . 
k ·11 mme la1vanra en . . 

ursse1 a y d •n henkilöto1m,stoan, OTA YHTEYS Rauma ar s, 

[i:]"ii~uma Yards 

VENESAMPO 

11 ~ •~m 
u ■ 
■ ~ ZJ ~ 
X ~ ::::= [] 

AMPHIBIAN HYDRRUL/C 
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25 26100 Rauma 
Kalliokatu (938) 222 811 
puhelin; 65116 bokal sf 
;!~ef ax (938) 228 211 

- ... ~~ · Laatua Raumalla 

* * * * 
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YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
RAUMA 
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Työtä tosi miehille! 
Hannonen-yhtiöt on Turun talousalueen johtava jätehuolto- ja kuljetusalan 
yritys. Jätekuljetusten lisäksi keräämme hyötyjätteitä (paperia, pahvia ja la
sia), pesemme jätesäiliöitä, tuhoamme salaista arkistomateriaalia, toimitam
me hiekkaa, sepeliä ja maanparannusaineita sekä suoritamme muita kulje
tusalan tehtäviä. 
Kuljetuspalvelujamme tukevat tehokkaat myynti- ja markkinointitoiminnot. 
Toiminta-alueemme on Turku ja sen ympäristö. Käytössämme on alan uu
sinta tekniikkaa: Pakkaavia jäteautoja, vaihtolava-autoja monenlaisia eri
koislaitteita. 
Meillä on työtä tosi miehille! 

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

ja itsenäiseen työhön * Varman työpaikan * Hyvän ansiotason 

Työnhakijoilta edellytämme 
* Vähintään ABC-luokan 

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

HANNONEN-YHTIÖT 
Hipantie 6 
20360 TURKU 
Puhelin (921) 381 300 
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OHEINEN KIRJOITUS ON LAINATTU RTR U:n OSSI-lehdestä 
vuodelta 1943 . Kirjoittaja lienee mennyt Manan majoille. 

Racavden Laulu 
Cerran Maasa Cavcaisesa 
eli cavnis Imbi , 
niin hän oli cavnis, iot 
ei toinen cavnihimbi. 

Hänen tähdens Miecaan tartuit 
Cunincat ia Creiwit -
iulkilavloi ·Teinit nvoret 
racavden preiwit. 

Sydän Immen cylmä oli, 
Terästä ia Iäätä -
senbä tähden Ylcämiehet 
catcoit monta Päätä . 

Linnasansa ylhäisesä 
yxin Imbi Javlou -
sillä aicaa Cvnincat 
ia Creiwit listi Cavloi . 

Se cen Caxintaistelvs 
sais toisen cvolewaisex, 
pääsis Immen pvolisox, 
sais Elon ihanaisex . 

Cavniist Cvstvst cerrottawan 
sitten Imbi cvvli -
Cvstv cvvli Immestä , 
sen certoi Itätvvli. 

Laila Myrscyn Mylwäyxen 
sytyit Lembi huria 
sydämessä cvmbaisenci -
cvoli moni cvria. 

Hvllvn laila Cvstv heilvi , 
cowin Päitä listi , 
Lemmen Lieci Rinnasansa 
paloi helcaristi . 

Ritarit ia Canvsniecat 
cohta Svrrnaan syöxi, 
sitten riensi Immen Jvoxe, 
heti Ensityöxi . 

Mutta cylmä Calman Svlho 
omaxsensa raastoi 
cavniin lmmyt-cvcaisen 
ia Cvstvn cilbaan haastoi. 

Cvstv cvoli Miecahans 
ia Taiwanportit avcoi, 
sieltä löysi lmbyens 
ia Encelccvoro Javloi . 

Heile wasta Taiwahasa 
avces Onnen Owi -
Cvstv pyyhci Partansa 
ia hvocas Immen powi. 

Tästä halpa Rvnoilia 
teci Lavlvn, että 
Ämmät cylbi cyynelis 
ia ryypäs wichyvettä . 

Racavden Lavly tämä 
Opix ottacaamme, 
cvn me Miehet yhtä Naista 
cescenämme jaamme. 
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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 




