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L e n t o l e h t i n e n

Muutaman viime vuoden aikana meedianeu-
voksen mantteli on vaihtunut useaan otteeseen
– viimeeksi viime vuoden syyskuussa, jolloin
juuri PIKiin liityttyäni otin Lentolehtisen teke-
misen harteilleni. Olen taittanut nyt kolme leh-
teä ja toivon, että innostukseni riittää vielä
pitkälle ensi vuosituhannelle. Luonnollisesti sillä
edellytyksellä, että te PIKiläiset olette tyytyväi-
siä aikaansaannoksiini ja haluatte jatkossakin
lukea korkealaatuista kerhojulkaisua ;-)

Jos lukuun otetaan vuosien mittaan tehdyt kesä-
muistiot ja uuden jäsenen oppaat, pitelet käsis-
säsi melko suurella todennäköisyydellä järjes-
tyksessään 40. Lentolehtistä. Harmikseni viime
aikoina lehden sisältö on ollut melko köyhää ja
artikkeleita on pitänyt suorastaan anella ihmi-
siltä. Lentolehtinen saavuttaa ensi vuonna kun-
nioitettavan 10 vuoden iän ja olisi hienoa, jos
saisimme kohotettua julkaisumme tason ja koon
menneiden vuosien vertaiseksi. Olkaa aktiivi-
sia ja lähettäkää tarinoitanne toimitukselle!
Erityisen suuri menetys olisi, jos tähtireportteri
Suila jättäytyy pois lehden kirjoittajakaartista.

Paljon on myös puhuttu PIKin talouden vakaut-
tamisesta. Pienen, mutta säännöllisen meno-
erän kerhon kassaan aiheuttaa Lentolehtisen
julkaiseminen. Painatus- ja postituskuluineen

Pääkirjoitus
Antti Keski-Rahkonen

Lennonjohtajien lakolla on
kummallisia sivuvaikutuksia.

Minun ei alun perin pitänyt kir-
joittaa tätä pääkirjoitusta, mutta
sain tarttua kynän varteen armoi-
tetun piktaattorimme kiireiden
vuoksi.
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• • •

Lehteen tuleva materiaali tulee toimittaa
toimitukselle viimeistään PIK-muistissa
ilmoitettuna ajankohtana. Kirjoitukset

pyydetään toimittamaan sähköpostitse Word
-formaatissa muotoilemattomana

osoitteeseen  lentolehtinen@pik.tky.hut.fi.
Valokuvat toimitus toivoo saavansa jo
hyvissä ajoin ennen ko. ajankohtaa.

• • •

Lukijoiden mielipiteet kaikesta kerho-
toimintaan ja ilmailuun liittyvästä ovat

tervetulleita Lentolehtisen sivuille.
Kirjoituksissa olevat mielipiteet ja

kannanotot eivät kuitenkaan välttämättä
vastaa kerhon tai Lentolehtisen kantaa, vaan
ne ovat kirjoittajan omia, eikä toimitus voi
kantaa vastuuta niiden aiheuttamasta ilosta

tai mielipahasta.

• • •

Aurinkoisia kevään lentosäitä!

Antti Keski-Rahkonen

meedianeuvos

vuoden Lentolehtiset maksaa kerholle noin
10.000 markkaa. Tällä summalla voitaisiin
ostaa vaikka kauan kaivattu uusi serveri
Murjuun.

Onkin tullut ajankohtaiseksi ottaa selvää,
kuinka moni jäsen todella haluaa Lentoleh-
tisen paperilla kotiin kannettuna. Lehti on
ollut jo vuosia luettavissa verkossa html-
formaatissa ja tämä mukaanlukien kolme
viimeistä numeroa pdf-muodossa. Viimek-
si mainittu on laadultaan huomattavasti pa-
rempi värikuvineen kuin mustavalkoinen
painettu versio. Värejä lukuun ottamatta
sekä sähköinen että paperiversio ovat täy-
sin identtiset. Jos et välttämättä halua leh-
teä postitettuna kotiisi, lähetä mailia sih-
teerille osoitteeseen manu.skytta@hut.fi.

Viihtyisiä lukuhetkiä!
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No jo on itserakkaus huipussaan, kun
tyyppi kirjoittaa jutun itsestään. Vaan

kerrankos sitä pääsee kehumaan itseään
ihan lehden sivuille, vaikkei tämä vaali-
mainos olekaan. Juttu piti tehdä puheen-
johtajastamme, mutta koska tämä on len-
nonjohtajien lakon takia estyneenä kaikes-
ta muusta paitsi työnteosta, ei haastattelu-
aikaa saatu sopimaan. Pärstäkerroinpalsta
olisi taas jäänyt täyttämättä, ja päätoimitta-
ja ehdotti että kirjoittaisin itsestäni. Kiel-
täydyin, koska ajatus tuntui kerrassaan
pervolta. Mitä voisi itsestään kirjoittaa,
kun ei voi kehua eikä viitsi haukkua. Ja
vaikka itse tietäisi itsestään mehukkaita
juttuja, joita lukijat tahtoisivat mielellään
lukea, ei niitäkään oikein viitsisi kirjoittaa.
Vaan tuumasta toimeen, kuitenkin. Moni
on kysellyt, että kuka kirjoittaa jutun mi-
nusta, tähtireportterista, niin kai se on pa-
rasta tehdä itse. Pääsee valikoimaan aika
hyvin mitä kirjoittaa. Ja lisäksi tämä juttu
on varmaankin viimeisiä pärstäkerroin-jut-
tuja, niin voisihan tätä ajatella vaikka jon-
kinlaisena jäähyväistarinana. Yritän siis
kirjoittaa itsestäni kuin ulkopuolinen kir-
joittaja, olla objektiivinen ja miettiä mitä
kysyisin itseltäni ja mistä tahtoisin kirjoit-
taa jos en olisi minä. Tai siis, äh…

Poiketen monista miespuolisista lentäjä-
kollegoistani, ei itselläni ole ikinä ollut
mitään suurta kiinnostusta lentokoneita
kohtaan. Eikä ole vieläkään, muuten kuin

että minkälaista milläkin on lentää. En ole
ikinä tahtonut lentonäytöksiin, vaikka len-
tokentillä oli tietysti mukava katsella mat-
kustajakoneita, koska niihin liittyi lähdön
tunnelmaa. Ja se oli kivaa. Lapsena taisin
rakentaa jotain koottavia lentokoneita,
mutta vain siksi koska isoveljenikin teki
niitä. Ja koska tykkäsin näperrellä käsillä-
ni. En myöskään koskaan haaveillut lentä-
misestä, enkä edes lentoemännän työstä,
vaikka usein unissani lensinkin. Siis minä
itse, en milläänn koneella. Se olisikin ollut
hienoa. Olin siis lentämistä kohtaan varsin
neutraali, kunnes kesällä 1989 tupsahti
postiluukusta kirje, että minut oli hyväksyt-
ty TKK:lle opiskelemaan rakennustekniik-
kaa. Ihme sinänsä, sillä insinööriä minusta
ei koskaan pitänyt tulla. Pääsykokeisiin
olin valmistautunut siten, että otin matema-
tiikan kirjan auton takapenkille kun lähdin
kokeeseen. No joka tapauksessa pääsin si-
sään, ja voi sitä innostusta mikä valtasi
malaistytön mielen kun luin TKY:n opasta;
mitkä valtavat mahdollisuudet harrastaa ties
vaikka mitä.

Niinpä päätin lähteä Lapualta Otaniemeen
ja ruveta joko sukeltamaan tai lentämään.
Kiinnostus oli ihan tasapuolinen, ja ilman
PIKin syysnäyttelyä olisi voinut käydä toi-
sinkin. Siellä pojat, Vili ja Viku istuttivat
meidät, ystäväni Kikan ja minut, purjeko-
neeseen ja hihittelivät siihen malliin että
olimme varmoja, että asiassa oli joku jek-

Marjukka Suila - Tarvittaessa
agressiivinenkin lettihempukka

Marjukka Suila
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ku. No jekku oli ainakin se, että tytöt saatiin
uusien jäsenten lennätykseen ja sitten pur-
sikurssille. Lennätyksen jälkeenkin olin
vielä suhteellisen tyyni lentämiselle, ja vaik-
ka purjelento sinänsä kiinnosti enemmän,
teki moottorilento melkein suuremman vai-
kutuksen, koska
Olli O. tahtoi esi-
tellä “Ringa Ro-
pon näköiselle
fuksitytölle” tyn-
nyreitä ym haus-
kuuksia. Talven
teoriat pääsin juu-
ri ja juuri läpi, vii-
me tingassa asioi-
ta kiltahuoneella
lueskellen, ja vä-
hän kypsänä kun
piti istua ilta vii-
kossa koululla.
Purjekoneen sula-
va muotokin oli
päässyt pahan
kerran unohtu-
maan, sillä kun
yhdessä tentissä
piti piirtää purje-
kone, muistutti
oma koneeni lä-
hinnä kärpästä.
Ihan tosi!

Mutta kun itse lento-osuus vihdoin kevääl-
lä alkoi legendaarisen Olli O:n johdolla,
olin aika nopeasti täysin myyty. Ensimmäi-
nen yksinlento oli yksi ehdottomista huip-
puhetkistä koko “lentäjänurallani”, tunne
siitä kun oli ensimmäistä kertaa ilmassa
ihan vain omien taitojensa varassa; kevye-

nä, tuulten tuiverrettavissa. Sinä kesänä ei
minua pidellyt Räyskälästä poissa mikään.
Jos taivaalla oli pienikin aukko sinistä, oli
ilmaan pakko päästä. Se oli ehdottomasti
parasta mitä tiesin olevan. Räpsähdyksiä
tuli paljon, mutta niin tuli keikkojakin, ja

kesän lopussa oli
lupakirjassa jo
merkintä matkus-
tajankuljetuslu-
vasta. Siihen ai-
kaan mietin myös
tosissani vaihto-
ehtoa ruveta, tai
siis tietenkin yrit-
tää, lentäjäksi
ihan ammatiltani-
kin. En voinut ku-
vitella mitään asi-
aa maailmassa
joka olisi ollut
mie lu isampaa
kuin lentäminen.

No ei tullut tytös-
tä lentäjää, eikä
tullut insinööriä-
kään. Kahden
Otaniemen vuo-
den jälkeen olin
ihan kypsä kaa-
voihin, rakennus-
aineisiin, ja teek-

karielämään, ja ryhdyin humanistiksi. Läh-
din valtsikaan opiskelemaan sosiaalipsy-
kologiaa. Eräs kohtelias teekkarituttavani
kysyi minulta vaihtoni jälkeenä että “miten
kukaan jaksaa opiskella tuollaista paskaa?”
Ilmeisesti kuitenkin hyvin, koska loppu-
suora on jo melkein lopussa. PIKiä en

Kaksi naista koneessa, missä on kuljettaja?
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kuitenkaan ole hylännyt, eikä PIK minua,
vaikken teekkari olekaan. Välillä olen len-
tänyt enemmän, välillä vähemmän, yhteen-
sä jotain 200 ja 250 tunnin väliltä. Kunnon
PIK-aktivisti en ole enään pitkään aikaan
ollut, ainakaan työtuntien suhteen. Edes-
menneen lennon-
opettajani viisaus
on ollut tosi, elikkä
että lentävän naisen
tulisi ottaa lentäjä-
mies, muuten len-
täminen jää. Niin
näyttää olevan. Ja
mikäli lähden mie-
hen kanssa lähetys-
tai kehitysaputöihin
kaukomaille, jää
lentäminen vieläkin
to taa l isemmin.
Paitsi jos olisi lä-
hetyslentäjä.

PIKissä minulla ei
ole ikinä ollut mi-
tään virkaa eikä
luottamustehtävää.
Paitsi tietysti tämä
tähti toimittajan
pesti. PIK-palkin-
tojakaan en ole saa-
nut, paitsi joulupu-
kilta eräänä var-
haisvuonna vessa-
paperirullan. Rulla tuli siitä hyvästä, kun
“kaksoissiskoni” Kikan kanssa suivaan-
nuimme Kebnellä miehiin, jotka olivat
hankkineet ilokseen “käsityölehtiä”, joita
sitten tyynesti lueskelivat pöydänpäässä läs-
näollessamme. Aika epäkohteliasta mie-

lestäni. Kuinka moni mies tahtoisi olla
miespornolehtiä tutkailevassa suuressa
naisporukassa lähes ainoana sukupuolensa
edustajana? Tai enhän minä tiedä, ehkä
monikin. Meitä tilanne ei kuitenkaan miel-
lyttänyt, ja päätimme poistaa lehdet yhtei-

söstämme. Paras
siihen tarkoituk-
seen keksimämme
paikka oli Anakon-
dan kita, eli asun-
non ainoan wc:n,
ulkovessan aukko.
Lehden omistajat
eivät tempaukses-
tamme innostu-
neet, ja saimme
kunnon tappelun
aikaan. Mutta eipä-
hän ainakaan tar-
vinut enää katsella
muita vähäpukei-
sia naisia talossa
kuin toisiamme.

Kebnelle sijoittuu
paljon hauskoja ta-
rinoita. Ne reissut
ovatkin olleet eh-
dottomia lentämi-
sen ja muun PIK-
elämän kohokohtia
lumisotineen, ilto-
jen kortinpelui-

neen ja mahtavine vuoristomaisemineen.
Siellä Nuotion Vesa koroitti minut Vilin
tulkinnan mukaan umpipöljien joukkoon,
mistä olin varsin imarreltu. Oli myös mah-
tavaa olla timantinhakureissulla yli 6000
metrin korkeudessa, yksin pienessä pul-

Lettihempukka
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kassa alla loputon matka maan pinnalle. En
ole varmaan ikinä tuntemut itseäni niin
pieneksi. Ja vähän pelottikin. Kerran olin
lähdössä lentämään kaksikolla Kikan kans-
sa, kun maailmanmestari Kuittinen jonosta
takaamme kuittaili, että että “ kaksi naista
koneessa, missä on kuljettaja?” Ilmassa
ollessamme sankka lumipyry yllätti, mutta
me laskeuduimme kauniisti baanalle näky-
vyyden tosin ollesa lähes nolla. Kuittinen
kumppaneineen taas laskeutui muutaman
kilometrin päähän hankeen, kone ja kyyti-
läiset onneksi kunnossa. Pakko oli menä
kuittailemaan takaisin, että teekkareiden
koneet ovat ilmeisesti tosi hyviä, sillä ne
pystyvät laskeutumaan kentälle ilman kul-
jettajaakin, kun taas Kuittisen kone ei kah-
den raavaan miehen avustuksellakaan pys-
tynyt samaan. Kuittinen sai laskustaan Keb-
neleirin järjestäjiltä puu-c-tre –palkinnon,
mikä annetaan Kebnellä viikon parhaasta
mogasta. Minä sain rangaistukseni kuittai-
lusta muutamaa vuotta myöhemmin, kun
oma laskeutuniseni meni hieman pitkäksi,
ja kone kynsi komeasti lumihangessa. Pää-
sinpäs kehumaan, että olen saanut saman
palkinnon kuin maailmanmestari.

Kohellusta on siis riittänyt, ja välillä riitaa-
kin. Huvittavin yhteenotto tapahtui upeit-
ten PIK 60–vuotisjuhlien jatkoilla, kun
huomasin, että osa vaihtovaatteistani oli
saunan pesässä ja osa yhden PIK-tyttöystä-
vän jalassa. Ei kai pohjalainen moista kat-
sele suuttumatta, ja itse tämä PIKiläinen oli
pian kirjaimellisesti pistetty toimestani sei-
nää vasten, ja jotkut ulkopuolisetkin, esi-
merkiksi Late, sai tuta nahoissaan kiukkuni
kun tuli paikalle naureskelemaan tilannet-
ta. Kauhea nainen siis. Ainakin silloin nuo-

rena ja energisenä. Toisaalta olin myös
lettihempukka, tyttö, joka sai esimerkiksi
helposti avustajia konettaan työntämään ja
siivenkärjessä kävelemään, parhaat aurin-
gonlaskulennot pursikurssilla jne. Tyttö
joka osasi hyödyntää naiseuttaan, tietäen
että miehet ovat heikkoja blondin hymylle.
Lettihempukka–nimitys syntyi siitä, kun
Kebnellä pyristelimme Vilin kanssa kun-
non roottorissa, ja Vili kertoi jälkeenpäin
kuinka minun lettini oli toiminut hyvänä
purjekoneen lankana. Tervaskannon Pek-
ka totesi siihen, että vastaavissa tilanteissa
pitäisi olla aina lettihempukka etupenkillä.
Mielestäni aika kaunis nimitys.

Joskus tuntui että PIKiläiset miehet, tai
monet teekkarit yleensä ovat tosi kummal-
lisia. Naisen pitäisi olla hyvä jätkä, ehdot-
tomasti, mutta sitten kuitenkin toisaalta
hemaiseva bimbo. Itse tunsin siis olevani
aika kummastus. Olin kyllä alkuvuosina
varmaankin aika hyvä jätkä, Jukka, joka oli
kunnon teekkari teekkarilauluineen. Sitten
aina vaan vähemmän Jukka, ja lopulta aloin-
kin valistaa ihmisiä, ettei tytölle saa sanoa
että tämä on hyvä jätkä. Kuinka moni poi-
kakaan ilahtuisi jos tälle sanottaisiin että
tämä on hyvä mimmi?! Siis en enää hyvä
jätkä, mutta silti kipakoita mielipiteitä ja
agressiivisuuttakin. Siis näitä perin miehi-
siä ominaisuuksia. Miten se on mahdollista
naiselle?

Pikissä olen viihtynyt välillä erinomaisesti,
välillä erinomaisen huonosti. Aluksi kun
minulla oli naisseurana Kikka, oli hauskaa.
Oli kivaa kuulua “vähemmistösukupuo-
leen” ja saada paljon huomiota kun oli
toinenkin nainen jonka kanssa sai jutella
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myös naisten juttuja. Kikan muutettua kau-
as Lieksan perukoille on ollut yksinäistä.
Tyttöjä kun on  niin auttamattoman vähän.
Ja vaikka miehetkin voivat olla, ja jotkut
ovatkin minulle tosi hyviä ystäviä, ei silti
ole mukavaa olla se ainut nainen. Täytyy
välillä päästä puhumaan naisten hömppä-
juttuja, eikä pelkästään miesten. Saada sau-
naseuraa, ja puhua iltanuotiollakin jostain
muusta kuin lentämisestä tai lentokoneista.
Mutta onhan siinä naisena olossa tosiaan-
kin myös puolensa. Saa olla ihan rauhassa
tyhmä, ei tarvitse teeskennellä tietävänsä
kaikesta kaikkea ja saa pyytää apua. Ja
kanssalentäjät suhtautuvat yleensä positii-
visesti. Tietysti välillä täytyy yrittää näyt-
tääkin “pojille”. Ehdoton lempikoneeni on
esimerkiksi Diesel, Pik 20-D. Kone, jota
joittenkin mielestä on niin vaikea lentää ja
laskeutua. Ja joka mielestäni on niin hyvän
värinenkin. Valtaisaa tyydytystä on minul-
le tuottanut se, etten ole vielä tehnyt sillä
yhtään pomppulaskua. Vaan paras koput-
taa puuta. Niin, ja vielä yksi hauska puoli
“naiseudessa”: Oletteko miespuoliset ker-
holaiset yrittäneet tehdä naiseen vaikutusta
sillä että lennätte? Varmasti aika monikin.
En tiedä miten se naisiin tehoaa, mutta voin
vakuuttaa että miehet ovat aina varsin otet-
tuja kun heille kertoo että minä lennän.
Liekö rakas kihlattunikin siksi mennyt vi-
puun.

Kauhein kokemus PIKissä ollessani on eh-
dottomasti ollut se, kun kuulin lennonopet-
tajani Ollin kuolleen lento-onnettomuudes-
sa. Se vei jotenkin pohjan pois. Olli, joka
oli ollut todellinen lentäjäsankari, ja josta
oli monen monta legendaa, oli lentänyt
viimeisen lentonsa rakastamansa “naisen”,

hinauskone Muhinun kanssa, ja kohdannut
yhteisen loppunsa. Sen jälkeen oli jonkin
aikaa vaikeata uskoa, että minä, pieni minä,
voisin pysyä hengissä samanlaisessa lei-
kissä. Mutta elämä jatkui, ja uudet haas-
teet; pilvi- ja matkalento odottivat. Ja vaik-
ka sitä edelleenkin joskus miettii, että onko
tämä ihan järkevä laji, tässä voi ihan oi-
keasti päästä hengestään, niin kumpiaisten
ilmestyessä kevättaivaalle on ilmaan ihan
pakko päästä. Ja sitten miettii tilastoja;
moottorilennossa tapahtuu paljon enem-
män onnettomuuksia, eli purjelento on oi-
keastaan ihan turvallista. Ja eihän sitä voisi
ovesta ulos astua jos aina miettisi että mitä
voisi tapahtua. Uusille purjelentäjille vink-
kinä haluan vielä sanoa, että ruvetkaa ih-
meessä mahdollisimman nopeasti lentä-
mään esimerkiksi matkaa, ettei kentänkier-
to ala kyllästyttämään. Siinä aukeaa aivan
toinen maailma. Ja entäs pilvilento sitten.
Se on mielestäni kaikkein vaikeinta ja haas-
tavinta, ja siksi tosi kivaa!

Vanhana, jo hieman pois vetäytyneenä PIK-
henkilönä tahtoisin vielä välittää toivomuk-
sen PIK-päättäjille: Kun on poissa sieltä
teekkarielämästä ja Otaniemestä, ja elä-
mässä on muutenkin tuhat muuta asiaa kuin
PIK, mutta silti tahtoisi lentää, on varain-
hankintatyötuntien teko tosi tappava sään-
tö. Itselläni ei tosiaankaan ole ollut energi-
aa tehdä näitä kyseisiä työtunteja, ja joutui-
sin siis maksamaan ekstraa jos haluaisin
lentää. Vaikka tahtoisin pysyä PIKissä, joka
on ehdottomasti minun kotikerhoni, niin
ihan taloudellisista syistä olen miettinyt
sitä, pitäisikö minun vaihtaa kerhoa. Vai
onko tuo ihan tarkoituksella suunniteltu
keino palauttaa kerho jälleen teekkariker-
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hoksi, jossa jäsenet olisivat tosiaankin teek-
kareita, ei mitään muinaismuistoja, jollai-
nen itsekin PIKissä jo olen.

Juttua tuli nyt ihan hirvittävän paljon. Kun
kirjoittaa itsestään, niin luulee että kaikki
jutut ovat niin kiinnostavia. Mitä sanoin-

kaan siitä itserakkaudesta! Mutta erinomais-
ta lentokesää, ja kebneä kaikille. Muista-
kaa ottaa uudet kerholaiset hyvin vastaan,
älkääkä katsoko karsaasti meitä “muinais-
muistojakaan”. Ja toivottavasti tämän ju-
tun jäkeenkin vielä joku tulee minulle avuksi
sinne siivenkärkeen.

MYYTÄVÄNÄ
Vaunuharvinaisuus myynnissä: Räyskälän
pienin ja varmasti rumin vaunu. Lämmitys
hoituu helposti pienellä sähkölämppärillä,
eivätkä naapurit kadehdi. Vaunulla kun-
niakkaat perinteet. Mahtuu maksimissaan
kaksi henkilöä. Erittäin keskeisellä paikal-
la kutuharjun alussa. Kyselyt ja tarjoukset:

MARJUKKA, 753 1308, 050-300 6644
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KOKOUSKUTSU

Polyteknikkojen Ilmailukerho ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

11.3.1999 alkaen klo 18:30

Servin Mökissä Otaniemessä

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

Toimintakertomus vuodelta 1998
Tilikertomus vuodelta 1998

Tilintarkastuskertomus vuodelta 1998
Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta päättäminen

Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
Talousarvio kuluvalle vuodelle

Tule paikalle!
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Viralliset PIK-henkilöt 1999

atnukothoJ imiN itoK yT ynnK liam-E
ajathojneehuP imeiniksoKittnA 1692743 1951185)040( if.tuh@imeiniksok.ittna

ajathojneehuparaV alkiVikryJ 3441108 if.iki@alkiv

ireethiS ttykSunaM 1716735)050( if.tuh@attyks.unam

ajatiohnotsahaR iksoKokraM 0223864 498377)0040( if.tuh@iksok.okram

avaatsavsutuluoK ohAukiR 8174085)040( moc.aikon.ctn@oha.ukir

kkilpsunnekaR ohoKisaP 744959)0050( if.tuh.cc@ohokp

kkillpotlouH amsiuKirraH 2968437)040( if.tuh.cc@amsiukh

iretsinimusseM kcbyLsalkiN 3337005)040( moc.aikon.ctn@kcabyl.salkin

tesiamonariV imiN itoK yT ynnK liam-E
ajatiohnotuA ovmataHomiT 3108015)040( if.tuh@omatah.omit

.jpnannukoilavnediamnaitlaB ippmeKiraK 8262015 4492992 6230515)040( es.nosscire.fml@ippmek.irak

urugorouvsuaniH ohoKisaP 744959)0050( if.tuh.cc@ohokp

sovuenaideeM nenokhaR-ikseKittnA 6922286 9179765)050( if.iki@nenokhar-iksek.ittna

kkillpailsnakniretsinimusseM neniproKedS 8415108 9835927)040( if.tuh.cc@eniproks

ssoB-iknojlivaP oitouNaseV 3611908 moc.alasiav.alol@nv

avaatsavotsulaknonnelejruP imeiniksoKittnA 1692743 1951185)040( if.tuh@imeiniksok.ittna

omopotlouhnedienokejruP alittuunKereJ 6824308 if.iki@erej

ajattuksalnotsarivahaR ennirapuTumaS 1054983 0551405)040( if.tuh@enniraput.umas

tajatiohneenoK imiN itoK yT ynnK liam-E
051ansseCVBC namgreBomiS 1083105)040( if.tuh.cc@namgrebs

271ansseCVOC nenilmHelliV 1222864 5235823)050( if.tuh@nenialamah.elliv

041ansseCXSC neniproKedS 8415108 if.tuh.cc@eniproks

rehcrArepiPTKP nenolaSnaJ 2384586 8542465)040( if.tuh.cc@enolasjj

unihuSWOT nenityyLiraJ 632515)0040( if.tuh.cc@enityylj

DT02-KIPLF125 sagnakatsuMakiM 3163162)30( 2299243)30( if.ics.yf@sagnakatsum.akim

ritsAbulCKF056 ennirapuTumaS 1054983 0551405)040( if.tuh@enniraput.umas

ritsAniwTQF337 aamokrEunnaH 701782 263216)0050( if.tuh.cc@aamokre

a-4SLMF787 nenilepliKosuuJ 4285357 31427728 if.aacf@nenialeplik.osuuj

7SLSF028 alitiaLsukraM 301682 17172 0143515)040( moc.temlav@alitial.sukram

tajatsakratniliT imiN itoK yT ynnK liam-E
ejruPahuJ 1331957 1526125010 0811525)050( if.atcepsni@ejrup.ahuj

knRikkieH 6767308 5735705 9078625)050( if.tuh@aknor.ikkieh

Korjaukset ja lisäykset: sihteeri@pik.otax.tky.fi



12

Lähettäjä:

PIK

PL 69

02151  ESPOO

2

PIK-muisti kevät 1999

11.3. Vuosikokous Smökissä klo 18.30

17.3. Saunailta, Rantsu

18-20.3. Messut: Viiniexpo

27.3-11.4 Kebne

15.4. Lentolehtinen 2/99:n materiaalien deadline

9-11.4. Messut: Sportexpo

20.4. Saunailta Rantsu

22.4. Kuukausikokous Smökissä klo 18.30

27.5. Kuukausikokous Smökissä klo 18.30

Tämä lehti on painettu Keskuslaboratorio Oy:ssä.


