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Hyvä t lu kijat! 

Pidätte kädessänne kaksi vuotta täyttänyttä 
lehteä . Porrastus-lehden syntysanat nimittäin lau
suttiin v. 1976 keväällä ja ensimmäinen numero il
mestyi tämän vuoden heinäkuussa . 

Lehden suunniteltiin jo alunperin korvaavan 
RAuK:n kurssijulkaisun, joten RAuK :n oppilas
kunta tuli varsin tärkeäksi tekijäksi lehden teossa . 
Mukaan tuli myös Vaasan rannikonpuolustajain 
kilta, joten lehdestä tuli samalla killan jäsenlehti . 
Myös varusmiestoimikunnan edustus otettiin jo 
alkuvaiheessa lehden toimituskuntaan . 

RAuK:n kurssijulkaisua on painettu n . 100 
kappaleen painoksina, joka ei tietenkään riittänyt 
koko patteriston lehdelle. Sopivaksi määräksi 
katsottiin jo alussa tuollainen 600 kpl:n painos, 
jona sitä on tähän asti pidetty . Tämä ei vielä mah
dollista lehden jakelua aivan jokaiselle varusmie
helle, joten suunnitelmia lukumäärän lisää misestä 
on tehty. Nykyinen painos jaetaan suurinpiirtein 
seuraavasti 

RAuK:n oppilaat ja henkilökunta n. 70 kpl 
perusyksiköt n. 50 kpl / yksikkö 
Kilta n. 50 kpl 
kantahenkilökunta n. 50 kpl 
ilmoittajat n. 50-100 kpl 
sotilasläänien esikunnat ja joukot n. 20 kpl 
pääesikunta ja muut n -joukot n . 30 kpl 

Näin lehti jakaantuu suhteellisen laajalle ja ker
too muillekin patteristomme toiminnasta sekä ta
pahtumista. 

Lehti on alusta alkaen painettu Vaa a-lehden 
kirjapainossa , jonka kanssa yhteistoiminta on su-

Everstiluutnantti P Väyrynen 

Kaksi vuotta ''porrastelua'' 

junut varsin mallikkaasti. Esimerkkinä täs tä yh
teistoiminnan laadusta on Vaasa-lehden joka nu 
meroomme antama koko sivun ilmoitus. Myös 
Sotilaskotiyhdistys on tukenut lehteämme sekä il 
moituksin että rahallisestikin. 

Lehteemme ovat kirjoittaneet se kä siviilit eitä 
sotilaat. Tässä numerossa olemme erityisen iloisia 
sotilasläänimme komentajan, kenraali H Anttilan 
kirjoituksesta sekä professori Jan -Magnus Jans
sonin antamasta haastattelusta . Aikaisempia nu
meroita ovat kirjoituksillaan avustaneet mm. va
ruskunnan päällikkö everstiluutnantti M Rauto
nen ja jääkärikenraali V Vainio . Myös varusmies
ten kirjoitukset ovat ilahduttavasti lisää ntyneet , 
mutta niitä kaivattaisi in lisää . Kynä käteen tykki 
miehet! Seuraava 'Porrastus' ilmestyy joulukuus

sa. 

Onko sitten tarpeellista julkaista tä llaista 
joukko-osastolehteä? Asiasta voidaan tietysti olla 
kahta mieltä. Vastustaviakin mielipiteitä on esi
tetty . Puolustusvoimiemme piirissä ilmestyy joka 
tapauksessa useita vastaavia julkaisuja , joten leh 
ti koetaan tarpeellisek si varsin monessa joukko
osastossa . Allekirjoittaneen mielestä ' Porrastu s' 
on omiaan kehittämään joukko-osastohenkeä sii 
hen oikeaan suuntaan. Onhan hienoa , kun ainoa 
moottoroitu rannikkotykistöjoukkomme pystyy 
ja haluaa julkaista omaa lehteään . Lehti muodos
taa myös yhdyssiteen joukko-osas ton ja siviilissä 
olevien rannikonpuolustajien (Killan jäsenet) vä
lille. Ja onhan se toki m yös tava nomaises ta poik 
keava kurssijulkai su ja muisto aliupseerioppilail 
lemme. Siis 'porrastelua' kannattaa jatkaa ja jat
ketaan ainakin toi stai se ksi. 
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- Molempien parlamentaaristen puolustusko
miteoiden kautta on puolustusvoimat saa nut yh
tenäisemmän roolin Suomen turvallisuuspolitii
kassa. Komiteatyöskentelyn lähtökohtina olivat 
Suomen ulkopolitiikka, kansainvälinen tilanne se
kä voimassa olevat kansainväliset sopimukset. Si
ten puolustusvoimat palvelee kiinteämmin Suo
men ulkopolitiikkaa. 

Näin tahtoo päätoimittaja , professori Jan
Magnus Jansson luonnehtia parlamentaari sten 
puolustuskomiteoiden työtä . Jälkikäteen ovat nä
mä kak si komiteaa - jotka ovat antaneet suunta
linjat 70-luvun puolustuspo litiikalle - saa neet 
paljon tunnustusta työstään . Professor i Jansso n 
tahtoo kuitenkin muistuttaa, että kun ensimmäi
nen parlamentaarinen puolustuskomitea asetettiin 
vuonna 1970, sai se osakseen sekä parlamentaa
rikkojen että puolustusvoimien edustajien epäluu
loa . Puolust usvo imien edustajat pelkäsivät, että 
parlamentaarikot se kaantuvat puolustu svoi mien 
asioihin, kun taas parlamentaarikot näkivät, että 
puolustusvo imilla on mahdolli suus manipulaati
oon . Se tosiasia, että ensimmäinen komiteamie
tintö oli käytä nnöllisesti katsoen yksimielinen ja 
että toisen parlamentaarisen puolust uskomitean 
mietintö vuodelta 1976 oli myös yksimielinen 
osoittaa, että tutkimustyö oli tärkeä. 

- Syy siihen, että ensimmäinen puolustusko
mitea sai niin nopeasti työn jatkajan, oli kansain
välisessä ilmapiirissä tapahtuneissa muutok sissa. 
Nämä muutok set olivat m yös työ n lähtökohtana . 
Euroopan poliittinen liennytys prosessi oli edennyt 
merkittäväs ti, mutta seurauksena ei ollut vastaava 
sotilaspoliittinen liennytys. Toinen tosiasia on se, 
eitä liennytys Keski-Euroopassa ja It ämeren alu
eella oli siirtänyt osan ongelmista reuna-alueille, 
mm . Pohjoiskalotin alueelle . 

- Kun tarkaste llaan puolustusvo imien eri teh
täviä, on todettava, että rauhan aikana on tär-
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70-lu vuo puolustuspolitiikka 
keintä alueellinen valvonta . Siksi Suomi tarvitsee 
suhteellisen vahvat ilmavoimat, koska ilmavoi
milla on hyvin keskeinen tehtävä maamme alueel
lisen koskemattomuuden turvaaja na. 

- Sodan ai kana on puolustusvoimien kyettävä 
torjumaan myös pitkäaikainen hyökkäys ta vano
maisin asein . Komitea on kuitenkin lähtenyt siitä, 
että tällainen hyökkäys ei tapahdu yksin Suomea 
vastaan, vaan se on yhteydessä yleiseurooppalai
seen sotaan. Komitea on lähtenyt erilaisi s ta soti
laallisis ta valmiuksista, jotka riippu va t hyök 
käyksen laadusta ja laajuudesta . Puolustusvo i
mien edellykset sovitetaan näihin valmiuk siin . 

- Vaikeammassa ti lanteessa astuvat luonnolli
sesti voimaan YYA-so pimuksen avunantosään
nök set - myös silloin on maan oma puolustu sky
ky ratkai seva. 

Kun puhutaan erilaisista todennäköi sis tä hyök 
käyss uunnista, korostaa professo ri Jansso n sit ä, 
että Itämeren alueen uhka on pienentyn yt, kun 
taas Lapista on tullut yhä suuremmassa määri n 
merkittävä uhka-alue . - Siksi on joukko
osastoja mietinnön perusteella siirretty Lappiin, 
ilma voimien vahvistukseksi. 

- Puolustuso hjusten hankkiminen on yksi osa 
pyrkimyksistä vahvistaa ilmapuolustusta. Ohju
sohjelman kehittäminen ei ole kuitenkaan mah
dollis ta ilman uutta parlamentaarista kannanot
toa . 

Ase iden kehittyminen tuo luonnollisesti Suo
men puolustusvoimille uusia ongelmia . Professo ri 
Jansson painottaa sitä, ettei voida vaatia Suomea 
luomaan puolustusta strategisia aseita vastaan . -
Suomen sotavoimien täytyisi kokonaan rakentua 
tavanoma isin asein tapahtuvaa hyökkäystä vas
taan. Strategisten aseiden ei katsota koske11avan 
Suomen aluetta . 

Tässä yhteydessä tahtoo professori Jansson 
kuitenkin viitata presidentti Kekkosen huolestu
miseen siitä, että nk . matalalla lentävät risteilyoh
jukset voivat aiheuttaa ongelmia Suomen alueen 
valvontaan ja suojaamiseen . Jansson tähdentää 
sitä, että tämä on uu si asia, johon toinen parla
mentaarinen puolustuskomitea ei ole voinut ottaa 
kantaa . 

Professori Jansson katsoo, että parlamentaaris
ten puol ust uskomiteoiden merkitys on kaksita
hoinen. Toisaalta Suomi on saanut selvät suunta
linja t puolustusvoimille maan turvallisuuspolitii
kassa - lähtökohtana harjoitettu ulkopolitiikka 
ja Suomen al lekirjoittamat kansainväliset sopi
mukset. Toisaalta ovat poli itt iset päätöksenteki
jät ja puolustusvoimien johto saaneet suuntalinjat 

puolustusvoimien määrälliselle ja laadulliselle ke
hittämiselle . 

- Toisen mietinnön asioista olemme saaneet 
eräänlaisen automatiikan puolustusvoimien mää 
rärahojen myöntämiseen . Vuosittaiset määrära
hat tulevat nyt suurinpiirtein tietyn suunnitelman 
mukaan . Tämä on avuksi eduskuntaryhmille ja 
poliittisille puolueille, jotka nyt tietävät, mitä 
odot uksia asetetaan määrärahojen myöntämi
seen. Näin myös puolustusvoimat t ietää etukä
teen, miten määrärahojen myöntäminen kehittyy . 

- Tarpeeton keskustelu puolustusvoimista ja 
sen määrärahoista on näin haluttu torjua. 

haastatteli 
opp . Jern 

5 



Rannikon puolustajat. 

It senäisen Suomen puolustusvoimat vie11i 4 päivänä kesäkuuta 60-vuotisjuhlapäiväänsä . Vuoden ai
kana ovat myös eri puolustushaarat ja aselajit sekä monet joukko-osastot ja laitokset saavuttaneet sa
man iän. Näiden joukkoon kuuluu aselajina myös rannikkotykistö, jonka merkitystä turvallisuuteem
me kannalta ovat aina korostaneet ja korostavat edelleen maamme pitkät rannikot. 

Rannikkotykistöllä on kunniakkaat perinteet turvallisuutemme va rtijana . Sen joukot ovat moni ssa 
vaikeissa vaiheissa pettämä1tömä llä ammattitaidolla täyttä neet niille a setetut odotukset. Turvallisuus
järjestelyissämme, joissa puolueettomuuspolitiikkamme uskottavuu s ja luotellavuus on merkittä vä te
kijä, saa ranniko n puolustusva lmius jo rauhan aikana suuren merkityk sen . Tätä uskottavuu11a on tä nä
k in päivänä tärkeältä osa ltaan rakentamassa myös Vaasan Rannikkopalleri sto . 

Tervehtiessäni Vaasan Rannikkopatteristoa ensimmäisen kerran tässä lehdessänne teen se n mielihy
vällä todeten ne hyvät tykistötaidolliset suorituk set, joihin patteriston henkilöku nta ja varusmiehet 
ovat yltäneet aselajinsa sisäisissä taidon mittelöissä . Olen m yös saa11anut todet a palteriston edustajien 
hyvät suor itukset heidän edustaessaan Pohjanmaan so tilaslää niä kuntokilpailuissa sotilasläänin ulko
puolella . 

Toivotan Vaasan Ra nnikk opa11eristolle menestystä tärkeässii teht ävä~sää n, sen a inoana moottoroitu 
na rannikkotykistöjoukko-osastona vastatessa puolustusvoimissamme laa jasta koulutusteht äväs tä 
omalla erikoisalallaan, joka edellyltää se kä rannikko- eitä kenllätyki stö n taitojen hallitsemista. Vaasan 
Rannikkopatteriston tuleekin ainoana lajissaan kaikissa toimissaan ja tekemisissää n olla myös varus
kuntakaupunkinsa , maineh ikkaan Vaasan ylpeyden aihe . 
Pohjanmaan so tilaslää nin komentaja 
Kenraalimajuri 

H Anlt ila 
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.. 
NIE,klSSq 

Piirt elin tuohon pa per ille englantilaisen so til aspapin barettimerkin. Heillä kun o n noit a 
baretteja ... "Verikauhain " til a ll a. 

Olen tuon merkin saanu t erää lt ä ystävä ltäni: soti laspappeus osaa sekin ylittää rajoja. 
Pit elin merkki ä kädessäni kau a n , ihailin ja tutkin. Tavasin tek stiä. 

Mieleen mui st ui latinan tunnilta tultu " in hoe signo vinces". 
Se on suomeksi: TÄSSÄ MERK ISSÄ OLET VOITTAVA . 

Sama tek sti on tuossa ba rettimerki ssä. 
Ensin käänsin sen kuitenkin väär in . Luin nimittäin , ett ä "conquer ' ' olisi latinan "concur. o"n 

kan ssa sa maa j uurta ... ja silloi n olisi teksti ollut käänne11ävissä: 
TÄSSÄ M E RKISSÄ KONKURSSI! 

Se olisi ollut aivan liia n hienoa teologiaa. 
Totta ja hienoa , mutta ehkä muutamille liikaa? Liian paljon tulki11avaa? 

Liian paljon ajateltavaa? 
Siksi kai on oikaistu suoraa n VOITTOON. 
To11ahan se kyllä on, että vo itto Jumalan tarkoituk sissa on usein konkurssi meidä n o mill a 

aikaansaannoksillamme. Kaikk ensa menettän yt on Isä n silmi ssä rakas ja kalli s ... 
Tai voihan se n "konkurssi"-sanan kää ntää toisellakin tava lla, si llä sa natarkalla oikealla 

tavalla . Sehän on kää nnettynä " kokoontuminen " , oike in "saarnam iesten kokoonjuok su" . 
Joten merkin tek sti olis i ollu t : TÄSSÄ MERKISSÄ KE RRAN KOKOONNUMME . . . 

Seppo Vi ita mäk i 
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MAAHERRAN 
ENSIVIERAILU 
P A TTERISTOSSA 

Maaherra Antti Pohjonen seuru
eineen vas . oik . maj. Wetter
strand, rouvat Pohjonen ja Ant
tila, kernm Anttila, evl Väyry
nen, maaherra Pohjonen, evl 
Rautonen. 

Kenrm Anttila ja Maxim 
konekivääri. Vas . oik . evl Rauto
nen, lääninneuvos Palomäki, evl 
Väyrynen ja ev Kankaanpää . 

Kehitystä on tapahtunut 
Vas . oik . Maxim-kk ja maaherra 
Antti Pohjonen, evl Pentti Väy
rynen, lääninneuvos Henrik Pa
lomäki. · 

Herra kenraali, asemaanajohar
joitus suoritettu! 



Lippupäivä 4. 6 . 

Puolustusvoimien lippupäivä oli tänä vuonna 
tavallista juhlavampi, sillä samalla juhlittiin itse
näisen Suomen puolustusvoimien kuudettakym
menettä toimintavuotta . 

Pä ivä alkoi juhlallisella lipunnostolla, mink ä 
jälkeen laskeuiin kukat sankarihaudalle . Pä ivä n 
muuhun ohjelmaan mahtuivat mm. ylennykset ja 
kunniamerkit. 

Päivä n yleisömenestyksen sai varuskunnan avoimien ovien päi vä, jolloin kasarmialueella esiteltiin 
puolust usvoim ien ja erityisesti Vaasan Rannikkopatteri ston koulutu sta, ka lu stoa ja toimintaa. 

Pikkumiestä ja isompiakin veti puoleensa ras
kaan maastokuorma-auton moottori , jo sa riitti 
ihmettelemistä . 
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Vaikuttavinta ja vauhdikkainta oli 130 millisen 
raskaan kanuunan asemaanajo jonka kruunasivat 
asiaankuuluvat pöläys ja pamaus. 

"Vanha" ja "U usi" kivää riryhmä esittäytyivät 
antaen ha vaintoesimerkin jalkaväen varus tuk sen 
ja tulivoiman kehityksestä . 
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Herrat oppilaat! 

Te olette nyt saavuttaneet erään tavoi tteen varusmiespalveluksessanne. Teidät valittiin sop ivi mpina 
ikäluokastanne koulutettavik si johtajan tehtäviin. Tämä ensimmäinen koulutusvaihe on nyt päättynyt. 
Osalle teistä koulutu·s jatkuu reserviupseerikoulussa, mutta pääosa sii rtyy alijohtajan tä rkeää n teht ä
vään omassa patteri stossa mme. 

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on puolustusvoimissamme tapahtunut paljon muutoksia 
jotka voimakkaasti ovat vaikuttaneet varusmiehen ja erityisesti myös varusm iesjohtajan asemaan. Mo
nella taholla koetaan nämä muutok set negatii visin a ja puolustusvoimain kuria, järjestystä ja koulutus
tasoa laskevina tekijöinä. Olen kuullut se kä kantahenkilökunnan että reserviläisten piiri ssä muistelta
van kaihoten vanhoja hyv iä aikoja, jolloin ryhmän johtajalla oli todellinen käskyvalta a laistensa suh 
teen, jolloin iltaisin juostiin eikä istuttu sotilaskodissa, jolloin lomia a nnettiin va in hyväs tä palvelukses
ta, jolloin sanalla sanoen sotaväki oli sotaväkeä eikä lepokoti. Nämä ovat vä itt ä miä joista voidaan pe
rustellusti olla myös eri mieltä . 

Voidaan sanoa, että nykyinen järjestelmämme mahdollistaa hyvien sotilaiden kouluttamisen palvelu
sajan puitteissa, sekä kysyä mitä muuta puolustusvoimilta vaaditaan? 

En halua tässä yhteydessä ottaa kantaa edellä esittämiini vä ittei siin, jokainen pitäköön mielipitee nsä. 
Haluan ainoastaan korostaa si tä sei kkaa, ett-ä varu smiesjohtaj a n asema, vastuu, tehtävät ja velvollis uu
det ovat säilyneet muuttumattomina . Te toimitte edelleenkin miestenne, varusmiestovereidenne, lä him 
pinä esimiehinä ja vastaatte suuressa määrin heidän koulutuksestaan ja kasvat uksestaan . Paras, uskal
tai sin sanoa, ainoa tapa kouluttaa ja kasvattaa ikätovereitaan, on oma esimerkki. T ä llä koulutuskei
nolla ovat varusmiesjohtajat aina saav uttaneet parhaat tulok sensa. Käyttäkää tä tä koulutusmenetel
mää niin tuloksenne eivät hä peä entisten johtajien saav utuk sia . 

Herrat oppilaat . Minä onnittelen teitä suorittamanne kurss in johdosta, toivotan onnea ja menestystä 
reserviupseerikurssille komennetuille sekä lausun ryhmänjohtajat tervet ulleik si yksikköihin arkisen 
aherruk sen pariin. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnan11i 

P Väyrynen 
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Herrat oppilaat 

Varusmiespalvelustaan suorittamaa n tulevalla nuorella miehellä on jo oma käsityksensä asiasta. Myön
teinen tai kielteinen . Tai useasti puolueeton. Vaikuttajina ovat olleet hä n it se ja ympäristö. 
Suori11aessaan varusmiespalvelustaan asenne saattaa muuttua . Helpommin myönteisestä kie ltei~eks i 
kuin päin vas toin. Muutos tapahtuu jo ensimmäisten viikkojen aikana, peruskoulutuska udella . Muutta
jana on puolust usla itos, sen elementit: koulutu s, ja esimies-alainen suhde . Kun palvelus, koulutus on 
moti voi tua, tarko ituksenmukai sta ja esimies-alainen suhde yhteistoimintaan ja -ymmärrykseen pyrki
vää ja kun saav utettu taso lähtien yks it yises tä miehestä tiedostetaan kannustavan hallinnon keinoin 
niin olemme omalta osaltamme ohjanneet asennoitumista m yö nteisee n suuntaan. ' 
Ase nteen· muokkaajana ryhmä njohtajan merkitys ryhm ässä lähimpä nä esimiehenä on ratkai seva . Toi
\'On, että ymmärrät asemasi merkityk sen ja vas tuullisuuden. Olethan esimerkkinä ryhmällesi. 
Uskon, että saa masi koulutu s luo Sinulle riittävät lä htöase mat. Valmis et vielä ole. Aika ja kokemu s 
opettavat, Sinua kuin meit ä muitakin . 
Annan tunnu stuk sen rehdistti asenteestasi ja toi vo n, että jaksat va ikeassa tehtävässäsi 
Kiitok se t 

Koulun johtaja 
Kapteeni Jukka Savonheimo 
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Puheenjohtajan palsta 

(mo//o: mihnä mun ryhmäni kuhnii ?) 

Eivät o le ikui sia vuoret eivätkä erämaat. iin on katoava myös yhdessä vie11ämämme aika aliupseeri
kurss illa . Samassa katoaa minulta puheenjohtajuus. Mik ä harmi . 

Niin kauan kuin vielä nuijana heilun, haluan näin porras1us1ei1se kiitt ää koulu11ajiamme, vää peliäm
me ja koulun joh1ajakap1eenia. 

Toimeen toki tultiin ja vä lillä ihan naureskeltiinkin joskaan ei ihan a ina. Toivotaan nyt että me idä n 
päämme kestä vä t ja eitä anne11u oppi pysyy. Pelkkää hyvää vaan teille ja yleensä kin erilai sia m yönt ei
siä asioita. Koettakaa pärjätä. 

J a oppilastovereille vä hän tuleva isuudesta , nyt kun pitäisi a lo i11 aa rä minä karriääri ryhmä nj o ht aja
na : 

Tiedossa on a ika, jolloin eivä t pinkat lentele ja vill ako irat pure. Jolloi n maastossa liikutaa n pell epu
ku päällä kuin herrat 1a hidalgo1 , ei paina reppu eikä hierrä hihna . 

Ei kaiva si ll o in van ha paljoa poteroita (ja jos niin pieniä ja lusi kkahaarukalla). Ni inä aiko in a sii voa
vat tupamme alokkaat ja 1ykkimieh e1, me kun tärkeinä vieressä pä lli stelemme. Onnea o n se. 

Mutia on sii nä muutakin . Mit ä tehdä ryhmälle? e meistä, joista tulee kokelaita saavat suorastaan 
upseerin murheet. E ik ö hä n huonoi n mahdollinen tapa ole meidän kaikkien tiedossa. Koe11akaa pä rj ä tä 
mopojenne kanssa ihan puheäänelläkin ja sietäkää pikku töppäyks iäk in a inakin joskus. Pit äkää jä rk i 
kädessä ja korva t päässä jollei kosketus miehi in katoa . 

O11akaa johtajan tehtävä nne si ten kuin ole11e nähneet parhai11en omien ryhmyreitte nne tekevä n. Jo
kai se ll a lienee oma ma llin sa. Silloin luuli si ho mman alkavan sujua. 

Kurss i hajoaa nyt eri pattereille, Rannikko1yki s1ökouluun ja jääpä joku tän ne RAuKkiinkin sa tsa rik
si. Kaukana siint ää vuoden -79 tammikuun siviiliaurinko . T ässä va iheessa kiit ä n o masta puolesta ni ko
ko remmiä ihan suju vas ta ajasta torinlaidan t iilitalossa. Jak selkaa . 

Op1J I Heinonen 
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Mitä budjetti 
meille lupaa 

Tämän vuoden vars inaisen tulo- ja menoarvion 
ylei speru steluissa sa notaa n m aa npu o lu stuk ses ta 
mm . seuraavaa: "Sotilaallise n maa npu o lustuk sen 
ke keisiä 1avoi11ei1a läh ivuosina ovat johtamis- ja 
va lvontaj ä rjestelmän saa 11ami ne n aluevalvonnan 
ja a lueellisen koskema11omuuden ja turvaamisen 
edellyttämälle taso lle, ilmapuolustuk sen moderni
so innin jatkaminen, m aavoi mien ja m er ivoimien 
suoritus ky vyn vä himm äis tason sä il y11ämi nen se kä 
pää llys1ö jä rjes1elmän kehittäminen siten, e itä 
10 1m1upseerien kapteenit oimien perustami nen 
vo idaan a lo i11aa v. 1979. " 

Kaikki tämä mak saa. iinpä tä lle vuodelle on 
vara11u Puolustusministeriön hallinnonalalle yh
teensä 1898 milj. mk, jossa on lisäys tä viime vuo
teen 17 OJo eli 276 mmk . Vertailun vuoksi mainit
takoon, eitä koko bud jetin kasv u oli n . 14 OJo. 
Suurimman osan lähes 1,9 mrd mk: sta nielee mo
mentti " muut palkkausmenot " , josta mm . kou
lu11ajamme saava t pa lkk a nsa. Tätä varten on va
ra11u 621 mmk, jolla palkataan 13 265 henk il öä. 
Seuraavaksi eniten rahaa vie va rustuksen uusinta
ja käy ll ö menot. T ä hä n tarko itu kseen vara tulla 
377,5 mmk:lla maksetaa n mm. jo tilattuja ha rjoi-
1uslen1okoneita, kuljetu ska lustoa sekä ves istö
koulutuskalu stoa . 

Kiintei stömenot nielevä t kolman nek si eniten, 
260,6 mmk . Ikä vä ksemme on todettava, ettei täs
tä rahasummasta liik ene laink aan VaaRPston 
museo rakennusten peruskorj a uk siin ta i uudisra
kennuk siin . 

Perushankin1oja va rten on vara ttu 272,7 mmk. 
Nä ill ä markoilla on luvassa mm . rynnäkkökivää
rej ä, ken11äradioi1a , meri vo imille ko ulul a iva sekä 
matala va lvontatutkaj ä rj es telmä n uusimiseen tar
vittavia lai11eita . Lisä ksi on tarkoitus "jatkaa ran
nikkopuolustuk sen ajanmukaistam i ta vuosina 
1978-82. T ä lle vuod ell e on tä tä varten va rattu 6 
mmk . Mekin saamme osa mme aj a nmukaistami
sesta tietokonekeski ö n muodossa . 

Varusmiehiä eniten kiinnostava mo men11i , 
"asevelvolli sten ylläpi1omeno1" , ova t 249,4 
mmk . Leijonanosan tältä mom entilta vie tärkein 
eli muonitu s. Meitä on lu vattu ruokkia 103,9 
mmk :ll a, jossa on li säystä viim e vuoteen 16,1 
mmk . Pä ivärahoja mak se llaa n 63,3 mmk , jossa 
on 2,9 mmk kasv ua. Näillä milj ooni lla korotetaan 
päi vä ra ha viiteen markkaa n O 1. 07 . 1978 lukien 
se kä mak setaan pä ivära ha t 3 000 yli mää räi selle 
va paaehtoiselle , jotka otetaan palveluk seen nuo
risotyöttömyyden lieve nt ä mi se ksi. Kyse iselt ä mo
mentilta mak setaan myös jokaiselle 150 mk ko-
1iut1 a mi. rahaa. Vaa1e1uk se mme ja puhtaanapito 
hoidetaa n 53,2 mmk :lla ja terveydenhuol to on 
not eerattu 6,6 mmk :n arvoi se ksi. Kuljetuk sia va r
ten (s ii s mm. li11eroihimme) on vara ttu 16 mmk. 

Pieninä yks it yisko htina budjeti sta voidaan vie
lä kertoa, että pääesikunta vie 39 mmk , puolus
tusmini steri ö 11 , 7 mmk, joukkojen ja kalus ton 
kuljetuk siin ollaan va lmiita sijoi11amaan 14 6 
mmk ja joukko-osastojen vääpeli en mielik si o hj~
sää nt öjä varten on vara11 u 150.000 mk. 

Puolustus m ini steriön ha llinnonalan osuus on 
n . 5 OJo koko budjetista ja o n siten pienimpi ä 
hallinnon a loja . Miten sijoi11audumme ka nsa invä 
lises ti, se lviää viime vuoden lopulla ilmestyneestä 
YK :n pääs iht eeri n raportis ta : maamme puolus
tu sm enot eivä t bruttokansantuo11eeseen ver ra11u 
na o le mit ää n huippuluokkaa , joskaan emme voi 
kehua niid en pienuudellakaan. Tutkimukseen 
osalli s tui 96 maa ta, joista 14: llä oli varustelume
not yli 5 OJo BKT: stä. Toisaalta 18 maata on sijoit 
ta nut sotilasmenoihin alle I OJo BKT»aan, joista 
teollisuusmaita o li vat It ävalta, Luxemburg ja Ja
pani . Suomi käy11i sotilasmenoihin tutkimuksen 
mukaan 1,4 OJo, joka o n väh iten Pohjoismaista 
(Ruot si 3,3 OJo, Norja 3,2 OJo , Tanska 2,0 OJo ). 

Miten s i11 en suhteellisen pienet puolustu smenot 
vaikullavat maamme turvalli suuteen ? Koska pie
nill ä, so tilasliittoutumien ulkopuolella olevilla 
mailla , kuten Suomella, ei ole va raa eikä mahdol 
lisuuk sia a ntautua va ru stelukilpai luun , on mei 
dä n e1si11ävä 1urvallisuu11a pääasiassa poliittis in 
keinoin. Olemme riippu vaisia kansai nvä lises tä 
turva llis uusjärjestelmäs tä ja kansainvälisestä il 
mapiiris tä. Mikäli pystymme va ikuttamaa n niihin 
myö nt eisesti, toimimme samalla oman turvalli 
suutemme hyväk si tehokk aa mmin kuin huomat
ta va lla puolustusmenojen lisäyk se ll ä. 

opp Hannu Väänänen 

15 



Haglund Vesa, Eerola Ilmo Antero, H an nuk sela Esko, Heino Pentti , Hinkkanen Jari, Kemppainen Jou 

ko , Kom si Onni, Lehtonen Jari , Mattila Pauli, Nikkola Timo, Nokso T imo, Paajonen Pasi . Pakka Ti

mo, Rint a mäk i Jukka, Tuomivirta Jukk a, Ku vas ta puuttuu oppilas Esa Hirvikos ki, Mukrna kuvassa 

myös sotilasmesta ri Ra nt a la ja a lik , Leppiniemi, 

Tykkilinja 

Mitä olisikaan RAUK ilman tykkitupaa, Sen ihanaa ominaistuoksua, lihak sikkaita miehiä kuten 

Paajonen, joka möreällä äänellään luo miehekkää n vaikutelman tä hän mainioon tupaan. Jos nyt kui 

tenkin hieman kuvailen tuvan muitakin poikia, Aloitan va ikka ahkerasta Lehtosesta joka epäitsekkääs

ti aina itseään sää limättä täyttää teht ävä nsä jopa muillekin kuuluvien teht ävät. Alapetillä on hiljainen 

Haglund enempää hänestä mainit sematta, punastuu jo tä ssä kin, sitten on vµorossa Hirvikoski Vaasa n 

Paly Boy sekä Tuomivirta joka kat selee junien aikatauluja etenkin ma ito se llai sen , 

Vieressä !epäilee Eerola joka oli taittaa jalkansa tykkitoiminn a n ollessa va uhdikkaimmillaan, Nur

kassa taas on Rintamä ki tu va n kokenein tankk aaja se kä Mattila tuleva romurallin johtaja, Toi sella 

puolella tupaa väk i senkun paranee, esim , Nikkola sot il aa n malliesimerkki tai Hinkkanen m yös pian 

romuralliin siirtyvä, Mainittava on myös Kom si punatukkahurmuri sekä Hannuksela hymyilevä kenties 

tuleva RTK:n oppilas, Loppupäähän tultaessa onkin enää Nokso tuota niin niin mukava mies kuten 

pikkumies Kemppainen tai kaahaaja Pakka sitte n o nkin hiljaisuuden vuoro koululla, jonka kuitenkin 

katkai see jonkun älymyk sen huuto pää kiinni . Ja niin on hiljaisuu s täydellinen. 
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Raimar Alanen, Markku Harjunpää , Seppo lsoniemi, Matti Leskelä, Heikki Linna, Cay Nyq vis t, J ou

ko Paakkinen, Veikko Saxberg, Paavo T elen , J o uni Turunen ja Hannu Virt a nen , Johtoportaan edu sta 

jina vää peli Karhula ja a lik , Heimovirta . Ku vasta puuttuu oppi las S. Björklund . 

Viestilinja 

Linja kun linja, voi ilmaista it seään teoilla , mutta vies tilinja tekee sen sa noilla , linjan korkean ä lyk 

kyysosamäärän ja sille asetettavien vaa timu sten perustee ll a, tapahtuu tämä kaikki vie lä pä lyhennetyin 

sa noin . Tähän faktaan nojautuen us ka llan todeta, e tt ä linjamme suoriutuu tehtävis tään lyhimmässä 

ajassa . 
Entäs sitten linjamme kokoonpa no , kuinka värikäs se o nkaan. J ohtajamme on todella mies pa ikal

laan, ja paikkahan on käy tävä n eteläinen pää , aseman tunnus" JOHTO". Siellä toimii linjamme Gre

gory Peck, (vääpeli Karhula) ja kaikkihan ti e tävät, että karhu on metsän kunin gas. 

Mainitkaamme myös ra kas a pukouluttajam me, a lik ersa ntti Heim ov irta . Ah, jatkakoon m yös hänen 

heimonsakin tuota jaloa ammattia, joka suorastaan pursuaa teht äviä (tai s itten ei) . 

Nyt tulemmekin tä rkeimpää n laj iin , niinsa nottuun alaheimoon (ei yhteytt ä todis te tta vas ti ylempään 

heimoon, alikersantti Heimovirt aa n, kuin korkeintaan radiolla) , joka on lajinsa vi imeis iä , us koisin . 

T ä mä harvinai suus sisä ltää 12 kpl tosi rivakoita viestim iehenalk uj a, vaikka tässä vaiheessa he o levat 

jo aika loppuja . Kuitenkin päivä t jatkuu tasa is ta kelaavaa vauhtia, johdintankojen tahdittama na ja 

viestimiehen joristessa tulikomentojansa yömyöhälle saa kka. 
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Pertti " mallipää" Ah o nen , Tee mu Ammunet, T im o H eim o nen , Osmo "k umma" H ein o nen , Ari H o n
ka niemi , Ra uno Ki vis tö, Ra ine r Ku m lin, J ussi Latva la, "M usta- Pekka" Mäk i-H aapoja, Veli Oja n pe
rä , Jouni P a kk a nen , Eero Pirttine n , " H yde" Ra ut iola, A. J . Ru oho, J ar i Saaren pää, J ar i Sonk k i, 
Veli -Ma tti Sy la nder ja Ju kka Vesa la inen (lu e: Veh vil ä in en). Ku vas ta p uutt uvat op pi laa t 1. Heino nen ja 
0 . Je rn . Ku vassa ovat myös vääpe li Vä hä nen ja al ik. Li ndfo rs. 

Tulenjohto- ja mittauslinja 

Tulen johtaja ( = jag ko mm er , d irek tör! ) merki tsee sa na na se lväs t ik in jonk in la is ta joh tajaa . Li nja n 
oppilaat o vat kin luonnollisesti sel vää pää ll ystöa ines ta. 

Olen kuullut kerrott avan aa muj en jos kus jo ita kin jossakin pa in avan . Tä mä hä n on täys in o ut oa jut 
tua miehille jotka el ävä t pä ivä nsä jatku vissa TJ-tunnelmissa. E hk ä m yös täs tä syystä lin jan o ppil aa t 
ovat sopuisaa sakkia . 

Tulenjohtopuolella on s tereonä kö hyvä o lemassa si llä joll a se o n . Su urin osa o n ku itenkin varuste ttu 
monosilmällä, mik ä aina kin tä ll ä kurss illa o li p ieno inen o nge lm a. O nneks i ei p iene n maan pu o lu stu s
voimissa ainakaan vielä va adita TJ -mi ehiltä neli kanavanäköä . Te knii kka kui tenkin kehitt yy kuk o nas
kel in ta i vast. ja me sen m yö tä. 

T ä llä hetkellä linjan ole tetaan (ja jopa osi n tiedetäänk in) osaava n pu he linluett elo llise n verra n eril a i
sia tulikomentoja sek ä monia mittaa mi sen sa la tieteis iin liittyv iä käs it tä mä ttö m yyksiä. Nä in tie tys ti o n
kin , mutta olis ik o siinä ka ik ki? No ei o le. Ka lusto n ka nni ske lussa (erity ises ti 4 m :n et.mitt a rin seurassa) 
on opittu myös muumioarkun ka ntoa ta i vas t. 

Linjan oppilaat pitä isi o ik eas taa n es ite llä mies miehel tä kuin merkk ih en ki lö t yleensä muu a ll ak in . 
Kun ei tila kuite nk aan a nna m yö te n , viitt aan ku vaa n ja sitä vast. ku vateks tiin. Kiinnitt äkääpä er it yises
ti huomiota jä merään yleisilm eeseen ja yhdenmu ka iseen vaa te tu kseen. 

Saamastaan opis ta lin ja kiittää vää peli Vä häs tä, e ik ä vä häs tä. M yösk in m yönt e isen ma in in na n a n
sait see alikersantti Lindfo rs, s iuna tun hit aas ti kiiht yvä sa nt sarim me. 

Siinä pä se. Ja nyt ka tso ka a ku vaa. 
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Andli n Bern t, H a rti ka inen Mark ku , H ieta la Ar i, Holm Kari, Honkala Mikko, Karvonen Reijo, Keski
sa rJa Ve li -Pek_ka, K1~1-Luoma Jarmo, Ko1a la Markku, Lokasaari Seppo, Perämäki Mauri, Peuranen 
Ka ri ,_ Ra nt a T im o, Runpeläi nen Juhani, Tinnilä Markku, Viiki Kari, sekä vääpeli Kuusinen ja aliker
sa nt t i KoJola. 

Banaanivaunun päivä 

A a mua uringon sä tee t kult aavat Vaasan tyylikkäimmän tiilirakennuksen uusgoottilaiset ikkunanke
hykset, jo ista ne sii rt yvä t Nee ke ri-And linin varpaisi in. Hän on juuri kömpinyt vuoteeseen oltuaan puoli 
ko lmeen ast i lu k ul omi ll a nu kk um assa . 

T uva n ra ikkaa n aam uilman läpi hä ivähti varjo (kel lo oli viittä vaille viisi aamulla) ulkokaapille ja ta
ka isin . Mik ä hä n kum ma se m ahto i o ll a? No aamuvirkku Tinnilähän se siinä aamutoimillaan. 

Puo li kuud elt a a lkava t jo muut ki n ava ill a tähtisi lmiään, Hitsi-Holm etunenässä, ressu kun oli joutu
nu t tuva nesim ie heksi. Napako in käskyin hän johdattaa tämän hyvää yhteishenkeä uhkuvan joukon aa
mu pesulle tai -p isull e, mo lem pia kun ei ehdi suorittaa Lusmu-Rantakaan. 

Keskiöli nja n va n hi m ma n pe rsoonassa opp. Siltäväliltä (Keskisarja) hikoilee vihkonsa kanssa tuvan 
nu rkassa, jonne m yös Hu ki-Hie ta la tomerasti pyrkii. 

Pä ivys täjä n pöydä n lu o ta löyd ä mm e legendaar isen RTK-ehdokkaan opp. Kiviluoman. Peräti pon1e
va ll a ää nensävy llä hän koment aa: "Tu vat ja a lueet kuntoon!" jolloin Vaasan Siivousteknisen Sisäop
pila ito ksen jäsenet H SL-spes ia lis ti P eu ranen , l hoden nuori lupaus Honkala, sekä kiön ihmelapsi Kar
vonen siirtyvä t no peinta m a hdo llista vauhtiaan ullakolle harjoja hakemaan päästäkseen käsiksi rak
kaaseen siivo ustyö hö n . 

T ä män jä lk een o n kin oppitunt ien vuoro. T u paan järjestytään kuten tavallista ällistyttävän ripeästi 
pa ri jonoon , jo ten a pu ko ulu t taja lla m me, alik. Kojolalla on taas aihetta kiitokseen. Tosin suoritus kärs i 
jonkin ver ra n siitä, e ttä To rvensoi t taja-R impeläinen ja Unikeko-Kota la kamppailivat taas kerran tasa
verta ises ti vi im eisestä s ijasta. Tällä kertaa kui tenk in voiton vei Musta Hevonen, tuleva alik . Viiki, jon
ka muistiinpa no t o li va t sat tuneesta syystä jääneet kaapp iin . Samana ika isesti ta lousau-na toimiva opp . 
Ro iske läppä-Lo kasaar i j uo ksee ä r räpäitä päästellen m iestenh uonetta kohti vessapaperirulla kädessä . 
It sekseen j u p is ten hän ihm et te lee, mite n pa ljon RAuK kuluttaa wc-paperia. 

U lj aas ta so til as u ras ta ja paraa teista u nelmoiva opp. Hartikainen miettii kuumeisesti ku inka sai si tj
pa li ka t järjes tykseen seu raava n yht eisharjoituksen a ikana. 

P ä ivä n sä hl äy kse n jä lkeen on iltatoim ien vuoro, ja ni iden päätyttyä onnellisesti (i ltapesu ja vuo1ee
seen meno omaan tahti in , a ikaa 2 mi n.) a lkaa opp . Kiviluoman muheva jutustelu pä ivän toimista. Tä 
män raport in a ika na nu kahtava t yksi toisensa jälkeen lomaune lmiin kaikki tupa neljän miehet opp. Pe
rä mäe n to imiessa ta hti kuo rsa u ksen tahdin lukijana. 

Aur inko laskee majesteetilli sesti horisont in taa ja jättää 1iilikotimme onnelliset asukkaat apupässin 
va lp pa uden varaa n . 
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ALAVUDEN 
SEURAKUNTA 

VIENTIKESKUS 
VIEXPO 

PIETARSAARI 
Strengbergink. 1 

puh . 967-13100 telex 7527 

ÅÅNEKOSKEN 

Siivouspalvelu Oy 

- SIIVOUSPALVELUJA JA 
- TUOTTEITA 

puh. 11560 

RINTA-JOUPIN 
AUTOLIIKE 

TERVAJOKI 

Uudet Toyota, Citroen ja 
Renault autot 

ay Rettig-Strengherg Ab 

Foto-Elite 

VALOKUVAUSALAN 
ERIKOISLIIKE 
PIETARSAARESSA 

KAUKOMETALLI 
62375 Ylihärmä 

• 

• 

KALUSTE-MAULA OY RAKENNUS-RUOLA OY 
Arax 

Läntinen Rantakatu 7 
Rengastie 38 20100 Turku 10 

60120 Seinäjoki 12 

SEINÄJOEN LAPVÄÄRTIN 
1 APTEEKKI SÄÄSTÖPANKKI 

OUTOKUMPU OY AUTOPELTI 
KOKKOLAN LAPUA TEHTAAT 

LAIHIAN KEMAAKO OY METALLI 
66400 Laihia 

YLIHÄRMÄ 

puh . 961-70211 
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AIN SINULLA ON OIKEUS MÄÄRÄTÄ PANKK 

JONKA KAUTTA PALKKASI 

MAKSETAAN,KÄYTÄ 

OIKEUTTASI - VALITSE 

~~~AASAN OSUUSPANKKI 

PIETARSAAREN KAUPUNKI 
JAKOBSTAD STAD 

VIREÄ TEOLLISUUSKAUPUNKI POHJANLAHDEN RANNALLA 

EN DYNAMISK INDUSTRISTAD VID BOTTNISKA VIKEN 

Avoinna joka päivä 
aamusta iltaan! 

Tule pelaamaan ja 
voittamaan sekä sitä 

rataa tukemaan 
nuorisourheilua! 

Voittoina edullisia 
osto kortteja 

On roskisarvontaa, 
ilmaiskierroksia, 

Ryöväriä ja pikkulappu
arvontaa. 

Voittoina matka
TV:eitä, kahvikeittimiä 

ja muuta vastaavaa . 

NYKYAIKAINEN 
MONIPUOLINEN 

SOOKosuUSKAUB\TSQKQS 
Autoalan tuonti-ja 

tukku liike 

Puhelin : (90) 641 911 
Osoite : Eerikinkatu 28 Helsinki 
Postiosoite : PL 117 00181 HKI 18 
Telex : 12 -1014 
Sähkeosoite: Koivunenoy 

Palvelua Vastuuntuntoa Nopeita toimituksia 

Laatutuotteita Laajasta valikoimasta 

"Autojen hyvinvointiin" 
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Valmistamme 

elementtihuviloita ja 
-saunoja sekä autovajoja 

GEORG NYOVIST 
Kaurajärvi, Vöyri 
puh. 961-55061 

Kesäinen tervehdys 
K-KAUPASTA 

■ •• ■ 

se1naJoen 
kirjapaino 

UUDENAIKAINEN 
OFFSETPAINO 

LAKEUDEN KESKELLÄ 

Om. 1. Hinkkanen, 
puh. 968-14353 

Puistokatu 13 Kokkola 

IETONITUGTE-JA ~ 
EUMENTTTTEHDAS 1/nn\J 

rnrnmIDw~numfflii? ~ 
KURIKKA . puh 964-52435 

Gabrier 
lämel'ä 
.lenkkl
lskal'I 

/~ iäl'kewään 
hlnfaan 

AUTOHUOLTO - BILSERVICE 
P. HELMINEN & CO 

Kauppapuist. 20 Handelsespl. 
Vaasa 244050 Vasa 

pat. hak. 760588 

llmatyynyKAAHUN pohjakiilassa kan
tapään alla oleva ilmatyyny vaimentaa 
tehokkaasti tärähtelyä ja mukautuu 
yhdessä korotetun jalkaholvituen 
kanssa erilaisia jalan muotoja oikealla 
tavalla tukevaksi. 

PALLO-PALO KY 
Vaasa 

TERVETULOA 

MONIPUOLISEEN 

LÄHI MYYMÄLÄÄN 

KANSAKOULUK. M a 
FOLKSKDLEG. -- 119115 

- korkealaatuista laatutarkastettua 
betonia 

- tuoretta betonia määrättyinä 
aikoina 

- lämmintä betonia talvella 
- edulliset hinnat myös pitkillä kulje-

tusmatkoilla 
- erittäin edulliset maksuehdot 

TOIMITAMME MYÖS: 

muurilaastia, myös muovisäkeissä, 
vesikouruja ym. elementtituotteita. 

Vaasan Betoniasema Oy 
Klemettilä, Vaasa 
Asema 16971, konttori 16871 
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HVDRO-PIHAKASVIHUONE ON 
POHJOLAN OLOIHIN SUUNNITELTU 
KE~TÄVÄ ALUMIINI/LASIKASVIHUONE. 

MYYNTI ALAN LIIKKEISTÄ. 

ffieANG&Co 
Välineosasto 
Hankasuontie 2, 00390 Helsinki 39 
Puhelin 544 744 - telex 12734 

-

1 

ILKKA 
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YLI HÄRMÄN 
OSUUSKAUPPA 

Ylihärmä 

PARTURI-KAMPAAMO 

Keskus 
Kauppakatu 12 A 

60100 Seinäjoki 10 
puh. 964-21413 

MEIJERI OSUUSKUNTA 

MILKA 

VALOKUVAUSLIIKE 
RailaKy 

PL 5 
60101 Seinäjoki 10 

(oma printti lehdessä) 

LAHDENMAAN 
RADIO-TV 

LAIHIA 

TORNI
KENKÄ 

Kalevankatu 5 
60100 Seinäjoki 

HUOLTOASEMA 
LÄNSITIE 

1. Numme 
lhode puh . 938/43190 

Pojille terveisiä 
RITARI-GRILLI 

Kurikka 

TUOREIMMAT ELINTARVIKKEET 

m lähikaupasta 

KULLERVON VALINTA 
Pohjolankatu 38 

MUOTOLASI OY 
lhode 

puh. 938/43071 

KYRÖN MAAN 
OSUUSPANKKI 

KURIKAN 
OSUUSPANKKI 

puh. 964-52180 

RAKENNUSTOIMISTO 

PAAVO YLINEN Ky 
61300 Kurikka 

Puh. 52221 

: 

' 

A-M LAMMIO 
RUOKATAVARAKAUPPA 

Rauhankatu 23, Vaasa 
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yhtä lähellä kuin lähin puhelin 

SAMPO-TARMO 

ENSIN SÄÄSTÖ, SITTEN LAINA -
SÄÄSTÖPANKKI AUTTAA 

AINA 

~ SÄÄSTÖPANKKI 
~ DEPOSITA 

Taloudellinen voimanlähde 
Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn 

seuduilla 

TOIVO VIITA KY 
Ylistaro 

LAPUAN 
AUTOTALO 

K-RAUTA 

ISON KYRÖN 
SEMENTTIVALIMO 

Ky 

Esso 
HUOLTO 

64300 Lappfjärd 

Valokuvauksen 
merkeissä ... 

KUVA-VALO KY 
Hovioikeudenp. 16 
651 00 Vaasa 10 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
TEUVAN OSUUSPANKKI 
TEUVAN SÄÄSTÖPANKKI 

64700 Teuva 
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T/mi mäkinen 
Laidunkuja 8 

02300 Espoo 30 

LASI -HUOLTO 
PIETARSAARI 

Teuvan Kukka 
64700 Teuva 

puh. 168 

SÄNTIN 
SAHA 

puh. 122ja 532 

YLISTARON 
KUNTA 

TEUVAN OSUUSKAUPPA 
SOKOS-RM-KESKUS 

Teuva - Karijoki 

TEUVAN 
SAHA YHTYMÄ 

64700 Teuva kp 2 

ALAHÄRMÄN 
SÄÄSTÖPANKKI 

Härmä, puh. 964-48885 
Voitti , puh . 964-49055 

JOKISEN RENGAS KY 
Tervajoki 961 -75310 

SHELL-JAKELU 
M. Rintala 
Kauhajärvi 

Puh. 964-78322 

LAPUAN 
SÄÄSTÖPANKKI 

Uran Baari ja Leipomo 
T. URA 

Tervajoki, puh . 75053 

Maastoon 

HERU 
TASKURADIO 

35:-
OY VAASAN RADIO 

Kauppapuistikko 20, Vaasa 

SÄHKÖLIIKE 

M. LATOMÄKI KY 
62100 Lapua 

Puh.964-31435,32235 

Autokoulu Lehtola 
Laihia, puh. 70247 - 72035 

lsokyrö. Puh. 43412 

HIETALAHDEN 
MINIGOLF 

Tule viihtymään 
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ALAHÄRMÄN 
OSUUSKAUPPA 

YLI HÄRMÄN 
KUNTA 

POHJOIS-SUOMEN 
SÄHKÖ OY 

60100 Seinäjoki 10 

T arveasunnot Oy 
Annankatu 2 A2 

PL 265 
00121 Helsinki 12 

Datsun & Dodge 
Nya samt ett stort urval begagnade 

bilar 

NÅRPES BILHALL 
Närpes, tel. 485 

Musiikki lapua 
Pianot, sähköurut, harmonikat, 
kitarat, viulut, puhaltimet ja 
ennenkaikkea viimeisimmät 
uutuudet levyistä ja kasetista 
Erikoisliikkeestä edullisesti! 
Väl ipuisto LAPUA, puh. 32890 

PRIMA-MARKET 
puh . 964-46499 

T-RM-KESKUS 
puh. 46401 
Ylihärmä 

LAPUAN 
YLEISHIOMO 

MOOTTORIEN 
KONEISTUKSET JA 

VARAOSAT 
LAPUA 

puh. 31613, 32671 

kuva-sahe 
~7~ 23800 LAITILA 
~ .. j{d Keskuskatu 17 
..,li puh . 922-51247 

Pohjanmaan 
LIHA · • · · • 

Puutarha-alan 
erikoisliikkeitä 
OY VAASAN SIEMENKAUPPA AB 
Kauppap. 16, puh . 112172 

ETELÄ-POHJANMAAN TAIMISTO 
66270 Pirttikylä - Pörtom, Norrback 
puh.661307 

50 v luotettua pohjalaista 
HUONEKALUKAUPPAA 

Seinäjoen H"onelGal"l i ilGe 

LATVALA OY 
Pultrantie, Seinäjoki 
puh . 23488 ja 21022 

JAKOBSTADS 
BEKLÅDNASAFFÅR 

PIETARSAAREN 
VAATETUS 

Storg. 17 lsokatu puh. 10104 

Suoritamme 
tiastyöni 
pwtyöt mittojen 
mukalll sekä 
vlllhojen kalustaiden 
korjaul-, Vllfhoikl. 
ja IMllllustyöt 
Myös antidciluoneblu 

Aina edullisesti 

TEHTAAN 
MYYMÄLÄSTÄ: 
. hylykut 
. sohvaltålstat 
. piiydit, tuoit 
- /ipastrJtym. 

KALUSTEMIEHET OY 
Vaasa, Myllykatu 19 llinja-autoas. Kokkolantietä 200 m 
oikealle! puh . 115566. Av. ark . 9 - 17, pe 9- 18, 
la 9 - 13. 

EDUSTUSTOIMISTO 
AGENTURBYRÅ 

TRÄSK. M. E. 
Asemak . 18, puh. 112631 
Stationsgat. 18, tel. 112631 
Vaasa - Vasa 

KAUPPAKUNTA 
KALANTI 

Koulukatu 2-4 
23500 Uusikaupunki 
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■ Taloelementtejä, 
siltaelementtejä, 
pilareita, palkkeja 

■ Putkia, renkaita, 
rumpurenkaita, 
kevytsoraharkkoja , 
kevytsoraa 

TILAUKSESTA KAIKKIA ALAN TUOTTEITA 

Alajärvi - Puh. 966/ 4148, 4146 

Paikanvaraukset : 

Matkatoimisto - Resebyr A. 

Pietarsaari, puh . 967-12 555 , 13 065 
Uusikaarlepyy, puh . 967-20 155 

AUTOLIIKE 
JUSSI RUUTI OY 

66440 Tervajoki 
puh . 961-75339, kotiin 961-74339 

,. 

TIKLAS 
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levikkimme 
61.306 kpl 

ON LEHDEN 
SAAVUTTAMAN 

SUOSION 
MITTAPUU 

- 75-vuotias tiedonlähde 

VAASAOy 




