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'PORRASTELUA' 

Hyvää kesän jatkoa kaikille lukijoille! 
Vuoden 1981 toinen Porrastus on kädessänne entistä komeampana. Leh

temme on jo saavuttanut kunnioitettavan iän, sillä ensimmäinen Porrastus il
mestyi keväällä 1976. 

Tämän vuoden ensimmäinen puolisko on kulunut normaalilla tavalla. Lei
rejä ja harjoituksia on pidetty, erilaisia vierailuja vastaanotettu jne. Ikävänä 
poikkeuksena normaalirutiinista, olen kokenut varusmiesten kasvaneet pois
tumis- ja lomanylitysrikkomukset. Sotaoikeuskin on joutunut istumaan var
sin usein näitä asioita käsitellen. No kysymys on toki ollut aivan muutaman 
miehen (n 10 kpl) tekemistä rikkomuksista, jotka kuitenkin huonontavat 
koko joukon mainetta. Onneksi tapaukset ovat kevään aikana vähentyneet ja 
toivon kehityksen jatkuvan samaan suuntaan. 

Kevätkauden huipputapaukseksi muodostui Lohtajan leiri toukokuun lo
pussa. Melkoisen osan leiristä saimme seurata isojen jäälauttojen ohimarssia 
hinaajan pääsemättä reitille . No lopulta toki päästiin ampumaan ja totea
maan että VaaRPston tykistökoulutus on edelleen huippuluokkaa. Kilpailu
ammuntojen jääminen ampumatta jäätilanteesta johtuen harmitti meitä 
kaikkia. No parempi tuuri syksyllä, vaikka mitäpä tämänvuotisista, toivotta
vaa olisi vaan, että viimevuotiset tulokset olisivat tätä luettaessa jo "tietoko
neille" selvinneet! 

Sotilasläänin komentaja seurasi huoltopäällikkönsä kanssa ammuntoja pa
rina päivänä. Hienoa oli, että kokelas Hannonen näytti lopuksi hänelle varsin 
laatuisan P 2:n. Kyllä kokelaat hommansa taitavat. Asemiehet eivät ilmeises
ti olleet kovin iloisia ammunnoissa rikkoontuneista !autoista. 

Onhan tuossa jo " porrastelua" täksi kertaa. Jatkamme edelleen koulutus
tamme syksyyn päin jos mahdollista entistä tehokkaammin. 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 

3 



INMEMORIAM 

Jouko Ilmari Niemelä 

Kevään kauniimpana aikana saimme järkyttävän suruviestin, sotilasmesta
ri Jouko Ilmari Niemelä oli saanut sairaskohtauksen, jonka seurauksena hän 
menehtyi päivää myöhemmin 16. 03. 1981. 

Jouko oli syntynyt 20.07.1944. 
Palvelus Isänmaan hyväksi alkoi 1963 Pohjanlahden Merivartiostossa. Sa

mana vuonna hän siirtyi Helsingin Laivastoasemalle. Vaasan Rannikkopatte
ristossa hän palveli 01.10.1964 alkaen kuolemaansa asti. 

Äkillinen poismenosi oli meille suuri järkytys. Kun läheinen ystävä jättää 
maallisen elämän ennalta siitä varoittamatta, pysäyttää se hetkeksi ajattele
maan - olemme voimattomia. Tunsimme Sinut kauan , olit mukana siellä 
missä me muutkin. Vaikutit meidän yhteisessä ilmapiirissä osallistuvana dy
naamisena persoonana. Et taipunut, et väsynyt - vaan veit asiat päättäväi
sesti tavoitteeseen. Omaksumallasi huumorilla ja vapaudella oli varmasti ra
kentava vaikutus työssäsi. Sinun persoonallisuutesi ja huumorisi jäivät meille 
värikkääksi muistoksi. 

Poismenosi on raskas isku vaimollesi , lapsillesi , sukulaisillesi ja tuttavillesi. 
Sinun tuki ja turva, auttamisen halu ei enää tavoita heitä. 

"EI NIIN PITKÄÄ JA PIMEÄÄ YÖTÄ, 
ETTEIKÖ VALO MEILLE NÄY. 

JAKSOI HÄN ALATI TEHDÄ TYÖTÄ, 
MUT' NYT HÄN KESKEN LEVOLLE KÄY." 
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SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJA VAIHTUI 
13.12.1980 

Porrastus-lehti kävi haastattelemassa Poh
janmaan Sotilasläänin uutta komentajaa 
kenraalimajuri Vannista (s. 4. 6. 1925) 

Haastattelija: Herra Kenraali, Teidät ni
mitettiin Pohjanmaan sotilasläänin komen
tajaksi 13.12.1980 palveltuanne sitä en!len 
pioneeritarkastajana pääesikunnassa. Miten 
suhtaudutte nimitykseenne sotilasläänin ko
mentajaksi? 

Kenrmaj Vanninen: Lyhyesti sanottuna 
suhtaudun nimitykseeni erittäin myönteises
ti; sekä nimityksenä tähän virkaan, että 
määrättynä tehtävään yleensäkin sotilaslää
nin komentajana, kuten myös sen vuoksi, et
tä tämä sotilaslääni on juuri Pohjanmaan 
sotilaslääni. Palveltuani yhtäjaksoisesti noin 
25 vuotta yhdessä aselajissa, pioneeriaselajis
sa, oli varmasti jo aika lähteä muunkin k~l
taisiin tehtäviin. Toisaalta Suomessa on nom 
parikymmentä kenraalin virkaa ja seitsemän 
sotilasläänin komentajan tehtävää. Olen 
nähnyt nimityksen tällaiseen tehtävään luot
tamuksenosoituksena itseäni kohtaan. 

Haastattelija: Kuinka olette viihtynyt Poh
janmaalla? 

Kenrmaj Vanninen: Kun tähän ammattiin 
on aikoinaan ryhtynyt, siihen on kehittynyt 
eräänlainen taito loksahtaa paikalleen mihin 
tehtävään , mille paikkakunnalle tai alueelle 
hyvänsä sitten siirretäänkin. Se ei kuiten
kaan tarkoita sitä, että on heti mestari aloit
tamaan toiminnat, että alueen tuntisi. Itse 
olen tullut varsin vieraalle alueelle, Pohjan
maalle ja nimenomaan sotilasläänin komen
tajan tehtävissä on jatkuvasti opiskelemista. 
Sitä kuitenkin tässä ammatissa tuntee ole
vansa oikeassa ympäristössä jopa siinä mää
rin, että kun sitten on mennyt vanhalle 
virkapaikalle jo seuraavana päivänä siirros
ta, tuntuu siltä kuin olisi tullut vieraalle pla
neetalle. Pohjanmaalla olen viihtynyt tähän 
mennessä hyvin. 

Haastattelija: Milloin ja missä joukko
osastossa aloititte sotilasuranne? 

Kenrmaj Vanninen: Se ei ole aivan yksi
käsitteinen kysymys. - Jos lähdetään siitä, 
milloin minusta tuli upseeri, niin se tapahtui 
Kadettikoulun päätyttyä joulukuussa 1947 
vanhassa Pioneerirykmentissä Korialla. Sitä 

6 

ennen olin palvellut keväällä 1944 sodan vii
me vaiheen Pioneeripataljoona 12:ssa. Tätä 
ennen Pioneerikoulutuskeskuksessa vuoden 
1943 keväästä ja jo aiemmin olin kerinnyt 
olla kaksi kertaa vapaaehtoisena siten, että 
vuonna 1941, heti jatkosodan alettua olin 
ensimmäisen kerran mukana. 

Haastattelija: Onko jokin tilanne tai ta
pahtuma jäänyt erityisesti mieleenne näiden 
vuosikymmenien aikana, jolloin olette ollut 
puolustusvoimien palveluksessa? 

Kenrmaj Vanninen: Siinä on tapahtunut 
niin paljon kaikenlaista, jotta mitään tilan
netta olisi jäänyt erityisemmin mieleen. 

Haastattelija: Viime vuosina on puolustus
voimat kokenut huomattavia muutoksia. Jo 

pelkästään varusmiesten lomamäärät ovat 
yli kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Samoin ovat varusmiesten 
sosiaaliolot parantuneet tuntuvasti. Onko 
näinkin tuntuva kehitys Teidän mielestänne 
positiivista vai löytyykö siitä mahdollisesti 
haitta puoliakin? 

Kenrmaj Vanninen: Mitä sosiaaliseen ke
hitykseen tulee, niin siitähän ei ole mitään 
muuta kuin hyvää sanottavaa. Tottakai pal
velusmotivaatio lisääntyy, kun sosiaaliset 
olotkin paranevat, ja tätä pidän pelkästään 
positiivisena. 

Jos mennään tähän lomamääräasiaan, niin 
tietystihän varusmiehet ovat aina halunneet 
lisää lomia. Oma näkemykseni on kuitenkin 
hiukan toisenlainen: Suomen puolustusvoi
mat on eräässä suhteessa maailman demo
kraattisin laitos. Kun meillä palvelusaika on 
8 tai 11 kuukautta ja samaan yksikköön as
tuu palvelukseen kaikista yhteiskuntaluokis
ta tulleita, erilaisen koulutuksen saaneita, 
eri lähtökohdat omaavia ja eri puolilla Suo
mea asuvia nuoria miehiä, niin minusta tä
mä on ainutkertainen ja erittäin tärkeä vai
he ihmisen kehitykselle. Kun tämä koko 
kansasta otettu läpileikkaus laitetaan sa
maan tupaan asumaan - millään tavoin 
erottelematta heitä toisistaan - se hioo ja 
sopeuttaa ihmistä elämää varten. Silloin siel
lä myös pitäisi olla. Tällä hetkellä olemme 
valitettavasti menneet jo ehkä liiankin pit
källe näissä loma-asioissa. 

Haastattelija: Mitä mieltä olette VMTK
työstä? 

Kenrmaj Vanninen: Pidän sitä erittäin po
sitiivisena. Minä näen VMTK-työn kaksita
hoisena. Ensimmäiseksi on tämä informaa
tiopuoli: Kun yleensä organisaatiossa, ja eri
toten suomalaisessa organisaatiossa, oikea 
tieto jostain syystä leviää huonosti, niin tästä 
on seurauksena se, että riittävän tiedon 
puuttuminen herättää ihmisessä pelkoa ja 
pelko herättää negatiivisia tunteita, jotka 
sitten haittaavat yhteisön toimintaa. Se, että 
varusmiestoimikuntien kautta saadaan oi
keaa tietoa kulkemaan kumpaankin suun
taan, on erittäin tärkeää. Toinen asia on sit
ten se, että puolustusvoimat on luonnostaan 
laitos, jota ei voi parlamentarisesti johtaa. 
Silloin pitää olla kanava, jota kautta toi
siinsa eri suhteessa oleva puolustusvoimien 
henkilöstö pystyy tuomaan mielipiteitään 
esille ja korjaamaan mahdollisia virheitä. 
Tämä lisää huomattavasti palvelusmotivaa
tiota varsinkin, kun varusmiehet ovat luku
määräisesti huomattavin osa puolustusvoi-

missa palvelevaa henkilöstöä. 
Haastattelija: Minkälainen on sotilaslää

nin komentajan tavallinen työpäivä? 
Kenrmaj Vanninen: Tavallista työpäivää 

on hyvin vaikea etsiä. On kahdenlaisia työ
päiviä. Ensiksikin on sellaisia, jolloin on 
poissa täältä esikunnasta eri syitten vuoksi. 
Joko koko päivän tai puoli päivää tarkasta
massa alaisia, joukkoja, niiden koulutusta ja 
yleistä valmiutta. Sitten voi olla joku vierai
lu, jonka vuoksi tuolla joukoissa joutuu liik
kumaan isäntänä tai sitten itse on vierailulla 
lähiseudun kunnissa tutustumassa esim. 
elinkeinoelämään. 

Sitten ovat ne päivät, joista on joko koko 
päivän tai puoli päivää täällä. Tällöin päivä 
tavallisesti alkaa sillä, että ensimmäiseksi 
vilkaisee ne sanomalehdet, joita ei tule ko
tiin, nähdäkseen mitä maailmalla tapahtuu. 
Sen jälkeen tavallisesti esitellään virkapostia: 
Käsittelen asioita, jotka ovat sotilasläänin 
komentajan päätettäviä, tai jotka kuitenkin 
pitää tietää, vaikka ne esikuntakin päättäisi. 
Näissä asioissa sitä aamupäivä sitten kuluu
kin. Iltapäivällä otan puhelinyhteyksiä asi
oista, jotka ovat keskeneräisiä. Mietin niitä 
ja käsittelen myös suuremman linjan asioita, 
jotka vaativat pitempiaikaista työtä ja jotka 
aikanaan on antanut esikunnalle käsiteltä
väksi. Kuulen niistä aloitteita ja teen kan
nanottoja ja päätöksiä. Yleensäkin tähän 
virkaan liittyy hyvin paljon esikunnasta syys
tä taikka toisesta johtuvaa poissaoloa, joten 
päivät ovat tästä syystä varsin vaihtelevia. 

Haastattelija: Mitkä ovat Teidän mieles
tänne suurimmat puutteet ja epäkohdat 
a) Pohjanmaan sotilasläänin 
b) Vaasan varuskunnan 
alueella? Käsityksenne näiden ratkaisemis
mahdollisuuksista? 

Kenrmaj Vanninen: Ne puutteet, joita on 
niin sotilasläänin kuin Vaasan varuskunnan
kin alueella, liittyvät oleellisesti kiinteistö
kysymykseen. Vaasassa tulee ensimmäiseksi 
mieleen kasarmirakennusten kunto. Kau
pungissa on ainutlaatuinen kasarmiympäris
tö, joka on peräisin suurruhtinasmaan kan
sallisen sotaväen ajalta vuodelta 1880. Vas
taavia kasarmialueita on ollut muissakin 
kaupungeissa, mutta ainoastaan Vaasassa 
kasarmiympäristö on säilynyt näinkin häi
riintymättömänä kokonaisuutena. Muualla 
rakennuksia on purettu ja sekaan on tullut 
uudempaa rakentamista. Vaasan kasarmi
rakennusten kunnossa on kuitenkin paljon 
korjaamisen varaa. Tänä vuonna aletaan sa
neeraamaan ruokalaa sikäli, että siihen tu-

----------- -------
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lee kokonaan uusi ja ajanmukainen keittiö
puoli. Tämä rakennetaan ruokalan taakse 
siten, että kentältä katsottuna se ei tätä mil
jöötä häiritse. Näin on tarkoitus peruskorja
ta kaikki muutkin varuskunta-alueen raken
nukset . 

Toinen asia ovat nämä Vaasan Rannikko
patteriston harjoitusalueet, jotka eivät ole 
tyydyttäviä ja joita käytettäessä on myös jou
duttu jonkin verran polkeman yksityisten 
maanomistajien oikeuksia. Kyse on sellaisis
ta harjoitusalueista, joissa - ilman, että 
joudutaan vuorokausiksi lähtemään maas
toon - voitaisiin harjoitella patteriston tuli
toimintaa. kaupunki onkin tarjonnut autta
vaa kättään ja nyt etsitäänkin tällaista har
joitusaluetta. 

Haastattelija: Minkälaiset ovat ensikoke
muksenne moottoroidusta rannikkotykistös
tä eli Vaasan Rannikkopatteristosta? 

Kenrmaj Vanninen: Patteristosta olen 
saanut hyvin positiivisen kuvan. Siellä anne
taan tehokasta koulutusta ja patteristo on 
moneen muuhun joukko-osastoon nähden 

siinä suhteessa hyvässä asemassa, että siellä 
kaikille varsinaiseen A-palvelusluokkaan 
kuuluville pystytään antamaan koulutussuh
delaskelman mukaista koulutusta. Varsinai
set puhtaat komennustehtävät on pystytty 
täällä minimoimaan. Tulen seuraamaan 
joukkoa ja vaatimaan yhä parempia suori
tuksia. 

Haastattelija: Onko Teillä, näin haastat
telun lopuksi, jotakin erityistä sanottavaa 
tämän hetken nuorelle asevelvolliselle? 

Kenrmaj Vanninen: Vaikkei elämää sinäl
lään pidä ottaa kuolemanvakavasti - eihän 
täältä kukaan hengissä selviä - kehottaisin 
kuitenkin tämän varusmiespalveluksen otta
man riittävässä määrin vakavasti. Niiden 8 
ja 11 kuukauden aikana annetaan oppia, jo
ka on tarkoitettu sellaista tilannetta varten , 
johon emme toki koskaan toivoisi joutuvam
me. Jos sellainen tilanne kuitenkin meistä 
riippumattomista syistä syntyy, niin niitä op
peja tarvitaan sekä maan itsenäisyyden säi
lyttämisen, että asianomaisen varusmiehen 
hengissä pysymisen vuoksi. 

Vastaveto teidänkin energiapulmiinne. 
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Sähkö, säästö ja 
suomalainen Strömberg. 

Strömberg on Suomen johtavin sähkökoneiden ja -laitteiden 
valmistaja. Yli 90 vuoden ajan yht iömme on valmistanut sähkö
laitteita sähkö- ja voimalaitoksille, teoll isuudelle ja liikenne
välineille. Strömberg kuuluu myös alansa eturiviin pohjoismaissa. 

Perinteisesti Strömberg on pannut paljon painoa omalle 
tutki mus- ja kehitystyö lle. Yht iömme laajan tutki mus- ja kehi
tystyön päätavoitteena on sähkön tehokkaampi hyväksikäyttö. 

Monet Strömberg in kehittämät ratkaisut, kuten tällä hetkellä 
maailmassa alan kärkeä edustavat sähkömoottoreiden nopeu
densäätösovellutukset , tarjoavat asiakkai lle suorastaan kään- , 
teen tekeviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja kustannuksia. f, 

Toimintamme perustuu yli 6500 suomalaisen sähkön ' 
taitoon. Yhä kasvava o_sa tuotteestamme toimitetaan ulko- ,. f, 
maille, eri puoli lle maailmaa. ,~~l 

Yhtiöllämme on omat tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, · 
Saksan Liittotasavallassa, Englannissa ja Argentiinassa. JJ 
Tämän lisäksi on laaja agentt1verkosto useissa maissa. 

Investoiminen Strömberg in tietoon ja taitoon on järkevä 

flrömberg 

tapa säästää energiaa. PL 69 , SF-65101 Vaasa 10, Puh . 961-258 222 te lex 74211 strv. 

VANHA RANNIKON
PUOLUSTAJA MUISTELEE 
Reino Vierros 

KOIVISTON SAARILLA 
Kapteeniluutnantti Heimohan se sitten 

näytti minulle , missä mieheni ovat. Ne ryö
käleen maataistelukoneet olivat jo mantereen 
puolella pelästyttäneet pojat melko vauh
koiksi, joten nämä olivat painuneet heti pe
runakuoppiin, kellareihin ym. poteroihin 
suojaan ja näkymättömiin. En viitsinyt ruveta 
rähjäämään tai haukkumaan, painuin vain 
päivystyshuoneeseen vahdin pitoon. Vastaan
ottimet olivat onneksi päällä ja oikeilla taa
juuksilla. Tarkistin kutsutaulukot ja aloitin 
päivystyksen. 

Merivoimien esikunnan keskusradioasema 
tarjosi meille kiireellistä sanomaa. Käynnis
tin lähettimen ja vastasin. Pian alkoi tulla 
sanomakin . Kuuluvuus oli hyvä, ja eipä ai
kaakaan, kun olin saanut sanoman. Kuitta
sin ja kehoitin lähettämään lisää. Ulko-ovi 
oli auki ja pojat seurasivat korvat höröllä ra
dioliikennettä. Koskapa ukolle ei ollut mi
tään sattunut, alkoivat toinen toisensa jäl
keen tulla hiipien sisälle. Matti Tiusanen 
asemapäällikkönä saapui ensin: "Kuule Rei
no, mä otan nyt päivystyksen ja hoidan sen 
tästä eteenpäin. Hyvinhän se näyttää sinul
takin käyvän, vaikka siitä lienee jo vuosia , 
kun viimeksi olit näissä tehtävissä. No joo, 
koitetaan saada nyt näitä sanomia sinne esi
kuntaan, että Raassina pääsee niitä auko
maan ja muuttamaan selvälle kielelle. Näyt
tää siltä, että noita sanomia on isompikin 
kasa tulossa." 

Pojat olivat ennenpitkää jälleen työn tou
hussa, ja minä olin tyytyväinen, eteen ollut 
heitä haukkunut. Eipähän siitä mikään oli
si muuttunut ainakaan paremmaksi. Oli to
della hienoa, kun pystyi antamaan esimerk
kiä alaisilleen. Näin yhteistyö ja luottamus 
tulivat parhaaksi mahdolliseksi. " No Matti, 
mitenkäs se on muonan laita, kun alkaa olla 
jo nälkäkin? Kävittekö hakemassa Koiviston 
muonavarikolta muonan niin kuin käskin? 
Missä lienee minun osuuteni .. . ?" Radio
mestari Tiusanen oli kovin onnettoman nä-

köinen: " Ne maataistelukoneet olivat siinä 
päällä koko ajan, eikä me uskallettu mennä 
muonaa hakemaan. Sinne ne jäivät Koivis
ton varastoon ja paloivat. " "No voihan ryö
käle", sanoi kaptl. Heimo: "Onneksi myös 
minä laitoin mieheni hakemaan muonaa, jo
ten on minulla antaa teillekin kolmen vuoro
kauden tarvetta vastaava määrä faneeria ja 
Koskenlaskijaa. " "Tämä on nyt sitä todellis
ta asevelihenkeä sinun puoleltasi meitä har
maatakkeja kohtaan." "Pitää auttaa siinä 
missä voi ja sillä siisti. Yhteisessä savotassa
han sitä ollaan." 

Sähkösanomanippu puhelimen vieressä 
vain kasvoi, kun esikunta ei ollut vastannut. 
Paarmalauman tavoin pyörineet maataistelu
koneet olivat varmaankin vahingoittaneet 
linjaa ja jopa katkaisseet sen. Vika pitäisi 
tutkia mahdollisimman pian . 

ELÄMÄNLANKA 
Kenttäkaapelilinja kulki laajan peltoau

kean poikki ojien pohjia myötäillen . Koska 
tapsimiehet olivat kokonaan toisella puolen 
saarta jossain Linnakkeiston alueella, eikä 
miehiä ollut partioon itsellänikään, päätin 
lähteä tarkistamaan, missä vika olisi. Otin 
rehevän koivunvitsaksen käteeni ja aina kun 
koneet tulivat päälle vedin vitsakimpun suo
jakseni ja pysyttelin sen alla liikkumattoma
na. Jatkoin matkaa taas , kun ilmatila oli va
paa. Linjassa ei ollut mitään vikaa. Se oli 
ehjä. Linja johti lopulta metsän keskellä ole
vaan taloon. Talon pihaan oli kaivettu pote
roita, jotka näyttivät olevan miehitettyjä. Ai
na silloin tällöin kuului käsien läpsäytyksiä 
miesten karkoittaessa verenhimoisia sääskiä 
kimpustaan. 

Jo kauas olin kuullut puhelimen pärisevän 
- turhaan. Kukaan ei vastannut. Rauhassa 
sain painua aina sisälle asti ilman, että ku
kaan olisi pysäyttänyt tai kysellyt jotain. Pu
helin oli kirjoituspöydällä. Nostin luurin ja 
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vastasin. Tiusasen Mattihan se siellä langan 
toisessa päässä oli , vanha radiomestarini: 
"Jaha, sinäkös se siellä oletkin, herra luut
nantti? " "Joo, minähän se. Alahan vain an
tamaan niitä sanomia niin mä pistän pape
rille." Olin jo ottanut pari sanomaa, kun 
kapteeni Heiskanen tuli sisään ja sanoi : 
"Minä jatkan nyt sitten, kiitosta vain." 

Lähtiäisiksi sanoin koko ulkona olevalle 
porukalle, joka oli maastoutunut muurin 
kupeelle , alkaen vasta nyt kömpiä ylös hie
man häpeissään: "Muistakaakin pitää huol
ta niin puhelimesta kuin linjastakin, sillä se 
on teidän elämänlankanne. Ainakin siltä 
näyttää juuri nyt. Radio ja kaukokirjoitin 
ovat ainoat yhteydet muuhun maailmaan. 
Sitä kautta toimintaohjeet ja määräykset tu
levat. Minä lähden nyt valvomaan, että yh
teydet toimivat . Hyvää jatkoa teille. Nuo 
maataistelukoneet eivät ole vielä havainneet 
tätä taloa älkääkä sitä turhaan paljastako
kaan. Jos on pakko kulkea , kuljettakaa vit
saskimppua mukananne ja olkaa sen alla 
liikkumatta kunnes ilmatila on selvä. 

VMV17TUHO 
Pääsytäni jälleen onnellisesti VMV-tuki

kohdassa olevalle radioasemalle, huikkasi 
kaptl. Heimo minulle: "Tuuppas katsomaan. 
Nyt on VMV tiukoilla. Saapas nähdä kuin
ka käy." Seurasimme puiden katveesta, mi
ten VMV 17 yritti ajaa mutkitellen ja väis
tellä konekivääri- ja tykkisuihkuja sekä 
pommeja parhaansa mukaan. Ei siinä mi
kään kuitenkaan auttanut, sillä tarpeeksi 
monta konetta oli yrittämässä ja lopulta yksi 

LUXOR 
TV-MANU 
KAUPPAPUISTIKKO 28 

65100 VAASA 10 
Puh . 110844 

onnistui saamaan osuman alukseen. Laivu
een komentaja kaptl. Peuranheimo haavoit
tui vaikeasti , mutta saatiin sairaalahoitoon. 
Hän toipui myöhemmin. Urhoollinen mies 
tämä komentajakapteeni Peuranheimo: Ei 
milloinkaan jättänyt miehiään pulaan, vaan 
koukki aina mukaansa. 

MAIIDNNOUSUT 
Melkeinpä heti saarille tulomme jälkeen 

alkoi vihollinen laskea maihin pienempiä ja 
suurempia joukkoja tiedustelemaan ja ilke
yksiä tekemään . Niitä tuli yöllä ja päivällä 
joka puolelle saarta. Olivat hyvin varustettu
ja, neuvokkaita ja sinnikkäitä kavereita , jot
ka eivät juuri antautuneet, vaan tuhosivat 
ennemmin itsensä. Heidän käyttäytymisensä 
viittasi selvästi siihen, että joukossa oli suo
menkielentaitoisia mukana. He ymmärsivät 
suomenkieliset komennot ja toimivat oikeal
la hetkellä oikealla tavoin. Omat tappiot oli
vatkin tästä syystä melkoiset. Torjuntatais
telussa nuorten , reippaiden upseerien osuus 
oli huomattava. Nuori toverini Aatos -Kaasi
nen - Puumalan linnakkeen kavereita -
kaatui , Väinö Luoma haavoittui vaikeasti 
jne. 

IRROITIAUTUMINEN 
Elämänlanka toimi: Olin juuri kierroksel

la maastossa vilkaisemassa heinäladossa ole
vaa kaukokirjoitinta, kun sitä vahtiva lähet
tialiupseeri juoksi vastaan ilmoittaen , että 
nyt sieltä tulee jotain. Olivat pyytäneet mi-

T:mi Kenkä-Salmi 
SEINÄJOKI 

OY TELKO AB 

K-VALINT A RANTA KY 
LAPUA PUH. 31262 

VI-MA OY 
OULU 

MUSIIKKITALO 

f--FINNkasetti 
Keskuspuistikko 30, Kurikka Puh . n:o 964-501 683 
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nua koneelle . Toisessa päässä oli Merivoi
mien esikunnan majuri Loikknen, joka tie
dusteli , onko luutnantti Vierros koneella. 
Ilmoitin, että on Vierros. " Millainen on ti
lanne - lyhyesti?" "Ilmatoiminta on vilkas
ta. Maataistelukoneita on ilmassa paljon pit
kin päivää. Ampuivat juuri VMV 17, mutta 
muuta suurempaa pahaa eivät ole tietämäni 
mukaan saaneet aikaan. Maihinnousut jat
kuvat edelleen." "Selvä. Annan irroittautu
miskäskyn nyt välittömästi. Oletteko valmii
na?" "Antaa tulla vain. Olemme valmiina." 

Koneesta alkoi tulla käskyjä ja niitä tuli 
kai kymmenkunta metriä pitkä litania. Se 
oli tiivistä tekstiä : Klo 24.00 tulee saksalai
nen laivasto-osasto hakemaan RTR 2:n saa
rilta kuljettaen sen Villaniemen-Haminan 
väliselle rantaosuudelle. Sitä mukaa, kun 
alukset ovat lastatut, tapahtuu lähtö viivy
tyksittä . Saksan Itämeren laivasto on meri
alueella suojaamassa kuljetuksia ja tykkilau
tat suojaamassa lastausta ilmatilan puolesta. 
Irroittautuminen tapahtui juhannuksen aa
ton aattona. Matalassa kulkevat maihinnou
sulaivat tulivat rannasta hakemaan, ja koko 
horisontti oli täynnä saksalaisia sotalaivoja. 

Mitään varmistamista ei olisi kuitenkaan 

tarvittu. Ilmatila oli puhdistunut joka aino
asta venäläisestä koneesta. Ei ollut liioin lai
voja, eikä mitään muutakaan harmia tai 
haittaa. Rannikkolinnakkeetkaan eivät häi
rinneet, vaikka niiden täytyi nähdä näinkin 
suuri operaatio. Lastaus kävi nopeasti. Kun 
kaikki kalusto ja miehet olivat sisällä tultiin 
minua hakemaan aluksen saksalaisen' päälli
kön luo salonkiin. Siellä oli pantu pöytä ko
reaksi ja kaikki suomalaiset upseerit kutsut
tu nauttimaan ihan oikeata kahvia pullan 
kera. "Tämä on vaatimaton kahvitilaisuus 
jolla Saksan Valtio ja Fiihrer haluaa osoitta~ 
kunnioitustaan urhoollisen aseveljensä, Suo
men armeijalle ja upseereille. Onnea ja me
nestystä teille tärkeässä tehtävässänne." 

Aluksen koneet hyrähtivät käyntiin. Piti 
nopeasti hörpätä kahvikuppi tyhjäksi, sa
moin kuin ryyppypikarikin , ja rientää kan
nelle katsomaan , olisiko siellä kaikki kun
~o~sa. Kalustom~e oli laivassa niin kuin pi
tikin , mutta rad1omestari Tiusasta, kers . 
Grewiä ja yhtä alikersanttia en löytänyt mis
tään. Pieni hinaaja oli lähellä ja sen kan
nelta kuului huuto: " Reino, tää on pienem
pi maali. Me hypättiin tänne -. " 

.. 
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Hartwallin ~ jaffa
Suomen suosituin appelsiinijuoma. 
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vo 
pitää pyörät 

lVO pyrkii turvaamaan luotettavan ja häiriöttömän 
sähkön tuotannon ja jakelun kai kissa olosuhteissa. 

Mahdollisimman korkeatasoisi lla tuotantolaitoksilla 
ja hyvällä ammattitaidolla edistämme näiden 
tavoitteiden toteuttamista. Turvautumalla mm. 
ydinenergiaan pyrimme myös tasapainottamaan 
ulkomaankauppaa ja antamaan rakentavan 
panoksen kansantalouden hyväksi. 

lVO pitää pyörät pyörimässä. 

IMA.TRA.l\l VOIMA. OY 

. iI . . J·11ta 
Helsingin Osakepankki 
Kansallis-Osake-Pankki 
Vaasan Osuuspankki 
Vaasan Suomalainen Säästöpankki 
Vaasan Säästöpankki 
Yhdyspankki 

• 

e Lento, laiva -ja junaliput 
e Opi.skelijalennot ja junat 
e Kaikki seura.matkat 
• Kielikurssit ja lomat 
e Ryhmä -ja erikoismatkat 

Qttt=~i::::;"~.;;::-1 • Liikematkat 

• :~=:~11:e!~rlij••j• 
• Matlr.avlluutukset 

YLIOPPILASPALVELU 

Ajatuksia lähimmäisistä - itsestäni . . . 
Olen viettänyt/ kokenut noin 50 alokasaikaa. Yhden oman ja loput vierestä seuraten. Usein 

aika läheltäkin. Se kun kuuluu kuvaan. "Viran puolesta" . 
On niissä näkemistä! Mutta kerta kerralta hiipii mieleen ajatus, että taas tuo aika tuli vä· 

hän yllättäen . . . Ettei sittenkään ehkä otettu mukaan sitä , mikä oli lähellä jo edellisen erän 
osalla. Että taas mennään "vain" sillä vanhalla tavalla. 

Kyllä me kaikki tiedämme, millaisia miehiä nämä suomalaiset miehet ovat. Tiedämme 
herkiksi ja koviksi, aroiksi ja rohkeiksi. Ja , että silmään näkyy ja korvaan kuuluu vain se 
kaikkein vähin - se jäävuoren huippu. 

Ehkä tiedämme myös sen, että suomalaisen miehen kohdalla, häntä koulutettaessa, meil
lä on varaa virheisiin? Hän kestää virheetkin, antaa anteeksi. Mutta, ovatko virheet tar
peen? - Tuskin. 

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa: Metsän puita olisi kaiketi syytä kuunnella ja kuulos-· 
tella. Miten humisevat milläkin tuulella, mikä on lehtien havinan ääni? No, pellolla on tie
tysti väljempää olla . . . Mutta se on eri homma. Metsä on toinen. 

Usein kaikki on kiinni niin pienistä. Yksi nappi. Yksi ikkuna. Yksi lepohetki. Yksi pi
detty lupaus. Yksi kirottu sana. Ja koko ajan tuo ikuinen kaiken näkymättömyys: on luuloa, 
että kaikki sujuu . . . Mutta leima on jo isketty, kirves on jo puun juurella. 

Tässä veneessä olemme aina kaikki: kouluttajat ja koulutettavat. Vene on koko elämän 
aika. Mies on sama. Se sama minä. Yrittämässä. Erehtymässä. Osaamassa. 

Sotilaspastori Seppo Viitamäki 
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Ajeltihin "MASILLA" 
Toukokuun neljäntenä päivänä tuotiin 

Vaasan rannikkopatteristoon kokeiltavaksi 
Suomen Autoteollisuuden valmistama "pro
to" , joka on käyttönimekseen saanut "Ma
si" . "Masi" tuotiin Vaasaan Sodankylästä, 
jossa se oli ollut kokeiltavana talviolosuhteis
sa. 

Minkälainen tämä "masi" sitten oli ja on. 
Se on suunniteltu nykyisen käytössä olevan 
SISU A-45:n isoksi veljeksi. Maastoajo-omi
naisuuksia on pyritty parantamaan esimer
kiksi muuttamalla rengaskokoa verrattuna 
A-45:een . Myös moottoria on suurennettu , 
joten voimaa kyllä riittää. Muutoinkin auton 
koko on kasvanut , lähinnä korkeuden ja pi
tuuden osalta. 

Olin tilaisuudessa ajamaan sekä maantiel
lä että maastossa tätä uutta " protoa" , eikä 
se hassummalta tuntunutkaan. Jos vertaa 
" Masia" A-45:n ominaisuuksiin , niin kyllä 
eroja löytyy nimenomaan uuden tulokkaan 
eduksi. 

Ohjaus on miellyttävä, ellei oteta lukuun 
ravistusta , joka ilmenee n 60 km:n tuntino
peudella. Tämä vika voidaan varmasti pois
taa. 

Vaihteiston toiminta ja vaihteen siirtome-

Masi Lohtajan hietikol/a - toistaiseksi vasta koeajossa. 
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kanismi oli erittäin hyvä, huomattavasti 
miellyttävämpi kuin A-45:n. 

Jarrujep toiminta miellvttä_yän pehmeä, 
tehokas , mutta ei "äkäinen". Aänieristys on 
saatu hyväksi. Moottorin ääntä ei paljon 
kuule ohjaamoon. Käsittelyltään auto on 
näppärä. Pieni kääntösäde antaa mahdolli
suuden pujotteluun, vaikka perässä on hi
nattava. 

Kokeilimme hinata Lohtajan hiekassa 
122H63 tykkiä. Totesimme, että tasaisella 
hiekalla hinaus onnistuu erittäin hyvin , mut
ta kaarteessa tai rinnettä noustessa alkoi 
kaivautuminen. Voimaa riitti , mutta pito 
puuttui. Jos " masin" rengaspaineen muutta
minen kävisi yhtä joustavasti kuin KrAzin , 
olisi se eto peli myös Lohtajaa vastaavissa 
maasto-olosuhteissa. Yleisesti ottaen " masi" 
on kehityskelpoinen yksilö. On selvää, ettei 
prototyyppiä pidä arvostella kaikkien puut
teiden osalta, koska sarjavalmistukseen tul
lessaan muuttuvat monet laitesijoitukset ja 
kiinnitykset. 

Vetokyvyltään tämä yksilö ylittää huomat
tavasti A-45:n vetokyvyn ja lumiolosuhteissa 
suoritetuissa kokeissa on todettu , että " ma
si" on erinomainen kahlaaja sekä auran 

Mukavasti tuo tykkikin näy ttää Masin perässä kulkevan. 

työntäjä. "Masi" siirrettiin Helsinkiin v-ker
santti Kojosen ajamana 15.05.-81. 

Auto tarkastetaan täydellisesti, jonka jäl
keen se lähtee uudelle koekierrokselle lähin
nä kai palokuntiin, postiin ja TVH:lle. 

KONELIIKE P. TAIPALE 
YUSTARO UNTAMALA puh. 964/41853 

URHEILUSANOMAT 

KELLO JA KULTA V. KARIOJA 
SUOLAHTI 

OMP-YHTYMÄ OY 
PI. 312 • 90501 Oulu 50 • Puh. (981)341 322 

VV-AUTO OY 
HELSINKI 

ISONKYRÖN APTEEKKI 
PUH. 964/43231 

ISONKYRÖN SÄÄSTÖPANKKI 

ISONKYRÖN OSUUSMEIJERI 
ISOKYRÖ 

K-MAAT ALOUSKESKUS 
TOIVO VIITA Ylistaro 

Toivottavasti joskus tulevaisuudessa Vaasan 
rannikkopatteristo saisi vetokalustokseen 
myös "masi"-tyyppisiä maastoajoneuvoja. 

Yliv P Hautala 

ISONKYRÖN OSUUSKAUPPA 
ISOKYRÖ 

LAKEUDEN HYDRO OY 
SEINÄJOKI - V AASA 

OY NOKIA AB 
METALLITEOLLISUUS 

KUL T AKYMPPI 
KAUPPAKATU 10 IISALMI 

TO-LU OY 

KY O SAINIO & CO 
HELSINKI 

OSMON RENGAS 
Pihlajatie 16. Puh . 268001 

OY HALDIN AB 
Konepajankatu 9, Vaasa, puh . 118344 
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TODELLINEN 11 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 
SAMPO 
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TEKERI TURUN OSASTO 

KOJA OY 
TAMPERE 

KOKKOMARKET OY 
KOKKOLA 

VANHAN-JUNTIN KUKKA 
OULUNSALO 

,< .l.Z)e,,u HÖ✓ 7ÖN€N 1 

'iE'IJ.IÄ OAJ lv,4l"P/ • 
A-V.e; /! HALU,47TE. 
k.ö H6'NN"4 

7t'JIH /S 1?,cW,. 
/./.,A,.W,4 77!3:i::O ? 

TO/HISTO -AU" 

R. WESTERLUNDIN SÄHKÖLIIKE 
ISOKATU 15 PIETARSAARI 

T:MI JOHDE 
HELSINKI 

SÄÄSTÖPANKKIEN 
KIINTEISTÖYHDISTYS OY 

Iso Roobertinkatu 21 , 001 20 HKI 1 2 

TEUVAN KEITINTEHDAS OY 
64700 Teuva Puh. 962-72271 Finland 

11 
MIES VÄÄPELIN VARJOSSA 
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Kahden kuukauden peruskoulutuskauden 
jälkeen valitaan varusmiehet reservialiupsee
rikouluun ja muihin erikoistehtäviin. Silloin 
tapahtuu myös monen varusmiehen haavei
lema kirjurin valinta. Yleensä yksikön vää
peli valitsee pätevien miesten joukosta sopi
van tai sopivimmat. Valintaan vaikuttaa 
miehen koulupohja sekä aikaisempi toimis
totyökokemus, joiden mukaan miehet asete
taan paremmuusjärjestykseen. Parhaat vali
taan. Valintaan voi myös vaikuttaa palvelus
kelpoisuusluokan putoamisesta johtuva sopi
mattomuus muihin tehtäviin. Tärkeimpänä 
edellytyksenä pidetään hyvää konekirjoitus
taitoa. Käsittäähän suurin osa päivän tehtä
vistä erilaisten käskyjen ja sanomien sekä 
lomakkeiden kirjoittamista. Tulevalla kirju
rilla on alokasajan palveluksen oltava rik
keetöntä ja käytökseltään kirjurin on oltava 
esimerkillinen. Nämä kriteerit täytettyään 
siirtyy kirjuri rivistä toimistoon. 

Kirjurin tehtäväkenttä on varsin laaja. Se 
käsittää lähetin, konekirjoittajan, arkiston
hoitajan, muonanjakajan, pyskologin ja neu
vonantajan vakanssit. neuvonantajan tehtä-

vät ovat tulleet muiden tehtävien myötä. 
Käskynjaolla epäselväksi jääneet asiat hoitaa 
kirjuri yleensä itse. Samoin muut pienet on
gelmat, kuten lomakkeiden ja hakemuskaa
vakkeiden täyttö, eivät ole kirjurille outoa ja 
vierasta. Joka päivä palvelusajan jälkeen on 
jokin varusmies loma-anomuksen kanssa 
keskustelemassa siitä, meneeköhän anomus 
sellaisenaan seulan läpi. Seuraavana päivänä 
loma-anomus on sitten käsitelty. Samoin y
leensä kysellään seuraavan viikon viikko-oh
jelmaa. No siellähän on "Teetä" joka päivä 
muodossa tai toisessa. 

Edellä kerrotuista seikoista voi tehdä pie
nen yhteenvedon ja todeta kirjurin olevan 
merkittävä henkilö vääpelin toimistossa. 

Hän saa yleensä arvostusta varusmiestove
reiltaan silloinkin, kun "hugit" pyörivät. Hy
vin hoidetuista toimistotehtävistä antavat 
kiitosta sekä yksikön päällikkö että toimis
ton isäntä, vääpeli. Niinpä lukuisat lisänimi
tykset, kuten varavääpeli ja vääpelin oikea 
käsi, ovat kirjurille tuttuja. 

Varusmiesten suusta kuuluu joskus sana 
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pyöveli, mutta varsin leikkimielisesti. Päälli
kön ja tietenkin vääpelin on helppo hengit
tää, kun kirjurina toimii työtä pelkäämä
tön ja työnsä hallitseva varusmies. Kuten sa
notaan; yksikössä homma pelaa. 

Kirjuri on kahdeksan kuukauden mies. 
Tehtävistä saatua oppia ei voi ikävä kyllä 
hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksiin pyrittä-

VAASAN AUTO-EXPERT 
VAASA, PUH. 961 /212 665 

KAATUNEITTEN OMAISTEN 
LIITTO 

LENNART BACKMAN AB 
PL-PB 49 , 65101 VAASA-VASA 10 

MERI-BAARI 
HOVIOIKEUDENP. 3, VAASA 

OY VICTOR EK AB 

Vaasan Lokasuojatehdas Oy 
Myllykatu 9 , V AASA 

PALOSAAREN KUVA 
KAPTEENINKATU 20, Puh . 112606 
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essä lisäpisteiden muodossa. Mutta työelä
mässä tiedetään, että kirjurit ovat luotetta
via ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä 
miehiä. Hyvää työn iloa nykyisille ja tulevil
le kirjureille . 

2.Ptrin kirjuri 
Tkm Seppo Tujunen 

RINT A-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440 TERVAJOKI 

JUKAJAN A-TALOT OY 
66470 JUKAJA puh . 961-70600 

T-RAUT A-MAAT ALOUSPISTE 
JUKKA MUOTIO KY TEUVA 

SUUPOHJAN KEHRUUTEHDAS 
TEUVA 

ILKKA OY 

MAALAUSLIIKE 
MATTILA & LEHTIMÄKI KY 

TEUVA 

Aatteet, aatteet . . . intin vaatteet 

Porrastus-lehden toimittaja kävi 12.6.1981 
tutustumassa Kaartin Pataljoonassa Helsin
gissä kokeiltavina oleviin uusiin varusmies
ten palvelus- ja loma-asuihin. Ensinäkemäl
tä asut tuntuivat erittäin mukavilta ja nuo
rekkailta, mutta tarkemmin katsottuna koe
asuissa oli todettavissa omat huonotkin puo
lensa. 

Aluksi on kuitenkin syytä selvittää, mikä 
tämä asukokeilu oikein on. Parhaiten se tu
lee esille Pääesikunnan Taloushuolto-osaston 
1.6.1981 antamasta käskystä , joka koskee 
käyttömääräyksiä varusmiesten asukokonai
suuskokeiluun: Puolustusvoimain komentaja 
on hyväksynyt 1.6.1981-5.6.1982 Kaartin 
pataljoonan 2. Komppaniassa toimeenpanta
vaksi asukokonaisuuskokeilun, jonka tarkoi
tuksena on luoda varusmiehille uusi , ajan
mukainen, nuorekkaampi vaatekerrasto. 
Kokeiluun osallistuvat Pääesikunnassa vaa
tetustoimiston toimistoupseeri sekä Kaartin 
Pataljoonassa varusvaraston hoitaja ja 2. 
Komppanian kantahenkilökunta sekä kol
men perättäisen saapumiserän ryhmänjohta
jat ja kaartilaiset. Koeasuja käytetään : 

1. Lomalla, ilta- ja viikonloppuvapaalla si
viilipuvun käyttömahdollisuus edelleen 
sallien 

2. Päiväpalvelusohjelman mukaisessa palve
luksessa, mikäli se ei edellytä maasto-, 
työ- tai muuta suojapukua 

3. Vapaa-aikana kasarmialueella 
Samalla kokeiluyksikössä on luotava sel

lainen järjestelmä, että varusmiehet poistu
essaan yksiköstään palvelukseen tai vapaa
aikanaan tietävät , mikä asu on kulloinkin 
käsketty sääolosuhteet ja käyttötarkoitus 
huomioonottaen tarkoituksenmukaiseksi ja 
yhdenmukaiseksi asuksi. 

Käskyssä annetaan myös ohjeet joukko
osastotunnuksien ja -ristien sekä kurssi- , 
koulutushaara- ja urheilumerkkien kiinnittä
misestä. Ne kiinnitetään vain kenttäpuseroon 
jota käytetään välikautena eli keväällä ja 
syksyllä. Arvomerkit kiinnitetään paitapuse
roon olkapoletin puoleen väliin. Villapaitaan 
kiinnitetään erillinen arvomerkkilaatta va
semman hihan ulkopuolelle olka- ja kyynär
pään puoliväliin. Villapaitaa käytetään kyl
mänä kautena kenttäpuseron sijasta. Jalki-
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neina käytetään maihinnoususaappaiden 
kaltaisia varsikenkiä, joskin erikoistilaisuuk
sissa käytetään puolikenkiä. Päähineenä va
rusmiehillä on suikka, joka korvataan talvel
la uudentyyppisellä kenttälakilla tai turkis
lakilla. 

Miltä nämä uudet asut sitten varusmiehis
tä tuntuivat . Allekirjoittaneen oppaina toi
mineet alik. T. Saari ja kaart. M. Viljanen 
olivat asuihin hyvin tyytyväisiä, joskin he ei
vät vielä voineet - kokeilun vasta alettua -
antaa pitävää mielipidettään. Asujen kan
gasmateriaaleja he pitivät mukavina, kevei
nä sekä kestävinä. Housut istuivat heidän 
mielestään hyvin , mutta jo tässä vaiheessa 
he kuitenkin pystyivät arvostelemaan muu
tamia yksityiskohtia. 

Ensiksikin jalkineet, varsikengät, olivat 
heidän mielestään epämukavat pitää näin
kin lämpimänä kesäpäivänä. Talviolosuhteis
sa ne olisivat erinomaiset, mutta nyt jalat hi
kosivat, ja he toivoivatkin saavansa kesä
käyttöön vanhat kunnon "sämpylät" eli puo
likengät. Lisäksi varsikengät ovat hitaat ja 
hankalat pukea jalkaan, joskin onhan niissä 
omat hyvätkin puolensa. Housujen pituuserot 
pystytään eliminoimaan, sillä lahkeet sido
taan kuminauhalla kengänvarsien päälle. 
Täten lyhyempienkin housujen puntit näyt
tävät siisteiltä. 

Suikkaa päähineenä varusmiehet pitävät 
onnistuneena ratkaisuna, joskin suikan mal
li muuhun asuun verrattuna on heidän mie
lestään yllättävän vanhanaikainen. Päältä-
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päin katsottuna suikka on edestä soikea ka
ventuen taakse, jonne muodostuu täten terä
vä kärki. 

Arvomerkkien kiinnitys paitapuseroon sai 
myös osakseen arvostelua. Olkapoletissa si
jaitsevat arvomerkit eivät näy selvästi ja hen
kilön sotilasarvoa on vaikea tunnistaa. Sa
malla kaartilaiset toivoivat saavansa käyttää 
kesähelteellä vanhaa lomapaitaa paitapuse
ronsa alla. Uusi, musta poolopaita pitkine 
hihoineen oli muuten tervetullut uudistus. 

Eniten asukokonaisuudessa kuitenkin pisti 
silmään joukko-osasto- ja koulutushaara
merkkien puuttuminen paitapuserosta. Tä
mä on tuottava huomattavia vaikeuksia sii
nä vaiheessa, jos ja kun muutkin joukko
osastot tulevaisuudessa saavat käyttöönsä 
kyseisen kaltaiset loma-asut. 

Milloin tämä sitten tapahtuu. Nykyisten 
tietojen mukaan varusmiehet saavat uuden 
vaatepartensa aikaisintaan vuonna 1982 ja 
silloinkin vaiheittain. Se, missä muodossa ja 
minkälaisin muutoksin asukokonaisuusko
keilusta tulee totta, nähdään myöhemmin. 
Kokeiluun osallistuville varusmiehille, joita 
on tällä hetkellä noin 70, pidetään mielipi
dekyselyjä, joiden pohjalta on tarkoitus teh
dä tarvittavia muutoksia. Kuitenkin jo tässä 
vaiheessa uudet asut saivat allekirjoittaneen 
jonkin verran kateelliseksi kaartilaisia koh
taan. 

Alik. T. Ruokonen 
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TOIMITUKSEN PALSTA 

Sanotaan ettei armeijassa mikään koskaan 
muutu . Tietty perä tässä väitteessä toki on
kin. Asento on samanlainen kuin viime vuo
sikymmenelläkin, rynnäkkökiväärissä jenka 
kiertää edelleen samaan suuntaan, haupitsin 
a-tarvike painaa edelleen tuhottoman paljon, 
piirukiikarin asteikko on vieläkin kallellaan, 
esikunnan lähetin polkupyörän kappa kier
tää edelleen akselia ja ruokalan hernekeitto 
maistuu ainavain ah niin ihanalta. 

Mutta on toki jotain, joka tässä yritykses
sämme on muuttunut ja muuttuu parhail
laan . 

Saamme yllemme kannettavaksi uutta 
kuosia. Vaatetukseemme tulee joitakin uu
sia vaatekappaleita, joitain jää pois ja joitain 
muuten vaan parannetaan. Ehkäpä nyt ote
taan aimo askel kohti käytännöllisyyttä ja 
järkiperäisyyttä, askel kohti tuota byrokrati-

"Olen Osku, RAuK:n maskotti Lohtajan ampumalei
rillä keväällä -81. " 
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an vatsahaavaa. Aika tulee näyttämään oli
vatko ne kuusvitoset, viiskasit, kolmikuuto
set_ tai seitsemänviitoset sittenkin parempia 
kmn nämä kahdeksannollat, vai miksi ne nyt 
ristitäänkin. 

Kuosi ei ehkä sinun palvelusaikanasi vielä 
käyttöön ehdi, mutta sittenhän voit reservi
läisenä kertoilla ja muistella, että ei meillä 
silloin intissä tuollaisia ollut, kyllä teillä nyt 
on helppoa. 

Toinen muuttuja on tämä päiväraha. Se
hän nyt nousee aivan alvariinsa. Ollaan pää
semässä pois samapalkkaisuudesta. Toivot
tavasti nyt voimaanastuva palkkaporrastus 
lisää palvelusmotivaatiota ns. pitemmän pal
velusajan miehillä. Eihän toki tuokaan raha 
vielä oikeastaan mitään ole, mutta hyvä kiit
tää vähästään , paha ei paljostaankaan. 

LOHTAJA 
Leirillä oli tarkoitus jälleen kerran ampua 

tykistönkenraali V. P. Nenosen kilpailuam
munnat, mutta kevään ollessa taas vaihteeksi 
myöhässä, ja jäätilanteen estäessä maalilau
tan hinauksen, jäivät ammunnat suoritta
matta . Se ei kuitenkaan menoa haitannut. 
Tekemistä riitti itse kullekin ja leiristä jäi jo
kaiselle mukana olleelle lämmin muisto -
säätkin kun olivat lämpimät. 

VMTK 
Varusmiesten hermokeskuksessa 

VMTK:ssa - on riittänyt toimintaa. Jo ke
väällä vaihtui puheenjohtaja ja ohjaksia hoi
telee alik. H. Virta 1. Ptrilta. Patteristoon 
on perustettu valokuvauskerho, jossa yhdys
miehenä toimii tkm. S. Tujunen 2.Ptrilta. 
VMTK on julistanut valokuvauskilpailun , 
jonka aiheena on "Alokas 2/81". Kilpailu
aika päättyy elokuun lopussa. Tähän men
nessä kilpailuun on osallistunut yllättävän 
monta varusmiestä, ja jo nyt voidaan sanoa, 
että kilpailusta tulee tiukka. 

3.Ptrin tupa numero 2 vei patteriston len
topallomestaruuden, kun vastaavasti 1.Ptri 

Pakki on se, josta syödään , jolla k eitetään ja jota ilman on niin vaikea tulla toimeen, kun ollaan maastossa. Tark · 
kaa puuhaa tämä ruoanlaitto. 

voitti jalkapallocupin. Kesäkuun alokkaille 
järjestettiin elokuvaesitys teatteri Gloriassa 
ja ilmaisnäytöksiä on toivottu lisää. VMTK:n 
puheenjohtaja ja kaksi jäsentä olivat edusta
massa Patteristoa maj . Kurenmaan johdolla 
kolmen sotilasläänin VMTK-päivillä Siilin
järvellä. Päiviltä saatuja ohjeita ja kokemuk
sia on alettu soveltaa täällä Vaasassakin. 
Saapa nähdä, mitä tuleman pitää. 

PORRASTUS 
Porrastus-lehden painos on nyt jo kolman

nen kerran yli tuhat kappaletta. Lehden suo
mista lukuhetkistä pääsevät nauttimaan pal-

ALAJÄRVEN MATTOKUTOMO KY 

RAANUKUTOMO 
HANHISALON KUTOMO KY 
SF 62900 Alajärvi Puh . 966-2362 

ALAJÄRVEN HIRSITALOT OY 
62900 Alajärvi, Välikatu , puh. 966-3300 

HUONEKALUTEHDAS 
KAUKOKARI OY 

66300 JURVA 

veluksessa olevien varusmiesten ja henkilö
kunnan lisäksi Merenkurkun Kilta , eri re
serviläisjärjestöt, erilaiset klubit ja kerhot, 
seurat, yritykset , julkiset virastot ja laitokset 
sekä lukuisat yksityiset henkilöt. 

Kesälomien sekä muiden työkiireiden ta
kia on lehden toimittaminen ollut melkoinen 
urakka - näin sivutyönä tehtynä. Siksi lau
sunkin kiitokseni kaikille lehden toimittami
seen osallistuneille, etenkin alikersantti Ruo
koselle , joka varusmiestoimittajanamme on 
hikisimmän urakan saanut kantaa. 

Hyvää kesää ja kesälomia 
Päätoimittaja 

MARTTILAN OSUUSPANKKI 
31 560 KAUNELA 

OY OXYGENOL AB 

VALINT A-UNKURI 
61310 PANTTILA 

Ritari-grilli ja Ritari-kenkä 
Kurikka Seurapulstlkolla 

KURIKAN AUTOTARVIKE KY 
61300 Kurikka, puh . 52555 
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VMTK-TYÖSTÄ 
1 § Jokaisessa joukko-osastossa toimii suoraan joukko

osaston komentajan alaisena varusmiesten muo
dostama varusmiestoimikunta (VMTK). 
Toimikunta on joukko-osaston osa jonka tehtävä
nä on omalla toiminnallaan edistllä maanpuolus
tustahtoisten ja tehtäviensä taitavien sotilaiden 
kasvattamista. 
VMTK-työ on osa PV:n sosiaalitoimintaa. 

2 § Pllämllärllänsä toimikunta pyrkii kehittämällä va
rusmiesten sosiaalisia oloja, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja viihtyvyyttä. 
Toimikuvan tulee luoda jokaiselle varusmiehelle 
mahdollisuudet tuoda esille häntä askarruttavia 
asioita. 
Toimikunta on varusmiesten ja joukko-osaston 
komentajan välinen yhteistoimintaelin. 

3 § Toimikunnan tehtävänä on selvittllä ja seurata 
joukko-osaston varusmiesten asemaan, sosiaalisiin 
oloihin, palvelussuhteisiin sekä oikeudellisiin ja ta
loudellisiin kysymyksiin liittyviä tarpeita ja tehdä 
niitä koskevia parannusesityksiä sekä ylläpitää ja 
edistää varusmiesten viihtyvyyttä ja vapaa-ajan 
harrastustoimintaa. 

4 § Toimikunnan toimialaan kuuluvat asiat, jotka kos
kevat: 
- varusmiesten taloudellisia ja sosiaalisia etuja 
- varusmiesten oikeusturvaa 
varusmiesten ammattikasvatukseen ja ammatinva
linnan ohjaukseen liittyviä kysymyksiä: 

- työtä vailla olevien varusmiesten työhönsijoittu
misen , ammatinvalinnan ohjauksen ja ammatti
kurssitoiminnan edistämistä yhteistoiminnassa 
työvoimaviranomaisten kanssa 

- varusmiesten kulttuuri- ja opintotoimintaa, 
- viihde- ja urheilutoimintaa sekä lomakuljetuksia, 
- yhteistoimintaa Sotilaskotiyhdistyksen sekä 

joukko-osasto- ja aselajikiltojen kanssa sekä 
- tiedotustoimintaa paikkakunnan erilaisista ti

laisuuksista 

5 § Toimikunta käsittelee sille tehdyt aloitteet ja esi
tykset , tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lau
suntoja joukko-osaston komentajalle ja varuskun
nan sosiaalitoimikunnalle ja suorittaa toimintaansa 
koskevaa joukko-osaston sisäistä informaatiotyötä. 

6 § Toimikuntaan kuuluu jäsen ja varajäsen joukko
osaston jokaisesta perusyksiköstä. 
Varajäsenellä on vain puheoikeus toimikunnan ko
kouksissa. 
Hänellä on kuitenkin äänioikeus osallistuessaan 
kokouksiin varsinaisen jäsenen sijaisena. 

7 § Jäsenet valitaan vaaleilla perusyksiköittäin ja saa
pumiserittäin. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin . 

8 § Yksikön päällikkö nimittää eniten ääniä saaneen 
jäseneksi ja seuraavaksi eniten saaneen varajäse
neksi. 

10 § Toimikunta valitsee joukostaan seuraavat asiamie
het: työasiamies, opintoasiamies, työsuojeluasia
mies ja puheenjohtaja. 
Määräyksen asiamieheksi antaa joukko-osaston 
komentaja. 

Pallo on Teillä. 
Hoidetaan se yhteispelillä maaliin. 

(d6) 
-~@(]Jf) 

((~) (J~ 

~LM➔ 
Suomen Ilmoituskeskus Oy 

Maan vanhin mainostoimisto. Mechelininkatu 15 B. 00100 Helsinki 10, puh. 40 71 71 
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VMTK:n 
KUULUMISIA 

Kesästä 1 ?80-_vuoden vaihteeseen -81 eli varusmiestoimikunta melkoisessa hiljaiselossa. 
V~sta kok_Niem~sen tulo VTMK:n puheenjohtajaksi sai aikaan aloitteiden aallon. Niitä syn
tyi k~sapäi~ hyviä , m_uuta kaikkia ei tie~e~kään ehditty toteuttaa. Nämä toteuttamatta jää
neet J? h~8:ksrtrt aloitteet on uud_e~a. toim~unnalla tarkoitus viedä päätökseen. Tällä tavoin 
koor_dmomh, Joka muuten ~uul~isi JO kotmtuneelle toimikunnalle - ja olisi mahdotonta 
suo~_it:,aa - tule_e a~:omaathses~i uuden toimikuni:i,an tehtäväksi. Katsoisin juuri tällä het
kella toteuttamisen olevan avamsanan VMTK:n Jäsenten keskuudessa. 

"~lo~aserän_ II / 81 _aktiv<;>inti eli~ä al~kk~id~_n ensi!11.m~ist~n _viik~ojen vapaa-ajan mielek
kaaksi suunmttelemmen henee kmtenkm tamanhetkisistä toimmnmsta tärkein. Tarkoitukse
na on järjestää erilaisia pelitapahtumia, musiikkia, kilpailuja ja kerhotoimintaa ankeiden 
ensiviikkojen palvelusten vastapainoksi. 

Vasta Il / 81 erästä valitut uudet edustajat VMTK:aan, ja tilanteen rauhoittaminen muuta
man viikon varusmiehenä olemisen jälkeen, antaa mahdollisuuden uusiin entistä perustel
luimpiin toimintoihin. 

TURO OY 

VEIPA KY 
29860 Otamo 

MATTI HORPPU KY 
29810 SIIKAINEN 

AUTOKORJAAMO M. TAIJALA 
Valtion katu 1 2, Seinäjoki 
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SEINÄJOEN YLEISAUTO OY 
Valtionkatu 1 6 Seinäjoki 

SEINÄJOEN MOOTTORITYÖ 
SEINÄJOKI 

TULISALO KY 
KOULUKATU 14 SEINÄJOKI 

Hyvää kesää toivottaen 
alik Harry Virta 
VMTK:n puheenjohtaja 

EKOTILI OY 
KALEVANKATU 5 SEINÄJOKI 

SAMPO-YHTIÖT 
SEINÄJOKI 

ESSO-HUOLTO KETONEN 
NURMO 

Tavaratalo Aarne Lehtinen Ky 
Puskantie 1 Seinäjoki 

SEINÄJOEN AUTOKIIMI KY 
NURMONTIE NURMO 

Seinäjoen Autoradiopalvelu Ky 
NURMO; 

TYÖ- JA OPINTOASIAMIES VMTK:ssa 

Työ- ja opintoasiamles on 
- koulutus ja työpaikkoja koskevan tiedon välittäjä varusmiesten ja työvoimaviranomaisten 

välillä . 

Tavoite 
- varusmiesten työhön ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen siten että mahdollisim

ri:i,ai:i, mon~ll8: olisi_ kotiutuessa työ- tai koulutuspaikka tai , että varusmiehet olisivat tietoi
sia Ja motivoituneita tätä hakemaan. 

Saapumiserän 11/81 työ-ja opintotilanne 
Selvitykseen on otettu mukaan saapumiserät Il / 80 ja Il/79 kehityssuunnan havaitsemi

seksi. Näin lyhyeltä ajalta ei kuitenkaan voida tehdä varmoja johtopäätöksiä kaikilta osin. 
Ylioppilaiden osuus on lisääntynyt peruskoulutuksessa: II/81 ylioppilaita oli 38 % (Il / 80 

28 % , II/79 25 % ). Tämä selittää ammatillista koulutusta saaneiden vähenemisen : amma
tillista koulutusta II / 81 50 %:lla (II / 80 61 %, II/79 60 %) . Työ- tai opiskelupaikka on 
60 % :lla (II / 80 57 % , II/79 50 %). 

PERUSKOULUTUS 
kansalaiskoulu tai vastaava peruskoulu 
keskikoulu tai vastaava peruskoulu 
ylioppilastutkinto 
muu 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
ei ammatillista koulutusta 
työllisyysammattikurssi 
ammatillinen koulu 
opistotutkinto 
korkeakoulututkinto 

KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN 
on työpaikka 
on opiskelupaikka 
ei työ- eikä opiskelupaikkaa 

Ellei työ- tai opiskelup.~dkkaa, .. .. 
KOTIUTTAMISEN JALKEEN TYOHON 
ilman edeltävää koulutusta 
koulutuksen kautta 
ei päättänyt 
muita suunnitelmia 

11/81 
32 % 
28 % 
38 % 
2% 

50 % 
3% 

33 % 
11 % 
3% 

50 % 
10% 
40% 

14 % 
34 % 
46 % 
6% 

11/80 11/79 
38 % 48 % 
34 % 27 % 
28 % 25% 
0 0 

39 % 40 % 
2% 6% 

46 % 43 % 
9% 6% 
4% 3% 

54 % 46 % 
3 % 4% 

43 % 50 % 

Varusmiestoimikunnan työ- ja opintoasiamies 
alik. M. Köykkä 
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MATKATOIMISTO • TRAVEL AGENCY 
ALAJÄRVI - SEINÄJOKI PUH. 966-2777 - Finland - puh. 964-141350 

MÄKELÄN 
PEL TITUOTE OY 

62830 Luoma-aho -
Puhelin Alajärvi 966-4666 -

Telex 72-162 mapel sf 

Suomen Punaisen Ristin 
Veripalvelu 

Muistathan verenluovutuksen 
siviilissäkin, se on helppo tapa 

auttaa lähimmäistä. 

IM-TV 
MOISIO 

Naantalin 
Asentajat Ky 

Rautakatu 1 0 Putf. 921-752011 
2111 0 Naantali 2 

SATATERÄS OY 
29810 SIIKAINEN FINLAND 

Puh. 939-521 211 

URHEILUNEULEIT A 

TOP-NEULE OY 
29810 SIIKAINEN 

PUH. 939/521200 

Ryhmänjohtajat 

Hyvän hengen luominen joukkoon on jo
kaisen henkisesti kypsän johtajan kuningas
ajatus. 

Rauhanaikaisissa olosuhteissa hyvän "me 
hengen" syntymistä haittaavat monet kieltei
set tekijät. Se ei synny pelkällä puhumisella 
ja saarnaamisella: se vaatii tekoja, keski
näistä luottamusta ja yhteisymmärrystä sekä 
esimiehen, johtajan ilmentämää innoittavaa 
tulosta. 

Jos olet henkisesti kypsä ja alaistesi edes
sä sosiaalista vastuuta tunteva johtaja, pystyt 
rauhanaikaisissa olosuhteissa tiukankin pal
veluksen ja kurin yhteydessä ja erityisesti sen 
lomassa luomaan hyvän joukkohengen. 

Vältät kapeita, ylimielisiä sosiaalisia etäi
syyksiä ja näet tehtäväsi johtajana parem
minkin moraalisena velvoitteena kuin pelk
känä käskyvaltana. 

Olet ehdottoman oikeudenmukainen ja 
käytät käskyvaltaasi rakentavassa muodossa. 

Huolehdit alaistesi hyvinvoinnista, viihty
vyydestä ja turvallisuudesta. 

Olet enemmän ylpeä joukostasi kuin itses
täsi. 

Pyrit perustelemaan hankalankin palve
luksen tarpeellisuuden ja mielekkyyden. 

Muodostat henkilökohtaisesti käsityksesi 
alaisesta ja vältät ulkopuolisten vaikutusta. 

Vaikkakin joukon hengellä on ratkaiseva 
vaikutus pyrkiessäsi johtajana asetettuihin 
koulutustavoitteisiin ja mitattaessa joukkosi 
suoritustasoa harjoituksissa ja ampumalei
reillä niin joukkosi teho on riippuvainen 
monista muista tekijöistä, ensisijaisesti omas
ta ammattitaidostasi. 

Reservialiupseerikurssi on antanut sinulle 
tähän perustan. Valmis et vielä ole, tuskin 
johtajana koskaan. 

Jokaiselle johtajalle kuuluu itsensä kehit
tämisvastuu. Tämä korostuu siirtyessäsi kurs
silta yksikköösi. Tehtäväkenttäsi on laaja, 
johtajan roolisi yksi vaativimpia. 

Vastuuntunto, -autius ja -rohkeus ovat 
johtajan ehdottomasti arvokkaimpia ominai-

suuksia, ajatellen sekä johtajalle kuuluvien 
tehtävien hoitamista, että johtajan arvoval
taa. 

Esimerkin vaikutus alaisiin perustuu rat
kaisevasti näihin luonteenpiirteisiin. Kun ne 
esiintyvät johtajassa vankkumattomina, in
noittavat ne alaisia ja lisäävät luottamusta 
johtajaan. Jos ne puuttuvat, eivät mitkään 
muut ominaisuudet pelasta hänen arvoval
taansa. 

Alaisena vastuusi ei yksinomaan kohdistu 
suoranaiseen esimieheesi, vaan esimies on 
vastuussa Sinusta ja molemmat, esimies ja 
alainen, ovat vastuussa kokonaisuudelle , 
jonka jäseniä olette: puolustusvalmiudelle, 
puolustustahdolle ja isänmaalle. 

Kurssi on päättynyt. Käytä hyväksesi saa
masi opetus ja jalosta itseäsi. Säilytä kiin
nostus työhösi niin täällä johtajana ja kou
luttajana kuin myös tulevaisuudessa. Iloitse 
saavutuksistasi yhtä lailla kuin suunnitel
mistasi. 

Kiitokset ja onnea matkaan 

Kapt. Savonheimo 
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KESKIÖ LINJA 
Keskiö, herrasmiesaselajin eli rannikkotykistön aivot, koostui jos jonkinlaisista ja -kokoisista 
herrasmiehistä, joita yhdisti ainakin yksi asia, nimittäin taso. Linjan johtaja vääpeli Kuusi
nen veti hommat rauhallisen asiallises~i ja apukouluttaja alik. Ankkuri vieläkin rauhallisem
min. Jopa melkein "unisesti". Paimenet olivat siis hyviä - esitelläänpä lampaat: 

Oppilas Rahikainen: Velttovääpeli, joka yl
lätti jopa itsensä tekemällä joskus jotakin. 
Mies, joka päästyään oppilasvääpeliksi luuli 
olevansa vääpeli vääpelin paikalla. 
Oppilas Soini: Tuvan ahkerin siivooja, mut
ta myös kova poika keljuilemaan, kun sille 
päälle sattui. Keksi mitä ihmeellisimmistä 
asioista mitä ihmeellisimpiä sanontoja. Oh
je toiselle tupapalvelijalle: "Tässä hommassa 
pitää kuule olla ahkera, mutta silti rauhal
linen. Ei saa hitsata." 
Oppilas Jurvakainen: Aivan ilmeisesti linjan 
fiksuimpia miehiä, joka silti osasi kadottaa 
pallonsa väärässä paikassa oikeaan aikaan. 
Itse rauhallisuus, jonka sai yleensä liikkeelle 
vasta kolmas "Jurvakainen ! ! ! " 
Oppilas Kantomaa: Keskiön kätevin kello
mies, jolla oli yhteys tulenjohtoon oikeastaan 
aiemmin kuin vaunu oli paikallaan. Tuvan 
pitkämatkalaisin, jonka vinhat jutut ja hyvä 
kertomatyyli saivat aina kuulijoita. Motto: 
"Tulleeko kukhaan pelhaan tuphea, nähkä
lä kähkälä." 
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Oppilas Haapaniemi: Vaasalainen, joka luu
li joutuneensa Upinniemeen , mutta löysi lo
pulta Vaasan ja sopeutui porukkaan 18,6 
sekunnissa. Rauhallinen mies, joka sai tun
gettua itsensä jo ennestäänkin niin tilavaan 
keskiötupaan. 
Oppilas Kallio: Mies, joka tuli 4. Ptrille ja 
kyseli hieman puolikurssin jälkeen: "Mikä 
se RAuK oikein on?" Valokuvauksen taita
ja, josta ei tiennyt filmaako koko ajan vai 
onko pelikenttä tosiaan kadonnut. Kaiken 
kaikkiaan sympaattinen keskiömies. Motto: 
"Aina minä, onhan täällä muitakin." 
Oppilas Laaksonen: Tuvan todellinen kons
tamies, "Pappa-Laaksonen", jolla homma 
kuin homma oli aina hanskassa. Aivan il
meisesti upseeriainesta saattaen jopa koulut
tajat ymmälleen kysymällä asioista, joihin 
maalaisjärki loppui. Mies ei pelännyt, että 
taivas putoaa niskaan, vaan oli huoiissaan 
Intin kielenkäytön vaikutuksista. 
Oppilas Lintamo: Suunnistajaihme Vaasas
ta, jolla oli taito löytää muut luumuilijat , jos 

häntä itseään yritettiin hommiin. Hän oli 
myös täysin oppinut apupäivystäjä jatkuvista 
hukeista johtuen, mutta ei niistä liiemmin 
hitsannut ja niinpä tuvassa no. 4 kuultiin 
usein kysymys: "Lintamo, monesko apupäi
vystäjä ?" 
Oppilas Molin: Suomeksi Moilanen. Tum
matukka Stadista, jolla ei useinkaan hom
mat paljon painaneet - mitenkään pahasti 
sanomatta. Kitaristi-ihme, suorastaan Jimi 
Hendrix II , mutta vei valitettavasti kitaran 
kesken kurssia pois. Nauratti loputtomiin 
uniasu & kumipäätempuillaan. 
Keksi myös aidon kumipääilmoituksen ja 
olikin aidoimmillaan puhuessaan kieli kita
laessa. Motto: "Höögnhgh . .. " 
Oppilas Yli-Hirvelä: Ravimies Nurmosta. Oli 
hiljainen kurssin alkupuolella, mutta yltyi 
lopussa ja varsinkin leireillä heittämään mi
tä hervottominta hetulaa. "Ei paljon paina" 
ja "Herra Kenraali" olivat usein kuultuja 
lausahduksia tältä perusjermulta. 
Oppilas Tolvanen: Luumuilija, jota kannatti 
etsiä töihin ensin kaapin takaa tai sängyn 
alta. Kaiken kaikkiaan liukeni paikalta kuin 
pesuaine silloin, kun hukeja jaettiin. Kävi 
myös riittävän usein YK-vapaalla, ja minne 
askel vääntyikään ellei Sekuun. 
Oppilas Pakanen: Ahkera mies kuin mikä, 
ja muutenkin kunnon oululainen. Lähti aina 
huuli mutterilla lomille, ollen lahjakas le
vyttäjä luumuillen harvoin , mutta sitäkin pe
rusteellisemmin. Kuitenkin tylyttämisen 
mestareita, jolta mieluisin lausahdus saattoi 
olla: "Tuota joo, mitä te oikein tuputatte." 
Oppilas Kumpulainen: Keskiön priimus, 

melkein koko kurssinkin. Astui In-tin har
maisiin suoraan koulunpenkiltä. RAuK:n 
jälkeen lähti RTK:hon . Kun vielä ottaa 
huomioon rippikoulun, voidaan sanoa, että 
tässä on todellinen kouluja käynyt mies. 
Oppilas Okkola: Pieni suuri mies, jolla riitti 
juttuja, joille kukaan ei voinut jäädä kyl
mäksi. Oli paikka kuin paikka, mutta Pert
salla vaan säilyi virne suupielessä ja pirut 
mielessä. Kauttaaltaan huumorimies, joka 
luokiteltiin ehdottomasti luokkaan "huip
pumies". Piirteli kuin Picasso sillä erolla, 
että Picasso lähtisi heti SA-Inttiin, jos kuuli
si asiasta. 
Oppilas Norovuori: Hiljainen lukutoukka 
ensimmäisestä punkasta oikealta ylhäältä. 
RTK:hon lähteminen alkoi olla varmaa 
kurssin kestettyä kaksi viikkoa. Lieneekö 
asiaan osuutta salaperäisillä puhelinkeskus
teluilla välillä Helsinki-Vaasa. Jupisi itsek
seen, kun oli eri mieltä tai kun kaverit heit
täytyivät liiaksi. Muuten mukava mies. Mot
to: "Onks sulia vaihtaa vitonen markoiksi?" 
Oppilas Vuorio: Huippumies Seinäjoelta, 
joka suoritti levytystekniikan diplomityön 
RAuK:n aikana. Vihasi siivoamista yli kai
ken ja käytti suurimman osan vapaa-ajas
taan keksiäkseen uusia keinoja siivoamisen 
välttämiseksi. Keskiviikkoisin VK kuului 
rattoisasti raiteilla välillä Vaasa-Seinäjoki 
tai rattoisasti välillä Sekstantti-Kassu. Päi
vät levytettyään jaksoi sitten yömyöhään väi
tellä ja heittää hetulaa jonkun - useimmi
ten Soinin kanssa elämän perusasioista. 
Kun joku tahtoi häntä hommiin, oli vastaus: 
"Odota, käyn ensin WC:ssä." Ja odottaa sai. 

~ Tärkeää asuntoasiaa! 
~\) Tule pian keskustelemaan 18-34 vuotiaiden uudesta 

asuntosäästöpalkkiotilistä. Varmistat 80% lainan 
omaan ensiasuntoosi ja säästöillesi 8 % tuoton. 

1' KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
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TYKKILINJA 

Oppilas Mattinen: Tykkilinjan nestori, joka 
luontaisella rauhallisuudellaan ampaisi 
RTK :hon. Oppilaskunnan puheenjohtajana 
ja RAuK:n VMTK edustajana osasi jalon 
luumuilun taidon. Myös väsymätön loma
anomusten väsäilijä. Motto: " Kurssi kuunte
lulla." 
Oppilas Mylläri . Kurssin "suosituin" oppi
lasvääpeli , joka valloitti koko kurssin esiin
tymällä aina suhkunraikkaana. Oli aina val
mis todistamaan, että kantaessaan kaminan 
teki yhtä suuren työn kuin esim. tykkilaati
kon kantajat. Kurssi muisteli opp. Mylläriä 
kurssijuhlissa " Nipo-pytyllä" . Motto: "Ali
kessuna Öbikseen." 
Oppilas · Palo: Tykkilinjan kulturelli kieli
nero Tukholmasta. Herkisti muut täydelli
sesti puheen kääntyessä HL-lomien pituuteen. 
Toimi apukouluttajien kouluttajana jalossa 
ruotsin kielen taidossa. Motto: "David Bowie 
for ever" . 
Oppilas Mäntylä: Mies, joka leireillä sähläsi 
aina teltassa kipinä- ym. listojen kanssa. 
Komennot joskus melko omalaatuisia. 
RAuK:n kiltein tykinjohtaja , kaivoi jopa lä
hipuolustuspoterot. Lähti myös kiltisti RTK: 
hon. Motto: "Luuletsä, että on niin hauskaa 
olla tykinjohtaja". 
Oppilas Peltoniemi: Alusta asti varma RTK
mies. Linjan hymyilijä ja uskollinen loman-
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anelija. Jaksoi aina heittää peliin myös tuli
taukopyyntöjä. Motto: " Onhan se kumma 
jos ei loma irtoa kun autokin on vielä kat
sastamatta" . 
Oppilas Rasinkangas: Väsymätön KVKK:n 
ja kiinnityspistelaatan kantaja Oulusta. Teki 
kaapin periaatteella; menee se kuitenkin 
sekaisin. Motto: "Meekkönä sotkuun?" 
Oppilas Ulvlnen: Hyvänluontoinen ex-nyrk
keilijä lsostakyröstä. Mies, joka ei luottanut 
itseensä, mutta suoriutui silti kunnialla kurs
sista. Motto: Voithan sä koittaa , lähdetään 
kehään. 
Oppilas Kytölä: Mies sieltä jostakin Porvoos
ta. Kadotti joskus sekä silmälasinsa että it
sehillintänsä. Jaksoi hymyillä vielä silloinkin, 
kun muilta oli huumori loppunut. Varsinai
nen "rättäri-fani". Mottona olikin: Citroen 
2 cv on ainoa oikea auto . .. ? 1 
Oppilas Toivonen: Taistelijapari Rantala
Toivonen toinen puolisko. Lempinimenä: 
"rateko-Toivonen tai epätoivoinen". Mukava 
mies Suomen Turust, jonka puheessa oli tyy
pillinen varsinaissuomalainen konekivääri
tahti. Motto: O11ks' sul pateij? ? ! 
Oppllas Rantala: Reipas urheilijanuorukainen 
Turust, joka tuli aina viikonlopun jälkeen 
patterille keräämään voimia seuraavaa VLV:tä 
varten. Omisti 4. Ptrin kevyen kenttäkirjas
ton patjansa alla. Motto: Mitä sä vinkut ? ? 

Oppilas Viijanmaa: Hiljainen mies Kalajoen 
hiekoilta. Iso mies, jota kukaan ei koskaan 
huomannut. Kurssin hiljaisen enemmistön 
takarivin miehiä. Motto: Emmäl 
Oppilas Antikainen: " Lusmu-Osmo". Kuu
lunko minä nyt reserviin , nyrkkiin vai sinko
partioon? Minäkö? ? Aina menossa kun 
muut olivat tulossa. Miestä sai hakea vaikka 
oli paikalla. Motto: "Mitä varten?" 
Oppilas Haaraniemi: Tykkilinjan tanssiva 
baby-fale. Toimiessaan linjan vanhimpana 
antoi komentoäänensä kaikua lähes kuulu
mattomiin. Esimerkillinen tupapalvelija. 
Motto: "Pallit ylös! !" 
Oppilas Jalonen: "Jallu", Ilmajoen kirves
mies. Kurssin lopulla kohosi putkeen men
neiden kokeiden myötä varteenotettavaksi 
RTK-kandidaatiksi. VLV-vapaille lähtö to
della ripeää ja aina siltä seisomalta. Motto: 
"Mihinä?" 
Oppilas Kaksonen: Mies, jota ei voi laskea 

TEENYT 
AuraPalveluSopimus! 

Tule ja kysy Aurasta 
paljonko voit saada 
alennuksia vakuutus
maksuistasi. 

~AURAVHTIÖT 
palvelukonttorit ja edustajat 

kautta maan 

mihinkään ilman kipinävartiota. Niin pien
tä asiaa ei RAuK:ssa ollutkaan , mistä opp. 
Kaksonen ei olisi voinut sydämensä pohjasta 
hitsata - myös unissaan. Himoitsi alikersan
tin jämiä RAuK:n lopussa. Motto: " Miksi 
aina minä, miksei Mylläri! ?" 
Oppilas Kouki: Kurssin ehdoton turisti , jo
ka löytyi aina sieltä, mistä aurinkokin. Kou
lutus ei häirinnyt opp . Koukin unensaantia. 
Pystyi nukkumaan missä, milloin ja miten 
vaan. Vk-vapaiden jälkeen saattoi punkasta 
löytyä mitä tahansa. Motto: "UUNNGGH" 
Oppilas Mattila: Hurja moottori-au Ylivies
kasta. Eliten, Birran ja Sekstantin vakio
asiakas keskiviikkoisin. Motto: "Olipa uittu
mainen homma" . 
Oppilas Hautasaarl: Vaasalainen moottori
au, jota illalla klo 18 jälkeen ei näkynyt pat
terilla , jos ei apupäivystäjän tai hälyn huki 
sattunut kohdalle. 

OFF 

~ 
Painamme edullisesti 
- tutkimukset 
- lehtiset 
- käsiohjelmat 

ym .... 
NYKY AIKAISILLA 
OFFSET LAITTEILLA 
RAASTUVANKATU 31 
Puh. 122316 
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TJ- JA MITTAUSLINJA 

Tämä kunniakas herrasmiesten linja oli jälleen jaettu kahteen tupaan, mikä ei kuitenkaan 
menoa haitannut. Kun tykkimiehet ja keskiömiehet rassasivat ja putsasivat laitteitaan ja 
viestimiehet kelasivat kaapeleitaan ym. piuhojaan, TJ-miehet pyrähtivät Sotkuun. Linjan 
kouluttaja ltn. Tilli jaksoi nuorekkaana kouluttajana kehua oppilaitaan, ja hänen voidaan 
sanoa olleen tota .•• tota "aika" hyvä esimies. Apukouluttajista kok. Lindblad - Sähläri
Lipilääri - oli mies, joka kehui aina, että RTK:ssa me tehtiin niin ja näin • • . Limppu on 
aina Limppu. Alik. Somero oli erittäin miellyttävä apukouluttaja, joka saapui Lohtajan lei
rille vastavihityn naisen luota ja sai sen anteeksi. Tässä ovat sitten kuninkaallisen TJ:n her
rasmiehet tiivistetyissä kronikoissaan: 

Oppilas Heikkilä: Todellinen linjanvanhin, 
kurssin Nestori, jolle päivystäjänä olo tuntui 
olevan neulan etsimistä suuren suuresta hei
näsuovasta. TJ:n Pallohukka. 
Oppilas Hemminki: II-luokan huulenheittä
jä, jonka autot eivät tarvitse lainkaan öljyä . 
Kuittasi tiskihukin omaksi ilokseen ja suu
reksi tyydytyksekseen johtuen yleisestä velt
toudesta. 
Oppilas Hevonkoski: Neiti toimisto-au. Mies , 
joka hännänhuippuna ehti kuin ehtikin lä
hes joka paikkaan (jos sinne löysi). Tavara
merkkinä ruokoton punkka, pinkka ja 
kaappi. Motto: "Silloin meni .. . " Kutsu: 
"Kermit!" 
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Oppilas Jokinen: Ei himoinnut ruusukkeita 
eikä leijonia. Ylimääräinen kiinnioloviikon
loppu oli viimeinen pisara kärsimysten mal
jaan - kuulimme myös sen. Tuvan hitsi. 
Oppilas Kallioniemi: Kielimiehiä , ahven
mestari (tai joku sellainen) Muhokselta. Sil
män ja linssin väli lähes sama kuin silmän ja 
takaraivon. 
Oppilas Karioja: Kyseenalaisesta suunnis
tusmenestyksestä huolimatta löysi tiensä lä
hes löysin rantein RTK:hon. Kuuma-Kalle 
tarvittaessa. 
Oppilas Kuusisto: Kurssin oppilasvääpeli
uranuurtaja, joka hurmasi naisia (miehiä) 
notkuvin lantioliikkein ja keskittynein tanssi-

ilmein. Kuului RTK-porukkaan, mutta ko
keet eivät menneet oikein putkeen. 
Oppilas Lauttamus: Yritti pysyä Niemisen 
puhetaajuuksilla, mutta huonolla menestyk
sellä. Sai kuitenkin aina lausuntonsa ja mui
denkin vastaavat kuuluville . 
Oppilas Leskelä: Kurssin ainoa, jolla palve
lus ja lomat fifty-fifty. Erikoiskoulutus ja 
yms. ? ? ? ? Mr. Bjathlon. 
Oppilas Miettinen: Mies, joka käytti saa
mansa tilaisuudet tarkasti hyväkseen - ja 
niitähän riitti. Yllättäen saattoi myös koti
ikävä iskeä. Ihme kyllä . 
Oppilas Nieminen: Mussu-Mussu-Mussu, jo
ka ei kertaakaan aristellut esittää todella 
purevaa ja siekailematonta kommenttiaan 
asiasta kuin asiasta: "Toivottavasti !-maali
vahti katkaisee jalkansa." Motto: "Per$&% / 
/ e, kun nää tönitl" 
Oppilas Niskanen: Hiljainen, rauhallinen, 
melko asiallinen. Oppi pojilta myös hitsaa
misen jalon taidon. Piilonipo, joka kuskasi 
Datsunillaan muut lomille. 
Oppilas Ojamäki: Erakko, joka asui syrjässä 
eli keskellä Korpea. Ei kestänyt leirejä mil
lään, vaan jo kahden päivän sisällä oli sai
raalassa. Tapana murehtia huononevaa kun
toaan rakastaen samalla Sotkun munkkeja. 

Oppilas Paasikoski: "Häirikkö", "Hitsi", 
"Paasi" levytti ja oli erittäin aamuäkeä, jota 
Karioja ei osannut varoa. Tämän pikkumie
hen alaiset tulevat varmaan saamaan asian-

mukaista tylytystä. Niin hesalainen, niin he
salainen että. 
Oppilas Palvalehto: "Palvis the Pelvis , Ou
lunsalon Elvis" eli "Pötikkä". Ei hitsaillut 
turhia Niemisen voimakkaasta provosoinnis
ta huolimatta. Yhteistäkin miehiltä löytyi -
Oulun omituinen murre. Poltteli jatkuvasti 
leireillä ja tarjosi muille. 
Oppilas Pokela: Hienostunut maailmanmies. 
Etevä joka alalla, paitsi hiustenkasvattami
sessa. Komea ulkonäkö herätti huomiota 
kaikkialla Vaasassa. Pidettiin varmana RT
Kouluun menijänä eikä pettänyt odotuksia. 
Oppilas Saastamoinen: "Saastis", Hesan au
tokunkku oli mies , jonka mielilukemista oli 
V8 Automotor ja suurin haava veljen kanssa 
ostettu amerikanrauta. Mies ei hitsaa, ei 
mussuta vaan putsaa asettaan rauhallisesti 
ja tarkasti. 
Oppilas Ståhl: Käytti VK:nsa erittäin tar
kasti ja hitsasi , jos joutui siivoamaan eikä 
ehtinyt lomille morsion luo. Hän seurasi Ru
nebergin opetuksia ja rupesi vänrikiksi. 
Oppilas Taskinen: Naantalin pisin mies. Le
vytti jatkuvasti ja heitti herjaa Kariojalle 
mieliasennostaan makuulta. Suuttui Niemi
selle joka kerta rivissä, kun tämä ei pysynyt 
tahdissa. Motto: "En mää, tota ... " 
Oppilas Tavaststjerna: Mies piti TST:stä yli 
kaiken ja liitti sen nimeensä. Tämä huippu
mies, joka kaiken mielestä kuului RTK:hon 
kieltäytyi jopa ltn. Tiliin pyynnöstäkin . "Tet
sari" oli TJ-linjan kunniakkaimpia oppilaita. 

POHJANLAHDEN 
KUSTANNUS OY 

Aurakatu 12 B, 20100 TURKU 10 
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VIESTILINJA 
11 hltsarla (paria poikkeusta lukuunottamatta). RAuK:n rählnäremml, ainakin muiden 
juttujen mukaan. Kouluttajamme, vääpeli Karhula, sai kuitenkin ihmeitä aikaan tästä ku• 
rittomasta joukkiosta. Linjaa tuli vedettyä ja varsinkin kelattua useampi kilometri ja pienis• 
tä erimielisyyksistä huolimatta sujuivat hommat sulassa sovussa. 

Alikersantti Pynttäri: Kovaakin kovempi 
santsari. Piti linjan kurissa tutuksi tulleella 
komennolla "No niin." Poika, jonka pokeri 
ei pitänyt missään tilanteessa. 
Oppilas Hyrskylahti: Merikarvian poika, jo
ka nimensä mukaan pisti hyrskynmyrskyn. 
Kurssin tarkoin lomiltapaluuaika. Veti hy
viä numeroita todella mitättömällä lukemi
sella. Harrasteena autoilu. 
Oppilas Jouhki: Mies Veikkolasta ja sanoi 
olevansa H:gistä. Todellinen pasifisti , joka 
heilutteli aina tilaisuuden tulleen mitättömiä 
nyrkkejään. Linjanvanhimpana hankki itsel
leen aina parhaat hugit . 
Oppilas Neuvonen: Kuopiolainen tuvan "El
vis". Ei niinkään näkönsä, vaan lauluäänen
sä puolesta hurmasi jokaisen. Julkisesti hän 
ei kuitenkaan missään vaiheessa esiintynyt, 
pyynnöistä huolimatta, johtuen varmaankin 
vaatimattomuudesta. 
Oppilas Nevala: Toinen miehenalku Meri-
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karvian suunnasta. Tosin kuin Hyrskylahti 
on Jarmo hiljainen ja harmiton viestittäjä. 
Erikoisuutena nukkuminen kipinässä ja jat
kuva suklaan syöminen. 
Oppilas Lindberg: Hänen hekumoivalta kat
seeltaan ei kukaan saanut rauhaa. Varsinkin 
iltaisin meinasivat jotkut hermostua hänen 
syvällisiin katseisiinsa. Muuten hiljainen 
hommansa hoitava kaveri. 
Oppilas Malkamäki: Lapuan murrettava 
vahvasti puhuva Tarzan. Hän ei ottanut 
RAuK:a mitenkään vakavasti, mutta kovalla 
loppurepäisyllä ja komealla komentoäänellä 
säästyi "maitojunalta" . Mottona "ei paljo 
paina". 
Oppilas Palomäki: Kurikkalainen, joka ku
vitteli olevansa ampumahiihtäjä olematta si
tä vähääkään. Mottona "tuu kokeileen mil
loin vaa". Vastaus aina linjan vanhimman 
komentoo, "miks' aina minä". 
Oppilas Pyre: Haagalainen pelle. Mottona 

"Hauho". Suunnittelee tohtorinväitöskirjaa. 
Yksittäisen miehen eri mätänemismuodot. 
Lomat hän vietti elokuvateattereissa enempi 
tai vähempi väsyneenä. 
Oppilas Rehula: Linjan herrasmies. Asuin
paikkana Tammisalo H:gissä (siis snobi
alue). Aamuisin aina viimeinen sängyssä. 
Uneliaisuutta kuvaa esim. yöllä teltasta läh
dettäessä väijyyn se, kun Ilkka etsi oviauk
koa aivan väärästä suunnasta herättäen 
muut. 

Oppilas Reuna: Todellinen viestittäjä hen
keen ja vereen. Kirje ja puhelinsoitto vä
hintään kerran päivässä. Leirin aikana hit
sasi , kun posti ei kulkenut ja rahaa ei ollut 
pitkiin puhelinsoittoihin. Hyvinkäältä koitoi
sin olevalta ei jutut loppunut, nääs. 
Oppilas Vainionpää: Toinen herrasmies tu
vassa. Ainoana ylioppilaana keräsi pisteitä 
linjan parhaimpana. Ei turhista hitsaillut, 
hymyili vaan. Mottona "koska jaetaan pauk
kupatruunat". 

Mukavammin sähköllä 

Jyllinkosken Sähkö Oy 
61 300 KURIKKA 

MITSUBISHI 
KOP - Jurva Japanin arvostetuinta 

SYP - Jurva autotekniikkaa 

Jurvan Säästöpankki PERTTI HEMMINKI OY 
Jurvan Osuuspankki VAL TIONKATU 1 0 

SEINÄJOKI 
Puh. 964/1 41 900 
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Tl!lrO&aY 
• Hamina • Joensuu • Kajaani • Kemi 
• Kemijärvi • Kokkola • Kotka (Kar
hula) • Kouvola • Lappeenranta • 
• Lieksa • Nurmes • Oulu • Pietar
saari • Pori • Raahe • Riihimäki • 
Rovaniemi • Savonlinna • Seinäjoki 
• Sodankylä • Tampere • Turku • 
• Vaasa • Vantaa • Ylivieska • 

KENKÄTEHDAS 

M.A. HUHT AMAA 

Aitoa villaa, luonnollisesti 
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SHIPBROKERS & FORWAROING AGENTS 

~~~~ ---, ~ c 
~~ ---. "'-...._, -....-. ~ 1 

..:__'-''/---....- - y - - - r 
'- ·~ .,. ',./ \ ::-- ' 

_, , 

-·-

LAIVANSELVITYS - JA HUOLINTALIIKE 

OY HERMAN ANDERSSON 
OULU 

ETELÄ-POHJANMAAN AUTOALAN 
LIIKKEIDEN YHDISTYS R. Y. 
AUTOKORJAAMO M. TAIJALA Seinäjoki - Puh. 22580 
AUTO-KUISMANEN Ky & Co Seinäjqki - Puh . 25250 
AUTO-MELA Ky/Ossl Nurmela Seinäjoki - Puh. 25000 
E-P AUTO Oy Seinäjoki - Puh. 23450 
HEMMINGIN AUTOLIIKE Seinäjoki - Puh. 23333 
HUOL TOKORJAAMO A. PELTONEN Seinäjoki - Puh. 22441 
KAUHAJOEN AUTO Oy 61 800 Kauhajoki - Puh. 11 044 
KURIKAN AUTOLA 51300 Kurikka - Puh. 52560 
LAPUAN AUTOKESKUS Oy 62100 Lapua - Puh. 31 006 
E. LUHTASAAREN AUTOKORJAAMO 63300 Alavus - Puh. 1856 
OY VOLVO AB Seinäjoki - Puh. 23123 
Oy S<;AN-AUT9 Ab Seinäjoki Nurmo - Puh. 23833 
SEIN~JOEN KAYTTOAUTO Oy Seinäjoki - Puh. 25835 
SEINAJOEN VARAOSAKESKUS Oy Seinäjoki - Puh. 25111 
VANKKAVAUNU Oy Seinäjoki - Puh. 25811 
VM-K9NE Oy Seinäjoki - Puh. 23560 
SEINAJOEN AUTOKUMI Ky Teollisuustie 8 - Puh . 141255 
AUTOMYYNTI SAARAKKALA 62900 Kurikka Arinatie 1 - Puh. 52860 
AUTOSÄHKÖ MATALAMÄKI Koskenkorva - Puh. 59339 
AUTOSÄHKÖ E. KUNI 63300 Alavus as - Puh. 20393 
KOLARITYÖT M. VÄHÄMAA SeinäjQki - Puh. 25455 
LAPUAN AUTOTALO M. OJANPERA 62100 Lapua 

RISTINUMMEN 
TB HUOLTO 

V. Raukko Ky 
Puh. 267110 VAASA 

MONTIN 

~-· vuotta år 

Kuljetusliike 
Winber9 & 
Ehrstrom 
Kaskö Kaskinen 
Puh. 962/27222 

SVEN 
BACKMAN 

MAANSIIRTO LIIKE 
64200 Närpiö Puh. 962/41589 

HOTELLI 

-
1kitbari 
Ylitornio -31201 

Yhtä tärkeä kuin aamukahvi, 

·,·.;..•---....... 
om oman maakunnan lehti 
POHJOLAN SANOMAT 

Lapin läänin ykkönen 

MOTO-SPORT 
Mootoripyörien erikoisliike 

841 00 Ylivieska 1 0 
Puh. 983/22172 

KAMMAT, 
PAPILJOTIT, 

SAIPPUARASIAT 

-.....:.-~SÄHKÖ AIDAN 
ERISTIMET. 

05200 RAJAMÄKI PUH. 90-2901543 
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m 
YRITTÄJÄNTIE 12 SEINÄJOKI 

NYKYAIKAINEN TUKKUTALO 
ELINTARVIKEOSASTO 
TUORETUOTEOSASTO 
TEKSTIILIOSASTO 
RAUTAOSASTO 
ATK-KESKUS 

KOKONAISTILAVUUS 
KERROSPINTA-ALA 
JAAHO. VARASTOT 
KATETTU KUORMAUSTILA 
12 AUTOLLE 

69.000 m' 
11.500 m' 

671m' 

'!J'A~Al1J 
CIYI 

YRITTÄJÄNTI E 11 SEINÄJOKI 

NYKYAIKAINEN MONITOIMITALO 

RAUTIA-HALLI 
MAATALOUS- JA 
KONEOSASTO 
SUURPIKATUKKU 

KOKON AISTILAVUUS 
KERROSPINTA-ALA 
JAAHD. TILAT 

12.000 m1 

2.500 m' 
150 m• 

"-..:~ L~• 
,r,,. ..... ,. 11! 

-----, r 

OJANPERÄ KV • ALAJÄRVI 
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YRITYSJOHDON KONSULTOINTIA• JOHTOTASON HENKILÖSTÖVALINTAA 
LIIKETOIMINNAN KEHITYSTÄ• KANSAINVÄLISTÄ MARKKINOINTIA 

Vakuutus
yhdistyksestä 
saat kaikki 
Kotisi vakuutukset 

PA International-Finland Oy 
Korkeavuorenkatu 41 A, 00130 Helsinki 13 

PL 54, 00131 Helsinki 13 
PUH • 90-174099 

Edullisesti 
juuri sinua 
varten tehtyinä. 

SUUPOHJAN VAHINKOVAKUUTUSYHDISTYS, 64700 Teuva 

SERVUS 
GRILLI 

ASEMA-AUKIO 
OULU 

Terveellistä 
hyvää J,, 

RUOKAISAT 
Kunto näkkileipä 
Maito 
Maukas 
ovat kokojyvätuotteita. 

Terveell inen aamuieipä. 
Kiva välipala, hyvä ruokaieipä, 

~ 

ovat monipuol isia ravintonsa vuoksi. 
Päivittäisen rautatarpeen vuoksi mitä 
parhaita, sisältää sekä tärke itä 
8-ryhmän vitamiineja että hivenaineita. 
Ennenkaikkea se on valmista ruokaa 

VAASANMYLLY OY 
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Philips rnerivalvontajärjestelrnä . 
STINA lisää merenkulkijan turvallisuutta. 

.· . , . 
• .• • 

STINA: 
- saa tiedot maks. kuudelta tutka-ase

malta samanaikaisest i 
- seuraa 400 kohdetta samanaikaisesti 

(200 täysin automaattisesti) 
- käsittelee, taltioi ja esittää kaikista koh

teista esimerkiksi sijainnin, kurssin, 
. nopeuden, indentiteetin ja lastin . . . 

- esittää tiedot tekstinäyttönä.tai graafi- -
sena musta/valko- tai värinäyttönä 

- pitää tarvittavat yhteydet radiota . ja '.: · 
puhelinverkkoa käyttäen 

STINAN isä on Philips Elektronik-
industrier Ab (PEAB), Ruotsi 

PHILIPS 
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