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'PORRASTELUA' 
Kun luette tätä lehteä on patteristomme juuri täyttänyt 

30-vuotta. Suomalaiseksi joukko-osastoksi olemme kovin 
nuori, sillä laskevathan eräät joukkomme iäkseen yli 350 
vuottakin. Vaasan Rannikkopatteristo ainoa moottoroitu 
rannikkotykistöjoukkomme syntyi 1. 12. 1952, ja siitä 
päivästä me ikämme laskemme. Juuremme ovat kuitenkin 
huomattavasti aikaisemmissa tapahtumissa. Jo jatkosodan 
(vv 1941-45) päivinä syntyi tarvetta liikkuvan rannikko
tykistön perustamiseen. Tällaisia VaaRPston edeltäjiä, 
liikkuvia rannikkotykistöpatteristoja esiintyikin sitten mm 
Äänisjärvellä. Nämä sotakokemukset ja myöhemmin rau
hanvuosina suoritetut kokeilut johtivat patteristomme 
syntymiseen. 

Luonteestaan johtuen joutui VaaRPsto heti alusta al
kaen läheiseen yhteistoimintaan sisaraselajimme kenttä
tykistön kanssa. Tämä yhteistoiminta huipentuu joka toi
nen vuosi Rovajärven yhteiseen kuukauden mittaiseen 
tykistöleiriin, jossa patteristomme Harjoituspatteristo 6 
nimisenä esiintyy. 

Läheistä yhteistoimintaa kuvaa hyvin se, että kenttä
tykistö on jo kahtena vuotena sallinut meidän osallistua 
aselajinsa päätapahtumaan tulenaloituskilpailuun eli "Ne
nosen kilpailuun". Viimeksi saavuttamamme keskimmäi
nen eli kolmas tila osoitti, että me olemme kykeneviä toi
mimaan kenttätykistön tapaan yhdessä sen kanssa. 

Kannustaakseni VaaRPston kantahenkilökuntaa ja va
rusmiehiä yhä parempiin saavutuksiin tykistöllisellä saralla, 
lopetan "Porrasteluni" Kenttätykistön tarkastajan leiri
kertomuksessa meille osoittamiin velvoittaviin sanoihin: 

"Muista aselajijoukoista erityismaininnan ansaitsee Vaa
san Rannikkopatteristo, joka osallistui leirille koko ajan. 
Patteriston ennakkoluuloton toiminta, jossa taistelunmu
kaisuuteen ja nopeuteen oli kiinnitetty erityistä huomiota, 
antoi monia virikkeitä kenttätykistön kehittämiselle.'' 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti ~ >-~ ---

Pentti Väyrynen 
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Kaupunki ja varuskunta 

Keskellä Vaasan kaupunkia sijaitsee va
ruskunta, miesten koulu. Se on ollut siinä 
jo kauan ja toivottavasti siinä vielä pitkään 
pysyy. Viime vuosina varuskuntia on pyrit
ty siirtämään pois asutuskeskuksista. Vaa
sassa onneksi ei näin ole käynyt. 

Kaupunki tietenkin rajoittaa koulutusta, 
mutta lyhyt matka ympäristöön vain piris
tää varusmiestä. Siellä on tilaa harjoitella. 

Mutta kaupunki lähentää varuskuntaa 
yhteiskuntaan. Pitää sen sisällään, ei vie sitä 
pois muun inhimillisen elämän kuviosta. 
Siksi mielestäni on vähintäänkin kaksite
räinen miekka, missä varuskunta sijaitsee. 

Oman käsitykseni mukaan patteristo ja 
Vaasan kaupunki ovat tulleet hyvin toi
meen keskenään. Näköpiirissä ei myöskään 
ole mitään sellaista, joka tulevaisuutta var
jostaisi. Päin vastoin: patteriston tiloihin 
on ruvettu kiinnittämään huomiota. On 
saatu rahaa korjauksiin, rahaa uuden ra
kentamiseen. On ajanmukaistettu toimiti
loja. 

Kaupungin on huolehdittava siitä, että 
läheisyydestä löytyy varuskunnalle riittä
västi harjoittelumaastoa. Rannikkopatteris
ton on sijaittava rannalla. Vaasa on sille 
erinomainen sijoituspaikka. Siksi on kau
pungin puolesta miellyttävää todeta, että 
varuskunnankin väki on halukas pysymään 
Vaasassa. 

Vallitkoon nyt ja aina hyvän yhteistyön 
henki kaupungin, sen asukkaiden ja varus
kunnan välillä. Niinkuin on vallinnut jo 
pitkään. 

Erkki Malmivaara 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

4. PTRIN PÄÄLLIKÖN KAPTEENI 
MATTI PÄÄKKÖSEN 

HAASTATTELU 

Voisitteko kertoa sotilasurastanne? 
Suoritin varusmiespalvelukseni v. 1963 

Turun Rannikkotykistörykmentissä, v. 1964 
aloitin opiskelut Kadettikoulussa, josta val
mistuin luutnantiksi v. 1967 ja valitsin pal
velus paikakseni VaaRPston. Täällä olen 
palvellut kaikkien perusyksiköiden päällik
könä tai sijaisena sekä koulutus- ja järjes
telytoimiston päällikkönä, nykyisessä teh
tävässäni vasta kuluneen syksyn ajan. Vuo
sina 71-72 suoritin kapteenikurssin Ran
nikkotykistökoulussa ja 78-79 Esiupseeri
kurssin Merisotakoulussa. 

Millaisena itse koitte alokas- ja AUK
ajan? 

Olin jo lukioluokkia käydessäni ajatellut 
upseerinuraa. Tämä ajatus mukana lähdin 
suorittamaan varusmiespalvelustani. Taisi
vat ne ajatukset välillä vähän aaltoillakin, 
mutta joka tapauksessa lähes 20 vuoden 
takaiset muistot koostuvat lähinnä hyvistä 
kavereista ja kovasta koulutuksesta. Saa
mani sotilaskoulutus ja käsitykseni sotilaal
lisesta maanpuolustuksesta vastasivat odo
tuksiani kautta varusmiesaikani. 

Mitkä ovat valintaperusteet AV-kurssille 
ja ovatko valinnat yleensä onnistuneet? 

Valintatapahtuma on yksi peruskoulutus
kauden tärkeimmistä töistä perusyksikössä. 
Koska valintaan osallistuvat päällikön joh
dolla kaikki kouluttajat päästään lähes 
poikkeuksetta onnistuneisiin ratkaisuihin. 

Oppilasvalinnasta on annettu yksityis
kohtaiset ohjeet Pääesikunnan määräyksis
sä, joiden mukaan jokaisesta alokkaasta 
täytetään oppilasvalintalomake. Tämän 
pistemäärän perusteella miehet asetetaan 
valintajärjestykseen. Lisäksi kuullaan myös 
miehen oma halukkuus ja huomioidaan 
Peruskoe 2:n antama tulos johtajaominai
suuksista. Patteriston komentaja hyväksyy 
lopullisesti tehdyt ehdotukset. 

Kuinka henkilöt, jotka eivät kovin mie
lellään olisi lähteneet AUK:hon, ovat so
peutuneet? 

Useimmiten kurssille lähtemishaluttomuus 
on vain hetkellinen ilmiö. Asennoituminen 

muuttuu yleensä positiiviseen suuntaan ja 
kurssi menee aivan ok. En muista tapauk
sia, joissa pelkkä haluttomuus kurssille oli
si ollut ainut tekijä epäonnistumiseen. Päin
vastoin monesti joku loppututkinnon suo
rittanut mies on vastenmielinen kurssille, 
mutta on sittemmin todennut olevansa 
myös RU-kurssin listoilla. 

Minkälaista ainesta oli kurssi 81 ja mikä 
on kurssimenestys? 

Kurssia voidaan pitää ainekseltaan erin
omaisena. Koulupohjaltaan oppilasjakau
ma oli seuraava 
- akateeminen loppututkinto 2 
- ylioppilas/opiskelija 41 
- opistotason koulutus 9 
- ammattikoulutus 20 

Kurssi menestyi hyvin huolimatta kurssi-
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ajan lyhyydestä ja opiskelun tiiviistä tah
dista . Omiaan hyviin saavutuksiin vaikutti 
rehti kilpailuhenki RU-kurssille pääsemi
seksi. 

Koulutuksen ja kurin sanotaan olevan 
AUK:ssa tiukempaa kuin muualla; oma 
mielipiteenne asiasta? 

Varusmieskoulutus toteutetaan jokaisessa 
yksikössä hyväksyttyjen koulutussuunnitel
mien mukaisesti. Suunnitelmat, varsinkin 
AUK:n, on laadittu siten, että niiden tun
nollisella noudattamisella päästään asetet
tuun koulutuksen päämäärään. Jokaisen 
kouluttajan tavoitteena on tietenkin saa
vuttaa koulutettaviensa osalta päämäärä 
hyvin. 

Sotilaallinen kuri ja sen noudattaminen 
selvitetään YlPalvO:ssa. Pidän itsestään 
selvänä, että tulevien varusmiesesimiesten 
tulee osata alistua kuriin ja noudattaa sitä 
onnistuakseen tulevissa ryhmänjohtajan 
tehtävissä. 

Poikkeaako AUK:n päällikkyys muiden 
yksiköiden päälliikkyydestä? 

Jos tarkastellaan päällikön asemaa muo
dollisesti, niin se ei poikkea, mutta voidaan 
kuitenkin todeta sen olevan erilainen mo
nelta osin. Omalta kohdalta pidän suurim
pana erona sitä, että kaikista alaisistani 
varusmiehistä koulutetaan varusmiesesimie
hiä. Koulutuksen todellisia tuloksia voidaan 
seurata miesten ollessa jo muiden yksiköi
den riveissä. 

Onko teillä parannusehdotuksia omaan 

työalueeseenne tai VaaRPstossa annetta
vaan sotilaskoulutukseen yleensä? 

Olen seurannut ja myös elänyt mukana 
VaaRPston koulutusasioissa hyvin lähellä. 
Siksipä tärkein parannusehdotukseni on 
saada lisää kouluttajahenkilökuntaa patte
ristoon. Tällä hetkellä koulutusvelvoitteet 
ovat niin laajat ja vaativat, että patteriston 
kouluttajahenkilökunta kuluu loppuun. 
Tämä on toki jo aiemminkin todettu tosi
asia, ja sitä on vaikea korjata VaaRPston 
toimenpitein. 

Mitä mieltä olette oppilaskunnan merki
tyksestä? 

Toivon, että jokaisen kurssin alkaessa 
herää spontaani halu oppilaskuntatyöhön. 
Näin varmaankin päästään sen sisällä par
haisiin tuloksiin yhteishengen ja vapaa-ajan 
toiminnan luomisessa. Lyhyiden kurssien 
ollessa kyseessä oppilaskunnan sisällä tulee 
harkita sen toimintamuotoja ja pyrkiä kes
kittämään voimia. 

Näin lopuksi voisitteko kuvailla 4. ptrin 
päällikön tavanomaista työpäivää? 

Totean heti alkuunsa, että en tainnut 
kokea kurssinne aikana mieiestäni yhtään 
tavanomaista työpäivää, koska olin muissa 
tehtävissä yli puolet kurssiajasta. 

Pääpiirtein työpäivään kuuluu koulutuk
sen valvontaa ja tulevan suunnittelua yh
dessä linjanjohtajien kanssa, postin käsit
telyä, oppilaiden tapaamisia, palaverit esi
miesten kanssa ja tietenkin "kohokohtana" 
loma-anomusten perusteiden lukemista ja 
käsittelyä. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Majuri Eero Kurka 

VAASAN RANNIKKO-
P ATTERISTO 1952-1982 
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Erillisen Rannikkotykistöpatteriston 
perustaminen 

Vaasan Rannikkopatteristo viettää 1. 12. 
-82 perustamisensa 30-vuotisjuhlaa. Patte
riston perustamispäivää voidaan samalla 
pitää rannikkotykistöön kuuluvan, mootto
roidun rannikkotykistön, virallisena perus
tamispäivänä. 

Käymämme sodat, varsinkin jatkosota
vaihe, osoittivat selvästi moottoroidun ran
nikkotykistön tarpeellisuuden. Kiinteän 
rannikkotykistömme rinnalle ilmestyi liik
kuvaa rannikkotykistöä. Kehitys oli pakon 
sanelema. Maihinnousutekniikan alalla ta
pahtunut edistys - puhumattakaan sodan 
jälkeen tapahtuneesta kehityksestä - edel
lytti rannikolla tapahtuvan tulen käytön ti
lanteenmukaista keskittämistä ja puuttuvan 
kiinteän rannikkotykistön korvaamista liik
kuvalla tykistöllä. 

Moottoroidun rannikkotykistön määrä
tietoinen kehitystyö aloitettiin sodan koke
musten pohjalta. Silloisen Merivoimien esi
kunnan tykistöosasto aloitti tämän tehtä
vän. Vuonna 1949 aloitettiin käytännön 
kokeilutoiminta Isosaaressa ja vuonna 1950 
muodostettiin Turun Rannikkotykistöryk
menttiin moottoroitu patteri, joka suoritti 
ensimmäiset ammuntansa merivoimien yh
teisellä leirillä Hankoniemellä kesällä 1950. 
Seuraavana vuonna patteri toimi Kuuska
jaskarin linnakkeella. Saaren osoittautues
sa liian pieneksi moottoroidun rannikko
patterin harjoitusmaastona siirrettiin patte
ri 1952 Örön linnakkeelle. 

Moottoroitu patteri osoittautui heti var
sin käyttökelpoiseksi. Puolustusvoimain 
uudelleen järjestelyjen yhteydessä perustet
tiin 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 
1. 12. 1952. Patteriston väliaikaiseksi sijoi-

Pston rakentamaa keskeneräistä tietä Jokilam
pien maastossa vuonna 1953. 

tuspaikaksi määrättiin Suomenlinna. Ko
keilutoimintaa suorittanut MtRtPtri sijoi
tettiin Uudenkaupungin Janhuan niemelle. 

Nimenmuutos ja organisaation kehitys 

Silloisen moottoroidun keskiötykistöpat
teriston sijoituspaikka oli kauan ratkaise
matta, mutta kun periaatepäätös Pohjan
maan Jääkäripataljoonan siirtymisestä So
dankylään tehtiin, 1. ErRtPsto määrättiin 
sijoitettavaksi Vaasaan. Patteriston nimi 
muutettiin 1. 1. 1957 Vaasan Rannikko
patteristoksi. Suomen itsenäisyysajan his
toriassa merkittävää osaa näytellyt Pohjan
maa ja Vaasan kaupunki saivat näin jälleen 
oman joukko-osaston jatkamaan maakun
nan kunniakkaita sotilasperinteitä. 

1. ErRtPston kokoonpanoksi vahvistet
tiin sen perustamisen yhteydessä esikunta, 
esikuntapatteri, kaksi moottoroitua rannik
kotykistöpatteria ja Sommarön vartiolinna-
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ke. Patterista sai oman aliupseerikoulun 
15. 3. 1954, sillä aselajin yhteinen ryhmän
johtajakoulutus ei sellaisenaan soveltunut 
pston tarpeisiin. TurRtR:n MtRtPtri lak
kautettiin 1. 8. 1958, ja sinne määrätyt 
alokkaat astuivat VaaRPston palvelukseen. 
Samalla vahvistettiin virallisesti patteristos
sa käytännössä ollut organisaatio: Kaksi 
koulutuspatteria ja aliupseerikoulu. 

Käytännön antamien kokemusten ja suo
ritettujen kokeilujen perusteella päädyttiin 
1. 3. l 971 virallisesti kokoonpanoon: Esi
kunta, esikuntapatteri, tiedustelupatteri, 2 
tulipatteria sekä reservialiupseerikoulu. 
Muutoksen perusteina olivat mm. toiminta
valmiuskysymykset. Samassa yhteydessä 
Sommarön vartiolinnake siirrettiin Vaasan 
Sotilaspiirin alaisuuteen. 

Nykyisen kokoonpanonsa patterista sai 
maavoimien rauhan ajan uudelleenorgani
soinnin yhteydessä 1. 10. 1979. VaaRPston 
nykyinen organisaatio sisältää esikunnan, 
esikuntapatterin ja 4 patteria, joista 4. 
Patteri vastaa entistä RAUK:a. 

Teknillinen kehitys 

Moottoroidun rannikkotykistön ampu
mateknillinen kehitystyö on jatkunut vilk
kaana perustamisesta alkaen. Liikkuvan 
rannikkotykistön edeltäjien, linnoitustykis
töpatteristojen, käytössä ei vielä sodan ai
kana ollut riittävän käyttökelpoista las
kenta- ja tulenjohtovälineistöä. Ampuma
menetelmät eivät olleet sellaisia, joita olisi 
voitu käyttää menestyksellisesti liikemaali
ammunnoissa. Ampumamenetelrninä liikku
viin maaleihin tulivat kysymykseen silloi
set pikamenetelmät suoralla suuntauksella. 
Välineistön ja menetelmien tutkimus- ja 
kehittämistoiminta oli lähinnä joukkoyk
sikkökohtaista. Perustan nykyisille ampu
mamenetelrnille loivat evl T Pesosen Sak
sasta tuomat ja edelleen Suomessa kehitetyt 
opit. 

Moottoroidun keskiön kehittäminen aloi
tettiin sijoittamalla se aluksi vanhaan linja
autoon. Suoritettujen tutkimusten perus
teella tultiin tulokseen, että varmimmin ja 
nopeimmin päästään päämäärään, jos jo 
käytössä oleva kiinteän rannikkotykistön 
keskiö otetaan sellaisenaan moottoroidun 
tarpeisiin. Linja-auton korista siirryttiin v. 
1953 kolmeen kuorma-auton lavalle nostet
tavaan konttiin ja vihdoin samana vuonna 
kolmeen hinattavaan keskiöperävaunuun. 
Tykin kiertokaukoputken kehittäminen si
ten, että siihen voitiin asettaa suoraan suun-
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taero, mahdollisesti siirtymisen kevyeen 
suuntalaitteeseen. Tästä oli seurauksena se, 
että voitiin kokonaan luopua suuntalaite
vaunusta kaikkien laitteiden tasoa lukuun
ottamatta mahtuessa yhteen perävaunuun. 
Tasovaunu osoittautui myöskin tarpeetto
maksi, sillä tasovälineistö voitiin sijoittaa 
telttaan. Näin päädyttiin yhteen keskiöpe
rävaunun tulipatterissa. Patteristoupseerin 
komentopaikan välineistö sijoitettiin yhteen 
perävaunuun. Tämä kehitys yhdessä vies
tivälineistön alalla tapahtuneen edistyksen 
kanssa loi uudet mahdollisuudet hajaryh
mittää ja maastouttaa tulipatteri. 

Keskiön varamenetelmänä on ollut evl 0 
Saaren laskijakeskiön pohjalta kehittämä 
telttaan sijoitettava ns tasokeskiö. Tasokes
kiön tutkimus- ja kehitystyö on tällä het
kellä erittäin ajankohtainen. 

Vaasan Rannikkopatteristo on päässyt 
aselajin 70-luvun jälkipuoliskolla alkaneen 
voimakkaan teknillisen kehityksen piiriin. 
Tietokonepohjainen laskin, joka on osa 
rt:n RAVAL-järjestelmästä, korvaa -tähän 
saakka keskiön suorittaman laskentatoi
minnan. Laskin laskee ampuma-arvot kai
kille tykeille. Ampuma-arvojen lukeminen 
tykeille tapahtuu toistaiseksi näyttöpäät
teistä pattereiden keskiövaunuissa. Laski
men käyttö on vielä kokeiluvaiheessa. Se ei 
vielä täysin vastaa liikkuvan toiminnan 
asettamia vaatimuksia. Varamenetelmänä 
tulee olemaan joko nykyinen keskiö tai 
parannettu tasokeskiö. 

Asemasotavaiheen aikana 1942-1944 
saatiin rannikkojoukoille liikkuvan sodan 
vaatimukset täyttävää 130 K 31-, 152 H 37-
ja 76 K 36-tykkikalustoa. Näiden tykkien 
lisäksi otettiin myöskin 76 ItK 31 -tykit 
patteristossa käyttöön. Uusin kalusto, 130 
K 54-tykit, saatiin v. 1972. Tällä hetkellä 
on vanhemmasta kalustosta koulutuskäy
tössä 152 H 37 ja 76 K 36. 

Päätykkikaluston vetäjänä oli aluksi 
White-puolitela-ajoneuvo, v:sta 1960 AT-S
telatraktori ja v:sta 1973 Kraz-merkkinen 
järeä maastokuorma-auto. 

Tulenjohto- ja mittausvälineinä suunnin 
ja sisäkantamittari alkavat olla historiaa. 
Tilalle ovat tulleet tai tulossa tulenjohto
tutka ja lasersuunnin valonvahvistinlaitteel
la varustettuna. Nämä yhdessä ammunnan 
laskimen ja modernin tiedonsiirtovälineis
tön kanssa takaavat ampumatoiminnan 
tehon. Paikan- ja suunnanmääritys perus
tuu hyrräsuuntakehän hyväksikäyttöön, 

tarkkoihin topografikarttoihin sekä hyväksi 
koettuihin mittausmenetelmiin. 

Koulutus 

Väliaikainen sijoituspaikka Suomenlin
nassa ei suosinut koulutusta eikä sen kehit
tämistä. Toiminta oli sidottu saareen ja 
siirtyminen tarkoituksenmukaiseen harjoi
tusmaastoon vaati aina meri- ja maakulje
tuksen. 

Teoreettinen koulutus, perus- ja erikois
koulutuksen perusteet annettiin Suomenlin
nassa kasarmin ympäristössä. Samoin siellä 
voitiin suorittaa kehysharjoittelu. Tilan
teenmukaiset harjoitukset oli suoritettava 
Malmilla ja Santahaminassa sekä myöhem
min Porkkalassa. 

VaaRPston 30-vuotistaival. 

Maastoharjoitukset saattoivat kestää päi
västä aina kuukauteen. Työaikalainsäädän
tö ja virkaehtosopimukset eivät tuolloin ol
leet pahemmin rajoittamassa kantahenkilö
kunnan käyttöä. Työpäivät kotiinkuljetuk
sineen saattoivat venähtää 12-tuntisiksi. 

Patteriston siirtyessä Vaasaan elokuussa 
-64 paranivat koulutusolosuhteet. Toiveet 
toteutuivat vain osittain, sillä varsinaista 
omaa harjoitusaluetta tai -alueita ei Vaa
san ympäristössä toistaiseksi ole. Pieni n. 
7 ha:n Gerbyn rantapalsta mahdollistaa 
vain joukkue- tai jaosharjoitukset. Vuo
sien mittaan ovat tietyt yhteisöjen tai yk
sityisten omistamat alueet 5-20 km:n sä
teellä varuskunnasta muodostuneet vakio
harjoituspaikoiksi. Omistussuhteet asetta
vat omat rajoituksensa niiden käytölle. 

Hankaluuksista huolimatta moottoroitu 
joukko oli nyt tukevasti mantereella, ym
pärillään sotaväkeen myönteisesti suhtautu
va väestö. Ajoneuvokaluston lisääntyessä 
päästiin jo 70-luvulla kiinni normaaliin 
koulutusrytmiin. Kasarmialueen sijainti 

Mtrtpston reserviltiinen tähystäti meren tuntu
massa. 

keskellä kaupunkia ei varusmieskoulutusta 
ajatellen ole paras mahdollinen, mutta mi
talilla on myös toinen puolensa. 

Oleellisen osan moottoroidun rt:n koulu
tuksesta muodostavat leiri- ja sotaharjoi
tukset. Moottoroitu rannikkotykistö suorit
ti ensimmäiset kovapanosammuntansa 
Hangon alueella v. 1950 kuten edellä on 
mainittu. TurRtR:n MtRtPtri osallistui en
simmäisen kerran Rovajärven tykistöleiriin 
v. 1951. ErRtPsto aloitti leiriammunnat v. 
1953, jolloin se kävi myös Rovajärvellä. 
Osallistumiskertoja Rovajärven leiriin on 
pstolle kertynyt tähän mennessä 15. MtRt 
Ptri osallistui pston leireihin v:sta 1953 al
kaen. Leiritoirninta oli alunalkaen vilkasta. 
Patteristolla oli ensimmäisen 10-vuotiskau
tensa aikana lähes 50 eriasteista ampuma
leiriä. Leirialueina käytettiin pääasiassa 
Santahaminaa, Isosaarta, Porkkalaa ja tie
tenkin Rovajärveä. Patteriston omien ajo
ja leiriharjoitusten lisäksi mainittakoon 
joukko-osastojen yhteiset tykistölliset am
pumaleirit sekä divisioonien ja varuskun
tien sotaharjoitukset. 

Vaasaan muuton jälkeen järjestettiin am
pumaleirit aluksi Raippaluodon Sommarös
~ä, 60-luvun puolivälin jälkeen Pyhärannan 
Reilassa ja Lohtajan Vattajanniemellä ja 
nykyisin paaasiassa tarkoitukseen erin
omaisesti soveltuvalla Lohtajan harjoitus
alueella. 

Perustamisesta alkaen on patteristolla ol
lut "menevän pston" maine. Lukuisat ovat 
ne paikkakunnat, joissa psto on vieraillut. 
Paikan- tai paikkakunnan nimet kuten 
Hamina - Utö - Raippaluoto - Hailuo
to - Savukoski - Kajaani - Heinola ol
koot tästä esimerkkeinä. 

Patterista on menestynyt hyvin ampuma
taitoa mittaavissa kilpailuissa. Tämä pätee 
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Vlillihdys patteriston nykypliivlili. 

sekä aselajin sisäisessä kilpailutoiminnassa 
että myös mittelöissä naapuriaselajin kans
sa Lapin kairoilla. 

VaaRPston ei ole myöskään tarvinnut 
hävetä suorituksia puhtaasti urheilullisella 
alalla. 

Perinteet ja komentajat 

VaaRPston kunniamarssiksi määrättiin 
v. 1957 Napuen marssi, joka muistuttaa 
Pohjanmaan lakeuksilla 19. 2. 1714 käy
dystä suomalaisille raskaasta taistelusta. 
Sen on sovittanut Heikki Klemetti ja soti
lassoittokuntaa varten sovittanut Artturi 
Rope. Marssi perustuu vuodelta 1734 pe
räisin olevaan vanhaan kansansävelmään. 
VaaRPston joukko-osastolippu vahvistet
tiin 20. 12. 1957. Tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen luovutti Vaasan kaupun
gin lahjoittaman ja kenttäpiispa Toivo Lai
tisen vihkimän lipun patteristolle 4. 6. 1958 
Puolustusvoimien 40-vuotisjuhlallisuuksien 
yhteydessä. Lipun on suunnitellut ev R 
Aaltosen johtama toimikunta ja piirtänyt 
taiteilija B Heinonen. 

Patteriston perinteet eivät ulotu pitkälle, 
mutta toisaalta ei ole myöskään tarvetta 
etsiä kyseenalaisia yhteyksiä vuosisatojen 
takaisiin tapahtumiin. 

Patteriston komentajina ovat toimineet 
- evl K Koski 01.12.51-10.07.57 
- ev V Vuorela 12.09.57-26.02.65 
- evl E Herttua 26.02.65-29.09.67 
- evl T Kiviranta 29.09.67-16.10.69 
- evl O Aspinjaakko 16.10.69-29.10.71 
- evl M Wähäjärvi 29.10.71-01.06.75 
- evl P Väyrynen 01.06.75-

Komentajan lähimmän apulaisen, patte-
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ristoupseerin, tehtäviä ovat hoitaneet 50-
luvulla maj :t E Rautaheimo ja J Torvinen, 
60-luvulla maj A Salin, kapt S Leijala, 
maj :t O Aspinjaakko, A Tukiainen ja T 
Penttilä sekä 70-luvulla maj:t H Kavela ja 
E Kurka. 

VaaRPsto palveluspaikkana, 
tulevaisuuden näkymiä 

Varusmiesaines on koostunut lähinnä 
rannikkosotilaspiireistä Kotkan ja Tornion 
väliltä, nykyään kuitenkin suurimman ryh
män muodostavat Pohjanmaan asevelvolli
set. Viime vuosina on sotilaspiirien luku
määrä vain lisääntynyt. Syksyllä -82 astui 
palvelukseen alokkaita 16 sotilaspiiristä. 
Suhteellisen pitkät kotimatkat ovat olleet 
omiaan vähentämään halukkuutta palvella 
VaaRPstossa. Toisaalta kasarmialueen si
jainti käytännössä keskellä Vaasaa ja Suo
menlinnan edullinen sijainti ovat olleet 
houkuttimia tuleville varusmiehille. Ns kes
kitason varusmies on yleensä viihtynyt pat
teristossa - mikäli varusmiehen kohdalla 
voidaan viihtymisestä puhua. 

Puolustusvoimille tyypillinen henkilökier
to oli havaittavissa VaaRPstossa varsinkin 
patteriston Vaasaan siirtymisen aikoihin. 
Tämä oli onneksi tilapäinen ilmiö, sillä sen 
jälkeen henkilöstöä on siirtynyt vain joko 
eläkkeelle tai Vaasassa oleviin alue-esikun
tiin. Upseerien kohdalla vaihtuvuus on 
luonnollisesti ollut suurempi. Jo yksistään 
urakehitys on vaatinut tämän. Poikkeukset 
tässäkin asiassa vahvistavat sääntöä. 
VaaRPston työ ja tehtävä, joukko-osasto
palvelus, on ensisijaisesti sekä varusmiesten 
että kantahenkilökunnan kouluttamista 
pystyviksi moottoroidun rannikkotykistön 
tykkimiehiksi ja johtajiksi. Enenevät ker
tausharjoitusvelvoitteet vaativat yhä suu
remman osan työpanoksesta. 

Varmuudella voidaan todeta, että työtä 
ja uurastusta tulee henkilökunnalle riittä
mään ennen kuin käynnistetty voimakas 
kehittämis- ja kokeiluprosessi on suoritettu 
loppuun. Lopputuloksena tulisi olla teho
kas, kenttäkelpoinen ja riittävän taistelu
kestävyyden omaava joukko, jonka toimin
ta ei keskeydy yhden järjestelmän tilapäi
seen vioittumiseen. 

Moottoroitu rannikkotykistöpatteristo on 
erittäin käyttökelpoinen tuliyksikkö, joka 
pystyy aloittamaan vihollisen kuluttamisen 
kaukaa mereltä ja jatkamaan tehtäväänsä 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla tilan
teesta riippuen. 

Selailin vanhoja valokuviani vuosien, jo
pa vuosikymmenten takaa. Monien joukos
ta poimin oheisen valokuvan, joka herätti 
tavallista enemmän muistoja. Muistoja 
menneiltä ajoilta. Muistoja, jotka yleensä 
saavat aivan erityisen hohteen vuosien kart
tuessa, jos muistot ovat mieluisia. Nämä 
muistot ovat. 

Kuva on AUK:n kurssin 3/60:n kurssi-

T Lampimäki 

Vanhan 
valokuvan 
kertomaa 

kuva. Siinä koulu on kokoontuneena sil
loisen komentajan johdolla kuvaan, johon 
on sattunut tavallista enemmän muitakin 
upseereita ja luonnollisesti koulun koulut
taja-aliupseerit, vääpeli ja asealiupseeri, tu
lemaan mukaan. 

Pataljoonan komentaja oli silloinen evers
tiluutnantti Otto Ylirisku, joka tapasi käyt
tää puolikenkien asemasta monoja. Puoli-
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kenkäpojat olivat kuulemma herroja ja 
asuivat Helsingissä. Hänestä tuli myöhem
mässä vaiheessa Rajavartiolaitoksen pääl
likkö ja kenraaliluutnantti. 

Komentajan vasemmalla puolella istuu 
silloinen komentajan apulainen majuri 
Erkki Reinikainen, ankara lestadiolainen, 
joka tällä hetkellä vaikuttaa liikkeen joh
dossa. Komentajasta oikealle löytyy AUK:n 
johtaja, kapteeni Antero Siltala. Pikku
tarkka ja jämpti mies, joka ei piiruakaan 
horjahtanut valitsemaltaan linjalta. 

Reinikaisen vieressä istuu tämän kirjoit
taja, silloinen yliluutnantti ja EK:n päällik
kö. Seuraava on silloinen luutnantti ja 
TukiK:n päällikön sijainen luttnantti Ante
ro Maunula. Maunula on todennäköisesti 
kuvassa olevista ammattisotilaista ainut 
enää virassa oleva. Hän on nykyään eversti 
ja Seinäjoen Sotilaspiirin päällikkö. 

Juurevana ja ryhdikkäästi istuu seuraa
vana koulun silloinen vääpeli, pioneeriyli
vääpeli Pentti Rauhala. Hän oli todellinen 
pioneeri, joka pataljoonan pari kertaa 
vuodessa tapahtuvilla Lapin matkoilla sai 
harrastaa mielipuuhaansa, suutarien räjäyt
tämistä, joita Lapissa ja jopa Vaasassa 
löytyi aina silloin tällöin. Rauhalan olka
pään taa suojaan on asettunut ampuma
aseitten ja tarvikkeiden erikoismies, aseali
upseeri ylikersantti Eeli Simelius. Häneen 
liittyvä tarina kerrottakoon hänen tapaa
misensa silloisen Puolustusvoimain Komen
tajan kenraali Simeliuksen kanssa. Tapaa
minen sattui kenraalin tarkastuskierroksen 
aikana. Ylikersantti ilmoittautui, jo edeltä
käsin jännittäen saman nimen takia. Ken
raali totesi, että ollaan kai sitten sukulai
sia, mutta ylikersantin oli se evättävä, su~
reksi surukseen. Totesi vain myöhemmm 
kirjoittajalle siitä kertoessaan, että olisi pi
tänyt vain myöntää. Käsiänsä hän ei lu
vannut pestä ainakaan pariin viikkoon, 
kun oli saanut puristaa niin suuren herran 
kättä. Tapaaminen oli ehdoin tahdoin jär
jestetty, että Simeliukset saivat kohdata. 

Koulun johtajan oikealla puolella istuu 
kuvassamme luutnantti Kalle Parkkari, jo
ka oli sillä hetkellä 2K:n päällikön sijaisen 
tehtävissä. Parkkari oli tunnetun ampuja
veljensä kanssa melkein saman veroinen 
pitkän pyssyn käyttäjä, mutta tunnetumpi 
hän oli huumorintajustaan. Härän verellä 
juotetun, teurastajan poika kun oli, poskil
la oli terve puna ja olemus oli vanttera. 
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Luutnantti Pentti Eskeli, joka kuvassa 
on seuraavana, oli AUK:n joukkueenjoh
taja. Hänkin, kuten yleensä useimmat pa
taljoonan upseereista, oli kovettu pyssy
mies. Hän oli myös hiihtäjänä tunnettu. 
Oli Vimpelistä kotoisin ja käytti Vimpelin 
Suksitehtaan suksia . Liekö vielä silloin 
maksettu stipendejä. 

Kaksi seuraavaa ovat koulun joukkueen 
johtajia ja ylikersantteja. Nimet Lantto ja 
Aherto ovat varmasti monelle koulun läpi
käyneelle hyvin mieleenpainuneita nimiä. 
Herman Aherto asuu pataljoonan nykyises
sä sijoituspaikassa Sodankylässä ja on ak
tiivinen Jääkäripataljoona 1 - Lapin Jää
käripataljoona-killan sihteeri. Aliupseeri
koulun oppi, erityisesti taistelukoulutus 
painui takuulla oppilaan mieleen näiden 
j oukkueenj oh taj ien opetuksesta. 

Siinä he olivat, AUK:n silloiset vaikutta
jat, sillä vaikuttihan jokainen valokuvassa 
oleva kantahenkilöstöön kuuluva tavalla 
tai toisella koulun ja oppilaan elämään. 
Ensin valintavaiheessa, sitten, kuten kir
joittajakin oman aiheen, viestialan koulu
tuksen avulla, sen jälkeen antamalla heille 
mahdollisuuden toimia niissä tehtävissä, 
mihin AUK heidät koulutti. 

Niin silloin, kuten nytkin Vaasan Ran
nikkopatteriston AUK, kasvatetaan kivi
kasarmilla, Vaasan kasarmialueella ja sen 
ympäristössä, aina Lohtajaa ja Rovajärveä 
myöten hyviä ja pystyviä sotilaita ja reser
vin aliupseereita, joilla johtajakoulutus on 
siviilissäkin arvostettua pää.omaa. 

Nyt VaaRPsto:n 30-vuotisjuhlavuotena 
uskon kaikkien entisten vaasalaisten jääkä
rien yhtyvän onnitteluihin tämän valoku
van myötä. 

Kuvassa olevien oppilaiden myöhempiä 
vaiheita on mahdoton tietää. Se kuitenkin 
on varmaa, että jokainen heistä nyt 22 
vuoden jälkeen on paljon muuttunut, to
dennäköisesti paljon myös uutta oppinut 
omalla alallaan, mutta myös reservin up
seereina ja aliupseereina. Ainakin eräs heistä 
on edennyt reservissä kapteenin korkeaan 
arvoon asti. Hän on viestimies, eikä ole 
tässä kuvassa. Jokainen heistä kuitenkin 
lähettää minun välitykselläni parhaimmat 
onnittelunsa patteristolle vuosipäivän joh
dosta ja lämpimät terveisensä vanhalle ka
sarmialueelle. 

Tapani Lampimäki 

VMTK:n 
kuulumisia 

Toimiessani VaaRPsto:n AUK:n oppilas
kunnan puheenjohtajana, jouduin tehtävä
ni puitteissa ottamaan osaa varusmiestoi
mikunnan kokouksiin. Tällä tavoin jou
duin mukaan varusmiestoimikunnan työ
hön ja pääsin opiskelemaan lähemmin sitä 
työtä, mitä varusmiestoimikunnissa tehdään 
Suomen kaikissa joukko-osastoissa eri paik
kakunnilla, missä päin ne sitten lienevätkin 
ympäri armasta isänmaatamme. 

Varusmiestoimikuntien työ on arvokasta 
työtä varusmiesten keskuudessa, varusmies
ten viihtyvyyden, sopeutumisen ym. kan
nalta, helpottaen huomattavasti niitä psyyk
kisiä paineita, joita helposti syntyy olosuh
teiden rajusti muuttuessa ja jouduttaessa 
yhtäkkiä rauhallisesta siviilielämästä soti
laan elämään, aivan erilaiseen, kuin mihin 
on totuttu. 

On luonnollista, että niille miespuolisen 
nuorisomme parhaimmistoon kuuluville, 
jotka lain määräysten mukaisesti ovat as
tuneet suorittamaan varusmiespalvelustaan, 
kuulumatta niiden pinnareiden joukkoon, 
joita niitäkin valitettavasti löytyy, on pyrit
tävä järjestämään kaikki ne edut, mitkä 
heille kuuluvat. Teito ei aina kulje ja siksi 
sitä on jaettava. Sitä jakaa mm. varusmies
toimikunta. 

Kantahenkilökunta ymmärtää asian, eikä 
siinä suhteessa ole moittimista. Jokunen 
poikkeus valitettavasti silti löytyy, mutta 
tässäkin tapauksessa kai poikkeus vahvis
taa säännön. Varusmiestoimikunnan työ 
on aikaa vievää, eikä sitä voida hoitaa vir
ka-ajan ulkopuolella, ei ainakaan kaikkea. 
Kaikesta huolimatta työ toimikunnassa on 
antoisaa ja mielenkiintoista. 

Toivon VMTK:n merkityksen kasvavan 
ja sen ohessa sen toimintamahdollisuuksien 
lisääntymistä. Suuremmissa varuskunnissa, 
kuten mm. Säkylässä varusmiestoimikunta 
on päätoiminen, tehden kolmen miehen 
voimin työtä normaalein toimistoajoin. 
Toimiaikaa tarvitaan lisää myös pienem
missä varuskunnissa, kuten täällä Vaasas
sakin. 

VaaRPsto:n varusmiestoimikunta esittää 
kauttani uljaalle joukko-osastolleen par
haimmat onnittelut 1. 12. 1982 vietettävän 
30-vuotispäivän johdosta. 

Hyvää Joulua ja vuoden loppua toivot
taen. 

VTMK:n puheenjohtaja 
Korpraali Petri Lampimäki 
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•••••••••••••••••••••••••••• 
Sotilasurheiluliitosta 

Suomen Sotilasurheiluliitto on perustettu 
v. 1968 varusmiesten, puolustusvoimien 
palveluksessa olevan henkilökunnan ja hei
dän perheenjäsentensä vapaa-ajan liikunta
tarpeiden tyydyttämiseksi. Eräs liiton pe
rustamissyy oli se, ettei normaalien urhei
luseurojen toiminta ulottunut kaikissa la
jeissa varuskuntiin. 

Vapaaehtoiseen työhön perustuvan Soti
lasurheiluliiton koulutus- ja kilpailutoimin
ta täydentää puolustusvoimien urheilujär
jestelmää. Niinpä Sotilasurheiluliitto j ärjes
tää vuosittain 13 mestaruuskilpailut lähin
nä sellaisissa lajeissa, joissa ei ole puolus
tusvoimien vastaavia kilpailuja. 

Sotilasurheiluliittoon kuuluu 36 seuraa. 
Pohjoisin on Sodankylän ja eteläisin Han-

gon varuskunnan urheilijat. Yhteensä näis
sä seuroissa on 56 000 jäsentä. Liiton pu
heenjohtajana toimii tällä hetkellä kenraa
limajuri Raimo Katona. 

Varsin merkittävän osan Sotilasurheilu
liiton toiminnasta muodostaa kurssien jär
jestäminen. Toimitsija- ja tuomarikursseja 
pidetään mm. riittävän henkiökunnan saa
miseksi, omien kilpailujen järjestämiseksi. 
Valmentaja- ja ohjaajakurssien tavoitteena 
on seurojen tilaisuuksien vetäjien tiedolli
sen tason kohottaminen. 

Tulevaisuudessakin kiinnitetään erityistä 
huomiota varusmiesten sekä varuskunnissa 
asuvien lasten ja nuorten harrastuksiin ja 
samalla pyritään lisäämään varuskuntien 
niukkoja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

ILMAJOEN 

OSUUSKAUPPA · 
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Lääkkeet ja liikenne 

Aiheen tähän tekstiin sain, kun työssäni 
usein joudun vastaamaan kysymykseen, 
"Saako ajaa autoa?" Sinänsä oikea ja asi
allinen kysymys, johon näin maallikkona 
on aika vaikea vastata, mutta olen pyrki
nyt antamaan siihen tuollaisen yleisvas
tauksen. Jos tunnet väsymystä lääkettä 
otettuasi, älä nouse auton rattiin. 

Lääkeaine on yhtä vaarallista kuin alko
holi ja näin ollen on aina vältettävä auton 
ajamista. Usein vastaanotolla potilas saa 
lääkäriltä selvän ohjeen, tämä lääke sisäl
tää sellaista ainetta, että on syytä välttää 
nousemista auton rattiin, joko koko lääke
kuurin aikana tai osan kuurista. Koetan 
seuraavassa lyhyesti selvittää mistä on oi
kein kysymys. 

Vuoden 1982 kuluessa merkitään puna
valkoisella varoituskolmiolla ne lääkeval
misteet, jotka voivat haitata suorituskykyä 
liikenteessä. Lisäksi lääkkeen käyttäjälle 
annetaan apteekista asiaan liittyvä opas. 
Jos lääkkeen määrääjä on lääkäri, on hä
nen annettava potilaalle riittävät ohjeet sii
tä, voiko tämä kuljettaa moottoriajoneu
voa lääkehoidon aikana. 

Aisteista tärkeimmät ovat näkö- ja kuu
lo, jotka vaikuttavat nopeaan reaktioky
kyyn liikenteessä. Kuljettajan vireyden tila, 
huomiokyky ja reaktionopeus vaikuttavat 
suuresti ajokykyyn. Näitä taitoja heikentä
vät erikoisesti juuri alkoholi sekä lääkkeet. 

i ~
1! mM11 ~ j 1 , ~ 1111 1 

~ fiiranlinna 
Raahe , puh . 982-38701 

UUTTA JA TASOKASTA 
VIIHTYVYYTTÄ RAAHESSA 
- TAVATAAN TIIRANLINNASSA 

Seuraavassa eräitä lääkeaineita, jotka vai
kuttavat haitallisesti ajokykyyn. 
1. Uni- ja rauhoittavat lääkkeet 
2. Eräät kipu- ja särkylääkkeet 
3. Antihistamiinivalmisteet (mm. Fenisti , 

Autotabl.) 
4. Silmälääkkeet, nimenomaan näköhäiriöt 
5. Nenälääkkeet (Rinomar, Disiprol) 
6. Yskänlääkkeet (mm. Munkkimxt., 

Multipekt ym.) 
7. Sydänlääkkeet ja verenpainelääkkeet 
8. Huumeet 

Tässä muutamia mainittuja, sen lisäksi 
on paljon muita, joita pystyy selvittämään 
vain lääkäri, ja mahdollisesti apteekki lä
hemmin lääkettä saataessa. 

Ja sitten lopuksi potilaan on tiedustelta
va lääkäriltä 
1. Lääkkeen vaikutusta ajokykyyn 
2. Tiedusteltava milloin hän saa nousta au

ton rattiin 
3. Jätettävä auto kotipihaan 
4. Tutustuttava apteekin antamaan ohjee

seen 
5. Tiedusteltava apteekin ilman reseptiä 

saatavien lääkkeiden vaikutuksesta au
toiluun. 
Mikäli tunnet itsesi epävarmaksi, MUIS

TA: JÄTÄ AUTO KOTIIN! 

Ylivääpeli J Junnola 

Lähdeaineisto Lääkhallituksen julkaisut 

• 200-paikkainen ravintolasali 
• 60-paikkainen looshibaari 
• 100-paikkainen yläsali 

• kolme korkeatasoista ja rauhallista 
kabinettia 

• 58 kahden hengen huonetta 
sekä kaksi VIP-huoneistoa 

• Kaksi saunaa ja takkahuone 

tanssia joka ilta 
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VIIDAKON LAKIA? 
lll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Syvällä Afrikan viidakoissa elää edel
leenkin heimoja, jotka tuntevat vain yhden 
lain, koston lain: "silmä silmästä, hammas 
hampaasta . . . ". Lain periaatteena on 
kostaa samalla mitalla: jos joku tappaa 
toisen, on kuolleen omaisilla oikeus tappaa 
surmaaja. 

Oikeudenmukaistako? Ehkäpä joskus 
tuntuu siltä, varsinkin, jos itse olemme 
kärsineet vääryyttä. Ajattelemme: "kyllä 
minä sille vielä näytän . . . " - Niinpä 
niin, koston laki ei ole vain viidakon laki, 
vaan kyllä se löytyy meistä jokaisesta. 

Koston lailla on kuitenkin liikaa huono
ja puolia. Ensiksikään se ei tunne vahinko
ja: vaikka kaveri olisi kuollut vahingonlau
kaukseen, ampujaa rangaistiin kuolemalla. 
Monesti on syytön saanut kärsiä rangais
tuksen, jopa teloitettu, koska l u u l t i i n, 
että hän oli syyllinen. Toiseksi: koston laki 
ei tunne armoa ja anteeksiantoa! Kolman
neksi, koston laki on kierre, joka jatkuu 
ja jatkuu. Kaveri lyö sinua, sinä lyöt takai
sin. Iskut seuraavat toisiaan, kunnes toinen 
teistä viruu maassa ajatellen: "kyllä minä 
vielä . . . ". Sopivan tilaisuuden tullen 
maahan lyöty kostaa, luultavasti asein, jo
pa tappaa. Surmaaja saa peräänsä surma
tun omaiset, jotka eivät hellitä ennenkuin 
surmaaja on tapettu. Vuorostaan tämän 
omaiset . . . ja kierre jatkuu. Tuttua mo
nista länkkäreistä, eikö totta? 

Joskus tuntuu siltä, että tämä armeija 
elää viidakon lain kierteessä. Ikäänkuin 
useimmat odottaisivat vain hetkiä, jolloin 
voisivat kostaa kokemansa ikävyydet seu
raavalle ikäluokalle. Samoin esimiestemme 
kärsimät vääryydet heijastuvat helposti 
alaisten kohteluun: kapteeni räyhää vääpe-

Iille, vääpeli kersantille, kersantti ryhmän
johtajille, ryhmänjohtajat miehille, ja usein 
vielä tykkimies alokkaalle. - Miten kat
kaista tämä kierre? 

Vapahtajamme Jeesus Kristus opettaa 
vuorisaarnassaan meille uutta lakia koston 
lain sijaan: rakkauden lakia, lähimmäisen 
rakkautta, jonka tärkein osanen on anteek
si antaminen. Jeesus kumoaa koston lain 
opettaessaan: "Kaikki, mitä te tahdotte ih
misten teille tekevän, tehkää myös te sa
moin heille", (Matt. 7:12). Kääntäen tämä 
kuuluu: mitä et tahdo sinulle tehtävän, tai 
sanottavan, älä sitten sinäkään tee tai sano 
siten lähimmäisellesi. Tämän, elämän lii
kennesäännön toteuttaminen omassa elä
mässämme vaatii ponnisteluja ja lähim
mäistemme virheiden anteeksi antamista, 
mutta jos tässä onnistumme, armeija-ajasta 
tulee inhimillisempi kokemus sinulle ja tu
leville ikäluokille. 

Varusmiespappi 
Tkm Arto Lehtineva 
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Uuden LSK-sisaren mietteitä 
leirikesän päättyessä 

Liikkuva sotilaskoti, leirikoti . . . Kieh
tovia, miltei eksoottisia asioita uudelle so
tilask otisisarelle. 

Liittyessäni vuosi sitten paikkakuntamme 
Sotilaskotiyhdistykseen - usean muulla ta
voin maanpuolustushenkisen toimintavuo
den jälkeen, huomioni kiintyi jäsenkorttia 
täyttäessäni termiin liikkuva sotilaskoti . 
Tämähän kuulosti juuri siltä, miksi olin 
sotilaskotityön mielessäni kuvitellut: käy
tännön työtä varusnmiesten hyväksi siellä 
missä he kulloinkin apua ja palveluja tar
vitsevat. Siispä merkitsin rastini kohtaan 
LSK. 

Sattui vielä niin mukavasti, että juuri 
tämä kuluva vuosi on LSK-teemavuosi, ja 
tietoa LSK-toiminnasta on ollut tarjolla 
runsaasti. Tärkein ja monipuolisin koulu
tustapahtuma oli Vekaranjärvellä järjestet-

ty LSK-viikonloppu keväällä. Koulutusta 
leiritoimintaan on annettu oman yhdistyk
senkin puitteissa useaan otteeseen, sillä 
elokuussa Vaasan Rannikkopatteristo osal
listui tykistöleiriin Rovajärvellä, niin myös 
sotilaskoti. 

Ajatus, että minäkin lähtisin mukaan 
Rovajärvelle, alkoi kehittyä. Osaisinko, us
kaltaisinko, voisinko irrottautua kotoa pa
riksi viikoksi. Monet kysymykset risteilivät 
ajatuksissani, kunnes lopulta päättelin: us
kallan kyllä, voin kyllä lähteä, ja jos en 
osaa, opettelen. 

Niin sitten kävi, että heinäkuun viimei
senä lauantaina lähdimme matkaan Rova
j ärvelle. SK-autossamme oli kaksi vakinai
seen henkilökuntaan kuuluvaa ja kaksi va
paaehtoista sisarta sekä tietenkin automme 
kuljettaja. 
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Päivän ajomatkan jälkeen olimme peril
lä J okilammilla. Paikka sinänsä oli iloinen 
yllätys. Kanervakangas, mäntymetsikkö se
kä oikea suuri sotilaskotirakennus, jonka 
pihassa kimalteli tummavetinen, kirkas 
lampi. Ensivaikutelma oli erittäin myöntei
nen. 

Sisällä kodissa oli tehty korjaustöitä. 
Lattiat oli maalattu, kaminoiden tilalle oli 
rakennettu muhkeat takat, uusi myynti
pöytäkin oli timpuroitu. Kaikki oli kun
nossa - silti naisen käsi oli paikallaan vii
meistelytyössä. 

Tähän työhön me ryhdyimmekin heti . 
Matkan väsymys oli kuin pois pyyhkäisty. 
Joku ryhtyi sytyttämään tulta hellaan, jo
ku riensi etsimään apua vesijohtojen ja 
sähköjen kytkemiseen. Joku nappasi san
gat ja lähti lammen rantakiville tasapainoi
lemaan vettä noutaakseen. Kaikki olivat 
innolla mukana. 

Ei mitään paniikkia, vaikka totesimme, 
että puuhella olisi meidän ainoa keinom
me veden lämmittämiseen leirin aikana -
tiedättehän nuo sadat kupit, lautaset, mu
kit pestävinä päivittäin. Vesijohdosta saim
me hyvää raikasta vettä - lähdevettä, jo
ku tiesi kertoa. Tosin silloin, kun pojilla 
oli ruokailun jälkeen oma astianpesunsa, 
meille asti vettä ei riittänytkään. Tähänkin 
sitten kyllä opimme varautumaan. 

Sunnuntain ahkeroimme, jotta kaikki 
olisi kunnossa, kun sotilasjuna maanantai
na saapuisi leiriläisineen. Siivottuamme ko
ristelimme huoneet viihtyisyyttä lisätäksem
me. Tässä suhteessa lapin luonto osoittau
tui perin anteliaaksi. Lähiympäristöstä löy
simme monenlaisia varpuja, tuohta, muh
kuraisia kelopuun oksia. 
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Palosaaren 
Kuva 

Kapteeninkatu 20 
65200 Vaasa 20 

Siinä olivatkin jo sotapojat. Telttakylä 
rakentui tuossa tuokiossa lammen ranta
mille. Pojat näyttivät hieman hämmenty
neiltä. Mitä mahtoikaan mielissä liikkua, 
olisihan edessä neliviikkoinen leirielämä. 

Saimme ohjeet sotilaskodin aukioloajois
ta, ja nyt alkoi tapahtua. Poikia tuntui 
riittävän loputtomiin. Jonottaminen oli 
varmasti harmillista, mutta mieliala näytti 
olevan iloinen ja reipas. 

Näin jatkui sitten koko neliviikkoisen 
leirin ajan. Välillä kävimme sotkuinemme 
maastossa, kun pojatkin siellä olivat. Siellä 
jossakin, kymmenien kilometrien päässä 
leiristä, automme saapuessa myöhään illal
la harjoitusalueelle, saattoi ehkä parhaiten 
tuntea tekevänsä tarpeellista työtä. Sen nä
ki poikien kiitollisesta hymystä heidän saa
dessaan kahvimukinsa ja pullansa. Ilmisel
västä fyysisestä väsymyksestä huolimatta 
pojat jaksoivat olla hyväntuulisia ja reip
paita. 

Kokemuksena leiri oli yhtä uusi meille 
kummallekin osapuolelle, niin varusmiehil
le kuin allekirjoittaneelle uudelle · LSK
sisarellekin. Toivottavasti heillekin jäi hyvä 
muisto Rovajärven tykistöleiristä kesällä 
1982. 

Tällä hetkellä leiri on kaikkien kohdalta 
takanapäin, "palauteiltakin" on jo pidetty, 
ja kuultu kaikkien osapuolten edustajien 
arvioinnit. Tuntuu siltä, että mitään ei ole 
tehty turhaan, puolin eikä toisin. Omakoh
taisena ilon aiheena koen sen, että tulin 
vuosi sitten merkinneeksi rastini juuri koh
taan LSK. 

Sotilaskotiterveisin Raisa Kari 

M EJ ERIAN DELSLAG ET 

MEIJERIOSUUSKUNTA 

VASA VAASA 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
Jukka Puronlahti 
Mittaillessa oli aikaa 
miettiä ... 

Juna jolkutti tasaista tahtiaan pois Vaa
sasta ja Pohjanmaalta. Tunsin joutuvani 
vankilaan, kun viimeinenkin silta kotikon
nuille - raollaan ollut liukuovi - jysähti 
salpaan. Silti aloin tottua siihen ajatuk
seen, että kuukauteen ei tarvitse lakeuksille 
vilkuilla. No, tulisivathan maisemat jyl
hemmiksi, ja koruttomien iltatoimien tilalle 
saunomiset iltauintineen. Tästä lähtien 
pyörisi minun elämäni suurelta osin mit
tausjaoksen ympärillä lähimpänä ystävänä
ni vaijerimies 2, "Ele", 50 m:n ja vaijerin
mitan päässä itsestäni. 

Päivisin emme ehtineet jutella. Jos har
voin oli aikaa, emme ehtineet juuri "Joo"
ta kummempia kuulumisia vaihtaa. Silti 
opimme ymmärtämään toistemme ajatuk
sia ja "fiiliksiä" paremmin kuin saattaisi 
kuvitella. Merkki! - Elen huuto antoi 
yksitoikkoisuudesta turtuneille aivoilleni 
viestin singahtaa jälleen yhden 50-metrisen. 
Muutamaa metriä ennen vaijerinmitan 
täyttymistä saattoi Ele, mikäli oli hyvällä 
tuulella, huudahtaa "hiljennä jo", tai jo
tain siihen suuntaan. Minä taas hilpeällä 
mielellä ollessani arvioin vaijerinmitan ja 

juostavan matkan, tarkasti , ja mittaus su
jui nopeasti. Pitkät päivät ja leirin tuoma 
koti-ikävä alkoi kuitenkin pian naarmuttaa 
yhteistä ammettamme, askelten mittausta. 
Minä juoksin tahallani liian pitkälle, tai 
Ele astui vaijerin päälle, jolloin kuului 
kammottavaa rutinaa ranteestani sen pyr
kiessä irrottautumaan käsivarrestaan pin
gottuneen vaijerin vetämänä. Joskus piilo
tin mittatikut mitä ihmeellisimpiin kaloihin 
tai junttasin ne koko vartensa mitan syväl
le tervaskantoon. Nyittiin vaijeria, huudet
tiin ja valitettiin. Montakaan sanaa ei mit
tauksen aikana vaihdettu, mutta silti ym
märsimme toisiamme, jos niin halusimme. 

Leiri verotti kalustoa ja meitä itseämme. 
Mittatikkuja hukkui, ja ennalta niin vah
valta ja ikuiselta tuntuneen vaijerinkin säi
keet katkesivat kivissä ja kannikoissa. Niis
tä lukuisista askeleista ei monestakaan jää
nyt muuta muistoa kuin kerojen kivikoissa 
haalistuva sivukirjan lehti, mutta se ei kai
keti ole meille tärkeintäkään. Siellä tuli 
monesta sotilaasta ystäviä keskenään. Pit
kän yhdessäolon aikana oli tärkeää, että 
oli kaveri, jolle kertoa murheensa rako
valkealla istuessa, ja joka auttoi puiden
hakkuuvuoron hoitamisessa. Minä opin 
paljon ihmisistä ja yhdessä elämisestä. Toi
vottavasti en unohda teitä - Ele, ja muut 
mittausjaoksen miehet! 

Purkki 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
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.................................. ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,, 
Juhani Elenius 

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Seuraava 
päivä valkenikin harmaana ja täynnä mie
liin hiipivää nimetöntä jännitystä. 

Nyt oli se kauan pelätty hetki - via 
dolorosa, tuskien tie, kujanjuoksu - kes
täisikö kiireessä koottu nyytti tuon epäin
himillisen pitkän matkan 1. patterin pihas
ta VaaRPsto:n Auk:n kolmanteen kerrok
seen ja siellä tupaan numero kaksi . . . 
nyytti ainakin kesti. Tästä alkoikin sitten 
maailman lyhin aliupseerikurssi, jonka ai
kana jokainen (?) meistä tulisi oppimaan 
hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Osalle motii: 
viksi tähän itsensäkehittämiseen muodostm 
kaukana kangasteleva RTK:n paikka. Osa 
taas tyytyi hakemaan mielessään, että kah
deksan kuukauden mies ei tiedä intistä mi
tään. Argumentoinnista riippumatta kaikki 
oppivat ainakin sen, että hurja komento
ääni, virheiden korjaaminen ja taito dele
goida tilanteessa kuin tilanteessa ova~ nii!ä 
ominaisuuksia, jotka tekevät arasta Ja h1l-

jaisesta oppilaasta reippaan ja tehokkaan 
esimiehen, jonka toimintaa voi seurata 
suurella ilolla ja tyydytyksellä. 

Varmaankaan kukaan kurssimme edes
ottamuksia seurannut ei voi väittää, ettem
mekö olisi tehneet kaikkeamme lunastaak
semme sen luottamuksen, jota esimiehem
me ovat osoittaneet valitessaan kovatasoi
sesta saapumiserästämme juuri meidät kou
luttaakseen meistä varusmiesesimiehiä jat
kamaan tämän kunniakkaan tehtävän tii
moilta uusien varusmiesten kouluttamista. 
Auk:n aikana olemme nimittäin syvällä si
simmässämme vakuuttuneet esimiehen tar
peellisuudesta. Jo suuri Platon osoitti 2000 
vuotta sitten, että jos valtaa jaetaan liian 
useisiin ja kouluttamattomiin käsiin on 
seurauksena väistämättä kaaos, joka ei ole 
kenellekään hyväksi. Toivottavasti tämän 
suuren viisaan oivallus on osaltaan kannus
tamassa meitä suuriin urotekoihin kun 
pian pääsemme soveltamaan vielä enim
mäkseen teoreettisesti hallitsemiamme val
miuksia käytäntöön. 

········································· ······ ··············:::·········· ·:::::::: 

MAKSU MENOSSA, 
TIETO TULOSSA! 
Palkka Postipankkiin käyttötilille, 

niin saat hyvän 
palvelun jo 
varman loino
edun. 
Tili si palvelee 
sinua 24 tuntia 
vuorol~oudesso. 
Mol~soo voit 
l~i rj elootil~l~oon. 
Posti tuo l~uitin 
jo torl~on tili 
otteen l~otiin heti . 

iimtt.,Ji(ftG,:\l.li•~ ~~7d;tt~~su on 
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Kysy Postiponl~in l~öyttötilin eril~oisetujo 
postista toi Postiponl~in l~onttoristol 

POSTIPANKKI@ 
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Jukka Puronlahti 
Kaiken maailman 
rämistelij öille 

Unto paasaa, paukuttaa, rämisee ja rää
kyy. Jaska huutaa ja Veikko kolisuttaa. 
Kukaan heistä ei osaa soittaa, mutta he 
ovatkin uudella uusklassistsemppisfuturisti
sella linjalla, jonka taitajina he ovat maa
ilman parhaita. En tosin ole vakuuttunut 
siitä, onko heidän metelinsä musiikkia ol
lenkaan, mutta ikkunansärkemispeliä sillä 
pelataan jopa paremmin kuin Ahti Lam
men Valttikorteilla. Tuskin heitä parempia 
naapurinhäiritsij öitäkään löytyy. 

Nämäkin kaverit voivat kutsua kolinaan
sa musiikiksi, ja raapustaa sakkolappuihin
sa suurin kirjaimin ammatikseen MUUSIK
KO, sillä ainoastaan viihdemusiikki, joka 
kylläkin on musiikin alkuperäinen ja ylei
sin tarkoitus, joutuu sulautumaan tiettyi
hin kaavoihin. Ennenkuin Te, Unto, Jaska 
ja Veikko, rohkenette anoa kulttuuri-, ja 
taidemäärärahoja, ehdotan hienoista tyyli
suunnan tarkistusta, ja kehotan samalla 
liittymään viihdemusiikin harrastajien vei
keään joukkoon. Myönnätte varmaan itse
kin pienet puutteet musiikissanne, ja olette 
valmiit korjaamaan ne seuraavasti: 

Rytmi on musiikin perusedellytys. Rytmi 
on määrätyin väliajoin toistuva teema. 
Kerran tuhannessa vuodessa tapahtuva tuli
vuorenpurkaus on rytmiä siinä missä Säk
kijärven palkkakin. Jos tahti väli kappa
leessasi kuitenkin venyy lähemmäs tuhatta 
vuotta, on sinun hieman vaikea muistaa, 
minkälaisen teeman olet edellisessä tahdissa 
improvisoinut. Kehotan valitsemaan aluksi 
hieman lyhyempiä tahtivälejä. Älä sekoa 
tahdissasi, sillä rytmitön melu ei ole mu
siikkia. 

Jos olet päättänyt hieman avartaa sävel
lyksesi musiikillisia näkymiä, ota mukaan 
melodia ja säestys. Laula tai soita miten 
vaan ja millä vaan, mutta muista pysytellä 
sävellajin perussävelillä. Jos sen tyystin 
unohdit, ei teoksesi ole musiikkia. 

Kun hallitset peruselementit - rytmin, 
melodian ja säestyksen - on sinulla jo 
suuri vastuu nostaessasi sävellyksesi tasoa. 
Muista terssit ja oktaavit. Seuraa tahtiosoi
tusta sekä pidä koho- ja takatahdit mieles
säsi. Pistenuottien paikat ovat tärkeitä, sa
moin tauot. Rakentaessasi hienovaraisia 
stemmoja kiinnitä erityistä huomiota saun
deihin ja eri instrumenttien välisiin balans
seihin. Yhdenkin lenkin pettäessä huomaat, 
että verkossasi on reikä, eikä se toimi al
kuperäisessä tarkoituksessaan. 

Jos meni vaikeaksi, lienee parasta luo
pua muusikon tittelistä, ja ryhtyä vaikkapa 
kuvanveistäj äksi. 
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VIESTILINJA 
Opp. Brandt: Jäykkä poika Kokkolasta. 
Osti kihlat ja joutui melkein myymään 
Volvonsa. Häiritsi aina ruokalassa muiden 
ruokailurauhaa. Motto: Kyllä se on natuva. 
Opp. Haapanen: Pesäpalloilija Vaasan 
Mailasta. Joutui viettämään useita päiviä 
Oulun Hässäkässä sormensa takia, jonka 
hänen vaimonsa oli katkaissut rangaistuk
seksi tappiosta Jyväskylän Kiriä vastaan. 
Motto: Kyllä on herra Everstiluutnantti. 
Opp. Mäkelä: Maanomistaja Kyyjärveltä, 
joka hallitsi mainiosti palvelus- ja yövapaa
anomusten teot. Motto: Pitäs anoa yölo
maa. 
Opp. Nykänen K V: Ruttasi tyttöystävänsä 
autoa ja joutui olemaan sen takia pois 25 
km:n marssilta. Kova poika pelaamaan jal
kapalloa, jota hän harjoitteli tyttöystävän
sä kanssa. Motto: Kyllä VK:llakin ehtii. 
Opp. Lampimäki: 4. Ptri:n "Hunajapupu". 
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Hurmasi hymyllään kaikki sotilaskodin 
vihreät sisaret. Sai AUK:n luumupokaalin 
vältellessään kaikkia hankalampia hommia. 
Motto: Kyllä mä jotain keksin. 
Opp. Suonvieri: Viestilinjan nipo ja kovin 
mussuttaja. Harrastaa lentopalloa ja valitti 
kun Vaasasta ei tahtonut löytyä harjoitus
mahdollisuuksia. Lähetteli postia Jyväsky
lään ja sai sieltä myös joskus palautetta. 
Motto: Olkaa nyt jo hiljaa. 
Opp. Viitala: Viestilinjan hiljaisin mies, 
jolla oli mielessä vain trumpetti. Teki kaik
ki annetut hommat kertakaikkiaan lintsaa
matta ja pääsi kovan yrityksen ansiosta 
Vaasan Varuskunnan soittokuntaan. Piti 
enemmän lakritsista kuin banaaneista. 
Opp. Kinnunen: Jukka "perskeles" Kinnu
nen Karstulasta, jonka tulee ja täytyy toi
mia, kuten ohjesääntö sanoo. Mies, jolla 
on aina materiaali mukana tai sitten sitä 

haetaan YK:lla. Harrasti lauluiltoja Seks
tantissa. Motto: Ei paljon paina! 
Opp. Järvi: Helsingin katujen ja ravinto
loiden kasvatti, joka aina väheksyi ja oli 
sitä mieltä, että ei kannata hitsata mistään 
asiasta. Tasaisesti kohti Lahtea eteni tämä 
viestimies. Mieliruokana kai nakit ja jarru. 
Motto : Liftillä Hesaan ja takaisin. 
Opp. Nykänen K E: Kuninkaallinen kela
pelle, joka jostain syystä joutui raukkiin
kin. Hesan miehenä tunsi ihmeen hyvin 
Vaasan. Varsinkin Birra, Hanken ja Seks
tantti olivat hänelle tuttuja paikkoja. Ei 
tullut armeijaan lukemaan. Motto: Vois 
mennä ottamaan vähän kuppeja YK:lla. 

Opp. Vankka: Hitsi mies kelan takaa. Ar
moton viestimies vaikka hukit painoikin 
toisinaan. Käyttökuntoon ja kuljetuskun
toonlaitto sujui, vaikka tuntuikin, että toi-

set lusmuaa. Motto: En minä voi olla tu
papalvelija. 
Opp. Saranen: Rauhallinen mies Saarijär
veltä, joka ei turhista hermoillut. Eikä ne 
VK:tkaan paljon kiinnostaneet. Mitä nyt 
joskus sotkussa kävi. Kosteat ilmat kai 
haittasi, koska lääkäri joutui imemään pari 
litraa vettä polvesta. Motto: Parempi vesi 
polvessa kuin päässä. 
Opp. Uitto: Innokas mies Vaasasta. Nak
kiraukkikin kiinnosti, mutta aika meni lim
sakorien kantamiseen. Limsa-automaatin 
hoitaja, joka hoiti hommansa, vaikka vä
lillä miesten kurkut kuivuivatkin. Motto: 
Kuka on jättäny pulloja ullakon rappuihin? 
Opp. Tähtinen: Tuntematon Tähtinen. Neut
raali kelapelle, jonka pH-lukua järkytti 
vain muutama iltakalja. Sai salaisia kirjeitä 
Evijärveltä. Viestilinjan hymy. Motto: Jos 
kävis elokuvissa. 

II IIIIII I IIII III IIIIIII IIIIII IIIIII II IIIIIIIII II IIIIHllllllllllllllll lll lll llll lll ll llll llllll l lllllllllllllll llllll llllll l llllllllllll ll lllllllll lll lll lll lll lll ll 111111111111111111 

23 



KESKIÖLINJA 
Opp. Jokinen: Rento perusvaasalainen, joka 
voitti tuvan huonoiten pukeutuvan miehen 
pokaalin, jonka hän kuittasi pelkällä nau
rahduksella. Hän ei myöskään turhaan 
stressannut aamuja, iltatoimissa turha kiire 
pois! 
Opp. Korkiala: Viimeisen päälle rauhalli
nen tyyppi Kälviältä joka ei juuri mistään 
ottanut pulttia. Eikä myös liiemmin kerrot
tavaa. 
Opp. Lähteenmäki: Hiljainen insinööri Hel
singistä, koko linjan varsinainen supersii
vooja, puhtausystävällisyydestään huolimat
ta ei ollut apukouluttajien suosiossa. Var
sinainen "luku toukka", luki aina pikku
tunneille saakka, nukahtaen aina välillä pe
suhuoneeseen. 
Opp. Malmivaara: Suuri siviili-intoilija Vaa
sasta, joka oli aina kärkkäästi vk:lle läh
dössä klo 18.00 tyttöystäväänsä tapaamaan. 
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Hitsasi niin että pellit meni ruvelle, kun ei 
armeija oikein maistunut. Kurssin myynti
tykki. 
Opp. Mäkelä: Kokelas heti alusta pitäen 
viimeistä piirtoa myöten. Perushesalainen, 
joka vei kirkkaasti hitsipokaalin itselleen, 
miehet .. . j ... lauta!! Kyyninen opiske
lijan alku jota eivät pohjanmaan lakeudet 
miellyttäneet. 
Opp. Niemi J M: Laulava futiksen pelaaja 
Vähiksestä. Huumorista ei ollut puutetta 
vaikka aina välillä vähän hitsattiinkin. Mies 
heitti aina levyksi kun oli pienikin mahdol
lisuus. 
Opp. Palokangas: Elektroniikkaan perehty
nyt perussiviili Vaasasta, jolle Raukki ei 
maistunut. Omien sanojensa mukaan ainoat 
asiat, jotka siviiliin pääsyn lisäksi kiinnos
tivat, olivat: iltalomat, tyttöystävä ja nippa 
napan väritys. Järisytti tupaa perusvempu-

lan maineellaan, ja kamppaili ahkerasti 
lusmupokaalista. Kyllä se on natua. 

Opp. Penttilä: Reipas nuorukainen stadis
ta, joka kynsin hampain roikkui kiinni hy
mypoikapokaalista. Omien sanojensa mu
kaan ei koskaan suuttunut, vaikka tyttöys
tävä herättelikin keskellä yötä sunomaan. 
Opp. Pohjola: Sivistynyt klassisen musiikin 
kannattaja Kokkolasta, jolta kuitenkin riit
ti- huumorintajua vähän joka lähtöön. Hy
vät saumat päästä RTK:hon, vaikka asia ei 
välttämättä kiinnostanutkaan. 

Opp. Pohjonen: Tuvan papparainen, huu
morilla kyllästetty Dl Mansesta, jolle vai
mo Ilmajoella oli elämänsuola ja sisältö. 
Varma ehdokas RTK:hon. Älä nyt mitä! 
Opp. Roiko-Jokela: Aina pirteä, tekniikas
ta innostunut kannuslainen. Miehellä ei 
pokka aina pitänyt vaan tuli naurettua ve
det silmissä. Ei mikään papupata mutta 
kun selityksen makuun pääsi, ei loppua 
meinannut tulla. 
Opp. Staaf: Leimasintehtailijan poika Vaa
sasta, joka omisti tuvan kaikki käsityöleh
det ja jokatoisen limsapullon. Kovinkaan 
moni ei katsonut suopein silmin kun hän 
nauroi tyytyväisenä päästettyään metaania 
ilmoille. 
Opp. Tarvainen: Myös yksi heistä joka ei 

paljoa pukahtanut. Harvoin hitsasi mutta 
silloinkin todella hiljaa. 
Opp. Vanhala: Insinöörin alku jolla armei
jan hommat ei aina mennyt oikein put
keen. Muutoin hiljainen kaveri , joka sil
loin tällöin vähän yritti hitsata sievää sau
maa. Eikä tahtonut uskoa vempulan oike
uksiin. 
Opp. Yli-Hallila: Tupamme toinen armo
ton hymypoika, joka keikkui jo pokaalin 
reunalla. Muutoin hän oli tavallinen joka 
sortin urheilija, joka ei juuri vakavaa het
keä nähnyt, eikä hetkeä ilman tyttöystä
väänsä. 
Vääpeli Kuusinen: Reilu ja asiallinen linjan 
johtaja, joka kantoi huolta banaanien pa
remmuudesta. 
Kok. Yliluoma: Edellisen kurssin priimus 
eikä suotta sitä ujostellut. 
Alik. Kaakinen: Kurssin v .. . maisimman 
apukouluttajan maineen saanut mies. Mut
ta liekö siviilissä sittenkään niin paha mil
tä vaikuttaa. 

Keskiölinja on kautta aikojen ollut kurs
sin paras ja varsinainen herrasrnieslinja. 
No tälläkään kurssilla · ei ole epäilystäkään 
siitä, etteikö herrasmiehiä oltaisi, mutta 
paremmuudesta emme mene sanomaan mi
tään. 
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T:MI T. JÄRVINEN 
Asemakatu 12, 65100 Vaasa 10 

MELKA BAARI 
Sepänkyläntie 103 

JALKINEKORJAAMO R. KALLIOMÄKI 
Kirkkopuist. 20 Kyrkoespl. , Vaasa 111695 Vasa 

Leipomo ja Kondiittoria 
OTHELLO 

Bageri och Konditori 
Palosaarentie 18 Brändövägen , Vaasa 

POHJANMAAN TURKIS 
Hovioikeudenpuistikko 13, Vaasa, puh . 122144 

HOVISEPÄT 
VAASA 

VAASAN SQUASH-HALLIT 

KOKKOLAN LUKKO 
Pitkänsil lankatu 33, puh. 143372 

KARITEK OY 
Siltasaarenk. 11 C Helsinki 53 

OY TUNGSRAM AB 
Melkonkuja 4, 00210 Helsinki 21 puh . 670016 

K•VALINTA VILHELM 
Keskuskatu , 65320 Vaasa 32 
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TJ/MITTAUSLINJA 
Kurssin 81 ehdottomasti menestyksekkäin porukka. Joukon keskiarvo hipoi täydelli

syyttä, ja jopa 10 oppilasta korotti tavoiteltuun 4:ään kuntoisuuslomavuorokauteen. Ylei
nen mieliala linjan oppilailla oli se, että viikko oli täysin hukkaan heitettyä elämää ellei 
aina yrittänyt "jotain", lähinnä palvelusvapaata tai yölomia. 

Opp. Alanen: Rauhallinen heppu, joka pe
lotteli Rateko-ryhmää aluksi yseillään. "On
nistui" sairaanhoito-oppilaitoksen bileissä 
pitkän puuduttelun jälkeen. 
Opp. Boström: Knud Bosse, iso pikajuok
sija Helsingistä, joka pysytteli visusti pii
lossa hirvenmetsästyksen alkaessa. Käytti 
suhteellisen runsaasti hajusteita tuoksuen 
aina niin ihanalta että ... 
Opp. Elenius: Hiljainen soittelija, jota 
AUK ei paljoa puristanut. Kiilasi kuitenkin 
''puolikurssikorpiksi'' tyylillä. 
Opp. Harju: Vaimea, mutta tuvan nopein 
asiassa kuin asiassa. Kuorsaus-orkesterin 
solisti. 
Opp. Lahti: Linjan priimus, joka hallitsi 
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kuntoilun ja lukuhommat mutta ei paljoa 
suutaan avannut. Ei oikein saanut komen
toa siivoojiin. 
Opp. Lassila: Piti itseään varmana RTK
miehenä eikä turhaan. Isin poika, joka oli 
aina valmiina hälytykseen, ja saalistikin it
selleen nipopokaalin. 
Opp. Mali: Kovakuntoinen, fiksu kaveri, 
joka vähätteli omia RTK-mahdollisuuksi
aan masentuneena siitä, kun "jenkit" vei
vät tyttöystävän. Löysi kuitenkin tiensä 
Santahaminaan, vaikka ei ymmärtänytkään 
suunnistuksen päälle. 
Opp. Pasanen: Pallo hukassa ja mussutus 
kuului. Tuvan kemikaalimies, jonka meik
kivarastoa olisi kadehtinut jopa Eileen Ford 

tai itse John Holmes . Motto : Missä mun 
lakki on? Kasi avaa kaappis! 
Opp. Patama: "Periaatteessa ja muutenkin 
hallitsen kirjakielen, mikä onkin - hyvät 
ystävät - ensiarvoisen tärkeää valittaessa 
päättäjiä uimataitoisten ulkopuolelta, ja -
korostan vielä - erotettaessa yhteiskun
tamme kerroksista ajattelupääomaa käyttä
vät yksilöt" 
Opp. Pikkusaari: "Mä meen nukkumaan". 
Ei käynyt lukulomilla kertaakaan. Motto
na "mä ammun sut", joka kannatti ottaa 
tosissaan. 
Opp. Puronlahti: Showmies, joka hikoili 
oppilasvääpelin toimessa haaveillen "pyssy
uskovaistenkoulusta", mutta kuorsasi lu
kulomilla. "Koittakaa nyt tajuta, että tää 
on meidän yhteinen homma. Jos joku ot
taa tämän oppilasvääpeli-merkin, niin saat
te ripustaa ne fillarinne vaikka koivun ok
sille" 
Opp. Hyyppä: Suunnistaja, joka hoiteli 
naisasiat urheilukomennuksilla. Luuli, että 
RTK:hon riittää kartta ja kompassi, ynnä 
sipaus charmia. 
Opp. Risku: Hölmöilijä, juoksukone ja 
diplomipäivystäjä. Oppi nopeasti, ettei elä
mä ole pelkkää vempulaa ja helponrahan 
(päivärahat) nostoa. Sijoitti viisaasti varan
sa kumisaappaisiin. 
Opp. Stjerna: Lääkintämies, joka odotteli 
tukan kasvua. 
Opp. Södergård: Vaasalainen herrasmies, 
joka kypsyi hiljaa koko systeemiin ja kart
toi lukemista. Mottona: ''Eikö me tosiaan 
päästä YK:lle? 
Opp. Rajavaara: Mies itse rauhallisuus. Pi
ti porkkanoista, mutta ei halunnut syödä 

retiisejä. Käytti kaiken vapaa-aikansa raa
pien karvalakkiaan. 
Opp. Uusitalo: Nipomies, joka jäi kiinni 
taskulampun valossa lukemisesta. Varmisti 
kuitenkin pääsynsä RTK:hon lähinnä vank
kumattoman perusmajava-ilmeensä ansios
ta. No toki aivojen kapasiteetillakin oli 
osuutensa tapahtuneessa. 
Opp. Väisänen: Nipotti marssiessa, mutta 
unohti aikaisemmat puheensa RTK:n tar
peellisuudesta työelämässä. Aikoo ilmeises
ti työttömäksi, koska lukuhommat eivät 
sujuneet. 
Opp. Tamminen: Arviolta Euroopan hiljai
sin. 
Opp. Ollila: Dl Vaasasta, joka varmisti 
RTK-paikkansa jo varhain keväällä. Kil
paili viimeiseen asti luumupokaalista, mut
ta nääntyi palvelusvapaa-anomustensa alle 
kantaessaan kirjoituskonetta iltatoimien ai
kaan. Siivosi kerran. 
Opp. Kasi: Tuvan tylyttäjä ja herkistelijä 
ei malttanut hiljentyä nukkuessaankaan. 
Luumuili itsensä kaikkiin toimikuntiin ja 
pilipalijärjestöihin. Valitsi ryörnimisen si
jaan palvelusvapaan ja pitkän iltavapaan, 
mikäli ei ehtinyt lajitella lehden mainoksia 
itseoikeutetulla yölomalla. 
Kok. Salo: Ainainen tuhisija. Tylytti todel
la harvoin, eikä silloinkaan käyttänyt mie
likuvitustaan. "Ei pyöritä". Ikäauktoritee
tin puutteessa käytti räjähtävää voimaa. 
Alik. Pellinen: Polypleenikukko ja multip
peli alleeli. Uusine mieleenpainuvine ver
tauksineen todella tervetullut tyyppiyritys 
apukouluttajien kaartiin. 

Ltn. Mäkinen: Vain asiantuntijat RTK:hon. 
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AU 
Kai 

Puh. 120 660 
Kauppapuistikko 38 
65100 VAASA 10 

◄3·1föWR► 

KING 
BURGER 

IWhMW·-' 
Elintarvike ja 
grillituotteita 

Livsmedel o 
grillprodukter 

PUH. 213 916 TEL. 
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TYKKILINJA 
Tykkilinja oli taas, kuten aikaisemminkin, paras, vaatimattomin ja kaunein. Kaikista 

linjoista tykkilinja veti parhaiten yhtä köyttä ja sen huomasi tuloksista. Mottommekin 
kuvasti meidän jaloja periaatteita: "Ei voitto eikä edes reilu peli vaan Toukokuun neljäs. 

Opp. Alitalo: Mies, jolla oli vain yksi pää
määrä: RTK:n paikka. Siivoukset eivät 
paljon painaneet, josta motto: Ei mun tart
te, mä oon tuvan esimies . 
Opp. Ankelo: Tuvan hurmuri, joka oli vä
syneempi lomalta tullessaan kun sinne läh
tiessään. Motto: Mä meen ... tota muijaa. 
Opp. Antikainen: Tuvan luumu, jota ei 
saanu hitsaamaan sitte kirveelläkään, hal
litsi hommat käytännössä mutta teoria ei 
paljon painanu. Motto: Serkku olis laivalla 
töis . 
Opp. Heir: Mies, joka tunsi tykit parem
min kuin suomenkielen, huumorimies vas
ten tahtoaan. Motto: Valmistautukaa siir
tolaitteen siirtoon. 
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Opp. Hoffren: Isäpappa Kuopiosta hallitsi 
lomanpidennysten saamisen, mutta siihen 
se hallitseminen sitten jääkin. Motto: Mi
ten se aikeen meni. 
Opp. Huhtakangas: Tuvan Spede, joka voit
ti kirkkaasti hitsipokaalin ja aiheutti kaa
suhälytyksiä tupa Nro 3:ssa. Tuvan hitain 
mies jonka motto oli: Te pojat ette tiiä 
hitsaamisesta mitään, oottakaa ku tulee 
hälytys. 
Opp. Ilkka: Kurssin mussu, mussutti aina 
ja joka paikassa. Pelkäsi maitojunaa kuin 
ruttoa. Motto: Em mää tajua tästä yhtään 
mitään. 
Opp. Isokoski: Pieni mutta julma mies 
AUK:n aikana oppi huutamaan ja räyhää-

maan, taisteli häirikköpokaalin itselleen. 
Motto: Nyt turpa kiinni. 
Opp. Kallio: Moottori-AV jolle vaimo oli 
tärkeämpi kuin AUK. Reputti kokeissa 
mutta ei paljo stressannu. 
Opp. Keko: Tiukka huumorimies jolle har
joitusvapaat oli henki ja elämä, kieltäytyi 
RTK:n junasta. Motto: Meillä on matsi 
huomenna. 
Opp. Kurunsaari: Mies, joka vietti yönsä 
lukulomilla mutta siitä huolimatta RTK:n 
ovet eivät auenneet. 
Opp. Kärnä: Jyväskyläläinen hylje joka tu
li jo lapsena inttiin, nukkui mieluummin 
lukulomilla kuin sängyssä. Motto: Siitä 
huolimatta huomenna lomille lomps. 
Opp. Liinamaa: Mies joka oli jo ostanut 
lipun maitojunaan mutta armahdettiin vii
me hetkellä. Motto: Pojat hei, miten se 
nyt aikeen meni. 
Opp. Mannersuo: Kurssin priimus joka ei 
tästä tittelistä ollut erityisen ylpeä, piti lo
mista, lukulomista Ga herbasta). Motto: Ei 
tässä tartte tervehtiä. 
Opp. Natri: Tahti-Natri· Hesasta joka ei 
kumipäitä paljo arvostanut, ennen ku pää
si nakki-raukkiin. Motto: Ei sitä joka poi
kaa oo kenraali tylyttäny. 

Opp. Niemi: Tuvan toinen urheiluhullu jo
ka pelkäsi hukeja ja rakasti harjoitusvapai
ta. Motto: Kyllä me siellä lätkääkin pela
taan. 
Opp. Nyman: Hiljainen mies Vaasasta jo
ka lähti salaa ratekoon. 
Opp. Reini: Karski mies Karstulasta jota ei 
paljo hommat painanu. Motto: Raaka peli 
Ranualla. 
Opp. Saari: Armoton huulenheittäjä Seinä
joelta joka eli omissa ajatuksissaan. Mot
to: Natri, jätä jämä. 
Opp. Vilponen: Vei kurssin läpi kohtalai
sella menestyksellä ja raivasi tien asesepäk
si Kokkolaan. Motto: Tää on vaan elämää. 
Opp. Vinkvist: Asiallinen mies joka joutui 
asumaan banaanipoikien tuvassa. Pelasti 
itsensä lähtemällä RTkouluun. 

Vääp. Hölsö: Kouluttaja joka herätti tyk
kilinjan oppilaissa pelkoa ja kunnioitusta. 
Kok. Paloluoma: Hermo apukouluttaja jo
ka hitsasi aina ja joka paikassa. Motto: 
Tätä harjoitellaan sitte illalla. 
Alik. Laine: Hurja apukouluttaja jolla 
huumori irtos, mies josta kaikki pitivät 
vaikkakin Laineen veijarihukit toi hälyryh
mille harmaita hiuksia. 
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OY KONTRAM AB 
HELSINKI 

PIHKURIN AUTO 
Viitasaari 

HEIKKI KOIVUNEN KY 
62900 Alajärvi 

SAARIJÄRVEN KUNTA 
Puh. (944) 2911 

MUSIIKKILIIKE REWATT OY 
Kolmaslinja 19, Helsinki 90-737680 

URHEILUPUOTI 
Ur11eilu- ja vapaa-ajan erikoisliike 

Puh . 70860 Kannus 

E. TAULUN AUTOLIIKE OY 
Tervajoki , puh. 961-785056 

AUTOMYYNTI REIJO MYNTTI KY 
Tervajoki , puh . 961-785340 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440 Tervajoki 

KOKKOLAN RENGASHUOLTOLIIKE KY 
Ahertajantie 1, 67900 Kokkola 90 

Puh. 968/26338 

AUTOLAND 
Keuruu, puh. 943-10112 

Sairaankuljetus HALLIN & KLEMETS 
Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa 13 

puh. 112641 

PUISTOPARTURI 
Kauppapuistikko 16, Birran sisäpiha 

T-market SPAR-CITY 
Vörå, tel. 56555 

Matkarengas Oy:n Asioimisto 
ERKKI LAAKSO 

943-20510, Keuruuntie 16, 42700 Keuruu 

K•VALINTA RANTA KY 
62100 Lapua, puh. 964-387262 

YLLIN VÄRI OY 
62100 Lapua, puh . 964-387133 
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SCHAUMANIN 
UUDET - TURVALLISET - LASTULEVYT: 

WILHELMI 
JA 

VIHREÄ WILHELMI 

Kysykää levy- ja vaneriliikkeistä, tai 

OY WILH. SCHAUMAN AB 
PL 240 
(Yrjönkatu 13) 
00121 Helsinki 12 
puh. (90) 646 018 
telex 121342 wshki sf 

Jyväskylän tehtaat 
PL 149 
40101 Jyväskylä 10 
puh. (941) 216 611 
telex 28109 wskmo sf 

Muovipainatukset 
ammattitaidolla 

OY INPLASTOR AB 
Länsituulentie 8 C 02100 ESPOO 10 

Puh. vaihde 90/ 463 700 
Telex 122299 succo sf 

VÄRIKÄS MAAILMA 
TEETI'ÄÄ MEILLÄ TYÖTÄ. 

Me nimittäin erottelemme 
sen kaikki miljoonat sävyt 
Scanner Dainippon Screen 
606 laitteella. 
Huolehdimme myös sivu-

• ja arkkiasemoinnista. 

\lLITOPISTE Of 
Soukantle 13, PL 12. 02360 Espoo 36. puh. 801 1066 

AURA ON JÄLLEEN TASOIITAMASSA 
SUOMEN OLYMPIAJOUKKUEEN TIETÄ 

SARAJEVOON JA Los ANGELESIIN. 

naa Ait. 1111111 
DDl'JQ5e9111111 
111111 "'( IIEIB 
Elllilw==IIEI■ 

>X<AURAVHTIÖT 
SUOMEN OLYMPIAURHEILUN VIRALLINEN TUKIJA 
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,. ratkaisevat 
Aluekon11ont 

Ham,na Hets1nk1•Vantaa 
Len1oasema Kouvola 
lappeenran1a Nurala 
V;umkkala , IPF KulJ8!"kset 

-voitot tai 
tappiot • 

Oy Raiafluolinta Ab 
Hameent,e 31 00500 HELSINKI 50 
puh 90-750233 tele). 121085 
ra1ahst 

Finn-Lassie pukee koko 
perheen ulkoiluun ja 

vapaa-aikaan 

KOKKOLA, Yrittäjäntie 5-7 
Puh. 968-15 255 

LlJFläkt 
Suomen Puhallintehdas Oy 

EII J~~liJ 
Pankkikortti 

-moderni ja 
monipuolinen 
maksuväline 

Helsingin Osakepankki 
Kansallis-Osake-P ankki 
Vaasan Osuuspankki 
Vaasan Suomalainen 
Säästöpankki 
Vaasan Säästöpankki 
Yhdyspankki 

SISÄ-SUOMEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

VIITASAAREN 
SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

L.Falk Ky 
Varastokatu 9 
Puh. 118 208 
Auto puh. 94040/61546 
65140 VAASA 14 

MAKO SAMMUTTIMET 
myynti ja huolto 

KESOIL-KAHVIO 
M.HANKA 

Sairaskodinkatu 1, 65100 VAASA 10 
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Kuljeta kerralla 450 kg enemmän! 

SUKKELA A 550 A 
ha-perävaunu 

----, 
• kantavuus --~\\ 1 

450 kg ---- :::, 1 • 1 
• lavan pituus 200 cm ---_;i\l ~,se _____ _ 
• vaakatasoon l uettavat I C:.V"J."- _ - - -

etu- ja perälaudat 1 ~ _ - - -
• valot tärinäeristetty 1- - -
• tyyppikatsastettu -

hyväksytty ristiinkytkentään 
• saatavana myös sinkitty malli 
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Tukeva SUKKELAA 550 A laatuvaunu ratkaisee 
monen monta kuljetuspulmaa. Edullisesti. 

/'ll'A.KONESOKOS 
~ OSUUSKAUPAT 

lllkäiervo 
Lapinlahdenkatu I b,00l80Helsinki 18, puh . 90-6944511 

Vanha vaihtoi 
kuteet ja lähti 
siviiliin tienaamaan 

Ilmarisen 
työeläkettä 

edullisesti! 

• AUTOIIRIOSIT 
• IUTOTIRIIKKEET ~ 
• TYOKALUT ~ -·•. 
• HITSIUSKONEET ~ 
• KORKEIPIINEPESURIT 
• MOBIL ·ÖLJYT 
• MONROE ISKUNVAIMENTIMET 

Kokkolan 

VARAOSAKESKUS 
ANTTI CHYDENIUKSENK. 49 , puh . 968-12041 

SALA·AMPUJ ANK 3 

HOP:n pankkikortilla 
hoidat raha-asiasi 

joustavasti 
~ PANKKIKORTTI·BANKKORT Voit maksaa sillä kaupoissa, ravintoloissa, 

huoltoasemilla - kaikkialla, missä näet 
HOP:n pankkikorttitunnuksen. ~~ 

050453- 0945 ' 
30 3140 34 568 
SALDO ANNA 
HOP HAB 34 1234 ~ . 

HELSINGIN OSAKEPANKKI 1 9 8 0 
HELSINGFORS AKTIEBANK -

Pankkikorttisi on pätevä henkilökortti 
konttoreissamme ja asiakaskortti jolla 
nostat rahaa tililtäsi. Se on myös auto
maattikortti, jolla saat käteistä palvelu
automaateistamme. 

Il!d dg_9Ji,n, i lffk.nikki 
palvelu pankki 

KÄVITKÖ SALUUNASSA ?? 
- Yl ivieskan " stressintorjuntapaikka " 
- Tarrat , julisteet 
- Lehdet, kirjat , levyt, kasetit 
- Erikoiset lahjatavarat 
- Parhaat pilailutavarat 
- Lasi• ja metalliesineisiin ilm. kaiverrus 
- Korut·, taulut ym . 

PILAILU JA TARVIKE SALUUNA 
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DISCD 
RESTnURnHT 

Ti-la 
Klo 18.30-0.30 

Do The KV 

· Ulla&nN 

Hllr-rd11:1 
Raastuvank. 31 puh. 961-122316 

SLO-sähkölämmitysjärjestelmä 
pitää lämmityslaskusi kurissa 

Muiden lämmönläh
teiden huomiointi 

• 

Lämpötilan pudotus 
1 11 11f '1 •,'• H.lctf '.l,.-,-3.1 ..arnoc,1113 

:·1-_ _rc_n 
•.i 1 ' r, ' I•,. 1 '.', • r, ' µ,. 1 , 

Lämpötilan pudotuksen avulla säästetään 5 % 
yhtä pudotettua astetta kohti . 

Pudotuksen suuru us käyttötarkoit uksesta ri ip
puen säädetään te rmostaatista ja ohjaus tapahtuu 
RKU-säästökel lolla. 

Lämpötasojen oikea mitoitus 
EKT-termostaatti huo-

1 mioi muut lämmönläh-
teet ja reagoi herkästi ja 
äänettömäst i lämmön-

Tasolämmittimet on 
edullisinta asettaa koko 
ikkunan leveydeltä. 
SLO-tasolämmittimien 
leveydet ovat 30-185 cm 
ja korkeudet 20, 40 ja 
60 cm. 

va ihtelui hin . 

01 300 VA NTAA 30 45130 KOUVOLA 13 70700 KUOPIO 70 90120 OU LU 12 20310 TUR KU 31 65200 VAASA 20 
Sähkömetsä Asen tajankatu 9 Vo lttikatu 4 Tyrnävänt ie 8 Lukkosepänkatu 5 Wo lff int ie 36 
Pu h . 90-8381 Puh . 951 -15251 Puh . 971-227788 Puh . 981 -223144 Puh. 921-395777 Puh . 961 -117144 
Telex 124431 Telex 52238 Telex 42217 Te lex 32175 Telex 62525 Telex 741 34 

KRUUNU 
SUPER BOTNIA 

JOKU AINA VOITTAA 

TULE PELAAMAAN JA VIIHTYMÄÄN 
• Tuet samalla vaasalaista nuorisotyötä 

SAMMUTTIMIEN MYYNTI 
TARKASTUKSET JA HUOLTO 
- oletko tarkistuttanut sammuttimesi 

säännöllisesti 
- osaat myöskin käyttää sitä ja tunnet 

sen sammutustehon 
- TOIMIVA SAMMUTIN on TEHOKAS 

TYÖKALU tulipalon sattuessa 
- luotatko sinä sammuttimesi 

toimintakuntoon 
- OLETKO EPÄVARMA? 
- ota yhteyttä, niin voimme neuvoa 

ja opastaa sinua 

T:mi LAATUSAMMUTIN 
Osoite/Adress: 66530 Koivulahti 
Puhelin /Te lefon : 961/40229, 961/222314 

Palonsuojeluterveisin 
Toivo Kähkönen 
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keskitä 
komponentti ostosi 
""1 meille 

. ' ffi3 RSCHER ELEKTR0~:

1 

........ ~ 
ITT _ •• , .. , · iffii@i 

~ National ~ TEXAS 
~5emiconduclof' "i:YINSTRUMENTS 

M MOTOROLA 
MONIPUOLINEN ELEKTRONIIKKATALO 
TUO WERTI CAL ! mII 

11~~~00' FAIACHILC 

VAIKKA MITÄ ... 

Jokamiehen Tietokone 
jossa on ääni ja värit! L ______ __J 

~~ 
IFLUKEl" 

Weller b~ 

~ 11' 1~ 1~"1~1 t~A 1 .. 
ELECTRONICS 

HIETASAARENKATU 13 PL102 
6!5101 VAASA 10 

PUH 121 707 

NYKYAIKAINEN 
KIRJAPAINOTAITO 
TAKAA KORKEAN 

LAADUN 
PAINOTUOTTEISSA. 

KÄY TAI SOITA! 

Temppelikatu 9 
00100 Helsinki 10 

Puh. 443628 

~ TAPIOLAt-6 
C]) suuri suomalainen eräkirja.;. _ 

Jämäkkä suurteos 
suomalaiselle erämiehelle 

,~9.ko sarja valmis 
==rt ·~i:-

- suurin koskaan Suomessa 
ilmestynyt eräki~a 

- 6 suurta, loistavan väri
kästä osaa 

- 2 400 suurikokoista sivua 
- yli 3 500 kuvaa, lähes 

kaikki värillisiä 
- eloisa, ytimekäs teksti 
- tehty suomalaisin asian-

tuntij&voimin Suomen 
oloihin ja suomalaiselle 
käyttäjälle. 
Toimitusneuvoston 
puheenjohtajana on yli
johtaja Tauno V. Mäki 

W EI LI N+ffffffS 
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NIXDORF 
COMPUTER 

40 

VAKKURIOY 
KESKUS KORTTELI 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 
Kokkolan myyntikonttori , puh. 968-19411 

VERRY-TUOTE 
69600 Kaustinen 

VAASAN MARKIISI JA PALJEOVI OY 
Wolff intie 36, 65200 Vaasa 20 puh . 961 -111603 

YHT. KUPIAINEN 
65200 Vaasa 20, puh. 119140 

EVIJÄRVEN SÄHKÖPALVELU OY 
PI 9, 62501 Evijärvi , puh. 967-51217, 51170 

KOKKOLAN OSUUSPANKKI 
62500 Evijärvi, puh. 967-51044 

EVIJÄRVEN 
PERUNAJAUHOTEHDAS OY 
62540 Vasikka-aho, puh. 967-53119 

MÄNTYKANKAAN SÄHKÖ OY 
Tehtaankatu 26, puh. 968-20251 , Kokkola 

PESOLAN LEIPOMO 
Kokkola, puh. 13493 

E. SANDKVIST & CO KY 
67100 Kokkola - Gamlakarleby 

Puh. 968-11456, 11457, 

VÖRÅ ANDELSHANDEL 
VÖRÅ 

KESOl~LANTBRUKSCENTRALEN 
HÅKAN KATTIL 

Vörå, tel. 56164, 56601 

YLI HÄRMÄN TB-HUOL TO 
Om. Simo Kujanpää 
Ylihärmä, puh . 46131 

LAPUAN OSUUSKAUPPA 
Alajärvi , Vimpeli , Lapua, puh . 964-387387 

PUIJON PELTI- JA RAUTARAKENNE 
Kuopio, puh. 971-312844 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 
Liisanlehdontie 2, Vanha Vaasa 

TARRAPAINO SERIPLAN 
Palosaaren Yrityskeskus Vaasa 20 
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Passikuvat edullisesti 

Seppälän Valokuvaamo 
-hyvän kuvan paikka-

Kauppapuis1illo 37, 65100 Vaasa 10, puh (961 ) 118 000 

KODIKKUUTTA 
SISUSTUKSEESI LÖYDÄT 

MEILTÄ 

SOKEAIN AITTA 
Vaasa, Kauppapuistikko 24 

Puh . 961 -115703 

Näin laitat Marmo-Flor 
päällyste en. 

...b 
MARMÖ~FIDR ~ ~ 

COLVI.ACK - -
IAffiAlAl. ....... l'OII.JICK\'AANISH 

VUINISIIAIINI,! ,.it,. 
MARMOHDR 

~ -----~-· --= 

Oy MARMO COLOUR Ab 
VAASA - VASA 

Hoviolkeudenpuistlkko 20 B Hovrättsesplanaden 
65100 VAASA 10 VASA 

~ 961-112522 

BOUTIQUE 

TARJA NISKANEN 
UNIO NINKATU 30, 00100 HELSINKI 10 PUH. 90-652 386 

osakeyhtiö AP :n konepaja 
KOKKOLA 968-18222 

Konepaja • Laadunvalvonta 
Nosturit 

TENNIS-SQUASH 
CENTER 
Tule meille 
pelaamaan 

Puh. 113 700 

=> ,_ 
POHJOIA-YHTIÖf 

TB-HUOLTO 
T&R. KOSOLA 

Olympiakatu 5-7, Vaasa 
Puh. 118995 
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RAUNIO BAARI 
RUIN BAREN 
Vanha Vaasa Gamla Vasa 

Kiva kahvipaikka 
Lounas 15,00 mk 

Bändikamat 
erikoisliikkeestä 
Vahvjstimet 
Kitarat 
Tarvikkeet 

u11111ou111• 
Pitkäkatu 41 Vaasa 
Puh. 961-110159 

Asu ja viihdy Vöyrillä -
hanki työpaikka 
Vaasan seudulta 

•• 

VOYRIN 
KUNTA 

~ 
{.Jainokuoa Öq 

Henry Fordin katu 5 H • 00150 Helsinki 15 

44 

Pieneläin vastaanotto 

Aarno Saari 
Lammentie 8 B 
211768 

Vöyrillä teitä palvelee: 
Helsingin Osakepankki 
Suomen Yhdyspankki Oy 
Vaasan Osuuspankki 
Vöyrin Säästöpankki 

§ 
KERAVAN 
KAUPUNKI 

Vaasan 
Kylmäkone Oy 

Varastokatu 9, 65100 Vaasa 10 
Puh. 116 100 

ILMAJOEN 
OSUUSKAUPPA 

Kauppatie 20, 60800 Ilmajoki 

Mennään bussilla 

KÄKELÄN 
LIIKENNE Oy 

Ouluntie, Raahe 
Puh. 982/37306, 37566 

Rakennustarvikkeita 
montusta vesikattoon 

Ra kennustarvikeliike 
ALATALO & 
LAUKKONEN 

Kokoproteesit, pohjaukset, 
korjaukset 

Erikoishammasteknikko 
ARTO MYLLYMÄKI 

Puh. 964-142438 
Porvarinkatu 4 B Seinäjoki 

Ruostumattomia pesupöydän 
kansia edullisesti. 

Kaksi allasta: 100 cm 505:-
120 cm 520:- 150 cm 550:

Muut mitat samassa suhteessa. 

SYVÄOJA 
K-RAUTAKAUPPA 
Lapua. Puh. 964-387201 

- 11-varaosat h- ja k-autoihin 
edullisesti 

- käyttöautot 

SALOISTEN 
AUTOHAJOTTAMO 
Raahe, Vihannintie. Puh . 982-33474 

HALUTESSASI HAUSKAA 
Tilaa meiltä: DISCOT, ARTISTIT, 

ORKESTERIT, JUONTAJAT 

Kansakoulukatu 4, 84100 Ylivieska 10 
Puh. 983-20948, 23811 
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Palvelee tehokkaasti joka päivä 
Betjänar effektivt varje dag 

klo 10.00-22.00 kl. 
Elintarvikemyymälä • Livsmedelsaffär 

Grilli • Kioski 
Grill • Kiosk 

Sepänkyläntie 58 • Smedsbyvägen 58 

(fi!j:': ~vas, 

9 
Huoltoasema 

KARI 
PIKKUSAARI KY 

Keuruu 
P. 943 -20436 

M-P 7-21, l 8-21, 
S 10-21 

POYTlLIINAT • RVWYT • RAANUT • 
MATOT• IITTAU.•U.SJT • YM. 

BORDSDUKAR • RYOR • RANOR • 
MATTOA• IITTAU.•OU.S • MM. 

Koliin - Hem (961) 212016 
Palosaarent1e 61 D 22 BrlndOvagen 
65220 Vaasa • vasa 22 

Puh. f961 )1 20960Tel 65100Vaasa - Vasa10 
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KEURUUN 
TALOUSKAUPPA 

42700 Keuruu 

inneh. B - R ÖSTERÅKER 
Tel. 961-56129 ~ 94040/111146 

Reilu 4-ovinen 
alle 23 tonnia ~,,,.rJ"'-.l•,9~ 
Skoda 120L ~ ,___ • 

22700 --- r 7/ 
AUTOLIIKE 
Reijo Lähdemäki Ky 
Raastuvank. 55, 65100 Vaasa 10 
Puh. 961 -119963, 119156 

1 GAbbERIA ,· 
: ~ LAATUKEHYSTÄMÖ & TAIDEMYYNTI 
. Martti Jormanainen , 

1 PUSKANTI E 12 Puh. 964-25 032 ; 
. 60100 SEINÄJOKI 10 _Kotiin 964-25 032 

- -- ---- - --- ·-

a 0 ~!,~!2T~_IA 
"""S" 1 uus u,; ,u,RLE Pvv I H11,u,N11.-. I K-'UH,._ ..,,., 
y.-,5.-, P011,\RLE8Y 
961110:ioo 96720(811 968!1!1220 96"110/0I 

Passikuva 
minuutissa meiltä 

ky vaaaan kuva 
vaaa fo•o kb 

HYVINKÄÄN 
AUTOSPORT OY 

HÄMEENKATU 38 PUH, 15331, 15448 ja 17449 

LUKKOSEPÄNLIIKE 

6i ~~~~,~~VAIN 6i 
Neljäs linja 26, 00530 Helsinki 53 
Puh. 718564, 739837 

PAAVO RANNILA OY 
82800 VIMPELI • PUH. (988) 51820 TELEX 72•135 KAP SF 

TULE MUSIIKKIOSASTOL~E:~E 
KUUNTELEMAAN! MEIL2LO LA 9-15 

ARK. 9- , · 
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Tämän lehden 
kannen erottelu 
Laakakuva Oy:ssä 

Sotilaan paras uutislehti 
Kannattaa tilata siviilissäkin 

Maakunnan ykköslehti 
PI 37, 65101 Vaasa 10, puh. 961-111411 


