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PORRASTELUA! 
Tarkastelin tuossa kirjahyllyssäni olevaa lehtipinoa, joka koostui 

"Porrastus"-lehden tähän asti ilmestyneistä numeroista. Toden totta 
lehtemme on jo seitsemän (7) vuotta vanha, sillä ensimmäinen nume
ro näyttää ilmestyneen kesällä v 1976. Selailkaammepä sitä hieman. 

Lehden kansikuva on mustavalkoinen . Siinä on kanuuna tuliase
massa meren rannalla, ilta-auringon laskiessa mereen. Todella varsin 
onnistunut kuva. Ensimmäisellä aukeamalla on patteriston kunnia
marssin nuotit ja komentajan tervehdys, jossa perustellaan tällaisen 
lehden tarvetta ja toivotaan lehdelle pitkää ikää. No, se toivomus on 
toteutumassa. 

Varsinaisia artikkeleita on vähänpuoleisesti. Ilmeisesti kesä ja lo
mat ovat haitanneet. Yli! R Kurtto selvittelee ensin Rovajärven leiriä 
kirjoituksessaan "Kohti Rovajärveä" , antaen mm hyviä neuvoja ilta
lomalla käyttäytymisestä. "Patteristo urheilee" on kapt M Pääkkö
sen osuus lehdessä. Hän päätti kirjoituksensa luetteloon patteriston 
saavutuksista kilpaurheilussa, ja se on todella komeaa luettavaa. Vie
lä ovat lehdessä Kerttu Lappalaisen artikkeli "Sotkusta" ja Seppo 
Viitamäen kirjoitus vakavista asioista . 

Vaasan Rannikkopuolustajain killan puheenjohtajan, patteriston 
komentajan ja aliupseerikoulun johtajan tervehdyksen jälkeen seu
raavatkin sitten kurssikronikat, jotka ovat vuosien saatossa säilyneet 
ällistyttävän samankaltaisina. Otetaampa muutama esimerkki: 
Eero "Pikku-Eero" Havia -49 
- sattuipa ikävästi päällekkäin siivouspäivä ja hallituksen kokous 
Mikko "Hermo" Perälä -56 
- voi per . .. le, ei se voi olla mun siivoushuki 
Jarmo "Uni" Selin -52 
- Krooh, krooh (silmät auki) 
- tulenjohto omaa luokkaansa 
No niin, tuskinpa oppilaat paljon ovat muuttuneet, joten tällaisia 
löytyy ehkä tästäkin "Porrastuksesta". 

Porrastus n:o 1 / 1976 päättyy kahteen kuvaan joissa esitellään pat
teristomme Kraz-vetäjää ja 130 K 54 kalustoa. Kuvien alla lukee pat
teristomme uusinta kalustoa. Sitähän ne silloin olivatkin. 

Tästä vaatimattomasta mustavalkoisesta numerosta on kehitys joh
tanut meidät nykyiseen värikkääseen lehteemme. Painos joka silloin 
oli n 600 kpl, on vuosien myötä noussut kaksinkertaiseksi, joten ke
hitystä on tapahtunut. Uskon, että "Porrastus" on tullut jäädäkseen. 

Näissä muistelun merkeissä toivotan kaikille lukijoille hyvää kesän 
jatkoa! 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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FEARD OF FLYING? 
Olen saanut toimia varusmiespappina 

VaaRPstossa kohta neljän kuukauden ajan. 
Tielleni on sattunut kaikenlaisia tapahtu
mia, mutta yksi jäi erityisen hyvin mieleen. 

Oli toukokuu. Oli mukava olo. Vähän 
jännittynytkin. Juuri menossa )inja-autolla, 
jonka määränpää oli IlmaSK Kauhavalla . 
Ainahan nämä kokemukset ovat mukavia 
ja antoisia matkoja, mutta tällä kerralla 
oli mukana ihan uusi kutina vatsanpohjas
sa . Syynä siihen oli että esimieheni sotpast. 
S. Viitamäki oli mumissut jotain lentämi
sestä. 

Nythän on näin, että en minä mikään 
ensikertalainen ole. Ei , heh, olenhan minä 
kerran aikaisemminkin ollut koneen kyy
dissä . . . Silloin oli kyseessä rauhallinen 
matka Ahvenanmaalta Turkuun. Sen mat
kan kokemukset olivat huonot, mutta siitä 
reissusta olikin jo aikaa kolmisen vuotta. 
Joten toivekkaalla mielellä latasin filmiä 
kameraan ja sanoin : "Siitä tulee varmaan
kin ihan jännittävä ja kiva kokemus" kun 
Seppo sanoi että "huomenna on sitten len
to edessä". Pientä jossittelua oli vielä, ei
hän mikään ole intissä varmaa. Matka piti 
suorittaa pienellä (?) 5 istumapaikalla va
rustetulla koneella. Ei mikään hirvittävä 
hävittäjä, vaan rauhallinen potkurikone. 

Perjantaiaamu tuli, ja silloin pääsin len
tämään. Koneessa oli mukana kaksi kuljet
tajaa, yksi englanninkielen opettaja (jonka 
vuoksi koko lento suoritettiin) 1 sotpast. 
ja yksi tykkimies. 

Taitavien "kuskien" ansiosta kone nousi 
mukavasti , ja lähti kiipeilemään kohti tai
vasta. Pilvipeitteen läpi pyrittiin , ja silloin 
rupesi tapahtumaan . Kone keikahteli ja 
keinui kuin laiva myrskyssä. Kuitenkin mi
nä pystyin pitämään aamiaisen sisäpuolel
la, ja kuvasin hullun lailla maisemaa, jotta 
unohtaisin pahoinvoinnin. Ja katso, yhtäk
kiä kone kulkikin tasaisemmin kuin juna 
(kiskoilla). Silmieni edessä avautui kum
mallinen satumaan maisema. Ihan kuin 
pumpulia olisi ollut kaikkialla. Tuli sellai
nenkin hullu idea mieleen , että jos tästä 
nyt hyppäisi, mitään pahaa ei tapahtuisi. 
Lasku olisi pehmeätä kaiken pumpulin se
kaan, niin ihanalta se näytti! 

Juuri silloin sotpast. koputti minua olka
päälle ja osoitteli että katsele eteenpäin. 
Hirveä näky!! Valtava, todella pelottavan 
näköinen pilvimassa oli kasaantunut eteem
me, ja olimme matkalla suoraan siihen. Ei 
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300 km/ h niin huimaavaa vauhtia ole il
massa, mutta kun eteen ilmestyi tämänkal
tainen muuria muistuttava pilvi tuntui siltä 
kuin yhteentörmäys olisi väistämätön . 
SLOOSSH ! ! ! Yhtäkkiä olimme todella 
"pilvessä". Sen huomasi kaikesta. Kone 
rupesi taas käyttäytymään hullun härän 
lailla. On outo tunne lentää pilvessä. Ko
neen siipeä pidemmälle ei näe mitään. 
Kaikki on yhtä toivotonta sumua, kone 
heiluu ja hyppii, ja olo on surkea. Yhtäk
kiä kaikki rauhoittui taas, ja olimme lä
päisseet esteen . Ja taas tuli pilvi vastaan, 
ja sama juttu alkoi uudestaan . Yhtä huono 
olo, ja jos mahdollista vielä tiheämpi sumu. 

Lopulta ihana laskeutuminen, ja isän
maa taas tukevana jalkojen alla. 

Elämä on kuin lentämistä. Joskus on 
ihanaa, joskus hankalaa. Koneenkuljettajat 
veivät minut perille - Jeesus tahtoo viedä 
sinut perille . Turvalliseen isänmaahan. 

Tkm K Wikström 
varusmies pappi 

Strömberg on johtava suomalainen säh· 
kökoneiden ja -laitteiden valmistaja . Yhtiö 
on valmistanut sähkölaitteita teollisuudelle, 
sähkö-ja voimalaitoksille ja liikennevälineille 
jo yli 90 vuotta . Strömberg on alansa mer
kittävimpiä yrityksiä Pohjoismaissa . 

Strömberg tutkii ja kehi tt ää . Yhtiömme 
tuotteet ovat oman kehitystyön tulosta ja 
vuosittain tutkimus- ja kehi tystyöhön käy
tetään kymmeniä miljoonia markkoja . Ta
voitteena on sähkön yhä tehokkaampi hy
väksikäyttö . 

Esimerkkinä viime aikojen tuotekehitys 
työstämme on energiaa ja kustannuksia 
säästävä sovellutus, jonka avulla oikosul 
kumoottorin nopeutta voidaan portaatto
masti säätää. Strömbergin kehittämä so
vellutus on alallaan maailman johtava . 

Toimintamme perustuu yli 6500 suoma 
laisen sähkön taitoon . Yhä kasvava osa 
tuotteistamme toimitetaan vientiin . 

Strömbergi llä on tytäryhtiöt Ruotsissa , 
Norjassa. Saksan Li ittotasavallassa . Eng
lannissa ja Yhdysvalloissa sekä edustusto 
Neuvosto liitossa. Yhtiön edustusverkosto 
kattaa su uren osan maailmaa . 

Investoiminen Strömbergin tietoon ja 
taitoon on järkevä tapa säästää energiaa. 

ftrömberg 
Vaasa . Helsinki , Kauhajoki 

rakennusosakeyhtiö 
Asemapäällikönkatu 12 8 00520 HELSINKI 52 

Puhelin 90-140811 Telex 123270 porak sf 
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Varusmiehille metsätietoa ja -kokemusta 

Suomen Metsäyhdistyksen aloitteesta ku
luvaa vuotta vietetään valtakunnallisena 
METSÄN VUOTENA 1983. Tavoitteena 
on lisätä kansalaisten metsien ja metsäta
louden tuntemusta ja osoittaa metsien ja 
niiden hoidon merkitys maamme hyvin
voinnille. Kampanjan yhtenä kohderyhmä
nä on nuoriso ja siinä edelleen varusmie
het. 

PUOLUSTUSVOIMIEN METSÄMARSSIT 

Puolustusvoimat on aloittanut metsä
marssit jo 1970-luvulla. Metsämarsseista on 
kasvanut sotainvalidien tukemismuoto. 
Työkohteita osoittavat metsänomistajat 
suorittavat työstä tulevat korvaukset lyhen
tämättöminä Sotainvalidien Veljesliitolle. 

Metsän vuoden johdosta varusmiehille 
annetaan ennen varsinaisia metsämarsseja 
tietopuolista opetusta metsien ja niiden 
hoidon merkityksestä Suomen kansantalou
delle. Lisäksi kaikille jaetaan "Metsä on 
ystäväsi" -esite. Tietopuolisen opetuksen 
antamisesta vastaavat metsäalan ammatti
miehet, käyttäen apunaan nimenomaan tä
hän tarkoitukseen valmistettua opetuspa-
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kettia. Siihen kuuluvat mm 20 piirtoheitin
kuvaa, jotka käsittelevät metsätaloutemme 
perusteita ja metsän hoitoa. 

METSÄMARSSILLA KÄYTÄNNÖN 
METSÄNHOITOA 

Käytännössä varusmiehet tutustutetaan 
metsänhoitoon tämän vuoden aikana kai
kissa joukko-osastoissa. 

Metsän vuoden järjestäjät huolehtivat 
varusmiesten metsämarssien työkohteiden 
hankinnasta yksityisten, yhtiöiden sekä eri 
yhteisöjen omistamista metsistä. Metsä
marssit pyritään erityisesti suuntaamaan 
sellaisiin metsiin, joita rasitetaan puolus
tusvoimien harjoitusalueina. 

Metsämarssien työtehtävät valitaan siten, 
että niistä selviää lyhyellä harjoittelulla ve
suria, kirvestä tai kenttälapiota käyttäen. 
Metsäammattimiehet toimivat työn ohjaaji
na ja opastavat varusmiehiä työvälineiden 
oikeaan käyttöön ja tarvittaviin varomää
räyksiin. 

Joukko-osastot vastaavat metsämarssien 
sotilaallisesta johtamisesta, kuljetuksista 
sekä työosastojen huollosta. Metsämarssei-

hin liitetään myös niihin soveltuvaa soti
laallista harjoittelua. 

METSÄMARSSIT VAASAN 
RANNIKKOPA TTERISTOSSA 

Kuluvan vuoden huhtikuussa järjestettiin 
Pohjanmaan Sotilasläänin alueen metsä
alan yhteyshenkilöiden ja yhteysupseerei
den neuvottelutilaisuus, jossa selvitettiin 
työkohteiden jakautuminen sotilasläänin 
alueella sekä työn suorittajat. 

Vaasan Rannikkopatteristo toimii yhteis
toiminnassa Vaasan piirimetsälautakunnan 
kanssa, joka etsii sopivat työkohteet ja 
suorittaa metsämarssien esivalmistelut. 

Tarkoituksena on, että jokainen saapu
miserä osallistuisi ainakin kerran metsä
marssille palvelusaikanaan. 

Vuoden ensimmäinen metsämarssi suori
tettiin 11. 05. 1983 Korsholman seurakun
nan metsässä. Piirimetsälautakunnan edus
tajat pitivät ensin teoriaosuuden kasarmi
alueella, jonka jälkeen pääosin 3/ 82 ja 1/83 
saapumiserän varusmiehistä muodostettu 
osasto jaettiin valmiiksi ryhmiin käytännön 
tehtäviä varten. 

Tämänkertainen työkohde oli sopivan 
kaukana, jolloin siirtymisen aikana harjoi
teltiin samalla polkupyörämarssin suoritus . 

PUISTO-PARTURI 
Kauppapuistikko 15, puh. 110980 

AKKU-SALMINEN OY 
Huom. uusi osoite Varastok. 9, Vaasa 

Puh. 961-111508 

Sammutinhuolto L FALK KY 
Varastok. 9, Vaasa, puh. 961-118208 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 

K-VALINTA WILHELM 
Keskuskatu, 65320 Vaasa 32 

VELJEKSET ALA-TALKKARI 
62150 Rintakangas, puh. 964-47449 

PARTURILIIKE RAILI MANNER 

A. LEHTOLA & KUMPP. 
Laihia kk, puh. 770 247 

M. LEHTOLA & LEHTOLA 
Jakkula puh. 762 220 

Metsäalan ammattimiesten opastuksessa 
ja valvonnassa suoritti n 120 miestä käsit
tänyt osasto taimikon perkausta usean heh
taarin suuruisella alueella yhden päivän 
ajan. 

Seuraava metsämarssi on suunniteltu toi
meenpantavaksi juuri palvelukseen astunei
den eli 2/83 saapumiserän varusmiehille 
heinäkuussa, 29. viikolla. Tällöin on tar
koituksena suorittaa töitä erityisesti niillä 
alueilla, joissa patteristo yleisimmin pitää 
harjoituksiaan. 

Myöhemmin syksyllä järjestetään vielä 
kolmas metsämarssi, johon osallistuvat 
pääosin lokakuun saapumiserän varusmie
het. 

Varusmiesten metsämarsseilla suorittama 
työ on osa puolustusvoimien ja rajavartio
laitoksen perinteisestä tuesta Sotainvalidien 
Veljesliitolle. Sen lisäksi, että varusmiehet 
näin perehtyvät metsänhoidon perusteisiin, 
heille myös selvitetään sotavammaisten tu
kemisen tarpeellisuus, heidän antamansa 
uhrin merkitys ja uusien ikäluokkien jatku
va ja edelleenkin ajankohtainen velvolli
suus osallistua sotainvalidien tukemiseen. 

Yliluutnantti 
Hannu Luukkonen 

LAIHIAN METALLI OY 
Laihia, puh. 961-770211 

LAPPAJÄRVEN AUTOKOULU 

Sinä itse määräät palkkapankkisi 
LAIHIAN SÄÄSTÖPANKKI 

66400 LAIHIA 

Autosähkökorjaamo 0. Savinko 
Myllärinkatu 24, puh. 111 049 

PELLONPAJA OY 
SF-62375 Ylihärmä Finland 

Puh. 964-46140, int. + 358 64 46 140 
Telex 72245 PELPA SF 

YLIHÄRMÄN OSUUSPANKKI 
YLIHÄRMÄ 

VAASAN TAVARA-AITTA KY 
Pitkäkatu 65, Vaasa, puh. 118989 
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Puolustusvoimat työnantajana 

Tällä kertaa esittelemme henkilöstöryhmis
tä upseerit ja toimiupseerit. 

Upseerit 

Korkeakoulututkintoihin kuuluva upsee
rin tutkinto suoritetaan kolme vuotta kes
tävällä kadettikurssilla Kadettikoulussa, 
Merisotakoulussa tai Ilmasotakoulussa. 
Kursseille otetaan hakemuksen ja pääsytut
kinnon perusteella vuosittain noin 120 op
pilasta. Edellytyksenä kouluun pääsylle on 
ylioppilastutkinto, varusmiespalvelus ja re
servinupseerin koulutus sekä alle 26 vuo
den ikä. Kurssin alkamisesta ja hakume
nettelystä ilmoitetaan suurimmissa päivä
lehdissä huhti- ja toukokuussa. Pääsykoe 
järjestetään kesällä ja kurssi alkaa syys
kuun alussa. Hakemuksensa lähettäneistä 
on viime vuosina päässyt kouluun noin 
kolmasosa. 

Kadettikoulu käyttää nykyaikaisia ope
tusmenetelmiä ja sen opetusohjelma on 
monipuolinen. Sotilasaineiden lisäksi opis
kellaan mm kieliä, matematiikkaa ja eräitä 
ns reaaliaineita. Eräissä aineissa on suori
tettava arvosana Helsingin yliopistossa. 

Kadettikoulu on sisäoppilaitos, jossa 
opiskelu on maksutonta sisältäen ilmaisen 
ruoan, vaatetuksen, terveydenhoidon ja 
opintovälineet. Myös osa lomamatkoista 
on ilmaista. Kadetin päiväraha on 27,60 mk. 

Huomattakoon, että upseerin ammatissa 
ei ole työttömyyttä, sillä jokaiselle valmis
tuvalle luutnantille taataan virka. Alku
palkka ilman lisiä on lähes 4000 markkaa 
kuukaudessa. 

Upseerin tutkinnon jälkeen uraan kuuluu 
ammattitaitoa lisäävä jatkokoulutus. Noin 
3-4 vuoden kuluttua upseeri komennetaan 
aselajinsa kapteenikurssille, joka kestää yh
den lukuvuoden. Upseeri etenee uralla 
avautuvien virkojen, henkilökohtaisten an
sioiden ja soveltuvuuden perusteella. Tällä 
hetkellä nimitykset kapteenin virkoihin to
teutuvat 7-8 palvelusvuoden jälkeen. 

Palveltuaan 6-7 vuotta upseeri voi pyr
kiä oppilaaksi Sotakorkeakouluun, jossa 
suoritetaan yleisesikuntaupseerin tutkinto 
joko kaksi vuotta kestävällä yleisellä tai 
kolme vuotta kestävällä teknillisellä opinto
suunnalla. Ylempiin korkeakoulututkintoi
hin kuuluva tutkinto on edellytyksenä 
everstin ja kenraalin virkoihin. 
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Upseerikoulutus 

Kenraali Everstiluutnantti 

.---g__ __ __j)_ 
Jatko- Ja täydennyskoulutus ~ 

Esiupseeri - J 

21(~"!/!<:h-·-_.·~.-~-~... .... ) . 
Ka · teeni 

Kapteenikur::-1 
8 - 10 kk_J 

Yliluutnantti 

Kadett ikoulu 
J V 

Ylioppilas, reservin upseeri 

Ne upseerit, jotka eivät hakeudu yleis
esikuntaupseerikoulutukseen, komennetaan 
yhden lukuvuoden kestävälle esiupseeri
kurssille. Se antaa kelpoisuuden eversti
luutnantin virkaan saakka. Uraan vaikutta
van jatkokoulutuksen lisäksi järjestetään 
erikoiskursseja ja opetustilaisuuksia. Mo
net upseerit ovat suorittaneet tutkintoja 
yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

Upseerin virkatehtävät ovat monipuoli
sia. Valmistuttuaan nuoret upseerit toimi
vat joukko-osastoissa kouluttaja- ja pääl
likkötehtävissä. Jatkokoulutuksen jälkeen 
he työskentelevät esikunnissa sekä sotilas-

opetus- ja muissa laitoksissa suunnittelu-, 
tutkimus- ja opetustehtävissä. Osa upsee
reista palvelee aikanaan myös ulkomailla 
sotilasasiamiehinä ja YK:n rauhanturvateh
tävissä. 

Upseerien arvot sekä palkkaluokat ovat 
seuraavat: 
- luutnantti 
- yliluutnantti 
- kapteeni (merivoimissa 

V 20 
V 21 

kapteeniluutnantti) V 23 
- majuri (komentajakapteeni) B 1 
- everstiluutnantti (komentaja) B 2 
- eversti (kommodori) B 5 
- kenraalimajuri (kontra-amiraali) B 7 
- kenraaliluutnantti (vara-amiraali) B 7 
- kenraali (amiraali) B 11 

Esimerkkinä palkasta mainittakoon pe
rusyksikön päällikön lisää saava yliluut
nantti, jolla on kolme ikälisää ja määrä
vuosikorotus. Hänen palkkansa on ilman 
ylityökorvauksia noin 4 900 mk. Kaikki 
ikälisät saava kapteeni, jolla on määrävuo
sikorotus ja ns pätevyyslisä, saa palkkaa 
noin 6 000 mk. Upseerit majurista ylöspäin 
eivät voi saada ylityökorvauksia. Eversti 
luutnantin palkka on noin 8 750 mk . 

Toimiupseerit 

Opistotasoinen toimiupseerien virkatut
kinto suoritetaan Päällystöopistossa. Se on 
kaksiosainen. Noin vuoden kestävällä Pääl
lystöopiston I jaksolla (PO 1) toimiupsee
rille annetaan peruskoulutus ja hän suorit
taa toimiupseerien alemman virkatutkin
non. Se antaa kelpoisuuden 6-4 luokan 
toimiupseerin toimiin (ylikersantti-ylivää
peli). PO I jakaantuu kahteen osaan siten, 
että Päällystöopistossa Lappeenrannassa 
annetaan noin puoli vuotta yleissotilaallis
ta ja yleissivistävää opetusta. Sen jälkeen 
oppilaat siirtyvät aselajikouluihin eri puo
lille Suomea saamaan aselajinsa tai toimi
alansa erikoiskoulutusta. Sitä annetaan 22 
erilaisella linjalla. Ilmavoimien ohjaajalinja 
järjestetään kokonaisuudessaan Ilmasota
koulussa Kauhavalla. 

Oppilaat PO I:lle valitaan puolustusvoi
mien 6 luokan toimiupseerien toimessa vä
liaikaisena palvelevien joukosta joukko
osaston lausunnon perusteella. Vuosittain 
peruskoulutetaan noin 250 toimiupseeria. 

Toimeen hakeutuvalta vaaditaan, että 
hän on suorittanut keskikoulun tai sitä 
vastaavan peruskoulun oppimäärän ja saa-

Toimiupseerikoulutus 

Kapteeni Sotilasmestari 

Jatko- ja täydennyskoulutus 

11 Jakso 
1 V 

1 Jakso 
1 V 

Keski - tai peruskoulu, 
reservin aliupseeri 

nut reservin aliupseerin koulutuksen sekä 
on alle 30-vuotias. 

Hakeutumisen väliaikaisena hoitamaan 
6 luokan toimiupseerin tointa voi aloittaa 
esimerkiksi samassa joukko-osastossa (vast), 
jossa varusmiespalveluskin on suoritettu. 
Päätöksen tekee palvelukseen ottavan jou
kon komentaja. Tietoja avoimista toimista 
saa yleensä Työmarkkinat- ja Ruotuväki
lehdestä sekä suoraan ao joukkojen, esi
kuntien ja laitosten komentotoimistoista, 
joista saa myös tarvittavia ohjeita ja lo
makkeita. Huomattakoon, ettei myöskään 
toimiupseerin ammatissa ole työttömyyttä, 
sillä palvelukseen otetaan vain poistumaa 
vastaava määrä. 

9 



Aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
PO l:n suorituksesta toimiupseeri voi pää
sykokeen kautta pyrkiä jatkokoulutukseen 
noin vuoden kestävälle Päällystöopiston II 
jaksolle, jolla hän suorittaa toimiupseerin 
ylemmän virkatutkinnon ja saa kelpoisuu
den 3 luokan (sotilasmestari) toimeen. PO 
II on kaksiosainen PO I:n tavoin. PO 11:n 
jälkeen voivat parhaiten menestyneet pyr
kiä Kadettikouluun lukiotasoisen pääsytut
kinnon kautta. 

Ne toimiupseerit, jotka eivät suorita 
PO:n II jaksoa, komennetaan ikäjärjes
tyksessä vääpelikurssille. Se kestää neljä 
kuukautta ja antaa kelpoisuuden 3 luokan 
toimeen, mutta ei mahdollista pyrkimistä 
luutnanttikurssille. 

Toimiupseerin ylimpänä koulutusvaihee
na on luutnanttikurssi, jolle PO II:n suo
rittanut voi pyrkiä. Se on noin puolen vuo
den pituinen ja antaa kelpoisuuden ylim
piin toimiupseerin toimiin (luutnantti
kapteeni). 

Monipuolisissa palvelustehtävissään (47 
tehtävänimikettä) toimiupseeri etenee kul
loinkin avautuvien toimien puitteissa. Uran 
alussa tehtävänä on yleensä kouluttajateh-

- Taakse .. . poisru.1 No, miksi a/okas ei 
poisru ? 
- Herra y li/uu1n a1111i. a/ok as Koponen, 1111-
nä olen p oisrumiskiellussa. 

tävä, josta koulutuksen ja kokemuksen 
lisääntyessä siirrytään esimerkiksi erilaisiin 
hallinto- ja esikuntatehtäviin. Toimiupsee
rin toimet jakautuvat seitsemään luokkaan. 
Niitä vastaavat arvot ja palkkaluokat ovat 
seuraavat: 
- 6 lk ylikersantti 
- 5 lk vääpeli (pursimies) 
- 4 lk ylivääpeli (ylipursimies) 
- 3 lk sotilasmestari 
- 2 lk luutnantti 
- 1 lk yliluutnantti 
- erikoislk kapteeni 

V 13 
V 15 
V 17 
V 19 
V 20 
V 21 

(kapteeniluutnantti) V 23 
Ylikersantin alkupalkka ilman lisiä on n 

3 200 mk. Yksikön vääpelinä palvelevalle 
n 5 vuotta tässä toimessa olleelle ylivää
pelille palkkaa kertyy n 4 700 mk . 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä 
toimiupseeri etenee urallaan vääpeliksi 
yleensä 3-4 vuodessa ja ylivääpeliksi noin 
10-12 vuodessa. Etenemiseen vaikuttaa 
suuresti opintomenestys ja palvelustehtävis
sä osoitetut tulokset, joten saavutettavissa 
olevan tason ratkaisee lopullisesti kunkin 
kyvykkyys ja puolustusvoimien kokonais
tarpeet. 

- Ty kkimies M öllönen , e11 äkö riedä, e11ä 
asennossa seisoraan hiljaa, karse suunnauu 
na j ohonkin m äärättyyn pisteeseen ? 
- Herra kapr eeni minä paraikaa ersin s ir ä 
pisrerr ä . 

. . ja se 011 ihan 1011 a, sanoi rykkimies - Tävrvv sanrsaru , sanoi ry kkim ies 1y 11 öä 
Laine, kun koiransa k ehui va /ehre/evan. su udi !ti,.aan. 

PESU-HELO KY 
Turuntie 6, 23800 LAITILA 

NAKKILAN KONEPAJA OY 
29250 Nakkila, puh. 939-72300 

ERNAMO OY 
Kairakatu 5, 26130 Rauma 13 

EHO KONE OY 
NAKKILA 

NAKKILAN OSUUSPANKKI 
29250 Nakkila 

KYRÖNMAAN AUTO OY 
66440 Tervajoki, puh. 961-785499 
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AUTOKORJAAMO M. KUJANPÄÄ 
YLIHÄRMÄ 

TMI 1. HAANPÄÄ 
Merikaarto, puh. 781 740 

KESÄRAVINTOLA KIPPARI 
Niemeläntie, Vaskiluoto, puh. 113295 

LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI 
62600 LAPPAJÄRVI 

LAPPAJÄRVEN OSUUSKAUPPA 
LAPPAJÄRVI 

ORAS VALVES OY 
LAITILA 

oyLEINOLATab 
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VIESTILINJA K-83 
Todellakin RAUK:in PARAS linja (mutta ei vaatimattomin), sillä koko kurssihan tiesi 

että viestilinjalla menee lujaa. Kaikkien kouluttajienkin tiedossa oli, että Rikun pojat oli: 
vat taas parhaita. Linjan kouluttaja vääpeli Karhula, jonka tehokas koulutus meni perille 
kertaakaan ääntä korottamatta, innostui toisinaan keskustelemaan viestitoiminnan hie
nouksista oppilaiden kanssa. Linjan apukouluttajana toimi alik. Holappa K, joka oli 
koko kurssin suosiossa, "Ei pönttöillä miehet". 

Opp. Ellonen: Linjan Nestor. Opetti ju
nioreile vempulan saamisen hienouksia ja 
miten saa jos jonkinlaiset anomukset läpi 
- kartanopohjallakin. Liikuntakoulutuk
sessa todettiin, että "Turha koittaa, Ello
nen voittaa". "Ei se miestä pahenna, vaik
ka välillä vähä rivissä onkin." 

Opp. Halme: Hidas mutta kankea kiitä
jä Keravalta. Ei hikoillut vaativissakaan 
suorituksissa. Ehdottomasti hiljaisin. 

Opp. Järvelä: Hiihtoihme Evijärveltä, 
jonka rautainen kunto oli todella hämmäs
tyttävä. Uskalsi heittää miinaa alik. Koski
miehellekin, kuitenkin pelkäämättä keski
viikkohukeja; oli kuulemma hyvät suhteet 
kirjuriin. Linjan priimus, ja niin puolikurs
sikorpiksi. "Lomille lomps." 

Opp. Lehto: Muusikko-oppilas Vaasasta, 
soitteli rumpuja intin bändissä. Kelamies 
1 joka sanoi kuolevansa kelan painon alle. 
Ei mikään kestohitsaaja, mutta kuitenkin. 
"Oo ny hiljaa ku mä selitän!" 

Opp. Lehtonen: Nuppa oli kurssin ehdo
ton hitsi. Huusi itsensä AUK:iin. Ainoa 
missä Raision Konsta ei hitsaillut suurem
pia oli TST-koulutus ja marssit . . . HITSI. 
"Syö pääs ! " "Mee p . . . ! " 

Opp. Saarnisto: Nuori ja ylpeä ... Vaa
salainen hymypoika, jonka ei onneksi tar
vinnut lähteä * RUK:iin. Kävi kaikenmaa
ilman komennuksilla. Valmistautukaa ruo
kailuun, aikaa yksi minuutti! Jat ... "Hei, 
kuka lähtee savuille?" 

Opp. Salminen R: Aaslak, vanha tietäjä 
Kemijärveltä. Kuului Ö lomaryhmään (yli
pitkämatkalaiset 500-1000 km). Lähti lo
mille päivää ennen muita. Nopeista puheis-

Virkaveli, sanoi korpraali Pulli, kun korpin näki 
lentävän rivistön ohitse. 

Mitä liharuokiin tulee, niin kyllä ryynipuuro 
parasta on, sanoi vääpeli Kosola. 

12 

ta päätellen, jos nyt joku sai selvää, Kemi
järvellä on kaikkea. "Tiäkkö nää ... " 

Opp. Suomela: Trubaduri Vaasasta, jo
ka lauloi aina venäjäksi, vai olikohan se 
swahilia. Heitteli tosi kovia juttuja, jotka 
keräsivät aina sankat kuulijaparvet. Vaik
ka joskus aamuisin, rivissä, tai muuten 
vaan herkistyneessä mielentilassa ne olivat 
kypsyttää. Innostui tsemppaamaan RAUK: 
issa ja sai oikeutetusti puolikurssilta korpin 
natsat. "Habrastuu . . . Habrastuu . . . 
Habrastavaruuu . .. " 

Opp. Örn: Örni on vasta merkillinen 
mies. Koearvosanat olivat niin linjattomia, 
että alik. Holappa sai miltei hepulin. "Vent
taa vähä Kaitsu." "Ja ja, ei siitä silti nu
meroa tartte tehä. '' 

Opp. Järvenpää: Suunnistaja Noormar
kusta, joka ei kartasta ja kompassista 
muuta ymmärtänyt, että jos ne ei ole omia 
niin niitä ei saa syödä. Eksyi perille var
masti . . . aikanaan. Silti harjoitusvapaat 
pyöri. Palasi lomilta mitä ihmeellisimpiin 
aikoihin. "Missäs te ootte viipyny?" 

Opp. Kinnunen: Linjan kuopus, joka 
toimi oppeliväpsynä tötöilemättä. Pitkillä 
YK:lla pelasi vain futista, oliskohan koti
joukot kieltäneet menemästä kaupunkiin 
poikien kanssa. 

Opp. Boström: Tuvan ordineeraaja, ak
tiivijäsen oppilaskunnassa, joka hoiti teh
tävänsä säntillisesti ja tunnollisesti. Puoli
kurssikorpaalin arvo täysin oikeutettu. Mu
kava vaasalainen pikkubrakkari, jonka ta
sapainoinen olemus ja puhetapa olivat niin 
kotoisia kovan päivän päälle. "Mamma 
Mamma." 

Tämäkös on nyt se ponttooni, kysyi tykkimies 
varusteiden jaossa, kun 45 numeron "patiinit" 
sai. 

Uusia sisävesijohtoja, sanoi alokas, kun maka
roonivelliä söi. 

TYKKILINJA 
Tykkilinjan 'karskien miesten' puheet eivät paljon syvällisyyteen vötanneet, vaan taval

lisimmat puheenaiheet näyttivät olevan autot, naiset ja muukin urheilu. Lukulomia tämä 
käytännön miesten linja käytti pääasiassa kotieväiden syömiseen. Yhteishenki oli niin 
korkeatasoista ja hienosäädettyä, ettei sitä väijyhukeja ja töitä jaettaessa edes huoman-. 
nut. 

Opp. Alanen: Mies Lappajärveltä. Var
ma ura autokonstana, vaikka ei vielä lei
rille lähdettäessä tiennyt kuinka "kratsi" 
käynnistetään. 

Opp. Aro: "Luku toukka" , joka työllisti 
eniten kenttäpostia, ja puhui kilometripu
heluita tytölleen Nakkilaan. 

Opp. Fagerholm: Oppilaskunnan rahas
tonhoitaja Helsingistä. Pystyi nauttimaan 
hedelmäkakusta napaansa myöten kaapis
sa. "Missä virhe? Tonni hukassa!" 

Opp. Jaskari: Kurssin ainoa oikea kans
ta, jolle sotku tuli tutuksi Aukin aikana. 
"Mun muija ... " 

Opp. Jyrkiäinen: Kova kuntoinen pesä
pallointoilija Ylihärmästä. Reipas ja rento 
mies, joka ei töitä pelännyt. 

Opp. Kakkuri: Aputanko Vaasasta. "Raa
ka-Raimon" komentoääni oli kuin piiskan 
sivallus. Taikoi aina herkkuja mustasta 
evästkassistaan. Kurssijuhlan puuhamies. 
Motto: Turpa kiinni metsuri. 

Opp. Laajaniemi: Porilainen kaikilla 
mausteilla. Tutustui kai tarkimmin tykki
linjan optisista laitteista Sekstantiin. 

Opp. Lainejoki: Pesunkestävä laihialai-

nen, joka varasi evääksi armeijan vanik
kaa. Tykkilinjan isoimmat kumitossut ja 
levein hymy. Opiskeli stadin slangia: "Sta
din spurgu spyttaa ... '' 

Opp. Lohisto: E-patterin kova kasvatti , 
joka sai kiitosta päivystäjänä ollessaan. 
"Miehessä on yritystä ... " 

Opp. Lounasvaara: Mies, joka taisteli 
tykkilinjan priimuksen tittelistä. Jaksoi 
hihittää kuivillekin jutuille. 

Opp. Mattsson: Linjojenvälisen jalkapal
locupin futissankari "från Edsevö" . Vietti 
suurimman osan kurssista varuskuntasai
raalassa, sääli. 

Opp. Mähönen: Kolmen metrin hukka
pala Hesasta, joka marssi kouluttajien sy
dämiin, hoiti kunnialla oppilaskunnan pu
heenjohtajan tehtävät. Ennakoinnin ykkö
nen. 

Opp. Mäntykangas: Heittoletti Haapave
deltä, joka toimi Porrastus-lehden hoviku
vaajana. Yllätti muut juoksijankyvyillään. 

Opp. Nevala: Södertäljen kuusamolais
metsuri . Limsa-automaatin hoitaja, joka ei 
lukulomilla viihtynyt. Motto: "Marsinks 
mä muodos, mul on vempulaa?" 
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KESKIÖLINJA 
Keskiölinja on tunnetusti kadehdituin linja, vaununsa suoman subtrooppisen ilmaston 

vuoksi. Kautta aikojen keskiölinjan oppilaita on kutsuttu kateellisesti Banaanipojiksi. 
Kurssi 1/83 ei tuonut mukanaan suurempia muutoksia siihen mitä linjan oppilaiden tyy
liin kuuluu. 1/83:n keskiölinja oli herrasmiesten tapojen mukaan kurssin ylpeys ainakin 
omasta mielestään. MOTTO: KÄYTÄ PÄÄTÄSI NIIN PÄÄSET MAHDOLLISIMMAN 
VÄHÄLLÄ. ___. 

Opp. Nyman: Tykkilinjan kuopus, jolle 
tyttöystävä oli kaikki kaikessa. Sai kuitata 
itselleen keskiviikkohukeja. Patterin par
haat pinkat. 

Opp. Näsman: Rellukuski Vaasasta. Tyk
kituvan suurin luumu, joka haihtui harjoi
tusvapaalle heti tilaisuuden tullen. "Maxin 
Travolta". 

Opp. Räty: Naistenmies Helsingistä, jo
ka kadotti pallonsa jo kurssin ensimmäise
nä päivänä ja löysi sen vasta kurssijuhlas
sa. Puuhaili Porrastus-lehden päätoimitta
jana. Motto: "Mä oon stadista ja muut on 
maalta.'' 

Opp. Saarinen: Crazy man, crazy Vaa
sasta. Huolehti tykkituvan tausta- ja häly
äänistä. Viihtyi lukulomilla lukematta n
viäkään. Motto: "Pitääks munkin?" 

Opp. Salo: Värisilmä Porist', jolla oli 
sosialisoinnin taktiikka hyppysissään. Mot
to: "Kui?" 

Opp. Tuulari: Mukava mies Vaasasta. 
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Oli aina siellä missä muutkin - ei lusmuil
lut, ei nipottanut. 

Opp. Uuttu: Itse vaatimattomuus, jonka 
tähtiin kirjoitettu vain kolme kirjainta: 
RTK. Tykkilinjan kärkeä, vaikka marsseil
la hiki irtosikin. 

Opp. Väre: Mies "amerikarvialta", pik
kutuvan popoota. Pärjäsi mukavasti aamu
jen talossa. 

Kok. Rehn: Tasapaksu apukouluttaja 
Vaasasta jonka barbaarimainen nauru ai
heutti hämminkiä tykkilinjan riveissä. Mot
to : Eikö se nyt mee teiän kaaliin. 

Ylik Stenroos: Kovaksi keitetty koulut
taja, joka ilmaisi läsnäolonsa erittäin mie
lenkiintoisesti: "Taakse-poistu". Ei se mi
tään löytyy (stenkalta) myös karskia huu
moria, jota riittää. 

Vääp Kuusinen: Tykkilinjan korkeatasoi
nen kouluttaja, jota reilumpaa miestä on 
turha näillä armeijan kalustoilla etsiä. Ei 
tuhlannut aikaa turhaan hitsailuun, mutta 
jos heittäydyt niin ... 

Opp. Heikkinen: Tuvan ruotsalaisvahvis
tus, joka ei turhia stressaillu intin takia, 
oli myös aina menossa YK:lle tiedä sitten 
mihin. Motto: Pojat hei, aletaanko ottaa. 

Opp. Helin: Todellinen Super Lusmu, 
joka katosi aina teille tietämättömille sii
vousten aikaan. Helin oli ainoa oppilas, 
joka sai vastuulleen erikoisaliupseerin teh
tävät jo ennen valmiuskautta. Motto: En 
mä ehdi, on kato bisnestä. 

Opp. Kivinen: Hiljainen porilainen, joka 
avasi suunsa kaksi kertaa vuorokaudessa : 
klo 11. 30 "herra alikersantti" ja klo 24.00 
''yninää' '. 

Opp. Luoma: Konstamies Tervajoelta, 
joka aiheutti harmaita hiuksia apukoulut
tajille kaikenlaisilla vempuloillaan . Motto: 
Ei mun tartte. 

Opp. Luontola: Vaasan Sportin porilais
"vahvistus ", jonka suurimpia himoja oli 
pullan syönti. Tuvan juniori, joka söi 
enemmän kuin muu tupa yhteensä. Motto: 
Kui mää taas. 

Opp. Luotonen: Puheripulin omaava 
turkulainen, jolle RTK-paikka oli kaikki 
kaikessa. Hauskuutti linjaa erinäisillä imi
taatiosuorituksilla. Motto: Sitt ku musta 
tulee kokelas. 

Opp. Mäki-Kihniä: Peräseinäjoelta ko
toisin oleva "taidemusiikin" ystävä, joka 
aiheutti närkästystä ja keskustelua omilla 
musiikillisilla ihanteillaan. Motto : Mihinä 
se ny taas on. 

Opp. Mirjamo: Todellinen "häirikkö" 
Helsingistä joka viihtyi hankkenin maas
tossa. Piti itseään suuren johtajan roolissa 
ja nautti tylyttämisestä. Motto: Oo hiljaa 
siinä. 

Opp. Påfs: Ex maajoukkuemies, joka ei 
armeijalla paljoa stressannut. Tyttöystävä 
haki ja toi miehen säännöllisesti, jottei tä
mä pääsisi karkaamaan poikamiesrientoi
hin. Motto: Lainaa 2 mk. 

Opp. Riihimäki: Kurssin priimus, joka 
lukematta, laskematta lainkaan sai parhaat 
pisteet koko kurssilta. Hiljainen mies , jolla 
ei koskaan ollut kiire minnekään. 

Keski-iän ylittänyt täti-ihminen ajoi metsä
tiellä armeijan maastokuorma-auton kylkeen. 
Ajaja nousi hermostuneena ulos: "Ettekö te 
muka nähnyt että me olimme tiellä?" 

"Nähnyt? Ettekö te ollut naamioituneena?" 

Luutnantti Kraz-auton kuljettajalle: "Ette
kö te pääse yhtään lujempaa?" 

Kuljettaja: "Pääsen, mutta en viittis jättää 
autoa." 

Opp. Risikko: "Reisi-Risikko" Kortes
järveltä, mies joka puhui niin nopeasti ja 
niin paljon, ettei kukaan pysynyt kunnolla 
mukana. Stressasi niin että hiki lensi. Kes
kiviikkoisin Risikolla oli paha tapa suun
nistaa hankkenin suuntaan. Motto: Voi 
v ... miehet. 

Opp. Saaranen: Tuvan siivousinsinööri, 
joka hitsasi ainoastaan siitä, ettei päässyt 
YK:lle ajoissa. Anoi morsiamen viihdytys
vapaita ainakin 2 kertaa viikossa ja useim
miten hyvällä menestyksellä. 

Opp. Salonen: Mies präntööltä jolta her
ja irtosi ja kyseli apukouluttajilta kaikkea 
muuta kuin aiheeseen liittyvää. Ihannoi 
krönöä, joka oli keltainen Fiat 127. Mot
to: Herra alikersantti opp Salonen saanko 
puhutella. 

Opp. Tikka: Linjan macko-mies todelli
nen uros Ahvensaaresta. Joka kehui ke
syttävänsä naisen kuin naisen. Vihasi hel
sinkiläisiä yli kaiken. Motto: Pysykää siellä 
Helsingissä. 

Opp. Tuuli: Helsinkiläinen nyhrääjä, jo
ka valvotti koko muuta tupaa öillisillä kes
kustelutuokioillaan . Huusi klo 03 .00 asen
toa ja lepoa, jonka jälkeen koko muu tupa 
oli hereillä vaan Tuuli ei. 

Opp. Tyynelä: Tuvan hiljainen nestori, 
jonka rautaisiksi tunnetut hermot eivät ai
na kestäneet muiden valitusta hukilistoista. 
Opp. Tyynelä todisti, että hiljaisellakin 
miehellä löytyy auktoriteettiä. Motto : Äl
kää nyt kuulkaa selittäkö. 

Vääp. Hölsö: Keskiölinjan vaativa mutta 
pidetty kouluttaja, joka tiesi missä men
nään. Muistutti myös olevansa vanha ali
upseeri. Motto: Jokainen hoitaa sitten 
oman putiikkinsa. 

Alik. Koskimies: Ristiriitaisia tunteita ai
kaansaanut apukouluttaja, jolta ei keinot 
loppuneet. Sai rumba-alikersantin maineen, 
vaikka heittäytyikin välillä herkäksi . Todel
linen nestori, jonka taitoihin keskiölinja 
luotti joka paikassa. Motto : Kympit didu 
didu. 

Pitkät päivystysyöt kävivät lennonjohtotor
nissa usein pitkiksi, kunnes eräänä yönä rutii
nin rikkoi eräs huumorintajuinen lentäjä. 

"Lennonjohto arvatkaa kuka?" 

Päivystäjä kesti tätä leikkiä tasan kolme yö
tä, kunnes hän eräänä yönä hermostui, sam
mutti valot kentältä ja sanoi: 

"Täällä lennonjohto, arvatkaa missä?" 
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KAUNEIN JA TYYLIKKÄIN 
TJ- JA MITTAUSLINJA 

Luutnantti Mäkisen tiukasti mutta reilusti johtama linja, joka kulki tällä kurssilla ihan 
omaa uraansa. Ei ollut paras mutta ehdottomasti tyylikkäin, paljolti kouluttajansa ja 
apukouluttajansa kok. Heikkilän ansiosta. Heille TJ-Iinjan oppilaat nostavat hattua ja 
kiittävät suurenmoisesta opetuksesta. 

Opp. Granlund: Vaasalainen taxikuski, 
joka hallitsi selventämisen jalon taidon. 
Väitti olevansa " ummikko-hurri", mutta 
nousi silti junaan. Linjan salaluumu. Gran
lund voi poistua muodosta. "Herra . . . , 
eikö nyt millään . .. " 

Opp. Juntunen: Miellyttävä tuttavuus 
Tampereelta jonka hämäläinen hitaus ei 
päässyt toteutumaan tupa l:n hurjassa jou
kossa . Velttoili jokaisessa mahdollisessa ti
lanteessa, kuitenkaan laistamatta velvolli
suuksistaan. Lukulomien kiinnostavin asia 
oli Hangonkeksi ja iloinen hymy. Lomat 
pyörivät ja osuivat kohdalle. Hukilistalta 
nimi: Juntunen, Jukka Samuli puuttui il
meisesti kokonaan. Jukan viihdytyksestä 
huolehti vaasalainen tyttöystävä, joten siis : 
"Jos lähtis YK:lle." 

Opp. Kalliokoski: Pallo hukassa ensim
mäisestä päivästä lähtien . Tanssi, lauloi ja 
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soitti leikisti kaiken maailman soittimia tu
pa I:n viihdytykseksi. Mukava ja veltto 
vaasalainen pelle, joka lähti Santahaminan 
junaan. "Mä oon taas viimeinen, hei miss 
on mun ... '' 

Opp. Keko: Ylivoimaisesti Suomen hi
tain oppilas, jonka ruokailutapoja ei "intti" 
pystynyt muuttamaan. Esitti oman shown 
TV-huoneessa kengät jalassa. Tuvan aktii
visin mies hiljaisuuden jälkeen. "Älä ny 
vielä huuda, mähän syön vielä. " 

Opp. Kujanpää: Kiltti valokuvaaja Yli
härmästä, joka ratsasti nakilla AUK:iin, 
jossa ylennettiin huoltomieheksi. Terävänä 
ja taitavana parturina onnistui peräti teke
mään tykkilinjan oppilas Nevalasta söpön 
"nahkatukan". "Pitääkö meidän taas 
juosta." 

Opp. Lehtikangas: Suunnisti Lohtajalta 
4. ptri:lle vastoin tahtoaan. Juoksija, josta 

ei paljon lukulomilla näkynyt, kun halusi 
kuulemma nukkua yöt rauhassa. Kok. 
Heikkilän tunneilla mies oli kuin "Singeri" 
ja suu kävi yhtä mittaa, ja sitten poistui 
taakse. 

Opp. Myllylä: Ulkomaalainen, pieksä
mäkeläinen karateka Vaasasta, joka mars
siessa pystytti oman muodon-muodon kes
kelle! Onnistui myös aiheuttamaan täydel
lisen paniikin keskiövaunuun sanomalla: 
"Maali kääntyy, suunta .. . ". Hitsasi 
öisin Kekon showailuille ja oli luultavasti 
ainut joka käytti harjoitusvapaat niille tar
koitetulla tavalla. "SESAAAHHHHH!" 

Opp. Nieminen: Kaasumies Raumalt, jo
ka hallitsi katoamisen taidon oikealla het
kellä, ja onnistuneen katoamisen jälkeen 
kuultiin: "Konsta on vekkuli". Toimi kes
tovaijerimiehenä koska ei ymmärtänyt 
suuntakehästä sen enempää kuin heprealai
sesta fysiikan kirjasta. 

Opp. Nurmi: Kurssin Jaruzelski tummi
ne laseine!!n . Rauhallinen limupullan syöjä, 
jonka adrenaliini erittyi vain Triumph He
raldia polkiessa. Aloitti aamut aina klo 
5.30. Tämä mies ei liikoja puhunut, mutta 
kun öreä basso kajahti niin tuli useimmi
ten asiaa. 

Opp. Näsman T P: Vaatimaton kokelas 
kandidaatti Sepänkylästä joka vähätteli 
mahdollisuuksiaan junaan. YK:lla kinnasi 
Folkkarilla äidin luo parturiin. Luotettava 

poika, jolle ltn Mäkinen tiukan paikan 
tullen uskoi linjanvanhimman tehtävän. 

Opp. Raja: Puutarhuri Jalasjärveltä jon
ka sänkykään ei pysynyt paikoilla. Heräsi 
kyntölomalla väärässä paikassa, oikeaan 
aikaan. Linjan kuopus, joka sekoili holtit
tomasti simulaattorin kanssa, tulenjohtaja
na ollessaan . "Po vas 50 am ! " 

Opp. Raukio: "Jaetaan posti - Rau
kio." Iso vantaalainen, joka joutui tahto
mattaan AUK :iin, mutta jossa on selvää 
ryhmänjohtajan ainesta. Käytännön mies, 
jolle kaikenpuolinen teoria on vierasta. 
Toimi opp. Niemisen kanssa kestovaijeri
mies kakkosena. Kiikaroi salaa päivin ja 
öin naisia iässä 14-55 v. 

Opp. Ristimäki: Välihärmäläinen Ylihär
mästä, joka oli ruokala-au:n paras kave
ri! ! ! Rauhallisena pohojalaasena ei pal
jon välittänyt, vaikka saikin aina patterin 
pisimmät polvihousut. Miehellä meni todel
la hyvin, kun oma tätikin kävi katsomassa, 
että Juhani pärjää. 

Opp. Saarenheimo: Aina YK:lla kun ti
laisuus annettiin . Laski veneenkin kahdesti 
vesille ja katsasti Toyotan neljä kertaa. 
Velttona miehenä, joka ei liikoja huudel
lut, nähtiin aina silloin tällöin juoksentele
van ympäri kamera kaulassa ja tärkeän 
näköisenä. "Eiks nyt pian pääse jo YK:lle." 

Opp. Sahlgren: Horst Kessler "stadin" 
keskustasta oli jo alusta varma mies RTK-
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junaan. Viihtyi hyvin lukulomilla ja näki
hän sen sitten tuloksesta. Tämä rauhalli
nen, tiukka sotilas, jossa todella oli upsee
riainesta, ei ottanut "hommia" muusta 
kuin: "Eikö kukaan voi tehdä mitään kun
nolla?" 

Opp. Salminen M: Ei mitenkään sukua 
vietilinjan Salmiseen. Porin Clint East
wood, viimeisen päälle filmitähti. 2-tuvan 
jokailtainen dialogi: Alik: Kenen pinkka? 
Opp S: Herra alikersantti, oppilas Salmi
sen pinkka. Alik: KATTOON! Tuvan sel
ventäjä. "Mä oon hidas, mä oon hidas, 
mä en ehdi." Käskynjaon aikaan kuului: 
"Herra Sotilasmestari, opp . S. en voi oi
kein pahoin." THUMP. 

Opp. Sanna: Nimestä huolimatta oli hän 
täydellinen MIES kooltaan ja varustuksel
taan. Vaasa ei kyllä Timoa pahemmin kiin
nostanut, kun pitkillä VK:illa ei tullut oi
kein käytyä. VL V-lomien yhteydessä Sanna 
oli innokas kuskaamaan porilaisia, kun 
pääsi 15 min . aikaisemmin kuin muut. 
Junan ehdokkaiden joukossa, samallahan 
loma-matkatkin lyhentyisivät reippaasti. 

Opp. Sorvisto: Veturinlämmittäjä Yli
vieskasta, joka kasvoi melkein kiini har
janvarteen. Oppilas, jossa kiteytyi koko 
kurssin velttous ja rauhallisuus. Ei stres
sannut missään asiassa, minkä huomasi 
myös "tylyttäjä"-Koskimies huomauttaen 
Sorviston olevan suunnattoman veltto, 
kaikkein veltoin ja vieläkin veltompi. "Ei 
mull oo kiire." 

Opp. Teileri: Sähköinsinööri Sulvalta, 
jonka harrastuksena oli A-tyttöjen lento
pallojoukkue sekä polkuautoilu . 4-metri
nen heiluri, jota ei paljon muulloin näky
nyt kun harjoitusvapaalle lähtiessä ja sieltä 
tullessa. Veteraaniautojen keräilijä: Ford 

Eräällä leirillä totesi patterin päällikkö, 
kapteeni arvoltaan ruuan maun oudoksi ja kä
veli keittiölle. 

Kapteeni: "Kokki jänismuhennoksenne 
maistuu hevosenlihaUe. 

Kokki: "Herra Kapteeni, totuus on, että mi
nä käytin HIEMAN hevosenlihaa muhennok
seen, en paljon. 

Kapteeni: "No, paljonko??" 
Kokki: "Puolet ja puolet. Yhden jäniksen 

ja yhden hevosen.'' 
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Cortina v. -65, Volkswagen sedan vm. -64, 
Renault 4 vm. -65. 

Opp. Tikka A: Terävä mietiskelijätyyp
pi, muttei mikään toiminnan mies. Linjan 
toinen sähköinsinööri, joka rentoili läpi 
AUK:n kunnes lähti RaTeKoon. Mies ei 
kyllä liikoja suutaan avannut, ja kun kysyi 
jotain niin vastaus oli useimmiten: "Jaa, 
nojoo. En mä nyt oikein tiedä". Tuli aina 
lukulomille klo 23.30 jälkeen ja luki ker
ran läpi kokeisiin. Tulos oli sen mukainen 
ja numerot olivat 8 1/2 ylöspäin. 

Opp. Vuoto: Stereokatselija Jurvasta jo
ka anoi harjoitusvapaata, kun oli kuulem
ma kilpapyöräilijä. Kapteenin kysyessä: 
"Mihinkä seuraan opp. Vuoto kuuluu?" 
Vastaus tuli tomerasti: "No on mulla kil
papyörä kotona". Ja niin meni "treeniva
paat" läpi. Ei miestä paljon näkynyt, kun 
asusti pikkutuvassa. 

Luutnantti Mäkinen: Asiallinen koulut
taja, jonka tunneilla koko linja viihtyi hy
vin, eikä nukuttanut niin kuin muiden tun
neilla. Kai me sitten kaikki jotain opittiin. 
Satoi tai paistoi, niin aina oli Cresentti 
patterin pihassa. "Hyvä - nojoo". 

Kokelas Heikkilä: Rento, mutta tarvitta
essa vaativa "santsari", jonka suuren per
soonallisuuden tajusivat täysin ainoastaan 
T J-linjan oppilaat. Tämä johtui Herra Ko
kelaan ainutlaatuisesta tavasta lepuuttaa 
poskilihaksiaan aina puhuessaan. Tämä ai
heutti ymmärtämisvaikeuksia tottumatto
mille . Mutta mitä kielikuvauksia ja ver
tauksia nuo raukat menettivätkään! "Mie
hethän pyörii kuin sähköjänikset." "Kyllä 
se nyt oli natua. '' ''Onko herra oppilas nyt 
aivan varmasti sopivalla audiovisuaalisella 
etäisyydellä?'' Torstaiaamun koittaessa: 
"AAAAHHHHHHH, kyllä Vischhyveschhi 
on hyväää!" 

Terveystarkastuksessa kuultua: 
"Silmien väri?" 
"Vihreät" 
"Vihreät" Kun minä kysyn s.ilmien väriä tar
koitan ruskeita tai sinisiä! ! 

Alokas totesi saaneensa varusteiden jaossa 
suuren manttelin ja ilmoittautui patterin vää
pelille: "Herrra Vääpeli, teltta numero 62 B, 
teltan esimies alokas Aaltonen." 

Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

•• 

VAASAN LEIPA 
•• 

V AASA N MYLL YST A 

~ PORIN SUOMALAINEN 
00 SÄÄSTÖPANKKI 

& KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

~SATAKUNNAN 
~ SÄÄSTÖPANKKI 

et:> PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI 

♦ SUOMEN YHDYSPANKKI OY 
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Vanha aliupseeri tarkastaa hlilytysryhmlin. "Herra alikersantti 4 Ptrin hlilytysryhmli . . . " Iltatoimet ja valmistautuminen yleistarkastukseen. 

Rauk:n tykin tuliasema. 4 ptri:n naamioitumisnliyte. Mittauspartio. 

Me ja hanhet. Upinniemen maastossa. Tykkilinja "valmiina" llihtöön. Apukouluttajien iloa. 
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Ainakin terttvtit ilmeet mutta mahtoikohan mennti perille. 

lltahtimtirissti tunnelma tiivistyy kratsin lavalla. "SEISKA KUTOSEN" suuntaimen tarkistus. 

Merintikymti Upinniemessti. Kirves heiluu ja pokasaha soi. 
22 

~NMSVESI -Ell .11 l' _ 

-~~~ ~,.,~~'/ h,_ 

""'- ·~i1 
-01Acµionai'1u!laatunenklven-

TERVETULOA 

LINJA•AUTO 

,_, - on loOt!y happeal Aqua por- ' 
-n1,iu,-pttOOkhJo 
-my()lµ.J'I ol<eat-cdt. Mallla)O 
tOnOOn ralcalta. t-.:a,lc)ttallla Aquaa. Huomaat 
~..:rno,ivedenl 

Slnllb<yChoff 

Ylihärmän TB-huolto 
S. Kujanpää 

964/46131 

isännöitsijätoimisto 

B FAGERHOLM ky 

soita 417 625 
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wARTslLA ~~ 
FN..AN)•S/Ea:N•SN3APCR: 

VAASAN TEHDAS/VASAFABR.IKEN 
PUPB 244, 65101 V-1Vm 10 

Puh. (961) 111 433 Tel. 
Teki 74lS0 wva sf 

KELLOJA -
KULTAA -
TIMANTTEJA -

KELLO JA KULTALIIKE 

PIEKÄINEN KY 
MANNERHEIMINTIE 100 

~ PUH. 415643 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 
TURKU 

Metsästyksen ja 
kalastuksen erikoisliike 

Porissa 

Koukku ja 
Paukku Oy 

Yrjönkatu 1, puh . 939/13179 

NOPEAAPU 
TILAPÄISEEN 

SÅRK\YN. TREO. 
Liuota Treo poretabletti puoleen lasilliseen vettä ja nauti juomana. 
Näin sen tehopuskuroitu asetyylisalisyylihappo imeytyy pikem
min vereen ja saat avun päänsärken nopeasti. 
Treo poretabletit apteek,s ta 20 ta 
letin pakkauksissa ilman reseptiä. ora\~@ 
Maahantuoja: Oy Leo-Fennica Ab, W~ 
Espoo 
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TAPSAN VALINTA 
Aina edullinen T-lähikauppa 

PUH. 168 972 
Ark. 9-18, lau 9-13 

~ 
~ O(r:!)[;@0(r:!)[;@0[N!]l;@0(r:!)[;@(l[N!][;@0(r:!)[;@ ~ 

~ ·MONTIN 1 ~ VaasaNasa-Jakobstad/Pletarsaarl-VöråfVöyrl ~ 
~ 961 -122500 967-18222 961-56146 ,.. 

~ .I .1.1III111'.11.1 .1.11' .I ✓ 

HULLUNHALPAA ... 

500/o 
on tavallisin kotimaan 

alennuksemme 
Tule käymään. 

Kerromme vaihtoehdoista. 

OF✓NNR✓R 
JA IIAnA!OIIIIBTO'l' 

AVOINNA: ma 10- 01 , ti-to 10-02 
pe, la 10- 03, su 12-24 

tötteröt , pehmyt
jäätelöt , pirtelöt, 
an nokset, kahvia 

KAUPPAPUISTIKKO HARTMANIN KULMA PUH . 117151 

OMAISU UTEN NE 
TURVAKSI 

VARTIOINTI 

t 
0 -a 
~ ~ 
-1 
~964-46292 

Huollot 
Korjaukset 
Sylinterin 
poraukset 
Kampiakseli
työt 
Sorvaus
palvelu 

Vaijerit (myös metreittäin), 
renkaat , rattaat, ketjut , jarru
kengät , akut , kypärät. 

Käyt tai soita. Me toimitamme. 
Kauppapuist. 33 

d~ 
POMARFINN 
rempseet kotimaiset 

Veljes-Kenkä Ky 
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•~-~=~Eff 
L~ RIJIITIA ,. 
-T,u • .. 

LEE V.W CLEEF 
BUD SPENCE1l· TRLY awAS !,· 
Suomenkieliset tekstit. / · 
Hae esite - vuo kraa va ivatt a' · 

[ill Nauti• Y(ihdy OY NORDIC VIDEO AB 

VAASAN 
VIDEO KESKUS Pitkåkatu 59 

Puh . 124445 

SOLF W. 
SERVICE SEO 
Soit tel. 35022 ~ 

r--------------------~ 
Canon 
Texas lnstruments 

~ -offset 

olivetti 
- Ammattilainen valllsu laatua ja toimintavarmuutta 

- Konttorlkoneet ammall iklyttOOn toimittaa 

t•mml:Kfaf1R'.1faf IaIY] 
TI AN KONTTORrTEKNIIKKAA 

D961-268S33 0964-llll3 
VAASA SEINÄJOKI 

~--------------------J 
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.•,MITSUBISHI 
Mallikelpoinen esimerkki yli 
100-vuotiaan timant1i
tunnuksen /aatuperinteistä. 
Tekijänä maailman suurin 
teollisuus- ja kauppayhtymä. 

Tredia. Tyylikäs. 
Ja paljon muuta! 

Ovh.alk 61400,-

Autoliike 
Reijo Lähdemäki Ky 

Raastuvankatu 55, 
65100 Vaasa 10 

puh. 961 -118156 
119963 

f,alabinnan Jiihnne lOg 
PUINNINTIE 8 
28360 PO R 1 36 
PUH. 939/21222 

P ARTURILIIKE-HIUSHOITOLA 

ULLA OJAHARJU 
Kirkkopuistikko 17 

65100 Vaasa 10 
Puh. 961-119 786 

Aina edullinen 
Kirja-Soivakka 

Jalasjärvi - Parkano - Virrat - Kangasala 

- Antikvaria 
- Kirja-, paperi- ja lelukauppa 
- Levy- ja kasettipisteet 

Muotikuteet ja päivän hitit 

•BPEI 
Jalasjä rvi W.J'M!. 
Puh. 60780 tP""'"' 

Poikkeathan ! 
Pystygrilli 

61600 JALASJÄRVI 
puh . 560777 

~ 
Kihlat edullisesti 

YLÄTORI SISÄPIHA 
VAASA 961-112 880 

KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE 
UR- OCH GULOSMEDSAFFÄR 

ky EKMAN ~~\0~ kb 
So rakatu 5 , 65100 Vaasa 10 puh .961 -121 122 

MANUKY _[!!]._u. nm-m .. ■ 
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Passikuvat edullisesti 

S .. 1.. ,,. 1 ku MUOTIPARTURI eppa an ,a O vaamo RAUHANK. 4 VAASA 

-hyvän kuvan paikka- puh_. 
112732 

"\~ 
Kauppapuistillo 37, 65100 Vaasa 10, pub 1961 ) 118 000 \ 

PHILIPS 

SoundMachine 

Radio•Se.rvlce 
Ylätori VAASA puh . 112682 

~ MERIASEMA -~\_, 
~ SJÖSTATION W 

Pal osaarensal m i - Brändösu nd 
Puh.118984Tel. 

,I UKIOLO/\J/\ 1 1~, !, lS G OPPET 
r.l.t.tr>P•••1.t11t,11 klo 1400 1\)00 M,111Frrdag 

l ,111,1111.i, klo 10 00 lG 00 Lo1Cl.1q 

1r; G 1!> 8 
·.1,1,u1 p,,IJ,trll,11 klo 8 .00 19 00 Ma11 Fu,dag 

L.111.tr>t,11 klo 8 00 1G 00 Lo11 lag 

961 • 
154 329 

T.R. KOSOLA KY 

Inter-rail, 
retkeil 
ja~ 

MYYNTI: Kaikki hyvinvarustetut 
urheiluliikkeet kautta maan. 

KYRÖN MAAN 
OSUUSPANKKI 

lsokyrö - Vähäkyrö 

muut konttorit: 
Köpinki , Lehmäjoki , Orismala, 
Merikaarto, Tervajoki 

Nuori 
Valitse palkkapankiksesi 

Volvo-huolto Vaasassa 

oyhaldinab 

KAAKELI KESKUS • 
LEHTINEN Ky VaKi-p~~x Oy 

PORI puh. 939-462859 

Kaakeleita kaikkiin tarkoituksiin 

~ 

KING 
BURGER 
~ 

ELINTARVIKE- ja GRILLI KIOSKI 
LIVSMEDELS och GRILLKIOSK 
Kotiranta @213 916 Hemstrand 

raw!!~A!!IAD 
p KAUPPAPUISTUU(O 1• HANDELSESPLANAOEN puh.ltel 11oeae. 
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MAASEUDUN 
KONE OY 

62150 RI NT AKANGAS 
Puh. 964-47414 

KOTIMAINEN 

~!!:iiii 
- ~ ..... - _# 

KOTTIKÄRRY 
TUOTANro, KARHUVUORJ OY 

62375 YLJHARMA 
Puh. 19641 46 760 

~LAIHIAN 
~OSUUSKAUPPA 

PUH. (961) 770 400 

LAVOSET-lauteet 

29900 MERIKARVIA 
939 · 511955 

KY 

Ylihärmä n GRILLI 
edullinen ja palveleva 

Ma-To 11.00-24.00 pe 11.00-02.00 
La 11.00-03.00 su 11.00-24.00 

kesällä 01 .00 

NORDLAMEX 
SAFETY 
GLASS OY 
LAITILA 

PUUTAVARALIIKE 

F. Rantapere Ky 
23800 LAITILA 

SUUNNITTELU -
PALVELUA 

- tie-, katu- ja aluetekniikka 
- liikennetekniikka 
- geotekniikka ja maaperätutkimukset 

• 4 - INSINÖÖRITOIMISTO +- !!! V-SUUNNITTELU 
LUOTEISRINNE ◄ 02270 ESPOO 27 .._..3033 
LI NNANKATU ◄ 9 A 20100 T u· R K U 10 821-30 7170 
RANTAKATU 11 A 15120 VAASA 12 9111·1111311 
KOSKI KATU 1 0 90200 ROVANIEt.11 20 981 · 1 70 43 

Suomen Konsult1itoimistojen Liitto SKOL ry:n jäsen 

Tervetuloa kaupoille 
Riata-Joupin Autoliike 
66440 Tervajoki~ 961- 786142 

SATA-ASFALTTI OY 
PL 63, 26101 RAUMA 10 

PORIN LIIKENNEOPISTO 
ETELÄPUISTO 13 PORI PUH. 939-11800 

PORIN AUTO-OPISTO 
Eteläpuisto 10 Pori , puh. 939-410660 

ELEKTRO VIIHDE 
Laurmaa & Laurmaa 

Tuusulantie 4, 04200 Kerava, 
Puhelin (90) 294 3878 

IN~LKI 
YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY PAPERITUOTE 

PEKKA KYTÖLÄ OY 
Järvenpää, Sibeliuksenk. 14 

puh . 2911700 
Kerava, Seunalantie 14, puh . 2942300 

PARTURI-KAMPAAMO 
Oili & Irmeli 

Vaasa 

Huonekalumyynti ja kalustemyynti 
R. PERKIÖMÄKI 

Varastok. 6, Vaasa 10 

AUTOMYYNTI JAAKKO HAUTAMÄKI 
Varastokatu , Vaasa 

HAKA-AHO KY 
61250 JALASTO 

Motelli VALTATIE 3 
61600 JALASJÄRVI , puh . 964-560660 

RAUTA-VÄRE KY 
29900 Merikarvia, puh. 939-511 100 

FINN-NORDEN OY 
62420 Kortesjärvi , puh . 964-85168 

HAUTAMÄEN PUKIMO 
T-KENKÄPISTE KY 

62420 Kortesjärvi, puh. 964-85093 

T-MARKET PRIMA 
YLIHÄRMÄ 

K-lähikauppa RANTATUULI KY 
Koulukatu 40, 65100 Vaasa 10 

POHJANMAAN YRITYSPALVELU 
Ylätori 2 A 17, Vaasa, puh . 119545 

FENNIA VAKUUTUS 
Kauppapuist. 15, Vaasa 
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Our business is 
helping your business 

SAICAR<iO 
J'CANOINAVIAN AINLINE$ 

Helsinki, Kluuvikatu 1 D, "Ä" 177 443 
Helsinki-Vantaa Airport , "Ä" 822110, 822143 
Tampere, Rongankatu 4, "Ä" 30366 
Turku, Kauppiaskatu 10 D, "Ä" 333411 



RANTA-GRILLI 
A. Salin 

Rantakatu Vaasa 


