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'PORRASTELUA' 
Talven selkä on taittumassa tai jo taittunut ja vuoden 

1984 ensimmäinen "Porrastus" kädessänne. Vuosi on alka
nut työn ja toiminnan merkeissä. Eikä vauhti juuri hiljene. 

Ensimmäiset v. 1984 alokkaat ovat tätä luettaessa soti
lasvalansa antaneet ja on heidät myös nimitetty tykkimie
hiksi. Onnea vaan vielä kerran herroille tykkimiehille. Soti
lasvala tai kansalaisvala niinkuin sitä olen usein nimittänyt, 
on juhlallinen tapaus nuoren miehen elämässä. Uskon ja 
toivon, että te tykkimiehet annatte sille arvon, noudatatte 
sen lupauksia ja ennen kaikkea pidätte valanne, niinkuin 
tätä vanhemmat miespolvet ovat tässä maassa aina pitäneet. 

Leirit ja harjoitukset ovat päässeet hyvään alkuun. Talvi
leiri, taistelukoulutusleiri, valmiusosaston leiri kertaushar
joituksineen ym pienemmät maastoharjoitukset todistavat, 
että Vaasan Rannikkopatteristo on aloittanut vuoden te
hokkaasti. Edessäpäin ovat kuitenkin vuoden tärkeimmät 
harjoitukset. Toukokuun loppupuolella ammumme Lohta
jalla rannikkotykistön kilpailuammunnat, elokuussa olem
me Rovajärven tykistöleirillä ja osallistumme puohistusvoi
mien pääsotaharjoitukseen Lounais-Suomessa. Syksyllä jat
kuvat harjoitukset ja leirit tavanomaisesti, syysleiri Lohta
jalla, taistelukoulutusleiri ja valmiusosaston leiri molemmat 
Lohtajalla. Puuhaa riittää! 

Vielä eräs asia kannattanee mainita. Elokuussa on Vaa
san Rannikkopatteristo saanut kunnian järjestää puolus
tusvoimien jalkapallomestaruuskisat Vaasassa. Oma jouk
kueemme on jo pääosin koossa ja harjoittelee. Menestystä 
odotetaan! 

Eipä tässä juuri muuta merkittävää ole mielessä. Toivo
tan henkilökunnalle ja varusmiehille miellyttävää vuoden 
jatkoa ja työniloa. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
Pentti Väyrynen 
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Kaupunginjohtaja 
Martti U rsinin tervehdys: 

Varuskunta on aina kuulunut keskeisesti 
Vaasan kaupunkikuvaan ja vaasalaiseen elä
mänmenoon. Vaasalla on historiansa aikana 
ollut kunnia toimia useiden eri joukko-osas
tojen kotikaupunkina. Nykyisellä paikallaan 
varuskunnalla on yli 100-vuotiset perinteet. 
Vuosina 1879-82 rakennettu kasarmialue 
on säilynyt lähes muuttumattomana muo
dostaen yhtenäisen rakennustaiteellisen ko
konaisuuden kaupungin sydämessä. Kuvaa
vaa kaupungin jo silloin puolustuslaitosta 
kohtaan osoittamalle arvostukselle on, että 
varuskunta aikanaan päätettiin sijoittaa kau
pungin "korkeimmalle ja terveellisimmälle 
paikalle". 

Kasarmialueen keskeinen sijainti on ede
sauttanut elävän ja läheisen suhteen muodos
tumista kaupunkilaisten ja puolustuslaitok
sen välille. Vaasan Rannikkopatteristo on 
kiinteä osa tätä yhdyskuntaa ja sen työtä 
maamme ja alueemme turvallisuuden takaa
miseksi arvostetaan. Vaasalaisille merta ja 
sen vapautta rakastavina ihmisinä on luon
nollisesti mieluisaa, että juuri rannikkomme 
puolustajat ovat sijoitettuina kaupunkiim
me. 

PARTURILIIKE OJAHARJU ULLA 
Kirkkopuistikko 1 7, Vaasa 1 O 

puh. 119 786 

KAUHAJOEN RENGAS JA 
AKKUPALVELU KY 

61 600 Jalasjärvi 

JALASJÄRVEN KALUSTET ALO OY 
Rajalantie, 61600 Jalasjärvi 

puh. 964-560669 

JALASJÄRVEN SÄHKÖ OY 
PL 36, 61 60 1 Jalasjärvi 

JOKIPIIN VILLA- JA 
PELLAVAKEHRÄÄMÖ OY 

6 1280 JOKIPII 
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Läheinen yhteys sijaintipaikkakunnan 
väestöön ja toimintoihin on myös tärkeä 
viihtyvyystekijä niin henkilökunnan kuin va
rusmiestenkin kannalta. Uskon, että monen 
varusmiehen iltaloma olisi jäänyt vaille sisäl
töä, mikäli etäisyyttä paikkakunnan palve
luihin olisi useita kilometrejä. Toivon, että 
näinä vapaa-aikoinanne teille on muodostu
nut myönteinen ja läheinen kuva kaupungis
tamme ja sen asukkaista. 

Varusmiesaika on varsin merkittävä elä
mänvaihe. Tuona aikana perehdytään 
maamme turvallisuuden kannalta tärkeisiin 
asioihin ja se on monelle myöskin tulevaisuu
den kannalta tehtävien henkilökohtaisten 
ratkaisujen aikaa. 

Toivotan teille antoisia jäljellä olevia aa
muja ja menestystä tulevissa elämänvaiheis
sanne. 

~~-~ 
Kaupunginjohtaja Martti Ursin 

SUOMI-FILMI OY 

SOKOS HALLI 
MUNKKIVUORI, HELSINKI 

ETELÄMIES OY 
Huopalahdentie 22, Hki 30 

SAT ATERÄS OY 
29810 Siikainen, puh . 939-521211 

TOP-NEULE OY 
29810 Siikainen 

UNION HUOLLOT 
Siikainen 52 1266 
Merikarvia 511 963 

Ismo Granholm 

.. 

YK-sotilaaksi 
varusmiespalveluksen jälkeen 

Yhä useampi ja useammin kysyvät kotiu
tuvat varusmiehet mahdollisuuksistaan pal
vella YK:n rauhanturvajoukoissa. 

Suomi on asettanut tällä hetkellä kaksi pa
taljoonaa YK:n käyttöön. Vuodesta 1978 on 
Golanilla UNDOFIN alaisena toiminut n. 
400 miehen vahvuinen pataljoona sekä vuo
desta .1982 on toinen pataljoona ollut 
UNIFIL-joukoissa Libanonissa. Pataljoo
nien lisäksi toimii eri kriisialueilla noin 25 so
tilastarkkailijaa. 

Tässä kirjoituksessa pyritään antamaan 
tietoa hakeutumismenettelystä, hakijaan 
kohdistuvista vaatimuksista, palkkauksesta 
ja tehtävistä toiminta-alueella. Aiheen laa
juuden takia ei selvitetä YK:n eikä Suomen 
pataljoonien ''operatiivisia'' velvoitteita teh
täväalueillaan. 

HAKEUTUMINEN 
YK:n käytössä olevia suomalaisia joukko

ja nimitetään valvontajoukoiksi. Näiden 
joukkojen henkilöstö valitaan yleensä val
miusjoukkoon sitoutuneista henkilöistä. 
Valmiusjoukko on taas Suomessa tietyssä 
toimintavalmiudessa pidettävä joukko, joka 
voidaan asettaa YK:n käyttöön . 

Hakemuslomakkeita saa sotilaspiirien esi
kunnista, jonne myös täytetyt kaavakkeet jä
tetään. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, 
kevättalvella ja kesällä. Hakemuksia voi kui
tenkin jättää sotilaspiirien esikunnille hakua
jan ulkopuolella. 

Jos hakija hyväksytään VALMIUSJOUK
KOON, ilmoitetaan se sitoumustarjouksella. 
Valinnan suorittaa YK-koulutuskeskus, joka 
sijaitsee Niinisalossa. Siellä tapahtuu myös 
henkilöstön koulutus, varustaminen ja toi
minta-alueelle lähettäminen neljä kertaa 
vuodessa: tammi-, huhti-, heinä- ja loka
kuussa. Koulutus, joka samalla on täyden
nyshenkilöstön valintatilaisuus, kestää 3-4 
viikkoa. 

VALINTAPERUSTEET 
Hakijalta vaaditaan mm 
- hyvin suoritettua varusmiespalvelusta 
- hyvää terveyttä 
- moitteettomia elämäntapoja 

- erikoistehtävässä todistetusti hyvää am
mattitaitoa (erilaiset asentajat ym) 

- upseerilta englannin kielen suullista ja 
kirjallista taitoa 

- ikä: reservin upseereilta 25-35 v, aliup
seereilta 20-35 ja miehistöltä 20-30 v. 

Raittius, urheiluharrastukset, hyvä kieli
taito ovat hakijalle eduksi. Jos hakijalla on 
henkilökohtaisia murheita, kuten vaikeuksia 
perheen tai alkoholin kanssa, ei hakemusta 
kannata jättää lainkaan . Vaikeudet vain ka
saantuvat ja monimutkaistuvat. Niiden hoi
taminen Suomessa kuntoon on helpompaa 
kuin joskus epätoivoiset yritykset 6000 km:n 
päässä Golanin kukkuloilla . 

Hakemuskaavakkeen tehtäväluettelo kä
sittää useita kymmeniä eri tehtävänimikkeitä 
alkaen komppanian varapäälliköstä päätyen 
vartiojääkäriin, väliin mahtuu lukuisa määrä 
erilaisia siviiliammattiin perustuvia ammatti
tehtäviä. -
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1 LTALOMIEN 

1 LOPILKKU. 

TIUKIN 

TUNNELMALTAAN. 

VKY 
YK-MIEHEN ''URAKEHITYS'' 
JA PALKKAUS 

Siitä huolimatta että hakija saattaa olla re
servin kersantti aloittaa hän yleensä palve
luksensa jääkärin arvosta. Osoitettu palve
luskunto voi nostaa em. reservin kersantin 
tai jääkärin aina vääpelin arvoon saakka tai 
hän saattaa joutua palvelemaan jääkärinä 
koko sitoumuskauden, jonka pituus on 6 
kuukautta. Sitoumusta voi tämän jälkeen 
jatkaa kolmen kuukauden jaksoina yleensä 
yhteen vuoteen saakka. Tämä edellyttää 
moitteetonta palvelusta. Upseerin arvot 
vaihtelevat luutnantista kapteeniin. 

Palkkaus koostuu veronalaisesta palkasta, 
verottomasta YK-päivärahasta sekä 15 mk:n 
suuruisesta erityispäivärahasta. Kokonais
palkkaus on 01. 10. 83 seuraava: 

Verollinen Veroton 
- ltn 5692 + 2460 
- vääp 4818 + 2190 
- kers 4269 + 1980 
- jääkäri 3887 + 1980 

Majoitus, muonitus ja varusteet kuuluvat 
"luontaisetuihin". Vartiojääkärin toiminta 
lyhykäisyydessään käsittää tietyn alueen val-
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DISCO 
Raastuvank. 31 
Puh.122316 

vontaa, raportointia havainnoistaan sekä 
partiointia ja liikenteen valvontaa. 

Vapaa-aikaa voi viettää erilaisten urheilu
harrastusten parissa. Jos tilanne sallii ke
rääntyy YK-miehelle lomaa 17 vrk 3 kk:n ai
kana. Määrä on sama everstille ja jääkärille. 
Loman voi käyttää toiminta-alueella tai sit
ten ns. Suomi-loman, jolloin kotimaassao
loaika on 2 viikkoa matkan maksaessa 900 
mk edestakaisin. 

YK-miehet ovat samojen lakien ja sotilaal
listen määräysten alaisia kuin palvellessaan 
asevelvollisuuttaan Suomessa. Koska kaikki 
ovat tulleet vapaaehtoisina ja valittu suuresta 
hakijamäärästä ei kuriongelmia yleensä ole. 
''Törmäilijät'' lähetetään takaisin Suomeen. 

Lopuksi voidaan todeta, että YK-palvelus 
antaa hyvän mahdollisuuden nuorelle mie
helle nähdä "maailmaa" ja vuoden palve
luksen aikana myös säästää rahaa, jos niin 
haluaa. Hakijoita on ollut vuosittain n. 
4000, joista n. 1100 hyväksytään. Tälläkin 
alalla vallitsee työnantajan "markkinat" -
parhaat valitaan ja lähetetään edustamaan 
Suomea ja sen puolustusvoimia. 

Kapteeni Markku Järvi 

Päiväkäsky varuskunnalle 

Ajat ja tavat muuttuvat. Myös armeijan 
on sopeuduttava historian suurten aikakau
sien polveiluun. Usein muutokset ovat rivi
miehelle huomaamattomia, mutta jos kai
vaudumme pölyisiin arkistoihin ja luemme 
vuosisata sitten päivätyn päiväkäskyn 4. pt
rin käskynjaolla 1. 2. 1984, se ehkä herättäisi 
yleistä hilpeyttä. 

Amerikkalaisen Fort Rileyn varuskunta
arkistosta on löydetty v. 1845 päivätty päivä
käsky varuskunnalle. Se kuuluu: 
1) Henkilöt, jotka kuuluvat varuskuntaan ja 

jotka ammuskelevat puhveleita harjoitus
alueella, pitäkööt huolta siitä, etteivät osu 
komentajan ikkunoihin. 

2) Upseerit eivät saa yrittää ratsastaa villeil
lä puhveleilla miehistön nähden. 

3) Upseereja muistutetaan ohjesäännön 107. 
pykälän määräyksestä, että he ovat velvol
lisia pitämään täyspartaa. 

4) Komppanianpäällikkö, joka tulevan vuo
den aikana hoitaa hevoset parhaiten, saa 

vuoden lopussa palkinnoksi tynnyrillisen 
whiskyä. 

5) Upseeri, joka päihtyneisyyden vuoksi ei 
voi osallistua uuden vuoden paraatiin, on 
velvollinen asettamaan toisen tilalleen. 
Onpa myös meille oppilaille hyvin tuttu 

kilpailu upseeri- ja aliupseeripaikoista muut
tunut. Voisi sanoa, mutkistunut. 

Eikö Preussin armeijan valintametodi ole 
melkoisen selkeä: 

Preussin armeijassa asevelvolliset testattiin 
neljän parametrin perusteella: tyhmät, vii
saat, laiskat ja ahkerat. Älykkäille ja lais
koille annettiin heti esiupseerin koulutus. 
Älykkäistä ja ahkerista tehtiin joukkueen
johtajia ja aliupseereita. Tyhmät ja laiskat 
määrättiin miehistöksi. Ahkerat ja tyhmät 
määrättiin heti ammuttavaksi ennen kuin eh
tivät tehdä enemmän vahinkoa. 

Korp. Hammarberg 
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Kirje kotiin 

Hei Äiti! 

En ole vielä ehtinyt kirjoittaa ensimmäis
täkään kertaa, kun meillä on ollut niin kiire. 
Tässä on ehtinyt tapahtua yhtä sun toista 
mukavaa, kun viimeksi nähtiin. Olen saanut 
paljon uusia kavereita ja joutunut tutustu
maan miellyttäviin ja vähemmän miellyttä
viin ihmisiin. Eräät heistä tervehtivät vähän 
kummallisella tavalla; kun luon heille ystä
vällisen hymyn he huutavat: "T AAK
SE ... "ja sitten jotain epäselvää. 

Jospa nyt kertoisin tarkemmin näistä päi
vistä, jotka olen täällä Vaasassa viettänyt. 
Matka sujui rattoisasti. Perillä meille oli jär
jestetty oikein oma kuljetus kasarmille. Tääl
lä meidät ohjattiin omiin yksiköihin, jossa 
minulle heikkopolviselle annettiin semmoi
nen määrä tavaroita, ettei isäkään varmaan 
olisi jaksanut niitä pitkästi kantaa. Tavaraa 
oli vähintään yhtäpaljon kuin mummilla, 
kun se muutti vanhainkotiin. Tiedätkö Äiti 
mitä; minun kaikki vaatteet ovat samaa nu
meroa kuin kengätkin ainakaan muuta ei ky
sytty. Kengät kyllä sopivat. 
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Valokuvaamo - Fotoatelje 
KUVA-VALO 

Hovioik.p. 16 Hovrättsespl. 
VAASA, puh. 113 154 tel. VASA 

Parturiliike - Barberareaffär 
R.BUSS 

Kauppap. 1 0 Handelsespl. 
VAASA-VASA, puh. 113 131 tel. 

~ ~ Rakennusliike Oy - Byggnadsfirma Ab 

E-::a5 H.L.BACKWND 
Kauppapuist ikko 8. 65100 Vaa sa 10, Puh. (961) 116 885 

Minun sänky on aivan ikkunan vieressä, 
siitä näkee suoraan pihalle. Ekana yönä siel
lä käveli vain yksi koira, joskus kello 4:n jäl
keen. Juuri kun olin nukahtamaisillani, rä
mähti jokin summeri soimaan ja luulin että 
tuli oli irti, mutta se olikin aamuherätys. 

Eka päivä alkoi ja meidät opastettiin ystä
vällisesti pesulle. Seisoimme ovella siten, että 
meitä oli kaksi vierekkäin ja monta peräk
käin. Seisottuamme puoli minuuttia pesu
huoneessa, juoksimme hurjasti takaisin tu
piin. Sitten meidän käskettiin pukeutua jo
honkin palveluspukuun. Se ei ollut se valkoi
nen, eikä se vihreä, vaan se kolmas jota ko
keilin päälleni. Meillä olikin jo hurja kiire 
syömään. Pihalla meidät laitettiin ihmeelli
sesti kolme peräkkäin ja monta vierekkäin. 
Jo kolmannella kerralla löysin oman paikka
ni. Ruoka oli hyvää ja riittoisaa, varsinkin 
riittoisaa. Jälkiruokana täällä on kahdesti 
kiisseliä . Tälläkin viikolla olen syönyt 14 lau
tasellista kiisseliä. 

Hitsi, Äiti, kun täällä on paljon tupia ja 
alueita. Minä olen ollut oikea puuhamies 
näissä siivoushommissa. Kun tulen ensiker
taa lomille, varaa minulle valmiiksi pari ki
loa spic & spania - tupien ja alueiden on ol
tava erittäin hyvässä kunnossa. 

Joudun tässä pikkuhiljaa lopettelemaan, 
koska ajattelin yrittää vielä kolmannen ker
ran päästä sotilaskotiin. 

Kerro terveisiä pikku-Viljamille, 

terve, poikasi Teppo-Topias 

korpr. Huovinen + team 

KESKO 
Vaasa, Sepänkyläntie 4 

VALINTA-KULMA 
Jalasjärvi , puh. 560 385 

NYKÄLÄNLOMAKESKUS 
LOMAKYLÄ TULIVUORI 

62600 LAPPAJÄRVI, puh. 966-61230 

LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI 
62600 Lappajärvi - 62630 Karvala 

62660 Itäkylä 

HEIKKI KUOPPALA 

. . 

Voittajaa 
muistellessa 

Piirtyy keihään kaari korkealle, 
kansajännää, hurraa, räjähtää, 
lentää keihäs, maailmassa pisimmälle, 
tää /ottako on - kansa ulvoaa. 

Näen tytön ryhdikkään, 
ja varman askeleen, 
hän tiesi voiman, 
vauhdin tarkalleen. 

Tiina, tiesit mitä teit, 
ja tahdoit, 
voittaa - näyttää maailmalle, 
et ryhdikkyys, hengen voima, 
aateluus, 
vie voittoon -
niin moni sydän sykki, -
voitti hetken vakavuus. 

Hän tuntee voiton painon 
itsessään, 
ja maineen loiston, vastuun, 
vaativan, 
niin komeana seisoo voittopallillansa, 
on voiton varmuus, rauha Hänen 
kasvoillansa. 

Kaarlo Lehtomaa 

PUUK~ 

~ ATU- JA PERINNE 

.. 

Merenkurkun 
Kilta 

"I 

Killan toimihenkilöiksi vuosikokouksessa 
25. 02. 1984 valittiin johtokuntaan ja Killan 
puheenjohtajaksi Teuvo Ikonen, varapu
heenjohtajaksi Pekka Tuomikoski, sekä 
muut jäsenet Eino Lauren, Antti Haapalin
na, Eero Tuomikoski, Olof Lindfors, Timo 
Koukku, Eino Rönkkö, Olavi Kalliokoski ja 
Rakel Virtanen. 

Uutena merkittävänä asiana, perustettiin 
16. 11. 1983 Killan kiltasisaret, ja sen johto
kuntaan tulivat: puheenjohtajaksi Rakel Vir
tanen, varapuheenjohtajaksi Kirsti Erkkilä, 
siht. / talh. Aila Lindström, sekä muut jäse
net Anja Tuomikoski, Sirkka Ojanperä ja 
Eini Åberg. 

EL 

PS-IKKUNAT 
JA ULKO
OVET kaikkeen 
rakentamiseen! 

EDULLISESTI 
TALVIEHDOIN. 

Rff DY"NEN ~ 

Iisakki 
Tå ... •enpää, oy 
62210 KAUHAVA KK 
PUH/TEL 964-340135 
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Härmän Kuustaa: 

Kun alikersantti Mikki Mäkelää 
syytettiin kunnianloukkauksesta 

Hei sotapoijat, kyllä asevelvollisuus ja 
ruatuväki ovat ainakin siitä hyväksi, jotta 
sotaväjes oppii sanomhan asiansa lyhkääses
ti ja nasevasti suarin sanoon. Ei ruatuväjes 
saa turhia seliitellä. 

Alikessu Mikki Mäkeläkin, kun pääsi pa
rin viikon kuntoosuuslomallen, pani heti 
rakkauspreivin kylläki jo vanhemmalle ruu
sullen, sillen krantullen Piirroon Liisallen, 
pyhäkoulunopettajalle, jok'ei miähistä enää 
tykänny alkuhunkaan . Mutta saatei rakkaus 
ikää katto eikä kaihra diakonissaakaan. 

Kumminkaan ei siviilis ny sillä lailla suara
han sanota hellimpiä tuntehia niinkun Mikki 
teki, n'otta tunnusti rakkautensa liijan soti
lahallisen jämptisti yhrellä lausehella vaan. 
Ja mitäkö siitä seuras? No, sen verran seura, 
n'otta tämäkös nirppanoukka Liiskee aivan 
pöyrääntyy ja annatti poliisilla Mikillen täm
min käräjillen, peijakas, jopa kunnianlouk
kauksesta, hyi olokohon, tämä yks siivosyn
tinen kans. 

Ja sotkuahan siitä tuli, kun se syyskäräjä
päivä oli muutoonkin sotkuunen. Kaikis ju
tuus tuli takku takun päälle ja väärinkäsityk
siä vaikka kuinka palio. Hiatahan otti joka 
jutun kohralla. 

Ja viälä, kuulkaa, Koivulan Hempan Kat
ri-tytär istuu ensimmaas1a käräjiänsä, 
n'ott'olis varatuamariksi päässy. Oli siinä 
flikkaparka piästis ja tuskan hies kun Kont
telin kirnu. Ja niin nuari ja nätti ja ujoo, 
n'otta tottahan se kärsii ja oli punaasihnan
sa. 

Ja taås konstaapeli huuti sotaäänellä pit
kin käräjätaloon konkia jotta 

- Seuraava juttu . . . neiti Liisa Piirtoo 

hi·fi 
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vastahan Mikko Mäkelä, kunnianloukkaus! 
Asialliset sisällen! 

Vanha Upevan herrastuamari istuu likite 
oikeuren puheenjohtajaa, sitä Koivulan Kat
ria, ja nukkuu. Mutta huamaatti sen verran, 
n'otta kun kantaja Piirroon Liiskee ensi sa
nooksensa klopotti, jotta tämä Mikki on lou
kannu mun kunniaa niin hävittömästi, n'otta 
linnatuamion joutaa saara, niin faari mö
hähti jotta 

- Onpaha nenähänsä. 
Tarkootti, jotta niimmästä muka kans, ei

pähän miäli tiällä olosi. 
- Mitä sanoo vastaaja? kysääsi puheen

johtaja-Katri. 
Mikki oli heti lomallen tultuansa Huikan 

Leenan h äis kaatunu jäisehen porraspäähän 
niin pahoon noukkansa, n'otta s'oli kun 
emoos eikä henkireikiä näkyny yhtään. Mut
ta vastas kumminki honottamalla jotta 

- Tua honstaapeli tuntoo, jota min'oon 
heiru miäs. Tämä hasia on ottanu niin huma
lattomasti mun hunniahan, n'otta jolsei tua
ta Hatlantia holsi välis, niin Hamerikka 
s'olis tämänkin poijan hoto, niin totta kun 
nimine on Hikki. 

Mutta siitä Piirroon Liiskee raimaantuu 
aina vaan eneet, pisti kätensä pusurinkaulas
ta sisälle ja veti esillen toristuskappalhen. 

- Täs on preivi! Liiskee kiljuu. - Tästä
mä Mikki luuloo mua sellaaseksi ja ehroot
taa ... hyi olokohon pthy ptho, n'otta täl
läänen häpääsy saattaa mun ennenaikaasehe 
hautahan. 

Upevan faari ravootti toista silimäänsä ja 
uraji jotta 

- Eipä aijalla paremmalla. Vanha ihimi-

nen on katumuksen ja parannuksen kautta 
upotettava, sitä vaan. 

Sitten vaipuu taas syvähän unehen kun tai
kinha ja hornas jutun loppuhun asti. 

- Lukekaa se, kehootti puheenjohtaja -
kantaja on ny hyvä ja lukoo, jotta oikeus 
kuuloo. 

Liiskee tälläs evankeliumikakulat pitkälle 
noukallensa ja alootti jotta 

- Rakas kikkivarsani, rookathan tänä il
tana kahreksan aikahan lsoonluaman sillalla 
ja mennähän Roomikon Jaskan liiverihin sii
nä sillankorvas, siälä on puhras kärrynlava 
ja sitte ... 

- Mitä sitte? uteli Katri korvat kuumana. 
- Voi tuamari, en minä saata. Siin'on 

kauhian ruma sana, n'otta aivan syränalta 
kyälööttää, kun ajattelookin. Min'oon kuul
kaa jo ylitte neliänkymmenen ja aivan puh
ras enkä koskaan ollut sillä lailla, niin en mi
nä voi, hyite. Mutta eikö lautamiähet ja tua
mari itte lukisi ... ei mihinään nimes ääne
hen? 

Sehän passas, kun oli pakko. Preivi l~hti 
hilioollensa kulkemha lautamiäsriviä pitki. 
Ja vaikka käräjäsali oli kansaa täynnä ja sili
miä vahtas joka pualella kun täyres silakka
neliikas, ei krahahrostakaan kuulunu. Kello 

vaan naskutti seinällä ja Upevan herrastua
mari hornas kun kivenmurskaaja. 

Sen viäres istuu Saranmaan lautamiäs. Ja 
kun s'oli paperin lukaassu, se vei sen suaraa 
tuamarin pöyrällen, kun ei saanu Upevan äi
jää hereelle, vaikka se kyllä töyttii sitä kup
heshen. 

Mutta Katri-flikka tunti lain. Ja tiäsi, jotta 
koko oikeuren pitää olla asiasta kärryyllä. 
Sen tähre se meni ja retuutti Upevan tuffaa 
olkapäästä jotta 

- Herrastuamari, heräkkää ny ja lukekaa 
tämä. 

Heräshän se ku heräskin. Korjas kakuloo
tansa ja rupes nuhaaten syynäämhä. Ja sitte 
äkkiää se pukkas preivin plakkarhinsa ja ma
koonen hymy leves poskillen. Kattoo hep
peellisesti puheenjohtajaa, iski silimää kun 
poikakukkoo yhteesellen salaasuurelle ja 
vinkuu kimiällä vanhan miähen äänellä jotta 

- Tottahan se mullen sopii ja passaa 
vaikka kuinka hyvin. Tuun minä, tuun ihan 
vissihin. 

Sitte oikeus harkitti ja hylkäs koko syytte
hen. Kun ei päässy selvyytehen, kuka oli ke
nenkä kunniaa loukannu, vai oliko kukaan 
kenenkään. 
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KATUGALLUP (tammikuu-84) 

Tapahtuipa kerran, että taistelijapari Ro
den & Ferm päätti lähteä kuulostelemaan 
vaasalaisten mielipiteitä VaaRPsto:sta ja 
yleensä varusmiehistä. Vapaat anottiin, ja 
tietysti myös saatiin - koitti lähdön aika. 

No, eihän hyökkäys vaasalaisten mieliin 
myöhästynyt kuin reilun tunnin, syystä että 
yritimme mr Laakkosen autoa käyntiin, to
sin erittäin huonolla menestyksellä. Aikam
me taisteltuamme otimme auton hinaukseen 
ja huristelimme kohti etelää, suuntana 
Maan-Auto, jonne mr Laakkonen jäi hiero
maan autokauppoja (tuloksena BMV -77). 

Itse suunnistimme kohti teknillistä oppilai
tosta, jonne saavuimmekin kommelluksitta. 
Suoritimme maihinnousun koulun sisään 
ovelasti takaoven kautta, ja aloitimme sopi
van uhrin etsimisen. Kaikilla tuntui kuiten
kin olevan aivan hirmuinen kiire, varsinkin 
kun he näkivät kahden ison ja julmailmeisen 
koljatin hiipivän pitkin koulunsa käytäviä. 
Aikamme harhailtuamme hakeuduimme ase
maan ja päätimme iskeä. Saimme saaliik
semme 22-vuotiaan Vetelistä kotoisin olevan 
uroksen, nimeltään Ilkka Aho . Hän oli kuu
lemma juuri itsekin läpikäynyt tämän nk . 
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miesten koulun. Yritimme heti alkuun har
hauttaa häntä kysymällä mitä mahtanee tar
koittaa VaaRPsto, mutta vanhana OultPsto
miehenä hän tiesi sen. Muihin kysymyksiim
me hän vastasi seuraavasti: Varusmiehen 
olot eivät Ilkan mielestä koskaan ole liian hy
vät, etenkin päiväraha on aivan liian pieni. 
Vaasalaiset varusmiehet käyttäytyvät Ilkan 
mielestä ihan hyvin. Ilkka totesi vielä lopuk
si, että suomalaiset miehet eivät turhaan uh
raa vuotta elämästään, sillä Suomen Puolus
tusvoimat ovat tarpeellisia. 

Tekulta otimme suunnan kohti Kuula
opistoa, ei sen takia että haluaisimme täy
dentää musiikillista kaipaustamme, vaan 
saadaksemme haastatella myös kulttuuri
ihmisiä. Marssimme sisään sotila_allisessa 
avohässäkässä, Roden etunenässä. Tapasim
me siellä 2 naisihmistä, joista toinen katosi 
heti, kun Ferm veti kameran esiin. Onneksi 
meille jäi edes "toinen puolisko" käsiteltä
väksi. Tiukasta kuulustelusta ei kuitenkaan 
tullut mitään, vaan Mirja, 22 vuotta, riisui 
meidät heti aseista ja haastattelu sujui muka
van leppoisan keskustelun merkeissä. Mirja 
kertoi, ettei hän ainakaan kieltäydy tanssi
kutsusta, jos sen esittää selvä varusmies ja 

kummasteli muutenkin miksi tällaista ky
symme. Mirja totesi meidän, varusmiesten, 
olevan lähes samanlaisia kuin muidenkin. 
Meidät kuitenkin erottaa siitä, että meidän 
kanssamme voi keskustella monesta todella 
mielenkiintoisesta asiasta: armeijasta, varus
miehistä, kasarmista, intistä, kasarmeista 
jne. Hetken tarinoituamme, Mirja kysyi em
mekö ollenkaan kysy hänen mielipidettään 
naisia armeijaan -ajatuksesta. No, tottakai 
me sitä kysyimme. Mirja totesi itse olevansa 
liian vanha siihen hommaan (epäilemme), 
mutta idea on ihan hyvä. Se ei kuitenkaan 
saisi olla samanlaista rämpimistä märkänä ja 
kylmänä, niin kuin miehillä ja sen olisi olta
va naisille vapaaehtoista. Pitkiä leirejä poh
joisessa ja kylmiä öitä metsässä ei saisi olla 
(mitä jää jäljelle?). Lopulta Mirja kuitenkin 
tunnusti että hänkin kyllä uskaltaisi kokeilla 
tätä miesten koulua, tosin vain yhden päi
vän . Mirjakin uskoi Suomen puolustusvoi
mien olevan tarpeellisen. 

Hyvästeltyämme Mirjan, päätimme koh
distaa hyökkäyksemme Vaasan lyseoon, 
mutta siellä ei näyttänyt olevan mitään mie
lenkiintoista, joten siirryimme kadun yli Ti
pulaan (entinen tyttökoulu). Hetken harhai
lun jälkeen löysimme sieltä ihanan abin, ni
meltään Outi . Saarroimme hänet ja Roden 
alkoi pommittaa häntä kysymyksillä, joihin 
hän täsmällisesti vastasi. Varusmiehiä Outi 
arveli Vaasassa olevan 900, mikä hieman 
poikkeaa oikeasta lukemasta. Hänkin sanoi 
mielellään lähtevänsä tanssimaan varusmie
hen kanssa ja totesi, että varusmiespalvelu-

saika muuttaa miehiä negatiivisesti (naiivit 
jutut, asioiden keskittyminen armeijan ym
pärille). Outi sanoi varusmiesten olevan ihan 
tavallisia nuoria, joskin innokkaampia kuin 
miehet keskimäärin . Päivärahaamme hän 
haukkui pieneksi, 25 markkaa olisi lähenpä
nä totuutta. Outikin sanoi, että naisten ar
meijaan tulo olisi hyvä asia, mutta sen pitäisi 
olla vapaaehtoista. Haastattelumme päät
teeksi Outi sanoi itsekin mielellään osallistu
vansa armeijaan, jos mahdollisuus järjestet
täisiin, armeijamme hän totesi tarpeettomak
si, koska se hänen mielestään on liian pieni. 

Olimme jo pois lähdössä, kun haukankat
seemme tavoittivat koulun vahtimestarin pi
haa siivoamasta. Ajattelimme että ei koke
neen miehen sana haastatteluamme pahenna, 
ja tuumasta toimeen; Kurt (61 vuotta) sanoi 
varusmiesten olojen olevan liian lokoisat (lii
kaa lomia). Päiväraha on kuitenkin liian pie
ni, koska se ei riitä edes tupakka-askiin, tote
si Kurt. Suomen Puolustusvoimien koulutus 
on niin hyvä koulu, että se tekisi naisillekin 
pelkkää hyvää. Edelleen hänen mielestään 
jokaisen suomalaisen tulisi suorittaa asepal
velus. Vastenmielisyys armeijaa kohtaan 
johtuu vain ihmisten omista asenteista. 

Näin lopuksi esitämme vilpittömän kiitok
sen haastateltavillemme, kun he mahdollisti
vat ja antoivat erittäin hvät ainekset tarinam
me tehtailemiseen. 

TEKIJÄT: alik Roden, Jari ja alik Ferm, 
Thomas 

VARATTU 
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Kolmen kerhon amp_umakilpailut 

Vaasan Ampumahallissa 11. 2. 1984 pidet
tyjen kolmen kerhon kilpailujen tulokset. 
Pienoispistooli 20 + 20 ls . 

Yleinen sarja: 1) Aliluutnantti Timo Hissa 
VUK 185 + 188 = 373, 2) Yliluutnantti Jan
Erik Juslin VUK 180 + 188 = 368, 3) Yli
luutnantti Hannu Maunula VUK 178 + 182 
= 360, 4) Yliluutnantti Pauli Glader VRUK 
167 + 181 = 348, 5) Luutnantti Pauli Salo 
VUK 172 + 172 = 344, 6) Everstiluutnantti 
Ari Iisakkala VUK 165 + 177 = 342, 7) 
Kapteeni Hannu Ahola VUK 159 + 179 = 
338, 8) Vänrikki Mårten Juslin VROK 163 + 
134 = 297, 9) Majuri Mauri Prosi VUK 
132 + 141 = 273, 10) Yliluutnantti ANders 
Knip VROK 106 + 154 = 260. 

Yli 50 v.: 1) Kapteeni Ensio Järvinen 
VRUK 169 + 191 = 360, 2) Majuri Folke 
Nordman VUK 171 + 185 = 356, 3) Eversti 
Esko Nieminen VUK 170 + 183 = 353, 4) 
Musiikkimajuri Leo Tuuli VUK 166 + 185 = 
351, 5) Vänrikki Eino Hautasaari VRUK 
166 + 185 = 351, 6) Kenraalimajuri Erkki 

Siviilipalv~lukseen 
pyrkivien määrä 

• pienenee 
Siviili- tai aseettomaan palvelukseen il

moittautui viime vuonna 1048 miestä. Tämä 
määrä on 126 pienempi kuin vuotta aikai
semmin . Prosentuaalisesti siviili- tai aseetto
maan palvelukseen ilmoittautui 2,65 % ikä
luokasta. Viimeksi prosenttiosuus on ollut 
tätä alhaisempi vuonna 1979. 

Uskonnollisen vakaumuksen perusteella 
pyrkivien määrä on pysynyt vuosia suunnil
leen vakiona. Eettisen vakaumuksen perus
teella siviili- tai aseettomaan palvelukseen il
moittautujia oli viime vuonna 15 % vähem
män kuin vuonna 1982. 
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Vanninen VUK 169 + 179 = 348, 7) Majuri 
Kalervo Airanne VRUK 157 + 155 = 312, 
8) Yliluutnantti Vidar Hannus VROK 130 + 
159 = 289, 9) Yliluutnantti Bror Westberg 
VROK 111 + 169 = 270, 10) Everstiluut
nantti Raimo Ericsson VRUK 125 + 141 = 
266. 

Joukkuekilpailu: 1) Vaasan upseerikerho, 
Juslin , Maunula, Nordman 1084, 2) Vaasan 
upseerikerho, Hissa, Vanninen, Salo 1065 , 3) 
Vaasan reserviupseerikerho, Järvinen, Hau
tasaari, Glader 1059, 4) Vaasan upseerikerho 
Tuuli, Ahola Prosi 962, 5) Vasa Reservoffi
cersklubb M Juslin, Hannus, Westberg 856. 

Kuviokilpailu kellosta: 1) Kapteeni Ensio 
Järvinen VRUK 191, 2) Aliluutnantti Timo 
Hissa VUK 188, Yliluutnantti Jan-Erik Jus
lin VUK 188. 

Kilpailuja tukivat seuraavat liikelaitokset: 
VASABLADET, Vaasan Suomalainen Sääs
töpankki, Vaasan Osuuspankki, Meriläinen, 
Hovisepät Oy, Tavara-aitta, K-kauppa PAL
MU. Kiitos . 

TAPIOLA-YHTIÖT 
Kauppapuist. 24, Vaasa, puh. 115 338 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
VÄHÄKYRÖ 

KEMIRA OY, VAASAN TEHTAAT 

Bensiinijakelu ja Baari 
TB-JAKELU R. FINNE KY 
Pitkäkatu 62 , puh. 116424 

Aamureiskan onnenpäivät 
RAUK:ssa 

Vihdoin ja viimein koitti se "suuri" päivä, 
jolloin me aamukasat suoritimme, ohjatun 
heittäytymisen sijasta ohjatun poistumisen 
neljännelle patterille eli ns. "aamujen ta
loon". Aamureppuja raahatessamme liikkui 
päässämme mitä erilaisimpia ajatuksia siitä 
mitä tuleman piti ja pitihän sitä. 

Kalpeina kuin kalkkilaivan kipparit ryö
mimme tuskissamme viimein määränpää
hämme. Kovimmalle ottivat taatusti neljän
nen patterin rappuset, joissa joku huimapää 
jo suoritti uskaliaan levytyksen tyylillä, jota 
itse johtaja DG Turhapurokin olisi kadehti
nut. Kukaan ei tiennyt mitä kohtalo tiellem
me langettaisi mutta sehän selvisi alle nopeu
syksikön. 

Meille selvisi heti alusta asti, että kuri tuli
si olemaan huomattavasti tiukempaa kuin ai
kaisemmin tykkimieskaudella. Näinhän to
sin olisi oltavakin, sillä nythän meistä tehtäi
siin "todellisia", loistavia ryhmänjohtajia. 

Totuimme uuteen ympäristöön ja kuriin 
nopeasti ja huomasimme, että kova yritys vie 
suomalaisen sotilaan vaikka läpi Saaban 
mustan kiven. Päivät seurasivat toisiaan 

Vahvaa 
vähemmälläkin 

Kaikki varmaan ovat havainneet meille pa
ri kertaa viikossa tarjottavan kahvin maussa 
tiettyjä piirteitä, jotka eivät tunnu toistuvan 
missään muualla, kuin ruokalamme kahvis
sa. On herännyt kysymys, mistä tämä erikoi
nen, pigantti kyseiseen juomaan on saatu. 
Onko kahviimme hienotunteisesti lisätty 
konjakkia? Päätimme tutkia asiaa, ja muuta
man päivän mappien yms. selailujen jälkeen 
käsiimme iskeytyi seuraava kirje, joka omal
ta osaltaan antaa viitteitä esitettyihin kysy
myksiin. Alkuperäinen kirje on lähetetty 
Saksaan eräälle tunnetulle kahvifirmalle. 

vauhdilla, joka meni yli hilseen välittömästi. 
Alussa oli enimmäkseen oppitunteja, välillä 
tosin kävimme poistumassa sulkeiskentän 
puolella. Opimme paljon uusia, mielenkiin
toisia asioita yleisestä rannikkotykistön toi
minnasta ym. mukavasta. Tosin raju luku
tahti varsinkin öiseen aikaan aiheutti koomi
sia tilanteita oppitunneilla, jolloin hereillä 
pysyminen tuotti vaikeuksia yhdelle jos toi
sellekin . 

HOTELLI CENTRAL HOTELLET 
VAASA -VASA 

BAL TIC Y ACHTS, HOLLMING OY 

TÖYSÄN SÄÄSTÖPANKKI 

TÖYSÄN KENKÄTEHDAS OY 

KITULANKOSKEN SAHA OY 

Schentlemens, 
Der /ast pags of koffee vot ve got from jou 

vas mixed mit rattschitt. 
Der koffee may be gutt genug aber der 

rattschitt it spoils der trade. Ve did not see 
der durds in der samples wich your Agent 
showed us to. 

Ve ordered kleen koffee and jou sented 
rattschitt mixed mit koffee und it takes much 
time to pick der ratt durds ali out. 

Der vas mistake und ve brefer dat jou 
schipp us der rattschitt in von saks und der 
koff ee in von udder saks und ve viii mix it to 
suit der gustermers. 

Blease rite if ve schould schipp bak der 
schitts und keep der koffee or schipp bak der 
koff ee und keep der schitts or schipp bak der 
bludes lot. 

Ve vont to do vot is rite in dis matter, aber 
ve do not like dis dam rattschitt piziness. 

Mitt much respeckts, Schentlemens 
Korpr P. Jänkälä 
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Vähitellen opimme tuntemaan tiukat, 
mutta asialliset kouluttajamme sekä vielä 
tiukemmat ja asiallisemmat apukouluttajam
me. Myös kurssikaverit tulivat vähitellen tu
tuiksi ja yhteishenki välillämme kehittyi hy
väksi. Tästä yhtenä osoituksena oli oppilas

. kunnan hallituksen toiminta. Hallitus teki 
jatkuvaa uurastusta kurssimme jokaisen 
miehen hyväksi. 

Niinkuin arvata saattaa, olivat sen ko
koukset tietysti yleensä iltatoimien ja yleis
tarkastusten aikana, mutta tämä olkoon an
teeksi annettavaa siksi hienosti pojat hom
mansa hoitivat. 

Erikoiskoulutuksen alettua kurssimme ja
kautui kuitenkin neljälle taholle linjoittain. 
Opimme omat erikoisalamme armeijan taa
tulla tyylillä. Teoriaa tuli tuutin täydeltä eikä 
sitä tahtonut välillä oikein työmiehen järjellä 
ymmärtää, ennenkuin pääsimme näkemään 
asiat myös käytännössä. Välillä oli päässä 
olo ontto ja tuntui, että nyt p .. . kele riitti, 
mutta kuten tunnettua, suomalainen sotilas 
ei luovuta, vaan yrittää aina ja niinhän sitä 
.aina selvittiin, ei siinä mittää . 

Tässä vaiheessa koulutusta ei sopinut heit
täytyä, joten vaihtoehtona oli siirtyminen 
Lohtajan ihanteellisiin maastoihin turvaa
maan "kiristynyttä tilannetta Keski-Euroo
passa". Opitut asiat palautettiin mieleen ja 
yritystä oli; tuloksena onnistuneet ammun
nat. 

Leirin jälkeiset kurssin 2 viimeistä viikkoa 
menivät kuin siivillä. Koulun penkkiä kulu
tettiin taas ahkerasti eikä kokeitakaan ohjel
masta puuttunut. Viimein olivat kokeet ohi 
ja vuorossa hieman leppoisammat ajat lu-
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KING 
BURGER 
~ 

Se tunnettu hyvä 
ja edullinen 
ruoka paikka. 

Det enkänt goda 
och förmånliga 
matstället. 

ELINTARVIKE- ja GRILLIKIOSKI 
LIVSMEDELS och GRILLKIOSK 
Kotiranta 213 916 Hemstrand 

kuunottamatta lukemattomia saunalenkki
kierroksia ruokailuista tullessa yms. 

Niinpä alkoi armas kurssimme olla lopuil
laan ja RTK:hon lähtijät selvillä eli kansalai
set oli saatu jonoon. Lopullisesti kurssi saa
tettiin juhlavaan päätökseen tosi railakkaas
sa kurssijuhlassa, jossa vanhakin taas nuor
tui . . . Korpr Nenonen 

K-IAUTA 
NEUVOO JA 
PALVELEE 

Kurssi 85 esittäytyy 
Kapteeni Järvi, patterin pääl
likkö . Pidetty esimies, joka 
osasi tasapuolisen ja rehdin 
johtamisen. 

Sotilasmestari Tuomikoski, 
patterin "äiti", opimme tun
temaan hänet tiukkana, mut
ta reiluna miehenä. Ojensi 
meitä oikeille tavoille pitkil
lä, mutta opettavilla käskyn
jaoilla. 

VIESTI
LINJA 
Vain 13 urheaa viestimiestä joutuivat ylläpi
tämään aina kunniakkaan Viestilinjan mai
netta sekä huolehtimaan elintärkeiden puhe
lin- ja radioyhteyksien rakentamisesta ja yl
läpitämisestä. Järjestäytyminen oli linjalla 
veressä, ainakin "pienen" harjoittelun jäl
keen. 13 tarkoin valittua miestä tietävät, että 
viestiyhteyksien on toimittava - hyvin. 

Vääpeli Karhula: Psto - vau
nussa keitetyn kahvin suosio 
kattoi niin tulenjohdon, kes
kiön kuin huollonkin . Tiukka 
kouluttaja, jolta mitään e1 
jäänyt huomaamatta. 
MOTTO: Kyllähän tämä jo 
pitäis tietää. 
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Kanerva: Helsinkiläinen tie
tokonetieteilijä, joka aina 
huolehti omista asioistaan. 
Valituksen maailmanmestari 
ja limsakoneenhoitaja, joka 
onnistui leirilläjärjestelemään 
tavaroitaan ojennukseen jopa 
3 tuntia. Omisti patterin ainoan suojanaama
rin. Motto: Hei muuten, mikä on varustus; ei 
se mun vika oo. 
Katila: Harvinaisen veltto 
vaasalainen kuulantyöntäjä, 
joka osasi arvostella tupaka
vereitaan. Aamutoimet hal
linnassa, vaikka mies kerran 
eksyikin ullakolle. Kurssin 
paras katoaja, jos oli töistä 
kyse. Teki kaikkensa lusmupokaalin eteen ja 
voittikin sen. Keskittyi kurssilla loma-ano
muksiin ja toisten auttamiseen, tosin vain 
eväiden syönnissä. Motto: Onko tää munaa, 
onko? 

Koivuluoma: Piilolusmu, jota 
harvoin näki harja kädessä. 
Lomilla enemmän kuin laki 
sallii. Ei hetkeä ilman levytys
tä. Hukiton mies, joka aina 
hävisi - harjoitusvapaalle. 
Motto: Jos menis viemään 
tän loma-anomuksen. 
Lehtinen: Helsinkiläinen tah
tikone, joka sai kurssin pallo
hukka-pokaalin, ''kunnos
tautuen" erityisesti päivystä
jänä. Kävi säännöllisesti soti
laskodissa ''tankkaamassa'' 
(7 munkkia oli illan annos). 

Leirillä vaikein tapaus saada hereille. (Mitä 
kipinä Mikä Kipinäkö koska missä kipinä 
joo joo). Nukahti protoon kuin protoon 
(suonenveto joskus häiritsi?). Surullisen 
kuuluisa hytky-heko heko -naurustaan. Lei
rillä pakki kainalossa jo tuntia ennen ruokai
lua. Veti kelaa kuin hirvi. Motto: Onks joku 
nähny sitä mun . . . 

Lehesvuo: Vaasalainen kok
ki, jonka päässä pyöri vain 
ruoka ja "letukat". Onnistui 
välttämään kauan odotetun 
talvileirin. Silläaikaa suunnit
teli miten parhaiten aiheuttai
si linjallemme tuskia kerto
malla kurssijuhlan ruokalajeista ja etenkin 
juomista. Motto: Komennus: Päivän ME
NU ... 
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Nyrhinen: VäVi:n kovin pesä
pallisti. Keskiön viesti-au par
haasta päästä. Hoiti vakitui
sena virkana ase-au:n tointa. 
Onnistui livistämään harjoi
tusvapaalle liiankin usein. 
Harrastuksena torkkuminen 
ja levytys. Motto: Pitäs vissiin huomenna 
tehrä. 
Ojanperä: Lohtajao 1essa 
kuin varis tervakato!I. , Ja ke
lat viiteen kertaan solmussa. 
Harrastuksena Psto-vaunussa 
seisoskelu. Aiheutti patterilla 
kaasuhälytyksen päästelemäl
lä omalaatuisia "tuoksu
jaan". Taisteli väkevästi linjan laiskimuksen 
tittelistä. Motto: En mä viitti. 

Raappana: Tuntematon ano
nyymi. Kovakuntoinen ja sa
malla tuvan hiljaisin mies. 
Pyöri keskiön vaiheilla ja kul
ki tasaisesti pyörteisen virran 
mukana kohti natsoja. Mot
to: Mä tuun okei. 

Rodeo: Rouden Rouden Rou
den, vältti säännöllisesti ilta
toimet olemalla tunnollisesti 
harjoitusvapaalla, matseissa 
_tai oppilaskunnan hallituksen 
kokouksissa. Onnistui jää
mään kymmenyksellä RUK:n 
junasta. Lukulomilta löytyi viestivarastosta, 
ei koskaan nukkumassa ennen puoltayötä. 
Kurssin ensimmäinen oppilasvääpeli; joka 2 
viikossa ehti tylyttää kurssin tylyttäjäpalkin
non verran. Voi jesuksen jesus, hommaa ny 
omat safkat. Motto: (leirillä) En mä ny voi , 
kun mun rensselitkään ei oo kunnoss. 

SHARP 

b kurbela 
Raastuvankatu 21 Rådhusgatan 

651 00 Vaasa - Vasa 
Puh. 961-122 4 77 

Tuomiluoma: Vekkuli veitik
ka Siikaisista, kävi säännölli
sesti lukulomilla. Digitaali
kellon pärinä kuului säännöl
lisesti klo 05 .45 ja ala vuotees
ta kummaa kahinaa, opp. 
Tuomiluomahan siellä heräili 
päivän askareisiin. Pinna paloi aina kun ho
suttiin. Motto: Varohan riy vähä sä oot taas 
tiellä. 
Viljanen: Punkkataf , Hel
singistä (siviilikierteet ja ;·ypyt 
aina tallella). Naureskeli jos
kus vähän väärissä paikoissa. 
Hallitsi hitsaamisen jalon tai
don, yleensä kuitenkin hyväl
lä tuulella. Liiallista tupakka
intoutta havaittavissa. Ei päivää ilman va
pautuksia. Aamu toimissa aina jäljessä. Mot
to: Miks aina minä, kiitos. 

Tulenjohto-ja 
Inittauslinja 
TJ: Have a TJ and a smile, and you like it! 

Luutnantti Kurvinen: , mutta 
silti hyvä mies! 

Vahtola: Tavoitteli epätoivoi
sesti tylyttäjän arvonimeä 
päästessään tuvan esimiehen 
tehtäviin. Helsinkiläinen 
Veikko Great Grane Vahtola 
oli tunnetusti huonolla tuulel
la juhlaillan jälkeisenä aamu
na. Kovauninen (sammuta ny jo ne valot). 
Motto: Tuo mulle yks puolikas broitsku, 
mull on hirvee nälkä . 
Eeva: Rauman pojan hukit 
pyöri, mutta mies ei urputa. 
Leireillä ei tahtonut jäädä ai
kaa edes sätkien tekoon . Pa
lasi aina ensimmäisenä !omil
ta. Suoritti kurssin läpi ilman 
sen kummempia sanomisia. 
Motto: Pitää kyll mennä saunaan vaik olis 
yöll vasta kotona. 
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Heikinheimo: Patterin pallo
hukka sitten Lehtisen. Helsin
kiläinen RATEKO-raketti, 
jolle lomat olivat lukulomia. 
Omasi uskomattoman ruoka
halun. Motto: ''Eiks tätä oo 
enempää?" 

Jaakkola: Tuvan taatusti hil
jaisin mies. 

Kangas: Reiska, Suomen 
Puolustusvoimien toivo napa
piiriltä. Sanavalmis pikkujät
tiläinen, joka koosta huoli
matta kesti isoimmatkin tu
jaukset Birran jakkaralla. Il
meisestikin palamaton päre. 
Kuoppala: Piti tulenjohto- ja 
hitsauslinjan mainetta korke
alla hitsaamalla koko ajan -
varsinkin kurssijuhlan jälkei
senä aamuna. Motto: "Lei
vonko lättyyn, hä!" 

Pyrhönen: Pyrtsi, Pörhö, 
huki-imuri Helsingistä. Pal
loili tukka silmillä ja hymy 
huulilla nakkiraukkiin. Mot
to: "Kattokaa, ei oo totta ... 
taas mä!" 

Skogberg: Skootteri, tuvan 
konkari, joka nimensä mu
kaisesti valvotti tupaa aamu 
kuuteen, jonka jälkeen aloitti 
hurjan ennakoinnin. Päivisin 
rauhallinen. Motto: ''Emmä 
voi, mullon siviilivieraita.'' 

Toivakka: Totinen jalasjär
veläinen, joka meni kurssin 
priimuksena RTK:hon. 

Tuominen: "Ruusuinen" epe
li Etelä-Suomesta, joka hitsa
si kaikilla kaikkialla ja kai
kesta. Syystä voitti pokaalin. 
Motto: "Mä olen vihannut 
teitä kaikkia alusta asti." 
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Ura: Hilpeä hurjastelija Vaa
sasta, joka hoiti opiskelut, 
"suhteet", hallituksen pu
heenjohtajan paikan ja RTK
lipun itselleen. Tosin viimeksi 
mainittu oli tipalla hyvien 
unenlahjojen vuoksi. 
Virtanen: Zoni, Johnsson, 
vaasalainen pyörölinssi oli tu
van koheltaja, aloitti hengelli
set yhteislaulut hiljaisuuden 
jälkeen. Motto: "Skidoo
hop!" 

Korkea-aho: Korkki, kurssin 
urheilumies, joka anoi harjoi
tusvapaita kun vain silmä 
vältti. Tsemmpiksestä huoli
matta Korkki ei ollut oikein 
kouluttajien suosiossa. 

Keurulainen: Alkuviikon hit
si, värvätty vaijerimies Hel
singistä. Motto: "Noo, mitäs 
tässä." 

Ferm: Värmi, Frm - Frm, 
Tumppi, tuhti vaasaiainen, 
joka oli kurssin hilpein hihit
telijä. Sitkeä yrittäjä. 

Pesola: Alkuhevi suoraan 
Töysästä, mandoliinimies, jo
ka pantiin RAUK:hon väellä 
ja vängällä ja samaan put
keen Sakari painui RTK:hon 
kakkosena kurssilta. Lauloi 
koko tuvan tainnoksiin - eri
toten Ojanperän. Patteriston paras suoja
naamarin käsittelijä. Motto: "Kuin graniit
tia!" 
Ahola: Kurssin the Great 
Nestor, jolta löytyi järjestely
kykyä yli äyräitten. Kuittasi 
kouluttajien suosion toimi
malla video-au:na Lohtajan 
leirillä. Perheellisen lomille ei 
tuntunut loppua tulevan. 
Hammarberg: Helsinkiläinen 
hupimies, jonka sotilasura oli 
kaatua vempuloihin. Motto: 
"Nyt ei mee tubeen ." 

Saarikoski: Tuvan filosofi ja 
viskiasiantuntija Etelä-Poh
janmaalta. Motto: "Herra
jumala, sehän on Staff! '' 

Kallo: Porotokkien poika Ro
vaniemeltä, jolle ei kelvannut 
mikään. Kauhealla valituk
sella luisti siivous- ym. hu
keista. Motto: "Miks aina 
mie .. . aina mie.'' 

•• 

Kaiho: Kaihokirjeiden kir
joittelija aamuvarhaihaisesta 
yömyöhään. Olisi tarvinnut 
oman postilaatikon patterille. 

Jänkälä: Jänkä-Joonas, nais
ten- (miesten) mies Helsingis
tä. Tsemppasi RTK:hon, 
mutta ne pisteet, ne pisteet. 
Lohdutukseksi meni VMTK: 
hon hommiin. 

KESKIOLINJA 

Ylivääpeli Hölsö: Keskiön 
vankka kouluttaja. Tasapuo
linen ja pidetty mies. 

Båtman: Hölsön ikuisesti 
kannustama: " . . . oppilas 
Buutman, tiedättekö, mikä 
on maitoreki?" Taisteli viime 
hetkeen RTK:n paikasta. 
Mies, joka tutustutti koko 
kurssin Big John Holmesiin. 
Ei niitä kaikkein kovakuntoisimpia. 

~ 

Castren: Herrasmies Helsin
gistä, jonka tasapainoinen 
käytös herätti kunnioitusta. 
Oli keskiön tietomies ja sel
västi upseeriainesta. Kehitti 
yhdessä Timosen kanssa sul
keisjärjestyksen lumilapiova
rustuksessa. Motto: "Eihän sitä noin voi teh
dä." 
Grönlund: Tietotoimisto 
Grönlund (lausutaan -L YND) 
Konekiväärikuorsauksen eri
koistuntija. Tiesi toisten asiat 
paremmin kuin omansa. Luu
li pääsevänsä helpolla vapau
tuksiensa ansiosta, tuloksena 
kuitenkin erikoishuki kipinästä ja vaihdon
johtajasta. Komentoäänensä puolesta sopisi 
paremmin Ruotsin armeijaan. 
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Huhta-Halkola: Hulda, jal
kapalloileva pörrö- ja rilli
pää. Kirjurin suosikki, siispä 
harjoitusvapaat pyörivät ei
vätkä hukit paljoa paina. 

Ilomäki: Hapy-Hill, osoittau
tui nimensä veroiseksi hihittä
mällä koko uuden vuoden 
yön. Hämäsi kokelaatkin 
uusilla muotisilmälaseilla, 
mutta hylkäsi piilolinssinsä 
("Olen kaunis ilman niitä
kin.") Tuvan kaunis poika, varmisti tittelin 
itselleen jatkuvalla hiusgelin käytöllä. 

Laakkonen: Perheellinen pie
ni, suuri talousnero Vaasasta. 
Liika työnteko huumasi ilta
lomilla. Talvi oli Laakkosen 
autolle varsin raskas, ei niin
kään pakkasen takia vaan 
miehen itsensä takia. Taisteli 
ainoastaan unissaan.'' Käsikranaatti tänne 
pojat!" 

Karvinen: Patterin hitain 
mies (ei koske selventämistä) . 
Marssimisesta ei tullut yhtään 
mitään, "Herra kokelas, en 
pysy tahdissa koska pikkura
hat painavat taskussa." Loh
tajalla sekotti Kurvisen ja 
Hölsön ainaisilla selityksillään. Hukannut 
ainakin kerran kaiken muun paitsi itsensä. 
Varsinainen vempula, Kurvinenkin meinasi 
joutua Kratzin lavalle Karvisen matkustaessa 
sairaalasta. Päätehtävä leirillä U-1 - uuni+ 
kahvimies. 
kahvimies. Motto: "Ei taukoakaan ilman 
sätkää." 

Koskela: Lusmuilija Seinä
joelta. 'Mieshän on Härmästä 
eikä osaa mitään!' Taisteli 
tiukasti maitorekipaikasta. Ei 
viikkoakaan ilman· vempulaa. 

Kyttä: Tuvan oma tappaja
sammakko, Kermit, Vaasas
ta. Uhkasi aloittaa tupakan
polton päästäkseen työnteos
ta. Ei oly vieläkään päässyt 
uhmaiästä. 
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Nemonen: Linjan pallohuk
•ka. Aina menossa ja tulossa, 
mutta väärään suuntaan ja 
väärään aikaan. Salaperäinen 
katoaja valmistautumisen ai
kana. Aiheutti useita kaasu
hälytyksiä tuvassa. "Mä en 
ymmärrä miksi Staff antaa mulle aina huke
ja!" Piti koko tuvan hereillä öisillä komen
toharjoituksillaan. 
Oksanen: Arkkit-yo Helsin
gistä. Kulki unissaan myös 
päivisin. Sai kokea rautahen
karin uhan päänsä yllä. "Ok
sanen, ei nukuta tunnilla! " 
Lappustereoiden kuuntelu es
ti jopa punkan teon. 
Pukkinen: Jämerä lakimies 
Seinäjoelta, joka hallitsi pal
velusvapaa-anomusten teon. 
Tuvan varsinainen isähahmo. 
"Olkaapas pojat nyt hiljaa." 
Unohti joskus arvokkuutensa 
ja intoutui poikien metkui
hin. "Katsokaa kuitenkin, kyllä vanhakin 
osaa.'' Kahvikoplan kantavia jäseniä Lohta
jalla - osasi valmistaa tosi terävää kahvia. 
Ranta: Rauno Ranta Raumal
ta . Ruoska-Rane, mies, jonka 
Suomen intti riisui . Muuka
lainen E-planeetalta. Ensim
mäinen kysymys RAUK:issa: 
"Onko täällä moni muukin 
menossa RTK:oon?" Ei op
pituntia ilman kysymyksiä: " Tämähän ei lii
ty aiheeseen, mutta kysyisin kuitenkin .. . " 
Oppilasvääpelien kruunamaton kuningas. 
Mitä huonompi huki, sitä ronskimpi nauru. 
"Vain itse itseäni naurattaen." Anoi oikeu
den viettää lomansakin kasarmilla. 
Riikonen: Hiljainen yrittäjä 
Hangosta. Linjan ainoa to
dellinen pikamarssija. Ahke
ra elokuvissa kävijä. Kunnos
tautui Lohtajalla halonhak
kuussa. 

Timonen: Keskiölinjan huvi
toiminnan keskeisin hahmo, 
imitaattor, joka sai hämärä-
peräistä postia Etelä-Suomes-
ta, lupasi nauraa kymmenen 
minuuttia, jos Rauno lähtee 
RTK:oon (teki sen) . Nukkui 
koko ajan Torvisen yllä ja välillä vieressäkin. 
Motto: "Kunnon korpisoturi ei pese pak
kiaan." 

,, 

Torvinen: Rajumman luokan 
nättipoika Vaasasta. Rakas
taa Vespaansa enemmän kuin 
pyykkikonettaan (lue: tyttö
ystävä). Onnellinen poika
mieskämpän omistaja, rahat 
tosin kuluvat kaikkeen muu
hun kuin vuokraan. Nukkui koko RAUK:in 
Timosen alla. Motto: ''Kahta en vaihda: yö
pukua ja !akanoita." 

Sangen omalaatuinen linja, sillä se ei teorias
sa osannut mitään, mutta käytännössä sitä
kin enemmän. Tykkilinja ei liiemmin kulut
tanut aikaansa lukemiseen. Nenän edessä oli 
korkeintaan Pahkasika-lehti, josta muodos
tuikin linjan todellinen Raamattu. Muut lin
jat kadehtivat tavattomasti tykkilinjan ren-

Ylivääpeli Kuusinen: IHMI
NEN isoilla kirjaimilla. Tyk
kilinjan todella arvostettu 
kouluttaja. Hän ei hermostu
nut välillä toivottamalta tun
tuvaan linjaansa, mistä hä
nelle suuri kiitos. RAuK:n pi-

Väänänen: Perusasiallinen 
helsinkiläinen väärästä tu

vasta. Luopui jääkiekosta 
nähtyään Sportin tason. Ko
va, taistelutahdon kohottaja 
tetsareissa. Kovan taistelijan 
ulkokuoren alla piilee hempeä 
ja söpö naistenmies. Aina valmis raskaim
piin hommiin. 

toa meininkiä ja verratonta hauskanpitoa. 
Huumoria riitti joka lähtöön, joskus jopa lii
aksikin. Kaikkihan tietävät, että perinteisesti 
kovimmat jätkät, ne, joilla on todella ainesta 
eteenpäin, tulevat tykkilinjalta. Sama päti 
nytkin ja tykkilinjan tähti jäi loistamaan 
korkealle muitten yläpuolelle. 

detyin mies, jolla eivät konseptit m1ssaan 
vaiheessa menneet sekaisin, mutta naamio
verkot kylläkin. Heittäytymistä hän ei kui
tenkaan suvainnut; harjoitusvapaitten me
netys oli oiva esimerkki. Kaiken kaikkiaan 
tykkilinja on hänelle paljon velkaa ja tahtoo 
näin esittää kiitoksensa. 
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Aho: Möreä-ääninen siilituk
ka Nurmijärveltä. Tuvan ku
ningas, joka omaksui RA TE
KO-raketin osan, vaikka heit
täytyikin pikamarssilla tupa
kalle linja-autopysäkille. Te
rävä kaveri joka ei turhia ty
lyttänyt ja tuli toimeen kaikkien kanssa. 
Motto: Kyllä se on v . .. tua. 

Dahl: Kurssin zico Kokkolas
ta Rakasti Tinaa, Ninaa vai 
oliko se joku muu? Jouni ei 
liiemmin kirjoja katsellut ja 
kai siitä parit hylsyt tuli. Rau
hallinen kaveri, josta pidet
tiin, hän kun ei stressaa. Mot
to: Vain lahjattomat harjoittelevat. 

Torsti: Pati, tuvan maskotti. . 
Tiesi verryttelyasusteista kai
ken. Kokelas Staffin lemmik
ki, joka ei liiemmin tiedoil
laan ylpeillyt. Useimmiten 
ajatuksissa oli vain Jätkä ja 
Elisabeth. Motto: Jos äiti tie
täis .. . 

Harjamäki: Mm, cm, Harja
mäki, metri. Kurssin lyhin, 
mutta ei todellakaan hiljaisin 
mies. Omaksui naftapallon 
osan ja sen jälkeen kukaan 
muu ei ollutkaan mitään. Ar
moton viskin ystävä, jonka 
polttoaineena kyseinen neste on. Motto: 
Meistä tulee Jukasen kanssa vielä kersantte
ja. 

Hiltunen: Suht'koht' ovela 
veijari. Hankki komennuksen 
toiselle patterille vähän tur
han aikaisin. Tämä oli sääli , 
sillä hänen paukkupatruunoi
den keräysintoa oli kiva kat
sella. Motto: Heitä yks mökö. 

Huovinen: Aina sanavalmis 
humoristi, joka sai koulutta
jatkin nauramaan. Pientä 
häirikkömäisyyttä Jallulla 
kyllä ilmeni aina pitkän vk:n 
jälkeen. Silloin, kun Jari py
syttelee hiljaa, on maailman 
kirjat sekaisin. Rakasti yli kaiken kok Staf
fia. Motto: My name is Bond, James Bond. 
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Jukanen: Linjan atleetti, joka 
ei usko hormoneihin edes ty
kin käännössä. Naftapallo ai
na iloitsi peruutusten onnistu
misesta. Ei Sami koskaan hit
sannut, nauroi vaan. Motto: 
Hitsi, mä oon ilonen kun ... 

Räisänen: Futaaja Vaasasta, 
jonka tavoite oli vain ja ai
noastaan RATEKO. Kokeissa 
parhaita kovan lukemisen an
siosta. Pikkutuvan asukkaita, 
mutta eihän se Samin vika 
ole. Hymypoika varsinkin 
vk:lla. Motto: Joo, joo mä meen .. . minne 
mämeen? 

Tikkanen: Pikkutuvan hitsi, 
Martti VPS:sta, jolla ei todel
lakaan mennyt mielestään hy
vin, kun ei päässyt treenaa
maan. Tosin hyvät suhteet 
kirjuriin takasivat hukien vä
hyyden. RA TEKO välkkyi 
mielessä, mutta ne pisteet, ne pisteet. Motto: 
En varmaan ole nipottanut. 

Kaarto: Pelimies Kokkolasta, 
jolla oli ongelmia siitä, missä 
päin Suomea viikonloppunsa 
viettää. RA TEKO kiinnosti, 
mutta sitä ei kyllä lukulomilla 
paljoa huomannut. Sai koko 
tuvan epidemian valtaan ja 
silloin oli WC ahkerassa käytössä. Motto : 
Hei pojat, kertokaa joku hyvä sexijuttu. 

Kaurala: Pyhäjoen kerubi, 
tuvan ainoa koltta . Teki lo
maanomuksia ja vannoi, että 
ne menevät läpi, ja oli varmat 
auki olevat viikonloput var
tiossa. Motto: Taali, onko 
sulia mantariiniä. 

Kiiskilä: Tuvan hitsi, joka ai
na vannoi, ettei lähde RA TE
KOON. Armoton nipottaja, 
linjan ehdoton ykkönen. 
Heikki hymyili ja selitteli, 
mutta kukaan ei uskonut. 
Kuitenkin tosi ystävä ja hyvä 
kaveri. Huolehti ylipainostaan, mutta soi 
kuitenkin kaiket illat. Motto: Voi s ... tana, 
kuka siellä taas ennakoi. 

Karsila: Lääketieteen ystävä 
Helsingistä. Persoonallinen, 
mukava tyyppi, jolle nauru 
maittoi. Ei Kimmoa RATE
KO liiemmin innostanut, 
mutta lääkintä RAuK sitäkin 
enemmän. Juha Karvisen ja 
kaikkien muittenkin hyvä ystävä. Motto: 
Koittakaa nyt jo tulla, minä siitä saan tylyjä . 
Lankinen: Joku väitti, että 
Mika olisi muka kihloissa. Ei 
sitä vaan huomannut Birras
sa. Mikalla on karmea tapa 
lauleskella usein, ei sitä ku
kaan kyllä selvänä kestänyt. 
Stadin kundi kun oli, niin 
kertoi sen kaikille, ja elävästi. Motto: Läh
teeks kukaan <lokaan ja joraan. 
Linjala: Linjan nestori, joka 
ei paljon puhunut eikä pu
kahtanut. Näytti todelliset 
kykynsä vasta Birran yläker
rassa ja lääkärin vastaanotol
la, tosin vain yhden kerran. 
Puhelinyhtiö tienasi omaisuu
den jatkuvien tyttöystävälle soittojen takia. 
Motto: Ei oo mitään, mitä sanois. 
Nieminen: Taisteli Pietilän 
kanssa tuvan lusmu-pokaalis
ta. Kestovempula, joka sai 
loma-anomuksen kuin ih
meen kautta aina läpi. Ei 
opiskelusta liiemmin välittä
nyt. Pääasiana pitkät lomat 
ihmeellisillä syillä, kuten isän näkeminen pit
kästä aikaa. Motto: Tän on pakko mennä lä
pi. 

Vepsä: Häsäilijä Porista. 
Useimmiten eri mieltä asiois
ta kuin linjan muut pojat. 
Jännällä murteellaan nauratti 
muita: kyl mä vaan sanon, et 
kyl te olette vaan yks mielsai
ras porukka. Onneksi Kim
mon tyttöystävä lähetteli lohdullisia kirjeitä 
ulkomailta. Motto: Kui, en mää vaan tierä. 
Wallikivi: Ainoa linjalla, jo
ka osasi jotain. Toimi linjalla 
mittaus au:na. Pikkutuvan 
asukkeja, tuvan, jossa kaikki 
vk:tkin käytettiin lukemiseen. 
Havitteli hullun lailla RATE
KON paikkaa, ja onnisti. In
hoaa yli kaiken toisilta pummaamista, jota 
kuitenkin itse harrasti. Motto: Mitä, hä, mi
hin seuraavaks, mitä tulee päälle. 

Rikalainen: Mies Amerikar
vialta, se kertoo jo paljon. 
Takuulla kurssin ainoa mies, 
joka ei syyttä hakenut vempu
laa. Ei paljon puheisiin se
kaantunut vaan hymyili taus
talla. Ei kuitenkaan jättänyt 
sanomatta, kun asiaa oli. Taatusti rauhalli
nen kaveri , jonka kanssa kaikki tulivat toi
meen. Motto: Tässä ois notkeata englanti
laista tykkirasvaa. Pakkasta noin -20°C. 
Rautakoski: Esko, Hänelle 
on tyttöystävä tärkein. Kun 
Esko soitteli kullalleen, oli
vat Kokkolan puhelinlangat 
kuumana. RA TEKO ei liiem
min kiinnostanut. Lusmuilu 
oli sen sijaan aina mielessä. 
Motto: Pian pääsee taas lomille. 
Jouppi: Ainut tykkilinjalta, 
joka meni hallitukseen, toi
mien kurssijuhlan järjestäjä
nä. Yritti väkisinkin ujuttau
tua armeijan leipiin. Järjeste
li tykkilinjan asioita, ja niitä 
riitti, siitä muut pojat pitivät 
huolen. RATEKO ei kiinnostanut, minkä 
kyllä lukulomilla huomasi. Otti asiat rennos
ti ja hymyili vaan. Motto: Aaah, onneksi on 
hallituksen kokous iltatoimien aikana. 
Pietilä: Tuvan suurin lusmu, 
joka suoritti aamutoimensa
kin kaapin takana. Pietsu 
suunnitteli tosissaan muuttoa 
Saksaan, jossa velvollisuudet 
odottivat. Aina viemässä lo
ma-anomuksia, ja merkillistä 
kyllä, myös aina lomilla. Lusmuamisen su
per-expertti. Motto: Pojat, kansta lähtee lo
mille, mutta missä on mun tambayt? 

Tervetuloa kaupoille 

Rinta-Joupin 
Autoliike 
66440 Tervajoki, puh . 961-785142 
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VIES TILIN JA 

Alik. Mäntylä: Vekkuli konsta, joka hallitsi 
homman. Mot~o: No, tullaan sieltä. 

TULENJOHTO
JA MITTAUS
LINJA 

Kokelas Tammiaro: Rento apukouluttaja 
Vöyriltä, joka ei turhia hitsaillut. Vasta kurs
sijuhlassa näytti todelliset kyntensä. 

•• 
KESKIOLINJA 

Alikersantti Karhunen: Kurssin "pienin" 
santsari. Keskiölinjan pelkäämä ja kunnioit
tama; "Santsareiksi pääsevät vain tiukat 
miehet - kuten minä." 

TYKKILINJA 

Kokelas Staff: Tylyttäjä Luvialta, jonka 
mielilausahdus oli: "Nyt nää teidän idiotti
maisuudet saa riittää". Omaa merkittävät 
sukulais- ja tuttavuussuhteet erilaisiin merk
kihenkilöihin . Tietää kaikesta lähes kaiken, 
minkä takia jotkut eivät hänen kanssaan tul
leet toimeen . Kuitenkin varsin inhimillinen 
apukouluttaja, josta ei pahaa puhuta, hänen 
epäilyistään huolimatta. Kai hän jotain tie
toa linjan oppilaisiin lopulta saikin . 

27 
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Strömberg on 
remontintekijän asialla! 
o Uusi sähköpääkeskus automaattisulakkein o Tuuletuksen ais
tiva makuuhuonetermostaatti o Kotona/poissa-kytkin järjestel
mässä o Moduulimitoitetut vedenlämmittimet. Emaloidut, pitkä
ikäiset vastusputket o Kuulut liedet! o Uutuutena Lämpöhaavi: 
raittiimpi huoneilma, parempi lämpötalous, säätö liesikuvun 
yhteydessä o "Solakka" vuoromestari-sähkökattila käyttökuntoi
sen keskuslämmityksen yhteyteen: valitse kulloinkin edullisin läm
mitystapa! 

~ 
LÄMPIMÄT 

PERUSASIAT 
STRÖMBERG 

Tule tutustumaan! 

'fil STRÖMBERG 
Jälleenmyyjät 

NURMINEN 
VÄLITTÄÄ 
SUOMESTA 

c.lohn Nur,ninen Oy 

•••• •• •• •• 
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SHARP 
Taskutietokone jokaiselle 

Sharp-taskutietokoneen voit ottaa aina mu
kaan . Vieläpä monipuolisten lisälaitteiden kans
sa Sharp kulkee sinne minne sinäkin . 

Ohjelmat voit tehdä itse tai käyttää valmiita 
alan asiantuntijan laatimia erikoisohjelmistoja. 
Sharp-taskutietokoneita on käytetty menestyk
sekkäästi useissa kohteissa, kuten kouluissa, 
työntutkimuksessa , valintamyymälän tulosseu
rannassa, pankkien luotto-osastoilla, paineasti
oiden mitoituksessa, rakennetekn iikassa ... 

PC-1500 

Lisää ohjelmapaketteja on tulossa. 
Sharp-taskutietokoneen saat nyt entistä edul

lisempaan hintaan! 

TEKNISET TIEDOT 
PC-1212 

BASIC-ohjelmoitava 
taskutietokone 

Suomenkielinen 
kAyttOohje 

Ohjelmaesimerkki
k irja 
• matematiikka 
• tilastotiede 
• metriikka 
• rakennustekniikka 
"sAhköopp; 
• mekaniikka 
• konttorityöt 
Ohjelmapaketteja 
• luotto-ohjelmat 
Lisälaitteet 
• CE-122 kirjoitin/ 

. lå 

PC- 1251 

BASIC-ohjelmoitava 
taskutietokone 

Suomenkielinen 
kåyttOohje 

Ohjelmaesimerkkejä 
• matematiikka 
• tilastotiede 
• pel it 
Ohjelmapaketteja 
• luotto-ohjelmat 
Lisälaitteet 
• CE-125 kirjoitin/ 

mikrokasetti
asema 

Tekniset tiedot 
• Laskentatarkkuus: 

10 mantissa + 
2 eksponentt i 

• Laskentatapa: 
1Qusekkeen

'ijä 
it C-MOS 

letti 

PC-1500 

BASIC-ohjelmoitava 
taskutietokone 

Suomenkielinen 
kAyttOohje 

Ohjelmaesimerkki
kirja 
• matematiikka 
• tilastotiede 
" sähköoppi 
• konttorityöt 
• pel it 
Ohjelmapaketteja 
• työntutkimus 
• LVI 
• myymälän 

tulosseuranta 
Lisälaitteet 
• CE-150 graafinen 

kirjoitin/nauhuri• 
liityntä 

• CE· 151 4 ktavun 
lisämuisti 

• CE- 155 8 ktavun 
lisämulstl 

• CE-158 RS-232C 
liityntä 

Tekniset tiedot 
• Laskentatarkkuus: 

10 mantissa + 
2 eksponentti 

• 1 •:,,tapa: 
n-

------------KYLLÄ! 
Haluan esitteitä SHARP-tasku
tietokoneista: D PC-1212 

D PC-1251 
D PC-1500 

1 
1 
1 

' 19ee oe c, 1 
e 0 6 ~ !!1 ?__e • 

0 CJJfffJ - : l'-!i!Tli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 O~qi,e ...... _.. ........... . ... .. 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Maahantuoja: cam~ca PL 139 65101 VAASA 10 ' 

------------------

retkeilijän tavaratalo 

TAVARATAL O 
Yr1onka tu 34 
00100 HeIs,n1<., 10 
Puh 90 -694 3899 

POSTIMYYNTI 
Ku tomont,e 6 
00 380 Hpls1nk1 38 
Puh. 90- 55 7 486 

VARASTO MYYNTI 
Ku tomont,e 6 
00380 Hel s,nk, 38 
P1ta1anmak1 
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Kansainvälisessä tekniikassa 
luodaan joka päivä uusia menetelmiä. 

Varmistakaa paras vaihtoehto. 

MACHINERV C>V 

"Kiireisenä päivänä meillä 
herkutellaan RK:n eväillä; 

laitan hyvät leikkelelautaset!' 
- Mikäs hätä minulla tosiaan on, kun 

HK on laittanut lihatiskin leikkelepään täy
teen mitä erilaisimpia erikoisleikkeleitä: 
kinkkuja, rulaadeja, maksapasteijaa, /iha
hyytelöä. 

- Keitän vain perunat tai pakasre
vihanneksia, leikkaan kurkkua ja 
tomaattia ja teen komeat 
leikkelelautaset. Kyllä mais
tuu jokaiselle. Eikä tule 
kalliiksi, sillä jo pari kinkku
viipaletta henkeä kohti 
riittää. 

Lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä .. ,,L :.,-~:;\\;::;::r 

• 

Lastenvaatekauppa 
Minna Canthinkatu 24, 00250 Helsinki 25 

Mikonkatu 8, 00100 Helsinki 10 

tietysti ~ 

PAUL1GIN 
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Tuotamme rypsistä korkealaatuista rehuvalkuaista ja kasviöljyä 

•• cp cID ilaJJW~ lJDill Illil ~ IT &00 [[) [[)W 

ELOPAK OY 

PURE-PAK KUN 
PAKATAAN 

HEI! 
·na kun tarvitset 

korkealaatuisia, säänkestä
viä muovitarroja tai korkealuok
aisia kotimaisia postikortteja, jok 
·stasi tai meidän valokuvista, niin 
meihin Vaasassa. Puhelimitse no 

· ·· skin muit 

ai kynään : Kairatie 8 
65350 Vaasa 

Tarraa mainos kiinni sopivalle pai
kalle, pysyy asia mielessä . 

ORAS SUPER SAFIRA 
VETTÄSÄÄSTÄVÄ VIPUHANA 

Oras Super Safira on 
äänetön, vettäsäästävä 

vipuhana, jonka 
tippumattomuus 

taataa n 1 O vuodeksi. 
Vaihda vanhat hanat 

uusiin - säästät vettä 
ja energiaa. 
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Urheiluaitta 
MATTSON 

lj 
•• 

JALASJARVEN 
KUNTA 
Kehittyvä 

teollisuus- ja 
palvelukeskus 

sportSWl'c1r 

. 
. ·: -.-i: ;: . .,_...,;y/.4;":;:..;,,. :,: ~;,,; 

Kestävä yleisverkkari. 
Helppohoitoinen 

ja nopeasti kuivuva 
materiaali. 

JATKUVUUS, LUOTETTAVUUSJA 
TOIMINTAVARMUUS OVAT NOSTANEET 

LEINOLAT OY :n SUOMEN JOHTAVIEN 
ALAN YRITYSTEN KÄRKIJOUKKOON . 

ilmastoinnin 
asialla. 

loy LEINOL4Tabl 
Tapionkatu 7 65230 Vaasa 23 (961) 2111 66 

Pietarsaari , puh. 967-10361 

36 

VAASAN SÄHKÖ OY 

Sähkön ja kaukolämmön tuotanto 
ja jakelu 

Konttori, Kirkkopuistikko 4 . .. puh . 1 21 711 
Varasto, Silmukkatie 1-3 ... puh . 121711 

Tip Top 
Kauppapuist. 1 9 

VASA ELEKTRISKA AB 

Produktion och distribution av 
elkratt och fjärrvärme 

Kontor, Kyrkoesplanaden 4 . . . tel. 1 21 711 
Lager, Cirkelvägen 1-3 . . . . . . tel. 1 21 711 

Hartwallin .. jaffa- . · .,:t . 
Suomen suosituin appelsiinijuoma . 
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WÄRTSILÄ 
on painava sana 
- k111 laadusta 1U1Utaan 

w•RTSIL• 

15) 
1834-1984 

MAANVIWEL YSKONEITA 
PESU KALUSTOA 
VIEMÄRI PUTKIA 
KAUPPAVALUA 
TEOLLISUUSVENTTIILEITA 

Y-IS8S va&tsee WARTSILAn 
valikoimasta 

WÄRTSILÄ 
PIETARSAAREN TEHTAAT 

RETTIG 9 

.•,MITSUBISHI 
Mallikelpoinen esimerkki yli 
100-vuotiaan timantti
tunnuksen laatuperinteistä. 
Tekijänä maailman suurin 
teollisuus- ja kauppa yhtymä. 

Lancer F. Perheauto, 
jossa on kunnon 

tavaratila! 

Kunnon konttiperä joka jatkuu 
tarvittaessa sisälle takaselkä
nojaa kääntämällä. Tilaa on ja 
paljon muuta! 

Autoliike 
Reijo Lähdemäki ky 

Myllärinkatu 11, Vaasa 
puh. 961-118156 

METALLI 
PIETARSAAREN TEHDAS 
PL 16, 68601 Pietarsaari Puh. 967 - 10 333 Telex 7537 

saunaan maanmainio re•q 
mämy 

saippua 
lluos 

• saunasaippuaksi 
• kylpysaippuaksi 
• hiusten pesuun 
• käsien pesuun 

Soveltuu arallekin iholle 

m ENSO-GUTZEIT OY 
lmatrankosken tehdas 

KÄSINEITÄ • LAUKKUJA 
HEVOSTARVIKKEITA 

PALVELEVA PERHEYRITYS 

JAAKKOLAN 
NAHKA JA LAUKKU KV 

61800 KAUHAJOKI 
963-11 234 

+ Harjoitamme kaikkea 
rakennuttajapalvelun 
alaan kuuluvaa, 
palvelemme etenkin kuntia. 

TARVEASUNNOT Oy 
Annankatu 2 A 2, 00120 Helsinki 12 

puhelin 1 76 466 

Kaikkiin ongehniin on 
olemassa ratkaisu 

ja ~ta.ratkaisuista 
vam yksi on paras . • lU\ ~~:::: 

~~~"{ 

-:::~ 

'vastuuntuntevaa AIK-J:ru'dua "°"''· 
OY TIE'IDBCITNIA AB 

Kauppapuisrikko 12, 
65100 Vaasa 10 Puh. (96 1) 111 055 

URHEILUASIOISSA 
KURIKAN URHEILULIIKE OY 

illIPIB~ 
PALVELU OY 

□ KONSULTOINTIA 
□ ISÄNNÖINTIÄ 
□ KIRJANPITOA 

TEININTIE 18 C 
00640 HELSINKI 64 

MERKIKARVIAN 
•• 

KENKAKAUPPA 
29900 MERIKARVIA 
puh. 939-511013 

IRANKA 
Bulevardi 11, 00120 Helsinki 12, 

puh. 6o40 482 

1 
A. f-, ~aikka n:,issä hyvää ruokaa 

[ ~ 1,~ Ja leppoisa tunnelma 

- (f , .. _,/ Stället med god mat 
- -, och trivsel. 

i11111· · 
MOTELL MANDA 

651104 
MOTELLI MANDA 

MALAX - MAALAHTI 
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Kurikkalaiset, kauniit ja 
kestävät Nummi-låvitalot 

tarjoavat joustav, 
.~akennusjärjeste~ ··, ·· 

~'-·-~ ~~ ~! • .,. """' 

Jyllinkosken 
Sähkö Oy 
Maakunnallinen sähkölaitos 

Puh. 964/502400 
Osoite: PL 22 , 61301 Kurikka 

, 1 UNION-HUOLTO JA • 1n ne■ BAARI M. MARTTILA 
-J"2d'l1"2d'IVIIII 

SÄMPY-GRILLI 
Kauppapuistikko 20 

mm. "MÖTTÖSIÄ" 

~~~ TAKANA ... ~ 

00 ~!~~10& 't?.,~~~IND 
961-152 222 967-10 666 

Elektroniikkatalo 

LASSE~ RADIO•TV Ky 
Kauppapuistikko 26, 65100 Vaasa 

Stereot, radionauhurit, tv:t, videot, autostereot 

ALAN AMMATTILIIKKEEST Ä 

61 600 Jalasjärvi 

Oy Rakennustoimisto 

KONTE 
Byggnadsbyrå Ab 

Korsholmanpuistikko 1 6 Korsholmsesplanaden 
65100 Vaasa - Vasa 1 0 
puh . 961-115 891 tel. 

* • 
VÄRISII.MÄ 

Ky \Jim-JA IAPETTIKESKUS 
Erottajankatu 15-17 00130 Helsinki 13 

Puh. 641 664 - 642 430 - 641 366 

KAIKKIA KUMISTA JA 
MUOVISTA 

KVAASAN 
UMIKESKus QX 

TUKKU - TEOLLISUUSMYYNTI 
SILMUKKATIE 21 65100 VAASA 10 PUH. 961-117344 
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OSTROBOTNIA 
-PÄLS ·TURKIS-

Kymppi kuvat® 
huomenna 

-tai et maksa 
mitään! 

Kun tuot filmisi meille ma-to 
ennen klo 16.00 

Foto·Esa 
Airaksinen 

POSLIINIA, LASIA JA T ALOUST AVARAA 
EDULLISESTI 

Pitkäkatu 33 Storalånggatan 
Vaasa puh. 118 914 tel. Vasa 

RAUHANK. 4 VAASA 
puh. 112 732 

LENNOL OY 
Hallitie 3 , Jalasjärvi 

Lennol tyynyt, patjat, peitot 

lfl-•-111 61600 Jalasjärvi 9 .,,.,...,.-- 964-560 660 

VALTATIE 

MICRO 
SYSTEMS 
Vaasa 
Rauhankatu 19, 
65100 Vaasa 10 
Puh. (961) 111 388 

Seinäjoki 
Puistopolku 10, 
60100 Seinäjoki 10 
Puh. (961) 142 188 

JOKKEN GRILLI 
Kauppap. 18, Vaasa 

puh. 124 574 

HUOMIO! 
0

SUUNTANA 
"VIKING-

SPORTIA" 
edullinen erikoisliike 
keskellä Vaasaa .. . ---,~ ,-('J:,~ 

~SEINAJDEN 
~ SAAST·o·PANKKI 

RANl<XEROX 
VAASAN PUHTAANAPITO 

R.J. SAHLBERG & CO 
Kairatie 9 , 65350 Vaasa 35, puh. 154884 

lllk!!!~!~!!!'r.'#1 
KAPSEKKI 

SJÖBLOM KY 
Klmetinkatu 1 7 Klemtsögatan 

Puh. 112 111 Tel. 

KY RULLMA-KAIHDIN 
Kauppap. 29 , Vaasa, puh. 961-113908 

SEPÄNKYLÄN LAFKA 
Niittylähteentie, Sepänkylä puh. 211499 

ANNEN KALA 
Kauppap. 21 , Vaasa, puh. 1 24499 

Meiltä 
Maalit • Tapetit • Kaakelit 

• Lattianpäällysteet ja 
kaikki alan tarvikkeet 

*VÄRllUPA ~ 
VARISILMA Merikatu 3 

Vaihde Eerikinkatu 11 
601 033 Liisankatu 12 

POMONA 
Kauppap. 16, Vaasa, puh. 115 626 

BURGERSHOP 
Vaasanpuist. 21 , puh. 124 101 

TAPSAN grilli 
Vaasanpuist. 20, puh. 123970 

SVENNA 
Kauppap. 23 , Vaasa, puh. 121 997 

VAASAN ELIN OY 
Vaasa 

SHELL-HUOLTO 
Jalasjärvi, puh. 560299 

om. Lauri Lemponen 

KESKUSKUNTA OK-LIHA 
Teurastamontie 8 , Vaasa, puh. 111955 

■ arkkitehtitoimisto kalevi ruokonsuo ky 
heikkiläntie 10 b 00210 helsinki 21 

puhelin 90-670 284 

OY AGA AB, VAASAN TEHDAS 
Poikkikuja 4-6, 65140 Vaasa 14 

Puh.961-119711 

URHEILU- JA KONELIIKE 
MAUNO VILPONEN 

Jalasjärvi, puh. 961-560 220 

HANTULA OY 
61 71 0 Pentinmäki 
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Alavuden 
ovet 
ja ikkunat 
~ Al d ALAVUS avu en 
Puunjalostustehdas Oy 
63400 ALAVUS AS Puh. (965) Puhelin 
T e lex 721 45 alpuu sf 965-21 911 

Ostamme kaikkea puutavaraa! 
Metsänkäytön ja -hoidon asiantuntijamme ovat 
palveluksessasi! 

RAUMA-REPOLA 
Monipuolisuus on voimaa 

Kaskisten Puutavara Oy 
Kaskinen 

HELIOS 
Kauppapu istikko 20 
65100 VAASA 10 
puh. 961-117170 

~ - -
N 
V'1 

VASABLADET 
- österbottningarnas tidning 

NELES vie 
suomalaista 
tekniikkaa 

. kaikkialle 
maailmaan 
Tiesitkö, että suomalaiset NELES
venttiilit tunr:ietaan jo yli 50 
maassa, kaikissa maanosi ssa. 

Ne säätävät prosesse
ja sekä Af ri kassa että 
Siperiassa, siis tosi tu
kali ssaki n paikoissa. 
Jatkuvast i! 

--NELES-
Neles Oy 
Levyt ie 6, PL 4, 00811 HELSINKI 81 
Puh. 90-758 41, telex 125167 Ja 121211 
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WARrslLA 0'.J~ 
FIUNJ·SN:!Bv·SN3APCFE 

VAASAN TEHDAS/VASAF ABRIKEN 
PUPU 244. oSIOI Vaosa/Vasa 10 

Puh. 19611 111 433 Tel. 
Tele,; 74250 wva sr 

PERUSTA 
~ ~HARKOILLE Leea-kevyt sora 

46 

Leca-harkkoa on helppo 
asentaa · a östää 
kivi on lujaa ja kantavaa · 
Leca-harkko on myös 
lämmöneristysratkaisu NYT MYÖS LAPUALTA SUURSÄ.KE;ISSÄ 

OY LOHJA AB 
Et. Pohjanmaan piiri 
Patruunatehtaantie 3 
62100 Lapua 
puh. 964-388 003 



•• 
LAHDE MUKAAN 

•• 
HYVANTUULISILLE 
VAASAN AIVOILLEI 

\ 

t' '' ,~~>' ~(- .. ,,,sr- --....;c, ~ 
~~~~~'.·.~ 

Lähempiä tietoja matkatoimistoista tai meiltä , Paikkavaraamo puh. (961) 117411 . 

_ ='4CJCJSanlaivat 
~ Vaasa-UumajaVaasa-Sundsvall 


