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'PORRASTELUA' 
Tätä "porrastelua" aloittaessani on ainutlaatuinen helle

kausi juuri kääntymässä normaaliksi Suomen ''vähälumi
seksi" kesäksi. Olipa se todella melkoinen kokemus asua 
erinäisiä päiviä Euroopan lämpimimmässä maassa. Koke
mus jonka todella haluaisi toistuvankin. 

Patteristomme suoritti toukokuun lopulla rannikkotykis
tön kilpailuammunnat Lohtajalla. VaaRPston 80-luvun 
suoritukset eivät ole olleet tyydyttäviä. Meitä on vaivannut 
epäonni. Sää, tekniset häiriöt, onnettomat sattumat yms. 
selityksiä olemme toki löytäneet. Eräs selitys on ollut vä
hemmän käytetty. Nimittäin eräänlainen liiallinen itsevar
muus ellei peräti ylimielisyys. Meillä on aina mennyt hyvin, 
menee se nytkin vanhasta muistista. Kun nyt otimme itse
ämme niskasta ja teimme töitä kilpailuammuntojen eteen jo 
vuoden alusta alkaen, oli tulos nähtävissä. Jos tarkemmat 
leikkaukset ja laskenta alustavia tuloksia pienentävätkin, ei 
suorituksen laatu muutu. Patterista ampui hyvin. Onnella 
ei ollut asian kanssa tekemistä, taito ratkaisi. Jos muut voit
tavat he ovat vielä parempia. Me voimme olla suorituk
seemme tyytyväisiä. Rovajärven kilpailuammunta on rat
kennut tätä luettaessa. Toivonpa että ... ! ! 

Porrastuslehden tämä numero ilmestyy Puolustusvoi
main jalkapallomestaruusotteluiden merkeissä. Toivotan 
kaikki joukkueet tervetulleiksi Vaasan varuskuntaan! Toi
von otteluiden muodostuvan koviksi ja hyviksi. Toivon 
myös kaikille joukkueille taitojen ja kykyjen mukaista me
nestystä. 

Teille nuoret innokkaat ryhmänjohtajat, joiden kurssi
julkaisu tämä Porrastus myös on, minä toivotan parhainta 
menestystä tulevissa tehtävissänne! Te olette tärkeä tekijä 
siinä esimiesketjussa, joka tekee patteristolle hyviä tykki
miehiä. Teihin luotetaan ja uskotaan. Olkaa tämän luotta
muksen arvoisia! 

Aivan lopuksi saanen vielä toivottaa kaikille Porrastus
lehden lukijoille hyvää kesänjatkoa! 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

Pentti Väyrynen 
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Porrastus onnittelee 
.. 

pääporrastelijaa 

Evl. Pentti Väyrystä 

50-vuotispäivänä 

16. 8. 1984 
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Uurestasyntyminen 
Ei uurestasyntymisen asia mikään teosoof

fien keksintö oo . Olihan entisaikahan mei
ränkin kulmalla salaviisahia ihimisiä, jokka 
tiäsivät uurestasyntymisen varmaksi toreksi, 
vaikkeivät ollehet teosooffiasta kuullehet 
puhuttavankaan. 

Oli niitä , ainakin Sirppi-Miina, Lakianpe
rän J aakoon akka. 

Itte Jaakkoo ei uurestasyntymisestä mi
tään välittäny. Jaakkoo oli vaan kovettu 
vapaussoturi ja aivan erikoosen höyli kaikil
le naisillen. Siitä se Jaakkoo oli kuuluusa, 
n'otta naistenmiäs se oli, aivan se makla
kootti tätiväjelle vaan. 

Ku Jaakkoo vapaussotareisulla viipyy 
kaks viikkua eneet kun krannit sen tähre, 
kun sen piti hyvästellä Viipuris ja Tamper
hellakin kaikki tutut tärit ja kun sitte Miina 
krupaji , jotta kuinka jukelintähre oot näin 
kauvan ollu pois, niin Jaakkoo muraji jotta 

- Noo, kattos, kun min ' oon valloottanu 
Tamperhen kaupungin ja Viipurinki ja siälä 
sen päällen sairastanu lavantaurin, niin vii-

pyyhän sitä miäs . 
Niinku viipyykin, eipä sillä. Ja sitä paitti 

Jaakkoo oli sotahommiski naisia kohtahan 
niin hupaanen ja kiva, n'ottei vertaa. Mutta 
miähiä kohtaha vaan karskin oikeurentun
toonen ja jämerä ja suaranpuheenen, n'otta 
olihan sitä rauhan tultua seliittämistä. N'ot
tei kotia niin vaan keriinny. 

Eikä Jaakkoo maanpuolustusasiaansa sii
henkään jättäny. Ku Vapaussoran jälkehe 
viätettihi Helsingis juhlallisia suajeluskunta
päiviä, niin tottaha Jaakkoo sinne lähti. 
Niin istuu tyrniää kun karhu junas suajelus
kuntaformus ja kivääri pystys jalkaan välis. 

Mutta kuinka ollakkaan, kun tultihin 
Tamperhen asemalle, niin eikähän siälä jo
ku rautatiän virkailija menny siitä konkia 
pitkin Jaakoon sivuutte ja ku hoksas Jaa
koon, niin pirättyy ja äräji vihaasesti ham
pahiensa välistä jotta 

- Perkeles, mitäs lahtarille ny kuuluu? 
Harvapuheenen Jaakkoo rykääsi ja purot

teli karhiasti jotta 

Leijonakantinen 
mukana palvelussa ja siviilissä 

Huomio! 
Varusmiehen vakiovaruste on 
hyvä, palveleva pankkikirja. Kuten 
Leijonakantinen. Joka varuskun
nassa - tai ai nakin hyvin lähellä -
on posti ja Postipankin asiakkaalle 

Katse Postipankkiin päin! 
Rahat vähissä? Varusmieslainasta 
saat apua. Takaisinmaksu mukavasti 
sitten siviilipalkasta. Kysy postista 
tästä edustasi. 

Eteenpäin , mars! 
Kun suunnittelet jatko-opintoja, 
kodinperustamista tai avioliittoa, 
muista Postipankin hyvät laina
edut! 

se on myös pankki. Postipankki aina mukana, palvelussa ja siviilissä. 

@ POSTIPANKKI ja POSTTT kautta maan. 
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- No, tuata, min'oon täs viimme aikoo
na ollu enemmän muis hommis. 

Mutta lähtö tuli pois tästä elämästä Jaa
koollenkin aikanansa. Muistan, kun kerraas
ti äitee leipoo, ilmaantuu Jaakoon akka, se 
Miina, meille ja rupes marajamhan miähen
sä kualemasta jotta 

- Siitä s'oon kumminki hyvä, niin hyvä, 
jotta Jaakkoo-vainaa on jo syntyny uures
tansa ja paremmaksi. 

- Kuinka niin? äitee tuiskaasi tyänsä lo
mas, kun s'oli hyvin arkipäiväänen ihiminen. 

- Niin vaan, jotta kaikki me synnymmä 
uurestansa ja uurestansa ja joka kerta aina 
vaan paremmiksi ja paremmiksi ja viimmeen 
ollahan niin hyviä ja täyrellisiä, n'otta se ny 
onkin. Mutta jos ruokottomasti on eläny, 
voi syntyä vaikkapa eläämeksi. Niin vaan, 
herra hallikkohon. 

- Vai niin vaan, äitee taas tuiskaasi ja 
löi taikinaa pöytähän kaksin käsin. - Kuin
kaha hyviksi ja täyrellisiksi täs viälä oikeen 
tullahankaan? Kas vaan, kun ei oo jo tultu, 
vaikka Aatamista asti on yritetty. Ja synnyt
ty ja synnytty, n'ottei määrää tiättä. 

Mutta Miina oli vaan kiinni asiansa päällä 
ja nupaji pää kallellansa jotta 

- Jaakkoo-vainaa oli eläähnänsä niin hy
vä, niin hyvä, n'ottei vertaa. Aina s'oli vaan 
muka kans, niin uskollinen, niin uskollinen. 
Vaikka sotareisuullaki valtas Tamperhen ja 
Viipurinkin, niin ihania preiviä se mullen 
pani ja niin uskollinen, niin uskollinen. Ja 
ny s'oon syntyny uurestansa, voi voi, parem
maksi, johan ny toki. Ei likikään kaikki miä
het niin hyviä, hyppiivät sivuhun, kylläs tiät
tähän ja tunnethan. 

Se oli pisto isän suuntahan, n'otta äitee jo 
vähä kataantuu. 

- Eipä vissihin muka, äitee tuhahti ja 
paukutti emoosta pöyrällä kiukkuusesti kak
sin käsin. - Mutta toista kumminkin tiättä
hän. Mitä ne oli sen J aakoon markinareisut? 
Simoolan mäjellen se kuulemma aina jäi sa
kista jo menomatkalla. Ja siälä markinootti 
ja meiskas. Ja kenen tykönä tanttua nostele
mas? Se kyllä tiättähä. Jottei vaan ny ookkin 
syntyny uurestansa johonaki vaikkapa pu
kiksi elikkä viälä pahemmaksi ... jos kerran 
paremmaksi. 

Silloon Miina pisti noukkaha ja se lähti 
vinkiää. Ja niin se asia sitä vaivas, n'otta me
ni ja hommas Pröntänperältä pontikkapotun 
ja suaraa päätä Lapuan Ojukkankahalle 
Jaakkoo-vainaan tutun Klasi-Jussin puheel
len. Se miäs tiäsi kaikki syntyä syviä myäri, 
kun oli kuuluusa noita. 
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Ja selvän teki. Joo, itte asiasta, jos ponti
kastakin. 

N'otta kun Klasi-Jussi oli viimmeesen no
kon nuristanu suuhunsa, se lankes lovehen, 
n'otta rysähti . Seliällensä sänkyhyn. 

Joku rikkiviisas on kyllä väittäny, jotta 
äijä körmähti vaan, mutta siinä ei oo perää. 

Ja ny tapahtuu merkillinen asia, imes sua
rastansa. Noita kuttuu Jaakoon hengen ty
könsä ja sanooki jotta 

- Jaakkoo, tuu tänne. Hoi, vapaussan
kari, alahan tuleella, kun käskethän . 

Sitte kuuhooli hetkuusen ja jo kariaasi 
rumasti jotta 

- Ekkö riivattu meinaa tulla, senkin son
tiaanen ! 

Ja ku Jaakkoo tuli, niin Klasi-Jussi taas 
silmät ummes hortooli jotta 

- Vastaa Jaakkoo Miinalle, mitä se ky
syy. 

Mutta kun Miina oli niin jukelintähre säi
kähröksis, n'ottei saanu sanaa suusta, ei 
puasta, niin noita möyrästi kun kuparihärkä 
jotta 

- Kysy ny, vihiliäänen ämmä, kysy! 
Silloon Miina ökötti jotta 
- Oo ookko sinä Jaakkoo tää täälä? 
- Joo, oon minä. 
Ja kuulkaa, aivan Jaakoon äänellä prikul

lensa ja prisiis ku läpi silimän veretty, vaik
kakin Klasi-Jussin suulla niinkun pitikin. 
S'oli itte Jaakkoo, sen ny hulluki hukas ja 
kuuli. 

Miina rauhaapuu sen verran, n'otta sai jo 
selvähän sanottua jotta 

- Minkälaasta sun elämäs ny on? 
- Jaa, jottako minkälaasta? vastas Jaak-

koo tutulla karhialla äänellänsä. - Noo, mi
nähän syän ja rakastelen aamusta iltaha. Ja 
illasta aamuhun mä rakastelen ja syän. Sitä 
vaan aina ja yhtä luikua päivästä päivään ja 
viikosta viikkohon. 

- Älä ny, Jaakkoo kulta. 
Miina oikeen loukkaantuu. 
- Älä ny tuallaasta, kun ennen olit vaan 

sellaanen laiskantöhkä, ainakin kotona. 
Miina tuumas vähä ja sitte päätteli jotta 
- Mutta ny mä tiärän, hei vaan. Sinä et 

oo viälä keriinnykkään syntyä uurestansa, ei 
oikias elämäs täälä maan päällä sillä lailla. 
Narraat vaan mua niinkun ennenkin. Mutta 
kuinka taivahanalla julukeet nuan rumia pu
hua, kun oot viälä enkeli? 

- Mikä peijakkahan enkeli, muka? Jaak
koo kariaasi. - Minähän oon nykyisin 
Australias kaniinina. 

Härmän Kuustaa. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
jalkapallojoukkue 1984 

Patteristo sai tehtäväkseen järjestää Pv:n 
jalkapallon loppusarjan v. 1984. Järjestely
tehtävien lisäksi todettiin, että velvoittei
siimme kuuluu saada edustava kotijoukkue 
kohottamaan mielenkiintoa turnaukseen. 
Siksipä patteriston jalkapallojoukkue koot
tiin helmikuussa karsintaotteluiden jälkeen. 
Patterit pelasivat toisiaan vastaan ja kaiken
kaikkiaan n. 60 pelaajasta pääsi 20 varus
miestä harjoitusrinkiin. Joukossa oli niin 
kokelaita, ryhmänjohtajia kuin tykkimiehiä
kin. 

Pelaajien tason voidaan sanoa olleen odo
tettua korkeamman, onhan joukossa maaot
teluedustuksia omaavia pelaajia. Joukkuees
sa on miehiä SM-sarjasta, I-div., 11-div. ja 
UI-divisioonasta. Harvoin kuitenkaan on 
näin montaa pääsarjojen pelaajaa palvellut 
yhtä aikaa Vaasan Rannikkopatteristossa. 

Komentajan hyväksymän suunnitelman 
mukaisesti jalkapallojoukkueen harjoitukset 
aloitettiin 15. 5. sotilasmestari Kalevi Uuron 
johdolla 2 kertaa viikossa. Turnauksen lä
hestyessä harjoituskertoja lisättiin. Harjoi
tusmieli on ollut korkea ja harjoituksiin on 
paneuduttu innolla. Harjoituskauden alussa 
joukkueemme koostui hyvistä yksilösuori
tuksista, joukkuepelin vielä ontuessa. Lai
nataksemme Erwin Rommelin sanoja 
"Joukkue on yhtä kuin sen heikoin lenkki." 
Lukuisten otteluiden ja harjoituskertojen 
tuloksena joukkueestamme syntyi yhtenäi
nen ja pelaava kokonaisuus. 

Joukkue haluaa kiittää niitä jalkapallo
seuroja, jotka ovat ystävällisesti tarjonneet 
mahdollisuuden lähes kahteenkymmeneen 
harjoitusotteluun. Näiden ottelujen kautta 
joukkue on saanut seuraavan kokoonpa
non: 

ULLA DRESS 
Vuorikatu 1 5-1 7, 1 0900 Hanko 

SUMfUXft~ 
Espl. 81 , 1 0900 Hanko 

1 Asko Ristimäki alik TP-55 III-div 
20 Mika Luokkala tkm KPV 
Puolustajat: 
2 Sami Räisänen kok VPS 11-div 
3 Ilkka Hinkula tkm OTP I-div 
4 Jari Autiomäki tkm KPV SM 
5 Timo Pietilä kok VPS 11-div 

12 Pasi Tarvainen alik KPV SM 
16 Esa Honkonen korpr VPS 11-div 
17 Jyrki Väärämäki tkm Sepsi-78 11-div 
19 Jukka Karppinen korpr Unitas IV-div 
Keskikenttä: 
6 Hannu Mäenpää korpr Virkiä 11-div 
7 Tommi Kiiskilä alik KPS 11-div 
8 Heikki Kiiskilä alik KPS 11-div 

11 Kari Korkea-aho alik Jaro I-div 
14 Jari-Pekka Jouppi alik Into III-div 
15 Jouko Huhta-Halkola alik VPS 11-div 
Hyökkääjät: 
9 Jouni Dahl alik KPV SM 

10 Martti Tikkanen kok VPS 11-div 
13 Pekka Ollikainen korpr KPV SM 
18 Jan-Ove Granberg tkm Peikk III-div 
21 Olli Kaarto alik ABK-48 III-div 

Lopullinen paikka loppusarjaan varmistui 
Keski-Suomen Pioneeripataljoonaa vastaan 
käydyn karsintaottelun jälkeen. Peli voitet
tiin kunniakkaasti 9-0. Tämä tiesi lopulli
sesti myös päätöstä peliharjoittelun jatkami
sesta Vaasassa muun patteriston taistellessa 
Rovajärvellä. 

Tätä luettaessa VaaRPston menestyminen 
"Nenosen kilpailussa" tiedetään. Sensijaan 
jalkapallojoukkueelle on "taistelut" Vaa
sassa kotiyleisön edessä vasta alkamassa. 

Parhaansa joukkue varmasti tulee teke
mään ja näin osoittamaan sekä esimiehilleen 
että muille tukijoilleen tehdyn työn olleen 
tuloksellista. 

OY MANNERIN KONEPAJA AB 
PL 7, 10901 Hanko, puh. 911-82001 

PYHÄSALMEN AUTOT ARVIKE KY 
Teollisuusalue Pyhäsalmi 
puh. 984-40990 , 40991 
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
JALKAPALLOMESTARIT v. 1958-1983 

1958 Pohjanmaan Jääkäripataljoona 
1 959 Uudenmaan Jääkäripataljoona 
1 960 Pohjois-Savon Prikaati 
1 961 Pohjois-Savon Prikaati 
1 962 Uudenmaan Prikaati 
1 963 Porin Prikaati 
1 964 Uudenmaan Prikaati 
1 965 Sarjaa ei pelattu 
1 966 Porin Prikaati 
1967 Savon Prikaati 
1 968 Porin Prikaati 
1969 Porin Prikaati 
1970 Pohjanmaan llmatorjuntapatteristo 
1 9 71 Savon Prikaati 
1 9 7 2 Savon Prikaati 
1 9 7 3 Asevarikko 1 
1 9 7 4 Asevarikko 1 
1975 Savon Prikaati 
1976 Savon Prikaati 
1977 Karjalan Lennosta 
1978 Karjalan Lennosta 
1979 Panssarivaunupataljoona 
1 980 Asevarikko 1 
1 981 Asevarikko 1 
1982 Asevarikko 1 
1983 Asevarikko 1 
6 kiinnistystä kiertopalkintoon: Asev 1 
5 kiinnitystä kiertopalkintoon: SavPr 
4 kiinnitystä kiertopalkintoon : PorPr 
2 kiinnitystä kiertopalkintoon : P-SavPr, UudPr ja KarLsto 
1 kiinnitys kiertopalkintoon : PohmltPsto ja PsvP 

HANGON HINAUS 
PL 26, 10901 Hanko, puh . 911-84151 

Osuuskunta POHJANMAAN LIHA 
Sepänkyläntie 7 , Vaasa 

TVMANUKY 
Kauppapuistikko 28, puh. 11 0 844 

KAUPPIASTA VARAT ALO 
KAPSEKKI 

Klemetinkatu 1 7, Vaasa 

SOKOS SEINÄJOKI 
Tavaratalo 

Keskuskatu 3 , puh. 142 444 

Pyöräliike J.B. SUND Cykelaffär 
Vaasanpuistikko 24 Vaasa 1 0 

TURVAKILVET OY 
Teollisuuskylä, 85500 Nivala 

HAAPAVESI OY 
PL 22 , 86600 Haapavesi 
puh. 983-52640, 52750 

MISSTEXOY 
PL 7 , 86600 Haapavesi 

puh. 983/52323 , 52322 , 522321 

KALUSTE OY PEEÄSSÄ 
Kauhava, puh. 964-340840 

KRISTIINAN KUKKA JA 
HAUTAUSPALVELU 

puh. 962-11360 

PUUKESKUS OY 
Myllärinkatu 19,65100 Vaasa 10 

. ' 

TASAVALLAN PRESIDENTIN - YLIPÄÄLLIKÖN 
PALKINTO VUODELTA 1930 

Puolustusvoimien arvostetuin ja samalla ehkä tavoitelluin kiertopalkinto, 
Relanderin malja. Tämän arvokkaan hopeamaljan luovutti puolustus
voimille vuonna 1 930 silloinen ylipäällikkö ja tasavallan presidentti , 
Lauri Kristian Relander. Maljan kilpailusääntöjen mukaan aluksi sen tuli 
saamaan omaksi joukko-osasto joka voittaisi Pv:n mestaruuden viidesti. 
Vuonna 1976 kilpailusääntöjä kuitenkin muutettiin ja maljasta tuli ikui
sesti kiertävä kunniapalkinto . 

LAAOUllA~,, 
PYÖRÄILET TURVALLISESTI 

1711#~JI,JJ!PJ 1 
HANGON URHEILU KY 

Vuorikatu 7 

K-HALLI KIVIMIES 
66500 Vähäkyrö 

.. _°"""' 
H"""'•""l00l'OOO. t,IDIOG1IOO"hl00l'000,.1o1o1:,01500 

..... , • .. ~ • ..i. 10011.oo,.1-. .... 1:io1J oo 

~ 0 
SOVIL..,HTlp,,,h. 1~51li.15ll11 

HANGON RADIO & TV huolto 
HANGÖ RADIO & TV SERVICE 

Vuorikatu 1 2-1 4 Berggatan 
1 0900 Hanko - Hangö 
(911) 86218 , 81357 
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Stig-Göran Myntti 

Lehdellämme oli ilo haastatella tunnettua 
vaasalaista jalkapallomiestä, lääninliikunta
sihteeriä, Stig-Göran Mynttiä. Tavoitimme 
hänet eräänä helteisenä iltapäivänä virasto
talon neljännestä kerroksesta. Ja näin hän 
vastaili kiperiin kysymyksiimme. 

Kysyjä: Milloin olette syntynyt? 
Stig-Göran Myntti: 6. 8. 1925 . 
K: Saavutukset jalkapallon parissa? 
SG: 5 SM kultaa VIFK:ssa, 61 A-maaot

telua, 121 mestaruussarjamaalia, 10 vuotta 
poikamaajoukkueen valmentajana ja jalka
pallon ansiosta saanut kiertää lähes koko 
Euroopan. 

K: Missä palvelitte varusmiehenä? 
SG: Aloitin Dragsvikissä, josta jouduin 

sodan takia rintamalle. Tämän jälkeen opis
kelun takia keskeytin varusmiespalvelun 
hetkeksi aikaa ja jatkoin sitä Vaasassa. 

K: Kuinka jalkapalloilijat harjoittelivat 
teidän aikananne? 

SG: Yleensä jalkapalloilijat harjoittelivat 
2-3 kertaa viikossa ja siihen lisäksi harjoi
tusottelu. Sarjakaudella harjoitusten määrä 
pysyi samana + sitten sarjapelit. Taktinen 
puoli hoidettiin palavereiden avulla ennen ja 
jälkeen otteluiden. Liitutaulun avulla kä
vimme ottelut läpi tilanne tilanteelta. Minun 
kohdallani armeija ei asettanut esteitä jalka
pallolle, peleihin ja harjoituksiin yleensä 
pääsi. 

K: Onko jalkapallon luonne muuttunut 
vuosikymmenten aikana? 

SG: Kyllä se on. Peli on muuttunut voi
mapelistä teknillisemmäksi. Nykypelaajien 
tekniikka on luokkaa parempi kuin ennen ja 
tämän takia pelitkin ovat parantuneet. 

K: Mitä ominaisuuksia vaaditaan hyvältä 
jalkapalloilijalta? 

SG: Ensinnäkin nopeus on erittäin tärkeä 
tekijä. Toiseksi pelipaikasta riippuen pituus 
on ratkaiseva, puolustuspelaajilla on oltava 
pituutta tarpeeksi, kun taas hyökkääjiksi so
veltuu paremmin lyhyt ja vikkelä. Tekniikka 
ja pelisilmä on oltava kaikilla hyvä. Poika-
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maajoukkueen valmentajana olen joutunut 
näitä asioita seuraamaan hyvinkin tarkkaan 
ja voinkin sanoa, että esiintyminen kentän 
ulkopuolella ratkaisee hyvinkin paljon. Vie
raisiin oloihin sopeutuva pelaaja menestyy 
aina. 

K: Mitä jalkapallo on teille antanut? 
SG: Olen saanut jalkapallolta erittäin pal

jon, ystäviä ympäri maailman, nähnyt vie
raita paikkoja. Taloudellista hyötyä en ole 
saanut, mutta nykyiseen työpaikkaani lää
ninliikuntasihteerinä urheilu on vaikuttanut 
ratkaisevasti. 

K: Miten luulette VaaRPston menestyvän 
pv:n mestaruuskisoissa? 

SG: Lehtijuttujen mukaan joukkue vai
kuttaa hyvältä. Toivon parasta mahdollista 
menestymistä joukkueelle. 

., 

.. 

Puolustusvoimien päävalmentaja Raimo Hienonen: 

Puolustusvoimien liikuntatyön 
merkitys kasvaa 

Puolustusvoimissa koululiikunnan huonot 
tulokset ovat jo tulleet vastaan. Koska monet 
alokkaaksi tulevat ovat aikaisempaa huo
nommassa kunnossa, on puolustusvoimissa 
jouduttu laatimaan nousujohteinen varus
miesten kunnon kehittämisohjelma ja käyt
tämään sen toteuttamiseen varsin paljon 
koulutusaikaa. Tämä on kuitenkin välttämä
töntä, jotta varusmiehet saadaan vaativan 
sotilaskoulutuksen edellyttämälle fyysiselle 
tasolle. 

Raimo Hienosen työ puolustusvoimien 
päävalmentajana koskettaa myös kaikkia 
varusmiehiä. Hän on asiantuntijana kehittä
mässä varusmiesten kunto-ohjelmia ja luo
massa virikkeitä jatkuvan omakohtaisen lii
kunnan harrastamiseen . 

- Kuitenkin päävalmentajana toiminta
ni painottuu selvästi kilpaurheilun sektorille. 
Tavoitteena on herättää mahdollisimman 

Raimo Hienonen 
puolustusvoimien 
pää valmentajaksi 

Puolustusvoimien uudeksi päävalmenta
jaksi on nimitetty voimistelunopettaja Rai
mo Hienonen. Hän siirtyy Pääesikuntaan 
Kimpisen lukion liikunnanopettajan virasta 
Lappeenrannasta. 

Hienonen on 36-vuotias ja hän on valmis
tunut voimistelunopettajaksi Helsingin yli
opiston voimistelulaitokselta vuonna 1970. 
Mestaruussarjatasolla hän on pelannut jää
palloa Veiterässä ja LaPa:ssa sekä opiskelu
aikanaan HIFK:ssa. 

Hienonen on myös menestynyt yleisurhei
lijana poikien ja nuorten sarjoissa sekä toi
minut SUL:n Etelä-Karjalan piirin pika- ja 
aitajuoksuvalmentajana. Lisäksi hän on vas
tannut monien eri lajien urheilijoitten perus
kuntovalmennuksesta. 

monissa nuorissa miehissä kilpailuinnostus 
luomalla mahdollisimman monentaso1s1a 
osallistumismahdollisuuksia. Suurista jou
koista nousevat sitten lahjakkaimmat valta
kunnalliselle ja jopa kansainväliselle hui
pulle. 

- Puolustusvoimien merkitys suomalai
sessa huippu-urheilussa on selvästi vahvistu
nut. Ampujiemme, ampumahiihtäjiemme, 
hiihtäjiemme, suunnistajiemme ja nykyai
kaisten viisiottelijoittemme parhaimmistosta 
varsin useat palvelevat puolustusvoimissa tai 
rajavartiolaitoksessa. 

- Toivon voivani näin aluksi keskittyä 
yhteistyön luomiseen sotilasurheilijoitten 
valmentajien kanssa ja yritän pitää itseni 
ajantasalla myös urheilijakohtaisesti. Lisäk
si tärkeitä toimintasuuntiani ovat Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonan urheilukoulu sekä 
kaikki maamme urheilujärjestöt, sanoo Rai
mo Hienonen. 

0~ K'l'UÄ PAIC~o UStOA 
EllelALO~lt.AALlA ~ 
L'l'M~P'rLVÄÄLLÄ 
OLE HUC>iA ERoA 
to1~ ETTÄ L'l'Ml'r
pyLVÅ.4tJ 
PÄÄ~'.i.A. o~ 

VALOA. 
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Kurssi 86 esittäytyy 
Kapt. Markku Järvi. Syntynyt Vironlahdella 
4. 7. 1945. Naimisissa, viisi lasta. 

Toiveammatti nuorena, mikä sai jäämään 
armeijaan? 

- N. 3-vuotiaana veturinkuljettaja, n. ?
vuotiaana lentäjä, nuorena opettaja (voimis
telu tai historia) tai sotilasammatti. Varus
miesajan hyvät kokemukset. 

Minkälaista on tulevien alikersanttien 
kouluttaminen? 

- Tulevien ryhmänjohtajien kouluttami
sen näen erittäin haastavana ja mielekkäänä 
tehtävänä. Koulutammehan siinä alijohtajia, 
joiden kanssa henkilökunta yhteistoiminnas
sa kouluttaa tykkimiehet ja alokkaat. 

Mitä parempia ryhmänjohtajia 4. Ptri lä
hettää yksiköihin sitä parempia koulutustu
loksia voidaan alokkailta ja tykkimiehiltä 
odottaa. 

Armeija uran huippukohta? 
YK-palvelustani pidän tähänastisen palve

lukseni mielenkiintoisimpana ajanjaksona. 
Sen aikana sai tutustua lukuisiin ulkomaalai
siin upseereihin ja eri maiden puolustusvoi
mien toimintaan. Näkemäni ja kokemani pe
rusteella voin sanoa, että Suomen Puolustus
voimat on todella hyvä palveluspaikka, 
myös varusmiehille. 

Sot.mest. Eero Tuomikoski. Syntynyt 10. 
12. 1935 Lappeenrannassa, naimisissa. 

Toiveammatti nuorena, mikä sai jäämään 
armeijaan? 

- Toiveammatteja nuorena oli kait use
ampiakin, mutta päällimmäisenä lienee aina 
ollut sotilasammatti. Johtunee kait siitä, että 
olen asunut aina varuskuntakaupungissa, ja 
näinollen sotilaat sekä sotilasammatti tulivat 
jo nuorena hyvin läheisiksi. Tämä kait sitten 
sai jäämään armeijaan. 

Minkälaista on tulevien alikersanttien 
kouluttaminen? 

- Toimia kouluttajana tuleville ryhmän
johtajille on aika haastava ja erittäin vaati
vaa, kuten mikä tahansa sotilasammatti. 

Armeija uran huippukohta? 
- Sotilaan elämä on yhtä nousua ja las

kua, joten uran huippukohtaa on vaikea 
määrittää. Mutta täytynee kai sanoa että tä
mä on huippukohtaa kaiken aikaa kun saa 
palvella Suomen Puolustusvoimissa. 
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Tulenjohto- ja mittauslinja 
Ltn Jukka-Pekka Kurvinen. Syntynyt 30. 7. 
1958 Helsingissä. 

Toiveammatti nuorena, mikä sai jäämään 
armeijaan? 

- Näin vanhana tuntuu, että nykyisen 
ammatin lisäksi äidinkielenopettaja. Armei
jan palvelukseen jäin paitsi kutsumuksesta, 
myös upseerin ammatin vaihtelevuuden ja 
monipuolisuuden tähden. Olen koko ikäni 
asunut kilometrin päässä merestä ja innok
kaana urheilukalastajana rannikkotykistö 
oli luonnollinen aselajivalinta. 

Minkälaista on tulevien ryhmänjohtajien 
kouluttaminen? 

- Ryhmänjohtajien koulutuksen näen 
yhtenä mielekkäimpänä varusmieskoulutuk
sen opetusaloista. Oppilaiden koulutus on li
säksi haasteellista: tämän päivän varusmies 
on niin pitkälle koulutettu jo siviilissä, että 
hän huomaa heti, jos yrittää opettaa asiaa, 
johon ei ole perehtynyt. Pedagogiset kykyn
sä saa lukea valmiiden ryhänjohtajien todis
tusten arvosteluista . 

Armeija uran huippukohta? 
- Lyhyen virkaurani kohokohta on eittä

mättä virkavalan vannominen ja esittäytymi
nen tasavallan presidentille juuri ylennettynä 
luutnanttina. VaaRPsto:n kohokohta on ol
lut se, kun juuri tulleena luutnanttina sain 
johtaakseni alokassaapumiserän l. Ptri:lla, 
ja korjasimme kolmoisvoiton jaoskilpailussa 
- oma jaokseni kärjessä. 

Kok. Martti Toivakka. Tenniksen pelaaja Jalasjärveltä. 
RAUK:n paras, mikä näkyy käytännössäkin. Ei kuitenkaan 
mikään hitsaaja, vaan ilonen luonne joka ymmärtää oppi
laita. 

Harju: Lörkkimisten mestari 
Oulusta. Oppilasvääpelinä 
herätti hilpeyttä omaperäisillä 
komennoillaan: '' Asennus -
ojento - löpö - vempulat 
fiuu . . . " Nukkui päivät ja 
valvoi yöt, tavoitteena päästä 
levyttämään RTK:n ja mahdollista se olikin. 
Motto: Tuta nuin. 

Huhta: Salaperäinen herras
mies mustien lasien takaa. 
Taatusti kurssin römeä-ääni
sin. Harjoitteli tylyttämistä 
salaa öisin kuivaushuoneessa. 
Linjan parhaana RTK:n. 
Motto: Herkisty siitä. 

13 



Kangasmäki: Suunnistaja 
Laihialta. Tuli Vaasaan kier
toteitse Oulun kautta. Puhui 
koko ajan vain harjoitusva
paistaan ja suurimman osan 
ajastaan oli myös niillä. Ex
jääkärinä osasi mm. jalkautu
misen erittäin hyvin ennen muita. 

Karppinen: Jalkapalloileva 
kuntoihme Teuvalta. Coope
rin testissä löi suurimman 
osan kierroksella, ei siis ihme 
että sai kurssin paras urheilija 
-palkinnon. Omasi myös il
meisiä kykyjä oppituntien pi
dossa. 

Kyllinen: "Edvard", mootto
ripyöräilijä Merikarvialta 
Toinen linjan kuopuksista j, 
varsinainen virnuilija, hitsas 
tuskin koskaan. Eli purkki
ananaksilla ja omenoilla. 

Laitinen: Loka-Laitinen Ou
lusta . Tuvan hitsi. Kurssin 
näyttävin ja kostein maastou
tuminen ensimmäisellä pp
marssilla. Puolikurssilta tu
van ainoaksi alik:si. Motto: 
Konsta ei jaksa enää. 

Lähdemäki: Luunkova Jaa
kiekkoilija Vaasasta. Suoritti 
jokailtaisen viuhahduksen tj
tuvassa. Iltaisin harjoitusva
pailla tai nukkumassa, mutta 
ei vahingossakaan lukulomil
la. Motto: Ketä ei mee luku
lomille? 

Mäenpää H: Perheellinen 
potku palloilija Lapualta. 
Linjan ikämies. Linjan huip
puja, kieltäytyi RTK-paikas
ta. Motto: Voi jesuksen jesus, 
joko mun loma-anomus on 
tullut. 

Mäkinen: Stadilaistunut junt
ti, jonka mielessä välkkyi 
RTK. Piikki tj-linjan lihassa, 
joka ilkkui kaikkia syystä tai 
syyttä. Lähti lopulta piikitte
lemään RTK:n. 
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Oja: Miehemme Jurvasta. 
Kilpaili tuvan hiljaisimman 
miehen tittelistä. Sai kuiten
kin sympatiaa osakseen - jo
pa Kurviselta. 

Rinne: Ilmeisen intellektuelli 
taiteiden ystävä Helsingistä. 
Piti pystyssä Suomen postilai
tosta kirjoittamalla ja saa
malla valtavan kasan kirjeitä 
joka päivä. Harrasti myös va
lokuvausta mm. iltatoimien 
aikana. Lähti Lahteen talous-au-kouluun. 

Salo: Rateko-raketti Vaasas
ta. Kiltti mies, joka ei turhia 
hitsaillut eikä tylytellyt (paitsi 
vahingossa) . Kävi vk:lla koto
na nukkumassa jaksaakseen 
lukea yöllä . 

Sarja: Hiljainen itsekseenmu
misija Nivalasta, mum1s1 
myös yöllä. Tarvittaessa tu
van avuliain mies. Toivotta
vasti yhtä avulias tulevana 
au:na. Motto: Hei älä käy Ni
valan staralle. 

Schwöble: Väärinymmärretty 
anarkisti Helsingistä, jonka 
varmaan jokainen tiesi (aina
kin kouluttajat). Pummaa
massa aina kaikkea kaikilta. 
Pääsi kuitenkin piteillään lää
kintä-au: ksi. Motto: Miks ai
na mä. 

Pajukallio: Hesalainen ilopil
leri. Takuulla linjan nopein 
levyttäjä, ei niin lyhyttä tau
koa ettei "Paju" ehtinyt le
vyttämään. Tj-luvun innokas 
seuraaja. Motto: Jo vain. 

Törmä: Ryhdikäs vaasalainen 
tylyttäjä. Ampumavalmen
nettava, joka reilusti sinutteli 
kokelaita ja teititteli oppilai
ta . Äidinkieletään ruotsin
kielinen, mikä aiheutti monta 
railakasta naurunpyrähdystä 
tj-tuvassa. Motto: Kuka on nipistänyt mun 
henkarin? 

Taittonen: Lukkari Vähästä
kyröstä . Tuvan hiljaisimpia, 
osittain koska vietti suurim
man osan vapaa-ajastaan har
joitus- tai pelivapailla . 

Tammenpää: Tj-linjan kuo
pus Vaasasta. Nuoruus ku
vastui siinä, ettei suu tahtonut 
millään pysyä kiinni. Herätti 
vaikka koko tuvan VK-lta tul
lessaan. Sai kuitenkin itsensä 
RTK:n . 

PAINOTUPA KY 
Saaristonkatu 12, 90100 Oulu , 

puh. 981-220 633 

HOTELLI JURVA 
66300 Jurva 

JURVAN OSUUSPANKKI 
66300 Jurva, 961-631 503 

SEINÄJOEN 
SAAST·o·PANKKI 

~ SUUPOHJAN OPTIIKKA OY 

~ SYDBOTTENS OPTIK AB 
Merikatu 39 64100 KRISTIIN A PUH 12325 

KOKKOMARKET OY 
Ristirannankatu 2 , puh. 17199 

ISONKYRÖN KONEPISTE KY 
Asko Pollari lsokyrö, puh. 713416 

KETTULAN KAUPPAHUONE 
lsokyrö, puh. 713346 

AUTOKORJAAMO S. KORPI OY 
Välitie , 65320 VAASA 

HALLI OY 
VAASA 

K-VALINTA HEINOLA 
Pukinkulma Kotiranta, 21 2651 , 21 2459 

Petsalo: Varsinainen tieto
niekka jostain Haapavedeltä. 
Keksi (tai tiesi) vastauksen ai
na kaikkeen ja oli aina valmis 
väittelemään mistä hyvänsä. 
Välillä vain tuppasivat tehtä
vät kasautumaan liiaksi yh
den miehen harteille ja käytävät suorastaan 
raikuivat kun kaikki huusivat: Petsaloo. Ei 
ihme että mies lähti RTK:n. 
Stranden: Super-Hessu Hy
vinkäältä. Mies kuin veltto 
spaghetti, mutta silti kirk
kaasti RTK:n paikka mieles
sä. No sinne ei päästy, vaan 
voimakone au:ksi. 

TALD-::::JED-HUS 
Talotehdas 
66430 Vedenoja 

SVSTE M 

J _E_ OLLIL 
puh . 961-n0700 

KORTESJÄRVEN 
SÄHKÖHUOLTO KY 

62420 Kortesjärvi 

KORTESJÄRVEN OSUUSMEIJERI 
62420 Kortesjärvi 

LANSIRANNIKON ay 
ähl<ötyö 

v'asarat1e 1 u, t:35350 Vaasa 35 

JURVAN SANOMAT 
66300 Jurva, puh . 961-631190 

JURVAN SÄÄSTÖPANKKI 
66300 Jurva, puh. 631 002 

C3halll 
Paavala 
66300 JURVA 

FARM-FRYS 
62420 Kortesjärvi , puh. 964-885250 

KPV-PALLO-BINGO 
Rantakatu 8 , 67100 KLA, 968-14236 
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Viestilinja 
Vääp. Karhula. RAUK:n rauhallisin koulut
taja, ei juurikaan korota ääntään. Mutta to
teaa tarvittaessa: "Kyllä korpraalin tässä 
vaiheessa koulutusta tulisi tietää." 

Alik. Rodeo, Jari. Konstamies kouluttaja, ei liikoja hitsail
lut vaikka pitikin pahaa ääntä, ennen kaikkea huutaessaan 
päivystäjää. 

Hakala: Mies Perhosta, joka 
teki ammutoimensa oppilas 
Hattulan kenkään. Linjan 
Riimus . Motto: Onko kukaan 
nähnyt 217. 

Hattula: Suunnistaja Maa
lahdesta, joka ei lukenut pät
kääkään kokeisiin. Hallitsi 
harjoitusvapaat. Motto: Jos 
lähtis. 
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Kellokoski: Linjan toinen 
suunnistaja. Kurssin lomako
ne, paras kuukausi: ilta pat
terilla. Motto: Revi siitä. 

Laine: Linjan luumuin, ei 
pienistä välittänyt. Aina ikä
vä tyttöystävää. Hymypoika, 
hymyili unissaankin. Motto: 
Jos soittas. 

Ollikainen: Jalkapalloilija 
Kokkolasta, juttu luisti -
varsinkin unissaan. Hyvä 
huulenheittäjä. Motto: Hei 
jätkät, mun lakkini. 

Peltomäki: Maanviljelijä 
Maalahdesta, jyvä usein hu
kassa. Motto: Taasko te läh
dette harjoitusvapaalle? 

Ristimäki: Patteriston maali
vahti, mutta kokeissa pallo 
hukassa. Hoiti silti hommat 
hyvin. Motto: Laita kuitenkin 
nappi kiinni. 

Sahrman: Linjan pallohukka, 
ei nähty lukulomilla mutta si
täkin enemmän Stramppenil
la. Motto: Tuleeks meille tet
saritkin? 

KORTESJÄRVEN PELTI- JA 
PUTKIRAKENNE OY 

62420 Kortesjärvi , puh. 964-885233 

VAASAN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 
Ylätori , 651 00 Vaasa 

LAPUAN VIRKIÄ R. Y. 
Asemakatu 6,62100 Lapua 

LAPUAN LIIKENNEOPISTO 
Asemakatu 4 , 62100 Lapua 

RAVINTOLA ET APPI 
62420 Kortesjärvi , puh. 964-8851 03 

Rakennustyöt urakalla ja laskuun 
URAKOITSIJA ANTTI KANGAS 

Puh. 939/511418 

Suomela: Viestin puujalka. 
Pieni mutta kova tylyttäjä 
Vaasasta. Valitti joka päivä. 
Motto: Ei tasan oo. 

Syrjä: Rauhallinen työmyyrä, 
teki hommat ensi käskystä. Ei 
paljoa valittanut. Motto: Saa 
ny nährä. 

Vilander: Käheä-ääninen mies 
Helsingistä. Hallitsi linjan 
vanhimman tehtävät. Motto: 
Heit rööki. 

Kirjuri Tolppi: Patteriston 
pallohukka, joka piti kaikki 
tiedot omanaan viimeiseen 
saakka. Jakoi kuitenkin us
kollisesti postia ja "toimi" 
ansiokkaasti vääpelin sijaise
na, tehden työtä yökaudet. 

Myytävänä lampaan papanoita 
PEKKA henttu 

Tied . työajan jälkeen puh . 931-83580 

GFläkt 
Suomen Puhallintehdas Oy 

(i)r;21iJ2~Q 
by puh333 773 

STOCKMANN 

TEHOASFALTTI OY 
61 600 Jalasjärvi 
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KESKIÖ LINJA 
Ylivääp. Erkki Juhani Hölsö. Syntynyt 25. 
3. 1951 Isossakyrössä. Naimisissa, kaksi las
ta . 

Toiveammatti nuorena, mikä sai jäämään 
armeijaan? 

- Rakennusmestari. Asevelvollisuuttani 
suorittaessani huomasin sopeutuvani hyvin 
karuun sotilaselämään ja kun sain vielä "va
kanssin' ' tutulta palveluspaikkakunnalta 
(VaaRPsto), niin en hetkeäkään epäröinyt 
ryhtyä ammattisotilaaksi . 

Minkälaista on tulevien alikersanttien 
kouluttaminen? 

- Kiireellisen työlään mielenkiintoisen 
antoisaa. 

Armeija uran huippukohta? 
- Kersanttiylennys 16. 12. 1971. 

Kok. Antero Ranta. Tsemppasi itsensä EPtri:ltä RAUK:n 
apukouluttajaksi. Mutta ilmeisesti kykyjä on, sen kertoo 
lempinimikin: tylyttäjäihme Raumalt. Keskiövaunussa on 
kuitenkin ollut ihan leppoisaa. Motto: Ei mussuteta. 

Kärnä: Matemaatikko Jär
venpäästä. Shakki oli hallus
sa, mutta kamat kateissa; 
pystyi yhdet lenkkarit jalassa 
toiset kädessä huutamaan: 
kuka on vienyt mun lenkka
rit. Kova hitsaamaan linjan 
vanhimpana, tylytti kaikkea mikä liikkui. 
Aaltonen: Insinööri Turusta. 
Ensimmäinen oppilasvääpeli, 
josta kehittyi aktiiviflen tylyt
täjä. Hallituksen tarmokas 
puheenjohtaja, vaikka ei an
tanutkaan itsestään virkeää 
kuvaa erikoiskoulutustunneil
la. Oli aidosti hämmästynyt RTK-paikas
taan . Motto: Herra kokelas, oppilas Aalto
nen, asiaa kurssille. 
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ieminen: Hiljainen valitteli
ja Pietarsaaresta. Kumosi kä
sitykset tempperamenttisista 
punatukkaisista. Herkistyi 
helposti etukäteen, kova elo
kuvissa kävijä. Motto: Joko 
taas minä. 

Nordström: Linjan pallohuk
ka Kristiinasta. Pieni, mutta 
sitkeä yrittäjä, jolla herkisty
miskynnys oli matalalla. Näh-

Pakkonen: Kauppatieteilijä 
Vaasasta. Saikin rahastonhoi
tajan tehtävät. Käytti ahke
rasti lounas- ja päivällisvapai
ta, kaikki mahdollinen vapaa
aika vaimon hoivissa. Patte
rin kolikonvaihtokone. 

Pukkila: Yo Vaasasta. Eri
koistui vapa1sun (siivous-, 
harjoitus-, jne). Luisti miltei 
joka ilta morsionsa luo. Ja ne 
eväät. Motto: Ei kai mulla oo 
mitään hukia. 

Orava: Kemisti Jyväskylästä. 
Kurssin nestori, jonka tem
paukset saivat kaikki ihme
tyksen valtaan. Kurssijulkai
·suvastaava, joka yllätti pää
semällä lopulta RTK:n. Mah
toivatkohan runsaat lukulo
mat kahvinkeittoineen auttaa. Motto: Van
ha on vekkuli, vanha järjestää. 

Vaara: Lakimies Seinäjoelta. 
Äänetön uurastaja , yllätti 
kurssin lopulla näyttäytymäl
lä pubeissa. 

Vallbacka: Pälpättäjä Kortes
järveltä, joka suunnitteli 
RAUK:sta huolimatta 8 kk:n 
uraa. Ei stressannut itseään 
palvelusasioilla, paitsi jos yli
määräistä puuhaa oli tiedos
sa. Motto: Hylsy tuloo . 

Hillukkala: Professorityyppi 
Ylivieskasta. Hiljainen ja tun
nollinen yrittäjä, joka hoiteli 
ensimmäisenä linjanvanhim
man tehtäviä vaihtelevalla 
menestyksellä. Ei helpolla 
hermostunut. Pääravinto: 
Domino-keksit. Motto: Voi mahoton. 

Mäenpää 0: Hymypoika Jur
vasta. Aina valmis tarttu
maan toimeen (hänellä niitä 
riitti). Simuloi öisin koneki
vääriammuntaa. 

Lundell: Hankisääski Kokko
lasta. Omasi patterin vetä
vimmän lähtöaskeleen, mikä 
taisi tulla omaperäisestä dis
co-kuviosta. Sai usein vaa
leanpunaisia kirjeitä. 

Vetikko: Yo Vaasasta. Yllätti 
tiedoillaan lukumiehet. Kävi 
aluksi vastaanotolla melkein 
joka päivä eikä yleensä keppi 
kainalossa. Todellinen kaap
pimaanikko. Motto: Enna
kointi auttaa aina. 

Jääskeläinen: Piipittäjä Hel
singistä. Huomaamaton luu
mu, joka oli miltei aina val
mis juoruamaan. Pääsi kui
tenkin lääkintä au:ksi. Mot
to: Jos lähtis tupakalle. 

Malmberg: ViittävailleDI 
Vaasasta. Keskiön ehdoton 
ykkönen. Totteli nimeä Kess
ler (ne hiukset, ne hiukset) . 
Tasapuolinen ja reilu yrittäjä, 
joka lähti RTK:n junassa. 

UUSI KURSSI 
ALKAA TOSTAINA KLO 17.00. 
llm. ajoissa, tai tule käymään. 

(tJ 
EN 

SÄÄSTÖPANKKI 
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Tykkilinja 
Timo Sakari Haka. Syntynyt 21. 12. 1959 
Vaasassa. 

Toiveammatti nuorena, mikä sai jäämään 
armeijaan töihin? 

- Ei ole ollut turhia toiveita. Kohtalo. 
Armeija uran huippukohta? 
- Toivottavasti se huippukohta on vielä 

edessäpäin. 

Kok. Matti Aho. Alussa sai vaikutelman, että hänet on va
littu vain äänensä perusteella, mutta kyllä taidot pian tulivat 
esiin. Motto: Ei h ... ti, kato ny Rane tota ojennusta. 

Alakojola: Poliisin poika 
Vaasasta, jolla ei ollut sellais
ta päivää että ei olisi ollut 2-
3 kertaa puhelimessa. Mah
toiko olla tyttöystävä syynä? 
Linjan pizza-fanin yhteydessä 
mainittiin joskus sana pallo
hukka. 

Honkonen: Vaasalainen pal
loilija, joka sen joskus huk
kasi, mutta etsimällä löytyi. 
Treenivapaalla useammin 
kuin aina, eikä suvainnut hu
keja. Stramppen oli toinen 
koti. 
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Hovi: Hovi Hyvinkäältä ei 
esiintynyt koskaan näkyvästi, 
eikä siitä johtuen paljon hom
mat painaneet. RTK-paikka 
oli lähellä, mutta mies kylläs
tyi suunnistamiseen kesken 
kisan. 

Kurvinen: Kurssin 86 prii
mus, joka hoiti hommat to
della hyvin . Stadin kundilla 
oli jatkuvasti meno päällä, 
jos ei mennyt saunaan, niin 
Stramppenille. Linjan pahin 
tylyttäjä jonka mottona oli: ei 
thoudellakaan ... nyt jätkät duuniin tai teil
lä ei mene todellakaan hyvin. 

Lehtimäki: Vuoden taistelija 
joka oli koko ajan urputta
massa tupakavereitaan. "Kui
kuilija" ei ollut koskaan her
källä päällä vaikka oli millai
nen marssi tai leiri. Piti aina 
pehmeän leivän korttia muka
naan. 

Nevala: Rateko-tykki Vaasas
ta joka valittiin kurssin hit
siksi, johtui kai ylikauan kes
täneestä linjan vanhimman 
hukista. Nähtiin joskus luku
lomilla. Motto: Siitä voi tulla 
tylyjä. 

Kontiainen: Kuntoihme Kor
tesjärveltä, joka ainoana "oli 
paikalla" kun hommia jaet
tiin. Lukuhommat eivät oi
kein kiinnostaneet, mutta toi
sin oli tykeillä. 

Myllyniemi: Linjan vaasalai
nen kuopus joka diggasi Hea
vya yli kaiken. Korko oli aina 
etupuskurissa kun mestari is
tui 600:n rattiin. 

Myllylä: Oulun mies teki bis
nestä mummon munkeilla op
pilaista kokelaihin. Lomille 
lähtiessä kortti postiin ja tyttö 
odottamassa. Birra oli mie
hen iltavapaalistalla no. 1. 
Motto: Tuta nuin. 

Nurmi: Vapaaehtoinen Kau
havan mies ei yleensä meteliä 
pidä, joskus kuitenkin innos
tui ja se kyllä huomattiin. 11-
tavapaalla saattoi yltyä keuli
maan jammullansa Alato
rilla. 

Ojala: J ousiampuja Hangos
ta, sai kurssin luimu-pokaa
lin. Eikä syyttä: kun töistä tai 
siivoamisesta oli kyse, ei hän
tä näkynyt missään. Mutta 
ase-aliupseeri hänestäkin tu
lee. 

Paronen: Nestori Vaasasta, 
joka harrasti kuorolaulua 
Vaasan oopperassa. Laulu
treeniltä palatessaan oli aina 
hilpeällä päällä. Aina sätkä 
huulessa ja tyttöystävä mie
lessä. Halusi RTK:n ja pääsi. 

Soini: Seinäjoelta oli tuvan 
piilolusmu. Hommat ei kiin
nostganeet mutta sitä ei yleen
sä huomattu. Kulmamiehen 
tahti oli joskus hieman seka
va, mutta ei se mitään, kierre
tään saunalenkki kerran tai 
pari . 
Ulvinen: Maanviljelijän poi
ka Lapualta. Tuvan ahkerin 
siivoaja, joka otti toistenkin 
hommia, ja niitähän riitti. 
Lukulomilla ei paljon näky
nyt, mutta silti oli paikka va
rattuna RTK:n junassa. 

Tarvainen: KPV:n futari joka 
ei paljon patterilla käynyt. 
Jos ei ollut matsi niin sitten 
hierojalla. Pston futisjengissä 
oli paikka. Lukuhommat ei 
kiinnostanut mutta kurssin 
suoritti aika hyvin. 

Tolonen: Auto-au joka ei 
tiennyt olostaan muuta kuin 
että piti olla autohallilla. 
Marssit jäi, mutta ase ei yleen
sä miestä harmittanut. Mot
to: En mä nyt ehdi, mä meen 
autohallille . .. 

Ylikoski: Kurssin ase-au, jo
ka ei töitä pelännyt. Kurssin 
päätteeksi sai valkolakin ja 
korpin jämät yhtä aikaa. 

Kiiskilä: Hyväkuntoinen fu
tari "pikkutuvasta" joka ei 
liioin ylimääräisiä tehnyt. Ra
teko-paikka erittäin lähellä 
vaikka ei kokeiden takia lii
kaa hikoillut. Taisi olla futis 
rateko-paikan esteenä. 
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Polkupyörät toivat monta 
unohtumatonta hetkeä 
Lainattu Helkama-Pyörän sisäisestä Julkai
susta, on saatu lupa julkaista jutun kirjoitta
jalta Juhani Ruhoselta. 

Neljä teoriaa polkupyörän 
pystyssäpysymiseksi 

Polkupyörä kaksine pyormeen vaatii tu
kea pysyäkseen pystyssä. Kuitenkin kuljetta
jalla varustettuna pystyssä ajo onnistuu mer
kittävän suurella tilastollisella todennäköi
syydellä . Tieteellisistä julkaisuista ja korkea
koulujen väitöskirjoista löytynee ainakin 
seuraavat salaperäistä ilmiötä selittävät 
muista yhteyksistä tunnetut teoriat. 

1. Suhteellisuusteoria 

Polkupyörä ei pysykään pystyssä vaan 
kaatuu, mutta suhteellisen hitaasti, joten 
pyöräilijä ehtii yleensä perille ennen kuin 
kaatuu lopullisesti . Tätä tukee mm. se, että 
polkupyörät usein kulkevat vähän vinossa. 
Myös Albert Einstein kuului suhtellisuusteo
rian kannattajiin. 

2. Tietämättömyysteoria 

Kaksipyöräisellä pystyssäpysyminen ei ole 
mahdollista, mutta kun pyöräilijä ei tiedä tä
tä niin hän vaan ajelee. Pyöräkauppiaat 
luonnollisestikaan eivät puhu asiasta mitään 
vaikka sattuisivat tietämäänkin. Tämä kuu
luu pyörätehtaiden tarkoin varjeltuihin salai
suuksiin väittävät eräät tutkijat, jotka eivät 
juuri nyt halua nimeään julkisuuteen. 

3. Maasäteilyteoria 

Kaivonkatsojathan ovat jo vuosisatoja 
käyttäneet hyväksi sitä, että vesisuonet vetä
vät puoleensa maasäteilyä. Kun ihmisestäkin 
sentään suurin osa on vettä, on hän eräänlai
nen maasäteilymagneetti. Maasäteilytutki
mukset jatkuvat eri tahoilla. Tähän mennes
sä on todettu, että veden osittainenkin kor
vaaminen muulla nesteellä johtaa eriasteisiin 
tasapainovaikeuksiin. Toisaalta myös urhei-
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luvalmentajat puhuvat nestetasapainosta se
kä sen vaikutuksista. 

4. Ilmanpaineteoria 

Ilmanpainekin saa kaikenlaista aikaan. 
Lentokoneet ja linnut lentävät siiven ylä- ja 
alapinnan paine-eron avulla. Ilmapallo py
syy narun päässä ja polkupyörä pystyssä, 
koska renkaiden ilmanpaine puristaa joka 
suuntaan . Toimii kuitenkin vain ajaessa kos
ka pysähdyksissä ollessa käy juuri päinvas
toin. Se kummalle puolelle pyörä pysähty
neenä ilman tukea kaatuu riippuu taas enem
mänkin muista tekijöistä kuin ilmanpainees
ta, mikä voidaan helposti itsekin todeta anta
malla polkupyörän kaatuilla sekä tyhjin, että 
täysin renkain . 

OJENNUS - Kurssi 86:n oppilaat persoonallisissa ojennuksissaan. 

.. 

Kurssi 86:n vallanvaihto on tapahtunut uudet apukouluttajat ovat saapuneet. 
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Hälytysryhmä '' normaalivarustuksessa''. 

Keskiölinja erikoiskoulutuksessa. 
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Valmistautukaa iltatoimiin aikaa 2 min. 

Tykki- ja tulenjohtolinja keskittyneinä erikoiskoulutukseen. 
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OLETKO 
RAKENNUSAIKEISSA? 
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OY 
66530 KOIYULAHTI KYEYLAX 1r (961) 40 271 

Sijoita Ay-pankkiin 
ja tuplaa omavarasi! 

Valitse etujasi ajava pankki. Jo tuhannet 
ovat perustellusti tehneet samoin. 

ct>lttv*m~m:1 
AMMATTIYHDISTYSPANKKI 

UUDISTUNEET RAVINTOLAMME 

HAAPAKANNEL 
HAAPAVESI 983-52370 

LIPPA 
KÄRSÄMÄKI 984-61 290 

(D JOKISEUTU 

[11] 
SHAKKITARVIK~ OY 
VANHANKYLÄNT. 2A 04400JÄRVENPAA 

ILMARI HEIKKILA 90-2918311 
ESKO NUUTILAINEN 90-289120 

MITSUBISHI-PIIRIMYYNTI 
SEINÄJOELLA 

VAL TIONKATU 1 0 SEINÄJOKI 
PUH. 964-141 900 

000 videofilmiä 
~"- vuokraa joka päivä 

ark. klo 1 0-20 
1a klo 10-16 
su klo12-18 

VIDEOHOUSE 
Kauppap. 35 
puh . 120 000 

joka päivä 
~11-22 

VIDEOLAND 
Hovioikeudenp. 11 
puh . 112 658 

UUDISRAKENNUS-JA 
KORJAUSPALVELU 

V1ra1luk b u 124 IYY Vma 

VARUSMIEHET, 
HUOMIO! 

Nrt saatte 
edullisen 

varusmiehen 
tapaturmavakuutuksen. 

i) 
~ 

POHJOIA-YHTIÖf 

oy LEINOLAT ab 
Taplonkatu 7 Taplogatan 

Vaasa-Vasa 
puh. 211166 tai. 

TeMaFoto Oy 
Malminrinne 1 
00180 Hki 18 
puh. 694 5230 

KRISTIINAN LÄÄKÄRIKESKUS 
LÄKARCENTRAL KRISTINA 

Kauppatori 3 Salutorget 
641 00 KRS (962) 12300 

Aikatilaukset klo 10-14 kl Tidsbeställnlng 

P1lv1lumuotoJ1mm1: Servlceformer: 
Erik.lääkärit, ylelslaäkäreitä 
kliininen laboratorio, röntgen , 
mm rlntarauhaskuvaukset, 
vitamiini• ja hivenainetutkl
mukset ja hoidot, työterveys• 
huolto 

Specialist läkare, allmänprak· 
tlker, klinlskt laboratorium, 
röntgen, mm mammografl , 
vitamln och spårämnes 
analyser, stödterapibehand
llng, arbetshäsovård 

TEUVAN LEIPÄ KY 

PULLAPUOTI 
TEU_VA 

PUH. 71275 
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Keskellä idyllistä 

KRISTIINANKAUPUNKIA 
• meren rannalla • huoneissa radio , väri-TV, videokanava, 
puhelin , suihku • edullinen myyntimiespaketti • autojen läm
mityspisteet • näyttelyhuone • kokouskabinetteja • suosittu 
tanssiravintola • 287 ravintolapaikkaa • 15 km Pyhävuoren 
hiihtokeskukseen • mahdollisuus vuokrata urheiluvälineitä • 
kesällä veneitä ja polkupyöriä. 

• • • LÖYDÄ KRISTIINANKAUPUNKI • • • 
puh. 962 • 12555 telex 731 44 

PUU~ 

~LAATU JA PEBINNE 

%isakki 
.Tårvenpää oy 
62210 KAUHAVA "K 
PUH/TEL 964-34 01:JS 

LAPONIE 
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SUOMAl.AtSIA l<AUN(UIIA l([HVl(SISSA 

NURMEN KELLO KULTA JA OPTIIKKA 
KAUHAVA PUH. 964-340611 

Ota yhteyttä kun rakennat tai suunnittelet 
peruskorjausta. Meillä on ammattitaitoa ja 
ko~emusta jo vuosien ajalta . 
Soita (%1J 212 976 ja hommat hoituu! 

#'f\YLLYNIAKENNE OY 
Riihikatu 36 65250 Vaasa 25 

KOKKOLAN PANKIT: 
•~ KANSALLIS-
0 OSAKE-PANKKI 

puh. 1'6-U 

STS -PANKKI HELSINGIN 
OSAKEPANKKI 
puh 1UU 

rh OSUUS
'-t-' PANKKI 

puh 234U 0 
p,h. 18411 

~s KOKK0LANSEUDUN 
--~--SÄÄSTÖPANKKI 

puh . 1,: 111 

~ POSTIPANKKI 
~ puh. 20151 

Painoalan palvelua/fis 
ammattilainen Suvilahdessa 

Kkjapaino. Tryckeri 

ERIK MARTIN Ky 
Vasaratie 3 B 65350 VAASA 35 

Puh. (961) 154 910, 154 911 

1,w11m1ttw ~• 
-S- Uudet '84 molli! vohvista 

vat Asconan menestystä, 
mm. luxus-verhoilu ja lämmitet
tävä kuljettajan isluin vakiona. 

OPEL ASCONA 1.3 2-ov. alk. 67.130,-
0PEL ASCONA 1.3 5-ov. monikäyttö alk. 73.010,
Ovh. satamassa. TULE TUTUSTUMAAN! 

Autoliike 
Reijo Lähdemäki Ky 
Myllärinkatu 11 65100 Vaasa 

961-118 156, 119 963 

- Nyt myös etupenkkien taustat verhoiltu . Sarjaan kuuluu 
suojat etu· ja takapenkkeihin . Joustava reunus ja tausta sekä 
keskiosan luja polypropyleenikangas takaavat hyvin istuvan 
ja kovaa kulutusta kestävän kokonaisuuden. NYT 195,
Halutessa saatavana myös suojat niskatukiin 30 mk pari. 
Täydellinen vaihto- Ja palautusoikeus. Lähetetään postitse 

HAUTAMÄEN PUKIMO KY 
2420 Kortesjärvi, puh. päiv . 964-885093, ilt. 885215 

HerkutteleHetki ... NjutEnStund ... 

ei-RAUTA 

SUOMELAN 
KAUPPAHUONE KY 

KORTESJÄRVI PUH . 885 032 

TAPSAN 
VALINTA 

Pajutie 4 

VAASA 

CAMPING RIKSVÄG 8 
VALTATIE 

661 60 LÅNGÅMINNE 
PUH. 961 -657 250 

N. TÖRN 

- 20 kpl 2-5 hengen majoja 
- uima-allas + tenniskenttä 
- telttailualue ym. ym. 

TEHOKKUUTTA JA TERVEYTTÄ 
URHEILUVALMENNUKSEEN 

Fysikaalinen tutkimus- ja hoitolaitos 

-AXIX-
Vaasanpuistikko 1 7, puh. 1 24 231 

JOHTAMISKOULUTUKSEN 
EHTODON HUIPPU 

SUOMESSA 

(Q~~-1!!... \ KARI OLLIKAINEN 
;,i,: r ;,1 l"'l &\ FREGATTI 63 

\ /
11 1' l;J · ' 67300 KOKKOLA 30 

·. ~ / e>UH 968-1961',7 

PERSOONALLISUUDEN 
KEHITTÄMISKOULUT<JS 

Puukeskus Oy 
Myllärinkatu 1 9 

65100 VAASA 10 
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Taittuvarunkoinen mo
nikäyttöpyörä. Mahtuu 
koottuna pussissaan 
vaikka auton tavarati
laan. Paino vain n. 12kg. 

HELKAMA
KAUPPIAAT 
KAUTTA MAAN 

Vanha vaihtoi 
kuteet ja lähti 
siviiliin tienaamaan 

Ilmarisen 
työeläkettä 

Keskeinen virkistymis
ateriointi- ja yöpymispaikka 

Valtatie 8 varrella 
ERINOMAINEN PAIKKA: 
• ohikulkevalle poiketa kahville tai ruokailemaan 
• lomalaiselle tulla lepäämään ja virkistymään 
• eläkeläiselle kokea vanhaa, mutta silti uutta 
• myyntimiehelle tulla asumaan ja latautumaan 
• yrityksille pitää kokouksia ja koulutus

tilaisuuksia 
• yhdistyksille pitää kursseja ja leirejä 
• kestävyysurheilijoille pitää tehokkaita 

valmennusleirejä 
• kalastuksen harrastajille kokea aito meri

kalastus 
• jokaiselle pitää perhejuhlia ja edustus

tilaisuuksia 
• ja erityisen hyvä hääparille pitää häät 

ainutkertaisessa kartanomiljöössä 

~A~ 
( MERIKIEVARI) 

~@'W@@ ~'fil!.@~ftJl.@ PUH. 939-513261 

~~ 

jaffa-jagoosi 
~~ 

~~: 
Hartwallin ~ jaffa

Suomen suosituin appelsiinijuoma. 

SÄÄSTÄ 
AUTOSI 

VAKUUTUS
MAKSUISSA. 

KYSY MONITURVA
ALENNUSTA. 

1) 
Jälleen uusi Fiat-malli. 
Nyt Fiat -liikkeissä. 

Koeaja Ja tot.. Itse Regatan 
alnutlaatulaet ajo- omlnalouudet. 

Malllt: 
Regata 70 Comfort 
Regata 85 Comfort 
Regata 85 Super automatic 
Regata 100 Super 

Fiat otti ohjat käsiinsä 
~ 

POHJOIA-YHTIÖT 
POHJOLA · SUOMHAI.AMA EUROOPPAVJNEN /#HANKKIJA 

HOVIOIK.PUIST. 19, VAASA 
PUH. 122300 

AUTOMYYNTI 
VAASA 

---------~Q/1_. ______ _ 

(i) LEMMINKÄINEN OY 

!l 
r , 

TEOLLISUUSTIE 7 , 65610 MUSTASAARI, PUH. 961 /221 666 

- ERISTYSOSASTO 
- PINNOITUSOSASTO 
- KATEAINEOSASTO 

Turku Voimakatu 13 p. 921 -371 067 
Pori Tuomolantie 2 p. 939-462 505 
Kotka Valajantie 7 p. 952-21 800 ._,. 

Vankkaa kokemusta asfalttitöissä 
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Tämän lehden 
kannen erottelu 
Laakakuva Oy:ssä 

Sotilaan paras uutislehti 
Kannattaa tilata siviilissäkin 

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


