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PORRASTELUA 

Kirjoitan tätä tekstiä hieman haikealla mielellä. Yli 
kahdeksan vuotta kestänyt "porrastelu" allekirjoitta
neen osalta päättyy tähän lehteen. Seuraavan ''Por
rastuksen" tällä palstalla on jo kirjoittamassa toinen 
rrues. 

Koska saan palstatilaa tässä lehdessä toisaalla, en 
pitkitä tätä "porrastelua" tämän enempää. Haluan 
tässä toivottaa jatkuvaa menestystä ja kaikkea hyvää 
Vaasan Rannikkopatteriston kantahenkilökunnalle, 
siviilityöntekijöille ja varusmiehille! 'Kiitokset' men
neistä vuosista, ne olivat hienoa aikaa! 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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Itse asiasta 
kuultuna. • • 

Everstiluutnantti Pentti Matias Väyrynen, s. 16. 8. 1934 Antrea, 
pso v. 1956 Onerva Orvokki V, neljä lasta ja samanverran lap- · 
senlapsia. VaaRPston komentaja vuodesta 1975. Evp 1. 2. 1985. 
Kertoi asiasta kuultuna seuraavaa: 

Mikä sai teidät valitsemaan sotilasuran? 
Eräänä syynä oli syntymäpaikkani. Karja

lan kannaksella syntyneet ja sieltä "evak
koon" joutuneet ymmärtävät maanpuolus
tuksen tärkeyden. Hyvänä syynä oli myös 
koulutuksen halpuus, köyhälle pojalle tilai
suus valmistua ammattiin ilman opintovel
koja oli varteenotettava. Kun kokeilin uraa 
pari vuotta " kesävänrikkinä" huomasin sen 
soveltuvuuden ja tässä sitä nyt ollaan. 

Kertoisitteko lyhyesti sotilasurastanne. 
Alokas ja aliupseerioppilas Russarön lin

nakkeella v. 1953, upseerioppilas MeriSK:ssa 
v. 1954 ja kokelas Kirkonmaan linnakkeella 
v. 1954. Vänrikki Kotkan edustan linnakkeil
la 1954-56, kadettikoulu 1956-58. Eri teh
tävissä (lähinnä Ikeen päällikkönä) Kot
RPstossa vv. 1958-61. MeriSK:n koulutta
jana v. 1962, Ikeen päällikkönä Kirkkomaas
sa vv. 1962-67. SKK vv. 1967-69 jonka 
jälkeen siirto Turkuun rykmenttiupseeriksi 
vv. 1969-75. Turusta nykyiseen tehtävääni 
v. 1975 ja vapaaherraksi l. 2. 1985 . 

Mikä on ollut sotilasuranne kohokohta? 
Nimitys itsenäisen joukko-osaston komen-

tajaksi l. 6. 1975. ' 
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Miten otitte vastaan tiedon siirrostanne 
VaaRPston komentajaksi? 

Itse olin ylpeä ja iloinen, mutta perheen 
piirissä ei niinkään riemuittu . Vaimon työ
paikka ja lasten koulu olivat tärkeitä asioita 
ja aiheuttivat paljon keskusteluja ennen 
muuttoa. Joukko-osaston komentajan teh
tävää tarjotaan kuitenkin kerran ja ellei se 
sovi tuskinpa tarjousta heti uusitaan. Näin
ollen tänne Vaasaan tultiin. 

Millaisen patteriston otitte vastaan ja mil
laisen perinnön jätätte seuraajallenne? 

Patteristo oli hyvän tykistöjoukon mai
neessa. Suurimmat puutteet olivat ajoneuvo
kalustossa, rakennuksissa ja harjoitusalueis
sa. Uskoisin , että hyvä maineemme tykistöl
lisissä toiminnoissa on säilynyt. Liikkuvuu
temme on uusien ajoneuvojen myötä paran
tunut ratkaisevasti . Rannikkopuolustuksen 
kehittämisessä on 80-luvulla kiinnitetty eri
tyistä huomiota moottoroituun tykistöön 
jonka seurauksena psto on teknillistynyt 
melkoisesti . Näinollen jätän seuraajalleni 
liikkuvamman ja teknillisemmän patteriston, 
jonka henki ja tykistöllinen taito on säilynyt 
entisellään. Pienenä huomautuksena vielä, 
kehitys ei ole allekirjoittaneesta johtuvaa 

vaan pikemmin tapahtunut allekirjoittanees
ta huolimatta. 

Minkälaisen tulisi mielestänne olla "tule
vaisuuden" moottoroitu psto? 

Laskimella varustettu, tasokeskiöillä var
mennetty, nopeasti liikkuva, merelle ja maal
le, kiinteään ja liikkuvaan maaliin yhtähyvin 
ampuva, ylijohdon tykistöyksikkö. 

Miten ovat henkilökunta ja varusmiehet 
muuttuneet sotilasuranne aikana? 

Enpä juuri suuria eroja huomaa. Ehkäpä 
koulutustaso on noussut molemmilla sekto
reilla . 

Onko henkilökunnan koulutus mielestän
ne ajantasalla? 

Kyllä on. Joskus jopa tuntuu, että henki
lökunta on liikaa kursseilla ja koulutustilai
suuksissa. Tämä on tietysti komentajan ah
das näkökulma. 

Mitä tulee uusiin nyt vireillä oleviin suun
nitelmiin koulutusuudistuksesta, en ota kan
taa. Kaippa "Helsingin herrat" ja omat jär
jestömme asiat hallitsevat. Sanoisin että jo
kaiselle tulisi mitata uraa kykyjen koulutuk
sen ja ahkeruuden mukaan. 

Mitä seikkoja pidätte tärkeimpinä varus
mieskoulutuksessa? 

Ampumataito, suunnistus ja hiihtotaito, 
fyysinen kunto. Nämä kun mies omaa, on 
hän jo melkoinen sotilas. 

Minkälainen käsitys teillä on tämän päi
vän varusmiesten suhtautumisesta maanpuo
lustukseen? 

Erilaiset tutkimuksethan ovat osoittaneet, 
että suhtautuminen on myönteinen. Uskoi-

ALFR. ERIKSSON 
Myllykatu 11 , 651 00 Vaasa, 
puh. 115991, 115992 

MAAKUNTA-PAINO 
Seinäjoki, teollisuusalueella, 
puh. 964-21 466 

E-P:N KONTTORIKONE KY 
Maakunta-aukio, 601 00 Seinäjoki 1 0 
Puh. 964-142384 

KOKKOLAN PIKAPESU KY 
Tehtaank. 4,67100 Kokkola 
Puh. 968-11101 

HKL MARKKULA KY. 
66440 Tervajoki, puh. 961-785 422 

sin, että valtaosa varusmiehistä ajattelee 
näistä asioista kuten allekirjoittanutkin, "tä
tä maata kannattaa puolustaa, tätä maata 
pystytään puolustamaan ja tätä maata halu
taan puolustaa''. 

Patteristo on useina vuosina menestynyt 
hyvin eri urheilulajeissa - miten näette ur
heilun ja sotilaskoulutuksen soveltuvan yh
teen? 

Erittäin hyvin. Olen täysin vakuuttunut 
siitä, että hyvä ja tunnollinen urheilija on 
myös hyvä sotilas. Puolustusvoimien ja 
joukko-osastojen tulee mielestäni suhtautua 
myönteisesti ja tukea urheilua kaikin tavoin. 
Uskon, että täten edistämme myös maan
puolustuksen asiaa. 

Ohjeenne palvelukseen jääville sotilaille. 
Puolustusvoimat, sotilaat ovat olennainen 

osa turvallisuuspolitiikkaamme. Meidän 
puolustusvoimiamme ei ole luotu rakenta
maan sotaa, vaan ennaltaehkäisemään se 
oman isänmaamme osalta. Eiväthän palo
kunnatkaan aiheuta tulipaloja vaan torjuvat 
niitä. Aseellista maanpuolustusta tarvitaan, 
niinkauan kuin maailma on nykyisen kaltai
nen. Sotilaan ei tule hävetä sitä, että hän on 
sotilas. Siitä on oltava ylpeä. Työ on tär
keää. 

Porrastus toivottaa pitkäaikaiselle, pide
tylle komentajalle leppoisia eläkepäiviä ja 
kiittää PORRASTUKSEN synnyttämisestä 
ja ylläpidosta. 

Haastatteli M. Pääkkönen ja K. Uuro 

KYRÖNMAAN OSUUSPANKKI 
lsokyrö - Vähäkyrö 

RAKENNUSTARVIKE KY 
BUCKMAN & MULLOLA 

61 500 lsokyrö 

JEO-TALO 
Talotehdas J.E. OLLIL 

66430 Vedenoja (Laihia). 
puh. 961-770700 

HÄRMÄN PUUTARHA 
PIHALA & PIHALA 

62300 Härmä, puh. 964-848944 

AUTION NEULE. KY 
62300 Härmä, puh. 964-848936 
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Ei se Initään kun sen tietää . . . 

+ Ylläoleva otsikko kuvannee suomalais
ta miestä. Että siis kyllä kestää, kun vain ker
rotaan: mihin mennään, milloin lähdetään, 
koska tullaan pois? Ja lähtevätkö kaikki mu
kaan? 

+ Otsikon johdattelemana olisi ja on 
helppo lähteä myös papillisille teille. Elikkä 
siis kuljettelemaan lukijaa elämän ja ikuisuu
den linjoille. Että siis tuttu tavoite merkitsee 
homman olevan hanskassa ja päinvastoin. 

+ Takerrun kuitenkin tuohon maallisem
paan vaihtoehtoon. Onhan se tärkeä. Ja soti
laallinenkin kuin mikä. Tarkoitan tietysti 
tuota tiedon jakamista. Tai jakamattomuut
ta. 

+ Tällaisen viran hoitajana kuulee monia 
asioita. Ainutkertaiset eivät ole kaikkia kos
kevia, mutta usein toistuviin kannattaa py
sähdellä. Yllättävän usein toistuu tämä tietä
misen puute. 

+ Se on arkista asiaa. Se pukeutuu varus
miehen sanoiksi: ''vasta edellisenä päivänä 
lueteltiin sinne lähtevien nimet. Siinä meni 
loma. Meni sovittu tapaaminen . Meni kap
pale elämää. Eikö sitä olisi voitu päättää ja 
kertoa aikaisemmin!!!" Ja pappi joutuu sa
nomaan, että olisi olisi olisi varmaankin ... 

+ Omalta ajaltani varusmiehenä muistan 
suurenmoisena ne muutamat yksiköt ja kurs
sit, joissa melkein "tupaan tullessa" löytyi 
seinältä allakka-tyylinen jaksottelu seuraa
ville viikoille: siellä silloin, tuolla tällöin, 
tuossa loma. Oli selkeää. Oli varmaa tietoa. 
Ja jos tuli muutos, sekin kerrottiin heti kun 
voitiin. 
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AUTO-JOUPPI OY 
62200 Kauhava 

Puh. 964-340 875 , 340 211 

ALAHÄRMÄN OSUUSPANKKI 
62300 Härmä, puh . 964-848945 

HÄRMÄN TAONTA KY 
62310 Voitti , puh. 964-48226 

+ Siitä ajasta on yli 24 vuotta. Nyt eläm
me tiedonvälityksen aikaa. Vai elämmekö? 
Miksi pihdata tietoa? Miksi ei ole aihetta 
kertoa patterille, mitä tulossa on? Miksi ei 
huomata luetella Lappiin lähtevien nimet 
viikkoa-paria ennakkoon ja antaa vielä jär
jestelyille sijaa? Niin miksi ... kun sen kaut
ta olisi "kylkiäisenä" saavutettavissa hyvä 
henki, motivaatio, palvelun iloa. Tosi on .. . 
kop-kop. 

+ Tai mitä olisi sellainen meno, jossa pat
terin pomo ottaisi viikottain joukkonsa pala
veriin, kokelaat ja ryhmänjohtajat mukana. 
Siinä voisi tulla luonnonmenetelmällä kysy
myksinä esille ne sektorit, joille vastausta 
kaivataan sillä hetkellä. Sellaisenkin palave
ri-systeemin palkkio olisi kaiketi sama· hyvä 
patteri-henki, senhän nyt arvaakin. 

+ En usko johtamisen helpottuvan. Joh
dettavat takaavat sen. Mutta pienten ymmär
rettävien asiain huomioonottamisella ja to
teuttamisella asteltaisiin monia askeleita, 
siirrettäisiin lopullista vaikeutumista . . . jos 
sellainen on tullakseen . 

+ Enkä aio sitä salata, että näillä maalli
silla onnistumisilla on aivan varmaan selkeää 
ikuisuusarvoakin. Onhan siellä kirjassa sa
nottuna paras mahdollinen toimintamalli: 
KAIKKI MITÄ TE TOIVOTTE IHMISTEN 
TEILLE TEKEVÄN, TEHKÄÄ TE ENSIN 
SAMOIN HEILLE. Että ensteksi. Kyllä se 
siitä sitten leviää. 

Seppo Viitamäki 

SIEVIN PYÖRÄ JA URHEILU 
8541 0 Sievi , puh. 80 024 

ELLITEX 
Sievi kk postitalon alakerta puh. 983-82008 

AUTOREFO 
Savelantie 1 , 841 00 Ylivieska 1 O 

983-24281 
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Nasevia vastauksia 
Kyllä nasevat vastaukset ovat kullan ar

voosia jokahittelle. Ja sitäpaitti ne rompit 
pakkaavat jäärä elämähän jälkipolvienkin 
huviksi ja ojennusnuaraksi. 

Meirän koulus silloon ennen aikahan oli 
kaks etevintä, mutta tasaveroosta oppilasta, 
Kunnaalan Lauri ja Eerolan Veikko. Ja voi, 
jotta ne jaksoovat kilpaalla, kumpi on pa
reet. Ja karehtiivat toistansa. Eikä niistä sen 
tähre koskaan kaveria tullu. Ilkeetä pistopu
heeta niiren kesken vaan piisas niin toiselta 
kun toiseltakin . 

Sitte Kunnaalan Laurista tuli pappi, viim
meen oikeen prouvaasti ja Eerolan Veikosta 
upseeri, viimmeen jopa eversti. Ei ne silloon 
enää koulupojilta näyttänhet. Lauri oli isoo
vattaanen ja mahrottoman lihava muutoon
ki, Veikko taas pitkä ja hoikka ja suaran
pryhtinen . Mutta pistopuheet olivat entiset 
toistansa kohtahan. 

Kerraasti n'oli Y,htäaikaa asemalla junaa 
orottamas . Niin tämä prouvaasti junkkari 
meni ja kysyy everstiltä, joka siinä platfor
mulla komias virkapuvus ja kultapunoksis 
seisoo, meni ja kysyy aivan piruuttansa il
kiästi jotta 

- Anteeksi, mutta voisko kontettööri sa
nua, mille raitehellen pian pohjoosesta tule
va juna saapuu? 

Silloon eversti kajahutti sotilahallisesti 
jotta 

- Arvoisa frouva, ei oo viisasta matkus
taa tuas tilas. Onhan tääläkin synnytyslaitos. 

Härmälääsethän ovat aina ollehet isän
maanrakkahia, n'otta enemmät höpinät 
pois. 

Jatkosoran aikana siältä Peräntehen Jussi, 
alikersantti, teki rintamalla sellaasia urotöi
tä, n'otta sai sotamarskilta vapaurenristin 
tammenlehvien keralla. Ja tokihan siitä mai
nittihi lehris ja kaikis, n' otta se kyllä oli här
mäläästenkin tiaros. Siitä hyvästä! Jussi sai 
kuntoosuuslomankin . 

Mutta sekin loppuu aikanansa. Ja niin sit
te Jussi oli takaasi rintamalle menos ja sei-

soo Härmän aseman pihas junaa orottamas 
isä-Eemelin viäres. 

Ja johan totta viä asemalla muu kansa ih
metteli , kun karhiaksi ja kovanluantooseksi 
tunnettu Peräntehen Eemeli-isäntä siinä itki, 
n'otta hartiat nytäji. 

Tuurpakan Hermanni, tuttu miäs, meni ja 
sanoo Eemelille jotta 

- Ensi kertaa näjen sun itkevän. Ethän 
s'oo pruukannu itkiä eres likisukulaastes 
hau taj aasis. 

Eemeli pyhkääsi silimiänsä hiansuulla ja 
jyrähytteli jotta 

- Ei itkiä voi kun kolmesta syystä, surus
ta, häpiästä . . . ja ylpeyrestä, kun saa olla 
komiaa. Surua ja häpiää en oo noteerannu . 
Mutta kun näköö urhoollisen miähen, on se 
siltä näin sota-aikanakin niin harvinaanen 
tilaasuus , n'otta se on käytettävä hyväksi 
viimmeestä nokkua myäri. 

Tästä sota-aijasta tuloo miälehen Linte
mannin Santeri. S'oli meriän porukas he
voosmiähenä. Ja helkkarin kätevä olikin, 
kun oli syntyny hevoosmiäheksi. 

No, sitte Mannerheimi tuli rintamaa tar
kastamha. Ja kun s'oli vanha ratsuväjen up
seeri, niin se heti jotta 

- Haluan nährä hevooset. 
Tiätysti marski viätihin suaraa päätä su-

Tiätysti marski viätihin suaraa päätä sua-
jaasen mäjen taa hevooskorsuullen . Se ta
putteli ja pyhiiskeli hummia, kääntyy viim
meen Santerihin päin ja lausahteli jotta 

- Pölyynen karva, se on likaa. Miksi ei 
hevoosia paremmin harjata? 

Santeri löi luunsa kasaha ja kajahutteli 
jotta 

- Hai rakas sotamarsalkka, kun heinät 
on aivan kaikki !opus eikä hevoosillen enää 
oo muuta antaa kun selluloosaa, ei millään 
passaa enempää porstata, tuloo pian paffi 
näkyvihin. 

Härmän Kuustaa 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

7 



, 

SEURAAVAT 
T41Y,IT, 

mtnå 
Stnä 
hål1 
me 
te 
he 

toiset 
trlolerwnrat 

n\JOki" 
me\ Ke tn ta\ttr 

1 ht. atl<a rno,if:q 

8 

Leevi Ahopelto, 
syntynyt 28. 3. 1964 (Ähtäri) 

- En ole siviilissäkään mikään teologi -
olen koulutukseltani puuseppä ja välillä toi
min myös myyntitehtävissä. Kannustimenani 
on henkilökohtainen usko sekä halu toimia 
ihmisten kanssa. 

- 14-vuotiaana tein ratkaisuni ja ehkä 
suurimpana vaikuttimena oli koti. Ei koti 
voi antaa uskoa lahjaksi, mutta puitteet se 
kyllä luo. Mielestäni kukaan ei saa uskoa äi
dinmaidossa vaan päätösvalta on henkilö
kohtainen. 

Toiminta Ahopellon nykyisellä kotipaikal
la, Tampereella, on hänen mukaansa aktii
vista. 

- Helluntaiseurakunnan teetuvat ja katu
kahvilat sekä kesäiset bussikeikat tuovat var
sinkin nuoria tutustumaan ja keskustele
maan kanssamme. Nuorien kanssa toimimi
nen on minulle hyvin mieleistä, oma nuoruu
teni auttaa monesti paremmin ymmärtämään 
ongelmat. 

- Lauluryhmissä oleminen yhdistää myös 
uskonnon ja harrastukseni - soittamisen. 
Vapaa-aikakin kuluu osittain musiikin paris
sa. - Siviiliammattiani en kuitenkaan jätä, 
vaan erotan sen kirkollisesta toiminnasta. 

Armeijassa Ahopellon kirkollinen työ al
koi iltahartauksista. 

- Ilmoitin ensimmäisellä kirkollisella 
tunnilla olevani halukas iltatilaisuuksien iär-

YLIVIESKAN-TAPETTI & VÄRI KY 
Vieskankatu 4, 84100 Ylivieska 1 0 

Puh. 983-20 341 

MERILÄINEN OY 
Vaasanpuistikko 14, puh. 122 200 

KYRÖNMAAN AUTO OY 
66440 Tervajoki , puh . 961-785499 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440 Tervajoki, puh. 961-785142 

AKKU ALANKO KY 
Vaasa - Vasa, 961-111355 

AUTOMYYNTI REIJO MYNTTI KY 
Tervajoki 

jestämiseen. Myöhemmin kenttärovasti Kilpi 
soitteli ja kysyi lähtisinkö kenttärovasti Vii
tamäen apulaiseksi. Vaihdoin silloiset kirju
rin työni , sillä minulle kirkollinen työ on etu
sijalla. 

- Tällä hetkellä työni koostuu iltahar
tauksista pattereilla, varusmiesten hengellis
ten asioiden hoitamisesta ja ainakin näin 
aluksi varuskunnan kanssa tutuksi tulemises
ta. 

- Erilaisten tilaisuuksien valmistelu vie 
myös paljon aikaa. Toimialueenani on koko 
Pohjanmaan sotilaslääni. Kirkollisessa työs
sä toimin apulaisena. Esimerkkinä rippikou
lut. 

Ahopellon mielestä kukaan ei ole yksin ih
meitä tekevä. 

- Jokaisen täytyy tietenkin pyrkiä teke
mään parhaansa, mutta ainakin itsestäni 
tuntuu siltä, että joskus kädet ja jalat eivät 
riitä - apua tarvitaan myös ylhäältä. Me 
olemme vähän niinkuin panoksia joista ruuti 
puuttuu. Jumala on minusta se ruuti. 

Kenttärovastin apulaisen tapaat E-patte
rilta, VMTK:n tiomistosta tai muuten vaan. 
Älä jätä häntä yksin - mene juttelemaan. 

Korpr Sami Kulju 

OPTIIKKA KOSONEN KY 
66440 Tervajoki 

Luotettavaa silmälasipalvelua. 

TV-MANU KY 
Kauppapuistikko 28 Handelsesplanaden 

PARTURILIIKE AUNE TOIVONEN 
Vöyrinkatu 46, puh. 113798 

KEMIKALIO RINJA 
Kauppap. 18,puh. 115655 

VALOKUVAUSLIIKKEET 
K.J. MIEL TV KY 
lsokyrö, Tervajoki 

KYRÖNMAAN SÄHKÖ OY 
66440 Tervajoki, puh. 961-785300 
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Patteriston ''viittä vaille'' vuosi 1984 

Patteriston komentaja asetti vuosi sitten 
tavoitteeksi menestyä hyvin v. 1984 seuraa
vissa kilpailuissa: - Rannikkotykistön kil
pailuammunnoissa, - Tykistökenraali Ne
nosen tulenaloituskilpailussa, - Pv:n jalka
pallomestaruuskilpailuissa Vaasassa. 

jokaisessa "viittä vaille" täydellisestä menes
tyksestä. Töitä tehtiin ja hyviä oltiin, mutta 
onneakin olisi tarvittu . Itsekukin on kanta
nut kortensa kekoon näihin saavutuksiin, jo
ten on aika todeta tyytyväisenä vuoden saldo 
ja kerätä voimia uuden vuoden ponnistuk
siin. Kaikissa edellä mainituissa tapahtumissa 

patteristo menestyi hyvin jääden kuitenkin 
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VUODEN 1984 RANNIKKOTYKISTÖN KILPAILU AMMUNTOJEN TULOKSET 

t. Rannikkotykistön paras joukko-osasto ("Karhulan malja") 
I TurRtR 
I TurRtR 

II VaaRPsto 
III SIRtR 
IV KotRPsto 
V HanRPsto 

78.75 
75.80 
69.97 
49.93 
41.43 

2. Paras raskas rannikkopatteri ("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto") 
RI R3 

I 
II 

III 
IV 
V 

VaaRPsto 
TurRtR 
KotRPsto 
SIRtR 

88.29 
85.26 
70.18 
47.41 
41.88 

113.00/ 90.15 104.83 / 86.43 
108.19/ 83.65 105 .28/ 86.86 
102.00/71.57 92.74/ 68.79 
91.72/ 45.62 82.49/ 49.20 

HanRPsto 90.67 / 42 .86 78.34/ 40.90 

3. Paras yksikkö rannikkotykistön taisteluammunnoissa ("Kenraaliluutnantti 
A A Kantolan tykki") 

Tl 
I SIRtR 92.53 83 .33 / 94.06 

II TurRtR 72.23 40.82/49.20 
III VaaRPsto 63.30 71.43 / 86.86 
IV HanRPsto 40.98 12.50/ 14.23 
V KotRPsto 29.68 14 .60/16.11 

4. Paras tulenjohtaja ("Tulenjohtajan malja") 
I vääp P Hiltunen TurRtR 

II yli! R Ranta SIRtR 
II yli! R Ranta SIRtR 

III sotmest J Katajamäki SIRtR 
IV yli! H Maunula VaaRPsto 
V sotmest M Mutta TurRtR 

VI sotmest I Kaivonen VaaRPsto 
VII ltn P Salo VaaRPsto 

VIII ltn M Vainionpää TurRtR 

T2 
75.00/ 90.99 
83.33 / 95.25 
34.97/ 39.74 
53.03 / 67.72 
37.31 / 43.25 

95.25 (T2) 

94.06 (TI) 
90.99 (T2) 
90.15 (Rl) 
86.86 (R3) 
86.86 (TI) 
86.43 (R3) 
83.65 (Rl) 

Pohjanmaan Sotilasläänin 
upseerien ampumamestaruus
kilpailut Vaasassa 9.11.1984 

TULOKSET 
lsopistooli 30 x 30: 1) Maj J Olli IlmaSk 

286 + 276 = 562, 2) Yli! J-E Juslin VaaSpE 
270 + 283 = 553, 3) Yli! M Heinonen IlmaSK 
268+284=552, 4) Yli! H Maunula VaaR
Psto 280 + 272 = 552, 5) Yli! A Aalto IlmaSK 
264 + 287 = 548, 6) Evl A Iisakkala PohmSIE 
261 + 276 = 537, 7) Kapt K-E Lenck VaaSpE 
198 + 246 = 444, 8) Kaptl M Strömmer P!Mv 
170+210=380. 

Yli 50 v.: 1) Talkapt E Fält LääkV 272+ 
288 = 560, 2) Ev E Nieminen PohmSIE 269 + 
281 = 550, 3) Kenrmaj E Vanninen PohmSIE 
253 + 261 = 514. 

Sotilaspistooli pika-ammunta: 1) Yli! J-E 
Juslin VaaSpE 287, 2) Ylil H Maunula Vaa
RPsto 281, 3) Evl A Iisakkala PohmSIE 267, 
4) Ylil A ·Aalto IlmaSK 254, 5) Maj J Olli 
IlmaSK 250, 6) Kapt L-E Lenck VaaSpE 
241, 7) Yli! M Heinonen IlmaSK 240, 8) 
Kaptl M Strömmer P!Mv 213. 

Yli 50 v.: 1) Talkapt E Fält LääkV 272, 2) 
Kenrmaj E Vanninen PohmSIE 266, 3) Ev E 
Nieminen PohmSIE 259. 

Komentajan pokaali Ev E Nieminen 281. 

Vuoden 1984 upseeri-cup 
Henkilökohtainen kilpailu. Kaksi parasta 

osakilpailua lasketaan 

1) Ylil Jan-Erik Juslin VaaSpE 40 p, 2)Tal
kapt Esko Fält LääkV 34 p, 3) Evl Matti 
Lehtonen KokSpE 28 p, 4) Yli! Ahti Aalto 
IlmaSK 28 p, 5) Maj Juhani Olli IlmaSK 27 
p, 6) Kenrmaj E Vanninen PohmSIE 26 p, 
7) Evl Ari Iisakkala PohmSIE 25 p, 8) Yli! 
Hannu Maunula VaaRPsto 15 p, 9) Ev Esko 
.Nieminen PohmSIE 10 p, 10) Yli! M Heino
nen IlmaSK 8 p, 11) Yli! H Närä IlmaSK 7 p, 
12) Ylil Matti Möttönen P!Mv 7 p, 13) Kapt 
Karl-Erik Lenck VaaSpE 5 p, 14) lnsmaj Ta
pio Pomell PohmSIE 4 p, 15) Yli! P Hellman 
IlmaSK 4 p, 16) Kaptl Martti Strömmer Pl
Mv 2 p. 

Isopistooli: 1) Juslin 20 p, 2) Olli 19 p, 3) 
Fält 16 p. 

Sotilaspistooli: 1) Juslin 20 p, 2) Fält 18 p, 
3) Lehtonen 16 p. 

Joukkue-cup: 1) Ilmasotakoulu 39 p, 2) 
Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunta 38 p, 
3) Vaasan Sotilaspiirin Esikunta 18 p. 

Joukko-osasto-cup: 1) Ilmasotakoulu 152, 
2) PohmSIE 118, 3) VaaSpE 82, 4) LääkV 
47, 5) KokSpE 28, 6) VaaRPsto 15, 7) P!Mv 
9. 

TYKISTÖ KENRAALI V P NENOSEN TULENALOITUSKILP AILUN TULOKSET 

TEHTÄVÄ HarjPsto 1 HarjPsto3 HarjPsto 2 HarjPsto 4 HarjPsto 6 
VaaRPsto 

TULIASEMAMITT. 15 87 100 82 88 
TULENJOHTOMITT. 100 94 94 86 88 
1. AMPUMATEHT Ä V Ä 
- Maalin tarkk. 95 95 65 60 65 
-Aika 71 71 81 70 100 
- Tulen osuvuus 80 70 130 30 80 
2. AMPUMA TEHTÄVÄ 
-Aika 60 88 84 89 

96 
- Tulen osuvuus 20 110 40 120 0 
PUHELINYHTEYDET 100 100 100 100 100 
VÄHENNYKSET 
- Ajan ylitys -45 0 0 -35 0 

(amp. valm.) 
- Radion käytöstä 
- Virheellinen suoritus 
LOPPUTULOS 496 715 694 602 617 
SIJOITUS 5. 1. 2. 4. 3. 

11 



12 

Hyvän levytysaseman 
vaatimukset: 

- Laaja levytysala 
- Suoja kouluttajien suorilta ja epäsuorilta 

komennoilta sekä tähystykseltä. 
- Hyvä tuki niskalle. 
- Suojainen siirtymistie sotkuun/YK:lle/ 

tms. 
-levy-

Balladi Rovajärvestä 

Oi armaat jokilammet 
Vaikkei ui sussa sammet 
Silti kaipaan aina luokses 
On itketty sun vuokses 
Monit hukit ja väijyt 
On mäkärät häijyt 
En sateesta piittaa 
Käytän atomiviittaa 

Ei oo ikävä kassuun 
Vedän kissanlihaa nassuun 
Haihtuu mahasta silava 
On härkä vaunu niin tilava 
Ei paina vaikkon lomat lepo 
Kiskoo luokses rautahepo 

Korpr M . Sievänen 

Rovajärven tykistöleiri 
29.7.-19.8.1984 

29. 7. sunnuntai 
Lähtö Vaasasta junalla klo 10.30. Koko 

patteristo matkusti yhdellä junalla, jolle 
kertyi pituutta lähes kilometri. Matka edistyi 
varsin verkkaisesti, koska taukoja pidettiin 
runsaasti. 

30. 7. maanantai 
Juna saapui Misin asemalle klo 5.30, josta 

nopean junasta purkautumisen jälkeen suo
ritettiin moottorimarssi Jokilammille. Leiri
alueella nautittiin aamupala sekä pystytettiin 
välittömästi teltat ja suoritettiin muut majoi
tusjärjestelyt. Strategikoista loisti 1-tulipatte
ri, joka oli tuonut omat laverit. 

Iltapäivällä aloitettiin valmistautuminen 
tuleviin tst- ja ampumaharjoituksiin huolta
malla kalustoa, tarkastelemalla karttoja ja 

maastoa sekä kouluttamalla miehiä tuleviin 
tehtäviin. 

- 31. 7. tiistai 
Patteriston ensimmäinen taisteluharjoitus 

maastossa. Asemiinajo Lautavaaran maas
tossa tapahtui varsin rauhallisesti eikä patte
ristoa hajaryhmitetty vielä kovinkaan laajal
le alueelle. Myöskään ampumavalmiuden 
saavuttamisessa ei kiirehditty, vaan pyrittiin 
opettamaan miehille oikeat suoritukset. Am
pumatoimintaa harjoiteltiin kehysharjoitte
lulla. 
, Iltapäivällä vaihdettiin asemia Taka-Lau

tavaaran maastoon, missä jatkettiin edelleen 
kehysharjoittelua sekä lähipuolustuksen to
teuttamista. 
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1. 8. keskiviikko 
Aamulla lähdettiin jälleen liikkeelle kohti 

uusia asemia siten, että ensin lähti tiedustelu
ja valmisteluosasto ja vasta hiukan myöhem
min koko muu patteristo. 

Asemat sijaitsivat Hautainmaan eteläpuo
lella, missä maasto on melko avointa, mutta 
korkeuserot ovat suuria. Kehysharjoittelun 
ohella harjoiteltiin omakohtaista ilmatorjun
taa. Iltapäivällä tulipatterit vaihtoivat ase
mia Hautainmaan pohjoispuolelle pston ko
mentopaikan jäädessä vanhoihin asemiin. 

2. 8. torstai 
Tuliasemat Taka-Lautavaaran maastossa. 

Kehysharjoitusta sekä iltapäivällä asemien 
vaihto Raanselän maastoon. Illalla lähtivät 
tiedustelu- ja valmisteluosastot vielä Härkä
maan maastoon valmistelemaan seuraavan 
päivän asemia. Viestimiehet rakensivat linjat 
tulenjohtokeskukseen ja mittausjaos suoritti 
mittaukset. 

3. 8. perjantai 
Liikkeelle lähdettiin jo aamuvarhain, sillä 

tarkoituksena oli päästä aloittamaan kova
panosammunnat mahdollisimman pian. Tu
liasemiin ryhmittyminen Härkämaan maas
toon sujuikin varsin ripeästi ja ammunnat 
voitiin aloittaa klo 10.30. Tuli osui heti alus
ta alkaen hyvin maaliin eikä erehdyksiä sat
tunut. Illalla vaihdettiin asemia Liinasten-
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harjun huipulle, josta aukeni loistavat näkö
alat. Yö vietettiin maastossa. 

4. 8. lauantai 
Aamupäivällä jatkettiin kovapanosam

muntoja Liinastenharjulta. Ammunnoissa 
keskityttiin pääasiassa haku- sekä yksinker
taisiin tarkistusammuntoihin. 

Iltapäivä käytettiin huoltoon leirialueella. 

5. 8. sunnuntai 
Kaikki tykistöleirillä olevat joukot ko

koontuivat perinteiseen leirijuhlaan Palo
Rättiselän huipulle. KT:n tarkastaja ev Jaak
kola piti puheen, jossa hän korosti Rovajär
ven leirien tärkeyttä tykistömme koulutuk
sessa. 

Iltapäivällä järjestettiin Hautainmaan rin
teellä näille kesäleireille perinteisesti kuuluva 
SA-INT-show, joka musiikkiesitysten jäl
keen huipentui suora-ammunta sekä raketin
heitin näytökseen. 

6. 8. maanantai 
Ampumaharjoituksissa harjoiteltiin patte

riston toimintaa viivytystaisteluissa. E.nsim
mäiset asemat sijaitsivat Heinuvaaran poh
joispuolella, josta sitten iltapäivällä siirryt
tiin patteri kerrallaan uusiin asemiin Heinu
vaaran eteläpuolelle. 

Illalla lähtivät tiedustelu- ja valmistelupar
tiot vielä valmistelemaan uusia asemia seu
raavaa aamua varten. 

7. 8. tiistai 
Patteristo siirtyi tuliasemiin Pieni-Rätti

selän huipulle, jossa K-koordinaatti oli yli 
300 m. KT:n tarkastaja ev Jaakkola seuruei
neen tutustui patteriston tuliasemiin sekä 
seurasi myöhemmin päivällä tulenjohtoase
masta ammuntojamme. Hän oli ilmeisen 
tyytyväinen näkemäänsä, sil!ä a_m~un~at _s~
juivat loistavasti: hajonta oli enttäm_ p1em J_a 
tuli osui tarkasti maaliin. AmmuntoJa suori
tettiin sekä keskiö- että laskinlaskennalla. 

Illalla siirryttiin uusiin asemiin Pyhäjärven 
eteläpuolelle, joissa myös yövyttiin. 

8. 8. keskiviikko 
Suoritettiin ammuntoja kaksista asemista 

Pyhäjärven eteläpuolelta. Ammunnat sujui
vat erinomaisesti, mikä olikin hyvin tärkeä
tä sillä nämä olivat viimeiset patteriston 
o~at ampumaharjoitukset ennen sotaharjoi
tusvaihetta. Illalla palattiin J okilammille. 

9. 8. torstai 
Patteristo harjoitteli Nenosen tulenaloitus

kilpailua varten suorittamalla useita nopeita 
asemiinajoja. Ampumavalmius pyrittiin saa
vuttamaan mahdollisimman nopeasti, mutta 
virheettömästi. 

JO. 8. perjantai 
Tulijaokset harjoittelivat suora-ammuntaa 

kahdella lainaksi saadulla 130 K 54:llä. Muut 
jaokset olivat osittain seuraamassa näitä am
muntoja sekä osittain omassa erikoiskoulu
tuksessaan. 

11. 8. lauantai 
Huolto- ja lepopäivä. Valmistauduttiin 

seuraavana päivänä alkavaan sotaharjoituk
seen . 

12. 8. sunnuntai-16. 8. torstai 
Sotaharjoitus 
Harjoituspatteristostamme muodostettiin 

I/KTR20, joka kuului ryhmäupseerin alai
suudessa 20. Prikaatiin. Ensimmäisenä teh
tävänämme oli siirtyä Jokilammilta odotus
ryhmityksestä Rättiselän maastoon tuliase
miin. Moottorimarssin aikana suoritti 2 suih
kuhävittäjää lentorynnäkön osastoamme 
vastaan. 

Asemiin saavuttua aloitettiin ammunnat 
lähes välittömästi . Tulikomennot viestitettiin 
vielä tässä vaiheessa radioilla suoraan tulen
joh tajalta, eikä ryhmäupseeri puuttunut tuli
toimintaan juuri lainkaan. Vihollinen hyök
käsi pohjoisesta ja omat jalkaväkipataljoo
nat, joita tuimme tulellamme pyrkivät viivyt
tämään vihollisen etenemistä. Tilanteen rau-

hoituttua illalla lähdettiin tiedustelemaan 
seuraavia asemia Pieni-Rättiselän maastoon . 
Siirtyminen uusiin asemiin tapahtui yön ai
kana, joten ammunnat voitiin aloittaa heti 
aamulla. 

Koko päivä suoritettiin ryhmäupseerin 
johdolla ammuntoja hyökkäävää vihollista 
vastaan, jonka eteneminen saatiin vihdoin il
lalla pysäytetyksi . Patteristomme yksi patteri 
joutui siirtymään välillä kääntöasemiin tor
jumaan sivustasta uhkaavaa maahanlaskua. 
Sekä kääntöasemiin että niistä pois siirtymi
nen tapahtuivat varsin ripeästi ja kahden 
maalin yhtaikainen tulittaminen onnistui hy
vin. Ryhmän keskitysammunnoissa oli patte
ristomme poikkeuksetta ensimmäisenä lau
kaisuvalmis sekä suoriutui muutenkin täysin 
virheeltä, mikä havaittiin myös ylemmissä 
johtoelimissä. 

Seuraavana aamuna omat joukkomme 
aloittivat hyökkäyksen kohti pohjoista. Ty
kistöryhmämme tuki koko ajan kumpaakin 
hyökkäävää jalkaväkipataljoonaa. Hyök
käys eteni täysin suunnitelmien mukaan ja 
tykistön antama tulituki onnistui erinomai
sesti. Pohjanmaan sotilasläänin komentaja 
kenraalimajuri Vanninen tutustui tuliase
miimme. Hyökkäyksen edistyessä vaihdoim
me asemia Antinjärvenlaelle, josta jatkettiin 
vielä illalla ampumista. 

Keskiviikkoaamuna 15. 8. siirryttiin jäl
leen uusiin asemiin Ristilammen maastoon, 
sillä vihollinen oli vetäytynyt jo varsin pitkäl
le pohjoiseen ja vetäytyi edelleen tykistömme 
moukaroidessa jatkuvasti sen asemia. 

Puolustusvoimain komentaja kenraali 
Valtanen seurueineen vieraili iltapäivällä pat
teriston komentopaikalla sekä 2. tulipatteril
la, jossa hän tutustui tasokeskiöön. 

Illalla suoritettiin viimeinen asemienvaihto 
Ristilammen pohjoispuolella. Seuraavana 
aamuna suoritettiin kaikkien sotaharjoituk
seen osallistuneiden tuliyksiköiden yhteinen 
keskitysammunta, jolla tuhottiin vihollinen 
lopullisesti. Ammuntaa oli tulenjohtopaikal
la seuraamassa erittäin arvovaltainen katso
jaosasto. Patteristomme osalta tämäkin am
munta sujui mallikelpoisesti ja tuli osui tar
kasti maaliin. Sotaharjoitus päättyi tähän 
upeaan näytökseen, jonka jälkeen patteristot 
siirtyivät takaisin majoitusalueilleen. 

17. 8. perjantai 
Tykistökenraali Nenosen 
tulenalolituskilpailu 
Patteristomme suoriuduttua loistavasti 

kaikista suoritetuista ammunnoista oli tun-
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nelma varsin korkealla ennen tulenaloituskil
pailua ja pattereiden yhteishenki todella ko
va - haluttiin näyttää KT-väelle mihin ran
nikkotykistö pystyy. Arvonnassa olimme 
saaneet viimeisen lähtövuoron, joten edellis
ten patteristojen tulokset olivat jo tiedossa, 
kun lähdimme suorittamaan omaa osuut
tamme. Suoriuduimme sekä ampumakun
toonsaattamisesta että annetuista ampuma
tehtävistä ylivoimaisesti lyhimmässä ajassa, 
mutta valitettavasti tulensiirrossa tapahtui 
pieni erehdys, joten meidän oli tyytyminen 
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tässä kovatasoisessa kilpailussa kolmanteen 
sijaan. Tulenjohtopaikalla olleet korkea
arvoiset tarkkailijat olivat kuitenkin yksimie
lisiä siitä, että patteristomme suoritus oli yli
voimaisesti paras em. epäonnistumisesta 
huolimatta. 

18. 8. lauantai 
Leirialueen siivous sekä lähtö junalla koh

ti Vaasaa, jonne saavuimme seuraavana 
aamupäivänä. 

Kok Castren 

Vartiossa 

Me olimme rajalla vartiossa, 
nuorempi veljeni ja minä. 
Minä olin oikealla, 
veljeni oli vasemmalla. 
Ja yö oli musta kuin noki. 

Ja takanamme olivat 
isät ja äidit, 
veljet ja siskot, 
vaimot ja lapset. 
Ja he katsoivat meihin. 

Me seisoimme rajalla vartiossa, 
veljeni ja minä. 
Ja yö oli musta kuin noki. 

Ensin kaatui veljeni, 
sitten kaaduin minä. 
Ja takanamme katsoivat meihin 
isät ja äidit, 
veljet ja siskot, 
vaimot ja lapset. 
Ja yö oli musta kuin noki. 

Ja meidän tilallemme tulivat uudet veljet. 
Vanhempi oli oikealla, 
nuorempi oli vasemmalla. 

veljet ja siskot, 
vaimot ja lapset 
katsoivat heihin. 
Ja yö oli musta kuin noki. 

Ensin kaatui nuorempi veli, 
sitten kaatui vanhempi veli. 
Mutta silloin aurinko nousi. 

Ja isät ja äidit, 
veljet ja siskot, 
vaimot ja lapset 
katsoivat heihin. 

Ja he näkivät 
ja he uskoivat 
ja he toivoivat 
ja he rakastivat. 
Ja he voittivat. 

Sillä he tiesivät, 
että kaikki veljet 
olivat menneet 
heidän puolestaan 
uuden aamun koittoon. 

Ja isät ja äidit, Härmän Kuustaa. 

Heijaa ruusut tulipunaiset ... 
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Joskus on tärkeää saada kiinni oppilaita olo
suhteista riippumatta. Helpotamme työtäsi 
muutamilla vinkeillä. 

Kuinka löydät • • • 
Tykkilinjalaisen: 
1) "Tykkilinja, mutta jatkakaa!" Tämä 

huuto päästettyäsi tarkkaile niitä oppilai
ta jotka yrittävät poistua vaivihkaa näkö
piiristäsi. Jollei tämä auta, siirry etsimään 
tupakkapaikkaa. 

2) Mene aamulla otille 
3) Tarkasta kaikki ne paikat jotka täyttävät 

hyvän levytysaseman vaatimukset. 
4) Mene sotkuun. 

Keskiölinjalaisen: 
1) Mene kioskille 
2) Seuraa hajua (partavesi, banaani . .. ) 
3) Seuraa banaaninkuoria 
4) Kysy Cheetalta 

Viestilinjalaisen: 
1) Kuuntele kelan surinaa ja toimi kuten ~i: 

nun tässä vaiheessa koulutusta kuulms1 
toimia. 

2) Seuraa metsässä niitä hirveimpiä jotoksia. 
3) Soita palvelevaan puhelimeen. 

Tj- ja mittauslinjalaisen: 
1) Heitä sinä et löydäkään. 

Tiivistelmä vuoden -84 jalka
palloturnauksesta Vaasassa 

Kun VaaRPston jalkapallojoukkue viime 
maaliskuussa koottiin, oli pelaajaehdokkaita 
noin 30. Ehdokkaiden taso vaihteli V-divi
sioonasta aivan SM-sarjaan. Lopullinen 
joukkue, 20 miestä, vastasi tasoltaan noin II
divisioonan tasoa. Muutamia mainitakseni 
mukana oli pelaajia seuraavista seuroista: 
KPV (SM), Jaro (1), KPS, VPS, Virkiä (II), 
TP-55, Pslnto, Pelk (III) ja Unitas (IV). So
tilasarvot vaihtelivat kokelaista alokkaisiin. 

Harjoitusotteluita pelattiin heti alusta läh
tien runsaasti ja menestys vaihteli. Talvikau
tena käytössämme oli sekä talvikenttiä että 

kuplahalleja. Kesällä nurmi- ja hiekkakent
tiä. 

Mahdollisuudet harjoitteluun olivat loista
vat. Noin kaksi ja puoli kuukautta ennen 
turnauksen alkua harjoittelimme jo kaksi 
kertaa viikossa. Harjoituksia johti valmenta
jana toiminut sotilasmestari K. Uuro. 

Näihin aikoihin varsinkin oppilaat herkis
tyivät harjoituksissa, kun konstapelaajat 
ampuivat vain 50 tai 48 senttiä ohi tolpan. 

Harjoitusten teho oli kova ja välillä miehet 
olivat todella väsyneitä. Olihan hoidettavana 

19 



myös palvelusasiat ja omien seurojen harjoi
tukset. Valmentaja, sotilasmestari Uuro, 
kuitenkin huomasi, koska paineet kasvoivat 
ja silloin harjoituksia hieman löysättiin. 
Näin säilyi into ja motiivi. 

Turnauksen lähestyessä pyrittiin keskitty
mään erikoistilanteisiin eli aloitettiin viimeis
telykausi. Puhuimme tavoitteista ja yritimme 
udella mitä meiltä odotettiin. Joukkueen 
oma tavoite oli pelata kaikki ottelut niin hy
vin kuin mahdollista ja katsoa peli peliltä 
kuinka käy. 

Mitalien toivo alkoi elää realistisempana 
karsintaottelu VaaRPsto-Keuruu jälkeen. 
Lopputulos 9-0 varmisti turnauspaikan. 

Turnauksen alkaessa odotukset olivat kor
kealla. Ehkä juuri odotusten vuoksi ensim
mäinen ottelu oli hieman "kipsi", mutta silti 
Turun ItPsto-VaaRPsto 1-2. Kaksi pistet
tä kotiin. 

Toisen ottelun vastustaja oli viime vuosien 
moninkertainen mestari Asevarikko 1. Lop
puottelupaikka läheni 2-0 voiton jälkeen. 
Tämä voitto oli todellinen taisteluvoitto. 

Kolmannen päivän vastustajana oli PsvP 
Parolasta. Kaikki laitettiin peliin ja 3-0 
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Vaasalle. Fiilis oli korkealla ja loppuottelu
paikka varmistettu. 

Loppuottelussa vastustajamme oli Oulun 
ltPsto. Väsymys painoi jo jaloissa sillä mo
lemmilla oli takana kolme ottelua kolmena 
päivänä. 

Oulun voitto 1-0 tuli harmittavasti ran
gaistuslaukauksesta. Mutta . . . selitykset 
sikseen. Parempi aina voittaa. VaaRPsto oli 
antanut kaikkensa. 

Allekirjoittanut haluaa joukkueen kaptee
nina kiittää patteriston komentajaa evl P. 
Väyrystä siitä mahtavasta tuesta, mitä hän 
antoi joukkueelle. Samalla kiitän sotilasmes
tari K. Uuroa hyvästä valmennuksesta. Kii
tokset myös kaikille kantahenkilökuntaan 
kuuluville, jotka antoivat pelaajille mahdol
lisuuden valmistautua turnaukseen. 

Minusta Suomen PV:n hopea on erittäin 
hyvä saavutus ja olen erittäin ylpeä siitä, että 
sain olla juuri VaaRPston joukkueen maali
vahtina ja kapteenina. 

Alik Ristimäki (1. Ptri) 

J , 

Kenraalimajuri Vanninen ja maj. Pääkkönen jakamassa palkintoja VaaRPston joukkueelle. 

PV :n jalkapallomestaruuskilpailujen tulokset 

MESTARUUSOTTELU 
Vaasan Rannikkopatteristo-Oulun Ilma
torjuntapatteristo 0-1 (0-1) 
Maalintekijät 17 min. OulltPsto tkm Ilkka 
Matila0-1 (rp) 
Erotuomari Pauli Virtanen 
Palkitut: VaaRPsto alik Kari Korkea-aho 
OulltPsto tkm Ilkka Matila 

LOPULLINEN JÄRJESTYS: 
1. Oulun Ilmatorjuntapatteristo 
2. Vaasan Rannikkopatteristo 
3. Savon Prikaati 
4. Asevarikko 1 

PALKITUT: 
Turnauksen paras maalivahti: 
Alik Asko Ristimäki VaaRPsto 
Paras yleispelaaja: 
Alik Kari Korkea-aho VaaRPsto 
Paras maalintekijä: 
Jääk Jari Kosonen SavPr 
Metmies Pauli Laaksonen Ase V 1 

JOUKKUEIDEN PARHAAT: 
Tkm Ilkka Matila OulltPsto 
Alik Kari Korkea-aho VaaRPsto 
Jääk Vesa Nironen SavPr 
A-työnt Kari Mönkkönen Ase V 1 
Ylik Jari Laaksonen PsvP 
Upskok Mika Kojonkoski KarLsto 
Tkm Juha Lehto TurltPsto 
Alik Samuel Jåfs UudPr 

21 



•• •• 

AJATUKSIA ITSENAISYYDESTA 
•• 

JA ISANMAALLISUUDESTA 

Nykyisen kansainvälistymiskehityksen 
myötä on Suomessa pohdittu valtiollisen it
senäisyyden ja isänmaallisuuden merkitystä 
nykysuomalaiselle. Jotkut ovat olleet valmiit 
kumoamaan itsenäisyytemme merkityksen ja 
polkemaan alas suomalaisten historiallisen 
valmiuden puolustaa isänmaataan. Toiset 
näkevät valtiollisen itsenäisyyden kansalais
ten elinmahdollisuuksien turvaajana. 

Kun pohdimme mitä hyötyä itsenäisyydes
tä on yksityiselle suomalaiselle, tulee meidän 
muistaa, että voimakas sivistys- ja teollistu
miskehitys alkoi vasta 1800-luvulla kansallis
tunteen nousun myötä ja vahvistui itsenäisen 
Suomen aikana 1900-luvulla. Itsenäisyys on 
siis taannut Suomen kansalaisille hyvinvoin
nin ja sivistyksen historiallisesti katsottuna. 

Nykyään käsite isänmaallisuus on saanut 
uusia merkityksiä ja vahvistunut. Kun me 
suomalaiset arvostamme omaa maatamme, 
opimme myös antamaan arvoa muissa mais
sa asuville ihmisille. Isänmaallisuuteen ny
kyäänkin kuuluu halu puolustaa omaa maa-
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ta. Vaikka turvallisuuspolitiikkamme ensisi
jaisesti perustuu ulkopolitiikkaan, niin puo
lustusvoimat muodostaa vankan tukipyl
vään, jonka varaan puolueettomuuspolitiik
ka on hyvä rakentaa. 

1980-luvulla Suomen itsenäisyyttä arvoste
taan kansamme keskuudessa laajemmin kuin 
ehkä koskaan aikaisemmin. Mielipidetutki
mukset osoittavat selvästi koko kansan seiso
van yksimielisenä itsenäisyytemme puolesta 
ja olevan valmiina rakentamaan ja kehittä
mään maatamme vielä paremmaksi paikaksi 
asua. 

Suomessa on hyvä elää ja asua. Emme kui
tenkaan saa unohtaa niitä sukupolvia, jotka 
ovat joutuneet uhrautumaan itsenäisyyden 
puolesta sotien vuosina. Unohtamatta hei
dän panostaan Suomen itsenäisyydelle tulee 
meidän kaikkien suomalaisten toimia rauhan 
ja oikeudenmukaisemman maailman luomi
seksi. 

Korp. Ilkka Oksala, Vaasa 
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Meitä lähinnä~ apukouluttajat 

Kok Huhta (T J) Kok Kurvinen (Tykki) 

Alik Hakala (Viesti) Alik Kärnä (Kiö) 
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TYKKILINJA 
Anttila: Tupa n:o 6:n römeä
ääninen partavesiasiantunti
ja, joka kohdisti sympatiansa 
myös muihin tisleisiin. Oppi
lasvääpelinä ollessaan kulutti 
aikaansa delegoimalla tehtä
viään - VK lähestyi. "Bo
renin kaveri" . Motto: "Ja nyt Ruotsalainen 
teillä ei todellakaan mene hyvin!" 

Boren: Mies, jonka hiukset 
kuulemma olivat luonnonki
harat. Teki 4. Ptrin legendaa
risimman tupailmoituksen (ja 
pisimmän) palattuaan VK:lta. 
Saavutuksen tasoa nostaa eri
tyisesti, että VK oli lyhyt. 
Ihan oikea dzoukki tyyppi ja Anttilan ka
veri. 

Genas: Urheili itsensä harjoi
tusvapaille päivä toisensa jäi- i 
keen ja teki siitä lähes taidet
ta. Liekö koskaan ollut tavat
tavissa 5:n jälkeen. Siirtyisit
temmin harjoittelemaan 
RTK:uun. 

Hakkarainen: Sovitteleva, 
järkevä ja unelias lukumies., 
Kirja kädessä vessassa, pun
kalla, jonossa ... Loput va
paa-ajasta kului tupakoimi
seen. Kuinka saada piippu pa
lamaan? 

Hartman: Muutoin niin hil
jainen insinööri mutta hitsa
tessaan hirveä. Teki siistejä 
kaappeja ja livahti silloin täl
löin harjoitusvapaalle "koi
ran" kanssa. 

Lindberg: Suoritti kurssin sai
raalasta käsin, varsinkin 
marssit. Taisteli liikunta
allergiaansa vastaan iltaisin 
hankkiutumalla harjoitusva
paille. Luultavasti hoito oli 
tehokasta, sillä palatessa kun
to oli useimmiten kauhea. 

Hiitola: Suurempia murheita 
kantelematta mies hiihteli 
RTK:uun niin , että paukkui. 

Kaarto: Automies, jota har
vinaisen vähän tarvittiin auto
hallilla. Myös tunnettu tavoil
leen uskollisena mussuttaja
na. Armoton selventäjä, mut
ta mitäs pienistä - purua ko
neeseen ja sätkä huuleen. 

Koppelo: Kävi patterilla 
kääntyilemässä. Suurinta 
huolta Koppelo kantoi lopul
lisesta siirrostaan sormikoit
tokuntaan. Odotellessa har
joitteli koittokunnassa oloa, 
eikä kyllä koskaan ollut ilta
toimissa. 

Kulju: "Kurssin luumu". 
kurssijulkaisun ahkera teki
jä, joka haavoittui vähem
män vakavasti vanhempien 
ryhmänjohtajien hyökkäyk
sessä ... Ei turhia hitsaillut 
vaikka muita hommat painoi
vatkin. Taisteli RTK-paikasta loppuun saak
ka. Motto: "Oppilas Kulju, asiaa kurssille!" 

Nieminen "Peepeeauuu": 
Niemisen ryhdikäs olemus ja 
terävät komennot ilahduttivat 
meitä silloin tällöin - häly
ryhmää vähän useammin. 
Hoiti mankelipuolen hommat 
kunnialla. Kuului patterin 
rytmikkäisiin ja on ihan symppis tyyppi. 

Piispanen: Huomaamaton, 
hiljainen ja näkymätön aher
taja, joka oli aivan hirveä ve
tämään leukoja. 

25 



Pitkänen: Lintu vai kala? On
kimies Rovajärveltä: " Kuu
leeko toinen, toinen .. . TOI
NEN!" Mutta ei Pitkänen 
nukkunut , hän vain räpytteli 
silmiään hiukan muita hi
taammin. Hänkin lähti RTK: 
uun. 

Ristimäki: Kuuluisa teräksi
sestä pokeristaan ja niinpä 
saavutti hymyryhmän jäse
nyyden . Kulinarismin inno
kas suosija ja muisti mussut
taa jos voi loppui . 

Saarenpää: Ensin otti koville 
päästä AUK:n mutta RTK: 
uun olikin jo helpompaa. 
Kurssin asiallisimpia tyyppe
jä ja linjan priimus. Soitteli 
vuoroon "hanille" ja vuo
roon kitaraa. 

Saariaho: (Hymyryhmä) 
Haukkana ruokapöydässä , 
muuten ei niin väliksi. Tahti
marssi sujui ja ei sujunut -
riippuen siitä montako ehti 
kampata. 

Siirilä: Vekkuli veikko joka 
otti oppilasharjoitukset tosis
saan. Alokasajalta muisti 
suojautumisen tärkeyden ja 
kehitti sen huippuunsa hom
mien varalta. 

KANGASNIEMEN SILMÄLASILIIKE 
Ylätori , Atrium, 65100 Vaasa, puh. 115644 
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METALLILIIKE H. JOKELA OY 
Laturintie 5 , 65100 Vaasa, 

puh. 961 -118720 

KALAJOKISUUN 
VAKUUTUSYHDISTYS 

Kasarmintie , 851 00 Kalajoki , 
puh. (983) 60 778 

YLIST ARON SÄÄSTÖPANKKI 
61 400 Ylistaro 

YLISTARON OSUUSPANKKI 
61 400 Ylistaro 

Smedlund: Moottori-au:n 
tunnisti nelitahtinaurusta ja 
Sillanpään säkeiden sointu
vasta kaiusta. Smegmat pöy
tään ja slirbut huuleen . "On
ko voita vielä? " 

Utriainen: Pizzapoika jolle 
oltiin todella katkeria Rova
järvellä. Paketti päivässä ja 
sillai ... keksejä, pullaa jne. 
Pääsi melkein hampaistaan 
harjoitusvapaalla, ei mene ur
heilu hukkaan. 

Uusitalo: Imitoi mestarisoti
las Muotikoskella unohtu
mattoman elämyksen kurssi
juhlassa. Harjoitteli huilun
soittoa ja spagaateja. Äänen
käyttö: riittävä. RTK:uun. 

Valander: Kadonneen pallon 
metsästäjä, Hesasta, luu
mu . .. jne. Omien tötöilyjen
sä ohella kehitti uskomatto
man määrän jippoja muille
kin. Valanderin kanssa ei elä
mä tuntunut koskaan tylsältä. 
Koskaan et voi olla varma . .. 

PUUTA VARAMYYNTI S. KUIVINEN 
61450 Kylänpää 

YLIST ARON KUNTA 
61 400 Ylistaro 

LIIKELAHJATALO PEKKO 
Ylistaro , puh. 964-732332 

T:MI EKOVA 
61450 Kylänpää, 964-732226 

LAUKAAN SÄÄSTÖPANKKI 
PL 33, 41341 Laukaa 

MERIKARVIAN KIRJA 
KEMIKALIOPuh. 939-511239 

VIES TILIN JA 
Flankkumäki: Ampumahiih
täjä Ylistarosta. Mies, joka 
tarjosi lounaslautasen koko 
tuvalle. Palvelus häiritsi har
joitusvapaita, joilta palasi ai
na iltatoimien aikana hymys
sä suin. 

Härmä: Vaasalainen rumpali, 
joka aina piilotti kaikki tava
rat, myös muiden. Kunnos
tautui kovana kelapellenä Ro
vajärvellä. Parran kasvu oli 
myös huomattavaa. 

Jormalainen: Mies Hyvin
käältä. Tuvan innokkain K
korttien keräilijä. Myhäilijä, 
joka ei koskaan hitsannut. 
Omisti hetken aikaa verisen 
sivusilmän. 

Koivuluoma: Pieni suuri ty
lyttäjä Lapualta. Kunnostau
tui oppilasvääpelinä pitämäl
lä kurssin naamat perusluke
milla. Motto: Suut kiinni! 

Leino: Patteriston paras ha
nuristi. Ukkomies Porista, jo
ka pisti Ratekoon menijätkin 
lujille. Piti tuvan jatkuvasti 
kaasu varoituksessa. 

K-MAJAKKA om. Voitto Viita 
Merikarvia, puh. 511753 

RANTALANPUUTARHAKY 
Kukka ja hautauspalvelut 

Merikarvia, puh. 939-511178 

LÄNSI VARAOSA KY 
29900 Merikarvia, puh. (939) 511400 

ALAHÄRMÄN OSUUSKAUPPA 
Alahärmä 

Manninen: Vaasalainen her
rasmies, josta tuli korpraali ja 
ukkomies yhtäaikaa. Todelli
nen käytännön mies, joka 
kutsui vaimoaan likaksi. 

Nurmela: Linjan lomakone 
Isostakyröstä. Suomen par
haita suunnistajia, jolla ko
keissa oli vähän pallo hukas
sa. Ei paljon patterilla viihty
nyt. 

Pärnänen: Tietoliikennetek
nikko Porista, joka hiljais
elollaan ei häirinnyt linjan 
toimia. Haihtui aina siivous
vuoroja jaettaessa. Motto: En 
tasan siivoo. Hitsasi hälyhu
keista. 

Oja: Linjan yleisraketti soit
tokunnasta. Toimi valoku
vaajana, linjan ilmoitusten 
kerääjänä yms. luottamus
tehtävissä. Linjan pallohuk
ka. 

Urpiola: Lentopalloilija Vaa
sasta. Omisti tuvan perällä 
yksinäisen vuoteen, jonka 
päiväpeite ei pysynyt suoras
sa, kiitos linjan apukoulutta
jan. Luumusi pahimman vii
kon sairaalassa. 

H-STEEL OY 
62300 Härmä, puh. 964-848620 

HOTELLI-RAVINTOLA ISOO-ANTTI 
Alahärmä 

ALAHÄRMÄN APTEEKKI 
62300 Härmä 

KEMIRA OY KOKKOLAN TEHTAAT 
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•• 
KESKI OLIN JA 

Harjunen: Kurssin kalamies, 
pilkki paljon, sai vähän. Lada 
kesti melkein yhtä kauan kuin 
kurssikin. Motto: Det är trev
ligt att vara i semesterkostym. 

Kaasalainen: Rauhanmies 
Turusta, huomattiin murtees
ta. Sai henkisten rajojen mur
tamisessa avukseen kvkk:n 
(kunnon vanha kyyhkynkaa
taja suom. huom.) Varsinai
nen Harold. 

Kataja "JiiPee": Kurssin 
priimus, ellei oteta huomioon 
punkkia ja pinkkoja. Halli
tuksen pj. sangen vankalla 
kokemuksella. Asui Helsin
gissä, oli kotoisin Vimpelistä 
ja lomaili Sysmässä. 

Kuivinen: Ylistarolainen, jon
ka autoa hallitus ahkeraan 
lainasi. Tunnetaan myös lem
pinimellä "valpas vartio
mies". Sanoi suoraan ja re
hellisesti, mitä ajatteli - huu
morilla. Motto: Eikö lähretä 
savuulle? 

Lumiala "Veeku": Elegantti 
jalkapalloilija Vaasasta. Teki 
siistejä harjoitusvapaa-ano
muksia eikä hitsannut kos
kaan. Tuli myöhemmin tun
netuksi Pston vaarallisimpa
na ampujana. Lapin motto: 
"Vieläkö teltta on pystyssä?" 

Nurmi "William": Iloinen 
tuvansiivoilija. Sai usein hu
keja, ilman omaa syytään? 
Pelasti Lada-jengin pulasta 
jenkkiautolla. 
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Nåhls: K-kortti-imuri Vaa
sasta. Lähti vk:lle vedoten 
humanitaarisiin syihin. Hal
lituksen sihteerikkö ja tuoma
ri tuomitsematta ketään. 

Pajunen "Slowhand": Ta
lous-au Stadista. Kurssin yli
voimainen selventäjä, joka 
verta luovuttamatta singahti 
Ratekoon. Pajusen salaman
nopeat liikkeet hämmensivät 
meitä - etenkin ruokalassa. 

Parikka: Ltn Kurvisen suosi
ma vesurimies Lapista. Mit
taili Nenosen kisassa ennätys
ajan - ilman suuntakehää. 
Pelotteli kipinämikkoja pon
nah te! ullaan. 

Putansuu, J: Suurten ikä
luokkien suuri lomailija, jon
ka ensimmäinen nasta tuvan 
siivoustauluun ilmestyi hiu
kan ennen kurssijuhlaa. Lo
maili pääasiassa ulkomailla. 

Putansuu, M: Patteriston il
talomakone Vaasasta. Pää
määränä ekonomiksi ennen 
kevättä ja niin taas mentiin 
Birraan tutkielmaa tekemään. 
Aina hyväntuulinen vaikka 
oppilaskunnan raha-asioita 
hoitaessaan sekoitti omat ja 
vieraat tilit. 

Rahja: Kurssin rakastunein 
puhelujen pituudesta päätel
len. Lyhytmatkalainen pitkä
matkalainen, joka useimmi
ten heräsi huutoon: "Valmis
tautukaa ruokailuun läh
töön!" Myös kysytty mies: 
"Rahja, tahtoo limuu " Motto: "Voi 
hirviä, ku väsyttää.'' 

TULENJOHTO- JA 
MITTAUSLINJA 

Birling: Teuvalainen toimi
tusjohtaja, joka valitsi fir
mansa ennen RTK:ta. 

Hintikka: Turbo-Timo painui 
hanat auki RTK:uun, vaikka 
ei sitä itse myöntänytkään. 

Ihamäki: TJ:n hiljaisin mies. 
Varma RTK:uun menijä alus
ta asti. 

Jurttila: T J-linjan "tiukka". 
Ekonomi Laitilasta. Omape
räinen motto: Voi että, nyt ei 
todellakaan mee hyvin. 

Karjanmaa: Pankkiasiat lou
naalla, pakoputki päivällisel
lä, ts. miestä ei juuri ruokai
lussa näkynyt. 

Kohtamäki: TJ:n sinnikkäin 
selittäjä ja loma-anomusten 
laatija. Lähti kuin lähtikin 
RTK:uun suoraan Reykjavi
kista. Motto: Anomusta pe
liin. 

Kytölä: Linjan levyttäjä, joka 
ei seurannut veljensä esimerk
kiä. Taksisuhari Tuorilasta. 
Haaveena poliisiopisto. 

Markkula: Nappulan isi Suvi
lahdesta. Yölläkin lähdössä 
marssille. Asia: Palvelusva
paa. Syy: Nappulaa hoidosta, 
vaimo opiskelee ... Jo alok
kaana menossa RTK:uun ja 
sinne myös lähti. 
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Rouru: Painija lsostakyröstä. 
Poltti filmiä kuin pelikaani. 
Kyrön leijona, joka kiersi pai
nikisat Hölsön kanssa. 

Sievänen: Ikuinen epäilijä 
Helsingistä: "Mitä varten? 
Kuka käski ... hähä?" Kurs
sin karmein taisteluhuuto/ 
ääni: "Verta pakkiin!" Mot
to Lapista: "Lento 15." 

Tuira: (Hymyryhmä) Urhei
lullinen suunnistajaihme Vaa
sasta. Joutui liftaamaan pääs
täkseen maaliin. Oli vaikeuk
sissa muodossa: nauroi, pärs
ki, "oksenteli" ja pyöri . Hy
mypoika. 

Westman: Pillipiipari soitto
kunnasta. Keskiön toiminta ei 
liikaa motivoinut. Linjan luu
mu. Kävi kerran lukulomalla. 
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Mäntysalo: Lentopalloilija 
Vaasasta. Ahkera harjoitus
vapaalla kävijä . Muuta ei 
juuri tiedetäkään. 

Oksala: Kunnallispoliitikko 
Vaasasta ja sen myös puheista 
huomasi. Hoiti ilmoitusvas
taavan tehtävät omistautuen 
työlleen lähes (armeijassa) en
nennäkemättömällä tavalla . 
Kaikki kiitos ja kunnia. 

Puurula: Urheilija Toholam
milta. Petti vaimonsa lähte
mällä RTK:uun. Ei hitsannut 
koskaan. Motto: Ja mä kun 
en sinne lähe. 

Rantala: Nyrkkeilijä Oulusta 
(Vaasasta, Alahärmästä). 
Taisteli varusmiesavustukses
ta. Ongelmana asuinpaikka. 
Tappaa sekä talossa, että 
puutarhassa. Tuleva kauppa
tieteiden tohtori. 

Ruotsalainen: Kurssin pelle 
Helsingistä. Aina äänessä, 
etenkin silloin kun ei tarvin
nut. Linjan kantavin komen
toääni. Pehmoili kurssijuh
lassa tuomalla oman mussu
kan mukaan. 

Rytkönen: Kemisti Helsingis
tä. Kuin vanha mummo - ja 
vielä mälli huulessa! ! Ahkera 
shakin pelaaja. Motto: K
kortti, no tietysti ETS:sää! 

Räisänen: YO Helsingistä. 
Luotti kofeiinin ihmeitä teke
vään voimaan . .. ja nukkui. 

Saarinen: Tuleva tutkija Kok
kolasta. Varma RTK:uun läh
tijä alusta saakka. 
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Taipale: MIES Kokkolasta. 
Linjan ahkerin tunnillanuk
kuja. Motto: "Vauhdilla . . " 

Widercranz: Tahdinlukija 
Tyrnävältä. Aina kamat ka
teissa . Kuuluu kurssin 87 ryt
mikkäisiin. Motto: "Ookko
nää nähny mun sysäriä?" 

Ylinen: Jämäkkä eteläpoho
jalaanen Alahärmästä. Lin
jan pinkantekomestari. (Sa
laisuutena norsunkarkoitus
pilli?) 
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"Joko pian syödään?" Lomille lomps . .. 

4. Ptri by night Peepeeauu poseeraa 
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Suunnasta kulmamies 

OUTOKUMPU OY Kokkolan tehtaat 
PL26, 67101 Kokkola 10, 

puh. 19011 

JETTA-TALO OY 
Pääkonttori ja myynti : 66430 Vedenoja 

961-770 700 
Talotehdas ja myynti : 69980 Möttönen 

968-632 161 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 
Sepänkyläntie 13, 65100 Vaasa 10 

961-121144 

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN 
LIITTO RY 

Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki 
Puh. 90-174877 

Sport Tester PE-2000 pulssimittarit meiltä 

SKIEXPERTTI 
Uusikatu 58 , 90100 Oulu 10 

puh. 981-224 812 

MOOTTORIHOTELLI TIIRANLINNA 
Uimahallintie 1 , 92100 Raahe. 

Puh . (982) 387 01 

PUKUMIES OY 
MUOTITALO 

WASASPORT 

RAAHEN SEUDUN OSUUSPANKKI 
Kirkkokatu 34, 92100 Raahe, 982-36701 

32 

Aamupuuron ansiosta sinäkin kasvat ja 
voimistui. 

HOVISEPÄT 
· Alatori, puh. 11 2 200 

KESOIL MELLUNMÄKI 
1 ja R. Vesterinen 

Pallastunturintie 2, 00970 Helsinki 97 

ARKKITEHTITOIMISTO 
VEIKKO VOUTILAINEN & CO 
Ounasvaarankuja 4 , 00970 HKI 97 

P. 90-327 322 

PAINOLAMPI KY 
62600 Lappajärvi , puh. 966-611 52 

KOUTULAN KUKKA JA 
MELLUNMÄEN KUKKA 
Ostostie 4 , 00940 HKI 94 

LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI 
Itäkylä 966-64150 , Karvala 966-63125 

Lappajärvi 966-61 060 

K-RAUT A ERKINHEIMO 
Lappajärvi, puh. 966-61810 

ILKKA 
Etelä-Pohjanmaan ykköslehti 

YLIVIESKAN TIILI OY 
84770 Ylivieska 77 , puh. 983-27035 

OY LOHJA AB 
08700 Virkkala 

SÄÄSTÄ 
AUTOSI 

VAKUUTUS
MAKSUISSA. 

KYSY MONITURVA
ALENNUSTA. 

1) -POHJOIA-YHTIÖf 
POHJOU. SUOMI-SALAMA EUROOPPAWNEN 

HOVIOIK.PUIST. 19, VAASA 
PUH . 122 300 

• -
~ 
C 10 
L JO 

VARUSMIEHET~ 
HUOMIO! 

Nxt saatte 
edullisen 

varusmiehen 
tapaturmavakuutuksen. 

1) 
~ 

POHJOIA-YHTiär 

~~ 
•• 
~ 

0~ 

~ 
®~~ 
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LIHANJALOSTUSLAITOS 
69100 KANNUS, Puh. 968-70711, TURKU Puh. 921-336633 

• yli 40 vuotta liha-alan asiantuntemusta 
• henkilökuntaa noin 350 

Nykyaikainen makkaratehdas valmistaa huippulaatuisia 
tuotteita , joihin käytetään runsaasti lihaa - sopivasti 
maustettuna. 
Tunnet niissä todella hyvän laadun maun . 

yvää kannattaa kysyä 
- Poutun merkissä pysyä 

m111 

Näe 
mitä 
teet. 

HYVÄN NÄÖN OSOITE - ADRESS FÖR BRA SYN 

~BDÖ 
D 961 - 113 479 Vaasanp. 15 Vasaespl. 
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VARUSl\1IEHET, 
HUOMIO 

Nyt saatte 
edullisen 

varusmiehen 
tapaturmavakuutuksen. 

1) 
~ 

POHJOlA-\~TIÖf 

KOKKOLA 
PIETARSAARI 

VAASA 
VANHA VAASA 

SEINÅ.JOKI 
KAUHAJOKI 

VAASAN 

SÄHKÖ OV 

SÄHKÖN JA KAUKO
LÄMMÖN TUOT ANTO JA 

JAKELU 

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

-
• 8 tunnin yhtäjaksoinen _, l ~ 

nauhoitus- ja toistomahdollisuus ..!.Jf~ 

• edestä ladattava 
• langaton kaukosäätö 
• Dolby 

@HITACHI 

MUSTA PÖRSSI 
SIELLÄ ON TIETOA 

~sähkötyö Oy 
PITKÄKATU 42 , VAASA PUH. 117330 

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~ l MERIKIEVARIJ 
~@'W@(Q) 'fEIWJ.@~ft].@ PUH. 939-513261 

RAKENTAJA 
llmastointialan kaikki tar
vikkeet suoraan varastosta. 
Toimitamme tarvittavat put
ket , listat ja rännit joko 
pinnoitettuna tai galvanoi
tuna. Oy Leinolat on aina 
paikkakunnalla vastaa
massa toimituksista ja 
tuotteiden korkeasta laa
dusta. 
Luotettavaa toimintaa jo 
yli kaksi vuosikymmentä! 

ilmastoinnin 
asialla. 
~~ ~,~ 

1 oy LEINDL4 r· ab 1 
Tapionk. 7 Vaasa Puh 21 11 66 

Avustaviin toimistotehtäviin ja kotikäyttöön 
• kevyt ja tukeva rakenne • puskurimuisti ja 46 merkin 
• tyylikäs ergonominen pikakorjaus 

muotoilu • vaihdettava kirjasinkiekko 
• telan leveys 36 cm - useita tekstityyppejä 
• kolme askelleveyttä 

OLYMPIA O - koko kirjoittamisen maailma 

a~ 
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VAASA- JURVA - SEINÄJOKI 

38 

Vanha vaihtoi 
kuteet ja lähti 
siviiliin tienaamaan 

Ilmarisen 
työeläkettä 

Toimivan 
konttorisi 

c.rc:::i~~i -
Vasa (961) 268 533 Seinajoki (964) 142 775 

VAASANMYLLYSTA. LEIPÅHYLLYSTÄ. 

K.O.RISBERG K 
Metsäkatu 28, VAASA Puh . (961) 212 226 
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STEEI * TORNIONLAAKSOON 
~ AIKOVA 

MATKAILIJA! 
KORKEALUOKKAINEN 

AUTO MAALI 

MAALILASSE OY 
PALOSAARENTIE 16 

65200 VAASA 20 
PUH. 961-119722 

KALAJOEN 
AUTOLIIKE 

AUTOKOULU ja 
VW-HUOLTO 

Puh.983-60455,60249 

62-PAIKKAINEN 

LOUNASTUPA 
Ylitorniolla 
AITOA KOTIRUOKAA 
PUH. 995-31265 

LUOTIAMUICSB 11$TA 
KODINVAIHTOKAUPPAA 

ASUNTOJA JA KIINTEISTÖJÄ 

•\----~ HIETANIEMENKATU 19 00 100 HELSI NKI 10 puhelin 442 586 

~ oornTI®oo□numm1@(W ~ \::1 61300 KURIKKA • PUHELIN 964-502 435 BETONISSA 

Jyllinkosken Sähkö Oy 
Pl 22 61301 KURIKKA • PUH. 964-502 400 

40 

AVOINNA: 

~~ 
POMABFINN 

Ma ja pe 10- 19. ~ 

VÄ"ASÄNW 
KALUSTE 

Varastokatu 6. Puh. 122·370 

TEUV AN METALLI 
TOIVO TAMSI KY 

64760 PELTOLA 

Valmistamme h-auton 
perävaunuja 

Säästöpankit Suomessa
Alahännän 
Säästöpankki 
Alahännässä 
Ykkönen. ~ 

(t]~ 
Sinua lähellä. 

OLET TERVETULLUT HYVÄN JA 
EDULLISEN RUOAN TALOON 
Meilli voit kiyttli myös lounassetelli. 

Maakuntatalo. Kalevank. 14. puh. 140903 

Laadukkaan painojäljen 
takana 

TILAUSKIRJAPAINO 
WASAPRINT 

NEULOMO 
TARMO 

64 760 Peltola, puh. 962-67139 

· Valmistamme päähineitä 
kaikkia vuodenaikoja varten 
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TH/S WEEK'S VIDEOS 

DOIN IT AT 

;l:?aaJt«"a"~-31 tN/22316 

[L□DmJ~ 
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PIRTTI-KALUSTE KY 
62300 HÄRMÄ. FINLAND Tel. (964) 848892 Telex 72316 liias sf 

.. . JA MAKSUT MAXERILLA 
TASAERIN alk. 150,--/kk 

KAMERA-1vaasanpuistikko 20 
LJNTALA puh. 11373065100VAASA 

El OLE YHDENTEKEVÄÄ 
MITEN PUKEUDUT! ! ! 
Käytä hyväksesi laadun yksi-
löllisyyden ja kansain
välisyyden suomat 
mahdollisuudet 
Erotu eduksesi massasta 

Poikkea 0IS1~ 
tutustumaan ~ ,tSlikko:KJ 1,/,lsa -:now 

TERVETULOA 
REILUILLE AUTOKAUPOILLE 

D ELSESPL 
SA PUH 196 11 124 574 TE L 

ki .. • Njut En Stund .. . 

Lentämällä 
ehditene ·· mman. 

-- -----:, f'-L-~--- - ··
,i•--"~, r 

.... - ~ ·-- •--r~i'zti:i:imr- - · -

Yli 100 lähtöä kotimaassa joka päivä. 

OF.tNNR.IR 

TYÖSTÖ
PALVELU OY 

YRITYKSET, AMMATIN
HARJOITTAJAT, MAA VILJELIJÄT 

• Kirjanpito 
• Palkkalaskenta 
• Kustannuslaskenta 
• Budjetointi 
• Kopiopalvelu 

TILITOIMISTO BIRLING 
64760 Peltola, puh. 962-67 139 

VAASAN SUOMALAINEN 
SAAS'J'OB\NKKJ ON 

VAASAN PANKKI 
Siirry sinäkin 

Vctasari Pankkiin: 
Seon yaa~u~ 

MERIKARVIAN 
KENKÄKAUPPA 

om. A. Ahola 
Puh. 939-511013 

0 Yrittäjäin-Fennia 
KAUPPAPUIST. 15, PUH. 121633 

Kun 
tarvitset 

käteistä . .. 
... saat sitä vaivattomasti 

pankkiautomaatista. 
Hae MINISYP-kortti meiltä. 

YHDYSPANKKI ♦ 
ERIKOISTUNUT 

VALIOEMMENTAL 

JUUSTON 

VALMISTUKeEEN 

HÄRMÄN 
SEUDUN 

OSUUS MEIJERI 

Sinä f;L' & ,,; • 
Hän '<'. 
Teille tehty, kaunis ennennäke
mätön 18 karaatin EE-uutuus. 

Tulkaa kysymään meiltä: 

S. Laitala 
Kulta ja Kello/iike 

Kauppap. 16 Vaasa 
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rn-MAATALOUSKESKUS 
J. Heikkilä 
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Alahärmä 
Puh. 49051, Maat.os. 49200 

" KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
Puh. 14644 

(i] Kca,S KOKKOL\NSEUDUN 
· SÄÄSfÖPANKKI 

Puh. 14111 

E'J HELSINGIN OSAKEPANKKI 
Puh. 14444 

• SUOMEN YHDYSPANKKI 
Puh. 14555 

~ 
OSUUSKUNTA 

POHJOLAN MAITO 

MELLUNMÄEN 
Kello ja Kulta 

Ounasvaarankuja 3 
00970 HELSINKI 97 

Puh. 322 132 

THIEL llHCY~ MATKATOIMISTO 

ll)All(A VAetTI 
15500 111111 Asemakatu 4 
PII. IH·420l1 14108 Yllllllkl 

PII. HHHII 
111113450 

LIIJl·IUTOLIIIEIIE 
0. KANGAS Ky 
15508 llllll FlllllD 
PUII. 113-41427 
Kaikkia alan palveluja • Erikoistunut Neuvosto

li iton matkoihin • Sukulaismatkoihin Ruotsiin 
ym . 

å STS-PANKKI 
Puh. 18411 

cp OSUUSPANKKI 
Puh. 23444 

~ POSTIPANKKI 
~ Puh. 20151 

Sjöholm & 
Bergström 

Vaasa 961-152851, 222834 

KULJETUSASIOISSA 

Vaasan Kuorma
autopalvelu Oy-

Myllärink. 9 
65100 Vaasa 10, puh. 118777 

OLETKO 
RAKENNUSAIKEISSA? 

66530 KOIVULAHTI KVEVLAX ~ (961 ) 40 271 

KUJALAN 
KUTOMO KY 

62660 Itäkylä, puh. 966-64033 
Telex 72327 kujak sf 

FIAT-TOYOTA - CITROEN 
AUTOT JA SOLIFER 

MATKAILUVAUNUT MYY 

H EM 1'111\1611\1 ► 
AUTOLIIKE ► 

Seinäjoki 964-23333 
Kauhajoki 963-21833 
Alavus 965-1 2833 

/ / / / TASOKASTA 
, HOTELLI- JA / 

/ 
RAVINTOLAPALVELUA 

/ / / 

M Hotelli Kaotakievari 
U HAAPAJARVI 
~ Puistokatu 93, 85800 Haapa1arvi. puh. 984-21475 

/ / / / 

TERVETULOA PALVELTAVAKSI! 
/ / / / 

VM-CARPET 
viita-ahon mattokutomo ky 

SF 62630 Karvala - Finland, 966-63098 
Telex 72326 vii sf 

•• 

JARVISEUDUN 
SANOMAT 
puolueeton paikallislehti 
Levikki 21 . 08 . 1984 8609 kpl 
Levikkialue : Evijärvi, Kortesjärvi , Lappajärvi 
ja Vimpeli 
Konttori : 62600 Lappajärvi , 
puh . 966-61168 , 61813 

Uusi 

Leison Cafe 
Vaasa Wolffintie 36 3 B Puh. 112331 

M-To 6 .30-19.00, Perj . 6 .30-14.30 

TERVETULOA! 

■)PEUGEOT 
OY MAAN AUTO AB 

VAASA, Silmukkatie 19, puh. 122100 
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Muotokuva on arvokas muisto, 
josta on iloa kauan ja monille. 

Lahjakortin voit 
hankkia meiltä 

Palosaaren Kuva 
Kapteenink. 20 puh. 11 2 606 

LOUNASKEIDAS HAUKIPUTAAN KESKUSTASSA 

f )Ml ... 
tO~ puh. 171 702 

AVOINNA ma-ti 9-20 ke-la 9-22 su 10-20 

TULE NAUTTIMAAN OLOSTASI! 
• Ajanmukainen hotelli 
• 32 huonetta 

1 6 huonetta omalla 
saunalla 

• Takkahuone, 
saunaosasto 

• Rauhalliset kokoustilat 

VIIHDETTÄ 
ILTAISIN 
ENEMMÄN KUIN 
HOTELLI 

• Ravintolasali ~ 
260 asia_kasp. : otelli t 11 + 

• Aulabaan ~ YYS e . 
• Bubi 88500 Nivala 

Puh. 983-42700 

VARATTU 

46 

Urheilu hengessä. 
Lukuisat urhei lujulkaisut, erila iset urheilukirjat. -lehdet , 
valmennusoppaat, terveystietokirjat , ravinto-oppaat, seu
rojen julka isut, kuntokirjat , historiikit yms. ovat jo synty
neet Vaasa Oy:n ammattitaitoisista käsistä. 

Kun tarvitset painotyötä. ota yhteys 
puh . 961 -111 411 / 0smo Hannuksela. 

VAASAO 
Myyntikonttorimme: Y 
Helsinki 90-574 821 Seinäjoki 964-25 441 Vaasa 961 -111 411 

VARATTU 
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PUH. 984 · 140141 

A·ryhmän sähköurakoitsija 

I KATSO KOTONA • LTA 1 
AIT-<~lBO 
- 007,-
13 HUIPPUSUOSITTUA ) . 
KATSO KOKOi3_ 
SARJA! ~ .J 

Y.~~~Sl 'V~ 
..,,11:JIIY 

Peltiset joka lähtöön! 
~ 
'f, Lindab Peltiset on edellä-

kävijä tuotekehittelyssä. 
Laatu ja toimivuus takaa 
parhaan lopputuloksen. 

n~~(; Muista Peltiset. 

UUSI OSOITE: 

:m Lindab Peltiset 
T~olllsuustie 65610 MUSTASAARI 
Puh. 961 -221 311 (VAASA) 

961 -221 566 

ISUZU PICK UP. TYÖTÄ JA VAPAA-AJAN 
NAUTINTOJA VARTEN. 

AUTOLIIKE 

ISUZU PICK UP. Kuormatilan 
pituus 2,3 m, hyötykuorma jopa 
1,1 tonnia. 2,0 1 dieselmoottori, 
40 WJ (55 hv). 5 vaihdetta 
eteen. Myös nelivetomalli. 

REIJO LÄHDEMÄKI KY 
MYLLÄRINK. 11, VAASA PUH. 118156 

lnlnc 
J'--'''--'"' 

URHO 
VILJANMAA OY 

PuhtoRen. Ja sieltä siistiä. 

• Jätehuolto - lokakuljetus 
• Siivouspalvelu 
• Vaihtomattopalvelu 
• Arkiston hävitys 

Ov PuhtoRen Ab 
~OKKOLA PUH. 20171 


