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H Y V Ä T P O R R A S T U K S E N  LU KIJA T

Vaasan Rannikkopatteristo täyttää tänä vuonna kolmekymmentä- 
viisi vuotta. Näistä vuosista pääosan patteristo on toiminut Vaa
sassa. Kasarmialueen sijainti keskellä Vaasan kaupunkia on sito
nut meidät kiinteästi kaupungin elämänmenoon. Sadat silmäparit 
seuraavat päivittäin tapahtumia kasarmialueella, sadat varusmie
het ja reserviläiset vievät kuulumiset varuskuntaelämästä ja Vaa
sasta ympäri Suomen.

Vuosittain varuskunta järjestää erilaisia paikallisia ja valtakun
nallisia tilaisuuksia, joista esim viime vuonna kuulijoina oli lähes 
viisituhatta, näistä koululaisia oli n 1500. Lukemattomat ovat ne 
miestyöpäivät, joilla patteristo on tukenut vaasalaisten urheilu-, 
kulttuuri-, vammais- ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa. Tä
nä syksynä pääpaino on ollut kehnojen korjaustöiden vuoksi 
maanviljelijäväestön tukemisessa.

Vaasan varuskunnassa työskentelee n 250 henkeä. Varuskunnan 
taloudellinen merkitys kaupungille ja lähiseudulle on merkittävä, 
erään arvion mukaan käytetään n 25 milj mk:aa vuosittain varus
kunnan palvelujen ostoihin, palkkoihin yms:iin.

Varuskunnan ja kaupungin johdon väliset suhteet ovat hyvät. 
Sitä todistavat tämänkin lehden arvovaltaiset haastattelut.

Varuskunnan kehittämisestä huolehtiminen on tietenkin sotilas
viranomaisten ja puolustusministeriön asia. On kuitenkin välttä
mätöntä, että ympäröivä yhteiskunta tiedostaa myös kehittämisen 
välttämättömyyden ja on omalta osaltaan aktiivisesti mukana ja 
pyrkii luomaan siihen uusia edellytyksiä.

Näin on viime aikoina tapahtunutkin. Vireillä on edelleen eräi
tä hankkeita, joiden merkitys varuskunnan kehittämisen kannalta 
on ratkaiseva. Näitä ovat lähiharjoitusaluekysymys ja eräät kaa
vamuutokset, jotka ratkaisevasti parantaisivat turvallisuuskysy
myksiä varuskunnassa.

Vaasan Rannikkopatteristo on tulosvastuussa varusmiesten 
ja reserviläisten koulutuksesta. Viime vuosien tulokset ovat olleet 
valtakunnallisestikin huippuluokkaa. Tämä on johtunut hyvästä 
henkilökunnasta ja motivoituneista varusmiehistä ja reserviläisi- 
tä. — on tärkeätä, että me varuskunnan väki ja Vaasan kaupungin 
johto yhdessä edelleen päättäväisesti kehitämme varuskunnan 
koulutus- ym olosuhteita varusmiestemme parhaaksi — sen he 
ovat ansainneet.

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti



VAASAN RANNIKKOPATTERISTO —
ELÄVÄ OSA VAASAN KAUPUNKIA_______

Vaasan Rannikkopatteristo viettää tänä vuonna vuosipäiväänsä tavanomais
ta juhlallisemmissa merkeissä. Suomen itsenäistymisestä on kulunut 70 
vuotta ja patteriston perustamisesta 35 vuotta.

Vaasan Rannikkopatteriston historia kytkeytyy siten sodanjälkeiseen Suo
men historiaan, jota ovat leimanneet ulkopolitiikan uudelleen orientoitumi
nen, turvallisuuspoliittisen aseman vakiinnuttaminen sekä Suomen kehitty
minen nykyaikaiseksi, pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

Puolustusvoimain asema osana maamme 
turvallisuuspolitiikkaa on monessa yhteydes
sä todettu kiistattomaksi. Parlamentaariset 
puolustuskomiteat ovat luoneet tietynlaisen 
’’koncensus’-aatteen myös puolustuspolitii
kan suhteen. Tämä on hyvin keskeinen saavu
tus meille suomalaisille, varsinkin kun muis
tetaan, että puolustusvoimien rooli Suomen 
itsenäisyyden historian aikana on ollut moni
vaiheinen, jopa dramaattinenkin. Nyt 
osaamme jo vähemmän dramattises.ti suhtau
tua maamme aseelliseen puolustusjärjestel
mään. Tämän pitää kaikesta päätelleen myös 
helpottaa varuskuntapaikkakunnan suhtau
tumista ’’omaan” varuskuntaan.

Vaasassa varuskuntaa tunnettuine raken
nuksineen kasarmintorin varrella on pidetty 
hyvin luonnollisena ilmiönä — pikkupojille 
ehkä hieman jännitystä tuovana, aikuisväes
tölle muistoja herättävänä. Kuitenkaan ei 
Vaasassa kaikilla tahoilla ole tajuttu, ettei 
VaaRPsto elä ’’prinsessa Ruususen” satavuo
tisessa unimaailmassa, vaan että varuskunta 
tarvitsee nykyaikaisia ja tarkoituksenmukai
sia toimitiloja ja harjoitusalueita. Tilantar
peen suhteen varuskunta kehittyy samalla 
lailla kuin muutkin yhteiskunnalliset toimin
not. Tämä kunnan on aina pystyttävä otta
maan huomioon mm. kaavoitustyössä.

Vaasan velvollisuutena on tietenkin ollut 
tutkia erilaisia vaihtoehtoja VaaRPston har
joitusalueiden sijoitukselle. Tämä työ herätti 
joillakin tahoilla yllättävän herkkää vastus
tusta. Mutta kun Laihian kunta tarjosi erino
maisen hyvän harjoitusalueen oman kunnan 
alueelta, saatoimme Vaasassa todeta, että hy
vät naapuruussuhteet vei asiaa ratkaisevalla 
tavalla eteenpäin. Tästä olemme Vaasassa hy
vin kiitollisia. Tämän vuoden valtuuston en
simmäisessä kokouksessa Vaasan kaupungin
valtuusto hyväksyi osayleiskaavan Pilvilam- 
men alueelle. Osayleiskaavaan oli merkitty 
aluevaraus puolustusvoimain lähiharjoitusa-
4

luetta varten. Näin Vaasan kaupunki ja Lai
hian kunta yhdessä ovat pystyneet hoitamaan 
tätä ongelmaa tavalla, jonka uskon tyydyttä
vän sekä kuntalaisia että VaaRPstoa.

VaaRPstossa itse palvelleena haluan myös 
parilla lauseella käsitellä Vaasaa varusmies
ten näkökulmasta. Varusmiesaikaan kuuluu 
myös muuta kuin varsinaista palvelusaikaa. 
Siksi on oleellista, että varuskuntapaikka
kunta pystyy tarjoamaan järkeviä vaihtoeh
toja vapaa-ajan käytölle. Monelle varusmie



helle Vaasa on uusi tuttavuus. Toivon, että 
varusmiehille jää riittävästi aikaa tutustua 
kaupunkiin. Kaupunginorkesterin konsertti 
voisi olla hyvä vaihtoehto jonakin iltana. Tai 
käynti Pohjanmaan Museossa, Tikanojan 
taidekodissa tai Vaasan taidehallissa. Kau
pungin teatterit voivat myös tarjota mielek
käät iltaohjelmat. Sama koskee urheilu- ja 
nuorisotointa.

Vaasan kaupunki haluaa olla kotikaupunki 
VaaRPston kaikille varusmiehille. Voitte 
arastelematta kääntyä kaupungin eri virasto
jen ja palvelulaitosten puoleen. Tältä osin va-

rusmiestoimikunta on keskeisessä asemassa 
yhteyksien luomisessa. Mutta missä laajuu
dessa varusmiehet haluavat käyttää kaupun
gin tarjoamia palveluita riippuu viime kädes
sä heidän omasta aktiivisuudestaan.

Toivotan parasta menestystä Vaasan Ran
nikkopatteristolle, sen henkilökunnalle ja va
rusmiehille!

OLAVI JERN
KAUPUNGINVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA

KUSTI
KORKEASALO
MM-HOPEALLE
Varuskunnassa maalarina työskentelevä Kus
ti K o r k e a s a l o  sijoittui komeasti toi
selle sijalle vammaisten ilma-aseiden MM- 
kilpailuissa 29.—30.8. Kisa järjestettiin Hol
lannissa, Arnheimin kaupungissa, Papenda- 
lin urheilukeskuksessa.

Kulunut kausi on ollut Kustin tähänastisis
ta menestyksekkäin. Hän on kauden aikana 
sijoittunut arvokisoissa mitaleille ja saavut
tanut kaikkiaan viisi SE-tulosta.

— Harjoittelun määrää ja tehoa olen li
sännyt huomattavasti. Päivittäin kuluu noin 
kolme tuntia harjoitteluun. Lähiajan tavoit
teena on menestyä muutamissa arvokilpai
luissa koti- ja ulkomailla. Lopullinen tähtäin 
on Soulin olympialaiset 1988, kertoo Kusti. 
Toivomme menestystä!

MOMTIN
0K)P$C€NT€I1

H o v i-E s p a  15 , V a a s a
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MONITOIMIMIES 
OLAVI NIEMEN 
HAASTATTELU

Porrastuksella oli ilo haastatella marras
kuisena iltapäivänä miestä, jonka voi
daan sanoa olevan monessa mukana. 
Vieraanamme oli y liopetta ja Olavi 
N i e m i .  Seuraavassa muutama sekto
ri, missä hän on tehnyt mittavan päivä
työn Vaasassa

— yliopettaja, liikunnan lehtori Vaasan 
Lyseossa vuodesta 1959
— kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1969
— valtuuston varapuheenjohtaja yli 10 v
— kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuo
desta 1987
— kirkkovaltuuston jäsen vuodesta 1964
— Vaasan Vasaman toiminnassa 25 vuotta ja 
puheenjohtajana vuodesta 1976
— SUL:n valmentajana aktiivisesti useita 
vuosia.

Me teimme haastatteltavallemme muutamia 
kysymyksiä, joihin saatiin seikkaperäiset ja 
asiantuntevat vastaukaset. PORRASTUS kiit
tää tilaisuudesta ja toivottaa hyvää jatkoa 
vaasalaiselle vaikuttajalle.
1. Miten vaasalaisena koette varuskunnan si
jainnin keskellä kaupunkia?

Vaasan asukkaana koen sen henkilökohtai
sesti erittäin hyvänä ja myös siinä mielessä po

sitiivisena, että varuskunnassa työssä olevat 
ihmiset sekä varusmiehet elävät tässä muiden 
ihmisten joukossa, niin että elämästä tulee 
jännittämätön eikä mitään vastakohtaisaset- 
telua synny.

Muistelen, että silloin kun rannikkopatte
risto oli uusi täällä Vaasassa ja moottoroidut 
tela-ajoneuvot outoja, ja senkin verran vai
kutti häiritsevästi. Viime vuosina kylläkin 
kaikki on mennyt niin sujuvasti, että en aina
kaan minä ole sitä erityisemmin huomannut 
enkä ole kuullut muidenkaan asiasta va
littavan.
2. Onko Vaasan kaupunki mielestänne ollut riit
tävän aktiivisesti mukana ratkaistaessa patte
riston harjoitusaluekysymyksiä?

Minulla on se käsitys, että kaupungin puo
lelta ei heti huomattu miten tärkeästä asiasta 
oikein on kysymys. Ajateltiin, että ’’tuossa
han tuo patteristo on ja käyttää niitä totuttu-
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ja paikkojaan; luulisi niiden nyt kelpaavan” , 
eli tällainen siviilimäinen ajattelutapa.

Vasta nyt viime aikoina on herätty huomaa
maan, että kysymys on patteriston elinehdois
ta. Olen itse erittäin tyytyväinen siihen, että 
laihialaiset pystyivät tarjoamaan sellaisen alu
een, joka täyttää tarvittavat tilavaatimukset. 
Sellaisia ei Vaasan kaupungin alueella ole, 
koska suuri osa pinta-alasta on vettä. Jatkossa 
kyllä toivoisin että kaupungin puolelta ollaan 
riittävän aktiivisia, jotta ne työolosuhteet jot
ka ovat välttämättömiä, turvattaisiin ja samal
la varmistettaisiin patteriston kaupungissa 
pysyminen.
3. Mitä mieltä olette varuskunnan ulkoasusta 
ja sen säilyttämisestä, näin ’’vierestä kat
sojana”?

Minähän todellakin näen tämän varuskun
nan melkein joka päivä ja olen oikein iloinen 
siitä, että tähän ulkoasuun on viime vuosina 
pystytty ’’satsaamaan” . Osa rakennuksista
han on jo maalatttu sellaisella vanhalla, rus
kealla sävyllä joka kylläkin meille kaikille 
nykypolven vaasalaisille on outo, vaikka sa
notaankin, että se on alkuperäinen väri. Kui
tenkin valoisalla ilmalla se näyttää oikein 
hauskalta. Pimeämmällä ehkä hieman synkäl
tä. Mitä itse varuskunnan kokonaisuuteen tu
lee, niin tämä varmastikin miellyttää 
ulkonäöltänsä kaikkia ohikulkevia, koska ta
lot ovat vanhoja ja rauhallisen mielen anta
via. Minulle itselleni ainakin tulee oikein 
mukava olo tästä ohi kulkiessani. Toivon tie
tysti edelleen, että saneeraustoimintaan pys

tytään panostamaan niin, että rakennukset 
pysyvät hyvässä kunnossa.

Korsholmanpuistikkokin on hieman eri nä
köinen kuin aikaisemmin ja luultavasti sen ul
konäkö on kaikkien mielestä parantunut. 
Myöskin ortodoksisen kirkon ympärillä ole
vaa puistoa on kunnostettu, että kyllähän toi
met tällä hetkellä näyttävät mukavaan 
suuntaan menevän.
4. Koetaanko varuskuntaa koskettelevat asiat 
yleensä ’’pakollisena pahana” kaupungin hal
linnossa?

Kyllähän ne sellaisiksikin voidaan kokea, 
mutta melko monet päättäjät ovat myös yl
peitä ja innostuneitakin siitä, että Vaasassa 
edelleen jatkuu tällä perinteisellä alueella va
ruskunnan toiminta ja siihen liittyvät erilai
set kaupunkikuvaankin kuuluvat asiat. 
Käsittääkseni kaupungin hallinnossa on tällä 
hetkellä hyvin asiallinen suhtautuminen varus
kuntaan.

Ja kun varuskunta kaiken lisäksi on vielä 
valtion ylläpitämä, niin sen merki
tys on paljon suurempi kuin mitä pelkkä työ
paikkakoko ilmaisee.

5. Mielipiteenne tämän päivän turvallisuuspo
litiikastamme?

Minä kuulun niihin, jotka ovat rauhallisia 
ja tyytyväisiä, koska mielestäni sitä on viety 
mukavasti suomalaiseen suuntaan ja on ni
menomaan haluttu taata suomalaisten turval
lisuus.

Puolustusvoimilla on tässä ollut keskeinen 
asema ja sen näistä asioista vastaavat ihmiset 
selkeä kuva siitä millä lailla suomalaisten tu
lisi elää ja mikä osuus siinä sitten on puolus
tusvoimilla sekä yleisellä turvallisuuspolitii
kalla. Olen siis sitä mieltä, että näissä asioissa 
ollaan oikeilla linjoilla.

6. Urheilutoiminta ja joukko-osasto, miten olet
te kokeneet yhteistoiminnan?

Tämähän on minun elämässäni ollut eräs 
sellainen oikein mukava asia. Rannikkopat
teriston tänne Vaasaan kotiutumisen jälkeen, 
on siellä aina ollut sekä henkilökunnassa että 
varusmiehissä kovia urheiluihmisiä mukana ja 
heidän kanssaan tätä elämää on vuosittain 
eletty eteenpäin. Vaasan Vasaman puheenjoh
tajana olen myös usein joutunut pyytämään 
apua varuskunnalta ja mikäli avunpyyntö on 
tänne riittävän ajoissa saapunut,aina on tul
lut myönteinen vastaus. Enhän minä tästä ky
symyksestä voi muuta mieltä olla, kuin että 
aivan erinomaiset välit urheilupuolella on ol-
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lut joukko-osastoon.
7. Kilpaurheilu ja sen toteuttaminen varusmie
saikana — onnistuuko?

Minulla sattuu tästä olemaan läheisiä ko
kemuksiakin, sillä oma valmennettavani ja 
poikani pystyi varusmiesvuonnaan omaan en- 
nätykseensä, joka myös oli samalla nuorten 
Suomen ennätys. Hän osasi käyttää tarjolla 
olevia mahdollisuuksia hyväkseen. Matkusta
minen ja hieman epäsäännöllinen viikko- 
ohjelma saattaa haitata, mutta uskoisin, että 
tärkeintä on varusmiesaikanakin urheilijan 
asenne siinä suhteessa, että hän löytää harjoi
tusajat ja -tavat sillä paikalla missä hän pal
velustaan suorittaa. Jos nyt erityisesti Vaasan 
varuskuntaa ajattelen, niin täällähän on vuo
si vuodelta jopa parantunut varusmiehen 
mahdollisuus urheilla ja harjoitella. Sitähän 
minä itse pidän hyvänä asiana.
8. Liikunnanopettajana ja valmentajana mieli
piteenne varusmiehiksi tulevan nuorison fyysi
sestä kunnosta?

Tuossa 70-luvulla alettiin yleisemmin arvos
taa kuntourheilua, esimerkiksi hölkkäämistä 
ja minulla on se käsitys, että sieltä alkoi myös 
nuortenkin kohdalla fyysisen kunnon arvos
tus. Itselläni on ainakin vaasalaisesta tai mik
sei koko Vaasan lääninkin näkökulmasta 
katsottuna sellainen mielikuva, että täällä po
jat ovat kohtalaisen hyväkuntoisia koulun 
päättäessään. Jonkun verran sitä tosin vie

alaspäin viimeinen kouluvuosi, esimerkiksi lu
kion käyneillä. He keskittyessään paikkaa
maan aikaisemmin hieman syrjään jääneitä 
tietojansa, jättävät ehkä harjoittelun vähem
mälle ja ovat hetkellisesti huonommassa 
kunnossa.
9. Haastateltavamme halusi todeta lopuksi

Varuskuntia voi eräällä tavalla vertailla nii
den erilaisten perinteiden mukaan ja minun 
täytyy tässä oikein ryhtyä kiittelemään sitä pe
rinnettä, minkä olen havainnut Vaasan varus
kunnassa muodostuneen. Tuosta sivusta 
katsottuna tässä patteristossa otetaan alok
kaat oikealla tavalla sisälle ja ymmärretään et
tä heidän täytyy jonkun aikaa sopeutua 
ennenkuin asiat alkavat sujua. Mielestäni tä
mä suhtautuminen on oikein hyvä ja raken
tava asia. Tästä syystä minä myös 
kasvattajana näkisin, että patteristossa ovat 
upseerit ja toimiupseerit jo monen vuo
den ajan kohdelleet oikealla tavalla aina uu
sia, tänne saapuvia nuorisoryhmiä. Toivoisin 
tämän perinteen vahvistuvan, jotta sekä va
kinaisesti täällä puolustusvoimien palvelukses
sa olevat että varusmiehet oppisivat kaikin 
tavoin pitämään Vaasan varuskuntaa viihtyi
sänä ja rakentavana paikkana.

HAASTATTELU:
MATTI PÄÄKKÖNEN
MIKKO PEKKALA

Patteristo näkyy katukuvassa niin arkena kuin juhlapäivinäkin.
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KUVA KAVALKADI 1952-1987
1 .E r i l l i n e n  R a n n ik k o ty k is tö p a tte r is to  E s i k u n t a

r i i  v ä k ä

Kom.

Kom.

1952

e n lin n a , 2 .1 2 .1 9 5 24C/JV/I.3:
1 §.P u o lu s tu s la ito k s e n  u u d e s ti j ä r je s t e l y n  y h te y d e ssä  on p e r u s te ttu  päiväm ääränä 1 .1 2 .1 9 5 2  1 . E r i l l i n e n  R a n n ik k o ty k is-t ö p a t t e r i s t o .  (P e r u s te : P v .P E :n  k i r j .P i  1 8 4 0 / Ju r j.1 / 1 0 / 2 2 .1 0 . J.952 ja  M e r iv .E tn  k ir j .N ?  9 4 l/0 p .5 /1 0  a / 2 8 .10.1952 >.P a t t e r is t o n  perustam inen on m eilckitapaus r a n n ik k o ty k is -  tömme k e h it y k s e s s ä , s i l l ä  s e  on ensimmäinen rau h an ajan  organi s a t io o n  ku u lu va li ik k u v a a  r a n n ik k o ty k is tö ä  k ä s it t ä v ä  jo u k k o - o s a s t o . R a n n ik k o ty k is tö n  k ä y tö n  n ä in  laajen em in en  ja  te h o s tu minen a s e t t a a  p a t t e r is t o n  h e n k i lö s t ö l le  kunniakkaan ja  v a a t i van te h tä v ä n  r a u h a n a ik a i3 essa  k o u lu tu s -  ja  kasvatustyössäm m e.
2 §.P u o lu stu sv o im a in  Pääesikunnan k ir je lm ä n  n  2346/K o m .la/  2 /3 .1 1 .1 9 5 2  p e r u s t e e l la  on minut m äärätty  1 .E r i l l i s e n  R an n ik - k o t y k is t ö p a t t e r is t o n  k o m e n ta ja k s i.
3 §.1 .E r i l l i n e n  R a n n ik k o ty k is tö p a tte r is to  on t o i s t a i s e k s i  a l i s t e t t u  RT ls n  k o m e n ta ja l le . (A ih e : P v .P E :n  k ir j .f is  1840/ 

J ä r j .1 /1 0 /2 2 .1 0 .1 9 5 2 ) .

Evl Kalle Koski antoi ensimmäisen päiväkäskyn.

Patteristolle naulattiin oma lippu.
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1967
Vaasan puukasarmeihin kotiuduttiin nopeasti. 
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Patteristolle suunnistusmestaruuden tuoneet varusmiehet.

Pääkalustoksi tuli 130 k 54.
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Tietokonekauteen astuttiin RAL:n merkeissä.

Laihialaiset osoittivat v. -87 todellista naapuri- ja maanpuolustushenkeä harjoitusaluekysymyksiä ratkot
taessa.
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PATTERISTOSSA 
TAPAHTUNUTTA V. 1987

Ylennykset
kers Pentti Juhani Salo

9 9 Esa Armas Kujanpää
9 9 Olli Juhani Hyyppä
9 9 Markku Tapani Lehesvuo

ylil Jukka Antero Tilli
vääp Kari Juhani Stenroos
ylik Ari Olof Kurki
ylik Veli Juhani Ristimäki
kad Tapio Olavi Palmunen
ltn Juha Matti Pallaspuro
korpr Marko Olavi Haapamäki
vääp Kai Johan Einar Lehto

Erot
Asent Markku Kustaa Franssila
Yliv Pentti Oskar Jaakola
Kers Jori Matias Harju
Sotmest Raimo Kalevi Luukkonen
Ylil Juha-Pekka Kurvinen
Vänr Vesa Johannes Aalto

Siirrot
yliv Peltokoski Martti Olavi
ltn Auvinen Veijo Armas
yliv Niemi Pentti Tuomas
kapt Tilli Jukka Antero
sotmest Arola Pekka Juhani

Kurssit
yliv Sakari Johannes Poti
kers Tapio Ilkka Alho

9 9 Juha Erik Dahlbo
9 9 Juha Kalevi Haavisto
9 9 jori Matias harju
9 9 Matti Tapio Kaarto
9 9 Mika Samuel Koivunen

yliv Seppo Juhani Kauppinen
yliv Otto Antero Savola
vääp Timo Johannes Kallio
vääp Kari Juhani Lehtimäki
yiv Pentti Ilmari Pakka
kapt Hannu Ilmari Ahola

ylikersantiksi 31. 1.
ylikersantiksi 31. 1.
ylikersantiksi 31. 1.
ylikersantiksi 31. 1.
kapteeniksi 1. 4.
ylivääpeliksi 1. 5.
vääpeliksi 1. 5.
vääpeliksi 1. 7.
luutnantiksi 28. 8.
yliluutnantiksi 1. 9.
alikersantiksi 1. 9.
ylivääpeliksi 1.10

siviiliin 22. 7.
eläkkeelle 1. 5.
kadettikouluun 1. 9.
eläkkeelle 1.10.
siviiliin 1.12.
kadettikouluun 27. 8.

PohmSIE 1.2.
SIRtR 1.4.
AseK 1.7.
RtK 1.9.
VaasPE 1.9.

LtnKdle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
PO I:lle 5. 1.
VÄÄPKdle 9. 3.
VÄÄPKdle 9. 3.
PO Il.lle 3. 8.
PO II:lle 3. 8.
VÄÄPKLrlle 1. 9.
ESIUPSKrlle 1.10.



Tunnustukset
V-alik. Marko Haapamäki kunniakirja ja rahapalkkio aloitteesta Kraz-vetoakselin laipan 
vaihto.
yliv Reino Juhani Luoma SV M I Kr 4.6.
varastoapul. Salme Maria Raunio SVR M 4.6.
tstosiht. Aune Hellevi Uusimaa SVR M 4.6.
maj Esko Ensio Hirviniemi sotilasansiomitali 4.6.
maj Matti Johannes Pääkkönen sotilasansiomitali 4.6.
tkm Pauli Arvid Johannes Riihimaa sotilasansiomitali 4.9.

Palvelukseen
Maarit Hannele Seppänen 
Jarmo Pentti Johannes Heinäaho 
Vesa Johannes Aalto 
Sakari Veli Aulis Sainio 
Simo Sakari Kourio 
Eija-Leena Kaakinen 
Jorma Tapani Mikkilä 
Harri Tapani Kevari

erikoissairaanhoitajaksi 23. 2.
lääkäriksi 1.. 6.
vänrikiksi 1.. 6.
kersantiksi 1., 7.
ylivääpeliksi (VaaSpE:sta) 1.. 9.
viestittäjäksi 1. 10.
kersantiksi 1. 10.
kersantiksi 21. 9.

KOVATASOINEN JAOSKILPAILU 
11/87 SAAPUMISERÄLLÄ

Kesäisen jaoskilpailun voitto meni tällä kertaa 3. Ptrin kolmannelle 
jaokselle. Jaoksen johtajana toimi ylikersantti Olli Hyyppä ja Varajohta
jana kokelas Timo Häggblom.

Tulokset
Sija Jaos/Ptri Ammunta Rastit Marssi Kirjallinen Pisteet

yhteensä
Sijalukupisteet

yhteensä
1. III/3. Ptri 83 87 80 72 322 7
2. 1/1. Ptri 77 79 85 68 309 14
3. KoulJ/EPtri 84 68 80 71 303 14
4. IV/ 3. Ptri 81 77 66 74 298 14
5. 1/ 3. Ptri 79 69 80 69 298 14
6. II/l.P tri 7 66 80 70 297 18
7. II/3. Ptri 72 77 55 66 270 24
Maaksimipisteet jokaisessa osakokeessa 100. Saman sijalukupistemäärän saavuttaneiden kes
keisen järjestyksen ratkaisi pistemäärä.
Yksiköiden sijoitus ammunnassa: 1. EPtri 84.00 p

2. 3. Ptri 78.75 p
3. 1. Ptri 77.00 p

Paras taistelija: Tkm Pääkkönen Petri Johannes 3. Ptri
14



4.9.87 KOTIUTETTIIN 
111/86 SAAPUMISERÄ
Palkitut:
Reserviupseeripiiri vänrikki Ari Eskola
Reserviupseerikerho vänrikki Jussi Olkkonen
Merenkurkun kilta vänrikki Ilkka Kiiski
Merenkurkun kilta kers Mika Heikkilä
Reserviupseerikerho kers Mats Björklund
Sotilaskoti tkm Jukka-Pekka Viitasaari
Autojoukkojen kiilta korpr Jukka-Pekka Cederlöf

7.10.87 KOTIUTETTUJEN 
I/87 240 VRKiTA PALVELLEET
Seuraavat palkittiin rannikonpuolustajan mitalilla:

Esikuntapatterilta
1. patterilta
2. patterilta

korpr Holkko Esa 
korpr Lahti Jari 
korpr Jalkanen Juha

KENTTÄPIISPA JORMA LAULAJA 
VIERAILI 27.10.87
Kenttäpiispa Jorma L a u l a j a  tutustui 
kotimaakuntaansa lokakuussa. Vaasa oli 
kohteena 27.10.87. Virastotalossa koko varus
kunnan palkattu henkilöstö kuunteli kenttä- 
piispan esitelmää ajankohtaisista asioista. 
Sen jälkeen oli vuoro tutustua patteristoon ja 
seurata tämän päivän varusmiehen elämää
kin hetkisen.

Illalla täyttyi Vaasan kirkko sotilaista ja 
seurakuntalaisista. Puhujia riitti ja laulupuo- 
lesta vastasi kurikkalainen Eero P i i r t o .

Kenttäpiispa kuuntelemassa oppituntia.
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Ministeri astumassa tutkavaunusta.

PU0LUSTUSMINIS1 
OLE NORRBACK 
VIERAILI 8.9.87
PATTERISTOSSA
Ministeri vieraili kotikaupungissaan alkusyk
systä ja tutustui myös patteristoon. Yleisesit
telyn lisäksi seurattiin asemaanajonäytöstä ja 
tutustuttiin patteriston koulutusvälineistöön 
kentällä. Päivä päättyi — kuinkas muuten — 
hernerokkapäivälliseen. Ministeri kuunteli 
mielenkiinnolla patteriston hankkeita ja lu
pasi omalta osaltaan vauhdittaa mm harjoi- 
tusaluekysymysten ratkaisua myönteisesti 
Vaasan kaupungin kanssa.



Mitali on kiinnitetty.

TYKKIMIES PAULI RIIHIMAALLE 
SOTILASANSIOMITALI 19.9.87

Varusmiehelle sotilasansiomitali myönnetään 
varsin harvoin, patteristossa tkm Pauli 
R i i h i m a a on ensimmäinen.

Mutta kyseessä olikin henki. Oululainen 
Pauli Riihimaa pelasti hyiseen mereen pu
donneen uimataidottoman pikkutytön vii
konloppuvapaallaan elokuussa Oulussa.

Patteristo kokoontui yhteisesti juhlista
maan mitalin jakotilaisuutta kentälle, jossa 
komentaja kiinnitti mitalin neuvokkaasti ja 
rohkeasti toimineen tykkimihen rintapieleen.

Kunniakirja on luovutettu.
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Rannikkotykistön reservin valiojoukot suorittivat kovapanosammuntoja 
Norrskärin linnakkeella 31.8.— 2.9.1987 välisenä aikana. Kertausharjoi
tuksiin osallistui kaiken kaikkiaan 142 reserviläistä. Kertausharjoituk
siin saapuminen oli porrastettu siten, että reservin päällystö saapui 
harjoituksiin 25.8. ja miehistö 28.8.

Kertausharjoitusten päämäärä on pereh
dyttää miehistö aina kehittyvään uuteen tek
niikkaan ja ylläpitää riittävä taitotaso, jotta 
iskuvoimamme aina olisi parhain mahdolli
nen itsenäisyytemme ja puolueettomuutem
me takaamiseksi. Tämän vuoksi oli tarvittava 
kertausharjoituskalusto siirretty ammunta- 
paikalle muutamaa päivää aikaisemmin jotta 
päästäisiin itse asiaan mahdollisimman no
peasti.

Reservin päällystö perehtyi tilanteeseen ja 
teki alustavat valmistelut ammuntoja silmällä 
pitäen ennen miehistön saapumista, jonka 
jälkeen siirryttiin Norrskäriin. Kuljetusväli
neinä toimivat merivoimien kalustolautta 
’’KALA” ja patteriston omaan kalustoon 
kuuluva ’’UISKO”.

Harjoitusten pääpaino asetettiin Norrskä
rin linnakkeen perustamiseen, sen toiminnan 
organisointiin ja meriammuntojen toteutuk-
18

seen. Tämä toteutettiin siten, että linnakkeen 
reserviläisesikunta sai käytännössä toteuttaa 
lähes kaikki linnakkeen perustamiseen liitty
vät työt.

Ainoa häiritsevä tekijä oli, että linnakkeen 
määrävahvuudesta puuttuivat mm linnake- 
komppania ja rannikkoilmatorjuntapatteri. 
Toivottavasti pääsemme seuraavissa harjoi
tuksissa näkemään kuinka nämäkin ’’istu
vat” kokonaisuuteen.

Meriammunnat suoritettiin linnakkeen 
raskailla rt-tykeillä, joilla ammuttiin kaiken 
kaikkiaan 120 laukausta. Patterin kaikki 
jaokset saivat oman koulutuksensa ja suoriu
tuivat tehtävistään erinomaisesti; maalilautta 
joutui ’’telakalle”.

Tärkeä koulutuksellinen ’’numero” oli 
myös ’’vihollisen” aamuöinen kommandois- 
ku saarelle, joka tapahtui helikopterilla ja 
kuljetusvene UISKOlla. Varsinkin esikunta,



Huolto suojaa kalleimpansa.

joka oli neljä vuorokautta paininut saarella 
olevien joukkojen tehtävien, tukikohtajako
jen, vartioinnin, yhteyksien ja monien mo
nien muiden ’’paperitöiden” parissa, näki 
mitä käytännön ongelmia saattaa tositoimis
sa tulla eteen. Nappijuttu.

Myös huolto sai kokea, mitä merkitsee 
puolentoistasadan miehen muonittaminen 
karulla ’’autiolla” saarella. Huolto suoriutui 
tehtävästään kiitettävästi ja annokset tuliva- 
taj allaan miehistölle, niin kuin tuliannokset 
tykeille. Tämä lienee yksi syistä joka vaikutti 
siihen, että reserviläisten myönteinen ja asial
linen suhtautuminen säilyi ja vahvistui koko 
harjoituksen ajan.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että nä
mä harjoitukset toivat vahvistuksen sille, että 
merenkurkun alueella pystytään tarvittaessa 
alueellinen koskemattomuus turvaamaan ja 
siten luomaan vahva pohja tämän Merenkur
kun alueen puolustukselle.

Kantahenkilökunnalle suurkiitokset erit
täin asiallisesta ja innokkaasta suhtautumi
sesta reserviläisten koulutukseen.

Kiitos!
Nor-rskärin linnakkeen reserviläisten puo

lesta linnakkeen esikunta

Esikunta ’’ready for action”.
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RANNIKKOTYKISTON VUODEN 1987 
KILPAILUAMMUNTOJEN TULOKSET
A. RANNIKKOTYKISTON 

PARAS JOUKKO-OSASTO 
(’’Karhulan malja”)

B. PARAS RASKAS 
RANNIKKOPATTERI 
(’’Tykistönkenraali VP Neno
sen kiertopalkinto”)

C. PARAS KEVYT 
RANNIKKOPATTERI 
(’’Kenraaliluutnantti 
AA Kantolan tykki”)

D. PARAS TULENJOHTAJA 
(’’Tulenjohtajan malja”)

1. VaaRPsto 2360
2. KotRPsto 2334
3. HankRPsto 2108
4. SIRtR 1923
5. TurRtR 1905

1. HanRPsto 1229
2. VaaRPsto 1205
3. KotRPsto 1175
4. TurRtR 890
5. SIRtR 876

1. KotRPsto 1159
2. VaaRPsto 1155
3. SIRtR 1047
4. TurRtR 1015
5. HanRPsto 879

1. ltn K Salomaa KotRPsto 604
2. ylil M Eskola HanRPsto 600
3. ylil V Taipalus VaaRPsto 600
4. ylik M Lehtimäki VaaRPsto 580
5. ltn J Ranta VaaRPsto 575

E. PARAS VARUSMIES-, 
TULENJOHTAJA 
(’’Tulenjohtajan hylsy”)

1. upskok J Nieminen HanRPsto 629
2. upskok M Huttunen KotRPsto 610
3. upskok T Kaaretsalo VaaRPsto 605
4. upskok T Lundqvist SIRtR 597
5. upskok M Räberg TurRtR 440

11/87 saapumiserä valalla Teuvalla.
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RANNIKONPUOLUSTAJAN PÄIVÄ 
KOTKASSA 15.8.1987

Perjantaina 14. elokuuta kokoontui 37 aktiivia kiltasisarta ja -veljeä toi- 
miupseerikerholle lähteäkseen suunnistamaan kohti Kotkan merikau
punkia.

Killan puheenjohtajan Pentti V ä y r y s e n  käteltyä kaikki läheltä ja 
kaukaa saapuneet siirryttiin linja-autoon.

Kauimpaa — Kaustiselta saakka — 
tulleelle H a r j u n  Sakarille tuli kui
tenkin rimakauhu ja hän päätti jäädä 
Vaasaan. Jotta vaimo olisi silti uskonut 
Kotkassa käydyn, Sakke tuikkasi kärsi
vällisesti kuljettajanamme toimineelle 
W e s t e r s t e n i n  Pentille kassinsa 
ja pyysi palauttamaan sen jonkin matka
muiston kanssa takaisin.

Tuskin oli saatu kuulluksi puheenjoh- 
tajammme tervehdyssanat, kun jo virit
täydyimme kiltalaiseen matkatunnel-

maan. Sehän tapahtui tietysti reippaan 
laulun merkeissä. Kaihoisasti saimme 
kuulla killan standaarillakin palkitun 
Edvin B a a s i n virittävän Kukkivat 
kummut tunteella, josta huokui Lapin 
kairojen kasvatin ainutlaatuinen hehku.

Vanhan kalmukin — Timmin — joh
dolla muutama muukin taisi piipahtaa 
mikrofonissa ennen lepoa ja valmistau
tumista tulevan merihenkisen päivän oh
jelmaan.

Saavuttuamme Kotkaan
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V ä y r y s e n  Pentti johdatti meitä Ky- 
minlinnaan, jossa on Kotkan Rannikko- 
patteriston esikunta. Asiantuntemus oli 
taattua, sillä olihan hän uransa yli 20 si
joituspaikasta pitkähkön ajan viettänyt 
tässäkin joukko-osastossa.

Ennen varsinaisen ohjelman alkua 
meillä oli vielä tovi aikaa, joten pistäy
dyimme upean Langinkosken partaalla. 
Saimme kuulla, että siellä sijaitseva kau
nis rakennus oli Suomen valtion Venäjän 
keisarille Aleksanteri IILlle vuonna 1889 
rakennuttama kalastusmaja.

Varsinainen rannikonpuolustajain päi
vän ohjelma alkoi Kuusisen satamassa, 
josta siirryttiin Kotkan Rannikkopatte
riston komentajan, everstiluutnantti Juk
ka V a a j a n kätteleminä Rankin lin
nakkeelle.

Puolen tunnin merimarssin jälkeen 
saavuimme perille, jossa meidät toivotti
vat tervetulleeksi mm. Rannikonpuolus
tajain killan puheenjohtaja, eversti evp

Yrjö P o h j a n v i r t a ,  Kotkan Ran
nikkopatteriston komentaja sekä päivän 
järjestelyvastuun kantaneen Kyminlin- 
nan killan puheenjohtaja Eero 
P e k k o l a .  Järjestäjät totesivat ilonsa 
siitä, että rannikonpuolustajia oli saapu
villa Suomenlahden, Saaristomeren ja 
Pohjanlahden alueilta pitkälti toista 
sataa.

Oli todettava, että pohjalaisissa on 
maanpuolustustahto sitkeässä: olihan 
joukkomme suuri ajateltaessa teke- 
määmme matkaa.

Suolainen meri-ilta oli saanut aikaan 
kovan nälän. Niinpä saimme nauttia 
Rankin ruokalan valmistamasta perintei
sen maukkaasta hernekeitosta.

Lounaan jälkeen matkamme jatkui 
yhteisalus Vahakarilla sekä siviilialus Vi
re IV:llä yhä etelämmäs, Haapasaareen, 
joka vuoden 1974 alkuun asti oli yksi 
maamme piskuisimmista kunnista. En
nen alueliitosta Kotkaan Haapasaaren

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja evl Jukka Vaaja toivottaa vieraat tervetulleeksi.
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Yhteysaluksella linnakkeelle.

väkiluku oli supistunut 77:ään.
Saareen saavuttuamme kiltojen pu

heenjohtajat laskivat seppeleen toisen 
maailmansodan jälkeisessä miinanrai
vauksessa kaatuneiden muistomerkille. 
Joukko hiljeni kunnioittamaan rannik- 
kotykistön ja laivaston suururakassa 
kymmenien tuhansien miinojen raivaus- 
työssä menehtyneiden muistoa. Olihan 
mielissämme, että työtä tehtiin vanhois
sa, ahtaissa aluksissa, joita ei ollut tar
koitettu aavan meren ankariin oloihin. 
16—18 tunnin työpäivät vuosina 1944— 
47 etsivät turhaan vertaistaan.

Lisäksi meillä oli mahdollisuus tutus
tua vanhaan, kauniiseen vuonna 1858 
valmistuneeseen kirkkoon.

Kesäaikaan vireän Haapasaaren eri
koisuutena on toimiva vanhan hyvän 
ajan kaikkea mahdollista tarjoavat seka
tavarakauppa, jossa tietysti kävimme 
hankkimassa matkamuistoja. Vaasalaiset 
olivat niin innoissaan, että tietyt artikke

lit loppuivat suorastaan käsiin.
Matkamme jatkui Vanhankylänmaa- 

han, jossa merivalvontatehtävissä toimi
nut ja toistakymmentä vuotta Haapasaa
ressa asunut sotilasmestari Mauri 
P i p p o 1 a toivotto meidät tervetul
leiksi.

Siellä, missä on maanpuolustajia, on 
aina myös sotilaskoti. Nytkin saimme 
nauttia Rannikkosotilaskotisisarten tar
joamat höyryävät kahvit, jotka koleassa 
säässä pienessä tihkusateessa maistuivat- 
kin mainioilta.

Vanhankylänmaasta merimarssi jatkui 
kohti Kotkaa. Merimiehemme 
R a t i l a i s e n  Harri sekä veneiden 
kanssa työskeen puuhasteleva 
E n h o 1 m i n Hasse olivat kovin kiin
nostuneita Vahakarin konehuoneesta, 
majoitus- ja peseytymistiloista. Ystävälli
nen aluksen henkilökunta suostuikin 
päästämään miehet esikuntineen laivan 
uumeniin tutustumaan.
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Kotkaan takaisin saavuttuamme il
lanvietto jatkui — kuinkas muuten — 
kerholla seurustelun ja tanssin merkeis
sä. — Niin, ja pitihän T o r v e n  Kallen 
ja kumppaneiden kiiruhtaa Kairassa tu
tustumassa. S u u t a r i s e n  Keijo 
katseli touhua ja kuiskasi: ’’Maltti on 
valttia’ ’.

Yöaika vietettiin kasarmilla. 
K y p ä r ä n  Paulin suorittaessa herä
tyksen huuliharpullaan Hasse totesi: 
” Ohoh, olipa niin lyhyt yö, ettei edes 
parta ehtinyt kasvaa”.

Sotilasaamiaisen nautittuamme kilta- 
veli Timo K a l l i o  soitti yksikköön 
Vaasasta ja välitti surusanoman: 
M a t t 1 a r i n Lasse oli poistunut ri
veistämme.

Kilta haluaa kunnioittaa innokkaan 
tiistaisaunojan ja aktiivijäsenen muistoa. 
Lassesta jäi mieliimme aina hyväntuuli
nen, elämänmyönteinen ja auttavainen 
kuva.

Sunnuntain aikaan väsynyt, mutta 
matkaansa ylen tyytyväinen joukko mat
kasi takaisin. Timmillä ja Venholla oli 
tietysti vielä metkut mielessä ja arpajai
sia pidettiin. — Westerstenin Pena lisäksi 
monien virkistykseksi pysäytti autonsa 
muutaman kerran . . .

Perille päästiin ja ilta päätettiin antoi
saa matkaa muistellen toimiupseeriker- 
holle. Ja kiltatyö jatkuu . . .

O O O

Näiden ajtusten ilmestyessä olen siirty
nyt patteriston riveistä toisiin tehtäviin. 
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Teitä, 
joiden kanssa sain joukossanne viiden 
vuoden ajan työskennellä.

PEKKA KURVINEN

Muistotilaisuus Haapasaaressa.
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ASEVELVOLLINEN — 
RESERVILÄINEN — 

KILTALAINEN
Joukko-osastohengen ylläpitämiseksi ja maanpuolustustahtoisen 
väen yhdistämiseksi on syntynyt laaja, koko maan kattava maanpuo- 
lustuskiltatoiminta. Periaatteena on se, että kiltaveljiä yhdistävät kiin
nostus puolustusvoimiin ja niiden toimintaa kohtaan. Leimallista kilta- 
työlle on riippumattomuus sotilasarvosta, ts eri killoissa on jäseniä so
tamiehistä kenraaliin. Myös naisilla on mahdollisuus päästä kiltasisa- 
riksi.

Lähinnä Vaasan Rannikkopatteriston yh
teyteen on eteläiselle Pohjanmaalle syntynyt 
Merenkurkun kilta, jossa tällä hetkellä on 
maksaneita jäseniä pitkälti toista sataa. Soti
lasarvot ovat jakautuneet tykkimiehestä 
everstiluutnanttiin. Killan jäseninä on myös 
lukuisia maanpuolustushenkisiä naisia.

Killan toimintaan kuuluvat retket ampu
maleireillemme ja muihin maanpuolustusti- 
laisuuksiin, urheilu (jalkapallo, shakki), 
tanssit ja illanvietot, herrasmieskilpailut jne. 
30 markan vuotuiseen jäsenmaksuun sisältyy 
myös joka tiistainen saunomismahdollisuus 
toimiupseerikerhon edustalla olevassa erino
maisessa hirsisaunassa. Jäsenmaksuetuihin 
kuuluu edelleen nyt edessä oleva Porrastus, 
joka on samalla killan tiedotusjulkaisu. Siitä 
on mukava seurata kolme kertaa vuodessa

patteriston tapahtumia koitutumisen jälkeen
kin — lehtihän postitetaan kotiin. Myös ran- 
nikkotykistöaselajin tiedotuslehti Rannikon- 
puolustaja jaetaan jokaiselle jäsenelle. Killan 
puheenjohtajana on Vaasan Rannikkopatte
riston , entinen komentaja everstiluutnantti 
Pentti V ä y r y n e n .

Kilta onnittelee Teitä aliupseerikurssin 
suorittaneita ja toivottaa jokaisen tervetul
leeksi kiltatoimintaan mukaan. Jäsenmaksu- 
lomakkeen saa sotmest K U u r o 11 a , yliv 
S K a u p p i s e l t a  tai vaikkapa oman yk
sikön vääpeliltä.

Nuorta väkeä tarvitaan aina!
KILTATERVEISIN 

MERENKURKUN KILTA

KASKISTEN KAUPUNKI TÄHKÄ OY
KASKO STAD 64260 KASKINEN

KASKELOTTI MUOTOLASI OY
KASKINEN 27320 IHODE

KEM IKALIO H O ITO LA M ARGIT AHLAISTEN KUKKA
Satamakatu 2, RAUMA 29700 AHLAINEN, puh. 556 344

KUORMA- JA TAKSILIIKENNE FOTO BJÖRNDAHL
ALTTI M ÄKIVAARA Isokatu 5, 67100 KOKKOLA

PORI
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VMTK PALSTA
Varusm iestoim ikunta on pelkästään varusm iesten m u od os
tam a elin. Joukko-osaston K om entajan hyväksym ä ja  m ää
räämä, VM TK on osa joukko-osastoa.

M eidän pääm ääränä on om alla toim innallam m e edistää  
m aanpuolustustahtoisten ja  tehtävänsä taitavien, m yös taita
m attom ien, sotilaiden kasvattam ista.

Täm än pääm äärän toteuttam iseen olem m e tänä vuonna  
osallistuneet kolm en eri puheenjohtajan ja VM TK:n avulla.

A lkuvuodesta  toim inut A lik K oivum äki osallistui vuosit
taisille VM TK-päiville ja sai erittäin paljon kiitosta to im in
nastaan siellä. H än järjesti tavanom aiset sisäiset urheilukil
pailut sekä taisteli etelästä tulevien m iesten lom a-ajoista, 
varsinaista tu losta ei syntynyt, m utta yritys oli hyvä.

Vuoden puolivälin puheenjohtajana toim i A lik M äkeläi
nen, joka jatkoi perinteistä linjaa eli järjesti turnaukset sekä 
toteutti VM TK:n sääntöm ääräisiä tehtäviä.

Loppuvuoden puheenjohtajana toim ii allekirjoittanut. 
O len yrittänyt paikata edellisten tekem iä ’’virheitä” ja  
heidän jättäm iä aukkoja. O len m yös järjestäm ässä tutut 
vanhat turnaukset joulukuun aikana.

V ideotilanteen parantam inen on ehkä tällä hetkellä ko
vim m an työn alla. M yös erilaisten työsuojelullisten  seikko
jen kohentam inen on tärkeim piä tulevia ja ajankohtaisia  
tehtäviä.

M yös puheenjohtajan sijoittam inen suurim m alle alokas- 
patterille on antanut mahtavat puitteet saada aikaan enem 
m än. Ja näin lyhyellä ajalla on tullut pelkkää m yönteistä pa
lautetta siitä. Suosittelen jatkossakin.

Olen myös taistellut puheenjohtajan ja VM TK:n im agon  
nostam isen eteen, vielä en ole täydellisesti saavuttanut tavoi
tetta. Ja toivottavasti seuraava VM TK, keitä siinä sitten o n 
kin, ponnistelee sam aan tapaan. Silloin voin o lla  ylpeä m yös 
reservissä palvellessani.

KUNNIOITTAEN 
VMTK:N PUHEENJOHTAJA 
NIKLAS NYHOLM
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HYVÄKSYNTÄ
(eilentänäänhuomenna)
Jokainen meistä on kipuilija.
Etsimme . . . omilla ehdoillamme.
Lapsena tappelimme sisarustemme kanssa — 
äidin rakkaudesta tai sitten muuten vaan. Tu
limme murrosikään — mursimme rajoja ih
metellen itseämme. Se oli eilen.

NYT ON TÄNÄÄN: Meidän pitäisi olla 
omillamme. Itsenäisiä ja vahvoja nuoria per
soonia. Kuitenkin meillä on epävarma olo — 
itsestä, maailmasta, tarkoituksesta.

Mitä on huomenna? Muusta en tiedä, mutta 
päämäärämme (mikä tahansa) vaatii valinto
ja. Valinnat voivat epäonnistua, odotukset 
mennä pieleen. Seurauksena ristiriitoja, jot
ka ovat kuitenkin pelastus. Niiden kautta on 
mahdollisuus kasvuun, nöyryyteen . . . ’’Mi
nä pieneksi kasvan ja sisältä uudistun”. Huo
minen on kasvamista.

Olen ’’puhunut” kipuilusta — itsensä kans
sa. Kuitenkin liikumme ihmisten seassa — 
peläten hyljätyksi joutumista!

Raamatun kertomuksessa Jeesuksen eteen 
tuodaan syntinen ihminen, joka lain mukaan 
tulisi kivittää. Jeesuksen vastaus tilanteeseen: 
’’Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä 
ensimmäisenä kivellä. ” Ja syyttäjät ovat kai
konneet! Jeesus kysyi: ’’Missä ovat sinun 
syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuomin
nut?” ’’Herra, ei kukaan.” ” En minäkään si
nua tuomitse; mene, äläkä enää syntiä tee.”

Voimme elää vapaina tätä päivää ja huomista 
nyt, aina ja . . . Sillä hyväksymisen perusta 
on se, että Jumala hyväksyy meidät Kristuk-

VMTK auttamassa invalideja heidän kokoukses
saan.

sessa yhteyteensä sellaisenaan. Olemme ar
mahdettuja. Siksi saamme armahtaa toisi
amme.

NÄITÄ MIETTI 
NOITA KIRJOITTI 
TYKKIMIES. VARUSMIESPAPPI 
KARI KANALA

T:MI VEIJO MÄKITALO VALOKUVAUSLIIKE RAILA KY
29970 LAUTJÄRVI Keskuskatu 11, PL 5, 60101 SEINÄJOKI

Puh. 523 110

OY M ODULEX AB STUDIO M ÄKINEN
Vähähelkkiläntie 54 Härmänraitti 4

20810 TURKU, puh. 921 - 357 864 60200 SEINÄJOKI
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Näissä Kuopion Väinölänniemen valotaulun osoittamissa 1—1-lukemissa edettiin aivan ottelun loppuhetkil- 
le PsPr:n ja VaaRPston välillä ennenkuin panssarimiehet hieman onnekkaalla tavalla ratkaisivat tasokkaan 
kamppailun edukseen.

PATTERISTO HOPEALLE
Vaasan Rannikkopatteristo puolusti hienosti mainettaan urheilevana joukko- 
osastona yltämällä hopealle puolustusvoimain jalkapallomestaruuskisojen 
lopputurnauksessa Kuopiossa.

Hyvätasoisessa loppuottelussa perinteik
käällä Kuopion Väinölänniemen nurmella 
VaaRPsto sai tunnustaa Hämeenlinnan Pans- 
sariprikaatin niukasti 1—2 (0—0) paremmak- 
seen, ja vain huono onni esti VaaRPston ta
soituksen ja jatkoajan aivan ottelun viime 
minuuteilla.

VaaRPsto selvitti tiensä lopputurnaukseen 
jo loppukeväästä nuijimalla viimeisessä kar
sintaottelussa Keuruun Pioneeripataljoonan 
peräti 9—0.

Lopputurnaus pelattiin kahdeksan jouk
kueen voimin kahtena neljän joukkueen loh
kona, jossa lohkovoittajat pääsivät finaaliin 
ja kakkoset pelasivat pronssista.

Vaasalaiset voittivat ensimmäisessä pelis
sään kuopiolaisen Asevarikko l:n niukasti 
1—0. Maalin teki päällä Kim S a l o  Teppo 
P ä t t i k a n k a a n  esityöstä. Seuraavas- 
sa ottelussa vastaan asettui Uudenmaan Pri
kaati, jonka VaaRPsto sai tunnustaa 0—2 lu
kemiin paremmakseen. Kun muut joukkueet 
pelasivat sopivasti ristiin, riitti VaaRPstolle 
viimeisessä runkosarjan ottelussa 1—0 voitto 
edellisvuoden mestari Karjalan Lennostosta

finaalipaikkaan.
VaaRPston maalista vastasi Tom H a r j u  

Tommi V i r k a m a n esityöstä.
Loppuottelu olikin sitten kahden taitavan 

joukkueen välienselvittely, joka päättyi Pans- 
sariprikatin 2—1 voittoon. Vaasalaisten maa
lin teki taas Tom H a r j u .

VaaRPsto selviytyi nyt toista kertaa, tur
nauksen yli 50-vuotisen historian aikana, ho
pealle. Edellisen kerran ’’tykkimiehet” olivat 
hopealla vuonna 1984, kun lopputurnaus pe
lattiin Vaasassa.

JUHA RANTALA

Vaasan Rannikkopatteriston joukkueessa pelasivat 
Anders Lindvall, Tommi Virkama, Anders Mecklin, 
Ari Kurki, Harri Kevari, Kai Sorvista, Tom Lang- 
fors, Juha Harju, Ville Lyytikäinen, Tom Harju, 
Teppo Pättikangas, Stefan Bengs, Kimmo Kuusisto, 
Kim Salo, Juha Lehtovaara, Ari Korpela, Dan Jär
vinen, Kaj Ingerström, valmentaja Kalevi Uura
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Härmän Kuustaa:

VAKIOVITSI
Saatta kyllä uskua tällä sanalla, jotta komi- 
an ja reirun rintamamiäsjuhlan ne kunnani
sät, toimehenpani takavuasina meirän 
vanhalla kansakoululla niinkun aviisista nä- 
jittä. Oli ohjelmaa kaikesta laista, oli pötyä 
pöyräs ja kaffit päälle nisun kans.

Ja väkiä oli sali täynnä. Eres istuumma me 
rintamamiähet emäntinensä. Ja sitte muu juh- 
layleesö takana.

Syräntä se lämmitti. Tunnustuksen sanoja 
saimma joka puhujalta. Kunnanjohtajakin sa
noo jotta

— Ei okaasi ny täälä vapahina ja näin rel- 
levää ilman näitä jermuja.

Ja soranaikaanen komentaja sanoo samaa 
ja kehuuki meitä oikeen miäskuittaasin.

Sitte tuli suuri yllätys. Ajatelkaa, kun mei
rän vanha opettajatar oli kans saapunu Tik
kurilasta asti, johona se viättää vanhuuren 
päiviänsä. Kunnanisät, rompit, olivat sen sä
lää hommannehet ja pitänehet sitä piilos. Ja 
vaikutus oliki valtava.

Keppihinsä nojaten se ilimestyy kateetteril- 
len kun taivahasta puronnehena. N’otta kyl
lä kohahros kuuluu ja näkyykin. Silimät leves 
äijältä kun äijältä jotta

— Mitä herttintähäre, meirän opettajatar, 
on kun onkin!

Miälehen tulvahtivat muistot, ne rakkahat 
muistot mennehiltä lapsuuren päiviltä, kun 
opettajatar siiloon nuarena ja hoikkana sei
soo tuas samas paikas mustantaulun eres ja 
opetti meitä. Ja ny s’oli niin pikkuunen ja tuk
ka lumivalkoonen.

Muistot myllerti. Ja kun se hymyyli meil- 
len tuttua lempiää hymyänsä ja ensi sanook- 
sensa mainitti, jotta rakkahat poijat, niin 
syrän siinä nyrjähti. Piti niäleskellä karvasta 
palaa oikeen aika lailla.

Mun viäres istuu rontti ja leviähartiaanen 
Santalan Jussi. Se rupes heti vesistelemhän.

Jussi on aina ollu hirviän hellänluantoonen. 
Oli karski ja kovettu etulinjan miäs, mutta sii
loonkin tunneasioos niin herkkä n’otta maraji 
heti, jos koriasti puhuttihi. Viinaa s’ei kärsi- 
ny ollenkaan. Ei ainakaan, jos oli vähä.

N’otta mä töyttäsin sitä kupheshe ja nau
rajin jotta

— Älä riivattu ny julukee ruveta köllöttäm-

hän. Ei täs mitään kuulekkaan, kun rytkyt ja 
hytäjät siinä kun sylttyvesi.

— Rakkahat poijat, ilo on suuri tänä 
päivänä . . .

Opettajatar nosti sormensa pystyhyn.
— Kyllä minä muistan. Minä näjen teirät 

jok’ikisen niinkun ennen näjin, kun istuutta 
täs samas salis pikku poikina, kultaasina kun
non poikina.

Täytyy tunnustaa, tuli pyyhkäästyä silimän- 
nurkkaa, vaikk’olis yrittäny olla kuinka kar- 
kiaa. Mutta pyhkääsi ne muukki. Jussi oli 
yhres klinkus ja rohaji kun sysisäkki. Emän
nät kesti paremmin niinkun aina.

— Ja sen minä toki erityysesti muistan, kun 
nämä rakkahat poikani lähtivät rintamallen. 
Tänne koulullenhan siiloonkin kokoonnutti
in. Ja vissihin tekin, poijat, muistatta, mitä 
minä teillen siiloon puhuun. Kuinka kaunis 
yhteenen ilta meillä olikaan täs samas salis.

Siappasin nästyykin plakkarista ja niistin. 
Ja salaa sutaasin silimiäni. Vilkaasin muija
han. Ei se hoksannu, kun kuunteli. Ei passan- 
nu näyttää. Olis kotona sanonu, jotta 
pehemoonen miäs.

— Siitä mun on miäleni hyvä, jotta ai
na minä koitin neuvua näitä poikiani oikial- 
len tiälle. Ja uhraannuun teitä palvelemhan, 
yksin teitä vaan. Sen tähre en naimishinkaan 
koskaan menny. Annoon kaikkeni teillen.

Oli kauhian vaikia istua, kun sialun pohja- 
muraskat kääntyyli ja nouseskeli liika tihiää 
ylähäppäin. Hätäännyksis hairasin paperos- 
silooran plakkarista ja ihan vissihin olosin va
hingon iskeny savuuksi, mutta muija nykääsi 
ja kattoo rumasti.

— Ja hyviä miähiä minä sainkin teistä. Ei 
tullu turhan puhujia, ei kaksimiälisyyksien la- 
telijoota, kun teirän opettajatarkaan ei sellaa- 
sehan antaantunu. Minä en yksinkertaasesti 
koskaan oo alentunu kaksimiälisyyksiä eres 
kuuntelemhan. Kuinka sitten olosinkaan niis
tä mitään tiänny?? Ja se oli hyvä ja se sama 
puhtaus siirtyy teihin.

Opettajatar naurahti hertaasesti.
— Ja kun te tämän koulun jätittä, teistä tu

li hualehtivia ja tarkkoja perheenisiä. Voin yl- 
peyrellä sanua, jo tta  sen hyveen 
harjoottamises te menittä jopa liiallisuuksihin.
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Ja ny mä sen sanon . . . ilolla. Muistama
han te, mitä vastasitta mullen siiloon yällä, ku 
rintamalle menua valmisteltihin? Kaikki oli jo 
kunnos, sotilasjunan piti lähtiä kello neljä aa
mulla. Ja kun te keskiyällä olitta polkupyä- 
rään kans tuas koulun pihas kotia lährös, 
kävääsemäs, niin tulin ja sanoon jotta

— Leväkkää, hyvät poijat, täälä nämä 
muutamat tunnit.

Ja mitä te vastasittakaan? Ai ai, se tunnon- 
tarkka hualehtiminen koto-oloosta! Min’oon 
miälenlämmöllä ylpeelly siitä kaikillen tutta
villeni, kun se vastaus oli niin kertakaikkisen 
epäitsekäs ja jopa liikaa lähimmääsistä hua- 
lehtiva. Ja niinkin piänes asias, n’otta se lä
henteli koomillisuutta. Ja saatta kernaasi 
tiätää, jotta kaikki ovat sille nauranhet tikah- 
tuaksensa, mutta ihaallen. Siit’on tullu jopa 
vakiovitsi, nii-in, vakiovitsi, mihinä oonkin 
oleskeltu.

Opettajatar silimääli meitä äijiä tutkivasti 
ja lisäs jotta

— Ny te itkettä rakkahille muistoolle, jä- 
jen sen, mutta kohta te nauratta. Ja nauratta 
te emännäkkin, on näiren poikien vastaukselle 
makiasti nauranhet korkiastioppinhet profes
sorikin. Mutta huamakkaa, syvintä siinä on: 
Mitä ihiminen piänes, sitä suuresi

Opettjatar nosti kätensä voitonriamuuses- 
ti ylähä ja julisti jotta

— Se vastaus oli: Me kävääsemmä vaan 
kotona kellon vetämäs!

Koko sali räjähti nauramhan. Me pyhiim- 
mä kyyneliä, pukiimma toisiansa kun kaka
rat ja emännäkkin oikeen huuti jotta 
— Voi voiii . . .  hi hi hi . . . hu hu huu . . . 
o ttaa kipiää . . . äläkää viittikö . . . 
uuuuuuu . . .

Kyllä siinä Santalan Jussinkin itku iloksi 
muuttu.

K A H V ILA -R A V IN TO LA  R O SO LLI Y H T Y N E E T  PAPERITEHTAAT OY
M arja  A la -U otila VVALKI-PAKKAUS

Noormarkku, puh. 551 700 Koulukatu 25 B

UMTO5J»£s<yT
VMKOPfsUÄ
r£Ksr»iU£N

H i ¡1
Nykyaikaisin menetelmin, hygieenisesti ja ammattitaidolta tekstiili
huollon koko kova. Monipuoliset palvelumme takaavat joustavan ja 
varman tavan hoitaa yritysten ja laitosten vaativan tekstiilihuollon 
Jatkuva laaduntarkkailu Ja työnsä esaava henkilökuntamme on jous
tavan ja toimintavarman asiakassuhteen takuun».

TAMA MEIKKI: 
O H  T Y Ö M M Z  :mmm
tak

Mariankatu 16—18, K-A n k^skussairssia 
67200 KOKKOLA. Puh. 968-14394.
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HAASTATTELU — 
KAPTEENI AHOLA
Haastattelin koulumme entistä johtajaa Kapteen 
Aholaa ennen hänen lähtöään esiupseerikurs
sille. Tiukasta aikataulusta ja hänen pyynnös
tään johtuen, teimme haastattelusta lyhyen 
ja ytimekkään.

MISSÄ SUORITITTE OMAN 
VARUSMIESPALVELUKSENNE?
— Astuin palvelukseen Hämeen ratsujääkä- 
ripataljoonaan Lahteen Hennalaan v. 1970 ja 
kävin myös RAUKrn siellä. Myöhemmin 
RUK Haminassa ja kokelasaika Kaartinpa- 
taljoonassa Helsingissä.
JÄIKÖ TÄLTÄ AJALTA 
JOTAIN ERITYISIÄ MUISTOJA?
— Jäi, HämRJP:ssä oli kova koulutus.

OLIKO AMMALLINNE VALINLA LEIU 
LE SELVÄ ENNEN VARUSMIESAIKAA?
— Ei ollut.
MISSÄ VAIHEESSA PÄÄLILLE JÄÄDÄ 
ARMEIJAN PALVELUKSEEN?
— Noin vuoden kuluessa sen jälkeen.
MILLÄ MIELELLÄ LÄHDELLE NYL 
ALKAVALLE ESIUPSEERIKURSSILLE?
Uteliaalla.
MAINILKAA JOILAIN HYVÄN SOLI- 
LASJOHLAJAN OMINAISUUKSIA?
— Oikeudenmukainen. Huolehtii maan hil
jaisista ja pitää linjansa.
MILEN KUVAILISITTE ITSEÄNNE TÄU 
LAISENA JOHTAJANA?
— Se on muiden määriteltävissä.
KAUANKO OLETTE TOIMINEET 
AUK:SSA?
— Kaksi ja puoli vuotta, yhteensä kahdek
san kurssia.
OMA ASEMANNE PUOLUSTUSVOI
MISSA?
— Yksi muiden joukossa.

ENTÄ NAISET ARMEIJASSA?
— Ei minulla mitään naisia vastaan ole, 
mutta itse asepalvelukseen en katso heidän 
soveltuvan.
ONKO KOULUTUS ARMEIJASSA NY 
KYÄÄN LIIAN PEHMEÄÄ?
— Ehkä aavistus on pehmeätä, mutta mi
tään järisyttäviä muutoksia ei ole tapah
tunut.
SUOMEN JA PUOLUSTUSVOIMIEN 
SOTILASPOLIITTINEN ASEMA TÄLLÄ 
HETKELLÄ?
— Eipä se siitä mihinkään ole muuttunut, 
tosin nykyinen pohjoisen suunta on tullut 
vuosi vuodelta tärkeämmäksi ja meidänkin 
asema siinä mielessä tulee esille, mutta pieni
hän me olemme muiden joukossa.
TÄYTTÄÄKÖ PUOLUSTUSVOIMAT SIU 
LE ASETETUT VAATIMUKSET?
— Toivottavasti, tähän mennessä kyllä.
ONKO SODANUHKA NYKYPÄIVÄNÄ 
REALISTINEN?
— Lähi-idän levottomuuksien takia on, ikä
vä kyllä.
LOPUKSI MIELIPITEENNE KURSSI 
96:STA?

— Kurssi 96 on yksi kurssi muiden joukossa, 
joskin siitä yrittävämmästä päästä ja sitä- 
myöten on siitä jäänyt myönteinen kuva.

AUK:n oppilaiden puolesta esitän kiitokset 
Kapteeni Aholalle hänen merkittävästä työs
tään koulumme johtajana.
Toivotamme onnea ja menestystä jatkos
sakin.

MIELIPITEENNE SIVIILIPALVELUS 
SESTA?
— Se on lain mukainen systeemi, joten en MIKKO PEKKALA
minä siihen kummempaa kantaa ota. KORPRAALI
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KURSSI 96 REILASSA
Vaasan AUK:n kurssi 96:n taidot mitattiin ja punnittiin loppuleirillä Py
härannan Reilassa. Vietimme luonnonkauniilla paikalla 22.— 26.9. väli
sen ajan. Eri asia oli ehdimmekö tästä kauneudesta nauttimaan.

Tiistaiaamuna 22.9 herätys klo 5.30. Ei 
löytynyt oppilaan suusta positiivista sa
nottavaa. pelätty, ehkä jossain mielessä 
odotettu leiri oli todella lähellä; muuta
man tunnin päässä. Leirivarustus oli las
tattu autoihin jo edellisenä päivänä. Hä
täinen aamupala ruokalassa ja mtkaan.

Lähes viiden tunnin marssiin suhtau
duttiin varsin tyypilliseen tapaan: vaaka
tasoon ja unta silmään. Ahdasta oli, 
mutta huolimatta kaverin saappaista, 
jotka olivat vatsan päällä (eikä kenttäla- 
piokaan ihan paras tyyny ollut) uni tuli 
hyvin.

Sää ei todellakaan suosinut meitä en
simmäisenä päivänä. Pikkuhiljaa pitkin 
päivää sade yltyi iltaa kohti. Mutta teltan 
lämmössä se ei enää haitannut. Tykkilin- 
jan karaistuneet pojat kuitenkin olivat 
sateessa myöhään yöhön. Vaikka oli se 
pikku pakkokin, koska telttakepit olivat 
Vaasan AuK:n ullakolla. Pienten vai
keuksien jälkeen yö oli kuitenkin varsin 
rauhallinen.

Toisena päivänä pääsimme sitten tosi
toimiin. Lupaavan alun jälkeen iskemät 
alkoivat mennä yhä kauemmas maalista. 
Syykin löytyi. Hiekkaisessa maassa tykit 
olivat päässeet siirtymään. Korjausten 
jälkeen iskemät alkoivat olla suunnassa 
ja etäisyydessä jopa siinä määrin, että 
osuimme maalilauttaankin. Tässä vai
heessa koulun johtajankin suu venyi hy
myyn. Miehet toisella tykillä innostuivat 
osumasta niin paljon, että alkoivat am
pua omaan haluamaansa tahtiin. Sen jäl
keen emme enää hymyä nähneetkään.

Torstaina taas sää oli välillä niin su

muinen ja sateinen, että laser-mittarilla 
ei kyetty mittauksiin. Niinpä siirryimme 
suorasuuntausammuntaan. Meillä kes- 
kiömiehillä ei ollut mitään tätä vastaan, 
meitähän ei siinä tarvita ja niin pääsim
me mekin näkemään ensimmäiset iske
mät. Iltapäivällä tuli komento ajoon. Tu
los: muutto kilometri pohjoiseen.

Yöllisten Lähipuolustusharjoitusten 
:= kiroilua ja kompurointia pimeässä 
metsässä) jälkeen perjantain ammunnat 
menivät jo lähes rutiinilla (!?!!). Päivä 
kului suurimmaksi osaksi suorasuun
tauksen merkeissä. Iltapäivällä valmis- 
tauduimmekin jo paluumarssiin. Monien 
ilmeet olivat helpottuneet.

Varsinaisia huippuhetkiä leirillä olivat 
tietysti tiistai- ja perjantai-illan sotku + 
sauna. Munkkikahvit todella tekivät 
kauppansa. Puhumattakaan ’’firman” 
saunaillassa tarjoamista makkaroista ja 
mehuista. Oman värinsä leiriin toi myös 
paikalla vieraillut TV:n kuvausryhmä. 
Hallitsimme kuitenkin itsemme hyvin ei
kä suurempaa esiintymiskuumetta ollut 
havaittavissa. Kuvaussopimukset taisivat 
jäädä vähiin.

Lauantaiaamulla paluumarssille läh
dettiin ruokailun ja koulun johtajan pi
tämän leiriyhteenvedon jälkeen. Auton 
lavalla monet keskustelivat varsin innok
kaasti kuluneesta leiristä. Tosin yksimie
lisiä oltiin siitä, että kyllä uni tulee pa
remmin koululla omassa punkassa kuin 
joukkueteltassa, jossa kipinämikko on 
nukahtanut ja katto vuotaa . . .

UO PETRIK NURMINEN
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KURSSI 96 KUVINA
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’Hitsi” korp Mäenpää, ’’Mussu” korp Limpimaki, ’’Haro” korp Lehtovaara, ’’Iaiumu” korp Hankinen, 
’Nipo” alik Keisala.

Kok Gynther jalon urheilulajin kimpussa, josta 
’’särmä” korpraali Lehtovaara on jo suoriutunut ...

Alik Kivistö ja alik Keisala: ”Hej Börje, riisu suk
kahousut ...”
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Korp Pekkala ’’joskus” muinoin singahtamassa hä- It’s a long way to VaaRPsto!
lytysryhmän tarkastukseen kannibaalivarustuk-
sessa.

Korp Mäenpää ’’tylyttämässä” lapsukaisia, jotka 
ovelasti ryöstivät hänen palveluslakkinsa.

Korp Mäkinen: ’’Läpikö kaappitarkastuksesta? No, 
se on siin kinthaalla ...”
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TUPA 1
Korpi Matti: Laihian konsta, 
joka hitsaili tämän tästä ja st
ressasi myös. Luuli olevansa 
aina oikeassa, hänhän hoitaa 
hommat kotiin. Uhkasi vahin
goittaa kavereitaan polkupyö
riä viskelemällä. Motto:
” Miks aina minä!”

Latvanen Jari: Tuvan Pelle- 
Hermanni Espoosta, joka eli 
joka yö ääshoul-pelon vallas
sa. Kova hukittaja, joka ei 
kuitenkaan aina onnistunut.
Varma RT-kouluun menijä 
alusta asti. Motto: ’’Ensi yö
nä se tulee!”

Lehtonen Petri: Lääketieteen 
mies Vaasasta, joka sekoili 
loma-anomustensa kanssa.
Riensi kuitenkin aina lomilla 
katsomaan sievää vaimoa ja 
pontevaa jälkikasvua. Jakoi 
usein vihjeitä halvoista au
toista, mutta sortui lopulta it
sekin ostamaan itävalmistei- 
sen ohjuksen. Motto: ’’Voi 
vitsi!”

Muilu Mikko: Pikkumies 
Vantaalta, joka ei ollut varma 
mistään eikä koskaan. Pärjäsi 
kuitenkin hyvin, ainakin kir
jallisissa tehtävissä. Stressasi 
joksus vähän liikaa, mutta 
mitä siitä. Motto: ’’Tämä asi
ahan ei nyt ole aivan varma, 
mutta . . . ”

Mustonen Jomppa: Ihmemies 
Hyvinkäältä, joka ei useimmi- _ ;
ten tiennyt, onko puussa vai 
maassa. Antoi jopa vinkkejä 
siitä, että jää kesäkessuksi.
Motto: ’’Kaikki luulee ett mä 
olen ihan daiju”.

Peitso Janne: Peit Shop Boys 
Käläviältä. Palasi lomilta ih
meellinen ihottuma kaulalla 
ja iloinen virnistys naamalla. 
Lepäsi sairaalan lämmössä 
suurimman osan ajasta. Kui
tenkin melkoinen tuvan me- 
nomies. Motto: ’’Nyt jos pää- 
sis siviiliin . . . ”

Rotkus Mika
Tupa l:n örisijä Porista. Kovin 
salasyömäri. Istui Kaappinsa 
vieressä, luki ja söi salaa. Fiat 
127:n onnellinen omistaja oli
si vienyt vaikka kaikki Porilai
set kulkuneuvollaan kotiin, 
mutta kun on niin hankala 
ajaa ja keskikulutuskin nou
see. Kävi toisen puolikurssin 
Tilkasta käsin. Motto: ’’Suo
ritan aliupseerikerhon iltavah- 
vuuslaskennan”.

Valkama Juha-Matti: Maan
viljelijä nuorukainen Isosta- 
kyröstä, jota ei kurssiloman 
jälkeen nähty juuri lainkaan. 
Lähti kuittaillen kuukauden 
urheiluvapaalle hiihdelläk- 
seen Lapin jängillä. Muuten 
ihan kiva mies. Motto: ’’Mää 
lähren ny!”.

Ahonen Jouni: Lentopalloi
lumme suurlupaus (?) Vaasas
ta, jonka kaappi oli lähes aina 
näkemisen arvoinen. Ei stres
sannut turhista mikä sopikin 
särmälle koululaiselle. Riensi 
aina vapailla lentopallohar- 
joituksiin tai sievän naisolen- 
non luo. Motto: ’’Mitä väliä 
sillä on?”

36



Annala Antti-Pekka: Seinäjo
kelainen, joka puhui 10 % asi
aa ja 90 % aivan muuta. Sai 
leirille mahdottoman kokoi
sen ruokapaketin, joka olisi 
riittänyt vaikka koko linjalle. 
Piti pizzoista ja jopa oluesta. 
Motto: ” Mä oon kyllä nyt sit
ten aivan sippi.”

Hirsimäki Miika: Steppaava 
punssiupseeri Merikarvialta, 
josta koulu johtaja uhkasi 
tehdä tappajan. Omasi linjan 
parhaat tukanleikkuuvälineet, 
joita auliisti lainaili. Lähti ko
measti RTK:hon. Motto: 
’’Vain upseerit juovat 
punssia”.

Furuholm Pasi: Tupa l:n kovin 
kuittailija Porista. Kypsyi täy
sin lähdettäessä Perhoon 
VLVdlä sotainvalidikeräyk- 
seen. Rakasti nukkumista, 
josta johtui hänen kauneuten
sa. Motto: ” Kyl’ mua nii 
raivostuttaa’ ’

Kaisala Jyrki: Mahdoton nipo 
Vaasasta. Ei varmistunut 
RTK:n paikasta sitten millään 
vaikka sai sen linjan parhailla 
pisteillä. Omasi tavan hukata 
tavaroitaan toisten kaappeihin 
lähtiessään harjoitusvapaille. 
Motto: ’’Hei, onks kukaan 
nähnyt mun sukkia!”

TUPA 2
Viljamaa Ahti: TV-linjan per
verssein mies, joka muistutti 
olemassaolostaan mahtavalla 
valkosipulin löyhkällä. Yritti 
maustaa jopa Keisalan kita
ran tällä mausteella. RTK kut
sui omaansa ja lähdössä oli 
hiukan kuittailun makua. 
Motto: ’’Hei jätkät, ootteks’ 
te kuullu”

Välipakka Jouni: Linjan pie
nin, muttei vähäpätöisin mies, 
joka käytti aikansa rullasuksi- 
hiihtelyyn. Lähti kuin lähtikin 
RT-kouluun.

Ylivinkka Timo: Talousmies 
Lehtimäeltä, joka näytti kun- 
tensä leirillä paahtamalla 
popcorneja kamiinan päällä, 
jopa onnistuen siinä. Kun taas 
vaijerimiehenä ollessaan 100 
mrnkin virheet olivat pieniä. 
Motto: ’’Mää en tiä mittää!”

Haaparanta Mika ’’Mike”:
Viestilinjan rääväsuinen kuo
pus, joka kulutti ivrnsä Bir-

rassa nauttien olutta alaikäi
senä. Odotti synttäripäivään- 
sä innokkaana ja kulutti aa
mujansa vähemmän innok
kaana. Luumuili jokaisesta 
hukistaan lahjakkaasti, ei kui
tenkaan yltänyt luumu- 
pokaaliin. Motto: ” En mä tie
dä, mä vaan suoritan varus
miespalvelustani Vaasan Ran
nikkopatteristossa’ ’.
Hansson Kai ’’Brassi”: Mies 
Hyvinkäältä, joka kiusasi va- 
rusvaraston ylivääpeliä käy
mällä siellä joka päivä, toi
voen saavansa uusia varustei
ta. Vähän laiskan puoleinen 
kaveri, mutta hoiti aina hom
mansa lopulta. Motto: ” Miks 
aina mä?”
Haavasoja Ari: Saapui Vaa
saan kesken kurssin ja lähti 
tutka-aukkiin. Hiljainen ka
veri, joka aina hymyili autu
aasti iv:ltä tullessaan. Ressu- 
leirillä miestä ei pahemmin 
näkynyt. Syy: suoritti varus
miespalvelustaan teltassa 
nukkuen. Motto: ” En mä ot- 
tanu ku pari vaan”.
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Ilkka Martti: Sähköteknikko, 
johon luotettiin, kun piti kyt
keä pstovaunun kytkentätau- 
lu. Ei viihtynyt kelamies 
l:senä ja näkyi muutenkin 
harvoin puhelinryhmässä. lv 
iltoina morsian lipui koulun 
edustalle autollaan, johon 
mies katosi. Kypsyi herkästi 
hukiinsa. Motto: ” Mä oon 
kypsä”.

Juusola Juha: Hymypoika 
Vantaalta, joka esitteli puru- 
kalustoaan usein muodosta. 
Häröili kaappitarkastuksissa 
ja suoritti pakollisen voima- 
harjoituksen ja jatkoi hymy- 
ään. Lueskeli ivdlä ja vk:lla 
kirjojansa. Eksyi vain harvoin 
kaupungille. Motto: ’’Herra 
Alikersantti, oppilas Juusola, 
antamanne tehtävä 30 
etuno . . .”.

Mäenpää Marko: Merimies 
Raumalta, joka sai ase-au:n 
tittelin kurssin alussa. Kurssin 
kovin hitsari, josta syystä hä
nelle myönnettiin hitsi- 
pokaali. Rauhoittui kuitenkin 
kurssin loppua kohti. Motto: 
” Mä voin hukita teit”.

Mäki-Mantila Kari: Ahkera 
kaveri, joka ei väitellyt huke
ja. Kypsyi kuitenkin kerran, 
kun joutui tulemaan 10 h ai
kaisemmin hkltä päivystä
mään. Motto: ’’Maanpuolus
tus on minulle iloinen asia”.

Rintamäki Olli: Hiljainen ka
veri, joka oli kerran ivdtä pa
latessaan tosi hiljainen, mutta 
valvotti kavereita silti melkein 
koko yön. Viestilinjan isähah
mo, jota kaikki totteli. Motto: 
” Mä rupean raittiiks”.

Kvist Ole: Kiekkoilija Vaasas- 
ta, joka löysi 7.62 kk 62:sta g 
luistimen. Oli linjan selvästi r
kypsin kelaaja. Siirtyi viesti- V^Jfel
aateliin saatuaan kouluttajal- J r  -^jl 
ta kahvilipun erittäin teho k- |
kaasta toiminnasta. Syy: ei M n * ' ” 
tullut leirillä teltasta ulos, jo
ten ei voinut sotkea asioita.
Motto: ’’Äiti”.

Salo Robert: Jääkiekkoilija, 
joka luisteli hukeista. Mies 
nähtiin koululla vain aamu- ja 
iltapäivisin vilaukselta. Lin- 
janvanhin kypsyi hukitta- 
maan tätä miestä ja yleensä 
tehtävä siirtyi jollekin muulle. 
Motto: ” Ei iske”.

Lampimäki Jarkko: Hiihtäjä 
Vaasasta» joka kuljeskeli mo
not jalassa toisen puolikurs- 
sin ajan. Voitti mussupokaa- 
lin niukasti. Mussutteli aija 
kun miestä hukitettiin. Mot
to: ’’Vai, mitä, hä?”

LATVAN EN OY PIFFI V IRKKALA KY
Makasiinitie 2, PL 2 SEPÄNKYLÄ, puh 221 600

02780 ESPOO, puh. 90-811 325 65610 MUSTASAARI

HULMIN AUTOHUOLTO KY HUOLTOASEMA LÄNSITIE
66400 LAIHIA, puh. 961-770 999 KARI NUMME

27320 IHODE, puh. 938-43190, 43310
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TUPA 4
Jarmo Ojala (tykki): Kokko
lan konsta, tuvan James 
Bond. Harrasti myös suunnis
tusta, silloin tällöin kuitenkin 
hankaluuksia löytää IV:ltä ta
kaisin koululle. Soitteli usein 
kellonsa melodioita hiljaisuu
den jälkeen. Motto: ” Ei tasan 
iske”

Mikko Pekkala (tykki): Stadin 
poika, joka kuunteli tosi mu
siikkia, josta kukaan muu ei 
ollut kuullutkaan. Rakasti 
hampaiden pesua ja suihkus
sa käyntejä. Löytyi ’’levyttä
mästä” aina kun siihen tar
joutui tilaisuus ja piti muu
tenkin vaakatasossa olemises
ta . .  . Kertoi iltaisin karmeita 
tarinoita murhatuista kylmä- 
laukuista!?!! Motto: ’’Älä st-
ressaa’ ’.

Jukka Riekki (tykki): Kiimin
gin konstan ja tuvan judoka. 
Mies, jota kaikki tylyttivät 
hullusta puhheestaan, sen ta
kia hyvä jätkä. Pitivät yhdes
sä korpraali Pekkalan kanssa 
swahilin oppitunteja. Luvan
nut poistuttaa tulevia alokkai
ta poronkuseman verran taak
sepäin. Omaksi koulun pisim
män pinnan. Motto: ’’Älä nää 
märise”.

Mika Ristimäki (tykki): Tuvan 
lentopallovalmentaja Vaasas
ta. Sai kyllä usein harjoitus- 
vapaata (jolta saapui takaisin 
naama loistane . . .), mutta 
myös samaan aikaan hukin. 
Motto: ” Ja taas hukissa”.

Kari Sainio (keskiö): 20-
vuotias tosi kypsä stadilainen, 
joka ei itse osannut päättää 
asioistaan. Väritti nippistä jo
ka aamu, pitäen muut tilan-

teen tasalla (?). Motto: ”Aik, 
ai, nyt oksentaa todella pa
hasti”.

Olli Salomäenpää (keskiö):
Kanttori Hyvinkäältä. Mies, 
jolle kurssi myöntää vuoden 
ornitologin tittelin ja palkin
noksi kullatut (?) kiikarit. Ra
kasti myös kameroita ja urku
ja. Levitti tavaransa muiden 
punkille ja jakkaroille. Sekoili 
maalla, .merellä ja intissä. 
Motto: ” Mä lähen soitte- 
leen”.

Mika Tulonen (tykki): Porin 
konsta, joka uhkasi aina 
murskata muulit. Vietti IV:t 
bissen seurassa, aamulla ei ra
hoista tietoakaan. Näki usein 
painajaisia (?), jolloin puhui 
ja sekoili unissaan. Motto: 
’’Mennään ottamaan nahat”.

Timo Vuorenmaa (tykki): Kaa- 
sukonsta, tuvan ’’baby” Si- 
poosta. Hitsasi usein ja tosi 
raskaasti. Heitti hyvää huulta 
ja silloin tällöin korpraali 
Riekkiäkin (ainakin yritti). 
Motto: ’’Voi v . . ., mä oon 
kypsä” .

Timo Viinikainen (keskiö): Tu
van pikku-pikkujättiläinen 
Porvoosta. Innostui asiasta 
kuin asiasta, paitsi tykkikaa- 
pelin kannosta. Oli usein läh
dössä puntille (ei puntikselle), 
mutta huki tai väsymys esti ai
na aikeet. Motto: ” Ei tasan 
oo mun huki!!.

Petri Pääkköinen (tykki): Tu
van pikku-majuri Vaasasta. 
Jo alokasaikana Pston taiste
lija. Yksi RTK:uun lähtijöistä. 
Motto: ” Mä kysyn faijalta”.
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Mika Punkari (tykki): Kokko
lan G, joka vietti tunnelmalli
set iltahetkensä siskonsa luo
na. Järjesti oivallisesti oppi- 
lastoimikunnan kokouksia il
tatoimien aikaan. Lähti 
RTK:uun. Motto: ” Mä lähen 
siskon luo”.

Jari Tarkkio (tykki): AUK:n 
lahja E-planeetalle kylmäksi 
tylyttäjäksi. Autokonsta Me
rikarvialta, jonka toiset sii
vekkeet nousivat ylös. Motto: 
’’Nyt tuloo nassee”.

TUPA 5
Timo Saha: Tuvassa harvoin 
iltaisin nähty. Aina harjoitus- 
vapaalla. Tosikonsta Säkyläs
tä. ” Ei meillä vaan Säkyläs
sä”. Tuvan pelimies, joka jou
tui muutamina keskiviikkoil
toina jäämään hukiin, mikä 
kypsyttikin häntä melko ras
kaasti.

Hannu Hahnesmäki: ” hol- 
mesmäki” . Linjan hiihtomou- 
ho. Vietti kunnon kurssijuh- 
lan, jonka seurauksena mm. 
hukkasi Volvon avaimet ja 
joutui hakemaan auton tru
killa pois. Lähti aseseppäkou- 
luun.

jen häihin, jotka oli jo pidetty 
Saksassa.

Mika Kassiin: Varma Rate- 
koon lähtijä, joka säästi päi
värahansa lentolippuihin. Kä
vi katsomassa kaikki eloku
vat, parhaat jopa kahdesti.

Juha Koivusalo: Tuvan unissa- 
puhuja. Kurssin paras urheili
ja. Oli niin hyvä linjan van
hin, että sai olla kolme viik
koa putkeen. Suunnistaja, jo
ka tuli harjoitus vapaalta vä
hän ennen kymmentä ja alkoi 
tehdä kaappia otsalampun va
lossa. ” Kuit, kuit”.

Miikka Hiillos: ” Mä en nää
mitään”. Ei lähtenyt Reilaan. 
Sai allergisia kohtauksia. 
” Mä en kuule mitään”. ’’Voi 
taas mä saan kokeista hylsyn.” 
Kokeiden palautuksen jälkeen 
81/2 Mukka Hullos vudakos- 
sa tukereita metsästämässä.

Martti Jouppi: ” Se oli silloin 
huhtikuussa vuonna 1982 
Lappeenrannassa . . . ” Käytti 
tarkkaan vekosesa. Anoi ja 
sai yölomaa perheasioiden 
hoitoon (!) ’’Nyt pitäis saada 
kaffia ja nisua”.

Anssi-Jukka Kasi: ’’Yrjö Paa
vo” Huki Kasi Palosaarelta it
ki menetettyjä vekosia. Hitsa
si tuvan lämpimäksi päivit
täin. Nollasi riketaulun kurs- 
sijuhlan jälkeen. RTK jäi pis
teen päähän. Anoi lomaa vel-

Harri Kontio: Linjan ’’toisek
si vanhin”. Harjoitusvapai- 
den vastustaja. Seurasi hyvin 
tarkkaan mitä muut tekivät 
silloin kun olisi pitänyt tehdä 
jotain.

Mikko Lappalainen: Tuvan 
hiljaisin mies ennen iltavapai- 
ta, mutta ei enää sen jälkeen. 
Tuvan ’’break” ivdtä tullessa. 
Aina vaiheessa. Valmistautu- 
misaikoina löytyi parhaiten 
pesuhuoneesta pesemästä 
hampaita.

Seppo Lievonen: Tuvan ’’ko
vin” jätkä. Vankka tasa-arvon 
kannattaja. Toi omenoita vii
konloppuvapaalta koko tuval
le. Ei ottanut aukkia kovin va
kavasti. Jäi nukkumaan kun 
muut lähti lukulomille. Mot
to: ” No on mitää välii”
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Pekka Niva: Operaattori Pel
losta. Kurssin priimus. Ei sie
tänyt merkonomeja. Toi aina 
julki oman mielipiteensä. It
seriittoinen Ratekoon lähtijä. 
Antoi haisevan vastalau
seensa.

Petrik Nurminen: Ei stressan
nut kokeisiin mutta lähti kuin 
lähtikin RTK:hon. Sai monia 
luottamustoimia. Oli yhtäai
kaa mm. linjan vanhin, ppau, 
oppilasvääpeli. Motto: ’’Taas 
on yksi aamu vähemmän”.

TAIDETEKSTIILEJÄ Lehtim äen O piston uim ahalli
M ER JA  Y L IV IN K K A

63510 LEHTIMÄKI kk, puh. 965 -76 192
Avoinna klo 18.00—21.00, ei kesällä

LAIH IAN MALLASTEHDAS ALTTI M ÄKIVAARA
66400 LAIHIA 29700 AHLAINEN

VAASAN TAVARA-AITTA OY RAKENNUS PALOMÄKI KY
Pitkäkatu 65, puh. 118 989 « LAIHIA, puh. 770 606

LA HDENM AAN RADIO-TV
66400 LAIHIA, puh. 770 443

E-P Elektroniikka Oy

SUOMEN
M ETALLITEOLLISUUDEN

TYÖNANTAJALIITTO
Eteläranta 10 

00130 HELSINKI
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K u lje tu s liik e

Y. Halmesmäki
Muoviputkien, teräksien ja 

teräsrakenteiden kuljetuksia 
koko maassa

ONTELOLAATAT I
betoninummeltaI

loooooo^
BETONINUMMI OY

VAASAN TEHDAS
PL 20, 65610 MUSTASAARI, PUH. (961) 222 866

S ie m e n s -N M T  
a ja a  k ä rje s s ä

Myynti Vaasassa

Oy Scan-Truck Ab
961-211 215, 949-363 262

/CT\ P a r tu r i
Il ) K a m p a a m o  II )

%  ^( V VAASA ( ))
Puh. 961 - 113 131

In tti tu k a t kuntoon. 
Tervetuloa!

NÄRPIÖN
SÄÄSTÖPANKKI

*

Närpiö puh. 962-42 551 
Kaskinen puh. 962-27 329

Paikkakuntien hyväksi

Varusmiehet 
Ähtärin eläinpuistoon ja 

Mini-Suomeen 
alennetu in  hinnoin

M  Ähtärin 
W  Eläinpuisto

Puh. 965 - 31 861

Kaikkea autoosi

VAASAN HAMMAS
Ylätori 2 A, 65100 VAASA 

Puh. 961 - 118 987

Hietasaarenkatu 13 
Puh. 117 051, 117 062
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Uä Vaasan a f
IlLumi ja Muovihalli

R aastu van katu  55  
65100  Vaasa  

Puh. 961-117 344

T■ ■ ■
lähikauppa

A. PEITSO
Kälviä puh. 50 086

/MOBICENTER%

K au p p ap u is tikko  26 , VAASA  
puh . 122 000

Kultaseppä - Guldsmed

0 .  0 y .

Isokatu 7 
67100 Kokkola

n HYVÄT 
SOTILAS- 

PASSIKUVAT 
edullisesti

Seppälän Valokuvaamo
— h y v ä n  k u v a n  p a ik k a —

Kauppauistikko 37, 65100 Vaasa, puh. (961) 118 000

Vaasa frotee Oy
'& ine ■ ‘A intuiA  SAabAitm

Kairatie 4 65350 VAASA 
FINLAND

imimiiMBiiim iniK
K u lm a
r = n t i o s l f i
R A N TA K A TU , S A IR A A L A N  P O R TT I 

ARK . 1 5 - 2 2  P Y H . 1 1 -2 2

Grilli- ja elintarvikekioski

HANNA
Palosaareni. 13— 17 

Puh. 114 556

Ark. 11.00—23.00 
Pe— La 11.00—24.00 

Su 10.00—23.00
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VANHOJEN
HUONEISTOJEN

korjaajille sekä uudisrakentajille on tarjol
la useita eri malleja.

— Karmi-, jalka- 
kattolistoja

— Korlstepanellt

sekä

Lisäksi suoritamme 
puutavaran sahausta 
ja höyläystä ym. 
rak.puutavaraa, 
myös kyllästettynä.

TOYOTA
CAMRY

SINULLE JOKA ARVOSTAT 
EDISTYKSELLISTÄ TEKNIIKKAA.

Ainutlaatuinen suihkutusmoottori Multi-Valve 16V 
2000Ei, urheiluauton tekniikka. Teho 128 hv, kiihtyvyys 9,4 
sek. Kolme moottorivaihtoehtoa kymmenessä mallissa.

IHODEN
HÖYLÄÄMÖ
P uh. 9 3 8 -4 3  2 6 5 , au to p u h . 949  227  021

Camry Sedan 1,8 XL ovh. alk. 98 .860 ,- 
Camry Wagon 1,8 XL ovh. alk. 112.590 ,- 
Camry Sedan 2,0 GLi ovh. alk. 127.990 ,- 
Camry Wagon 2,0 GLi ovh. alk. 137.960 ,- 
Camry leasing alk. 2 .490 ,- (60.000 km/36 kk)

Rinta Joupin Autoliike
Korkeamäki-Rantamaantie, 65350 Vaasa, Puh. 961-169 555
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Valm istamme laadukkaita
• suklaakääreitä
• etike tte jä
• tuotelappuja
• kartonkiko te lo ita
• ripustinpahveja
• kakkualustoja

H U R T T I-P A IN O  K y
SAMMONTIE 10, 28400 ULVILA, PUH. 939-387 322
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MITTAVAA METSÄTEOLLISUUTTA — 
HUOMISPÄIVÄN TEKNOLOGIAA

Tehtaamme Kaskisissa ja Äänekoskella 
tuottavat vuodessa yhteensä 700.000 tonnia laadukas
ta valkaistua Botnia-sellua, korkealuokkaisten paperi- 
laatujen raaka-ainetta.

OY METSÄrBOTNIA abKeskushallinto Kaskisten tehdas Äänekosken tehdas44100 Äänekoski 64260 Kaskinen 44100 ÄänekoskiPuh. (945) 28 111 Puh. (962) 19 111 Puh. (945) 28 111Telex 28331 metbo sf Telex 73130 metbo sf Telex 28331 metbo sfTelekopio (945) 20140 Telekopio (962) 19214 Telekopio (945) 20140
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MYYMME JÄRJESTELMIÄ, 
JOITA El OLE OLEMASSA. «ELÄ.

Philips tytäryhtiöineen val- 
i mistaa maailman nykyaikaisinta 

puolustuselektroniikkaa.
Järjestelmiä, jotka kootaan 

räätälintyönä erikseen jokai
seen tarpeeseen. Oli sitten kyse 
viesti-, tutka-, tulenjohto- tai 
mistä tahansa kokonaisjärjes
telmästä.

Philips on tällä alueella yksi 
maailman suurimmista.

Ja johtava myös Suomessa.

IphiupsI Puolustuselektroniikka

slim trio
majuri

I m  II Z3 OY MK-TUOTE AB
Arinatie 12, 00371 HELSINKI Puh. 90-553056
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VANHAN PORVOON KACJPP1AISYHDISTYS ry. 
KÖPMANNAFÖRENINGEN I GAMLA BORGÄ rf.

VÄRIÄ
elämäpä

Tikkurila Oy ori jo yli 120 vuotta valmistanut 
erilaisia maalialan laatutuotteita. Tänään 
olemme alan johtava yritys Suomessa ja 
suurimpia Pohjoismaissa. Vientimme suun
tautuu pääasiassa Ruotsiin ja Neuvostoliit
toon. Isossa-Britanniassa toimivan Donald 
Macpherson Group Plc:n oston myötä 
Tikkurilasta tuli kansainvälinen maalialan 
konserni.

Tikkurilan laajasta valikoimasta jokainen 
asiakkaamme löytää kansainvälisestikin 
katsoen korkealuokkaisia tuotteita. Olipa 
sitten kysymyksessä talo- tai sisämaali, au
to- tai laivamaali, korroosionestomaali tai 
muu teollisuuden erikoispinnoite taikka lak
ka, liima tai silote.

Tikkurilan laatutuotteet antavat kestä
vän suojan ja luovat silmäniloa ja viihtyisyyt- 

. tä jokapäiväiseen ympäristöömme.

TIKKURILA OY
y(r Kuninkaalantie 1. PL 53 

01301 VANTAA, puh. (90) 83 091

Fysikaalinen 
tutkimus- ja 
hoitolaitos

Terveydeksi!
Fysikaliskt 
undersöknings- ooh 
behandlingsinstitut 

Vaasanpuistikko 17 Vasaesplanaden 
Krs. 7 van.

Puh. 961-124 231
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t u r v a l l i s u u s

t a v a k s i  ■

•PAANSUOJAIMET 
•KUULONSUOJAIMET 
•SILMIENSUOJAIMET 
•  TURVAVYÖT JA 

-KÖYDET

YM.
HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET

oyEttvinqab
TURVALAITE

OITTI: I HELSINKI:

12100 OITTI 
914-792 571

Kumpulanne 3 C 
00520 HELSINKI 
90-750  855 Coke is it!

W]\A -Suupa»?
j y i t t e l  - V a t i p a ' 3 '

k n e w ] . \ n a p a 'a '

• P i k a ' o u n a a ?
• E f i n t a r V ^ a  

. V i d e o i « ^

m s s * * *

m eni g r il l i
KEMIRA i t

ELINTARVIKEKIOSKI
HIETALAHTI PUH. 111 000
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Panasonic

yiLPINE
BLAUPUNKT

AUTORADIOIWLVELU
Kun haluat parasta

Tennis © h o te lliPOHJAN LINNA
Linnankatu 2, 38700 Kankaanpää 

Puh. (930) 23 350

Rengastie 3, Seinäjoki puh. 964-142440

Muista aukioloaikammem \  8-22

SEO COÍLPORI
U ^ P U H .  4 6 3  2 7 5

PALVELEVA HUOLTOASEMA VANHALLAKOIVISTOLLA

TEHOKKAAT KOTIMAISET

taimisto 'Mplantskola
65520 Heising by 961-201198

Sulantie 3
04300 HYRYLÄ @  90-257 447
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LUOTTAMUKSELLISTA 
TILI- JA YRITYSPALVELUA 

PORVOOSSA

E. VIINIKAINEN OY
LINNANKOSKENKATU 41, 06100 PORVOO 10 

PUH 915-130 322

ON VAASASSA

7<m@.SPORT

m ¡VIALA

T A IM IM Y Y M A L A
KURIKKA 

Arvo Hietikko 
Puh. 964 - 502 024

J f lA N K O
»  9 6 1 -1 1 1  355 
V A A SA  -  VASA

Kampaamo
Hair-Style

Lea Jokela

K i r k k o p u i s t i k k o  2 9  
6 5 1 0 0  V A A S A  
P u h .  1 1 0  777

Merenkurkun
sähkötyö O y

V ö y r in k a tu  1 5 , 6 5 1 0 0  V A A S A  10

Tervetuloa kaupoille
Rinta-Joupin Autoliike

6 6 4 4 0  T e r v a j o k i  P u h .  961 - 7 8 5  142

t í » *

TOYOTA Stars
SP0R TPU B ★  MUSICB AR 

961/117 850  VAASA
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K O T IR A N T A

KING
BURCIR

H E M S T R A N D

KUSTAALANTIE KOTIRANTA 
PUH. 961-213 916

H U O M . K O TIK U LJE TU S

■ ■

KIITÄMME
L Ä M P IM Ä T  K IIT O K S E M M E  KOKO 

PATTERISTOLLE O N N IS TU N E E S TA  

SYYSKERÄYKSESTÄ

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO VAASAN PIIRI 
SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI 
SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO KESKI-POH JAN MAAN PIIRI 
SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON VAASANSEUDUN OSASTO r.y.
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Laihian LVI K y
961 - 761 133 ilt. 771 330

Palvelem m e ’’m aakuntaa”  
edullisesti Laihian keskustassa 
Puuronsilm än alakerrassa.

A ni A . Peitso
Kälviä

ai il

LAIHIAN LÄMPÖERISTYS OY
6 6 4 2 0  R uto  P uh. 961-761 001

©

LVI- ja 
teollisuus- 
eristyksiä 
ammattitai
dolla sekä 
teknisten 
eristeiden 
myynti

V alta tie  8 , 2 8 5 8 0  PORI

HYVÄÄ RUOKAA 
HYVÄÄ KAHVIA 

RAUHALLISET HUONEET

• EH-100 ilmastointiventtiilit
• Muovin ruiskupuristusta

EH -M U 0V I Ky
66420 Ruto, LAIHIA  

puh. 961-761 166 
ilt. 961-201 317, 761 137

L A K E U D E N
asunto-ja kiinteistön 
I välitys M  . PINTA

LAIHIA Q 961 -770 930

ASIAKKAAMME ARVOSTAVAT:
— TEHOKKUUTTA
— LUOTETTAVUUTTA
— AMMATTIPÄTEVYYTTÄ
— VANKKAA KÄYTÄNNÖLLISTÄ KOKEMUSTA
MITÄ SUUREMMISTA OMAISUUSARVOISTA ON 
KYSE, SITÄ TÄRKEÄMPIÄ OVAT 
ASIANTUNTIJAN NEUVOT.

POHJALAINEN
Sotilaan paras uutislehti 

Kannattaa tilata siviilissäkin

Maakunnan ykköslehti
PL 37, 65101 Vaasa. puh. 961-111 411

Pakilan Valo 
ja Voima Ay
Lautatarhank. 10 C, 00500 Helsinki 

Puh. 768 303

Sähkömoottoreiden ja -kojeiden 
korjaus- sekä käämitystyöt
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Kuljettimet
Siilot
Teräsrungot ja rakenteet 
Asennukset

RAUMAN
LEVYASENNUS OY
2 7 3 2 0 IH O D E VAASA
puh. 938-43 200  puh. 961-222 150

H u o n e i s t o 

k e s k u s  O y

Kauppapuistikko 2 8  

6 5 1 0 0  V A A S A

T : m i

T. Lehtonen
29700 Ahlainen 

Puh. 939 - 556 076

Huonekalut edullisesti

K A LU S T E K Y T Ö LÄ  OY
Mustasaari Tervajoki 
961-222 166 961-785 700

Myös -asuntovaunut 
11|{> | | L» 11» [ |

Mi K A U P P A P U IS T IK O N  
V? K A N S A L L IS P A N K K I

Kauppapuistikko 25 , 65100 Vaasa

m m m
INS.TST0 OLLI HÄRM
2 7 3 2 0  IHODE  
Puh. (938) 432  07

INS.TST0 LAITILAN  
SUUNNITTELUKESKUI
Keskuskatu 11 
23800 LAITILA 
Puh. (922) 556 66

0 □

n © ?
Ä KY 

3 OY

TUULILASI ASIOISSA
— VALMISTUKSESSA LAAJA VALIKOIMA
— MYÖS ERIKOISTUU LI LASIT

Soita 938-43088

27320 IHODE

K I V I S T Ö N

VARAOSALIIKE
KUKKAKAUPPA
61600  JA LA S JÄ R V I 

puh . 560  120, 5 6 0  770
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