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·' PORRASTELUA' 

Vuosi on vaihtunut ja kädessänne on v 1981 ensimmäinen 'Porrastus'. Leh
temme saavuttaa kohtapuoliin viiden (5) vuoden kunnioitettavan iän, joten 
onhan sitä tullut 'Porrasteltua'. 

Joulu patteristossa sujui perinteiseen tapaan kinkun ja lepäilyn merkeissä. 
Uskonpa, että ne varusmiehet, jotkajoutuivatjoulunsa kasarmilla viettämään, 
pitävät sitä erikoisena muistona. 

Tammikuussa vieraili patteristossa suuri määrä eri maiden sotilasasiamie
hiä. Heille esitettiin perinteellinen Maalahden asemiinajonäytös vanhalla ru
tiinilla. Kyllä siinä taisi hieman teatterin makua olla, koska sotilasasiamiesten 
vanhin allekirjoittanutta kiitteli hyvästä show'sta. 

Varusmiesten loma-asiat ovat kohtuullisen hyvin. Valittamista tietysti aina 
löytyy, vaikka esim. PE:n tutkimukset osoittavat lomamäärien kaksinkertais
tuneen vv. 1971-1979. Kun lomat ovat näinkin hyvät, en voi ymmärtää ta
vattoman lukuisia lomanylityksiä ja omavaltaisia poistumisia, jopa sotilas
karkuruuteen asti. Tuntuu suorastaan pahalta, kun näkee nuoren miehen 
hankkivan itselleen huonoja papereita, omaksumalla näissä asioissa "hälläväliä" 
tyylin. Ryhtiä varusimiehet! 

Kevät on tätä luettaessa jo pitkällä. Odottelemme kesää, leirejä ja vuosi
lomia. Itse olen ajatellut sekä talvella että kesällä pistäytyä lomamatkallani 
Lapissa. Saa nyt sitten nähdä toteutuvatko suunnitelmat? 

Koska seuraava •~o.rrastus.'. ilmestyy vasta elokuussa toivotan jo tässä pat
teriston väelle 'HYV AA KESAA' ! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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V ARUSMIESPAPPI 

Varusmiespapin tehtävien yksi puoli; Kirjalliset näperrykset. Mutta aikaa löytyy aina myöskin 
keskusteluun ... vaitiolovelvollisuus ... ja toivottavasti kynnys ei ole liian korkea. Uskalla .. . 

Varusmiespappi 
Tkm. Toukonen 

III III I III I III II III III I III I III I III IIIIII III II III IIIIII IIIIII IIIIIIII IIII III III III IIII III III IIIIIIIIIIIIIHHHI IHIIDllllllllllllllfflfflDlftlllllll■IIIII IIIII Imi 

Mielenterveysillanvietto patteriston ruokalassa 

Viime vuoden marraskuussa muisti Suomen mielenterveysyhdistyksen Vaasan osasto 
VaaRPston varusmiehiä järjestämällä illanvieton varuskunnan ruokalassa. Ohjelmallisesta 
puolesta huolehtivat Malmstenin ystävät -yhtye sekä Vaasan Viuhkan nuoret kilpatanssiparit. 
Asiapuolesta huolehti radiosta ja sanomalehdistöstä sekä kirjoistaan tunnettu Ulla-Maija 
Aaltonen - UMA. Uma esitelmöi aiheesta nuori mies nykyajassa. Heitähän varuskunta on 
täynnä, joten aihe ainakin osui kohdalleen. Samoin tarjoutui tilaisuus esittää kysymyksiä 
tytöistä, seurustelusta, seksistä jne. Tässä suhteessa ilmeni miesjoukon ujous, kysymyksiä 
tuli hyvin vähän, tuskin tietoa kuitenkaan oli liikaa esim. nuoren naisen sielunelämästä. 

Musiikkiesitykset olivat nautittavia. Viuhkan tanssijat toivat esitelmän ja kahvin lomassa 
virkistävää silmänruokaa. Piristävänä yksityiskohtana, ja yleisön suurena suosikkina oli tanssi
esityksessä mukana tkm Savolainen joka palveluspuku päällä ja nahkasaappaat jalassa joutui 
yllättäen paikkaamaan yhden tanssijan puutteen. 

Uma korjasi kaikesta huolimatta pisteet tilaisuudesta itselleen, kuinka moni pystyisi puhu
maan tytöistä satapäisen miesjoukon kuunnellessa hiljaa. Varsinkaan kun kysymyksessä on 
keskiviikko-ilta ja nämä miehet (tai pojat) ovat varusmiehiä. Harva siihen pystyy. Moni ellei 
suurin osa tilaisuuteen komennetuista unohti Uman avoimen ja asiallisen yksinpuhelun aikana, 
että oli keskiviikko, iltalomailta ja, että kaikki halusivat teoriatiedon sijasta omia käytännön 
kokemuksia tytöistä. Summa summarum - tilaisuus oli antoisa. 

KIITOKSET UMALLE! 
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Vaasan Rannikkopatteriston 
henkilökunta ! 

Ki~tä_n Vaasan Rannikkopatteriston komentajaa minulle myöntämästään joukko-osaston pie
notsbpusta, sekä he_nkilökun~a~. tytt~jä j_a poikia osoitukses~a, jonka sain hie_non lahjan myötä 
vastaanottaa pattenston vuos1pa1vän iltaJuhlassa. Tämä todistaa sen että välillämme ovat aina 
vallinneet hyvät suhteet. ' 

Toivotan patteriston henkilökunnalle menestystä tehtävissään ja varusmiehille hienoja suori
tuksia tykistöammunnoissa sekä muissa tehtävissään. 

KEMIRA OY 
VAASAN TEHTAAT 

OY HALDIN AB 
V AASA - NÄRPIÖ 

KENKÄ SVENNA 
Kauppap. ja Vaasanp. VAASA 

AUTOMYYNTI HAUTAMÄKI 
VARASTOKATU , VAASA 

POUTTU OY 
KANNUS 

KANNUKSEN APTEEKKI 

HOVISEPÄT 
ALATORI , VAASA 

HOVIPARTURI RAILA KOSKI 
YLÄTORI , VAASA 
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PIZZERIA CENTINA 
KIRKKOPUISTIKKO, OULU 

RETKIAUTOVUOKRAAMO 
0. HEIKKINEN 

JÄRVENPÄÄ 

LAIHIAN METALLI OY 
LAIHIA 

Kunnioittaen Sotmest (e. v .p.) Eino LaUI'en 

KANSALLINEN 
KOKOOMUS R.P. 

HELSINKI HOTELS 

TURKISLIIKE ASU 
ALEKSI 1 5 HKI 

Valokuvausliike V. Reuna-Tuuri 
ALAVUS 

TAVARATALOA. TALAS 
URHEILUOSASTO 

641 00 KRISTIINANKAUPUNKI 

TAVARATALOA. TALAS 
641 00 KRISTIINANKAUPUNKI 

KEMIKALIO FARY 
MANNERHEIMINTIE 43 HKI 

UNISOUND 
Pitkäkatu 41 Storalånggatan Vaasa 

OSUUSKAUPPA SUURLAPPI 
ROVANIEMI 

NOKIA DATA Laskenta keskus 
HELSINKI 

KESOIL HAAVI 
GRILLI-KAHVIO MAUNO JUKKOLA 

LOHTAJA 

Sotilasläänin komentaja siirtyi eläkkeelle 13. 12. 1980 

Porrastus-lehti kävi haastattelemassa 6(). 
vuotispäivänään eläkkeelle siirtynyttä Ken• 
raalimajuri Anttilaa 5. 12. 1980. 

Haastattelija: Herra Kenraali, siirrytte 60-
vuotispäivänänne pitkän, yli 40-vuotisen soti
lasuran jälkeen eläkkeelle. Tunnetteko saa
vuttaneenne asettamanne tavoitteet. 
Kenrmaj Anttila: Niin, voidaan sanoa ettei 
minulla ollut päätavoitetta, upseerinuran va
linnan jälkeen tavoitteet ovat muotoutuneet 
vaihe vaiheelta. Täytyy kuitenkin sanoa, että 
ei ole ollut syytä katua ammatinvalintaa. 
Tämä ura on paljon antanut jos toki vaati
nutkin, mutta sehän on luonnollista - soti
lasammattihan vaatii kutsumusta. 
Haastattelija: Missä joukko-osastossa ja ase
lajissa aloititte sotilasuranne? 
Kenrmaj Anttila: Aselaji oli jalkaväki. Alok
kaana aloitin jalkaväen koulutuskeskuksessa 
Lohjalla maaliskuun loppupuolella 1939. 
Komppaniassa joka sinne perustettiin oli 100 
alokasta , aluksi ainoana kouluttajana toimi 
komppanian vääpeli, alokkaiden keskuudesta 
valittiin joukkueenjohtajat ja ryhmänjohtajat. 
Itse aloitin joukkueenjohtajana, josta alenin 
ryhmänjohtajaksi ja vihdoin rivimieheksi , 
kun täydennystä muualta saatiin. Aluksi ura 
näytti tosiaan laskevalta. Aliupseerikurssia ei 
meille järjestetty. Rintamalle lähdin sattuma
korpraalina ja toimin siellä komppanian 
päällikön lähettinä. Tämä komppanian pääl
likkö sitten ihmetteli miksen minä ylioppilas
poika käynyt RUK:ta ja auttoi minua, upsee
rikouluun oli kyllä pitkä tie ilman Rauk:ta. 
Haastattelija: Onko jokin uranne vaihe tai 
tapahtuma jäänyt erityisesti mieleenne? 
Kenrmaj Anttila: Niinkuin aikaisemmastakin 
kävi ilmi vaiheet ja tapahtumat ovat kulke
neet ohi niin nopeasti, että muistoja on paljon. 
En kuitenkaan osaa ottaa ainuttakaan esille 
erikseen. 
Haastattelija: Näiden vuosikymmenien aikana 
puolus~svoimat on varmasti muuttunut pal
jon. Mikä on ollut mielestänne positiivisinta 
ja mikä negatiivisinta? 
Kenrmaj Anttila: Kaikki muutos on ollut po
sitiivista. Perinteitä Suomen puolustusvoimilla 
on, eikä niitä ole oleellisesti muutettu. Täy
tyy sanoa, että muutokset ovat seuranneet 
muun yhteiskunnan muutoksia. Puolustus
voimat on osa yhteiskuntaa, Suomen kansa 
on edustajiensa välityksellä ja myös suora
naisesti tukenut maanpuolustustyötä. Parla
mentaaristen maanpuolustuskomiteoiden vii
sivuotissuunnitelmat ovat mainio esimerkki 
tästä työstä. 

Puolustusvoimien työn rahoitus tapahtuu 
parlamentaaristen sopimusten perusteella 
budjetti-määrärahoin ja ns. "pihit" vuodet 
alkavat olla ohi. Varusmiesten sosiaaliturvaa 
on parannettu, vaikka parantamisen varaa on 
vieläkin. Varusmiestoimikuntatyölle annan 
suuren arvon joukko-osaston varusmiesten 
välisenä tiedonvälittäjänä. Usein on niin , 
että henkilökunta ei osaa eläytyä varusmiesten 
ongelmiin esim. perheen taloudellisen aseman 
turvaamiseen. Varusmiehet taas eivät aina 
ymmärrä niitä taloudellisia resursseja ja ra
joitteita, joiden puitteissa joudumme toimi
maan. Tässä suhteessa VTMK-työ on ollut 
erityisen myönteistä. 

Suomalaiselle varusmiehelle täytyy antaa 
erityiset kiitokset siitä, että hän niin hyvin 
ymmärtää tehtävänsä maanpuolustajana ja on 
aina valmis yhteisiin kollektiivisiin sopimuk
siin. 
Haastattelija: Miten olette aikonut viettää 
eläkepäiviänne? 
Kenrmaj Anttila: Nyt minulla on vähän aa
muja kuten teillä varusmiehillä on tapana 
sanoa. Täytyy tunnustaa, etten ole edes ehti
nyt asiaa ajatella. Koska minulla on viimei
sen 16 vuoden aikana ollut 11 vakinaista 
palveluspaikkaa, en ole oikein ehtinyt minne
kään vakiintua. Tehtäviä kyllä löytyy, niitä 
jotka ovat aikanaan tekemättä jääneet. 
Haastattelija: Haluaisitteko nyt sanoa jotain 
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VaaRPston varusmiehille ja kantahenkilö
kunnalle Porrastus-lehden palstoilla. 
Kenrmaj Anttila: Minulle on ollut erittäin 
mieleistä ja mielenkiintoista palvella Vaasassa 
lähellä patteristoa ja on ollut ilahduttavaa 
todeta patteristossa vallitseva hyvä henki. 
Siitä ovat todisteena korkean tason saavutuk-

set, kilpailuista, leireiltä ja koulutustarkastuk
sesta. Hyvä henki patteristossa on säilynyt 
puutteellisista kiinteistöoloista huolimatta. 
Nämäkin paranevat vastaisuudessa, ja siten 
luovat uusia edellytyksiä ennestäänkin hyvälle 
patteristolle. 

l lll lll lll lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 H HIIIIIIII II II III IIIIIIIHIIIIIIIIUII 

VANHA RANNIKONPUOLUSTAJA 
MUISTELEE 
Reino Vierros 

Matkalla Karjalan kannakselle. 

Olimme hyvissä ajoin varanneet paikat 
Vaasasta etelään menevään junaan. Aiti ja 
Pekka olivat meitä saattamassa. Rempseätä 
naamaa näytti Kali , niinkuin sotilaspojalle 
sopiikin. Kali sai ikkunapaikan. Outoa, uutta 
ja jännittävää kaikki oli tietenkin 13:vuoti
aalle. Tokihan Kalevi oli sentään junassa 
ollut ennenkin . Olihan sitä käyty Pulkki
lassa, Kauppilanmäellä, Tampereella ja Kuu
sankoskella. Nyt oltiin kuitenkin ihan oike
asti sotareissulla, niinkuin miehet ainakin. 
Oltiinhan sitä matkalla Karjalan kannakselle 
sotatoimiin. Mieli täyttyi ylpeydestä. Oli se 
kivaa kun kyseltiin: "mihinkäs se noin pieni 
sotilas on oikein matkalla. Ethän sentään 
sotaan?" No - , sinnehän minä Karjalan 
kannakselle, lähetiksi Keltaiseen Prikaatiin 
viestikeskukseen. On minulla oikein komen
nustodistukset ja kaikki , litteroita myöten. 
Voi hyvä taivas -, onhan siinä meillä soti
ja -. Paljon oli selvittämistä, mutta hyvin 
tuntui poika selviävän ja mieluisaa kaikki 
näytti olevan. 

Tampereella tuli junan vaihto. Piti siirtyä 
Pajarin junaan, joka olikin sotilasjuna ja vei 
meidät perille saakka. Koska aikaa jäi junan 
lähtöön tunnin verran, päätimme mennä 
Helvi tätiä katsomaan. Ei sattunut olemaan 
kotona, vaan töissä ja niin kiertelimme hie
man kaupungilla. Pajarin juna oli paikallaan, 
katselimme sieltä paikat ja kävimme taloksi. 
Pian se täyttyikin lomalta palaavista sotilaista 
ja upseereista ja kommelluksitta sitä päästiin 
lähtemään. Kaleville ne tulivat jälleen samat 
selvitykset. Kouvolasta tuli junailijaksi serk
kupoikani Aimo Elvola joka vei meidät aina 
Raivolaan saakka. Aimo oli kouvolalainen 
ylijunailija, joka ajeli sotien aikana Pajarin 
junaakin. Joutuisasti se matka jatkui ilman 
hälytyksiä tai pommituksia. Matkan edistyessä 
tavattiin vielä siskoni lrjakin, joka toimi Etu-
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Kenr. Nenonen tarlcastuslcierrolcsel/a 

Simolan asemapäällikkönä . Kyllä tuo puna
neo lakki näyttää sopivan hyvin Irjan tum
man tukan kanssa ja muutenkin, tuumiskeli 
Kalevi kun Irja oli viheltänyt pilliin ja hei
lauttanut lippuaan. No, veturi vihelsi ja lähti 
ja niin sitä olimme jälleen matkar. teossa. 

Viipurin hieno rautatieasema oli yhtenä 
rumana tiilikasana. Sen olivat venäläiset 
räjäyttäneet helvetinkoneella käyttäen siinä 
radiolähetintä ja määrättyä äänitaajuutta. 
Di Ahti ja Pohjanpalo olivat yrittäneet saada 
selvill~ oikean taajuuden ja ehkäistä räjäytyk
sen smttamalla Yleisradiossa jatkuvasti Säkki
järven polkkaa, mutta silloin ei ollut tuuria. 
Sensijaan Viipurin linnan räjäytyksen he 
ehkäisivät ja linna on yhä pystyssä. 
. Viipu~in ~semarakennus oli malliltaan täy

sm Helsmgm asemarakennuksen kaltainen 
tosin kooltansa hieman pienempi. Se oli 
todella hieno asemarakennus aikanaan. Sota
poikien kanssa rupatellessa matka sujui jou
tuisasti, varsinkin kun välillä söimme äidin 
laittamia eväitä. Pistäkäähän pojat reppua 
selkään, se on sitten Raivola seuraava. Toi
vottavasti maa taistelukoneet pysyttelevät pois 
eivätkä enää ilmesty häiritsemään -. Onnea 
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vain Kali sotareissullesi. Kaikkea hyvää teille 
kummallekin. 

Siellä se oli metsikön suojassa tuttu kuor
ma-auto odottelemassa. Lavalle vain ja niin 
sitä lähdettiin jatkamaan matkaa Seivästölle. 
Maasto oli kaunista ja vaihtelevaa. Onpas 
suuri ero Pohjanmaahan verraten, huomioi 
Kalevi. Täällä on kaunista. Olimme päässeet 
aivan perille saakka ilman ainuttakaan hä
lytystä, pommituksista puhumattakaan, mikä 
oli aivan ihmeellistä. Menimme kämppääni. 
Kaleville olivat naiset rakentaneet oman koi
jan minun koijani päälle. Se oli valmiiksi 
petattukin. Söimme loput eväistä ja kävimme 
nukkumaan. 

TYÖT ALKAVAT. 
Jo ennen 7 oli Kalevi ylhäällä. Näyttelin 

hieman paikkoja, jotta Kalevi tietäisi missä 
mitäkin tarpeellista on. Esikunnan raken
nukset, eri toimistot, viestikomppania, radio
korjaamo, radioasemat, Seivästön patteri jne. 
Vein sitten Kalevin esikuntaan ja esittelin 
hänet luutn. Taassinalle, joka tulisi olemaan 
hänen esimiehensä, viestikeskuksen päällikkö, 
tiedustelu ja salakieliupseeri. Siitähän se sitten 
alkoi , Kalevin palvelus RTR 2:ssa. Kuukausi 
oli kesäkuu ja päivä ensimmäinen Kalevin 
oman päiväkirjan mukaan. Hän on oma
kätisesti kirjoittanut, tänään minä kuulin 
ensimmäisen kranaatin menevän. Se vihelsi 
ja pamahti - . Kävin asetoimistossa, radio
asemalla ja kapt. Tiusasen asialla ja sitten 
kävimme isän kanssa saunassa, jonka jälkeen 
kävime hakemassa maitoa. Kesäkuun 3 p:nä 
oli Kalevi kirjoittanut: minä näin kun S ryssän 
konetta lensi meidän yli ja kuinka omat pyssyt 
rupes laulamaan. Pois piti lähteä kiireesti-. 
Illalla kävimme jälleen isän kanssa saunassa. 
Aamulla oli hyvää ruispuuroa ja päivällä 
makkarasoppaa. 

Kalevi päivysti päivät viestikeskuksessa ja 
hoiteli toimiaan jotka lisääntyivät jatkuvasti, 
niin ettei poika ollut siellä turhan takia. Len
nättimen ja keskusradioaseman päällikkönä 
toimi ent. Suomen Joutsenen ja Ilmarisen 
radiomestari Matti Tiusanen, joka aikoinaan 
oli Viipuriradiossakin, silloin kun minä olin 
17-18 vuotiaana matruusina siellä. Nyt juok
senteli Matin radioasemalla poikani. Kuules 
Kalevi, minä annan sinulle amerikkalaisen 
Vinchester kiväärin, siinä on iso lipaskin. 
Kun tuolla metsissä ja kunnailla juoksentelet, 
niin ties vaikka desanttipartio kävis kimp
puusi. On hyvä olla se ainakin mukana. 
Tule illalla hakemaan. Kalevi kävi. Matti 
opetti aseen käytön ja käsittelyn ja ampuivat 
muutaman kymmentä kertaa maaliin. Kuin
kas se noin hyvin lähti käymään heti , tuumi 
Matti. Olenhan minä ampunut ilmakiväärillä 

ihan pienestä pitäen ja on minulla pienois
kiväärikin ollut. 

Matin radioasemalla oli myös morsekone, 
jolla otettiin ja välitettiin sähkösanomia koti
seudulle, niin kuin ainakin lennätinkontto
reista. Matti Tiusanen olikin ainoa mies
puolinen henkilö koko radioasemalla. Säh
köttäjinä olivat radiolotat ja hyvin he tehtä
vänsä hoitivat. Päivystys oli jatkuvaa. Radio
asemarakennuksena toimi kanjonin rinteeseen 
rakennettu parakki, jossa oli myöskin majoi
tustilat. Seivästön patterin alueella oli toinen 
keskusasema, jonka henkilökunta oli aliup
seereita. Päällikkönä R. Grev Vaasasta. Har
vinaisen ammattitaitoisia kavereita reserviläi
siksi. Annan tunnustuksen Karjalan Armeijan 
Viestikomppanialle siitä, että päivittäin 
useampia kertoja eri aikoina vaihdettiin sala
kielisanomia. Radioasemilla sai henkilökunta 
näin välttämätöntä harjoitusta ja salakieli
upseeri puolestaan perehtyi salakielimenetel
mien tekoon ja avaamiseen. Meillä oli suorat 
yhteydet armeijan, armeijakunnan ja Meri
voimien esikuntiin päivittäin. Luonnollisesti 
myös oman linnakkeiston sisällä eri patte
reihin ja tulenjohtopaikkoihin keskitaajuu
della ja ulalla. 

SE SUURHYÖKKÄYS ALKAA 
Kesäkuun 9 p:nä se sitten alkoi klo 06.00 

aivan vimma tulla tuli-iskulla ja pommituksel
la-. Isä-, mikäs se tuollainen meteli oikein 
on. Oli todella aivan kun helvetin portit oli
sivat olleet selkosen selällään. Maa vavah
teli , paukkui ja ryskyi rajan suunnalta. En 
ollut minäkään ennen sellaista kuullut. Paljon 
siinä oli samanaikaisesti järeitä ammuksia 
matkassa, oli pommia jotka vihelsivät men
nessään ja räjähtelivät. Koko eetteri oli täyn
nänsä mitä hirvittävimpiä ääniä. Kaikilla 
mahdollisilla aseilla se nyt ryssä puhui meille. 
Siitä puheesta oli käytöstavat ja kohteliaisuu
den alkeetkin jätetty pois. Iso-Veli näytti nyt 
m~p.tia!?,Sa:. Meillä on millä mällätä - ja me 
MALLATAAN. Piti se uskoa. 

Kronstadinsta , Harmaasta Hevesesta, Yhi
mäeltä , Rautatiepattereilta, ja kaikista mah
dollisista paikoista satoi rautaa ja terästä 
läpimenokohtaan. Rykmentin viestipäällikkö 
oh kotilomalla ja minä olin sijaisena. Puhelin 
pirahti voimakkaasti. Vastasin, Komentaja, 
en saa yhteyttä kellomäen patterille. On 
tuollainen jytinä ja pauke, mitenkähän siellä 
ovat asiat. Koittakaa saada yhteydet kuntoon 
että saadaan tietoja. Kyllä H:ra eversti. Se on 
nyt sitten alkanut , ilmoitan miten sen yhtey
den kanssa oikein käy. Tuntuvat olevan maa
taistelukoneetkin siellä jo asialla - . Inossa 
meillä oli radioasema ja oli vikapartioryh
mäkin. Hälytin vikapartiomiehet. Näistä mie-
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histä ei kuulunut mitään -. Hälytin tämän 
jälkeen välittömästi kokonaisen viestijouk
kueen ltn Tirrosen johdolla. Kerroin hänelle, 
etteivät Inon pojat olleet ilmoittaneet mitään. 
Jytinä on ~ova ja komentaja hermostunut. 
Koi ta saada selkoa ja ilmoita ainakin tuleeko 
Kellomäen yhteyksistä enään mitään, vai onko 
koko pylväikkö ammuttu maahan maataiste
lukoneilla. Pane nyt toimeksi, mutta älä ota 
liikoja riskejä. Tutki tilanne ja soita, ehjän 
linjan päästä. Ilmoitin nyt komentajalle lähet
täneeni Tirrosen asialle ja uskovani, että saam
me ainakin tietoja tilanteesta. 

Tirronen ilmoittikin jonkun ajan kuluttua 
vihollisen ajavan jatkuvasti maataisteluko
neilla linjojen päällä ampuen niitä. Ainutta
kaan pylväsväliä !nosta Kellomäen suuntaan 
ei ole enää ehjänä. Parrutkin on ammuttu 
eristimineen hajalle ja osa pylväistäkin on pois 
kokonaan. Ei voi korjata ennenkuin maatais
telukoneet häipyvät -. Ei tuota pylväikköä 
enää meidän toimesta pystytä kunnostamaan. 
Ei edes tapsilinjaa voi vetää, kun koko ajan 
tulitetaan maataistelukoneita pikatykeillä ja 
konekivääreillä. Ei sinne voi mennä. Mie
het ammutaan heti kun yrittävätkin jotain. 
On aivan tarpeetonta tapattaa miehiä. Tul
kaa takaisin Seivästölle. Ilmoitan komenta
jalle miten asiat ovat. Tykistötuli jatkui her
keämättä, samoin ilmatoiminta Valkeasaaren 
Kellomäen suunnalta. On siellä totisesti pojilla 
olemista olemattomissa asemissa. Kävi juuri 
niin kuin ev. Björkman oli ennustanut ja ev. 
Hallamaan radiotiedustelu paljastunut ava
tuista radiosanomista -. Keskeytymättä jat
kui sama rytäkkä hetkeksikään herpaantu
matta seuraavinakin päivinä neliö neliöltä. 

Maataistelukoneita alkoi jo ilmaantua 
RTR 2:n esikunnankin yläpuolelle tieduste
lulennolle. Eivät vielä ampuneet, eivätkä 
pommittaneet. Pitivät vain silmällä. Jussi 
Sihvon divisiona oli lujilla (10 D), kuten 
ev. Björkman oli kertonut esitelmässään. Hel
vetinmoisella tykistötulella ja pommituksella 
möyhennettiin suomalaisten asemat kerta
kaikkiaan hajalle. Taisteluhaudoista tuli mul
takasoja josta verhoamiseen käytetyt vitsas
kerppujen jätteet törröttivät pystyssä. 

Kranaatit ja pommit tippuivat jatkuvasti 
niskaan. Maataistelukoneet suorittivat syöksy
pommituksia ja ampuivat pikatykeillä syök
srstä. Siree?it ulvoivat, paniikin ja pelon 
a1kaansaam1seksi räikeästi ja tehokkaasti. 
Mitään suojaa ei ollut mistään löydettävis
sä -. Tulen alla olleiden joukkojen raskaat 
aseet vioittuivat ja tuhoutuivat hautautuen 
multaan. Miehistötappiot kasvoivat suunnat
tomiksi. Haavoittuneiden ja kaatuneiden pois 
suojaan kuljetukset teki vihollisen tulitus ja 
maataistelukoneiden toiminta mahdotto-
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maksi. Koko alue oli yhtenä pölypilvenä. 
- Rivit harvenivat tunti tunnilta ja lopulta 
sai vihollinen väkisinkin vähä vähältä aukon 
suomalaisten asemiin. Miesten hermot olivat 
olleet jo kauan äärimmäisen kestokyvyn rajalla. 

Oman tykistön ammuksetkin olivat lopussa. 
Paniikin vallassa alkoi miehiä vähitellen irrot
tautua asemista voimattomuuden ja itsesäi
lytysvaiston valtaamina. Näin alkoi pako 
taa~sepäin, lopulta silmittömän kauhun val
lassa. Vihollinen sai lisää jalansijaa asemissa 
ja kasvatti sitä vähä vähältä. Pakokauhu 
ta~ttui. naapurista naapuriin ja ennen pitkää 
ohvat Joukot silmittömän pakokauhun val
lassa. 

Oikeassa olivat olleet everstit Björkman ja 
Hallamaa ja oikeita heidän antamansa en
nusteet -. Perääntymisvaihe oli alkanut. 

11. 6. Kellomäen patterin tuhosivat sen 
omat miehet ja luovuttivat jäännökset. Kello
mäen ptrin päällikkö kapt. Tuomarilta sai 
sittemmin uuden pitkäpiippuisen liikkuvan 
ptrin. 

Tapasin kapt. Tuomarilan myöhemmin 
Koiviston saarella ja olinpa eräässä vaiheessa 
hänen kiesiensä rattailla kyydissäkin kra
naattien paukkuessa. Rykmentin viestiups. 
kapt. Idström oli saapunut lomalta Helsin
gistä Seivästölle kipin-kapin ja oli alkanut 
hoitamaan tehtäviään ja minä jouduin eva
kuoimaan esikunnan arkistoa, radiokorjaa
mon ja viestivaraston yms. kuljettamaan 
Makslahteen, laivaamaan kamat siellä oleviin 
proomuihin. Radiopajan päällikkö kers. Soini, 
alikers. Laner ja Lindgren jäivät proomuihin 
ja saatuaan hinaajan toivat kuljetuksen Ha
minaan. Minä jatkoin Koivistolle ja asetuin 
keskukseen. Olin saanut Hell-kaukokirjoitti
men, kytkin sen linjaan ja jäin odottelemaan 
mitä tuleman pitää. Kalevi oli mukanani. 

Turun - Tukholman linjan matkustajalaivan 
Arandan piti saapua Koivistolle, ottaa kaikki 
lotat, haavoittuneet ja kaatuneet ja kuljettaa 
ne Haminaan. Arandan päällikkönä oli up
seeri toverini Merivartiolaitokses ta luu tn. -
merikapt. Sammalkorpi. Keskustelimme Ka
levistakin ja tiedustelin, josko hän ottaisi 
Kalevin mukaansa ja veisi Haminaan. Tie
dustelin myös sitä että mitä mieltä hän olisi 
-, kumpi parempi lähettääkö poika hänen 
mukanaan vai pitäisinkö mukanani. Me 
koko rykmentti mennään Koiviston saarille. 
Suomen laivasto on pieni ja poiskuljetus 
saarilta epävarmaa kun kyseessä on koko
nainen rykmentti. Kyllä minä lähettäisin pojan 
pois. Kyllä minä huolehdin pojasta matkalla. 
OK tehdään niin kun se aika koittaa. Kiitos 
sinulle. 

TAISTELUOSASTO FRIDELL. 
Kahdesta vajaasta torjuntakomppaniasta, 
osista Er. Pat. 20:srä, täyd . P 13 ja Krh Osas
tosta oli RTR 2 toimesta muodostettu Tais
teluos . Fridell Inon seudun ja myöhemmin 
koko rantalohkon viivästyttämiseen aina 
Koivistolle saakka. Suurin tehtävä viivästyttä
minen Humaljoen sillan korvassa, jotta lai
vaukset Koivistolta - Koiviston saarille sujui
sivat häiriöttä. Sammalkorpi pääsi lähtemään 
onnellisesti Arandalla Koiviston kirkkolaitu
rista Kalevi ja lotat mukanaan. Ensimmäiset 
maataistelukoneetkin olivat pyörtäneet hetkeä 
aikaisemmin Koiviston päällä tiedustelu
lennolla. 

Eivät avanneet tulta eivätkä pommittaneet. 
Katselimme Kalevin kanssa lentoa. Rauhalli
nen oli poika. Ei merkkiäkään poukkoilemi
seen. Meillä oli laiturilla Kalevin kanssa va
kava juttu tuokio hetkeä ennen laivan lähtöä . 
Se jäikin sitten viimeiseksi tapaamiskerrak
semme. 

Minä palasin jälleen tyhjään keskushuo
neeseen , jossa ei ollut muuta kui se Heli kau
kokirjoitin -. Keskus ja kaikki muu kalusto 
oli evakuoitu lottien mukana Arandalla. 
Fridellin yksikön saavuttua Koivistolle tulee 
ldström ja komentaja hakemaan minut mu
kaansa saarelle lähtöä varten. Sieltä se sitten 
ilmaantui komentajan auto ja ldström. Piste
tään akku tuonne pensaan alle ja käänne
tään kumoon. Kaukokirkoittimen voit ottaa 
olallesi ja autoon me lähdetään sitten saman
tien saarille. Tehtiin niin. Laiturilla sitten 
autoon ykkösvaihde päälle ja nokka merelle. 
Sinne se meni auto jorpakkoon. Emme voi
neet sitä mihinkään kuljettaakaan. Eihän 
VMV-veneeseen sopinut edes muonaakaan 
muuta kuin 3 vrk:ksi. Kesäpusakoissa sitä 
piti lähteä, niin ne olivat tilat ja paino kul
jetuksessa tiukoilla. 

Olipa taas sattuma tässäkin leikissä mu
kana. Kun hyppäsin VMV-veneeseen, niin 
eikös siellä seissyt iälleen uoseeritoveri Meri
vartiolaitoksesta. Luutn. Leo Lahdenperähän 
se siinä. Oli kipon päällikkönä. Viimeksi 
olimme tavanneet Liinahamarissa v. 1942 
talvella. Iloisesti hymyillen Leo totesikin, että 
Liinahamarissa sitä viimeksi rookattiin sake
mannien muonissa ja juomissa. - KTR 2:n 
tykistökomentaja oli toiminut valvojana Koi
vistolla saarille siirtymisessä. Miekkavaara oli 
majuri nimeltään, mutta sapeliksi häntä kut
suttiin. Olin antanut Matti Tiusaselle oh
jeet jotta koko porukalle minut mukaan luet
tuna oli haettava kuiva muona 3 vrk:ksi. 
Oltava kimpsujen & kampsujen kanssa ajoissa 
laiturilla. Laivattava tavara, asemat, ja kaikki 
huolellisesti. 

Saarille saavuttua pistettävä radioasema 

pystyyn VMV-veneiden tukikohta huvilaan ja 
aloitettava päivystys. Ulkona liikkuva mah
dollisimman vähän vihollisen ilmatiedustelun 
takia. Ei saa paljastaa aeman sijaintia jo 
etukäteen. VMV-veneiden henkilökunta ei 
tule enään huvilaan , mutta he käyttävät kyllä 
meressä olevia proomuja piilopaikkoinaan. 
Proomut ovat halkaistu ja naamioitu , joten 
niiden sisälle voi ajaa piiloon. 

Saavuin sitten aikoinaan uuden radio
asemarakennuksen luo, vastaanottimet paasa
sivat täyttä häkää -, mutta ainuttakaan ra
distia ei näkynyt mailla , ei halmeilla. Ih
mettelin siinä rapuilla istuen asiaa, kun lai
vaston kapteeniluutnantin virkapuikuinen ka
veri seisahtuu eteeni. Terve, ihmetteletkö sitä 
minne miehet ovat häipyneet tuolta asemalta. 
Joo, siinähän sitä oli jälleen erään VMV
veneen päällikkö, Heimo. Merivartioston ka
vereita hänkin . Joo, ne sun miehesi ovat 
kyllä visusti tallessa tuolla perunakellareissa 
metsikössä. Niitä pelottaa vaan. 

LAHDENMAAN RADIO-TV 
LAIHIA 

MAANLIHAOY 
KAUHAJOKI 

LAIHIAN APTEEKKI 
LAIHIA 

Laihian Rakennustarvike Oy 
LAIHIA 

RAUTA- JA KONETARVIKE OY 
P. ESPLANADI , HELSINKI 

POHJOLAN KELLO JA KULTA 
MIKONKATU, HELSINKI 

WILLHELMSIN APTEEKKI 
ALEKSI 44 , HELSINKI 

YLISTARON AUTOKOULU 
YLISTARO 

KENKÄ-EXPERTTI 
M.A. SLOTTE & CO 
ISO KATU , KOKKOLA 

MARKKAMARKET OY 
KURIIRINTIE , VANTAA 

11 



VERIPALVELU 
Historia 

Jo paljon ennenkuin Suomen Punainen 
Risti perustettiin teki Lontoolainen lääkäri 
Jakob Blundell v. 1818 ensimmäisen veren
siirron ihmisestä ihmiseen. Tämän siirron 
kohteena oli vuotoonsa menehtymässä oleva 
synnyttäjä. 

Toisen verensiirtohoidon merkkipaalu sat
tui ensimmäisen maailmansodan aikoihin. 
Tällöin löydettiin keino estää veren hyyty
minen ja verta pystyttiin säilyttämään lyhyen 
aikaa. 

Suomessa ensimmäinen verensiirto tehtiin 
v. 1918, mutta vasta vuonna 1935 järjestetty 
verenluovutustoiminta sai alkunsa. Aloituksen 
siihen teki Helsingin Naisten Klinikka Töölön 
sinisille partiopojille, jonka johtajana silloin 
toimi kirjapainonjohtaja Toivo Kataja, veren
luovuttajien saamiseksi. Hänen ja pastori 
Yrjö Kohosen aloitteesta perustettiin partio
laisten veriliitto, jonka valvonta uskottiin 
Suomen Punaiselle Ristille. 

Vuonna 1940 otettiin käyttöön veren säily
tykseen sopiva pullo sekä hankittiin tarvittava 
välineistö, tästä johtui ettei suoria luovutuksia 
enään tarvittu. 

Vasta vuonna 1947 tehtiin ehdotus, että 
Suomen Punainen Risti ottaisi haltuunsa koko 
Suomen veripalvelutoiminnan. 1. 1. 1948 SPR 
sitten aloitti toimintansa. 

Verenluovutus 
Verta tarvitaan vuosittain hyvin runsaasti , 

mistä johtuu, että Punaisen Ristin maaseudun 
liikkuva veripalvelu kiertää koko maata verta 
keräten. Tähän kierrokseen kuuluu myöskin 
Vaasan varuskunta niinkuin kaikki muutkin 

"Hädän kolmet kasvot " 
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varuskunnat. Vuosittain SPR:n kanssa teh
dään sopimus heidän käynneistään sopivina 
ajankohtina, kevät - kesä - syksy ja mie
luimmin aina alokas rokotusten jälkeen, kos
ka silloin on paras mahdollisuus saada verta, 
jossa on mukana tetanus- ja sikotauti-aineet. 

Veripalvelu on vain potilasta varten, joka 
tarvitsee verensiirtoa silloin kun kysymyk
sessä on verenvuodon aiheuttama punasolujen 
puute eli anemia, veriplasman tai sen osien 
puute sekä tarttuvien tautien ehkäisy. 

Kun luovuttaja on antanut veren se toimi
tetaan edelleen joko juna- tai lentokonekulje
tuksena Helsinkiin veripalvelukeskukseen , 
jossa sen käsittely suoritetaan. Eroitetaan sekä 
solut että plasma. 

Plasmatuotteita on kolme ryhmää: 
- Albumiinivalmisteet, nestetasapainon 

palauttamiseen, shokki, palo ja ruhjevamma 
potilaille 

- Hyytymisvalmisteet, verenvuototautia 
sairastavat potilaat 

- Immunoglubuliinit, sairauksien hoitoon, 
kuten esim. jäykkäkouristus, viruskeltatauti 
ja vesirokko. 

Edelleen myöskin luovuttajan veriryhmä 
määritellään. Nämä ihmisen luonnolliset ryh
mät keksi v. 1901 Karl Landsteiner. 

Suomalaiset jakautuvat veriryhmiin seu
raavasti: 

A+ 
A 
0-
0-

39 % 
5% 

27 % 
4% 

B + 
B
AB + 
AB-

15 % 
2% 

7% 
1% 

Näiden lisäksi on veressä RH - ominai
suus, jolloin ihminen on positiivinen tai sitten 
se puuttuu, jolloin hän on RH - negatiivinen. 

Verenluovuttaja on luovutuksessa tärkein, 
ikää hänellä saa olla vähintään 18 vuotta ja 
enintään 60 vuotta ja hän voi luovuttaa verta 
missä tahansa luovutuspaikassa. Hänen he
moglobiiniarvonsa mitataan jokaisessa luovu
tustilaisuudessa erikseen, alaraja 120, paino 
vähintään 45 kg. 

Verta otetaan kerrallaan 400 g laskimosuo
nesta. Menetys on pieni kun keskivertona 
pidetään ihmistä, jonka paino on 70 kg, hänen 
suonissaan virtaa verta 75 kuutiosenttiä pai
nokiloa kohti = n. 5 litraa. Luovutettu veri
määrä palautuu n. 12 tunnissa ja solut n . 
2-3 viikossa. 

Luovutustiheus saa olla 4-5 kertaa vuo
dessa, vähintään 1 kuukausi luovutusväliä. 

Silloin kun veri ei kelpaa luovutukseen, 
ovat esteinä seuraavat tekijät: 
- Lääkehoito eräin poikkeuksin, jotka rat

kaistaan tapaus kerrallaan 

- sairaus, joka parantamisen jälkeen estää 
luovutuksen kokonaan tai määräajaksi 

- Isorokko- tai ja keltakuumerokotus 
- leikkaus 1/2 - 1 vuosi 
- raskaus, synnytyksen jälkeen odotetaan 1 

vuosi. 
Vaasan Rannikkopatteristo on osallistunut 

verenluovutuksiin jo kaikkiaan 30 kertaa vuo
den 1967 jälkeen jolloin luovutukset käyn
nistyivät varuskunnassa, tästä määrästä todis
tuksena SPR luoVl!~ti _patteristolle patsaan 
jonka nimi on "HADAN KOLMET KAS
VOT". 

Luovutukset jatkuvat taas tänäkin vuonna 
ja siihen tilaisuuteen toivotaan erittäin run
sasta osanottoa muidenkin kuin varusmiesten 
keskuudessa. Henkilökunnan osallistuminen 
luovutuksiin on hieman laimentunut vuosien 
mukana, mutta toivotaan vilkkaampaa osal
listumista, sillä nimenomaan se veri joka an
netaan jollekin potilaalle, joka sitä todella 
tarvitsee voi olla juuri minun vertani. Tai 
tämän veren tarvitsija voin olla juuri minä itse 
tai omaiseni tai paras ystävä. 

Tervetuloa mukaan. 

Lähdeaineisto: SPR:n tiedotteet ja 
esitteet, lehdet. 

Ylivääpeli J Junnola 
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"Herra Kapteeni . . . " ilmoittautuminen ajokokeeseen. 

Kuljettakoulutus 
patteristossa 

Patteriston 28 vuotisen taipaleen aikana on 
patteriston tarvitsemat autonkuljettajat kou
lutettu monissa eri joukko-osastoissa. 

Koulutuspaikkoina ovat olleet: 2. ErAuto
komppania Turussa, Autopataljoona Helsin
gissä, 1. ErAutokomppania Oulussa ja Sata
kunnan Tykistörykmentti Niinisalossa. 

Ensimmäinen kuljettajakurssi aloitettiin 
patteriston omin voimin heinäkuun aluss -78, 
jolloin oppilaiksi valittiin miehet II/78 saa
pumiserän alokkaista. 

Kuljettajakurssin vahvuudeksi on mää
rätty 23 miestä. Tästä määrästä kaksi koulu
tetaan autoryhmänjohtajaksi, jotka käyvät 
RAuK:n 4. Ptrilla sekä lisäksi kolme viikkoa 
kestävän autoryhmänjohtajakurssin 2. ErAu
tokomppaniassa Turussa. 
Jokaisesta saapumiserästä siirretään kaksi 
kuljettajaa Asekoululle Kokkolaan ja komen
netaan yksi kuljettaja Seinäjoen Sotilaspiirin 
Esikuntaan autonkuljettajiksi. 

Patteriston omiin tarpeisiin jää varsinaisiin 
kuljetustehtäviin 18 kuljettajaa saapumiserää 
kohden. 

Kuljettajien palvelusaika on määrätty pi
demmäksi eli 11 kuukaudeksi, tästä johtuen on 
paikalla aina kahden saapumiserän kuljettajia. 
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Miten sitten kuljettajaksi pääsee/ joutuu ja 
mitä kuljettajakurssi sisältää. 

Alkuvalinta suoritetaan kutsuntatietojen 
perusteella, jolloin ne, jotka ovat ilmoittaneet 
omistavansa siviilissä ABC-luokan ajokortin 
sijoitetaan samaan alokaspatteriin, pääosil
taan samaan jaokseen. Näistä miehistä, joita 
yleensä on 40 - 80, valitaan kuljettajaksi 
koulutettavat. 

Valintaan vaikuttaa siviiliajokortin lisäksi 
esim: 

- rikosrekisteri, lääkärin lausunto, liiken
ne- ja juopumus sakot, peruskoepisteet, kir
jallisen liikennekokeen ja ajonäytteen tulok
set sekä kahden ensimmäisen palvelusviikon 
yleinen käyttäytyminen ja edistyminen palve
lustehtävissä. Lisäksi pyritään vapaaehtoi
suuteen. 

Valituksi tulleet siirretään kolmannen pal
velusviikon alussa EPtrille omaksi jaoksekseen. 
Patterilla annetaan peruskoulutuskauden 
normaali yleissotilaallinen koulutus. Liikenne
koulutusta annetaan teoriassa, joka koskee 
tieliikennelain ja asetusten määräykset, kym
menen tuntia. Samaan aikaan aloitetaan ajo
neuvoyhdistelmän käsittelyharjoitukset sul
keiskentällä autoryhmänjohtajien johdolla. 
Harjoittelu tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. 

Ajoharjoittelu aloitetaan heti teoriatuntien 
jälkeen. Ajo tapahtuu yhdistelmällä normaa
lissa kaupunkiliikenteessä opettajan johdolla. 
Varsinainen kurssi täysipainoisesti aloitetaan 

heti peruskoulutuskauden jälkeen. Kurssin 
pituudeksi tulee n. 4 viikkoa, jonka aikana 
annetaan opetusta seuraavasti: Liikenneteoria 
15 tuntia, SA-erikoismääräyksiä ja liikenne
turvallisuutta 15 tuntia, ajoneuvon rakenne 
ja huolto 70 tuntia. 

Kurssin opettajina toimivat: yliv Hautala 
kurssinjohtaja, liikenneteoria, yliv Kevari ajo
koulutus. vääp Peltokoski rakenne ja huolto. 

Kurssin lopussa suoritetaan kuljettajatut
kinto. Tutkinto jakautuu kolmeen osaan. 1 
Ajoneuvoyhdistelmän käsittelykoe. Kokeessa 
jokainen suorittaa kulmaperuutuksen vasem
paan eli kuljettajan puolelle . Tieleveys seit
semän metriä. 2. Ajokoe. Ajokoe suoritetaan 
normaalina liikenneajona kaupunkiliiken
teessä. Ajoaika kaksikymmentä minuuttia. 
3. Kirjallinen koe. Kokeessa käytetään kysy
myskaavakkeita. Koe sisältää seuraavat kaa
vakkeet: Liikenne 2 kaavaketta, rakenne- ja 
huolto 2 kaavaketta , SA-erikoismääräykset 
1 kaavake ja E- eli yhdistelmä kysymykset 1 
kaavake, eli kysymyksiä yhteensä 60. 

Kaikki tutkinnot vastaanottaa Pohjanmaan 
Sotilasläänin autontarkastaja teknikkokap
teeni Voitto Peräkorpi . 

Kun tutkinnot on suoritettu hyväksytysti, 
kirjoitetaan jokaiselle ABCE-luokan ajokortti. 
Ajokortin allekirjoittaa patteriston komentaja. 

Varsinaisen kurssin jälkeen pidetään kul
jettajille vielä erillinen tyyppikoulutuskurssi, 

HERÄTTÄJÄ 
LAPUA 

Sähköliike M. Latomäki Ky 
LAPUA 

LAIHIAN MALLASTEHDAS KY 
LAIHIA 

SULOSEN LEIPOMO 
KYLÄNPÄÄ, YLISTARO 

YLISTARON SÄÄSTÖPANKKI 
YLISTARO 

E. TAULUN AUTOLIIKE 
TERVAJOKI 

jonka aikana läpikäydään lähinnä maastoajo
neuvojen rakenteeseen, huoltoon ja käsittelyyn 
liittyviä asioita sekä toimintaan maastossa. 
Tyyppikoulutus on annettava, muutoin ei voi
da kuljettajalle myöntää henkilökuljetuslupaa 
kuorma-autolla. Tyyppikoulutuksen lisäksi 
luvan saannin ehtona on kolmen kuukauden 
ajokokemus ja 19-vuoden ikä. 

Kotiutuville kuljettajille. jotka täyttävät 21 
vuotta kuuden kuukauden kuluessa kotiutu
misestaan, kirjoittaa autontarkastaja kuljet
tajatutkintotodistuksen, joka oikeuttaa saa
maan siviilissä ABCE-luokan ajokortin. Ne, 
joille ikäraja ei tule täyteen määräajan kulu
essa eivät saa siviilissä ko ajokorttia muuten, 
kuin suorittamalla uudelleen E-luokan ajo
korttitutkinnot siviilikatsastusmiehelle täytet
tyään 21 vuotta. 

Jokaiselle kirjoitetaan kurssi- ja palvelu
todistus jossa selviää opetuksen määrä ja 
kuinka kauan ja minkä laatuista ajoneuvoa 
ko henkilö on palvelusaikanaan ajanut. 

Yleensä siviilissä annetaan etusija työpaik
kaa haettaessa sille, joka on toiminut puolus
tusvoimissa autonkuljettajana ja saanut puo
lustusvoimain antaman koulutuksen auton
kuljettajaksi. Näin ainakin silloin, kun ky
seessä on kuljetusalan työpaikka. 
Patteriston kuljetusupseeri 
Ylivääpeli P Hautala 

KAROLIINI RUOKAPAIKKA 
ISOKYRÖ 

RINT A-JOUPIN AUTOLIIKE 
TERVAJOKI 

H-STEEL OY 
HÄRMÄ 

LAIHIAN OSUUSKAUPPA 
LAIHIA 

R. Westerlundin Sähköli°ike 
PIETARSAARI 

Ylistaron Sähköasennus Oy 
YLISTARO 
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KILTA TIEDOTTAA 
Kuluneena toimintakautenaan on kilta pyr

kinyt kiinnittämään huomiota toiminnan. ak
tivoimiseen ja kiltatoiminnan tunne~ksi te
kemiseen, joka onkin tuottanut tuloksia mm. 
64 uuden jäsenen liittymisenä kiltaan. . 

Mennyt toimintakausi on ollut momf!IUO· 
toista kehityksen aikaa, joka mahdolhsta_a 
edellistä paremman lähtökohdan uudelle t01-
mintakaudelle. Kilta on onnistunut toteutta
maan kaikki toimintavuodelle määritellyt, 
tärkeimmät tavoitteet , kuten oman pöytä
standaarin. Rovajärven retken toteuttamisen 
ja vuosijuhlan järjestämisen, joista kiito_s a~
tiivisesti mukana olleille jäsenille, varsmkm 
Vaasan Rannikkopatteristolle, jonka panos 
killan toiminnan tukemisessa on ollut erityi
sen merkittävä. 

Viime vuosikokouksessa saamansa tehtävän 
mukaisesti ryhtyi johtokunta toimenpiteisiin 
mm. pöytästandaarin aikii:ansaai:nis~ksi , . 
julistaen standaarin suunmttelukilpall_un, J.o
hon osallistui 18 luonnosta . Parhaaksi os01t
tautui luonnos, jonka tekijäksi ilmeni Raimo 
Luukkonen. Toiseksi oppilas Leikaksen ja 
kolmanneksi kokelas Mäki-Torkon luonnos. 
Kiitokset kaikille osallistuneille. 

Standaarin valmistuttua voitiin sen ensim
mäiset kappaleet luovuttaa killan 15-vuotis-

juhlassa 8. 11. 80 seuraavil)e killan_ toimi~
taan merkittävällä tavalla vaikuttaneille: Rei
no Vierros. Matti Wähäjärvi, Pentti Väyrynen, 
Varuskunnan U pseerikerho, Varuskunnan 
Toimiupseeerikerho ja Raimo Luukkonen sekä 
1. 12. 80 Vaasan Rannikkopatteristo ja 
3. 2. 80 RAuK/ VaaRPsto. 

Muun palkitsemi~toiminnan. ~~ella op. 
muistettu ansioituneita varusmieh1a Ranm
konpuolustajain kuparisella plaketillii:: 9 mie
histöön kuuluvaa, 3 ryhmänjohtajaa Ja 3 up
seerikokelasta. Plaketit on luovutettu em. 
kotiuttamistilaisuuksien yhteydessä . 

Toimikauden päättyessä kuului kiltaan 
113 jäsenmaksunsa suorittanutta jäsentä, ollen 
n. 38 % miehistöön, n. 32 % alipäällystöön 
ja n. 30 % päällystöön kuuluvaa jäsentä. 

Muusta toiminnasta , kuin myös alkaneen 
vuoden toimintasuunnitelmasta kerrotaan 
vuosikokouksen jälkeen jäsenkunnalle lähe
tettävässä tiedotteessa. 

Lopuksi voitaneen todeta ~oi~i!ltavu?delle 
asetetut tavoitteet saavutetuiksi, Josta Johto
kunta esittää parhaat kiitoksensa kaikille toi
minnassa mukana olleille jäsenille heidän an
tamastaan työpanoksesta killan tarkoitusperiä 
toteuttavista toiminnoista, toivottaen menes
tystä uudelle toimintakaudelle. 

JOHTOKUNTA 

"Rovajärvel/ä istu ttiin iltaa . .. " 
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"Hyvää päivää, Uudenmaan Prikaati" 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN PARAATI 
VAASASSA 1980 

Saapumiserä IIl / 80 osallistui lyhyen ajan 
sisällä kolmeen paraatiin. Saapumiserän va
lapäivänä, patteriston vuosipäivänä ja tieten
kin suureen valtakunnalliseen paraatiin itse
näisyyspäivänä, joka järjestettiin 1980 Vaa
sassa. Tuhannen miehen paraatijoukoista 
muodosti VaaRPston yksiköt pääosan, onhan 
suuri paraati varuskunnalle todella merkittävä 
tilaisuus, silloin kun se järjestetään sen koti
paikkakunnalla. Niinpä vaasalaiset valmis
tautuivat tapahtumaan huolella ja asia otet
tiin todella vakavasti. 

Paraatikatselmus pidettiin Vaasan torilla, 
jossa 13/ 12 eläkkeelle siirtynyt kenraalimajuri 
Henrik Anttila, Pohjanmaan sotilaspiirin ko
mentaja tarkasti joukot viimeisenä palvelus
tehtävänään. Kirpeä pakkanen, joki\ nipisteli 
varusmiehiä heidän odotellessaan paraatikat
selmuksen alkua sai musiikkikapteeni Leo 
Tuulen johtaman Vaasan ja Niinisalon yhdis
tetyn sotilassoittokunnan siirtymään läheiseen 
pankkisaliin , josta musiikki johdettiin vah-
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vistinlaitteiden välityksellä torille, sen sijaan 
että soittajat olisivat näyttäytyneet torilla. 

Sen jälkeen kun kenraalimajuri Anttila oli 
tervehtinyt paraatiin osallistuneita joukkoja, 
hän piti puheen jossa kenraalimajuri muis
tutti siitä, että itsenäisyys ei ole mikään it
sestään selvä asia, vaan itsenäisyyden eteen 
on tehtävä työtä joka päivä. Läksiäissanansa 
kenraalimajuri Anttila kohdisti erityisesti 
nuorelle varusmiehelle, jolla hänen mukaansa 
on merkittävä osuus niissä toimissa, joilla 
turvataan kansamme rauha . Kouluttajat sai
vat myös osansa puolustusvoimiemme us
kottavuuden takaajina. Puheessaan kenraali
majuri Anttila antoi vielä tunnustuksensa 
kaikille maanpuolustuksen hyväksi työsken
televille miehille ja naisille. 

Sotilaspastori Seppo Viitamäen pitämän 
kenttähartauden, jossa hän muistutti meidän 
olevan riippuvaisia tovereistamme ja Juma
lasta paraatijoukot poistuivat torilta ryhmit
tyäkseen ohimarssiin, jonka sitten otti vas-

taan hovioikeudenpuistikossa kenraalimajuri 
Anttila. Yleisöä oli kertynyt sankoin joukoin 
kansoittamaan kadunvarsia. Marssirivistön 
kärjessä etenivät maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinna, osastot Uudenmaan prikaatista, 
Ilmasotakoulusta sekä Kadettikoulusta. Ase
koulu ja Vaasan Rannikkopatteristo suoritti
van marssin moottoroituina. Saman aikaisesti 
kun VaaRPston RAuK ohitti paraatin vastaan
ottajan Ilmasotakoulun Fouga Magisterit ja 
Karjalan lennoston Migit tervehtivät paraatia 
ylilennollaan. 

Valtakunnallinen paraati Vaasassa sai oman 
leimansa vallinneen sään vuoksi. mutta varus
miehille on suuri paraati aina ikimuistoinen 
kokemus. 

Varusmiehen paraati alkoi järjestäytymi
sellä VaaRPston kasarmialueen sulkeisken
tälle. Jo tällöin ymmärsimme että tästä taitaa 
tulla aika viluinen reissu, kertovat mukana 
olleet. - Kun lähdimme kiertämään Vaasan 

syrjäkatuja ajoneuvojen lavoilla, taisi jokai
sella käydä mielessä ajatus lämpimästä ke
sästä. 

Paraatikatselmus meni nopeasti ohi. En 
edes ehtinyt ymmärtää missä olimme kun 
huomasin kenraalimajurin saapuvan pai
kalle. Vaikka olimme pelänneet etukäteen 
kamalia töppäyksiä aseotteissa ja pitkiä pu
heita kaikki taisi mennä suht'koht' hyvin. 
Kuulin kyllä että joku olisi loukannut itsensä 
pistimen kanssa . Odottaessamme ohimarssin 
alkua tapahtui kyllä oikea syväjäätyminen 
varsinkin sormissa. Hassuin juttu oli pieni 
lumivalkoinen kissa joka pyöriessään hangessa 
sai satojen miesten huomion osakseen. koko 
ohimarssi meni ohi ehkä vielä nopeammin 
kuin paraatikatselmus. Ehdin huomata tv
kameroiden tuijotuksen ja suihkukoneiden 
ylilennon paraatin kulun sivusta. Tilannetta 
kai piti jotenkin niin arvokkaana ettei siinä 
pahemmin sivuilleen vilkuiltu. 

Voisiko tuota paremmin sanoa. 

Kenr. maj. Anttila ottaa vastaan paraatin 

K-MAAT ALOUSKESKUS 
TOIVO VIITA 

YLISTARO 

YLISTARON OSUUSPANKKI 
YLISTARO 
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Rynnäkkö lentoja 
Lohtajalle 

Tämän lehden päätoimittaja päätti vaatia 
minua kirjoittamaan "jotakin" noista yhteis
toiminnan asioista "taivaallisella sektorilla" . 
Ja päätoimittaja yksilöi aiheen onnistuneesti 
näihin rynnäkköihin. Ja antoi aikaa riittävästi. 
Muistutti . Kehotteli. Silti jutun teko jäi viime 
hetkiin. Eikä ole selitystä. 

Tunnustan olleeni todella usein Lohtajan 
"päällä" . Noilla rynnäkkölennoilla . Usein il
matorjuntaleireillä, usein myös tämän Vaasan 
patteriston "kiusana" . 

Ja ovat muistettavia keikkoja! 
Kaikki alkaa aina samalla tavalla. Ensin 

on paperi, joka kulkee tietyt askeleet, por
taat, päättäjät ja ilmestyy sitten päätöksenä 
tuonne erään huoneen päiväkirjan sivulle 
käskynä: "rynnäkkö Lohtajalle 2 FM". 

Kun näen sellaisen merkinnän, alkaa sisäl
läni kehittyä ajatus pääsystä mukaan. Hy
vissä ajoin on syytä sitä vähän kysellä. On
neksi on vähän tuttuuttakin mukana, kave
reita. Kun oikein panee kantapäät yhteen ja 
anoo, niin usein onnistuu: "selvä - mene". 

Kun on aika: kaapille, kaappi auki. Liiat 
vaatteet pois, lentohaalari niskaan, varsiken
gät, kypärä mukaan.Kyselylle: "mikä kone se 

olikaan?" Ja kone löytyy. On Fouga Magis
ter, FM-66, "Sakari". 

Sinne vaan varjo selässä, vyöt kiinni, radio
johto, happiletku, kuomu lukkoon. Edessä 
istuu vääpeli (nyt jo yli-) Juhani Kangas, 
puhuu , nauraa, toimii: paneelissa alkaa ta
pahtua, valoja syttyy, sammuu, radio höräh
tää ääneen, osoittimien neulat alkavat kään
tyillä, lievää vinlcua, vasen moottori käy, oikea 

"Ilmassa " 
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syttyy pian perään, tasaantuvat puhaltamaan 
yhdessä, alkaa olla valmista: "Sakarit parilla 
-rullaus". 

Lennonjohto paimentaa Fouga-parin kiito
tien päähän ja päästää irti . Lähdemme liik
keelle. Tiiviisti lähekkäin. Vauhti kiihtyy, 
pariin sataan päästessä olemme jo ilmassa, 
pyörät jumpsahtavat sisään, valot vaihtuvat, 
lento alkaa kohti Lohtajaa. 

Se on sellaista sekunttipeliä: on annettu 
kellonlyömä, jolloin on oltava patteriston kim
pussa. Ja se osataan laskea. Tuollaise t 10 
minuuttia kuluu matkaan Kauhavalta Loh
tajalle , kun lasketellaan sitä tavallista matka
vauhtia 450-500 km/t. Välillä ilmoittautu
miset Kruununkylän lennonjohdolle ja niin 
alkaa erottua silmiin Vattajanniemen tuttu 
nokka, merelle kurkistamassa. 

Joskus minulla on silminnäkijän tietoja 
patteriston tykkiasemien sijainnista. Yleensä 
ne on annettu myös kartalle ennakkoon ja 
kokemus osaa sekin opettaa, mistä etsiä noi
ta kolmi-nelitykkisiä täpliä maisemasta. 
Myöntää täytyy, ettei aina ole helppo heti 
keksiä: maisema on vallankin kesällä monel
la tavalla täplitettyä, sinne katoaa tykki hel
posti. 

Nyt kuitenkin löytyy: " tuolla ovat" . Pari 
painuu heti aivan pintalentoon, maisema 
alkaa todella vilistää koko kulmanopeutensa 
teholla ja kaarramme siellä näkymättömissä 
yllättävään aloitussuuntaan, josta tempaamme 
ylös taivaalle ja sieltä tähtäävään syöksyyn 
kohti asemaa. Raketteja sieltä kaiketi viu
huisi alaspäin ... tietysti myös "paluuposti" 

Sotilastarkkailijoiden 
käynti V aaRPston 
harjoituksissa 20/1 

Vaasan rannikkopatteristo sai vaativan teh
tävän kuluvan vuoden tammikuun lopulla, 
jolloin suuri joukko arvovaltaisia sotilasasia
miehiä useista maista kaikkialta maailmasta, 
korkea-arvoisten suomalaisten upseerien 
opastamana, saapui seuraamaan moottoroidun 
rannikkopatteriston harjoitusta Maalahdessa. 
VaarPsto oli sijoittanut harjoitukseen osallis
tuneet joukot taistelutilannetta vastaavaan 
ryhmitykseen. Tulenjohtoasemat oli sijoitettu 
Vaasan lentokentän kaakkoispuolella olevalle 
mäelle noin kymmenen kilometrin päähän 
tuliasemasta ja komentopaikasta. 

Tiistaina aamupäivällä vieraat saapuivat 
harjoitusalueele jossa oli jo maanantaina käyty 
lävitse samantyyppinen harjoitus , kuin vie-

toimisi : kaipa sellaistakin vähän ajattelee 
mukana istuessaan. 

Millaista se on? Se istuminen? 
Ei sitä niin helppoa ole kuvailla. Koke

muksena mahtava. Kerta kerralta. Rynnäkkö
lennon liikeradat ovat aika vauhdikkaat. No
peutta melkoisesti, vetoa ylös , syöksyä alas , 
kohti kiitäviä puiden latvoja, matalalle ulottu
via oikaisuja, G-voimien painetta, auringon 
välkkeen iskuja silmiin, mukanaolon ja ta
pahtumisen tuntua koko vartalolle , hiki saat
taa kurkistaa kypärän alta . Jopa pieni kysy
myskin: kuinka joku asia voi olla näin muka
vaa, todellista osallistumista! 

Yllättävän paljon sieltä myös näkee. Val
lankin, jos on sattunut piipahtamaan edelli
senä päivänä leirillä ja seuraavana saa sitten 
katsella yläkulmasta: sieltä näkee Niemelän 
jykevän hahmon rauhallisesti seisomassa. 
Järvi viittaa vauhtia muutamille tuntematto
mille , Pääkkönen katsoo kiikarin läpi, Kaup
pinen selittää/ käskee tykillä ... paljon näkyy 
seisoskelevia, Fougan katsojia, paikka paikoin 
myös rynnäkkökiväärien suuliekkejä, tulitta
vat vastaan ... ja sehän panee "Juska" Kan
kaan vilkuttamaan valonheitintä nokalla, 
syöksyn aikana: ampumista kai sekin. 

Lennolta tullaan aina takaisin melko on
nellisina. On ollut sellainen poikamaisen ilon 
hetki. On saanut riehua, oikein käskyn mu
kaan . Kaipa sinne aina jotakin jää? Sellaista 
mikä muuten painaisi? 
Odotan seuraavaa keikkaa. 

Seppo Viitamäki 

raille annettuun esitykseen kuului. Ensim
mäiseksi seurue, johon kuului myös sotilas
läänin uusi komentaja kenr.maj . Vanninen, 
tutustui tulenjohtoasemaan. Tämän jälkeen 
vieraat kuljetettiin komentopaikalle ja täältä 
tuliasemaan, jossa seurasi myöhemmin kahvi 
sekä muu tarjoilu . Vieraita opastivat harjoi
tuksessa kapteeni Savonheimo ja kapteeni 
Järvi . 

Tuliasemassa esitettiin tykkien asemaan ajo 
ja tuli toiminta , keskiön toiminta sekä aseman 
ilmapuolustus käsiasein. 

Joitakin harjoituksen kulkuun liittymättö
miä kömmähdyksiä lukuunottamatta toimin
ta sujui luistavasti ja harjoitukseen osallistu
neet joukot saivat tunnustuksen toiminnastaan 
sekä tarkkailijoilta että omilta esimiehiltään. 

RAVINTOLA T ARO J. Kupari Ky 
YLISTARO 
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Leenan parhaat 
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' 'Leirillä oli lcy/mä •' 

Kertausharjoitus 17-28.11.1980 

VaaRPstossa __pidettiin 17-28. 11. 1980 Turun sotilaspiirin reserviläisten kertausharjoitus. 
Harjoitus oli valmistelua ensi kesän suureen kertausharjoitukseen , jossa koko patteristo muo
dostetaan reserviläisistä. Tällä kertaa harjoitukseen osallistui reserviläisiä vain johtajina ja 
alijohtajina, miehistö muodostettiin VaaRPston tykkimiehistä ja ryhmänjohtajista. Ensi kesänä 
voi sitten hyödyntää kertauksesta saatuja kokemuksia , kun koko miehistökin koostuu reser
viläisistä. Reserviläisjohtajana toimii viidettä kertaa kertausharjoituksiin osallistunut res.ltn 
Pentti Sokajärvi, 30-vuotias rakennusmestari. Hän toimi patteristoupseerina. Ennen varsi
naista soveltavaa vaihetta, neljän päivän leiriä Lohtajalla, hän kertoi välineistön kehittyneen 
omasta varusmiesajastaanja menetelmien kehittyneen sen mukaisesti. 

Hänen kokemuksensa harjoituksen teoria-vaiheesta oli ehdottomasti myönteinen - hyvä, 
että mies pidetään ajan tasalla maanpuolustuksellisessa toiminnassa. Aikaisemmin Sokajärvi 
oli toiminut tulenjohtopäällikkönä ja niinpä hän koki uuden tehtävänsä vaativana haasteena. 
Hän kertoi myös tulleensa mielellään mukaan varsinkin, kun siviiliasioihin ei harjoituksella 
ollut suurempaa vaikutusta, toki mieluummin hän olisi nähnyt harjoituksen pidetyn ennen 
talven tuloa , mutta hyvä näinkin. 

Neljä päivää leireiltiin Lohtajalla, harjoiteltiin asemaanajoa, lähipuolustusta ja vedettiin 
tulikomentoja kehysharjoituksena. Kantahenkilökuntaan kuuluvat toimivat valvojina, reser
viläiset johtivat - saivat soveltaa teoriaviikon oppeja käytäntöön. He saivat verestää vanhoja 
muistoja sekä soveltaa uusia oppeja käytäntöön. Ensi kesä näyttää kuinka opit menivät pe
rille. Viimeisenä päivänä ammuttiin heti näkyvyyden riittäessä, tulikomennot menivät läpi vai
vattomasti ja pahemmitta kömmähdyksittä. 

Teoria-osaa olisi res.ltn P Sokajärven mukaan voitu lyhentää ja tiivistää, sitä olisi voitu esi
merkiksi pitää iltaisin. Hänen mielestään merkittävintä leiriharjoittelussa oli se, että pääs
tiin kouluttajien asettamaan tavoitteeseen . Kouluttajat olivat kaikkineen päteviä, kuitenkin 
heidän toimiessaan pääasiassa valvojina, opit saatiin virheiden kautta. Sokajärven mielestä 
varusmiehenä ei kylläkään saa samaa opetusta kuin reserviläisenä, mikä onkin toki ymmär
rettävää. Reserviläisenä hän halusi myös kiittää VaaRPston varusmiehiä, joiden kanssa yh
teistyö sujui mukavasti. 

23 



TOIMITUKSEN PALSTA 
Kaikesta kiireestä huolimatta saatiin aikaan 

tämmöinen toimituksen palstakln, joka kun
nialla yrittää puolustaa paikkaansa tässä leh
dessä. Aiheista ei ainakaan olisi ollut pulaa, 

mutta pysytelköön nyt niJssä suurimmissa 
tapahtumissa, mitä talven mittaan on sattu
nut. Siis: 

"Ainoa kuva joka Reilasta saatiin " 

REILA 
Reilan leiriä pelättiin, tai ainakin toimittaja 

pelkäsi kuin kulkutautia. Jäätävää viimaa jo
ka pureutuu luihin ja ytimiin, tulipal?pakka
sia, lumimyrskyjäja muuta mukavaa Josta n~t 
jo kotiutuneet ryhmänjohtajat meitä pelotteli
vat. No, totuus oli kyllä toisenlainen: aurinko 
paistoi lähes aamusta iltaan ja leirillä tuntui
vat kaikki viihtyvän hyvin. Kun vielä ammun
natkin menivät, kuten odotettua, täysin put
keen oli leiri lähes täydellinen. Mutta niinhän 
se o~, että mitään ei pidä uskoa ennenkuin 
itse kokee ja näkee. Pahojen kielien mukaan 
ei suomalainen kyllä usko vielä sittenkään. 

PORRASTUS 
Porrastuksen osalta on kiireitä riittänyt ai

van tarpeen kanssa. Patteristossa näet riitti 
tapahtumia pitkin talvea joiden vuoksi lehden 
teko oli jäädä lähes taka-alalle. Ehdittiin mars
sia itsenäisyyspäivän paraati, käytiin talvilei
rillä ja kestitettiin suuri joukko ulkomaalaisia 
sotilasasiamiehiä. Vieraat kävivät Maalahdes-
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sa ihailemassa patteriston asemaanajoa johon 
olivat kuulemma olleet hyvin tyytyväisiä. Kai
kesta tästä on artikkelit toisaalla lehdessä, jo
ten siitä ei nyt sen enempää. 

Sotilasläänin komentajakin vaihtui. Kenr. 
maj. Anttilan tilalle saapui kenr. maj. Vanni
nen, joka myös kävi patteristoon tutustumassa 
ja patteristoa tarkastamassa. Toivottavasti 
saamme seuraavaan lehteen mukaan hänen 
haastattelunsa. 

Toimitusta vaivasikin jälleen se joka kertai
nen ilmiö hyvien kirjoittajien puutteesta, joita 
tässä varuskunnassa varmasti on. Vaikka ar
meijassa yleensä on vapaaehtoisia vaikka min
kälaisiin puuhiin tahansa, tuntui siltä, että 
artikkelin kirjoittaminen Porrastukseen ei 
kuulu tämän vapaaehtoistyön piiriin. 

Ryhmänjohtajatja tykkimiehet. Mikäli teil
tä löytyy juttuja joita voisi julkaista tai vitsejä 
tms. niin kirjoittakaa, sillä silloin lehti palveli
si paremmin tarkoitustaan. Kysymyshän ei 
missään tapauksessa ole siitä että toimittaja 
yrittäisi lusmuilla. Eihän nyt toki .. . 

JOULU 

Joulu vietettiin patteristossa rauhallisesti ja 
hiljaisesti kuten joulun kuvaan kuuluukin. 
Patterilla oli järjestetty ohjelmaa illaksi , yh
teislaulua ja muuta semmoista, mitä nyt joulu
na tehdään, ja sapuskat olivat koko joulun ajan 
vallan mahdottoman hyviä. Ainoa mitä jäätiin 
kaipaamaan oli joulupukki. Tonttuja oli kuu
lemma omasta takaa. Tämä nyt sitten muis
tiin ensi joulua varten. 

PORRASTUS 

Porrastuksen edelliseen numeroon oli pääs
syt ilmestymään aivan ilmiselviä valheita. Ei 
toki tahallisesti. Huumorin reseptiksi nimit
täin tarjottiin Alik. Elsilän piirrosta " Päivä 
patterin pässinä" joka kuitenkin jostain syys
tä jäi ilmestymättä. Piirroksen pitikin ilmestyä 
sitten tässä numerossa, mutta sitä etsittäessä 
huomattiin että piirros oli kadonnut ja piirrok
sen tekijä kotiutunut. 

Pelastavana enkelinä toimi kuitenkin tkm. 
Saranen, joka lupasi toimittaa piirrossarjan 
porrastukseen tuon kadonneen tilalle. Toivo
taan nyt että tämä piirros ei ole tätä kirjoitet
taessa kadonnut. 

VMTK 

Vmtk:ssa tapahtuu, vakuutti uusi puheen
johtaja Kok. Nieminen 4. Ptrilta. On kuulem-

ma luvassa pingis, tikka ja valokuvauskilpai
luja joihin halukkaat voivat ottaa osaa. 
Vastaavanlaista toimintaa pyritään järjestä
mään lisää, sillä on aivan selvä, että kaikki ei
vät välttämättä halua lähteä YK:lla kaupun
gille käveleskelemään, jos vain jotain ajanvie
tettä on varuskunnan puolesta tarjolla. 

Alokkaille tiedoksi, ja miksei vanhemmille
kin tykkimiehille, että jos teillä on paran
nusehdotuksia, aloitteita tai muita asioita, joi
hin VMTK voi vaikuttaa niin ne kannattaa 
tuoda yksikköedustajan kautta Vmtk:ssa esil
le. VMTK:sta enemmän puheenjohtajan ar
tikkelissa. Vaikutusmahdollisuuksia siis on. 

KEVÄTKATSAUS 

Kevään ohjelmistosta patteriston osalta ei 
ole kovinkaan tarkkaa tietoa vielä tätä kirjoi
tettaessa. Toimituksen tietoon ei ole tullut, ei 
ainakaan vielä, tietoa leireistä ja muista sem
moisista, mutta on hyvin luultavaa, että ainakin 
kerran käydään Lohtajalla jos ei useammin. 

Toivottavasti uusi ikäryhmä nyt edes vähän 
pääsee makuun siitä, miltä tuntuu nukkua tel
tassa ja pitää väijyä tai kipinää. Heidän on
nekseen pahin talvi onjo ohi, ja kevät- ja kesä
leireillähän on pelkästään mukava olla kun on 
lämmin. 

Siinäpä sitä asiaa jälleen oli tällä kertaa. 
Toivottavasti seuraavaan numeroon saadaan 
jo enemmän varusmiehien itsensä kirjoittamia 
juttuja ja lehdestä täten monivivahteisempi. 
Olkoon porrastus 2/ 81 entistä ehompi. 

TOIMITTAJA 

''Jou/upöy tä on katettu " 
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Mikä on varusmies
toimikunta eli VMTK? 

Varusmiestoimikunta on varusmiesten 
muodostama - joukko-osaston komentajan 
alaisena toimiva - joukko-osaston osa, joka 
pyrkii kehittämään varusmiesten sosiaalisia 
oloja, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viihty
vyyttä. Sen pääasiallisimmaksi toiminta
muodoksi ovat muotoutuneet varusmiesten 
työ- ja opinto-ongelmiin liittyvien kysymys
ten ratkaiseminen sekä vapaa-ajan harrastus
toiminnan kehittäminen. 

Varusmiestoimikuntaan kuuluu Jasen 
( = vanhemman saapumiserän varusmies) ja 
varajäsen ( = nuoremman saapumiserän va
rusmies) jokaisesta perusyksiköstä. Näiden 
lisäksi ryhmänjohtajilla ja upseerikokelailla 
on omat edustajansa. VaaRPstossa varus
miestoimikunnan kokoonpano muodostuu yli 
kymmeneksi , kun mukaan lasketaan vielä ul
kopuolisina varusmiespappi sekä tämän leh
den varusmiestoimittaja. Varusmiestoimi
kunnan työhön ja aktiviteettiin vaikuttaa 
oleellisesti joukko-osaston komentajan mää
räämä ohjaaja, joka on kantahenkilökuntaan 
kuuluva ja joka suorittaa työnsä virkatyönä. 

Miten varusmiestoimikunta toimii ja mitä 
on tarkoitus tehdä vuoden 1981 kuluessa? 
Varusmiestoimikunta kokoontuu kahdesti 
kuukaudessa käsittelemään yksiköiden edus
tajien tai muiden varusmiesten esittämiä asi
oita, jotka voivat vaihdella aamu teen saannis
ta valokuvauslaboratorion saamiseksi varus
miesten käyttöön. Tarpeen vaatiessa VMTK 
kokoontuu useamminkin. Se, miten VMTK 
toimii ja mitä se saa aikaan, riippuu hyvin 
merkittävästi yksikköedustajien toiminnasta. 

Alokas totesi saaneensa varusteiden jaossa 
suuren manttelin ja ilmoittautui patterin vää
pelille: "Herrra Vääpeli, teltta numero 62 B, 
teltan esimies alokas Aaltonen." 
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TASOITE
MAALAUS
TAPETTI-JA 
SISUSTUS
TYÖT 

MAALAAMO 
TAPIO KOKKO OY 
90-352 265 
Karviaistie 12 B 
00700 Helsinki 70 

Ellei toimintaa ja aktiivisuutta esiinny niin 
varusmiesten vapaa-ajan käyttö kohdistuu 
voittopuolisesti kaupungin anniskelulaitosten 
käyttämiseen . Tässä suhteessa VMTK on 
paljon vartija. 

Jokaisen uuden varusmiehen perehdyttä
minen varusmiestoimikuntatyöhön aloitetaan 
Alokastiedotteen lähettämisellä ennen varus
miespalvelukseen astumista. Varusmiespal
velukseen astumisen jälkeen seuraavat alo
kasoppitunnit sekä työllisyys- ja koulutusky
sely ongelmien kartoittamiseksi. Pääosa toi
minnasta painottuu urheilu- ja muun vapaa
ajan toiminnan järjestämiseen joko yksin tai 
yhteistyössä kaupungissa toimivien nuoriso
yhdistysten kanssa. 

Miten varusmiestoimikunnan työ kosket
taa tavallista varusmiestä? VMTK tiedottaa 
toiminta- ja harrastusmahdollisuuksista omal
la vihreällä tiedotuspaperillaan joka tupaan 
kahdesti kuussa. Lisäksi ilmoitustaulujen ja 
käskynjakojen yhteydessä tiedotetaan mitä 
missäkin tapahtuu . Aktiivisuuden on herättä
vä jokaisesta itsestään. Nynnyily ei auta -
osallistumalla vaikutat oman palvelusaikasi 
harmauteen. 

Sinulle - varusmies - varusmiestoimi
kunta pyrkii järjestämään omia edullisia elo
kuvanäytäntöjä ja teatterinäytäntöjä. VMTK 
pyrkii mahdollistamaan osallistumisen myös 
ajankohtaisiin musiikkitapahtumiin Vaasas
sa - sinfoniasta uuteen aaltoon. 

Tätä on arkinen VMTK-työ. Se pyrkii vai
kuttamaan varusmiespalvelusaikasi olojen 
parantamiseen omalla vaatimattomalla pa
noksellaan. Tule mukaan - Sinuakin tarvi
taan. 

Yhteydenottoja kaivaten 
kok Esa Nieminen / 4 Ptri 
VMTK:n puheenjohtaja 

T-SIRU-MARKET 
YLISTARO 

Vanhan Vaasan Grillikioski 
KAUPPIAANKATU, VAASA 

KALUSTEMIEHET OY 
MYLLYKATU, VAASA 

VAASAN MAILA RY. 
VAASANPUISTIKKO, VAASA 

Autoliike Reijo Lähdemäki Ky 
RAASTUVANKATU , VAASA 
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"VaaRPston Ruokala " 

MUONITUS 
Muonitus Vaasan Rannikkopatteristossa 

perustuu muonituksesta annettuihin pysyväis
ohjeisiin ja muihin Pääesikunnan antamiin 
ohjeisiin. 

Kaiken perustana on joukko-osastossa laa
dittu ruokasuunnitelma, joka tarkastetaan 
Sotilasläänin esikunnassa ja usein vielä Pää
esikunnassa. 

Ruokasuunnitelma sisältää ruokalistat 21 
päivää varten ja on voimassa yleensä kalen
terivuoden. 

Ruokasuunnitelmassa lasketaan: rahalliset 
perusteet, ravitsemukselliset perusteet ja ruo
ka-aineiden keskimääräinen käyttö/ henk/pv. 

Elintarvikehankinnat muonavarastoon ja 
ruokalaan suoritetaan ruokasuunnitelman ja 
muonavahvuuksien perusteella ottaen huo
mioon eri elintarvikkeiden säilyvyys ja varas
tointimahdollisuudet. Elintarvikkeita hanki
taan Talousvarikosta, toisesta muonitusyksi
köstä, liikeyrityksistä, joiden kanssa PEtalh
os on tehnyt hankintasopimuksen, liikeyri
tyksistä, joista PEtalh-os tiedottaa hintatie
doituksilla, Valtion Viljavarastosta, Valtion 
Hankintakeskuksesta ja eri paikallishankin
takohteista. Hankinnoissa noudatetaan Val
tion yleisiä hankintaehtoja. 
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Elintarvikkeiden vastaanottotarkastus on 
erittäin tärkeä toimenpide ja suoritetaan aina 
heti tavaran saapuessa. Eri elintarvikkeille on 
laadittu tarvittavat ohjeet laatuvaatimuksista 
ja vastaanottotarkastuksen suorittamisesta, 
että osataan kiinnittää huomiota oikeisiin · 
seikkoihin. Tavaran laadun on täytettävä val
tion ko tavaran laadulle asettamat kohtuulli
set vaatimukset. Ellei näin ole niin välittö
mästi reklamoidaan ja näin saadaan asia ta
varan toimittajan kanssa järjestykseen. He
delmissä saattaa olla joskus vikaa keskiosas
sa, jota ei vastaanotettaessa pystytä totea
maan. Tällaisissa tapauksissa joudutaan moi
teilmoitus tekemään jälkikäteen. 

Emäntä ruokalassa vastaa ruoan valmista
misesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä alai
sinaan keittäjätja ruokala-apulaiset. 

Ruoan energiamäärän päivittäin on oltava 
14,3-15,1 MJ koska varusmiehen palvelus 
luokitellaan keskiraskaan ja raskaan työn 
välille. 

Elintarvikkeita Vaasan Rannikkopatteris
tossa kuluu vuodessa seuraavasti: hedelmiä 
10000 kg, kahvia 1000 kg, kalaa 4000 kg, 
leipää 10000 kg, lihaa 16000 kg, perunaa 
90000 kg jne. 

Määräysten mukaisesti ruokalasta kertyvä 
jäteruoka myydään kalenterivuodeksi kerral-

laan. Jäteruokasopimuksen mukaan se kulje
tetaan päivittäin pois ruokalasta. Jäteruoan 
myynnistä kertyvät varat eivät tule muonituk
sen käyttöön vaan ne taloutetaan eri momen
teille.: 

Muonitus leireillä ja sotaharjoituksissa on 
oma luku sinänsä. Näitä harjoituksia varten 

laaditaan omat ruokalistansa ottaen huomioon 
vuodenajat, harjoituksen suunniteltu kulku 
ja rasittavuus. Näissä harjoituksissa varus
mieskeittäjät hoitavat ruoan valmistuksen ja 
siihen liittyvät muut työt talousupseerin joh
dolla. 

"Näin tehdään penmamuusi" 

"Kone jonka kaikki tuntevat " 
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ALOKKAAN PÄIVÄ: 
Alokkaat astuivat 09. 02. 81 tänne meidän 
muiden joukkoon yhteistä vanikkaa pureksi
maan, ja myös Porrastuslehdellä oli iloja kun-

• --. --="-. ~ 

Tässä alokas Mutikainen astui kasarmin port
tien sisäpuolelle. Kaikki tuntui aluksi niin 
suurelta ja oudolta, mutta toimen miehenä hän 
kävi rohkeasti asiaan ja tallusteli kasarmiar
tion luo kyselemään uutta majoituspaikkaan
sa. 

3 

Eipä aikaakaan, niin alokas Mutikainen pääsi 
koittamaan uusia upeita vaatteitaan ja totesi 
saman minkä monet jo ennen häntä: vaatteet 
sopivat keskimääräisesti. 
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nia olla vastaanottamassa uutta saapumiserää. 
Päätimme seurata erään alokkaan, Arto M. 
Mutikaisen ensimmäisen päivän kokemuksia 
armeijasta josta autenttinen kuvasarjamme. 

Kasarmivartion luota ystävälliset ja miellyttä
vät Alikersantti-Herrat opastivat alokas Muti
kaisen omalle Patterilleen jossa hänelle luo
vutettiin kaikenlaisia uusia vaatteita ja varus
teita. Kuvamme on tilanteesta jossa Mutikai
nen onnellisen hämillisenä tutkii uusia varus
teitaan. 

Ilta oli jo niin kovin myöhä, ettemme jääneet 
seuraamaan alokkaan iltatoimia, mutta pää
timme palata aamulla asiaan. Olimme jo hy
vissä ajoin ennen herätystä Mutikaisen punkan 
vieressä katsomassa kuinka alokas heräsi kel
lonsoitonjälkeen ensimmäiseen päiväänsä. 
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Heti muutama minuutti herätyksen jälkeen 
pääsi Mutikainen pesemään viimeisetkin unen
rippeet silmistään. Aikaa vain tuntui olevan 
niin kovin vähän. 

7 ~ '-NR .•. 
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Päivä kului mitä erilaisempien puuhien paris
sa. Katseltiin ympärille tutustuttiin tupatove
reihin ja uusiin esimiehiin. Illalla olikin sitten 
ylimääräistä aikaa, ja niinpä alokas Mutikai
nen päätti käyttää sotilaskodin tarjoamia vir
kistyksiä hyväkseen ... Jätimme Mutikaisen 
kun hän oli ilmoittautumassa päivystäjälle ja 
totesimme tyytyväisin mielin, että Alokas Arto 
M Mutikainen oli sopeutunut todella nopeasti 
uuteen kotiinsa. 
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Patterin siistimisen ja virkistävän aamureip
pailun jälkeen päästiinkin sitten syömään. Täs
sä Mutikainen muiden alokastoveriensa keral
la odottaa ruokalaan pääsyä. 

Ystäväni, 
jokainen päivä on ainutlaatuinen. 
Eilistä et saa takaisin ja huominen 
on salaisuus. 

Ystäväni, 
teethän jokaisesta päivästäsi 
elämisen arvoisen. 
Älä vaivu epätoivoon 
tuntiessasi pienuutesi maailman
kaikkeuden sokkeloissa. 

Muista, 
että sinulla on vain yksi elämä 
Ethän aliarvioi mahdollisuuksiasi 
elää sitä juuri 
haluamallasi tavalla? 

Ole omaperäinen yksilö. 
Uskalla elää, äläkä pelkää 
näyttää tunteitasi sanoilla ja teoilla. 
Uskalla rakastaa, äläkä välinpitämättö
myydelläsi loukkaa 
ystäväsi tunteita. 

l lll lll lll ll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 HDIIIII III II II III III IIIIHIIIIIIIIIIII 

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

Kapteeni: "Kokki jänismuhennoksenne 
maistuu hevosenlihaUe. 

Kokki: "Herra Kapteeni, totuus on, että mi-

nä käytin HIEMAN hevosenlihaa muhennok
seen, en paljon. 

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

ja yhden hevosen." 
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RYHMÄNJOHTAJA 

Päättyneen reservialiupseerikurssin koulu
tuksen painopiste oli opettaa sinut hallitse
maan koulutushaarasi 1-2 tehtävää aseen ja 
välineen käytön, käsittelyn ja huollon osalta. 

Osallistumisesi patteriston tykistöammun
toihin ja niissä yhteistoimin ikäluokkasi kans
sa saavutetut tulokset antavat meille koulutta
jille oikeuden uskoa saavuttaneesi riittävän 
perustan ja itseluottamuksen: haasteen, joka 
velvoittaa sinut valmiuskaudella suhtautu
maan vastuuntunnolla kauden opetukseen. 
Myöskin sinut, joka et mielestäsi saavuttanut 
tarvittavaa tasoa. 

Valmiuskaudella sinulle annetaan perusteet 
alaisten käsittelyyn ja kouluttamiseen, sekä 
luodaan edellytykset ryhmän johtamiselle 
mm. oman ikäluokkasi yhteisissä harjoituk
sissa tykistöammuntoineen. 
. Joudut vastaamaan käsketyn tehtäväkoko

naisuuden onnistumisesta unohtamatta sinul
le esimiehenä kuuluvaa sosiaalista- ja itsesike
hi ttämisvastu u ta. 

Sinulle uskottua valtaa tulet luonnollisesti 
käyttämään alaistesi parhaaksi siten, että tun
tevat palveluksensa turvalliseksi ja perustel
luksi etkä syyllisty henkiseen väkivaltaan. 

Valmiusyksikkökausi kaikkine palvelusta
pahtumineen on oikein oivallettuna ja hyväksi 
käytettynä sinulle antoisa aika alokaskoulut
tajakauttasi silmälläpitäen. Ammattitaito ja 
oikeanlaatuinen suhtautuminen vastuullesi 
saamiisi alaisiin on tae siitä, että onnistunut 
tehtävässäsi omaksi, alaistesi ja joukko-osas
tosi iloksi ja kunniaksi. 

Pystyt tehtävään ja suoriudut siitä hyvin, 
kun niin haluat. Sitäpaitsi se on velvollisuutesi. 

Kiitokset kurssista ja työn iloa tulevassa, 
vaativassa tehtävässäsi kouluttaessasi rannik
kotykkimiehiä reserviin. 

Johtajanne 

• • 
KESKIOLINJA 

Tietoisuus edellisten keskiölinjojen suveneerisuudesta ei ollut rasite kurssille tullessamme, 
sillä olihan aineskin tällä kertaa parempaa. Kankeus ensimmäisissä hiihtokilpailuissa (5. ja 6. 
sija) johtui voiteluvirheistä ja taktisista virhearvioinneista, ei huonosta kunnosta tms. Lempi
leikkeihimme kuului koko kurssin ajan: anna muulille häntä. 

Opp. Ankkuri: Nimestään huolimatta ei mi
kään jarrumies, ehti joka paikkaan ensim
mäisenä. Esimerkkeinä mainittakoon VLV
jono ja junan ravintolavaunu. Hallitsee myös 
korttitemppuja ja muuta huijausta. Tuntui 
lukevan kokeisiin hyvin päällipuolisesti, veti 
niistä kuitenkin huomattavan hyviä numeroi
ta: ilmeinen liimapää. 
Opp. ~jörklund: "jykre" , perusjuntti pohjoi
sesta. Aäni tupakan, viskin ja naisten murta
ma. 'Ei velttoilla' on Jyrki-boyn iskulause, 
jonka hänen toimiessaan tuvan esimiehenä 
kuulimme noin 103 kertaa. Aamuvihaisem
paa miestä ei voi olla olemassa: huolimatta 
tupamme tilavuudesta hän poikkeuksetta va
littaa: "Mee Holmlund hittoon siitä eestä." 
Opp. Blöcker: Oppilas Blöcker toimi kurssin 
ensimmäisenä oppilasvääpelinä. Römeä ko
mentoääni ja tyylikäs mäkihyppääjän asento 
ilmoittaessaan kurssia tekivät hänestä mie
leenpainuvan ensielämyksen kurssin alusta: 
Valitettavasti hän ei älynnyt lopettaa komen
tamistaan em. hukin jälkeen ja suututtikin 
sitten karatemestari Kokon, joka vielä jonain 
päivänä vetää ko. oppilasta turpiin. 

Opp. Blomster: Tuvan ehdottomasti kovin 
unissapuhuja. Häikäisevien kirosanalitanioi
den lisäksi hänen repertuaarissaan toistui 
lause: Taasko mä oon hälyssä. Viritteli vähän 
joka väliin työ- ynnä muun väen lauluja, vaik
kei lauluääntä juuri omistanutkaan. Vähem
män nipoa miestä ei kurssilta voi löytää. 
Opp. Hagel: Kuuluu keskiölinjan hillityim
piin miehiin, hänen huuliltaan ei juuri turhia 
sanoja kuullut. Hiljaisuus ei kuitenkaan ku
vastanut tyhmyyttä, senhän osoittivat jo koe
numerot ja suoraan hermoon osuvat kuivan 
humoristiset toteamukset kurssimme edes
ottamuksista. Edes oppilas Holmlundin tötöi
lyt eivät järkyttäneet hänen stoalaista rauhal
lisuuttaan, aiheuttivatpahan vain ylempien 
otsankurtistajalihasten kouristuksia. 
Opp. Holmlund: Oppilas Holmlund kuuluu 
keskiön kukkasiin, joista voisi kirjoittaa lo
puttomiin. Hänessä oli yksi hyvä puoli: hän 
hoiti juoma-automaattia, joten jano ei pääs
syt tupaamme suuremmin haittaamaan. Nuo
reksi ja virkeäksi siviilikarkuriksi olivat hänen 
edesottamuksensa luonnottoman hitaita: 
lempiasu aamu- ja iltatoimissa kellon soides-
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sa oli poikkeuksetta alaston. Yömekastajien 
ehdoton ykkönen. 
Opp. Kaustell: Vaikka " Woodstock" olikin 
mielestään luonnollinen johtaja ei hän silti 
tuntunut kerkiävän mihinkään, varsinkaan 
järjestyttäessä. Pelkäsi koko kurssin ajan että 
hänet laitettaisiin väkisin Ratekoon. Herkisti 
miehistöön kuuluvia helmikuun alusta läh
tien. Tuvan puhuja, suu ei pysynyt kiinni mil
lään ilveellä. Väsymätön kurssijuhlaorgani
saattori. 
Opp. Kokko: Oppilas Kokko tiesi kaiken uu
simmista ja vanhoista aseista muttei ollut mi
kään käytännön mies. Tuvan Aku Ankka ko
mentoääntään myöten. Luki lukulomilla, 
tauoilla , vessassa, junassa ja suihkussa scifi
kirjallisuutta , josta kaikesta päätellen tiesi 
koko lailla paljon. Kuuluu myös tuvan urhei
luhuippuihin: Motto ennen hiihtokilpailuja: 
"ei hätää, jos siteet kestää". Siteet kesti, 
mutta kuinka kävikään miehen? 
Opp. Kovalainen: Mies joka soitti siivoojan 
vaikka sotkusta ettei itse joutuisi siivoamaan. 
Valitti kaikkea mahdollista ja kaikesta mah
dollisesta. Uskollinen otillakävijä varsinkin 
ennen· ikävämpiä metsä- ym. keikkoja. Kävi 
ylim.lomilla mitä ihmeellisimpien syiden no
jalla. Tuvan hitsi. 
Opp. Kärnä: Tuvan hiljaisin mies , hankki 
puolikurssijämät aivan huomaamatta. Osoit
ti piilevät muusikonkykynsä soittamalla ur
kuja kurssijuhlissa. Ylistaron pojan "Kärtsin" 
luonto vilkastui lomilla huomattavasti. 
Opp. Köykkä: Muumipeikkomainen ekono
mi Ylistarosta, joka osasi lomailun taidon. 
Ollessaan sattumalta palveluksessa, hän 

hankki vempulaa ja käytti joutoaikansa luke
malla kokeisiin muiden raataessa päiväpalve
luksessa. Kehitti oman systeemin asioida 
kaapissaan, joka sijaitsi oppilaiden Kaustell, 
Liukkonen ja Liikka tulilinjalla. 
Opp. Liikka: Oppilas Liikka hallitsi keskiön 
vempulatilastoa ylivoimaisesti. Normaali nm
miinlämpö lienee ollut 37.2 paikkeilla. Osoit
ti juoksijanlahjansa päivystäjien ruokailuil
moitusottelussa E-ptri vastaan 2. ptri. Tuvan 
luumuksi mainittaessa hitsasi tuntuvasti. 
Opp. Liukkonen. Nakerrusmestarina oli Ylis
taron keskiötrion kantavia voimia. Päähar
rastuksiin kuuluikin kantaa tykkimuuleja tu
vasta ulos. Pohjanmaan sotilasläänin Casa
novalla riitti aina juttua ihmeellisistä koke
muksistaan maailmalla. 
Opp. Sundström: Sunkka edustaa tuvan ruot
salaisvähemmistöä yhdessä Blöckerin kanssa. 
Osoitti kielitaitonsa esitelmässä ulkomaisille 
sotilasasiamiehille, joskin suomen kielioppi 
on vähän heikoilla. Istui mielellään vessassa 
tai suoritti muka tärkeää tehtävää kun oli ky
symys siivoamisesta. 
Opp. Toikkanen: Hurja Escort-kuski Ukista. 
Mies, jonka ei pidä kaatua kesäkuussa ettei 
vallan siiliksi luule. Raivoistui suunnattomas
ti jos ja kun hänen punkkansa päällä tehtiin 
pinkkoja. Turhia nipottamatta korpraaliksi. 
Opp. Tormonen: Tuvan laulava lusmuilija. 
Katosi jonnekin kuukautta ennen kurssin 
loppua. Kuljetti iltalomillekin mukanaan val
tavaa siviilikassia, joka sisälsi oletettavasti 
naamiointitarvikkeita. 

Muistiin kirjasivat: Kaustell ja Kokko. 

LÄMMÖN ERISTÄMINEN KANNATTAA 
SELLUVILLA on tehokkain ja edullisin markkinoilla oleva puhallettava lämmöneriste. 
Saumattoman ja tehokkaan lämmönerlsteen saat talosi yläpohjaan muutamassa 
tunnissa. SELLUVILLAN käyttö ei ole esteenä valtiolta saatavien lainojen ja avus
tusten saantiin. (Aravalalnat ja energia-avustukset). 
Ota yhteys lämmöneristyspulmlssasi ja ongelmasi ovat osaavissa käsissä. 

YLISTAAON AAKENNUSPALVELU VELJ. KESKINEN KY 
Puh. 964-40345, 40393 ja 40181 

E d u -~ t a j a m m e: 
SEINAJOKI, puh. 964-120 220 auto 94040/61623 
VAASA, RAKENNUS V.I. Leppäniemi, Karpalotie 36, 65360 Vaasa 36, 
puh. 961-254 358 rkm. Veikko Leppäniemi. 

ARKKITEHTITOIMISTO 

AARNO SAUNALUOMA 
MÄKELININKATU 14 
90100 OULU 10 PUH . 981-15 456 

RAuK3 

TYKKILINJA 

Kurssin kovakuntoisimmat miehet, joiden 
ainoa heikkous oli ääretön nopeus, joka näkyi 
mm. ulosmenossa: Kun tykkilhtja oli jo ulko~a, 
keräsivät muut linjat vasta varusteitaan. Aä
rettömän nopeutensa lisäksi omasi kurssin 
ehdottomasti parhaimman kouluttajan, vää
peli Hölsön. Hänen hurtti huumorinsa ja 
tiukka komentoäänensä tekivät linjasta kurs
sin ehdottomasti rautaisimman osaston. 

Opp. Haapoja: Kova lentopallisti , jota ei juu
ri iltaruokailujonosta tarvinnut etsiä. Epäili 
itse kovasti omia mahdollisuuksiaan RT
kouluun, mutta oli lopulta kurssin huippu
miehiä. Motto: "Voi että mulla on väsy - mä 
en varmaan pääse Ratekoon!" 
Opp. Järvinen: Innokas pikkumies Lohjalta, 
joka hitsasi RAUK:n alussa kovasti, mutta 
rauhoituttuaan kohosi varteenotettavaksi 
RTK-kilpailijaksi. Herätti usein lomalta pa
latessaan koko tuvan ja kertoili jännittäviä 
juttuja tyyliin: "Haluatteko pojat kuulla?" 
Opp. Kalliokoski: RAUK:n pitkänhuiskea 
rentoreino, joka ei turhista hitsaillut. Jo kurs
sin alussa todettiin vahvaksi RTK-kandidaa
tiksi, sillä sulkeisissa ääntä löytyi ehkä enem
mänkin kuin oli tarpeen. Yleisimmät lauseet: 

RAuK4 

Tykkilinjan raskastöisin osa tykistöam
munnoissa vaati tietysti raskaat huvitkln, ja· 
sen taidon miehet osasivat todella ainutlaa
tuisesti. Keskiviikkoiltaisin ammuttiin kovilla 
siellä sun täällä, mutta seuraavina aamuina 
henki linjalla haisi sipulitunnuksestaan huo
limatta hyvälle. Harva meistä on rautaa. 
Kurssillamme heitä olivat: 

"Hei pojaatl Ei kannata ottaa pulttia! Voisi
liimä - voi älytön miten on pölijä!" 
Opp. Latva: Mies, jota ei juuri kasarmialueella 
näkynyt. Sai lomia jääkiekkoharrastuksensa 
ansiosta. Tuvan tarkkailualiupseeri, joka ko
hosi lopulta koko kurssin luumuksi. Motto: 
"Mä taian tarkkailla ny aika taitavasti" tai 
"Hei pojat oottakaa. Mun pitäs viedä yks nip
pu loma-anomuksia!" 
Opp. Laukkanen: Tuvan vitsinikkari, joka 
innostui kertomaan juttuja lähinnä juuri hil
jaisuuden jälkeen, kun eräät olisivat jo halun
neet nukkua. Mies, joka ei osannut pultata 
juuri ollenkaan. Haaveena taistelusukeltajan 
ura. 
Opp. Ojala: Kiihkeä Sotkun ja kahvin ystävä. 
Mies, joka haaveili lomista ja niiden vietosta. 



Ei hermoillut lukuhommien päälle, vaan jätti 
ne aina viimetinkaan. Motto: "Eikö me taas
kaan päästä Sotkuun?" 
Opp. Sepponen: Alias "Sinko" Sepponen, jo
ka kurssin loppupuolella alkoi oppia luumua
misen jalon taidon. Leiriltäkin lähti kesken 
lähipuolustushälytyksen telttaan vaihtamaan 
sukkia. Yleisin huudahdus: "Taas minä! Oli
han täällä muitakin!" 
Opp. Peltoniemi: Huumorimies Kokkolasta. 
Kokeet eivät pilanneet tämän miehen yöunta. 
Jalkapalloilija, joka huomasi harjoitusvapai
den mahdollisuuden vasta RAUK:n jälkeen, 
jos silloinkaan. Periaatteen mies: " Ei pojat 
inttiin ole lukemaan tultu ." 
Opp. Purhonen: Rauhallinen Vantaan sinisil
mä, jolla oli aina lomalta palatessaan muka
naan kassillinen ruokaa. Yritettyään muuta
man kerran piilottaa ruokapussinsa , sai tämä 
viilipytty todeta , että intissä on kaikki yhteis
tä - Varsinkin se mikä on toisen. 
Opp. Raila: Sai akuutin jalkapöydänlaskeu
man toivomaanså kurinpalautustoimenpidet
tä ennen. Mies, joka todella halusi RT-kou
luun. Hänen synnynnäinen johtajaluonteensa 
koki kolauksen oppilasvääpeliuran aikana. 
Motto: "Saakuli vieköön, ovi kiinni!" 
Opp. Pöyhönen: Tuvan aistikkaimmat silmät. 
Meni RT-kouluun lukemalla ja sairastelemal
la kummallista kuumetautia. Paljasti erin
omaisen huumorintajunsa hitsatessaan, mikä 
ei ollut kovinkaan harvinaista. 
Opp. Raitaranta: Automies, joka yllätti hyvil
lä koenumeroillaan. Oli kovasti menossa 
RTK:hon ja siinä melkein onnistuikin. Haki 

V ALITSE YKSILÖLLISET 

RFN-
M11Aur JA PLAKETIT! 

UU-PAL VELUPISTE 
PL 1, 08700 VIRKKALA 
puh. ilt. 912-22994/Lindahl 

RAuKS 

vapautuksia tarpeen vaatiessa. Uuden aallon 
ystävä. Motto: "Sikailulinja loppuun asti." 
Opp. Suomala: Pitkä mies Laitilasta, jonka 
murretta oli joskus vaikeaa ymmärtää. Mie
hen tapasi aina tauon sattuessa tupakalta, jo
ten miehen yleisimpänä lausahduksena oli: 
"Eiks kukaan lähde röökille?" 
Opp. Rintamäki: Tuvan ainoa todellinen työ
myyrä. Maanviljelijä Isosta Kyrööstä, joka te
ki kolmen miehen työt. Käytti väärän värisiä 
sunttisvarusteita sekä linnuilla koristeltua 
kravattia. Motto: "Heeeeerrra Alikersantti!" 
Opp. Ruokonen: Tykkilinjan kuorsaaja no. 1. 
Patterin edustaja VMTK:ssa. Säännösteli 
ruokapuolta painonvartiointinsa vuoksi , mut
ta käytti nuuskaa sitäkin enemmän: " Se kun 
on hygieenistä. " 
Opp. Rinta-Jaskari: Vaasalainen pesäpallo
lu paus, joka muka tiesi kaikki hälytykset jo 
edellisenä iltana. Huhut olivat kuulemma pe
räisin 2. Ptrin siivoojalta. Miehen kauhu oli
vat peruutetut harjoitusvapaat. Motto: "Voiks 
joku ottaa mun hälyhukin?" 
Opp. Ranta-aho: Hiljainen, uuttera iltahar
tauksien pitäjä. Yllätti porukan kerran puoli
irokeesimaisella, sieltä täältä harvennetulla 
"kampauksellaan". Tuvan ehdottomasti rä
jähtänein kaappi. Motto: "Kuka vei saappaat 
ylähyllyltä?" 
Opp. Rytiniemi: Tuvan toinen automies. Lai
tettiin vasten omaa tahtoaan kurssijuhlien 
järjestysmieheksi. Sotilasmestari kehoitti tätä 
miestä silittämään myös sukkansa. Mies omis
ti nimittäin intin pisimmät suntisshortsit eli 
vaaksa polvien alapuolelle. 

AUTOHUOL TO - BILSERVICE 

P. HELMINEN & Co 
Hietasaarenkatu 1 3 Sandögatan 
VAASA puh./tel. 11 7051 VASA 

TJ- JA MITTAUSLINJA 
TJ- ja Mittauslinja tuntui taas olevan herrasmiehille sopiva lirtja. Tästä esimerkkinä väline

huolto. Tykkimuulit rassasivat ja öljysivät tykkejä keskiömuulit kiskoivat vaunua varikkoon, 
viestimuulit selvittivät kaapeleitaan ja TJ. ja Mittauslinja tyytyi silloin tällöin puhaltamaan 
pölyt TJ-tasolta. Kuten tavallista meidät oli taas jaettu kahteen eri tupaan, mutta se ei estänyt 
vankan yhteishengen syntymistä. Kuitenkin takaiskut koettelivat muuten niin ylpeätä linjaa 
- apukouluttajista parhaat kokelas Jauhiainen ja alikersantti Marjomaa siirrettiin koko lin
jan suruksi E-patterille alokaskouluttajiksi. Näin ollen jäimme kahden pätevän kouluttajan 
hoiteisiin, luutnantti Tillin ja kokelas Niemisen, jotka pyrkivät tekemään meistä TJ-lirtjan ar
von mukaisia ryhmänjohtajia. 

21 kaunista ja älykästä TJ-miestä on esiteltynä seuraavissa kronikoissa. 

Opp. Hannonen, linjan nuori ja reipas urhei
lijapoika. Kävi syventämässä tietouttaan RT
toiminnasta Hankenilla, ja ilmeisesti tarpeek
si usein, sillä linjan parhaana hän sai komen
nuksen RT-kouluun Helsinkiin. 
Opp. Hietala, kurssin suurisuisin mies, jota 
kaikki pitivät varmana Ratekoon lähtijänä. 
Mutta sitten iski tyrä ja 20 VP:tä. Tyrä olikin 
tulehdus ja niin vapaus loppui. Naisjutut oli
vat toinen toistaan ihmeellisempiä. Mankka 
soi silloin kun hän halusi nukkuvatpa muut 
tai ei. Motto: Minä. 
Opp. Hurskainen, linjan Mr. Pallohaukka, 
joka nukkui aina, silloinkin kun oli hereillä. 
Tuvan esimiehenä antoi määräyksiä punkas
ta käsin. Ryhmänjohtajana aikoo ottaa tiu
kan asialinjan. 
Opp. Kaskivirta, oppi armeijassa myös paho-

ja tapoja. Mies, joka ei selitellyt turhaan teke
misiään. Kävi lukulomilla tiuhaan tahtiin 
määränpäänä RT-koulu. Kurssijuhlien jäl
keen osoitti olevansa tosi mies. 
Opp. Lindblad, Lipilääri, Limppu, Liplaplap
laa. Huumorikin täysin asiallista. Korjasi 
muiden vitseissä esiintyneet asiavirheet. Hä
nen ystävälliset huomautuksensa jätettiin 
yleensä omaan arvoon. Sai kurssin hölmöily
halon. Motto: "Hietalan mankka kiinni". 
Opp. Kärki, Mr. Pallohukan perintöprinssi 
n:o 1. Urpo siellä Urpo täällä, mutta Urpon 
pallo hukkatiellä. Patterin erilainen nuori. 
Iltatoimien väriläiskä. Kaappi oli aina täynnä 
äidin mukaan antamia herkkuja. 
Opp. Louhiranta, patterin perunanviljelijä, 
Syventyi ruokalassakin tutkimaan perunalaa
tuja ja lajeja. Muuten puhetta tuli harvak-
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seen. Silloin tällöin lausahti: "Kuka lähtee 
YK:lla leffaan?" 
Opp. Luhtala, jota kaikki ihailivat hänen om
pelu taitojensa vuoksi. "Miten niin pienillä 
kätösillä sai niin paksun langan niin suureen 
neulaan. Mukava mies, joka huolehti leireillä 
polttopuista. Linjan ainoa raitis mies. Sensi
jaan joi päivittäin 7-10 pulloa limukkaa, ei
kä tehnyt edes tiukkaa. 
Opp. Mäki, huippu-urheilija, jota ei leirit 
painanut: "Kapteeni Pääkkönen sanoi, ettei 
mun tarvi lähteä." Tuntomerkkinä punainen 
nenä, jonka avulla tunnisti Mäen pimeässä
kin. 
Opp. Nabb, täysin heittäytynyt lusmujen lus
!TlU, joka otettiin heti silmätikuksi. Toimisto 
ei ollut hänelle vieras paikka. Joskus sattui 
saamaan vapautuksia, ja sen sai kyllä kaikki 
tietää. Motto: "Marssikaa pojat, mulla pauk
kuu VP." 
Opp. Nykänen. Jos hän ei soittanut saxopho
nia ullakolla, hän hiippaili patterin käytävillä 
kamera kaulalla. Mies, joka hallitsi asennon. 
Asento on asento, vaikka olisikin hikijalka 
nenän edessä. Motto: "YK:lla nukkumaan." 
Opp. Raivio, poika Lapualta, tuvan kuopus, 
lempinimi Pupu. Hän hallitsi täysin orgaanis
ten kaasujen kaikki eri yhdisteet, sekä niiden 
poistumistiet. 
Opp. Salmi, helsinkiläinen boheemi, jota sii
voushukit painoivat jatkuvasti. Leirit olivat 
hänen mielestänsä hauskoja: "Kun saa nuk
kua teltassa." Kokelas Niemisen silmätikku. 
Motto: "Olen patterin valkotornado. 
Opp. Somero, hullu halonhakkaaja Sievistä. 
Toi jopa oman kirveenkin, jotta sujuisi pa
remmin. Ei hitsaillut kuin kerran kurssin ai
kana, ja silloin koko tupa tyrmistyi: "Somero 
hitsaa?" Päivärahat kuluivat puhelinkeskus-

teluihin morsiamen kanssa. 
Opp. Sutinen, hillitty mies Oulusta, jota otti 
päähän pitkät lomamatkat, jotka pitenivät 
entisestään kun RTK alkoi. Kurssin bändin 
kultakurkku. Motto: "Lähekkönä lomille?" 
Opp. Talas, hiljainen hiippari Kristiinasta. 
Harjoitusvapaa-anomukset menivät aina läpi. 
"Talas treeneihin pyrähtää kun SAAB 900 
käyntiin hyrähtää." 
Opp. Tiililä, mies joka pirstoi varpaitaan pul
lolla. Selvästi havaittavissa muitakin maso
kistisia piirteitä. Onnistui luumuilemaan var
sin perusteellisesti. Jostain syystä koko tuvan 
huomio kiinnittyi hänen vasempaan nimettö
määnsä: "Hullu mies kihloissa" , oli tuvan 
kommentti. Motto: "I got my hand." 
Opp. Tikka oli niin stadilainen niin stadilainen 
että ... Ensimmäisen kokeen jälkeen tuntui 
RTK mahdottomalta saavuttaa, mutta sitten 
menikin kaikki putkeen ja kotimatkat lyheni
vät 2:ksi kuukaudeksi. 
Opp. Tepponen, hurja lappalainen Rovanie
meltä. Sai kurssin hitsipokaalin, eikä aiheet
ta . Tupa n:o 1:stä kuului jatkuvasti hirveää 
kiroilua ja huutoa ja aina oli kysymyksessä 
Tepponen. Rauhallisia hetkiä viettäessään oli 
"Pekko" varsin mukava. Motto: "$$$$$&/ § 
'$&%?_?X&)" 
Opp. Virta, kurssin paappa, johon nuorem
mat toverit luottivat kuin isään. Paappa nä
kyi silloin tällöin patterillakin sikäli kun !o
milta ehti. Harjoitusvapaat menivät kiivaan 
harjoittelun merkeissä. Motto: "Oppilas Vir
ta, ilmoittaudun lomille." 
Opp. Vuorinen vietti 3 viikkoa kurssin alusta 
Tilkassa, mutta näytti, että hänessä on silti 
upseeriainesta. RTK:hon lähti "Päivi" puh
taasti. Oppilasvääpelinä käytti tuimaa ko
mentoääntään varsin tehokkaasti. 

CMARTTIINl__...7 J. MARTTII NIN PUU KKOTEHDAS OY 
PL. 44 96101 ROVANIEMI 10 
PUH. 991-21751 • TELEX 37289 KNIFE SF 

VAUHTIA JA VIPINÄÄ! 
Reipasotteinan elokuva "isoillekin" POJILLE! 

JOKA KOTIIN 
KERRAN VIIKOSSA 

TORSTAISIN 

Uaasalidniog 
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VIESTILINJA 
Viestilinjalle oli taas kerran valittu alan experttejä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 

Tämä vaikutti tietenkin siihen, että linja hallitsi alansa. Vielä suuremman osuuden saa tilil
leen vääpeli Karhula, jonka tietomäärällä ei tuntunut olevan rajoja. Muihin linjoihin nähden 
viesti oli pieni, mutta siitä huolimatta antoi linjojen välisessä kilpailussa hyvän vastustuksen 
ellei jopa hieman ylittänyt muita linjoja. Seuraavat kronikat kertovat suurinpiirtein linjan op
pilaiden luonteenlaadun ja ominaisuudet. 

Opp. Raappana kotoisin jostain sieltä susira
jan takaa (Lapin poikia). Jäi silloin tällöin 
VaaRpstoon lomien ajaksi, oliko syynä loma
matkojen pituus vai Vaasan hyvä olut, jota 
hän joi todella lahjakkaasti. Mainio jutunker
toja, vääntää jutun vaikka ruplan rahasta. 
Hänen kaunis hymynsä hurmasi Vaasan tyt
töjä. Motto: "Nuuska huuleen niin jo rupee 
tuuleen" 
Opp. Poola piti iltaisin huolen, ettei aika 
käynyt pitkäksi. Hänen asuvalikoimansa oli 
todella erikoinen, mieliasuna tennistossut, 
pikkumustat, housunkannattimet ja kypärä. 
Hiljaisuudfn jälkeen kuului vakioon tunnin 
mittainen juttutuokio, kavereille iltasatu. 
Motto: "Eikö oo mahtavaa kun pääsee lomil
le , häh." 
Opp. Ontto-Panula: Patteriston kuuluisin va
rusmies, kaveri , jonka alaiset tulevat vielä 
huomaamaan mitä intti on. Lempilukemise
na yleinen palvelusohjesääntö ja Kauhajoen 
kunnallislehti (Esi-)merkillinen kestonipo, jo
ka piti huolen tupailmoituksien ilmoittami-

sesta täsmällisellä kirjakielellä. Onttis on ai
na Onttis, mies, joka saa miehen kun miehen 
hermostumaan selityksillään. 
Opp. Pukara, vaalea viikinki Porin lähettyvil
tä. Kertoi iltaisin sen, mikä päivällä oli jäänyt 
sanomatta. Meni vaikka läpi harmaan kiven, 
jos niin päätti, tarvittaessa judo-taitojaan hy
väksikäyttäen. Ei liikoja hitsaillut, mitä nyt 
sellainen viestimiehelle sopiva sähinä kävi jos
kus. 
Opp. Pynttäri, urheilijapoika "Jeppiksestä". 
Etsi talvisin rasteja sukset jalassa, sekä kesäl
lä niitä rasteja, joita ei talvisin löytänyt. Otti 
intin iisisti: "Kerranhan tämä olisi käytävä." 
Suuntasi matkansa YK:lla usein tyttöystä
vänsä luo ja saapui takaisin hymy karehtien 
suupielessä. Hitsasi kavereiden juttutuokioil
le hiljaisuuden jälkeen. 
Opp. Saartoala oli lähes varma kokelaskandi
taatti alusta alkaen ilman turhia nipottamisia. 
Meni RTK:hon tasaisen hyvillä koenumeroil
la sekä olemalla suosituin oppilasvääpeli. 
Omasi piileviä parturin kykyjä kenties kam-
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paajatyttöystävästä johtuen. 
Opp. Silvennoinen Järvenpäästä, otti tosi löy
sästi intin. Iski liian usein silmää tytöille , mi
kä aiheutti silmätulehduksen. Kolme viikkoa 
Tilkassa teki ihmeitä, mutta takaisin tultuaan 
huomasi pallonsa olevan pahasti kateissa. 
Tulevaisuudessa kenties ilmestyy suurteos 
"Inttini", jota hän iltaisin raapustaa, syöden 
samalla sotkun maukkaita munkkeja. Motto: 
"Ei arvomerkeillä väliä kunhan mies viihtyy." 
Opp. Tuuri, lahjattomista viestimiehistä lah
jakkain kestonipo. Kovalla loppukirillä meni 
RTK-paikka oikealle miehelle. YO Ylistaros
ta tunsi alussa olonsa orvoksi muiden sähkö
alan amatöörien keskellä. Vakiokysymys al
kuaikoina: "Mitä mä täällä teen , emmä tiärä 
näistä sähköhommista mitään." Paras pessi
mistikokelas kautta ai~ojen. 
Opp. Väinölä , tuvan herrasmies , ei polttanut 
päreitään, vaikka loppuaikoina esiintyi selviä 
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heittäytymisen merkkejä hitsauksen muodos
sa. Tästä syystä hän harjoitteli poistumista 
puolet patterin viestikalustosta mukanaan. 
Piti yli kaiken Vaasan tytöistä ja siivoamises
ta . Vaikka olikin Laihialta "Väiski" ei ollut 
saita ja pää keikkui parikymmentä senttiä 
muiden yläpuolella. 
Opp. Lehtikangas. Ja sitten itse allekirjoitta
nut urheilijapoika Lohtajalta. Riemastutti tu
pa tovereitaan lähtemällä tupapalvelijana ol
lessaan kaljoitteluvapaalle, korjaan harjoit
teluvapaille, joilla tuntui viihtyvän. Joka 
tapauksessa oli kova suunnistaja - suun
nisti monena iltana paikallisiin ravintoloihin. 
Omisti tuvan komeimman kravatin ja urhei
lumerkkikokoelman. 

Opp. Lehtikangas & 
opp. Saartoala 

- JA TAVOI'I'IEESI 
ON HETI 

PUOLTA LÄHEMPÄNÄ. 
SYP-sopimuksella saat säästämäsi summan suuruisen 
tavoitelainan,jonka voit käyttää mihin tarkoitukseen 
tahansa. 

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

"Nähnyt? Ettekö te ollut naamioituneena?" 

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

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

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

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

" Lennonjohto arvatkaa kuka?" 
Päivystäjä kesti tätä leikkiä tasan kolme yö

tä , kunnes hän eräänä yönä hermostui, sam
mutti valot kentältä ja sanoi: 

"Täällä lennonjohto, arvatkaa missä?" 
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keittiöstä keita,111 · 

Topi-kalustaja tuntee 
suomalaisen perheen 
vaatimukset toimivas
ta ja viihtyisästä keit
tiöstä. 
Keittiökalusteiden vai-

TOPI-KALUSTAJA OY 
RAuKll 

PI 27, 85101 Kalajoki 
Puh. 983-60 614 

Nauttikaa ja 
herkutelkaa 
meillä! 
Syö hyvin, syö 

•• •• 
SAMPY-GRILLILLA 
Kauppap. 20, puh. 11 O 543 Vaasa 

Vastaveto teidänkin energiapulmiinne. 

Sähkö, säästö ja 
suomalainen Strömberg. 

Strömberg on Suomen johtavin sähkökoneiden ja -laitteiden 
valmistaja. Yli 90 vuoden ajan yhtiömme on valmistanut sähkö
laitteita sähkö- ja voimalaitoksille, teollisuudelle ja liikenne
välineille. Strömberg kuuluu myös alansa eturiviin pohjoismaissa. 

Perinteisesti Strömberg on pannut paljon painoa omalle 
tutkimus- ja kehitystyölle. Yhtiömme laajan tutkimus- ja kehi
tystyön päätavoitteena on sähkön tehokkaampi hyväksikäyttö. 

Monet Strömbergin kehittämät ratkaisut, kuten tällä hetkellä 
maailmassa alan kärkeä edustavat sähkömoottoreiden nopeu
densäätösovellutukset, tarjoavat asiakkaille suorastaan kään- , 
teentekeviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja kustannuksia. 

Toimintamme perustuu yli 6500 suomalaisen sähkön 
taitoon. Yhä kasvava osa tuotteestamme toimitetaan ulko
maille, eri puolille maailmaa. 

Yhtiöllämme on omat tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, 
Saksan Liittotasavallassa, Englannissa ja Argentiinassa. 
Tämän lisäksi on laaja agenttiverkosto useissa maissa. 

Investoiminen Strömbergin tietoon ja taitoon on järkevä 
flrömberg 

tapa säästää energiaa. PL 69, SF-65101 Vaasa 10, Puh. 961-258 222 telex 74211 strv. 
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RAKENNUSLIIKE 
K.E. NYMAN 

LAPIN URHEILUOPISTO järjestää 

- liikunnanohjauksen kursseja 
- valmentajakoulutusta 

· - liikuntakursseja 

Ajanmukaiset tilat ja välineet. 

Tule mukaan opistomme laajenevaan käyttäjoukkoon! 

Tiedustelut ja varaukset 
LAPIN URHEILUOPISTO, 96400 Rovaniemi 40. 
Puh. 991 /14841 . 

LAPIN URHEILUOPISTO 
·11 Nykyaikainen, monipuolinen harjoitus- ja 
1ii, koulutuskeskus Ounasvaaran luonnonkau:1 niilla rinteellä. 

Urheiluopisto järjestää vuonna 1981 mm. 
. korkealaatuista valmentajien peruskoulutusta, 
j lajikoulutusta ja jatkokoulutusta sekä ohjaaja-
1■ koulutusta. 

--...,-.. •• =· Tilaa kurssiesite 
◄ Puh. 991-14841 , os. Ounasvaara 

96400 Rovaniemi 40 

VAASA 
on Mndl •&J wu •• 

-LUE NIDT TIIDAT! 

VAIN POHJOLAN 
MONITIJRVA TARJOAA 

JUHLABONUKSEN. 

=> .. 
POHJOIA-YHTiär 

90VUOTTA 
POHJOLA SUOMl·SALAJ\1A EUROOPPAlAJNEN 

OFF 

~ 
Painamme edullisesti 
- tutkimukset 
- lehtiset 
- käsiohjelmat 

ym ... . 
NYKYAIKAISILLA 
OFFSET LAITTEILLA 
RAASTUVANKATU 31 
Puh. 122316 

Etelä-Polpnmaan ykköslehti 

Kansallispankin 
Pankkikortti 
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Elintarvikeliike 
VALINTA 

KOVALAINEN 
Torikatu 35 Kokkola 

POHJOIS
POHJANMAAN 
KOKOOMUS ry. 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

Muistathan verenluovutuksen sivii
lissäkin, se on helppo tapa auttaa 
lähimmäistä. 

T&rOSaY 
• Hamina • Joensuu • Kajaani • Kemi 
• Kemijärvi • Kokkola • Kotka (Kar
hula) • Kouvola • Lappeenranta • 
• Lieksa • Nurmes • Oulu • Pietar
saari • Pori • Raahe • Riihimäki • 
Rovaniemi • Savonlinna • Seinäjoki 
• Sodankylä • Tampere • Turku • 
• Vaasa • Vantaa • Ylivieska • 
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LUXOR 
TV-MANU 

KAUPPAPUISTIKKO 28 
65100 VAASA 10 

•• 

MYYRMAEN 
HUOLTO OY 

Kerrostalojen energian säästö
ohjeita ja raportteja 
06100 Vantaa 60, Myyrmäentie 2 B 

90-539 044 

KESKUSTA
PUOLUE 
TURVALLINEN 
SUOMALAINEN 

Konttorikoneasioissa kannattaa 
kysyä Kurhelalta 

Oy KURHELA Ab 
Raastuvankatu 21 Rådhusgatan Keskuskatu 15 
65100 Vaasa - Vasa 10 60100 Seinäjoki 10 

~ T 
Vaasa - Vasa Seinäjoki 
122477 24 365 

~~ KEMIRAOY 

q> UUDENKAUPUNGIN 
· SEUDUN 

OSUUSPANKKI 

KING 
BURGER 

Kustaalantie 29 , Kotiranta, Vaasa 
Gustavsrovägen 29 , Hemstrand , Vasa 

Uusin ja ajanmukaisin suurmiymälä 
ROVANIEMELLA 

ASTU NYKYAIKAAN - ASTU KOKO 
KANSAN OSTOPAIKKAAN. 

Ai4RKKINA$RKET 
Kauppatori puh. 23 941 ma-pe klo 9-20 ja la 8-16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FilmShield 
Sate1lysuojapussi suoiaa filmit . 

aani-Ja kuvanauhat lentokenttien 
turvatarkastuksissa rontgensäte1ltä 

FOTO+ FILMI OY 
Mannerheimintie 96 . 419 850 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F,NNR,R 
VRLMfBMRTKRT 

LiudENkAupuNGiN PARTURi 

IUSSHQP. AIRI MANKINEN 

ALINENKATU 7;~uL:u%u;~:~~~~11 

LAITILAN 
AUTOHUOLTO 
JA KAUPPA 

R. SUNI LA P. KAILA 
Kaukolantie 17 , LAITILA 

puh. 922/51370 
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Tee 

Voit saada alennusta 
vakuutusmaksuistasi 

Tule ja kysy Aurasta 

>X<AURAVHTIÖT 
palvelukonttoritja edustajat kautta maan 
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MENRAD 
silmälasinkehyksiä 

ATRIO 
RAuK19 
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Jos olet 18-34 wotias 

saat ~ lainaa 
omaan ensiasuntoon! 

• Oma säästöosuutesi on vain 20 % 
• Talletat 500-5000 mk 

vuosineljänneksittäin 
vähintään 8 kertaa peräkkäin ( = 2 v) 

• Saat 4 kertaa säästösi 
suuruisen lainan 

• Saat säästöllesi 
8% tuoton. 

• Takaisinmaksuaika 
on jopa 12 vuotta. 

• Tule ja kysy 
lähemmin 
pankistamme. 

Aloita nyt heti! 
Aloita äästäminen jo seuraavasta paikastasi, 
jotta ehdit saada ensimmäisen erän kokoon 

maaliskuun loppuun mennessä. 
Sovi Säästöpankin kanssa jo nyt, 

että Sinulle avataan tili. 

PS. Vanhemmatja 
isovanhemmat' 
Kannustakaa 
nyt nuorianne asunto
säästämisen alkuun. 

~-::" 20% -

~ VAASANSUOMALAINEN 

~ SÄÄSTÖPANKKI 


