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'PORRASTELUA' 
Kesä on tullut. Ainakin niin sanotaan. Alkukesä oli 

kylläkin siinämäärin kylmä, ettei sitä kesäksi tunnistanut 
muuta kuin kalenterista. Toivotaan, että tätä luettaessa 
on jo lämmintäkin. 

Tämä lehti lienee lukijoilla Rovajärven leirin alkuvai
heessa, vaikka toimitus ja kirjapainohan sen ratkaisevat. 
Rovajärven leiri on vaikuttanut palvelukseen patteristossa 
jokseenkin paljon. Alkukesän koulutus, vuosilomat, tais
telijan tutkinnot jne ovat tavalla tai toisella riippuneet 
tästä leiristä. Toivotaan, että kaikki on onnistunut ja mi
käpäs ettei. 

Tämä vuosi on meille eräänlainen juhlavuosi. Täyttää
hän patteristomme näet kolmekymmentä (30) vuotta jou
lukuun alussa. Juhlia on jo aloitettu suunnitella. Onhan 
hyvä joskus rentoutuakin työn lomassa. 

Kevät oli patteristossamme eräässä suhteessa komenta
jalle lannistavaa aikaa. Jostain ihmeellisestä syystä kasau
tui varusmiesten rikkomuksia kesänalkuun melkoinen 
määrä. Vaasan Sotaoikeuskin oli tukehtua jutturuuhkaan
sa. Tavallisin syy oli karkuruus, loman ylitys tms. Jollain 
tavalla helpottavaa oli kuitenkin todeta, että kysymyksessä 
oli muutaman miehen joukko joka sattuman oikusta oli 
kasautunut alkuvuodelle. Totuus on vain se, että muuta
makin 'häirikkö' rumentaa koko joukon tilastoja huo
mattavasti. Toivon ettei tällaista joukkoa toiste sattuisi 
yhtaikaa palvelukseen. 

No edelläolevista synkistä mietteistä huolimatta, eteen
päin on mentävä. Kesä kuluu ja juna kulkee! 

Toivotan henkilökunnalle ja varusmiehille hyvää kesän
loppua! 

~ -'-~ --

Evl P Väyrynen 
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VaaRPston uutisia 
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5. 6. 1982 oli taas kotiuttamisen aika 
kaikissa Suomen maavoimien joukko-osas
toissa. Vaasan Rannikkopatteristosta ko
tiutui tuolloin 130 tykkimiestä. Vaikka 
miehiä lähtikin siviiliin noinkin paljon, ei 
vahvuutemme pienentynyt kuin hetkeksi , 
sillä 9. 6. astui palvelukseen ikäluokka 
11/ -82. VaaRPstoon tuli kaikkiaan 240 alo
kasta. 

Toinen tämän kesän merkittävä tapahtu
mamme on kenttätykistön kesäleirille osal
listuminen. VaaRPstohan on mukana tällä 
Rovajärvellä pidettävällä leirillä vain joka
toinen vuosi . Leiri alkaa ma 2. 8. ja päät
tyy 28. 8. Rovajärvelle siirtyminen tapah
tuu junamarssina. Kenttätykistön leirille 
osallistuu useita eri joukko-osastoja, joista 
on muodostettu kuusi harjoituspatteristoa. 

Mainittakoon vielä, että VaaRPsto on ainoa 
rt:n joukko-osasto, joka osallistuu tälle lei
rille, joten pidetäänpä lippu korkealla po
jat. 

Syksyn tärkeimpiä tapahtumia ovat 3. 9. 
tapahtuva kotiuttaminen ja VaaRPston 30-
vuotisjuhla. 3. 9. pääsevät siviiliin III / 81 
ikäluokan kokelaat ja ryhmänjohtajat sekä 
muutamia tykkimiehiä (mm. autonkuljetta
jat). Joukko-osastomme täyttää 1. 12. 1982 
30 vuotta. Tämän kunniaksi teemme seu
raavasta Porrastus-lehdestä juhlanumeron, 
joten kaikki kynänkäyttäjät luokaapa ide
oita ja kirjoituksia toimitukseemme. 

Terveisin lehden toimittaja 
kok J. Kivelä 

Osaaminen pitää hinnat kurissa 
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DATLJ M ()Y 
AUKTORISOITU MEDIAT OIMISTO 

Salomonkatu 17, 00100 Helsinki 10, puh. 90-6941144 
Aleksis Kiven katu 10, 33210 Tampere 21, puh. 931-30 207 

Orvo, tosiystäväni 
Synnyin Lohtajalla. Kasvoin meren ja 

hiekan hengessä, perheeni keskellä. Lap
suuteni oli onnellinen. 

Olen saanut jäädä kotikonnuilleni. Mi
nulla oli onnea, kun pääsin värvättynä 
armeijan palvelukseen: minua tarvittiin 
täällä Lohtajalla. Isäni, äitini ja sisareni 
joutuivat sen sijaan lähtemään täältä, Pie
tarsaareen puunjalostusteollisuuden palve
lukseen. 

Pidän työstäni . Tapaan siinä monenlaisia 
ihmisiä, monenlaisia sotilaita. Useimmat 
tapaamistani ihmisistä ovat olleet hyvän
tuulisia. Heille tuottaa iloa päästä luokseni. 
Kiireisen nykymaailman kasvatit antavat 
arvoa kaikelle sille, mikä vähänkin keven
tää heidän taakkaansa. Jos kaikki eivät 
myhäilekään tullessaan, niin ainakin vii
meistään lähtiessään .. . 

Varusmiehet ovat hyviä tuttujani. Meillä 
on usein hauskaa: estot eivät kahlitse kave
reiden rupattelua. Vuosien aikana olenkin 
kuullut monenmoista iskelmää. Tänään 
kaikki viheltävät lintutanssia. Pidän siitä 
jo itsekin. 

Vaihtelu virkistää, sanotaan. Niin se on 
minunkin hommassani. Tuskin jaksaisin 
raskasta hommaani vuodesta toiseen ilman 
reserviläisiä, jotka ilahduttavat minua pari 
kertaa vuodessa. Anteeksi nyt vaan, mutta 
kyllä se tahaton ilo on parasta iloa. Ei 
sille mitään voi. 

Nämä maaliskuun pojat olivat taas ker
ran ujoudessaan niin ihastuttavan hassuja. 
Heidänkin ongelmansa oli tuttu: he samal
la rakastavat ja häpeävät minua. Tuosta 
ristiriidasta se minua huvittava soppa aina 
syntyy, niin nyt maaliskuussakin. 

Reserviläisen tunnistan heti. Teltan pys
tytettyään hän alkaa vilkuilla salaa minuun 
päin. Kaveri ei nimittäin saa huomata mi
tään. Luokseni ei heidän sääntöjensä mu
kaan saa rynnätä. 

Teltassa reservin poika on sitten miestä. 
Hän supisee minusta kaikenlaisia juttuja 
luullen, etten niitä illan hiljaisuudessa kuu
le. Mutta vanhaapa ei narrata: kuulen kai
ken. Oikein naurattaa, kun minua pelok
kaasti vilkuilleet arkajalat rehentelevät san
karijutuillaan kaminan lämmössä. Joskus 
mieleni tekisi oikein huutaa , että tulkaa 
tänne vain, en_ minä syö. Vanha ei kuiten
kaan viitsi. Antaa poikien nyt kehua kau-

punkilaisserkkujani päivän pari . Vielä ta
paamme. 

Kun päivät kuluvat, pojat pehmenevät 
yksi kerrallaan. Enää ei honkien huminas
sa soi ylistyslaulu kaupunkilaisserkkujeni 
hienoista peleistä ja vehkeistä. Minulla on 
jo kysyntää. 

Viimeistään neljäntenä päivänä hienohel
maisinkin partasuu astuu teltastaan ja läh
tee etsimään minua. Hän kulkee ohitseni , 
koittaa ressukka vieläkin pitää aikeensa : 
hän onkin yhtäkkiä etsimässä lähipuolus
tusasemaansa. Tässä vaiheessa minulta 
meinaa aina väkisinkin remahtaa nauru, 
ymmärtävä nauru pientä etsijää kohtaan. 

Kun hän lopulta "nöyrtyy" luokseni -
tai oikeammin sanottuna on pakotettu 
"nöyrtymään" - tuo onneton hermoilee 
toivottamasti. Hän on hätäinen, lintutanssi 
ei soi. Nauttisi nyt tuokion elämästään! 
Toisin on laita varusmiesten kanssa ... 

Moitinkohan nyt liikaa reserviläisiä, sillä 
maaliskuun pojista sain sentään yhden to
siystävänkin, Orvon. Oli kyllä mukava ja 
hieno mies, silmälasit ja kaikki. Orvo olikin 
toista maata kuin muut. Hän kävi tapaa
massa minua usein - parhaimpina päivinä 
kolmestikin. Siihen pystyy vain sivistynyt 
mies, sivistynyt siinä mielessä, että ymmär
tää oman parhaansa päälle. 

Tuntuu vietävän hyvältä vieläkin, kun 
muistelen Orvoa, hänen ystävällistä avoi
muuttaan. Kuinka iloisesti kuuluikaan tel
talta illan pimetessä sydäntäni lämmittävä 
Orvon huokaus: "Hei, tulkaa joku näyt
tään, missä riuku on!" 

Se oli tosiystävän puhetta. 
Kari Tyni 

osakeyhtiö AP :n konepaja 
KOKKOLA 968-18222 

Konepaja • Laadunvalvonta 
Nosturit 
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VMTK:n 

PALSTA 

Tervehdys kaikille Teille lukijoille ja kii
tos etukäteen, kun niin " aktiivisesti" jak
soitte tämän palstan lukea. Niin vain kään
tyy minunkin toimikauteni loppusuoralle, 
joten on tullut tilinteon aika. Oletko saanut 
mitään aikaan; on kysymys joka liikkuu 
omassa ja ehkä muidenkin mielessä. Itse
kritiikki on siis nyt paikallaan. 

Puheenjohtajaksi "liukumiseni" jälkeen, 
minut tempaistiin heti mukaan suureen toi
mintaan. Valtakunnalliset VMTK-päivät 
Mikkelissä olivat tosi asiapitoiset, aivan 
ensikertalaista meinasi kauhistuttaa. Mutta 
päivien opettava vaikutus todettiin hyväksi 
VaaRPston järjestäessä 3. Sotilasläänin 
VMTK-päivät Kuortaneella. Puheenjohta
jan tehtävä kun lankesi luonnostaan järjes
tävän varuskunnan VMTK:n puheenjohta
jalle. Päivät onnistuivatkin oikein muka
vasti, vaikka itse sen sanonkin. 

VMTK:han ei toimi vain puheenjohtajan 
varassa vaan toimintaan osallistuvat kaikki 
palvelustaan suorittavat varusmiehet, joten 
heille järjestetään - ja heillä on käytettä-

VMTK:n puheenjohtaja alik Talgren. 

vissään tiettyjä palveluksia. Työ- ja opinto
asiamiehen virkaa hoitaa nykyisin tkm. 
Mäkinen, jolta saa tietoa avoimista työpai
koista ja hän järjestää myös paperit kun
toon opiskelemaan pyrkijöille. Toivottavasti 
tulevat ikäryhmät tajuavat käyttää, nykyi
siä ummikkoja enemmän, työ- ja opinto
asiamiehen palveluksia. Siinä on haastetta 
myös VaaRPston tuleville toimikunnille. 

Kesäterveisin Alik. Erkki Tallgren 
VMTK:n puheenjohtaja 

Nyt saat Vartevasta 
monipuolista painopalvelua ! 
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Monipuolistunut painotalomme tekee näyttävää jälkeä 
lähes kaikille materiaaleille : paperista muoviin ja 
metallista kankaaseen . 

MAINOS-VARTEVA 
puh. 961-252 729 VAASA - SUVILAHTI 

Ku/jetusupseeri yliv Hautala ja v-kers Kojonen sek(J moottoroitua kalustoamme. 

Aika kuljetusjaoksessa 
Osuuteni kuljetusjaoksessa alkoi elokuus

sa 1958. Silloin senhetkinen huoltopäällik
kö kapt. Voinua kysyi halukkuuttani kulje
tusalalle. Koska olin halukas sain siirron 
kentältä välittömästi kuljetukseen. 

Siihen aikaan henkilökuntana kuljetus
jaoksessa oli, autoteknikko, ylivääpeli, 
kaksi vääpeliä, kaksi ylikersanttia ja sitten 
minä, nuori sarkahousu kersantti. Ajoneu
vokalusto oli vanhaa, vetokalustona käy
tettiin puolitela-autoa WHITE eli "V AITTI", 
niinkuin sitä kutsuttiin, oli yksi teli-"IN
TIKKO", oli "LAUTIKKA" ja "KUPLA" 
sekä pari ZUNDAPP moottoripyörää sivu
. vaunulla varustettuna. Kuorma-autoina oli 
THAMES. Pikkuhiljaa vuosien varrella ka
lusto parani, tuli UNIMOG maastokuorma
autot ja vuonna -60 juhannusaattona A T-S 
telavetäjiä kolmetoista kappaletta. Kun 
UNIMOG-kalusto poistui saatiin tilalle 
käytetyt ZIL maastokuorma-autot Niinisa
losta. Kalusto oli jo saantihetkellä heikko
kuntoista. Vuonna -72 saatiin vetäjäkalus
toksi KrAZ:it järeät maastokuorma-autot 
ja -77 SISU A-45 maastokuorma-autot. 
Tämänhetkinen ajoneuvokalusto on suh
teellisen hyvää. 

Henkilöstö on myös kuljetusjaoksessa 
vaihtunut alkuajoista lähes täysin, Suo
menlinnasta patteriston mukana tulleita on 
ainoastaan v-kersantti Hakkarainen minun 
lisäkseni jäljellä. Tämänhetkinen henkilös
tömäärä on paljon pienempi verrattuna sii
hen mitä oli silloin kun aloitin. Kuitenkin 
kalustomäärä on moninkertaistunut ja teh
tävät muutoinkin lisääntyneet. 

Satoja kuljettajia on aikanani jaoksessa 
palvellut, ja täytyy myöntää, että kaikki 
ovat olleet erittäin hyviä poikia, ainahan 
muutama poikkeus on, mutta ne häipyvät 
muistoista pois. 

Kuljettajaerä 2/82 joka nyt juuri on 
aloittamassa koulutustaan kotiutuu samaan 
aikaan kun itsekin siirryn siviiliin. Silloin 
luovutan tehtävät kuljetusjaoksen nuorem
pien käsiin ja toivon menestystä ja yhteis
ymmärrystä kuljetusjaokselle tulevina vuo
sina. 

Yliv. P. Hautala 
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••••••••••••••••••••••••••• 
Palvelen kuljetusjaoksessa 

Kuljetusjaos, joka jo vuosikausia on 
kantanut lempinimeä "kuninkaallinen kul
jetus", siinä palveleminen ja "90 aamun 
kuittaaminen" ovat asioita joiden syntyjä 
syviä voidaan lähteä kaivamaan pintaa sy
vemmältä. 

Syitä, miksi joka saapumiserästä 23 tar
kasti valittua alokasta käy määrätietoinen 
katse silmissään jo kahden viikon kuluttua 
saapumisestaan kirjoittamassa nimensä 
kuuteen paperiin ja liittyy kuljetusjaokseen, 
voidaan hakea mm. luontaisesta kiinnos
tuksesta tekniikkaan ja teknillisiin laitteisiin. 
Hyvin usein miehillä tällainen kiinnostus ja 
teknillinen osaaminen purkautuukin juuri 
autoihin ja autoiluun sen eri muodoissa se
kä auton rakentamiseen ja korjaamiseen. 

Kuinka moni muiden aselajien mies voi 
kirkkain silmin vakuuttaa pitävänsä tehtä
västään, viihtyvänsä siinä ja kuinka moni 
voi sanoa sen olevan kiinnostavaa ja vaih
televaa? 

Kuljetusjaoksen miehiä tapaa usein auto
hallilla työpuku päällä täydessä työn tohi
nassa iltaisin ja viikonloppuisin omalla va
paa-ajallaan. He palvelevat vapaaehtoisesti 
pidemmän palvelusajan eli 11 kk, he ovat 
alansa ammattilaisia, he tekevät yhteistyötä
ja tulevat toimeen esimiestensä kanssa. He 
vastaavat siitä, että Suomen ainut mootto
roitu Rannikkopatteristo liikkuu. 

Opp.Luoma 

••••••••••••••••••••••••••• 
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OY FIBLON AB 
Siirtolaisentie 1, 28610 Pori 61 

EIJANTORI 
Vanhakoivistontie 5, 28360 Pori 36, puh. 21273 

PARTURILIIKE MARITA TUOMIKOSKI 
Asemakatu 48, Vaasa, puh. 121442 

HOVIPARTURI MUODISSA MUKANA 
Ylätori II krs . puh . 121565 

VAASA OY 
Pitkäkatu 37, puh. 961 -111411 

VANHAN VAASAN 
PARTURI-KAMPAAMO 

Kauppiaankatu 5, puh . 267933 

LASSEN RADIO-TV 
Suvilahden ostoskeskus, puh . 961 -251538 

HANKKIJA 
Liisanlehdontie 2, Vaasa puh. 961-268700 

VAASAN MARKIISI JA PALJEOVI OY 
Wolffintie 36, Vaasa, puh . 111603 

VAASAN PAINOTUOTE 
Wolffintie 36 B, puh . 961 -110411 

URHEILULIIKE IKSARI KY 
61500 lsokyrö, puh . 964-713660 

MAAN LIHA OY 
61850 Kauhajoki as. puh. 963/11355 

KULJETUSLIIKE J. LEHTINEN KY 
61850 Kauhajoki , puh . 963/11999 

PORETAN OY 
61850 Kauhajoki as . puh . 963-13322 

LVI JA SÄHKÖASENNUSTYÖT 
T:MI OLLI AALTONEN 

43700 Kyyjärv i 

LAIHIAN METALLI OY 
Laihia, puh. 961/770 211 

TURUN 
SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI 

KAUPPA-LEIPOMO KOISTE KY 
Kukkotie 1, 84100 Ylivieska 10, puh . 983-20153 

KUVA- JA RADIOPALVELU 
OLLI RINTALA 

62600 Lappajärvi puh. 966-61835 

KESKI-POHJAN OMA-NEULA OY 
. 69600 Kaustinen , puh. 968-611097 

KAUSTISEN KUVAAMO U. JÄRVELÄ 
69600 KAUSTINEN , puh. 611036 

MOTELLI MARJAANA 
69600 Kaustinen , puh . 968/611211 

KARJALAISEN KUTOMO 
Ylistaro 61450 Kylänpää, puh . 964-732221 

YLISTARON OSUUSPANKKI 
61400 Ylistaro 

MAA JA MERI 
Eerikinkatu 6 b, Turku, puh . 337060 

SUOMEN YHDYSPANKKI OY 
Aleksanterink. 30, Helsinki 

OPTI-SILMÄ 
Pakkahuoneenkatu 18, Oulu , puh . 981-14906 

MUSIIKKIKAUPPA PARTITUURI 
Tuusulantie 21 , 04200 Kerava, puh. 90-244154 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KRONIKAT AUK-80 
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Meitä oli kuusikymmentäviisi jaettuna 
neljään tupaan. 

Elimme kuusikymmentäkolme pa1vaa 
kiinteässä yhteistoiminnassa. Me marssim
me, söimme, nukuimme ja laskimme aamuja 
samassa tahdissa. 

Meillä oli yllämme samanlaiset vaatteet, 
käsivarressamme samanlainen valkoinen 
raja ja tavoitteenamme samanlainen hiki
risti. 

Mutta silti me emme olleet samanlaisia. 
Onneksi. 

Meillä jokaisella oli oma tyylimme ja 
oma roolimme, koulun, linjan ja tuvan sil-

missä. Pingotimme, lintsasimme, kiroilim
me, nauroimme ja ajattelimme eri tahdissa 
ja eri tavoin. 

Tuvassa se tuli parhaiten esiin. Kahta 
samanlaista nuorta miestä ei löytynyt yh
destäkään tuvasta, ja siksi me viihdyimme 
yhdessä. Kehittyi ilmiö, jonka nimi on tu
van henki. Se oli jokaisessa tuvassa erilai
nen. 

Jos olisi erehdyksessä astunut väärään 
tupaan olisi asian huomannut välittömästi 
vaikka jokainen mies olisi nukkunut huo
van alla hupussa; kolkon kivilattian ja ka
ton. välissä näet leijui se tuvan henki . 

Opp. Peerla 

Kuninkaallinen TJ- ja mittauslinja 
Aina kunniassa pidetty linja jossa koulutettavia käsiteltiin arvokkaasti ltn. Mäkisen joh
dolla. Ltn. Mäkinen tunnettiin tiukkana - mutta oikeudenmukaisena ja reiluna koulut
tajana. Hänen oikeana kätenä toimivat kok. Kellokoski ja alik. Koski, jotka vetivät 'co
ko kurssin ajan asiallista linjaa, mutta joilla ei tyylistä huolimatta pokeri läheskään aina 
pitänyt. Alik. Koski sai kurssin suosituimman - parhaimman apukouluttajan tittelin. 

Opp. Arkkola: Rauhallinen limsa-autom. 
hoitaja, joka toimitti limsaa apukoulutta
jille hetkenä minä hyvänsä. 
Opp. Bäckman: Kalajoen tulvien tuntija, 
armoton huuliveikko, joka tunnetaan 
" POISTUTTAJANA" . 
Opp. Grotenfelt: Armoton RTK:hon pyrki
jä " halukkuutta löytyy" kyllä. 
Opp. Huhtinen: Oppilas Huhtisen ainoa 
heikkous oli ääretön nopeus, joka ilmeni 
varsinkin aamu- ja iltatoimissa. 
Opp. Ilola: Tarmokas oppilasvääpeli, jon
ka tahdinluku ja ilmoitukset ei aluksi oi
kein sujuneet. Toimi kurssin valokuvaajana. 
Opp. Isokääntä: Vaalea Tj-linjan "kärki"
kaveri ja varma Ratekoon lähtijä, joka ei 
turhia hitsaillut. 

Opp. Isokangas: Eli Tarmo Tapani "PEK
KA", joka otti pekkaa heti tullessaan Auk: 
hon, ja nollasi patterin ennätyksessä, 130 
vrk, olevan riketaulun. 

Opp. Korpi: "Hidas mutta kankea" -linjan 
pokerinaama. Sai kunnian viihdyttää apu
kouluttajia kitaransoitollaan. 

Opp. Koskinen: Tunnusti avoimesti, että 
ei oikein tahdo ymmärtää aurinkomittausta 

ja uhkasi aina lukea lomilla "Ei mutta 
onkse nyt ihan totta". 
Opp. Kärppä: Tyynen rauhallinen unelias 
siivooja. 
Opp. Vertanen: Mies jolle ei sopinut eikä 
käynyt mikään. Kurssin parhaita urheili
joita. Tuleva liikunnanohjaaja. 
Opp. Leino: Mies joka aina murehti tois
ten puolesta. Kurssin shakkikunkku. 
Opp. Salo: Tunnettiin "Alik. Salo", häntä 
kaikki niin suuresti kunnioittivat. 
Opp. Peerla: Rehti Ratekoon lähtijä, mut
ta punkan teko ei oikein onnistunut. 
Opp. Savikko: Nykyinen Pudasjärven Ka
noottipiirin Komentaja, eikä huolet paina. 
Opp. Sainio: Tuvari neropatti, joka hoiti 
hienosti oppilaskunnan sihteerin tehtävät. 
Opp. Warjus: Patterin pelle, joka toimi 
oppilasvääpelinä jopa kokonaisen päivän. 
Väitti muistavansa kaiken "tän mie vielä 
muistan". 
Opp. Rintamäki: Mies, jonka asento oli 
aina tiukka etunoja ja joka hitsasi tarvit
taessa. 
Opp. Pellinen: Ei paljon stressannut suun
soitollaan vaan soitti sen sijaan kitaraa op
pilasbändissä. 
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"Herra vtJtJpeli kurssi valmiina sulkeisiin ltihtöön. " 

BANAANIT 
Banaani- eli keskiölinja oli tälläkin kurssilla tapansa mukaan paras. Banaani-nimityksen 
alkuperä lienee useimmille hämärä, joten selvitetäänpä sitä hieman. Nimityksen ovat to
dennäköisesti keksineet kateelliset tykki-, viesti- ja tulenjohtomiehet. Heidän mielikuvis
saan k_esk~?va~~ust~ on muodo~tunut jokin aivan ihmeellinen kioskivaunu, jossa riittää 
valoa Ja lampoa vaikka banaamen kasvattamiseen. Ja tottahan se onkin mutta tulitoi
minnan aikana siellä vaunussa on meneillään sen verran vaativa toiminta: että se useim
miJJa toislinjalaisilla menisi reippaasti yli hilseen. Kurssi 80:llä tästä toiminnasta huoleh
ti-:at seuraavat: 

Vääpeli Poti: Leppoisa, mutta vaativa kou
luttaja, joka oli kaikkien suosiossa. Laihia
lainen, jota ei nuukuus haitannut. Huu
morintajuinen mies. Motto: "Nykvist, miten 
matsi meni?" 
Kokelas Helistö: Asiantunteva mies, joka 
ei pienistä stressannut. Tunnettiin tylyttäjä
H~listönä. 
Alikersantti Särö: Vaikutti alkuun turhan
kin tiukalta apukouluttajalta, eikä salannut 
pääkaupunkilaisuuttaan. Motto: "No ei to
dellakaan." 
Opp. Bagge: Rento kaveri Keravalta. Tais
teli viimeiseen asti luumupokaalista, mutta 
jäi hopealle. Tuvan hitain. Motto: "Ei mi
tään kiirettä." 
Opp. Björndahl: Kurssin paras urheilija, 
joka mussutti itsellensä pokaalin. Lukulo
milla keskittyi lähinnä syömiseen. Motto: 
'' Aina minä.'' 
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Opp. Hed: Ei päässyt oikein eroon toimi
tusjohtajan roolistaan kurssillakaan. Meni 
datalinjaa pitkin RTK:oon. Motto: "Tu
paan parijonoon järjestys." 

Opp. Järvelin: Helsinkiläinen rokkari, josta 
tytöt tykkäsivät. Perusti RAUK:n aikana 
oman haaremin. Motto: "Nyt on tosi mah
tava muija." 

Opp. Kaakinen: Vaasalainen levotonjalkai
nen rakastaja, joka saapui aina viimeisenä 
VK:lta. Motto: "Eikö me päästä jo YK:lle?" 

Opp. Kytömäki: "Baby Face". Tuvan ah
kerin mies. Todellinen kaapintekijävirtuoo
si. Piirteli oppitunnillakin kytkentäkaavioita 
Barracudaansa. Motto: "Mitääh." 
Opp. Louhi: Musikaalinen tähtientähyilijä. 
Hukkasi reppunsa ja pallonsa, mutta löysi 
itsensä RTK-junasta. Motto: "Mitä mies 
mussuttaa, mitä?" 

TYKKILINJA 
RAUK:n paras ja vaatimattomin linja, josta löytyi voimaa vaikka apukouluttajille jakaa. 
Tykkilinjalla ei paljon tykit/koulutus stressannut, mutta siitä huolimatta se hallitsi kiis
tatta koko kurssin moraalista linjaa. Tykkilinjan päivät kuluivat normaalisti leppoisasti 
tykkiä kannellen ja sotilaskotia kierrellen, myötä- ja vastapäivään. Motto: "Tykkilinja . . . 
muut levyttäkää; valmistautukaa . . . jne. " Linjan koulutuksesta vastasi Ylik. Sstenrooss 
(ensimmäinen ja viimeinen S tarkoittaa sulkeisia). Motto: "Kurssi; paukkumajan seinää 
koskettaen sama paikka sama muoto järjesty mars . . . mars. Apukouluttajanamme toi
mi Kok. Remahl ja Alik. Lappalainen, joita pelkäsi koko kurssi, mutta tiukan linjan ta
kaa välähteli usein huumorikin. Paikalla seuraavat vaatimattomat, mutta kauneimmat: 

Opp. Haavisto: Vaasalainen mikroautoilija, 
joka käytti tarkoin · kaikki harjoitusvapaat 
ja keksi viikonlopuiksi aina kilpailut ym
päri Suomea. 
Opp. Heiskanen: Suihku-Heiskanen, "Hei
di". Mies, joka ehti pesulle ja kampaa
maan. Puhtaus puoli ruokaa, niin leirillä 
kuin kasarmillakin. Motto: "Periaatteessa 
asia on niin, että . . . '' 
Opp. Juvonen: Huumorimies, jolla oli jos
kus pallo hukassa käytännön hommissa. 
Syynä siihen oli erikoiskoulutus Tilkassa. 
Omisti pettämättömän pokan. Motto: "En 
mä tosta EK:sta paljon piittaa." 
Opp. Järvinen: Todellinen jalkapalloilija, 
hiljainen muuten, mutta jaksoi nauraa aina 
toisten töppäilyille. Motto: "Mulla on 
matsi." 
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Opp. Mehtälä: Hiljainen maajussi Kala
joelta. Oltuaan kolme viikkoa kiinni, rupe
si puhumaan levottomia. Motto: "Näin on 
perunat.'' \ 
Opp. Nykvist: Vaasalainen pallotaituri, jol
la oli hymy herkässä. Anoi pelivapaata 
yöksikin, mutta huonolla menestyksellä. 
Motto: "Joko me voi lähtee harjoitusva
paalle?" 
Opp. Pelto: Mies, joka todella ansaitsi 
nipo-pokaalin, mutta jäi silti RTK-junasta. 
Kurssin pummi. Motto: "Hei Björndahl, 
onks' sulla mitään syömistä, lähdetään lu
kulomille. '' 
Opp. Sandelin: Puutarhuri Tukholmasta, 
jolta löytyi vitsi joka tilanteeseen. Motto: 
" Mä meen hoitotunnille." 
Opp. Wikman: Asianajaja, joka ajoi kurs
sin asioita kuin omiaan. Vietti enemmän 
aikaa lomilla kuin patterilla. Motto: "Mi
nä järjestän." 
Opp. Yliluoma: Kurssin priimus. Piristyi 
aina nähdessään jämänsä peilistä. Motto: 
"Vastahan mä viimeviikolla siivosin." 

Opp. Karjalainen: Pieni römeä-ääninen 
mies, jonka puhetyyli tarttui koko kurssin 
keskuuteen. Hallitsi todella äänenkäytön 
jalon taidon. Motto: "Mä siivosin jo." 
Opp. Kannisto: Huuliveikko Turust, joka 
viihdytti kavereitaan jutuillaan ja tempauk
sillaan. Toiminta tuntui alussa toivotto
malta, mutta RTK-junan ovet aukenivat 
kuitenkin. Otti myös pulttia siitä, saako 
Turun murretta puhua. Motto: ''Mähän 
sanosin." 
Opp. Korvela: Kurssin alussa hiljainen mies, 
mutta lopussa tapahtui täydellinen heittäy
tyminen. Motto: "Olokaa ny pojat hilijaa." 
Opp. Laaninen: Mestariampuja Oulusta, 
joka oli jo perusluonteeltaan niin lusmu, 
että pokaali oli varma. Tulevana alikersant
tina todella kamala mies. Motto: "Ookko 
nää puhistanna asseen?" 
Opp. Laine: Vaasalainen YK-hitsaaja, joka 
vietti harjoitusvapaat varsin miellyttävissä 
merkeissä. Valikoituun harrastuspiiriin kuu
lui tyttöystävän lisäksi myös auto. Motto: 
''Ei oo koskaan . . . -nu näin lujaa. '' 

Opp. Lappalainen: Perussuomalainen junt
ti Kyyjärveltä, jonka eteen ei niin suuret 
herrat tohtineet astuakaan ketä LEO YR
JÄNÄNPOIKA 1. olisi peljännyt. LEO on 
pieni mutta paha mies. 

Opp. Lepistö: Mies Kalajoen hiekoilta, jo
ka hoiti hommat hyvin eikä potenut tar
vetta mussuttaa vaikka harmina oli limsa
automaatikin. Motto: "Voi ryökäle." 
Opp. Murtonen: Hesalainen kadun kasvat
ti, joka kantoi harmia tytöstään kaukana 
stadissa. Pisti apukouluttajiin ojennusta. 
Kurssin tiukin oppilasvääpeli. Motto: "Mus
tat silmät, vaalea tukka." 
Opp. Paloluoma: Kerrostalonkokoinen vaa
salainen voimannostaja. Ei ole asiaa, mistä 
ei voi hitsata. Harmaita hiuksia toi RTK:hon 
pääsy. Motto: "Älä huuda mun korvaan." 
Opp. Sarkki: Todellinen oppilasvääpeli, jo
ka piti varmana RTK:oon pääsyä, mutta 
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VIES TILIN JA 
Vääpeli Karhula - todellinen viestimies ja tehokas kouluttaja. Alik. Korja - koulutta
jan oikea käsi, joka aina ei tiennyt mitä vasen käsi tekee. Mies, joka nautti myös kurssin 
suosiota ja hellää huolenpitoa. 

Opp. Henttonen: Mies Ylikiimingistä, ei 
sopeutunut kaupunkilaiselämään. Motto: 
"Tä" 
Opp. Hyvönen: Mies, joka AUK:ssa tutus
tui saippuaan mutta piti siitä vielä vähem
män kuin hammasharjastaan. Motto: "J ä
tä jämät." 
Opp. Vuori: "Pekka" esitti mallisuorituk
sen poistumisesta vain itse itseään komen
taen parasta mahdollista vauhtia, poistuen 
koko kurssilta. Syy: väärä ammatinvalinta. 
Motto: "Olen kaunis, villi ja vapaa." 
Opp. Pennanen: Viestilinjan herrasmies, 
joka selvitti AUK:n hitsaamatta. Ei välittä
nyt VK:vapaista mutta rakasti lukulomia. 
Motto: "Pääsispä maastoon." 
Opp. Laureen: "Tero" todellinen luonnon
lapsi, joka linjanvanhimpana piti porukan 
kurissa luontaisella arvokkuudellaan. Mot
to: "Mitä se käski mun tehä." 
Opp. Salmela: "Piiloaivo" neutraali tyyp
pi, jonka päässä toisinaan kupli omasta 
mielestään henkeviä ajatuksia. Motto: "En 
siivoo ei oo mun huki." 

Opp. Ylikangas: Tuvan luumu. Merimies 
Oulusta. Piti tytöistä enemmän kuin LV-
305 :sta. Motto: "En mää." 

Opp. Karjamäki: Laihian lentävä oppilas. 
Kelanvedossa linjan mestari. Motto: "Pa
rempi kela selässä, kun kaksi hyllyllä." 

Opp. Olli: Mies, jota AUK ei paljon pai
nanut, vaan odotteli rauhallisesti nakki
raukkiin lähtöä. Motto: "Opp. Olli 4. 
Ptrin lakaisukoneen kuljettaja." 

Opp. Oksanen: Tuvan levyttäjä, joka hur
masi santsarit kukikkaalla paidallaan. Mot
to: "En mä jaksa." 

Opp. Huolman: Tuvan priimus, joka sai 
vaikeimmat tehtävät hoitaakseen ja joskus 
jopa suoriutui niistä. Motto: "Muoto kun
too." 

Opp. Koiste: Mies, joka tajusi pitkän YK:n 
tarkoituksen eikä turhia stressaillut. Syy: 
Ei aikonut radioalalle. Motto: "Tämä on
nea on." 
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myöhästyi junasta. Motto: "Täällä puhuu 
alik. Sarkki." 

Opp. Tammelin: Parimetrinen hesalainen, 
joka pani HSL-anomukset vetämään hyvis
sä ajoin. Motto: "Olen suurin ja kaunein." 

Opp. Torsti: Rento vaasalainen joka myö
hästyi ensimmäisestä RAUK:sta, mutta ehti 
onneksi toiseen. Motto: "Mopo hiljaa." 
Opp. Teppo: Mies, joka ei juuri stressail
lut. Osti RTK-lipun jo hyvissä ajoin. Mot
to: "Ei oo kiire." 

Opp. Palo: Ei kantanut liikaa stressiä 
AUK:sta. Kantoi kuninkaallisen kuljetuk
sen kunniakasta lippua. Motto: ''Mä haen 
loma-anomuksia, . . . menöököhän tämä 
läpi." 

Opp. Luoma: Edusti myös em. kuninkaal
lista kuljetusjaosta. Asusti 3-tuvan kulje
tustoimistossa, jossa "vanha" ei ollut mi
kään vauhtikone. Motto: "Mä käyn auto
hallilla. ' ' 
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Alokkaan valitus 
Lisää lomaa, lepoa, 
päivärahaa, tukea, 
vaatii nuori alokas, 
mitä sanoo kokelas? 

Meil, on paha neuroosi, 
meil, on kova kohtalo, 
kun tänne kuriin jouduttiin, 
me omaan hoitoon totuttiin. 

Ei tääl, oo diskoo, pimuja, 
ei vapautta, olutta, 
vaan kaikki huutaa, komentaa, 
voi, miksi tänne jouduinkaan. 

Siks, tänne jouduit nuori mies, 
sua tarvitaankin - kukaties, 
kuuntele vanhaa masia, 
ja opi vanhoja tapoja. 

Vanha Masi. 

"Taakse - poistu" 

Kurssi 80 
Jo kurssin alkuvaiheissa oli aavistetta

vissa joukon menestyminen, sillä vuoden 
ensimmäinen saapumiserä yleensäkin koos
tuu "jätemiehistä". Ylioppilaat ja muut 
maisterit ynnä viskaalit tuppaavat itsensä 
toiseen, eli kesäkuun saapumiserään, joten 
lukumiehiä ei riitä enää seuraavana talve
na. Tosin jotkut onnettomat vitkuttelijat 
tai lykkäystä saaneet oppineet astuivat pal
velukseen helmikuussa -82 päättyäkseen 
kurssille numero 80. Kurssi koostui niin 
sanoakseni "käytännön miehistä" joka oli 
ilmiselvästi havaittavissa iltaisin lukulomille 
ilmoittautuneiden määrässä ja vaihtelevuu
dessa. Uni tuntui maittavan huolestuttavan 
usealle paremmin kuin Rannikkotykistön 
ampumaohjesääntö ja mitä niitä onkaan. 

Myönnettävä on, että lukemista piisasi 
hyvinkin yli tarpeen. Ikävintä lukemisessa, 
varsinkin alkuvaiheessa oli se, että oppilas
poloisella ei likikään aina ollut kuin häily
vä aavistus siitä, mistä oli kyse. Siksipä 
keskittymiskykyä haettiin usein joukkueen 
voimalla tupakointipaikalta tai sitten sitä 
etsittiin virvokepullon tai makeispussin 
pohjalta. 

Mahdollisesti etsintä tuotti tulosta, sillä 
kaikki selvittivät kurssin ja saivat siitä 
osoituksena todistuksen. 

Ei siis mitään täysin aivotonta poruk
kaa, minkä sanoo jo sekin että kurssilais-

moskaa? 
ten keskimääräinen älykkyysosamäärä ylit
tää monen numeron marginaalilla keski
määräisen kengännumeron (43,7). 

Rannikkotykistökouluun ehdolla olevien 
kesken ei tällä kurssilla muodostunut ta
vallista välien ja yleisen ilmapiirin kiristy
mistä, sillä jo suhteellisen pian valitsimme 
keskuudestamme tulevat kokelaat, eikä sii
hen ollut kenelläkään mitään sanomista, 
lukuunottamatta tietysti patterin päällik
köä, linjojen johtajia ja apukouluttajia. 

Yhteisymmärrys oppilaiden ja esimiesten 
kesken syntyi kuitenkin ilman turhia kes
kusteluita, mikä on pelkästään myönteinen 
seikka. Samalla se osoittaa erinomaisesti, 
kuinka jouheasti asiat hoidetaan armeijas
sa, kun vain on oikeat miehet johtamassa. 

Kouluttajille täytyykin täten antaa tun
nustusta suorastaan ällistyttävästä sietoky
vystä näin armeijaoloissa. Erityisesti on 
huomattava se, että koulutuksen aikana 
asiat selitettiin ja neuvottiin puhki niin 
moneen kertaan, että epäselvyyksiä ei olisi 
pitänyt jäädä. Myös apukouluttajat olivat 
alttiita neuvomaan aina, kun vain asiaa il
maantui ja hieman muulloinkin. 

Kun vain oikein oivaltaa miesaineksen 
koostumuksen, saa minkälaisesta heittäyty
misjoukkiosta tahansa käyttökelpoisen 
maanpuolustusosaston. 

Opp. Antti Pellinen 
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"Herra kokelas nythtin on niin ettti, . . . " 

LUUMUILUN ALKEET 
Opas aloitteleville luumuille 
(sopii niin kansalais- kuin työväenopistoillekin sekä itseopiskeluun) 
Kirj. itseoppinut lusmulogian lisensiaatti, Oppilas Bagge. 

Aivan aluksi on selvitettävä, mitä käsit
teellä "luumuilu" tarkoitetaan. Jotkut 
käsittävät sen merkitsevän yleistä velttoi
lua, toiset taas sitä, että yritetään selviytyä 
mahdollisimman vähällä pakollisista tehtä
vistä ja vältellä ylimääräisiä niin paljon 
kuin suinkin. Henkilökohtaisesti olen eh
dottomasti jälkimmäisen kannalla. Tietysti 
jos henkilö on kyvykäs, voi yritää yhdis
tää molemmat tavat, mutta sen onnistumi
nen vaatii jo synnynnäisiä taipumuksia. 

Nimityksistä vielä: lusmu ja luumu ovat 
samanperäisiä sanoja; niiden merkitystä ei 
voida juuri eritellä. 

Eräs varsinkin aloittelijoiden suosima 
luumuilukeino on piiloutuminen eli lymyi
ly. Hyvän lymyilypaikan tunnusmerkistöön 
kuuluu, että sieltä yllätettynäkin pystyy 
näyttelemään ahkeraa. Esimerkkeinä mai
nittakoon sängynalus, jossa voi olla kerää
vinään villakoiria, ja oma kaappi, jossa 
riittää aina korjaamista. Suosittuja ovat 
myös vessa, pesuhuone ja kuivaushuone 
(kengänkiillotuspaikka). 

Mussutuksesta on mainittava, että se ei 
kannata. Mussuttaja jää aina paremmin 
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mieleen kuin hiljainen. 
Jos on vähänkin kipeä, kannattaa men

nä vastaanotolle. Pienellä liioittelulla sieltä 
saattaa irrota vempulaa ja parhaassa ta
pauksessa pääsee sisälle sairaalaan. Vakau
muksellinen lusmu kuitenkin kavahtaa jäl
kimmäistä mahdollisuutta, sillä sairaalassa 
ei kerta kaikkiaan saa tilaisuutta luumuilla. 
Jos ei kuitenkaan keksi itsestään minkään 
näköistä vaivaa ja on siivoushukissa, kan
nattaa aina käydä hoitotunnilla hakemassa 
yskänlääkettä tai pectoraalista. Ne ovat si
tä paitsi maultaan varsin miellyttävän ma
kuisia. 

Siinäpä tärkeimmät luumuilumenetelmät 
aloittelijalle. Kehittyessään luumu voi ottaa 
käyttöön jalostuneempia keinoja, kuten 
harjoitusvapaat, lähempi tuttavuus kirjurin 
kanssa ja paperifirman perustaminen. Nii
hin emme kuitenkaan tällä kertaa puutu 
sen tarkemmin. Kyllä näillä eväillä pitäisi 
jo alkuun päästä ja kokemuksen myötä 
luumu huomaa itsekin yhä uusia mahdolli
suuksia luumuiluun. 

Kirj. Oppilas Bagge 
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Sotilashuumoria 
ILMATORJUNT AKOMPPANIA, jota 

komensin toisen maailmansodan aikana, 
oli saanut varustuksekseen tutkan, joka 
tuolloin oli uusi ja erittäin salainen laite. 
Se oli niin salainen, ettei keskustelussa mil
loinkaan käytetty sen oikeaa nimeä. 

Kesken pahimpien pommitusten pää
majasta saapui luokseni lähetti mukanaan 
erittäin salaiseksi merkitty paketti. Poistuin 
toimistooni lukemaan huippusalaista sano
maa, avasin viisi sisäkkäin pantua sinetöi
tyä kuorta ja sain vihdoin käteeni lappusen. 

Siinä luki: "Erittäin salaista: sana 'tutka' 
ei enää ole salainen." 

KUN japanilaiset olivat aloittaneet ilma
hyökkäyksensä australialaiseen Darwinin 
kaupunkiin, armeijan henkilökunnalle kai
vettiin poterot ja annettiin tarkat ohjeet 
käyttäytymisestä hyökkäyksen aikana. Eräs 
erittäin tarkasti noudatettava sääntö oli: 
"Pidä aina kypärä päässäsi." 

Darwinin ilmasto oli kuitenkin erittäin 
kuuma ja kostea, joten useimmat nukkui
vat öisin ilman yöpukua. Kun ilmahälytys
sireeni alkoi eräänä yönä ulvoa, nuori 
sairaanhoitaja kömpi vuoteestaan ja riensi 
ulos täysin alasti. Äkkiä hän havaitsi erään 
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kersantin tuijottavan häntä. Puolinukuksis
sa tyttö paineli takaisin sisälle ja palasi 
hetken kuluttua - yhä edelleen ilman 
vaatteita, mutta tällä kertaa ohjesääntöä 
noudattaen: hänellä oli kypärä pääs
sään! 

KOREAN sodan aikoihin mormoni, joka 
oli juuri suorittanut kaksivuotisen lähetys
koulun ja mennyt naimisiin, sai palveluk
seenastumismääräyksen. Poika lähetti kut
suntaviranomaisille kirjeen, jossa hän lai
nasi Viidennen Mooseksen kirjan 24. luvun 
5. jakeen sanoja: "Jos joku äsken on ot
tanut vaimon, ei hänen tarvitse lähteä so
taan, älköönkä hänen päälleen pantako 
muutakaan rasitusta; olkoon hän vuoden 
ajan vapaa perhettään varten ja iloksi vai
molleen, jonka on ottanut." 

Mutta eipä puuttunut Raamatun tunti
joita kutsuntavirastostakaan, sillä hyvin 
pian nuorukainen sai vastauksen: "Sillä 
minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja 
minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja 
toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijal
leni: 'Tee tämä', ja hän tekee. (Matteus 
8:9)." 
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Tj- ja Mittauslinja harjoituksissa. 

VAIN muutamaa minuuttia ennen kuin 
viihdytysjoukkojen ohjelman piti alkaa so
tilassairaalassa orkesterin johtaja totesi, 
että piano oli viritykseltään muita soittimia 
matalampi ja käski neljää päivystäjää ha
kemaan paikalle toisen pianon. 

Hiki otsalla miehet raahasivat lavalle 
uuden pianon. Yksi veti taskustaan mitta
nauhan ja mittasi silmä kovana soittimen 
korkeuden. "Älkää vain kertoko hänelle 
mitään - mutta ei tämä ole yhtään sen 
korkeampi kuin se toinenlraan!" 

ENNEN KUIN ryhtyi hoitamaan vir
kaansa hävittäjän komentajan lähimpänä 
miehenä ystäväni oli läpikäytävä perusteel
linen lääkärintarkastus. Lääkäri ei ollut 
tyytyväinen elektrokardiogrammaan ja lä
hetti sydänspesialistille. 

Jonkin ajan kuluttua ystäväni sai sel
vityksen puhelimitse. Ainoa syy outoon 
elektrogrammaan oli se, että hänen sydä
mensä oli hiukan eri paikassa kuin ihmi
sillä yleensä. ''Lääketieteellisessä mielessä 
olette terve", lääkäri selitti. "Itse asiassa 
teistä tulee oivallinen ensimmäinen upseeri. 
Teillä ei ole sydän paikallaan.'' 

ARMEIJAN autokolonna mateli hitaasti 
pitkin valtatietä ilahduttaen muita tielläliik
kujia autojen perään tekstatuilla lauseilla. 
Takimmaisessa autossa luki: HEI, KAIK-
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KI NAIMATTOMAT TYTÖT, TÖÖTÄT
KÄÄ! Muutamaa ajoneuvoa edempänä oli 
teksti: KAIKKI TYTÖT, TÖÖTÄTKÄÄ! 
Lähellä jonon alkupäätä luki: LAKA TKAA 
TÖÖTI ÄÄMÄST Ä. POMO ON EDESSÄ. 

LINJA-AUTOLLINEN uusia alokkaita 
oli saapunut armeijan vastaanottokeskuk
seen, ja heitä oli vastaanottamassa vanha 
koulutuskersantti. Hän aloitti puheensa: 
''Tervetuloa, miehet. Tästä lähtien haluan 
teidän ajattelevan armeijaa perheenänne ja 
kotinanne." 

Tämän kuullessaan eräs alokkaista pois
tui rivistöstä, istuutui ja sytytti savukkeen. 
"Mitä ihmettä te oikein teette?" kysyi 
kersantti. 

"Minä vain teen oloni kotoisaksi", vas
tasi alokas. "Kuten sanoitte, tämä on nyt 
kotini." 

Häkeltymättä kersantti sanoi: "Poika, 
sinä kuuntelit tarkoin ja olet aivan oikeas
sa. Tämä on sinun kotisi. Ja heti kun olet 
polttanut savukkeesi, haluan sinun ilmoit
tautuvan keittiössä auttamaan äitiäsi astioi
den pesussa." 

NUORI alokas katseli, kun erään upsee
rin pihanurmikolta poistettiin turvekerrosta 
ja totesi: "Toivon, että kun minut ylen
netään, minäkin voisin lähettää nurmikko
ni muualle leikattavaksi. " 

ILMA VOIMISSA palveleva ystäväni ku
lutti tuntikausia täyttäessään kaavaketta, 
jossa hänen tuli eritellä tehtävänsä ja nii
hin käytetty aika. Lomakkeessa oli monta 
kohtaa, ja kun ystäväni viimein oli mie
lestään saanut laaditukdi asiallisen luette
lon, hän naputteli kuhunkin työhön käy
tetyn ajan prosentteina vaadittuihin koh
tiin. Prosenttilukujen summaksi tuli kui
tenkin vain 98. Hän ajatteli ensin korjata 
johonkin kohtaan puuttuvat kaksi pro
senttia, mutta kolmen kappaleen muutta
minen tuntui kovalta urakalta. 

Äkkiä hän lisäsi hymyillen luettelon lop
puun: "Tämäntapaisten kaavakkeiden täyt
tämiseen 2 prosenttia." Hän raapusti ni
mensä lomakkeeseen, lähetti sen eikä sen 
koommin kuullut siitä. 

MUUAN Englannin merivoimien kom
kamdo-osasto oli todentuntuisissa taistelu
harjoituksissa. Kersantti näki miehen ma
kaamassa köysitikkaiden juurella. "Mitäs 
te siinä luulette tekevänne?" hän karjaisi. 

"Minä luulen että minulta meni jalka 
poikki, herra kersantti", mies vastasi. 

"No älkää nyt siinä tyhjän panttina 
loikoko ! " kersantti huusi. "Punnertakaa 
edes muutaman kerran. '' 

TOISEN maailmansodan alkupuolella 
Japanin vesillä risteilevä amerikkalainen 
sukellusvene joutui pitkällisen syvyyspom-

mihyökkäyksen kohteeksi. Lopulta eräs 
nuori upseeri yritti laukaista jännityksen 
sanomalla: "Jos joku luulee minun pelkää
vän, niin siinä hän erehtyy raskaasti. Mut
ta minulla on helkkarinmoinen koti-ikävä!" 

ERÄÄNÄ kuumana kesäpäivänä tein 
kiertokäynnin lähellä kotikaupunkiani si
jaitsevassa ilmavoimien tukikohdassa. Siel
lä olevan laivueen tehokkuus ja valmius 
tekivät minuun suuren vaikutuksen. Op
paani mainitsi erityisesti taisteluvalmiit yli
äänihävittäjät, jotka olivat rivissä konesuo
jan edessä, sekä viestintäjärjestelmän, jo- . 
hon kuului sellaiset kaiuttimet, että niillä 
saattoi ilmoittaa hälytyksen välittömästi. 
Hän selitti myös, että lentoharjoituksia pi
dettiin jatkuvasti. 

Ollessamme juuri lähtöaikeissa kaiuttivat 
kovaääniset äkkiä: " Huomio, koko henki
lökunta - Huomio, koko henkilökunta! " 
Olin innoissani ajatuksesta, että saisin olla 
todistamassa oikeaa hälytysharjoitusta, 
mutta kovaääninen jatkoikin: "Jäätelö
kauppias on nyt ykköshallin edessä!" 

ILMA VOIMIEN pojat olivat maastossa 
harjoittelemassa hengissäpysymisen keinoja 
katastrofitilanteen varalta. Ilta alkoi hä
märtää ja pojat istuskelivat nuotion ääres
sä ateriaansa valmistellen. Tarkoitus oli, 
että he etsisivät kaikki ateriaan tarvitse
mansa aineet luonnosta, ja kouluttaja kur
kisti pataan nähdäkseen mitä pojat olivat 
löytäneet. Ensimmäinen oli pannut pataan 
pari sammakonkoipea, toinen kourallisen 
muurahaisia, kolmas pikkukäärmeitä ja 
niin edelleen. Kouluttaja päätti pitäytyä 
syrjemmällä ja katsella söisivätkö pojat to
della soppansa. Kun puoli tuntia oli vie
rähtänyt, hän kysyi milloin ateriointi alkai
si. " Heti kun on niin pimeää ettei näe mi
tään", oli vastaus. 

TOISEN maailmansodan aikana erään 
kauppalaivan kapteeni oli päättänyt pitää 
aluksellaan yllä rautaista kuria, vaikka hä
nen laivansa ei varsinaisesti kuulunutkaan 
merivoimiin. Hän vaati upseeristoa käyttä
mään solmiota kaikilla aterioilla. Järeää 
vanhaa ylikonemestaria lukuun ottamatta 
kaikki- tottelivat määräystä. Häneen eivät 
tehonneet kapteenin uhkaukset eivätkä 
suostuttelut. Sitten eräänä aamuna ylikone
mestari istui kapteenin suunnattomaksi rie
muksi aamiaispöydässä solmio kaulassa. 
Ilo loppui kuitenkin lyhyeen. Kun kone
mestari syötyään nousi pöydästä, kävi ilmi, 
ettei hänellä ollut housuja. 
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1 TUEMME PORRASTUS-LEHTEÄ 1 

R. Perkiömäki 
Kyröntie 21 , Vaasa 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
Meijerikatu 5, Vaasa 

OY WAASOFT AB 
Myllärinkatu 8, Vaasa 

OLYMPIA BAARI 
Olympiakatu 5-7, Vaasa 

KUVA-SAHE 
23800 LAITILA, Keskuskatu 17 

OVI- JA RAKENNUSPALVELU 
Lemminkäisent ie 1 B, 23800 Laitila 

TIIHOSEN LEIPOMO 
23800 Laitila 

TÖYSÄN HERKKUKORPPU 
63600 TÖYSÄ 

VAATETUSLIIKE VELJ. SILTALA 
63610 TUURI 

VELJ. KESKINEN OY 
63610 TUURI 

OY MAINOS TAUCHER REKLAM AB 
Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki 10 

K-KAUPPA VÄINÖ SAARI 
85120 Metsä 

KALAJOKISUUN VAKUUTUSYHDISTYS 
Kasarmintie 1, 85100 Kalajoki 
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KALAJOEN AUTOLIIKE 
KALAJOEN AUTOKOULU 
85100 Kalajoki , Kokkolantie 2 

KALAJOEN SÄÄSTÖPANKKI 
PI 16, 85101 Kalajoki 10 

K-MAATALOUSKESKUS R. NIKULA 
PI 22, 85100 Kalajoki 

JÄRVISEUDUN LINJA OY 
62500 EVIJÄRVI 

EVIJÄRVEN KONEPAJA OY 
62540 Vasikka-aho 

JOKAMUOVIOY 
PI 16, 62501 Evijärvi 

EVIJÄRVEN RAKENNUS OY EVIRA 
62500 EVIJÄRVI 

EVIJÄRVEN MATTO OY 
62540 VASIKKA-AHO 

YLI HÄRMÄN TB-HUOL TO 
om. Simo Kujanpää 

YLIHÄRMÄ 

MARKEL KY 
62420 KORTESJÄRVI , 62200 KAUHAVA 

KORTESJÄRVEN KUNTA 
62420 KORTESJÄRVI 

SUOMELAN KAUPPAHUONE KY 
62420 KORTESJÄRVI 

K-VALINTA PENTIN TORI 
62375 YLIHÄRMÄ PUH . (964) 46704 

LÄHDEMÄEN 
PUUNJALOSTUSTEHDAS KY 

62420 KORTESJÄRVI 

OSUUSKAUPPA AURA 
03100 NUMMELA 

VIHDIN KELLOLIIKE 
K. Virman 

Vihti 47309 Nummela 22538 

ELINTARVIKEHALLI EINESALO 
03100 NUMMELA PUH . 913/22570 

INTERSPORT URHEILULIIKE 
ESKO RAUTIO & CO 

Kalajoent ie 31 , puh. 60207 KALAJOKI 

K-STYLE 
85101 KALAJOKI PL 31 , puh. 983-60860 

K-OJAN RAUTA KY 
Merenojantie 4, Kalajoki , puh. 60232 

ISONKYRÖN OSUUSKAUPPA 
61500 lsokyrö, puh . 964/713300 

ISONKYRÖN APTEEKKI 
KEMIRA OY, Kokkolan tehtaat 

PL 74, 67101 Kokkola 10, puh. 968/17055 

KOKKOLAN KONTTORIKONE KY 
lsokatu 21 , Kokkola, puh . 968-15 300 

OY BLOMBERG STEVEDORING AB 
Reinink. 3 Vaskiluoto, puh. 961 -122400 

YLISTARON KUNTA 
61400 Ylistaro , puh . 964-740700 

PEKKA TUULONEN 
Albertinkatu 6, puh. 981-222927 

VÄRI- JA MAALAUSPALVELU KY 
62600 Lappajärvi , puh . 966-61800 

K-RAUTA ERKINHEIMO 
62600 Lappajärvi , puh . 966-61810 

PARTURI-KAMPAAMO 
E & T LINDHOLM 

PL 7, 62601 Lappajärvi , puh. 966-61644 

LAPPAJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI 
PL 3, 62600 Lappajärvi 

LAPPAJÄRVEN OP 
62600 Lappajärvi , puh . 966-61060 

SUOMEN MATKATOIMISTO OY 
Hovioikeudenpuist. 11 , Vaasa puh . 961-118300 

KY EUROGRILL KB 
Myllyk. 13-15, Vaasa, puh . 961-122136 

KAHVI-KOMPPANIA OY ACKO 
VAASA 

LAHDENMAAN RADIO-TV 
66400 Laihia, puh . 770443 

KULJETUSLIIKE Y. HALMESMÄKI 
Moottorikatu 17, puh. 121688 

PERÄMIES RAVINTOLAT 
Kaivok. 10 A 8. kerros , 00100 Helsinki 10 

RAUNIO BAARI 

RUIN BAREN 

Vanha Vaasa Gamla Vasa 

Kiva kahvipaikka 
Lounas 15,00 

SILMÄLASIEN KÅITTÄJÅ, 

-~ . 
OLISIVATKO 

PIILO LINSSIT 
VAIHTOEHTO SINULLE. 
@ Käytätkö iatkuvo1.sti Kyllä Ei 

kaukolascia? D □ 

@ Ovatko si lmalasics1 
linssi1 paksut ja raskaat? □ D 

@ Urhcilc1ko 1a1 

kun1oilctko? □ D 

@ Muuttavatko silmalasi1 
ulkonakbisi? □ D 

Jos vas1asi1 myön tävästi useimpiin 
kysymyksiin, tule ensi 1ilassa neu
vottelemaan op1ikkommc kanssa 
piilolinssien hankinnasta . 

KOTIMAISET 

INSTRU 
2000 

Plll.OUNSSIT 

INSTRUMENTARIUM 

HELPOSTI SAATAVAT 
kotimaiset 
pureva 
laikat 

BODYBUILDING-SALI 
SOLARIUM 
SAUNA 

VARUSMIEHET HUOM: 

Tule meille rakentamaan kehoasi 

iltalomillasi. 
Saat meiltä 50 % alennusta 
hinnoistamme. Meiltä saat opastusta 
ja kehonrakennus-harjoitusohjelmat. 
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TURKKIEN YKKÖSPAIKKA 

-TAPSAN VALINTA 
Aina edullinen T-lähikauppa 

PUH. 268972 
Ark. 9-18, lau 9-13 

KONTTORI KON El DEN 
MYYNTI JA HUOLTO 

Oy COPIATOR Ab 
Torikatu 35, Kokkola, puh . 968/17733 

Kumin ja Muovin toimittaja 
teollisuudelle ja vähittäin 

Kumiexpertti 

Vaasan Kumikeskus Oy 
Silmukkatie 21 

MUNALLA MARSSII! 

• Sonkkilan L~i~ltoskanala 

ALAN AMMATTILAINEN 
Herkutelkaa Kiparin herkullisilla 

GRILLITUOTTEILLA! 
ELINTARVIKKEITA SAATAVANA: 

- kahvia - maitotuotteita 
- makkaratuotte ita 
- sokeria 
- hedelmiä 

KIPARI 

- leipää ja muita 
lei pomotuotteita 

- mun ia jne. 

AIMO GRÖNVALL 
Paltti lan levähdysalueel la n. 3 km Lait ilan keskustasta 

Raumalle päin . Puh. 922-54 593 
f-----------

OSTAMME 
Kl~OJA JA LEVYJÄ 
Uusia ja vanhoja, tavallisia ja 
harvinaisia! 

IF@f6)JJDJJ©[1 
KESKUS OY 

Helsinki: 
Kalevankatu 40 puh. 642093 
Mannerheimintie 33 puh.414788 
Runebergin.katu 37 puh. 499930 
Kerava: 
Tuusulantie 2 puh. 245725 

Avoinna ark. 10-18 la. 9-14 

- . - - - --

JÄMÄKKÄ 
MAINOSTOIMISTO 

Oy Mainostoimisto Byroo Ab 
Uudenmaankatu 27 B 13 

00120 Helsinki 12 puh. 642 991 
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Leijonakantinen on 
hyvä pankkiki,ja. 
Sen saa Postipankista. 

MITSUBISHI 
COLT 

- toloudellisuusaion monin-
kertainen voiffaia 

- 5 hengen moniköyttöauto 
- 2 x 4-vaihteisto (1400 GLX) 
- huoltovöli 20 000 km 
- takuu 2 vuoffa 
- suorituskykyinen etuvetoinen 
- autoedun 1. veroluokka 
- SFS-stondardin mukainen 

ruostesuoiaus 

Colt ECE•norm,k. (92 okt.J Taloudellisen . 90 km/h 120 km/h koup 0,0 aion ,200H,0GL 59 a, 75 ....... ,·a a·~.L.::L.:!n 1400 GLX2 ,4 ,o,hl 5'. 1 ,:, a:, CJll.,1 rDUflll
1 

1400 GLX ouPom. 5,8 7,9 9, 1 

menon ilot 

Tarjoamme: 
- rehuraaka-aineita ja vitamiinejä 

Mitsubishi - Japanin 
arvostetuinta autotekniikkaa 

KOWA ITSE/ 

Autoliike O ~ Å 
Reijo Lähdemäki ky 

RAASTUVANKATU 55, tX" 118 156, 119 963 

- galv. profiloitua peltiä, eri pituuksia 
- yerkkoa_ ja tarvikkeita häkkivalmistukseen, ruokintaan juottoon 

Ja naho1tukseen ' 
- koneita rehukeittiöille ja tarhoille. 

a 05!!08, uu2!~J~, !~K~I ~ul!A 0V 
961-110 300 967-20 488 968-55 220 964-80 704 

MEILLÄ PAISTUU 
TEILLÄ MAISTUU 

Kysykää kauppiaaltanne 
TIMOSEN 
LEIPOMON 

tuotteita 

Perhonjo kilaa kson 
Säästöpankki 

Jokilaakson suurin rahalaitos 
HALSUA-KAUSTI N EN-PERHO 

Kuusi vuosikymmentä 
rakentavaa yhteistyötä 

1/}ALAPPAJÄRVEN 
\\\ii1OSUUSKAUPPA 

Erilaisia puu- ja metallitöitä ym. 
Olika trä- och metallarbeten o.s.v. 

Vaasan lvalidien Työpaja 
Vasa lnvaliders Verkstad 

Wolffintie 36, 65200 Vaasa 20 
Puh . 961-121731 

Sähköalan erikoisliike 
A-ryhmä 

Juho Salmela 
62200 Kauhava puh. 964-81111 

o9K 
Outokumpu Oy 
KOKKOLAN TEHTAAT 

MALMEISTA 
METALLEIKSI 

@ LJNEb F O R S 

61850 Kauhajoki , puh. 963-11566 

Tuotanto-ohjelmamme: 
- lihan leikkaus ja lajittelulaitokset 
..:.. ruostumattomat rulla- hihna- ja 

erikoiskuljettimet 

KÄSITYÖKALUT 
MAAHANTUOJAL TA 

TUKUSSA 

Tuontilii ke 
A. Kuparinen Ky 
Fabianinkatu 5, 00130 Helsinki 13 

Puh. 90 - 60 89 31 

Venekuljetus 

0. Laakso 
Puh. 119654 
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FBM-Konttorikone
teollisuus Oy 

Helsinki 90-7013233 Vaasa 251177 

Postin- ja lehtien 
käsittelylaitteita 

Muistaaina 
1!!1,., teessä. llll\.eD •..• 

~ 
SAMPO-YHTIÖT 

Maan suurin autovakuuttaja 

PHILIPS 

SoundMachine 
"' 
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Radio•Servke 
Ylätori VAASA puh . 112682 

PI
.~. 

a Jan parempia 
vaihtoautoja. 

Nyt val1ko1mamme on todella hyva 
Ja monenmerkkinen. 

Ka1kk1 va1htoautomme ovat tutk1ttuJa 
Ja kunnostettuJa. 

Meille va1htoautokauppa on luotta· 
muskauppa. 

Oy WaskiautoAb 
Silmukkatie 19 Vaasa, puh . 961-122100 

VIHDIN 
SÄHKÖ OY 

03100 NUMMELA 
PUH. 913/23311 

KALUSIDALO KY 

arne berq 
KB MOBELHUSET 

Lentokentäntie • Flygfältsvägen 
VAASA· VASA 

Sähköasennukset ja 
korjaukset edullisesti 
urakalla ja laskuun 

El. installationer och reparationer förmånligt 

LANSIRANNIKON OlJ 
ähl<ötyö 

Vasaratie 10 Hammarvägen 
65350 Vaasa - Vasa 35 

Puh . 253 500 Tel. 

Hrwät pass~klff31 
EDULLISESTI! 

Seppälän \hlokuvaamo 
- hyvän kuvan paikka -

Kauppapaistikko 37, \aasa, puh.118 000 

/?}ALAIHIAN 
~OSUUSKAUPPA 

PUH. (961) 770 400 

Onnistuminen 
on osaamista. 

~-1 
onn1nenoy 

GRILLI-
•• KYNGAS 

93100 PUDASJÄRVI 

OULULAISTA RAK.ENNUSTAITOA 

• kotimaassa 

• naapurimaissa 

• lähi-idässä 

OMP·YHTYMll OY 
PL 312 · 90501 Oulu 50 • Puh. (981) 341 322 

~~TALOujKÅ}PPA~ 
~-----P. PIRTTILÄ 

HÄMEENLINNA HÄMEENSAARENTIE 4 
T KESKUS 28621 

OY PIANDPISTE AB 

URKUTEDLLISUUS 
PL 120 90101 OULU 10 

fmk 
MAINOSTOIMISTO FMK OY 

FREDRIKlNKATU 20 B 17, HELSINK1 
VAIHDE 174 600 

POSTIOS.: PL 257, 00121 HELSINK1 12 

25 



Jousiammunnan 
välineitä 
kaikenlaisiin 
tarkoituksiin: 
kilpailujouset 
harjoittelujouset 
lasten jouset 
varsijouset 
taljajouset · 
sekä nuolia ja 
lisävarusteita 
asiantuntijalta MeRRYSPORr . -·- · - · - - ~ 

Punavuorenkatu 14, 
00150 Helsinki 15, puh. 90/ 653 379 

,--------------------~ 1 I 
1 Cano11 ~ -offset 1 
1 olivelli 1 
1 1 
1
1 

- Ammattilainen valitsee laatua ja toimintavarmuutta 
1
1 

I - Konttorikoneet ammattikäyttöön toimittaa I 

1 ... __ ... ________ 1 
11
_1. t'•JW1IKl•IllMDI•D•Iw] 11 TI · .. · . NEA-IAN KONTT'ORITE IIKKAA 
1 C.961-168533 ~964-11353 1 
1 VAASA SEINÄJOKI 1 ~--------------------J 26 

TELENOKIA 

SUOMALAISTA TI ETOLII KEN NE
TEKN 11 KKAA 

TELENOKIA OY 
PL 33 
02601 ESPOO 60 

PUHELIN 
ESPOO (90) 51151 
HELSINKI (90) 56591 
AANE KOSKI (945) 11751 

1ELU 
ESPOC 12l c42 
HE LSINK I i23·, 1(1 
AANEKO SKI 28126 

Vanha vaihtoi kuteet 
ja lähti siviiliin· 

tienaamaan 
Ilmarisen 

~öeläkettä 
\\ \ /4 

~ ~ 
~ 
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Saab. 
Suomessa kotonaan. 

Saab99 
Aamisen mukavuus riippuu paljon olosuhteista, joissa . 
a/etaan. Ja ratkaisevan paljon autosta, Jolla aietaan. Koti
maisten Saabien suunnittelussa on_ otettu korostetusti 
huomioon pohjoisten oloJen ympärivuotiset vaat1muk_set 
ratkaisuilla, jotka ovat tehneet niistä vertaansa hakevia 
- kaikissa olosuhteissa. 

Saab on Suomessa kotonaan. 
Ja suomalainen Saabissa. 

~=:fTO §!-!!! b 

ffll€18°Systems ky 
ATK-ASIANTUNTIJA ADB-SPECIALIST 
Ylätori 4 C Box 73 65101 Vaasa · Vasa 10 
Puh .• Tel. (961) 114 388 

SUOMEN SOKERI OY 
VAASAN TEHDAS 

sokeri on Ii i kkuvan 
ihmisen energiaa 

Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

•• 

VAASAN LEIPA 
•• 

V AASA N MYLL YST A 
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1 -
·nssit 

kaiken .. alle. 
Orma 1000 -linssit ovat lurval linen vaihtoehto: ne eIvat voi sarkya 
kåytOsså. Ne on valmistettu lujasta. iskunkestävästa eriko1sma
teriaal ista, joka on puolet kevyempää kuin lasi Ia siksi erityisen 
sopivaa my0s suur iin kehyksiin . Orma 1000 -linssit ovat lisäksi 
kirkkaammat ku in tavalliset linssit . Näette turvallisesll ,a kirk
kaast i! Kääntykää optikkonne puoleen - hän kertoo teille l1saa 
Orma 1000-linssien muista eduista. 

OI Ilta IDOO - särkymättömät linssit 

Karhuntie 1 - Vöyrink. 15 

Strömberg on johtava suomalainen sähkö
koneiden ja -laitteiden valmistaja . Yhtiö on 
valmistanut sähkölaitteita sähkö- ja voima
laitoksille. teollisuudelle ja liikennevälineille 
jo yli 90 vuotta . Strömberg on alansa merkit
tävimpiä yrityksiä Pohjoismaissa . 

Strömberg tutkii ja kehittää . Yhtiömme 
tuotteet ovat oman kehitystyön tulosta ja 
vuosittain tutkimus- ja kehitystyöhön käyte
tään kymmeniä miljoonia markkoja. Tavoit
teena on sähkön yhä tehokkaampi hyväksi
käyttö. 

Esimerkkinä viime aikojen tuotekehitys
työstämme on energiaa ja kustannuksia sääs
tävä sovellutus, jonka avulla oikosulkumoot
torin nopeutta voidaan portaattomasti sää
tää . Strömbergin kehittämä sovellutus on 
a la llaan maailman johtava. 

Toimintamme perustuu yli 6 500 suoma
laisen sähkön taitoon . Yhä kasvava osa tuot
teistamme toimitetaan vientiin . 

Strömbergillä on tytäryhtiöt Ruotsissa , 
Norjassa , Saksan Liittotasavallassa , Englan 
nissa, Yhdysvalloissa ja Argentiinassa sekä 
edustusto Neuvostoliitossa. Yhtiön edustus
verkosto kattaa suuren osan maailmaa. 

In vestoiminen Strömbergin tietoon ja tai
toon on järkevä tapa säästää energiaa. 

ftrömberg 
PL 69. 65 101 Vaasa 10 
Puh. (96 11 158 222 

... Teleks 74211 " " ' 

pj 
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Suomen suosituin appelsiinijuoma. 

Maan parhaat ranskanperunat 

POM-FRIT 
LAPPVÄÄRTTI 

Meille on kehitetty Suomen Horizon. 
Miksi siis tyytyisit maailmanautoon? 

Suomen Horizoneja valmistetaan vain Suomea varten. 
Horizonin "suomennokset" ovat arvokkaita ominaisuuksia, 
joita ei myydä tarvikekaupoissa. Tutustu niihin ja muista, 
että edullisinkin Horizon on täysin suomennettu 5-ovinen 
monikäyttöauto. 

Saabit ja Horizonit myy ja huoltaa: 

SCAN-AUTO 
Jli 

JA PIIRIEDUSTAJAT 

Horizon-mallisto: 
13GL 
1.5 GLS 
1.5 GL Petro 
( ei mitään diesel- tms. 
lisäveroa) 
Hintoihin sisältyvät kaikki 
rahtikustannukset. 

&Harizan 
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Kampaamo 
Brithel Törnroos 
Kirkkopuistikko 20 
65100 Vaasa 10 
Puh . 961-115666 

1fil -kioski on aina lähelläsi 

R~h~!!o~e! ~l!onQY 
VARUSMIEHET, 

HUOMIO! 
Maamme vanhimpun kuuluva va rt io1m1sliike 1arjoaa 
m,eskoh1a1s1a 1a teknis i a vartioin t ia eri tyyppisil le yri • 
tyks1lle . la1toks11te seka yksityishenk1loille 

Teknisten 1urvatt1suusla111e1den myynti , vuok raus. 
asennus Ja huol to 

~.11 jÄ
0nus 

Nyt saatte 
edullisen 

varusmiehen 
tapaturmavakuutuksen. 

~ INBROTTSALARM 
- munohilytyslaiueet 

- kulkuvalvontalaitte e t 

- TV-valvontalaitteet 

- robott ipuhelimet 

- myymiilinsuojaus -
jär jesu1lmat 

- LVl -hilyty11ojirjestelmå1 

Oma ymparivuorokautine 
haly1yspa1vys1yskeskus 
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i) -POHJOIA-YHTiär 

Arvokuljetuksia 

ANGLE 
MAAILMAN AINOA 

URETAANIKEILAPALLO 

MACHINERV OV 
Teollisuuskatu 29, PL 129, 

00101 Helsinki 10, puh. (90) 716711 
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111111 lllll!LI ® 
Vaasa-Vasa 

i 
HOTEL ~ 
CORONET * * * VAASA VASA 

Ett trivsamt hotell. centralt belaget v,d salutorget 
53 rum, suite, 100 bäddplatser, garage. lnt1m 
restaurang, bar samt konferensutrymmen på fem 
te våningen . Bastu samt hemtrevligt brasrum 
med takterrass. små konferensutrymmen . farg 
TV i alla rum samt radio. telefon, WC. 
dusch/bad. 
Öv,e To,get 
Tel. 961-121 044 Telex 74184 

IDIIDS HIITl!Ua T ,..., .,, 
, .. - r. w. 1221 111o<>hol.i 

HOTEL 

\\',\Sl(I,\ 
• • • • VAASA VASA 

Hotel Wask1a äi r en mc\ngs1digt stadshotell v1d 
havet Hotel Waskia har 1 5(X) restaurang• och 
konferensplatser. 186 rum med havsutsikt. 400 
baddplatser. Restaurang. nattklubb, lobbybar. 
konferenslokaler (18 st for 10-S(X) personer). 
roulett , uterestaurang, solterrass . JX)OI . baSl!J , 
s1mstrand. havsnara fnUdsak11v11e1er Dans val'}e 
kvall 
Kårlekssttgen 
Tel 961 121 444 Telex 74104 

Hotel Fenno är ett naturnåra famdJe , semester 
och konferenshotell. 102 rum, 300 bAddplatser , 
en trivsam piano•res taurang med A•råt1 igheter. 
Cafeteria, terrass. bastuavdelning, konferensloka
ler for 10-300 personer. Restaurang- och konfe
rensplatser IOr 6(X) personer. PA omrAdet linns 
dessutom en upplyst konditionsbana/skidspAr, 
fotbollsplan . minigolf. simstrand , tennis . segelfOr 
emng saml camping. Kori v3g tili Vasabåtama 
Uddnasvagen 
Tel 961121055 Telex 74114 


