
No 1/1983 

Jääkärien 
kotiinpaluun 
65-vuotisjuhla 
Vaasassa 
25.2.1983 



2 

Toimitus 
PL 61, Vaasa 

Päätoimittaja 
Vääp. S. Poti 

Layout 
Pentti Lybeck 

Kuvat 
Alik. A Roivainen 

Talousp. 
Yliv. K. Uuro 

Toimituskunta 
Evl. P. Väyrynen 
Vääp. S. Poti 

Kansikuva 
Valokuvaaja Markku Niemi 

Paino 
Vaasa Oy 

Ladonta 

PORRASTUS 
Vaasan Rannikkopatteriston ja Merenkurkun 
Killan julkaisu 

Sisältö 

Porrastelua 
Kilta tiedottaa 
Poistunut joukostamme 
- Reino Vierros 
- Henry Pada 
- Alfons Järvi 
Me jääkärit 
V P Nenonen 1883-1960 
Puolutusvoimat työnantajana 
Yliv P Hautalan TJ-haastattelu 
Jari Haavisto, reservin kersantti 
Saapumiserän 1/83 työ- ja opinto
tilanne 
Ristikkotehtävä 
Kurssin vääpelin haastattelu 
Kurssi 82 esittäytyy 

Ladontapalvelu P . Lybeck Ky 
Vaasa 

'PORRASTELUA' 
Hyvää kevättä kaikille lukijoille. Patteristomme 31. 

toimintavuosi on hyvällä alulla. Ehkä onkin paikallaan 
tarkastella tulevia ja osin menneitäkin tapahtumia. 

Kun tätä lehteä luetaan ovat talvileiri, taistelukoulutus
leiri ja vuoden ensimmäiset kertausharjoitukset jo ohi. 
Myös olemme saaneet elää juhlavan hetken täällä Vaasas
sa. Tarkoitan jääkärien suomeenpaluun 65 v-juhlaa, jota 
täällä 25. 2. 1983 vietettiin mm sotilasparaatin (VaaRPsto) 
merkeissä. Kyllä olikin mieliinpainuva tilaisuus suorittaa 
moottoroitu ohimarssi niiden vanhojen herrojen kunniaksi 
Paljosta saamme olla heille kiitollisia. 

Ruokailussa olemme jo alkuvuodesta siirtyneet maasto
ruokailuun, joka kuitenkin tapahtuu kasarmissa. No keit
tiön remontti edistyy ja ehkäpä kesällä ruokailemme to
della hienossa ympäristössä. Ainakin niin sopii toivoa. 

Huhtikuussa osallistuu patteristo LSSl:n sotaharjoituk
seen länsirannikolla ja toukokuun lopulla pääsemme Pork
kalan alueelle aselajimme yhteisleirille. Toivoa sopii, että 
edustamme molemmissa tilaisuuksissa kunnialla mootto
roitua rannikkotykistöä. 

Maaliskuun sotilasvala suoritettaneen Lohtajalla ja hei
näkuussa on tarkoitus vierailla valan merkeissä Jurvassa. 
Sinne mennään lippua näyttämään koko patteriston voi
min. 

Elokuun merkkitapaus on iso kertausharjoitus Etelä
Suomessa johon patteriston kouluttajat joutunevat mies
lukuisasti. Tähän kun lisätään syyskuun tulenkäyttöhar
joitus Suomenlahden suulla ja syysleiri Reilassa sekä pari 
kertausharjoitusta ja pari pienempää leiriä niin alkaakin 
vuosi olla käsitelty. 

Työtä ja taas työtä on siis luvassa. Tämäkään ei ole 
mitään uutta. Toteankin tässä että "Porrastuksille" va
rattu tila hupeni tähän työlistan esittelyyn, joten minulle 
jäi tehtäväksi vain toivottaa työiloa ja hyvää jatkoa! 

Patteriston komentaja 
" \... ._, _ 

- L 

Everstiluutnantti 
P Väyrynen 
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Kilta tiedottaa 

Tätä luettaessa on killan 18. toiminta
vuosi jo hyvällä alulla. Ennen muuta on 
aihetta esittää kiitokset kuluneen toiminta
vuoden aikana aktiivisesti mukana olleita. 
Erityisesti on aihetta kiittää Vaasan Ran
nikkopatteriston komentajaa, henkilökun
taa ja varusmiehiä sekä Porrastus-lehden 
toimituskuntaa, Toimiupseerikerhoa ja kul
jetusliike K.J. Lall & Co, joiden antama 
tuki on ollut kiltatoiminnan kannalta var
sin merkittävä. 

Kuluva vuosi alkoi sikäli surullisissa 
merkeissä, että tammikuun aikana on jou
kostamme poistunut kolme jäsentä. Heistä 
lähemmin toisaalla tässä numerossa. 

8. 2. pidetyssä vuosikokouksessa hyväk
syttiin menneen toimintavuoden toiminta
kertomus sekä tilit. Käsiteltiin ja hyväksyt
tiin kuluvan toimintakauden toimintasuun
nitelma sekä tulo- ja menoarvio. Johto
kunta sai kokouksen yksimielisellä päätök
sellä seuraavan kokoonpanon: puheenjoh
taja Teuvo Ikonen, varapuheenjohtaja 
Pekka Tuomikoski. Varsinaiset jäsenet: 
Antti Haapalinna, Eino Lauren, Matti Vä
hänen, Timo Koukku, Seppo Sundberg ja 
Eero Tuomikoski. Varalle: Olaf Lindfors 
ja Onni Rajaheimo. Tilintarkastajiksi: Sep
po Saloniemi ja Mikko Pöytälaakso sekä 
varalle Risto Kurtto ja Raimo Luukkonen. 

Vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin 
killan standaarit seuraaville: Torsti Kivi
ranta, Risto Kurtto, Pekka Tuomikoski ja 
Aarne Hakoranta. Olaf Lindforsin lahjoit
taman taotun kuparilautasen sai vuodeksi 
haltuunsa Matti Vähänen. 

Rannikkopuolustajain plaketteja on ku
luvan vuoden kotiuttamistilaisuuksissa jaet
tu seuraavasti: 
- 4.1. vänrikki Stefan Wikman ja ker

santti Ari Savikko 
- 3. 2. korpraalit Veli-Matti Välkkilä, 

Jorma Korpinen ja Bengt Löfroth. 
Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 

20,-/hlö. Varusmiespalveluksesta kotiutu
vat päätettiin hyväksyä ilmaisjäseniksi ko
tiuttamisvuoden ajaksi. 

Säännöissä määriteltyjen tehtävien ja 
tarkoitusperiensä puitteissa tulee kilta alka-
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neena toimintavuotena kehittämään toi
mintaansa: 
- järjestämällä jäsenistön toivomusten 

mukaisia yhteisiä tilaisuuksia 
- taloudellisen tilan ylläpitämiseen ja ko

hentamiseen tähtäävillä toimenpiteillä 
- ylläpitää yhteyttä ja yhteistoimintaa 

toisten reserviläisj ärjestöjen sekä paikal
listen joukko-osastojen ja laitosten 
kanssa 

- huomattavimpana toiminnallisempana 
tapahtumana tulee olemaan kesäkuussa 
järjestettävät Rannikkopuolustajain ke
säpäivät 

- pidemmän tähtäimen ohjelmana päätet
tiin ryhtyä toimenpiteisiin oman kiltali
pun hankkimiseksi toukokuunun 1985 
mennessä, jolloin kilta täyttää 20 vuotta. 
Tässä tarkoituksessa avataan erityinen 
tili, Lippurahasto sekä säästölippaat 
kerhoille, jolloin kerhoilla pistäytyvillä 
on mahdollisuus osallistua lippurahas
ton kartuttamiseen sopivaksi katsomal
laan summalla. 

Toivotan jäsenten muistavan Lippura
hastoa mahdollisimman usein, vaikkapa 
pienemmälläkin summalla. 

Tiedotustoiminta hoidetaan Vaasa-lehden 
Maanpuolustus-palstalla sekä jäsenille lähe
tettävin henkilökohtaisin tiedottein. 

Hyvää ja toiminnallista vuoden jatkoa 

JOHTOKUNTA 

SAVOSSA 
SAVON 

SANOMAT 

IN MEMORIAM 

Reino Armas 
Vierros 

Reino Armas Vierros poistui joukostam
me sairauskohtauksen murtamana 17. 01. 
1983. Hän oli syntynyt 19. 02. 1909. Ase
velvollisuutensa suoritettuaan hän astui 
Puolustusvoimien palvelukseen RL:oon 
värvättynä matruusina 1928, palvellen säh
köttäjänä, radioerikoismestarin ja viestiup
seerin tehtävissä 01. 09. 1953 saakka, jon
ka jälkeen hän toimi Vaasan Rannikkora
dioaseman hoitajana, mistä tehtävästä hän 
siirtyi eläkkeelle 1975. 

Hän oli Rannikonpuolustajain Kilta ry:n 
Vaasan alaosaston v. 1980 nimeltä muute
tun Merenkurkun Killan perustajajäsen v. 
1965, puheenjohtajana 1965-75, jonka 
jälkeen killan muissa johtotehtävissä vuo
teen 1981, jolloin hänet kutsuttiin killan 
kunniapuheenjohtajaksi. Hän oli myös 
kuuden kerhon kilpailurenkaan perustajia 
v. 1965. Hänellä oli reserviupseerien pai
kallisia ja piirikunnallisia luottamustehtä
viä aina 1950-luvulta alkaen. Vaasan Re
serviupseerikerhon kunniajäseneksi on hä
net kutsuttu 1978. 

Hän oli mukana myös kunnallisessa toi-

Henry Arvid Pada 
Henry Arvid Pada kuoli pitkällisen sai

rauden murtamana Vaasan keskussairaalas
sa 01. 01. 1983. Hän oli syntynyt 01. 04. 
1939 Laihialla. 

Asevelvollisuutensa suoritettuaan hän as
tui vankeinhoitolaitoksen palvelukseen toi
mien Vaasan Keskusvankilan vanginvarti
jan ja autonkuljettajan tehtävissä kaksi
kymmentä vuotta. 

Hänet tulimme tuntemaan aina huumo
rintajuisena, rehtinä ja reiluna kiltaveljenä 
sekä hyvänä ystävänä ja kaverina. 

Sinä Henry jätit joukkoomme tyhjän au
kon, mutta muistosi tulee säilymään kauan. 
Kiitos Sinulle Henry, että olit mukana! 

minnassa mm Vaasan Kansallisseurassa ja 
vaalilautakuntien jäsenenä 15 vuoden ajan. 

Reino Vierros on kirjoittanut lukuisia 
artikkeleita eri sanoma- ja aikakausilehtiin 
koskien vapaaehtoista maanpuolustustyötä, 
ammattialaa ja sodan kokemusperäisiä ta
pahtumia mm Porrastus-lehteen pitkän sar
jan "Vanha rannikonpuolustaja muistelee" 
sekä kirjoittanut radiokuunnelman "Tor
peedovene S 2:n tuho". 

Hän oli suorittanut 5 lk oppikoulua yk
sityisoppilaana, I lk:n kansainvälisen radio
sähköttäj ätutkinnon, suojeluj ohtajakurssin 
sekä reserviläisjärjestöjen johtamistaidon 
ja turvallisuuspolitiikan kurssit, RUK:n 
hän suoritti 1940. 

Ansioistaan sodan ja rauhan aikana on 
hänelle myönnetty: Ts.mm.s.k, VR 4 v-42, 
SLR v-66, Sininen Risti v-67, SVR v-81, 
Res. ups.liiton kult.amr v-70 ja Rannikon
puolustajien Hopealevyke v-72. 

Ylennykset: alik v-29, mv.kers v-30, mv. 
pursim v-30, radioerikoismest v-32, vänr 
v-40, ltn v-42, ylil v-56 ja kaptltn v-68. 

Sinussa Reino menetimme todella perus
tavaa laatua olevan tukipylvään, kannatta
van voiman, joka rehtinä kilpaveljenä jak
soit loppuun saakka olla esimerkillisellä ta
valla aina mukana - tukena meille nuo
remmille. 

Paikkaasi emme pysty täyttämään, mut
ta yritämme ponnistella viitoittamallasi 
suuntauralla parhaamme mukaan. 

MERENKURKUN KILTA 

• 
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Alf ons Järvi 
Alfons Järvi kuoli Vaasassa 14. 01. 1983. 

Hän oli syntynyt 25. 11. 1904 Vaasassa. 
Ylioppilastutkinnon ja asevelvollisuuten

sa suoritettuaan hän astui puolustusvoi
mien palvelukseen toimien opetusupseerina 
RUK:ssa ja yeupseerina eri joukko-osas
toissa. Kadettikoulun hän suoritti 1924-
26 ja Sotakorkeakoulun 1932-34 sekä 
muita erikoiskursseja. 

Vapaussotaan hän osallistui vapaaehtoi
sena. Talvi- ja jatkosodassa hän toimi 
komentaja- ja erikoistehtävissä Karjalan 
Kannaksella sekä Itä-Karjalassa Uhtuan 
suunnalla mm TstOs Fossin komentajana. 

Sotien jälkeen hän toimi JP /JR 9:n ko
mentajana vuoteen 1949, jonka jälkeen 
Vaasan Sotilaspiirin päällikkönä vuoteen 
1958, jolloin siirtyi eläkkeelle. 

Kunniamerkit: Mm r.s.k 1918, R.SVR 2 
v-39, VR 3 v-40, VR 2 v-41, VR 2 tlk v-44, 
mm 1939-40 ja mm 1941-45 sekä Suo
men urheilun hop.anm.kr. v-58. 

Ylennykset: vänr v-24, ltn v-27, kapt 
v-33, yemaj v-40 ja ye.evltn v-43. 

Hetkenä yön hiljaisen 
kulki noutaja varrella tien. 
Ei sallinut kotiin Sinun palata, 
vaan matkalle mukaansa vei. 

Merenkurkun Kilta kunnioittaa poismen
neitten muistoa. 

TOYOTA TERCEL. 
TOYOTA '83 LAATUUN VOI LUOTTAA 
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ME JÄÄKÄRIT 
Pfadfinder Rafael Berg kuului niihin, jotka ensimmäisinä 

saapuivat Lockstedtin leirille Saksaan saamaan upseerikoulutusta 
vapauttaakseen Suomen Venäjän sortovallan alaisuudesta. Por
rastus-lehdellä oli ainutlaatuinen kunnia haastatella tätä ainoaa 
elossa olevaa ensimmäisen ryhmän Pfadfinderiä hänen kotonaan 
Vaasassa 65 vuotta jääkäreiden kotiinpaluun jälkeen. 

Eversti Berg pääsi ylioppilaaksi 1914 
Kokkolan ruotsalaisesta yhteiskoulusta ja 
lähti Helsingin keisarilliseen yliopistoon yh
dessä Fagernäsin kanssa, josta sittemmin 
tuli kenraali. Nuori ylioppilas, Kruunupyyn 
kappalaisen poika, oli kahden vaiheilla. 
Lähteäkö seuraamaan isänsä jalanjälkiä · 
vaiko lukea metsänhoitajaksi. Hän kirjoit
tautui yliopistoon ja ilmoittautui niin met
sänhoitoalalle kuin teologian kursseillekin. 

Aika kului kuitenkin Ostrobotnialla ja 
Vaasa nationilla ylioppilaspolitikoinnissa, 
jossa aiheena oli maan irroittaminen Venä
jän alaisuudesta ja Venäjän sortotoimien 
lopettaminen. Eräässä tällaisessa kokouk
sessa todettiin, että ainoa tie olisi venäläis
ten sotilaiden riisuminen aseista ja maan 
julistaminen itsenäiseksi sekä oman sota
väen muodostaminen. Niinpä nuoret akti
vistiylioppilaat päättivät, että ainoa mah
dollisuus oli sotilaskoulutuksen ja upseeri
koulutuksen hankkiminen niin, että voitai
siin kouluttaa omat joukot Suomen va
pauttamiseksi. 

Ruotsiin otettiin yhteyttä, mutta Ruotsin 
valtio kieltäytyi antamasta suomalaisille 
sotilaskoulutusta, koska se sotisi Ruotsin 
puolueettomuutta vastaan. Silloin aktivistit 
kääntyivät Tukholman Saksan suurlähetys
tön puoleen asian järjestämiseksi. Saksalai
set suostuivat ja niin luotiin koko maan 
kattava etappiverkosto miesten lähettämi
seksi Lockstedtin leirille upseerikoulutuk
seen. 

Ensimmäisten joukossa olivat myös yli
oppilaat Berg ja Fagernäs. He päättivät 
lähteä Saksaan ja kokouksessa heille ilmoi
tettiin, ettei kenellekään saa kertoa. Viral
lisesti pojat matkustivat Tukholman yli
opistoon opiskelemaan, jotteivät venäläiset 
viranomaiset olisi saaneet asiasta vihiä. 
Pojat anoivat ja saivat venäläiset passit, 
ja matka Torniota kohti alkoi. Kruunu-

pyyssä pojat jäivät junasta ja kävivät ko
tonaan. Berg kertoi isälleen aikomuksis
taan - isä piti yritystä idealistisena ja epä
varmana, mutta sanoi, että pojat ovat täy
sikasvuisia ja pystyivät ottamaan vastuun 
itsestään. Hän toivotti pojille onnea ja seu
raavana päivänä pojat jatkoivat junalla 
matkaa kohti Torniota. 

Torniossa rajalla pojat kokivat ensim
mäiset jännittävät hetkensä. Passit otettiin 
pois ja pojat saivat jäädä ulos odottamaan. 
Heille ei ilmoitettu mitään syytä ja pelko 
kasvoi minuutti minuutilta, että hanke oli 
tullut ilmi. Noin 15 minuutin kuluttua pas
sit tuotiin takaisin ja heille ilmoitettiin, et
tä kaikki oli kunnossa. Haaparannasta 
matka jatkui junalla kohti Tukholmaa, 
jossa heitä odotti yhdysmies. Tukholmassa 
järjestyi Saksan passit miehille, sekä yh
teyshenkilö, jonka kautta kirjeet Saksasta 
Suomeen voitiin kirjoittaa. Bergin yhteys
henkilönä Tukholmassa toimi insinööri ln
berg. Siitä huolimatta joutui posti venä-
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Passileima, Jota pojat odottivat Torniossa. 
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USKOIMME YHÄ 
läisten tarkastettavaksi, ennen kuin se toi
mitettiin vastaanottajalle Suomessa. 

Tukholmasta matka jatkui Berliiniin, 
jonne oli perustettu toimisto hoitamaan 
suomalaisten vastaanottoa ja muita sotilas
koulutukseen liittyviä asioita. Toimistossa 
pojille annettiin liput ja ohjeet jatkosta. 
Berliinistä matka jatkui Lockstedtiin, yh
teen Saksan armeijan koulutuskeskukseen. 
Siellä etujoukoille jaettiin partiopuvut, 
joissa koulutus aloitettiin. (Alkuvaiheessa 
suomalaiset esiintyivät partiolaisina, ettei
vät venäläiset olisi aavistaneet asian oi
keaa laitaa.) Suomalaisten upseerikoulu
tuksesta vastasi Majuri Bayer. Ensimmäi
set viikot kuluivat muiden joukkoon kuu
luneiden odottamisessa ja paikallisiin oloi
hin totutellessa. Kun joukko oli koossa 
(n. 200 miestä), alkoi johtamiskoulutus, 
joka suurelta osin koostui äksiisiharjoitte
lusta. 
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Koulutuksen kestoaika oli alun perin 
suunniteltu kolmeksi kuukaudeksi. Koulu
tuksen edetessä tuli selväksi, että niin ly
hyt koulutus ei olisi riittävä ja Majuri 
Bayerin myötävaikutuksella saatiin Ber
liinistä lupa jatkaa koulutusta ja laajentaa 
sitä niin, että se käsittäisi kokonaisen jää
käripataljoonan koulutuksen. Värväystoi
minta Suomessa jatkui ja Saksaan saapui 
noin 1900 jääkäriä Suomesta saamaan eri 
tasoista sotilaskoulutusta. Pfadfinderit, 
jotka olivat saaneet jo johtajakoulutusta ja 
joista oli tehty jo jääkäreitä, toimivat nyt 
joukkueen johtajina ja ryhmänjohtaja
tehtävissä. Kompanioiden päälliköiden ol
lessa saksalaisia, Bergistä tuli ryhmänjohta
ja. Koulutus oli tiukkaa preussilaista kou
lutusta, mutta taktisia maastoharjoituksia 
oli liian vähän suhteessa muodolliseen äk
seeraukseen. 

Vuoden 1916 lopulla Majuri Bayer piti 

~~ ~~:ti~ tmnidt b<,:}~1n1,~t, 

t»f. Nr ~J~{>~UJi:i~'f ~ft t:unt) 

Pfadfinder Bergin saksalainen passi, jonka htJn sai 
Tukholman Saksan suurltJhetystösttJ. 

Ku va L ockstedtin leirin sistJtJnktJynnisttJ, vartionvaihto. 

puheen, jossa hän ilmoitti , että pataljoona 
saisi nyt käytännön koulutusta ja se lähe
tettäisiin itärintamalle. Venäläiset olivat 
onnistuneet murtamaan puolustuksen Rii
kan luona pohjoisessa. Pataljoona lähetet
tiin Libauhun odottamaan siirtoa Riikan 
rintamalle. 

Fagernäs ja Berg eivät olleet mukana, 
sillä he olivat päässeet lomalle Dresdeniin. 
Dresdenissä olivat myös muut suomalaiset 
käyneet lomillaan ja tutustuneet saksalai
seen perheeseen, joka otti heidät vieraan
varaisesti vastaan muutamaksi viikoksi. 

Dresdenistä he suorittivat matkoja ym-

Latsche Mandung. Kuva Saksan linnoituslaitteista Riikan lahdella pohjoisrintamalla. 
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päristöön mm. Elbeä pitkin ja vaeltelivat 
vuoristossa. Heidän ollessaan eräässä olut
tuvassa tuli sinne sotilaita, jotka ilmoitti
vat, että kaikkien itärintamalta lomilla ole
vien on välittömästi ilmoittauduttava jouk
koihinsa. Berg ja Fagernäs pakkasivat va
rusteensa ja matkasivat takaisin Libauhun, 
mutta tullessaan perille oli Jääkäripataljoo
na 27 jo lähtenyt suorittamaan vastahyök
käystä murtokohtaan, jossa venäläiset oli
vat päässeet läpi. Berg ja Fagernäs lähtivät 
kohti jääkäripataljoonaa. Saavuttuaan yh
teen pieneen venäläiseen kaupunkiin (Mie
tan) he saivat kuulla pataljoonan menneen 
kaupungista läpi, ja näin oli matkaa jat
kettava. Rintamalta kuului jo tykistön ääniä 
ja kylät olivat autioita. Samoiltuaan kyl
mässä talvisäässä he tulivat pimeässä vajan 
luo, jossa näytti olevan ehjät seinät ja kat
to. He päättivät yöpyä siinä. Sisälle tul
tuaan he huomasivat, että vaja oli ladottu 
täyteen saksalaisia ruumiita. Ruumiilla oli 
hyvät, lämpimät vaatteet, pojat lainasivat 
lämpimät vaatekerrat itselleen ja nukkuivat 
sen yön ruumiiden välissä. Aamulla he jat
koivat marssia ja saapuivat pieneen kau
punkiin, jossa oli iso tiilitehdas. Jääkäri
pataljoona oli majoittunut siihen. Huoneis
sa ei ollut lämmitystä, joten lattioille teh
tiin nuotioita. Lämpiminä pysymiseksi jaet
tiin kaikille rommitotit. 

Seuraavana aamuna matka jatkui suksin 
tiettömiä taipaleita pitkin kohti rintamaa 

. ,,.,.•t:-~~~--'.' --~~---1~_4,., . 
.M .. 11""' ' /'! ,. µr,,.. 
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Jääkärikapteeni Rafael Berg veljensä Olof Bergin 
kanssa Suomeen saapumisen jälkeen. 

vastahyökkäystä varten. Päivän hiihdetty
ään komppania huomasi, ettei päälliköllä 
ollut tietoa suunnasta eikä paikasta ja ko
ko pataljoona oli hiihtänyt kehää. Lopulta 
pataljoona pääsi kuitenkin oikeaan paik
kaan . Edestä tulevat irtautuvat joukot liit-

-•F · , .....,.. ,. 

Gruppenfuhrer Bergin piirtämä kartta Riikan alueelta. 
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Yllä suomalaisten aktivistien Berliinin toimisto. Kuvassa Paananen, Tri Donner, Maj Graf von Schwerin, ja 
Zugfuhrer Sicher. 
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tyivät pataljoonaan ja edestä hyökkäävät 
venäläiset saatiin pysäytetyksi sillä suunnal
la omien tappioiden jäädessä hyvin pie
niksi . Saksalaiset ottivat rintamavastuun 
jääkäripataljoona 27:ltä ja pataljoona siir
tyi taistelun jälkeen selustaan lepoon. 
l. komppania, jossa Berg oli , majoittuivat 
kirkkoon. 

Venäläisten hyökkäys oli täysin pysäytet
ty ja saksalaiset alkoivat valmistella vasta
hyökkäystä. Tarkoitus oli, että tähän vas
tahyökkäykseen osallistuisi myös Jääkäri
pataljoona 27. Sen tehtävänä olisi ollut 
saksalaisten läpimurron vanavedessä suorit
taa koukkaus ja katkaista Riikasta Pieta
riin johtava tie. Jääkäripataljoona 27:n 
komentaja Majuri Bayer sanoi, etteivät 
suomalaiset olleet tulleet tänne auttaakseen 
saksalaisia vaan vapauttaakseen Suomen, 
ja että kyseessä oli hätätilanne, minkä 
vuoksi pataljoona oli tullut vain pysäyttä
mään venäläisten läpimurron. Jääkäripatal
joona siirrettiin takaisin Libauhun, jossa se 
majoittui venäläisiin kasarmeihin. 

Majuri Bayer oli saanut tietää, että 
Suomesta oli kysytty Ruotsin suurlähetti
lään kautta Tukholmasta jääkäripataljoo
naa Suomeen 1917 talvella. Ennen joulua 
Libaussa suomalaiset saivat kuulla Suomen 
itsenäisyysjulistuksesta ja mieliala oli kor
kealla vietettäessä joulua Libaussa. Joukko 
varustettiin hyvin talviolosuhteita varten ja 
valmistauduttiin siirtymään Suomeen. Arc
turus Suomesta saapui hakemaan jääkäri
pataljoonaa Libausta. Sen mukana oli toi
nen pienempi alus Castor, johon lastattiin 
patteri-, ampumatarvike- ja muita varus
teita. Saksalaiset upseerit jäivät Libauhun 
muutamien tullessa mukaan. J ääkäripatal
joonan komentajaksi tuli kuljetuksenajak
si venäläinen (saksalaisten vangitsema, 
Suomessa syntynyt) majuri Thessleff. Mat
ka Libausta kohti Suomea alkoi. 

Venäläisten laivasto-osastojen välttämi
seksi suuntasivat laivat ensin Ruotsin ran
nikolle ja matka jatkui Ruotsin aluevesiä 
pitkin sillä ehdolla, että kannella olijat 
olivat siviilivaatteissa. Jäätilanteen vaikeu
tuessa tuli laivojen avuksi jäänmurtaja 
Sampo, jonka vanavedessä jääkärit saapui
vat vuorokautta ilmoitettua myöhemmin 
Vaasaan 25. 2. 1918. Omaisten ja ystävien 
hurratessa otti kenraali Mannerheim vas
taan Jääkäripataljoonan paraatein Vaasan 
torilla. Isänmaa oli saanut parhaat poikan
sa kotiin vapauttamaan sen vieraan vallan 
ikeestä. Jääkäreiden panos oli ratkaiseva 
vapaussodan tulokseen ja koko itsenäisen 
12 

Jtitiktirieversti Berg v. 1940. 

Suomen puolustusvalmiuden kehittämiseen. 
Heidän johdollaan maa säilytti itsenäisyy
tensä sodan melskeessä 21 vuotta myöhem
min. 
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Suomen itsentJistymisttJ ktisittelevitJ lehtileikkeitti Sak
sasta v. 1917. 

Artikkelin jäljentäminen ja lainaaminen 
kielletty. 

Tykistökenraali Vilho Petter Nenonen 
1883-1960 

Maaliskuun 6. päivänä 1883 syntyi Kuo
piossa läänineläinlääkäri Pekka Nenosen ja 
hänen vaimonsa Amalian, os. Lampenin, 
perheeseen poikalapsi, joka sai nimekseen 
Vilho Petter. Nuori Vilho varttui ja aloitti 
aikanaan koulunsa Kuopion ruotsalaisessa 
yhteiskoulussa . Käytyään tätä opinahjoa 
jonkin aikaa hän siirtyi vanhempiensa toi
vomuksesta Haminan kadettikoulun val
mistavalle luokalle. 

Selvittyään ylemmille erikoisluokille hän 
oli jo asettanut itselleen selkeän tavoitteen 
tulla tykistöupseeriksi. Haminan kadetti
koulun jälkeen Nenonen jatkoi opintojaan 
Pietarissa Mihailovin tykistökoulussa val
mistuen syksyllä 1903 aliluutnanttina ty
kistöön. Ensimmäinen sijoituspaikka oli 
Kovno (Kaunas). Sieltä elämä heitti hänet 
Kauko-Itään, Vladivostokiin ja edelleen ta
kaisin opintojensa pariin. Koeasemavai
heen jälkeen palvelu jatkui eri tehtävissä 
tykistössä aina ensimmäisen maailmanso
dan puhkeamiseen asti. V P Nenonen toi
mi sodan alkuvaiheessa Tallinnassa, josta 
hän siirtyi omasta anomuksestaan rintama
tehtäviin. Eri vaiheiden jälkeen hänet ko
mennettiin hankintatehtäviin Osloon, jossa 
viesti Venäjän vallankumouksesta hänet ta
voitti. 

Oslosta everstiluutnantti Nenonen palasi 
takaisin Suomeen, jonka vapaussota oli 
juuri alkanut. Osallistuttuaan Oulun val
taukseen Nenonen sai tehtäväkseen ylipääl
liköltä, kenraali Mannerheimilta, perustaa 
valkoisen armeijan tykistö. Nenonen ryhtyi 
heti laatimaan suunnitelmaa ja aloitti sen 
toteuttamisen ripeästi. Perustamiskeskuk
seksi muodostettiin sittemmin Pietarsaaren 
tykistökouluna tunnetuksi tullut koulutus
keskus. Saatuaan laitoksen alkuun Neno
nen nimitettiin everstiksi ylennettynä tykis
tön tarkastajaksi. 

Rauhan palauduttua maahamme alkoi 
itsenäisen Suomen armeijan kehittäminen. 
Eversti Nenonen määritti itselleen tavoit
teet, ja niin ripeässä tahdissa eräiden väli
vaiheiden jälkeen alkoi omintakeinen suo
malainen kenttätykistö hahmottua. Alussa 

Nenonen pyrki luomaan ampumamenetel
män, joka mahdollistaisi patteriston käyt
tämisen tuliyksikkönä aiemman patterin 
asemesta. Tämä työ saatettiin valmiiksi jo 
1920-luvun puolivälissä. Samalla oli luotu 
omintakeinen ja nopeahko tulenjohtomene
telmä, joka salli saattoammunnan ja tehos
ti tulensiirtoja. Rinnan päätehtävän, kent
tätykistön kehittämisen, Nenonen aloitti ty
kistöä tukevien toimintojen muokkaami
sen. Mittaustiedustelu saatettiin hyvin no
peasti ajanmukaiseksi aselajiksi jo 1020-
luvun loppuun mennessä. Sääpalvelu pol
kaistiin käyntiin, ja sen viimeisteli Nenosen 
hyvä ystävä ja apulainen, everstiluutnantti 
Hugo Karsten. Tykistön viestiliikenne sai 
uuden elementin radiokaluston tultua käyt
töön samoin l 920-luvulla, monien hanka
luuksien jälkeen tosin jo aivan riittämät
tömänä, mutta kuitenkin eräs olennainen 
toiminta oli hiottu tykistön yhteiseen, laa
jaan kokonaisuuteen. 

Kenttätykistön kartastotarve oli huoles
tuttanut tykistön tarkastajaa alun alkaen. 
Vitkastelujen ja virkavaltaisuuksien kylläs
tyttämänä kehitti Nenonen 1920-luvun al
kupuolella kuvausmenetelrniä, joiden tu
loksena oli kesällä 1927 ensimmäinen suo
malainen ilmakuvakartta, joka jo kelpasi 
tulenjohtoon. Näin oli otettu ensimmäi
nen askel, ja pian kenraalimajuri Nenosen 
ilmakuvakameraratkaisut olivat koko maa
ilman tiedossa. Suomalainen sotilas ja tie
demies oli osoittanut maailmalle kykynsä. 

Talvisodan sytyttyä Nenonen komennet
tiin USA:an asehankintatehtäviin, joista 
hän vapautui vasta sodan jo päätyttyä. 
Uuden maailmanpalon levitessä jälleen 
maamme rajoille tykistön tarkastajana oli 
jälleen kenraaliluutnantti Nenonen. Jatko
sodan vuosina suomalainen kenttätykistö 
osoitti murskaavan tehonsa. Silloin ei ollut 
talvisodan tavoin ahdistavaa ammuspulaa, 
ja patteristojakin oli jakaa jalkaväen tuek
si. Suomalaiset ampumamenetelmät osoit
tautuivat nopeiksi, ja tulen keskittämistek
niikka hallittiin. Olihan sitä harjoiteltu 
Perkjärven kuumilla kankailla loputtomiin. 
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Puolustusvoimat työnantajana 

Puolustusvoimien henkilöstö 
Lakisääteisten tehtäviensä toteuttamises

sa puolustusvoimat tarvitsee huomattavan 
määrän palkattua henkilökuntaa. Sitä on 
yhteensä lähes 20 000 eli noin joka kym
menes valtion palveluksessa oleva työsken
telee puolustusvoimissa. Näistä vajaa puo
let käyttää sotilasvirkapukua. 

Puolustusvoimien palveluksessa on noin 
2400 UPSEERIA ja 5200 TOIMIUPSEE
RIA. Sotilasuralle ryhtyminen merkitsee 
astumista vaihtelevien tehtävien ja nousu
johteisen koulutuksen keskelle. Yritteliäälle 
ja kyvykkäälle se merkitsee varmaa tulevai
suutta sekä mahdollisuuksia kehittyä ja 
edetä urallaan. 

Noin 800 ERIKOISUPSEERILLE puo
lustusvoimat tarjoaa mahdollisuuden hyö
dyntää siviilioppilaitoksissa tai korkeakou
lussa hankittua koulutusta vaihtelevissa ja 
mielenkiintoisissa tehtävissä. 

Puolustusvoimissa palvelee noin 650 
MIES- ja 550 NAISV ÄRVÄTTYÄ. Useim
mat heistä toimivat työpaikkakohtaisesti 
koulutettuina tehtävissä, joissa vaaditaan 
teknistä ja muuta erikoiskoulutusta tai ko
kemusta. 

Puolustusvoimat tarjoaa pysyvän työ
paikan myös noin 4500 SIVIILIVIRAN- ja 
TOIMENHAL TIJALLE sekä TILAP ÄI
SELLE ja TYÖSOPIMUSSUHTEISELLE 
TOIMIHENKILÖLLE. Palvelukseen otet
tavat ovat yleensä jo siviilissä koulutuksen
sa saaneita valmiita ammattimiehiä ja 
-naisia. Erilaisia tehtävänimikkeitä on yli 
150. 

Edellä lueteltuihin henkilöstöryhmiin 
kuuluu yhteensä 14 000 henkilöä. Puolus-

Sodan aikana tykistön tarkastaja kehitti 
vielä korjausmuunninmenetelmän, joka en
tisestään nopeutti tulenjohtoa ja yksinker
taisti etulinjan taistelijan toimintaa. Uusi 
oppi ehdittiin harjoitella asemasotavaiheen 
aikana, ja kun sodan myrsky jälleen pyyh
käisi Karjalan kannaksen, Aunuksen kan
naksen sekä Maaselän kannaksen yli, tykis
tömme mahtavat tulikeskitykset osaltaan 
pysäyttivät hyökkääjän. 

Aseiden våiettua tykistökenraali, Man-
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nerheim-ristin ritari Vilho Petter Nenonen 
oli vielä jonkin aikaa palveluksessa asuen 
Kulosaareen tykkimiestensä kenraalilleen 
pystyttämässä vanhuudenkodissa. Viimei
senä palvelustyönään, testamenttinaan, hän 
kirjoitti "Kenttätykistön ampumaohjesään
nön." 

Tykistökenraali Vilho Petter Nenonen 
siirtyi ajasta iäisyyteen 17. 3. 1960 Kulo
saaressa, kodissaan. 

* * * * * 

tusv01m1en palveluksessa on lisäksi lähes 
6000 muuta siviilityöntekijää, joiden tehtä
vät ovat osittain em. ryhmiä täydentäviä ja 
osittain niiden kanssa rinnakkaisia. Tällai
sia ovat mm. virastotyöntekijät ja työlli
syys- tai muiden varsinaisten palkkausmää
rärahojen ulkopuolisin varoin palkatut 
henkilöt. 

Palkkausjärjestelmä 
Puolustusvoimien viran- ja toimenhalti

joiden sekä värvättyjen palkkaus perustuu 
valtion B- ja V-palkkausluokkiin. Perus
palkan lisäksi V-palkkaluokat sisältävät 
täyteen määräänsä (27 % ) 11 vuodessa 
kertyvät 1-5 ikälisää. B-palkkaluokissa 
niiden tilalla ovat määrävuosikorotukset. 
Paikkakunnan perusteella palkka makse
taan I tai II kalleusryhmän mukaisena. 
Eräillä paikkakunnilla maksetaan lisäksi 
1-7 syrjäseutupisteellä (a 4 %) korotettua 
palkkaa. 

Henkilöryhmät ovat järjestäytyneet eri 
virkamies- ja toimihenkilöjärjestöihin. Nii
den ja työnantajan eli Valtion työmarkki
nalaitoksen välisin virkaehtosopimuksin on 
neuvoteltu korotuksista suoraan peruspalk
koihin tai erilaisiin lisiin. Niitä ovat mm. 
pätevyyslisät, määrävuosikorotukset ja teh
täväkohtaiset lisät. Eräiden lisien perustana 

ovat mm. tehtävien vaarallisuus tai erityi
nen vastuullisuus. Kokonaisansioon vaikut
tavat myös ylityökorvaukset ja leireillä 
(vast) maksettava päiväraha. 

Opiskelukustannukset 
Ammatinvalintatilanteessa tai työpaik

kaan hakeuduttaessa palkkaus muodostuu 
erääksi ensimmäisistä harkintakohteista. 
Opiskelukustannuksista saattaa myös tulla 
vaikuttava tekijä. Upseerin tai toimiupsee
rin uran valitsevat pystyvät useimmiten 
välttymään opintolainojen anomiselta. 

Opiskelu Kadettikoulussa on maksutonta 
ja sisältää ylläpidon. Lisäksi kadeteille 
maksetaan päivärahaa. Vastaavasti toimi
upseeriksi Päällystöopistossa opiskeleva saa 
kurssiaikanaan palkkaa ja päivärahaa, jos
ta hän maksaa eräitä ylläpitokorvauksia 
sekä ruokansa. Opis~elu sensijaan on il
maista. 

Muihin puolustusvoimien henkilöstöryh
miin kuuluvat ovat yleensä ennen palveluk
seen tuloaan saaneet alansa peruskoulutuk
sen siviilioppilaitoksissa. 

Puolustusvoimien runsas ja monipuoli
nen sisäinen koulutus- ja kurssitoiminta on 
kaikille yleensä ilmainen ja tapahtuu täysin 
palkkaeduin. Koulutus vaikuttaa yleensä 
palkkausta parantavasti. · 

Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

•• 

VAASAN LEIPA 

V AASA N MYLLYSTÄ 
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Ylivääpeli Hautalan tj-haastattelu 
Ylivääpeli Paavo Armas Hautala on jo pit
kän aikaa toiminut kuljetusjaoksen pääl
likkönä. Ensi kesänä hän jättää tehtävän
sä nuoremmilleen. Porrastus-lehti käväisi 
tapaamassa tulevaa oloneuvosta siirtymä
vaiheessaan. 

Herra ylivääpeli, aloittakaamme henkilö
tiedoista. 

Nimi on Paavo Armas Hautala ja arvo 
ylivääpeli. Tällä hetkellä ikää on 47 ja 
seuraava syntymäpäivä on 17. 7. tänä 
vuonna. 

Sotilasurallenne lieneekin jo kertynyt 
melkoisesti pituutta. 

No, nyt huhti-toukokuun vaihteessa tu
lee 25 vuotta täyteen. 

Paljonko on jäljellä lopulliseen vetäyty
miseenne sotilasuralta? 

Heinäkuun ensimmäinen päivä on ero
päivä. 

Kuinka olette viihtynyt sotilasalalla? 
Täytyy sanoa, että olen viihtynyt erin

omaisesti. Täällä kuljetuspuolella nimen
omaan on ollut erittäin miellyttävä palvella. 

Halusitteko jo lapsena sotilasuralle? 
Tämä on kyllä aika vaikea vastata. Olen 

kyllä oikeastaan nuoresta pitäen jollain ta
valla ollut mieltynyt sotilasuraan, se täytyy 
kyllä myöntää. 

Muitako vaihtoehtoja ei ollut? 
Eipä oikeastaan, siihen aikaan oli aika 

vaikea työttömyys ja työllisyystilanne yleen
sä ja tämänkin puitteissa se oli yksi sellai
nen vaihtoehto, joka oli oikeastaan aika 
pinnalla. 
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Mitä harrastuksia teillä on? 
Minulla oikeastaan on vapaa-aikaa hyvin 

vähän sen takia, että minä olen tehnyt täs
sä kahta työtä rinnakkain jo muutaman 
kymmenen vuotta , tuolta kuudestakymme
nestäkahdesta lähtien olen toiminut jatku
vasti autokoulutyössä ja se on vienyt mel
koisen osan vapaa-ajastani. Varsinainen 
vapaa-ajan harrastus on pistooliarnmunta 
ja viime vuosien aikana on mukaan tullut 
valokuvaus . 

Siirtykäämme hieman vakavampiin asioi
hin. Mikä on teidän mielipiteenne Suomen 
puolustusvoimien nykyisestä tilanteesta? 

Ehkä olen vähän väärä henkilö vastaa
maan, mutta oma mielipiteeni on se, että 
tilanne on vakaa, vaikka eräät tahot tietyl
lä tavalla pyrkivätkin rajoittamaan puolus
tusvoimien toimintaa. Katson kuitenkin, 
että suurin piirtein olemme hyvillä mat
kassa. 

Entäpä sitten tämä moottoroitu rannik
kotykistö. Otetaanko se riittävästi huomi
oon muiden aselajien rinnalla? 

Kyllä viime vuosien aikana ainakin. Niil
tä kanteilta katsoen, joilta minä olen asiaa 
seurannut, otetaan aika hyvin. Tätä kuvaa 
hyvin se, että täällä nykyisin pidetään re
serviläisharjoituksia aika paljon. Näkisin, 
että tämä on yksi tärkeimpiä aselajeja Suo
men puolustusvoimissa. 

Onko teillä näin haastattelun lopuksi mi
tään sanottavaa? 

Voidaan tietysti sanoa, että omalta puo
leltani, kun olen pois lähdössä toivon pat
teristolle ja koko puolustusvoimille hyvää 
menestystä tulevina vuosina. 

Kersantti Jari Haavisto 
Harrastus: Mikro-autoilu, jota olen har

rastanut viisi vuotta, joista kolme viimeistä 
tosimielellä, kaksi ensimmäistä harrastuk
seen tutustuen. 

Parhaimpia saavutuksia: v. -79 SM:ssä 2. 
v. -80 PM:ssä 9. EM:ssä 12. v. -81 ei mai
nittavia saavutuksia kalustorikkojen takia. 
V. -82 SM:ssä 1., PM:ssä 1., EM:ssä jo 
varmalta näyttänyt 3-4. sija muuttui ka
lustorikon takia. Sijoitukseni EM:ssä 38. 

Mikroautoharrastukseni alkoi siitä että 
kaverini Esa Kultti harrasti tätä lajia ja sii
nä sitä mielekkään näköistä puuhaa seura
tessani "iski kipinä" ja myytynä miehenä 
aloin isälleni ehdottelemaan, että jospa me
kin kokeilisimme tuollaista vaivattomam
paa lajia. Tällä vaivattomalla tarkoitan lä
hinnä sitä että olen koko nuoruuteni n. 
6-vuotiaasta pelannut jalkapalloa seurata
solla ja hiihtänyt kilpaa. Kun vielä urhei
lussa yrittää yltää kärjen tuntumaan on 
soppa valmis, harjoitusta lähes joka vapaa
hetki. Se käy pitemmän päälle ehkä liian
kin rasittavaksi nuorelle miehenalulle. 

No, isä loppujen lopuksi saatiin ympäri
puhuttua ja seuraavana oli ohjelmassa 
hankkia mikroauto, jolla olisi mielekästä 
aloitella harrastusta. Pienen etsiskelyn jäl
keen löytyi sopiva auto ja tiivis harrastele
minen aloitettiin jäällä, ja sen jälkeen Vaa
san Höyrymyllyn pihalla totuteltiin asfaltti
radalle. Kilpailuvietin lisääntyessä tuli eteen 
isomman ja teknisemmän mikroauton han
kinta. Hankinnan jälkeen alkoi kilpailuissa 
kierteleminen, ja kun ajokokemus hieman 
lisääntyi, saavutettiin kilpailuissa pistesijo
ja, jotka sitten ovat parantuneet vuosien 
myötä Suomenmestaruus- ja Pohjoismai
denmestaruuskultiin. 

Armeijan vaikutus 
harrastukseen 

Kun aikoinani sain palveluslomakkeen, 
joka minun oli täytettävä ja siihen oli lai
tettava palveluspaikkahalukkuus, arvaten
kin laitoin siihen VaaRPsto jo siitä syystä, 
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Saapumiserän 1/83 
työ- ja opintotilanne 

Kyselyyn osallistui 
- 1. Ptri 74 alok 
- 2. Ptri 102 alok 
- E. Ptri 29 alok 
Yht. 205 alok 

PERUSKOULUTUS 

1. Kansakoulu tai vastaava 
peruskoulun oppimäärä 

2. Keskikoulu tai vastaava 
peruskoulun oppimäärä 

3. Ylioppilastutkinto 

74 36.1 % 

87 42.5 % 
42 20.4 % 

4. Muu (ruotsal. perusk.) 2 1.0 % 

AMMATILLINEN KOULUTUS 

1. Ei ammatillista koulutusta 103 
2. Työllisyysammattikurssi 12 
3. Ammatillinen koulu 75 
4. Opistotutkinto 14 
5. Korkeakoulu 1 

KOTIUTTAMISEN JÄLKEEN 

1. On työpaikka 118 
2. On opiskelupaikka 9 
3. Ei työ- eikä opiskelupaikkaa 79 

50.2 % 
5.9 % 

36.6 % 
6.8 % 
0.5 % 

57.5 % 
4.0 % 

38.5 % 

ELLEI TYÖ- TAI OPISKELUPAIKKAA 

1. Etsin työtä 
2. Hakeudun koulutukseen 
3. En ole päättänyt 
4. On muita suunnitelmia 

25 36.3 % 
14 20.3 % 
21 30.4 % 
9 13 .0 % 

VMTK:n työ- ja opintoasiamies 
Alikersantti H Kasi 

että itse asun Vaasassa. Mutta ennenkaik
kea harrastukseni takia, että pääsisin lähel
le kotiani, jonka tallissa mikroautoni odot
taa jatkuvaa huolenpitoa ja huoltoa. Har
rastuksiini suhtauduttiin siinä määrin hie
nosti, että palvelukseenastumismääräykses
sä luki palveluspaikaksi VaaRPsto. Eikä 
myönteinen suhtautuminen alkuunkaan 
päättynyt tähän, sillä anomani harjoitus
vapaat olen saanut kuten myös kilpailulo
mat. Tämä myönteinen suhtautuminen li
sättynä vielä siihen, että olen saanut täällä 
hyvän fyysisen kunnon, on mahdollistanut, 
sen että v. -82, joka meni armeijan "har-
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Ylennyksiä 
varuskunnan alueella 
1. 2. 1983 
- luutnantiksi 

Veikko Mäläskä VaaRPsto 
- ylivääpeliksi 

Asko Hiipakka VaaSK 

1. 3. 1983 
- everstiksi 

Esko Nieminen PohmSIE 
- majuriksi 

Esko Hirviniemi PohmSIE 
Risto Roselius PohmSIE 
Hanna Strang VaaRPsto 

Paljon on kilometrejä takana tälläkin 152 H 
37:n renkaalla. 

maissa", on ollut paras kilpailukauteni ko
ko viiden vuoden aikana, jonka olen mik
roautoilua harrastanut. 

Tätä lukiessanne olen ollut jo vähän ai
kaa siviilissä ja harrastukseni on muuttu
nut hieman isompiin autoihin eli Formula 
Fordiin. 

Olisikohan armeijassa saamani kova fyy
sinen kunto osaltaan ollut vaikuttamassa 
kilpailukauteen -82, sen näemme syksyllä 
-83, jolloin ensimmäinen Formula Ford
kauteni on ohi . 

Urheiluterveisin Kers Jari Haavisto 

11 

RISTIKKOTEHTÄV Ä 
11 

1 1 3 4 ~ lb 

'" ½ 
19 ½ U) 

l/ ½ ¼ ½ 
½ ~) Jfo l'1 

31 31 ½ .33 

~ ½ 37 

~, '1). 1/✓ 
rt5 ½ ½ ½. 

VAAKASUORAAN: 

1 On noin 6,5 hik isen kilometrin pääSsä 
VaaRPsto:sta 

10 Keskiöhedelmä 
16 -raketti = panssarivaunun kiusa 
17 RK 6 72 p 

~ f 

11 

2l 

½ lf.3 

½ ½ 

19 Lukee vanhentuneisuudestaan huolimatta 4 ptri :n 
ovi pielessä 

20 Esim. rintakuva 
21 Valioaselaji 
22 Kokelastehdas 
23 "Vankilat" 
25 Stereo-
28 Brutaali 
30 Nyk. varuskunnan päivystäjä 
31 Ei paljon rahojaan tuhlaile 
33 liman hiusta 
36 Lyhennetty oppiarvo 
37 Hiihdellä 
38 Panssarivaunun osia 
41 Olla unten mailla 
43 Saatiin Petsamosta 
44 Taakse . . . ! ! 
45 Laurel 
46 Rio-nimisen hitin esittäjän puolikas 
47 Market 

"3 ½ Ii) 11 ll 13 l'4 l'i 

l'2 ¼ 
½ //4' 

½ ½ l~ ll./ 

~ P8 1'3 ½ .l., 

"}SI 
~/ 

35 '% 
½ ½ 38 l,Y.-) -10 

½ 1/ '-14 

~~ ½ ',<:, 

PYSTYSUORAAN : 

1 Toivottavasti taas kerran korkeatasoinen paino-
tuote 

2 "Antit" 
3 Usva 
4 Ipnos, Muro 
5 Varmaan jokaisen varusmiehen tavoittelema kir-

jainpari 
6 Jokien olinpaikkoja 
7 Ympäröi palloamme 
8 Rakuunan istuimen osa 
9 Tällaisena monet kotiutetaan 

10 Käärme 
11 Pinsetit 
12 Vailla kakaroita 
13 Tärkeä aine kemiassa 
14 Alla oleva 
15 Puolue, jota johti kanafarmari ja joka lopahti 

1944 
18 Aselaji 
24 Tulla tunnottomaksi 
25 Moni tällainen on maassa, jotkut puussa ja eräs 

tikkujen varassa 
26 -peli 
27 Elektrolyysiin perustuva virtavarasto 
28 Yhden hapen hukannut uroshevonen 
29 Adenosiinitrifosfaatti 
32 Poikia 
34 Tappaa talossa ja puutarhassa 
35 Koch 
39 Jilrgenin muna 
40 Tietokonelyhenne 
42 YK alkukielellä 
44 Rahattoman lyhenne 
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Vaihtolava - ratkaisu 
ilmatorjunn·an 
ajoneuvopulaanko? 

Vaasan Rannikkopatteristossa on kokeil
tu vaihtolavan käyttöä ilmatorjuntakanuu
nan ampuma-alustana yhteistoiminnassa 
Vaasan Sotilaspiirin kanssa ja tulokset 
ovat rohkaisevia. 

Toteutuessaan tämä uusi tekninen paran-

nus mahdollistaisi ilmatorjuntatykistön 
käytön liikkuvaan marssin suojaamiseen 
suurillakin nopeuksilla. Erityisen hyvin se 
soveltuisi ylijohdon tykistön siirtojen suo
jaamiseen suoraan marssiryhmityksestä sen 
orgaanisena osana. 

Uusi vaihtolavajärjestelmä vähentäisi 
rauhan aikana kalliiden ajoneuvojen tar
vetta, koska ne voidaan saada tarvittaessa 
sopimusteitse siviilistä. Toteutuakseen jär
jestelmä tarvitsee kaiken tuen myös ilma
torjunta-aselajin piiristä. 

sokeri
liikkuvan 

• energiaa 
20 

Patteriston hiihto
mestaruuskilpailut 1983 

Varusmiessarja 10 km: 1) alik H Risku 
1. Ptri 37.02, 2) tkm J Hästbacka 1.Ptri 
39.31, 3) alok R Järvelä EPtri 39.52, 4) 
alok R Syväoja 1.Ptri 40.15, 5) tkm Kan
kaanpää 3.Ptri 40.58, 6) tkm Tuomainen 
3.Ptri 41.31, 7) tkm Mustola EPtri 42.21, 
8) korpr Westerlund 4.Ptri 42.57, 9) alok 
Smulter 2.Ptri 43.15, 10) korpr H Saari 
4.Ptri 43.36, 11) tkm Rinta-Piirto 3.Ptri 
44.31, 12) alik Kinnunen 3.Ptri 44.38, 13) 
tkm Korvala 1.Ptri 44.42, 14) tkm J Haka
la 1.Ptri 45.00, 15) korpr Björses 4.Ptri 
45.30, 16) tkm Huhmarkangas 3.Ptri 45.39, 
17) alok J Myllylä 1.Ptri 45.42, 18) alok 
V Finne l .Ptri 45.48, 19) korpr A Ylituo
mi 4.Ptri 46.06. 

20) tkm Lampinen 3.Ptri 46.43, 21) tkm 
Viiru 3.Ptri 46.44, 22) tkm Tikkala 3.Ptri 
46.59, 23) alik H Haapanen 1.Ptri 47 .05, 
alok J Rantamaa 1.Ptri 47 .05, 25) korpr 
A Miekka 4.Ptri 47 .27, alik Puronlahti 
1.Ptri 47.27, 27) alik Yli-Hallila 3.Ptri 
47 .28, 28) korpr A Laine 4.Ptri 47.46, 29) 
alik Hoffren 3.Ptri 47.58, 30) tkm Lötjö
nen 3.Ptri 48.36, 31) korpr J Ylikarjula 
4.Ptri 48 .44, 32) tkm S Peltoniemi 1.Ptri 
48.47, 33) korpr R Koski 4.Ptri 49.27, 34) 
alik A Koskimies 4.Ptri 49 .37, 35) korpr 
A Takkunen 4.Ptri 50.02, 36) korpr J 
Sinkkonen 4.Ptri 50.16, 37) korpr B Nord
qvist 4.Ptri 50.41, 38) alok A Ruotsalainen 

2.Ptri 50.49, 39) alik Kentala 1.Ptri 50.50, 
tkm Koivusalo 3.Ptri 50.50, 41) alok L-E 
Påfs 2.Ptri 51.25, 42) alok K Elomaa 2.Ptri 
51.47, 43) korpr H Myllyaho 4.Ptri 52.05, 
44) korpr T Kankaanpää 4.Ptri 52.15, 45) 
alik Kallio EPtri 52.22, 46) korpr K Tall
bäck 4.Ptri 52.35, 47) alok T Raukio l .Ptri 
52.38, 48) alok O Lehtonen 1.Ptri 52.57, 
49) alik Roikojokela 3.Ptri 53.14, 50) alok 
T Vähäkangas 2.Ptri 53.44, 51) alok P 
Nieminen l .Ptri 53.56, 52) tkm Haglund 
3.Ptri 55.46, 53) tkm Pajanen 3.Ptri 55.49 
54) alok Linnainmaa EPtri 55.56, 55) alok 
J-E Näsman 2.Ptri , 56) alok P Salonen 
2.Ptri 1.00.28, 57) alok T Salo 2.Ptri 
1.00.57, 58) alok R Kakkuri 1.01.35, 59) 
alok O Liias 2.Ptri 1.01.56, 60) alok A 
Ylinen 2.Ptri 1.03.28, 61) alok A Helin 
2.Ptri 1.03.40, 62) alok Hukkanen 2.Ptri 
1.04.33, 63) alok Saariaho EPtri 1.08.04, 
64) alok Koivu 2.Ptri 1.11.00. 

Yksiköiden välinen kiertopalkinto 
''HIIHTOPYTIY'' 

·1) 3.Ptri 51 pist 
2) 4.Ptri 27 pist 
3) 1.Ptri 18 pist 
4) EPtri 13 pist 
5) 2.Ptri 11 pist 

Kilpailun johtaja yliluutnantti J. Saari
mäki. 

SEINÄJOKI , KALEVANKATU 2 • PUH. 964 - 142111 • TELEX· 72134 

SEINÄJOKI RENGASTIE 4. PUH. 964-142 222 e KAUHAJOKI PUH. 963 · 11 333 
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KURSSIN VÄÄPELI 
Sotilasmestari Eero Tuomikoski 

Jokainen neljännellä patterilla ollut muis
taa varmasti patterin vääpelin, sotilasmes
tari Tuomikosken tinkimättömän sotilaalli
suuden. Tämä haastattelu pyrkii osaltaan 
muistuttamaan, mikä on mies arvomerkki
kulmien takana. Antakaamme miehen it
sensä kertoa. 

No joo, nimi oli Tuomikoski Eero ja ikä 
47 vuotta. 

Sotilasura . . . Varusmiehenä olen pal
vellut vuosina -55 ja -56 Uudenmaan Ra
kuunarykmentissä ja olen tullut vuonna 
-60 Vaasan Rannikkopatteristoon, joka sil
loin oli Suomenlinnassa. Sittenhän se on 
jälkeenpäin siirtynyt tänne Vaasaan. Olen 
siirtynyt patteriston mukana tänne. 

Varumiesaikahan oli silloin vähän toisen
lainen kuin nykyään, silloin ei soviteltu 
asioita eikä paljon muutakaan. Silloin oli 
suorat käskyt ja se tehtiin, mikä käskettiin. 
Nykyisin otetaan huomioon paljon enem
män asioita, myös varusmiesten ehdotuk
sia ja heidän näkökantojaan. Pyritään pal
jon entistä pehmeämpiin suorituksiin siitä 
huolimatta, että koulutus on täysipainois
ta, ehkä vielä täysipainoisempaa kuin sil
loin . 

Sotilasuralle olen kai lähtenyt siksi, että 
olen pienestä pitäen aina asunut sellaisessa 
kaupungissa, jossa on ollut varuskunta. 
Olen syntynyt Lappeenrannassa, jossa oli 
varuskunta, vieläpä erittäin suuri sellainen; 
siellähän on ollut 2-3 joukko-osastoa lä
hes tähän asti. Olen nähnyt näitä sotilai
den touhuja ihan lapsesta lähtien ja ehkä 
siitä iskostui päähän tuleva ura. Minulla 
tulee tänä vuonna kahdeskymmeneskolmas 
vuosi sotilasuralla täyteen. Tietysti viihdyn 
sotilasuralla, koska näinkin kauan olen 
tätä työtä tehnyt. Olen kyllä muutåkin ko
keillut, minulla on aikaisempaa työkoke
musta siviilipuolella toistakymmentä vuot
ta. Kuitenkin näen että tämä on ollut ura
ni. Olin liikealalla ja ehkä olisin sille jää
nytkin, mutta onneksi on tämä sotilasala, 
jonka havaitsin minulle paremmaksi kuin 
jonkin muun. En ole muuta ajatellut, enkä 
tiedä voisinkokaan. 

Mihinkö ammattiin lapsena halusin . . . 
No, siinä tuli niitä sotilaita katselluksi ja 
myös molemmat sodat ovat minulla muis-
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toissa. Silloin puhuttiin paljon siitä, mitä 
suomalainen sotilas on ja miten hän pär
jää. Ehkä silloin ensimmäisiä mielitekoja 
oli olla sotilas, sitä en kuitenkaan varmasti 
muista. 

Harrastuksia minulla on . . . Minä vä
hän liikuskelen, ehkä käyn lenkillä ja kun
tosallilla harjoittelemassa, etten ihan rapis
tu . Pyrin yleensäkin pitämään kuntoani yl
lä. Lisäksi kiertelen taidenäyttelyissä, käyn 
teatterissa . . . Matkustellutkin olen joskus 
mutta viime aikoina se on jäänyt; vuoteen 
en ole käynyt missään. Olen minä kierrel
lyt kotimaassa ja ulkomaillakin. Yleensä
kin harrastan mitä kerkiän ja vapaa-aikana 
ehtii aika paljon . Tuossa nyt oli joitakin 
esimerkkejä. 

Suomen puolustusvoimien nykytilantees
ta voin sanoa vain oman mielipiteeni. Ti
lanne on nyt mielestäni hyvä, senhän ovat 
muutkin jo todenneet. 

Moottoroitu rannikkotykistöhän on yk
köstykistö Suomessa ja varmasti laajem
maltikin. Pitää huomioida, että muitakin 
tarvitaan. Kaikki joukko-osastot puoltavat 
paikkaansa, mutta minä olen moottoroi
dun rt:n kannalla ja pidän sitä tietysti yk
kössijalla. 

Passikuvat edullisesti 

Seppälän Valokuvaamo 
- hyvän kuvan paikka-

Kauppapuis1illo 37, 65100 Vaasa 10, puh 1961) 118 000 

Valokuvaamo-Fotoatelje 

Kuva-Valo 
Hovioik.p. 16 Hovrättsespl. 

V AASA puh. 113154 te!. VASA 

TJ- JA MITTAUSLINJA 
Kuivila: Aktiivi 96-kiloinen otso Vaasas

ta. Mies jonka kaapista löytyi kaikki, mitä 
toisilta puuttui. Sai harjoitusvapaata enke
likuoron lauluharjoituksiin, joissa veti so
raääniset vyöryosat. Vaasa yli kaiken, nä
kihän sen omasta hiusmallistakin. 

Ylituomi: Outo sähkömies Honkajoelta, 
joka ärsytti eräitä saamalla lomia takapi
hojen hiihtokilpailuihin, joissa huhujen 
mukaan sijoittui yleensä kolmanneksi. Pik
kuveli voitti ja isoäiti tuli toiseksi. Armo
ton sahaaja, jonka kuutamourakointi piti 
muutkin hereillä. 

Nieminen: Aito SYK-tuote, joka tiesi 
kaiken teoriassa, mutta käytäntö olikin jo 
paljon vieraampaa. Ei tarvinnut lukulomia 
saadakseen linjan parhaat pisteet. Mainok
sen uhrina söi jatkuvasti Paussi-keksejä. 
Löi vielä rateko-junassakin vetoa, ettei 
pääse Santahaminaan. 

Sinkkonen: Simplex, Simple Minded tai 
ihan miten vain haluatte, rakkaalla lap
sella on monta nimeä. Toi mukanaan Hel
singistä hirvittäviä kirosanojen yhdistelmiä, 
joita sitten jakeli kestohitsaillessaan. Omis-

ti kuulema hienot reteot ja purjeveneen ja 
osoittautui jaoskilpailun pikamarssissa itse
kin melkoiseksi hinaajaksi. Talvileirikin 
hämmästyi pikaista miestä, joka yöllä kir
ves kourassa etsi lääkäriä, löytyiköhän 
apu? 

Siren: Aikaisena "konstana" yksi apu
kouluttajien lemmikeistä. Ehtä pikkutupa
lainen ja saikin puhtaan 10 plussan luu
muilusta. Kyllästyi armeijan ruokaan niin 
perusteellisesti, että perusti kilpailijan pat
teriston ruokalalle. Vietti vauhdikkaan per
jantai-illan Seinäjoella heräten sitten siellä 
jossakin. Käytti harjoitusvapaansa aktiivis
ti tutustumalla tyttöihin oudoilla puhelin
soitoilla. 

Laubert: Ylhäinen mussuttaja, joka toi
miessaan ensimmäisenä oppilasvääpelinä 
(ja muutenkin) kiehutti apukouluttajia ja 
välillä oppilastovereitakin. Hukit pyörivät 
todella tiheään. Marssi kuin marionetti. 
Toimi patterin parturina saaden aikaan 
hirvittävää jälkeä. 

Kurki: Ylivoimainen pelle, joka välillä 
innostui uskomattomiin yhden miehen 
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Ertittt kurssimme oppilaat saivat tunnustusta toiminnastaan kurssin aikana perinteisten kiertopalkintojen muo
dossa. Palkitut vas. Laubert (mussu), Lehtinen (hitsi), Jsoksela (nipo), Vtilikangas (luumu), Lindell (httirikkö), 
Katajamttki (pallohukka), Kankaanptiti A (hölmöily). 

show-esityksiin. Erikoisalana oli tanssi, jo
ta Kurki oli harrastanut nuorempana kuu
lema oikein kilpailumielessä. Heikkoa me
nestystä ei kukaan AUK:n oppilas ihmetel
lyt. Etsi jalustamies ykkösenä suuntakehää 
toista tuntia harhautuen välillä jo varmaan 
Ruotsin puolelle. 

Roivainen: Filatelisti, rautatieharrastaja 
ja muutenkin varsin originelli professori
tyyppi, joka järkkymättömällä rauhallisuu
dellaan ärsytti ajoittain suunnattomasti. 
Ryhdissä ei todellakaan ollut vikaa, sillä 
asennossa koko mies taipui taaksepäin. 

Katajamäki: Hämmästytti tupakaverei
taan nukkumalla silmälasit päässä. Vaikka 
kiikarit olivatkin silmillä yötä päivää, py
sytteli kuula kateissa melko usein. Mutta 
niinpä hän olikin oman ilmoituksensa mu
kaan jättänyt pallon kuitenkin lähtiessään 
Vaasaan. 

Koski: Linjan puheliaimpia miehiä. Jut
tujen aiheena oli usein lomat. Kukaan ei 
spekuloinut niiden määrällä ja pituudella 
enempää kuin tämä seinäjokinen auto
kauppias. Ammattitaitoa löytyy, sillä useam
pikin kouluttaja oli jo valmis ostamaan 
kulkuvälineen Seinäjoelta. "Opel sen olla 
pitää!" 

Ahman: Tupakaverit tuijottivat silmät 
renkaina stadilaista, joka oli yhtä aktiivi-
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nen yöllä ja päivällä. Mies käveli ja puhui 
unissaan yhtä paljon kuin hereilläänkin. 
Koskaan ei tiennyt, missä Åhman tuli vas
taan. 

Leppälä: Sai parhaat pisteet levyttämisen 
jalossa taidossa. Kehoitti usein muita kiin
nittämään huomiota omasta mielestään 
mahtavaan tanssi- ja laulutaitoonsa. Tuli 
Vaasaan palvomaan etelän aurinkoa sieltä 
pohjoisesta. Ei puhellut paljon kotiseudus
taan kun oli jo jonkin aikaa ollut töissä 
lahden toisella puolella. 

Aro kylä: Yksi kurssin "vanhuksista", 
joka käytti ahkerasti myös viestilinjan ka
lustoon varsinaisesti kuuluvaa vempelettä, 
puhelinta. Valitettavasti vain hänen kan
sainvälisen tason elekielen hallinta ei tässä 
kommunikointimuodossa päässyt oikeuk
siinsa. 

Heikkilä: Mussutti itsensä Ratekoon suu
remmitta vaikeuksitta. Ei koskaan hosunut 
turhia ja saapuikin kaikkiin mahdollisiin 
tilaisuuksiin aina vankasti viimeisten muka
na ellei sitten peräti viimeisenä. 

Saari: Leppälän kanssa tuvan ahkerim
pia levyttäjiä eikä siivouskaan juuri mait
tanut. Hommat eivät painaneet koskaan 
päälle, mutta oikea käsi oli puutua jatku
viin loma-anomusten kirjoitteluun. Usein 
urakointi tuotti kuitenkin tuloksen, kiitos 

VIES TILIN JA 
Laine: Omisti patteriston suurimman 

karvalakin, joka ilmeisesti antoi kovasti 
kaikupohjaa, sillä ääni oli kovasti jyhkeä. 
Nautti täysin siemauksin oppilasvääpelinä 
olostaan, vaikka ilmoitukset eivät usein
kaan menneet oikein tuubiin. Taisteluhar
joituksissa ei Laineen ryhmän paikasta ol-

melkoisten tennistaitojen, joita tarvittiin 
Vaasan värien puolustamisessa. 

Perasto: Tj-linjan toinen vaasalaisista 
tennismiehistä. Melkoinen ihme oli myös 
Paraston tukka, jonka muotoilija tuskin 
koskaan tunnustaa tekoaan. Asteli joka 
suhteessa tiukasti Saaren jalanjäljillä. 

Hakala: Todellinen kuntoihme Kristii
nankaupungista. Juoksi hurjaa vauhtia, 
mutta puhui vielä nopeammin. Kaiken li
säksi omisti linjan leveimmän hymyn, joka 
levisi korvasta toiseen. 

Heino: Salaluumuilija, joka osasi näyt
tää kiireiseltä tekemättä yhtään mitään. 
Otti käyttöön jyhkeän komentoäänensä 
pinnan palaessa, siis melko usein. Ei lei
reillä luottanut armeijan ruokahuoltoon 

lut epäilystä. "Verta pakkiin" kaikui läpi 
metsän. 

Holappa A: Piti niin paljon AUK:sta, 
että tuli lomaltakin päivän liian aikaisin, 
mutta suostui sentään vielä lähtemään ta
kaisin kotiin päivystäjän kerättyä kolehdin 
junalipun ostoa varten. Hoiteli limuauto-

vaan raahasi mukanaan kilokaupalla sai
lykkeitä ja muita eväitä. Ei tiettävästi syö
nyt Lohjan talvileirillä intin sapuskoita 
kertaakaan. 

Lehto: Rauhallinen rumpali Helsingistä, 
jonka ruokalista lomilla muodostui sanois
ta Texas Pizza. Sortui pääkaupungissa 
käydessään paikallisten in-paikkojen kolua
miseen, mutta paluu maan pinnalle ei tuot
tanut suuriakaan vaikeuksia. Kihara tukka 
hämäsi kantanhenkilökunnan muttei varus
miestovereita. Pitkä kuin mikä. 

Perkamo: Kestää, kestää . . . oppilasai
ka nimittäin. Erikoiskoulutuskausi Tilkassa 
pudotti miehen ratekojunasta, mutta tsemp
pis ei silti laantunut, vaan jämien tavoitte
lu jatkuu. 
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maatin kunnosta ja täyttämisestä kiitettä
vän huolellisesti . 

Välikangas: Viestituvan ylivoimainen 
luumuilija, joka sitten sai arvostetun luu
mupokaalin palkintokaappiinsa. Otti työ
voiton päälliköstäkin saamalla viikkokau
sien uurastuksen jälkeen lomansa läpi. 
Hurjan paperisodan aikana pääsi välillä 
allekirjoituskin unohtumaan muutamista 
anomuksista. Aloitti sulkeisharjoituksen 
opetusharjoituksen kahdella tylyllä sanalla: 
"Taakse poistu." 

Vuolanko: Pieni mies, joka hämmästyt
ti suurella ruokahalullaan. Söi elopainonsa 
päivässä, mutta kyllä ruokailu sitten kesti
kin. Mielilausahdus kuului: "Sit singahti." 

Rokka: Rokalla on melkoinen esikuva 
suomalaisessa sotahistoriassa ja niinpä hän 
yleensä kutsuikin itseään kenraaliksi. Lah
jakas koomikko; jolle karamellit olivat tär
keintä elämässä. Seurauksena oli krooni
nen huolestuneisuus painosta ja toistuvat 
laihdutuskuurit. 

Östergård: Ilta- ja aamutoimet eivät pai
naneet lainkaan tätä vaasalaista. Kirjeiden 
ja korttien kirjoittaminen oli sitä luokkaa, 
että mies olisi oikeastaan tarvinnut oman 
postitoimiston AUK:n tiloihin. 

llindström: Omaperäinen aseharrastaja 
Keravalta. Ennakoi raskaasti aamusta ja il 
lasta toiseen. Hermostutti välillä tupakave
rinsa hurjalla ryntäilyllään ja kuorsaamisel
laan. 

Kankaanpää: Aloitti lukulomansa aamu
yöstä. · Hallitsi hommat niin hyvin, että 
opetti muitakin. Uskomattoman nopea 
aamu- ja iltatoimissa ja odotteli ovella pi
haan lähtöä muiden vielä tuskaillessa alku-

tekijöissään. Ja siitä huolimatta punkka 
todella muistutti tiiliskiveä. 

Hautamäki: Rauhallinen hyssykkä, joka 
tosin osasi tarvittaessa vähän hermostua
kin. Suhtautui silti yleensä kaikkeen järk
kymättömällä tyyneydellä. Punkantekijänä 
Kankaanpään täydellinen vastakohta, hi
das mutta surkea. 

Takkunen: Jakoi Holappa A:n kanssa 
vastuullisen juoma-automaatin hoitajan vi
ran. Lukulomat olivat täysin tuntematon 
käsite tälle rauhalliselle kokkolalaiselle, jo
ka muuttui täydeksi pedoksi päästessään 
pikku Datsuninsa ohjauspyörään. 

Niemi: Tuvan kuopus, joka ajoittain 
kypsyi täysin armeijan hommiin. Kesti ur
hoollisesti muiden jatkuvat huomautukset 
iästään . 

Pitkonen: Linjan priimus, joka ansaitsi 
tittelinsä varsin vaivattomasti. Koulun ko
vin jalkapallisti, mutta valitettavasti noin 
lomien kannalta ei otteluja kertynyt talvis
aikaan kovinkaan paljoa. 

Holappa K: Oulun poikia kuten Holap
pa A:kin. Eivät ole kuitenkaan mitään su
kua keskenään ja tapasivatkin ensi kertaa 
Vaasassa. Pinnisti itsensä ilmeisesti salaa 
harjoittelemalla neljän kuntsarin valiopo
rukkaan. Ainakaan lukulomilla ei miestä 
pahemmin näkynyt. 

Koskinen: Todisti vääräksi väitteet lai
hialaisten pihiydestä. Hallitsi tupaa omalla 
erikoisella tavallaan, jonka yksityiskohdat 
jääköön viestilinjan salaisuudeksi. 

Pöysti: Joutui Suomen armeijan leipiin 
Ruotsista. Otti kaiken mikä eteen tuli viili
pyttymäisen rauhallisesti. Löntysteli kaikes
sa rauhassa muodossa omaan tahtiinsa 
muiden mennessä tahtimarssia. 

ay kontram ab 
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Postilokero 47 Halsuantie 2 00421 HELSINKI 42 
Puh.: 90-5631033 Telex: 12-1207 Sähkeet: kontram 

KESKIÖLINJA 
Opp Björses: Tuvan ainoa todellinen 

vänsterhandikappad eli rannikkoruåtsalai
nen, joka kiroili kuitenkin sujuvasti mo
lemmilla kotimaisilla ja oppilas lsokselan 
ansiosta kurssin lopussa jopa saksaksi. 
Jalkapalloilija, joka kuitenkin lomilla har
rasti suunnistusta Eliten ja Maximilians'n 
välimaastossa. Toi verbin björseily armei
jan slangistoon ja omalla esimerkillään sen 
tötöilyn ja hitsauksen sekoitukseksi. Mot
to: Förbanne! 

Opp Isoksela: Kurssin sotilaallisin oppi
las, nukkuikin asennossa. Ihastutti kokelas 
Mäkelää esimerkillisellä valkovaatepinkal
laan. Tuvan ilmeikäs vahtikoira, joka piti 
huolta siitä, etteivät apukouluttajat yllättä
neet keskiötupaa yleistarkastuksen aikana. 
Kuittasi kurssin lopussa nipopokaalin. "En
tä te herra alikersantti , oletteko te yski
neet?" "Ja saappaat lentelee" 

Opp Kankaanpää: ''Herra Alik . . . ei 
mitään Herra Alik. ilmoitti oppilas Kan
kaanpää" oli iloisesti pallo hukassa koko 
kurssin. Keräsi kaappiinsa kolmen miehen 
varusteet ennenkuin oli tyytyväinen. Kuun-

teli salaa omia kasettejaan kun muut lähti
vät sotkuun. "Onks kukaan nähny? ", 
otti ylivoimaisesti itselleen hölmöilyhalon 
kurssijuhlassa. 

Opp Ollikainen: Vaihtoi keskiölinjalle 
kesken kurssin ja menestyi sen verran hy
vin, että lähti ratekoon. Tämä hiljainen 
Dl Varkaudesta heilutteli vain avaintaan 
eikä paljon piitannut nuorempien kurssi
tovereidensa riennoista. "Kehtaakkos ojen
taa sen ... ?" 

Opp Koskimies: Linjan nestori. Käytti 
kaikki harjoitusvapaat tarkasti viimeistä 
minuuttia myöten (Missä lienee ollut?) ja 
kihlautui kurssin aikana esimerkiksi nuo
remmilleen. Viihdytti tupaa aina ennen lo
malle lähtöä laulamalla vanhoja Beatles
melodioita lomapukua vaihtaessaan. Otti 
yleensä rauhallisesti, paitsi milloin siivous
vuoroissa oli mielestään katkeraa vääryyt
tä. "Kimmo, miltä nyt tuntuu?" "Wait, 
tili I come back to your side." 

Opp Kuivalainen: Väsyi iltatoimissa niin, 
ettei useinkaan jaksanut lukulomille, suo
riutui kuitenkin vaativasta kurssista kun-
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nialla. Vastusti äänekkäästi kaikenlaista 
järjestymisharjoittelua sekä tarkastuksia, 
jopa siinä määrin että rohkeimmat väitti
vät häntä mussuksi, minkä opp Kuivalai
nen kuitenkin jyrkästi kielsi olevansa. Oli 
linjanjohtajan mielestä paras ehdokas hitsi
pokaaliin. 

Opp Lahti: Tälle kuopiolaisoppilaalle oli 
RTK:n paikka kaikki kaikessa. Hän her
kistyi saadessaan vain 10- kokeista. Savo
lainen ruoka miellytti enemmän kuin ar
meijan eväät, minkä vuoksi hän kantoikin 
repullisen munkkeja aina lomalta palates
saan. Tämä kurssin priimus, joka osasi 
järjestää oppilaskunnan kokoukset sopivas
ti iltatoimien aikaan. 

Opp Lindell: Pahanhajuinen vegetaristi 
Helsingistä. Tuvan saivartelija, jolla oli 
kaikkeen sanottuun jotakin lisäämistä. Tä
mä karateka vaati armeijalta "kovempaa 
koulutusta", aina vempulassa ollessaan. 
Tämä erästä elokuvasankaria erehdyttäväs
ti muistuttava oppilas nollasi riketaulun so
pivasti ennen kurssijuhlaa vietettyään liian 
kauan intiaanien hääseremonioissa. Tun
nettiin myös nimillä Pekka Lindell ja ET 
(ExtraTerrestial). Motto: "Te keskinkertai
set p . . kat." 

Opp Myllyaho: Tuvan superlusmu, erot
tui joukosta huippuunsa kehitetyn epäsoti
laallisuutensa ansiosta. Ei viihtynyt lukulo
milla, mutta Hankkenilla sitäkin parem
min, palaaminen tuotti aina suuria hanka
luuksia. Halusi kurssijuhlan jälkeen kutsua 
isänsä apuun, kun pinkanteko ei onnistu
nut. 

Opp Nikko: Peruslaihialainen, jota ei lu
kuisista yrityksistä huolimatta saatu kerto
maan yhtä ainutta laihialaisvitsiä. Linjan 
ehdoton pelle, joka oli vain karvan verran 
opp Myllyahoa heikompi luumuilussa. 
Motto: mieluummin mä oon vp:ssä kuin 
hiihdän. 

Opp Numminen: Hiljainen teekkari Po
rista, joka ei liiemmin ottanut kantaa tu
van tapahtumiin. Mies, joka nukkui Loh
tajan leirillä enemmän kuin muut yhteen
sä. 

Opp Pöytäniemi: Oli jo AUK:iin tulles
saan päättänyt lähteä ratekoon ja niinpä 
hän toteuttikin päämääränsä lukien ja le
vyttäen tehokkaasti . Tämä vaasalainen ju
ristinalku esiintyi rauhallisesti ja teki asiat 
harkitusti, kuten moninaiset loma-anomuk
sensakin. Motto: Kyllä se on munaa. 
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Opp Riikonen: Tötö Riikonen Turuust. 
Voimanostaja, joka suuresta koostaan 
huolimatta oli hyväntahtoinen. Hymyili 
96 % valveillaoloajastaan ja varsinkin sil
loin kun oikein otti päähän. Kuuluisista 
sukulaisistaan huolimatta ei hiihtäminen 
oikein onnistunut. 

Opp Siivikko: Tuvan ruotsalaisvahvistus, 
joka ei alunperin ollut järin halukas AUK: 
iin, mutta teki kuitenkinj o alusta asti sel
väksi ettei apua pyytäisi eikä antaisi. Tämä 
itsenäinen nuorimies palasi lomalta yleensä 
puolta viikkoa myöhemmin kuin muut, ja 
sai aina Riikoselta yhtä lämpimän vastaan
oton: "Voi helkkari, Siivikko on taas täiµ
lä. '' 

Opp Siven: Todennäköisesti tuvan hiljai
sin tyyppi, joka hoiti hommansa kunnolla 
ja turhia mukisematta. 

Opp Westerlund: "Puhuinopeamrninkuin
muutehtivätkuunnella." Tämän jalkapalloi
lijan leipälajina oli marssimisen lisäksi pei
lailu, johon hän käytti tarkasti kaikki 
mahdolliset (+mahdottomat) valmistautu
misajat ja tauot. Jos oppitunnit pidettiin 
yhteen menoon, viimeistään tuntien puoli
välissä alkoi opp Westerlund sukia tuk
kaansa ja kaivaa pientä taskupeiliään esiin. 
Rikkoi lupauksensa olla kampaamatta 
Lohtajalla. Muuten oli reilu kaveri ja kurs
sin paras urheilija. Motto: Jos opp Wester
lundilla oli motto, hän sanoi sen kuitenkin 
niin nopeasti, ettei kukaan ehtinyt tajuta. 

Opp Ylikarjula: Kokkolalainen suunnis
taja, joka ihmetteli koko kurssin ajan, 
miksei häntä tultu hakemaan tavaroiden 
kantoon vintille. Piti koko Lohtajan kei
kan ajan telttakuntaansa hereillä kertomal
la omia vitsejään kilpaa opp Westerlundin 
kanssa. Pysyi rauhallisena niin kauan kun 
sai olla omassa pikkutuvassaan eikä töillä 
vaivattu . 

Alik Penttilä: Reilu apukouluttaja, joka 
ei kurssin alkupuolella turhia rumbaissut, 
vaan jaksoi hymyillä joka tilanteessa, lop
pua kohden hän alkoi yhtyä kok Ollilan 
mielipiteeseen: "Sikaa ! ! " Hänellä oli 
myös osuvat vertaukset joka tilanteeseen. 
Motto: Koittakaa nyt tajuta. 

Vääp Kuusinen: Kurssin ehdottomasti 
reiluin kouluttaja. 

TYKKILINJA 
Opp Grönberg: Hiljainen mies Hesasta,. 

joka näytti kurssikavereilleen kuinka hom
mataan vempulaa. 

Opp Hakala: Linjan priimus Hesasta, 
joka tiesi missä kaappi seisoo. Omisti suu
ren maaran kyseenalaista kirjallisuutta. 
Motto: Missä mun lehdet on? 

Opp Hyvärinen: Unissakävelijä Haapa
vedeltä, joka luuli olevansa tyhmä. Lähti 
idiootin papereilla ratekoon. Motto: Voin
ko todella olla B3? 

Opp Järvinen: Pitkänhuiskea jalkapalloi
lija Vaasasta, jolla oli aina sana hallus
saan. Motto: No niin ... 

Opp Kevari: Pikku-Eero, Tuvan tylyttä
jä, joka aiheutti harmaita hiuksia apukou
luttajille ainaisella mussutuksellaan. Motto: 
Ei paljon töyssytä. 

Opp Kinos: Nuuskahuuli Ruotsista. Tiesi 
missä mennään ja yritystä löytyi. Motto: 
Miekka, tuoks' mulle pari purkkia nuus
kaa? 

Opp Lehtinen: Haisi läpi kurssin löytä
mättä palloaan. 2-vuotinen metallialankou
lutus ja armoton hitsaaminen riittivät ase-

au:ksi. Motto: Kuka s ... na on pöllinyt 
mun lomasormikkaat? 

Opp Miekka: Hörökorva hukkapala 
Vaasasta. Pelasi lätkää Sportissa ja oli erit
täin ylpeä FIAT ~merkkisestä urheiluautos
taan. Motto: Saas' nähdä lähteekö mun 
ohjus käyntiin. 

Opp Nord vist: Iloinen pujottelija Vöy
riltä, jolta ei aina suomenkieli onnistunut. 
Motto: Patterilla kuuntelulla. 

Opp Ollila: ''Harold Lloyd'', professori 
Helsingistä, joka ei turhia stressannut, 
vaan lähti ratekoon. 

Opp Prusti: Tähtitieteilijä, joka hallitsi 
myös kuumemittarin. Varma RTK:hon läh
tijä jo kurssin alusta alkaen. Motto: Mulla 
on heikko olo. 

Opp Rehn: Hänellä oli kurssin ärsyttävin 
nauru. Hoiti pöydänvanhimman tehtävät 
omalla tavallaan, josta motto: Eihän näitä 
lihapullia ole numeroitu. 

Opp Rinne: Tuvan luumu. Tiesi kuinka 
loma-anomukset tehdään. Motto: Onks' 
nyt leiri? Täytyy sitten lähtee otille hom
maan vempulaa. 
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Opp Sippola: Yksi monista tuvan jää
kiekkoilijoista, joka ei pitänyt missään ti
lanteessa kiirettä: Motto: Mihin pojilla on 
kiire? 

Opp Soini: Leuka-Late Laitilasta, joka 
kirosi harjoitusvapaalle lähtijät. Motto: Te 
ette siivoo ikinä. Mä joudun siivoon aina. 

Opp Sulavuori: Pingviinipoika Hesasta, 
jonka ajoneuvo-opastukset eivät todella
kaan menneet nappiin. 

Opp Sundin: Vaasalainen äidin poika, 
jonka vaivat ja sairaudet koko tupa sai 
kärsiä. Motto: Mun broidi on lääkäri ja se 
sano että ... 

Opp Tallbäck: Kylmänrauhallinen jää
kiekkoilija Sepänkylästä. Oli huolissaan ai-

noastaan harjoitusvapaistaan. Motto: Kuka 
vie nää anomukset? 

Opp Wilska: Kurssin pelle Keravalta, 
jonka monet tempaukset herättivät hilpeyt
tä. Motto: Selvä on herra kokelas. 

Opp Vanninen: Omisti kurssin suurim
mat jalat: 48. Armoton hitsari, joka ei lii
kaa kokeista stressannut. Motto: Taasko 
mulla on keskiviikkohuki. 

Kok Mannersuo: Tosikova hitsaaja Ka
jaanista, joka ei todellakaan herättänyt 
pelkoa linjansa miehissä. Motto: Miehet 
on täysin heittäytynyt. 

Vääp Hölsö: Tiukka vääpeli, jonka tär
keimpänä ohjeena oli: Joka miehen on 
hoidettava putiikkinsa hyvin. 

Medtronic Oy 

(i 
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Bulevardi 17 A 
00120 HELSINKI 12 

LEMMINKÄINEN OY 
Teollisuustie 7, 65610 SEPÄNKYLÄ 
Puh . 961-221 666 

Eristysosasto 
Kateaineosasto 
Pinnoitusosasto 

Jääkärien kotiinpaluun 65-vuotisjuhla 
Vaasassa 25.2.1983 
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TIP TOP 
Kauppapuistikko 19, Vaasa 

OUTOKUMPU OY 
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki 10 

PEKKA KYTÖLÄ OY 
Järvenpää, Sibeliuksenk. 14, 

puh. 2911700 
Kerava, Seunalantie 14, puh . 2942300 

ALBA RAITALUOTO 
Pitkäkatu 40, Vaasa 

VAASAN SQASH-HALLIT 
Ruutikellarintie 5, 65140 Vaasa 14 

MAA JA VESI OY 
Itälahdenkatu 2, 00210 Helsinki 21 

INSINÖÖRITOIMISTO 
P. & P. HAKALA OY 

Hirsitie 26, 02720 Espoo 72 
puh. 90-596354 

KOTISAARI OY 

KEMIRA OY Vaasan tehtaat 
65230 VAASA 23 

MERENKURKUN 
SÄHKÖTYÖ OY 

Vaasa, Pitkäkatu 42, puh . 961-117330 
Vaasa, Vöyrinkatu 15, puh . 961-117111 
Kurikka, Laulajantie 3, puh. 964-502417 

KUKKATALO-ISOKSELA KY 
Suvikummuntie 2, 02120 Espoo 12 

H-STEEL OY 
62300 HÄRMÄ 

E. LUHTASAAREN 
AUTOKORJAAMO 

Alavus, puh. 11856 

SPORTTI-PUOTI 
H. Högnäsbacka 

64100 Kristiinankaupunki puh. 12440 

KESOIL 
Autohuolto T. Rentola Ky 
Kristiinankaupunki, puh. 11166 

PELLONPAJA OY 
62375 YLIHÄRMÄ 

JUNKKARI OY 
62375 Ylihärmä, puh . 964-46400 

LAHJAKESKUS KY 
Välikatu 20, 37100 Nokia 

TIETOPRIKKA KY 
Viik in Kartano 37100 Nokia 

ATK-Lävistyspalvelu 

KOTIHALLI 
Tapiolan aluekeskus, Espoo 

K-VALINTA MIKA 
Kalevankatu 65, 04230 Kerava 3 

OY KAMERA AB 
65100 Vaasa Kauppap. 16, p. 113660 

JÄÄSKELÄINEN OY 
Hovioikeudenp. 19, Vaasa 

Miesväen vaatettaja 

K-VALINTA SESAM 
Koulukatu 61, Vaasa 

HELGA COLLANDER 
Kauppap. 16, Vaasa, puh. 113043 

APEX, REHN & CO 

LAIHIAN METALLI OY 
66400 Laihia, puh. 961-770211 

PALOSAAREN KUVA 
Kapteeninkatu 20, Vaasa 20 

puh. 112606 

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA 

NOKIAN KIRJA 
Härkitie 12, 37100 Nokia 

puh . 931-410735 

Ravintola ELITE Restaurang 
Kauppap. 8 Handelsespl. 

VAASA - VASA 

POHJOLA YHTIÖT 
TEHTAANKATU 12, puh. 968-14533 

Hitsaus- ja metallirakennetyöt 

KY Metallikorjaamo 

K.TEPPO 
Klemetinkatu 34 Vaasa 10, 
puh . 961-117283 

AIDOT, PERINTEISET 
KUTUNJUU.STOT 
SATAKUNNASTA 

JAAKOLAN TILA 
38220 STORM 1 

PELPLAST -
liuotinvapaat epoksit 

JUSSELI -
epoksipinnoitetut lattiat 

~ JUSSELl-
"v' PRODUCTS OY 

Jänötie 2, 01450 Vantaa 45 
puh. (90) 8724 253 

~'' '''''',, ,, , ''' ''' 
~ Kirjakauppa ~ 
~ keskustassa ~ 
~ Bokhandeln i centrum ~ 

i MONTTN ~ 
~ r::::~::rPletarsaarl 

9:t,~~~~~~ ~ 
~ VöråNöyrl 961-56146 ~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Riitafi-Kuvasta 
• Paasi- (Plkapaaalkuvat) 

odottaessa 
• Muoto-
• HH• 
• Sarja-
• Mainos-
• Koti-
• Ulkokuvauksla ja 
• Valokuvausalan tarvikkeita. 

Riitan-Kuva 
Savontie 32 Varkaus 

Puh . 972-51895 

T. ja K. LIPPONEN 
- MB-lang taxi 
- umpipak.auto 
- MB-300 TD 

(A. Ahlström Oy:n käyttöön) 
- lisäksi autonvuokraus

mahdollisuus 
MADZA 323 h-auto 

- hiab lavapak.auto 
MB-508 

- lavapak.auto 
MB-508 

VARKAUS 972-161026 ja 162150 
autopuh . 94040-72110 ja 94040-72355 

MUURAATKO 
KOTILIEDEN? 

Upon valurau
taiset luukut, 
liesitasot, arinat 
ja pellit sopivat 
nykyisiin tiili
mittoihin. 

1 
YAWRAUTAA 
~ 

CARL§ D N 
RAUTIA-HALLI 

VARKAUS 
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-SEO -
.. 

SEO 
~ 

A. LEHTOLA 
& KUMPP. 
Laihia 
Puh. 770 247 

Alavuden Kuljetus Oy 
PUH. 20240 

ALAVUDELLA JA TÖYSÄSSÄ: 
• Toim itamme eri soralaatuja 
• Seulottua salaojasoraa ja tiehiekkaa 
• Mursketta 0-16 mm , 0-45 mm 

AURAYHTIÖT 
Tuleva Tapiola-Yhtiöt 

Kokkola, Pitkänsillankatu 37 
Puh . 968-13305 ja 15168 

(FENNIA) 

VAKUUTTAA 
FÖRSÄKRAR 

KESOIL 
PUISTO-HULMI 

Puh. 961-770 444 

RAKENN~OLA OY 
TURKU - HELSINKI - LAHTI - LOHJA - PORI - KUOPIO - JOENSUU 

RlJOKA-MEfRO 
Palvelee Asematunnehssa arK 10-22 sun 12-22 ouh 666388 

t'iPALAIHIAN 
\\\iYOSUUSKAUPPA 

PUH . (961 ) 770 400 

flE INSINÖÖRITOIMISTO 
EERO PALOHEIMO & MATTI OLLILA 
ITALAHDENKATU 23 B, 00210 HELSI NKI 21, PUH 6922433 

■ tiede 

■ taide 

■ tekniikka 

Auramo - erikoisbetonilattiat 
··on 

· iusRoifo 
infumälu 

Kirkonkyläntie 6, Helsinki 70 
P. 352 999 

Kaikkea NAISILLE JA MIEHILLE 
alan työtä Yritämme parastamme 

Avoi nna ma-pe 8.00-18.00, la 8.00-15.00 

'**'"'' 

erikoisbetonilattiolta 
teollisuuden, kaupan ja 
julkisten tilojen tarpeisiin 
täysin koneellistetuin työmenetelmln 

Auramo Oy, PL 668, 00101 H.ki 10 & Va ihde 90-821 022 • Telex 12-1125 

~AURAIIIIO 

JVC AKAI SONY ALPINE 

~ ' . ~ 
HOVRÅTTSESPLANADEN 11 112858 
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• onn1nenoy 
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VAASA 

KOKKOLA 

SEINÄJOKI 

Kun on kylmä -
silloin lämmittää 

Hovioikeudenpuistikko 14, Vaasa puh. 122144 

HIUKSET SIISTIKSI 
VARUSMIESHINTAAN 

UIMAHALLIN 
PARTURI 
Hietalahdenkatu 8-12 
Vaasa 10, puh. 119137 

~ 
~ 

VÄRISILMÄ 

Vammalan 
Väriaitta 
ltsenäisyydentie 10 
38200 Vammala 
Puh. (932) 2895, 41239 

insinboritoirnisto 
PAULI HAKALA KY 

L===.=.::::.:=:.UI l 36200 Kangasala (931) 772 872 1 
Suunnittelua Rakennuaurakointie KVR- urakointia 

Pii~ 
IKKUNA 

PSL HAUTANEN KY 
62375 Ylihärmä , Puh . 46 186 

Kansallis-Osa ke-Pan kki 
Suomen Yhdyspankki 
Helsingin Osakepankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Kokkolanseudun 
Säästöpankki 

RAKENNUSLIIKE K. E. NYMAN OY 

BYGGNADSFIRMA K. E. NYMAN AB 
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Kovaan peliin kestävät seinärakenteet 

ll1l1Ulll(JS SI•C)lf 1, 
Jääkiekkokaukalot • Squashhalliseinät 

~ WAR KAUS SPORT kaukaloseinän pintalcvynä on vane
.. ri, jonka pelipinca on pinnoimcu lasikuirumuovilla ja 

tausta frnoli filmillä . ~!aalaukset on tehty uretaanimaalilla . W AR
KAUS SPORT kaukalo,einä kestää pitkään ehjänä , siistinä ja tur-
vallisena. · 

Teräsrunkoiset W ARKAUS SPORT kaukaloelementit ovat keveitä 
ja siirronkestävia . Kokonaistaloudelliset W ARKAUS SPORT jää
kiekkokaukalo, ovat J:iäkiekkoliiton hyväksymiä ja suosi11elemia . 

W ARKAUS SPORT squash-halliseinät on tehty kestä
mään, sill:i sc in:in pintana on lujall a lasikuitumuovilla 

pinnoi tettu vaneri ja dyueenä uretaanimuovi. 

W ARKAUS SPORT seinässä on ihanteellinen pelipinca, jonka 
k,mmoisuus on 1oka lcuhdassa samanlamen . Kevymä elemente1S1ä 
on helppo pystyuää erillis iä tai kytke_11yjä pel ikent~iä. Seinärakeri
ne on suunnit<l tu yhdessä as1antun11Jo1den kanssa 1a on Squashlu
ton hyväksymä ja suo,i11elema. 

AHLSTRÖM 
VARKAUDEN VANEAITEHOAS 

Tervetuloa viihtymään 
TULLI N PUOf'vl 1 

Mannerhe1m1nI1e 118 puh 412 058 

BUDAPEST 
Iso Roobertinkatu 10 puh 658 400 

VlHERKULMA 
Hameent,e 2 puh 769 379 

Rav,ntola \111\IPATAA .. ,. .. 
Sturenkatu 32-34 puh 7535006 

TALO U S-0 SAKEKA U PPA 
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HÖYRYJUNALLA KESÄSUNNUNTAIS IN 
JOKIOISTEN MUSEORAUTATIELLÄ liikennöi
dään höyryveturin vetämällä museojunalla joka 
sunnuntai 5.6.-28.8 . Lähdöt noin tunnin välein 
klo 12.00-15 .50 ja matkan voit aloittaa joko 
Minkiöltä tai Jokioisilta. 
Tule ja koe omakohtaisesti menneiden vuosikym
menten kiireetön matkanteko III:n luokan vaunun 
puupenki llä istuen . 
KAPEARAIDEMUSEO Minkiön asemalla on 
avoinna klo 12-20 joka päivä 5.6.-28. 8. 
Museorautatien löydät Forssan läheltä. Opastuk
set Helsinki-Pori ja Turku-Hämeenlinna valta
teiltä. 

MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY 
PL 1, 31601 Jokioinen, 
puh . kesäaikana 916-33235, muulloin 923-71134 

kun laatu- ja hintavertailu ratkaisee 

norjalainen 

Vet111,,aks 
Monipuolinen valikoima 
viljely-, sterilointi- ja 
kuivauskaappeja 

0°C-250°C 
531-3301 

ORIOLA OY 
Prolob 
Puh. (90)429 2519 

Sähköasennusalan tukkuliike 
90-716411 

~ SUOMEN SÄHKÖTUONTI OY 
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki 51 
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TEKSTIILIWÖRENGAS 
edullinen, mukava ja varma 
Barum on kehitetty ja testattu 
Tshekkoslovakian vaikeilla vuoris
toteillä, kuivilla ja märillä - Barum 
kestää. 
Säästäkää Tekin rengashankin
nassa. Verratkaa rengashintoja 
ja tutustukaa Barumiin. Ajakaa 
mukavasti ja varmasti - Barumilla. 
Myynti: E-HUOLTAMOT ja alan 
liikkeet. 

Maahantuoja: 

OY MOTOZETOR AB 
Ormuspellontie 5, 00700 Hki 70, 

puh. 90-354 544. 

HARTWALL 


