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'PORRASTELUA' 
Hyvät Porrastuslehden lukijat 

Lehtemme tarkoituksena on toimia Vaasan Rannikkopat
teriston ja Merenkurkun Rannikkotykistökillan tiedotus
lehtenä sekä yhteishengen ja sillan luojana varuskunnan ja 
kiltaveljien välillä. 

Lehtemme sisällön tulee heijastaa Vaasan Rannikkopat
teriston toiminnan ja erikoisesti Aliupseerikoulun oppilas
kunnan sekä Killan osatavoitteita, yhteishengen luomista, 
toverivastuuseen kasvattamista ja perinteiden vaalimista. 
Näihin tavoitteisiin päästään välittämällä lukijalle tietoja 
tämän päivän rannikkotykistöstä, joukko-osastostamme ja 
ki ltatoiminnasta. Tietojen tulee olla ki innostavia, maan
puolustustahtoa edistäviä ja hyviä tapoja pa lvelevia. 

Hyvä joukko-osastohenki syntyy korkeatasoisessa jou
kossa sekä tiukassa ja rehdissä koulutuksessa. Porrastus
lehdellä ja sen eri osapuolilla, Merenkurkun Rannikkopuo
lustuskillalla ja Aliupseerikoulun oppilailla on tärkeä mer
kitys tämän hengen luomisessa. 

Ryhmänjohtajat 
Onnittelen Teitä aliupseerikurssin suorittamisen johdos

ta . Te astutte nyt johtaja- ja koulutustehtäviin joukkoom
me. Se miten Te onnistutte vaativassa tehtävässänne, riip
puu Teistä itsestänne. Ryhtykää innostuneesti ja reippain 
mielin tehtäviinne, suhtautukaa rehdisti alaisiinne ja olkaa 
itse ryhmänne paras mies niin sotilaallisissa taidoissa kuin 
muissakin toimissa. Tällä tavoin aikaansaatte alaistenne 
luottamuksen, jota tarvitsette nyt ja tulevaisuudessa. 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja 

/ ' 

l::uh:C 
3 



Vaasan Rannikkopatteriston 
koJDentajan haastattelu 8.3.85 

Näin se on nähtävä . .. 
Majuri Juhani Haapala, s. 10. 8. 1940 

Raumalla, puoliso Liisa Haapala, ekonomi / 
apul.os.pääll., kaksi lasta - Minna 14 v ja 
Ulla 7 v. VaaRPston komentajana 1. 2. 1985 
alkaen. 

Missä tehtävissä olette olleet ennen siirty
mistänne tänne Vaasaan? 

- Varusmiehenä palvelin Niinisalossa 
kenttätykistössä v. 1961-1962, kesävänrik
kinä TurRtR:ssä, Kadettikoulu v. 1963-
1966, linjanjohtajana RAUK/ S 1 RtR :ssa Iso
saaren linnakkeella 1966-67, opetusupseeri
na TykK:ssa ja linjanjohtajana reserviupsee
rikurssilla TykK/ RtK :ssa Suomenlinnassa ja 
Santahaminassa 1967-70, Kapteenikurssi 
RtK:ssa 1970-71, toimistopäällikkönä 
RtK: ssa vuoteen 1975 , Sotakorkeakoulu 
1975-77, Isosaaren linnakkeen päällikkönä 
1977-78, opettajana Sotakorkeakoulussa 
1978-81, toimistoupseerina pääesikunnan 
op~ratiivisella osastolla 1981-85, josta ny
kyiseen tehtävääni. 

Minkälaisia nämä aikaisemmat työpaikat 
ovat olleet? 

- Jos muistelen mieluisampia vaiheita, 
niin eittämättä ovat antoisampia aikoja ol
leet toiminta reserviupseerien kouluttajana 
ja kuraattorina, RtK:n toimistopäällikkövai
he silloin kun koulu oli juuri perustettu ja 
sen asema luotiin, sekä suuren ja operatiivi
sesti merkittävän linnakkeen päällikkyys. 
Opetustehtävät Sotakorkeakoulussa ja tehtä
vät pääesikunnan operatiivisessa osastossa 
ammattinsa taitavien upseerien työtoverina 
ovat olleet minulle niin ammatillisesti kuin 
muutenkin merkittäviä. 

Millä mielellä otit vastaan nykyisen tehtä
väsi? 

- Olin tietoinen patteriston tykistöllisistä 
taidoista ja korkeatasoisesta henkilökunnas-

4 

ta. Tunsin itseni ylpeäksi ja nöyräksi. Olin 
iloinen ja päättäväinen, sillä nimitys itsenäi
sen joukko-osaston komentajaksi on kuten 
j?kaiselle upseerille niin myös minulle upsee
nn uran kohokohta ja todellinen haaste. 

Mitä asioita pidät tärkeänä joukko-osas
ton komentajana? 

- Pyrin si ihen, että joukko-osastossani 
vallitsee rehti sotilaallinen kuri ja järjestys 
sekä hyvä yhteishenki. Valmius- ja koulutus
tehtävät on suoritettava siten, että asetetut 
tavoitteet voidaan täyttää hyvin ja että va
rusmiehet ja reserviläiset kokevat olevansa 

korkeatasoisessa joukossa ja tiukassa koulu
tuksessa. Pidän tärkeänä, että kantahenkilö
kunta viihtyy työssään ja haluaa kehittää 
ammattitaitoaan. 

- Patteriston koulutusedellytyksiä ja 
-resursseja on voitava kehittää siten, että 
olemme kilpailukykyisiä muiden joukko
osastojen kanssa ja pystymme joustavasti 
mukautumaan uusiin tehtäviin. 

Millaisena näette patteriston ja aselajin tu
levaisuuden? 

- Rannikkopuolustuksen kehittäminen 
jatkuu pääpiirtein samalla intensiteetillä 
kuin tähänkin asti. 

Taistelukentän kuva muuttuu jatkuvasti. 
Lähinnä ilma-aseen vaikutuksen kasvu muo
dostuu rannikkopuolustukselle ratkaisevak
si. Suoja- ja asejärjestelmien kalleus paino
pisteyttää kiinteän rannikkopuolustuksen 
vain valtakunnallisesti tärkeimmille alueille. 
Asejärjestelmät, joiden käyttö on joustavaa 
ja monipuolista, edustavat tulevaisuutta. Tä
män vuoksi rannikkopuolustuksenkin kehit
tämisen painopistettä siirretään liikkuviin 
järjestelmiin, moottoroituihin rannikkopat
teristoihin, ohjusyksiköihin ja rannikkojal
kaväkeen. 

On selvää, että joukko-osastomme edus
taessaan ainoata liikkuvaa rannikkotykistö
joukkoa, joutuu antamaan merkittävän pa
noksen järjestelmien kehittämisessä. Meiltä 
odotetaan paljon, meidän on osallistuttava 
ennakkoluulottomasti järjestelmien kehittä
miseen, annettava panoksemme suunnan 
määrittämiseen, organisaation luomiseen, 
taktiikan kehittämiseen sekä omaksuttava ai
van uusia järjestelmiä. 

Millaisena sitten näen tulevaisuuden? -
On sanottava, että kuulen "historian siipien 
havinan", näin tärkeitä ovat lähivuodet, joi
den aikana ratkaistaan ja työnnetään liik
keelle vuoden 2000 liikkuva rannikkotykistö. 

Mikä on sanomanne kantahenkilökunnal
le? 

- Ammattitaito, kyky tulla toimeen työ
tovereiden kanssa, innostava ja rehti suhtau
tuminen alaisiin sekä halu kehittää itseään ja 
työtään muodostavat lähtökohdat hyvälle 
"vaarpstolaiselle" . Olen tullut tekemään töi
tä kanssanne, jakamaan murheenne ja yrittä
mään yhdessä - tavoitteita meillä on, sen 
tiedän. 

Mikä on sanomanne varusmiehille? 
- Tämän päivän varusmies on epäilyksis

tä huolimatta osoittautunut maanpuolustus
tahtoiseksi ja suorittaa asevelvollisuutensa 
moitteettomasti. - Kokemukseni toimin
nasta varusmiesten kanssa ovat erittäin 
myönteisiä ja parhaat palautteet olen saanut 
joukoista, joissa on vallinnut hyvä järjestys 
ja tiukka koulutus. Varusmiehet edellyttävät 
itsekin, että heille tänä päivänä annettava 
koulutus on kovaa, mutta järkevää ja perus
teltua. 

Asevelvollisuus on jokaisen suomalaisen 
nuoren miehen velvollisuus. Mitä paremmin 
sen suoritatte sitä suuremman panoksen an
natte yhteisen maanpuolustushengen luomi
seen ja sitä suuremman henkilökohtaisen 
tyydytyksen saatte omasta varusmiesajastan
ne. 

Mitä pidät Vaasasta varuskuntakaupunki
na? 

- Vaasalla on varuskuntakaupunkina 
vuosisataiset perinteet. Joukot ovat menneet 
ja tulleet. Tällä hetkellä Vaasan Rannikko
patteristo hallitsee perinteistä kasarmialuet
ta. 

Vaasa on varuskuntakaupunkina erin
omainen. Kaupunki ja lähikunnat ovat aina 
tukeneet joukkojen toimintaa. Yhteistyö on 
ollut hedelmällistä. 

Mutta varuskunnan kehittäminen on asia 
josta on huolehdittava. Vuosisataiseen mii~ 
jööseen on pieteetillä sovellutettava nykyai
kaisen koulutuksen, asejärjestelmien huollon 
ja varastoinnin sekä liikunnan vaatimat tilat. 
Joukoille on myös taattava kunnolliset lähi
harjoitusalueet, ampumarata- ja maastohar
joitusalueet. Uskon, että eri osapuolten tar
peet huomioonottavalla seutusuunnittelulla 
ja asemakaavoituksella nämäkin kysymykset 
voidaan ratkaista. 

Pidän toimintamme edellytyksenä sitä, et
tä yhteistyö Vaasan kaupungin ja muiden 
Pohjanmaan kuntien kanssa kehittyy edel
leen myönteisesti ja laajenee entisestään. 

5 



Lähikuvassa Esa Viitasalo, 24 vuotta 

Karijoella syntynyt liikunnanopettaja, nai
maton, pituus 185 cm, paino 75 kg. Suomen 
mestari kolmiloikassa vuosina -83 ja -84. 
Nuorten sarjassa hopealla pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuissa 10-ottelussa. Maan 
edustustehtävissä ym. ym. Ennätys kolmiloi
kassa -83 16,55 m. 

Tapasimme korp. Esa Viitasalon kiireit
tensä keskellä, pakkaamassa "nyyttiään". 
Rt-kouluun lähtijät oli juuri valittu ja hän oli 
heidän joukossaan. Lähtö Santahaminaan, 
reserviupseerikurssi 178:lle oli edessä. Me
nestystä! 

Palvelus alkoi Egyptissä 11.6.1984 

Varusmiespalveluksensa Esa aloitti Egyp
tissä, edustamalla Suomea ja VaaRPstoa so
tilaiden MM-kisoissa. Tuomisina pronssimi
tali kolmiloikassa tuloksella 16, 10 m. Alo
kasajan hän palveli 1. Ptri:ssa. 

- Armeija on vastannut odotuksiani. Mi
nulla on jo ikää varusmieheksi sen verran, et
tä ei ollut turhia odotuksia niin kuin ehkä 
joillain nuoremmilla. Harjoitusolosuhteet 
ovat vastanneet sitä mitä odotinkin. Olen 
tyytyväinen mikäli tyytyväinen voi olla, ker
too Esa. - Halusin Vaasaan koska täällä 
etäisyydet kotiin ja Kuortaneen Urheiluopis
tolle ovat kohtuulliset. Urheilukouluun en 
halunnut koska siellä olisi joutunut paljon 
holhoavampaan otteeseen urheilun suhteen. 
Olisi pitänyt olla päivittäiset harjoitteluoh
jelmat ym. Sellaisia minulla ei koskaan ole 
ollut vaan teemme valmentajani, Mikko 
Paanasen, kanssa vain kuukausisuunnitel
man. Niitä olen joutunut soveltamaan opis
keluaikanani ja myös täällä armeijassa, jat
kaa Esa. 

- Raskaan palveluksen jälkeen ei kanna
ta lähteä vetämään raskasta harjoitusta. 
Täällä Vaasassa saan soveltaa harjoitusoh
jelmaani palveluksen mukaan ja tämä on sitä 
itsenäisyyttä, mikä sopii minulle, sillä olen 
aina ollut urheilijana hyvin itsenäinen ja tätä 
'linjaa on myös tukenut valmentajani, taka
vuosien maaotteluedustajan Mikko Paana
sen kokemukset kilpakentillä, kertoo Esa. 
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Vapaa-aikaa riittävästi, 
harrastusmahdollisuudet rajalliset 

- Vapaa-aikaa on riittävästi. Lomajärjes
telyt ovat vastanneet odotuksiani. Siinä mi
tenkä yleensä vapaa-aikaa käytetään olisi 
paljon kehittämistä. Varusmiestoimikunta 
voisi toimia aktiivisemmin, mutta tilan puut
teen takia sen toiminta on rajoitettua. Va
paa-ajan vietto on yksilökohtainen asia, 
mutta liian paljon ollaan "laumasieluja". 
Armeijassa kyllä otetaan yksilökin huo
mioon, jos sitä itse asiallisesti haluaa. 

Mieliinpainuvin kokemuksesi 
varusmiehenä? 

- Valatilaisuus, kun alokasaika päättyi. 
Lisäksi jaoskilpailun pikamarssi. En olisi us
konut mitenkä lujaa mies pääsee pakkaus se
lässä kun on pakko. Nämä päällimmäisenä, 
muistelee Esa. -

Maanpuolustus tärkeä asia ... 

- Maanpuolustukseen suhtaudutaan 
yleensä positiivisesti Suomessa verrattuna 
moniin muihin maihin. Niissä metoideissa, 
joilla varusmiesten maanpuolustushenkeä yl
läpidetään olisi joskus tarkastamisen aihetta. 
Kokonaisuutena Esa pitää maanpuolustusta 
ja maanpuolustuksenhengen ylläpitämistä 
tärkeänä asiana. 

Menestys myös varusmiehenä? 

Esa valittiin reserviupseerikurssille, joka 
päättyy maaliskuun lopussa. 

- Rt-kouluun pääseminen oli alusta läh
tien tavoitteena. En ollut kuitenkaan varma 

OY SCAN-AUTO AB 
VAASA 

PALVELUKSESSANNE 
MAAN AUTO 

VAASA, Silmukkatie 19, puh . 122 100 

KOP KUORTANE 
631 00 Kuortane 

mitenkä sinne selviydyn, koska urheilulliset
kin tavoitteet ovat korkealla. Olen kuitenkin 
saanut niin sopivat harjoitusajat, että olen 
voinut sekä opiskella että harjoitella, Esa 
kertoo. Minulla on aina ollut elämässäni 
muutakin kuin pelkkä urheilu. Haluan me
nestyä myös armeijassa, hän jatkaa. 

Takavuosien huippu-urheilijat 
esimerkkeinä 

- Karijoen Myrkynkylässä, missä kotini 
sijaitsee, ei ollut paljon harrastusmahdolli
suuksia. Hiihto, yleisurheilu, painonnosto ja 
lentopallo olivat ne lajit, joita harrastettiin. 
Kolmiloikka tuli mukaan 10-vuotiaana. 

KUORTANEEN 
SEMENTTIVALIMO OY 

631 00 KUORT ANE 

PUKU-LINNA 
69300 TOHOLAMPI 

LASSEN RADIO-TV 
Kauppapuistikko 26 
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Kuusitoistavuotiaaksi harrastin kaikkia laje
ja. Kaksikymmenvuotiaana aloin varsinaisen 
erikoistumisen kolmiloikkaan . Kymmenotte
lukin oli kuvassa mukana vielä nuorten sar
jassa. Monipuolisuutta nuorena pidän tär
keänä, jos jossain lajissa aikoo menestyä. 
Esimerkin vaikutuksen olen kokenut poika
sarjoissa innostusta lisäävänä, jatkaa Esa. 
Mikko Paananen, Pauli Nevala ja Antti Ra
jamäki vilahtavat Esan muistoissa. 

- Antti Rajamäki oli huipulla, kun itse 
olin pubertetti-iässä. Antin vaikutus meihin 
pikkupoikiin oli ratkaisevan tärkeä. Harjoi
tukset suoritettiin yleensä ulkona, koska hal
leja ei ollut. Jalat säästyivät huonoilta hal
leilta ja tottui olemaan ulkona. Kilpailuissa
kaan ei ole säänarmoilla. Huonot harjoitus
olosuhteet vain kasvattivat. Joskus, kun pää
si kavereitten kanssa leirille, niin oli todella 
hauskaa. Karijoen Tapparan joukkueessa 
henki on aina ollut huumorilla höystettyä, 
joukossa on viihtynyt. Kaikella tällä on ollut 
nuorena merkitystä jatkoa ajatellen, kertoo 
Esa. 

Opiskelu ja urheilu 

- Olen opiskellut Jyväskylässä liikunnan
opettajaksi. Olen pysynyt normaalissa tentti-

rytmissä ja urheillut siinä ohessa. Ainakin 
minulle pelkkä urheilu tulisi liian raskaaksi . 
On päiviä jolloin en edes ajattelekaan urhei
lua. On pyrittävä säilyttämään tasapaino. 
Urheilu on kasvattanut ja antanut tiettyä 
varmuutta. Urheilun kautta säilyy tuntuma 
arkipäivään. Oppii suhtautumaan oikealla 
tavalla eri tilanteisiin niin ettei heti ota "pult
tia" vaikka epäonnistuisi. Fyysisen kunnon 
myötä tulee hyvä mieli. Tietää ja tuntee kos
ka "äijä" on kunnossa. Siitä nauttii. Vasta 
sitten pystytään menestymään kun urheilu 
on miellyttävää. Pitäisi voida säilyttää urhei
lun huumori. Se näkyy myös tuloksissa. 

Tavoitteet urheilussa 1985 

- Harjoitusmielessä pikavoiman ja no
peuden parantaminen. Niissä olen maailman 
huipuista jäljessä. Sama ongelma on yleensä 
suomalaisilla. Ei osata rakentaa esim. no
peutta oikein vaikka heikkoudet tiedostetaan 

Esa Viitasalon kilpailulliset tavoitteet 
ovat: Suomen mestaruuskilpailut Lahdessa 
ja Europa Cupin B-finaaliin selviytyminen . . 
Vaasan Rannikkopatteriston hän aikoci loi
kata Suomen kartalle Kajaanissa, elokuussa. 

Kalevi Uuro 

KAUPPAPUISTIKKO 20, PUH. 111000 
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: Taiston tuoksinaa seuranäyttämöllä : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Ei s'oo mikään kumma, jotta Suames 
on mailman etevimmät näyttelijät, sanoo 
Lahrenpään momma. - Kautta aikaan tää-
1' on näytelmäharrastus istunu kansas niin 
lujas kun permu lehemän nahaas. 

Aivan, totta joka sana. Mutta näyttelemis
tä pitää kans ahnahasti kokaalla ja harjoo
tella niinkun me ennen 1930-luvulla teimmä. 
Melkeen kaiket pyhääntiätämät ja arkieh
toot jyrysimmä seurantaloolla. 

Eikä valesta oo . Me olimma niin nuariso
seura-aattehen läpitunkemia, n'otta oma 
opintokerhokin meillä oli. Sehän se nosti 
kykyihimiset näkyysällen niinkun Kruutarin 
Mikinki. Vaikka Mikill'oli pahoon sorakiäli, 
se lausua prätisti runuakin, n'otta pois tiältä. 

Eikä meirän trengänny ikään vanhoja kap
palehia näytellä. Mikill'oli aina uusia omite
koosia knippu varalla. Sen ku väläppäsit ja 
valittit vaan. N'oli kaikki murlesnäytelmiä, 
niinkun Mikki itte sanoo. Ja hirmuusen aate
lisvihaasia, vaikkei miäs olluo eres väipäh
rökseltä nähny koko aatelisia. 

Kerraasti oli Mikki suuren innostuksen 
vallas yliskamaris kriivannu uuren näytel
män "Aateliset ja rusakat Pohojanmaalla". 
S'oli vetävä nimi, muttei oikeen osuva, kun 
ei sittemmin puhuttu rusakoosta halaastua 
sanaa. Aatelisherroja vaan ja meikälääsiä 
kytöjussia vilaji ku vihalaasia. Ja siunattihi 
ja manattihi ja riireltihin torppariasioosta, 
n' otta se ny olikin tärinää. 

Ja tiätysti Mikki sen taas itte ohjas ja tree
nas kovalla kärellä ja karjunnalla. Sitte talvi
pakkaasten vallites me veimmä sen aivan tu
literänä Lappajärven nuarisoseurallen, kun 
menimmä sinne viaraalemahan . 

Huh huh, hikuamhan pakkaa ruveta viälä
kin, kun muisteloo. Totta viä, mä jouruun 
pelaamahan taloonpoikaaspäällikön roolia 
miakka käres. Ja kun Mikki vaatii ehrotto
masti, jotta oikia aset piti hankkia, mun oli 
pakko mennä pyytämhän miakkaa laihnaksi 
Jokipakan Reima-tuffalta, kun s'oli Turkin
soran veteraani . 

Se kovasti vanha äijänkarru asuu piänes 
tönös Alaluhralla joenmutkan niipantehes. 

Ja vaikka s'oli pahoon kuuroo, niin pääsi 
kun pääsikin inallen, kun oikeen raskahasti 
karjuun sen korvahan. Mutta siihen luulo
hon se jäi, jotta lähren Turkin sothan. 

- Hohoo! se huitoo miakallansa ja kiljuu 
kimiästi . - Anna niille riivatun mahome
tiille reiruhun isän kärestä, hohoo! Kun Suo
men Kaarti hyäkkäs pitki rautatiätä Kons
tantinooppelihin, niin joka kerta, kun mä 
tällä miakalla hutkaasin, kaatuu viis turkki
laasta lakanapäätä ja ratakisko katkes kau
pantekijääsiä, hohoo! 

Jetuna poijat, se tappokapines väläji kun 
aamunkoi ja tutkaankin oli terävä kun ma
ronkiäli. Ja sen tohrin taata, jotta johan lap
pajärvelääset oli kerrankin silimät pystys. Ei 
ne ihan vissihin ollu koskaan ikimailmas 
kuullu eikä nähny niin jumalatoonta präis
käämistä ja holottamista ja poukkoolemista 
kun apilansiämenriihellä. 

Koko näytelmäkappales oli sen lisäksi hy
vin verinen . Aatelisia oli viis, kuus äijänpä
tikkää ja kaikki kaikki mä tuikiin ja pänttä
sin maahan. Se otti yleesön niin perinjuurin, 
n'otta aivan se pihaji kun kärmes krassis ja 
pari akkaa traahattihin käsipualesta pihal
len, kun rupes verenhaju tehkö häjyä ja kyä
lööttämhä. Jo toki vähemmästäkin syräntä 
kualettaa. 

Viimmeen mua vastas oli jälellä enää Juu
seentuvan Jaakkoo, joka näytteli aatelisten 
johtajaa, sitä pääpuknaa paroonia, karta
nonherraretalesta. Mikin määräyksestä 
sill'oli päällä vaan valkoonen ja hyvin möh
liä yäpaita. Jaakkoo niinku huamaatti unes
ta siihen tappelunrytinhä ja ilimestyy linnan
sa ovesta pihallen kuuhoolemhan krapsis
kellen rääppiä silimiistänsä. Silloon mä vä
lähytin miakkani taivasta vastaha ja lausuun 
ylevästi jotta 

- Kuule senkin sontiaanen niinkun sak
kiskin on kuallu! 

Ja menin ja tölömäsin miakan Jaakoon 
kuliisien pualoosehen kainalhon niinkun 
Mikki oli neuvonu. Siinä se feili tuli, voi sur
kia sentähre. 

Jompi kumpi meistä pikkuusen klenkah- -
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ylennyksiä patteristossa 
1.2.1985 
- kapteeniksi Ismo Suoraniemi 
- luutnantiksi Seppo Saloniemi 
- ylivääpeliksi Risto Karhula, Sakari Poti 
- vääpeliksi Kari Stenroos 
- ylikersantiksi Jukka Torsti, Timo Kallio 
1.3.1985 
- lääkintäkapteeniksi HLL Erkki Salmi 
- yliluutnantiksi Pekka Kurvinen 
- sotilasmestariksi Kalevi Mäki-Maunus 
- vääpeliksi Reijo Rönkkö 

Merenkurkun Killan 
tiedote 

Vuonna 1985 Merenkurkun Kittaa johtaa 
Pentti Väyrynen ja varapuheenjohtajana toi
mii Teuvo Ikonen. Johtokunnan muodosta
vat Venho Harjula, Eino Rönkkö, Eero Tuo
mikoski, Tauno Palomäki, Ulla Palomäki, 
Aulis Piiroinen, Eino Lauren ja Göran Bäck. 

Killan naistoimikuntaa johtaa Eini Åberg. 
Varapuheenjohtajana on Rakel Virtanen. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
ti, n'otta miakan terävä tutkaan klipsahti ja 
puikkas J aakoon kylkinahaan alle ja kulki 
siälä pari tuumaa. Ja sen saattaa arvata, jot
ta johan miäs parkaasi rumasti. Ja yhtä ak
kaa taas siippootettihin salista porraspää
hän . 

Ei Jaakkoo onneksi rooliansa menettäny. 
Se kaatua rojahti flinkisti siihen näyttämön 
laattiallen toisten aatelisten sekaha. Ja mä 
alootin runollisen loppukaneetin. 

Itte näytelmäkirjaalija Mikki istuu salin 
etupenkis. Ja aivan sen silimät kiiluu ja 
noukka vapaji hurmiosta, ku heristin murha
asetta ja purottelin kun atteekin hyllyltä 
jotta 

- Oi, te Suamen surkiat aatelisjunkkarit 
ja rutimuljukset, näin hullusti teillen käyy, 
kun taloonpoikaa pinssaatta ja pirättä kur
juures. Eipäs kuulu huuliltanna enää hengen 
kuhelmaa, ei krahahrosta. 

Mutta voi hyvät ystävät, jotta prikullensa 
sillä sikunnilla sen Juuseentuvan Jaakoon 
pitikin tehrä se vihiliäänen kölöntyä. Sepä 
tiätty, jotta se nahaanalaanen miakanpisto 
karvasteli, en mä sitä sano, mutta olis ny 
romppi hetkuusen hillinny ittensä. 

Mitä viälä. Se ähkyy ja tuskihnansa puri 
hammasta, n'otta natina kuuluu. Ja samas 
käännähti seliällensä, sai vissihi vattakramp
pikohtauksen, kun nosti toisen jalkansa pys
tyhy ja päästi niin hävittömät mölyt mahas
tansa ja ähkääsi karhiasti päällen, n' otta vei 
multa sanat suusta tykkänänsä. 

- Älä valehtele! huikkas joku yleesöjou
kosta, en tiärä, mullenko vai Jaakoolle. Ja 
ny kaikki luuli, jotta se oliki huvinäytelmä. 
Ja uskua sopii, jotta siitä puhkes niin räävit-
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tömän valtava naurunpräisket ja jalkaan jy
tinä, n'otta torni heiluu . 

Ja sepä selvää, jotta se otti Mikin kunnia
han oikeen aimoostansa, kun ei eres loppu
hun päästy. Aivan punaassa se tormas näyt
tämölle ja huuti jotta 

- Arlvoosa yleesö, rlauhoottukaa, mä 
esitän välis vähä rlunua! 

Ja otti ja rupes pomiloomhan Pilven Veik
kua kun onnetoon. Mutta oli niin ökkööksis, 
n' otta lausuu jotta 

- Sanan toi vain verlisistä tappeluista 
kaarlne, vaakkuin ilman alla, taikka hukka, 
joka kylläisenä kuuses istui ... 

Vaikk'olis pitäny hukan kohralla sanua, 
jotta kotka. 

Lummukan Pitkä-Joeli istuu etupenkin 
pääs hehkuvan kamiinan viäres sopivasti 
pontikoos heilutellen rennosti jalkaa polvel
la, mutta honas mistaakin ja mölähytti jotta 

- Mitä pirua, susi puus! 
Siitä vasta nauru repes. Ja kun Mikki viälä 

kerkes karjaasta, jotta olokaa perlkelhet sitte 
iliman rlunua, niin puhumatta paras. Me 
olimma ny armota kansan silimis vaan suuria 
filosooffia ja köykääsiä huvimestaria, hup
punpuppuja. 

Niin se piirti Mikin luantua, n'otta lähti 
Austraaliahan sillisen kans eikä oo kutkahta
nu. Ja minäkin sain niin pahan takapoukon, 
n'otten siitämisin oo näytelly. Mutta Juu
seentuvan Jaakkoo ei oo hellittyäny viälä
kään. 

No mitä, kun on luannonlahjoja. Ja niin 
vankka taloo, n'ottei ohrakropsu ja teho
paukut kesken lopu. 

t 
Merenkurkun Kilta tekee kunniaa keskuu

destamme poistuneille. 
Killan perustajajäsen Olaf Lindfors 18 . 8. 84 
Kiltajäsenemme Rauha Haapalinna 
26. 12. 84 
Lauri Salmi 19 2. 85 

VMTK työstä 
Puolustusministeriön määräyksissä varus

miestoimikunnille sanotaan: ''Toimikunta 
pyrkii kehittämään varusmiesten sosiaalisia 
oloja, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viih
tyisyyttä . Toimikunnan tulee luoda jokaisel
le varusmiehelle mahdollisuudet tuoda esille 
häntä askarruttavia asioita". 

Tämä on virallisesti ilmaistuna VMTK:n 
tehtävä myös Vaasan Rannikkopatteristossa. 
Käytännössä VMTK:n työn voi jakaa nel
jään eri osa-alueeseen: työ varusmiesten va
paa-ajan harrastusmahdollisuuksien paran
tamiseksi, työ- ja opintoasiamiehen toimin
ta, toimiminen yksittäisten varusmiesten vai
kutuskanavana sekä toiminta valtakunnalli
sella tasolla VMTK-päivillä. 

Vapaa-ajan harrastukset 

VaaRPsto:n VMTK:n vapaa-ajan asia
mies on alik. Putansuu 2. Ptri:ltä. Hän vas
taa videoesityksistä; eli jos haluat jonkin 
tietyn videon esitettäväksi ota yhteys häneen. 
Videoesitykset ovat olleet ehkä näkyvin osa 
VMTK:n työstä. Tulevaisuudessa tullaan 
järjestämään varusmiehille muitakin vapaa
ajanviettomahdollisuuksia. Tämä ei kuiten
kaan merkitse sitä, ettei videoesityksiin enää 
panostettaisi; päinvastoin pyrimme hankki
maan lisää videolaitteita heti kun rahallinen 
tilanteemme sen sallii. 

Työ- ja opintoasiamiehen toiminta 

Kok. Nåhls on toimikunnan työ- ja opin
toasiamies. VMTK tekee kotiutuvista varus-

miehistä työhön ja opiskeiemaan s1J01ttumis
ta koskevan kyselyn. Mikäli olet kiinnostu
nut pyrkimään opiskelemaan varusmiespal
veluksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, 
kannattaa sinun ottaa yhteys kok. Nåhlsiin. 

Varusmiesten vaikutuskanava 

VMTK on suoraan patteriston komenta
jan alainen ja toimikunnalla on oikeus tehdä 
esityksiä varusmiehiä koskettavista asioista 
suoraan komentajalle. Jokaisella yksiköllä 
on oma VMTK-edustajansa; ottamalla hä
neen yhteyttä voit vaikuttaa varusmiesten 
aseman parantamiseen. 

Valtakunnallinen toiminta 

Eri yksiköiden varusmiestoimikunnat ko
koontuvat kerran vuodessa valtakunnallisille 
VMTK-päiville. Tällöin käsitellään yksiköis
sä esiin tulleita, valtakunnallista merkitystä 
omaavia asioita. Valtakunnallinen yhteistoi
minta saattaa tuntua kovin etäiseltä yksittäi
sen varusmiehen kannalta, mutta yhteistoi
minta muiden kanssa avartaa ja mikä tär
keintä, valtakunnallisilla VMTK-päivillä 
tehdyillä päätöksillä on paljon suurempi 
merkitys kuin jonkun yksittäisen toimikun
nan esityksellä. 

Koko toiminta perustuu kuitenkin siihen, 
että jokainen varusmies tuntee VMTK
toiminnan omakseen. Siispä rohkeasti ideoi
den kanssa ottamaan yhteyttä omaan varus
miestoimikuntaan. 

Varusmiesterveisin 
Ilkka Oksala 
Alikersantti 
VMTK:n puheenjohtaja 
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•• 
KESKIOLINJA 

Väinö Esilä ja "mustat lasit". 
Kurssimme P ALLOHUKKA 
Hesasta. Omasi erinomaisen 
kyvyn artikuloida. Motto: 
Ääh .... ? ! ! 

Harju Jori "Hurja" , tanssin 
taitaja Teuvalta. Hallituksen 
varapuheenjohtaja, jonka 
" omalaatuinen" logiikka he
rätti huomiota heti ensi tun
nilla. Motto: "No kun täältä 
katsotaan niin ... " 

Haukka Heikki, "Hawk", 
kurssimme NIPO Hesasta. 
Jäi pinnan päähän priimuk
sen tittelistä, mikä oli selvä 
pettymys. Paras urheilija jo
ka tapauksessa. Motto: "Kat
se tiukasti tänne!" 

Johansson Peter," Johnsson/ 
Evinrude", keilaaja Vaasa
Citystä . Limsa-automaatin 
ahkerimpia käyttäjiä. Hankki 
ennen inttiä kestorusketuksen 
etelästä. Motto: "Ja seuraa
vaksi pidetään 40 minuutin 
tauko." 

Kupari Juha, "Cu", vaasalai
nen ravimies henkeen ja ve
reen. Kävi AUK:n sivutoimi
sesti. Punkka pölyyntyi käy
tön puutteesta. Motto: "Mul
la loppui motivaatio 11.10." 

Laajala Jouni, "Laajis", hil
jainen mies Haapajärveltä. 
Limsakone AU. Omasi erin
maisen kyvyn delekoida. Lin
jan K-spesialisti. Ei pysynyt 
hereillä edes omalla oppitun
nilla, saatikka sitten toisten 
pitämillä. Motto: "Ja sitten varmasti ... ! " 
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Leskelä Matti , " Masa", ener
ginen kuusamolainen, jolla 
pysyi linjanvanhimman hom
ma hanskassa niin leirillä 
kuin patterillakin. Motto: 
''En ole koskaan menettänyt 
malttiani , mutta kun se ta- ' 
pahtuu niin . . . " 

Muttilainen Harri, "Mudis" , 
teekkari Espoosta sitten vii
meisen päälle. Oppilaskun
nan sihteeri, vaikka käsialasta 
ei mitään selvää saanutkaan. 
Kurssin paras latusuunnistaja 
ilman suksia ja sauvoja. Mot
to: "Bulu Bulu Bulu niin ihanaa .. . " 

Nieminen Markku, "Make", 
fyysikko Vaasasta. Suoritti 
AUK:n aikana myös hiihdon
opettajan tutkinnon Vuoka
tilla. Suunnisti itsensä Rate
koon. Motto: "Tubiin or not 
tubiin." 

Paaso Pertti, "Pate", avome
ripurjehtija Oulusta. Ei otta
nut isommalti stressiä muuta 
kuin litteroiden äkillisestä vä
henemisestä. Motto: "Tuta 
nuin. '' 

Porokari Pertti, "Prokari", 
Nurmijärvi. Mies, jolla oli ai
na jokin asia "huonosti" . Oli 
vahvana ehdokkaana kurs
simme luumuksi. Mikä lie tit
telin vienyt. Motto: "Gami
naan lisää puita, täällä on 
kylmä." 

Riippi Esa, "Riibbi" , "kone
mies" Teuvalta. Mies joka ei 
osannut sanoa El. Hoiti aina 
hommansa tunnollisesti. Ko
va poika hiihtämään. Motto: 
"No, jos mää nyt sitten ... " 

Suomela Marko, Seinäjoen 
oma "Nasse-setä". "Kakka
varvas" Seinäjoelta. Seinä
jokelainen jääkiekkoilija. Ko
toisin muuten Seinäjoelta. Si
nutteli muuten kantahenkilö
kuntaakin - MAHTAVAA. 

Tuisku Esa, maanviljelijä 
Ylistarosta. Päivisin hiljai
nen, mutta yöllä kyllä juttua 
riitti. Yllätti hyvällä kurssi
menestyksellä. Saapui patte
rille ajoissa sakon uhallakin 
(150 mk) . Jätti komento
äänen kotiin. 

KUORTANEEN OSUUSPANKKI 
63100 KUORTANE 

KUORTANEEN SEMENTTIVALIMO 

AUTOLIIKE REIJO LÄHDEMÄKI KY 
MYLLÄRINKATU 11 , 65100 VAASA 10 

Puh . 961-118156 

OY HUDSONS' BAY AND 
ANNINGSAB 

VASARATIE 5 , 65350 VASA 35 
Puh. 961-151 277 

TEUVAN OSUUSPANKKI 

T-RAUT A-MAAT ALOUSPISTE 
JUKKA MUOTIO KY 

TEUVA, puh . 962-72393, 72031 

NYKY-OFFSET KY 
PL 5 , 64701 TEUVA 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
TEUVA 

ILMAJOEN PUTKIRAKENTAJAT OY 
60800 ILMAJOKI 

TEE EDULLISET KAUPAT 

KOKKOLAN YKKÖSET liikkeissä 
Foto-Jakobsson , Info-Kirjakauppa, Autoliike Nystedt, 
Kumi·Källström, Urheiluaitta, Slotte, Tekno, Åström . Tervetuloa. 

Tuomisto Jarmo, Nurmijär
vi. Teki punkan todella per
soonallisella tavalla. Löysi it
sensä suureksi yllätykseksi 
AUK:sta . Päivystäjän hom
mat räpylässä , mutta räpyläs
sä oli iso reikä . 

INSINÖÖRITOIMISTO 
SARTEKNO OY 

Asematie 40, PL 8, 63301 ALAVUS 

TURVA SAMMUTINHUOL TO 
MARKKU AHONEN Nurmo Pajantie 

OSUUSPANKKI YHTEISTUKI 
Hovioikeudenpuistikko 1 8 

65100 Vaasa 10, puh . 961-117639 

SEINÄJOEN BETONI OY 
Yrittäjäntie 19, 60100 Seinäjoki 

POHJOLAN VÄRI 
Sisustushalli Askocenter Oulu puh . 981-335411 

Värihalli Hallituskatu 31 Oulu puh. 981-16279 

VV-AUTO OY 
Laturintie 2,65100 Vaasa 

PAULI MOILANEN OY Palokalusto 
Koskelantie 3, 90520 Oulu 

JÄÄSKELÄINEN OY 
Miesten vaatettaja VAASA 

AUTOLIIKE NYSTEDT 

VARATTU 

SIIKAISTEN AUTO- JA 
VAPAA-AIKA 
Puh. 521266 

Merikarvian autohuolto, puh . 511963 
ISMO GRANHOLM 
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VIES TILIN JA 
Heikkilä: Linjamme todelli
nen pallohukka ... Tämä Il
majoen poitsu taisi mussutta
misen ja hikoilemisen paljon 
paremmin kuin sotilaallisen 
käyttäytymisen. Omasi mah
tavan ruokahalun mieliher
kut: Marmeladit ja hapankorppu. Motto: 
Niin mut ku . .. 

Johansson: Kurssin hymypoi
ka Uudestakaupungista. 
Muisti härnätä Heikkilää sa
laisten postikorttien lukemi
sen lomasta. Johansson ei 
saanut tavaroitaan mahtu
maan edes kahteen kaappiin 
ja tämän johdosta saikin koko tupa nauttia 
siivouksesta. Motto: Jussi tarjoo yks tu
pakki . 

Malkamäki: Napakka mies 
Helsingistä, jolla oli muija 
Turusta ja joka kiroili kuin 
lappalainen. Lopuksi lähti 
kiroilemaan nakkiaukkiin. 

Mäkelä: Potkupalloiliia Vaa
sasta, joka rokkasi huki-illat 
ikkunalaudalla. Kurssin pie
ni-suuri mies, joka oli aina 
äänessä ja enimmäkseen vää
rään aikaan. Motto: Leiki
tään et tää on kivaa. 

Romar: "Santsari-Affe" Je
pualta liukeni HV:lle päivit
täin. Tämä kymmenottelun 
taitaja taisi myös viestikalus
ton hyvin. Muut: Affe ei ole 
taaskaan siivonnut. Affe: 
Kyllä oli! 
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KUKKOLA-YHTYMÄ KY 
99800 Ivalo 

AUTONOSTURIPALVELU 
KUKKOLA-YHTYMÄ KY 

Ivalo, puh. 9697-12547 
Rovaniemi puh . 960-17220, 

Koneeseen 911 4 1 

Ruusu: Raumalais-vaasalai
nen toimitusjohtaja, joka ei 
turhia paineita intistä otta
nut. Hiihtävä marssityyli sai 
apukouluttajatkin huvittu
neiksi. "Nasse-setä" oli illan 
Birrareissujen jälkeen sekä 
hyvin vihainen että pettämätön limuauto
maatin kannattaja. Motto: Ei sodassakaan 
aina . .. 

Saari: Tuvan hitsi, joka sanoi 
kokelaillekin mielipiteensä. 
Omasi kurssin komeim
man ... peräpään äänen, jo
ta muut tuvan asukit kuunte
livat kauhuissaan kaasunaa
mari päässä. Linjan vanhim
pana uhkasi välittömästi toimistolla, jos 
hommat eivät sujuneet. 

Seppälä: "Kärsämäen Tra
volta". Linjan ujo-poju, joka 
vältti aina johtotehtäviä. Toi
mi Kärsämäen osuuspankin 
sivukonttorina. Motto: Saa .. . 
an köyhät! 

Vierola: Timppa Vaasasta 
kantoi vk:lta palatessaan aina 
puoli jääkaappia mukanaan. 
Ja mässäsi niitä pimeässä. 

HJALMAR SUOMINEN OY 
Mastokatu 1 , 00160 Helsinki, 

90-177 661 
- huolintaa ja kansainvälisiä kuljetuksia 

TV-RADIO LAHTI-RÖYSKÖ 
Ilmajoki, puh. 546232 

CIPCAP 
Kauppapuistikko 16, 65100 Vaasa 

FOTO-KONE KY 
FOTO-TV-KONE-HIFI-VIDEO 

Yhdystie 3, Ivalo, puh. (997) 113 11 

TYKKILINJA 
Ainali Jukka: Tuvan 5 hiljai
sin mies. Punttasi kaikki VK
vapaat. Kalajoen miehellä oli 
ruista ranteessa. Motto: 
"Hmm ... haeppa ... la
pio." 

Hiili Hannu: Jääkiekkoilija 
Oulusta. 5-tuvan pieni iloinen 
pörröpää. Ei hitsannut lain
kaan. Tuntui viihtyvän pa
remmin jäähallilla kuin ka
sarmilla. Motto: No meitä oli 
Spinksin Leksa, Taylorin Ellu 
ja Rosbergin Keke. 

Kujanpää Kari: "Olli" . Kau
hajokisii. Velmu häröilijä. 
Huomio Kokelas katse oike
aan päin. Värvätty hälytys
ryhmän kuningas, jolla oli 
vaikeuksia itse kuningaspul
tin kanssa. Motto: TJ-190, 
loma TJ-3. 

Nurminen Pekka: Stadin ko
vaaaninen . Linjan Beatles 
fani. VK:lta paluut huomiota 
herättäviä. Mies joka oli ty
killä aina täpinässä. Motto: 
Tupa viis, tupaan parijonoon 
järjesty. 

Palovuori Reijo: Leviänaa
maisin lapualainen. Tupa vii
ren piretyin mies, joka ei ru
tajanu vaikka joutui vähä hä
jympihinkin hommiin. Mot
to: "Kuka lähtöö joukko
hon." 

Dolmatoff Janne: Stadin si
loposki. Taisteli viimeiseen 
asti RTK:n paikasta. Oli kiin
nostunut autoista. Sanoi suo
sikiksi Volvo Amatzonin. 
Motto: "Taas sama biisi." 

Kangasluoma Vesa: Tuvan 
toiseksi paras lapualainen. 
Kunnioitti läsnäolollaan ruo
kailuaikoina. Niinisalo here i 
come. Piti huolen että myös 
muut tiesivät. Motto: ''Em
mä nyt ehri, mun pitää men- --
nä autohalleille." 

Lehto Harri: Tuvan älypää 
Seinäjoelta. Varma RTK-pai
kastaan alusta alkaen. Löysi 
Hankkenille omin päin, mut
ta patterille tulo oli vähän 
niin ja näin. Muisteli mennei
tä legioonavuosia iltaisin. 
Motto: Oli upee Elli, taisin rakastua. 

Ohtamaa Olli: Levyttäjä 
Kokkolasta. Ei niin lyhyttä 
taukoa ettei Olli olisi ehtinyt 
vaaka-asentoon. Pystyssä ol
lessaan tuvan energiapakka
us. Piti huolen ettei limuauto
maatti mennyt konkurssiin. 
Motto: kyllä vanha tietää. 

Rintamäki "jack" Juha: 
Vaasan ensimmäinen punk
kari, kuvassa pirteimmillään 
Uuuri föönatut hiukset). Tun
nettu piristeiden käyttäjä, sii
tä lisänimi Jack Lasol. Kai
ken kaikkiaan ryhdikäs ja kir
kassilmäinen sotilas. Motto: Ei pojat mitään 
kiirettä. 

Ruuhijärvi Heikki: Juu
bamme Hesasta, joka halusi 
ja myös pääsi kotikonnuil
leen Helsinkiin RTK:n leipiin. 
Motto: Sikaa kurssi. 

Saari Henry: Patterin hitsi, 
joka vietti suurimman osan 
vapaa-ajastaan pesuhuoneen 
peilin edessä. Motto: Turpei
nen siivoamaan. 
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Seppänen Kari: Villikarju 
(ampuja) Jyväskylästä. Ah
kera kirjeenkirjoittaja ja vas
taanottaja. Omisti myös Mar
kan Koneen. Motto: Jos kir
joittaa taas. 

Söderlund Peter: Rehti yrit
täjä Hesasta. Tahtoi RTK: 
hon ja sinne myös meni. Tyk
kilinjan priimus joka harras
ti amerikkalaista futista ja 
ateismiä. Oli myös kurssin 
limsakoneen hoitaja. Motto: 
Vauhtia viimeiset miehet. 

Turpeinen Seppo: Luumu 
TURUSTA. Onnistui livahta
maan sätkälle jopa yleistar
kastuksesta. Omaa ennätyk
sellisen määrän vempulamer
kintöjä sairaskirjassa. Sai 
kurssin Häirikkö (?) patsaan. 
Sarjassamme vaikea tapaus. Motto: Ei sieltä 
saa kuitenkaan pizzaa. 

Tervahauta Mika: Tuvan hil
jainen mies. Katosi aina sil
loin tällöin kotiseudulleen 
Ivaloon. Motto: Missä mun 
karvalakki on. 

Uusikylä Petri: Vaasalainen 
perusvelmu. Vastaus löytyi 
jokaiseen kysymykseen välit
tömästi . Taisteli paikan RTK: 
hon. Motto: Oletteks kuulleet 
jätkät että ... 

Uusimäki Aki: Saabisti Kala- .---= ,,.. 
joen hiekoilta. Käyttövar
man autonsa ansiosta loma
matkat suJmvat rattoisasti 
taksilla. Motto: Mikä on TJ
luku, taidan täyttää nippa
nappaa. 

Valtonen Ville-Veikko: (Len
to )palloilija Vaasasta. Mieles
sä vain harjoitusvapaat ja 
hösselit. Käytti loma-aikansa 
yleensä minuutilleen lop
puun, joskus hiukan ylikin. 
Motto: Kukas vaihtaa sii
voushukin? 
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Viitanen Matti: Autokuski 
Siikaisista. Varoi kuluttamas

ta firman suksia koskematta 
niitä kertaakaan. Jatkoi pe
rinteitä. Raatoi päivät pitkät 
rajusti töitä(?) autohalleilla. 
Motto: Onks kuu juustoa vai 
kuttaperkaa. 

Kokelas Uusitalo: Mukava ja 
asiallinen mies Vaasasta, joka 
välillä hiukan tylyttikin. Ker
toi mukavia juttuja ja osasi 
hommansa. 

Vääpeli Haka: Tiukka mies, 
joka tarjosi tykkilinjalle kok
nakkia. 

Tykkilinja: Linja jolla olisi mennyt tosi hy
vin ellei viesti olisi pettänyt. Motto: Parempi 
tykki ajossa, kuin kela selässä. 

INSIRU 

,, 

Aaltonen: Aaltola, kestovem
pula kestokoulutukseen. Kes
tää, kestää ikuinen takuu. 
'Mun ei tartte tulla hiihtä
mään' . 

Anderson: Biba, hymypoika 
Kokkolasta. Lähti Lahteen ja 
aikoo kilpailla Kokkolan pai
kasta rajusti. Lempeä-ääni
nen. 

Dahlbo: Pummi, bulldoggi
naamainen perussotilas, jolle 
kärpänen punkalla = härkä
nen patterilla. VPK-PUMMI
VELI. 

Hagberg: Hagge, Hagert, 
Tom-Tomte, kohta, kohta. 
Nytten on kiire. Mutta mina 
)aitta tama ensin, sitten tule. 
Silmani on epäkunnossa. 
PITI PAJUN KURISSA. 
Kukkelberg. 

Huhmo: VMTL, RTK-yllät
täjä. Mikä täällä kiisuaa. 
Motto: Nyt ei tasan mee hy
vin. Kempeleen kielinero. 

Ikonen: Mr Tilasto, mr 
know-all, RTK-raketti. Lem
pilukemisto 'Kansa taisteli'. 
Littera-taistelija. 

Kamunen: Ennakointi-expert, 
irstailija, aina valmiina. Lin
jan loma-kone 'JAAAA'. 
Sikala-lomailija. Vain yksi 
pahe - rietas elämä. 

TJ-LINJA 
Ketonen: Lusmu, siivous 
myrkkyä. Hersyvin nauru, 
motto: No niin ja levytetään 
siinä. Diggas Haggea. 

Latvala: Laku, TST-sammak
ko. Uppopallo-ihme, liikaa 
upoksissa, josta seurannut 
pallohukka . Luumun ehdok
kaaksi . Lähti sukeltajakurs
sille. 

Lempiäinen: Artturi, PTRin 
hiihtäjä-ässä, mutta kummin
päin sukset tulee jalkaan. 
'Selvä juttu, korjaan tämän 
kyllä.' Diggaa Nåhlsia?? 
Mussu. Suomen ainoasta 
kaupungista. 

Lind: RTK-TYKKI, harjoi
tusvapailla enemmän kuin 
PTRilla. Siivos 'melkein ai
na' alueensa. Pelasi potkupal
loa ja RTK. 

Niemi: Herra-TST, vuoden 
taistelija Uo alokasaikana), 
taisteli itsensä RTK:uun. Nie
mi + Vaasan maila - hyvää 
harjoittelua hankenilla. 

Pajumäki: Vanha Erkki, par
kettien partaveitsi. Hurmasi 
naiset hymyilemällä ja väläyt
telemällä harvoja hampai
taan. Kurssin piristävimpiä 
tyyppejä. Priimus. Varsinai
nen kertoja sai koko kurssin 
kuuntelemaan (naisjuttujaan) 

Ruuttu: Tylyttäjä, Tylyttäjä 
Hyvinkäällä, joka tylytti it
sensä nakki-AUK:uun. Ete
lä-Suomen tulinen kannattaja 
taisteli voimallisesti ja voitol
lisesti pohojalaasia vastaan. 
Sotilaallisten saavutusten 
vuoksi palkittiin tylytys-sauvalla. 'Auta mei
tä ja alokkaita, jos ruokalassa tötöillään.' 
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Salmi: Paavo, Eloveena. Pää
kaupunki-seudun RTK-tykki. 
Valtakunnallinen julkkis suo
raan kaura-pellosta (elovena). 
Siivooja, joka katosi ... sii
vosi hankenilla. 

Salovaara: P-pallisti, Julius, 
Jarkko, 'Lärvi kii tai fläti
see.'' Diggaa Hagertin suvun 
viimmeistä Vesaa. The lonely 
wolf of Ilmajoki. Patterin 
väijykone 1. paikalla. TOSI
MIÄS. 'Kyllä tää on munaa.' 

Valmistautukaa tupa-, kaappi- ja siisteys
tarkastukseen, aikaa 1 min. 
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Savola: Mies, joka maastou
tuu aina ja täydellisesti punk
kaansa. Harrasti milikuva
harjoittelua urheilusta, mutta 
ei viitsinyt siirtyä rasittavim
mille osa-alueille. 

Viitasalo: Harjoittelija-kroo
nikko Karijoelta, joka pomp
pi RTK:hon priimuksena, tie
nasi suklaan voimalla kuntsa
reita jo ennen ensimmäistä 
aamua. 

Lomille /omps . .. 

) 

Kurssi luku/omilla. 

Näe 
mitä 
teet. 

HYVÄN NÄÖN OSOITE - ADRESS FÖR BRA SYN 

~BDÖ 
O 961- 113 479 Vaasanp. 15 Vasaespl. 

Herra Majuri, oppilas Savola 4. Ptrin päi
vystäjä. 

Patterilla ... HERÄTYS. TJ iskee. 
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-~~2~ 
ORAVAINEN 

-Luonnonkaunis kunta 
Tule tutustumaan, retkeilemään 

LOISTEVALAISIMIA JA 
tai järjestä vaikka kongressi. 

SÄHKÖLÄMMITTIMIÄVÖYRILTÄ Meillä voit myös virkistyä niin 
kesällä kuin talvellakin. 

961-56656 Löydät myös ravintolan, hotellin, 66600VÖYRI baareja sekä leirintäalueen. 

Pohjanmaa Oy VARATTU 

un1on 
VARATTU Oy Union-Öqy Ab 

SEINÄJOEN MYYNTITOIMISTO 
PL 122 

Puh . 964-141 883 \ 

Vili du undvika kön 
Oy Lennart i Din bank?? 

Backman Ab - Använd check 

Huolintaa - Kuljetuksia - Använd bankkort 
- Använd betalningstjänst 

Vaasa BANKERNAINYKARLEBY 

20 

VÖYRILLÄ TEITÄ 
PALVELEE: 
Helsingin Osakepankki 
Suomen Yhdyspankki 
Vaasan Osuuspankki 
Vöyrin Säästöpankki 

~lfflJ 
• lähikau,.piaat 
;■; marketit 

SALORA 

~ 
vari-tv 

Suomessa. 
Myynti Vaasassa 

Radio-Servlce 

RAKENNAMME LIIKENNETURVAA 

- liikennemerkit ja opasteet 
- porttaalit ja met.rakenteet 
- vilkut ja käsivalaisimet 
- väylävilkukt ja loistot 
- aitaus- ja suojalaitteet 

RENCOTUOTE OY 
PI 1 46 Mestarintie 20 , 
06101 Porvoo 10 , 
puh . 915-148 922 

Laatua ja viihtyisyyttä Saariselällä 
HOTELLI RIEKONKIEPPI 

9697-81711 

ILMAJOEN OSUUSPANKKI 

21 
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Haka-konsemi 

ko 

Oy Ehrs Ab/ 
Kaustinen & Kattil 

Rovaniemi 
• 

Kajaani 
• 

Kuopio 
• 

Jyväskylä 

Tampere 
• 

Lahti 
• 

Vantaa 
• 

• 

Imatra 

□□□ RAKENNUSKUNTA 
IHAKAIHAKA 

Haapaniemenkatu 5, 00530 Helsinki , puh. 77 051 

ARP 
Mukanakuljetettavuus, Basic-ohjelmoitavuus, monipuoliset 

' 

sovellutusohjelmat, runsas lisälaitevalikoima ja edullinen 

Po ~ 
hinta! Siinä järkisyyt, joiden ansiosta pienikokoiset Sharp-

• taskutietokoneet valtaavat voimalla alaa henkilökohtaisina 

1
,c C tietokoneina kouluissa ja yritysmaailmassa. Valitse sopivin: 

Otrf.,,l11' UUTUUS! PC-1350 taskutietokone . 

P IV ,1 J,, • neljän rivin näyttö (4 x 24 merkkiä) • minigrafiikka (~5<! x 3~ pistettä) ~ 

CE-126P 

-

muistikapasiteetti : ROM 40 ktavua, RAM 5 ktavua • mu1stinlaa1ennus 8 ta, 
16 ktavun muistikorteilla • muistin suojaus • sisäänrakennettu sarjaliitäntä 
• lisälaitteina nauhuriliitäntä (CE-124) tai kirjoitin/nauhuriliitäntä (CE-126P) 
• muistipaikkoja 412 . 
CE-126P kirjoitin, jossa nauhuriliitäntä 
• lisälaite malleihin PC-1245, PC-1251 , PC-1260/1261, PC-1401 ja PC-1350 
• lämpökirjoitin: 24 merkkiä/rivi, n. 48 riviä/min . • nauhuriliitäntä: ohjelmien 
ja tietojen tallennus ja luku nauhalta. 

looo ;;;:::~---- ~~~ . .... ..... 
••• ••• PC-1401 -

taskutietokone · funktiolaskin 
• 3534 ohjelma-askelta • 16 
merkin pistematriisinäyttö 
• Basic-käskyt valmiina 
näppäintoimintoina • erilli
nen funktionäppäimistö 
• muistipaikkoja 468 . 

~ ' ,.· CD c;:J aJ 
• . oOo~ QGc;:) 

o o • ••••• o CDc:ocD 
.,ao• ••••':,.,. (000 

UUTUUS! PC-1260/1261 
lompakko mallinen 

taskutietokone 
• kahden rivin pistematriisi-

näyttö (2 x 24 merkkiä) • muistia 

oo~':. 0 00~ --

00 PC-1245 taskutietokone 
- • 1486 ohjelma-askelta • 16 

merkin pistematriisinäyttö • Basic-käskyt 
valmiina näppäintoimintoina • 18 kirjain
tunnusta ohjelmien nimeämise 
• muistipaikkoja 212 . 

40 ktavua, RAM PC-1260 4.4 ktavua/PC-1261 10.4 
ktavua • PC-1251 , PC-1245ja PC-1401 :n ohjelmat sopi
vat PC-1260/1261 :n • HELP-toiminto • laskentaa no
peuttava simulointiohjelma • muistin suojaus • lisä
laitteina kirjoitin/mikrokasettiasema (CE-125), kirjo itin/ 

nauhuriliitåntä (CE-126P) tai nauhuriliitäntä (CE-124) 
• muisti paikkoja 426/1194 . 
CE-125 kirjoitin/mikrokasettiasema 

• lisälaite malleihin PC-1245, PC-1251 ja PC-1260/ 
1261 • nopea lämpökirjoitin: 24 merkkiä/rivi , n. 48 
riviä/min.• mikrokasettiasema: kompakt ikoko, 
helppo ohjelmien ja tietojen tallennus ja luke
minen, pikakelaukset eteen ja taakse, kierros

laskuri • ladattavat akut/verkkokäyttö. 

PC-1500A taskutietokone 
• 5946 ohjelma-askelta • muistin 
laajuus ROM 16 ktavua, RAM 8.5 

ktavua • 26 merkin minigrafiikkanäyttö 
• ohjelmointikielet Basic ja konekieli • moni - SHARP 

• Laskimet • Tietokoneet 
COITTIC[J PL 139 65 101 Vaasa 10 
(961) 113 611 Telex 74 145 coml sf 

puoliset lisälaitteet • muisti paikkoja 769 . 
CE-150 graafinen kirjoitin, jossa nauhuriliitäntä 
• lisälaite PC-1500/1500A:han • kirjoitin tulostaa merkkejä ja 
kuvioita 4 värillä, 4-36 merkkiä/rivi, 4 kirjoitussuuntaa • nauhu
riliitäntä: ohjelmien ja tietojen tallennus ja luku ulkoiseen nau
hUriin, kahden nauhurin samanaikainen käyttö mahdollinen. 

Myynti : Hyvinvarustetut alan 
liikkeet kautta maan. 
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VAASAN 
•• • • 

·SAHKOOY 
SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN 

TUOT ANTO JA JAKELU 

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

Viirisilmälii eestä 
oilli a tahti din 
!'ll nnostuftseen 

Meiltä saat kaiken mitä tarvit
set onnistuneeseen kodinkun
nostukseen: laatutuotteet ja eri
koisliikkeen laajat valikoimat. 
Ja Värisilmäliikkeessä säestäm
me Sinua hyvillä neuvoilla. 

ViirisUmäliifdteet * 
VARISILMA NAKEE SISUSTA.JAN TARPEET VÄRISILMÄ 
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MATTI EKMAN JA BUGARI 
ARTIST CASOTTO 

YHÄ USEAMPI 
TEKtJÄ VALITSEE 
NYT BUGARIN 

~ PIHLAJAMAA 
~~ marketing oy 

a} LIISANKATU 6 PORI 

KUORT ANELAIST A 
LVI-RAKENTAMISTA 

LVI-ASIANTUNTIJA 

l\JESIVELJETJ 
1KY1 

C 
63100 KUORTANE. Puh . 965-54 433 
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BETONISTA 
PUHEENOLLEN: 

Betoni on kaunista! 
Betoni on ikuista! 
Korkealuokkaiset 
• julkisivuelementit 
• pilarit 
• palkit 
• hallirakennukset 
• Kivi-Parma pientalopaketit 
• KRUUNUTALO-pientalopaketit 
• • erikoistuotteet ym. 
• - ja uusimpana aluevaltauksena 

PARMA-ONTELOLAATAT 

NOPEINAJAVARMOINATOIMITUKSINA! 
Suunnittelusta asennuksiin. Laajentu
neesta nykyaikaisesta täyden palvelun 
betonielementtitehtaasta. 

Valmiina vastaamaan haasteisiin: 

UEO WAASA-ELEmEnT 
65610 Sepänkylä, Puh. (961) 222 866 

Telefax (961) 222 682 

Matkamukava 
Suomen Horizon 

Horizonit myy ja huoltaa 

SCAN-AUTO 
ili 

. 
' 

VASABLA.DET 
- österbottningarnas tidning 

Thrvetuloa 
ostoksille. 

Hyvinhoidetuissa myymälöissä, joissa 
ostosten teko kä-y joustavasti ja vaivatto
masti. Siellä näet merkkimme, myymälöi
den sisustuksen laatutakuun. 

Tavataan ostoksilla, hyvissä merkeissä. 

~ norpe 
Norpe Oy, Teollisuustie 7, PL 23, 06101 Porvoo 10, puh . (915) 131100 
Ammattikoulunk atu 12, PL 81, 04401Järvenpää, puh . (90) 280 8 11 

Suomi-Fulton 
ja Viikko 

höyrykattilat 

• Täysin 
automaattinen 

• Tehokas 
• Nopea höyrytys 
• Yhtenäinen 
• Ei kierukoita 
• Helppo asentaa 
• Helppo hoitaa 
• Kotimainen 

laatutuote 

VALMISTAJA 

0YT00LSAB 
Espoo - Puh . vaihde 90-84 7 044 

~----~, 
~ \ -~ __-:~ - ---.:: -

-----Avustaviin toimistotehtäviin ja kotikäyttöön 
• kevyt ja tukeva rakenne • puskurimuisti ja 46 merkin 
• tyylikäs ergonominen pika korjaus 

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

OLYMPIAC, - koko kirjoittamisen maailma 

~ Vaasan UUSI 
1._7 KonttoriPisteOy OSOITE 

PL 306, Ylä to r i 4 C Puh . (961) 111 705 
65101 Vaasa 10 Huolto 961 112 808 
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' 

~~va·kdaa 

g~g~~ 
Kirjapaho O Tryckeri 

ERIK MARTIN Ky 
Vasaratie 3 B 65350 VAASA 35 

Puh. (961) 154 910, 154 911 

' 

Btelä-Pahjaamaan Voima DJ 
VASKILUOTO 

VAASA 

J:LKKA 
Etelä-Poltjanmaan ykköslehti 

YHDYSPANKKI • 
VAASA 

PARTURILIIKE 

KALLIO 
Pitkäkatu 50 

VAASANMYLLYSTA. LEIPÅHYLLYSTA. 

ELTEKNO OY 
PL 110,06101 PORVOO 

Puh. 915-149333 telex 1733 

TALVEN 
VARMA MERKKI 

TOYOTA 

Suuren talviautotestin kaksoisvoinaja: 
Toyota. Luc TM 3/84. 

VAH>A NYT UlJTEEN 
COROUAAN. LUPAAMME 
SINULLE PAREMMAN 
COROUA-KAUPAN 
KUIN KOSKAAN. ,------------, 1 VOITA HIIlITOMATKA 1 
1 ITÄVALTAAN 1 
1 Osallistu meillä suureen Corolla- 1 

kilpailuun. Käytä samalla hyvak- 1 
1 sesi Toyota-tarviketarjouksiamme. J '------------

TOYOTA 
LAAllJUN VOIT LUOTTAA 

Rinta-Joupin Autoliike 
Meijerink. 5 , 65100 Vaasa 10 
Puh . 961-114980, 118503 
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Ya1•1se pakopu1k•s10 
Th1ä huolella ku•n 
au1omerkk•s•k•n. 

BE!IN.JOE!N 

VARADBAIISIIS 
E. RAJAMÄKI KY 

Lemminkäinen1 
moni rakentaja. 

Maan päällä ja alla. Moottoritiet, asfaltit, 
tunnelit, viemärit, satamat, sillat, 

urheilukentät, virastotalo!. 
Suomessa ja ulkomailla. Tehtaat, vesi

huoltoprojektit, kodit, konferenssipalatsi. 
Pohjoismaat, Iso-Britannia, Neuvostoliitto, 

Lähi-itä, Afrikka. 
Rakennusaineita, pinnoitteita, kateaineita, 

eristysmateriaaleja. 

Re ngasti e 30 - 60100 Se inä j o ki 10 
Puh. vaihde 96 4-25 111- Te lex 72-186 
Postios .: PL-26- 60101 SEINÄJOKI 10 

Näistä tunnetaan 
___ ';? 

• matkailuvaunuistaan 
• tauko- ja työryhmävaunuistaan 
• kioski-, näyttely-, terveydenhuolto

ym. monikäyttövaunuistaan 

Valtuutetuilta Kafi-myyjiltä kautta maan. 

Valmistaja: 
OY LOHJA AB KAFI CARAVAN 
64700 Teuva Puh. (962) 71 761 Telex 73140 kafi sf 

• Satamat ja sillat 
• Väylät ja kanavat 
• Perus- ja pohjarakennus 

v ...... - av 
KUOPPATIE 8-10 00730 HELSINKI 73 FINLAND 

Phone (9) 0 - 364 044 Telex 122379 vespe sf 
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Vanha vaihtoi kuteet 
ja lähti sivilliin 

tienaamaan 
Ilmarisen 

~öeläkettä 
\\ \ /-

- /4 ~ 
~ 

DDSI SUOMI 
Tilaa! 

90-53 031/tilaajapalvelu 

Savon linnan Seudun Osuu"ikunta Tuote 

on ainoa laatuaan 
maamme elintarvikeyrit y"i• 
ten joukossa. Se hankkii, ja- •, 
!ostaa ja markkinoi sekä Ii - on 01 0 
haa että maitoa. 

TARRAT JOKA 
KÄYTTÖÖN 
muovi- ja paperi-
metal Ii- tarrat 
kangas- tilaustyönä 

... 
2$, 

't~~ 
) .~ 
"~ Puh : 961 -152729 ·v 
Kairat ie 8 65350 Vaasa 

PL 118, 06101 PORVOO PUH. 915-145699 

LAMPINEN 
SKI 

MENOA JA MEININKIÄ 

YiKERHO 
KARPALO 

~ KO~KI· 
~ !!!!~~2~1~ 

(: commodore 
CG/\PUTER 

TRICONSULT 
YRITYSDATA 

Pl/spankatu 19 A 06100 PORVOO 
(915) 149 900 

33 



Arkkitehtitoimisto 

Aitoaho & Viljanen 

Klemetinkatu 11 , Vaasa 1 0 

INSINOORITOIMISTO 

TIMO TEPPO Ky 
Raastuvankatu 21 B, 651 00 Vaasa 

Puh. 961-119122 

Rahan osoite ja masin laina 

Valokopiolaitos - Ljuskopieringsanstalt ~ TEUVAN" 
S. LAHTINEN & KNI ~ SÄÄSTÖPANKKI 

Ylätori 4 C 

l<ronoby 

'8" 45 026 

KOKKOLAN PANKIT: 
•~ KANSALLIS-
0 OSAKE-PANKKI 

puh. 14644 

HELSINGIN ""' OSUUS- 6 STS -PANKKI 
OSAKEPANKKI '-t"' PANKKI .,. '""' 
puh 1UU puh 23444 

~ POSTIPANKKI 
~ puh20151 

puh 1<111 
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PL 23, 64700 TEUVA, PUH. 962-71351 

KARIKOSKI KY 
* K-MARKETKauhajoki 

963-11499 

* K-MAATALOUSKESKUS 
- Kauhajoki 963-1 2311 
- Teuva 962-71505 

* KESOIL Teuva 962-72155 

Asu ja viihdy Vöyrillä -
hanki työpaikka Vaasan
seudulta 

•• 

VOYRIN KUNTA 
ELINKBNOLAUTAKUNTA 




