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Hyvät porrastuksen lukijat 

Tätä kirjoittaessani ajatukset suuntautuvat kohti Ro
vajärven tykistöleiriä. Leiriä, jonka aikana rannikko
tykkimies- ja kenttätykkimiestaidot asetetaan testiin ja 
vertailuun. 

Kysymys on taidosta ja kyvystä. Pelkkä tietämys ei 
riitä. Toisilleen ristiriitaiset vaatimukset tarkkuudesta 
ja nopeudesta ovat tosiasioita. 

Menestymiseen on vain yksi tie - jatkuva koulutus ja 
harjoittelu. Kokonaistulos on kuitenkin aina riippuvai
nen ihmisestä. Ammattitaitoinen, kurinalainen ja me
nestystä haluava henkilökunta ja varusmiehet ovat avain
asemassa. 

Harjoitus tekee mestarin myös henkisesti. 
-Me lähdemme leirille ylpeyttä tuntien aikaisem

pien leirien hyvistä saavutuksista, hyvin harjoitettuna ja 
valmiina kohtaamaan uusia haasteita! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
Juhani Haapala 
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Kohti Rovajärveä 
Itse Rovajärvi on pieni, noin 3 km:n pituinen ja 

puolen kilometrin levyinen järvi Rovaniemi - Ke
mijärvi - maantien varressa, noin 60 km :n päässä 
Rovaniemeltä. Sensijaan ampumakenttäalue, jo
ka 1100 km ': n su uruisena levittäytyy nimikkojär
vensä itä-, länsi- ja pohjoispuolelle, on yksi länti
sen Euroopan suurimmista. 

Pääosan maa-alueesta omistaa Metsähallitus , 
jolta puolustusministeriö on vuokrannut alueen 
pääasiassa kenttätykistön ampuma-alueeksi. Alue 
kuuluu puoliksi Kemijärven kaupunkiin ja puolik 
si Rovaniemen maalaiskuntaan. 

Varsinainen leirialueen rakentamisvaihe käsitti 
vuodet 1949 - 1956, jona aikana rakennettiin pää
osin nykyiset patteristojen majoitusalueetja tiet. 

Kenttätykistön rinnalle a lueesta on muodostu
nut myös VaaRPstolle merkittävä koulutusalue, 
jossa on ti laa laajoihinkin harjoituksiin ja kovapa
nosammuntoihin . Patterista suuntasi ensimmäiset 
matkansa Rovajärvelle jo Suomenlinnasta ja tule
va leiri on jo kymmenes Vaasasta suuntautuva lei 
ri . Ollaan siis tavallaan juhlaleirin odotuksessa. 

ROVAJÄRVEN AMPUMAKENTTÄALUE 
(n 1100 km 2 ) 
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Patteriston leirirytmi on ollut joka toinen vuosi, 
parillisina. Leiri on ollut ja on nytkin melkoinen 
haaste niin henkilökunnalle kuin varusmiehillekin 
selviytyä siell ä erittäin vaativista tehtävistä hyvin. 
On selvää, että kuvaan astuu kilpailutilanne kent
tätykistön ja VaaRPston välill ä. Parasta kuitenkin 
on, että tämä rehti toiminta takaa koulutustulok
sena ammattitaitoisia tykkimiehiä rannikkotykis
tönkin reserviin. 

Henki lökunnalle leiri antaa tilaisuuden oppia ja 
harjaantua epäsuoran tulen käytön toteutuksessa 
komppanian, pataljoonan ja prikaatin puitteissa. 
Koska taktillisiin tilanteisiin liittyy kovapanos
amunnat on harjoituksiin paneutuminen ja niiden 
opettava merkitys korkeaa tasoa. 

Rasittavuudestaan ja vaativuudestaan huoli 
matta niin kouluttajat kuin varusmiehetkin pitä
vät leirejä mielekkäänä koulutusmuotona . 

Leiri on alusta loppuun tiukkaa koulutusta, jota 
todistanee tämän kesän leirin yleisohjelma. 

Kar-Ja l.i n lyk 1s torykme ntt1 
(Vekar-an1,11·v,) 
Uudenmaa " Pr- 1i..a•t1n r dttr, , ,q r, 
(Oragsv,k 

MITTJJ,,,KAA'I/A 
0 

Jäåi kar,patter,sto 
{Hameenl,nnai) 

6 8 10 11.rn 

Ka11'\1Jun Pr,kaat,n Patter,sto 
(K..iJaan,) 

Kr.inaat,nhe,t~~ 
le 1r1 

Leirin yleisohjelma 
Su 27.7. lähtö Vaasasta junalla 
ma 28. 7. tulo leirille ja leirivalmistelut 
ti 29. 7. patteriston taisteluharjoitus 
ke 30.7. " 
to 31.7. " 
pe 1.8. suora-ammunta, patteriston ampuma-

harjoitus 
la 2.8. patteriston ampumaharjoitus 
su 3.8. leirijuhla 
ma4.8. patteriston ampumaharjoitus, viivytys-

puolustus 
ti 5 .8. " 
ke 6.8. patteriston taisteluharjoitus 
to 7.8. " 
pe 8.8. patteriston ampumaharjoitus, hyökkäys 
Ja 9 .8. " 
su 10.8. sotaharjoitus 
mall.8. " 
ti 12.8. " 

ke 13.8. " 
to 14.8. " 
pe 15.8. tulenaloituskilpailu 
Ja 16.8. lähtö leiriltä, juna 
su 17.8. paluu Vaasaan 

Sääskistä , mäkäröistä, harjoitusten raskaudes
ta, härkävaunuista , avolavoista , upottavista sois
ta , korkeista vaaroista , harvoista iltalomista jne. 
huolimatta leiri jättää jokaiselle pysyvän muiston 
varusmiesajoi lta . Aikaisempien kokemusten mu
kaan tuo muisto on ollut lähes poikkeuksetta mitä 
positiivisin . Varsinkin leirioloissa hyvin merkittä
väksi tekijäksi muodostuu joukon henki , jonka 
luomisessa jokaisella on oma osuutensa. 

Rt-miesten henki on leirillä ollut korkealla ja 
myötävaikuttanut hyviin tuloksiin . Nyt on uuden 
ikäluokan vuoro jatkaa hienoa perinnettä ja muis
taa, että jokaisen miehen tehtävä kovapanosam
munnoissa on vastuullinen , sen tunnollinen täyttä
minen takaa hyvän tuloksen. 
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VMTK:n kuulutnisia 

Uusi varusmiestoimikunta järjestäytyi keväällä 1986 
seuraavasti: 

Uudeksi puheenjohtajaksi sekä tehtävien yhdistämi
sen myötä myös työ- ja opintoasiamieheksi valittiin alle
kirjoittanut , vapaa-ajan asiamieheksi alik. Ojaranta , 
työsuojeluasiamieheksi ja kokelaiden edustajaksi kok. 
Ladvelin sekä toimikunnan sihteeriksi alik. Kangas. 

V. 1986 kesä tulee Vaasan Rannikkopatteristossa 
olemaan hyvin kiireinen; päällimmäisenä tietenkin Ro
vajärven tykistöammuntaleiri 27.07.-17.08. jonne 
VaaRPsto joka toinen vuosi osallistuu sekä sitä edeltävä 
Lohtajan harjoitusleiri. . 

Maastossa olosta huolimatta VMTK:n toimintojen 
näkyvin ja tärkein osa kohdistuu näin kesällä alokase
rän 11/ 86 aktivointiin etenkin erilaisten pelien ja kilpai
lujen muodossa. Toisaalta patteriston sijainti keskellä 
Vaasan kaupunkia aiheuttaa sen, että patterille ei - var
sinkaan kesällä - jäädä viettämään vapaa-aikaa. 

Saapumiserä 11/86 sai perustiedot Rantapyssy-alokas
infosta, jonka VMTK toimitti alokkaille saapumispäi
vänä. VMTK:n juhannuksen "kiinniolleille" - jalkapal
loturnaus sai myös positiivisen vastaanoton (tulokset 
toisaalla lehdessä). 

Tilanteen rauhoittuminen muutaman viikon varus-

KAMERA-LINTALA 
Vaasanpuistikko 20, VAASA 

Puh. 961 -113 730 

KALUSTETALO 
ARNE BERGKy 

Lentokentäntie 1 

EXPOLEOy 
Opastinsilta 8 E 

00520 HELSINKI 
puh . 90 - 144 044 

JOPEN GRILLI PAKARI Ky 
Huutoniementie 59 

65230VAASA 

ROVANIEMEN 
KONEPAJAKy 

LAPUA 

Oy HUBER Ab 
Kairatie 1 

65350 VAASA 
puh. 153 555 

miespalveluksen jälkeen sekä 11/ 86 erästä tapahtuva 
uusien VMTK:n yksikköedustajien valinta mahdollista
vat VMTK:lle uudet, entistä perustellummat toimin
nat. 

TYÖ- JA OPINTO ASIAMIES ON: 
- koulutus- ja työpaikkoja koskevan tiedon välittäjä 
varusmiesten ja työvoimaviranomaisten välillä. 
- luottamushenkilö varusmiesten työ- ja koulutusa
sioissa. 

Työasiamiestoiminnan tavoitteena on varusmiesten 
työhön ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen si
ten , että mahdollisimman monella olisi kotiutuessa työ
tai koulutuspaikka tai, että varusmiehet olisivat tietoi
sia ja motivoituneita tätä hakemaan. 

Varusmiestoimikunnan toimistossa (2. ptrin ullakol
la) on vapaasti käytettävissä erilaisia tiedotteita ja kir
jallisuutta niin työpaikkaa etsiville kuin opiskelupaik
kaa hakevillekin. Viikottain jokaiselle patterille jaetta
vassa Työmarkkinat - lehdessä kerrotaan avoinna ole
vista työpaikoista ja työllisyyskursseista. Allekirjoitta
neen tehtävänä on vastata varusmiesten kysymyksiin 
työpaikkojen hakuun ja opiskeluun liittyvissä asioissa. 
Jos aiot pyrkiä johonkin oppilaitokseen tai yrität löytää 
työtä varusmiespalveluksesi jälkeen, OTA YHTEYT
TÄ! 

Alik. J-M Peltomaa 
VMTK:n puh.joht, työ- ja opintoasiamies 

Sportrnagasinet 
urhe1lua1tta 

MATTSSONOy 
PIETARSAARI 

H & S IMPORT Ky 
Myllärinkatu 21 , 65100 VAASA 

Puh . 961 -120 754 

Malax Bageri & conditori 
66100MALAX 

SUOMALAISET VIIHTYMÄHOTELLIT 
JA RAVINTOLAT 

KANTT ARELLIS 
V AASA • KOKKOLA • LAIHIA • LAPUA 

RAAHEN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

Kirkkokatu 34 

92100 RAAHE 
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V aaRPsto marssilaulukilpailuissa 
14.-15.5.1986 

Auk:sta valittiin 20-miehinen joukko edusta
maan VaaRPstoa Santahaminassa järjestettäviin 
marssi- ja laulukilpailuihin . Kilpailuun osallistui 
17 joukkuetta eri varuskunnista ympäri Suomea. 

Kilpailun tarkoutuksena oli löytää uuden tyylisiä 
marssittavaksi sopivia kappaleita. 

Luutnantti Taipalus valitsi marssiosaston , joka 
harjoitteli eri tyylisiä marssikuvioita kaikissa mah
dollisissa tilanteissa kuten esimerkiksi ruokalaan 
menossa. 

Everstiluutnantti Haapala seurasi harjoituksi
amme ja kannusti meidät parhaaseen mahdolli
seen tulokseen. 

Varsinainen kilpailu pidettiin 15. päivä touko
kuuta , mutta marssiosasto ja VaaRPston soitto
kunta matkasivat Helsingin Santahaminaan jo 
edellisenä päivänä hiomaan vielä viimeisiä kuvioi
ta. 

Marssiosasto majoittui Uudenmaan jääkäripa-

taljoonan kasarmirakennukseen ja vielä samana 
päivänä suoritettiin niin sanotut sisäänmarssit se
kä tutustuttiin kasarmialueeseen. 

Varsinainen kilpailu oli kova ja joukkueet olivat 
erittäin tasaväkisiä. 

Kilpailun jännitystä lisäsi myös se , että kilpailu 
televisioitiin , kilpailun juonsi Timo T.A. Mikko
nen , joka sai tunnelman nousemaan korkealle 
marssijoiden keskuudessa. 

Vaasan Rannikkopatteristo sijoittui erittäin hie
nosti seitsemännelle sijalle , josta kiitos musiikki 
majuri Tuulelle. 

Kokonaisuudessaan Marssilaulukilpailu oli 
erittäin antoisa ja mielenkiintoinen komennus . 

Korpr. Ikonen 
Korpr. Lattunen 

Valtakunnalliset VMTK-Päivät 
Utissa 8.-10.4.1986 

Sitä miten korkealle varusmiestoimikuntatyötä 
puolustusvoimissa arvostetaan todisti mm. 
VMTK-päivien osanottajaluettelo . Päiville ottivat 
osaa mm . PM Veikko Pihlajamäki, Kenr. Jaakko 
Valtanen ja eduskunnan oikeusasiamies Jorma S. 
Aalto, He kaikki korostivat puheissaan VMTK
työn tärkeyttä nyt ja tulevaisuudessa. 

3-päiväisillä VMTK-päivillä olivat lisäksi mu
kana mm. kaikkien joukko-osastojen VMTK:n 
pj :t, jotka jaettiin päivien ajaksi asiantuntijajäse
nien tukemiin työryhmiin . Asiantuntijajäsenet 
työryhmissä olivat kunkin alan vastuuhenkilöitä 
Pääesikunnasta. 
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Työryhmät käsittelivät yhteensä 67 esitystä , 
joista hyväksyttiin 42, hyväksyttiin muutoksin 18 
ja hylättiin 7. Pääasiallisin syy hylkäämiseen oli, 
että esityksen asiat eivät lainkaan kuuluneet puo
lustushallinnon päätösvaltaan tai esitetty asia oli 
jo toteutunut. 

Voidaan siis todeta, että päivien tarkoitus : 
- käsitellä VMTK:n toimialaan kuuluvia sellai
sia aloitteita, joilla on / saattaa olla yleistä merki
tystä kaikille varusmiehille - toteutui erittäin hyvin 
ja saavutetut konkreettiset tulokset olivat rohkai
sevat jatkamaan ponnisteluja VMTK-työn hyväk
si. 

Aloitepalkintoja 
Vaarpstoon 

SILMÄLASI SOPPI 
Sibeliuksenkatu 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 

PUKINKULMANKIOSKI Ky 
Gerbyntie 6 

65230 V AASA 23 

VIMPELIN 
METSÄHOITOYHDISTYS 

62800 VIMPELI 

VARMA 
Kauppapuistikko 28 

AKKU ALANKO 
Kellosepänkatu 5 

Puh. 961-111355 

Vaasan Rann ikkopatteristoon tuli useita aloite
palkkioita viime vuonna tehdyistä a loitteista . 

Patteristossa palkitut keksinnöt kuuluvat niiden 
90 aloitteen joukkoon, jotka ovat viime vuoden ai
kana syntyneet puolustusha llinnon eri tasoilla. 
Niistä 56 on hyväksytty ja 19: lle on myönnetty ra
hapalkin to. 

Teknikkoyliluutnantti Pentt i Holma ja sotilas
mestari Raimo Kuusinen saivat a loitepalkinnon 
tasokeskiöstä. 

Uusi tasokesk iö tulee korvaamaan nykyiset kes
kiövaunut. Tasokeskiön "sydän" laskinviivain yk
sinkertaistaa ja keventää keskiön. Niinpä se voi
daan sijoittaa telttaan tai vaikkapa taivasalle. Uu
tuuden käyttöönoton myötä vähenee keskiömies
ten tarve jopa puoleen nykyisestä . 

Uudistus ei muuta laskimen roolia, sillä rannik
kotykistön ammunnat perustuvat tulevaisuudessa
kin laskimen antamiin arvoih in. Käsikäyttöinen 
tasokeskiö toimii tietokonelaskimen varajärjestel
mänä. 

Vaasan Korjaamolla työskentelevät v-kersantti 
Seppo Saarela, autonasentaja Seppo Oikkonen ja 
autonasentaja Henry Lång saivat kaikki aloitekun
niakirjan ja rahapalkinnon yhteisestä aloittees
taan. Aiheena oli SISU A-45: n jäähdytt imen asen
nusteline. Aloitetoimikunta kii ttelee päätökses
sään aloitetta näppäränä ja aikaa säästävänä pa

rannuksena sekä kiitettävää aktiivisuutta osoittava
na työnä. 

AUTOKOULUKANERVO 
Virastotalo 

62100 LAPUA 

K-RAUTA VAASA 
PL 5-6 

65101 VAASA 

SIIKAISTEN AUTO 
JA VAPAA-AIKA 

29810 SIIKAINEN 

KESKO Oy 
Sepänkyläntie 4 

AUTO YLÄNKÖ Ky 
Olympiakatu 5-7 
65100VAASA 
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Puolustusvoimien 
pesäpallomestaruudet 
ratkotaan Vaasassa 

Puolustusvoimiemme pesäpallomestaruu
desta on kilpailtu jo vuodesta 1922 lähtien . 
Vuosina 1922-39 pv:n pesäpallomestareita 
olivat mm. Suomen Valkoinen Kaarti , Viipu
rin Rykmentti ja Tampereen Rykmentti. Nä
mä joukko-osastot ovat tänä päivänä osa puo
lustusvoimiemme historiaa. Sodista johtuen 
ei vuosina 1940-49 · etty mestaruuskilpailu
ja. Ne aloit ttiin uudestaan v 1950, jolloin 
mestaruuden voitti Reserviupseerikoulu. 

Vuosien 1954-1985 puolustusvoimien pesä
pallomestarit (pl v 1965-66, jolloin ei kilpail
tu) ovat: 

Kymen 
Jääkäri pataljoona 
Satakunnan 
Tykistörykmen tti 
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10 mestaruutta 

7" 

Pohjanmaan 
J ääkäripataljoona 
Keski-Suomen 
Pioneeri pataljoona 
Karjalan Prikaati 
Savon Prikaati 
Kaakkois-Suomen 

5 " 

5 " 
1 mestaruus 

1 " 

Rajavartiosto 1 " 
Vaasassa 14-15.7.86 pidettävät kisat ovat 

patteriston järjestäminä ensimmäiset. 
Tätä kirjoitettaessa karsintasarja oli vielä pe
laamatta, joten lopputurnaukseen selviyty
neet joukkueet eivät olleet vielä tiedossa. · 

Keski-Suomen Pioneeripataljoona puolus
tanee kuitenkin viime vuotista mestaruutta. 
Ennen kaikkea toivomme oman joukkueem
me selviytyvän lopputurnaukseen ja menesty
vän siellä hyvin. 

Juhannuksena V aaRPstossa 
kisailtiin tikanheiton ja 

jalkapalloilun merkeissä 

.. --

iil:-i 
"1 

' ·I !11 

"Ponnistusvoimaa löytyy" 

Jalkapallo : 
- pelattiin Kasarminkentällä 
- kussakin joukkueessa 12 r. :estä (9+3 vaihto-
pelaajaa) 
- peliaika 2x20 min. 
Lauantai 21 .6.: 
1. Ptri -Eptri3-4(0-0)(l-l) 

Tapahtumat: Maalittoman ensijakson jälkeen 
Eptri aloitti maalinteon alokas Ketelän johdolla . 
Toista puoliaikaa oli pelattu tällöin 6 minuuttia. 
1. Ptrin maalivahti tkm Tapio oli löysähkön vedon 
edessä voimaton. 5 minuuttia ennen pelin loppua 
täräytti a lokas Niemi nahkakuulan Eptrin pömpe
liin ja seurasi rangaistuspotkukilpailu. Sen Eptri 
vei vuorenvarmasti nimiinsä. 

Edukseen pelissä esiintyivät Eptrilta a lik Kilju
nen sekä yritteliäs alokas Dahl. 1. ptrin tukipyl-

väänä hääri tkm M ultanen. 
2. Ptri - 3 . Ptri 3-4 (3-3) 

Tapahtumat : VMTK:n puheenjohtaja alik. J-M 
Peltomaa sijoitti pa llon 2. ptrin verkkoon , kun pe
liaikaa oli ehtinyt vierähtää ainoastaan viitisen mi
nuuttia . 

Senkin perään hänelle tarjoutui tilaisuuksia 
runsaasti maalitehtailuun , mutta eipä ottanut on
n istuakseen. 

1-1 numerot tehtaili 2. ptrin aina liukas alik . 
Mattila . Sitten maalailtiin tähän tapaan : 
1-2 Tkm Miettinen (12 min .) 
2-2 Alok Kyrkkö (14 min.) 
2-3 Tkm Strömberg (15 min.) 
3-JAlokUusimäki (19min .) 

Toisella puoliajalla pelin ratkaisu tapahtui pi
an . Kun erää oli pelattu viisi minuuttia, latasi 
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alik. Oikkonen yläriman kautta pallon rysaan. 
Tämän jälkeen ei maaleja enää nähtykään, sillä 3 
ptri tyytyi varmistelemaan voittoaan - eikä 2 ptris
ta ainakaan tällä miehistöllä ollut 3.ptrin maalin 
suulle pienintäkään asiaa . 

Pelissä loistivat 2. ptrilta liberona toiminut a lik . 
Ala-Jokimäki sekä 3. ptrilta alik. J-M Peltomaa 
sekä tkm Strömberg. 
Lauantai: 2 1. 6. 
Eptri-2. Ptri 3-2 ( 1-1) 

Tapahtumat: Kun peliä oli pelattu runsaat viisi 
minuuttia, siirtyi 2 . ptri 1-0 johtoon alok. Kuja
Jan osumalla. 18. minuutilla Eptrin voimahahmo 
alok. Jantunen pukkasi pallon tyylikkäästi maa
liin suoraan kulmapotkusta. Muuten ottelu oli ta
saista nyhjäämistä koko ensimmäisen puoliajan. 

Toisella pelijaksolla seurasi monia dramaattisia 
vaiheita heti erän alussa. Dramaattisin niistä oli 
kuitenkin se, kun alik. Kiljunen poimi 2. ptrille 
tuom itun rangaistuspotkun kuin kypsän marjan. 
Hiljalleen ote lipsui Eptrille ja alok . Jantunen niit
tasi nahkakuulan ottelun toisen jakson 11. minuu
tilla vastustamattomasti 2. ptrin. verkkoon. Viisi 
minuuttia myöhemmin 2. ptrin pömpeli soi taas : 
alik. Kiljunen oli vieraillut siellä perin tuloksek
kaasti. Aivan pelin lopussa 2. ptri yltyi valtavaan 

taistoon, mutta tuloksena ainoastaan yksi kassi, 
joten molemmat pisteet taas kerran Eptrille. 

Kentän johtotähtiä olivat alik. Kiljunen ja a lok . 
Jantunen Eptrilta . 2 ptrista kunnostautui alok. 
Riikonen yritteliäisyydellään . 
3. Ptri-1. Ptri 5-4 (4-1) 

Äärimmäisen mielenkiintoinen taisto, tähänas
tisista peleistä ehdottomasti värikkäin. Ottelu a l
koi sensaatiomaisissa merkeissä: kun peliä oli 
käyty vajaat 6 minuuttia , oli I ptrin maalivahti J 
Virta saanut poimia pallon kolme kertaa selkänsä 
takaa. 

1-0 TkmMiettinen (3min.) 
2-0 Tkm Strömberg (4 min.) 
3-0 Alik Peltomaa (6 min .) 

Sitten 1. ptri suoritti maalivahdin vaihdoksen ja 
peli rupesi kulkemaan aivan eri tahtiin. 

Tkm Nieminen latasikin pallon matsin 10. mi
nuutilla 3. ptrin rysään - mutta viiden minuutin 
kuluttua tästä osumasta 3. ptri kuittasi: Tkm 
Miettisen lapikas puhui, ja 1. ptrin verkossa lepäsi 
pallo jo neljättä kertaansa. 

Seuraava puoliaika: 1. ptri aloitti mahtavan ta
kaa-ajon ja jo viiden minuutin pelin jälkeen alik. 
Takko pyssytti tuloksekkaasti; 4-2. Alik. Maridell _,. 

"Juhannu.sjalkapallotumauksen voittajajoukkue - 3. ptri" 
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teki täysosuman toisen jakson 10. minuutilla ja ti
lanne o li kutkuttavasti 4-3. 3 ptrin terhakka kär
kimies a li k. Oikkonen kolisutteli vä lillä jo vastus
tajan tolppiakin, mutta se ei vähennä yhtään sitä 
tosiseikkaa, että 14. minuutilla tkm Nieminen ta
soitt i ottelun 4-4 mahtavalla kudilla. Minuuttia 
ennen loppuvihellystä 3 ptrin tukipylväs tkm Ström
berg vei pallon väkisin 1 ptrin pömpeliin - ja peli oli 
sillä selvä. 

Ka iken kaikkiaan hieno ja tapahtumarikas ot
telu. 
Sunnuntai 22.6. 
1 Ptri-2 Ptri 8-5 ( 4-3) 
- otteluaika 2x30 min. 
1. puoliaika: 
alik. Ala-Jokimäki 
alik. Takko 
kok. Koskinen 
a lok. Westerback 
a lok. Suominen 
a lok. Suominen 
alok. Lähdemäki 
2. puoliaika: 
a lok . Suominen 
alok. Niemi 
alik. Ala-Jokimäki 
alok. Kärk in en 
a lik . A la-Jokimäki 
alok. Kärkinen 
Eptri-3 . Ptri 0-8 (0-4) 
- loppuottelu (2x30 min). 
1. puoliaika: 
a lik. Peltomaa 
tkm. Strömberg 
a lik . Oikkonen 
tkm. Strömberg 
2. Puoliaika: 
alik . Oikkonen 
a lik . Oikkonen 
a lik. Ojaranta 
tkm. Miettinen 

0-1 1 min. 
1-1 4min. 
1-2 !Omin . 
2-2 11 min. 
3-2 14min. 
4-2 16min. 
4-3 24min. 

5-3 1 min. 
6-3 1 min. 
6-4 8min. 
7-4 11 min. 
7-5 20min. 
8-5 29min. 

0-1 16min. 
0-2 19min. 
0-3 21 min. 
0-4 25min. 

0-5 3min . 
0-6 9min. 
0-7 13min. 
0-8 24min. 

KENKÄTEHDAS M.A. 
HUHTAMAA 
29810 SIIKAINEN 
puh. 939-521002 

RAKENNUSLIIKE 
K. E. NYMAN Oy 

Pl28 
65100VAASA 

Lopputilanne: 
3. Ptri 

Eptr i 
1. Ptri 
2. Ptri 

3 3 0 0 
3 2 0 1 

3 1 0 2 
3 0 0 3 

Kirjoitti: Tkm Utoslahti 
Valokuvat: Alik Takko 

Tikanheitto 
Henkil ökohtainen 
kilpailu 

17- 7 
7- 13 

15-14 
10-15 

6 
4 
2 
0 

5x5 tikan sarja 
1. Alik. Mattila 2. Ptri 
2. Tkm. Laakso 3. Ptri 
3. Alok. Uunila 2.Ptri 
4. Alok. Kujala 2. Ptri 
5. Alok. Leivo 1. Ptri 
6. Tkm. Hovatta 3. Ptri 

Alok. Siltala Eptri 
8. Alik. Aittasalo l . Ptri 
9. Tkm Jaakkola 3. Ptri 

10. Alok. Piril ä Eptri 
Alok. Hautanen Eptri 

12. Alok. Ketelä 1. Ptri 

Joukkuekilpailu 

1. 2. Ptri 
2. 3. Ptri 
3. 1. Ptri 
4. Eptri 

VANHANVAASAN 
PARTURIKAMPAAMO 

Kauppiaankatu 5 
puh . 267 933 

PUUSEPÄNLIIKE 
HAUTANENKy 

Pl 17, 62375 YLIHÄRMÄ 
puh . 964-846 186 

15 1 
147 
141 
134 
130 
124 
124 
121 
120 
109 
109 
106 

426 
391 
357 
342 
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Opp Maunu nauttii lounaasta Reilan maastossa. 

Antpuinaleiri 
Reilassa 25.5.-30.5.1986 

AuK:n oppilaat viettivät toukokuun lopussa vii
kon kovapanosleirillä Reilassa . Siellä saatiin en
simmäistä kertaa kokemusta käytännön meriam
muntatoiminnasta. Päästiin soveltamaan teorias
sa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön: tulenjohto
linja pääsi johtamaan tulta, viestilinja vetämään 
yhteyksiä, tykkilinja ampumaan ja keskiölinja 
muuttamaan perusmittausarvoja ampuma
arvoiksi. Leirin alkupäivät osoittivat , että teoria ja 
käytäntö ovat kaksi eri asiaa. Näin ollen kesti jon
kin aikaa ennen kuin oppilaiden toiminta alkoi su
jua kitkattomasti. 

Viestilinjan työt painottuivat lähinnä leirin al
kuun (viestiyhteyksien rakentaminen ja purku) , 
kun taas tykki-, tulenjohto- ja keskiölinjojen aska
reet jakaantuivat paljon tasaisemmin koko viikon 
ajaksi. Päivät käytiin tiukan käytännön koulutuk-
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sen parissa , illat vietettiin läheisessä sotilaskodissa 
ja yöt kuluivat nukkuessa ja "hukien" hoidossa . 

Loppuviikosta oppilaiden ampumatoiminta al
koi olla sellaista , johon yleensä pyritään . Koulun 
johtaja, kapteeni Ahola, olikin tyytyväinen vii
meisten päivien ammuntoihin. 

Leirin viimeisenä päivänä luettiin niiden oppi
laiden nimet , jotka saivat ensimmäiset natsansa 
eli jotka patteriston komentaja everstiluutnantti 
Haapala oli ylentänyt korpraaleiksi. 

Lopuksi on todettava , että Reilan leiristä jäi hy
vä maku alkupäivien räpellyksestä huolimatta . 
Huomattiin, että edellytykset sujuvalle ja kitkatto
malle ampumatoiminnalle ovat olemassa . 

Alik. Gösta Dahlström 

AUK 
katastrofiharjoituksessa 

Vaasan keskussairaala järjesti toukokuun 21. 
päivänä 1986 katastrofiharjoituksen , jolla halut
tiin testata viime vuonna sairaalassa laaditun ka
tastrofisuunnitelman toimivuus . Katastrofiharjoi
tukseen osallistuivat Vaasan keskussairaalan, po
liisin ja palokunnan lisäksi myöskin Vaasan ran
nikkopatteriston aliupseerikoulun oppilaat. Hei
dän tehtävänään oli toimia suuronnettomuuden 
uhreina. 

Tapaturma oli lavastettu Strömbergin Vaasan 
tehtaiden läheisyydessä sijaitsevalle ylikäytävälle. 
Kuviteltiin, että ylikäytävän puomien ja valojen 
epäkuntoisuus oli aiheuttanut junan ja linja-auton 
yhteentörmäyksen. 

Hälytys sattui kello 18.15 ja jo 5 minuuttia myö
hemmin saapui ensimmäinen ambulanssi nouta
maan pahasti loukkaantuneita onnettomuuden 
uhreja, joita oli aseteltu ympäriinsä onnettomuus
paikalle. Uhrit pyrittiin kuljettamaan sairaalaan 
vamman laadun vakavuuden mukaisessa järjes
tyksessä. Loukkaantuneiden vammat kävivät ilmi 
uhrien takkien alle kiinnitetyistä lapuista. Potilai
den joukossa oli mm. aivotärähdyksen , selkävam
man ja luunmurtuman saaneita sekä sokkipotilai
ta ja jopa kuolleita. 

Potilaiden eli AUK:n oppilaiden mielestä toimi
nita katastrofiharjoituksessa tuntui ripeältä ja 
ammattitaitoiselta , mutta sairaanhoitaja Bengt 

REIKÄLEVY Qy 
62375 YLIHARMA 

KIVI SAAREN SPO RTIA 
62100 Lapua 

T:MI T LEHTONEN 
29700 AHLAINEN 

RISSANEN Oy 
10420 POHJANKURU 

Smeds ja apuhoitaja Stina Strandberg, jotka mo
lemmat kuuluvat harjoituksen suunnitelleeseen työ
ryhmään , totesivat , että kaikki asiat eivät sujuneet 
suunnitelmien mukaisesti. Etenkin se, että ensia
puryhmä ei koskaan saapunut onnettomuuspai
kalle , oli pahin epäkohta . Tämä johtui siitä, että 
palokunta , jonka olisi pitänyt kutsua ensiapuryh
mä paikalle , ei ollut tietoinen tehtävästään. 

Ylilääkäri Eero Elomaa, joka oli vastuussa har
joituksesta ja joka tämän lisäksi johti sairaalan si
säistä katastrofityötä , kertoi, ettei sairaalan oma 
hälytyskeskuskaan ollut toiminut moitteettomasti. 
Vasta puoli tuntia sen jälkeen kun hälytys oli ta
pahtunut , alkoi hälytyskeskus kutsua lisää henki
lökuntaa heidän kodeistaan. Tästä huolimatta 
Elomaa piti tärkeänä, että katastrofihälytyksiä 
harjoitellaan , koska sairaalan kuuluu olla valmii
na suuronnettomuksiin . 

Aliupseerikoulun oppilaiden (potilaat) osuus 
katastrofiharjoituksessa oli melko passiivinen. Tä
mä johtui tietenkin tehtävän luonteesta. Eihän 
puolikuollut potilas kovin vilkas ole. Joitakin op
pilaita hiukan punastutti vaihe, jolloin viehättävät 
sairaanhoitajat alkoivat riisua heitä. Muuten ka
tastrofiharjoitus sujui oppilaiden puolesta hyvin ja 
sitä pidettiin mielenkii1;1toisena kokemuksena. 

Allk. Gösta Dahlström 

JUNKKAIJI Qy 
62375 YLIHARMA 

E-OSUUSKUNTA EKA 
JÄRVENPÄÄ 

KYLÄ-KROUVI 
29700 AHLAINEN 

KIPSA KALLE ky 
Kappelinmäentie 8 ostoskeskus 
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OY SAAB-VALMET AB:N LIIKEVAIHTO TULEE KULUVANA VUONNA OLEMMN 1, 7 MRD. MK. 
YHTIÖ TYÖLLISTÄÄ UUDESSAKAUPUNGISSA YLI 2 000 HENKEÄ TÄNÄ VUONNA VALMIS
TUU 42 000 SAABIA JOISTA VIENTIIN MENEE YLI 85%. YHDYSVALLOISSA SAAB-AUTOJEN 
MYYNTI ON JATKUVASTI ENNÄTYSLUKEMISSA SIKSI TUOTANNOSSA PAINOTUTAAN 
ENTISTÄ RUNSAAMMIN VARUSTEL TWEN HUIPPUMALLIEN TEKEMISEEN. 

SAAB-VALMET PANOSTAA NUORIIN JA OTTAESSAAN LISÄÄ HENKILÖSTÖÄ TULEVAT HE 

AUTONRAKENTAJIKSI 
KORINHITSAUS-, PINTAKÄSITTELY- JA KOKOONPANOTEHTÄVIIN TAI 

•• 
TOIMIHENKILOIKSI 

JOLLOIN TEHTÄVÄT OVAT TEKNISESTI PAINOTTUNEITA. 

YHTIÖ ARVOSTAA ERITYISESTI: 

e NUOREKKUUTTA 
e TEKNISTÄ PERUSKOULUTUSTA 
e ENNAKKOLUULOTTOMUUTTA JA 
e SOPEUTUMISKYKYÄ UUSIIN TEHTÄVIIN 

JOS SUUNNITTELET MUUTTOA UUTEEN TYÖHÖN UUTEENKAUPUNKIIN, NIIN HUOMIOI, 
ETTÄ YHTIÖ TARJOAA: 

e TURVATUN TOIMEENTULON 
e MIELLYTTÄVÄN ASUINYMPÄRISTÖN 

MERIHENKISESSÄ AUTOKAUPUNGISSA 
e TARVITESSASI MYÖS ASUNNON 

YRITYS ANTAA KOULUTUKSEN KAIKKIIN TEHTÄVIIN JA ON KIINTEÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ 
AMMAmKURSSI- JA TYÖVOIMAVIRANOMAISTEN KANSSA. 

❖SAAB-VAI MEI 
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OSAAMME TEHDÄ 
PYÖREITÄ RATKAIS A 

54- v uoDEN KOKEMUKSELLA 
JA AMMATTITAIDOLLA. 

Pyörät ja kuljetuslaitteet ovat erikoisalaamme. Tuotevalikoimamme kattaa 
lähes koko tarvealueen , kevyestä huonekalupyörästä 

raskaaseen teollisuuspyörään . 
630 erilaista mallia - kaikki kotimaista laatutyötä . ~a· ~ \L(.~- Mittava on myös kuljetuslaitteiden vakioma_llistomme - ja täyttää taatusti 

4 A useimmat tarpeenne. Jos pulmanne on kovin erikoinen , haemme ratkaisun M t siihen vhdessä kanssanne. 

~"on►~\" T·EOLLISUUSPYÖRÄT 
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LP 200 ur 

Teollisuuspyörä 
1 ai ppak i i n n i tyksel lä 
musta umpikumirengas, 
myös harmaalla 
renkaalla 

Pyörän 0 150- 400 mm 
Kantavuus 200-660 kg 

Runko sinkitty 

PL 310 ir 
Teollisuuspyörä 
laippakiinnityksellä 
musta ilmakumirengas 

Pyörän 0 
200-400 mm 
Kantavuus 
150-520 kg 

Runko sinkitty 

ERIKOISKULJETUSLAITTEET 

ERIKOISVAUNU 

Kuvassa oleva erikoisvaunu 
valmistettu Finnair Oy:lle 
JT-moottorien kuljetukseen 

Koekuormitus 
Dynaaminen 
Staattinen 

6000 kg 
6000 kg 

TEBOIL PANEE PAREMMAKSI 

Finnairin 
Perhealennus 

TB-Huoltamo T & R Kosola 
Sepänkylä puh. 222 122 
Olympiakatu puh . 118 995 
Palosaaren salmi puh. 118 984 

25% 50% 75% 100% 
• Perheenpään (mies ja vaimo) mukana matkustava puoliso saa 25%:n alennuksen. 
• Mukana matkustavat 12-23-vuotiaat lapset saavat 50%:n alennuksen. • Mukana mat
~ust~vat ?-11-~uotiaat lapset saavat 75%:n alennuksen. • Alle 2-vuotiaat lapset lentävät 
1lma1seks1, kun istuvat vanhempiensa sylissä. Kutakin alle kaksivuotiasta kohti tulee olla 
yks_\ ai~uinen. • Perheenpää maksaa normaalilipun hinnan, mutta voi käyttää hyväkseen 
myos lippuja, jo\ss_a on eläkeläis-, invalidi-, merimies-, nuoriso-, opiskelija-, ryhmä-, 
se~ramatka-, sarJahppu-, varusmiesalennus. • Perheenpään maksaessa normaalihinnan 
voivat mukana seuraavat matkustaa myös Sinisellä reitillä muulloin perhealennus on 
voimassa vain Mustilla ja Punaisilla Vuoroilla. ' 
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Lähettänyt sot.mest. Kivelän Pohjan

maan Sotilasläänin esikuntaan. 

Tutustunut Norsskäriin. 

JA VaaSk:ta 

20 

PATTERISTO ON 

Kukittanut yliv. Virtasen eläkkeelle. Liputtanut 

Kuunnellut kenttärovasti Viitamäkeä. AmpunutLohtajalla. 

Ottanut lähtöaskeleen. Puhdistanut Maximin 

Esittäytynyt RT:n tarkastajalle. 

Esittäytynyt emäntäkoululle. 

Juonut E Kaakisen hääkahvit. 
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•• 
RYHMANJOHTATAT 

Teidän tärkeimpänä tehtävänä on luoda hyvä henki 
alaisiinne ja taistelukelpoisen ryhmän kouluttaminen. 

Kestävä ja aito johtajuus perustuu viime kädessä 
luottamukseen, kunnioitukseen ja ystävyyteen. 

Lähtökohtana tulee olla pyrkimys oikeudenmukai
suuteen, vaativuus itseään kohtaan, alaisten tuntemi
nen ja heistä huolehtiminen. 

Olkaa kohtuullisia muodollisuuksissa, mutta lujia 
asioitten hoitamisessa. 

Aliupseerikurssin suorittamisesta onnitellen 

Everstiluutnantti 
Juhani Haapala 

Viestilinja 
Eriksson Björn: Pstovaunu special Pohjalta. Elä
män herkimmät hetket vietti opintokirjojen ääres
sä (linjamme priimus) . Asiallinen mies herkissä
kin tilanteissa . Motto: "En mä nyt kaikkia yksin 
tee!" . 
Haka Jyrki: Vaasan yksinyrittelijä , hikoili itsensä 
alik 'keisariksi jo puolikurssin aikana (voihan hi
ki). Suruton elämäntarina: vakiohäly + päivystys. 
Motto: "Are you talking to meee?!!" . 
Hakanpää Juha: Hymypoika Porista. Maitoili 
alussa , mutta lopussa esitti miehisiä mittojansa: 
lsoat hartiat ja lihaksikkaat sääret (siinä oma ha
nikin ihmetteli) . Motto: " Onks ' kellään liian pit
kiä housuja?" . 
Ikonen Antti: Ainainen tylyttyjä, itsestään selvä 
Mussu-pokaalin voittaja. Hermot bragasivat aina 
linjaa rakentaessa (vaaravyöhyke 10 m) . Motto: 
"Mä taas ruuvasin Escortia koko loman ... " . 
Janhonen Harri (The Hand): Asiallinen huitoja 
Vantaalta. Selitti käsillään enemmän kuin huulil-

laan . Motto: " Hei tietsä , tajuutsä tän tilan
teen?! " . 
Koskela Kai: Pietarsaaren hirmu (Killer) . Ph
arvot nousivat ajoittain huippuunsa. Rajattomat 
uhkailut ja tappelunpoikaset. Pingotti itsensä 
"reippaasti" läpi AuK:n. Motto: "Pääsit mustalle 
listalle". 
Lattunen Juha: Vaasan T-kaupan oma poika. Tu
pa yhden ruokkija , vaikka jouluaika onkin vasta 
edessä. Lempi naiset Passatillaan ja antoi kaik
kensa lomilla . Motto: "Kuka on tyhjentänyt lim
sat automaatista?". 
Lllll Risto (Rllll): Nurmon mailajunkkari, jonka 
atleettivartalo sai huomiota seurapiirin keskuu
dessa. Kieronaama; eleet tilanteen mukaan ; taval
lisesti epämääräisessä mutrussa . Motto: "Hei! 
Onks tyyny hyvin?" . 
Rosendahl Alf (Olkkarl Affe): Vaasan suurima
haisin sporttaaja (oiva maalivahti) laihtui kymme
niä kiloja armeijan aikana menettäen samalla 
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miehekkäät mittansa. Kytkentöjen mestari ja lin
jamme lemmikki. Motto: " Mulla alkaa hermot 
bragaa" . 
Tyynelä Jari (Japi): Pesäpallohullu Seinäjoelta. 
Vietti suurimman osan armeija-ajasta harjoituk
sissa tai pelikentällä. Hösselitylyttäjä ja luontai
nen luumu, jonka päivät armeijassa kasvoivat (Ei 
kahta vuotta kestä homma tää). Motto: "Tää on 

snadii possukkaa". 
Kokelas Reiniluoto (Donald Duck): Stadin moni
ilmeisin mies. Omisti koulun prässätyimmät hous
ut ja sopivimman takin (hattukin oli tip-top). Il
miselvä Chaplin, jonka löysyys ja velttous löi lei
mansa meihinkin. Motto: "Kyllä meillä RtK:ssa 
tehtiin näin" . 

Tj- ja mitt. linja 
Laaksonen Jari: Maileri Porista. Viihtyi sotkussa 
lukien Satakunnan kansaa. Juoksi itsensä rate
koon. Motto: "No niin ... " . 
Kattelus Vesa: Härmän häijy Ylihärmästä . Tuvan 
Ivan Drago ja Irwin Goodman . Ei välittänyt lukea 
öisin, vaan lauloi itsensä ratekoon. 
Lampinen Mika: Rocklaulaja Stadista. Pelkäsi ai
na pääseekö hän bändinsä demoäänitykseen ja 
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kaunista ääntänsä. Halusi alusta alkaen ratekoon 
ja pääsi. Motto: "Voi saamarin saamari. Onks 
kellään tupakkaa?". 
Lindström Juha: Kurssin priimus. Vapaa-ajan ur
heilija Ukista . Yleistarkastuksen aikaan ei kädet 
pysyneet paikallaan. Tuvan paras kaappi. Motto: 
"Agaa!". 
Aurala Ari: Herättäjä Vaasasta. Herätti tuvan en-

simmäisenä aamuna ja korjasi erehdyksensä huu
tamalla jatkakaa. Tuvan hitsaava osapuoli. Mot
to: "No joo, mennään siitä" . 
Bonn Jan: Aito vaasalainen. Tuvan mussu, puhui 
ruotsia vielä hiljaisuudenkin jälkeen. Käytti vk:t 
ja iv:t minuutista minuuttiin. Motto:" Alueet kun
toon, jotta päästään vapaalle". 
Granberg Kenneth: Jalkapalloilija Vaasasta. Teki 
mielellään erilaisia anomuksia aina kun aikaa riit
ti. Alkoi luumuilla kurssin keskivaiheilla, vaikka 
kuntoa olisi riittänyt muillekin . Livahti aina mars
seilta ja maastosta jalkapalloharjoituksiin. Motto: 
"Voi että t äällä on kylmä". 
Kaarto Toni: Pizzamies Porista , joka ei viihtynyt 
lukulomilla, vaan jäi sänkyyn korvalappustereot 
päässä nukkumaan. Päivysti pingispöydän ääressä 
huonolla menestyksellä . Motto: " Hei lähteeks jo
ku pizzalle?" . 
Mattila Timo: "Mihinä" -mies Lapualta . Kurssin 
ylivoimainen skm-mittaaja mittasi 500 virheen rei
lassa . Lienee jonkinalainen ennätys? Hyvä loppu
kiri kuitattiin lipulle RtK:uun Santahaminaan. 
Motto: "Tullooko tää joukhon" . 
Maunu Harri: Ratekoon pyrkiminen ja pääsy jäi 
sitä vähemmälle mitä nopeammin sinne meno lä
heni. Levytys-ajatus vei voiton kesän täytöstä luke
misella . Mies , joka antoi tulikomentoja ja huusi 
suuntalinjaa jopa nukkuessaan. Kurssin " muka" 

suuntakehäekspertti. 
Mäkynen Markku: Hiljainen Peräseinäjoen ali
kersantti kurssijuhlasta alkaen . Tuvan esimiehenä 
kylläkin tylytti kaikkia siivouksesta. 
Niemi Tommi: Kokkolan kultajalka pääsi lus
muamaan suuresta osasta marsseja ja metsäretkiä 
mennessään palloa potkimaan. 
Timonen Jaakko: Seitsemän vuoden kokemuk
sen??? omaava Dj, joka puhuu enemmän kuin tu
hat sanaa minuutissa. Selvisi useimmiten kiperäs
täkin tilanteesta aloittamalla "Niin, mutta 
kun .. . " . Miehen kädet eivät ole muotoiltu harjan
vartta varten . Motto: " Joo joo" . 
Uusimäki Teuvo: Raateleva totuus ilmeni , kun 
"Luumu" ei saanut pokaalia luumuilusta . Onnis
tui aina pääsemään työnteosta tavalla tai toisella . 
Asennosta levytysasentoon siirtyminen nanose
kunnin paikkeilla . Motto : "Ei tasan oo mun hu
ki" . 

· Öörni Anssi: Tupa 3:n ratekotykki , joka kuorsasi 
nin, etä generaattorin rätinä leirillä oli kuin kissan 
kehräystä Öörniin verrattuna . Öörnillä oli myös 
selvä käsitys armeijasta : " Tää on mäntti paikka" . 
Kokelas Tikka: Stadin pellavapää, armoton tulen 
johtaja, jolla viestiyhteyksistä ei hajuakaan , mutta 
TJ-asiat viimeisen päälle hallussa . Motto: Koke
laille niin tuttu: " Ei voi kestää näin kauan" . 

Tykkilinja 
Gullback Yngve: Vaasalainen Dart-hurjastelija ja 
todellinen vk-raketti. Autokuski E-planeetalta , jo
ka käytti kaiken vapaa-aikansa autonsa räpläämi
seen. Motto: " Jos lähtis vk:lle". 
Kangaskortet Kimmo, Vantaa: Tykkilinjan 
"tuoksu" . Piti 6 tupaa jatkuvassa kaasuvaroituk
sessa. Ei viihtynyt lukulomilla , mutta läpäisi kurs
sin hyvillä käytännön taidoilla. 
Korkea-Aho Jouko, Pietarsaaren mlk: Tykkilinjan 
"kaunistus" kuljetuksesta , joka omasi hyvin muo
dostuneen vartalon . Järjesti peruutusharjoitukset 
aina iltalomien aikaan ja kuin ihmeen kautta lä
päisi "inssin" ensimmäisellä yrittämällä . Motto: 
" Älä nyt itkua väännä". 
Laine Jari, Pori : Tykkilinjan "vaihe", joka oli ai
na viimeinen palvelukseen lähdettäessä. Vietti il
tatoimet puhelimessa. Motto: "Älkää hosuko! " . 
Aaltonen Petri, Laitila: Nipotti ratekoon ja yllä
tyksekseen pääsikin. Vietteli kurssijuhlan ainoan 

naisen ja poistui yölomalle muiden jäädessä nuole
maan näppejään. 
Nummela Markku, Vaasa: Nipo-Nummela läpäisi 
kurssin linjan parhaana. Olisi päässyt ratekoon , 
mutta kaikkien yllätykseksi kieltäytyi kunniasta . 
Kuuli huhuja , jotka eivät yleensä pitäneet paik
kaansa. Motto : " J ... lauta! Mitä miehet rötjöi
lee?". 
Peltonen Kai, Järvenpää: Hiljainen " hitsi" ja hu
kikone . Omisti tuvan siisteimmän kaapin ja oli yl
peä siitä . Yksi kuninkaallisten kuljetuksen rita
reista . Motto : " Miks' aina minä?!" . 
Ruissalo Ari, Pori: Haaveili nakki AUK :sta , mut
ta pilkki itsensä RtK :oon. Motto: " Älä sössötä!" . 
Tuomimäki Jyrki, Siikainen : Mies , jonka pokeri 
petti usein väärässä paikassa. Motto: "Taasko mi-
.. ,,, 

na .. 
Toivanen Mika, Lyhyt voimapesä Vaasasta . Kurs
sin ainut isä. Motto: "Vauhtia, nyt on kiire!" . 
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Rantatulkkila Mikko, Haukipudas: Toimi aina 
harkiten ja rauhallisesti paitsi vk:lle lähtiessään. 
Motto: "Vai niin, aivan ... ". 
Tolonen Jari, Alhainen: Huuliveikko, jonka jutut 
nauratti kurssikavereita joka tilanteessa, ja jonka 
pinna ei ollut niitä pisimpiä. Motto: "Kyl nii 
tarttis vetää". 
Vuorela Petri, Siikainen: Mestarilevyttelijä, joka 

ei harrastanut lukulomia. Motto: "Ei kai. Älä 
ny ... ". 
Kokelas Ruotsalainen, Pori: AUK:n huolettomin 
hymyveikko ja aina hommat hanskassa. Hukeja 
jakeli tunnollisesti joka päivä ja jokaiselle. Mutta 
Poristahan aina ne parhaat. Motto: "Nyt kiukulla 
miehet". 

Keskiölinja 
Dahlström Gösta (Dallas), Vaasa: Kurssin nesto
ri, jonka kenkien numero ylsi lähes samalle tasolle 
älykkyysosamäärän kanssa. Kihlaus ja oma koti 
Vaasassa pelasti RtK:lta. Motto: "Ei mee jake
luun ... ". 
Haltia Olli (Oliver Hallding), Helsinki: Tuvan isä
hahmo ja hukikone. Mies, joka olisi suorittanut 
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keskiökurssin kahdessa viikossa , ainakin omasta 
mielestään . Tulos: RtK. Motto: "Eihän jätkät 
edes yritä". 
Hmi Kimmo (Benis Hill), Lappajärvi: Metsätyön
johtaja, joka hallitsi suunnistamisen jalon taidon. 
Palkittiin yölomilla. Hoiti hukit mukisematta. 
Motto:" ... !!!". 

Laine Tom (Pekka Laine), Porvoo: Nasta jätkä 
suunnistuksessa, josta palkintona kapteenin pu
huttelu. Hän oli myöskin kurssin ainoa " Jäbä", 
joka käytti Lilianea . Motto: "Muru, neljäksi pais
tamaan pottuja" . 
Laitinen Jari, Lapua: Kurssin häirikkö. Aina ää
nessä joko hyvällä tai huonolla menestyksellä. Lä
päisi kurssin "terveellä" maalaisjärjellä , maalta 
kun oli. Motto: "Voi Ristus , en varmaan tee ... " . 
Pesola Jouni, Uusikaupunki : Kestovempula: suo
ritti yhden marssin 5 kuukauden aikana kunniak
kaasti. Poikamies naisten makuun? Vaalee Urkki. 
Motto: "Kuka hoitais mun keskiviikkohukin? 
Tarttis päästä .. . " . 
Massenko Ari (Klimenko): Kasakka Vaasasta, jo
ka läpäisi kurssin lonkalta. Ei koskaan hitsannut 
tapahtui mitä tahansa. Masa vaan hymyili. Motto : 
"Ei sen niin väliä ... ". 
Lilja Jouni (Liliaane), Vaasa: Oppilaskunnan iso 

vaalee. Sihteeri, jonka peti ja kaapillinen herätti 
ihailua ja suurta HUOMIOTA: Keskiö neideistä 
kaunein! Motto: Joo joo. Vessapaperikin tuntuu 
olevan lopussa" . 
Oja Matti (Matt Oza), Jurva: Tuvan rennoin mies , 
joka kuitenkin suoritti keskiön tehtävät insinöörin 
tarkkuudella, mutta inhosi kaikkea ruumiillista 
työtä. Motto: "Hei vielä ehtii levyttää". 
Vilmunen Hannu (Pilppis), Raahe: Akrobaatti su
sirajan takaa. Mies , joka piti keskiölinjan tuvan 
tasalämpöisenä kuumevirralla. Kerta 30 sekunnin 
väliajoin. Motto: "Reivata helvata: ei muu auta 
kuin köysiin". 
Kok. Malkamäki Mika, Lapua: Apukouluttajista 
rauhallisin ja järkevin. Ei antanut " possua" , kos
ka osasi hoitaa hommat muutenkin. Lapualai
nen, jolla oli aina pähkinä purtavana. Motto: "Joo 
jätetään se show vähän vähemmälle". 
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KUVASATOA 

Oma koti kullan kallis 

Päivän ahertamisen jälkeen maistuukin 
joJaffa. 

Taas iski pakista ruokailu. 

~ ,t ~:w,, ... 
Lasu-ekspertti opp. Kaarto, hommissa Valmistautukaa vamstustarkastukseen, 

aikaa 10 min. koulun katolla .•. 

ja Aurala ihmettelee ullakolla. 
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tarkastusputki 

c..limm.. 
~ERIKA 17 

110mm 
MERI 

r 

MERIKA 1751 

PANKKI-
AUTOMAATISTA 

kätevästi 
KÄTEISTÄ 
iltaisinkin 

MERIKA SADEVES_IKAIVOT 15; l. 1985 

- MUOVIA, VALURAUTAKANNE LLA 

~ ~ ~ 
§ MERIKA 1711 

MERIK~.filL 

YHTEITTEN SWNNAT SÄÄDETTÄVISSÄ ASENNUSPAIKALLA 

MERIKA 1733 
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K-RAUTA VAASA 
Täyden palvelun 
Rautakauppa! 
Meiltä saat kaiken 
• RAKENTAMISEEN 
• SISUSTAMISEEN 
• PERUSKORJAUKSEEN 
• KODINKONEISIIN 
• LVI-TARVIKKEISIIN 
• TYÖKALUIHIN 

LIITTYVÄN 

Sepänkyläntie 4. Puh. 961-111 255 
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Uusin Opel 
suursuosikki 

räinen 

0 1 Kadett e 
:/i.} _'V~ 1L ... __ """"""_ ., ___ _.;;-

~·--~- . 

~-•f, -
Uuden Kadetin uusi loistava re:
ominaisuus perustuu tava-~ 
ratilan muunneltavuuteen tarpeen 
mukaan: tyylikkäästi muotoiltuun 
porrasperään kätkeytyy 720 1 tava
ratila. Käykääpä koeajalla liik
keessämme. 

Hinnat: 
Opel Kadett porrasperä 4-ov. 
alk. 64.800,-
0pel Kadett viistoperä 3-ov. 
alk. 58.700,-
0pel Kadett diesel-mallit 
alk. 77.900,- (ovh. satamassa) 

Autoliike 

Reijo Lähdemäki Ky 
Myllärinkatu 11 
65100VAASA 

Puh . 961-118 156, 119 963 

i 
t ; 
1 
s 

=D 
~ 
~~ 
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Toyota Carina II on jo pitkään 
ollut vertailutestien suosikki, 
kärkitilojen kerääjä ja luotet
tava matkakumppani. 
Nyt Carina II on entistäkin 
tehokkaampi ja ajaa myös 
varustelussa luokkansa kär
keen. 

Rinta-Joupin 
Autoliike 

Korkeamäki-Rantamaantie , 
65350 Vaasa 

Puh. 961-169555 
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_, OY NAUTI-ELECTRONICS AB 
$ \ \ Me,iel•k •oniikan e,ikoiiliike! 

... Rauhankatu 16 ~1'">221.,., 
65100 VAASA 'U k k 

34 

Asennus , ... _ ..... 
Huolto ~eNM 

KING 0 

IURGlR---~----
•tt.iifii·► -

961-213 

Pitkäkatu 1 

Satakunnan 
Liikenne Oy 

Puinnintie 8 , 28360 Pori 36 
Puh. 939/21 222 . 

HUONEKALUT 
EDULLISESTI 

VAASAN \~'ij-
KALUSTE 1 ~ 

VAJlASTOKATV • ., ~ 

PALOSAAREN 
KUVA 
Kapteeninkatu 20, 
65200 VAASA 

Siikaisten 
Maatalousoppilaitos 
29860 Otamo puh. 523 513 

Maatilatalouden peruslinja 
- yleisjakso 
- erikoistumislinjoina 

viljelijäl inja 
viljelijä-koneenkorjaajalinja 

Tilaustyönä puu- ja metallitöitä koneenkorjausta 

SUORITAMME 
TILAUSAJOJA 

O;; .JF•'B-~ 
1:-,~NE - eE\l►~ 

PUH.112353,119431,111790 

PARTURI - KAMPAAMO 

C.•11111 

Lauttaranta 7 0) 387887 

1t-\ 1 OYOTA ,c 
)( OMPELU• JA '1qOJ . 
X NEULEKONEET to 

bt0ther SAUMURIT 
RAAHEN 

OMPELU-JA NEULEKOHE 
Kauppak.alu 40 Raahe puh. 982·38799 

VAASA UUSIKAARLEPYY HIMANKA KAUHAVA 
VASA NYKARLEBY 
961-268 800 967-20 488 968-55 220 964-340 704 

PARTURILIIKE 

M.TUOMIKOSKI 

ASEMAKATU 48 
VAASA 14 

PUH.121442 

AINA TUORETTA 
ja järkihintaan 

Ark. 9.00-20.00 • lau 8.30-15.00 

r ~ 

PaPtaPi -Kampaamo 

Pitkähovi 
Pitkäkatu 61 puh. 111 112 .... 

OILI KLEEMOLA SISKO TUURINMÄKI 

TILAA HYVÄ KORTTI 
JA KÄYTÄ MYÖS 

PANKKIAUTOMAATTEJA. 
Ne palvelevat silloinkin, kun pankit ovat kiinni. .> KOIO<OI.ANSEIJDUN 

0 KANSAlllS·OSAKE· PANKKI Kcl,S SÄÄSTÖPANKKI 
p1.1~U6U · 

~ puh.1'111 w SUOM EN YHDYSPANKKI a'/ ql OSUUSPANKKI 
•· put\. u m pvh. 23u4 

E2HeLS1Na1N osAKEPANK K1 å STS-Pankki 
•·•· ""'@POSTIPANKKI '""'"" 

pvh. 20151 
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.JCC:n L.iiveri 
Härsiläntie 14, 62100 Lapua 
Puh. 964 • 387 816 

Vuokraa auto edullisesti 
Palosaaren Essosta 

Henkilöautot 
Pakettiautot 
Pienoisbussit 9 h 

Muuttoautot 
Peräkärryt 
Venekärryt 

A. Latva-Salo Ky 
Onkilahdenkatu 2 
65200 V AASA 20 

Paikkakunnan 
pyörämestari 

@wsr11: 

KANSAINVÄLISIÄ KUWETUKSIA 

Oy AXEL WILLIAMSSON Ab 
INTERNATIONELLA TRANSPORTER 

Kappal1tavarat1rmlna1H 
Pakastevarasta 

Styckegadstermlnal 
Fryslager 

Kaarlentle 3 Karlavägen 3 
Puh. 111 600 Tel. 
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MITSUBISHI SHODII 

MYLLÄRINKATU 10 B MJÖLNAREGATAN 
PUH. '223•.t TEL. 55100 VAASA - VASA 10 

HYVÄÄ 
RUOKAMULTAA 

PRIMA 
MATJORD 

Roger Bengs 
Tel : 961/201 266 

Auto: 94040/ 65266 

Passikuvat edullisesti 

Seppälän Valokuvaamo 
-hyvän kuvan paikka-

1aappapuisliilo 37, 65100 Vaasa 10, pub (961 1118 000 

us 
Vaasanpuistlkko 22, 65100 VAASA 
Vasaesplanaden 22, 65100 VASA 

tELEFUNKEN 

S.490~ 
240mklkk 

TEllEFUNKEN : 
PAljcofof ~60 s,~-
28j väritelevisio : 
Ääri;teho 2~5 W. i 
Kozr_rastiaU,OmBtffltJa,. -
100 ,valmiilåi ohjelmoi
tu~ ,U,nava~! i';'ista 14~ 
VDl~n taJtiOldan1UIS·-
tiin. :4 AV-kanavaa. Ste
reo '/,nde -kytkin. N;in 
luonnollistti. ääntä HJ 
kuvtjä ei televisiote1cnii~ 
kallf ole aiicaisemrilin 
nähty eikä kuultu. ! 

TV-MANUKy 
Kauppap. 28,Vaasa 

puh. 110 844 

CYLINDA 4000 PESUKONE 
•vapaaval intaiset pesu
ohjelmat •tehokas linko 
•rumpu ja allas ruostu
matonta 18/8 krominik
keliterästä ,3350:i 

2790-1.1.ill~J,,.;.. .... -~ __ o, 2, , .. IIJ-..., 

TV-MANUKy 
Kauppap.28,Vaasa 

puh. 110 844 

v. LAITI KY 
62210 MUSTAMAA 

Puh. 198•1 3719110. 378970. 

Teräkset 
SähköasernJSlarvikkeet Moottorit 

Nuokkujat ei 

pääse saatille! 

l'ITKÄNSILLANKATU 20 KOKKOL,\ 
LÅNGBROGATAN 20 KARLl'UV 

PUH . 236 61 TEL. 
11 Ki:.lUWS 
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VAADI AUTOOSI 
AITO STARlA 
VOITTO KI 

STARLA .. 

1111111111 IDffmn 

Oy RÖNN & BACKHOLM Ab 
Kvarng 3 

65100VAASA 
Puh. 122 899 

KULJE JA 
KULJETA 

EDULLISESTI 
RAAHEN 

AUTOVUOKRAAMO 
Reiponkatu 48 
PUH . 37893 

NöRoiAMEX 
•Af'lTf GLASS OY 

23801 LAITILA-FINLAND 

Insinööritoimisto 

HIETALAKY 

Laurintie 145 
01400 VANTAA 40 

- nosturi-, kone- ja teräs 
rakennesuunnittelua 

- torninosturitarkastuksia 

puh . 90-8743030, 
90-8743050 

Vuokrattavana 

H-AUTOJA 
P-AUTO 
9 h BUSSI 
Asuntovaunu 
H-autojen 
kuljetustraileri 

RENAULT HUOLTO 
JA VARAOSAT 

Myllykatu 19Vaasa, Puh. 961-115172 

ilmastoinnin 
asialla. 
~~ ~,~ 

loy LEINOLATabl 
Tapionk.7 Vaasa Puh 2111 66 

Fysikaalinen 1u1kimus- ja ho11oldito!I 
Fys1kaliskt undersöknings- oc h behandlingsinslitul 

~~~HAlt✓, yt-, r· ~ 
1 z 1 :_~1 l\ \ ~ 112244 

SIMHALLENS FYSIOTERAPIA 
Hoidot: l,unpo Jd k~lrn.ih,,1d,)!. ".thkoho1do1. h1l'1•inla. 111 
lu.•ho1tn kunloulu~nhwlm,en l<.1..1!1mint:>n !Jalonn;,1)1...,n h.,r 
1•iiru-.ter,lptdn .,,,\·ellutuk~1d !f'1pp,lu~p<.1kPlu 1ne 
HUOM' Kun!<1<.ah Jd <;.,;1un..ir kd1, ll·1hh ,~'1,,J 1 

l.11kun!J\i,lmma1',ille t;>ril!11wn , '<.!!"l:'lon h,,1tnp,<.!1, 

LJl.\.1AHAt tl H,l'!dlchdt>11i<Jtu !'l VdJ'>d 
"il MH Al U_'.". S,rnd~ .k.,g,llt1u 12 V.i..., 

~:v ~~:m STIG NYGÅRD 

Kemiran tuottcilk . '.• . 
on tämä tunnus. 
Tae laadusta! KEMIRA 01· 

E. TRUMMER & Co 
HUOLINTAA 

KULJETUKSIA 
Kirkkopuistikko 22 
65100 V AASA 10 
Puh . 961 -12 1 266 

Vi utför: Värme
Vatten
Sanltets-
och Ventllatlonsarbeten 

tag kontakt med: SQLF RÖR 
65450 Solf tel. 440 334, 440 531, 448 837 

Kun yo on kuulas, silkinmusta . 

- tanssia joka ilta 
- hyvä ruokapaikka 

RAVlNTOLA • BAARI 

(ÅMAPOLÅ) 

Käännökset 

Rautat ieasema, Seinäjoki 
puh . 24 675 

Översättningar 

Translations 
CARITA MAUNU 

Valantehnyt kielenkääntäjä 
Vantaanrinne 3 G 01730 Vantaa 

Puh . (90) 892 182 
(90) 440 185 (9-16 ARK) 
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Kohti Rovajärveä 

Vaasanpuistikko 22 Vasaesplanaden 
65100 VAASA-VASA 

The Right 
F eeling f or the 

Night Life 


