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Vaasa 28.11. 1986 

HYVÄT PORRASTUKSEN LUKIJAT 

Näin vuosipäivän aattona ajatukset palauttavat mieliin kulu
van vuoden tapahtumia. Voidaan sanoa, että tämä vuosi on 
ollut monella tavalla patteristollemme ja koko Vaasan varus
kunnalle merkittävä. Itse asiassa on kuulunut historian sii
pien havinaa. 

Patteristolle on järjestymässä harjoitusalueet. Puolustus
voimien rauhanajan organisatiouudistuksen myötä myös va
ruskunnan rakenteellinen kehittäminen on käynnistymässä. 
Tätä ennakoi koulutustalon rakentamiseen liittyvät budjetti
tiedot. Samoin varoja on tulossa varuskunnan peruskorjauk
seenja muutenkin sen yleisilmeen parantamiseen. 

Rannikkotykistöaselajien ensi vuonna alkava tilausvaltuus 
sisältää oloissamme ainutlaatuisen ja patteristomme histori
an ensimmäisen , rannikkotykistöpatteristojen kehittämiseen 
tähtäävän panostuksen. 

Vuoden koulutuksen päätapahtuma Rovajärven leiri on
nistui osaltamme erinomaisesti. Monelta arvovaltaiselta ta
holta on tullut tunnustusta koulutustasostamme. Toimin
tamme oli siellä kurinalaista, taistelunmukaista ja tulitoi
minta nopeaa ja tarkkaa. 

Vaikka tiedot rannikkotykistön kilpailuammuntojen tu
loksista eivät ole vielä tiedossani , niin voin omalta osaltani 
todeta niiden onnistuneen myös hyvin. 

Tämä myönteinen kehitys ei tietenkään olisi ollut mahdol
lista ilman patteriston henkilökunna ja varusmiesten kor
keaa motivaatiotasoa ja halua menestyä. 

Tätä samaa yhteenkuuluvuutta ja hyvää henkeä todistaa 
lehdessämme toisaalla julkaistu entisten Vaasassa asuvien 
komentajien haastattelu. 

Tänä vuosipäivänä liehuu leijonalippu varuskunnassam
me myönteisten kehittämistä ennakoivien tuulten kannatta
mana. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 7~~ 

Juhani Haapala 
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KOMENTAJAHAASTATTELU 

Haastattelussa olivat mukana: 
- everstiluutnantti Torsti Kiviranta 

komentajana 29.9.1967-16.10.1969 
- everstiluutnantti Matti Wähäjärvi 

komentajana 29.10.1971-1 .6.1975 
- everstiluutnantti Pentti Väyrynen 

komentajana 2.6.1975-31.1.1985 
Kysymys: Millaisin mittein otitte vastaan 

nimityksen V aaRPston komentajaksi? 
Jokainen haastateltava oli kokenut jo nuo

rena upseerina, että joukko-osaston komen-
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tajuus olisi varmaan hienoin kokemus ja kun
nia urallaan. Tämä ajatus mielessä töihin 
ryhdyttiin ja toivottiin samalla saatavan jouk
ko-osastohenki sykkimässä komentajasta vii
meiseen tykkimieheen. 

Kaikki totesivat siirtyneenä kiinteän rt:n 
puolelta ainoan moottoroidun j-os:n riveihin , 
joten haastetta kyllä riitti. Ei kukaan ollut sil
loisessa urasuunnittelussa (jos sellaista oli
kaan) kaavaillut VaaRPston komentajuutta , 
joten yllätyslähtö oli edessä jokaisella. Kaikil-

le lähtö oli mieluinen. 
Mieluisimmalta tuntui tulossa se, kun huo

masi patteriston väen ottavan rehdin avoi
mesti esimiehensä vastaan. Se tuntui parhaal
ta "lähtöaskeleelta" komentajan tehtäviin. 

Kysymys: Miltä tuntui "komentaa" patte
ristoa Vaasassa ja Etelä-Pohjanmaalla? 

Alku näytti hankalalta, totesi Kiviranta. 
Patteristolla oli tykinvetäjinä telavehkeet, jo
ten kadut ja tiet olivat lujilla ja sanomistahan 
siitä syntyi . Harjoitukset kyllä toteutettiin hy
vässä yhteistyöhengessä, mutta pitkälle E
P:lle ei marsseja voitu suunnata. 

Wähäjärvi muisteli hyvin lämmittävänä 
asiana, kun sai todeta , että patteristoa ja sen 
komentajaa arvostettiin Vaasassa ja ma-a1rnn
nassa. Lisäksi hän totesi, että maakunnan 
poikien osuutta patteriston kiintiöissä saatiin 
lisättyä ja se antoi joukko-osastolle yhä enem
män eteläpohjalaista leimaa. 

Tähän Väyrynen jatkoi, että hänen mieles
tään patteriston tuli näkyä ja näyttäytyä koko 
E-Pohjanmaalla. Onneksi moottoriajoneuvo
kanta parani olennaisesti juuri silloin, joten 
hänen ideansa pitää sotilasvaloja ympäri 
maakuntaa pääsi toteutumaan. 

Komentajien mielestä patteriston olemas
saoloa historiallisesti arvokkaalla kasarmia
lueella tulee vaalia sekä pateriston itsensä et
tä ympäröivän Vaasan kaupungin. Kaikkien 
mielestä patteriston kasarmialue tulee säilyt
tää ja kehittää nykyisessä paikassaan. Vaikka 
puutteitakin toki oli ja korjausten sekä uudis
tusten läpimeno hidasta, ei missään vaiheessa 
tullut mieleen patteriston olinpaikan muutta
minen. 

Kysymys: Onko mielestänne jotain erityistä 
tapahtumaa komentajakaudeltanne? 

Kiviranta kertoi kenraali Molinin läntisen 
naapurimaan Norrbottenin sotilasläänistä 
vierailleen Vaasassa. Lähdettiin kiertelemään 
vanhaa kasarmialuetta. Kasarmivartion edes
sä oli kaksi "hyppyheikkiä", joiden kerroin 
otetun v. 1918 venäläiseltä sotaväeltä Vaski
luodosta. Seurasimme tulipatterin asemaana
joa kentällä. Kalustona oli 152 H 37, minkä 
sanoin olevan sotasaaliskalustoa jatkosodas
ta. Siirryimme alakentälle. Siellä oli 76 K 36 
tykkejä, mitkä kerroin otetun talvisodan mot
titaisteluista. Tässä vaiheessa Molin tokaisi: 
"Otettiin, otettiin ja otettiin eikö sinulla ole 
mitään ostettu". Ja kierros jatkui. 

Wähäjärvi muisteli eräänä talvena taas 
normaalin flunssaepidemian lähestyneen pat
teristoa. Silloin hän päätti perjantaina )aitta 
sairaat sänkyyn ja terveet metsään. Ja siitä
hän sota oli syttyä poikien keskuudessa. Mut-

Haastattelijoina vas. maj. Matti Pääkkönen 
evl. Juhani Haapala ja sotmest. Kalevi Uu
ro. 

Entiset komentajat ennen haastattelua va
kavailmeisinä vas. evl. Torsti Kiviranta, evl. 
Matti Wähäjärvi ja evl. Pentti Väyrynen. 

ta kun runsaan viikon kuluttua vaarpstolaiset 
pojat kävivät lomilla niin monissa varuskun
nissa taisteltiin vielä epidemian kourissa. 

Väyrysen Pentin mielessä oli juttu juhla
porrastuksesta. Oli v. 1979 ja VaaRPsto jär
jesti PV :n yleisurheilumestaruuskilpailut. 
Sen kunniaksi päätettiin julkaista oikein juh
Iaporrastus 1500 kpl:n painoksena. Istuin ki
saktasomossa Vaasa Oy:n toimitusjohtajan 
kanssa. Kun hän näki Porrastuksen kädessä
ni niin hän totesi, että siellä ne painokoneet 
jauhaa parastaikaa uutta painosta Porrastuk
sesta ylitöinä. Otsalleni nousi muutama kyl
mä hikipisara ja mieleeni kysymysmerkki. 
Muutaman päivän kuluttua rohkenin kysyä 
silloiselta päätoimittajalta (jääköön nimi mai
nitsematta), että millä hän lehden ylimääräi
sen painatuksen maksaa. Sain vastauksen, 
että lasku on maksettu, sillä lehti myytiin 
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kaupungilla 5 mk:n kappalehintaan. 
Kysymys: Minkälaisia terveisiä haluaisitte 

lähettää tämänpäivän varusmiehille? 
Yksimielisenä kantanaan komentajat toi

vat esiin maanpuolustuksen tärkeyden. Suo
mi on niin hieno maa ja itsenäisyys niin arvo
kas asia , että jokaisen varusmiehen tulisi tie
dostaa vapauden ja itsemääräämisoikeuden 
tärkeys. 

Varusmiesten tulisi ymmärtää, että sotavä
keä ei läpikäydä helpoimmin lintsaten ja ke
pulikonstein vaan niin , että jokainen tekee 
tehtävänsä ja hoitaa asiat kunnolla . 

Varusmiesesimisten tehtävä on erityisen 
tärkeä. Heidän osuutensa on merkittävä 
joukko-osatohengen luojana ja ylläpitäjänä. 
Koulutuksen tulee olla kovaa ja asiallista. 
Vapaa-aika ja palvelus tulee erottaa kunnol
la. 

Varusmiesten tulisi muistaa, että palvelu
saika on merkittävä vaihe nuoren miehen elä
mässä. Silloin syntyneet ystävyyssuhteet eivät 
unohdu, ilot ja surut on koettu yhdessä. 

Kysymys: Mihin Te komentajana toimies
sanne panostitte johtamisessa? 

Komentajat totesivat yksimielisesti , että 
alaisina toimivat eritasoiset johtajat pyrkivät 
hoitamaan tehtävänsä tunnollisesti ja mah
dollisimman hyvään lopputulokseen pyrkien. 
Siksi komentajan ei saisi puuttua persoonalli
seen tyyliin johtaa eikä alaisten toimia jatku
vasti rajata tai "sitoa" heidän käsiään. Ko
mentaja vastaa kuitenkin tehdystä työstä ja 
tuloksista. 

Esimiehen ja alaisen välit tulee olla luotta
muksellisen vapaat, pelko ja jännittäminen 
heikentävät lopputulosta. 

Komentajan ja johtajan yleensä tulee tehdä 
päätökset nopeasti, ei saa haarukoida ja jah-
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kailla. Päätöksen teon jälkeen alaiselle on an
nettava työrauha. Komentajan ei saa läähät
tää niskaan koko ajan, vaan hän kantaa tie
tenkin vastuun tekemästään päätöksestä, to
teaa Väyrynen. 

Kysymys: Miksi jäitte Vaasaan siirtyessän
ne eläkkeelle? 

Vaasalaiset järjestivät minulle pehmeän 
laskun eläkepäiville. Alunpitäen oli tarkoitus 
muuttaa synnyinseudulle Turkuun , mutta ys
tävien toimesta minulle järjestyi osapäivätyö 
ja asunto Vaasasta. Näin olivat ystävät päät
täneet, naurahtaa Kiviranta. 

Olen maalla syntynyt ja kasvanut. Pidin 
vaasalaisista ja pidän vieläkin , mutta V aasas
ta asuinpaikkana en, toteaa Vähässäkyrössä 
asuva Wähäjärvi. Minut sitoo tänne Särki
mön kesäpaikka kalavesineen. 

Perheeni on kotiutunut Vaasaan. Tällä 
hetkellä myös lapset perheineen asuvat täällä 
ja se on yksi tärkeä syy, toteaa Väyrynen ja 
jatkaa, että Vaasa on ihan kiva kaupunki , 
vaikka onkin vähän syrjässä. 

Lopuksi komentajat haluavat vielä koros
taa, että komentajana toimiminen Vaasassa 
on ollut upseerinuran kohokohta. Siitä olisi 
paljon mieluista muisteltavaa, mutta päällim
mäiseksi nousee patteriston myönteinen hen
ki ja sen oman maakunnan asukkaiden suh
tautuminen patteristoon ja maanpuolustuk
seen yleensä. 

KEBAB 

MATTI PÄÄKKÖNEN 
KALEVI UURO 

LE CHEF 
· Kauppap. 18 Kandelsesol. puh .124 574 te!. 

MISS1'A~TÄ, NIYRSl(JJÄ, 
SYVAA VETIA.SIELLA 

MYÖS RAUMA-REPOLA. 

Rdu111.1 -Rcpoldn oljynporduslautal j.: -1,uvat kuulu 
VdL rl'lddtlman tehokkaimpiin ja toiminnolltac1n moni
puolisimpiin. Ne poraavat öljyä myös arktisilla vesillä. 
Siellä missä on jäätä, myrsk)jä ja syvää vettä. 

Maailman merillä Rauma-Repolan työ näkyy myös 
ro-ro-. kuivalasti- ja säiliöaluksina. Suuret hinaajal ja 
jokimenalukset kuuluvat niin ikään yl1tiön telakoiden 
va lmistusohjelmaan 

Kaikki tämä on va in osa Rauma-Repolaa. Osa 
niistä tuo tteista, joilla Rauma-Repola on luom assa 
suomaldi.5en työn ja ammattitaidon arvostusta ja mai
netta. Kaikkialla maailmassa. 

RAUMA-REPOLA 
Monipuolisuus on voimaa 

AB ALHMINA l'ABl'BT Of 
Pl 79PH 

KOKROLA t3101 tWREOY+ f1N{ A~ 
l'UH %8 21!. fl~ TEL 

, ' -1 • 

• Geotekniikka 
• Kaavo itus ja maankäytön suunn itt e lu 

• Mittau s- ja kartoitustekn iikka 

• Tie-, katu - ja aluetekniikka 

• Ves ihuoltotekniikka 

GEOINSINÖÖRIT OY 
Gallen - Kol lelonkotu 8 , '28100 Pori 10 
Puh. 939 - 410 4'20 

Maan 
puolustajat! 

Maaperämme on ja luonnostaan ravinne
köyhää. Ja kasvaessaan kasvit ottavat siitä vielä 
lisää ravinteita. Siksi jokaisen sadonkorjuun 
jälkeen maa on kaikkensa antanut, väsynyt. 

Meidän ihmisten on puolustettava maata 
oikein keinoin . Sillä ilman ravinteita se ei 
jaksa tuottaa hyvää satoa. Maata tulee joka 
vuosi rovita ja ruokkia. 

Tällöin oikea lannoitus on maan paras 
puolustus. Näin sille annetaan takoisin kas
vien ottamat ravinteet. Lannoitteissa on kas
vien luonnqllisia ravinteita, joiden avulla pellot 
saadaan tuottamaan hyvä sato. 

·~~ 
Ravinteet ~~ 
luonnosta KEMIRA OY 
luontoon Kokkolan tehtaat 
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Katsaus kenttätykistön 
kesälei•riin 1986 

HarjPsto 6:n kokoonpano muodostettiin pel
kästään patteriston omasta henkilöstöstä. 
Puolet varusmiehistä oli kesäkuun saapumi
serää ja ollut siis palveluksessa vain 7 viikkoa. 
Täten kantahenkilökunnalla ja varusmiesesi
miehillä oli edessään vaativa tehtävä koulut
taa joukosta toimintakykyinen tuliyksikkö. 

Patteriston opetustavoitteet oli jaoteltu si
ten , että taisteluharjoituksissa painotettiin ty
kistöllisten perustietojen ja taitojen opetusta. 

A-ampumaharjoituksissa pääaiheina oli 
patteriston -tulen käytön järjestelyt eri taiste
lulajeissa sekä lähipuolustus ja panssarintor
junta suora-ammuntoineen . Suora
ammunnat voitiin toteuttaa raskaalla kalus
tolla (130 K 54) ja meille rannikkotykkimie
hille niin tuttuun liikkuvaan maaliin. 

Sota- ja ampumaharjoituksessa vihollisen 
lentokoneet hallitsivat ilmatilaa, häirintäyksi-
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köt vaikeuttivat radioliikennettä ja maahan
laskujoukot tekivät iskuja tuliasemiin. RtPsto 
36 toteutti kuitenkin tehtävänsä aluksi armei
jakunnan patteristona ja toisessa vaiheessa 
prikaatin tykistöryhmässä. 

Tulenaloitus
kilpailu 

Leirin ehdoton kohokohta on tykistön ken
raali V.P. Nenosen nimeä kantava tule
naloituskilpailu. Kilpailuun kuuluu patteris
ton ryhmittyminen taisteluasemiin sekä kah
den ampumatehtävän suorittaminen . Patte
ristomme on osallistunut kilpailuun vuodesta 
1980 a lkaen eli kolme kertaa, mutta kolmatta 
sijaa paremmaksi ei olla ylletty. Aina parem
man menestyksen on estänyt jokin ennalta-

aavistamaton tekijä ja jälkipelin yleisin sana 
onkin o llut "jos". 

Tarkasteltaessa vuoden 1986 tulostau luk
koa voidaan todeta, että jossittelu jatkuu 
ede lleen. Saavuttamaamme pistemäärää ja 
toista sijaa kenttätykistön omassa kilpailussa 
on pidettävä erinomaisena suorituksena ja 
nyt olemmekin voittaneet "Nenosessa" jokai
sen muun harjoituspatteriston ainakin ker
ran. 

Lopuksi 

Rannikkotykistöpatteriston on pystyttävä to
teuttamaan meriammuntojen lisäksi myös 
maa-ampumamenetelmien mukaiset tuliteh
tävät ja toimimaan tykistöryhmässä . 

Jotta nämä tehtävät pystyttiin toteutta
maan, vaatii se koko kolmen viikon ajan ko
vaa ja äksiisinomaista koulutusta, minkä ta
voitteena oli harjaannuttaa jokainen mies 
omaan tehtäväänsä ja saada patteristo toimi
maan tarkkana ja nopeana tuliyksikkönä. 

Tähän päästiin kun 
- tu liportaa lla oli 28 tuliasemat, joista 
17:stä ammuttiin 
- ampumaharjoituksissa toteutettiin 74 tu
lenjohtosuoritusta 
- tykistön a-tarvikkeita käytettiin lähes 3000 
kpl 

Koulutuksen rasituksen kestämisessä , ja 
jatkuvan yritteliäisen hengen ylläpitämisessä 

'3 D 
--; ' ( 
~ 
1{10 

suuri kiitos lankeaa huollolle muonineen ja 
saunoineen sekä Vaasan sotil askotisisarille, 
jotka jaksoivat virkistää joukkoja oltiinpa sit 
ten leiria lueell a tai maastossa. 

On erinomainen asia, että Vaasan Rannik
kopatteristo voi osallistua Rovajärven leirille. 
Kirjoitettaessa leiril le osa llistuneen varusmie
hen asiapapereihin "kt:n kesäleiri -86", on se 
varma tae, että meillä on reservissä mies, joka 
osaa tehtävänsä. 

Tehtävä Harj Harj Harj Harj Harj 
Psto 3 Psto 2 Psto 6 Psto 1 Psto 4 

TULI ASEMA- 37 
MITTAUS 

TULENJOHTO- 100 
MITTAUS 

1. AMPUMATEHTÄVÄ 
- maalin tarkkuus 85 
- aika 78 
- tulen osuvuus 110 

2. AMPUMATEHTÄVÄ 
- aika 86 
- tulen osuvuus 50 

PUHELIN- 100 
YHTEYDET 

VÄHENNYKSET 
- ajan ylitys -30 

(amp valmius) 
- radion käytöstä 
- virheellinen -5 

suoritus 

LOPPUTULOS 7 11 

SIJO ITUS 111 

lj() 

.. 1)0 

0 

100 

95 
100 
90 

91 
40 

100 

- 10 

-5 

701 

IV 

50 

100 

100 
100 
80 

100 
80 

100 

-60 

-5 

745 

II 

0 

100 

100 
72 

120 

91 
100 

100 

-25 

-5 

753 

0 

100 

100 
47 

130 

70 
50 

100 

-100 

-20 

577 

V 

w~ 100 
j()() · 100 

, (j~ 
1 q ) 

~) 
'( /:) 

11 (J l~~ 
~1 §8 100 . 

!O 60 _ 

i i ' 
' 

,,,, 
-101 '(ff~ 

VaaRPston urakka on ohi ja tulostaululle on kirjattu lopulliset 745 pistettä ja siinä vai
heessa johtoasema. 
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KILTA 
KOUKKASI 
KAIRASSA • • • 

Matka-arkkitehteina olivat tämä Pena , 
Ikosen Timmi ja yleismies Venho , joka myi 
arpoja paljon. Se olis varmaan tunkenu arvan 
korvasta kirjurillekin , jos ei olisi ostan ut. No, 
kun on am mattilaiset asialla, niin homma pe
laa ja aikataulut tunnetaan. 

Pakko oli pitää kahvitauko jo Oravaisissa, 
kun takapenillä joku alkoi muuttua julkisi-
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vultaan vihreäksi. Ulla voitti ensimma1sen 
viskipu llon ja toisen miehensä ja joku totesi, 
että viski menee viskin luo, kolmas sentään 
Isokyröön Vaissalolle, joka on automies vii
mesen päälle . Lohdutuskaljoilla olikin jo ko
va hajonta . Kirjurikin sai omansa, mutta sillä 
Pasi irrotti kielen kitalaesta perillä saunassa 

Matka joutui mukavasti, kun Oulun varus
kunnassa tankattiin papusoppaa ja pannaria 
torstain tapaan ja Kemissä tankattiin eräässä 
myy mälässä , siis sellaisessa, joita Timmin 
mukaan on yleensä kaikissa suuremmissa 
taajamissa! Hän uhkaili tässä vaiheessa koti
matkalla kertoa muutaman hirrrrveän tari
nan ja niinhän se piru tekikin jonkun herkkä
hipiäisen kauhistukseksi itärajan pinnassa. 
Kolmen kovan kersantin kokemuksia kauhis
teli kuljetukseen kavunnut kokematon kum
majainen, kun koko kuljetus kuunteli korva 
koholla kersanttien kaameita kokemuksia 

Tällai ensikertalaiselle itse leiri ja varsinkin 
tulenaloituskilpailu oli mukava kokemus. 
Hurtti huumori oli pinnalla joka vaiheessa ja 
kiltalainen kaverihenki (siis Ei toveri-) joka 
kieppeessä. Hyvä näin. Nähtiin oikea rako
valkea, koettiin kunnon savusaunan löylyt, 
joka samal la ristittiin Penan Kasematiksi. 

Siellä leirialueella kaksi poroa kulkee ja 
pyörittelee päitään hokien että ei oo Penaa 
enää ... Kirjuri näki albino-poron ( = val
kea) sattuma lta jouduttuaan sot.mest. Uuron 
Saab-kyytiin ammattilaisten hakiessa matka
muistoja Kemijärven pikitien varrelta. Sa
malla käytiin kahvilassa, jossa on Berliinin 
pohjoispuolen hitai n palvelu ja parhaat mun 
kit. Tuo albino muuten todistaa, että porolla 
on värisilmää, mutta muut hylkivät tätä kum
ma llista otusta ja sen kohtalo on tosi kova: 
kulkea yksin tokan reunoilla, vaikka poro on 
uskollinen la umaeläin. 

Kylän suurin kypärä pantiin päähän ha
vaintopaikalla ja täällä moni näki eka kerran 
kypäräpäisen naisen ... letku letkeää ei ku
kaan havainnut. 

Koko matkan oli ruoka hyvää, riittoisaa ja 
järjestys säi lyi: näinhän aikoinaan kirjasin 
Kuuskajaskarilla Jouluaattona ruokalassa. 

Kuljetuksen isät olivat viisaasti suunnitel
leet kotimatkan, koukattiin pitkin itärajan 
pintaa ja tarkistettiin Suomu-tunturi ja hotel
li kahdella ämmällä , Suomussalmen suuri 
sankarihautausmaa (paljon Juntusia) ja 
maan ainut Talvisodan muistomerkki suuri 
metallinen tulenlieska. Menomatkalla oli 
käyty Norvajärve llä jo saksalaisten kalmistos
sa. Ruka ohitettiin, viisaasti kyllä , kaukaa ja 
näköhavaintoja vain tehden! 

Kuusamossa taukoiltiin ja Raatteen tietä 
ajettiin pari penikulmaa ja löydettiin myös tä
män suomalaisen sotahistorian taistelun kun
niakas ja vaatimaton korpisoturiveljien ko
hottama muistomerkki aseve ljille, jotka tääl
lä antoivat parhaansa, henkensä , Isänmaan 

puolesta. Täällä Torven Kalle vakavoitui ja 
kertoi isäukkonsa myös näissä maisemissa 
antaneen parhaansa. Bussissa käytiin mat
kan vakavin keskustelu Kallen ja Pentti V:n 
välillä näistä vaiheista. Torin mies oli jäänyt 
sotaorvoksi 17-vuotiaana v. 1940. Kuren
maan Jakke täsmensi tietoja näistä taisteluis
ta. Joskus on syytä vakavoitua Suurten asioi
den edessä ja totuushan on, että karskeim
mankin upseerin sydän joskus suoltaa sonet
tia! 

Tuo Raatteen tien koukkaus vei sen verran 
'löpöä' että Lallin kokeneelta kuskilta loppui 
tämä menovesi ja sitä haettiin kesken matkan 
ja porukka sai kunnon tauon paikalla ja siellä 
taas Timmi uhkaili hirrrrveillä tarinoilla 
Kaijjjjaanin jälkeen. Kuultiin turkkilaisen 
poliisin kahdenkymmenen etsivän toimista, 
kersanteista, Rovaj ärven leirin alkuhistorias
ta ja muuta. Edvin lauleskeli pitkin matkaa 
tunnetulla taidollaan ja tarvittaessa oli aina 
paikalla tokiolainen mellakkapoliisi, tämä 
Rami Raastuvankadun kahvilasta ... 

Brankkari-Urkki , Göran , Svenna, Sinokki 
ja moni muu peruskiltalainen omisti kiitolli
sen ajatuksen näille sumerilaisille, jotka kym
menentuhatta vuotta ennen Kristusta korke
assa kulttuurissaan kehittivät olut-juoma, tä
män ohraisen mallassekoitteen miehen iloksi 
ja myös naisen. Faaraotkin sitä joivat 3000 
e. Kr. ja stutgartilainen oluen panija totesi: 
- Kaikki menee menojaan , vain olut jää, 
heitti nielurisaan viisiasteista kuohujuomaa 
kuussataa-luvulla koko tuopin kertaheitolla. 

Tuntemattomassa Väinö Linna totesi, että 
paska reissu, mutta tulihan tehtyä. Tämä ei 
tähän killan matkaan sovi, päin vastoin! 

Ammattisotilaan toimenkuva on värikäs ja 
tehtävähaitari laaja. Tämä paljastui muuten 
hyvin mm. kiertoajelulla harjoitusalueella. 
Siinä vetäjä sot.mestari Arola toimi oppaana 
ja ammattitaidossa pesisi Spiesin Mallorcan 
virkasisaren ja -veljen puhtaasti . Tämä ajelu 
oli ensikertalaise ll e tietopaketti , jota ilman 
olisi reissu jäänyt puoleksi vajaaksi. Kiitos. 

Olisihan tässä 'jukertamista' vaikka kuin
ka, mutta asia on niin, että reissun parhaat 
palat ovat muistot kunkin omassa nupissa ja 
niissä on mukava kerrata tapahtumia ja asioi
ta ... kuu loistaa, koirat haukkuu, karavaa
ni vaan kulkee ... 

PEKU HAAPALINNA 
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VMTK 
VARUSMIESTEN 

ASIALLA 

VMTK on lyhenne sanasta varusmiestoimi
kunta. Se toimii suoraan joukko-osaston ko
mentajan alaisena ja se on varusmiesten muo
dostama. Toimikunta on joukko-osaston osa, 
jonka päämääränä on edistää maanpuolstus
tahtoisten ja tehtävässä taitavien sotilaiden 
kasvattamista. Tavoitteeseensa VMTK pyrkii 
kehittämällä varusmiesten sosiaalisia oloja , 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. 

VMTK on näin ollen elin , jonka kautta va
rusmiehet voivat saada äänensä kuuluviin. 
Toimikunnan puheenjohtajallahan on suora 
yhteys joukko-osaston komentajaan. Näin 
hän voi tuoda julki joukko-osastossa esiinty
viä epäkohtia ja tehdä parannusesityksiä. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava , 
että VMTK:n tehtävänä ei ole toimia tuoma
rina , vaan varusmiesten sosiaalisia oloja ja 
viihtyvyyttä lisäävänä toimikuntana. Edelleen 
on painotettava , että kaikkia pulmia ei tarvit
se ratkaista VMTK:n kautta , vaanusein jo 
patterin vääpeli tai pää llikkö pystyy poista
maan jonkin epäkohdan, mikäli asia saate
taan hänen tietoisuuteensa. 

VMTK:n toiminta 
VaaRPstossa 

Vaasan Rannikkopatteristossa VMTK:n ase
ma on parantunut melkoisesti sen jälkeen 
kun patteriston komentaja, everstiluutnantti 
Juhani Haapala , käski puheenjohtajan viran 
kokopäivätoimiseksi. Puheenjohtajan vir
kaan tosin yhdistettiin myös työ- ja opintoasi
amiehen toiminta. Tämä osoittaa komenta-
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jan myönteisen asenteen VMTK-työtä koh
taan. 

VaaRPstossa varusmiestoimikuntaan kuu
luvat puheenjohtaja , sihteeri, työ- ja opintoa
siamies, vapaa-ajanasiamies ja työsuojeluasi
amies . Näiden lisäksi VMTK:lla on 5 yksik
köedustajaa , joiden tehtävänä on osallistua 
toimikunnan kokouksiin ja hoitaa oman yk
sikkönsä VMTK-asioita. Toimikunnan ko
koonpanoon kuuluu myös ns VMTK:n ohjaa
ja . Hänen tehtävänään on antaa ohjeita toio
mintamuotojen laajentamiseksi ja kehittämi
seksi. Lisäksi hän osallistuu kokouksiin , jois
sa hänellä on puhevalta , mutta ei äänivaltaa. 

VMTK:n toiminta VaaRPstossa on kulu
n.een vuoden aikana keskittynyt vapaa
ajanvälineiden hankkimiseen, erilaisten tilai
suuksien järjestämiseen ja videoelokuvien 
esittämiseen . Näiden toimintojen lisäksi ovat 
vuoden 1986 puheenjohtajat osallistuneet niin 
sotilasläänikohtaisille kuin valtakunnallisille
kin varusmiestoimikuntapäiville. Varusmies
toimikuntapäivien tarkoituksena on käsitellä 
toimikuntien toimialaan kuuluvia sellaisia 
aloitteita , joilla on tai saattaa olla yleistä mer
kitystä kaikille varusmiehille . Tämän lisäksi 
päivillä on erinomainen tilaisuus tutustua 
muiden joukko-osastojen varusmiestoimikun
tiin ja niiden puheenjohtajiin ja ohjaajiin. 

Lopuksi on todettava, että VMTK-työ edel
lyttää varusmiesten aktiivista osallistumista. 
Virkeä ja aloitteita tekevä varusmies on 
VMTK-työn varmin onnistumisen tae. 

Alik. G DAHLSTRÖM 
VMTK:n puheenjohtaja 

•• •• 
SADANPAAMIEHEN 

USKO 
Varusmiespapin tehtävissä palveleminen on 
ollut erityisen myönteinen kokemus monipuo
lisen ja mielenkiintoisen työn ansiosta. Kes
kustelut varusmiesten kanssa ovat olleet rik
kaita hetkiä , kun olen näin saanut tutustua 
erilaisiin ihmisiin ja heidän odotuksiinsa kir
kolliselta toiminnalta. Varusmiespapinroolis
sa olen iloinnut myös siitä, että olen tavannut 
monissa varusmiehissä uskoa ja luottamusta 
maailmankaikkeuden luojaan ja ylläpitäjään 
-Jumalaan. 

Raamatussa on eräs kertomus, jossa roo
malainen upseeri, sadanpäämies, jolla oli ko
mennettavanaan 100 sotamiestä, tuli sairau
den parantamisen kyvyistä tunnetuksi tulleen 
Jeesuksen luokse saadakseen häneltä apua 
sairaalle palvelijalleen. Jeesuksen tarjoudut
tua lähtemään roomalaisen upseerin kotiin 
sadanpäämies sanoi: "Herra, en ole sen ar
voinen, että tu lisit minun kattoni alle, vaan 
sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani 
paranee . .. " Tämän kuultuaan Jeesus ih
metteli ja sanoi: " ... en ole kenelläkään Is-

ECOPIPE Oy Termonor __ A,b 
Varastokatu 10, 05800 HYVINKAA 

JÄÄSKELÄINEN OY 
Hovioikeuden puistikko 19, V AASA 

~ 

.-r~ 

raelissa löytänyt näin suurta uskoa" . 
Sadanpäämiehen uskon "suuruus" tuli 

esiin hänen vilpittömästä uskostaan ja luotta
muksestaan Jeesuksen sanoihin. Jumala ei 
odota ihmiseltä mitään muuta kuin vilpitöntä 
uskoa ilmoittamiin sanoihinsa, jotka ovat 
kantautuneet läpi kahden vuosituhannen 
meidän päiviimme asti 66 eri kirjan kokoel
mana - Raamatussa. Usko Raamatun sa
naan ohjaa meidän sadanpäämiehen tavoin 
Jeesuksen tykö. 

Jeesuksen luokse tullaan hänen omien sa
nojensa mukaan uskomalla häneen ja sovelta
malla omalle kohdalle hänen sanansa: "Niin 
on Jumala maailmaa rakastanut, että hän an
toi ainokaisen Poikansa , ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi , vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä." (Joh . 3: 16) 

Tkm. ARI AURANEN 
Varusm iespappi 

JOPEN GRILLI PAKARI Ky 
Huutoniementie 59, 65230 VAASA 

VAASAN HÄLYTYS OY 
Hovioikeudenp . 20B, 65100 VAASA 

VENEILIJÄN ERIKOISLIIKE 
ALLTIBÅTBRANSCHEN 

Rauhank. 16 Fredsgatan 
Puh. 12 22 12 Tel. 

Vaasa Vasa 
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VARUSMIESTEN JUHLAA 

Komentaja onnittelemassa palkittuja. 

03.09. 1986 sai Vaasan Rannikkopatteriston 
IIl / 85 saapumiserän pitemmän palvelusajan 
86 miestä urakkansa täyteen. 330 vuorokaut
ta oli takanapäin. Ruokalassa pidetyn juhla
van kotiutustilaisuuden aluksi patteriston ko
mentaja luki Tasavallan Presidentin vänrik
kiylennykset seuraaville: 

Aho 
Anttila 
Bergqvist 
Kiviniemi 

Hannu Olavi 
Timo Tapio 
Mikko Juhani 
Mikael 

RaaSp 
HelSp 
VaaSp 
HelSp 

Kotiutuskahvin yhteydessä palkittiin hyvästä 
palveluksesta seuraavat henkilöt: 

Reserviupseeripiiri 
Reserviupseeri kerho 
Reservialiupseerikerho 
Sotilaskotiliitto 
Autojoukkojen Vaasan Kilta 
Rannikonpuolustajien Kilta 

08. 10.86 oli sitten 1/86 saapumiserän 240 vrk 
palelleilla tilaisuus viettää omaa juhlapäi
vää. Yhteensä 94 kotiutuvaa korpraalia ja 

Esikuntapatterilta 
1. Patterilta 
3. Patterilta 
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Kapt. Hannu Maunula kiinnittämässä vän
rikin arvomerkkejä. 

Koskinen 
Kuusisto 
Ladvelin 
Leppilahti 
Malkamäki 
Pohjola 
Reiniluoto 
Ruotsalainen 
Räihä 
Räsänen 
Saarinen 
Tikka 
Tuominen 

Harri Heikki 
Mika Jouko Sakari 
Ari Juha-Matti 
Mikael Johannes 
Mika Harri Jaakko 
Pasi Pekka 
Timo Pekka 
Jouko Kalevi 
Jorma Tapio 
Petri Juhani 
Jyri Kalevi 
Hannu Tapani 
Kari Pekka 

VaaSp 
TurSp 
SeiSp 
SeiSp 
SeiSp 
SeiSp 
HelSp 
SatSp 
IUudSp 
SeiSp 
TurSp 
HelSp 
HelSp 

Vänrikki Malkamäki Mika Harri Jaakko 
Vänrikki Tikka Hannu Tapani 
Kersantti Kivelä Martti Antero 
Kersantti Palola Jari Pekka 
Korpraali Lilja Kjell 
Vänrikki Kuusisto Mika Jouko Sakari 
Kersantti Koivuneva Pekka Juha Tapani 

tykkimiestä oli todistamassa, kun seuraa
vat miehet saivat tunnustuksen hyvästä palve
luksesta: 

Korpraali Laukkanen Anssi Antero 
Korpraali Ahonen Ari Seppo 
Korpraali Vuorijärvi Arto Antti Antero 

•• 

VARUSMIESTEN TYOSUOJELU 

Varusmiesten työsuojelu kuuluu jokapäiväi
seen elämään. 

- Työsuojelu ehkäisee ennakolta tapatur
mien syntymistä. 

- Varomääräysten ehdoton noudattami
nen lisää turvallisuutta. 

- Liikennesääntöjen noudattaminen tur
vaa lomamatkan. 

Työsuojelun piiriin kuuluvat kaikki ne toi
minpiteet, joilla pyritään estämään tapatur
mien syntyminen sekä työstä terveydelle ai
heutuvat haitat. 

Työturva! lisuuslaki 
ja varomääräykset 

Puolustusvoimien työsuojelutoiminta perus
tuu työturvallisuuslakiin ja sen nojalla annet
tuihin määräyksiin. Sotilaallisissa harjoituk
sissa noudatetaan varomääräyksiä ja turvalli
suutta koskevia käskyjä ja ohjeita sekä työ
turvallisuuslakia soveltaen niiltä osin, kuin se 
on mahdollista. 

Koulutukseen kuuluu , että varomääräyk
set ja niiden vaatima toiminta on myös varus
miesten tiedossa ennen harjoituksia. Jokai
sessa joukko-osastossa toimii työsuojelupääl
likkö, työsuojeluvaltuutetut ja asiamiehet se
kä työsuojelutoimikunta. 

Varusmiesten 
työsuojeluasiamies 

Varusmiestoimikunta valitsee työsuojeluasia
miehen keskuudestaan tai toimikunnan ulko
puolelta. Määräyksen työsuojeluasiamieheksi 
antaa joukko-osaston komentaja. Työsuoje
luasiamiehellä on hallussaan työsuojelua kos-

LAMPALUODON UNION 
AIRIO & OINONEN 

Reposaarentie , 28900 PORi 

SEINÄJOEN 
KÄYTTÖAUTO OY 

Pohjankaari 2, 60100 SEINÄJOKI 

kevaa kirjallista materiaalia. 
- Talvi on tulossa ei auta mikään . Talvi 

on kaunis vuodenaika, mutta se tuo tulles
saan myös haittoja . Haitoista pahin on 
kylmyys. Tässä muutama neuvo kylmyyttä 
vastaan. 

KYLMÄN 
HAITAT 

1 . Kylmän vaikutus elimistöön: 
- kylmä vaikuttaa ihmisen elimistöön monin 

tavoin 
- kylmä: 

- kohottaa verenpainetta 
- hidastaa sydämen sykettä 
- supistaa verisuonia 
- hidastaa verenkiertoa 
- kylmä aiheuttaa stressiä 
- lisää ja pahentaa sairauksia 
- aiheuttaa paleltumia 

2. Liikunta lämmön lähde 
- paikallaanolo aiheuttaa kylmää 
- liikunta on lämmöntuotantolähde 
- ponnistelemalla lisääntyy lämmöntuotto 

perustasosta jopa 12-kertaiseksi 
3. Kylmänsieto on yksilöllistä 
4. Pukeudujärkevästi 
- otettava huomioon: 

- lämpötila 
- tuulen ja vetoisuuden vähentävä sekä 

liikunnan sitä lisäävä vaikutus 
- pukeuduttava sen mukaisesti 
- kylmän huomioon ottaminen on osa suo-

malaista terveydenhoitoa ja työsuojelua 

Sotilasmestari I KAIVON EN 
Vaasan Rannikkopatteriston 
työsuojelupäällikkö 

HUUTO NIEMEN 
KUKKAKAUPPA 

Kuninkaantie 61 , puh . 153 396 

PALOSAAREN ESSO 
A. LATVA-SALO KY 
Onkilahdenk . 2, 65200 VAASA 
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PA TTERISTOSSA 
TAPAHTUU 

1 . YLENNYKSET 
Ari Olof KURKI 
Veli Juhani RISTIMÄKI 
Kai Juhani SAARNISTO 
Markku Kalevi LEHTIMÄKI 
Hannu Antero MAUNULA 
Veijo Yrjö Ilmari TAIPALUS 
Pentti Tuomas NIEMI 
Mikko Sameli SÄNTTI 
Esa Krister KURKI 
Ari Pekka L YYSKI 
Raimo Juhani KUUSINEN 
Seppo Juhani KAUPPINEN 
Kari Erik SALO 
Markku Yrjö Alfons JÄRVI 
Esko Aulis KIVIRANTA 
Reino Eerik VIRTANEN 
Pentti Ilmari PAKKA 
Timo Johannes KALLIO 

2. Poistumat 
Eero Väinö TUOMIKOSKI 
Reino Eerik VIRTANEN 
Markku Yrjö Alfons J.ÄRVI 
Seppo Uolevi KIVELA 
Risto Eevertti KURTTO 
Erkki Juhani HÖLSÖ 
Liisa HAAP ASALMI 
Jorma Ensio JUNNOLA 

Ylikersan tiksi 31.1 
Ylikersan tiksi 31.1 
Ylikersan tiksi 31.1 
Ylikersantiksi 31.1 
Kapteeniksi 1.2 
Yliluutnantiksi 1.9 
Ylivääpeliksi 1.2 
Vääpeliksi 1.3 
Vääpeliksi 1.3 
Vääpeliksi 1.3 
Sotilasmestariksi 1.5 
Ylivääpeliksi 1.5 
Vääpeliksi 1.5 
Majuriksi 1.5 
Teknikkoyliluutnantiksi 4.6 
Sotilasmestariksi 30.6 
Ylivääpeliksi 1.10 
Vääpeliksi 1.10 

Eläkkeelle 1.2 
Eläkkeelle 1. 7 
PohmSlE:n 1.5 
PohmSlE:n 1.5 
VaaSpE:n 1.6 
PohmSlE:n 1.9 
Siviiliin 8.9 
Eläkkeelle 1.10 

Eläkkeelle siirtynyt sotmest. Reino Virta- Patteriston emäntä Sinikka Niemi seuraa 
nen esittelee sotilaspassiaan. tilannetta. 
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3. Lisäykset 
Juha Erik DAHLBO 
Sinikka Johanna NIEMI 
Jori Matias HARJU.::,_ 
Matti Tapio KAARrO .. 
Marko Olavi HAAPAMAKI 
Liisa Helena HAAPASALMI 
Kai Eerik KANGASMÄKI 
Kimmo Sakari RANT AKEISU 
Esko Ensio HIRVINIEMI 
Juha Kalevi HAA VISTO 
Mika Samuel KOIVUNEN 
Kari Olavi MÄKINEN 
Juha-Pekka KURVINEN 
Sauli Matti KARJUNEN 
Jukka Pekka RANTA 

4. Kurssit 
Pentti Juhani SALO 
Markku Tapani LEHJ:~VUO 
Esa Armas KUJANPAA 
Olli Juhani HYYPPÄ 

5. Tunnustukset 

Kersantiksi 1.2 
Emännäksi 1.2 
Kersantiksi 1.3 
Kersantiksi 3.3 
Värvätyksi 3.3 
Apuemännäksi 4.3 
Kersantiksi 10.3 
Kersantiksi 7 .5 
Huoltopäälliköksi 1.6 
Kersantiksi 1.6 
Kersantiksi 1. 7 
Päälliköksi 23.8 
Päälliköksi 23.8 
Luutnantiksi 28.8 
Luutnantiksi 28.8 

PO I:lle 
PO I:lle 
PO I:lle 
PO I:lle 

2.1 
2.1 
2.1 
2.1 

Asentajat Henry LÅNG, Seppo OLKKONEN sekä värvätty Seppo SAARELA kunniakirja ja 
rahapalkkio aloitteesta SISU A-45:n asennusteline. 

Teknikkoyliluutnantti Pentti HOLMA ja ylivääpeli Raimo KUUSINEN kunniakirja ja esine
palkkio aloitteesta tasokeskiö. 

Sirkka KUORT AMO kunniakirja ja kalevalakoru aloitteesta maksukäskyleima. 

Seppo Juhani SALONIEMI 
Seija Sanelma MATIKAINEN 

SLR 
SVRM 

Maksupisteen Eija Kaakinen kukitettiin ennen Golanille lähtöä. 

4.6 
4.6 
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Lapin kairalta vuasien takaanen kalakaveri ja 
poroisäntä Uu la Mellusjauri kriivaa mulle ja 
käsköö sanua kaikille lantalaasillen täälä ete
läs patio tervyysiä. 

- Pimiä kaamosaika täälä Lapis alakaa 
olla pahiimmoollansa, na nuu , Uula lisää , -
mutta niin vaan mekin koitamma elää kippu
roora uuren kevähän toivos , kiila. Vissihin 
tuutt taas tänne Juutualle lohestamhan , ku 
jäät lähtöö. Sen meirän soutumiähen, sen 
Vimpan, morsvärkki Nattasen Juulia on jät
täny savotan emännän hommat ja ruvennu 
kirkolla siivoojaksi, jo vain, nun nuu. 

Uula seliittää, jotta jos Juulia oli priima sa
votan emäntä , niin on se pistämätöön siivoo
jaki. Ja ehrottoman luatettava ja rehellinen. 
Vaikka rahaa olis leviällä kuinka vahvaattee 
hyvänsä piirongin päällä , ei pennniäkään hä
viä, kun Juulia siivuaa. 

- Mutta viinallen s'oon hirviän allerki
nen , lisää Uula. - Sitä s'ei kärsi yhtään. 
Kun se kluutturättinsä kans kollaa ja suti
loottoo kaikki komerot ja kaapit, niin jos 
vaikka kippurahäntäpottu osuu vastahan, se 
nakkaa sen heti naamahansa niiltä jalkaanti
loolta. 

Siit'onkin tuli koko kirkonkyläs Juuliallen 
etuoikeus, eikä kukaan puhu sanaakaan. 
Miksei se isännän vihaksi käy, kun koniakki
pottu menöö kun mopen takapualehen , mut
ta moittia ei saa, niin Juuliakin pitää suunsa 
kiinni. Joo , varmasti. Muutoon Juulia lyää 
julkisen protestin pitkin kylää ja herrasväki 
kuuloo kukkapäänsä . 

Atteekihi vaan s'ei mee siivuamhan enää 
ollenkaan, kun siäl' on liikaa tavaraa , n'otta 
mässähtää heti. Eikä se sitten kanna takkaan, 
vaikka yritös onki hyvä kymmenen, mutta ah
keruus ja tarkkaavaasuus putuaa nollahan ei
kä mahra mitään. Seliällänsä ei eres Juulia 
pysty siivuamha, vaikka kätevistä kätevin on
kin. 

Täs Aleksis Kiven päivän alla se siivos kes
kuskoululla. Ja kun opettajan frouvan verha
komeros putukiffeli pökkäs opettajan iske
mättömhä viskipottuhu, jonka s'oli sinne pii
loottanu Kiven päivän iltajuh lan varalle, niin 
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Juulia kiataasi sillä seisomalla muatohonsa 
koko parrunpätkän ja ryäkääsi vaan kun 
syäny miäs. 

Tottahan se päähän kiipaasi kun oranki. Ja 
kun aivan pirnalhesti vieämisti ja oli mennä 
kuuppeluijaa vängällä, vaikka koittiki vasta
han prökööllä ja nojata tyrniää harianvarte
hen , niin siinä samas se muisti koulun suih
kuhuanehen. Ja lähti sinne tuuppooksennojas 
osoottelemhan, n 'ott'o lis saanu flosottaa kyl
mää vettä päähänsä. 

Sehän se oliski friskannu. Mutta annas ol
la , ku Juulia sinne pääsi , niin raato viä, ei 
ylettynykkään kraanasti kiinni . Siippootti 
vaan sivuutte ja vei siipiräpäkkää kun tuulis
pään käsis koko akan nurkkaha . Ja siihen 
putos ku vellipussi. 

Välitunnilla tuli kakaralähetystö silimät 
pystys opettajan puheelle jotta 

- Tuala suihkuhuanehes on jukelintähre 
rumis . 

Ja kun opettaja meni kattomhan , se sanoo 
rauhoottavasti jotta 

- Ei s'oo ruumis , s'oon Juulia vaan. 
Niin kantoo ihimisen köökkihi. Ja ku frou

va kaateli sen suukkuhu väkevää kaffia, niin 
jopas pikoohi rupes pölyriapu heilumhan . 

S'olis menny kaikki ratihinsa hyvin , jonsei 
Juulian silimihin sattunu osumha frouvan li
kööripottu sänkykamaris kun noiruttu. Pik
kuusen truuttua vaan näkyy tyynyn alta eikä 
Juulia sellaasta suvaannu. Se narahutti kor
kin auki ja taas kuuluu jotta 

- Kut, kut äh kut . .. 
Ja selvän teki, keikottamha rupes ja kette

rit pystyhyn nakkas. 
Ehtoopäivällä tuli välitunnin aikana uusi 

nuarisopastori tervehtimhän opettajaa, kun 
se parahillansa valvoo mukulaan vallatto
muutta koulun pihas. Pastori kysyy jotta 

- Minkäslaanen raittiustilannes täälä pi
täjehes on? 

- Menööhän se siinä, opettaja vastas. Ja 
olis viä lä lisänny jotta 

- Viinan puuttehes, Rovaniämi on kauka
na . 

Muttei keriinny , kun samas purota pömäh-

ti noukan ethen parvekkehelta isoo mattolä
jä . Ja heti perähän mäiskähti Juulia mahal
lensa . Onneksi mattoläjän päälle, n'ottei ki
piää ottanu, mitä ny vähän vattanahkaa kar
vasteli. 

- Kualikohan se? hätääntyy pastori. 
- Mitä viälä, sanoo opettaja. - Sill'on 

kokemuksesta koulaantunu paikat niin lian
toosiksi, n'ottei puhettakaan. 

Mutta sen verran se otti kansankynttilän 
kruutiihin , n'otta meni ja nosti Juuliasta sen 
pään ylähä, johona silimät on, käänti kurssin 
maantiällen päin , tyyräs perälaurasta ja ka
riaasi jotta 

- Alahan vetää kotias! 
Mutta ku Juulia reisuusti mulukaasi ja tun

ti uuren pastorin, niin sisulla ja syrämmellä 
se niijas, vaikka menikin seliällensä ja sanoo 
muikialla äänellä makuulta jotta 

- Ymmärtäkää ihimistä. 
S'oli parasta ja fiinisti tehty. Ja vastasitte 

se lähti. Mutta taas viämisti niin totta juko
lauta , n 'otta tallukoottiviteettääsin kylki erel
tä ja yhres vilahrokses katos vahtimestarin 
kellarinovesta sisällen kolinkolia. Ja kun vah
timestari oli kans käväässy Rovaniämellä pit
käkripaases , siivos Juulia siälä monta päivää . 

Yleensä Juulian siivoushommihin on suh
taannuttu vakavasti ja ymmärryksellä. Mutta 
kun se mettänhoitaja Kukslunnilla siivos , 
siit'on pakattu naureskella. 

Se kun on niin uskovaanen taloo, n'ottei 
viinasta puhettakaan. Mutta tarttuupa vaan 
kun tarttuukin Juulian pölynimurihin kor
kaamatoon koniakkipottu siäläki. Ja selvä 
pyy. 

Mettänhoitaja erehtyy Juuliaa haukkumha 
ja siin äpä se olikin se emäfeili. Juulia ei sel
laasta kärsi. kun s'oon rehellinen ihiminen ja 
hyvä siivooja. N'otta se meni kylälle ja kuu
lutti kunniansa pualesta kaikille jotta 

- Siinä Kuksluniin taloos kansa juara-

KLEEMOLAN LEIPOMO 
Puh . 939-387 528, 28400 ULVILA 

SEPPÄLÄN VALOKUVAAMO 
Kauppapuistikko 37 , 65100 VAASA 

VASABLADET 
Hietasaarenk. 6 

han. On nekin mokomia lestaariolaasia , hyite 
sussiunakkohon. 

Ja kun se kulkeentuu Kukslunnin frouvan 
korviihin, se löi het vastavalakiaa ja seliitti 
osu uskaupaski jotta 

- Voi voi, ihan vissihin silloon soran aika
na saksalaasten sotilahien jäliiltä oli jääny ko
niakkipottu vintin kolukomerohon kaiken ro
mun alle ja J uulia sen löyti, mitäs muuta . 

Siälä sitten naureskeltihin makoosesti jotta 
- Oli sitkiähenkinen koniakkipottu, kun 

piti pintansa , vaikka saksalaaset lähtiehnän
sä olivat polttanhet koko taloon. Ja sitte uusi 
oli tehty tilallen. 

- Mutta on siinä siivoojankin ammatis 
omat vaaransa, kriivaa Uula Mellusjauri li
sää. - Ku Juulia oli kellosepällä siivuamas, 
se laapaantuu niin perinjuurin , n'otta nialaa
si tekohampaansa. Ja kun sen yrkämiäs, se 
Vimpa, tuli savota lta sitä ehtoolla treffaamha 
ja paitaa vaihtamhan, niin Juulia oli siukan 
oloonen ja rutaji jotta 

- Min'en ymmärrä, kun pakkaa niin ou
rosti hakertamhan tualta nuan. Ekkö viittisi 
vähä kattua, kun oot ennenkin ... sinne 
niin? 

Ja ku Vimpa kerkes väipährökseltä vilkaas
ta, sen valtas pakokauhu , se tryykäs lakitap
päin pihalle , hyppäs suksillensa ja alakoo 
poikkimaisin painattaa läpitte umpisalon ta
kaasi Letossin savotalle. Ja kun perillen pää
si, niin jahkaasi jotta 

- Olipa taikkosten onni, jotten keriinny 
puuttua , en sekaantua. Muutoon s'olis ny 
päätänsä lyhee . 

Tätä nykyä Juulia siivuaa kunnan lääkärillä 
jo toista viikkua. Eikä pääse enää paikaltansa 
pätkähtämhän. Kovaa hommaa, kiila. 

Mutta hyvä siivooja, na nuu . 

HÄRMÄN KUUSTAA 

TAPSAN GRILLI 
Vaasanpuistikko 20, 65100 VAASA 

Mäkisen Matto & Pesu Ky 
Wolffintie 36, 65200 VAASA 

Autokoulu P. Häkkinen Ky 
Järvenpää, Helsingintie 10, puh. 287 157 
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SUOMEN ARMEIJA 
JUMALAN PALVELIJA? 

Paavali kehottaa meitä olemaan alamaisia sil
le esivallalle, jonka vallan alla me olemme. 
Hän kirjoittaa , kuinka "esivalta on Jumalan 
palvelija, sinulle hyväksi. Mutta, jos pahaa 
teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan 
kanna." (Room. 13:4). Raamatun opetuksen 
mukaan esivalta palvelee Jumalaa siten , että 
se toimii maailmassa pahuuden ehkäisijänä 
ja myös eliminoijana (l. Piet. 2:13, 14). Yh
teiskunnassa täytyy olla esivalta , joka tarvit
taessa pakkokeinoin estää pahuuc1 ~n leviämi
sen. 

Jotta ymmärtäisimme Jumalan sanan to
dellisen tarkoituksen , on meidän määriteltä
vä käsite esivalta. Raamattuun perustuen esi
valta on yhteiskunnallinen hallintavalta, joka 
on sopusoinnissa Jumalan absoluuttisten la
kien ja totuuden kanssa. Esivallaksi ei voida 
määrittää historiasta niin tuttuja "hirmuval
toja", jotka toimillaan rikkoivat Jumalan la
keja vastaan. Jumalan sanan avulla on todet
tava, onko jokin yhteiskunnallinen hallinta
valtamuoto esivalta vai hirmuvalta. 

Itse näen Suomen Puolustuslaitoksen sisäl
tyvän raamatulliseen esivaltakäsitteeseen. 
Siksi koen velvollisuudekseni palvella Suo
men Puolustusvoimissa valtiollisen itsenäisyy
den säilyttämiseksi ja kanslaisten elinmah
dollisuuksien turvaamiseksi. Jumala tahtoo 
kristityiltä, että he eivät ainoastaan kunnioita 
esivaltaa, vaan myös palvelevat sitä (maksa
vat mm. veroja vrt. Room. 13:6, Luuk. 20:22-
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25) ja jopa jatkuvasti rukoilevat sen puolesta 
(1. Tim . 2:1 , 2). 

Sotalaitoksen vallankäyttö perustuu van
kasti "power"-valtaan. Esimiesasemassa ole
valla henkilöllä on oikeus määrätä ja käskeä 
alaisiaan toimimaan halutulla tavalla. Alai 
sen on tällöin toimittava määrätysti ja tinki
mättömästi noudatettava annettuja käskyjä. 
" Power" -valta on voimaa ja voiman käyttöä 
tulosten saavuttamiseksi. Raamatullinen val
lankäyttö koskien seurakuntaa ja uskovia on 
toisenlaista . Käytän termiä "dominion" -
valta, jonka mukaan se, joka on kaikkien 
herra (korkein esimies) onkin käytännössä 
kaikkien palvelija. "Dominion"-valta ei pa
kota, vaan pyytää ja toivoo , että "alainen" 
vapaaehtoisesti toimisi halutulla tavalla. Ju
malan tahto on, että molemmat vallankäytön 
muodot ovat sovussa kristityn elämässä. Kris
tittynä olen "power" -vallan alaisena suhtees
sa yhteiskunnalliseen kuriin (myös Puolustus
voimiin) ja "dominion" -vallan alla suhteessa 
seurakuntaan ja kanssaihmisiin. 

Kristittynä rakastan Isänmaatani ja tah
don, että hyvyys voisi lisääntyä kansamme 
keskuudessa. Tahdon puolustaa maatamme, 
että lapsenikin saisivat vapaina kasvaa Juma
lan rakkauden tuntemisessa ja löytää palasen 
hyvyyttä pahuuden täyttämässä maailmassa . 

JYRKI ROSSI 
Upseeriopp ilas 

___.. GRILLI 
ELINTARVI KEKIOSKI 

HIETALAHTI PUH. 111 000 

LET'SGO 
fl/4lll@~@ 
~l!ISPORT = ING 

Wasasport Oy 
Vaasanpuistikko 14, 65100 Vaasa 
Puh . (961) 122 215 , 122 336 

Takapuoli
tuntuma 

paljastaa. 
- Hyvä kulumiskestävyys 
- Hyvä märkäpito 
- Hyvät ajo-ominaisuudet 

MARKUN 
RENGAS 

Myllärinkatu 12 
Puh. 113 900 

* * Osta penkki jenkkeihin: * * 

NEWYORK 

Tai LOS ANGELES ja SEA77IE 1.870,-
Hinnat ovat lentohintoja turi s tiluokassa yhteen suuntaan 
12- 24 vuotiaille. 
Matkan varaus ja lipun lunastu s samanaikaisc-s ti aikai
sintaan 3 vrk ennen lähtöä. Sama koskee myös paluu
lentoa. Voimassa vuoden. 
Myynti: matkatoimistot _ _ ~ 
ja Finnairin toimistot ~ 

C,,c✓NNR✓R 
Amerikansu.orat 

21 



SOTILASKOULUTUKSEST A 
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Alku aina hankalaa - sanotaan. Siitä huoli
matta suhtaudun pienin varauksin alokkai
den vastaanottoon tässä instituutissa. Tun
tiessani sotilaskoulutuksen monia erityislaa
tuisia periaatteita ja tavoitteita, en silti puo
lustaisi kaikkia alokkaisiin kohdistettuja me
nettelyjä. Kyllä alokas voitaisiin hyvinvointi
Suomessa , pitkälle ja hyvin koulutettuna ot-

22 

taa nykyistä yksilöllisempänä huomioon . 
Luulenpa monen taidokkaan nuoren miehen 
" kypsyneen " systeemiin heti kättelyssä ja 
vannoneen kiroukset koko touhulle. Menetet
tiin köhyvä johtaja , kenties? 

Palvelusajan alun "luulot pois" -vaiheessa 
huomattiin myös , ett ä kaikki eivät täyttäneet
kään suomalaisen sotilaan, suoraan sanoen 

miehen mittaa. Alkoi luokittelu (muidenkin 
kuin ryhmänjohtajien taholta). Onkohan tä
hän liittyen mietitty lainkaan yksilön minä
käsitykseen, itseluottamukseen ja terveeseen 
itsetuntoon liittyviä seikkoja sen enempää in
dividualistisesta kuin yhteiskunnallisesta nä
kökulmasta. Tosihan on se, että kansamme 
ja kulttuurimme tulevaisuus riippuu pitkälti 
terveestä ja vahvasta itsetunnosta. On myös 
muistettava, että itsearvostus on osoittautu
nut aivan keskeiseksi yksilön kehittymisen ja 
mielenterveyden perustekijäksi. Tämän vuok
si sen muodostumista on aiheellista pohtia 
huomattavasti enemmän kuin mitä yhteis
kunnallisessa keskustelussa nyt tapahtuu. 
Näkemykseni mukaan "miesten koulu" ni
voutuu myös osaltaan tähän hienorakentei
seen minä-käsitykseen muotoutumisproses
siin. 

Kokemukseni karttuessa olen yhä useam
min miettinyt , ovatko pedagogiset vaatimuk
set ja sotilaskoulutuksen menetelmät näinkin 
ristiriitaisia. Käytettävät keinot eivät välttä
mättä aina täytä vaatimuksia, joita nuorten 
miesten / aikuisten koulutuksessa tulisi huo
mioida. Mm. alokasajan tst-koulutuksessa 
opetus ei ehkä ollut sitä , mitä tehokas oppi
minen edellyttää. Millainen oli vuorovaikutus 
alokkaan ja kouluttajan välillä? Kouluttaja 

kertoi asiat lyhyesti olettaen, että kaikki oppi
vat, ja jos joku ei kertakuulemalta muistanut , 
seurauksena oli kurinpidollista juoksentelua 
ympäri meträä. Tämä sai aikaan sen, että 
suuri osa opetustilanteista tapahtui toisaalta 
pelon - toisaalta väsymyksen alaisina. Oliko 
tämä edullinen oppimisilmapiiri? 

Edelleen - minulle on herännyt kysymys, 
miten on mahdollista, että järjestelmä, jonka 
yhtenä affektiivisena tavoitteena on isänmaal
lisuus (sen nimissä taistelutahdon) kasvatta
minen, on juuri näiden miesten useimmiten 
hyvinkin voimakkaasti inhoama. Kotiutta
mispäivä ja lomat ovat päällimmäisiä ajatuk
sia . Voisiko syytä etsiä koulutusmenetelmistä 
ja järjestelyistä? 

Kaikki edelläoleva tulee ymmärtää raken
tavaksi kritiikiksi. Voisin esitellä vastaavasti 
lukemattomia myönteisiä kokemuksia ja tun
temuksiani, mutta katson kritiikin virittävän 
ajatuksia ja pohdintaa enemmän. Lopuksi -
päivääkään en vaihtaisi pois; lieneekö laitos 
vienyt koko miehen! 

MARKKU SAARINEN 
Upseerioppilas 
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VARUSMIESPALVELU 
VANHEMMAN 

•• •• 
SILMIN NAHTYNA 

mäi:siin la.psJin,.i o.tka. Kittnaavat muo.ruu~e.n.innona. · · _. _.· __ · . 
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Alokasaikana tuntui välillä siltä, ettei mitään 
osaa tehdä oikein ja että turhan monet asiat 
on opittava kantapään kautta. Okei, niin teh
tiin ja tuottihan paukutus jonkinlaisen tulok
sen: joku oppi nopeasti , jollekin ei mennyt 
perille sitten millään. Turha laskeakaan niitä 
kertoja, jolloin osaston kaikki miehet eivät ol
leet samassa tahdissa tai jolloin järjestyminen 
oli velttoa. 

Sitten iski Lapin leiri, jota varten harjoitel
tiin muutama päivä Lohtajalla. Seuraavana 
sunnuntaina oli edessä junamatka Rovanie
men ja Kemijärven välimaastoon Rovajärvel
le. Juna jyskytti tapaavaa vauhtiaan, ja me 
yritimme välillä unenpoikasta sellaisessa 
asennossa, jossa häntäluu ei hinkkaantuisi 
verille vaunujen hytkyessä. 

Kaikkeen sitä elämässään joutuu, ajattelin 
usein leirin aikana toimiessani mittausparti
on vaijerimies 1 :nä. Juoksemista vaikeuttivat 
kumisaappaat, tst-vyö ja rk selässä, mutta 
niistä huolimatta paineltiin niin että hiekka 
ja sammalet pöllysivät. Nuoruuden into kun 
on jo hieman karissut , niin joutui paljotli kor
vaamaan sitä henkisellä sisulla, kovalla yrit
tämisellä. Monta pöheikköä , risukkoa tai 
hyllyvää suota jäi taakse kiiruh taessani eteen
päin kieli vyön alla. 

Mieli säilyi virkeänä ja iloisena yhdestä 

kastumisesta huolimatta , jolloin päälläni ol
leet vaatteet olivat läpimärät. Kaminan läm
mössä niitä sitten tarvi kuivatella samalla va
roen, ettei pistä liian lähelle. Telttailu oli oi
keastaan ihan mukavaa: mieleen palautuivat 
ajat nuoruuden poikaleireistä, jolloin teltta ja 
makuupussi muodostivat parivaljakon, joihin 
öisin tukeuduttiin. Nytkin teltta vastasi kotia , 
telttapatja sänkyä ja kamina uunia tai moder
nimpaa sähkö/ öljylämmitystä. 

AuK:ssa toiminta on paljon järkiperäisem
pää kuin a lokasaikana. Parhaat ja haluk
kaathan tänne on valittu oppimaan rannikko
tykistön hienouksia . Opetuskin menee kaa
liin nopeasti opiskelusta hankittujen rutiinien 
ansiosta. Ehkäpä yksi hyvä puoli tässä van
huudessa on se, että osaa suhtautua asioihin 
vakavasti ja kriittisesti. Alokasaikana kävi 
monessä mielessä, miksi tämä ja tämä on teh
tävä näin vaikeasti, kun sen voisi tehdä hel 
pomminkin. Ajatella saa muttei liikaa , 
AuK :ssa nimenomaan pitää ajatella. Koko
naisuudessaan koulutus on tähän mennessä 
ollut monipuolista ja mielenkiintoista. Taito
ja pääsemme soveltamaan patterilla joskus 
joulukuussa. 

JARI POSKIPARTA 
Upseerioppilas 
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RYHMANJOHT AJAT 

Olette nyt suorittaneet vaativan Aliupseerikurssin ensimmäi
sen vaiheen. Normaalin , noin kahdeksanviikkoisen jakson 
sijasta, teidän kurssinne kesti noin viisi viikkoa. Kurssin al
kaessa tosin olitte jo "ammattitykkimiehiä". Kiitos Rovaj är
ven vaativan leirin. Opiskelutahti oli kiivas, ja kaikki oleelli
nen ehdittiin käydä läpi. Te vastasitte haasteeseen kiitettä
västi, ja menestys oli erinomainen. Nyt teillä on hyvä pohja 
jatkaa sotilaan opintoja niin Rannikkotykistökoulussa kuin 
eri Aliupseerikouluissakin. Onnittelen teitä kurssin menes
tyksekkäästä suorituksesta. 

Koulun johtaja 
Kapteeni 

~~ 
H Ahola 

Koulun johtaja 
Kapt. Ahola 

KOULUTTAJAT: 

Luutn. Auvinen Yliv. Karhula 

APUKOULUTTAJAT: 

Kok. Lindström Alik. Eriksson 

Vääp. Haka 

Alik. Toivanen 

Koulun vääpeli 
Sot.mest. Kaivonen 

Ylil. Saarimäki 

Vääp. Lehtimäki 

Alik. Hiili 
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Tulenjohto- ja mittauslinja (Tupa 1) 

Ala-aho, Juka: Linjan pikku 
puuhamies, joka pyöritteli 
kurssijulkaisuhommia hans
koissaan (Ja oli hukata hans
katkin). Valvoi jopa öitä leh
den takia. IV:t kuluivat viime 
minuutteihin asti Hankkenil
la. Ikuinen iltavahvuustarkas
tusten pitkittäjä. Motto: 
"Herra alikersantti , oppilas 
Ala-aholla on ilmoitettavaa." 

Blom, Esa: Linjan kuopus, jo
ka eksyi TJ-linjalle 2. patteril
ta. Aina äänessä, kuuluvuus 
sumutorven luokkaa ja jutut 
kaikkea maan ja taivaan välil
tä "pikku" liioittelulla höys
tettynä. Linjan ylivoimaisesti 
pahin ennakoija. Siitä lie ollut 
hyötyä; mies paasi ase
AuK:hon. Motto: "Ei iske." 

Hartikainen, Mika: Kurssin 
hiihtävä hitsari, joka erityises
ti aamuisin hitsaili . Palkittiin 
hitsipokaalilla, tavoitteli myös 
mussupokaalia ainaisella va
littamisellaan, lopulta hävisi 
niukasti Muhoselle. Mies oli 
härskisti harjoitusvapaalla 
kaikki illat, välillä päivisin
kin. Motto: "Äkkiä ikkuna 
auki , tännehän tukehtuu." 

Heikkilä, Eero: Muuttolintu 
Oulusta Suoraan AuKouluun. 
Päivisin leppoisa heppu, mut
ta öisin muuttui tuvan viha
tuimmaksi mieheksi . Syynä 
oli "Homelite-kuorsaus" joka 
kuului naapuritupaan asti. 
YK: lla ja IV :llä häipyi sa lape
räisen näköisenä tyttönsä luo. 
Motto: "En tasan kuorsaa, 
turha väittää." 
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Huitu, Pekka: "Vaatimaton" 
ekonomin alku Kalajoelta. 
Linjan ilopilleri, jolla juttua 
riitti niin itsestään kuin muis
takin. Rakasti käytännön pi
loja paljon - ja itseään yli 
kaiken. Kun kiire tuli, Huitun 
verenpaine nousi nopeasti 
muiden kauhistellessa . Motto: 
"Pojat, nyt on todella kiire" , 
"Vaatimattomuus kaunistaa 
- siksi olenkin niin kaunis". 

Iso-Aho, Tuomo: Vannoutu
nut 8 kk:n mies , joka Lapin 
kolmiviikkoisen riemuleirin 
aikana kypsyi AuK-kamaksi. 
Puhui ja unelmoi jatkuvasti 
autoista, myös omasta Minis
tä riitti tarinaa . Anoi HL:ää 
jokaiselle kiinnioloviikonlo
pulleen , joskus onnistuikin . 
Motto: "Ku vaan menis ano
mus läpi". 

Karola, Antti: Uppopalloilija 
Hyvinkäältä - Pallo ei silti 
hukassa , aina. Metsästeli ui
malippuja punkallaan . Iltai
sin pippaloi kaupungilla tai 
levytti. Aina silloin tällöin ek
syi "yhelle kaljalle vaan .. . " 
Motto: " Mitä miehet pönttöi
lee?" 

Keskitalo , Tapani: " Raahen 
kansta", otti kurssin liiankin 
rennosti, m utta läpäisi kuiten
kin lopulta. Hauskuutti tupa
kavereitaan matkimalla P-
78:in hälytysääntä ja lauleske
luillaan . IV: n jälkeen mitä 
pirtein mies - ennen nukku
maanmenoa. Aamuisin herää
minen tuotti joskus pieniä vai
keuksia. Motto: "Ei turhia 
paineita." 

Korpinen, Janne: Porin Nas
se-setä, joka oli ylpeä hyvän
näköisestä tyttöystävästään , 
eikä syyttä. Varsinainen irvi
leuka, joka irvaili vähän jokai
selle. Muodosti Keskitalon 
kanssa erottamattoman pari
valjakon. Toisinaan heidät ta
vattiin oudossa tilassa hoke
massa "mää oon vammaa
nen". Liekö raskaalla koulu
tuksella osuutensa asiaan. 
Motto: "Turpa kii , saatanan 
muuli ." 

Oikarinen, Jarmo: Kottarai
nen , joka passitettiin E
patterilta 1. patterin kautta 
Auk :hon ja lopulta RuK:hon 
asti, vaikka kantahenkilökun
ta ei nimeä koskaan oppinut
kaan oikein. Yleisin ilme ke
vyt kenttävirne. Kurssin ainoa 
joka voimisteli itsekseen yleis
tarkastuksen aikana. Motto: 
"Herra kapteeni ." 

Pitkänen, Tuomas: Pitkulai
nen jannu Hesan tienoolta, 
jatkuvasti "Ratekoon menos
sa", mutta sinne pääsyjäi lo
pulta yllättävän tiukalle. Hä
nellä oli linjan surkein kaap
pi, eikä punkassakaan kehu
mista ollut. Harrasti myös 
käytännön piloja. Motto: "Ei 
tasan oo mun huki!" 

Poskiparta, Jari: Linjan "van
haparta", kielenkääntäjä Po
rin suunnalta. Hoiteli kurssi
juhla-asioita hupivastaavan 
tehtävissään, väläytteli korviin 
asti ulottuvaa hymyään vähän 
väliä. Pääsi lopulta RTK:hon. 
Motto: "Ei ku kavereitten luo 
vaan !" 

PESSILÄ OY 
Syöttötie 2, 28240 PORI 

DESIGN TUOTE OY 
PL 140, 67101 KOKKOLA 

Puh. 968-23 333 

Pöllänen, Jukka: Linjan hy
mypoika, mikä joskus toi mu
kanaan pieniä ongelmiakin. 
Piti erityisen hyvää huolta 
huulistaan rasvaten niitä jat
kuvasti. Tuttu näky klo 18.00 
jälkeen: Jukka Helkama
pyöränsä selässä mankeloi
massa kumi savuten kohti Su
vilahtea. Vain pakki puuttuu , 
mutta sehän onkin tuvan kaa
pissa. Motto: "Joko YK:lle 
saa ilmoittautua?" 

Rehn, Marko: Innokas suun
nistaja Porista, jonka suoete
nemiseen vaikutti suuresti 
koulun suurimmat kaviot 
(48). Pokka piti joka tilantees
sa, joten säästyi ylimääräisiltä 
hukeilta. RTK:hon pääsy sel
visi käytännön kokeessa. Mot
to: "Ullakko valmis." 

Rossi, Jyrki: Monilahjakkuus 
Saarijärveltä. Hengen mies, 
joka lauleskeli sekä leireillä 
että tuvassa. VK:t kuluiva bo
dauksen ja puhelinsoittojen 
parissa. AuK:n aikana kaikki 
viikonloput auki . Ensin 
RTK:hon sitten varusmiespa
piksi . Kurssin priimus! Mot
to: "Viikonloppuna lomille 
lomps oman kullan luo ." 

Syrjäläinen, Altti: "On täällä 
elämä raskasta työtä ja siinä 
harvemmin on onni myötä , 
sen tietää vain yksin Syrjäläi
nen." Jeppiksen kiinteälihak
sinen Ascona-hurjastelija , jo
ka puhisi kuin puhelinkuis
kuttelija herätessään tuvan 
esimiehen tehtäviin . Motto: 
"Sotkuun pullakahville." 

HAUKIPUTAAN KENKÄ 
90830 HAUKIPUDAS 

NURMEN GRILLI-KIOSKI 
KIILAPALSTA, puh. 167 111 
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Viestilinja (Tupa 2) 

Forsström, Caj: Vietti kaikki 
VK:t ja IV:t Oliversissa, vii
konloppuisinkin hänet löysi 
nojailemasta "Ollin" baaritis
kiin. IV:ltä tullessaan herätti 
aina koko koulun. "Fore" oli 
jatkuvasti äänessä ja mussutti 
mikäli joku toinen puhui kun 
itse oli hiljaa. Läpäisi kurssin 
ilman suurempia paineita. 
Motto: "Tilataan vielä yh
det." 

Koivisto, Juha: Mies joka viet
ti vapaa-aikansa juhlimalla 
useimmiten Oliver 's Innissä. 
Harrastuksenaan hänellä oli 
niin sanottu vietteleminen. 
Kävi AuK:n ilman suurta ve
renpainetta tai hikipisaroita. 
Motto: "Jos lähtis Oliveriin." 

Komsi, Mika: Mies joka oli 
joka toinen päivä lähdössä 
diplomitykkimieheksi ja joka 
löytyi aina WC:stä mikäli hu
ki iski. Säilytti puolet omai
suudestaan patjan alla ja var
sinkin alkuaikoina tuvan ko
vin ennakoija. Välillä pientä 
hitsausta , johon kukaan ei 
kiinnittänyt mitään huomiota , 
seuraus: Tutka-AU kurssi Rii
himäellä. Motto: "Mihinä ne 

?" on . 

Lindfors, Eero: "Pekka
mies", armoton Heavy Fani 
Vantaalta. Mies joka käytti 
melkein kaiken vapaa-aikansa 
ralliloma-anomusten tekoon . 
Anomukset kuitenkin aina 
bumerangina takaisin. Tuvan 
paras kuittailija. Motto : "Ku
ka pönttöilee" , "Pekka-Tj ai
ka vähän." 
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Paakkanen, Mattus: Ehdotto
masti tuvan hiljaisin mies, jo
ka ei turhia paineita ottanut. 
Vasta korpin jämät saatuaan 
heräsi armeijanharmaaseen 
arkeen ja alkoi tylyttää kaik
kia vastaantulevia. Motto: 
"Ei vaikuta kotiuttamispäivä
määrään ." 

Taskinen, Sami: Musiikki
mies joka osasi antaa rumbaa. 
Ei malttanut odottaa helmi
kuun mopoja vaan harjoitti 
koulutustaan meihin tupa- ja 
kurssikavereihin . Siitä huoli
matta tai juuri siksi tupamme 
pidetyin mies. Sam-sedän ul
komuodolla ja äänellä ei juuri 
natsoja tarvita, mieshän on 
selvä kantapeikon prototyyp
pi. Motto: "Se on perkele oi
kein että koira kärsii". 

Tervo, Keijo: AuK:n lilliputti 
Kokkolasta , antoi oppilasvää
pelinä tosi possua. Komennot 
vain hukkuivat tuulen humi
naan. Oli vaikeuksia päästä 
yläpunkkaan nukkumaan il
taisin, mutta kova yritys tuotti 
tulosta. Linjan priimuksena 
sai korpinjämät ennen aiko
jaan. Motto: "Kun mä piene
nä meidän mökillä . . . " 

Turula, Juha: Linjan parhaat 
unenlahjat · omaava kaveri 
Haukiputaalta. Miestä ei nä
kynyt lukulomilla ja aamuisin 
ennakoi, vaikka ei sitä myön
tänytkään koskaan. Sanlan 
käyttöä hän ei oppinut , eivät
kä viestit menneet perille. 
Lähtikin lopulta nakki
Aukkiin . Motto: "Sepäs mie
lenkiintoista." 

Tykkilinja (Tuvat 3 ja 4) 

Aalto, Vesa: Ikuinen kulma
mies ja linjan luottomies . Läh
ti kuin lähtikin RTK:hon. Hi
hitteli usein IV:ltä ja VK:lta 
palatessaan. Motto: "Taas 
mulla on huki! " 

Cederberg, Jari: "Cretu". Au
tokuski E-Patterilta, jonne 
Cretu painui heti puolikurssi
juhlan jälkeen alokaskoulut
tajaksi. Motto: "Ei aiheuta 
mitään ylimääräistä". 

Kinnunen, Vesa: "Kinuski". 
Linjan irtohihaspesialisti , jol
la oli irtohihnavitsi joka pul
maan . Varma RTK-mies 
vaikka olikin lääkt.yo . Motto: 
"Ne tulee sitte irtohihnoilla 
siihen ... " 

Koivumäki, Mika: "Koikka". 
Piiloluumu, joka luumuili it
sensä jopa SAINT-ohjelmaan. 
Suomen koripallotoivo, käytti 
kaikki vapaahetkensä loma
anomusten tekemiseen. Mot
to : "Älä riko sitä, se on mun 
anomuskynä." 

Köykkä, Mikko: "Köykkis". 
Vaasan rauhallisin mies . Viet
ti iltalomat kotona tai Hank
kemilla, kunnes lopulta tapasi 
kohtalonsa , Kirstin. Motto: 
"Jos lähtis Hankkenille." 

Lepistö, Kari: "Batman" . 
Linjan lahjakkain tavaroiden 
hukkailija , ennakoinnistaan 
huolimatta jäi RTK-junasta . 
Motto: "Hei kuka on vieny 
mun ... " 

Lehtola, Timo: "Lexi". Tuli
nen jyväjemmari jonka HL:t 
menivät ns. "Kylvötöihin". 
Nipo pokaalin ansioitunut 
omistaja. Motto : "shhh , alik . 
Toivanen, shhh, luutn . Auvi
nen! " 

Muurimäki, Tomi: "Murre". 
AuK:n ainut kiekkoilija, luisti 
iltatoimet ollessaan lukuisilla 
harjoitusvapaillaan. Motto: 
"Meillä on taas turnaus , pi
täis tehdä HL-anomus." 

Niemipelto, Anssi: "Nipa". 
Tupa 4:n kummallisin olento 
villakoirien ohella. "Mitä nyt" 
-ilmeellään ja muilla sekoiluil
laan hauskuutti tupakaverei
taan iltatoimien aikaan. Tyk
kilinjan priimus, kieltäytyi 
RTK:hon lähdöstä. Halusi 
lääkintä-AuK:iin ja pääsi. 
Motto:"????" 

Nikko, Klaus: " Kulaus". Lin
jan ilopilleri ja kouluttajien 
suosikki, vaikka hänen Tur
hapuro-lookinsa ei heitä aina 
miellyttänytkään. Alan mies , 
joka ei ottanut turhia painei
ta, vaikka oppilasvääpelin hu
ki ei aivan tuubiin mennyt
kään. Motto: "Kyllä mä tie
dän, teillä on kampanja Nik
ko tykkimiehenä takas 2. Pt
rille. " 

Pohjanniemi, Seppo: "Sepe". 
Kuulantyöntäj ä Vaasasta, 
lähti kuin varkain RTK:hon 
ja hyvä mies sinne olikin. Ar
moton piilonipo . Motto: "On
ko mun HV-anomus jo tul
lu?" 
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Puttonen, Vesa: " Pude omisti 
linjan parhaan kaapin ja oli 
siitä todella ylpeä. Teräsmies, 
joka toimi oppilaskunnan asi
allisena rahastonhoitajana, 
vaikka unohtikin kaappinsa 
luvattoman usein auki . Lähti -
RTK:hon. Motto: "Niitä illal
liskortteja on sitten myytävä-
nä edelleenkin hyvin edulli
seen hintaan." 

Ruotsalainen, Miku: "Svens
ki". Kakkoskuski E-Ptrilta , 
lähti myöskin alokaskoulutta
jaksi patterille ennen aiko
jaan. Mieliasento vaaka
asento (koro nollille ja kuplat 
pelaamaan) . Palkintona tästä 
luumu-pokaali. Luumuili jopa 
kuvauksista. Motto: "Ei kai 
se mun huki oo??" 

Salminen, Petri: "Salmiak
ki". Limsa-automaatin iloi
nen hoitaja. Hänet saatettiin 
herättää jopa keskellä yötä 
hoitamaan tointaan, kun 
"saamarin kone" teki tenän ja 
vei rahat. Motto: "Helvetin 
helvetti." 

Sivunen, Mika: "Terroristi", 
tuvan "pikku-Aadolf" rakas
tui tulisesti Sariin , hyvä kun ei 
unissaankin lukenut häneltä 
saamiaan kirjeitä . Komennot 
"sento - käännös oikeaan 
äin epo" tulivat kuin luonnos
taan . Motto: "Voi v:n Nipa." 

VAASAN GRILLIVARUSTE Ky 
Pitkäkatu 1, V AASA 
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OY KIRJAPAINO AB 
Klemetinkatu 15, VAASA 

KIRJAPAINO 

ARTO KOSTIAINEN 
Wolffintie 36, 65200 VAASA 

Puh . 961-124 105 

Soini, Jaakko: "Jaska". Au
kin tulisin ja tummin mies. 
Hallitsi molemmat kotimaiset 
kielet. Kii llotti saappaitaan 
kaikki väliajat . Todellinen 
säihkysaapas! Motto: "Hei 
onks tää ylihevi, hä! " 

Uunila, Matti: "Mac". Tuvan 
n:o 4 kypsin mies. Kypsyi täy
dellisesti 26 .10. -86 suorite
tuissa iltatoimissa, muuten 
ihan mukava mies. Motto: 
"Loma-tj keskiviikko vajaa 
viikko ja herätys ." 

Uusimäki, Jarmo: "Meikkis". 
Ollin juoma-automaatti , oh
rasen ystävä vailla vertaa . Tu
van pikku perverssi . Tupa 4:n 
tarinan iskijä, luutnantti Au
visen enkeli. Motto: "Herra 
luutnantti , korpraali uusi
mäen läjä" hiukka kiire! 

Westerlund, Juha: "Westeri
nen". Sai usein tuoksuvia kir
jeitä Porin suunnalta, keski
määrin 3 kpl päivässä. Joutui 
aina irrottamaan putkenpään 
suojuksen . Vaikka olisi ollut 
pitempiäkin miehiä. Motto: 
"Mentäis jo syömään, mulla 
on hirvee nälkä!!" 

ASUNTOPALSTA OY 
PORI , puh . 939-415 780 

OSUUSKUNTA 
POHJANMAAN LIHA 

Sepänkyläntie 7 

TUOMO HALONEN OY 
85900 REISJÄRVI 

Keskiölinja (Tupa 5) 

Eloranta, Pekka: "Pohjoisen 
poika", joka ei tiedä poroista 
mitään (nähnyt joskus). Käyt
ti kaikki VK:t ja IV:t tarkasti 
hyväkseen, onnistuipa yhden 
vk:n jälkeen nukkumaan Lei
kosken punkassa. Ei turhia 
hitsaillut , otti rennosti kurs
sin. Motto: "Ei todellakaan 
iske! " 

Haka, Ismo: Linjan rahamies 
Närpiöstä. Lainaili muille ah
kerasti. Toisella puolikurssilla 
hoiteli oppilaskunnankin ra
ha-asioita. Innokas jalkapal
loilija , joka piti pallon tallella. 
Tuvan paras kaappi. Motto: 
"Tehdään nyt, niin ei aamulla 
tarvi." 

Hankala, Matti: Miehellä ei 
ole koskaan rahaa, sen takia 
jäi rannikkoristikin ostamat
ta. Kävi ahkerasti YK:lla ja 
IV:llä, mutta rahanpuutteen 
takia palasi muita aikaisem
min . Linjan hiljaisimpia mie
hiä. Motto: "Lainaa pari 
kymppiä." 

Hytinkoski, Pekka: Linjan 
hitsari , kilpaili Hartikaisen 
kanssa hitsi-pokaalista. "Kes
kiö-viisas " joka yritti neuvoa 
välillä jopa kouluttajiakin. 
Töni ja hitsasi käytävillä kii
reisinä hetkinä, tiesi aina asiat 
paremmin kuin muut. Vii
mein katosi Nakki-Aukkiin . 
Motto: "Herra alikersantti , 
eikö se pitäisi tehdä näin .. . " 

Junnola, Marko: Keskiölinjan 
hiljaisin mies Hankalan ohel
la. Tylytti kurssia armotta ol
lessaan oppilasvääpelin sijai
sena, uhkaili velttoilijoita jopa 
hukeilla. Motto: "Nyt iskee 
huki!" 

Kokko, Ilkka: "Kokko Kok
kolasta" , tuvan pingottaja, jo
ka löytyi usein klo 02:n jäl
keen wc:stä lukemasta. Tuvan 
surkein punkka, koska levytti 
joka tauolla kirja kädessään. 
Seurauksena RTK . Hukkaili 
kalsareista lähtien kamojaan . 
Motto: "Lähteeksi kukaan lu
kulomille? " 

Pollari, Iiro: Harvon hukissa, 
aina ruokailuvapaalla. Käytti 
VK:t ja IV:t poikkeuksetta 
hyväkseen viime minuutteihin 
asti. Onnistui pääsemään jopa 
SAINT showhun asti. Linjan , 
ellei peräti kurssin komein 
marssityyli. Motto: "Nyt joka 
jätkä siivoamaan , että pääs
tään ajoissa YK:lle." 

Leikoski, Tuomo: Linjan 
Tarzan , kurssin kuuluisin 
mies ; ampui paukkupatruu
noita Aukin pihassa. Luki jos
kus Kokon kanssa yöllä ves
sassa pysytellen kofeiinitablet
tien avulla hereillä. Päivisin 
pilkki tunneilla , jopa eversti
luutnantin. Palkittiin erityi
sellä pilkkipalkinnolla. Aina 
vaiheissa , vaikka oli jo aloka
saikana uhannut lähteä 
RTK:hon. Motto: " Mikä va
rustus???" 

Saarinen, Markku: Tuvan isä
hahmo, piiloluumu, joka oli 
kovasti hommissa tekemättä 
silti mitään. Siivoushukin is
kiessä häipyi ruokailuvapaal
le. Hoiteli oppilaskunnan pu
heenjohtajan tehtäviä ennen 
RTK:hon lähtöään. Motto: 
"Ole hiljaa , minä olen pu
heenjohtaja!" 
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Murtoniemi, Raimo: Ikivem
pula Vantaalta. Ainainen 
kaasuvaroitus päällä, vähän 
väliä rutisi. Hätkähdytti kurs
sia leikkauttamalla päänsä 
kaljuksi. Moitti armeijan ruo
kaa vaikka söikin eniten. 
Motto : "Todella törkeetä." 

Muhonen, Pekka: "Mussu
Muhonen" mussutti aina ja 
kaikkialla ja kaikesta. Sai 
mussu-pokaalin melko ylivoi
maisesti. Yritti RTK:hon 
mutta ei päässyt, katkeroitui 
melkoisesti. Lähti niemipellon 
kanssa lääkitä-Aukkiin. Mot
to: "Enhän mä mitään mussu
ta, selvennän vaan joskus 

" 

Rossi, Ari: Insinöörimies 
Ruotsista , omisti vaatimatto
masti kaksi Porschea . Ahkera 
mainosten kerääjä , vaikka 
muuten pienoinen luumuilija, 
joka tiesi kaiken keskiön vies
tiasioista. Palaili monesti 
VK:lta voimakkaasti pastillil
le tuoksuen. Motto : "En mä 
voi naamioida, olen viesti
Au:n alainen ." 
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AUTO VEIJO LA 

00 
ONNEN KIHLAT 

EDULLISESTI 

fYlA~ln 
KAUPPAPUISTIKKO 20 
VAASA 961-112 880 

Vänttinen, Pekka: Hiljainen 
RTK:hon hiipijä , aina lukulo
milla ehtien silti nukkumaan
kin. Kaupitteli tukkukaupas
ta ostamiaan suklaapatukoita 
halvalla. Rauhallinen hymyili
jä, joka ei kertaakaan hitsan
nut. RTK:n miehiä. Motto: 
"Osta Tupla, saat halvalla." 

Vainio, Olli-Pekka: Ensim
mäinen, joka nollasi kurssin 
riketaulun tullessaan myöhäs
sä lomalta. Linjan häirikkö, 
häröili jatkuvasti , tappeli sii
voushukeista , ym. Kilpaili 
Hakan kanssa tuvan parhaas
ta kaapista. Motto: "En tasan 
siivoo", " Ei tasan oo mun hu-
k." 1. 

Saarela, Petri: Omasi linjan 
"kauneimman" huutoäänen, 
pieni mies , joka kuorsaa ko
vaa. Järjestymisharjoituksessa 
piilotti rynkkynsä kaapin alle , 
josta ltn. Auvinen sen löysi , 
ankein seurauksin. Melko tö
töilijä . Motto:"????" 

Automaalaamo Marttila 
Wolffintie 36, 65200 VAASA 

puh . 124 441 

TENNIS
CENTER 

HIETALAHTI 

Tämäon 
laadun 
tunnus! 
Yhteistä 
Kemiran tuotteille 
on tämä tunnus. 
Tae laadusta! KEMIRA 01· 

Pyöristä puheenollen! 
På tai om cyklar! 

J.B. SUND 
Vaasanpuistikko 24 Vasaesplanaden 

SGIIIIS HDTl!I.• ~ 

RAVINTOLA 
VAAKUNA 

VN\KUNA 

- tunnelmallinen 
tanssipaikka 

\ ,,, :"'\>, /i, 

VAAKUNAN 
KELLARI 
- päivällä edullinen 

lounaspaikka 
- illalla 

/ 
, G 

VAUHDIKAS DISCO 

Toimialojamme ovat: 

* teräsrakenteet 
* säiliöt, massatornit 

"'-

* laitos- ja laiteasennukset 
* korjaus- ja huoltotyöt 
* putkistot * suunnittelu 

, . .. ·~ ~,,;..,, 

!KP-•"•"•KC-•N•E-PAJ-•A-a_v 
91101 liPuh. 981 / 74800, 
telekopio 981-74805 

Eri merkkisiä h-auton 
VAIHTOMOOTTOREITA 

HIOMO K. ISOKANGAS 
&K:ni 

Vaasan , Silmukkatie 7, puh . 961 -110 166 

Ruostumattomat ja haponkestävät 
putket ja putkenosat 

OVJA-AO AB 

PL 15, 68601 PIETARSAARI 
Puh . 967-30233, telex 7511 

PARTURILIIKE 
H. KALLIO 

Pitkäkatu 50, VAASA 
Puh . 119342 

MUOTIPARTURI 
RAUHANKA TU 4 
VAASA 
Puh. 112 732 

~~ 
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~OLlt~ 
~CENTER~ 

- rullaluisteluhalli - rullskridskohall 
- liikuntahalli - motionshall 
- kuntoutuslaitos - rehabiliteringsavdelning 

Ruutikellarintie 6 , 65140 VAASA 

Krutkällarvägen 6 , 65140 VASA 

Puh . 125 666 Tel. 

TYYPPIKATSASTETUT 

PO-KO VENETRAILERIT 
kätevä ratkaisu venekuijetuksiin 

T railervalmistaja : 

PORIN KONE- JA 
RAKENNUSHUOL TO 

29100 LUVIA, Puh. 939-581 100, 25 506 
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TEE EDULLISET KAUPAT 

LIIKKEISSÄ 

Foto-Jakobsson , Info-Kirjakauppa, Auto
liike Nystedt, Kumi-Källström , Urheiluaitta, 
Slotte, Tekno , Åström. Tervetuloa! 

;~·t; 
~~-
0.öf>'i 

AUTO-HARO., .. ,., ... ,. KOKKOAUTO 
AUTO-KAARLE KOKKOLAN 
AUTOKESKUS KONE-KESKUS 
ATOMO LABOR 
AUTOLIIKE SCAN-AUTO 
NYSTEDT SISU-AUTO 
AUTO-MAN UUSI-HONGON 
HANKKIJA AUTO 
KESKIPOHJAN- VEHO 
MAAN AUTO 

Porin Diakonialaitoksen 
FYSIKAALINEN 
HOITO LAITOS 

Yrjönkatu 10 C, 28100 PORI 
Puh . 939-412 829 

Janita 
ti)111)i9 

SUOMALAISTA VIENTILAATUA 

JANITAOy . 
Kullervonkatu 2, PL 34, 60120 Seinäjoki 

TEL. 964-140 555, TLX 72193 FINLAND 

(f~ 
~ Kokkolan 
Sotilaskotiyhdistys 
ja Lohtajan 

Leirisotilaskoti 

SHELL-V.VIITALA 
HUOLTO-KAHVIO 
Seinäjoki 

Puh. 120 354 

••••••••••••••••• • • ■ HINTATIETOISEN ■ 1 OSTO PAIKKA! 1 
■ AVOINNA: -

1 ~!}JtsO SIWA 1 ~:~-~s20 11 
■ Vaasanp . 22, Vaasa, 961 - 111107■■■■11' 

~'' ''' ''''' ,, ',,' ''' 
~ Kirjakauppa ~ 
~ keskustassa ~ 
~ Bokhandeln i centrum ~ 
~ ~ 
~ MONTIN ~ 
\ VaauNasa 961 -122500 ~ 'Ii Jakob1t1d/Pletar1aarl 967-18222 ~ 

--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

mukavammin 
sähköllä 

Jyllinkosken Sähkö Oy 
Pl 22 61301 KURIKKA • PUH . 964-502 400 

® 
KAMERA·UNTALA 

VAASANPUISTIKKO 2 0 VAASA 
VASAESPLANADEN VASA 
961-113 730 

* Asiantunteva ja palveleva ykkösliike * Affären med sakkunnig betjäning 

* V 
KURIKAN 
VAKUUTUSYHDISTYS 

Keskuspuistikko 7 
61300 KURIKKA 
Puh . 964-501 919 

At!/tJL1/1 
PL 16, 64200 NÄRPIÖ 

Ky Sepänkylän Lattia 
Smedsby Golv Kb 

Puh . 961-221 220 
LINTUVUORI-FAGELBERGET 
65610 SEPÄNKYLÄ-SMEDSBY 

EnEcotec~ 
Tehtaankatu 3 7 , 6 71 00 Kokkola 

Puh. 968-19855 
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r;I 
«ri1nti1~111~111 
sonanpesa 
Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

Puh. 964-120 100 

M,111lv11 
Raastuvankatu 22 

(961) 129 960 

[ffl 
WIIK & HÖCLUND 
PL 21 , 65101 VAASA 
Puhelin (961) 152 222 , 
Telex 74105 whvsa sf 
Telefax (961) 167 115 

MUSTA PÖRSSI 
SIELLl ON TIETOA 

KEMI Kauppakatu 16 puh. 23621 
KURIKKA Laulajantie 3 50241 
LAPUA Kauppakatu 12 331770 
VAASA Pitkäkatu 42 117330 
OULU Hallituskatu 22 221815 

Torikatu 7 227545 
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HALLI OY 
V aasa 

PARTURI-KAMPAAMO 
ANNELI ASPFORS 
Hietasaarenkatu 13, puh. 111 737 

rf/1 g ILVORANTA 
---- KAUPPAPUISTIKKO 24 VAASA 

Puh. 116 558 TERVETULOA! 

Tiesitkö? että Vaasassa , Rauhankatu 10, ja 
Kokkolassa , Pakkahuon .k. 9 , on 
- viihtyisä Kristillinen Kirjakauppa, jos

sa on eri kristillisten kustantajien julkai 
suja ja äänitteitä , myös lahjatavaraa , 
kortteja ym . 

- Kahvila 
- Kirpputori , jossa voit myös tehdä löy-

töjä . 
Kesäaukioloajat : 

ma-to 10- 17 , pe 10- 18 , la 10- 13 

Tervetuloa! 
Yhteiskristillinen lähetyskeskus 

r ~ C ~-.1 :_ -
~ 

MAAHANTUONTI : 
- laukut , sateenvarjo! , piennahkatavara 
- kellot 
- urheilu - ja vapaa -ajanvaatteet 

WEARPORT 
ÄESTÄJÄNTIE 20 B, 00390 HELSINKI 
PUH . 543 435 

altonen 
Oy 

28100 PORI - Iso linnankatu 15 
Puh . vaihde 939-325 366 

,.., POHJOIA-YIITIÖf .. 
25 VUOTTA RAAHESSA 

Sovionkatu 10, 
Puh. 982-36811 

Postipankin käyttötililtä ja karttuva/ta ta//etusti/iltä 
maksat ilmaiseksi! 
Valitse niistä pa/kkatilisi ja nauti vaivattomasta maksa
misesta , selvistä tiliotteista , kätevistä korteista ja valta 
kunnallisesta pankkiautomaattipalvelusta . 
Saat myös hyvät /ainaedut . 

HAPSKIN 
GRILLIKIOSKI 
HAAPANIEMENTIE 2, PUH . 167 744 

Avoinna Ma-To 11-23 
Pe-La 11-02 
Su 10- 23 

Myös veikkaukset ja ässäarvat 
Grilli- ja elintarvikekioski 

K 11 NTEISTÖKORJAUS 

JA-HUOLTO 

P. Peräsalo 
Kastajanpolku 6 , 65380 VAASA 

Puh. 269 531 
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HIOMO 
K. ISOKANGAS 

Silmukkatie 7, 65100 Vaasa 

Autokorjaamo 
L. Marjamäki Ky 

Silmukkatie 11 , Vaasa 
puh. 110 053 

~rf'oo~[ä HANNA-GRILLI 
Palosaarentie 13-17 

VAASA, PORI , VÖYRI, NÄRPIÖ 65200 VAASA 

KELLO & KULTA 

MARIN 
Kauppapuistikko 20 

Kirkkopuistikko 18, puh. 113 421 
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~ TAPSAN 
;■; VALINTA 
PAJUTIE 4 PUH. 168 972 

TEUVAN 
KUNTA 

* AUTOMAATTISET REHUSEKOITIN
MYLL YT 

* REHUVAUNU jauhojen jakeluun 
* SÄILÖNTÄSUOLA-ANNOSTELIJA 

heinänpaalaimeen 
* Maanmittaustoimituksissa käytettävät 

PUTKIPYYKIT 

NIPERE~ 
64700 TEUVA - PUH . 962-71979 

PARKA 
-SAUNATUOTTEET 

6 
teuvan keitintehdas ay 
64700 TEUVA Puh. 962 · 722 71 FI NLAND 

~ 
= ~ 
TUNNETKO 
VAUNUT? 

M ikä näistä 
vaunuista on kioski tai tori· 
vaunu? Entä työmaavau· 
nu? Löydätkö terveyspal· 
veluvaunun ja tuote-esitte
lyvaunun? Matkailuvau
nun varmasti tunnet. Mihin 
ja minkälaista vaunua tar
vitsetkin, se on Kafi. Rää
tälintyönä. 

=OY LOHJA AB 
KAFI CARAVAN 
M700 Teuva. puh. 962-n 1&1 

PARAS KÄYDÄ .. . 

SatH,,i-Ledke1t. ~, 
64 700 TEUV A FINLAND 
PUH/ TEL 962-72281 

TEHTAAN MYYMÄ
LÄSSÄ KANSAINVÄLIS
TÄ VIENTIMALLISTOA 

TEUVAN SÄÄSTÖPANKKI 

TEUVAN KIRJAPAINO Ky 
PUH. 962-72 622 

TEUVAN OSUUSPANKKI 
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IIAll/01/JIII 
IJN IIEtlllJ10N 

Nyt uudet kalvot meiltä 
- Normaalit ja moniväriset 

koulutus-, esittely-, myynti- ja tiedotuskäyttöön. 

Originaaleiksi soveltuu paitsi kinodia niin myös A5- A3-kokoinen 
monivärinen pintaoriginaali. 

Kun tarvitset tietoja tai neuvoja moniväristen piirtoheitinkalvo
jen suhteen, olemme käytössäsi. 

Puh. (961) 114115 TELEFAX-puh. (961) 125151 

POBJALAIIIBII 
Sotilaan paras uutislehti 

Kannattaa tilata siviilissäkin 

Maakunnan ykköslehti 
PL 37 , 65101 Vaasa , puh . 961 -111411 

T:mi 
VAASAN 

KUNTOKESKUS/ 
WORLD 

CLASS CENTER 
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V AHVA TEKIJA 

KAIKESSA 
RAKENTAMISESSA 

~ POHJANSEPOTWU 
62100 LAPUA Raastuvankatu 17 A Asemakatu 4 C 
964-388 550 65100 Vaasa 40100 Jyväskylä 

961-120217 941-611 344 

T attarisuontie 1 
00771 Helsinki 
90-385 211 
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· Uudenaikaisilla solariumeillamme saat luonnollisen , . 

upean rusketuksen koko vartalollesi 3-5 hoitokerran 
jälkeen . Yhden hoitokerran pituus on aina vain 20 
minuuttia . 1-2 hoitokertaa viikossa riittää säilyttä 
mään rusketuksen . 
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Hyvää 
villasta 

VAASAN KYLMÄKONE OY 
Suunnittelemme • Myymme • Huollamme 
jäähdytyslaitteita mm . seuraaviin kohteisiin 

T ALOUSKELLARIT JA KYLMIÖT • MYYMÄLÄN JÄÄHDYTYS
LAITTEET• PAKASTEVARASTOT • VIHANNESVARASTOT • 

VEDEN JA ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITTEET. 

Varastokatu 9 Vaasa Puh . 116 100 Päivystys 24 t/ vrk 

VAASAN 
•• • • 

SAHKOOY 
SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN 

TUOTANTOJA JAKELU 

Konttori, Kirkkopuistikko 4 puh. 1 21 711 
Varasto, Silmukkatie 1-3 puh. 121711 

NUORISOALENNUS 
50% 

Mustilla ja Punaisilla \,\111roilla 

• Jokainen 12-23-vuotias (ikä todistettava) 
saa normaalilipun hinnasta 50 %:n nuoriso
alennuksen. 

• Nuorisoalennuksen käyttäjä saa mukana 
seuraaville perheenjäsenilleen myös perhe
alennuksen. 

• Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. 
• Nuorisoalennus on voimassa Mustilla ja 

Punaisilla Vuoroilla. 

VÖRÅ - VÖYRI • TEL. · PUH. 565 89 

JÄREÄN PUUTAVARAN KUORINTAA SIIRRETTÄVILLÄ KONEILLA 

PUUNKUORINTA Ky 
Urheilutie 2, 52700 Mäntyharju 
Puh. 956-22940 tai 949-252 888 
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Tuoksuva lahja 
tyttöystävällesi 

Yves Rocher 
HOVIESPA13 

Kebabcenter Le Chef 
Kauppapuistikko 18, 65100 Vaasa 

VAASAN AUTOVUOKRAAMO Ky 
Pitkäkatu 70, 65100 Vaasa 

Puh. 961-122 800 


