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Vaasa 7.7. 1987 

HYVÄT PORRASTUKSEN LUKIJAT 
Patteristomme eräs tärkeimmistä tehtävistä rauhan aikana on kou
luttaminen. Tavoitteena on hyvin koulutettu ja taistelutahtoinen 
rannikkotykkimies. 

Me koulutamme miehiämme taistelukentän armottomiin olosuh
teisiin. Siksi emme voi tinkiä taistelumukaisuudesta ja vaativuu
desta. Palvelus on ajoittain rankkaakin, kuten tiedätte. 

Varusmies, joka ymmärtää koulutuksen tavoitteet ja perimmäi
sen tarkoituksen, on asenteeltaan myönteinen ja ymmärtää sen aset
tamat velvoitteet. 

Vastaavasti meistä kouluttajista, jotka olemme varusmiehiä lä
hellä, riippuu koulutuksen tehokkuus ja mielekkyys sekä joukon 
kurinalaisuus. 

Kouluttajan ura on jatkuvaa itsensä kehittämistä ja pyrkimistä 
parempiin tavoitteisiin. Onnistunut koulutustulos näkyy ja tuntuu 
ampumakentällä ja taisteluharjoituksissa kouluttajien ja varusmies
ten kasvoilla menestyksen tuomana ilona ja yhteenkuuluvuuden 
tunteena. 

Vain näin, yhdessä työtä sitkeästi tehden, tavoitteet oivaltaen 
on mahdollista kouluttaa joukko, jonka "kantti kestää" vaikei
nakin hetkinä. 

J .K Lehdessämme on sotilaskotityötä käsittelevä artikkeli. Tämä 
arvokas työkenttä ansaitsee palstatilaa Porrastuksessa. Kun pu
hutaan naisten osallistumisesta maanpuolustukseen, unohdetaan 
usein sotilaskotityö. Tämä tarjoaa naisille mahdollisuuden tehdä 
vapaaehtoista työtä varusmiestemme hyväksi. Samalla sotilasko
tityö tukee monin tavoin maanpuolustusta ja toimintaamme muu
tenkin täällä varuskunnassa. Kovan koulutuksen vastapainona 
sotilaskotisisarten työ varusmiesten viihtyvyyden lisäämiseksi ja 
virkistämiseksi, niin täällä varuskunnassa kuin harjoituksissa, an
saitsee meidän kaikkien tuen ja kiitokset. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantt i 
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•• 

MITA ON 
• 

SOTILASKOTITYO? 

Niinpä niin. Jokaisen varuskunnan yhteydessä 
oleva sotilaskoti on tuttu kaikille varusmiehil
le, mutta kovinkaan monelle ei liene selvillä, 
mihin ketjuun tai konserniin tämä pienoisse
katavarakauppa oikein kuuluu. Varsin yleinen 
näyttää olevan käsitys, että sotilaskodit ilman 
muuta ovat osa puolustusvoimien toimintaa. 
Näin ei asianlaita suinkaan ole, vaan sotilas
koteja ylläpitävät sotilaskotiyhdistykset, jot
ka kuuluvat ns. aatteellisiin yhdistyksiin. 
Niihin liittyminen on luonnollisesti täysin va
paaehtoista ja niiden puitteissa tehtävä työ 
palkatonta. Sotilaskoteja on tällä hetkellä 
maassamme 78 ja lisäksi 21 leirisotilaskotia. 
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Yhdistyksiin kuuluu lähes 9000 vihreää sisar
ta ja heidän yhteinen vapaaehtoinen työpa
noksensa oli esim. vuonna 1986 yli 200 000 
tuntia. Lisäksi sotilaskotiyhdistykset palkkaa
vat kodinhoitajia, sotilaskotiapulaisia, leipu
reita ym. tarvittavaa henkilökuntaa, sillä näin 
laajamittaista toimintaa ei voida hoitaa ilman 
vakinaisia työntekijöitä. Johtavana ja toi
meenpanevana elimenä on yhdistyksissä joh
tokunta, johon kuuluu myös varuskunnan 
edustaja, ns. vihreä veli. Koko maan sotilas
kotitoimintaa johtaa ja koordinoi Sotilasko
tiliitto. 

Kannustavana voimana tässä toiminnassa 

on yhteinen aate. Sen mukaan sotilaskotityö 
on suomalaisen naisen vapaaehtoista, hengel
tään palvelevaa toimintaa sotilaiden, pääasi
assa varusmiesten hyväksi; se tukee 
puolustusvoimia myönteisten maanpuolustu
sasenteiden lujittamisessa tarjoamalla asevel
vollisille viihtyisän 
vapaa-ajanviettoympäristön ja mahdollisuu
den erilaisiin harrastuksiin. 

Tämä periaate on säilynyt täysin muuttu
mattomana kaikkien niiden seitsemän vuosi
kymmenen aikana, jona sotilaskotityötä 
maassamme on tehty. Aate ei kuitenkaan ole 
suomalaista alkuperää, sillä sotilaskoteja oli 
naapurimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa jo 
viime vuosisadan loppupuolella. Suomeen so
tilaskotityön toimintamalli saatiin kuitenkin 
Saksasta jääkäreiden mukana. - Heiltä periy
tyy myös sotilaskotiasujen vihreä väri. -
Lehtikirjoitusten myötä aate levisi nopeasti 
ympäri maatamme, ja niinpä kun itsenäisen 
Suomen puolustusvoimat perustettiin vuonna 
1918, perustettiin ensimmäiset sotilaskotiyh
distykset ja ensimmäiset sotilaskodit. Myös 
Vaasassa pysyttiin hyvin kehityksen mukana: 
otettiinpa oikeastaan varaslähtökin, sillä so
tilaskoti avattiin jo marraskuussa vuonna 
1918, virallisesti yhdistys perustettiin vasta hel
mikuussa 1919. Ensimmäinen sotilaskoti si
jaitsi nykyisen nuorisotalon tiloissa, jotka 
kansalaiskeräyksen tuottamien varojen turvin 
oli voitu kalustaa asianmukaisesti. Täällä so
tilaskoti sijaitsikin runsaan neljännesvuosisa
dan, kunnes vuonna 1947 siirryttiin nykyiseen 
rakennukseen. Sotilaskodit toimivat puolus
tusvoimien omistamissa kiinteistöissä, mutta 
kaiken irtaimiston hankkivat yhdistykset 
omilla varoillaan. Uusilla varuskuntapaikka
kunnilla on luonnollisesti uudet ja asianmu
kaiset tilat. Vaasassa saadaan tyytyä yli sata 
vuotta vanhaan rakennukseen, niinpä sotilas
kodista puuttuu monia tarpeellisia tiloja, ku
ten hiljainen huone, kirjasto ja siihen liittyvä 
musiikkikirjasto. Vastapainoksi vanha puuta
lo kuitenkin tarjoaa kodikkuutta ja viihtyi
syyttä. 

Vaikka sotilaskotityön aate ja henkinen si
sältö on vuosikymmenien aikana pysynyt 
muuttumattomana, ovat käytännön työmuo
dot monipuolistuneet ja ajanmukaistuneet. 
Varsinkin liikkuvaan sotilaskotityöhön on vii
me vuosina panostettu paljon. Leireillä on so
tilas koti aina mukana, sota- ja 
ampumaharjoitusten maastomyyntiin on yh
distyksillä käytettävissä 57 autoa. Maistunee
ko kuuma kahvi tai kylmä virvoitusjuoma 
sokerimunkkeineen missään muualla parem-

malta kuin juuri näissä olosuhteissa? 
Varsinaisen myyntityön lisäksi on yhdistyk

sissä paljon muutakin toimintaa. Käydään va
ruskunnan sairaaloissa tervehtimässä potilaita 
tuliaisten kera, pidetään auki kirjastoa, jär
jestetään tulo juhlia ja kahvituksia, ollaan mu
kana messuilla ja näyttelyissä ym. 
tilaisuuksissa, joihin puolustusvoimat osallis
tuvat. Varojen hankkimiseksi järjestetään 
juhlia, arpajaisia ja myyjäisiä, joihin käsityö
taitoiset ja jauhopeukaloiset sisaret valmista
vat kaikenlaista myytäväksi sopivaa. 

Ne varat, jotka tästä monipuolisesta toimin
nasta ja yrittämisestä jäävät voitoksi, käyte
tään kokonaisuudessaan varusmiesten 
hyväksi: hankitaan koteihin televisioita, kir
joja, pelejä, tilataan lehtiä, hankitaan urhei
luvälineitä varusmiesten käyttöön, palkintoja 
kilpailuihin jne. Vaasan sotilaskoti käytti tä
hän toimintaan viime vuonna n. 33 000 mark
kaa ja kaikki sotilaskodit yhteensä n. 5 
miljoonaa markkaa. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että sotilas
kodeilla "pyyhkii hyvin". Yhteinen huolenai
he useimmilla yhdistyksillä lienee, ettei nuoria 
naisia ole saatu tarpeeksi mukaan. Vaikka jo
ku varusmies kuuluukin tokaisseen, että met
sässä mummokin on aarre, niin nimenomaan 
raskaaseen leirityöhön tarvittaisiin nuorta voi
maa. Optimistisesti voisi ajatella, että viime 
aikoina keskustelua herättänyt asia naistenkin 
mahdollisesta osallistumisesta maanpuolustus
tehtäviin lisäisi kiinnostusta myös vapaaeh
toiseen sotilaskotityöhön, tähän reippaaseen 
ja monimuotoiseen toimintaan, johon jokai
nen 17 vuotta täyttänyt suomalainen nainen 
voi osallistua. 

LIISA PALOMÄKI 
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KUVAKAVALKADI 1/87 VALASTA 
VAASASSA 3.4. 1987 

Maj Matti Pääkkönen laskee seppeleen sankarihaudalle. 

Kirkkoherra Erkki Malkavaara esit
tää seurakunnan tervehdyksen. 

•••••• 
Kenttärovasti Seppo Viitamäki saar
naa. 

Valan kaavan lukee Mannerheimristin ritari Eino Venäläinen 

Minä lupaan ja vakuutan .. . 

Korsukuoro esiintyy. 
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"Muistoja Pohjolasta", Vaasan Varuskuntasoittokunta. 

Ohimarssi Perinnemuurilla. 

Valan antaneet tykkimiehet omaisineen juhlalounaalla. 
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Uudenajan 
Rautatavaratalo. koko 
perheen ostopaikka. 

K-RAUTA 
TAVARATALO 

SEPÄNKYLÅNTIE 4- 6, VAASA PUH. (961) 111 544 
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Mainostus on valttia nykyaikana. S'oon ke
humista. Kehutaha ja ylistethän niin hyviä ku 
huanojakin tavaroota. Ja kauppa käyy sun sii
maa. 

Mutta onko kukaan tullu ajatelleheksi, jot
ta haukkuminenkin on mainosta. Ei Väinö 
Linnakaan olosi koskaan saanu kirioollensa 
sellaasta valtavaa menekkiä, jonsei niitä olo
sikans oikeen raskahasti pannastettu . 

N'otta reiru haukkuminen on monaasti pa
lio parempaa mainosta kun kehuminen. Ja 
melekeen tohrin väittää, jotta justihin tämä 
mainostuksen laatu, källääminen ja morkkaa
minen, sopii suamalaasehe luantohon kun 
nyrkki silimähän. Se istuu täs kansas lujas kun 
piki ja terva ja on tunnettu ja palio käytetty 
jo ammoosina aikoona, kun ei kehumisesta 
viälä tiätty mitään. · 

En siltä mee juttelemhan eremmäs taapäin 
kun mitä itte oon kokenu ja tiärän. 

Kovana pulakautena silloon 30-luvulla jou
ruttihi Lapiskin panemhan savottatyämaat 
seisomha. Loppulitviiki lyätihi jätkällen ku 
jätkällen kouraha ja sanottihi jotta 
- Enempää ei tipu. Antaa painella muille 
mailien. Tuli poijat pitkä rokuli. 

S'oli kova paikka. Tyätä ei ollu mihinään. 
Pani se monen äijän kynsimhän saivaristuansa 
jotta 
- Mihinkä tästä lähtis? 

Mutta Justus-Paavo oli klippari miäs. Ei sil
tä poijalta sormi suuhun menny ensi häräs. Oli 
kolomiskymmenis ja mahrotoon suunpruu
kaaja ja kaskunikkari. Paavo oli pari vuatta 
palvellu kersanttina Petsamon rajavartiostos, 
mutta sitte otti eron ja meni entishen ammat
tihinsa savottamiäheksi, kun siinä hommas 
friski miäs hankkii palionkin eneet ku raja
kersanttina ja elämä oli vapaata. 

Nillan Jussa, siinä ylitte viirenkymmenen 
ikäänen jätkä oli Paavon ainaanen savottaka
veri. Ja jos Juntus-Paavo oli kovettu puhum
han, oli Nillan Jussa sitä hiliaasee. Sanoopa 
sille miähelle mitä hyvänsä, oli ainaanen vas
taus vaan jotta 

- Joo pärkkele. 
Mutta hyvin se pari tuli toimehen keskenän-
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sä. Vaikka Juntus-Paavo olis puhunu kuinka 
palio, kyllä Nillan Jussa jaksoo kuunnella ei
kä sanonu sanaakaan . Ei ainakaan vastahan. 

Ku lopputili sitten tuli ja jokahinen funtee
ras, mihinkä ny lähtis töitä kattelemhan, vink
kas Juntus-Paavo Nillan Jussan vähä sivuhu 
jätkäjoukosta ja sanoo jotta 

- Kuules, Jussa, mull'on hyvä arpeeti tia
ros. Kun täälä pohjooses on uskovaasia pirus
ti, niin ruvetahan pitöhö raittiuspuheeta. 
Alootethan Ivalosta, mennähän sitte Vuatso
ho ja Sorankylhä ja vaikka Sallaha ja Savu
koskellenki ja niin aina etelähän päin . 
Lährekkö kimppahan? 

- Joo pärkkele, Nillan J ussa vaan vastas 
ja imi kessunsavuja äkkiväärästänsä. 

Oli se Juntus-Paavo aikamoonen miäs pa
nohon töpinäkksi. Rutasen Maijan puarista 
se heti osti pakan tiskipaperia. Ja sitte se Antti 
Lukkalan hyysikän kannella timpermannin
pännällä pränttäs mahtavia mainoksia jotta 

- Reiruja raittiuspuheeta tosi elämästä tä
nä ehtoona Laasasen tuvas. Kellosta ei tarvitte 
välittää, tulukoho jokahinen kun töiltänsä 
joutaa, kun koko aijan kumminkin paasathan 
seliitystä. Pääsymaksu l mk. Sotaväjen käy
mättömät ja kunnanhoirokit pääsöö pualelle 
ja kaikki neki, jokkei kunniastansa mitään 
piittaa. Pitää tulla. 

Sitten oli allenkiriootuksena jotta 
- Raittiuren Veljekset kovinta pohojolan 

sorttia 
Siin'oli mainos, joka veti, n'otta kun ilta 

pimeni, oli tupa väkiä täynnä kun pistetty. Pe
räseinustalla oli valakoonen tuuki pöyrällä ja 
sen pääs istua könnäs Nillan Jussa lavittalla 
imeskellen kessupiippua. 

Jussalla oli pitkä musta parransänki ja pe
semätöön naama kun karhulla. Muutoonkin 
koko miäs näytti karhulta, mutta kun ehtimis
hen sen suusta pöllähti paksuja ja tuuheeta sa
vuja kun ketunhäntiä, niin siitä tunti, jotta 
Nillan Jussahan siin'olikin. 

Sitte pöyrän taa asteli Juntus-Paavo ja ala
koo seliittää jotta 

- Se viina, se viina, on se surkiaa tavaraa, 
se kun kaataa miästä jos akkaakin allensa ku 

Fiskarsin aura numero kymmenen. 
- Naa naa, tosi puhetta, huamautti väli

hin etupenkistä Kukkesjaurin Juntto, Inarin 
pualoonen poroisäntä, uskovaanen ja vaka
vamiälinen äijä. - Tosi puhetta, jo vain! 

- Totta, totta, jatkoo Juntus-Paavo ja ko
rootti ääntänsä. - Eikä sillä hyvä, jos se sen 
veiskin, mutta se luiskahuttaa järien pois ko
ko aivokopasta johonkin toisehen paikkahan, 
mihinkä se ei ollenkaan kuulu. 

- Jo vain, velii puhuu kallihia sanoja, na 
nuu! kajahti taas etupenkistä. 

- Kattokaah ny, hihkaasi Juntus-Paavo, 
- esimerkiksi aateliset ovat aina ollehet ko-
vettuja ryyppymiähiä! Ja oottako havaannu, 
kuinka valtavan suuri nenä niillä on? 

- Kil-la, kuvista ollahan nähty, kil-la! 
huikkas lutsan ukko, Paatsjoen-Suanikylän 
palkisen koltta ja poropostinkuliettaja. 

- No nii, asia on sillä lailla, jotta niiltä on 
järki luiskahtanu nenähän! paukahutti 
Juntus-Paavo. - Mutta eipä sillä eikä mil
lään, kovia poikia sit'on joskus oltu maiste
lemhan tämän kaverin kans . Surullista, mutta 
totta . 

- Hyvä se vaan on, jotta totta puhuthan, 
jo vain! kariaasi taas joku yleesöjoukosta. 

- Totta. On oltu joskus möyrööspalakin 
allakin, mutta on osattu lopettaa aijoos. Ei
kä tippaakaan enää. Tämä kaveri tiätää to
ristaa . Eikös Jussa asia oo niin? 

- Joo pärkkele! 
Jussa parka oli unohtanu roolinsa ja se pi

las kaiken. Koko etupenkki nousi ja toinen-

TV-MANU Ky 
Kauppap. 28, Vaasa, p. 110 844 

Tavaratalo A. Talas 
Kauppatori , 64100 Kristiinankaupunki 

Talouskauppa 
Sirkka ja Veikko Jönkkäri 

29810 Siikainen , p. 939-521 115 

Porin Lääkäri- ja 
laboratorioasema 

lsolinnankatu 22 A, 28100 Pori, p. 331 601 

kin, ja Kukkesjaurin Juntto äriääsi 
mennehnänsä jotta 

- Syntiä ja kiroja täynnä, na naa! Liäkki
Heikin asiamiähiä, jo vain! 

- Kiila, kiila! kuuluu toisahalta. 
Ja niin ne sitten sanoo kylälläkin. Mutta 

mik'oli seuraus? Ny kuulkaa jokaikinen sork
ka tahtoo ehrottomasti päästä kuulemhan syn
tisiä Liäkki-Heikin asiamiähiä, jokka pitivät 
raittiuspuheeta. Seuraavana ehtoona ei kaik
ki mahtunu sisällen, porstuakin oli täynnä ja 
klasiista kurkistelivat, n'ott'oli siinä Nilln Jus
salla aika työ koota pilettirahoja. Ja yleesö 
orotti erityysesti, koska Jussan toristamisen 
vooro tuli. Ku Jussa sitte kariaasi kun karhu , 
jotta joo pärkkele, niin voi sitä naurunhörö
tystä ja kämmenien pauketta. Kansa piti haus
kaa koko rahan erestä. Ja puhujan mainet sen 
kun kasvoo vaan. 

Niin ne poijat painelivat etelähän päin, pi
tivät kokouksia ja raha virtas . Rovaniämen li
kellä rupes jo olemaha hiliaasempaa, mutta 
kun samas lähti kiärtämhän sellaanen huuhu
puhet, jotta raittiuspuhujat olivat Kemijärvel
lä johonakin kortteeripaikas ottanhet reirus 
kolomipäivääsen pöhönän, oli yleesömenes
tys niin valtava , n'ottei ilikee sanuakkaan . 

- Siin'on asiantuntijat, kansa tykkäs, -
jopa tiätenkin mennähän kuulemhan. 

Oi, sinä mainonnan kaikkivoipa voima. 
lmehelliset on sun tiäs, nun nuu. 

HÄRMÄN KUUSTAA 

Oy E.V. Granholm Ab 
Vaasa, Seinäjoki , Kauhajoki , Närpiö 

PSL Tuovinen VP 
32700 Huittinen 

Outokumpu Oy 
Kuparituoteteollisuus 

PL 60, 28101 PORI 

YIT Oy 
Yleinen Insinööritoimisto 

Ratamestarinkatu 12, Helsinki 52 
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TYKKIMIEHIÄ 
LOHTAJALLA 

"Asemaan!" . 

Kevyt kanuuna tuliasemassa. 

Päivystäjä valvoo. 

•• •• 

KEVAISELLA 

Tulta johtamassa. Keskiömiehetkin saavat joskus levähtää. 
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VMTK 
PALSTA 

VMTK on varusmiesten muodostama elin, joka toimii suo
raan joukko-osaston komentajan alaisena. Sen päämääränä 
on edistää maanpuolustustahtoisten ja tehtävässä taitavien 
sotilaiden kasvattamista. Tavoitteeseensa VMTK pyrkii ke
hittämällä varusmiesten sosiaalisia oloja, yhteenkuuluvuu
den tunnetta ja viihtyvyyttä. 

VaaRPstossa varumiestoimikuntaan kuuluvat puheenjoh
taja, sihteeri, työ-ja opintoasiamies, vapaa-ajan asiamies ja 
työsuojeluasiamies. Näiden lisäksi VMTK:lla on 5 yksikköe
dustajaa, joiden tehtävänä on osallistua toimikunnan ko
kouksiin ja hoitaa oman yksikkönsä VMTK asioita. 

Varusmiehet voisivat käyttää VMTK:ta paljon paremmin 
hyväkseen, jos he eivät usein ajattelisi niin lyhytnäköisesti. 
Joidenkin mielestä VMTK on "lomakone", jonka kautta 
anotaan kuntoisuuslomia syystä tai toisesta. Jos VMTK läh
tee vetämään lomalinjaa, niin ei hyvin mene. Sama asia pä
tee myös toisinpäin, jonka olen saanut tuta. VMTK tekee 
työtä pitkällä tähtäimellä tulevien ikäryhmien hyväksi. 

VMTK-työ edellyttää varusmiesten aktiivista osallistumista. 
Virkeä ja aloitteita tekevä varusmies on VMTK-työn varmin 
onnistumisen tae. 

Lopuksi on todettava, että VMTK "is still going strong". 

VMTK:n puh.E?enjo_~taja 
Alik PASI MAKELAINEN 

Kenkätehdas M.A. Huhtamaa 
29810 Siikainen 

MERIKARVIAN KUNTA 
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HALPA-HALLI 
Vaasa, Pori, Vöyri , Närpiö 

Raumantien Puu Oy 
Ulasoorin teollisuusalue, 28600 PORI 

• 

-
"Patterissa herätys ... valmistautukaa aa
mutoimiin . .. ", kuuluu päivystäjän tuttu 
karjunta käytävältä. Väsyttää, oma kuhmui
nen telaketjupatja tuntuu suorastaan vesi
vuoteelta, karhea huopa untuvapeitteeltä. 
Tyttöystävän pirteiden piirteiden sijasta en
simmäiset kasvot, jotka tulevat eteen, kuulu
vat tuolle tupakaverille , joka aina säheltää 
kaapin oven edessä. Kaapin ovessa kummit
telee kulunut Samantha Foxin kuva typerine 
hymyineen sekä nippa nappa, jossa on aa
muja vielä todella paljon, liian paljon. Pal
veluspuvun napittaminen ei ota onnistuak
seen, menee väkisin "humalaisen nappiin". 
Marssi aamupalalle ei myöskään suju kun
nolla, edellispäivänä vaihdetut nahkasaap
paat hiertävät ja sukatkin valuvat kurttuun . 
Aamupalallakaan ei ole muuta syötävää 
kuin iänikuista kytkinlevynäkkäriä , tulikuu
maa teetä ja "klimppiintynyttä" kaurapuu
roa . 

Tuntuu ilmeisesti kaikista tutulta . Kysei
nen aamu on se tavallinen, jolloin mikään ei 
tunnu luonnistuvan. Päivä jatkuu samanlai
sena kuin on alkanutkin: polkupyörämarssi 
pyörällä, jonka satula on liian alhaalla tai 
väärällä jalalla sängystä nousseen vääpelin 
vetämä viheltää-räjähti -harjoitus. 

Näitä huonoja aamuja tuntuu joskus ole
van todella usein. Tosiasia kuitenkin on, että 
valtaosa aamuista on niitä tavallisia, ei hyviä 
muttei erityisen huonojakaan. Noita huono
ja aamuja ja päiviä on jokaisella meistä. Toi
set ottavat ne raskaammin, toiset pystyvät 
kohauttamaan huonolle päivälle olkapäi
tään: "Päivä kuin päivä!" Eräillä on sellai
nen elämänasenne, että he pystyvät otta
maan nuo kehnommat päivät elämän rik
kautena . Ei ikuista auringon paistettakaan 
osaa arvostaa, mutta sateen jälkeen pilvien 
takaa pilkistävät auringon säteet tuntuvat to
dellisilta !ahjoilta. 

Moni meistä luo noiden huonompien het
kien pohjalta kuvan koko elämästä. Heidän 
elämänasenteensa on synkkä, maailmankuva 
muodostunut virheistä ja epäonnistumisista. 
On ehkä turha puhua he-muodossa, sillä tätä 

löytyy meistä kaikista. Olemme sokeita kai
kelle hyvälle, mitä on ympärillämme. Metsä
harjoituksissa kuljemme kuin kuurot ja so
keat huomaamatta maiseman kauneutta ja 
kuulematta puron solinaa. Kouluttajassa 
emme näe hyvää tarkoittavaa ihmistä, vaan 
huutavan arvomerkkejen kantajan. Par
haankin kaverin koemme kilpailijana, johon 
emme pohjimmiltaan voi luottaa. Uskonasi
oissa emme huomaa epävarmaa, etsivää vel
Jea, vaan eriuskoisen väärinajattelijan. 
Olemme tottuneet toimimaan ja ajattele
maan omalla, ainoalla oikealla tavallamme. 
Minä itse olen se, joka on oikeassa, toiset 
ovat väärässa. Muutosten tapahtuminen on 
kyllä mahdollista, muttei itsessä. 

Elämä ei ole paikalleen jähmettynyt ilmiö . 
Jos haluamme muuttaa maailmaamme ja 
omaa elämäämme, on meidän oltava valmii
ta muuttumaan itse. Muutos on aloitettava 
meistä itsestämme. Silmiemme olisi avaudut
tava näkemään, kuulemaan ja kokemaan se 
kaikki kaunis ja hyvä, mikä muuttaa elämän 
maisemaa. Tuota hyvää on paljon lähelläm
me, kun me vain huomaamme sen, otamme 
sen osaksi omaa elämäämme ja annamme 
sen rikastuttaa keskinäistä kanssakäymis
tämme. 

Kristinuskomme on elämän uskoa. Se pal
velee elämää, eikä elämä sitä. Se ei ole haus
koja asioita poissulkeva, elämää rajoittava 
usko. Se avaa meille elämän koko rikkaudes
saan, kaikkine siihen liittyvine mahdolli
suuksineen. Kun pääsemme eroon liiasta it
sekeskeisyydestämme, avautuu elämä meille 
aivan uutena kokemuksena. Silloin huo
maamme elävämme tässä maailmassa Juma
lan kuvaksi luotuina yksilöinä, joilla on pal
jon, kullakin omanlaisia mahdollisuuksia 
palvella toisia ihmisiä ja rakentaa tätä meille 
rakasta isänmaata. 

ILKKA MATTILA 
Varusmiespappi , kokelas 
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•• •• 
KEVAAN 

•• •• 
MERKKIPAIVIA 

1/87 JAOSKILPAILUN TULOKSET 
Sija Jaos / Ptri Ammunta Rastit 

1. II / 3. Ptri 410 360 
2. KoulJ / EPtri 451 360 
3. I / 3. Ptri 369 400 
4. III / 3. Ptri 392 348 
5. IV / 3. Ptri 372 376 
6. II / 1. Ptri 448 344 
7. I / 1. Ptri 417 280 

Maksimi pisteet 600 400 

Yksiköiden sijoitus ammunnassa: 1. EPtri 
2. 1. Ptri 
3. 3. Ptri 

Voittaneen jaoksen johtajat onniteltavina. 
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Pikamarssi Kirjallinen Yhteensä 
+ käsikr 

237 450 1457 
244 360 1415 
180 420 1369 
225 365 1330 
234 340 1322 
165 325 1282 
210 355 1262 

300 500 1800 

75,13 p 
72.04 p 
64,22 p 

.. 

5.5.87 kotiutettiin 11 / 86 saapumiserän pi- tiin hyvästä palveluksesta seuraavat varus
temmän palvelusajan miehet. Ruokalassa pi- miehet: 
detyn kotiutustilaisuuden yhteydessä palkit-

Reserviupseeri piiri palkitsi 
Reservi u pseeriker ho 

,, 
Merenkurkun kilta 

,, 
,, ,, 

Reserviali upseeriker ho ,, 
Sotilas koti 

,, 
Autojoukkojen kilta 

,, 

6.6.87 oli sitten IIl/ 87 saapumiserän 240 
vrk palvelleilla tilaisuus viettää omaa juhla
päivää. Tykkimiesten kotiuttamista edelsi lä
hes kolmen viikon pituinen ampumaleirijak
so . Hyvällä mielin voitiin pojat reserviin lä-

Esikunta patteri! ta korpraali 
1. patterilta 

,, 
2. patterilta 

,, 

vänrikki Vesa Aallon ,, 
Marko Rehnin ,, Pekka Vänttisen 

kersantti Pekka Huitun ,, 
Caj Forsströmin 

korpraali Juha Lipposen ,, Urpo Vanhalan 

hettää, sillä kilpailuammuntojen tulokset 
osoittivat, että "homma oli hanskassa" näil
läkin tykkimiehillä. 

Yksiköiden parhaina palkittiin Rannikon
puolustajien plaketilla seuraavat: 

Pasi Ahvenniemi 
Kari Vuontisvaara 
Mika Koskinen 

FOREMIX 

TAYSIN KOTIMAINEN VAIHTOEHTO 

TEURASELAINTEN RUOKINTAAN 
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WAROITTAVA 
ESIMERKKI 

Oheinen tarina on tarkoitettu niille suvisaaristolaisille, jot
ka sormet kihelmöiden odottavat pääsevänsä rakentamaan. 
"ANON KUNNIOITTAEN" 
Tämä on kertomus eräästä rakennustyömiehestä. 

Miehen tehtävänä oli tiilien siirtäminen kaksikerroksisen 
talon katolta alas. Tunti työn aloittamisen jälkeen tapahtui 
onnettomuus, ja mies joutui sairaalaan. Työnantaja vaati 
miestä kirjoittamaan selonteon tapahtumasta. Se kuului näin: 

"Ajan säästämiseksi kiinnitin katolle parrun, jossa oli vä
ki pyörä. Pyörän yli vedin köyden ja köyden toiseen päähän 
sidoin tynnyrin. Vedin tynnyrin ylös ja kiinnitin köyden toi
sen pään läheiseen puuhun. Kiipesin katolle ja täytin tynny
rin tiilillä. 

Tämän jälkeen laskeuduin alas ja irroitin köyden puusta 
laskeakseni tynnyrin alas. Valitettavasti tynnyri oli minua pai
navampi ja yllättäen vetäisi minut ylös. 

Pidin kiinni köydestä ja puolivälissä rakennuksen seinää 
törmäsin alastulevaan tynnyriin, joka iski rajusti vasempaan 
olka päähäni. 

Matka jatkui ylös huipulle, jossa iskin pääni parruun ja 
sormeni joutuivat väkipyörän ja köyden väliin. Kun tynnyri 
iskeytyi maahan, sen pohja irtosi. Tiilet levisivät maahan, ja 
koska nyt olin painavampi kuin tynnyri, putosin lujaa maa
han. 

Putouksen puolivälissä törmäsin ylös tulevaan tyhjään tyn
nyriin, joka aiheutti useita ruhjevammoja. 

Pudottuani maahan asti, loukkasin itseni teräviin tiilesär
miin ja menetin ilmeisesti tällöin malttini, koska irrotin ot
teeni köydestä . Otteen irrottua ylösnoussut tynnyri putosi 
päähän ja heräsin sairaalassa. 

Anon kunnioittaen sairaslomaa.'' 
(kertomus on lainaus. Sen alkuperä on tuntematon. P.M.) 

Tein tämän haastattelun juuri ennen ltn Au
visen lähtöä. Vaikka yhteinen aikamme jäi ly
hyeksi, sain tutustua häneen erittäin hyvin. 

KOSKA KÄVIT OMAN INTIN JA MISSÄ? 
-9.10.1981- 3.9.1982 VaaRPsto, alokkaa
na 2. ptrilla. Oppilaana 4. ptrilla (nyk.AuK), 
upseerioppilaana RTK:ssa. Kokelaana 2. pt
rilla. 

MINKÄLAISENA KOIT INTIN JA MITÄ JÄI 
PARHAITEN MIELEEN? 
- Varusmiespalvelus opetti hyvin nuoren 
miehen pitämään huolen itsestään ja toimi
maan kurinalaisesti osana joukkoa tai yksik
köä. Parhaiten jäi mieleen teknisessä aselajissa 
vallinnut hyvä henki. 

MITEN PÄÄDYIT TÄHÄN AMMATINVALIN· 
TMN? 
- Lopullinen päätös muotoitui kokelasajan 
alussa, huomatessani, että halusin ja pystyin 
kouluttamaan sotilaallisia taitoja. Päätökseen 
vaikuttivat myös silloiset esimieheni, antamal
la hyviä neuvoja ja kannustamalla minua pyr
kiessäni kadettikouluun (6 .9 . 1982 -
28.8 .1985). 

ikäviä asioita ja on muistettava, että on aina 
kouluttajalle haaste poistaa negatiiviset teki
jät ja saavuttaa asetettu tavoite avoimella ja 
rehdillä yhteistyöllä koulutettavien kanssa vä
symättömästi neuvoen ja opastaen . 

OMA KUVAUS LUONTEESTA? 
- Tavoitteista tinkimätön, hieman kuumave
rinen, avoin luonne. 

MILLÄ MIELELLÄ LÄHDET POIS? 
- VaaRPston jätän haikein mielin. Koulut
taminen tässä joukko-osastossa on ollut haas
teellista ja antoisaa. Mieleenpainuvinta on 
ollut joukossa vallitseva hyvä kuri ja ryhti. 
Siirtyessäni Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmenttiin jään hieman kaipaamaan yksiköi
den välistä yhteistyötä. 

MOTTOSI? 
- 1. On kaksi tapaa oppia: helppo ja vaikea 
tapa, valinta on koulutettavien hallussa. Yh
teistä näille tavoille on, että tavoite saavute
taan . Loppu jääköön arvailtavaksi . 
2. Joko tehdään tai ei tehdä, mutta ei tehdä 
huonosti. 

VIIMEISET OHJEET VARUSMIEHILLE JA 
KOSKA TULIT AUK:HON KOULUTTAJAKSI? UUSILLE ALOKKAILLE? 

- 1.9.1986 alkaen 

MIELEENPAINUVIMMAT JUTUT KOULUT· 
TAJANA TOIMIESSASI , NEGATIIVISIA/POSI· 
TIIVISIA 
- Ensimmäisen alokaserän koulutus syksyl
lä -85. Mieleenpainuvinta oli jaoksessa vallin
nut tinkimätön ja rehti henki. Osoituksena 
kovasta yrityshalusta olikin jaostokilpailun 
ylivoimainen voitto. Toinen mieleenpainuvim
mista asioista oli AuK:ssa vallinnut rehti ja 
reipas koulutuksen henki. Sotilas ei muistele 

Kopio-Rahikka Ky 
Eteläpuisto 13, 28130 Pori 
~ 939~4939, 939~1474 

- Säilyttäkää keskuudessanne vallitseva hy
vä henki ja opettakaa myös alokkaille mitä oi
keanlainen "pilke" silmäkulmassa merkitsee. 
Reippaalla mielellä pärjää missä tahansa. 

Lopuksi haluan kiittää Ltn Auvista kaikista 
yhteisistä koulutushetkistä ja ennen kaikkea 
hänen mahtavasta taidostaan kouluttaa meitä 
sotilaiksi. 

NIKLAS NYHOLM 
Korpraali 

Maxi-Copy Ky 
Hovioikeudenpuistikko 2, VAASA 

p. 114 115, telekopio 125 151 
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Ottelusta odotettiin tasaista sillä molemmat 
joukkueet muodostuivat sarjapelaajista. 
Toisin kuitenkin kävi sillä patteristo porras
teli loppunumeroiksi 0-9. 

Peli alkoi tasaisena ja jännitys näkyi pe
laajien otteista. Vähitellen patteristo määräsi 
tahdin hienolla syöttöpelillään ja varmalla 
keskikentän hallinnallaan . Peliä oli pelattu 
16 minuuttia kun toppari Kaj lngeström 
nousi oikea aikaisesti ja tykitti 28 metristä 
maalin alanurkkaan . Päivän komein maali 
oli syntynyt ja peli alkoi vapautua. Taukolu
kemiksi tehtiin hienojen yhdistelmien päät
teeksi 0-5 . 

Toisella puoliajalla patteriston määrätie
toinen peliote jatkui ja voittajasta ei ollut 
epäselvyyttä. Jännitettiin vain tuleeko voi
tosta kaksinumeroinen ja pitääkö hämähäk
kimäisen ketterästi pelannut Allu Kurki nol
lan . Nolla pysyi Keuruun hyvistä yrityksistä 
huolimatta. Voiton avaimina oli varma puo-

lustus, keskikentän hallinta ja joukkueen yh
tenäisyys . Hyökättiin joukkueena ja kaikki 
osallistuivat myös puolustuspeliin . Peli oli 
siistiä ja yritteliäisyys korkeata luokkaa. 
Maaleista vastasivat T.Pättikangas 3, T Vir
kama 2, maalin mieheen tekivät K. lngest
röm, T.Harju, K. Sorvisto sekä maalivahti 
A. Kurki rankusta . 

Patteriston kokoonpano: Maalivahti vääp 
Ari Kurki, libero alik Kai Sorvisto, toppari 
tkm Kaj lngeström, puolustajat tkm Tom 
Långfors, tkm Anders Lindvall, keskikenttä 
tkm Jonny Qvist, tkm Tommi Virkama, 
korpr Kim Salo, hyökkääjät tkm Juha Harju , 
korpr Teppo Pättikangas, tkm Tom Harju, 
vaihtopenkki: alik Ville Lyytikäinen, korpr 
Kimmo Kuusisto, tkm Ari Korpela, alok Ju
ha Lehtovaara. Valmentaja sotmest Kalevi 
Uuro. 
Kuopio kutsuu. Menestystä? 

J.R 

VAASAN KYLMÄKONE OY 
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Suunnittelemme • Myymme • Huollamme 
jäähdytyslaitteita mf0. . seuraaviin ~o~Jeisii~ .. 

T ALOUSKELLARIT JA KYLMIOT • MYYMALAN JAAHDYTYS
LAITTEET • PAKASTEV ARASTOT • VIHANNES VARASTOT • 

VEDEN JA ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITTEET. 

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

Huomio huoltouP,seeri 
-haluan maitoni kylmönöl 

Jääkaapista nostettu maitopikari lämpenee pöydällä jo l/2 tunnissa liikaa. 
Pakk. Maidon lämpötila 
koko 

heti 1/2 t lt 1 l/2 t 3t 

2 dl s0 c 12°c 16 C 21 C -

11 s0 c 9°c 11 °c 15°( 21 °c 

(iöökaappi +5°C huoneenlämpö +21 °() OSUUSMEIJ(RIT 
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KEVÄISTÄ PORKKALAA 
VARUSMIEHEN NÄKÖKULMASTA 

Jo pitkään ennen 18. päivän aamua on puhut
tu ja arvailtu tulevaa leiriä. Monelle koko va
rusmiesajan pisin ja laajin leiri on edessä. 
Miehet supisevat keskenään. Ilmassa on mo
nia kysymyksiä. Miten seuraavat 10 päivää tu
levat kulumaan? Onko ilmojen haltija 
puolellamme. Onko varustus riittävä moiseen 
koetokseen ja vielä lisäksi miten on tykistöl
listen taitojen laita? 

Leirijoukot nauttivat vielä lounaan kotoi
sassa ruokalassa, ja miten hyvältä se tuntuu
kaan, sillä seuraavat ateriat nautitaan 
kannolla istuen pakki kädessä. Lyhyt siirty
minen rautatieasemalle ja nouseminen junaan. 
Miehistövaunujen suurien liukuovien kolah
taessa kiinni ja junan nytkähtäessä liikkeelle 
saattoi vain todeta, nyt kaikki alkoi. 

Koko junamatka Vaasasta Kirkkonummelle 
jo muodostaisi oman tarinansa. 18 tuntia 
tuossa hämärässä, meluisassa, ahtaassa ja en
nen kaikkea tärisevässä vaunussa tuntui aluksi 
kestämättömältä, mutta toisin kävi. Siinä vau
nussa oli tunnelmaa. Myrskylyhty antoi juu
ri ja juuri riittävästi valoa ja keskellä vaunua 
sijaitseva massiivinen kamina säteili suloises
ti lämpöään . Koko leirin ajalle varatut eväät 
maistuivat hyvin jo ennen Seinäjokea huoli
matta siitä, että myös valtio oli varannut muo
naa matkaa varten. Tarinaa ja juttua riitti ja 
huolimatta ankeista puitteista leiri oli alkanut 
ihan mukavasti . 

Vihdoin tiistaiaamuna klo 05.00 juna py
sähtyi . Unisena ja pitkään levänneenä oli mel
ko ankeaa heittää varusteet, n.40kg, selkään 
ja hypätä pois lämpimästä vaunusta. Varus
teet mukana juosten ja nopeasti lähimpään 
metsään, pieni odotus ja ripeä nouseminen 
ajoneuvoihin, patteristo marssivalmiina kohti 
Porkkalaa ja varsinaista tykistötoimintaa. 

Noin tunnin matka pimeällä autonlavalla ja 
noustessa huomasi olevansa rannalla ja teh
tävä edessä, toisen tulipatterin keskiö, missä 
itse toimin keskiöupseerina, välittömästi am-
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pumakuntoon. Aikaa ei saanut tuhlata, kai
ken piti tapahtua nopeasti ja täsmällisesti. 
Paikka oli kaunis, aurinko paistoi ja luonto 
oli juuri heräämässä eloon, mutta partiolai
sille ominaisesta leiritunnelmasta ei ollut tie
toakaan. Hiki otsalla kannettiin erilaisia 
laatikoita, pystytettiin telttoja, vedettiin vies
tiyhteyksiä ja häärättiin meriammunnan tason 
kanssa, jotta patteristo pääsisi mahdollisim
man nopeasti ampumaan ja vaasalaisille tyy
pillinen joustava ja nopea tykistötoiminta 
mahdollistuisi. 

Ensimmäinen asemiin ajo sujui yrityksestä 
huolimatta kuitenkin suhteellisen kehnosti. 
Monet vain ihmettelivät mitä oikein pitäisi 
tehdä? Hirvittävä määrä tavaraa piti saada 
nopeasti järjestykseen, mutta kun .. . taito 
ja rutiini puuttuivat. Edessä olevat päivät tu
lisivat kuitenkin opettamaan miten miesten pi
tää toimia ja miten koko patteristo 
kokonaisuutena toimii. 

Tyypillisimpiä asioita leirin aikana meille 
vaasalaisille oli komento "ajoon". Tilanteen 
nopeasti muuttuessa tulivoimaa tarvitaankin 
jossain muualla ja patteriston piti nopeasti 
vaihtaa paikkaa. Ainainen kysymys nopeudes
ta tykkien ja keskiön välillä sai miehiin vielä 
lisää vauhtia ja niinpä patteristo oli yleensä 
alle tunnissa marssivalmiina. Tavarat pakat
tuina ja miehet varusteet mukana autoissa 
odottae.Q"malttamattomina" saapumista uu
siin asemiin ja siellä taas odottavaa impulsii
vista toimintaa. 

Parhaimpia aikoja vuorokaudessa olivat ai
na ruokatauot ja aina joskus komennetut tu
litauot. Tällöin oli pieni mahdollisuus tutkia 
Porkkalaakin. Luonnon ihastelun vain usein 
katkaisi linjoilta tuleva karmiva huuto "tuli
komentoja". Ammuntojen sitten loputtua vih
doin illalla miehet olivat liian väsyneitä enää 
seuraamaan kevään tuloa luonnonkauniiseen 
leiripaikkaamme. Lisäksi iltojen ratoksi meille 
varusmiehille järjestettiin vielä lähipuolustus-
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harjoittelua yöllä mahdollisesti hyökkäävän 
vihollisen varalle ja lopuksi piti tietysti hoi
taa majoitus kuntoon, hakata puita, lämmit
tää telttaa ja hoitaa henkilökohtaisiakin 
asioita, yöllistä vartiointia unohtamatta, mi
kä viimeistään vähensi yöunen vain muuta
maan tuntiin. 

Rasittavan tykistötoiminnan ja yöllisen var
tioinnin vastapainoksi oli kuitenkin järjestet
ty muutama kevyempi ilta ja mahdollisuus 
saunaan oli kahtena iltana. Vain oltuaan muu
taman päivän täysin pesemättä voi tajuta sau
nan merkityksen. Oli lähes käsittämätöntä, 
miten suuri psyykkinen vaikutus saunomisel
la saattoi olla. Miehet olivat kuin uudestisyn
tyneitä, väsymys unohtui täysin ja taas oltiin 
valmiita tekemään pitkiä päiviä. 

Muonituksen suhteen leiri oli katastrofi. 
Syötyään yhdeksän päivää peräkkäin kaksi 
kertaa vuorokaudessa samaa soppatykillä kei
tettyä purkkilihasta tehtyä lihakeittoa, patal
joonasoppaa, saattoi se kymmenentenä 
päivänä maistua . . .. niin jokainen arvaa mil
tä. Sotilaskotiauto vieraili kuitenkin lähes päi
vittäin patteriston alueella tuoden hieman 
vaihtelua leirin aneemiseen ruokavalioon. 

Leirin puoliväliin oli suunniteltu koko so
taharjoitusta mukavasti keventävä ja yhdis
tävä suora-ammuntakilpailu Mäkiluodon 
linnakkeella. Eri rannikkotykistöt koko 
"sota-alueelta" kokoontuivat yhteen mittelöi
mään taidoistaan ja vaihtamaan kuulumisia 
leirin kulusta. Tavattiin kavereita muista 
joukko-osastoista ja juteltiin mukavia. Päivän 
huipentuma oli vielä 130 TK:n näytösammun
ta ja erittäin tasokas ja hullun hauska Mäki
luodon linnakkeen varusmiesten esittämä 
pieni näytös. Leirin loppupuolella väsymyk
sestä huolimatta kaikki alkoi sujua jo suhteel
lisen mukavasti, nuoremmat tykkimiehetkin 
olivat jo saaneet rutiinia omaan toimintaan
sa ja patteriston asemienvaihto sujui jo jous
tavasti lukuunottamatta 3 tulipatterin 
kauhistuttavinta "leiri-iltaa" maanantain ja 
tiistain välisenä yönä. Uskoimme jo osaavam
me kaikki melko hyvin, mutta kuitenkin jo
kin meni pahasti pieleen . Yhteydet eivät 
toimineet, taso ei ollut tarkka, vikaa ei löy
detty, myöhästyttiin joka hetki yhä enemmän, 
miehet hermostuivat, mikään ei toiminut, lo
pulta vain muutama ryhmänjohtaja ja minä 
jäimme laittamaan keskiötä ampumakun
toon, ja vihdoin joskus yöllä kellon lähestyes
sä kolmea olimme vihdoin valmiita. Hiljaisina 
mutta tyytyväisinä painuimme telttaan nuk
kumaan . .. olimme voittaneet vaikeudet. Aa
mulla herätys oli kuitenkin jo kello 05.00 ja 

hieman nuutuneina laahustimme toimipaikoil
lemme valmiina aloittamaan tulitoiminnan. 

Viimein pitkän odotuksen jälkeen koitti 
keskiviikkoaamu. Muutamat laukaukset vie
lä aamulla ja viimeisen kerran ajoon. Leiri al
koi olla takana. Huolellinen tavaroiden 
lastaaminen ajoneuvoihin, kaluston inven
tointi, huolto ja paikkojen siistiminen. Huo
limatta hajonneista tavaroista kaikki oli 
kuitenkin tallella. Näin miesten huolellisuus 
leirin aikana palkittiin. Huoltotoimet olivat 
nopeasti ohi ja vihdoinkin jäi aikaa hieman 
katsella keväistä Porkkalaa ennen paluuta 
Vaasaan. 

Iltapäivällä koko patteristo oli jo valmiina 
lähtemään - lähtemään kotiin. Ajoneuvo toi
sensa jälkeen nytkähti liikkeelle kohti Kirkko
nummen asemalla odottavaa junaa. 
Ajoneuvojen lastaus junaan, miesten majoit
tuminen ja juna saattoi suunnistaa kohti Vaa
saa. 

Matka takaisin sujui lähinnä nukkuessa. 
Uupuneet mutta tyytyväiset sotilaat eivät juu
rikaan osanneet muuta kuin levätä . Leirin ra
sittama ruumis saattoi vihdoinkin palautua. 
Muutamat lauseet kyllä vaihdettiin kulunees
ta leiristä ja senhetkisistä tunnelmista, mutta 
uni lopetti puheet lyhyeen. Huolimatta vau
nun karmivasta metelistä ja paukkeesta jokai
sen miehen silmät painuivat kiinni. 

Torstaina aamupäivällä saavuimme vihdoin 
Vaasaan. Lyhyt siirtyminen varuskuntaan, 
ajoneuvojen purkaminen, sauna ja pyykin
vaihto odottivat seuraavaksi ohjelmassa, jon
ka jälkeen mahdollisimman paljon miehiä oli 
aikomus päästää nopeasti lomille. Noin kello 
kuuden aikaan olimme jo matkalla kotiin, ja 
uskomattomalta se tuntui, mutta keväiset päi
vät Porkkalassa olivat ohi. 

Leiriä näin jälkeenpäin ruodittuna tuntuu 
meko mukavalta. Ilmat olivat hyvät, luonto 
kaunis ja henki korkealla . Väsymys ja inhot
tavat harjoitukset unohtuvat pian, ja mieliin 
jää vain unohtumaton muisto reippaasta ret
kestä keväiseen Porkkalaan. 

Kokelas 
SAMULI YLITALO 
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KURSSI 95, 
AIKAMME KURSSI 

Vielä tämäkin joukko oli hyvin monenkirja
vaa, mutta yhteisiä piirteitä oli toki jo ha
vaittavissa. Suurin osa oppilaista oli kaikesta 
huolimatta sellaisia, jotka olivat jo perus
koulutuskaudella asennoituneet siten, että va
rusmiespalvelus kestää 11 eikä 8 kuukautta . 
Joidenkin suhtautuminen puolustusvoimiin
kin oli varmasti jo muuttunut ja loputkin 
varmasti muuttivat käsitystään AuK:n aika
na. Loppumattomien oppituntien aikana sel
kiytyi muiden asioiden ohessa myös puolus
tusvoimien merkitys ja tarkoitus. 

Itse kurssi alkoi vauhdikkaasti: AuK juok
si aina ja kaikkialle ... AuK ei koskaan myö
hästynyt ... AuK näytti esimerkkiä muille. 
. . siinä esimerkkinä muutamia kuolematto
mia tosiasioita tuleville oppilaille. Juoksemi
nen oli alussa todellista tuskaa. Varmasti ko
keneimmankin urheilijan pohkeet olivat en
simmäisten päivien jälkeen jumissa. Tahti
juoksua mentiin tunnista toisenn, edestakai
sin oppitunnille ja koululle. Kurssin alku 
muistutti muutenkin enemmän uutta aloka
saikaa kuin ryhmänjohtajakoulutusta. Huo
masimme, että emme osanneet vielä marssia, 
järjestyä saatikka poistua . No, suoritusvar
muunteenhan päästään vain jatkuvalla har
joittelulla ja opittujen asioiden kertaamisel
le . 

Parin ensimmäisen viikon aikana rytmiin 
kuitenkin tottui eikä AuK tuntunut enää lain-

KOTISAARI OY 
Hämeentie 111 , 00550 Helsinki 
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kaa huonolta paikalta, päinvastoin ! Opetus
kin selkiintyi; meitä alettiin nyt kouluttaa 
ryhmänjohtajiksi ja omien alojemme eri
koismiehiksi. Takana olivat yleinen rt sekä 
yhteistunnit. Edessä taas huomattavasti mie
lenkiintoisemmat erikoiskoulutuksen tunnit 
ja harjoitukset. Erikoiskoulutus olikin, aina
kin tulenjohtolinjan osalta, mielenkiintoista, 
ajoittain jopa erittäin mukavaa. 

Aliupseerikurssin päätteeksi vietimme vii
den päivän ammuntaleirin Lohtajalla. Nämä 
viisi päivää sisälsivät tiivistä harjoittelua se
kä yhdessä että erikseen linjoittain . Ammun
nat tuli kerrattua , harjoiteltua, että ammut
tua , niin maa- kuin meriammunnatkin. Tä
mä viiden päivän jakso hitsasi meidät lopul
lisesti yhteen, kuten koulun johtajakin leirin 
päätöspuhuttelussaan totesi: "Teistä on nyt 
muodostunut kokonaisuus, joka pystyy toi
mimaan itsenäisenä yksikkönä tulitoimin
nassa." 

No, kaikki päättyy aikanaan, niin myös 
AuK. Kurssijuhla oli nyt mitä se oli ja sen jäl
keen yöloma. Aamulla lähtivät uudet upsee
rioppilaat kohti Santahaminaa ja Rannikko
tykistökoulua. Loput jatkoivat AuK:n toisel
le puolikurssille ja aloittivat sen iloisesti 100 
km:n polkupyörämarssilla. 

VESA RAUTAKORPI 
Upseerioppilas 

Loimaan Tapetti ja Väri 
Turunt ie 39, 32200 LOIMAA 

VIESTILINJA 
Hietaharju Sami: "Mussu" 
Porista. Haaveili soittokun
nasta, mutta haaveet kaatui
vat AuK:hon. Valittiin viesti
linjan nipoksi. Mussutti noin 
24 t päivässä. Ei päästänyt ke
tään tupa 2 oppilaita lähelleen 
tällä satumaisella mussutuk
sellaan. Otti baritonin myös 
yöksi sänkyyn. Tämä kallis 
kapistus oli kerran tippua kol
mannesta kerroksesta tupaka
vereiden ansiosta. Motto: 
"No ei varmana oo sillai, käy
tä ny vähä sitä järkees?' 

Jönkkäri Ahti:" Jörre" Siikai
sista, AuK:n kovin ripaskan 
tanssija. Linjan vanhimpana 
ei pysynyt muodon mukana 
vaan kaatuili kurveissa. Kou
lun pienin mies, mutta ei suin
kaan huomaamattomin. Kova 
poika syömään sardiineja ja 
hapankorppuja hiljaisuuden 
aikana. Omisti AuK:n likai
simmat varpaat. Paha tapa 
hukkailla tavaroita palattuaan 
IV:ltä esim. lenkkitossut, yö
puku ym. ym. Hautasi "kra
kan'' patjan alle 4 promillen 
humalassa. Sai silloin tällöin 
hunajalle tuoksuvia kirjeitä. 
Motto: "Omapaino 40 kg, 
SH-varustus päällä 85 kg?' 

Koski Marco: "Koode" häi
rikkö Vaasasta. Tuvan kovin 
kuittailija. IV:lle ja YK:lle 
lähti kirjat mukana, mutta ei 
vaan koskaan lukenut niitä. 
Omisti AuK:n hienoimman 
mankan, jossa oli omatekoi
nen pitkälanka-antenni. Hoiti 
linjanvanhimman tehtävät 
niin hyvin, että sai olla kaksi 
viikkoa putkeen vanhin. 
Hauskuutti tupakavereitaan 
laulullaan ja rummutuksel
laan. Omisti kumman tavan 
pukea vaatteet päälleen. Ra
kasti korkeita paikkoja. Mot-

to: "Eikö linjanvanhin tiedä 
. . . herra Ylivääpeli, linjan 
vanhin ei todellakaan tiedä?' 

Kovalainen Mikko: "Kovis" 
Raahesta, joka ei halunnut 
Vaasaan. Aina Sony Walkma
nit korvilla (myös yöllä) soi
den n. 80 dB:n voimakkuudel
la. Tupakaverit nauttivat ko
vasti musiikin jatkuessa hil
jaisuuden jälkeen. Ollessaan 
päivystäjänä tötöili törkeästi 
ruokalassa, kun halusi koulun 
ulos istualtaan. Punkan teko 
automaatiotasoa. Ennätys 
"koviksella" 12,8 sek ilman 
ennakointia. Motto: "Ei po
jat tiiä mikä oottaa?' 

Löytömäki Markku: "Ruu
ben" Soinista. Tuvan hiljaisin 
tyyppi. Paitsi IV:ltä tullessaan 
jolloin alkoi tehdä kaappitar
kastusta keskellä yötä. Teoria
asioissa linjan ehdoton ykkö
nen, joka repi kokeista aina 
9-10. Vietti kaiken vapaa-ai
kansa puolihorroksessa 
AuK:n isoimmassa punkassa, 
jota apukouluttajat katselivat 
kiiltävin silmin. Erikoiskoulu
tuksessa kaiveli nenää ja tui
jotti ulos haaveillen kissas
taan. Aina vaiheissa. Motto: 
' 'En mää paljo oo lukenu, vä
hä kattonu vaan?' 

Paalanen Pasi: "Balle" 2. tu
van kuopus Mustasaaresta. 
Alkoi jo edellisenä iltana 
suunnitella seuraavan päivän 
YK:ta. Pisti hälytysryhmän 
johtajana miehet "ojennuk
seen". Kypsyi täysin, kun ei 
päässyt 2 päivään YK:lle tai 
IV:lle. Oli ylpeä uudesta kent
tälakistaan. Silitteli lakkiaan 
hiljaisuudesta kello 24.00 ja 
pisti sen sitten sänkynsä alle, 
ettei siihen tullut ryppyjä, oli-
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han se koulun särmikkäin 
kenttälakki. Nukkui kovaää
nisesti kuorsaten ja mutisten. 
Motto: " Vekosille vemps?' 

Rantala Jarmo: "Jaffa-Jar
mo" Vaasasta. Hoiteli juoma
automaattia eikä ottanut us
koakseen että joskus kone vei 
rahat, mutta ei antanut juo
maa. Oli 100 % varma ensim
mäisten kokeitten jälkeen, että 
titteli tulee "jaffalla" ole
maan diplomitykkimies, mut
ta kuinka ollakaan selvitti it
sensä kuitenkin kuiville rimaa 
hipoen. Oli myös AuK:n kovin 
kelan vetäjä, siis todellinen 
kelapelle. Hakemassa aina 
vempulaa, todellinen "Ram
ba" IV. Motto: "Mä kelaan 
vaan jos kelaa riittää? ' 

Saviharju Seppo: "Huki" 
Kauhajoen poika, joka vietti 
alokasaikansa jääkärinä Sä
kylässä. Oppilasvääpelinä ol
lessaan sekoili ilmoittamisten 
kanssa. Kun muut tupalaiset 
lähti lomille niin " huki" jäi 
siivoamaan tupaa. Heräsi 
punkkaa tekemään 5.30, mut
ta sai silti viimeisenä sen val
miiksi. Omisti AuK:n pahan
hajuisimmat jalat, koska piti 
villasukkia kesät talvet ja 
vaihtoi ne kerran neljässä 
kuukaudessa. Motto: " Hei 
pojat, se on A-lomaryhmä jo
ka lähtee lomille''. 

TJ-LINJA 
Anttonen: Tekstin lyhyydestä 
voi päätellä: mitään sanoma
ton mies. Lähti RtK:hon kuit
taillen. 

Kaaretsalo: Mies joka hallitsi 
ennakoimisen jalon taidon, 
heräsi aamulla varhain klo 
5.30 ja ryhtyi tekemään punk
kaansa. Vantaan konsta ei eri
tyisemmin pitänyt liikunnasta 
mutta vempulana olo tuotti 
nautintoa. 

Tuuri: Viestituvan lahja tj-tu
valle kiintyi viestimiehiin sii
nä määrin, että muutto kela
tuvasta tuotti Vankaan kons
taile hankaluuksia. Ymmärsi 
kuitenkin lopulta asian hyvät 
puolet. Motto: "Sikipä hyvä 
TUURI!'' 
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Autiovuori: Konsta Vantaalta. 
Omisti koulun lempeimmän 
komentoäänen jättäen jopa 
kimittävät viestimiehetkin toi
seksi . .. Muuten ihan hyvä 
jätkä. Motto: " Kui!" 

Buss: Entinen hiihtäjälupaus 
Vaasasta. Patteriston pessi
misti, muuten ihan hyvä jät
kä. Motto: " Toi on mun ma
kuun?' 

Kemppainen: Suokiitäjä Raja
mäeltä, tuvan ehdoton lem
mikki joka vietti leijonan 
osan vlv-vapaistaan mum
monsa luona Kastulassa. 
Motto: "Huomenta kulta?' 

Marita: Tuusulan konsta joka 
menetti Hankkenilla sydä
mensä kuvan kauniille vaasa
laiselle opiskelij attarelle, 
muutan ihan hyvä jätkä. Mot
to: "Ali right: ' 

Rönnholm: Nuori kapinalli
nen Porvoosta, joka rakasti 
naisia. Häirikkö pokaalin sel
vä voittaja, muuten ihan hyvä 
jätkä. Motto: "Mä oon helve
tin stressattu jätkä?' 

Tamminen: Mahdoton hitsaa
ja Espoosta, hitsasi maalla 
merellä ja Espoossa. Muuten 
ihan hyvä jätkä. Motto: "Äl
kää kundit hitsatko?' 

Takala: Ruumiillistuma, jossa 
yhdistyivät voima ja kauneus 
sekä nopeus ja älykkyys, aina
kin omasta mielestään. Muu
ten ihan hyvä jätkä. Motto: 
"Ai että mä olenkin hyvä?' 

Rautakorpi: Pikku professori 
Vaasasta. Iskemätön pallon
lyöjä, joka piti itseään kau
neimpana. Muuten ihan hyvä 
jätkä. 

Ruoho: TJ-linjan ja koko 
AuK:n Einstein. 

TYKKILINJA 
Hakonen Jari: Koripalloilija 
rajamäeltä. Kurssin monitoi
mimies . Kuunteli aina vapaa
aikanaan korvalappustereoi
taan. Mies jolle ei kaapin teko 
ottanut onnistuakseen. Isin 
ammatti kiinnosti kovasti 
kurssitovereitaan. Kuorsasi öi
sin kilpaa Korpelan kanssa . 
Motto:"Otamma rasvaa . .. ". 

Hätönen Jussi: Omisti linjan 
sotilaallisimman leuan ja suk
kien haju olisi karkottanut 
vaikka koko kurssin pois tu
vasta. Lähti ekan puolikurssin 
jälkeen E Patterille autokus
kiksi, josta Niinisaloon. Viet
ti puolet YK:sta puhelimessa. 
Motto:"Ei hätönen ole tämän 
näköinen." 

Kansikas Tero: Tupa 3:n per
verssein mies, joka välillä oli 
todella kypsä armeijan hom
miin. Lomien jälkeen tuli kas
sin kahvat notkuen ruoan 
paljoudesta, mutta pojat sääli 

häntä, kun mies oli kaulasta 
syöty kovien lähitaistelujen 
jälkeen, siksi ihmeteltiin että 
rentoudutko sittenkään lomil
la . Motto: Armeijassa on mu
kavaa kun on niin paljon 
poikii. 

Korpela Jari: Tuvan voimape
sä, joka tauoilla treenasi etu
no j apunnerru k sia. Omasi 
mielettömät unenlahjat ja sai 
kaverit hermostumaan kuor
saamisellaan. Mitä pidemmälle 
kurssi meni sitä selvemmin 
varmistui paikka RTK:hon. Is
ki ihme tauti jossa hän kuvit
teli, että autot ohittelivat häntä 
. . . ? Vakavaako?? Mot
to:"Hei onko jollain jotain 
juotavaa." 

Kourimo Atso: Mies joka oli 
erittäin onnellinen päästessään 
tuvan esimieheksi. Mies, joka 
luisti kaikesta muusta paitsi 
suihkusta, jossa hän asui, jon
ka VK ja IV. Diplomi-tkm ura 
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vahvistui joka kokeen jälkeen, 
mutta ei kuitenkaan loppujen 
lopuksi onnistunut. Penkoi 
hiuksiaan peläten kovasti löy
tävänsä hilsettä, ajoi jopa 
hiuksensa pois. Motto :"Ei is
ke tuvan esimiehelle." 

Kuusisto Kimmo: Potkupalloi
lija Kristiinankaupungista. Ei 
pahemmin ottanut pulttia asi
oista mutta toisinaan herkistyi 
käytännön tehtävistä . Tanssi 
oppilas Taulion kanssa dingoa 
ja voi paksusti . Oli ehdoton 
Ohra-maitaan ystävä ja kävi 
tuhoamassa IV- ja YK-iltansa 
Ollissa . Motto:"Kattokaa mi
tä dooriksia" 

Laine Janne: Mies, joka ei ol
lut erityisemmin apukoulutta
jien suosiossa. Tuvan äänipää, 
oli äänessä 18 tuntia vuoro
kaudessa. Oli tosi kypsä odo
tellessaan 2 viikkoa VL V:tä. 
Joilta palasi aina hymysuin. 
Aina persaukinen, aina lainaa
massa rahaa, tosin maksoi ai
na takaisin!! Motto: Komento 
takas, komento takas, ei se ol
lukkaan mitää. 

Laine Juha: Tuvan rauhallisin 
mies Vaasasta. Sai lempinimen 
Juho Kusti . Ei ollut missään 
ensimmäisenä, mutta ei myös
kään viimeisenä. Omisti tupa 
3:n parhaan kaapin sekä kou
lun hienoimpia komentoääniä. 
Motto: "Suu kii" . 

Laine Pekka: Tuvan musiikki
mies, jonka taitoihin ei uskot
tu . Erittäin kova selittelijä ja 
kyselijä, jonka kädetkin väsyi
vät selittelyyn. Jumaloi valko
sipulia, jonka tuoksulla sai 
kaverit hermostumaan IV-illan 
jälkeen. Luumuili usein iltatoi
mista, kun oli ajamassa rekkaa 
kaupungilla . Periaate: Kysele
mällä oppii. Tulos tästä: ennen 
ampumaleiriä korpinjämät, 
lähti E-patterille tylyttäjäksi. 
Motto:"Hei, oliks se näin . ,, 

28 

Perähannu Jussi: Mies Siikai
sista, joka vapaa-aikoinaan 
löytyi levyttämästä. Omisti lin
jan surkeimman punkan. Toi
nen limuvastaavista, joka 
vastasi siitä, ettei jaffoja ollut 
koneessa. P JPPP = Peräjarru, 
Patteriston Pisimmät Piuhat. 
Motto:"Hä ... " 

Siitonen Mika: "STONE-hard 
like a rock" Hihitteli yksikseen 
tunnilla, jonka seurauksena 
vääpeli kehoitti hakeutumaan 
hoitoon. Musiikin ystävä, 
kuunteli urhoollisesti The 
Cult:ia . Särmistyi ampumalei
rillä saatuaan korpinjämät en
nen muita. Motto :"Ei tarvi 
huutaa" . 

Tarri Jussi: Mies, jonka pää
hän nousi oppilasvääpelin hu
ki. Poistutti jopa kavereita. 
Erikoistui kerimään toisten 
hiuksia. Puheidensa perusteel
la tulisi jäämään sotavaltion 
palvelukseen. Ehtona oli RTK 
ja sen jälkeen kadettikouluun. 
Motto:"Herra luutnantti, op
pilas Tarri, otatteko omenan." 

Taulio Harri: Joutui tahtomat
taan Auk:un, siksi haaveili 
diplomi-tkm:n urasta. Kiinnit
ti jatkuvasti huomiota toisten 
tekemisiin, jonka takia omat 
tekemiset jäi usein toisarvoi
siksi. Motto:" Älä heti puuk
koa kaiva, s ... tanan muuli" 

Tieksola Olli-Pekka: Kaveri, 
jolta puuttui yksi ruumiinjä
sen: hiukset. Marssityyli ei 
välttämättä koulun parhaita. 
Sai kokeiden perusteella kor
pinjämät ennen aikojaan . Sa
laisena haaveenaan RTK, 
jonne ei kuitenkaan päässyt. 
Motto:"Meneekö vempulat eri 
muodossa?'' 

Turunen Mika: "Tutkimus
matkailija vieraalta planeetal
ta? " . Huumorimies joka sai 
muut nauramaan pelkällä ole
muksellaan. Tuuletti iloisesti 
onnistuessaan kerran viikossa 
vastaamaan oikein. Mot
to:"Kysy gurulta, guru tie
tää,,. 

■■ 

Haapamäki Marko: Mies , jo
ka ei kyllästynyt inttiin 330 
vrk:ssa vaan halusi 49 päivää 
lisää. Luumuili hukeista ja sii
vouksista . Puolikurssin jäl
keen pakeni takaisin 
autohallille. Motto:' 'Kenellä 
on vähän aamuja?". 

KESKIOLINJA 
Ahtaanluoma Mauri: Mies ete
län auringosta - Hangö Kex . 
Talojen välistä valuva sikari, 
jolla on elävä lasinen pää ja 
puhuva moottori. Linjan ko
vin hukittaja ollessaan van
himpana . Kuului myös 
"Kekkonen-joukkueeseen". 
Ryhdikkään rento, ovela. 
Motto: "Vedetäänks kaljuk
si". 

Gynther Vesa: Tuvan ukki 
Vaasasta, joka oppilasvääpeli
nä ollessaan huusi epätahtia -
oppi lopuksi . Jos iltavahvuus
tarkastuksessa jollain jotain il
moitettavaa oli se oli 
vuorenvarmasti tämä mies. 
Loppujen lopuksi kauhea ni
pojen nipo. Motto: "Turha 
spekuloida sekundäärisillä ar
gumenteillä." 

Harju Antti: "Ja mä en kyllä 
stressaa" - Harju laati omat ai
kataulunsa, jotka poikkesivat 
SA-menosta joskus paljonkin. 
Tuvan luumuin mies . TST
koulutukseen lähtö ei innosta
nut miestä. Kun huki iski "pi
täis pestä hampaat . . . " . 
Motto: "En mää ... ota joku 
toinen ... mun selkä ei kestä.' ' 

Kontinen Vesa: "Hei pojat äl
kää viittikö" -Kontinen. Mel
ko erikoinen tyttöystävä, 
lähetteli usein Vesalle suuria 
sydämen kuvia. Varma Rate
koon lähtijä, josta kaverit kiu
sasivat joskus. Haaveili kai 
jostain amatöörigynekologin 
ammatista. Motto: "Hei jätkät 
miksei tätä vois tehä näin . . . '' 

Kotro Risto: "Tuvan pienin 
ryhti" stadista. Vietti vapaa
aikansa tutkien Vaasan pubi
kulttuuria ja tarkasti käytti 
kaikki vapaansa. Tuli kolisten 
takaisin. Sexikkään käheä ää
ni. Motto:"Läheks sä ... mä 
ainaki lähen ... Olliin kai". 

Kumpuniemi Vesa: Mies levyt
ti punkkien välissä laput kor
villa. Melko hiljainen mies, ei 
edes hitsaillut. Motto:"Ei mi
tään ylipyyhkimisiä" . 

Mansikkamäki Jouni Levitti 
vaatteensa aina kaikkien sän
gyille ja päivystäjänä ollessaan 
tämä Järvenpääläinen oli mo
nen pitkän naurun kohteena ja 
on muuten vieläkin. "Tummat 
silmät likainen tukka . . . ''. 
Häröili usein vaiheessa. Säilyt-
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ti tavaroitaan tuvan tyhjissä 
kaapeissa. Motto:"Otetaan 
yhteys laskinupseeriin" 

Nissilä Jarmo Tuvan häröilijä 
Vantaalta. Omaa kuuluisan 
häröilmeen, tosin häröilme 
muuttui rajusti VK- ja iltava
pailla. Ihaili usein peilin edes
sä itseään varsinkin 
surkastunutta hauislihastaan. 
Miehellä harvinaislaatuinen 
sairaus: krooninen peräyskä. 
Kovin hitsipokaalin tavoitteli
ja. Motto:"No lopeta nyt jo". 

Nyholm Niklas: "Tuvan dö
dö" . Stadin murretta shihisten 
puhuva "pieni" ja vilkas luu
muilija. Polkupyörämarsseille 
varasi aina kourallisen nasto
ja jotta päivästä tulisi lyhyem
pi . Todellinen piiloluumu. 
Linjan pikku "papukaija" -
sössötti muodossa kuin muo
dossa. Hoiti väijyhukitkin 
vempaten. Ja voitti mussupo
kaalin. Yritti kovasti Rate
koon? Vain kouluttajien 
nähden . Motto: "Ei iske 
VMTL puheenjohtajalle" eikä 
iskeny paljon mikään mikä 
painoi yli 2 kg ja mistä tuli hi
ki . 

Pättikangas Teppo: Linjan 
sporttimies Kauhajoelta. Ei 
kuulemma tiennyt miksi ja mi
ten oli intissä . Oppilasvääpeli
nä ollessaan sai armottomia 
hitsikohtauksia ja poistutti ja 
huuteli kavereilleen tosi ran
kasti . 
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A-URAKAT OY 
Wolffintie 36, Vaasa , p. 961-120 066 

Otto Wuorio Oy 
Kutomotie 16 E, 00380 Helsinki 

Salo Kim: Kokkolalainen jal
kapalloilija . Aina pihalla op
pitunneilla. Kurssin ahkerin 
puhelimen käyttäjä. Linjan 
flegmaattisin kaveri. Innostui 
vain oluesta ja jalkapallon pe
luusta. Linjan ylivoimaisesti 
kypsin mies . 

Tapola Jari-Markus: Mies sy
vältä stadista. Oppitunneilla 
otti rennosti , mutta iltavah
vuustarkastuksessa löytyi rää
käisyvoimaa, jota naurettiin ja 
ihmeteltiin . Kova häröpokaa
lin tavoittelija . Aina levyttä
mässä punkalla tauoilla. 
Käsitti väärin kyynelkaasu
harjoituksen ja veti keuhkot 
täyteen savuista ilmaa. Toinen 
pieni kalju porsas Nissilän 
ohelle. Motto:"Eikö ... no ei 
tasan iske''. 

Viitala Vesa: Linjan paras ko
piokone Porvoosta "kotitehtä
viä" ajatellen . Vanha 
rappiohitsipokaalin tavoitteli
ja. Käytti lomansa (yö) täydel
lisesti ja vähän ylikin (7 .26) ja 
sai tästä hyvästä lisänimen 
"Pekka" Viitala . Loppujen 
lopuksi Ratekoon. 

Welling Petri: Ihmemies Van
taalta, joka laski tykkimiehen 
kolmion heittävän 4%. Syy oli 
joku 2. derivaatan . . . ? Tuvan 
kielimies - luki vain ulkomaan
kielisiä julkaisuja. Tuvan prof
fa . Tutka silmät ja pään liike. 
Motto:" Päähineitä, käsineitä 
ja jalkineita hakemaan, olkaa 
hyvät". 

PCI-Data Oy 
Silmukkatie 2, PL 148, 65100 Vaasa 

p. 961 -113 611 

OY ALKO AB 

MYÖS OHRATÄRKKELYSTÄ 
JA 
REHUJA 

Koskenkorvan Teollisuusyksikkö 

PL 23, 61331 KOSKENKORVA 

puh. 964-529 290 

RLKD8 
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HUOMIOI 
Unohda rahahuolet. Kaikissa 
elämäsi vaiheissa Postipankki 
auttaa sinua eteenpäin. Opinto
lainaa, asuntolainaa tai vaikkapa 
varusmieslainaa saat Postipan
kista. Tule Postipankkiin, tu
tustu valtakunnan tiheimpään 
pankkipalveluverkostoon. 
Kaikkialla Suomessa sinua pal
velee Postipankki. 

Tehdään yhdessä tavoitteistasi 
totta: 

@POSTIPANKKI 

MAAN PÄÄLLÄ JA PINTAA SYVEMMÄLLÄ 
Rakennuskunta Hakan maa- ja vesirakentamisesta sekä ve

sihuollosta ovat vastanneet tunnetut nimet: OMP, Pohja
vahvistus ja vesi-Pekka. Nyt niiden osaavat ihmiset 
toimivat yhteisen nimen alla, Maa- ja vesirakennus 

Haka. Oulun aluetoimisto jatkaa OMP:n maarakentami
sen 1'erinteitä 1'0hjoissuomessa. 

Osaamisemme kartaa kadut, tier. sillat maalla ja vedessä, tunnelit, 
kaukolämoöoutker. enlaiset maanalaiset tilat varastoista väestönsuojiin. 

Enkoisosaam,stamme edustavat vaikeat oohjarakennus- ja oerustustyöt. 

□□□ MAA- JA VESIRAKENNUS 
HAKA 
RAKENNUSKUNTA OMP· PORJAVAHVISTUS· VESI-PEKKA 

Oulun ro,m,sto MessI00JantIe 20/29. P!. 102. 90501 Oulu. ouh 19811 341 322 
Hels1ng1n to1m1sto. Flem1ng1nlcatu 27. 00510 Helsmk:1, ouh. 1901 701 6611 
5e1na1oen toImIsto. Yntta1antIe 5. PL 137. 60101 5eIna1ok1. puh. 19641 141 850 
fl:lh1avahv1stus Ov fl:lh10Iskaan 15. 00200 HelsInkI. ouh 1901 673 055 
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Juusto,voi 
ja maito 

-peruskunto 
aito! 

ORTOPEDIAI 
Wolffint ie 36 
65200 VAASA 
Puhel in (961 ) 129 400 

PRYXJALKAPED IT 
VALMISTAMME YKSILÖLLISET 
JALKAPEDIT 
KIPSIMALLIN MUKAAN 

' ':' 
' ' ., 

.. • .,_.,:... 

VIESTINTÄ 
ON RESURSSI 

• yrityskuvamainonta 

• business-ta-business mainonta 

• palveluyritysten mainonta 

HARKONMÄKI OY 
MAINOSTOIMISTO 

PUH. (90) 460 433 

MAHDOLLISUUKSIEN AVAAJA 
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ENSTO 
-ENNEN 

KUIN 
SÄHKÖ 

KULKEE. 
E.nsto on suomalainen sahko

tarv1kealan valm1staJa. Edellakavi ... 
Sen tuoneet kattavat lahes kaik~~· 
muuntaJan .navalta kuluttaJan rJ1sto
ras1aan. Voimakkaan Ja Jatkuvan 
tuotekehittelyn ansiosta Enston 
tuottee.t palvelevat sahkon kaytr· .... 
naapurimaiden lisaks1 myös toisi~ 
maanosissa. 

Ei 
ENSTO•VHTIÖT 

Cokeisit! 

AINUT~~TUINEN 
SISAMAALI 
UUTUUS 

BIOSTMT,:!NE_N SISÄMAALI 
JOKA El SISALLÅ HAITALLISIA 

KEMIALLISIA LIUOTTIMIA 
MAALISTA HAIHTUU VAIN VETTÄ. 

AJATTELE TERVEESTI 
VALITSE BIORA. 

~ TEKNOS-WINTER OY 
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Suunnittelukeskus Oy 

Opastinsilta 6, 00520 HELSINKI 

~ 'S~'f.AKVNNAN , 
~· ~SAASTOPANKKI. 

140 VUOTTA PANKKI10IMINTAA 
SATAKUNNASSA 1947-1987 

MERIKARVIAN KONT10RI PUH. 939-511 311 

Rakentaja, 
kysy MERIKA-sadevesikaivoja 

Valmistaja: 

~MERISERKy 
-~·llla~~ 29900 Merikarvia,puh. tel. vaihde växel 939-511622 

J(Q) l}2) l~~ ulT 
FINLAND 

Tuttu urheiluneuleiden tekijä 

a@[PJ□[f[J@(jj}O@ @]f 
29810 SIIKAINEN 

TIETOTEKNIIKAN 
KEHITTÄMISYKSIKKÖ 
Tampereen Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus 

* neuvoo yrityksiä tietokonehankinnoissa 
* kouluttaa 

PL 147 60101 Seinäjoki PUh. 964-141 353 

Suomen Sokeri Oy 
Vaasan mylly 

Rantakatu 2, 65100 Vaasa 

LE CHEF 
Kauppapuist. 18, 65100 Vaasa 

Vaasan Rintama- ja 
Sotaveteraanit r.y., 

Korsu-kuoro 

Tervehdimme uusia aseveljiä. 
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yhteiskunnan sosiaalista, 

taloudellista ja teknistä 

kehittämistä kaikkialla 

maailmassa 

C'(2 SUUNNITTELUKESKUS OY- PLANCENTER LTD 
C~ 0pastinsilta 6 00520 Helsinki 52 Puh. 90-142 411 

" ::c ~f\) )> 0 
:::J"....., C -. (Jl <D 

0 :::c -CD O ___. : 
(,J 0--, 1 
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VEHON VALIKOIMISTA .. 
KOLME KOVAA MERKKIA 
VAATIVALLE AUTOILIJALLE 

Q BMW (HJHONDA (6) MERCEDES 

Tllfuslv my;;. hyviin w.ilrtoovfoih~. 
MYYNTI . LEASING • RAHOITUSLEASING 

•mffflfb 

I 
KESKI-POHJANMAAN 

OSUUSKAUPPA 

Maali ja Tapetti 
E-P Turvaexpert Oy Aalto Ky 

Keskustori 4 
Koulukatu 7 60100 Seinäjoki 

Uusikaupunki 

Finnuksi Oy Musta 
Pörssi 

63880 Kukonkylä 

Pitkäkatu 42, 65100 Vaasa 

MUOTIPARTURI 
* AUTOMAATTIVAIHTEISTOT 
* TURBIINIT 

~~ 
* VARAOSAT 

Rauhank. 4 VAASA 

OYJETRACAB puh. 112 732 

Hyttimestarinkuja 6 02780 ESPOO 
FINLAND PUH. 90-810 441 

[fil WIIK & HÖCLUND 
maali ja tapetti 

AALTOky PL 21 , 65101 VAASA 
Puhelin (961) 152 222, 
Telex 7 4105 whvsa sf 
Telefax (961) 167 115 UUSIKAUPUNKI, puh . 24 011 

LAITILA, puh. 51 394 
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Täyden palvelun 

HITSAUS- JA KAASUMYYMÄLÄ 
Vaasassa 

Vain AGA voi tarjota sinulle maamme täydellisim
män valikoiman erittäin puhtaita kotimaisia kaasuja . 

AGAn myymälässä on laadukas ja monipuolinen 
valikoima hitsaustarvikkeita. 

Hi tsaus- ja kaasuasioissa sinulla on käytössä 
AGAn tekninen palvelu ja kattava huoltotoiminta sekä 
asiakasrahoitus. 

Tule AGAn myymälään 
Taqouks1a 
Joka v11kko 

Oy AGA Ab, 
Poikkikuja 4-6 Vaasa 

1 1 

OyAGAAb 

70 
1917-1987 

Puh. (961) 119 711 

IÄNSIIASII 

1 <!!, energ as ERISTYSLASIT 

findow ~ 
reglit® 

NAUHAIKKUNAT JA 

NAY TEJKKUNAKASETIT 

LASISEINAT 

Pori 
Hyvelä Puh. 939-393 511 
Mikonkatu 10 335 642 
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3-IMfäf► 

KING 
IURGER 

UMfiHW·-' 

Se tunnettu hyvä 
ja edullinen 
ruokapaikka. 

Den erkänt goda 
och förmånliga 
matstället. 

ELINTARVIKE- ja GRILLIKIOSKI 
LIVSMEDELS och GRILLKIOSK 

Kotiranta puh. 213 916 tel. Hemstrand 

Kol Hankkija 
Teollisuuspalvelu 
Sähköasennusosasto 

PL 19, 65100 Vaasa 

Huoneisto
keskus Oy 

Kauppapuistikko 28 
65100 VAASA 

OPASTETALO 
•• 

LANSIKILPI 
MIKONKATU 11 

28100 PORI 

Tarjoamme 

TERVETULOA 
KAUTTUALLE 

* monipuoliset palvelut 
* vii htyisät t ilat 
* mahtavat pizzat 

Hotel Ii-ravintola 

KAUTTUANHOVI 
27500 Kauttua, puh. 938-520 88 

Koulun ehdottomasti "särmin" oppilas, oppilas Koski, tekee särmään tapaansa ilmoitusta ko• 
kelas Hankimaalle. Tukka on hyvin, mutta missä se kello .. . 

Kurssi 95:n oppilaat Tarri, Tieksola suoritta
massa pakollista " 10 saa suorittaa" - iltatoin
taan. Turrilla tuntui olevan kokemusta jo alo
kasajalta, koska kurssin loppuvaiheessa eivät 
ovetkaan tuntuneet olevan riittävän leveiltä. 

Hulvaton poikamies-ilta on päättynyt ja pojat 
kirmaavat iloisesti kukin omille teilleen. En
simmäisenä viilettäävän - tätä nykyä alik.-op
pilas Löytömäen ilmeestä päätellen juhlat oli
vat onnistuneet. 



Kurssi 95:n oppilaat järjestyneenä iltavahvuus
tarkastukseen. Etualalla keskellä erottuu sel
västi yksi Rannikkotykistökouluun lähtijä opp. 
Gynther. Huomatkaa ryhti. 

Aliupseerikoulun oppilaat viettämässä hulvatonta poikamiesiltaa surullisen kuuluisassa varus
teiden katoamis/vaihtumispesässä. Peilistä itseään ihaileva oppilas Mansikkamäki näyttää sil
tä kuin olisi pessyt hampaansa harja väärinpäin. 


