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HYVÄT PORRASTUKSEN LUKIJAT 
Maanpuolustusjärjestöjen merkitys on hyvin monitasoinen. Ulkopuoli
sille järjestöjen toiminta viestittää voimakasta maanpuolustustahtoa ja 
kykyä vastata oman maamme puolustamisesta. Jäsenistölle se mer
kitsee kanavaa tavata erilaisia ihmisiä, keskustella heidän kanssaan 
ja toimintaa maanpuolustuksen hyväksi harrastuksena. Samalla esi
telmät ja luennot sekä muut tapahtumat auttavat pitämään yllä reser
viläisen taitoja ja valmiuksia . 

Meille sotilasammatissa oleville järjestöt ovat peili, josta me saam
me palautetta - kritiikkiäkin - omista toimistamme varusmiesten 
ja reserviläisten kouluttamisesta . Samalla se antaa meille henkistä taus
tatukea työssämme. 

Henki ja tahto, joita maanpuolustusjärjestöt edustavat, kulkevat väis
tämättä aineellisten tekijöiden ylitse. On vain kummallista, että me suo
malaiset emme saa puetuksi maanpuolustustahtoamme materiaksi. 

Usein on leijunut ilmassa poliittisille päätöksentekijöille osoitettu ky
symys; miksi näin. 

Tultuani Vaasaan on tämä aihe putkahtanut esille keskusteluissa . Se 
osoittaa, että kannetaan huolta kansakunnan turvallisuudesta myös 
muutoin kuin pelkästään ulkopolitiikkaan nojaten. 

Keskustelut ja mielipiteiden vaihdot ovat olleet myös suoria ja ra
kentavia pohjalaiseen tapaan. Näin asianlaita ei välttämättä aina ole, 
vaan sekä puolustusvoimien puolelta että järjestöjen kannalta on tär
keää hakeutua yhteistoimintaan erilaisten esitelmien, tapahtumien ja 
muiden kohteiden merkeissä sekä ylläpitää muutoinkin kanssakäymis
tä. Tässä suhteessa Vaasan alueella mieli on ollut avoin ja kynnys ma
tala. 

Edeltäjäni komentajat ovat selvästi paneutuneet tähän ja järjestö· 
jen puolelta on ollut kiitettävää aktiivisuutta yhteisten asioiden eteen
päinviemiseksi. Olen saanut tulla " lämpimille jäljille ''. 

Lehdessä esittäytyvät erilaiset alueella toimivat maanpuolustusjär
jestöt. Ne antavat nyt varusmiespalvelustaan suorittaville kädenojen
nuksen ja kuvan monipuolisesta toiminnastaan. Jokaiselle löytyy var
masti harrastu~muoto tai tapa osallistua järjestöjen välityksellä maan
puolustustyöhön. Toivotan kaikille järjestöille menestystä ja voimia toi
minnassaan. 

Porrastuksen lukijoille toivotan virkistävää kesää. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 0 . Kettunen 
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SOTAINVALIDIEN 
VELJESLIITON 
TOIMINNASTA 
Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin elo
kuussa 1940 Jyväskylässä. Tässä tilaisuudes
sa oli mukana myöskin marsalkka Manner
heim. 

04.04. 1940 ryhtyi valtiovalta järjestämään 
sotainvalidien asioita. Asetettiin komitea kii
reellisesti valmistamaan suunnitelmaa ja eh
dotuksia sotainvalidien ja heidän orhaistensa 
sekä kaatuneitten omaisten huoltamiseksi. 
Toiminta jatkui ja tuhannet yksityiset sekä 
lukuisat yhdistykset ja kansalaisjärjestöt 
suorittivat jatkuvasti suuriarvoista työtään 
sotainvalidien hyväksi. 

Välillä tuli uusi sota ja suuri joukko uusia 
kohtalotovereita, mutta nyt oli kaikkinainen 
huoltotoiminta saatu jo hyvään alkuun ja so
tilasvammalaki oli turvana, joskin vielä pal
jolti puutteellinen. 

Kokous, jolloin Vaasanseudun osasto pe
rustettiin pidettiin 14.02. 1943 Vaasan Soti
laskodissa. Tässä tilaisuudessa oli noin 60-
70 miestä, invalideja ja haavoittuneita. 
Toiminta-alueeksi tuli Vaasan kaupunki, sekä 
Mustasaaren, Sulvan, Raippaluodon, Björ
köbyn, Koivulahden ja Maksamaan pitäjät. 
Toiminta-alue tuli varsin laajaksi. Tähän vai
kutti suuresti sekin, että edellämainittujen pi-
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MAJURI ESKO 
HIRVINIEMI 
VUODEN 1987 
HUOLTOUPSEERI 

Huoltoupseeriyhdistys palkitsi Esko Hirvinie
men keväällä standardillaan. Onnittelut vielä jäl
kikäteen. 

täjien aseveljet olivat hyvin läheisiä toisilleen. 
Sotainvalidityö on erittäin monitahoinen. 

Tällöin on suuri merkitys sillä, että osaston 
hallitukseen on ollut mahdollisuus saada eri 
ammattikuntiin kuuluvia jäseniä. 

Vuoden 1988 alussa oli osastomme jäsen
määrä 453. 

Huoltotoiminnan jatkuvuuden takaami
seksi on jatkuvasti pidettävä huolta siitä, että 
on varoja riittävästi käytettävissä. Vaasan 
Rannikkopatteriston sotilaat ovat avustaneet 
jokasyksyisessä rahankeräyksessä jo yli 20 
vuotta. tämä on osastollemme erittäin suuri 
apu, koska omat voimat ei riitä. Patteriston 
johto on suhtautunut asiaamme kiitettävällä 
myötämielisyydellä. 

Olemme kokeneet, että monessa kodissa 
keräysiltana odotetaan nuoren tykkimiehen 
käyntiä. 

Sotainvalidien keski-ikä on 71 vuotta. 
Eläessään elämänsä iltapäivää yritämme toi
minnallamme tukea ja helpottaa elämään ja 
selviytymään omassa kodissaan niin kauan 
kuin mahdollista. Perusturvan ja monia mui
ta apuja antaa valtio. 

Mainittakoon vielä, että vuosien 1939-
1945 sotien aikana haavoittui tai sairastui so
tapalveluksessa yli 200 000 henkilöä. Heistä 
noin 75 000:lle jäi pysyvä vamma tai sairaus. 
Elossaolevia sotainvalideja on noin 43 000. 
Naissotainvalideja on elossa vielä noin 400. 

Sotainvalidien keskimääräinen haittapro
sentti on 31 0/o ja 100 0/o:n sotainvalideja on 
elossa noin 1 000. 
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"Korsukuoro" juhlistamassa Vaasan kirkossa valatilaisuutta. 

VASA KRIGSVETERANDISTRIKT 
VAASAN SOTAVETERAANIPIIRI R.F. 
"Vasa Krigsveterandistrikt-Vaasan Sotavete
raanipiiri r.f. kuuluu jäsenpiirinä valtakunnal
liseen Suomen Sotaveteraaniliittoon. 
Piirimme perustettiin kokouksessa Vaasan 
Nuorisotalon tiloissa 11.06.1968 ja se on kak
sikielinen. Sen toiminta-alue käsittää 
Rannikko-Pohjanmaata (Vaasan sotilaspiirin 
alue) Kaarlelasta-Siispyyhyn. Jäsenistön 
enemmistö on ruotsinkielinen. 
Piirin puheenjohtajana on majuri evp Thor
Ulf Wind, Pietarsaari ja varapuheenjohtaja
na kotiseutuneuvos Ulf Malm, Närpiö. Piiriin 
kuuluu 13 jäsenyhdistystä seuraavasti: 
- Frontveteranföreningen Kamraterna, 
Malax-Petalax-Korsnäs-Bergö- Solf
Sundom 
- Pietarsaarenseudun Sotaveteraanit, 
Pietarsaari- Esse-Purmo 
- Karleby Veteranförening, Karleby 
(Kokkola) 
- Kaskisten Sotaveteraanit, Kaskinen 
- Korsholmsnejdens Veteranförening, 
Korsholm- Kvevlax-Replot- Vallgrund
Björköby 
- Kristiinanseudun Sotaveteraaniyhdistys, 
Kristiinankaupunki 

- Maxmo-Oravais Krigsveteraner. 
Maksamaa-Oravainen 
- Norra svenska Österbottens Krigsveteraner, 
Kronoby-Terjä1v-Nedervetil 
- Nykarlebynejdens Krigsveteranförening, 
U usikaarlepyy-M unsala-J eppo 
- Närpesnejdens Krigsveteraner, Närpes
Övermark-Yttermark-Pörtom 
- Skärgården Veteranförening, Replot
Vallgrund-Björköby 
- Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanit nais
jaostoineen, Vaasa 
- Vörå Krigsveteraner, Vörå 

Piirin toimisto sijaitsee Vaasassa Vaasanpuis
tikko 15 J 46, 65100 Vaasa, puh. 961-126 061 , 
kanslistina rouva Maj-Britt Nyback. 
Sotaveteraanien tunnustaluseena on "Veljeä ei 
jätetä' ' ja se juontaa juurensa sotiemme ajoil
ta. Tärkeimpinä lähitavoitteina ovat 

veteraanien kuntoutuksen kehittäminen, 
- asuinolojen kohentaminen, 
- ylimääräisen rintamalisän enimmäismää-
rän korottaminen ja 
- sisäisen veljestuen kehittäminen (kotipal
velujen muotoonf ' 
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VAASAN RESERVIUPSEERIKERHO r.y. 
Vaasan Reserviupseerikerho on perustettu 1933 ja on yksi Suomen Reser
viupseeriliiton 355:stä jäsenyhdistyksestä. Kerhon toiminta jakaantuu aat
teelliseen ja fyysistä kuntoa ylläpitäviin toimintoihin . Aatteellisen toiminnan 
kulmakivi on oaampuolustahdon ylläpitäminen ja kohottaminen jonka eräs 
muoto on virallisen turvallisuuspolitiikan tiedon jakaminen järjestämällä asi
aa liittyviä luentoja ja esitelmiä. 

Fyysistä kuntoa ylläpidetään järjestämällä 
erilaista koulutustoimintaa jonka painopiste 
on viimeisten viiden vuoden aikana ollut re
serviläisen peruskurssi. Peruskurssi sisältää 
alakursseina viesti-, maasto-, pelastus ja 
sasmmutus-. huoltu-, ja suolelukurssin sekä 
näiden kartta- ja maastoharjoituksen yhteen
sä 14 vrk. Reserviupseeriliitto kouluttaa ker
hokouluttajat jotka sitten pitävät alakurssit 
paikkallistasolla. Vaasassa näille kursseille 
on osallistunut 114 osanottajaa. Vuodesta 
1987 alkaen ohjelmaan on lisätty talvi-, 
maastojohtamis- ja pimeätoimintakurssit. 
Kurssitoiminta on yhteistä aliupseerien kans
sa ja kurssitoiminnan kautta on muodostettu 
kaksi etsinnän pelastuspalveluryhmää. 
Maastossa tapahtuvan toiminnan vastapai
noksi järjestetään 70 tunnin johtamistaidon 
kurssi esimiesasemassa toimiville. Tämän 
kurssin tarkoitus on valmentaa osanottajia 
kohtaamaan työelämän uusia haasteita. 
Kurssin oppilaat edustavat kaikkia sotilasar
voja ja myös naisia osallistuu kursseille. Vaa
sassa järjestetään johtamistaidon kurssi 
1989. 
Kerhomme toimintaan kuuluu myös urheilu 
jota harrastetaan maastokelpoisuuden, am
pumataidon ja suunnistustaidon ylläpitämi
seksi. Toiminta jakaantuu kuntoilupuoleen 
ja kilpailuihin. Kuntoliikunta puolella on tar
jolla talvi- ja syysjotoksia joilla erävaelluk
sen lisäksi ratkotaan tietotaitoa vaativia teh
täviä hevosen valjastuksesta singon käyttöön. 
Jotoksille osallistutaan kahdella tai kolmella 
neljän miehen joukkueella vuosittain. 
Vuosittain pidettävät maastokilpailut (am
munta, suunnistus/hiihto, tarkkuusheitto ja 
juoksu), sotilaskolmiottelu (ammunta, juok
su, uinti) ja erilaiset ammuntakilpailut edus
tavat osaa kilpailutoiminnasta. 
Kansainvälinen toiminta Vaasan kerhossa on 
myös vilkasta ja näissä merkeissä meillä on 
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vuosittainen tapaaminen Blå Vägen Treff
nimikkeellä. Tapaaminen on vuorotellen 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa jolloin her
rasmieskisassa otetaan mittaa keskinäisestä 
paremmuudesta. Liittotasolla on vierailu
vaihto avattu myös Neuvostoliiton vastaavan 
järjestön kanssa. 
Vaasan Reserviupseerikerho järjestää myös 
projektiluontoisesti suuria juhlia ja tapahtu
mia joista mainittakoon viimeksi olleet Rau
han ja Turvallisuuden päivät 1985 ja valta
kunnalliset partiomestaruuskisat 1986 Vöy
rillä. 
Näiden edellä mainittujen painopistesuunta 
toimintamuotojen lisäksi kerholaisille ja hei
dän perheenjäsenilleen tarjotaan mahdolli
suus tutustua eri aselajeihin, teollisuuslaitok
siin ja keskusvirastoihin sekä näiden toimin
taan. 
Kuten lukija huomaa pyrkii kerho järjestä
mään vuosittain monipuolista toimintaa jot
ta jokainen 300:sta jäsenestä löytää itselleen 
sopivan toimintamuodon olla mukana vapa
aehtoisessa maanpuolustustyössä Isänmaan 
hyväksi. Ltn Seppo Sundberg 

Puheenjohtaja 

VAASAN RESERVIALIUPSEERIT RY. 
Vaasan Reservialiupseerit ry on perustettu 11.05.1955, joten vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä on harrastettu jo runsaat 33 vuotta. 
Vaasan Reservialiupseerit ry kuuluu E-P:n Reservin Aliupseerien piiriin, jossa 
yhdistyksiä 29, joiden yhtyeinen jäsenmäärä 31 .12.1987 oli 3483. 

Piirin kautta yhdistys kuuluu valtakunnalli
sella alueella toimivaan Reservin Aliupsee
rien Liittoon, jossa jäsenmäärä 31.12.1987 oli 
32 401. 
Vaasan Reserviuposeeriyhdityksen Jasen
määrä 31.12.1987 oli 216 eli neljänneksi suu
rin E-P:n piirissä, joka taas puolestaan on 
suurin RAuL:n piireistä. Yhdistyksen toimi
henkilöinä toimivat tänä vuonna 
Puheenjohtaja ylik. res. Pentti Aromaa 

Lentäjänk. 20 Vaasa puh. 
211 024 

Varapuh.joht. ylik. res. Väinö Niemelä 
Pitkäkatu 42 Vaasa puh. 
115 317 

Sihteeri kers. res. Antti Pohtola 
Ylistaro puh. 954-740 870 

Rahast.hoit. kers.res. Antero Valkama 
Ilmarisenk. 7 Vaasa puh. 
211 822 

Johtokunnan vahvuus Vaasan Res.au. yhdis
tyksessä on 1 + 8. Yhdistyksen tarkoitus ja 
toiminta ilmenee sääntöjen 2 § mukaan, jos
sa sanotaan: 
Yhdistyksen tehtävänä on 

toimia jäsentensä aatteellisena ja toi 
minnallisena yhdissiteenä valtakunnan 
turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. 
maanpuolustustahdon kohottaminen ja 
ylläpitäminen paikkakunnalla 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa 
reserviali upseereina 
huolehtii jäsentensä henkisestä ja fyy
sisestä kunnosta järjestämällä kokouksia, 
opiskeli-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, 
urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja 
sekä retkeilytoimintaa. 

Yhdistyksen varsinasiksi tai kannattaviksi jä
seniksi otetaan reservin aliupseeriarvon 
omaava reserviin kuuluva tai sen ikärajan 
ylittänytkin henkilö, jonka yhdistyksen joh
tokunta jäseneksi hyväksyy, myös korpraalit, 

niin halutessaan ovat jäseniksi tervetulleita. 
Uusia jäseniä, myös nuoria, toivotaan yhdis
tykseen lisää. Jäseniksi haluavan toivotaan 
ottavan yhteyttä puh.j . Pentto Aromaa, Len
täjänkatu 20, 65210 Vaasa puh. 211 024 k. tai 
siht. Antti Pohtola, Ylistaro puh. 964-
740 870 k. tai 961-119 100 työhön. Nuorten 
toimikunnan puh.j . on ins.oppilas kers. res. 
Juha Kontiainen puh. 121 411. 
Vaasan Res.au.yhdistyksen toimesta on pidet
ty tänä vuonna kahdet E-P:n Res. urheilupii
rin PM kilpailut eli Talvimestaruuskilpailut 
(hiihto, karttatehtävät ja pistooliammunta) 
sekä piirin ensimmäiset pilkkimestaruuskil
pailut. Reserviläispiirien PM kilpailut ovat 
yhteiset upseereille ja aliupseereille yhdiste
tyin sarjoin. Sen lisäksi, että yhdistus osallis
tuu aktiivisesti E-P:n Res. urheilupiirin PM 
kilpailuihin on yhdistyksellä jäsenten välisiä 
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kilpailuja mm. ammuntaa ruuti- ja ilma
aseilla useampia eri lajeja, pistooliampuma
hiihto. -juoksu, herrasmieskilpailu (3 lajia), 
jokamiehen-naisenkilpailu (6 lajia) sekä 
pilkki- ja mato-ongintakilpailu. Lisäksi osal
listutaan ns. kuuden kerhon yhteisiin kilpai
luihin. 
Kaikista tapahtumista ja kilpailuista ilmoite
taan Pohjalaisen maanpuolustuspalstalla 
tiistain ja torstain lehdissä. 
Valtakunnallisella tasolla yhdistys on ollut 
järjestämässä kahta urheilutapahtumaa ja 

kahta liittokokousta. Vuonna 1991 Vaasan 
Res.au.yhdistys ResUL:n ilma
asemestaruuskilpailut. Vaasan urheiluampu
mahalli 60 paikkoineen luo hyvät edellytyk
set mittavan kilpailutapahtuman läpiviemi
selle. 

Yhdistyksen suurena apuna toimii aktiivinen 
Naisjaosto, josta lähemmin liitteessä. 
Reservin Aliupseerien Liitto ry:n vuoden 
1988 teemaksi on valittu: "RESERVIN 
ALIUPSEERIT - PÄÄOMA SUOMELLE". 

POHJANMAAN 
MAANPUOLUSTUSKILLASTA 

Kilta perustettiin noin 7 vuotta sitten. Sen 
toiminta-alue on Vaasan Sotilaspiirin alue ja 
kaksikielinen Pohjanmaa. 
Killan tarkoituksena on maan lakien ja kan
sainvälisten sopimusten mukaisesti edistää 
maanpuolustushenkeä, lähentää toisiinsa 
alueen väestöä ja niitä joukko-osastoja, jois
sa he ovat palvelleet tai palvelevat. Kilta pyr
kii edistämään palveluksessa olevien varus
miesten viihtyvyyttä ja muutenkin toimi
maan yhteistyöelimenä erityisesti sen väestö
osan keskuudessa toiminta-alueellaan, mikä 
on suorittanut varusmiespalvelunsa toisen 
maailmansodan jälkeen. Kilta ylläpitää alu
eensa perinteitä ja historiallisia muistoja. 
Kilta järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, 
keskustelu-, opintomatka ja muita vastaavia 
tilaisuuksia. Esimerkiksi killan vuosipäivänä 
27. tammikuuta tänä vuonna esitelmöi tun
nettu historioitsija Stig Jägerskiöld Suomen 
itsenäisyyden syntyvaiheista, erikoisesti Vaa
salaisille mielenkiintoisa aihe, koska vapaus
sotammehan alkoi juuri tässä kaupungissa 70 
vuotta aikaisemmin. Tämän vuoden elokuun 
27 p:nä on kilta kutsunut alueen kaikki vete
raanit yhteiseen tilaisuuteen Vaasassa, jolloin 
m.m. kaksi uutta laattaa paljastettiin Perin
nemuurilla ja kenraalimme tarkastaa veteraa-
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nijoukkoja sekä ottaa vastaan ohimarssin. 
Lisäksi on ohjelmaa pston ruokasalissa. 
Killan eräät jäsenet ovat pitäneet turvalli
suuspoliittisia luento- ja kouluissa. 
Jokainen hyvämaineinen Suomen kansalai
nen, joka pysyvästi asuu killan toiminta
alueella ja joka on palvellut Suomen puolus
tusvoimissa, voidaan hyväksyä yhdistyksen -
killan - varsinaiseksi jäseneksi. Killan sään
nöt on äsken muutettu niin, että kiltaan voi
daan hyväksyä myös naisjäseniä. Tämä sään
tömuutos odottaa viranomaisten hyväksy
mistä. 
Kilta antaa planketteja jaettavaksi tunnus
tukseksi hyvin menestyneille palvelunsa suo
rittaneille varusmiehille. 
Jäsenet maksavat jäsenmaksun killalle. Se on 
tänä vuonna 20 mk. 
Toivomuksena meillä on että jäsenten määrä 
- tällä hetkellä noin 200 - saataisiin nouse
maan ja johtokunta toivoo erikoisesti että 
nuoret asevelvollisuutensa suorittaneet nuo
ret miehet liittyisivät killan jäseniksi. 
Killalla on noin 50 jäsenistä koostuva val
tuuskunta, jonka jäsenet toimivat yhdyssitee
nä killan ja asianomaisten kotipaikkakunnan 
välillä. 

Holger Strandberg 

'1' 

AUTOJOUKKOJEN VAASAN KILTA ry 

Kiltalaiset lähdössä tiepartiointiin. 

Autojoukkojen Vaasan Kilta ry toimii Vaa
sassa ja ympäristökunnissa yhdissiteenä ar
meijassa autonkuljettajina toimineiden kes
ken. Killalla on menossa 19 toimintavuosi ja 
toiminta on ollut melko vilkasta. Jokaisesta 
kotiutetusta ikäluokasta olemme viimeisinä 
vuosina palkinneet esimiestensä parhaaksi 
valitseman varusmies-autonkuljettajan. Aina 
välillä käymme tutustumassa senhetkiseen 
ajoneuvokalustoon ja syksyllä meillä on jäl
leen aikomus käydä tutustumassa ampuma
leiriin Lohtajalla. Syksyisin olemme suoritta
neet autojen syystestauksia eri huoltamoilla, 
sekä nopeusmittarin tarkistuksia Raviradal
la. Pyrkimyksemme on edistää liikennetur
vallisuutta koulutuksella kuten esimerkiksi 
-liukkaan-kelin harjoituksilla. Tiepalvelutoi
minnassa olemme erittäin voimakkaasti mu-

KILOPULTTI 

HKL KALUSTEKAVERIT 
Nurmo, Kivisaari , Puolatie 

Puh. 964-149 600 

YLISTARON OSUUSPANKKI 
P. 964-740 154 

kana, meillä on kaikkina suurempina py
hänsseutuina Tiepalveluautoja matkassa kel
tainen kyltti katolla. Suoritamme tehdas- ja 
liikennelaitoksiin tutustumiskäyntejä. Sauna
retkiä eri kohteisiin ja lisäksi irroittelua, syys
ja kevätrieha jossa kaikilla on hauskaa. 
Olemme perustamassa nuorisojaostoa, joten 
toivomme että mahdollisimman moni vapau
tuva varusmies-autonkuljettaja ja jo aikai
semmin vapautuneet jotka eivät vielä ole Kil
tamme jäseniä liittyisivät jäseniksi, sillä puu
haa ja harrastusta riittää varmaan kaikille. 
Liittymislomakkeita saa kaikilta johtokun
nan jäseniltä, esim; Autojoukkojen Vaasan 
Kilta ry, os. Koulukatu 36 B 65120 VAASA 
puh. 961-124 188. 

AUTOJOUKKOJEN VAASAN KILTA ry 

Maarakennusl iike VELJ. REMANDER 
Laurink. 34 08100 Lohja 

LOHJAN KUMI JA MATTO OY 
Laurinkatu 28, 08100 LOHJA 

ARTTURI ANTTILA OY 
PL 28, 38701 KANKAANPÄÄ 
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MERENKURKUN KILTA 

Rannikon puolustajain päivät 
tänä kesänä Vaasassa 
Rannikon puolustajat kokoontuvat tänä vuon
na kesäpäiville Vaasaan. Isäntänä toimiva Me
renkurkun Kilta odottaa vieraakseen toista sa
taa kiltaveljeä ja -sisarta Kotkasta, Helsingis
tä ja Turusta. Ohjelma on seuraava: 

6.8.1988 
klo 12.00 Kokoontuminen VaaRPston ruoka
lassa, 12.00 lounas VaaRPston ruokalassa, 
13.00 Kiertoajelu Vaasa - Isokyrön vanha kirk
ko ja Napuen patsas. 15.30 Stundarsin käsi
työläiskylä - 17.20 Vaasa. 17.30 Päivällinen 
VaaRPston ruokalassa. 19.00 Illanvietto Vaa
san Upseerikerholla. 

7.8.1988 
8.30 Aamiainen VaaRPston ruokalassa. 

Killalle oma baretti 
Johtokunta on vahvistanut Killalle oman ba
retin lakkimerkkeineen. Baretti on väriltään 
musta ja se on YK:N sinibaretin mallinen. 
Lakkimerkissä ovat kuvattuina heraldinen lin
nake, Vaasan kaupungin tunnuslyhde sekä ty
kinputket. Merkki on kullanvärinen. 

Barettia voi tilata ottamalla yhteyttä talou-

PR-KENKÄ OY 
Tehtaankatu 16 

PL 144 38701 KANKAANPÄÄ 

SLOTTE 
lsokatu 14 Storgatan Tehtaankatu 8 Fabriksgatan 
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KOKKOLA 

TRAFIKSKOLA N. NILSSON KB 
Tel. 178 89, biltel. 949-264 104 

KRONOBY 

PUTKIASENTAJAT OY 
Lounainen Linjak. 6 

28130 PORI 

denhoitajaan Teuvo Ikoseen, puh. (961) 167 
142. 

Mauno Ranta voitti 
herrasmieskilpailun 
Perinteinen herrasmieskilpailu pidettiin kesä
kuun 7. päivänä Gerbyssä. Kilpailun parhaiksi 
selviytyivät Mauno Ranta, Timo Koukku se
kä Pasi Hakulinen. Tasaväkisessä kilpailussa 
oli yhteensä 13 osanottajaa. 

Kilta yhdistysrekisteriin 
Merenkurkun Kilta on ollut rannikonpuolus
tuskilloista ainoa, jota ei ole rekisteröity. Nyt 
tilanne korjaantuu, sillä johtokunta on lähet
tänyt ilmoituksen yhdistyksen merkitsemiseksi 
yhdistysrekisteriin. 

Syysretki saaristomerelle 
Syys-lokakuun taitteessa on tarkoituksena jär
jestää syysretki Turun Rannikkotykistöryk
menttiin. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin 
myöhemmin. 

Kilta toivottaa parhainta menestystä patte
ristolle Rovajärven leirille ja Nenosen tulana
loituskilpailuun! 
Johtokunta 

YLISTARON SÄÄSTÖPANKKI 
61400 Ylistaro 

LVI-SAARI 
61400 YLISTARO - puh. 964-740 600 

KALARANNAN GRILLI Ky 

NURMON OSUUSPANKKI 
Keskustie 22 60550 Nurmo 

Puh.964-127 152 

.. 
ON HYVA SYY KUTSUA SINUT MEILLE 

~ 
~~/ 

w1 ~ 
' 

.,;:: O 0 

_..,. ,. - o'° o 

A ) t j 
PUB 
• Reilu ja viihtyisä kohtauspaikka omine sisäänkäyn-

teineen ja pub-peleineen! 

MEILTÄ MYÖS KIVAT 1\ 
- RATSASTUSPAKETIT - IHAHAHAA! i [ , 

· :, 

"" 

- LASKETTELUPAKETIT - VIUUH! ~ 

KEKSI SYY 
MIKSI ET TULISI 

HOTELLI 
• 30 viihtyisää, allergiaystävällistä 

huonetta, joista 2 sviittiä 
• 3 saunaa 
• Kokous- ja näyttelytiloja 

RAVINTOLA 
• 280 anniskelupaikkaa 
• Viihtyisä lounaskeidas cafeteria 
• Baari - menevien kohtaus

paikka 
• Korkealuokkainen kaksitasoi

nen illallisravintola - elävä 
musiikki 

• Katettu terassi 
• Herkkusuiden keittiö 

H::~ 
puh. 964-146900 

SÄHK0LÄHTEENMÄKIOY 

PL 7, 21531 Paimio, puh. (961) 807 111 
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KOHTI 
•• •• 

ROVAJARVEA 
Itse Rovajärvi on pieni, noin 3 km:n pituinen 
ja puolen kilometrin levyinen järvi Rovanie
mi - Kemijärvi - maantien varressa, noin 60 
km:n päässä Rovaniemeltä. Sensijaan ampu
makenttäalue, joka 1100 km2:n suuruisena le
vittäytyy nimikkojärvensä itä-, länsi- ja poh
joispuolelle, on yksi läntisen Euroopan suu
rimmista. 

Pääosan maa-alueesta omistaa Metsähalli
tus, jolta puolustusministeriä on vuokrannut 
alueen pääasiassa kenttätykistön ampuma
alueeksi. Alue kuuluu puoliksi Kemijärven 
kaupunkiin ja puoliksi Rovaniemen maalais
kuntaan. 

Varsinainen leirialueen rakentamisvaihe 
käsitti vuodet 1949-1956, jona aikana ra
kennettiin pääosin nykyiset patteristojen ma
joitusalueet ja tiet. 
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Kenttätykistön rinnalle alueesta on muo
dostunyt myös VaaRPstolle merkittävä kou
lutusalue, jossa on tilaa laajoihinkin harjoi
tuksiin ja kovapanosammuntoihin. Patteristo 
suuntasi ensimmäiset matkansa Rovajärvelle 
jo Suomenlinnasta ja tuleva leiri on jo yhdes
toista Vaasasta suuntautuva leiri. 

Patteriston leirirykmentti on ollut joka toi
nen vuosi, parillisina. Leiri on ollut ja on nyt
kin melkoinen haaste niin henkilökunnalle 
kuin varusmiehillekin selviytyä siellä erittäin 
vastaavista tehtävistä hyvin. On selvää, että 
kuvaan astuu kilpailutilanne kenttätykistön 
ja VaaRPston välillä. Parasta kuitenkin on, 
että tämä rehti toiminta takaa koulutustulok
sena ammattitaitoisia tykkimiehiä rannikko
tykistönkin reserviin. 

Henkilökunnalle leiri antaa tilaisuuden 

' '---~-__. ' 
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oppia ja harjaantua epäsuoran tulen käytön 
toteutuksessa komppanian, pataljoonan ja 
prikaatin puitteissa. Koska taktillisiin tilaitei
siin liittyy kovapanosammunnat on harjoi
tuksiin paneutuminen ja niiden opettava 
merkitys korkeaa tasoa. 

Rasittavuudestaan ja vaativuudestaan 
huolimatta niin kouluttajat kuin varusmie
hetkin pitävät leirejä mielekkäänä koulutus
muotona. 

Leiri on alusta loppuun tiukkaa koulutus
ta, jota todistanee tämän kesän leirin yleisoh
jelma. 

LEIRIN YLEISOHJELMA 
TO 28.7. Moottorimarssin lähtö Vaasasta 
PE 29.7. Moottorimarssin tulo jokilammelle 
LA 30.7. Patteriston taisteluharjoitus 
su 31.7. " " 
MA 1.8. Suora-ammunnat, patteriston 

ampumaharjoitus 
TI 2.8. Patteriston ampumaharjoitus 
KE 3.8. ", puolustus 
TO 4.8. ' ', hyökkäys 

Leirijoukot valmistautumassa käskynantoon. 

PE 5.8. Patteriston taisteluharjoitus 
LA 6.8. " 
SU 7.8. Leirijuhla 
MA 8.8. Patteriston ampumaharjoitus, 
vii vytys 
TI 9.8. " 
KE 10.8. Patteriston taisteluharjoitus 
TO 11.8. Huoltopäivä 
PE 12.8. Sota- ja ampumaharjoitus 
LA 13.8. " 
su 14.8. ,, 
MA 15.8. " 
TI 16.8. " 
KE 17 .8. Tulenaloituskilpailu 
TO 18.8. Paluumarssi 
PE 19.8. ' ' 

Rt-miesten henki on leirillä ollut aina korke
alla ja myötä vaikuttanut hyviin tuloksiin. 
Nyt on uuden ikäluokan vuoro jatkaa hienoa 
perinnettä ja muistaa, että jokaisen miehen 
tehtävä kovapanosammunnoissa on vastuul
linen, sen tunnollinen täyttäminen takaa hy
vän tuloksen. 
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SOTI LASSO ITTO KUNNISTA 
POHJANMAALLA 

Yhtä vanha kuin sotaväkemme on myös sotilassoittomme, jolla on pitkä ja 
monivaiheinen kehitys takanaan. Suomen linnojen varusväessä oli jo keskia
jalla joukko piipareita ja rummunlyöjiä . 
1780-luvulla sotilassoittokunnat alkoivat olla todellisuutta Ruotsi-Suomen 
armeijassa. Että näin pitkälle päästiin johtui myös soitinten kehittymisestä. 
1760-luvulla keksitty klarinetti levisi yleiseen käyttöön oboen ja fagotin ohel
la. Myös messinkipuhaltimissa tapahtui kehitystä ja niiden käyttö lisääntyy. 

Sotilassoittokunnilla oli Ruotsin vallan vii
meisinä vuosikymmeninä merkittävä osuus 
maamme musiikkiharrastusten edistämisessä 
ja vakiinnuttamisessa. Soittajathan eivät har
jaantuneet leirikokousten jälkeen kuten ruo-

tumiehet, vaan harjoitus jatkui ympäri vuo
den. Talvikauden soitettiin erilaisissa juhlati
laisuuksissa. Eräänä merkintänä soittokun
nan olemassaolosta 1700-luvulla voidaan 
mainita Ilmajoen kirkonarkiston asiakirjo-

Musiikkimajuri Leo Tuuli ja "pojat" luovalla tauolla. 
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Vaasan varuskuntasoittokunta ohimarssilla perinnemuurilla. 

jen maininta, että seurakunnan uudestiraken
netun kirkon vihkiäisjuhlassa 1766 avusti 
Vaasasta (nykyisestä Vanhasta Vaasasta) ti
lattu POHJANMAAN RYKMENTIN SOIT
TOKUNTA, jolle tästä avustuksesta makset
tiin 300 vaskitaaleria. Vapaussodan aikana, 
maaliskuussa 1918, koottiin Pohjanmaalla 
torvensoittajia Vanhaan Vaasaan Korshol
man koulutilan rakennuksiin, ja sinne muo
dostui SOITTOKUNTAKOULU, johtaja
naan kapellimestari Aatto Liljeström. Siellä 
muodostettuja ja koulutettuja soittajaryh
miä lähetettiin eri puolille avustamaan san
karihautauksissa ja paraateissa ja lukuisat 
vapaussodan aikaisen joukko-osaston saivat 
täältä itselleen soittokunnan. Vapaussodan 
päätyttyä Korsholmassa olleet palasivat koti
töihinsä ja sitä mukaa ruvettiin perustamaan 
varsinaisia itsenäisen Suomen soittokuntia. 
Vaasaan sijoitettiin Kaartin jääkäripataljoo
na, joka sai heti oman soittokunnan. Soitto
kuntaa johti mm. musiikkikapteeni Alfred 
HOLM vuosina 1926-1934. 
Talvisodan ja jatkosodan aikana ei Vaasassa 
ollut vakinaista soittokuntaa. Sankarihau
tauksissa ja muissakin tilaisuuksissa soitti 
1926 perustettu VSK:n soittokunta, jota johti 
sk. musiikkiupseeri, sittemmin musiikkiluut
nantti Kosti KÖNNI. 
Sotien jälkeen tehtiin vaasalaisten taholta 

useita aloitteita soittokunnan saamiseksi. 
Vasta kun varuskunnaksi tuli Jääkäripatal
joona 1 saatiin Santahaminasta siirtynyt soit
tokunta. Soittokunta aloitti toimintansa 
1953. Tästä saakka on Vaasassa ollut pysy
västi Varuskuntasoittokunta. Soittokunan 
johtajina ovat toimineet musiikkikapteenit 
Armas NUORTTI ja Erik NURMINEN. 
Vuonna 1956 tuli Hämeenlinnasta musiikki
majuri Lei TUULI, joka on johtanut soitto
kuntaa viimeiset 32 vuotta. 
Puolustusvoimain soittokunnilla on maas
samme vanhat perinteet ja varsinaisen puo
lustusvoimissa suorittamansa työn ohella ar
vokas tehtävä juhlistaessaan soitollaan sijoi
tuspaikkakunnillaan ja sen ympäristössä eri
laisia juhlatilaisuuksia. Suuren yleisön mie
leen on juurtunut myönteinen käsitys soitto
kuntien tehtävästä puolustusvoimien tärkeä
nä suhdetoimintatekijänä ja musiikkielämäl
lemme tärkeästä puhallinmuusikoiden koulu
tuksesta ja yleensä soittokuntamusiikin 
kehityksestä ja tasosta vastaajana. Huolimat
ta ajan muotivirtauksista on kiinnostus pu
hallinmusiikkiin edelleen kasvamassa. Uusia 
soittokuntia perustetaan ja puhallinsoittimet 
ovat suosittuja koti- ja koulusoittimia. Pu
hallinmusiikki on säilyttänyt paikkansa. 
Musiikkimajuri 

Leo Tuuli 
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PATTERISTO MENESTYI 
HIIHTOLADUILLA 

Puolustusvoimien hiihtomestaruuskilpailut pidettiin 21.-24.3.1988 Kajaanissa, 
Kainuun Prikaatin järjestämänä. Patteristosta osallistunut joukkue oli henkilövah
vuudeltaan pienehkö, mutta tuloksiltaan osoittautui vahvaksi. Saavuttihan pat
teriston joukkue yleismestaruuspisteissä 8. sijan . 

Seuraavassa patteriston edustajien tulokset: 
Maastohiihto, varusmiehet 15 km (87 osanot
tajaa) 
1. Alik Vesa Lempinen PohPr 38.00,7 
7. Alik Juha-Matti Valkama VaaRPsto 40.21,0 
62. Alik Jarkko Lampimäki VaaRPSto 46.40,0 
75. Alik Hannu Halmesmäki VaaRPsto 
48.29,6 
Ampumahiihto, varusmiehet 15 km (77 osanot
tajaa) 
1. Alok Hannu Saarenpää VaaRPsto 48.54,9 
5. Alok Esa Kujala VaaRPstpo 52.51,4 
7. Alik Ari Hietikko VaaRPsto 54.04,1 
28. Alik Ulf Mäkinen VaaRPsto 58 .. 51,2 
Ampumahiihto, yleinen sarja 20 km (74 osanot
tajaa) 
1. Mvja Harri Eloranta SMMV 1.01.16,9 
38. Vääp Hannu Härö VaaRPsto 1.11.31,1 
Viestihiihto, varusmiehet 3X10 km (22 jouk
kuetta) 
2. Vaasan Rannikkopatteristo 1.47.10,2 

Alik. J-M Valkama 37.25,6 (perinteinen) 
Alok H Saarenpää 34.33,9 (vapaa) 

Alok E Kujala 35.10,7 (vapaa) 
Partiohiihto 25 km (38 partiota) 
11. Vaasan Rannikkopatteristo 1.48,42 

Ylil Juha Pallaspuro 
Ylik Olli Hyyppä 
Alik Ari Hietikko 
Alik Ulf Mäkinen 

Ampumahiihdon joukkuekilpailu 
3. Vaasan Rannikkopatteristo 

Yleismestaruus 
1. Pohjan Prikaatti 335 pist. 
2. Lapin Rajavartiosto 261 pist. 
3. Kainuun Prikaatti 
4. Kainuun Rajavartiosto 248 pist. 
5. Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 245 pist. 
6. Jääkäriprikaati 232 pist. 
7. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 231 pist. 
8. Vaasan Rannikkopatteristo 215 pist. 
9. Porin Prikaatti 185 pist. 
10. Panssariprikaati 181 pist. 
Yhteensä 50 joukko-osastoa (vastaavaa) esiin
tyy yleismestaruuspisteillä. 

SE El KUULU 
•• 

MINUN TOIHINI 

Tämä on tarina neljästä miehestä nimeltään 
JOKAINEN, JOKU, KUKA VAIN ja EI KU
KAAN. Oli tehtävänä tärkeä työ ja JOKAI
NEN oli varma, että JOKU tekisi sen. KUKA 
VAIN olisi voinut sen tehdä, mutta EI KU
KAAN sitä tehnyt. JOKU suuttui siitä, koska 
se oli JOKAISEN työtä. JOKAINEN luuli, et-
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tä KUKA VAIN tekisi sen, mutta EI KU
KAAN ymmärtänyt ettei JOKAINEN tekisi si
tä. Kaikki päättyi siihen, että JOKU sai JO
KAISELTA haukkumiset, kun EI KUKAAN 
tehnyt mitä KUKA VAIN olisi voinut tehdä. 

SE TEKEE 

/. KANSALLIS-ÖSAKE-PANKKI 

1 LOHJ1llili,ANKKI l 

cp LOHJAN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

@ POSTIPANKKI 
6 STS-PANI<I<I 

YHDYSPANKKI. 
Kotimainen, ruostumaton 

= LOIUA 

a•~~= 
esiautomaatti, • 

lajinsa .. .:. 
kärkeä •"-

• ,Kesämökin vesihuoltoon 
• Saunaveden nostoon 

• Kasteluun 
• Hyvät t ehoarvot 

· maks. 45 I/ min./ 
2 bar 

· e Hyvä imukyky 
e Säädettävä käyttö

paine 
• Toimii 1-vaihevirralla 

Oy Lohja Ab 
Virkkalan Konepaja 
08700 Virkkala 
puhelin (912) 4511 

Myynti: 
LVI-liikkeet ja 
rautakaupat 
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KOMENTAJA 
VAIHTUI 

30.3. 1988 evl Juhani Haapala luovutti ja majuri Ossi Kettunen otti tehtävän vas
taan. 

Vaihtoon liittyi 1/88 saapumiserän vala, jonka 
otti vastaan evl Juhani Haapala. 

Häntä muistivat monet järjestöt, tässä patteristo 
toivottaa nousevaa lentorataa. 
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Katselmus 

- vastuu vaihtuu ••• 

-~ .. 

ja majuri Ossi Kettusen ensimmäiset sanat jou
kolle 
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PATTERISTO KOTIUTTI 

Vaasan Rannikkopatteristo kotiutti 3.5.1988 
yhteensä 84 yksitoista kuukautta palvelutta 
vänrikkiä, ryhmänjohtajaa ja autonkuljetta
jaa. Palveluksensa tämä saapumiserä suoritti 
ansiokkaasti, jota todistaa erinomaiset kurs
simenetykset ja runsaat ylennykset. Myös ur
heilurintamalla saapumiserä saavutti vuoden 
aikana menestystä. Heistä parhaina palkittiin: 
Vänr Petri Pääkkönen (Vaasan Res.ups.piiri) 
Vänr Raimo Kivistö (Vaasan Res.Ups.kerho) 
Vänr Mika Kaslin (Merenkurkun Kilta) 
Kers Anssi-Jukka Kasi (Vaasan Res.au. kerho) 

Kers Kari Mäki-Mantila (Merenkurkun Kilta) 
Korpr Jori Siili (Autojoukkojen Kilta) 
Korpr Kari Leppänen (Vaasan Sotilaskoti ry) 
8.6.88 kotiutettiin III/ 87 saapumiserän 240 vrk 
palvelleet tykkimiehet. Heistä parhaina palkit
tiin seuraavat. 
EPtri 
Korpr Pamppunen Seppo Kaarlo Olavi 
1. Ptri 
Korpr Nyqvist Sören Kenneth 
2. Prti 
Korpr Hedborg Esa Pekka 

1/88 JAOSKILPAILUN TULOKSET 

Jaos/Ptri Kirjallinen Ammunta 
koe 

11/1. Ptri 51.5 20 
11/3. Ptri 38.6 30 
1/1. Ptri 58,7 12,5 
1/3. Ptri 38,8 20 
IIl/3. Ptri 35,3 30 
Kaul/EPtri 44,6 12,5 
1\73. Ptri 37,7 10 
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Maasto-
osuus 

70 
53 
59 
58 
60 
75 
42 

Pika- Käsikr Pisteet/ Sija 
marssi heitto sijaluku 

80 48 269,5/10 I Ylik. M. Koivunen 
65 54 240,6/16 II Ylik. M. Lehesvuo 
70 22 222,2/17 III Vääp. K. Saarnisto 
65 30 211,8/19 IV Ylik. P. Salo 
60 21 207,3/23 V Ylik. 0. Hyyppä 
55 19 206,1/23 VI Ylik. M. Kaarto 
65 34 188,7/26 VII Ylik T. Alho 

KASVUN VUOTTA 
UUDESSAKAUPUNGISSA 

KEMIRA~~ 

1 

MAHTAVAT MARKKINAT 
Erään suuren yrityksen johtaja havaitsi, että 
hänen alaisiltaan tuntui puuttuvan luovuus. 
Ratkaisun tähän löytääkseen hän kutsui 
työntekijänsä vuorotellen puheilleen, esitti 
valkean paperiarkin, johon oli piirretty mus
ta piste ja kysy: "Mitä näet?" Kaikki vastasi
vat: "Mustan täplän:' "Tässä on teidän vir
heenne", johtaja sanoi, "töllötätte yhteen 
mustaan pisteeseen, ettekä näe surta valkeaa 
pintaa sen ympärillä:' 
Tällaisista on meidän elämämmekin: kat
somme yhteen mustaan pisteeseen huomaa
matta sen taustaa. Olemme itsekeskeisiä ja 
kiinnostuneita vain omista asioistamme. Ura
putkessamme haluamme porhaltaa aina itse 
ensimmäisenä. Edessä häämöttää tuo musta 
piste: "lisäjämä" kaulaan, parempi vakanssi, 
hieno oppiarvo, kaupungin komein tiilitalo 
tai kallein auto. Kukaan ei saa saavuttaa tuo
ta ennen minua. Jos ylipäätään huomaamme 
toista ihmistä, niin hän on silloinkin kilpaili
ja, tiellämme oleva tai korkeintaan "minun" 
uskollinen tukijani. Ystävä tai lähimmäine 
hän harvemmin on. 
Lähimmäisestämme kiinnostumme vasta sil
loin, kun hän ei toimi odottammallamme ta-

VMTK-työtä . • • 
On selvää, että MTK:n päämääränä on työl
lään tavoittaa mahdollisimman suuri määrä 
varusmiehiä, mutta lienee kuitenkin syytä pai
nottaa työpanosta niiden varusmiesten kohdal
le, jotka sitä eniten tarvitsevat, eli tässä tapauk
sessa alokkaille ja etenkin niille alokkaille, jot
ka ovat kotoisin kauempaa, pitkien matkojen 
päästä ja joilla siviiliharrastukset ovat siirty
neet tulevaisuuteen juuri matkakysymysten 
takia. 

Edellämainitun tyyppisestä alokkaasta saat
taajopa vapaa-aikakin tuntua ainoastaan tur
hauttavalta löhöilyltä, kaupungilla hortoilul
ta ja TJ-0- päivänä odottelulta, koska ei yk
sinkertaisesti tiedetä varuspaikkakunnan har
rastusmahdollisuuksia. Tässä onkin mielestä
ni VMTK:n ehkä tällä hetkellä tärkein työmuo
to, eli informoida sekä ohjata alokkaita/ van
hempia varusmiehiä mielekkäisiin harrastuk
siin sekä myös kehittää itse varuskunta-alueelle 
mahdollisimman monipuolisia ajanviettokoh
teita. 

valla. Hänen virheet huomaamme, mutta itse 
emme sellaisia koskaan tee. 
Niin kauan kun "homma toimii" emme sitä 
edes havaitse. Auringon paisteen tajuamme 
vasta kun sataa. Suolan maun ruoassa ha
vaitsemme vasta suolan puuttuessa. 
Elämässämme on kuitenkin paljon hyvää ja 
kaunista, kun vain avaamme silmämme sille. 
Ystävästä löytyy uusia hienoja piirteitä, kun 
emme katso vain omaan napaamme. Luoja 
on antanut meille näön tämän havaitsemi
seen ja kädet lähimmäisen puolesta toimimi
seen. Käyttäkäämme niitä. 
Muuan kenkätehdas lähetti kauppaedusta
jansa Afrikkaan. Parin kuukauden päästä 
yritykseen tuli viesti: "Surkeat markkinat -
täällä ei käytetä kenkiä!" Mies kutsuttiin ko
tiin, ja uusi mies lähetettiin tilalle. Pian saa
pui viesti: ''Mahtavat markkinat - kenellä
kään ei ole vielä kenkiä!" 
Meillä on elämässä "mahtavat markkinat", 
kun lakkaamme tuijottamasta mustiin pistei
siimme ja ajattelemme lähimmäisiämmekin. 

Teologianharjoittelija 
Vänrikki likka Mattila 

Kevään aikana suoritettu harraste-kysely oli 
erittäin antoisa; vaikka varusmiesten "harras
tus-skaala" oli melko vajaa, voitiin kysymys
ten perusteella kuitenkin löytää patteristosta 
tietyille lajeille pieniä harrastajajoukkojaja ky
selyn perimmäisenä syynä olikin, että nyt voi
taisiin saman lajin harrastajille tiedottaa toi
sistaan, jolloin tulisi porukassa helpommin 
lähdetyksi harrastamaan. 

Tätä kirjoittaessani uudet alokkaat ovat ol
leet noin 2 viikkoa rivissä. Alku näyttää näin 
VMTK:n kannalta katsottaessa melko hyväl
tä; alokkaat ovat esittäneet päivittäin 
VMTK:ta koskevia kysymyksiä ja tuntuu sil
tä, että kiinnostusta kyllä riittää ja pohjimmil
taanhan koko VMTK perustuu juuri varus
miesten aktiivisuuteen, eli tämä kirjoitus on 
hyvä päättää toteamukseen, että meistä kaikis
ta riippuu, kuinka suuren työpanoksen VMTK 
saa aikaan, ei VMTK ole ainoastaan sen vi
rallisten jäsenten yhdistys; se on varusmiesten 
yhdistys. 

VMTK:n puheenjohtaja 
Alik. A. Laaksoharju 
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LOHTAJA 

Oli todella yksi hienoimmista toukokuun aamuista kun AUK:n kurssi 98 
nousi Vaasassa autoihin suuntana tuntematon. Vain nimi oli tiedossa LOH
TAJA. Olimme jo kauan kuulleet mitä erilaisempia huhuja leiristä jolla ryy
dytään ja valvotaan , siis lähdimme leirille sekavin tuntein. Edessä 1. pi
dempi metsäkeikka. 

Matka Lohtajalle oli rauhallinen. Miehet oli
vat vielä väsyneitä edellisillan leirivalmiste
luista ja yrittivät nukkua, mutta armeijan 
maastoautojen keräys piti huolen siitä, että 
vain pari onnelista saavutti tavoitteensa. 
Saapuminen Johtajalle oli ehkä kaikille mie
luinen yllätys. Kun unenpöpperöiset miehen 
"kämmensivät" ulos autoista, huomasimme 
olevamme keskellä kilometrin pituista hiek
karantaa. Etelänmatkoja harrastavat heittäy
tyivät vanhasta ulkomuistista selälleen ja jo
ku ehto jo ruveta kaipaamaan yläosattomia. 
Karvas totuus tuli jo esille puolentunnin si
sällä, kun ensimmäinen tykki oli juuttunut 
hiekan syleilyyn. Kovalla yrityksellä tykit oli 
asemissa ennen keskiyötä. Sen jälkeen vasta 
''Paukkumajatason'' saavuttaneet oppi
laat/ tykkimiehet luulivat pääsevänsä ansait
tuun lepoon, mutta EI. Ampumaleirien nur
jatkin puolet tulivat tässä vaiheessa esiin, 
"väijyt" alkoivat pyöriä erittäin tiuhaan. Oli 
ammusväijyä ja luuriväijyä ym. 3-tuntinen 
uni per yö ei ollut mitään epätavallista. 

Jo toisena leiripäivänä päästiin ampumisen 
makuun, etenkin tykkimiehistölle 1. laukaus 
oli ikimuistoinen ja jännittävä. Myös 1. lau
kauksen jälkeinen show jäi mieliin. Tykki
miehistöt nousevat suojistaan hirveällä tohi
nalla. Osa miehistä yrittää vispaten näyttää 
kuika pitkä suuliekki tuli ammuttaessa, osa 
taas kuuntelee luureissa keskiömiesten kau
hujuttuja kuinka paineaalto ravisutteli hei
dän vaunuansa. 
Kesken leirin siirryttiin järeämpään kalus
toon (122 mm) ja vaihdettiin myös viimeisen 
kerran asemia. Tulenjohtoasemat myös muu
tettiin seuraavana päivänä sivummalle että 
vaikeuttaisi ammuntoja. 
Viimeisenä päivänä alkoi kaikkien asetekijöi
den otteissa olla ripaus rutiinia kiitos niiden 
lukuisten ammusten määrän, jotka me syös
tiin mereen erittäin lähellä maalilauttaa. 
Kaiken kaikkiaan leirin saldo hipoi kiitettä
vän rajaa. Historianmme ensimmäiset am
munnat menivät "putkeen" osuimme mo
lemmilla tykeillä (76 mm ja 122 mm) jopa 

MESSUT SEINÄJOELLA 
Messua edeltää aina kova työ, eikä tämä tilaisuus ollut mitenkään poik
keus. Koululla valmistelut alkoivat tavaran kokoon haalimisella. Kasaan 
saatiin mm. 100 naamioverkkoa, asekoulusta Tampella 155 mm:n ja venä
läisvalmisteinen 122 mm:n tykki ja tietysti Vaasasta kolme omaa tykkiä ja 
kukin linja otti omansa, keskiö Ravalin, viesti kaikenlaiset viestitysvälineet , 
TJ lasusta piirukiikareihin . Lastauksen jälkeen maanantaiaamuna kajahti 
" ajoneuvoihin nouse" ja niin alkoi parituntinen matka kohti Seinäjokea. 

Perille tultuamme alkoi lähes heti osastomme 
pystyttäminen, siinähän riitti kyllä työsarkka 
joka miehelle. Parin Kratzin mudasta irroit
tamisen jälkeen alkoi hommat luistaa toivo
tulla tavalla, tykit saatiin paikoilleen, esittely
teltat pystytettyä, esittelyajoneuvot riviin ym. 

ym. Eihän toki sitä kalusto määrää saatu 
kuntoon yhdessä päivässä, mutta tiistaina il
lan koittaessa lähdimme majoituspaikkaam
me väsynein mutta hyvin mielin tehdystä 
työstä. 
Keskiviikkoaamuna aamureippailun, toimien 
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niin tarkasti että kiitosta lohkesi Everstiluut
nantti Kettusta myöten, joka seurasi ammun
tojamme muutaman päivän ajan. 
Jos "onnea" oli ammuntojen suhteen oli sitä 
myös ilmojen suhteen. Ilmojen haltija suosi 
leiriämme. Kylvimme joka päivä niin paljon 
auringon paisteessa, että raa'assa auringon 
paisteessa työskentelevät tykkimiehistöt ru-

ja palan jälkeen puettiin juuri silitetyt särmät 
lomapuvut päälle, suuntana messukeskus. 
Paikan päällä jaettiin linjoittain esittelyhukit 
joka tietysti aiheutti lievää mussutusta jos 
kohdalle osui enemmän kuin yksi vuoro päi
vässä. 
Väen paljous ei ollut suurta alkupäivinä mut
ta loppua kohti väki lisääntyi runsaasti. Meil
lä oli myöskin kunnia saada vieraaksemme 
Pohm SL:n komentaja kenr.maj. Jaakkola ja 
VaaRPston komentaja everstiluutnantti Ket
tunen vieraili siviilinä messuilla. Mainitse
matta ei kannata myöskään jättää muotinäy
töksiä joita oli pari kertaa päivässä, niiden 
seuraaminen oli varmasti parasta ajankulua 
silmille päivisin. Puolustusvoimat olivat siis 
esillä jokaisen muotinäytöksen yleisönä ja 
varsinkin kun yhdestä mallista leivottiin 
"Suomen Mallityttö 88". Näytöksessä oli 

pesivat jo tuskailemaan ainaista auringon
paistetta. 
Iloisin mielin ja nippu kehuja takataskussa 
saapui kurssi98 Johtajalta valmiina (esim. 
syyskuisiin) kilpa-ammuntoihin. 

Korpr. ESA LAITINEN 
TYKKILINJA 

myös meidän kapteenimme tosin tuomaris
ton jäsenenä. 
Iltalomatkin pyörivät hyvin, jos ei joutunut 
väijyosastoon, kiitos kokelaalle. Useat iltalo
milta palaavat valittivat loman lyhyttä jos 
olivat hieroneet tuttavuutta mallien kanssa 
jossakin ravintolassa ja saattokeikka jäi pi
halle ajanpuutteen vuoksi ja sehän harmitti. 
Sunnuntai-iltapäivällä alkoi kaluston purku, 
se sujuikin aika liukkaasti. Maanantai
iltapäivällä saavuimme jälleen Vaasaan iloi
sin mielin ja yhden kokemuksen olimme jäl
leen rikkaampi. Kyllä HYVIÄ komennuksia
kin löytyy!!! 
P.S. Mukana olleet kantahenkilökunnan jä
senet saavat oppilaiden arvosanan 10 +, kii
tos henkilökunnalle! 

OPP. LAHTINEN 
TYKKI LINJA 
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LECASJ'A RAKENNAT PERUSTUKSET 
VAIKKA ITSE. 

Leca-harkkoa käsittelet kevyesti. 

Työstät sitä jopa helpommin kuin puuta . 

. Myös Lecan muuraustekniikka on yksinkertainen oppia. 

~ ® Ra%, OY LOHJA AB 

Vauhdikkaaseen ,n,enoon ja 
kivaan oloon kestävä 

- laatuvaate 
PERrfEEN PIENI.lvI.lvIISTÅ. 

VÅ.rfÅ.N I SO.lvIPIINKIN. 
Kysy laatumerkkiä 

paikkakuntasi kaupoista 
PÅ

0

Å
0

LLE PUETTAVAKSI: 
• haalareita 
• potkuhousuja 
• oloasuja 
• pyjarnia 

• pipoja 
• ym. tytöille 

ja pojille 

AUTION NEULE KY 
62 300 HÄRMÄ • puh . 964-848 936 

Aliupseerikurssi N:o 98 
7.4. - 26.7.1988 

Vastuu Kurssin aikana tulitte vastuukäsitteen kanssa 
tekemisiin. Eriasteisilla johtajatehtävillä py
rimme juurruttamaan teihin rohkeutta vasta
ta omista ja muiden oppilaiden tekemisistä. 
Nyt saatte omat alaiset, jolloin voitte todeta 
siiven kantavuutta. Johtajan vastuu merkit
see aina tilintekoa teoistaan ja puheistaan. 
Vastuu tekee teistä vaikuttajia. Muistelkaa 
vain oman sotilastaipaleen alkua. Oma ryh
mänjohtaja loi kuvan puolustusvoimista en
simmäisten kiirastuliviikkojen aikana. Kir
kastakaa te omalta osaltanne tämä esitaisteli
jan kuva ehdottoman asiallisella ja lujalla 
kouluttajan otteella. Muistakaa - me py
rimme tekemään parhaamme teitä koulut
taessamme, tehkää tekin samoin. Saatte vas
tuun rakentaa teräksisen moottoroidun ran
nikkotykistön tykkiryhmän. 

Kiitos linjojenjohtajille ja apukouluttajille 
mittavasta työpanoksesta. 

Onnittelut ylennyksen johdosta ja par
hainta menestystä uudet ryhmänjohtajat. 

Kurssinne johtaja 
Kapteeni Hannu Maunula 

25 



1\ U f( 

1. Koulun johtaja kapteeni MAUNULA 
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2. Kouluttajat, ylärivi vasemmalta vääpeli Kurki, vääpeli Haka, vänrikki Pääkkönen 
keskirivi ylivääpelit Karhula ja Stenroos 
alarivi luutnantti Karjunen ja sotilasmestari Kaivonen 
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5. Viestilinja ylärivi vasemmalta oppilaat: 
Ruuhka, Stepanow, Saarinen, Korkeakunnas, Koponen, kuvasta puuttuu opp. Lanne 

6. Tulenjohtolinja ylärivi vasemmalta oppilaat: 
Laakso, Lepistö, Ranta, Liski, Ojainmaa, Hiisiö, Ellä, Laine, Kimpimäki 
Väisänen, Ekman, Hirvilammi 
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3. Tykkilinja ylärivi vasemmalta oppilaat: 
Ketola, Laitinen, Penttinen, Nevalainen, Mäkinen, Järvinen, Koivuluoma, Harju, Valli, Pyy
luoma, Kujala, Saarenpää, Oja-Kaukola, Nylen, Viljanen, Rekola. 

3. Keskiölinja ylärivi vasemmalta oppilaat: 
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Salin, Filppula, Rönnberg, Kronlund, Siermala, Taimola, 
Tuura, Ruoho, Tolsa, Lumikari, Mäenpää. 

TYKKI LINJA 
Lahtinen Ari "Luomu": Paimion ninja joka todel
la osasi WUMUILLA. Sai pokaalin ja etsi uutta 
tavoitetta. Ei stressannut vaan otti hommat ren
nosti. 

Ojakaukola Juha "Oitsu": Alavuden ampuja joka 
otti Lohtajan ajan lepoa Espanjassa. Vältti fyysis
tä rasitusta ja onnistui. Oli usein " pihalla". Mot
to: emmä tiä, hei kertokaa ny. 

Rekola Jaakko "Rekku": Tosi pieni mies joka pai
noi mommia ja pääsi RT-kouluun. IV:llä tosi lep
poisa. Motto: Tehkää ny tekin jotain s ..... na. 

Mäkinen Jukka-Pekka "JP": Porin poika joka 
pingotti RT-kouluun. Ei käynyt IV:llä eikä YK:lla. 
Moto: Voi se niinki olla, mutta . .. 

Penttinen Henri "Berliininmunkki": Tupakaveri 
päästi RT-kouluun. Ei käskenyt vaan pyysi, mus
sutti. Löytyi aina sodesta. Motto: Voisko joku . .. 

Ketola Vesa "Pekka" Pitkä mies Noormarkusta jo
ka poltti 100 kuntoisuuslomaa ottamalla 7 pekkaa. 
Omasi läänin leveimmän hymyn korvasta korvaan. 
Lauloi omaksi ilokseen. 
Motto: ... niinku silloin nuorenpana New Yorkissa. 

Koivuluoma Petri "Börje" Tosi reipas otteinen Ja
lasjärveltä. Ei turhia ammotellut vaan teki hommas
ta. lkävöitsi aina välillä omaa kultaansa. 
Motto: kuka siellä vielä kämmeltää 

Kujala Esa "Kujanpää" kova työn tekijä Ylitaros
ta. Hiihti itselleen kuntsareita, meni aina HV:lle kun 
pääsi. Omisti Ben Johnson vartalon. 

Laitinen Esa "Laitsu" Konstan alku Järvenpäästä. 
Vitsaili itsensä aina hukiin varsinkin keskiviikkoi
sin. Kypsyi polkupyörämarsseilla. 
Motto: voi v ... u mää kupsyn 

Nevalainen Martti "Tohtori" Mies joka luki itsen
sä JU-kouluun. Oli iltaisin tuntihiljaisuuden jälkeen 
kaapilla ja talkitsi varpaansa. Oli ninjojen jälke
läinen. 
Motto: Se on entropiaa 

Nylen Robert "Pappa" Tuvan isä hahmo, joka ei 
kypsynyt eikä hermoillut. Odottaa intin loppumis
ta, että pääsee vuolemaan tikku-ukkoja Kokkolaan. 
Motto: No niin pojat, tehdään nyt 

Saarenpää Hannu "Hanski" Ihana hiihtelijä Jalas
järveltä, joka odotti vain hukeja. Ei turhia stres
sannut. 
Motto: Mää lähden lomille 

Pyyluoma Jarkko "Pyykkäri": Poika jostain Hon
kajoelta. Oli luonteeltaan piiloluumu. Täytti intis-

sä 18 v. ja sen huomasi myös apukouluttajat. Toi
voi menettävänsä intissä poikuutensa. lykkilinjan 
ravintolahurjastelija. Motto: miks aina mää. 

Viljanen Mika "Vili": Mies Porista joka ammotte
li ja kypsyi tosi usein. Marisi kun huki iski. Auto
kuskien lempi poika. Nukkui itselleen 7 pekkaa 
Seinäjoella. Unelmoi uskollisesta tyttöystävästä. 
Motto: Kattokaa kyl mää nää hommat tiedä. 

Harju Marko "Pekka": Luumu mies Vaasasta. 
Häröili itselleen ylimääräisiä hukeja ja pekkaa. 
Motto: Mitä häh? 

Hihnala Esa "Nasku": Vaasalainen joka odotti ti
kettiä maitojunaan mutta ei saanut. Oli hukikone, 
ja kun vältti hukin lähti HV:lle. Motto: Mä lähden 
Lahtisen kanssa kadettikouluun. 

Järvinen Arto "Pihkaniska": Suunnistajapoika 
Alavudelta, joka oli hulluna urheiluun. Kun muut 
meni ribbanille Arto suunnisti S-joelle naista kat
toon. Oli saunalenkin ehdoton ykkönen. Oli eri
lainen nuori. 

Kattilakoski Jarkko "Kade'': Yllätyksien mies 
Vaasasta. Olisi päässyt RT:n, mutta ei mennyt. 
Lohtajalla tosi konsta. 

Valli Jan "Jaani": Mies Vaasasta. Ei välillä tiennyt 
mitä tehdä. Lähti R'I:hen. Motto: Ei iske siivous. 

KESKIÖLINJA 
Filppula Antti: Motto: "Taas hukissa" Dipl.ins. He
sasta. Hukikone, joka testasi kaikki hukit, jotka oli
vat jaossa. Tuvan isoisä, jo on pojalla otsaa. Lähti 
RTK:oon. 

Kronlund Peter: Motto "Mitä tykeillä maksaa!" 
Linjan ainoa ruotsinkielinen, joka pilkki joka pai
kassa. Oma yrittäjä ja myyntitykki - myi koululla 
karkkeja suurella voitolla. Särmä oppilaskunnan ra
hastonhoitaja Suomen aurinkoisimmasta kaupun
gista. 

Lumikari Juha: Motto " V ... kiinnostaa" kiero rei
pas mies Oulun seudulta. 

Mäenpää Timo: Motto "Voi Kristus" jalkapalloi
lija Lapualta joka anoi HV:n keskiviikoksi, mutta 
oli kuitenkin aina hukissa. 

Ruoho Petri: Motto "Tiedäks sä" Merikarvian sär
mä jätkä, joka seurasi veljensä jalanjälkiä RT-kou
luun asti. Vietti IV:t Birrassa. 

Rönnberg "Karin" Kari: Motto: " Pojat olen edel
leen ylpeä teistä" Tuvan isoveli. lylytti itsensä pai
kasta A paikkaan B. Kilpaili Ruohon kanssa linjan 
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parhaan palkkinnosta, hävisi vajaalla pisteellä. Läh
ti RTK:oon. 

Salin Markus: Motto "Ei kai vaan liikuntakoulu
tusta". Tuvan ainoa 6 "ällän" yo, joka rakasti lii
kuntaa, tiesi kaiken, ei kertonut. Pyrki RTK:oon, 
mutta ei iskenyt. 

Siermala Markku: Motto "Hymyile, kärsi, ja un
hoita" Linjan H Ä R ö Kalajoen rannoilta, jo
ka hymyili itsensä hukiin. Marssi aina epätahdissa 
ja sai tylyjä-paljon. 

Taimiola "Kaisa" Kai: Motto "Mä meen vessaan" 
Perusluumu Porista, linjan neiti , aina vempulassa. 
Puheittensa mukaan kova naisten" mies". 

Tuura Asko: Motto " No niin pojat hommiin". Kou
lun kumipallo, työhullu Espoosta alokasaikana pin
ko AUK:n "hitsi". Vietti IV:t elokuvissa. 

Tolsa "Iso" Ismo: Motto "Ei tasan oo mun huki" 
Koulun "räppääjä" heitti aina kovat kuitit. Räävä
suu, pieni nopea mies Reposaareesta, omistaa van
han traktorin vm -65. Ensimmäinen oppilasvääpe
li, joka juoksutti saunalenkin. 

VIESTI 
Koponen: Raahen sissi joka kypsyi täydellisesti lin
jansa muihin miehiin AUK:n alusta loppuun. Sai 
hitsipokaalin. Motto: "Mitä sä täällä teet" . 

Korkeakunnas: Linjan lahjakkain piilo luumu Sei
näjoelta. Kävi HV:llä ja vältti siivoukset. Motto: 
"Ei iske mulla, alkaa HV:t" . 

Saarinen: Linjan tylyttäjä Lohtajalta. Tylytti aa
musta iltaan tasasen varmasti. Kypsytti välillä ko
ko viestin. Motto: "Voi v ... , mä oon kypsä" 

Stepanow: Tuvan jenkkipoika Espoosta, mies 
jolle ei iskenyt mikään ja vähiten siivoukset. Mot
to: "Stadi is a America" 

Huuhka: Hiljainen ja tasainen mies Jeppiksestä, 
joka ei turhaan hitsannut eikä valittanut. Viesti
linjan selkäranka. Motto: "Ja mankkahan ei soi 
palvelusaikana''. 

TULEN JOHTO 
Ekman Owe "Eku-Pekka": Motto "Turpa kiinni 
kumidaijut". Ehti aina juuri ja juuri takaisin !o
milta. Patteristotaistelija, piti henkeä yllä. 

30 

Ellä Juha "Pomo": Muiden motto "Kysy Ellältä". 
Pätevä mies, kurssin priimus, päivitteli kaljan kal
leutta. Lähti RTK:hon. 

Hiisiö Raimo "Haju": Motto "Iski Huki". Tuvan 
ainut kehonrakentaja, Kristiinankaupungista. 
Karkoitti hyttyset hajuillaan. 

Hirvilammi Tupio "Pastori": Motto "Voi kerta 
kaikkiaan". Loistava puhuja Ylistarosta, puhui 
muunmuassa itsensä RTK:hon. 

Kimpimäki Erkki "Eki": Motto "Hei, olkaa 
ny .. :'.Tuvan kipittäjä. Valmistauduttaessa repi 
ryhtiä. Tiesi mistä puhui. Naisten suhteen jäykkä. 
Lähti RT-kouluun. 

Laakso Antti "Hoki": Motto " No mitäs tässä". 
Iso mies Soinista. Paiski töitä enemmän kuin tie
nasi. 

Laine Jukka "Lusmu": Motto "Mä lähen paskal
le". Linjan lahjakkain "lusmu" Espoosta. Joi 
enemmän kuin tienasi. 

Lepistö Juha "Pekka": Motto "Ei vaikuta mun 
kotiuttamiseen". Poika Kurikasta. Halusi välttä
mättä lyhentää lomiaan muutamalla "pekkapäi
vällä". Uneksi olevansa Gonamies. 

Liski Marko "Touhupetteri": Motto "Hei kuulkaa 
nyt. . :• Hoiteli asioita enemmän kuin osasi. 

Ojainmaa Juha "l.appis": Motto "Emmä jaksa" 
Magaroonimiehen yleensä tavoitti sängynpohjal
ta. Lähti RTK:hon??? 

Ranta Asko "Rambo": Motto"!", LTN Ranta kai
pasi taistelukenttiä. Rakasti TST:tä. Sai korpin 
natsat aika yllättäen. 

Väisänen Tommi "Kumi": Motto "Turpa kiinni 
Ranta". Linjan lyhyt mies Kurikasta. Osoitti päte
vyytensä tylyttämällä jatkuvasti. Lähti RT
kouluun. 

VARATTU 

"Voi pojat mä on kypsä ja vielä pitää RT-kouluun lähteä". Kuvassa oppilas Valli. 

Tulenjohtoryhmä asemassa Lohtajalla. 
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A-tarvikemateriaalia suhteutettuna tupakka-askiin. Pokaalie_n ~aajat; oppilaat Nevalainen "Nipo", Laitinen "Härö", Koponen "Hitsi" Lahtinen " luo-
mu", Taim1ola "Mussu". ' 

Tosi taistelija ammusvartiossa, oppilas Rekola. Opp. Laitisen antama pusu uudelle tyttöystävälle. 
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SÄÄSTÖPANKKI AGEBA OY 
-PAIKKAKUNNAN YKKÖSPANK~I-

SOTILAS
y.m. 
KUVAUKSET 

VALOKUVAAMO 

LAKEUDEN KUVA 

KALEVA-CENTER• VAPAUDENTIE 30 
SEINÄJOKI • PUH. 134 212 

34 

Satakunnan 
Liikenne Oy 

Puinnintie B 

28360 PORI 

Olympia/aituri 

Helsinki 14 

MIETO OLUT 

MUOTIPARTURI 
RAUHANK. 4 VAASA 
puh. 112732 

.~..,. 
VIHANNEKSISTA TERVEYTTÄ 
JA KAUNEUTTA 

t;:M. 
•• LANNEN 

NUOYI KY 
mikkolantie 31 pori 
puh22741 

Maailman 
matkavaluutat. 
Säästöpankista! 

ru.ij 
~:ru 
~:~ 

'aJ 

KALANNIN 
SÄÄSTÖPANKKI 

,.~; 

< 
I 
::J 
z 

1 
z 
~ 
I 

2 

HOTELLI-RAVINTOLA 
CASTHAUS·LAURINPORTTI 

LOHJA LAURINKATU 1 
912-117 71 

KORTTELITALONMIES 
PALVELUKSESSASI 

Heitä kiinteistönhuoltomurheet 
ammattilaisten hartioille. 

Hoidamme klinteistönhuoltotyöt 
tehokkaasti ja luotettavasti 

vuosien kokemuksella . 

• 

POrin Siivous- ja 

~.~'l~~~p~~!~L.~J 
P~nuoll:~ 94 9111660 
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KIRJAPAINO 

VIISKUNTA OY 
PL 11 • 63301 ALAVUS 

PUH . (965) 11 881 

AUTOMYYNTI 

.s .. o i<fflAn 
~ Myllykatu 3 ~ 
W Puh 121140 W 

Sano se kukkasin 

Kukka C' Kirkkop. 22, Kyrkoespl. 
Blom rinne Puh. 115 768 

Säg de med blommor 

OY PAJAKANTA AB 
FAG-KUULALAAKERIT 

SIMRIT-AKSELITIIVISTEET 
KONEPAJATARVIKKEET 

YM. YM. 
Salmikatu 2 Sundgatan SF-65200 VAASA FINLAND 

Puh. (961) 117 455 Telefax, 106·1085 paja sf 

36 

RELIKKI Ky 

Poututie 1 7 B, 
62100 LAPUA 

& kANSALLIS·OSAKE·PANKKI 

cp LAPUAN OSUUSPANKKi 

(~] LAPUAN SÄÄSfÖPANKKI* 

♦ YHDYSPANKKI * . 
• Aivan Kesolan risteyksessä keskellä l.apuaa 5 

~ 
Lämmityksen ylivoimaa 

HÖGFORS 
kattilat 
~ 

E§1 HÖGFORS-VAUMO OY 
,_, JOT·VHTlÖT 

PL 40, 03601 Karkkila, 
Puh. (913) 5001, Telex 121147, Telefax (913) 58183 

Tervetuloa 
Pikapankin 
asiakkaaksi!. 
Pikapankki 
~ HONKAJOEN 

SÄÄSTÖPANKKI 

Automaailma Oy 
Silmukkatie 19 
65101 Vaasa 

OY COMMUNICATION 
DEALERSAB 

NEC-NMT MYYNTI 
elo Peter Kronlund, 
Klrkkopulstlkko 5 A 

65101 VAASA 

Veljekset 
Ala-Talkkari 

62130 Hellanmaa 
Puh. 964/376 333 

ir,nscker tuning by 

~-rac.ing 
J. & T. ISONIEMI 

61300 Kurikka puh.964-503666 

VARAOSAT JA ERIKOISTARVIKKEET 
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' Ga . 
jämeräJen · &41iil. ~ 

Sinunkin autoosi 
tehokas 
Gabriel. •A.s lffllf• 
kaasuiskari 

-V~ -H.1VD&2 
~~"-''~~ 

HIET ASAAAENKATU 13 
VAASA-VASA 

OLYMPIAKISOJEN 1988 
VIRALLINEN KISAJUOMA 
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~ SATAKUNNAN 
~SÄÄSfÖPANKKl 

140 VUOTTA PANKKI10IMINTAA 
SATAKUNNASSA 1947-1987 

MERIKARVIAN KONT10RI PUH. 939-511 311 

Rakentaja 
Kysy MERIKA-sadevesikaivoja 

Valmistaja: 

Harvassa ovat ne 
0 0 

oma kotitalot, 0 

• • 101ssa C> 

•• •• •• 

SAHKOLAMMllY 
ei ole paras 
ratkaisu 

Jyllinkosken Sähkö Oy 
61300 Kurikka • Puh. 502 400 

AMMATTITAITOISTA PALVELUS E-P AUTOALAN 
LIIKKEIDEN YHDISTYKSEN JÄSENILTÄ 

AUTOKAMARI OY Valtionkatu 24, Seinäjoki 
AAUTOLIIKE HAKON I EMI Rengastie 3, Seinäjoki 
AUTO M ELA KY Rengastle 28 , Seinäjoki 
AUTO M YYNTI P . JYRÄ Laurintie 3, Kurikka 
AUTOMYYNTI SAARAKKALA Arinatie 1, Kurikka 
AUTO-SÄHKÖ MATALAMÄKI Koskenkorva 
AUTO-TIKKAOJA Yrittäjäntie 1, Ilmajoki 
HEMMINGIN AUTOLIIKE Valtionkatu 14 , Seinäjoki 
KAUPPAKADUN AUTO Rengastie 40 , Seinäjoki .. 
M . VÄHÄMAA Ky Karnpikuja 1, Seinäjoki 
OY SCAN-AUTO AB Kuortaneentie, Seinäjoki 
POHJANMAAN AUTOTALO Päivölänkatu 40 , Seinäjoki 
SEINÄJOEN AUTOKELLARI KY Pohjankaari 19 
SEINÄJOEN AUTOKUMI Ky Nurrnontie , Kivisaari . . . . . 
SEINÄJOEN KÄYTTÖAUTO OY Rengastie 36 , Seinäjoki 
SEINÄJOEN VARAOSAKESKUS Ky Rengastie 30 , Seinäjoki 
OY SISU -AUTO AB Rengastie 21, Seinäjoki 
VILJON AUTO OY Rengastie 6 , Seinäjoki 
VM -KON E OY Rengastie 4 , Seinäjoki 

MUKAVAN PALVELUN PAIKKA 

puh . 142 803 
puh . 142 545 
puh . 25 000 
puh. 501 800 
puh . 50 1 000 
puh . 529 339 
puh . 547 400 
puh . 165 111 
puh . 131 005 
puh . 142 360 
puh . 142 833 
puh . 161 111 
puh . 143 143 
puh . 141 255 
puh. 25 835 
puh . 143 1 1 1 
puh . 142811 
puh . 144 250 
puh . 142 222 

Kulma 
□ kioski 

RANTAKATU, SAl~ALAN PORTTI 
ARK. 15-22 PYH. 11·22 

TERVETULOA! 
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Myydään 
toimisto- ja liiketilaa 

Vuokrataan 
teollisuus- ja varastotilaa 

liiJ 
TUOTANTO OY PRODUKTION AB 
KIRKKOPU/STIKK0 20 KYRKOESPLANADEN 
65100 VAASA VASA 
PUH. 961-112 010, 124 446 TEL. 


