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Vaasa 11.3.1987

HYVÄT PORRASTUKSEN LUKIJAT

Tämä porrastuksemme numero on omistettu patteristossa 
työskentelevien siviilihenkilöiden ja -toimipaikkojen esitte
lyyn.

Vaasan Rannikkopatteristossa työskentelee tällä hetkellä 
45 siviiliä, joista naisia on yli kolmekymmentä. Se merkitsee 
kolmasosaa koko henkilökunnastamme. Kysymys on siis 
patteristomme toiminnan kannalta merkittävästä kokonai
suudesta. Työtehtävät jakaantuvat esikunta-, viestitys-, yllä
pitävän huollon sekä korjaamotehtäviin. Voidaan sanoa, et
tä rauhanajan varuskunnan toiminta ei olisi mahdollista il
man hyvää siviilihenkilökuntaa.

Olen voinut todeta eri toimipisteissä ja yhteisissä tilaisuuk
sissa, että meillä on tässä henkilöstöryhmässä korkeaa am
mattitaitoa ja halu menestyä yhdessä muiden kanssa.

Tiedän, että paljon on vielä meidän tehtävä siviilihenkilös- 
tön työskentelyolosuhteiden sekä palkkauksen parantami
seksi. Uskon, että yhdessä yrittämällä asioita saadaan pa
rannettua.

Valitettavan usein tämä henkilöstöryhmä unohdetaan kii
toksia jaettaessa. Se ahkera uurastus ja yrittämisen halu, jo
ta eri toimipisteissä joka päivä voidaan nähdä ansaitsee kai
ken tuen ja kiitokset. — Tätä tämäkin Porrastuksen numero 
haluaa lukijoilleen kertoa.

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti



SIVIILITYÖNTEKIJÄT — OLENNAINEN 
OSA PATTERISTON ARKIPÄIVÄÄ

j
Kahvipöydän ääressä vasemmalta Kusti Korkeasaio, Kaija-Liisa Pettissaio, Reijo 
Romppanen ja Kirsti Rautio.

Harvoin tulee ajatelleeksi, että patteriston harmaapukuisten li
säksi joukko-osastossamme palvelee lähinnä eri huolto-, korjaus- 
ja rakennustehtävissä toiminnalle välttämätön joukko siviilityön- 
tekijöitä. Patteriston vahvuuteen kuuluu runsaat 30 pääasiassa 
esikunnassa, korjaamolla, ruokalassa ja sairaalassa työskentele
vää ei-sotilaspukuista henkilöä. Lisäksi kasarmialueemme kun
nosta huolehtii saman verran puolustusministeriön rakennustoi
miston väkeä.

Porrastuksen toimitus keräsi juttutuokioon neljä toimipistei- 
densä vanhinta kertomaan työstään ja muistelemaan menneitä. 
Kahvipöytään kokoontuivat ruokalasta keittäjä Kirsti R a u t i o  
(varuskunnassa vuodesta 1965), sairaanhoitaja Kaija-Liisa P e t 
t i s s a i o  (1978—), korjaamolta työnjohtaja Reijo R o m p p a 
n e n  (1966—) sekä rakennustoimistosta puuseppä Kusti K o r 
k e a s a i o  (1961—).
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Turvalliset, varmat työolot

Harvoin saa tavata niin tyytyväisiä työnteki
jöitä kuin tässä haastateltavat. Kuin yhdestä 
suusta saa kuulla ylistystä ihanasta työpai
kasta.

— Minä olen viihtynyt hyvin. Kun Alavu
delta saavuin Vaasan ensin Strömbergille ja 
sitä kautta puolustusministeriön rakennustoi
mistoon, työtä luvattiin pariksi viikoksi. Puu
haa on riittänyt kuitenkin näihin päiviin — ja 
toivottavasti saa olla eläkepäiviin asti, toteaa 
Kusti.

— Parasta tässä työpaikassa on tehtävien 
itsenäisyys ja sitä kautta mielekkyys ja turval
lisuus.

Myös työtoverit 
saavat kiitosta

— Kaikki ihmiset täällä ovat ihania. Varus- 
miestenkään kanssa ei juuri ole ongelmia, 
tuumivat Kirsti ja Kaija-Liisa.

Suurimpana pulmana Kaija-Liisa pitää va
rusmiesten — ja myös henkilökunnan — mie-

Kirsti Rautio.

Reijo Romppanen.
lenterveysongelmia.

— Tällä sektorilla meillä tuntuu riittävän 
yhä efienevässä määrin työtä.

Pahimpia puutteita kysyttäessä tilanahtaus 
tuntuu vaivaavan jokaista työpistettä.

— Korjaamolle ei voida hankkia työssä tar
vittavia koneita; esimerkiksi sorville ei ole ti
laa, tuumii Reijo.

— Aikanaan, kun tulin nykyisen teknikko- 
kapteeni U u s i t a l o n  myötävaikutuksel
la taloon, määrärahoja oli niin niukasti, että 
hyvä, kun liimaa saatiin. Nyt, kun olisi enem
män rahaa, tilanpuute estää koneiden ja lait
teiden hankkimisen.

Kaija-Liisa nauttii sairaalan kodikkuudes
ta ja vakuuttaa viihtyvänsä tehtävissään.

— Siinä mielessäkin tämä on mukavaa, et
tä saa tehdä vain kaksivuorotyötä.

Varusmiehistä

Yhdessä todetaan, että poikien kanssa on tul
tu toimeen hyvin.

— Varusmiehet pitävät siitä, että heidät 
komennetaan työskentelemään siviili- 
ihmisten kanssa. Se luo tiettyä turvallisuu
dentunnetta ja antaa kotoisan olon, mietiske-
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maradan, toteaa Kusti haastattelun päätteek
si.

Hänellä onkin perusteita pyyntöönsä, sillä 
helmikuussa Kusti voitti invalidien Suomen 
mestaruuskilpailuissa Lahdessa ilmakivääri- 
ammunnassa mestaruuden uudella SE- 
tuloksella 396.

Lopuksi

Yhteisenä toivomuksena on varuskunnan 
säilyminen ja sen mukana työn pysyminen 
Vaasassa.

Oli ilo haastatella näin elämänmyönteistä 
joukkoa!

Toimipaikat ennen ja nyt

Muisteltaessa työoloja ennen ja nyt toteavat 
kaikki muutoksen olleen suuri.

— Onneksi puulämmityksestä on voitu luo
pua. Sellaisissa oloissa kuin keittiölläkin jou
duttiin työskentelemään, luulen, että nykya
jan ihmiset eivät suostuisi toimimaan. Esi
merkiksi varastotilat olivat ala-arvoiset, pu
distelee Kirsti päätään.

Sotilasharrastuksia

— Kun vielä saisitte kunnollisen sisäampu- Kusti Korkeasalo.
6

PEKKA KURVINEN

Kaija-Liisa Pettissalo.
levät Kirsti ja Reijo.

Varusmiehistä puhuttaessa kysäisen, ovat
ko pojat muuttuneet vuosien varrella.

— Tämän lähes kolmenkymmenen vuoden 
aikana muutos on ollut valtava. Sivistystason 
nousun myötä suuri osa pojista on runsaasti 
lukenutta. Ei 1960-luvun alussa varusmiestä 
ollut ylioppilaita kuin pieni osa, muistaa Kus
ti.

— On tosin todettava, että verrattaessa 
VaaRPston ja JP:n varusmiehiä, jääkäreillä 
oli huomattavasti tiukempi kuri.



SIVIILIEN AMMATTIOSASTO 
VAASAN VARUSKUNNASSA

Järeän maastokuorma-auton Kraz kim- Reijo Romppanen puusepän verstaalla, 
pussa.

Yhdistys on virallisesti perustettu 1971 joten osaston ikä on 16 
tänä vuonna. Jäsenmäärä on 78 jäsentä. Työsopimussuhteisia on 
54 % ja virkasuhteisia 46 %, näistä on naisia 64 % ja miehiä 36 
%. Työpaikat jakautuvat seuraavasti: Pohjanmaan Sotilaslääni, 
Esikunta, Vaasan Rannikkopatteristo, Vaasan Sotilaspiirin Esi
kunta, Puolustusministeriön rakennustoimisto, varuskuntakor- 
jaamo ja merivartiosto. Toimin itse pääluottamusmiehenä ja pu
heenjohtajana osastossa. Jäsenistöllä on merivartioston puolella 
oma luottamusmies ja hänen varamies, kuuluuhan rajahenkilöstö 
sisäasiainministeriön alaisuuteen.

Markku Piiroinen ja kenttäpuhelin. Juhani Pihlajamäki.



Ammattinimikejakautumamme on erittäin 
laaja: Jäseniä on alkaen toimistohenkilöstöstä 
eri nimikkeineen aina varastohenkilöihin, 
asentajiin ja siivoojiin, lämmittäjiin ja muu
hun kiinteistöpuolen henkilöstöön, viestittä
jiä unohtamatta. Nimikkeistö on suuri ja työ
suhteen ehdot kovin erilaiset. Virka- ja työ
suhteen ehdot ovat moninaiset. Virkasuhtei
sia löytyy peruspalkkaisia, ylimääräisiä ja ti
lapäisiä, työsopimussuhteisia on toimihenki
löitä ja työntekijöitä. Luottamusmiehet joutu
vat tehtävässään käyttämään erilaisia am- 
mattiyhdistyssopimuksia: Valtion virkaeh- 
dot, valtion yleiset työehdot. Puolustusminis
teriö /  Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto 
r.y:n työehtosopimus sekä muut työehtosopi
mukset, joita sovelletaan puolustusvoimissa. 
Näiden lisäksi tulevat vielä kaikki erilaiset 
työ- ja virkaehtojen soveltamisohjeet. Useim
miten nämä asiat käsittelevät Vaasassa virka- 
ja työsuhteen ehtoja sekä näiden soveltamisa
laa. Ei juuri niinkään varsinaista palkkausta. 
Palkkaushan on hyvin kiinteä valtion sekto
rilla. Ammattiyhdistystoiminta on myös tääl
lä Vaasassa sotaväessä koettu osaksi nykypäi
vää, onhan meitä siviilejä jo näin paljon. Täs
sä varuskunnassa on pystytty melko pitkälle 
paikallisesti ratkomaan riita-asioita liittota
solle, pitkän luottamusmiesurani aikana yh
teensä 9 v. Työskentely Vaasan varuskunnas
sa on kaiken kaikkiaan jäsenistömme kannal
ta asiallista ja työpaikka turvattu pitkäksi ai
kaa, mikä on tämän päivän Vaasassa erittäin 
arvokas asia. Toisaalta työskentelypaikkam
me ovat osiltaan vielä vanhoissa ja alkeellisis
sa tiloissa, sehän on tietenkin epäkohta, jo
hon toivomme parannusta. Yhtenä pahim
mista epäkohdista on ikuisuuskysymys sivii
leillä puolustusvoimissa myös Vaasassa: pieni 
palkka ja vähäinen arvostus. Eteneminen 
uralla on mahdotonta. Siviili tullessaan mää
rättyyn toimeen tai työsuhteeseen, yleensä 
hän lähtee eläkkeelle nuhteettoman ja ahke
ran palvelunsa jälkeen samasta paikasta, jo
hon hän on 30 vuotta sitten tullut. Nousujoh
teista urakehitystä ei ole. Tämä ei tietenkään 
ole Vaasan varuskunnassa korjattava asia 
vaan valtakunnallinen. Täällä kyllä paikalli
sesti pyritään tekemään vakanssien ja työsuh
teen parantamiseksi kaikki mahdollinen, 
mutta ne eivät jostain syystä mene läpi ylem
missä portaissa. Byrokratian rattaat jauhavat 
erittäin hitaasti. Pääluottamusmiehelle tulee 
joskus tunne, että hän on kuin Don Quijote 
joka taisteli puumiekalla tuulimyllyjä vas
taan. Tästä huolimatta olemme erittäin yhte
näinen, ahkera ja pysyvä joukko hoitamassa

Puuseppä Kusti Korkeasalo hiontatyös-
sä.

Asentaja Henry Läng.
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UntoTorkkeli korjaa konttorikoneita.

omalta osaltamme työtämme varuskunnassa. 
Työntekijöiden vaihtuvuus on erittäin pieni, 
tämähän todistaa sen että viihdymme kuiten
kin sotaväessä.

Ammattiosastomme suurin epäkohta Vaa

san varuskunnassa on ollut ja on edelleenkin 
toimitilan puute. Upseereilla ja toimiupsee
reilla on omat kerhonsa Vaasassa. Kuitenkin 
näin suuri joukko kuin Puolustusvoimien 
Henkilökuntaliitto Vaasan osasto r.y. 78:11a 
jäsenellään ei ole useista anomuksista huoli
matta saanut edes yhtä huonetta toimitilak- 
seen. Tila toimisi pääluottamusmiehen ja 
luottamusmiesten toimitilana ja osaston ar- 
kistotiloina sekä johtokunnan kokoustiloina. 
Tämä asia on edelleen vireillä joten toivossa 
me Vaasassa sotaväen siviilit elämme.

Puolustusvoimien Henkilökuntaliitto 
Vaasan osasto r.y.
Pääluottamusmies ja puheenjohtaja
SIRKKA KUORTAMO
Urheilukatu 4 A 1
65200 VAASA
Puh toimeen 114 361 / 332
kotiin 212708

4

Oy RAHKOLA Ab
PL 30

65101 VAASA
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VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 
VAASAN KORJAAMO

Vaasan Korjaamo on perustettu 26.6. 1964, jolloin se alistettiin 
VaaRPston komentajalle. 1.1. 1968 VaaKmo määrättiin PohmS- 
IE:n alaisuuteen. Uusien organisaatiotarkastusten myötä tuli jä l
leen siirto VaaRPston alaisuuteen 1.1.1986.
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Veijo Haapaharju, Juhani Pihlajamäki, varusmiehet ja 130 K 54 -tykki.
Autohalli ja korjaamorakennus on valmistnut 
vuonna 1939. Rakennuksessa on toiminut 
postiautojen korjaamo, varusvarasto, muona- 
varasto ja asevarasto. Ajoneuvojen korjausta 
on suoritettu autohallin perällä olevassa tilas
sa. Vuonna -64 suoritettiin saneeraus, jonka 
jälkeen korjaamo on nykyisessä ’’muodos
saan” .

VaaKmon henkilöstö muodostuu VaaRPs- 
ton toimenpitein pysyvästi komennetusta 
kantahenkilökunnasta (3), värvätystä (1), si- 
viilitoimenhaltijoista (11) sekä koutussuhde- 
laskelmien mukaisista varusmiehistä ikäluok
kaansa kohden (1+2).

Vaasan Korjaamo muodostuu seuraavista 
osastoista:
— Toimisto
— Varasto
— Tvälos (Kt- j a aseosastot)
— Auto-os
— Puutyöos.
— Viestios. (Akkulataamo)
— Konttorikonekorjaaja

Vaasan Korjaamo toimii varuskuntakor- 
jaamona ja sen tehtävänä on ensisijassa suo
rittaa korjaus- ja huoltotyöt VaaRPston kou- 
lutuskalustolle, PohmSlE:n määräämät työt 
teknillisen korjaussuunnitelman mukaisesti 
sekä PE:n määräämät mahdolliset muut työt.

Vaasan Korjaamon hallinnassa olevat tilat 
ovat nykyisen korjaustarpeen huomioiden

UntoTorkkeli.

täysin riittämättömät. Ajoneuvojen korjauk
sessa olemme joutuneet turvautumaan ulko
puoliseen apuun — Postiautovarikkoja TVL, 
mikä on helpottanut korjaamolla olevan tilan 
tarvetta. Raskasaseiden huollossa puramme 
ja huollamme 130 K 54 -kaluston varsin puut
teellisilla nostovälineillä (sähköiset nostimet 
on luvattu jo 1982). Toivomme saavamme li
sää tilaa korjaamolle; näin parannamme kor- 
jaamopalvelun suorituskykyämme.

PENTTI MARTINVUO
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Puolustusvoimain komentaja seurueineen kahvitilaisuudessa.

VIERAILUJA
PATTERISTOSSA
Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko V a l t a n e n  vie
raili Vaasan Varuskunnassa 11.2. 1987. Ohjelmaan kuului kunnia- 
patterin tarkastus ja sen jälkeen aamukahvit patteriston ruokalas
sa. Tässä yhteydessä komentaja keskusteli eri henkilöstöryh
mien edustajien kanssa paikallisista ajankohtaisista kysymyksis
tä. Eniten komentajaa kiinnosti tietenkin varusmiesten asiat, jo i
ta selvitteli erittäin luontevasti ja turhia jännittämättä kokelas Ve- 
sa P u 11 o n e n.

Tärkeimpänä terveisenä komentajalle jätet
tiin varuskunnan huoli peruskorjausmäärära
hojen niukkuudesta ja uudisrakentamisen 
käynnistymisen viivästymisestä Vaasassa.

Meille mukana olleille jäi sellainen tunne, 
että komentaja lähti tyytyväisin mielin varus
kunnasta mukanaan tärkeimmät huolemme. 
Iltapäivällä komentaja piti juhlaluennon 
Vaasan korkeakoulun ylioppilaskunnan päi
väjuhlassa.

Puolustusministeriöstä vieraili hallitusneu
vos Kauko K a r k e 1 a Vaasassa 29.3.87. 
Ohjelmaan kuului lähinnä kiinteistö- ja 
maanhankintatilanteen nykytilan selvittely ja 
kehittämisen neuvottelut.

Aamupäivällä vierailu suuntautui Laihian 
kuntaan, jossa selviteltiin Rajavuoren harjoi
tusalueen jatkokehittämistä ja lisäalueen 
mahdollista käyttöön saantia ns. Kirkonmet- 
sän alueelta. Iltapäivällä käytiin neuvotteluja 
Vaasan kaupungin johdon kanssa Kivijärven 
harjoitusalueen käytännön asioista osayleis
kaavaan liittyen ja informoitiin kaupunkia vi
reillä olevista rakennushankkeista Vaasassa.

Kummassakin tilaisuudessa ilmapiiri oli 
hyvin myönteinen ja voidaan katsoa otetun 
jälleen yksi askel eteenpäin varuskunnan toi
mintaedellytysten parantamisessa.

MATTI PÄÄKKÖNEN
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VMTK-NEWS
Vuoden 1987 vaihde ja sen mukana tullut varusmiestoimikunnan 
jäsenvaihdoskausi toi toimikuntaan uusia kasvoja. Puheenjohta
jaksi sekä työ- ja opintoasiamieheksi valittiin allekirjoittanut, va- 
paa-ajanasiamieheksi alik Eloranta, sihteeriksi alik Pollari, työ- 
suojeluasiamieheksi kok Puttonen ja lisäksi VMTK:aan kuuluvat 
varusmiespappi sekä yksikköedustajat.

VMTK-työn aloittaminen näin vuoden alussa 
vaatii jäseniltä runsaasti aikaa paperitöiden 
parissa. Perehtyminen edellisen vuoden toi
mikuntien aikaansannoksiin sekä ennen 
kaikkea alkaneen vuoden toiminnan suunnit
teleminen niin paperilla kuin käytännön jär
jestelyissä on välttämätöntä, mutta vähän nä
kyvää varusmiestoimikunnan työtä. Ei kui
tenkaan syytä huoleen, sillä piakkoin VMTK 
saa luotua kevätauringon lämmittämään 
nahkansa ja ryhtyy ahertamaan näkyvämpien 
töiden parissa.

Tällä hetkellä VMTK:n toiminta on keskit

tynyt saapumiserän 1/87 alokkaiden aktivoin
tiin. Heidän keskuudestaan tullaan kevään 
aikana valitsemaan VMTK:n uudet yksik
köedustajat. Tulevista urheilutapahtumista 
mainittakoon mm. pöytätenniscup, lentopal
losarja ja jalkapalloturnaus sekä huhtikuun 
aikana järjestettävä valokuvauskilpailu.

Aurinkoista kevään jatkoa 
Alik MIKA KOIVUMÄKI 
VMTK:n puheenjohtaja

Sotilasläänin 
VMTK-päivät 
Vaasassa 19.2.1987

Sotilasläänimme varusmiestoimikuntapäivät 
pidettiin VaaRPstossa Upseerikerhon tilois
sa. Paikalla olivat sosiaalipäällikkö majuri 
Ryynänen, Kokkolan Asekoulun, Kauhavan 
Ilmasotakoulun sekä Vaasan Rannikkopatte
riston edustajat ohjaajineen. Tilaisuuden ava- 
si VaaRPston komentajan sijaisena toiminut 
majuri Pääkkönen. Majuri Ryynänen avasi 
varsinaisen VMTK-päivien kokouksen. Toi
vottaen varusmiestoimikunnat tervetulleiksi 
tilaisuuteen. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin isäntänä toiminut VMTK:n pj aliker
santti Koivumäki.

Sosiaalipäällikön puheenvuorossaan maju
ri Ryynänen korosti sitä, että VMTK:n työ 
joukko-osastoissa on oltava sytyttävää ja in
nostavaa. Varusmiestoimikuntatyöstä majuri 
Ryynänen esitti kaavion ja selvitti VMTK:ien

keskeisempiä tehtäviä. Lisäksi hän puhui 
myös sotilasoikeudenhoidosta.

Kokouksessa valittiin huhtikuun lopussa 
pidettävien valtakunnallisten VMTK-päivien 
valmistelevaan työryhmään alikersantti Koi
vumäki. VMTK-päivillä päätettiin lähettää 
aloite pitkähihaisesta aluspaidasta valtakun
nallisille VMTK-päiville Pirkkalaan. Viralli
sen osan päätteeksi VMTK:t esittelivät toi
mintasuunnitelmansa.

Loppupäivästä kapteeni Suoraniemi esitte
li vieraileville varusmiestoimikunnille varus
kuntaamme ja täällä olevaa kalustoa. Kat
soimme myös kaksi elokuvaa puolustusvoi
mista. Kokonaisuudessaan päivän tunnelma 
oli leppoisa ja päätettäviksi tarkoitetut asiat 
saatiin käsiteltyä hyvässä yhteishengessä.

VMTK-terveisin 
Alik MIKA KOIVUMÄKI
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JA MARSSI 
VAAN JATKUU...

Siinä hän seisoo edessäni, tavallinen suomalainen miehenalku 
niinkuin minäkin — erotuksena, että hän on suhteellisen tuore 
mies ja minä taas olen jo kauemmin ollut, intissä. Hieman arasti, 
mutta kuitenkin . . .  On asiaa . . .  Elämänmarssi on joskus hanka
laa — ymmärrän sen katseesta ja ruumiin levottomista ja jäykistä 
liikkeistä. Taustansa on jokaisella: valoisat, tummat, niin monivä
riset. Jossain kohtaamisen vaiheessa huulilta tulee ulos sanoja, 
lauseita: ” Ei ole tottunut, siihen että lakia luetaan, käsketään, val
votaan . . .  Sen vielä ymmärtää jotenkin jos aiheesta, mutta kun 
vielä turhasta, mitättömästä. Ottaa hermoon! Reppua on raskas
ta kantaa. Ei jaksaisi aina kaikkia käskyjä ja lakeja pilkulleen nou
dattaa, kun olisi niin paljon muutakin elämässä. . . ”

’’Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täy
tätte Kristuksen lain” , kirjoittaa apostoli 
Paavali. Vaikeaa on monesti myös tämän 
"käskyn, lain” täyttäminen. Niin helposti ka
toaa näköpiiristä kuva — ihmisyys on yhtei
nen. Hienolta tuntuu, kun näkee, kuulee, ko
kee, että halua ja yritystä löytyy. Siihen on 
kätketty Elämä, laajana käsitteenä. ’’Kun hy
vää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me 
saamme ajan tullen niittää . . .”

On myös laki, vaatimus, joka on jo täytet
ty, kertakaikkiaan. ”Se on täytetty” , huusi

Kristus ristillään ja huutaa vieläkin sinne 
missä ahdistus on läsnä, matkanteko vai
keaa. Ihmisen kanssa ja hänen hyväkseen elä
män tiellä, joka päivä.

Moni-ilmeiset ovat elämän kuvat, mutta 
matka on yhteinen. Siinä on ihmiselle, itse- 
kullekin, etsimistä, kyselemistä, löytämistä ja 
jakamista. Matkantekoa parhaimmillaan.

Varusmiespappi
AlikAARNEKAURA



TUNTOJA
MATKAN VARRELTA

Syksy on jo vaihtunut kevättalveksi. Lokakuun 10. päivä jäänyt 
kauas taakse. Sotilasarvo on muuttunut alokkaasta upseerioppi
laaksi ja ennen kaikkea ympäriinsä pyörivästä, mielentilaltaan sy
västi järkyttyneestä ja paikkaansa tässä populaatiossa hakevasta 
alokkaasta on kehittynyt hillitty itseensä luottava ja charmikas 
sotilas, joista minä yhtenä monien muiden joukosta pyrin seuraa- 
vassa ruotimaan tätä kulunutta aikaa, aikaa armeijan harmaissa, 
Suomen sotalaitoksessa.

Lokakuun 10. päivänä tämä kaikki alkoi. As
tuin sisään isosta rautaportista ja tiesin, että 
allakassa ei näkyisi vielä pitkään aikaan päi
vää, jolloin voisin astua siitä takaisin. Hetki, 
jolloin varusmiespalvelus alkaa, ei ole järkyt
tävä, lamaannuttava tai alleen polkeva. Ti
lanne on mystillisyydessään niin erikoinen, 
ettei sitä osaa edes pelätä. Mieleen se kuiten
kin jää pysyvästi. Uskon silti, että lähes jokai
nen meistä on kiinnostunut tietämään, mitä 
armeija todellisuudessa on, katsomaan itse ja 
kokemaan jotain sellaista, mistä niin paljon 
puhutaan.

Alokasajan tapahtumat ovat erikoisuudes
saan fantastisia. Mies eristetään täysin nykyi
syydestä ja viedään yhtäkkiä kokonaan uu
teen maailmaan, sotilaiden maailmaan. Kor
kean elintason ja länsimaisen vapauden helli- 
mä nuorukainen sijoitetaan sotilasorganisaa- 
tiossa omalle paikalleen. Hän on siinä ja py
syy, piste.

Tärkeimpänä seikkana näkisin itse varus
miespalveluksen aikana ja etenkin sen alussa 
alokkaana, että sotilaan tietoja ja taitoja ei 
tarvitse osata jo astuessaan palvelukseen, 
vaikka siltä joskus tuntuukin. Mutta oikea 
asenne ja tapa suhtautua inttiin olisi osattava 
jo ensimmäisenä päivänä. Alun hämmästyk
sestä päästyään ja sisäistettyään tilanteen täy
sin alkoi monien mielessä liikkua, onko tätä 
kestettävä 330 vrk:ta? Aamujen määrän vai
kutus oli lamaannuttava. Nyttemmin ajatel
tuna riippuu paljolti itsestään, miten intti 
käynnistyy. Lainatakseni erästä RTK:n apu-

kouluttajaa, ’’pilkettä silmäkulmaan ja kaik
ki lähtee pyörimään ihan mukavasti. Tämä ei 
ole totisten miesten maailma.”

Alokaskauden jälkeen tapahtui siirtyminen 
’’aamujen taloon” , 330 vuorokautta varmis
tui palvelusajaksi ja hilpeyttä riitti, joskin ei 
välttämättä tarpeeksi. Eräänä huomattavana 
ja jopa hieman ihmeellisenäkin seikkana en 
voi olla mainitsematta, että jo auk:ssa me 
muistelimme alokasajan tst-koulutusta pe
riaatteella, että on siinä jotakin mukavaakin. 
Monet järkytykset ja sadat tylyt olivat jo 
unohtuneet. Muistissa oli vain ’’reipas” alo- 
kasaika.

Auk:ssa palveluksen laatu kuitenkin muut
tui täysin, lisäksi alettiin vaatia tiettyä sär
mikkyyttä; olimmehan me sentään parhaim
misto palvelukseen astuneista. Koulutuksen 
luonne muuttui äksiisimäisestä harjoittelusta 
itseopiskeluun ja puheopetukseen. Kukaan ei 
ollut osannut arvatakaan palvelukseen läh
tiessään, että löytäisi jonain yönä itsensä lin
jan luokasta lukemassa seuraavan päivän ko
keeseen. Moni oli ajatellut pitävänsä välivuo
den opiskelussa ja keskittyvänsä vain fyysises
ti raskaaseen varusmiesaikaan.

Aliupseerikouluun siirtymisen myötä alkoi 
myös erikoiskoulutus, mikä varsinaisesti 
näytti sen, mitä tuleva varusmiespalvelus tuli
si olemaan. Muutos alokasajan taistelijan pe
ruskoulutuksesta rannikkotykistön tekniik
kaan ja laitteiden opetukseen oli paitsi mie
lenkiintoinen, myös fyysisesti huomattavasti 
helpompaa.
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Perehtyminen oman aselajimme ihmeisiin 
alkoi räjähdysmäisesti tietotulvalla, joka 
aluksi kyllä lamaannutti ja tuntui siltä, että 
sitä kaikkea ei voi omaksua siihen määrätyssä 
ajassa. Aliupseerikurssin kuitenkin edetessä 
asiat selkenivät hiljalleen. Monien toistuvien 
opetuskertojen jälkeen mies toisensa jälkeen 
huomasi osaavansa. Kaiken kruunu oli viikon 
talvileiri Lohtajalla, jolloin jokainen sai käy
tännössä soveltaa tietojaan ja taitojaan. Jo
kainen sai hieman kokemusta siitä, mitä oi
kea tulitoiminta on. Yhteenvetona erikois
koulutuksesta voin todeta sen olevan mielen
kiintoista, tuovan vaihtelua ja uuden ulottu
vuuden armeijaan alokasajan jälkeen ja eten
kin aamujen kuluvan nopeasti jatkuvasti 
päällekäyvän uuden tiedon omaksumisessa.

Koulutuksen lisäksi armeijaan läheisesti

liittyvästä me-hengestä voisi vielä kirjoittaa 
muutaman saman näin lopuksi. Ei lopuksi 
kuitenkaan vähäpätöisyytensä vuoksi vaan 
päinvastoin. Tuskin missään muualla kuin 
täällä, sotaväessä, syntyy sellaista yhteenkuu
luvuutta, yritystä ja joukkohenkeä. Täällä 
syntyy ihmissuhteita, jotka kestävät vuosi
kymmeniä. Joukko nuoria miehiä irrallaan 
muusta maailmasta ottaen turvaa ainoastaan 
toisistaan. Etenkin alokasaikana tuvittain ja 
AuK:ssa koko kurssilla ilmenevä halu puhal
taa yhteen hiileen on yksi hienoimmista ja ai- 
doimmista asioista täällä ankeassa ja har
maassa, mutta myös ajoittain hervottoman 
hauskassa Suomen sotaväessä.

Upseerioppilas 
SAMULI YLITALO

KILTA TIEDOTTAA
Kuluneen toimintakauden aikana on killan 
toiminta tiistaisaunomisen ohella keskittynyt 
lähinnä seuraaviin tapahtumiin:

— Toukokuussa herrasmieskilpailu yhdes
sä Sinibarettien kanssa, jonka kilpailun kilta 
voitti yhdellä pisteellä, elokuussa Rovajärven 
retki, josta on Peku Haapalinnan artikkeli 
Porrastus 3/86:ssa, lokakuussa tietokilpailu 
Sinibaretteja vastaan, jonka ottelun kilta hä
visi kahdella pisteellä, joulukuussa pikkujou
lu sekä tietenkin kesäkuun 4. päivän ja joulu
kuun 6. päivän tilaisuudet.

Uutena toimintamuotona mainittakoon 
jalkapallo, joka harrastus syyskuussa huipen
tui haasteotteluun Sinibaretteja vastaan ja 
jonka varsin tasaväkisen ottelun kilta voitti 
1— 0 .

Toimintakauden aikana on kiltaan kuulu
nut 147 j äsenmaksunsa suorittanutta j äsentä.

Alkaneelle toimintakaudelle on kilta vuosi
kokouksessaan valinnut johtokuntaan seu-

raavat: puheenjohtaja Pentti Väyrynen, vara
puheenjohtaja Teuvo Ikonen ja jäseniksi: 
Tauno Palomäki, Ulla Palomäki, Sirkka 
Ojanperä, Eino Lauren, Göran Bäck, Venho 
Harjula, Eero Tuomikoski, Eino Rönkkö, 
Seppo Kauppinen ja Kalevi Uuro.

Toimintakauden suunnitelmiin kuuluvat 
herrasmieskilpailu, tietokilpailu, jalkapallo, 
pikkujoulu ja jäsenhankinta sekä ennen kaik
kea näin Itsenäisyyden merkkivuotena mah
dollisimman runsas osallistuminen kaikkiin 
yhteisesti järjestettäviin, Itsenäisyyttä sekä 
maanpuolustusta käsitteleviin tilaisuuksiin.

Em. tapahtumista ja mahdollisesti muista
kin tulevista toiminnoista tullaan ilmoitta
maan Pohjalaisen Maanpuolustus-palstalla, 
joten seurataanpa sitä.

Kiltaterveisin 
TEUVO IKONEN

Akku-Alanko Rauman Seudun Osuuspankki
Kellosepänkatu 5, 65100 Vaasa PL 49, 266101 Rauma

Kennelmestarit Ky Laitilan Sanomat
Hallituskatu 1, 28100 Pori PL 8, 23801 LAITILA, Keskuskatu 2
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KIKKIVIAROOLLEN 
PITI MENNÄ

Se on kans yks kauhia kohta ihimisen elämäs, 
kun otethan mukulalta suuri herkku ja nau
tinto elikkä tuata nuan kikki pois. Ja tuttia 
vaan kuanohon sovitetha, jok’ei oo mitään. 
Eikä miltään maistu. Kyllä minä muista, s’oli 
katkera paikka.

Oli niillä akoolla konstit. Kun minäki fäm- 
mäsin vastaha ja paiskasin tutin sianpönttöö- 
hi ja huurin, jotta kikkiä vaan, niin tua äitee 
rumaanen pani kikin päähän tervaa. Ja sitte 
mokkelo suuhun. Hyh helkkarisi

Mutta jos on kova mukula, se nualoo ter
van pois ja massuttaa kun ennenkin. Niin tein 
minäkin.

— Ähäs ämmät, ajattelin. Mutta koskas 
miäs on akkaan kans päriänny? Niili’ oli 
säännöt, ikivanhat ja tepsiviksi koetut. Niin- 
kun seki jotta:

— Jonsei terva auta, niin pikiöliy auttaa.
Siinä tuli mullenkin seinä vastahan, kun se

äitee sitä sutilootti potusta tullen mennen ei
kä hellännykkään. Oli jätettävä kikki ja ru
vettava harioottelemhan polttelemhan. Jota
kin piti imiä, kun oli liika kauvan saanu tot
tua.

Mutta äläkää kuvitelko, jotta se niin yksin- 
kertaasta oli. Taistella siinä piti pualin ja toi
sin monehe laihin. Eikä ne akat peijakkahat 
suinkaan vähällä periksi antanu. Eihän ny to
ki, ne piti päänsä.

Yks vaihet siinä kamppaalus oli kikiltä via- 
roottaminen vängällä ja jopa viarahan emän
nän voimalla. Joo, akat pani kesselin kikkivi- 
aroolle jonkun sukulaasemännän hoteehin, 
kun siltä ei kloppi juliennu kriukua kikkiä.

Minäki jouruun Koskenmäjelle Jussintup- 
han, ku Jussi-isäntä ja äitee olivat serkukset 
ja äitee oli Maija-emännän kans asiasta sopi- 
nu.

Oli se kovaa, voi toki. M’olin kolomannel- 
la, kun syyssatehista maantiätä mennä flis- 
suttelin avoonjaloon Koskelle. Luastarin 
Jaakkoo-isäntä tuli myllykuarmalla mua vas
taha ja toimitti mullen tuttavallisesti ja läm- 
pöösellä äänellä rauhoottavasti jotta:

— Mihinkäs sinä ny nuan yksin mennä res- 
suttelet tällääses satehes?

Niin mä vastasin kovasti kataannuksis jot
ta:

— Kyllä nua meilän akat on titte taatanoo-

ta, kun miähen pitää lähtiä kotua poih näin 
lotkaatet ilmat ja aivan tulhan tähle.

Hiatahan otti, mutta viikos se pahin kikin- 
hinku siälä Koskella multa meni, ku hyvää 
raakaa vaan ethen kannettihi ja sain häärääl- 
lä pikkuflikkaan Mertan ja Annin kans.

Kumminkaan siitä kikin kaipuusta ei ter- 
ves miäs koskaan aivan irti pääse. Aina vaan 
sitä toivoskeloo, jotta voi, kun sais, jonsei ny 
muutoon, niin vaikka salaa. Ai anteeksi hel
kutti, mitä mä taas höpäjänkään.

Tiäsi akat ennen aikahan senki, jotta kon 
kikiltä viarootettu, ei sitte saa antaa yhtään, 
vaikka s’olis kuinka krääkyny. Monet raava- 
hat miähet muisti senkin koittelemuksen an
karana ja käyttääntyyvät vähä hassusti.

Muinoon opiskeluvuasina Helsingis asuun 
Tuurpakan Tanelin kans yhteeses kämpäs 
Neitsytpoluulla kellarikerrokses. Se Taneli 
luki insnööriksi.

Sitte se rakastuu yhtehen siävähä fröökyn- 
hä, joli’ oli oikeen laupiahat öökynät ja terien 
färi kumman keltaanen ku valmihiksi kirnu- 
tus pulituuripotus ja kauhian kuttuvat.

Kuukauren päivät ne seurusteli kiintiästi, 
n’otta s’oli vähä seikasta ku jäykkäyhteys 
kuularuiskus. Mutta sitte tuli väihi vissihi hä
jyä nikapyärää, kun Taneli lopetti koko hy
vän yritöksen kun puukoon päähän.

Ja kun me ehtoosin tenttiä lueskelimma, se 
flikka kulieskeli siitä meirän klasin sivuutte 
katua erestakaasi hailuusen näköösenä kau
kokaipuun vallas ja orotti T anelia.

Kyllä mun tuli fröökynäparkaa oikeen sur- 
ko. Mä sanoonkin Tanelille jotta:

— Mee ny hyvä miäs eres hetkuuseksi ai
kaa sen kans kynkkäämhän, n’otta se lauh- 
tuus. Krekkua vaikka vähä vaan.

Taneli maata rehotti seliällänsä petillä ja 
syynäs siltapalkkien lujuuslaskelmia. Sitte 
kattua möllötti mua kun toisen asialla, nosti 
sormensa opettavaasesti pystyhy ja kariaasi 
rumasti jotta:

— Ei! Ekkö sinä tunne sitä vanhaa sään- 
tyä, jotta kun kikiltä viaroottaa, ei saa antaa 
yhtään!

Eikä piru lähteny, makas vaan.

HÄRMÄN KUUSTAA 
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VARUSMIESTEN JUHLAA
Vaasan Rannikkopatteristosta kotiutettiin 
6.1.1987 yhteensä 701 /86 saapumiserän vän-

Reserviupseeri 
Reserviupseerikerho 
Reserviupseerikerho 
Vaasan Sotilaskotiyhdistys 
Autojoukkojen Vaasan Kilta 
Merenkurkun Kilta

Patteriston komentaja everstiluutnantti Juha
ni H a a p a 1 a luki tilaisuuden alussa seu-

Vänrikiksi:
Upseerikokelas Haltia Olli Petri 
Upseerikokelas Kattelus Vesa Tapio 
Upseerikokelas Korhonen Olli Sakari 
Upseerikokelas Laaksonen Jari Juhani 
Upseerikokelas Laitinen Jari Vilho Jaakko 
Upseerikokelas Lampinen Mika Juhani 
Upseerikokelas Lindström Juha Leo Kalevi 
Upseerikokelas Mattila Timo Henrik 
Upseerikokelas Mustakallio Sakari Juhani 
Upseerikokelas Rinne Jaakko Kalervo- 
Upseerikokelas Ruissalo Ari Juhani

rikkiä, ryhmänjohtajaa ja autonkuljettajaa. 
Heistä parhaina palkittiin:

Vänrikki Mattila Timo Henrik 
Vänrikki Haltia Olli Pekka 
Kersantti Laitinen Jari Vilho 
Vänrikki Rinne Jaakko Kalervo 
Korpraali Linna Marko Kalevi 
Vänrikki Laaksonen Jari Juhani 
Kersantti Toivanen Mika Ensio

raavat Tasavallan Presidentin sotilaskäskys- 
sään julkistamat ylennykset:

4.2. kotiutettiin 240 vrk palvelleet II/86 saa
pumiserän varusmiehet.
Heistä parhaimpina palkittiin:
Korpraali Holmlund Leif Gustav 
Korpraali Hakala Juha-Pekka 
Korpraali Niemi Toni Mikael 
Korpraali Haaponiemi Pasi Harri

KETOLA RAIJA
Malmönkatu 6, p. 114 675

Parturiliike M. Tuomikoski
Asemakatu 48, 65140 Vaasa
K-valinta Suoranta
Malmönk. 5, 65140 VAASA

FERE OY
Yrjönkatu 8, 28100 Pori

YIT on yleinen insinööritoimisto
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki

Jääskeläinen Oy
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 VAASA

HOVIPARTURI
Ylätori 2 krs, 65100 VAASA

Oy Kirjapaino/Pohjanmaan Kansa
PL 18, 65101 VAASA

KÄLVIÄN SÄÄSTÖPANKKI
68300 Kälviä

Porin Videokeskus
Nortamonkatu 1, 28100 Pori

Turun Kyltaseppä Oy
Eteläkauppatori 12, 28100 Pori
SPORTTI JAKET OY
Kankaanmäki, 16300 Orimattila

Kampaamo Salon Gun-Maj
Isokatu 13, 68600 Pietarsaari

Pietarsaaren seudun autokauppiaat
Automyynti U. Nylund, Pietarsaari

KAMERA-LINTALA
Vaasanpuistikko 20, 65100 Vaasa
OY AUTOVEIJOLA AB

Meijerikatu 15, 65100 Vaasa
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KURSSI 94
111/86 saapumiserän miehille aliupseerikoulu alkoi joulukuun kah
deksantena. Ensimmäisen puolikurssin mieleenpainuvimmat ta
pahtumat kovan lukemisen ja työnteon ohella olivat Lohtajan lei
ri, uudenvuoden yö sekä tietysti puolikurssijuhla.

Lohtajan leiristä en tässä yhteydessä kirjoita, vaan keskityn lä
hinnä kahteen viimeksi mainittuun.
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Joululoman jälkeen me oppilaat palasimme 
koululle valmistautumaan uuden vuoden vas
taanottoon. Aliupseerikoulu oli saanut tehtä
väkseen kunnialaukauksista huolehtimisen. 
Kolme tuntia ennen vuoden vaihtumista tyk- 
kilinjan oppilaat siirsivät luutnantti Auvisen 
johdolla kolme tykkiä vankilanrannan eteen. 
Hetkeä myöhemmin saapuivat Vaasan kau
pungin ilotulitusvälineet. Kummankin ryh
män valmistautuessa tehtäväänsä, jäi meille 
tulenjohtolinjalaisille liian uteliaiden juhlijoi
den ’’vartiointi” , kukaan asiaton ei luonnolli
sestikaan voinut mennä saarelle. Pieniä on
gelmia lukuunottamatta kaikki sujui hyvin. 
Ihmiset, joita olikin kerääntynyt rannalle ai-20

ka joukko, saivat nauttia paitsi erittäin hie
nosta ilotulituksesta, niin myöskin yhdenai- 
kaisista tykinlaukauksista, joten mielestäni 
tilaisuus oli erittäin onnistunut. Vietimme to
della erilaisen uuden vuoden, joka säilyy var
masti jokaisen paikalla olleen oppilaan mie
lessä.

Ensimmäisen puolikurssin päätti kurssi- 
juhla. Oppilaskunta oli suunnitellut aliker
santti Häggblomin johdolla hienot juhlat. 
Paikalle oli kutsuttu ja saapunut apukoulut- 
tajien lisäksi tykkilinjan kouluttaja vääpeli 
Lehtimäki, koulun vääpeli sotilasmestari 
Kaivonen, koulun kuraattori luutnantti Auvi
nen, koulun johtaja kapteeni Ahola sekä
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Vaasan Rannikkopatteriston komentaja, 
everstiluutnantti Haapala. Oppilaskunta vas
tasi myös juhlan ohjelmasta, aluksi aliker
santti Häggblom toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Maittavan aterian jälkeen tunnelmaa kevensi 
Vaasan tanssityttöjen esitys. Korpraali Nissi
nen aloitti keskiölinjan edustajana linjojen 
omat ’’ylistyspuheet” , saaden seurakseen 
viestilinjalta korpraali Sorviston, tykkilinjan 
alikersantti Peltoniemen sekä viimeisenä tu- 
lenjohtolinjan alikersantti Kevarin. Tehtäväs
sään parhaiten onnistui Peltoniemi, joka lau
sui muut linjat maan alle. Alikersantti Jouhe- 
lan laulun ja kahvitarjoilun jälkeen seurasi 
sotilasvuoteen petaamiskilpailu. Sotilasmes
tari Kaivonen arvosteli apukouluttajien, ko
kelaiden Aaltoja Saarinen, sängyn voittajak
si. Nuoret ryhmänjohtajat jäivät yleisön petty

mykseksi toiseksi.
Ensimmäiset siviilivieraat olivat jo saapu

neet, kun siirryttiin perinteiseen pokaalien ja 
koon. Jokainen voittaja oli melkoisen ylivoi
mainen, luumupalkinto alikersantti Prosi, 
hitsi korpraali Jouppi, häirikkö korpraali 
Sorvisto, mussu korpraali Mäkeläinen sekä 
nipo alikersantti Häggblom. Loppuilta sujui- 
kin vapaan ohjelman parissa, kunnes valo
merkin jälkeen klo 01.00 kukin siirtyi omalla 
tavallaan koululle ja sieltä yölomille. Minulle 
ainakin kurssijuhla oli hienoja ikimuistettava 
armeijamuisto, ja uskon, etten ole ainoa näin 
ajatteleva.

Korpraali
VILLE LYYTIKÄINEN

TAPSAN GRILLI
Vaasanpuistikko 20, 65100 Vaasa

TIPTOP
Vaasanpuistikko 18, Vaasa
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VIESTILINJA
Aitanen Pasi: Mies Laitilasta, 
joka oli tuvan hiljaisin, ei va
littanut mistään ensimmäisel
lä puolikurssilla, mutta yhtyi 
kuittailuun ja valitteluun toi
sella puolikurssilla. Vapaa- 
ajat menivät matikan opiske
luun. Motto: ’’Lomille 
lomps” .

Keränen Eero: Laihduttaja 
Helsingistä, kaikki tahtoivat 
Keräsen kanssa samaan pöy
tään. Vastusti aukkiin menoa 
viimeiseen asti, mutta joutues
saan taisteli itsensä RTK:hon. 
Armoton lenkkeilijä ja venyt- 
telijä. Motto: ” Ei oo nälkä".

Alaluusua Tuomo: Numme
lan "vahvistus" VaarPston 
viestilinjalle, mies jolla oli pie
ni ivallinen hymyn virne aina, 
kun oli keksinyt jotain. Aina 
tehtävän saatuaan löpisi ja hä- 
röili, kun ei ottanut onnis
tuakseen. Motto: "Vähän va
pisen” .

Kuivalainen Heikki ’’Kuivis”:
(Kurssijulkaisun valokuvaa
ja.) Järvenpääläinen joka tuli 
AuK:iin päästäkseen tutka- 
kursseille. Toimi kurssijulkai
sun valokuvaajana, ja silloin 
huomattiin, että hänellä ei ole 
tulevaisuutta valokuvaajana. 
Tuvan lahjakkain kuorsaaja. 
Motto: "Ei todellakaan . . .”

Immonen Tony: Sipoon ruot
salainen, joka suureksi har
mikseen joutui Vaasaan. 
Omien puheittensa mukaan 
jokaisella IV:llä kiinni. Auki- 
oloaikoina viihtyi Ollissa. 
Ruokailussa aina viimeinen. 
Palellutti nänninsä useasti tal
ven pakkasilla. Motto: ”Mä 
oon vaiheessa, voisko joku 
auttaa vähän". "Hei syötiinks 
kaikki ruoka sieltä pöydästä".

Jouppi Ari: Taek-vvondo taitu
ri Vaasasta, harrastuksen sai
vat tuntea viattomat tupaka- 
verit usein nahoissaan. Kurs
sin hitsipokaalin voittaja. An
toi tupalaisille sikaa joutues
saan tuvan esimieheksi. Mot
to: "Ota ne prillut pois niin 
mä länttään” .

Karo Jyrki: Tosi upseeri Hel
singistä, joka päätti jo alok
kaana mennä RTK:hon, jon
ne myös meni. Oli viestilinjan 
kansikuva. Aina rauhallinen. 
Motto: ” Ei häröillä” .

Lindberg Jari: Radioamatööri 
Vaasasta, joka tuli Tikkakos
kelta 4 päästäkseen tutka- 
aukkiin ja pääsi. Hän oli kurs
sin kuopus, joka puhui syvällä 
kurkkuäänellä, peittääkseen 
todellisen ikänsä. Oli kova en
nakoimaan, mutta oli kum
minkin aina vaiheessa. Kova 
pulttaamaan. Motto: "Eihän 
meillä ole täällä niittään hät- 
tää” .

Sorvisto Kai ”Sore”: Kova fu- 
tari Kokkolasta, jonka harjoi- 
tusanomukset tulivat aina bu
merangina takaisin huonon 
Cooperin juoksun johdosta. 
Kurssin häirikkö, ehdolla 
myös luumupokaaliin, mutta 
hävisi niukasti, koska tavat
tiin kerran harja kädessä. 
Haaveili koko ajan kesämo- 
poista, joille saa antaa sikaa. 
Motto: ”Ei iske Kokkolan 
konstaile".
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Tuomela Osmo: Kimittäjä 
Vaasasta, jonka ääni melkein 
rikkoi laseja. Päivystäjänä ol
lessaan sai mopotkin naura
maan ruokalassa. Koulun sii- 
vouskuningas otti "pulttia" 
aina kun alueet eivät olleet 
kunnossa. Painija, jolla kuu
lema oli liian hyvä kunto en
simmäisellä puolikurssilla 
saadakseen harjoitusvapaata. 
Motto: "Onko alueet siivot
tu".

Vaistola Juha ’’Rafa”: Helsin
kiläinen häröilijä joka tuli 
D ragsv ik in  ’’la h ja n a ” 
VaaRPstolle. Laittoi joka ilta 
verkkarit päälle ja lähti "len
kille" sämpygrillille, jossa sai 
jo kanta-asiakkaan maineen. 
VMTL:n erikoismies, sai aina 
taudin tai toisen, kun oli tie
dossa jotain pahaa. Motto: 
"Joo mutta Dragas meillä oli

Venno Juha: Laitilan hitain, 
ja sen huomasivat tupakave- 
rit, kun ennakoi herätyksen 
puoli tuntia aikaisemmin. 
VK:lla aina auton kanssa 
Vaasaa kiertämässä. Oli erit
täin tarkka siitä, että teki kai
ken oikein. Motto: "Too noin 
niin . . . "

TJ-LINJA
Airaksinen Jukka: Vaasalai
nen henkeen ja vereen. VK- 
vapaina musta bemari lipui 
noutamaan Airia kotiin. Airin 
loma-anomukset tulivat aina 
bumerangina takaisin. Hiih- 
tomarsseista osa selvitettiin 
kymmenellä perättäisellä 
vempulalla. "Pusideijaa” , tu
van ja koko patteriston härs- 
keimmät jutut. Motto: "Hyi 
v..., se oli ärsyttävästi sanot
tu".

Grönroos Eero: Rauhallinen 
porilainen, joka viihtyi omissa 
oloissaan. Pienestä alkukan
keudesta huolimatta RTK- 
paikan hankkiminen ei tuot
tanut ongelmia. Söi salaa äi
din paketeista pullaa ja suk
laata. Aina sama perushymy 
päällä. Motto: "Voi pojat

Heikkilä Mika: Entisenä pi
kajuoksijana Kälviän mies ko
hosi ripeydellään linjanjohta
jan ja apukouluttajien luotto- 
mieheksi. Rauhallinen ja reilu 
perheenisä, jota ei hukitettu 
liikaa. Motto: "Varokaa, ettei 
käy niinkuin Käläviällä".

Heikkinen Tommi: Kypsä, 
kypsempi, Heikkinen. Uima- 
rilupaus Vaasasta, joka keräi
li hyvällä menestyksellä kunt- 
sareita. ”Loma-Tj tosi vähän, 
ai mut joo, ethän sä lähde
kään lomille.” Valloittavasti 
hymyilevältä Heikkiseltä kurs
sin suorittaminen jäi yllättä
vän tiukalle, läpi kuitenkin. 
Motto: ’’Lyytikäinen ei tee mi
tään” .
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Juntunen Pekka: Tuvan hiljai
sin mies Oulusta. Ei koskaan 
pitänyt turhaa kiirettä minkä 
takia oli aina vaiheessa. Toi
minta palkittiin  RtK- 
paikalla, tosin koemenestyk- 
selläkin taisi olla osuutta asi
aan. Motto: ’’Kiirehtimättä 
paras” .

Kakkuri Lasse: Dynamiitin 
vaarallinen perusjätkä Vaa
sasta. puhui jatkuvasti veneis
tä ja autoista. Kakkurilla ei 
ollut koskaan hätää, sillä "jo
kainen sekunti vie lähemmäk
si siviiliä” . Kurssijuhlien jäl
keen koulun levottomin mies. 
Motto: ”Ei se niin vaarallista 
o o ” .

Kevari Harri: VPS:n taistele
va futari, joka juoksi itsensä 
RtK:hon. Ikuinen marttyyri, 
joka hermostui helposta. Ei 
koskaan kiinni, HV:t ja VK:t 
kuluivat treeneissä ja Ollissa. 
Motto: ”Ei iske iltatoimet, 
HV kymmeneen” .

Latvanen Jarmo: Tuvan tun
nollisin siivooja Ulvilasta. Rei
lu kaveri, ei koskaan pahaa 
sanaa kurssikavereista. Äidin 
lähettämät kääretortut tarjot
tiin koko tuvalle. Leipurin 
poikana nakkiaukki oli ainoa 
vaihtoehto. Motto: ’’Voi vitsi

Moisio Pasi: "Stadin kundi" 
Kauniaisista. Pieni mies täyn
nä tulta ja tappuraa, aamuisin 
tosi kireänä. VK:t kuluivat 
poikkeuksetta pizzalla Miche
langelossa tai kaljalla Ollissa. 
Koulun kansainvälisin mies; 
omistaa hollantilaisen tyttöys
tävän, joka asuu Pariisissa, ja 
jonka kanssa puhutaan eng
lantia. Motto: ’’Could you call 
me later” .

Olkkonen Jussi: Tosi viheltäjä 
’’J e p p ik s e s tä ” . V arm a 
RtK:hon menijä jo alusta as
ti. Patteriston ennätys VK:lla, 
5 tuplaa ja 5 pitkää (=  Olk
koset). Ikuinen hitsi ja tappe
lu siivoushukeista. Motto: 
’’Hiveleekö?”

Rantala Kari: Vannoutunut 8 
kuukauden mies Seinäjoelta. 
Aluksi aukin pikkuaikuinen, 
mutta muuttui II puolikurssil- 
la todella letkeäksi huulivei- 
koksi. Mies, joka HL-lomaa 
metsästäessään ehti lupautua 
hoitamaan provinssirokin yk
sin. Hiihtomarssit eivät todel
lakaan olleet Karin mieleen. 
Motto: ’’Mitä tulee jouk
koon?”

Lyytikäinen Ville: Tuvan 
"poika” Helsingistä, joka oli 
aina äänessä. Lähti VK:lle 
tyttönsä luo aina ensimmäise
nä klo 18.00, tuli viimeisenä 
klo 21.59, vaihtoi vaatteet ja 
soitti tyttöystävälleen. Muu
tenkin aina puhelimessa. Läh
ti Ratekoon . . .  Ai niin, ei 
ihan päässyt. Tuvan huonoin 
kaappi ja siiviilimäisin sänky. 
Motto: ’’Stadissa on kaikki ai
na suurempaa” .

t
 Rantala Reijo: Rento mies 

Alajärveltä. Repeltä meni 200 
kaksi kertaa rikki, ensin mo
pona ja sitten komennuksen 
kuluttua uudelleen aukissa. 
Kyllästyi ainaiseen valitteluun 
pitkästä tukasta ja kävi 1. pat
terilla parturissa, seurauksena 
lempinimi Kekkonen. Kaikki 
haukuttiin vuoronperään 
’’apiksiksi” . Motto: ”Uuuh 
jeah” .
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Virtanen Jari: Kurssin pisin 
mies Pietarsaaresta, jolle ei 
normaali sänky riittänyt. 
"Ruotsalainen" Virtanen ve
tää lippaaseen, kun muut ve
tää lippaan. Kuittaili aukin 
loppumista 30 päivää ennen 
loppua ja lähti Tilkkaan leik
kaukseen, "hyvä huki". Mot
to: "Annajämät” .

Vuorenlehto Kari: Ekonomin 
alku Helsingistä. Linjan prii
mus, joka päätti jo mopona 
mennä RTK:hon ja hoitelikin 
homman helposti kotiin. Ikui
nen töpisijä sotahälytyksestä, 
tetsarit aina valmiina. Löysi 
viat aina toisista. Motto: "Mi
tä miehet tötöilee?”

TYKKILINJA
Friman Kai: Linjan hulvaton 
huuliveikko, joka sanoi asiat 
suoraan niin kuin ne olivat. 
Kokkolan jääkiekkolupaus, 
joka oli hyvin väsynyt kurssi- 
juhlien jälkeen, sai jopa rike- 
taulun nollattua. Väsyneen 
limsakoneen väsynyt hoitaja. 
Heittäytyi II puolikurssilla. 
Motto: "Voi että mä oon väsy- 
ny ihminen".

Hankimaa Jonne: Jonne Po
rista. Piti tulla autokuskiksi 
mutta hyvän koulumenestyk
sen takia lähtikin Rt- 
kouluun. Tunnettiin myös Po
rissa kovana playboyna. Il
meisesti uhkea kokoja mahta
va rintabasso saivat aikaan tä
män. Motto: "Mä oon va- 
paaehtonen".

Häggblom Timo: Nipottaja 
Vaasasta, joka sai kuin saikin 
pokaalinsa. Tavoitteena RtK 
ja sinne hän myös pääsi. Mot
to: "Koska tulee rättirum- 
paa?”

Jäkärä Heikki: Pieni suuri 
mies Porista. Piiloluumu, joka 
teki paljon tekemättä mitään. 
Hymyllä vaikutusta poruk
kaan.

Koskiniemi Kimmo: Linjan 
toinen autokuski, joka käy
tännön kokeessa näytti mitä 
osasi. Sai ampumaleirin jäl
keen lisänimen Kimmo 100 
Koskiniemi. Hajoitti Golfinsa 
perän IV:ltä tullessaan. Mot
to: "MITÄ????”

Heinonen Erkki-Tapani ”Jy-
vä”: Erkki Vaasasta, jonka 
suurin toive on päästä armei
jan leipiin. Omisti murrosää- 
nen joka kaikui käytävillä Er
kin ollessa tuvan esimiehenä. 
Lähti Rt-kouluun kieli ruske
ana. Patteriston paras uimari. 
Motto: "Musta tulee kapiai- 
nen, ihan totta” .

Manner Petri: Laskettelija- 
hullu, joka tykkäsi rauhalli
sesta toiminnasta. Lähti nak- 
kiaukkiin, luvaten kurssikave- 
reille ylimääräisiä pannukak
kuja. Ei juonut limsaa ja hy
vin huonosti makeisetkin teki
vät kauppansa. Motto: "Kyllä 
tää on sellainen firma” .
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Mäkeläinen Pasi: Iloinen 
mussuttajapoika Vaasasta, jo
ka mussutuksen voimalla vah
visti ylävartaloaan päivittäin. 
Taek-wondon harrastaja Huu- 
toniemestä, jonka suurinta 
herkkua olivat ilmeisesti ba
naanit. Valittiin kavereiden 
keskuudessa VMTL:n pu
heenjohtajaksi. Hoiti kurssin 
urheiluvastaajan tehtävät erit
täin ansiokkaasti. Motto: 
"Niin, muttaeikö . . . "

Salejärvi Jarkko: Mies Mänt- 
sälästä, joka teki vaikutuksen 
rauhallisuudellaan. Tykkäsi 
suklaansyönnistä ja tietenkin 
äitin leipomista pullista. Soit- 
teli pitkiä puheluja tyttöystä- 
välleen — puhelin aina varat
tuna Jarkolle. Tästä tuohtu
neena kaverit aikoivat ostaa 
"Salelle” oman puhelimeen. 
Motto: "Mäntsälä mielessäin, 
on . .

Paalavuo Jarkko: Jyväjemma
ri Reisjärveltä. Hiljainen 
mies, joka pisti kavereita jär
jestykseen iltatoimissa. Saa
tuaan tiedon ase-aukkiin 
pääsystä heittäytyi -täysin. 
Muutti nimensä kesken kurs
sin ranskalaisittain Jacques 
Palavu'ksi. Motto: "Ei iske 
ase-alikessulle” .

Paju Jari: Ihmeellinen unike- 
ko: sulkiessaan silmänsä aloit
ti välittömästi kuorsaamisen. 
Kun hänelle huomautettiin 
asiasta, väitti hän ettei ollut 
edes nukkunut vielä. Luki il
taisin mietelauseita ja haaveili 
kodista Loimaalla. Motto: 
"Lomille lops".

Peltoniemi Petri: Mies Kok
k o la s ta , jo n k a  lom a- 
anomukset perustuivat suo
raan Grimmin satukirjaan. 
Ehdoton RtK:sta kieltäytyjä, 
joka halusi lääkintä-aukkiin 
ja pääsi. Kurssijuhlissa hauk
kui muut linjat puheessaan ai
van lyttyyn.

Sjöman Ilpo: Tuvan kovin 
rock'n'roll-mies, joka iltaisin 
otti kitaran kaapin päältä ja 
pisti rokaten. Hurjasteli IV- 
iltaisin "pösöllään" pitkin 
Vaasan katuja. Motto: "No, 
ilmotusta peliin” .

Vuorenpää Joona: Helsingin 
poika, joka vahvasta mussu- 
tuksesta huolimatta ei saanut 
mussupokaalia. Jos tuvasta 
jollain oli tavaraa hukassa, 
löytyi se melkein aina Joonan 
kaapista. Ilahtui pääsystään 
Rt-kouluun. Motto: "Älä 
mussuta".

Vuorinen Sauli: "Sauli Soppa 
Sensei Vuorinen” Vaasasta. 
Hallitsi IV-illan jälkeen täy
dellisesti monimutkaisimmat 
Kungfu-liikkeet, joista tai- 
dokkaimpana mainittakoon 
"pää edellä” -hypyt. Lohdu
tuksena miehen Taunus- 
haaveille mies pääsi autokus
kiksi.

Prosi David: Koulun ehdoton 
kuningas Vaasasta, luumu 
vailla vertaansa. Täytteli ah
kerasti nippa nappaansa. Tu
van akrobaatti varsinkin ilta- 
vapaiden jälkeen.

Wasastjerna Klaus ’’Klaude”:
Pietarsaaresta. Tuvan kovin 
sissi, joka leirillä ollessaan on
nistui murtamaan etuham
paastaan palan. Omisti tämän 
jälkeen poikamaisen hymyn. 
Motto: "Mä sitä vaan että
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Ala-Kokko Vesa: Kylämouho 
Kauhajoelta, jonka IV-illat 
sujuivat rattoisasti Hankkenil- 
la tai Ollissa. Kadettikoulu 
suurena haaveenaan hän sai jo 
puolikurssin jälkeen korpin 
jämät. Näistä ylpeänä hän al
koikin vältellä hukeja, jotka 
eivät muka sovi korpin arvol
le. Vesalta nähtiin nopeaa toi
mintaa vain IV-iltaisin. Mot
to: "Meillä Niinisalossa . . .”

KESKIÖLINJA
Björklund Mats ’’Björke”:
Tupamme vaasalainen ruotsa
laisvahvistus. Hauskuutti lin
jaamme purjehdustarinoillan- 
sa, jotka osoittivat pelastuslii
vien hyödyllisyyden. Innostui 
pistimen saadessan jopa siinä 
määrin, että hänet määrättiin 
jäähdyttelemään 8 okkv:n ver
ran. Leppoisa tyyppi, joka 
tuskin koskaan hermostui, ta
pahtui mitä tapahtui. Motto: 
"Ei aina voi onnistua” .

Eskola Ari: Mies, jonka Rate- 
koon lähtöä tupakaverit vas
tustivat viimeiseen asti. Mutta 
ei auttanut, Ari lähti etelään 
vieden massiivisen mankkan- 
sa mennessään ja jättäen jäl
keensä syvän hiljaisuuden. 
Hallitsi myös tietokoneet yrit
täen turhaan selvittää meille 
tiedonkulun hienouksia. Hä
nen mottonsa kirjoittaminen 
tuotti meille tiettyjä vaikeuk
sia. Motto: "Ekstrapoloidaan- 
ko vai interpoloidaanko tä
mä?”

Erpo Sami ”Epa”: Asfalttisis- 
simme Lauttasaaresta, särmä 
mies sekä linjamme ainoa ali- 
keisar RtK-miesten lähdet
tyä. Ehkä juuri siksi kieltäy- 
tyikin kohteliaasti korpraalien 
yrittäessä hukittaa häntä. Tu
van siistein kaappi ja kiiltä- 
vimmät kengät. Sopeutui no
peasti Vaasan yöelämään, 
VK:iden ja I V:n sallimissa ra
joissa. Motto: "Sori vaan, 
mutta ei iske” .

Gullman Tom ’’Pikku Gulle”:
Mies, joka rakasti tst- 
koulutusta todistaen, että 
Vaasan veri ei todellakaan va
pise, paitsi milloin vaimo tuli 
käymään, jolloin Tomppa 
osoittautui selvästikin tupam
me romanttisimmaksi sieluk
si. Hänen seurassaan tulevat 
alaiset viettävät varmastikin 
monia vauhdikkaita tuokioi
ta. Piti huolen siitä, että sii
voojat toimivat ripeästi, kun 
hänellä oli VK. Motto: "Nyt 
ei mene hyvin” .28



Jouhela Mauno ’’Jauhela”: Jo
etukäteen oli selvää, että kurs
sin priimus tulisi keskilinjal
ta, epäselvää oli vain, kuka se 
olisi. Kunnia lankesi tuvan 
trubaduurille, joka kitaroin- 
nillaan hankki pari kuntsaria- 
kin, vaikka tupakaverit eivät 
aina ihastuneita ainaiseen 
rämpyttelyyn olleetkaan. Sai 
satusedän tittelin ainaisilla 
vitseillään. Motto: "Hei pojat, 
ootteks te kuulleet. . .”

Mattila Janne ’’Iso Vaalee”:
Linjan reissumies Porista. 
Omisti linjan mahtavimman 
ruokahalun, toteutti komen
non "valmistautukaa ruokai
luun lähtöön” singahtamalla 
kaapillensa syömään vähän 
pohjia. VK:t kuluivat puntti
salilla treenaten. Mies paikal
laan, kun pitkän hiihtomars- 
sin lopuilla vielä kaivattiin ah- 
kionveistäjää. Piti tuvan he
reillä rapistelemalla eväitään 
ennen ja jälkeen hiljaisuuden. 
Motto: "Varo vaan, ettei sua- 
kin tartte lyödä tattiin".

Kiiski Ilkka: Tuvan isähah
mo, joka kuitenkin hylkäsi 
poikansa ja häipyi Rt- 
kouluun. Kurssin Pub- 
tikkamestari. Tampereelta, 
jolla myös tykistöhommat oli
vat hyvin hanskassa. Motto: 
"Miksi eteenviennissä laite
taan etutähtäin silmien tasal
le, sillä takatähtäimen läpi- 
hän me kuitenkin katsom
me?”

Nieminen Petri ”Nipa”: Oma
si kurssin ehkä erikoisimman 
marssityylin, hallitsi myös 
luumuilun jalon taidon, tosin 
puolikurssin jälkeen ote sel
västikin löystyi, ja mies löytyi 
muodosta yhä useammin. Eri
koistui lomapuvun pukemi
seen, mikä sujui vähintäänkin 
ripeästi. Muutenkin osoitti 
selvää piristymistä vapaan lä
hestyessä, vaikka tavoilleen 
uskollisena kiroilikin aina sii
tä aiheutuvaa "rättirumpaa". 
Motto: "En mä voi nyt tulla, 
mulla on väsy ja väärät vaat
teet".

Lehtola Timo ’’Timppa”:
Vaasan konsta, joka oli aina 
ensimmäisenä nukkumassa, 
myös ensimmäisten joukossa 
VK:lle mentäessä, jotka ku
lujatkin aina viime minuut
teihin asti. Omisti tuvan ul- 
jaimman profiilin, leukansa 
ansiosta, tosin hukin uhatessa 
ko. profiili oli hyvin vaikeasti 
ihailtavissa, miestä kun ei 
löytynyt mistään. Tosipaikan 
tullen hänet löytää todennä
köisesti Hankkenilta. Motto: 
"Ei auta, taas pitää lähteä 
VK:lle. Yrittää aina VLV:llä 
diskoissa käyttää alkoholia, 
mutta ei onnistu” .

Nissinen Juha: Selvittelyä Es
poosta, jolla selvästikin on tu
levaisuus politiikassa. Hän ei 
selvinnyt mistään alle viiden 
lauseen: "Herra kokelas,
korpr N., mutta eikös asiaa 
voi ajatella myös näin . . ." 
Yritti opettaa jopa ylil Saari- 
mäkeäkin erikoiskoulutukses
sa. Linjan lipevin mies, puhui 
itsensä jopa apukouluttajien 
kahvirinkiin. Oliversin tiskin 
uskollisimpia kiillottajia. 
Motto: "Höpsistä".
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Vuorinen Kai ’’Monsieur 
Vuorinen”: Vakaa ukkomies 
Vaasasta, jonka ajatukset 
usein askartelivat muissa kuin 
armeijan asioissa. Kiireen 
uhatessa korkeintaan mies it
se kiihtyi, liikkeet eivät. Pin
taliidosta hänet tapasi vain 
hänen singahtaessaan viime 
minuutilla aukkiin vainionsa 
luota. Motto: "Missä ihmees
sä mun avaimet taas on?”

Ylitalo Samuli ’’Samuli”: Sel
vä RTK-mies, joka kuitenkin 
jatkuvasti hermoili sinne 
pääsyä. Vapaa-aika kului tu 
van nurkassa istuen kirja kä
dessä ja mahtava pino eväitä 
vieressä. Sai usein kirjeitä, joi
den tuoksu sulostutti koko tu 
van ilman, jopa siinä määrin, 
että pojat rupesivat kysele
mään hänen tyttöystävänsä 
osoitetta, tosin tuloksetta. 
Motto: "Kerpele, riittääkö 
nää pisteet nyt varmasti” .

HUNAJA — URHEILIJAN LUONNOLLINEN VAIHTOEHTO
Hunaja on monipuolinen ravintoaine. Pääosa hunajasta koostuu elimistöön heti imeytyvistä sokerilajeista. 
nimittäin hedelmäsokerista eli fruktoosista ja rypälesokerista eli glukoosista. Meniläiset ovat siis jo etukäteen 
suorittaneet ruokosokerin eli sakkaroosin muuntamisen, rämänhän ihmisen elimistö joutuu aina tekemään 
nauttiessaan tavallaista sokeria tai tärkkelyspitoista ravintoa. Typpipitoisia yhdisteitä hunaja sisältää alle 
1 % :n, mutta ne ovat oleellisen tärkeitä htmajan ominaislaadulle ja sen vaikutuksille ihmisen elimistöön. 
Nämä yhdisteet tulevat sekä mehiläisistä itsestään että kasvien kukista. Kysymys on lähinnä entsyymeistä, 
jotka edesauttavat ravintoaineiden siirtymistä solujen käyttöön. Tällaisia entsyymejä ovat esimerkiksi inver- 
taasi. sakkaraasi, diastaasi ja glukoosioksidaasi, jota sanotaan myös inhibiiniksi ja jolla on hunajan säilyttävä 
ominaisuus, sillä se tappaa bakteereja ja muita pieneliöitä tai enstää niiden lisääntymisen. Typpipitoisissa 
yhdisteissä esiintyy myös joukko aminohappoja, koliinia ja asetyylikoliinia. Näillä on kullakin oma merki
tyksensä hunajan arvokkaissa vaikutuksissa ihmisen elimistöön. Edelleen hunajassa on monipuolinen valikoi
ma kivennäisaineita ja etupäässä siitepölystä johtuen myös pieniä määriä vitamiineja.
Hunajaa käytetään kahdesta eri syystä. Ensinnäkin hunajan rypälesokeri imeytyy suolistoa rasittamatta suo
raan vereen ja lisää lihasten polttoainetta heti. Hedelmäsokeri kulkeutuu suolenseinämästä maksaan, jossa 
se varastoituu maksatärkkelyksenä muuttuakseen myöhemmin rypälesokeriksi ja kulkeutuakseen kehoon. 
Hedelmäsokeri aiheuttaa maksassa eräiden aineenvaihduntatuotteiden erittymisen kehoon. Hedelmäsokeri 
aiheuttaa maksassa eräiden aineenvaihduntatuotteiden erittymisen vereen, jotka vaikuttavat virkistävästi 
sydämen toimintaan. Hunaja on siis erittäin sopivaa toipilaille sekä väsymyksen poistamiseen. Se lisää suori
tuskykyä ja kestävuuttä. Urheilijoille hunaja on erinomainen voimanlähde huippusaavutuksiin pyrittäessä. 
Esimerkiksi Kanadan liikuntakorkeakoulun prot. Lloyd Percivalin mukaan hunaja ei saisi puuttua val- 
ennusajan ruokavaliosta. Voimakkaan rasituksen jälkeen elimistö sietää hunajaa huomattavasti paremmin 
kuin keinotekoisia suola-sokeriliuoksia, jotka monasti oksennetaan heti nauttimisen jälkeen.
Ioisaalta hunajan jatkuva päivittäinen käyttö edesauttaa elimistön vastustuskykyä tartuntatauteja vastaan. 
Hunajan bakteereja tappava vaikutus on esimerkiksi glukoosioksidaasilla ja näin kylmettymisbakteerien 
aiheuttamat kurkkukivut voidaan pitää kurissa. Hunajaa ei saa kuumentaa yli 50 asteen, sillä silloin ky
seiset tehoaineet tuhoutuvat. Näin on tehty usein ulkomaiselle hunajalle eikä se siis ole yhtä arvokasta kuin 
kotimainen. Hunajan runsas entsyymisisältö tehostaa muiden ravintoaineiden hyväksikäyttöä ja näin yleis
kunto kohenee. Erityisesti hunajan flunssanvastustuskykyä voidaan lisätä nauttimalla samalla jotain hyvin 
C-vitamiinipitoista ravintoa, esimerkiksi mustaherukkaa, ruusunmarjaa tai peräti tyrniä. Tutkimusten 
mukaan hunaja edistää lihastyötä, sydämen ja maksan toimintoja, auttaa verenmuodostuksessa ja helpot
taa ruoansulatusta. Näitä vaikutuksia voidaan perustella hunajasta tähän asti löydetyillä aineilla. Kyseessä 
on monasti suhteellisen pienet määrät niitä, mutta on huomattava, että ne ovat sataprosenttisesti biologi
sesta luonnosta itsestään päinvastoin kuin lääketeollisuuden sunteettisesti tuottamat aineet, joita useimmat 
ihmiset "sokeasti” ahmivat. Hunaja on oivallinen apu ihmisen omalle loistavalle puolustusmekanis
mille taistelussa bakteereja ja viruksia vastaan.

KOTIMAISTA HUNAJAA. OY HUNAJA YHTYMÄ
Puhdasta hyvää Sinulle ja perheellesi Loimaa, puhelin 923 76 222

Kukkaishunajaa kun käytät, tarmosi ja terveytesi vaatimukset täytät.30



VARUSMIEHEKSI
Tuo vanha tuttu opas, jota tuli monet Kerrat selattua ennen inttiin 
tuloa, antoi tietenkin oman kuvansa systeemistä.

Toinen puoli syntyi niistä jutuista, joita intin käyneet kaverit in
nolla kertoivat ohjeeksi uudelle alokkaalle. Tosiasiassa tunteet ja 
tilanteet ovat olleet hyvinkin kaukana niistä odotuksista, joita 
tänne tullessa oli. Puoleen ja toiseen.

Alokasaikana koko se värikäs joukko suhteel
lisen samanikäisiä nuoria miehiä pyritään 
prässäämään siihen muottiin, jota siviilit kut
suvat nimellä sotilas. Toisille se tietää monien 
uusien asioiden opettelua, toisille taas mo
nien vanhojen unohtamista. Toisaalta juuri 
alokasajan värikkyydestä syntyvät ne parhaat 
kauhujutut, joita voi kertoilla nuoremmil
leen, heh heh.

Yksiöistä intissä, vikaa vintissä, sanotaan. 
Varsinkin niille ’’onnellisille” , jotka pääsevät 
/  joutuvat aliupseerikouluun. Täytyy myön

tää, että kyllä tuo 90 YP:tä tuntuu. Varsinkin 
kun saman vuosikerran tykkimiehillä on TJ 
vajaa sata. Toisaalta AuK:n koulutusohjelma 
tekee tuon 90 pvää sen verran mielekkääm- 
mäksi, ettei sinne lähtöä ole katunut. Ja puo- 
likurssijuhlat ovat kyllä tapaus, jota ei unoh
da.

Kolmantena asteena varusmiehen uraput
kessa onkin sitten Rt-koulu, jossa hikoilee se 
ns. 7 Tom parhaimmisto, joka haluaa läpi
käydä alokasajan ikimuistoiset ’’luontoret
ket” ja ’’partiolaisharjoitukset” vielä kolman-
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teen kertaan. Näinhän sitä sanotaan. Tosiasi
assa en olisi uskonut, että intissä joutuu luke
maan niinkin paljon kuin RtK:ssa joutuu.

Loppuun haluaisin liittää laulun, jonka vä
säsin kerran kolmen viikon kiinniolon jälkeen 
matkalla kotiin, ja jonka esitin kurssitovereil
leni ja koulun johdolle Aukin puolikurssijuh- 
lissa. Tosin hieman esityskelpoisemmaksi so
vitettuna.

(Sävel: Kyllä maalla on mukavaa)
1) Kun me inttiin jouduimme, yhdessä näin 

päätimme: tästä kahdeksalla selvitään, ei olla 
yhtään enempää. Kun punkan kanssa taistel
tiin ja manttelia rullattiin tuli mieleen tuttu 
lause tää, en kyllä tänne töihin jää.

Ch) Kyllä kaveritkin kertoi sen, että täällä 
oppii tsemppiksen. Täällä Suomen pojat saa 
isänmaata puolustaa.

2) RK:lla kun ammuttiin ja taulusta reikiä 
etsittiin monet tuumi niinkuin minäkin, am
muin tauluun kaverin. Sulkeisissa eräissä oli 
kenttä täysin jäässä. Silloin poistumisen 
suunta näin oli ripein alaspäin.

3) On kurssi viimein lopuillaan ja parhaat 
lähtee etelään. Siellä Rt-koulu odottaa oppi
laita Vaasasta. Jotka ryhmänjohtajiksi jää, 
saa yksikössä levyttää. Ei iske oppitunnit
kaan, vaikkajoskus marssitaan.

N O K IA , informaatiojärjestelmät
Keskuskatu 7 H:ki,

Tietokonejärjestelmien markkinointi
PL 780 00101 H:ki
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VIESTILINJAN
LEIRITUNNELMIA LOHTAJALTA

Ja vihdoinkin koitti se päivä, jolloin meidän piti lähteä leirille Loh
tajalle. Viestilinja oli valmistautunut jo edellisellä viikolla ja olim
me täten valmiina lähtöön. Pakkanen oli kova ja me palelimme jo 
etukäteen kun ajattelimme pitkää automatkaa. No onneksi tuli 
muutos ohjelmaan ja lähtö viivästyi päivällä.

Tiistaina puoleltapäivin olimme perillä ja al
koi ensimmäisten asemien teko. Viestilinjalla 
oli melkoisesti linjojen vetoa ja radioiden 
käyttökuntoon laittoa. Homma ei aluksi oi
kein sujunut. Linjat valmistuivat hitaasti ja 
yhteyksiä ei saatu määräajassa kuntoon. Tä
mä johtui ainoastaan harjoituksen puuttees
ta, mutta leirin lopulla asiat hoituivat odote- 
tullatavalla.

Ilta oli jo pitkällä kun saimme kaikki kun
toon. Viestilinjan tehtävät eivät kuitenkaan 
loppuneet vaan osa oli radiopäivystäjänä ps- 
tovaunussa ja välillä vikapartio linjoja korjaa
massa.

Vihdoin alkoi sekä pelätty että odotettu ko- 
vapanosammunta. Vaunussa oli todella jän
nittynyt tunnelma kun ensimmäinen tuliko- 
mento tuli SANLAN näyttöön. Onneksi meitä 
oli opettamassa ja neuvomassa alikersantit 
Huitu ja Tervo sekä tietysti kouluttajamme 
ylivääpeli Karhula. Toiminta pstossa oli vaa
tivaa ja tarkkaa, missään ei saanut tehdä vir
heitä. Onneksi kaikki meni puikkoihin. Suu
ri helpotuksen huokaus pääsi oppilaiden 
suusta, kun tuli viesti VIH LAM TUTA.

Asemien vaihto teki paljon töitä viestimie- 
hille. Linjat piti purkaa, samoin linkki- 
masto ja taas vastaavasti rakentaa uudessa 
asemassa.

Vihdoin koitti se odotettu päivä jolloin leiri 
loppui. Tämä päivä oli kuin uuden elämän al
ku. Ensimmäiseksi mieleen tulivat sauna ja 
pehmeä vuode.

Leirin jälkeinen päivä oli varattu kalusto- 
huoltoa varten. Puhelimet, radiot ja kelat tar
kastettiin ja huollettiin. Kun kaikki oli val
miina voitiin todeta että leiri oli lopullisesti 
ohi.

Tämä ( leiri oli jokaiselle mieleenpainuva 
kokemus. Saimme hyvän ja havainnollisen 
kuvan viestimiehen toiminnasta maa- 
ammuntaleirillä. Toisaalta leiri opetti meille 
millaista on elämä todellisuudessa sodan ai
kana, on kylmä ja nukkuminenkin jää vähiin.

Kokonaisuudessaan leiri oli mukava mutta 
raskas. En vapaaehtoisesti lähtisi uudestaan.

Korpraali 
PASI AITANEN

MAI THAI Parturiliike Kaarin Sandberg
Antinkatu 15, Pori, puh. 13 821

-  KIINALAISTA
KÄSITYÖTÄ JUHA RANTALA

62720 S1SSALA

Raastuvankatu 22 P. (961) 129 960
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LOHTAJAN AMPUMALEIRI 
1 2 . 1 .  — 1 7 . 1 . 1 9 8 7

Erittäin kova pakkanen lisäsi vielä jännitystä. 
Kovimpien pakkasten aikoihin toivoimme, 
että leiri siirrettäisiin myöhemmin pidettä
väksi. Mutta ei, matkaan lähdimme, tosin 
päivän suunniteltua myöhemmin. Matka 
Vaasasta Lohtajalle oli ikimuistoinen, vetoi
sessa autossa miehet olivat aivan jäässä. Mat
ka kului tuskastuttavan hitaasti, mutta vii
meinkin oltiin perillä.

Ensimmäinen teltan pystytys ei omalta tj- 
ryhmältämme oikein sujunut, ja varsinkin 
naamiointi oli aivan uusi asia. Lopulta kui
tenkin saimme kaiken valmiiksi ja pääsimme 
kaminan lämpöön kuulemaan tulevaa ohjel

maa.
Seuraavana päivänä vaihdoimme taas ase

maa, nyt aseman pystyttäminen sujui jo huo
mattavasti ripeämmin ja se parani päivä päi
vältä.

Ensimmäisenä leiripäivänä pääsimme jo 
johtamaan tulta. Teoriassa opitut asiat alkoi
vat pikkuhiljaa luistaa myös käytännössä. 
Epäselviksi jääneet asiatkin alkoivat valjeta. 
Ilmakin oli lauhtunut, joten mikään ei voinut 
estää leirin onnistumista.

Seuraavana päivänä saapui kenraalimajuri 
Jaakkola seuraamaan patteristomme toimin
taa. Toinen tulenjohtue määrättiin johta-

KESKIÖMIEHEN MUISTOJA 
TALVITOIMINTALEIRILTÄ

Talvisodalta se tuntui meistä Vaasan Rannik
kopatteriston varusmiehistä. Nenä paleltui jo 
AuK:n ja ruokalan välillä, saati sitten kuu
den päivän ampumaleirillä, joka oli lähesty
mässä. Eläteltiinpä jo toiveita leirin lykkään
tymisestä. Lohtajalle kuitenkin lähdettiin, to
sin päivää myöhemmin kuin oli alunperin 
suunniteltu. Ennen leiriä meille annettiin 
runsaasti opetusta siitä kuinka estetään palel
tumien synty. Leirin odotustunnelmat olivat 
melko j ännittyneet.

Pitkän ja viluisen matkan jälkeen saimme 
ensimmäistä kertaa tutustua kuuluisaan Loh
tajan ’’Malibu Beachiin” . Maisemat olivat 
upeita ja täysikuun kollotus täydensi luonnon

kauneutta. Ensimmäinen asema oli keskellä 
metsää hyvin suojaisessa paikassa. Asemaan 
ajo meni meidän keskiömme osalta suurem
mitta kommelluksitta, paitsi että heti aluksi 
olimme vähällä polttaa telttamme, josta jo 
keskisalko ehti hetken roihuta.

Toinen asema sijoittui perisuomalaiseen 
kangasmetsään. Tuosta paikasta ainut mie
leen jäänyt seikka oli Pohjanmaan Sotilaslää
nin komentajan vierailu torstai-iltapäivänä. 
Välittömästi kenraalin vierailun jälkeen läh
dimme jälleen ajoon ja suunta oli harjoitusa
lueen eteläisin kärki. Tämä asemapaikka oli 
ylivoimaisesti kaunein, se sijaitsi korkealla 
kalliolla aivan meren rannalla. Paikalla sijait-



Meille tulenjohtolinjan oppilaille Lohtajan ampumaleiri oli oike
astaan ensimmäinen varsinainen rannikkopatteriston leiri. Oma- 
simme näet todella vähän kokemusta metsässä yöpymisestä, 
mutta vielä vähemmän tiesimme patteriston tykkiampumaleireis- 
tä. Takana oli tosin paljon teorian harjoituksia oman linjamme to i
mista.

maan tulta, kun taas me olimme rannassa 
asemissa valmiina tulittamaan valojuovaluo
deillamme vihollista. Tykistön tuli pysyi hyvin 
koossa, ja meidänkin valojuovamme löysivät 
melko tarkasti maalipahvin.

Yöammunnassa saimme seurata ammun
toja tulenjohtajan silmin. Oli todella vaikeaa 
suorittaa korjauksia, oppilaan silmä kun ei 
tosiaankaan ollut moiseen tottunut. Tulokset 
olivat kuitenkin hyvät, sillä kolmesta ’’maali- 
lyhdystä” kaksi sammui.

Oli outoa, miten leirielämään tottui. Kaksi 
päivää, ja kaikki alkoi luistaa, vain kylmät il
mat haittasivat. Leirin aikana meistä tj-

miehistä näki selvästi kehityksen, koordinaa
tit löytyivät, tj-tasot valmistuivat paljon nope
ammin ja jokainen toiminta kehittyi rutiinin 
lisääntyessä.

Paluumatka kasarmeille sujui paremmin 
pakkasen lauhtumisen vuoksi. Omaan vuo
teeseen oli mukava levittäytyä pitkästä aikaa. 
Leirin kokemukset olivat pääosin myönteisiä, 
ainoa todellinen haitta leirillä oli todellakin 
kylmyys.

Korpraali 
V. LYYTIKÄINEN

Oli tammikuu, vuosi 1987. Pakkasta oli ollut jo useamman päivän 
ajan yli -30°C ja pakkasennätyksiä rikottiin maan joka puolella. 
Suomi kangistui kohmeeseen. Lehdet kirjoittelivat kiivaasti pak
kasen aiheuttamista ongelmista: puhuttiinpa jopa vuoden 1940 
talvisodan tammikuusta.

si korkea näkötorni, josta saattoi kuulaalla il
malla nähdä kauas ulkomerelle. Oli mieleen- 
jäävä kokemus nähdä auringonlasku tuollai
sella paikalla.

Perjantai-ilta oli leirin haastavin. Keskiö 
siirtyi pimeällä todella tiheään korpiryteik- 
köön ja miehien vähyyden takia asemapaikka 
valmistui vasta aamupyön puolella. Paikka 
oli niin piilossa, että ruuatkin jäivät tulemat
ta ajoissa. Meitä oli mahdoton löytää.

Leiri oli kestänyt viisi päivää ja kaikki oli 
onnellisesti ohi. Muutamia kommelluksia lu
kuunottamatta ammuntojen ja koko leirin tu
lokset olivat hyviä. Kylmästä säästä huoli
matta pärjäsimme hyvin. Jälkeenpäin ajatel

tuna leiri oli mieleenpainuva kokemus. Leiri- 
olosuhteissa on nähtävissä se, mikä on poru
kan yhteishenki. Jos se on hyvä, leirillä on jo
pa hauskakin olla. Ja toinen huomionarvoi
nen asia on se, että kuka tervejärkinen siviili 
lähtisi talviolosuhteissa jonnekin metsään vii
deksi päiväksi? On hyvä tunne huomata, että 
jopa ankarissa talviolosuhteissa siellä voi sel
viytyä. Tuollaisen leirin muistaa myöhemmin 
veikeänä armeijamuistona, ja jälkeenpäin nii
tä on kiva muistella.

Korpraali
JUHANISSINEN



V J / ^

S t a ^ i
Wotfflntie 36 • 66200 Va**e 
W olffskevijen 36 • 66200 V 
tr 961 - 121 740 
Ma - Pa 8.00 - 22.00 
La - Su 13.00 - 18.00

ROLAND
C EN TER

mU N IS O U N D
Pitkäkatu 41,651 OO Vaasa (961 ) 1 1 O 159

NpT

NAKKILAN PUTKI- JA 
TERÄSRAKENNE OY

L V I- J A  R A U T A R A K E N N E T Y Ö T  
Louhentie 13,28370 Pari 37, puh. 460 566

Puhtaasta viljasta 
parhaista aineista

KLEEM OLAN LEIPOM O 
ULVILA

387528

LA ST EN A SU ST E SA V O
Gallen-Kallelankatu 11 

28100 PORI
saat ostaa h a lv a lla  

hyv iä  k ä y te tty jä  la s ten va a tte ita .

LA-PUHELIMET MEILTÄ MUKAVASTI

DX-KITS
P  O . B O X  167
2 8 1 0 1  P O R I 10  v  ' W *  T I  :’> 1 2 4

KONEPAJA-AUTOMATISOINNIN
TULENJOHTAJA

ta m m e c
LA-VALINEET
ANTENNEJA
DX-TARVIKKEET

a itonen

28100 PORI 
Isolinnankatu 15. 

Puh. vaihde 939-325 366

MUSTAPÖRSSIS I E L L Ä  ON T I E T O A
KEMI Kauppakatu 16 puh. 23621
KURIKKA Laulajantie 3 50241
LAPUA Kauppakatu 12 331770
VAASA Pitkäkatu 42 117330
OULU Hallituskatu 22 221815

Torikatu 7 227545
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LJMK f  MK Electronics
Hietasaarenkatu 13 
65101 VAASA 10 

Box 102
Puh. 961/124 047

N Ä E
BETO N I

VÄREISSÄ.
Pinnan ja muodon lisiksi van anlaa mahdolli- toivomuksien mukaisia, aivan uusia sävyjä
suuksia julkisivusuunnilteluun. Viri selkeyttii. Betoninummi Oy on valmis yhteistyöhön esisuun- 
tiydentii ja sivyttiä. nittelusta alkaen niin. että tulos vastaa täsmälleen
Betoninummi Oy n  uuden väritekniikan kehittami- suunnittelijan vaatimuksia. Muutenkin kuin virin 
sen tulokset ovat nyt suunnittelijoiden käytettä- osalta, 
vissi. Vakiovirien lisiksi on mahdollisuus luoda

t t  BETONINUMMI OY
________________________  61300 Kurikka Puh. (964) 502 «38__________________________

jos et ole vielä saanut aitoja pienoisvärimallejamme, saat ne 
soutamalla Eila Ketolalle Betoninummi Oy öön Kurikkaan, 

puhelin (964)802436.

P A L L O -B IN G O
TUKEE URHEILUA!

Kokkola, Rantakatu 8.

T Ä Y T E LLIN E N
V E IK K A U SP A L V E L U

CAMRY
SINULLE JOKA ARVOSTAT 

EDISTYKSELLISTÄ 
TEKNIIKKAA.

T O Y O T ALAATUUN VOIT LUOTTAA
Rinta-Joupin Autoliike

Korkeamäki-Rantamaantie, 65350 Vaasa 
Puh. 961-169 555

sonos Hmm*
Keski-Pohjanmaan

säästöpankit

maakunnan
ykköspankit

VAAKUNA
RAVINTOLA 
VAAKUNA
— tunnelmallinen 

tanssipaikka

VAAKUNAN 
KELLARI
— päivällä edullinen 

lounaspaikka
— illalla

VAUHDIKAS DISCO

T V Ugjy u "■

V v '

TERVETULOA!
★  Tankkaamaan
★  Syömään hyvää kotiruokaa
★  Taloustavaraostoille
★  Autotarvikeostoille
★  Vuokraamaan laatuvideoita

KESOIL-ETAPPI
61980 PÄNTÄNE. puh. 963/24525

HYVÄT P A SSIK U V A T  
O D O T T A E S S A S I

Seppälän Valokuvaamo
— hyvän kuvan paikka—

Ktoppapoistikko 37, 65100 Vaasa 10, puh |961| 118 000
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VALITSE
k e s ä l o m a -
m a t k a s i
a s ia n t u n t ij a l t a

T.MI FRANS GLADER
OLEMME MUUTTANEET 
UUSIIN TOIMITILOIHIN

B a t a t a
MA 1KATOlMISTO-RESEB YRA-TRAVEL BUREAU

VAASA (961) 112 112

uusi OS.

Lintuvuoren teollisuusalue, 
Konttoritie 12, 65610 Mustasaari 

UUDET PUHELINNUMEROT 
222 644, 222 655, 222 688

NÄRPIÖ (962)412 71

AINA EDULLISIN HINNOIN!

MUOTIPARTURI
RAUHANKATU 4 
VAASA 
Puh. 112 732

Oy Antiruoste - Ántfroit Rauno
Rimpilä

•  R U LLAVERHO JA
•  SÄLEVERHOJA
• VER H O TA N K O JA
• H U O N EK A LU PU TKEA  

YM . Y M .

PUH. 961-110 115 VÖYRINKATU 14 VAASA

MENESTYKSEN
MERKKI

ÄKOP
U lvila

KEBAB HAPSKIN
GRILLIKIOSKI
HAAPANIEMENTIE 2, PUH. 167 744

Avoinna Ma—To 11—23 
P e -L a  1 1 -0 2  
Su 1 0 -2 3

Myös veikkaukset ja ässäarvat 
Grilli- ja elintarvikekioski
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ilmastoinnin 
asialla.
♦A

oy LEINOLAT ab
Tapionk.7 Vaasa Puh 21 11 66

VASABLADET

Parturi-Kampaamo

ETTA N S ÖL
STÄLLE
IVASA

Palosdarentie 14. Puh. 124 022

Autokorjaamo 
L. Marjamäki Ky

Silmukkatie 11, Vaasa 
puh. 110 053

H yvät raaka-aineet 
antavat loistavan lopputuloksen

JUHLAVAN HYVÄÄ!

1  D E P O S IT A
PIETARSAARI

UUSIKAARLEPYY

Snellmanin 
kreivikinkku 
tai keittokinkku 
herkkusienikas- 
tikkeella peru
noiden ja vihan
nesten kanssa

S n e l l m a n  J g *
M A U K A S  VALINTA C H A R K  M E D  SM A K
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Huolenpitoa
parhaimmillaan

KURKI- HOTELLI
KAUHAJOKI G i 963-21311

Maakunnan ykköspaikka 
Tule viihtym ään

m arim ekkd
Marimekkotuotteiden

erikoisliike

marikka
Vaasanpuist. 14 *

Puh. 124 488

PARTURI-KAMPAAMO

Hius-Team

Kustaa Aadolfinkatu 1. Kokkola 
Puh. 207 11. Avoinna: ti-pe 9.00 — 18.00, 
la 8 .00 -14 .00

SVL-Ammattikuvaaja 
palveluksessasi
★  passikuvat
★  muotokuvat
★  vihkikuvat
★  perhekuvat

CPatoöaaren 3Cuva
3Capt*enlnk. 20 puk> 112606

P IE T A R SA A R E N
L Y IJY L A S I

Sandsundin teollisuusalue
68600 PIETARSAARI

Palosaaren tori

I  Renlund
Kielotie 1—3, 01300 Vantaa 

puh. 90-8735233
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Suuret
suomalaiset Mikot

LAITILAN
KAUPUNKI

KONTE
rakentaa vaasan läänissä
- asuntoja - julkisia rakennuksia
- teollisuusrakennuksia - liikerakennuksia
- peruskorjauksia
• URAKALLA TAI LASKUTYÖNÄ
• SUOR1TAMMI LAADUKAS TA TYÖTÄ 

SOVITUN AIKATAULUN MUKAAN
• OTTAKAA YHTEYS KUN HALUATTE 

EDULLISIA TARJOUKSIA
• VOIDAKSEMME PALVELLA ASIAKKAITAMME 

YHÄ PAREMMIN OLEMME PERUSTANEET 
OMAN ASUNTOTOIMISTON

BYGGERI VASA LÄN
- bostäder . - offentliga byggnader

industribyggnader - affärsbyggnader
- saneringsarbeten
• PÄ ENTREPRENAD ELLER RÄKN1NGSARBETE
• VI UTFÖR ARBETE AV HÖG KVAL1TE INOM 

UPPGJORD T1DPLAN
• KONTAKTA OSS DA NI VILL HA FÖRMÄNLIGA 

ANBUD
• FÖR ATT BÄTTRE KUNNA BETJÄNA VÄRA 

KUNDER HAR VI ÖPPNAT EGEN BOSTADS-
• FÖRMEDLING

Oy Rakennustoimisto KONTE Byggnadsbyrä Ab
Korsholmanpuistikko 16 Korsholmsesplanaden 

65100 VAASA -  VASA PUH. 961 115 891 Tel.

i E P n a - G s m i B
-  PUUTAVARAPERÄVAUNUT
-  PUOLIPERÄ VAUNUT
-  TÄYSPERÄVAUNUT
-  JAUHEKULJETUSSÄILIÖT
-  KORJAUKSET
-  MUUT METALLIRAKENTEET

NUMMELA 
913-24  538  
9 4 9 -2 1 6  397
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PERUSKOULUN JO PÄÄTTÄNYT TAI 
KEVÄÄLLÄ 1987 PÄÄTTÄVÄ NUORI 

MIES/NAINEN

Hakuaika ammatillisiin oppilaitoksiin on tam m i-he lm i
kuussa. Peruskoulussa olevilla maalis-huhtikuussa.

Tuomariniemen Metsäopiston 
Kannuksen yleisjaksolta

[ 3  HALLI
L aatua
A ina palvellen ^  ^
S inun ollessa asiakkaana 
S inun kukkarollesi sopivasti 
E duksesi LASSEN □  HALLISTA 
PÄNTÄNE 963-24161

Voit hakeutua seuraaviin metsä- ja puutalouden 
ammatteihin:
- m e t s ä t a l o u s i n s i n ö ö r i  - p u u t a l o u s i n s i n ö ö r i
- m e t s ä t a l o u s t e k n i k k o  - s a h a - j a  l e v y t e o l l i s u u s -
- m e t s ä k o n e e n  k o l j e t t a j a  t e k n i k k o
- m e t s u r i
Opiskelu on ilmaista (asunto, ruoka ja suojavarus
teet). Oppila illa on mahdollisuus saada valtion 
opintotukea. Hakuohjeita ja kortteja saat lähim m äs
tä työvoimatoim istosta tai Kannuksen metsäkoululta 
os. 59100 Kannus tai puh. 968-70 996

K o u l u n  e s i m i e s

-  irroitettava 2,8 l:n 
tankki

-  kaksi sylinteriä -  ke
vyt ja lähes äänetön

—'i j a h n s a n

Meillä 
on jo nyt uusi 

Johnson Ultra jäissä 
Sinua varten! Varaa 
Itsellesi maailman ny
kyaikaisin ja kätevin 
perämoottorl.
Hinta alk. 2.995,- ja 
joustavat maksueh
dot.

pohvfcitafen
huoltopiste

hartman marina
Vaata Palosaaren alita 961/111 322
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Toimivan konttorisi parhaaksi
VAASA (961) 268 533 SEINÄJOKI (964) 142 775

t r
f  Hyvä asuntokauppa Isännöitsijä tiedottaa

LUOTETTAVAA JA HENKILÖKOHTAISTA KIINTEISTÖALAN ASIAKASPALVELUA
K1INTEISTÖNVÄLITYSOSASTOMME PALVELUUN TÄYDELLISEEN ISÄNNÖITSIJÄTOIM INTAAM M E
SISÄLTYY: SISÄLTYY:
•  asunto-osakkeet
•  om akotita lot
•  liikehuoneisto t
•  kesäm ökit
•  ton tit
•  m yyn tikohte lden  arvionti
•  asunnonvälitys
La illis tettu  kiin te istönvälittä jä  LKV, 
puh. *415185

•  k irjanp ito
•  tilinpäätökset
•  veroasiat
•  kokousten järjestelyt
•  keskitetty hankinta
•  yleensä ka ikki alaan ja kiin te istön  hoitoon kuuluvat 

tehtävät
Suomen K iin te istönvä littä jä in  L iitto  ry:n jäsen (A), 
puh. *415186

LKV

[A]
H A C K L IIM IIM  K I I I M T E I S T Ö T O I M I S T O

Mikonkatu 7 PORI *415185

4

VAASAN SÄHKÖ OY
SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU

Konttori, Kirkkopuistikko 4 puh. 121711
Varasto, Silmukkatie 1—3 puh. 121 711

Tällä kupongilla 
varusmiehille 
lO  % alennus
Voimassa 3 0 /4  -87 
saakka.
Esitä varusmieskortti.

Tällä kupongilla 
varusmiehille 
10 % alennus
Voimassa 3 0 /4  -87 
saakka.
Esitä varusmieskortti.

Tällä kupongilla 
varusmiehille 
10  % alennus
Voimassa 3 0 /4  -87 
saakka.
Esitä varusmieskortti.

Tällä kupongilla 
varusmiehille 
10  % alennus
Voimassa 3 0 /4  -87 
saakka.
Esitä varusmieskortti.
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OPEL. JOHTAVA EUROOPPAUINEN.

TM-vertailun 
voittaja: 

Opel Kadett. 
★ ★ ★ ★ ★

TM suoritti vertailutestin kuntien Suonien 
suosituimpiin kuuluvan auton kesken (TM nro 2 0 /  
SO). Vertailun voittaja, Opel Kadett 1.3 S LS Sedan. 
Mukana testissä: Ford Orion 1.3 CL, Mazda 323  
Saloon 1.3 LX, Mitsubishi Lanecr 1.2 Super, Nissan 
Sunny 1.3 Sedan SLX, Toyota Corolla 1.3 SE. 
Koeaja itse testivoittaja.
Opel Kadett viistoperä 3-ovinen alli. 6 3 .9 0 0 ,-  
Opel Kadett porrasperä 4-ovinen alk. 7 0 .6 0 0 ,-  
(ovh. satamassa)

TAKKUNA MAAII.MANT.AA.ltTNKN CKNKKAL MOTORS

~ 7  DPELQ

A u toliike
Reijo Lähdemäki Ky
Myllfirinkatu 1166100 Vaasa 

991-118166* 119 963

S U O M A L A I N E N  V A A T I I  L A A T U A !

ASTIANPESUKONE 
KUIN UNELMA!

CYUNDA1400
HUIPPUOMINAISUUKSIA:
♦  12 eri ohjelmaa.
♦  Markkinoiden hiljaisin. 

■V(, ♦  Lapsiperheille -  turval
linen.
Ainutlaatuinen kolmois- 
suihkutus.

^ ---------------------
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

400 mk:ri 
arvoinen

8  
8 
8  8 
88 Ostaessasi CYLINDA 1400 astianpesu- 8 ! 
g  koneen. — Voimassa 24. 12. -86 asti. q  j

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 !

E T U S E T E L I  | j

TV-MANU KY
Kauppapuistikko 28 

Puh. 110 844
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Antaa PC:n hoitaa hommat.

E ==_ = = =  PL 265, 00101 Helsinki 
=  - I — = 7 =  Puhelin (90) 52591

(
r  ® P /A W /7 //?

"TOP EU3B >)
Tiedot tuotannostamme:
Eurooppa, USA/Kanada, Mexico City, Rio De Janeiro, Honolulu, 
Kauko-ltä, Australia, Uusi Seelanti

Suomen suurin kaupunkilomien tuottaja. 
Soittele.

Tuotanto ja keskuspaikkavaraamo 
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki, puh. 90-410 411
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UUSI FORMULA SHELL 
ANTAA KIPINÄLLE 

TULIVOIMAA. MOOTTORI 
KIIHTYY PAREMMIN. KÄY 

PUHTAAMMIN. 
TASAISEMMIN. 

PAREMPAA BENSIINIÄ. 
ENEMMÄN TIETOA. 

SHELLISTÄ.

NYA FORMULA SHELL GER 
EN HÖGEFFEKTIV GNISTA. 
MOTORN ACCELERERAR 
BÄTTRE. GÄR RENARE. 

JÄMNARE. BÄTTRE BENSIN. 
MERA SAKKUNSKAP. 

HOS SHELL.

Muista!
Tutkitut,
edullisets :

>uM*». I ato"

J S * ! \/-yssx*.\

kotimainen

lastenvaippa ;
bamW*!; ___ i

A t !»oie^äM. j, .l i

.> -H

puontu /olcyibto
—~ kahvi

Coiombia «ppdiäni- \ ,-'j

ALL111 n  wni|̂ aawo
maitosuklaa j f c j u n

T-kaupan siniva"Ikoiset

POHJANMAA OY SEINÄJOKI
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POHJALAINEN
Sotilaan paras uutislehti 

Kannattaa tilata siviilissäkin

Maakunnan ykköslehti
PL 37, 65101 Vaasa, puh. 961-111 411

Harkitsevan valinta

&  Yrittäjäin Fennia
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Varattu
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Jääkaapista nostettu maitopikari lämpenee pöydällä ¡o 1/2 tunnissa liikaa.
Pakk.
koko Maidon lämpötila

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

2 dl 5°C 12°C 16°C 21 °C -

11 5°C 9°C 11°C 15°C 21°C

(jääkaappi +5°C huoneenlämpö +21°C)

(valIö ^
suuRKErmä-MYYNTl

OSUUSMEIJERIT
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Laatua tekemässä.

P A U L ia

EIKÖHÄN POJAT 
LAITETA PARASTA 
PANNUUN!
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JOKER maalaa
himmeän hillityn

pinnan!

Tikkurilan Joker on helppo sisälateksimaali. 
Se peittää hyvin ja jättää puolihimmeän pinnan. 
Ja värivaihtoehtoja — niitä on kaikkien makuun!

52

TIKKURILA OY
— maan suurin maalintekijä —


