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Sodankylän Sotil~kotiyhdistyksen 
tervehdys 

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONALLE 

Lapin Jääkäripataljoonassa ja sen 
perinnejoukoissa palvelleet -

HUOMIO! 

50-vuotisjuhlajulkaisua »LAPIN JÄÄKÄRIPATAL
JOONA 1921-1971 » on saatavana vielä sekä 
kovissa että pehmeissä kansissa. Hinnat ml< 
15,00 kovissa kansissa ja mk 12,00 pehmeissä 
kansissa (nidottuna) + postikulut. Lähetykset 
postiennakkoina. Tilaukset postikortilla osoit
teella: Lapin Jääkäripataljoona, koulutustoimista 
PL 5. 99601 SODAN KYLÄ. 



JÄÄKÄRI MARSSI 

SYVÄ ISKUMME ON, VIHA VOITTAMATON, 
MEILL' ARMOA, El KOTIMAATA. 
KOKO ONNEMME KALPAMME KÄRJESSÄ ON, 
El RINTAMME HEL TYÄ SAATA. 
SOTAHUUTOMME HURMATEN MAALLE SOI, 
Ml KATKOVI KAHLEITANSA; 
El ENNEN USKOMME UUPUA VOI, 
KUIN VAPAA ON SUOMEN KANSA. 

KUN PAINUVI PÄÄT MUUN KANSAN, MAAN, 
ME JÄÄKÄRIT USKOIMME YHÄ. 
OLI RINNASSA YÖ, TUHAT TUSKAA, VAAN 
YKS' AATOS YLPEÄ, PYHÄ; 
ME NOUSEMME KOSTONA KULLERVON, 
SOMA ON SODAN KOHTALOT KOITTAA. 
SATU UUSI NYT SUOMESSA SYNTYVÄ ON, 
SE KASVAA, SE RYNTÄÄ, SE VOITTAA! 

HEIKKI N U R M 1 0 
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KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Vuoden päättyessä suunnataan 
katseet usein hyvin mielellään men
neeseen aikaan, päättymässä olevaan 
tai jo päättyneeseen kalenterivuo
teen. Muistellaan menneitä ja esite
tään tilastoja. Erityisesti tuodaan esil
le kaikki positiiviset asiat, varsinkin 
sellaiset jotka tavalla tahi toisella saa
vat mielihyvän tai ylpeyden punan 
nousemaan poskille. Ryhtyessäni 
näin "Etupyörän" palstoilla tarkaste
lemaan kulunutta vuotta 1972 aion 
myöskin muistella vain miellyttäviä 
asioita ja jättää kaikki vähemmän 
miellyttävät - joita sittenkin on ollut 
yllättävän vähän - omaan arvoonsa 
ja unholaan. 

Jos vuoden 1972 tiimoilta kysyttäi
siin, mikä asia on eniten tullut esille 
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Neuvostoliittolainen kenraaliluut
nantti Grlbkov, edessä keskellä, 
oli koulutusta tarkasti seuraava 
tiukkakatseinen sotilas. 

Lapin Jääkäripataljoonassa tänä ai
kana jokapäiväisen ja ehkäpä kii
vaankin koulutustyön ohella, niin vas
taus ei varmaankaan osu väärään, jos 
se kuuluisi näin : Vierailut. 

On ollut sekä kotimaisia että ulko
laisia vierailuja todellakin aivan "riit
tävästi" yhden joukko-osaston osalle. 
Jokainen vierailu on vaatinut keneltä 
suuremman, keneltä pienemmän pa
noksen, mutta yksi asia on ollut aina 
yhteinen : Parhaamme teemme, olem
mehan erityisesti ulkolaisvierailuissa 
oman maamme ja sen puolustusvoi
mien edustajia. Ilmeisesti hyvä yritys 
on myös tuottanut tuloksen koskapa 
ei ole ainakaan mitään kielteistä kuu
lunut perästä päin. Sensijaan on tullut 
kiitosta silloin tällöin. Ja kiitoksen Te 



Puolalaisvierailun yhtey
dessä ajettiin myös Wln
halla, suolla, kesikelillä. 

kaikki todella olette ansainneet, jotka 
olette kerta toisensa jälkeen jaksa
neet viedä osanne läpi Lapin jääkä
rien arvon mukaisella tavalla. 

Ulkolaisia vieraita on kuluneen vuo
den aikana ollut seitsemästä eri 
maasta. Puitteiltaan suurin ja myös 
arvovaltaisin oli Puolan Kansantasa
vallan puolustusministerin, kenraali ja 
rouva Jaruzelskin sekä heidän seuru-

Brita Salmi esittelee Ruot
sin maavoimien komenta
jalle kenrl Almgren'Hle 
sotilaskodin kivlkokoel
maa. 

eensa vierailu 17. 6., kauniina kesä
kuun lauantaina. Vain pari päivää ai
kaisemmin Ruotsin maavoimien ko
mentaja kenraaliluutnantti ja rouva 
Almgren seurueineen kävivät tutustu
massa Lapin jääkäreihin. Ulkolaisvie
railujen sarja sai arvovaltaisen pää
töksen neuvostoliittolaisen kenraali
luutnantti Gribkovin vieraillessa seu
rueineen syyskuun lopulla USA:n so-

s 



tilasasiamiehen eversti Gorkan'in 
päättäessä vierailujen sarjan marras
kuussa. Viimeksimainituista vierailuis
ta jäi mukanaolleelle mieliin erityises
ti kaksi RAuK:n päivystäjää. Kenrl 
Gribkovin astuessa s1saan teki 
RAuK:n päivystäjä sellaisen päivystä
jän ilmoituksen, jonkalaisia kuuli vain 
"silloin entiseen hyvään aikaan." Ja 
puhutteli kenraaliluutnanttia kenraa
lieverstiksi ! Ev Gorkan puolestaan ai
koi kysyä päivystäjänä olleelta opp 
Teräslinnalta kotipuolen kuulumisia 
ilmeisesti tulkin välityksellä, mutta 
saikin vastauksen omalla äidinkielel
lään, että sieltä "Valloistahan sitä on 
tänne väkeen tultu, Kentucky'sta". 

Sellaisia päivystäjiä oli RAuK:ssa. 
Kotimaiset vierailut eivät läheskään 

kaikki olleet sanatarkasti vierailuja, 
vaan useimmat olivat luonteeltaan 
"täyttä totta". Kevättalvella kävi puo
lustusministeri Sulo Hostila tervehti
mässä pataljoonaa. Sotilasläänin ko
mentaja suoritti RAuK:ssa koulutus
tarkastuksen sekä otti vastaan vuosi
päivän komean paraatikatselmuksen 
ja ohimarssin Sodankylän keskustas
sa. Jalkaväen tarkastaja, kenraalima
juri Pentti Multanen kävi tervehtimäs-
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Edessä vasemmalta puo
lustusministeri Sulo Hos
tila, Puolan Kansantasa
vallan puolustusminlsteri 
kenraali Jaruzelski, tulkki 
hra Widomski sekä pää
johtaja Antti Aarnio, 
Wihuri. 

sä joukko-osastoa, jossa hän 12 vuot
ta sitten toimi pataljoonaupseerina. 
Samoihin aikoihin pioneeritarkastaja 
tarka3ti LapJP:n pioneerikoulutuksen. 
Kun ns puolustuslaitoskomitealle oli 
sitten esitelty maamme pohjoisin so
tajoukko ja kesän ollessa kuumimmil
laan valtion tilintarkastajat suoritta
neet virkatehtävänsä tultiinkin syys
kuun alkuun ja vuoden ehkäpä huo
mattavimpaan tapahtumaan näin "ko
timaiselta" kannalta: Koulutuspäällik
kö, kenraaliluutnantti Paavo Halttu, 
seurassaan jalkaväen-, ilmatorjun
nan- sekä viestitarkastajat ynnä 8 
muuta pääesikunnan upseeria saa
puivat tarkastamaan Lapin Jääkäripa
taljoonan koulutustason 4.--6. 9. Ne 
olivat ikimuistettavia päiviä jokaiselle 
koulutustyöhön osallistuvalle. Pitem
mittä puheitta voidaan todeta, että 
kun tarkastuskertomuskin on nyt luet
tu, niin haluan sanoa kaikille Teille, 
jotka olitte tuolloin "rintamavastuus
sa" vain yhden sanan: Kiitos. 

Kun jalkaväen tarkastaja 12. 10. 
saapui neljännen kerran saman ka
lenterivuoden aikana entiseen joukko
osastoonsa toi hän tullessaan jalka
väen joukko-osastojen komentajat se-



Havu!aavu Ja plnotull. 
MaJ Norkola taisi Juuri sa
noa englantllalaelle evl 
Lloyd'llle, laskuvarJoJouk
koJen baretlaaa toinen va
semmalta, että 110n se 
laavu parempi kuin ei 
mitään11. 

kä eräiden sotakoulujen johtajat. Tä
mä nelikymmenmiehinen joukko vietti 
Sodankylässä 2 päivää jalkaväen ko
mentajien neuvottelupäivien merkeis
sä. Valitettavasti aika oli näinkin lyhyt 
ja ohjelma siksi tiivis, etteivät osanot
tajat ehtineet sanottavastikaan tutus
tua Lapin jääkäreihin eikä heidän toi
mintaympäristöönsä. Tämä arvokas 
tilaisuus toi kuitenkin oman merkittä
vän panoksensa pataljoonan jokapäi
väiseen elämään. 

Lokakuun 19.-21. päivinä oli patal
joonalla vieraanaan 11 vanhaa Terijo
en jääkäriä, jotka kaukaa Satakunnas
ta saapuneina halusivat verestää 
muistojaan perinnejoukko-osastos
saan. 

On siis ollut vierailujen vuosi. Jo
kainen niistä on aiheuttanut ylimää
räistä työtä, se sanottakoon suoraan 
ja kaunistelematta. Mutta näin jäl
keenpäin ajatellen on myös todettava, 
että niin ulkolainen kuin kotimainen
kin vierailu on aina antanut jotakin 
uutta, jotakin sellaista, joka on ollut 
opiksikin kelpaavaa. Kaikista näistä 
on jäänyt miellyttävä muisto. Kiitos 
kuuluu kaikille vieraille. Ehkäpä on 

suorastaan "uhkarohkeaa" sanoa, et
tä "tervetuloa uudelleen", mutta sa
notaanpa se kuitenkin! 

Jos kuvitellaan, että pataljoona oli
si yksin selviytynyt esim vaativimmis
ta ulkolaisvierailuista poiketaan to
tuuden tieltä. liman eri yhteisöjen ja 
yksityistenkin apua eivät vierailut olisi 
onnistuneet. Sodankylän sotilaskoti
yhdistys johtajatar Lempi Mikkosen 
puheenjohdolla on kerta kerran jäl
keen ojentanut auttavan kätensä. 
Tästä sekä kaikesta muusta kulu
neen vuoden ajalta tulipunainen ruu
su jokaiselle sotilaskotisisarelle! 

Sekä paikallinen että liikkuva polii
si ovat olleet useita kertoja järjeste
lyissä mukana. Yhteistoiminta on ol
lut mallikasta ja miellyttävää. Läänin-

• rovasti Kurkela, rehtori Virtanen sekä 
opettaja, taiteilija Lasse Talosela ovat 
henkilökohtaisilla panoksillaan ja 
merkittävällä tavalla antaneet apunsa 
Lapin jääkäreille. Lopuksi on todetta
va, että Kantakievarin ja Luoston joh
toa sekä jokaista henkilökuntaan kuu
luvaa on kiittäminen siitä, että eri 
kansallisuuksia edustavat, usein var
sin arvovaltaiset vieraat ovat viihty-
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neet Sodankylässä. Ja hyvin ovat pai
kalliset taksimiehet olleet kuvassa 
mukana puheenjohtajansa K. Norber
gin johdolla. Käyväthän ne sotaväen 
"hommat" heiltä vanhan koulutuksen 
perusteella etenkin, kun on aika ajoin 
päässyt näihin "kertausharjoituksiin." 

Lapin jääkärit kiittävät kaikkia Tei
tä, jotka olette meitä auttaneet. Jatku
koon hyvä yhteistyömme. 

Kuluneen vuoden tapahtumien ker
taus jääköön tällä erää tähän. Men
neitä muistellessa on myös ajateltava 
tulevaa. Lähinnä vuotta 1973. Jospa 
tämä vuosi olisi yhtä hyvä kuin edelli
nenkin. Enempää tuskin voimme toi
voa. Maassa on vallinnut rauhantila, 
josta voimme olla kiitollisia. Pienet 
huolet poislukien kaikki on ollut ja 
mennyt hyvin, josta myös voimme olla 
kiitollisia. Toivonkin, että vuosi 1973 
tulisi LapJP:n henkilökunnan ja hei
dän perheenjäsentensä sekä tietysti 
myös varusmiesten osalta - niin pal
veluksessa olevien kuin vuoden aika
na palvelukseen tulevien - olemaan 
antoisa ja siunauksellinen. Eräs van-

a 

Jalkaväen komentajisto 
neuvonpidossa. Etualalla 
PEJvtolmlston päällikkö 
evl Ossi Hankala. Toises
sa rivissä vasemmalta 
monen Lapin Jääkärinkin 
tutuiksi tulleet RUK:n Joh
taja ev Pentti Lehtonen 
sekä AuK:n Johtaja ev 
Jukka Pajula. 

ha soturi päätti aina puheensa lausee
seen: "Herra maata ja kansaa varjel
kohon". Sitä samaa toivotan kaikille 
tämän lehden lukijoille vuodeksi 1973. 

Kalevi Maunula 



VARUSMIESTOIMIKUNTA 

VARUSMIESTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: 
kers Kouri 
Rovaniemi 
Varapuheenj.: 
korp Nivala 
N,ivala 
Työasiamies 
jääk Rantakokko 
Muonio 
Varatyöasiam ies 
korp Peltola 
Helsinki 
Jäsen 
jääk Hyvärinen 
Göteborg 
jääk Kujansuu 
Karunki 
jääk Niiranen 
Kolari 
jääk Miinala 
Ylitornio 
jääk Yrjänheikki 
Salla 
jääk Kauppila 
Oulu 
jääk Oksanen 
Aavasaksa 
jääk Vainionpää 
Kemi 
jääk Savolainen 
Oulu 
jääk Soukka 
Yli-Ii 
jääk Yrjänheikki U 

Varusmiestoimikunnat ovat verra
ten nuori asia. Määräykset varus
miestoimikunnista on vahvistettu 1. 
7. 1971. Tänä toimikuntien lyhyenä 
toimiaikana on käynyt esille toimin
nan tarpeellisuus samoin kuin toimi
kuntien työmuotojen kehitysmahdol
lisuudet ja tarve. Toimikunnat ovat 
pystyneet vaikuttamaan lukuisiin va-
rusmiehiä koskeviin asioihin ja vai-

kuttamaan näiden asioiden ratkai
suihin. On kuitenkin ilmeistä että 
toimikuntien työskentelymahdolli
suuksia olisi pystyttävä entisestään 
parantamaan, jotta tehtävät ja anne
tut tavoitteet voitaisiin tyydyttävästi 
saavuttaa. Toimikunnan työn sijoit
tuminen usein raskaan palveluksen 
lomaan vaatii sen jäseniltä suurta 
aktiivisuutta ja intoa. 

Pataljoonamme varusmiestoimi-
kunnassa on toimintaa pyritty akti
voimaan ja herättämään myös itse 
varusmiesten kiinnostusta työtä koh
taan. Myönteistä Lapin Jääkäripatal
joonassa on ollut, että yhteistyö on 
sujunut pataljoonan komentajan ja 
varusmiestoimikunnan välillä. Kanta
henkilökunnan suhtautuminen va
rusmiestoimikunnan toimintaan ja 
toimikunnan tarpeellisuuteen on lä
hes poikkeuksetta ollut myönteinen 
ja kannustava. Toimintamuotojen 
vakiintumattomuus ja huonot infor
maatioyhteydet muihin toimikuntiin 
ja niiden työskentelyyn ovat mm vai
kuttaneet siihen, että toimikunnan 
ulospäin näkyvä työskentely on jää
nyt verraten vaatimattomaksi. Toimi
kunta on tehnyt useita tulokseenkin 
johtaneita parannusesityksiä. Toimi
kunta on pyrkinyt aktiivisesti joudut
tamaan Sotilaskodin alakerran tilo
jen käyttöön ottoa palvelemaan va
rusmiesten vapaa-ajan tarpeita. Ra
kennustyöt tilojen käyttöönottami
seksi ovat käynnissä. Sotilaskodin 
alakertaan tulee mm musiikinkuun
teluhuone, lukusali, pelihuone ja pu
helinkopit. 

Varusmiestoimikunnan työasi-
amies ja sen toiminta muodostavat 
tärkeän sektorin toimikunnan työstä. 
Työasiamies on järjestänyt mm yh
dessä ohjaajan kanssa 10. 10. 1972 
informaatiotilaisuuden työmarkki
noista ja on toiminut aktiivisessa yh
teydessä Sodankylän työnvälitystoi
miston kanssa ja pyrkinyt luomaan 
varusmiehille välittömän mahdolli
suuden sijoittua työmarkkinoille. 
Puheenjohtaja 

Kersantti Pentti Kouri 
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LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 

HENKILÖKUNTA 

11. 03. 1972 



TOIMITUKSELTA LUKIJALLE -

MYÖS SINULLE 

Lehtemme tämänkertainen nume
ro ilmestyy totuttuun tapaan vuoden 
pimeimpänä aikana. Kaamoksen hil
jaisuus, sinisyys, on laskeutunut La
pin ylle. Elämme totuuden ja latau
tumisen aikaa. Tiedämme, että 
edessä on valoisa ja toimelias ke
vät. Kevättalvi Suomen Lapissa. 

Tämän ETUPYÖRÄ lehden toimit
taminen on myös tapahtunut totuu
den hetki silmien edessä. Vaikeudet, 
joiden kanssa on painittu eivät ole 
olleet pelkästään tavanomaisia toi
mituksellisia ongelmia, sisältöön, 
kuvitukseen, ajankohtaisuuteen ja 
iskevyyteen liittyviä. Keskeiseksi ky
symykseksi on noussut lehden ta
lous. 

Lähes kaikki maamme joukko
osastot julkaisevat omaa lehteään. 
Mikään näistä lehdistä ei ilmesty il
man rahaa. Varojen hankinta tapah
tuu vapaaehtoiseen ilmoittajakun
taan tukeutuen. Joukko-osastoleh
tien informaatiotehtävää ei voida vä
heksyä. Ilmoittajat voivat olla va
kuuttuneita, että lehti luetaan tar
koin. Lukijakunta koostuu huomatta
valta osin varuskuntien ostokykyi
sestä ja valistuneesta väestöstä. 

Alueelliset erot vakinaisen ja il-
moitushalukkaan ilmoittajakunnan 

TUE ETUPYÖRÄÄ 

sijoittumisessa ovat maassamme 
suuret. Etelä- ja Keski-Suomen voi
makas talouselämä, liikelaitokset ja 
yhdistykset sisällyttävät säännöllisen 
ilmoittamisen muuhun toimintaansa. 
Ihmiset on pidettävä tietoisina kau
pan pyörimisestä. 

Pohjois-Suomessa liike- ja talou
selämän keskittyminen keskittää 
myös mainostoiminnan. Viime kuu
kausien ponnistelut Etupyörä lehden 
talouden vakiinnuttamiseksi ovat 
osoittaneet alueemme taloudellisen 
toiminnan kireyden. Sitä suurem
moisempana onkin koettu se pyytee
tön ja epäitsekäs työ, jota monet se
kä lähellä että kaukana asuvat luki
jamme ovat tehneet lehden taloutta 
koskevassa kamppailussa. Peruson
gelmaa - lehden talouden jatku
vuutta - ei suoritetulla rynnäköllä 
ole kuitenkaan pystytty korjaamaan. 

Etupyörä lehti on ilmestynyt vuo
sikymmenien ajan. Sen sivuja ovat 
selanneet vanhat "pumput", kunni
akkaan JP 1 :n soturit, Pohjanmaan 
jääkärit ja nyt Lapin väestö. Lehdes
sä on kerrottu tapahtumista Terijoel
la, Vaasassa ja Sodankylässä. Sen 
tehtävää ei mikään muu julkaisu täy
tä. 

Toimituksen piirissä on ollut pak-

llmoitushinnat: 

ko, velvollisuuskin, käynnistää työ 
lehden jatkotoiminnan luonteen sel
vittämiseksi. Lähtökohtana on pidet
tävä, että useita kertoja vuodessa 
tapahtuva suppean ilmoittajakunnan 
rasittaminen ei ole miellyttävää eikä 
asiallistakaan. Ilmestymiskertojen 
vähentäminen saattaisi tässä suh
teessa helpottaa tilannetta. Asiaan 
liittyy kuitenkin monta muuta tekijää, 
säilyykö talouselämän kiinnostus 
harvemmin ilmestyvää julkaisua 
kohtaan, miten voidaan hoitaa pe
rinteinen reservinaliupseerikurssien 
julkaisutoiminta, miten voidaan peit
tää pataljoonan tiedotustoimintaan 
syntyvä aukko, miten selvitään jul
kaisukertojen harventamisesta joh
tuvasta talouden yleisestä rasittumi
sesta. Tässä eräitä taustaongelmia. 

Päätös joudutaan piakkoin teke
mään. Tässä asiassa ovat mukana 
toimituksen lisäksi reservialiupseeri
koulun oppilaskunta ja JP 1 - Lap
JP:n Kilta ry. Hyödyllistä olisi myös 
saada tietoja lukijakuntamme kes
kuudesta, mielipiteitä, ajatuksia ja 
esityksiä. Nyt etsimme - jos ei ai
van viisasten kiveä, niin kuitenkin 
aukkoa ja valoa. Etupyörä kertoo Si
nulle Lapin jääkäreistä, työstä 
maanpuolustuksemme hyväksi, suo
malaisesta sotilaasta. 

Puolustusvoimiemme joukko-osastoissa ja laitoksissa 
palvelee vuosittain 30 OOC>--40 000 nuorta suomalaista 
miestä. He edustavat eri ammatteja ja sosiaaliryhmiä. 
Puolustusvoimien t iedotus- ja suhdetoiminnan pyrki
mys on mm kertoa tiedotusvälineiden kautta varusmies
temme elämästä ja koulutuksesta. 

- lfi sivu 160x220 mm 300:-

Joukko-osastolehdet ovat eräs tärkeä alueellinen 
informaatiokanava. Lähetämme oheisena Teille näyt
teen Lapin Jääkäripataljoonan ETUPYÖRÄ lehdestä. 
Samal,:a tarjoamme mahdotlisuuden kertoa toiminnas
tanne ja tuotteistanne ilmoituksen/mainoksen muodos
sa lehtemme lukijoille, varuskunnan väestölle ja varus
miehille. 
ETUPYÖRÄ lehti leviää 1 000 kpl painoksena Sodan
kylän alueen lisäksi ympäri Pohjois-Suomea lähinnä 
varusmiestemme mukana. 

- ½ sivu 160x110 mm 150:-
- ¼ sivu 80x110 mm 100:-
-

1
/6 sivu 80x 70 mm 80:-

- 1/s sivu 80x 35 mm 50:-

Tekstit Ja/tai matriisit osoitteella: 
Lapin Jääkäripataljoona 
Koulutustoimisto 
Etupyörä 
PI 5 
99601 SODANKYLÄ 

llmoltusmaksut: 
KOP Sodankylä 6-221-6 
Etupyörä lehti 
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»VELJEKSET KUIN ILVEKSET ... » 

Yksikön päälliköiden puheenvuoro 

Komppanian pää!<likön henkilökohtaisista ominaisuuksista riippuu ratkaisevasti, minkälainen on kamp
pan:an suorituskyky taistelukentällä. Hän luo miehiinsä taisteluhengen ja kurin. Hän on vastuussa 
komppanlansa taisteluvalmiudesta, kouluttamisesta, huoltamisesta ja kaikesta materiaalista. Pystyäk
seen saavuttamaan tämän päämäärän on komppanian pääMikön omattava riittävä ammattitaito, mutta 
ennen kaikkea hänen on oltava mies, joka nauttii a'.aistensa keskuudessa varauksetonta luottamusta 
ja kunnioitusta. Tähän hän pääsee vain jatkuvalla rehdillä ja oikeudenmukaisella suhtautumisella 
kaikkiin alaisiin, uhrautuvalla huolenpidolla heistä sekä tinkimättömän kurin noudattamisella itsensä 
ja alaistensa suhteen. 

Näin kysyttiin - - -

1. Mitä pidät komppaniasl merkittävimpänä saavutukse
na kuluneen vuoden aikana? 

2. Asioita voidaan aina kohentaa. Mitkä ovat komp
paniasl kou:utusta haittaavat suurimmat epäkohdat? 

- - - Ja näin vastattiin: 

Yliluutnanttl 
Urpo Määttä 

Esikuntakomppanian päällikkö, 31 vuotta. 
Kadettikoulu 1963--ö& 
Taiste'.ukoulu 1971 

1. EK:n mielestäni paras saavutus kirjattiin syksyn kou
lutustarkastuksen aikana. Ja siihen yltivät viestimiehet. 
Viestitarkastajan lausunnon mukaan koulutustavoitteet 
on saavutettu, jopa ylitettykin. Tulos, jota hän piti kiitet
tävänä. 
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2. Eniten koulutusta haittaavat tällä hetkellä koulutuk
sessa tarvittavan kaluston vähyys ja kouluttajahenkllö· 
kunnan riittämättömyys. Koulutuksessa on vielä liikaa 
selittämistä Ja kertomista näyttämisen ja opettamisen si
jasta. 
Kouluttajahenkilökunta riittää, kun kaikki ovat rivissä. 
Vuosilomien ja sairastumistapausten sattuessa on pakko 
yhdistellä tehtäviä. 

Yliluutnantti 
Seppo Hakala 

1. Jääkärlkomppanlan päällikkö, 29 vuotta 
Kadettlkoulu 1964--67 
Talstelukoulu 1972 

1. 1.JK on vuoden aikana osoittanut, että komppaniassa 
vallitsee erinomainen henki. Näyttöinä ovat selvät voitot 
jokamiehen- ja massahiihdon kilpailuissa, näissähän 



esimiehet eivät kilpailusuoritusten aikana voi "vetämäl
lä" vaikuttaa tulokseen. 
Sama tahti on säilynyt myös loppuvuodesta. Lokakuussa 
palvelukseen astuneen saapumiserän mainiona näyttönä 
ovat komppanian ojennus- ja rangaistustilastojen puut
tuminen. Hyvä henki luo hyvän kurin. 
2. Koulutus vaatii lisää valoa! Lapin pitkä pimeä olisi 
voitettava lisäämällä ulkovalaistusta, valoja harjolttelu
paikkoina käytettävien varastojen pihalla sekä ampuma
radalla. 
Lumityöt eivät kuulu sotilaskoulutukseen, ne pitäisi teet
tää sivillityövolmalla. 
Esimerkkinä koulutusta haittaavista materiaalipuutteista 
mainitsen vain kevyen singon sisäpiippujen ja rynnäkkö
kiväärin sysäyksenvahvistajien riittämättömyyden. 

Kapteeni 
Jorma Vilenius 

2. Jääkärlkomppanlan päällikkö, 34 vuotta 
Kadettlkoulu 1960--82 
Talstelukoulu 1968 

1. Paras saavutus: Teimme parhaamme. Taisimme yltää 
voittoihinkin hiihdossa ja ammunnassa. Jopa koulutus
tarkastuksien joissain osamittelöissä kuulimme joskus 
olleemme parhaita. Parhaaseen saatoimme silti yltää 
muutamana heinäkuun yönä ollessamme kairan keskellä 
- "hiljaa rivissä." 
2. Annoimme monenlaisten palvelustamme rajoittavien 
tekijöiden kasvaa mielessämme - vaikeuksiksi. 

~./1 HANKKIJA 
ROVANIEMEN KONTTORI 

Luutnantti 
Osmo Klisklnen 

3. Jääkärikomppanlan päällikkö, 27 vuotta 
Kadettlkoulu 1966--69 

1. 3.JK:ssa, Sissikomppanissa, on vuoden aikana vallin
nut ja vahvistunut hyvä komppaniahenki. Nykyajan va
rusmies kokee mielekkääksi koulutuksen, jonka tavoit
teena on taito taistella sissin tavoin. Sissihengen ja ko
van koulutuksen ansiosta komppaniani on pääosan 
vuotta kantanut pataljoonan Kärkikomppanian kunnian 
ja vastuun. 
2. Kuluneelta vuodelta ovat jääneet mieleen monet vie
railunäytökset, metsäpalojen sammutustehtävät ja etsin-

Atria- tuotteista 
maukasta ruokaa 
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töihin osallistumiset. Vaikka nämä tehtävät ovatkin tär
keitä ja välttämättömiäkin, ne kovin usein katkaisivat 
normaalin koulutusrytmin. 

Yliluutnantti 
Veikko Pentti 

Kranaatlnheltlnkomppanlan päällikkö, 29 vuotta 
Kadettlkoulu 196~8 

1. Pataljoonan Kärkikomppanian nimen saavuttaminen 
koulutuksessa on jokaisen saapumiserän tavoitteena. 
Tähän ylti komppaniani helmikuussa palvelukseen astu
nut saapumiserä. Se oli vuoden merkittävin saavutus. 
2. Koulutuksen tehostamiseksi olisi tarpeen lisätä kou
luttajavoimaa ja uusia raskasta aseistusta. Yksi koulutta
ja on liian vähän kranaatinheitinmiesten "prässäämi
seen". Yksi krh-kouluttaja lisää! Kevyt heitinkalusto al
kaa olla koulutuksessa loppuunkulunutta ja vanhanai
kaistakin. 
Komppaniaani kuuluu myös ilmatorjuntajoukkue. lt
miesten koulutuksen tehostamiseksi tarvittaisiin lisää 
2-3 kpl 23 ltK/61 tykkejä. 

Yliluutnantti 
Matti Alajärvi 

PanssarintorJuntakomppanian päällikkö, 32 vuotta 
Kadettikoulu 1963-66 
Taistelukoulu 1971 

1. Komppaniassani palvelee kolmen koulutussuunnan 
jääkäreitä; panssarintorjuntamiehiä, pioneereja ja patal
joonan moottoriajoneuvonkuljettajat. Merkittävä saavu
tus on, että toukokuussa komppaniaan sijoitetut mootto
riajoneuvonkuljettajat on onnistuttu saamaan tuntemaan 

Otsikko kuva 

yksikkö omakseen. Komppaniassa vallitsee yhtenäinen, 
hurttihuumorin sävyttämä henki. 
2. Suuri epäkohta on, että ei edes panssarintorjuntamie
hille voida esitellä taistelupanssarivaunua ja sen toimin
taa suomalaisessa maastossa. Ellei omaa kalustoa saa
da, pitäisi panssarintorjuntamiesten ja ryhmänjohtajien 
päästä vaikkapa Panssariprikaatiin koulutuskomennuk
selle kolme kertaa vuodessa, erikoiskoulutuskauden al
kaessa. Pst-koulutuksen havaintovälineistö on myös 
puutteellista, se on erikoisvälineistöä, jonka hankkimi
nen ei omatoimisesti onnistu. Ja velä yksi pieni epä
kohta; ulkovalot kasarmin pihalle! 

Päälliköt ovat puhuneet. 

Kuvassa vasemmalta yliluutnantti Veikko Pentti, yliluutnantti Malli Alajärvi, 
kapteeni Jorma Vilenlus, yliluutnantti Urpo Määttä, yliluutnantti Seppo Haka
la Ja luutnantti Osmo Kiiskinen. 
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KENELLE KELLOT SOIVAT ... 

"Suojaa Herra 
raittiiksi tee 
Maalimalle 
anna armo 
Suomen maamme, 
kansa sen 
anna rauha, 
yhteinen." 

On mlelenkllntolsta katsoa, mitä menneenä 
vuonna on tapahtunul Vlell mielenkllntol
sempaa on alkaa seurata uuden vuoden ke
hitystä. Ja kuitenkin olen samalla huolestu
nut; olenhan mini aivan kuin Sinäkin osa 
tästä uudesta vuodesta, Ja sen tapahtumat 
koskettavat tavalla Ja toisella niin Sinua kuin 
minuakin. 

Pappina olen huollssanl kuolemasta. En nyt 
tarkoita ruumilta. Se, että me kerran lak
kaamme esiintymästä täillä maankamaralla 
on aivan luonnolllsta. El sitä tarvitse peliltä. 
Tarkoitan tilli kuolemalla pahempaa: Ihmi
nen menettää persoonallisuutensa, Ihminen 
kuolee henkisesti. Yhi enemmin näemme 
ympärillämme yksinäisiä llmeettömii Ihmisiä, 
nuoria vanhuksia, Joiden elämä on pelkkää 
olemassaolemlsta vallia tarkoitusta, vallla 
omaa palkkaansa Ihmisten suuressa Joukossa. 

Kiire, kilpailu, ahneus, pelko, masentuml
nen, tylslstymlnen, eikö tissi ole Jotain tuttua 
ja läheistä. Kellot soivat Jo lähellä, kuole
manpöly on alkanut uhkaavasti laskea yllem
me. Meillä ei ole varaa osoitella toisiamme, 
vaan pyrkiä Itse suoristamaan henkistä selkä
rankaamme. 

Sotilaana olen huolissani rauhasta. SIiti pu
he, mistä puute sanotaan. Rauhanneuvottelu
jen keskellä saamme kuulla sanomia sodista 
eri puolilla maailmaa. Rauha tuntuu olevan 
utopistinen käsite. Me Ihmiset emme yksin
kertaisesti näytä tulevan toimeen keskenim-

me; tämänhän näemme Jo kokapllvllsessä 
elimissä. Sisimmässään sotllaskln kaipaa 
rauhaa. Rauha Ja rynnirl eivät välttämättä 
ole vastakohtia. Kellot soivat • . • toivottavasti 
rauhan puolesta. 

Ihmiseni olen tullut siihen tulokseen, että 
ei kannata yhden Ihmisen kantaa koko patal
joonan murheita. Kun heitän sotllaspapln pu
vun pois, en slltl lakkaa olemasta sotllaspap
pl. Tai kun pukeudun sotllaspapln pukuun en 
sllti lakkaa olemasta Ihminen Ja Ihmisinä 
meidän on oltava tietoisia vallltsevleta epä
kohdista, mutta meidän ei tarvitse olla epi
lolvolsla. Meidän on kannettava toistemme 
taakkoja, mutta meidän ei tarvitse lannistua. 

Joka tapauksessa ajan kello käy Ja meidän 
on käytävä uuteen vuoteen aina siihen asti, 
kunnes Luoja toisin määrää. Minun ei tarvit
se luottaa sattumaan tai onneatuovaan hevo
senkenkäin, vaan saan kantaa huoleni Hänel
le, Joka ei tee virheitä. Hän, Joka antoi syntl
nl anteeksi on luvannut olla kanssani Joka 
pilvi maailman loppuun asti. Tuleva vuosikin 
kuuluu tähän ajanjaksoon. Tulevaisuus on 
Kristuksen, Joka ei ollut pasifisti, ei mllltarls
tl, ei edes sotilaspastori, vaan syntlsten ystä
vä, Sinunkin ystäväsi, Jos niin haluat. 

Upseeri kokelas 

Sotllaspastorl 

Heikki Hilvo 

15 



PAIKALLA - TAUKO 
SYKSYN KOULUTUS
TAPAHTUMIA 

Rungon syksyn koulutukselle ovat 
muodostaneet 111/72 saapumiserän 
sekä 11/72 saapumiserän erikoiskou
lutuskausi. Tämän ympärille sitten 
on kehittynyt laaja verkko käsittäen 
koulutustarkastuksia, kokelasharjoi
tuksia, kotiuttamisia, kilpailuja ja 
palkitsemisia. Erään tärkeän osan 
ovat muodostaneet ne lukuisat vie
railut, joilla pataljoonaamme on 
muistettu. Luen nämä vierailutkin 
koulutustapahtumiin, sillä niitten ai
kanahan esitämme ulospäin, mitä 
osaamme. Osaaminen vaatii opetus
ta ja palvelee näin koulutusta. Huo
mattavin koulutustapahtuma, ainakin 
eniten huomiota saanut, on ollut il
man muuta koulutuspäällikön, ken
raaliluutnantti P. Haltun, suorittama 
koulutustarkastus. Siinä pataljoona 
entisestäänkin lujitti asemaansa 
huippujoukko-osastojen joukossa. 
Pataljoonan sisällä on kilpailtu 111/72 
saapumiserän joukkuekohtaisista 
koulutussijoituksista. Parhaiten me
nestyi sissikomppanian II alokas
joukkue. Joukkueenjohtajana toimi 
ylikersantti Vesa H e r r a n e n saa
den näin arvokkaan tunnustuksen. 

"KÄRKIKOMPPANIA" 

Tätä kirjoitettaessa on yksiköiden 
välinen koulutuskilpa kesken. "Kär-
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kikomppanian kilpi" on vielä ratkai
sematta. Sitä puolustaa 3. JK. Ulko
puolinen lukija saattaa ihmetellä, 
mikä tämä kilpi sitten on. Se on täl
lä hetkellä arvostetuin ja halutuin 
kiertopalkinto LapJP:ssa. Sen saa 
haltuunsa peruskoulutuskauden lo
pulla pidetyssä yksikkökohtaisessa 
koulutustarkastuksessa parhaiten 
menestynyt yksikkö. Lisäksi yksikkö 
saa oikeuden käyttää " Kärkikomp
panian" nimitystä pataljoonan sisäi
sissä asioissa. Kiinnityksiä on 3. JK, 
KrhK, 3.JK ja 111/72 saapumiserän 
osalta vielä ratkaisematta. 

KOKELAAT 

Kokelaat saapuivat 24. 11. 72 ja 
toivat oman lisävärinsä. Heidän kou
lutukseensa on pyritty kiinnittämään 
aivan erikoinen huomio. Niinpä krh
kokelaat ovat muunmuassa saaneet 
viettää reipasta leirielämää ensin ty
kistön ampumaleirillä seuraajina ja 
tutustujina, sittemmin osallistujina 
Tykistökoulun leirillä. RAuK:n ampu
maleiri sekä kokelasharjoituskausi 
taisteluharjoituksineen ovat anta
neet riittävästi liikuntaa toisillekin. 

KILPAILUT 

Kilpailutoiminta on viety läpi 
suunnitelmien mukaisesti. Kilpailuis-

ta tärkein on ollut "Tarkka-ampujan 
Malja"-kilpailu, jonka Lapin Jääkäri
pataljoona jälleen kerran voitti. Tu
los oli tällä kertaa 24.17 pistettä pa
rempi kuin seuraavaksi sijoittuneel
la. Henkilökohtaisissa tuloksissa 
jääkäri A. A m a n sijoittui kiväärillä 
kuudenneksi tuloksella 10/91. Kone
pistoolilla oli jääkäri H. S a I o kol
mas tuloksella 87 pistettä. LapJP:n 
ampumamestaruuskilpailuissa hen
kilökunnan lajeissa mestaruuksia 
veivät seuraavat 

- sotilaskivääripika-ammunta ltn 
K.Schroderus 

- standardikivääri 300 m 3x20 ls 
Viii K. H o n k o n e n 

- pistooliammunta 30 + 30 ls ylik 
M. V i r p i k a r i 

Yleismestaruuden voitti ylil K. 
Honkonen 

Varusmiesten rynnäkkökiväärikil
pai!u oli erittäin korkeatasoinen, 
miltä tuloksetkin jo osoittavat. 

- rk 3 ammunta 
1. jääk V et tai ne n V 3.JK 96 p 
2. opp E r v a s t i V RauK 95 p 
3. jääk O i kara i ne n R 2.JK 94 p 

- rk kenttäammunta 
1. opp Ta m m i E RauK 10/93 
2. jääk Pasma J PstK 10/91 
3. opp. K a n k a a n p ä ä A 

RauK 10/88 

Yhteistuloksissa järjestys oli 

1. opp Tammi E RauK 186 p 
2. jääk P a s m a J PstK 184 p 
3. jääk O ik a r a i n e n R 2.JK 181 p 

PALKITUT 

Syksyn aikana on Lapin Jääkäri
pataljoonassa kotiutettuja miehiä 
palkittu 7. 9. kotiuttamisjuhlassa 
LapJP:n standaari ja Jalkaväen Sää
tiön plaketti erittäin hyvästä palve
luksesta LapJP:ssa 

upskok Markku Olavi K e m p -
p a i n e n 3. JK, kersantti Matti Ta
pani A u t t o EK sekä 10. 10. kotiut
tamisjuhlassa LapJP :n standaari 
erittäin hyvästä palveluksesta Lap
JP:ssa korpraali Veikko Ilmari 
Pimperi. 



SOTILASVALA 

16. 10. 72 palvelukseen astuneet 
alokkaat vannoivat sotilasvalansa 
23. 11. 72 Sodankylän kirkossa, jos
sa sotatuomari Aarne K u r o I a otti 
valan vastaan. Everstiluutnantti Ka
levi M a u n u I a puhui kehotuksen 
sanoja "tuliterille" jääkäreille. Juh
lapäivään sisältyi kasarmialueella 
ohimarssi. Paraatia komensi majuri 
Erkki R i i k o n e n . Yhteisesti nau
tittu päivällinen juhlisti muistorikasta 
päivää. 

6.12. 1972 

55. Itsenäisyyspäivä 6. 12. 1972 
aloitettiin jumalanpalveluksella So
dankylän kirkossa. Kirkonmenojen 
jälkeen pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Kalevi M a u n u I a 
ja adjutantti, yliluutnantti Erkki 
Ryynänen laskivat Lapin Jääkä
ripataljoonan seppeleet sodissa vv. 
1939---45 ja vapaussodassa kaatu
neitten muistopatsaille. 

Iltapäivällä pidettiin paraatikatsel
mus Joutselän patsaalla. Joukkoja 
komensi majuri Lauri K ym ä I ä i -
n e n . Upseerikokelas H H i I v o pi
ti kenttähartauden, jonka jälkeen 
komentaja puhui itsenäisyyden mer
kityksestä ja laski seppeleen Jout
selän patsaalle. Tilaisuuteen osallis
tui runsaasti vieraita, jotka totesivat 
reippaita suorituksia katsellessaan. 
että ei ole polvi pojasta heikentynyt. 

JOULU 1972 

Joulun vietto pataljoonassa tapah
tui perinteelliseen tapaan. Noin puo
let varusmiehistä, perheelliset etuoi
keutettuina, viettivät Joulua omais
tensa parissa kotikonnuillaan ja yhtä 
runsaasta lomasta nauttivat vasta
vuoroisesti toinen puoli vuoden 
vaihteessa. Jokainen kasarmilla jou
lunsa viettänyt sai "kystä kyllä", sil
lä ruokapöydät todella notkuivat. 
Ruokalan esimies lienee ollut huo
lestunut pöytien kantokyvystä. On
neksi kestivät. Kiireinen syyskausi 
on takanapäin ja alkava vuosi innos
taa varmasti jokaista yhä parempiin 
suorituksiin. Tähän Lapin Jääkärillä 
on hyvät ja koetut perusteet. 

YLENNY~SIÄ JA EROJA 

Ylennetty 

Yllluutnantiksl 
Luutnantti Erkki Ilmari Ryynänen 23. 10. 1972 
Luutnantti Eero Tapani Vienonen 24. 11. 1972 
Luutnantti Veikko Aaron Pentti 22. 12. 1972 
Luutnantti Veikko Johannes Hel'lman 22. 12. 1972 

Sotllasmestarlksl 
Ylivääpeli Jussi Aarne Jalmari Kallioniemi 01 . 11. 1972 

Yllvääpellksl 

Vääpeli Esko Juhani Tuomisto 01. 11. 1972 

Vääpeliksl 
Ylikersantti Eino Aulis Puustinen 01. 11. 1972 

Yllkersantlksl 
Kersantti Pekka Johannes Hietanen 01. 11 . 1972 

Kersantlksl 6. 12. 1972 
EK:sta 
Alikersantti Eero Juhani Huotari 
Alikersantti Jouko Allan Tyn'i 
Alikersantti Kari Simo Juhani Virtanen 
1. JK:sta 
Alikersantti Kauko Ilmari Mikkola 
2. JK :sta 
Alikersantti Pentti Olavi Kouri 
3. JK:sta 
Alikersantti Markus Juhani Ravelin 
KrhK :sta 
Alikersantti Jukka Paavo Turpeinen 
PstK:sta 
Alikersantti Erkki Henrik Laurila 
Alikersantti Leo Kalevi Moilanen 

Korpraallksl 6. 12. 1972 
EK:sta 
Jääkäri Paavo Juhani Veijo 
2. JK :sta 
Jääkäri Toivo Armas Kunnari 
3. JK:sta 
Jääkäri Lenne Kauko Yrjänheikki 
KrhK:sta 
Jääkäri Risto Matias Kaisanmatti 
Jääkäri Matti Karjalainen 
PstK:sta 
Jääkäri Olli Johannes Karjalainen 
Jääkäri Ahti lisak Perätalo 
Jääkäri Aarne Rudolf Simu 

Myönnetty ero 

Sotilasmestari Yrjö Olavi Turunen 07. 10. 1972 
Keittäjätär Bertta Heikkinen 10. 01. 1973 
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HYVÄ TIETÄÄ, TÄRKEÄ MUISTAA 

SOSIAALITURVA 

SOTILASAVUSTUS 

Sotilasavustusta maksetaan varusmiehen omaisille sil
loin kun asepalvelus on heikentänyt omaisten toimeen
tuloa ja he ovat avustuksen tarpeessa. Maksettava mää
rä on sen suuruinen, että se turvaa avustettavan henki
lökohtaisia olosuhteita ja paikallisia oloja vastaavan 
kohtuullisen toimeentulon. 

Sotilasavustukseen oikeutetuille omaisille annetaan 
kutakin perheenjäsentä kohti perusavustuksena kuukau
sittain ravintoon yms. kansaneläkkeen täyttä tukiosaa 
vastaava määrä. Perusavustuksen lisäksi annetaan kus
sakin avustustapauksessa todelliset, kohtuullista asu
mistasoa vastaavat asumiskustannukset. Perusavustuk
sen ja asumiskustannusten ohella voidaan sosiaalilauta
kunnan mukaan myöntää eri hakemuksesta avustus 
myös sairaus-, hautaus-, vaatetus-, lapsenhoito- yms. 
erityiskuluihin. Avustuksen myöntää anomuksesta koti
kunnan sosiaalilautakunta. Anomuksen tekee joko va
rusmies itse, avustuksen tarvitsija tai tämän huoltaja 
kunnan sosiaalilautakunnalle sosiaalihallituksen vahvis
tamalle lomakkeella, joita saa sosiaaliviranomaisilta. 

Lomakkeen mukaan liitetään 
- perhesuhteet selvittävä virkatodistus 
- varusmiehen joukko-osastostaan pyytämä palveluk-

seenastumistodistus, jonka joukko-osasto lähettää suo
raan sosiaalilautakunnalle 

- avustettavaa koskeva lääkärintodistus sairauden ol
lessa perustana sekä 

- muut mahdolliset asiaan vaikuttavat todistukset. 
Sosiaalilautakunnan sotilasavustusta koskevaan pää

tökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta lääninhal
litukselta 30 pv:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä voidaan jättää myös sosiaalilautakunnal
le edelleen lääninhallitukselle toimitettavaksi. Jotta 
avustusta voitaisiin maksaa välittömästi palvelukseenas-

tumisen jälkeen, on asevelvollisen tai hänen omaisensa 
syytä hyvissä ajoin ennen palvelukseen astumista hank
lda tarvittavat lomakkeet ja todistukset, jotka hän voi 
toimittaa valmiiksi täytettyinä kotikuntansa sosiaalivira
nomaisille. Palvelukseen astuttuaan hänen tarvitsee täl
löin vain pyytää perusyksikkönsä päällikköä tai vääpeliä 
toimittamaan palvelukseenastumistodistus ao. sosiaali
rautakunnalle. Tarkempia tietoja sotilasavustuksesta ja 
sen saantimahdollisuuksista antavat kuntien sosiaalivi
ranomaiset. 

KOTIUTT AMISRAHA 

·vakinaisesta palveluksesta kotiutettavalle asevelvolli
selle maksetaan 150 markan suuruista kotiuttamisrahaa 
jos asevelvollinen on kotiuttamisen tapahduttua varatto
muuden, vähävaraisuuden tai työpaikan puuttumisen ta
kia taikka muusta syystä vailla riittävää toimeentuloa. 
Kotiuttamisrahaan ovat oikeutettuja myös aseellisen pal
veluksen sijasta aseettomaan tai siviilipalvelukseen 
määrätyt asevelvolliset. 

Kotiuttamisrahan myöntää hakemuksesta kotikunnan 
sosiaalilautakunta. Hakemus on annettava ennen kotiut
tamista hakijan perusyksikön päällikölle tai sen laitok
sen päällikölle, jossa hakija suorittaa siviilipalvelusta, tai 
sosiaalilautakunnalle. Poikkeustapauksessa hakemus 
voidaan jättää kotiuttamisen jälkeenkin, mutta kuitenkin 
14 päivän kuluessa kotiuttamisesta. Hakija menettää oi
keuden myönnettyyn kotiuttamisrahaan, jollei sitä noste
ta kuukauden kuluessa myöntämisestä. 

Sosiaalilautakunnan kotiuttamisrahaa koskevaan pää
tökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta samalla 
tavoin kuin sotilasavustuksen ollessa kyseessä. Tarkem
pia tietoja myöskin kotiuttamisrahasta ja sen saantimah
dollisuuksista antavat kuntien sosiaaliviranomaiset. 

Paraisten Kalkki Oy 
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RAUHANTUTKIMUS 

Nykyään ei yleensä enään tarvita 
monimutkaisia piirusteluja tai selvi
tyksiä tieteellisten voimavarojen uh
raamiseksi syventämään tietoamme 
kansojen ja muiden suurten ihmis
ryhmien rauhanomaisten suhteiden 
edellytyksistä. Tunnustetaan uskolli
suutta Yhdistyneiden Kansakuntien 
Peruskirjan päämäärille ja periaat
teille. Rauhantutkimus on eräs tutki
muksen alue, joka sijoitetaan tie
teellisen työn kenttään. Rauhantutki
mus on soveltavaa tiedettä. Se on 
syntynyt kuten muutkin soveltavat 
tieteet tutkimaan, miten tietty pää
määrä on saavutettavissa. Tieteen 
kentässä rauhantutkimus on poimi
nut avukseen ne tieteen alat, joista 
on menetelmällisesti eniten hyötyä. 
Useissa rauhantutkimuslaitoksissa 
tämä on merkinnyt yhteiskuntatietei
den hallitsevaa asemaa. Rauhantut
kimukseen sisältyy myös ns. poikki
tieteellisyys. On ilmeistä, että rau
hantutkimuksen tuloksilla on kysyn
tää ovatpa kysymyksessä siten pää
töksentekijät YK:ssa, kansainvälisis
sä järjestöissä tai ulkoministeriöis
sä. 

Kansallisten etujen turvaamiseen 
tähtäävä strateginen tutkimus ja 
rauhantutkimus eivät ole ristiriidas
sa. Rauhantutkimuksen tuloksia voi
daan käyttää hyväksi turvallisuuspo
liittisessa päätöksenteossa, koska 
rauhantutkimuksen keskeinen tutki
musaihe on konfliktien tutkimus. 
Kansallisessa turvallisuuspolitiikas
sa voidaan ottaa huomioon rauhan
tutkimuksen tuomaa informaatiota, 
vaikka rauhantutkimus on luonteel
taan enemmän kansainvälistä kuin 
kansallista. Tutkimuksen kansainvä
lisyys johtuu lähinnä siitä, että se ei 
etsi vastauksia erityisesti jonkin tie
tyn maan turvallisuusongelmiin. 

Konfliktien ongelmiin liittyvät tut
kimukset voidaan sovellutusmahdol
lisuuksiltaan Jakaa lyhyen ja pitkän 
tähtäimen sovellutuksiin. Edelliseen 
ryhmään kuuluvat tutkimukset, jois
sa käsitellään Jotain ajankohtaista 
kiistaa. Yleistävät, suurempaan ta
pausjoukkoon perustuvat tutkimuk-

set ovat sovellettavissa pitkän täh
täyksen päätöksentekoon ratkaisuja 
etsittäessä. Tähän luokkaan kuulu
vat kansainvälisten järjestelmien ra
kennetta ja vuorovaikutusta koskeva 
tutkimus. Toisen tutkimusryhmän 
muodostaa konkreettisten konflik
tien tutkimus valtioiden sisällä Ja vä
lillä. 

Kansainvälisesti merkittävimpiä 
tutkimusjulkaisuja rauhantutkimuk
sen alalla ovat olleet amerikkalaiset 
lehdet Journal of Conflict Resoluti
on Ja Peace Recearch Society (In
ternational) sekä norjalainen Jour
nai of Peace Research. Kansainväli.: 
sessä rauhantutkimuksessa tyypilli
nen tutkimuksen aihe on ollut kon
kreettisia konflikteja tarkasteleva 
tutkimus, joka on käsitellyt yhtä ai
noata valtioiden välistä ristiriitaa. 
Konkreettisia konflikteja käsittele
vien tutkimusten sovellutusarvo riip
puu paljon siitä käsittelevätkö tutki
mukset jo päättyneitä konflikteja vai 
kärjistymässä olevia konflikteja. Kär-

jistyviä kansainvälisiä tai kansallisia 
konflikteja tutkimalla saavutetaan 
tutkimustulosten käyttöön soveltami
sessa merkittävä etu Jo kiteytynei
den konfliktien tutkimukseen verrat
tuna. Rauhantutkimuksen selvänä 
puutteen on ollut, ettei tutkimuksella 
ole yleensä pystytty ennakoimaan 
konfliktien puhkeamista, vaan tutki
mus on yleensä alkanut ilmestyä 
vasta sen jälkeen kun ristiriita on 
ohittanut kärjistyneimmän asteen. 
Tästä on hyvänä esimerkkinä aikai
semman tutkimuksen keskittyminen 
ns. kylmään sotaan Ja Vietnamin so
taan vasta sen jälkeen kun nämä 
konfliktit olivat ehtineet kiteytyä eikä 
niihin voitu vaikuttaa enää tutkimuk
sen keinoin. Rauhantutkimuksen on
kin tulevaisuudessa pystyttävä kes
kittymään entistä enemmän ajan
kohtaisten konfliktien tutkimiseen Ja 
tietojen keräämiseen niihin vaikutta
vista tekijöistä. 

Oppilas Lauri Nivala 
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SOTILASV ALA 
Minä lupaan ja vakuutan kaUc1kivaltiaan ja kaiklditietävän Juma•an edessä olevani Suomen 
valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon pa,lvella maatani rehellisesti sekä 
parhaan kykyni mukiaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. 

Minä tahdon kai,kkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan Ja sodan aikana puolusta,a isän
maani koskemattomuutta, sen lalUista yhteiskuntajärjestystä sekä valtakunnan laiHista esi
valtaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivaUan kukistamisek
si tahi maan yhteisk:untajärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen vUpymättä viranomaisiHe 
ilmoittaa. 

Jouk:koa, johon kuulun sekä pai,kkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan nHn kauan 
kui1n minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. 

Lupaan käyttäytyä ,kunnoHisesti ja miehekkäästi, totella esimlehiäni, noudattaa lak:eja ja 
asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetove
reltani ,kohta,an olla suora ja auttavainen. MiUoinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, ka
teuden, viha:n ta1I pelon vuoksi e'nkä myöskään lahjain tahi muun syyn tähden toimi vastoin 
palvelusvelvolli1suuttani. 

Jos mi.nut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaistani kohtaan otkeudenmukainen, 
pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia ti:etoja heidän toiveistaan, olla he,idän neu
vona,nta,janaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrk:iä olemaan heille hyvänä ja 
kannustavana esimerk:klnä. 

Kaiiken tämän minä tahdon kunniani jo omantuntoni mukaan täyttää. - Jumala mtnua 
si1inä auttakoon. 
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RAuK 11 /72 

Edessänne on teidän varusmiesaikan
ne mielenkiintoisin ja samalla var
masti antoisin aika. Joudutte käy
tännössä soveltamaan saamianne so
tilaallisia taitoja ja -tietoja toimies
sanne ryhmänjohtajina. Uskon, että 
te selviydytte tästä tehtävästä hyvin. 
Muistakaa kaikissa tehtävissänne toi
mia asiallisesti ja oikeudenmukaises
ti. Suhtautukaa esimiehiinne vilpit
tömästi ja alaisiinne niin, että myös 
yksilö ryhmässänne pääsee esiin ra
kentavalla tavalla. Pitäkää huolta 

OPPILAAT 

ReservlaHupseerikurssinne päätyttyä 
olette suori,Haneet reservinailiupsee
rtn tutkinnon ja täten astuneet puo
lustusvoimiemme sotllasjohtajiston 
taajaan rivistöön. 

alaisistanne ja säilyttäkää kaikissa 
olosuhteissa itsekuri ja terve kritiikki. 
Näin menetellen ja toimien on ase
manne ja arvovaltanne taattu ja alai
senne jääkärit ottavat teistä esimerk
kiä. 
Onnittelen teitä tutkinnon suorittami
sesta ja toivotan menestystä kaikissa 
tulevissa tehtävissänne. 

Reservialiupseerikoulun johtaja 
Majuri 

Erkki R i i k o n e n 
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KURSSI! HYMYÄ -
HUULEEN! 

RAUK/11/72 

Kesäkuun 15 päivänä se tapahtui: 
ikäluokkamme, 11/72, astui palveluk
seen. Alkoi kuuma ja hikinen perus
koulutuskausi. Jo tällöin alkoi usei
den mielessä RAuK häämöttää joko 
onnen huipentumana tai inhimillisen 
kärsimyksen äärimmäisyytenä. 

Vihdoin elokuun loppupuolella -
tarkemmin sanoen 24 päivänä pak
kasivat johtajakanditaatit reppunsa 
ja muuttivat 'aamujen taloon". Vas
taleivotut oppilaat astuivat uuteen 
asumukseensa jännittyneinä ja odo
tusta täynnä. 

Pian kaikki tottuivat uuden talon 
tapoihin: aamu lenkki ei ollutkaan 
niin raskas, kuin alussa luultiin -
kaikki riippui maaston taitavasta hy
väksikäytöstä. "Lumirajat" ommel
tiin ja niiden katselemiseen kylläs
tyttiin. Ennen kaikkea totuttiin sii
hen, että siviliin lähtö koittaa vasta 
toukokuussa. 

Tärkeintä RAuK:ssa on tietenkin 
koulutus. Se poikkesikin sitten huo
mattavasti siitä, mitä saimme komp
panioissa. Mukaan tulivat komento
ja äänenkäyttöharjoitukset. Tällöin 
alkoivat vapisevat ja hennot äänet 
vahvistua ja saada toivottua - muh
keutta. Se kyllä maksoi oman hin
tansa: äänet olivat käheinä reippai-
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den sulkeisten jälkeen. Oppituntien 
määrä kasvoi; tarvitaanhan asioiden 
hallintaan vahva teoreettinen pohja. 
Näissä tilaisuuksissa oppilaat yritti
vät epätoivoisesti pitää uniset sil
mänsä auki - useimmilta se onnis
tuikin ja ne, jotka epäonnistuivat, 
heräsivät viimeistään pestessään 
kasvojaan jääkylmällä vedellä. Hil
jalleen kurssi alkoi omaksua koulut
tajien jakamia tietoja ja taitoja. Lie
neeköhän syynä se, että oppi juntat
tiin usein kantapäiden kautta ja se, 
että rästikokeet pitivät huolen, että 
jokainen pisti paperille oppimisky
kynsä tulokset. 

Ei elämä RAuK:ssa ollut pelkkää 
opiskelemista. Oppilaskunta toimi 
niin virkeästi kuin koulutuksen lo
massa pystyi. Se järjesti toimintansa 
rahoittamiseksi orjamarkkinoita ja 
arpajaisia. Oppilaskunnan ansiota 
oli Sotilaskodissa järjestetty mukava 
lauluilta kahvitarjoiluineen. 

Oma lukunsa oli Kittilän sotainva
lideille annettu apu. Eräänä sunnun
taiaamuna lähti 16 oppilasta Kitti
lään kerätäkseen rahaa emäntäkou
lun viehättävien tyttöjen kanssa. 
Matkasta tuli menestys: rahaa kertyi 
kolmisen "tonnia". On muuten ou
toa, että kaikki huomaava vääpelim-

me ei kiinnittänyt huomiota Kittilän 
suunnasta tulevan postin määrän 
äkilliseen kasvamiseen. 

Suurimman osan kurssia saimme 
nauttia hyvästä säästä. Vasta loka
kuun alokkaiden mukana tuli lumi ja 
pakkanen - jäädäkseen. Olosuhteet 
koettelivat sotureiden sormia ja mui
ta ulkonevia ruumiinosia, mutta ei 
se mitään - jotokset ovat parhaita 
silloin, kun niitä muistellaan jälkeen
päin. 

Varuskunnassa on runsaasti valti
on omaisuutta, joka vaatii silmälläpi
toa ja suojelua. Niinpä vartiomiehet 
kiertelevät vuorokaudet ympäriinsä. 
Ikävä kyllä, oppilas nähtiin usein 
täyttämässä tätä velvollisuutta -
varsinkin viikonloppuisin. 

Tätä kirjoitettaessa voi sanoa: 
"On vähän." Ainakin RAuK:ssa. 
Edessä ovat vielä raskaat "puisto
reisut": ampumaleiri ja sissijotos, 
mutta hetkeen, jolloin kaikki hajaan
tuvat lähteäkseen komppanioihin tai 
jatkamaan opiskelujaan etelässä, on 
vain vähän yli kaksi viikkoa. Eron 
hetki on varmasti haikea - mutta 
epäilemättä riemukas. 

Oppilas Markku Karinen 



KRONIKAT -olin siellä minäkin 

TOIMIKUNNAT 

Huvitoimikunta: 
opp Orsmaa Jukka 
opp Tikkanen Tuomo 
opp Kulmakka Erkki 

Urheilutoimikunta: 
opp Nyman Tuomo 
opp Saukko Pekka 
opp Kuoksa Reijo 
opp YMniemelä Antti 

Julkaisutoimikunta: 
opp Puolakka Kari 
opp Teräslinna Kari 
opp Lampinen Eero 

Taloustoimikunta : 
opp Kamutta Yrjö 
opp Hiukka Heino 
opp Kumpula Paavo 

OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Puheenjohtaja 

opp Nivala Lauri Mikael 
Nivala 

Varapuhjoht 

opp Kallio Simo Veikko 
Sievi 

Sihteeri 

opp Ailasmaa likka Tapio 
Rauma 

Juhlamestari 

opp Paajanen Johan-Erik 
Kemi 

Urh.toim.joht 

opp Pöyry Timo Pekka Juhani 
Sodankylä 

Toim.siht 

opp Räiha Juhani Ensio 
Laihia 

Taloudenhoit. 

opp lnkeröinen Jorma Tapani 
Rovaniemi 

Hengel toimik joht 

opp Heikkala Jorma Tapani 
Karunki 
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KIVÄÄRI LINJA 

Joukkueenjohtaja luutnantti Jyri Virsunen 
Joukkueen varajohtaja kersantti Esko Huttunen 

Saukko Pekka Kalevi -52 Ranua 
Diploomi tangon ystävä Ranualta. Tinkimättömällä täs
mällisyydellään ja ylenpalttisella huolehtivaisuudellaan 
harmitti usein varsinkin tupakavereitaan. Asiallisuudel
laan ja tarmokkuudellaan sekä urheilullisilla kyvyillään 
kohosi joukkueensa kärkiporukkaan. Motto: Pojat, pan
kaa penkit ojennukseen. 
lnkerölnen Jorma Tapani -53 Rovaniemi 
Siviilikarkuri Roista, joka kehui olevansa kovasti onnelli
nen sulhasmies, mutta innostui joskus iltalomillekin. 
Poikamainen innokkuus armeijaa kohtaan nosti pojan 
huipulle. Erittäin innokas höykyttäjä - muuten mukava 
mies. Motto: Voi helmikuun mopoparkoja. 
Ervasti Veli Juhani -51 Kuusamo 
Jämerä ylioppilas Kuusamosta. Palveli pystyvästi oppi
laana - unohti kuitenkin joskus olevansa sotilas ja he
rätti hilpeyttä sointuvalla bassollaan. Ei ollut vapaa-ajan 
ongelmia: punkka ja kahvi. Motto: Minä en oikein kyllä 
ällyy. 
Karhu Karl Seppo Olavi -51 Rovaniemi 
Ei karannut Rovaniemeltä, mutta tuli kun käskettiin. Ei 
pyrkinyt tuomaan kykyjään esiin, kuitenkin toimeen tart
tuessaan oli pystyvä. Laiska hukimies, mutta innokas ja 
pätevä suunnistaja. Viihtyi hyvin RAuK:ssa, vaikka usein 
olikin lomilla. Piti yllä myös suhteita siviiliin - muisti 
kirjeet ja koirat. Motto: Hei Veli, lähetään tupakille. 

Naamanka Hannu Matias -53 Rantalla 
Hiljainen mumisija Rantsilasta. Lausuili asiasta kuin asi
asta omia filosofisia mietelmiään. Erikoisuus myös soti
laallisessa käyttäytymisessä toi pojan esiin. Motto: Ohoi 
- tulihan sitä taas 
Tervo Veli Petteri -50 Rovaniemen mlk 
Ylioppilas Perunkajärveltä. Vapaa-ajalla vilkas huulen
heittäjä, mutta palveluksen otti asiallisesti ja oli pystyvä 
ryhmänjohtaja. Viihtyi ruokatunnit punkassaan. Muisti 
myös käydä iltalomilla ja ottikin ne rennosti. Erikoisuus 
- nukkui pystyssä ja oli asennon otossa aina viimeinen. 
Motto: Ei kai vielä valmistautumista soitettu 

Sipilä Pekka -51 Muonio 
Opiskelija Muoniosta. Rento ritsamies, joka peitti kykyn
sä hiljaisuudellaan. Ilmaisi kuitenkin itsensä Joskus sym
paattisesti noitumalla. Kiiruhti yleensä hitaasti, mutta to
sipaikan tullessa oli ritsamiehistä nopein. Motto: Pojat, 
lomat painaa. 

Kulmakka Erkki -52 Kemi 
Hopeamitalimiehen kotikaupungista "Pääsi" yllättäen 
RAuK:hon. Aina sanavalmis ja ennalta-arvaamaton, itse 
rauhallisuus aamutoimissa. "Minä en kyllä lähe mihin
kään!" 

Keskitalo Eero Juhani -47 Oulu 
Maltillinen ja rauhaa rakastava perheen pää Oulusta. 
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Jaksoi ikävuosistaan huolimatta käydä lltalomillakin. 
Kunnostautui lapsenvahtina ja nousi lentoon puolikurs
silta. " Oli siellä nimi lomakirjassa!" 
Lundbom Lauri -51 Rovaniemi 
Toi kuutostupaan kansainvälisyyttä. Harrasti Intin lomas
sa opiskeluakin. Ei päässyt yrityksestään huolimatta 
maaliosastoon konekiväärinsä kanssa. Kuutostuvan mus
tahevonen lentojoukoissa. "Mä meen laskeen pari las
kua!" 
Tammi Erkki -50 Kuusamo 
Tarmokas vartiopäällikkö Kuusamosta, vaihtoi lomankin 
vartiovuoroon. Ylväsryhtinen nuorimies, vaikkakin poti 
ajoittaista jalkakipua. Ylennettiin ansaitusti puolikurssil
ta. Mieli-iskelmä " Uraliin" Motto: " Katse eteen- PIM!" 
Alkio Risto -52 Sodankylä 
Näppäräsorminen sodankyläläinen. Omasi hyvät unen
lahjat, ei ollut hiljaisimpia nukkuessaan. Taipumuksia 
kartanpi irtäjäksi. " Kurssi - luku kahteen!" 
Krankkala Esko -53 Revonlahti 
Kuuden ällän sivilikarkuri Revonlahdelta. Ilmiömäinen 
käsikranaatin käsittelijä, taipumuksia myös puhelinasen
tajaksi. "Lähetään sotkuun!" 
Turu&enaho Arvo -53 Kemijärvi 
Vaatimaton ylioppilas Kemijärveltä. Intohimoinen sana
ristikoiden ratkaisija, harrasti myös esikuntapäivystyksiä. 
Oppilasjohtajana toimiessaan hankki lempinimen "Tup
pisuu". "Onko kellään tulitikkuja?" 

Tepsell Vilho -52 Kaamanen 
Ukkomies Kaamasesta. Alkuhankaluuksien jälkeen jär
jestyivät lomat mukavasti. Alituisesti sotajalalla PU :iden 
ja järjestyspartioiden kanssa. "Taas tuli pojat viikko!" 
Kitti NIIio -52 Outakoski 
Poromies Outakoskelta. Innokas TV:n katselija. Saa
menkielen ja "porolaulujen" asiantuntija. " Herra luut
nantti, ei kestä peukalo!" 
Apukka Arto -52 Sodankyll 
Äänekäs miehenpätkä Sattasesta. Poti hukikammoa ja 
tilapäistä kuolemanpelkoa. Kuutostuvan tanssitaituri. 
" Joko minä kohta otan kenttälapion!?" 
Jylhä Heikki -52 Sodankylä 
Pitkänhuiskea merkonomi Sodankylästä. Komeili uudella 
lomapuvullaan. Käytti tarkoin varusvapaat ja iltalomat. 
"Kyllä on pojat helppoa - liian helppoa!" 

Kankaanpäl Asko -52 Slevl 
Ki;r~sin tarkkasilmäisin mies, mestariampuja. Anoi mat
kavuorokautta useammin kuin kerran Sievin maisemiin . 
Motto : "Mitäs me keskipohjalaiset." 

Lampinen Eero -51 Alatornlo 
Klväärijoukkueen herrasmies. Aina elegantti ja fiini. 
Käännökset eivät tahtoneet sulkeissa aina onnistua: poi
kaparka, kun joskus sekoitti oikean vasempaan. 

Kovanen Jouni -51 Sodankylä 
Tapasi käydä Keskitalon Jussin tapaan joka ilta kylällä, 
mutta syyt olivat erit. Motto : " Mitä!!? Onko valmistautu
minen?" 

Helkkala Reijo -50 Karunkl 
Pataljoonan rumpalipoika, joka hoiti oppilasvääpelihu
kinsa yhtä mallikkaasti kuin rumpunsa. Motto: "Ei päi
vää ilman puhelua Tornioon." 

Mikkonen Markku -53 Rovaniemi 
Kova onni potki tätä miestä. Oli ihastunut viettämään 
useita viikonloppuja peräkkäin koululla - usein vastoin 
omaa tahtoaan. 

Säkkinen Kaarlo -52 Posio 
Joukkueen urheilija. Lähti lenkille, kun toiset vaipuivat 
vuoteeseen lopen uupuneina. Siinä ei haitannut sade ei
kä tuuli. 

Saarinleml Hannu -51 Salla 
Ei pitänyt turhaa ääntä itsestään. Mies, joka parhaiten 
löytyi käytävän tupakkapöydän äärestä, ja jolle aina sopi 
tupakanmittainen tauko. 
Kuha Lauri -52 Ranua 
Hiljainen mies, joka parhaiten viihtyi vuoteessaan nuk
kuen tai dekkareita lukien. Poti hukikauhua. 
Takalo Seppo -50 Nivala 
Automies, joka haaveili päivästä, jolloin saisi vaihtaa ki
väärinsä auton rattiin ja autohallin huumaavaan ilmapii
riin. 
Mokko Markku -51 Karunkl 
Tämä poika toi äänenkäytöllään oman viehättävän lisän
sä tuvan yöelämään. Saa vielä 2. JK:n alokkaiden polvet 
tutisemaan. 
Keskitalo Jussi -52 Klttllä 
Piinasi kurssin ajan tupakavereitaan kuorsaamisella, jo
ka lähenteli suoraa huutoa. Kävi harva se ilta varusva
paalla - kun on se oma kulta. 
Parpala Paavo -51 Utajärvi 
Iloinen mies, jonka mottona oli : " Kävin tässä EK:ssa, 
EK:n pojat kertoivat, että Voi, veljet, EK on mukava 
paikka!" 
Karlnen Markku -52 Rovaniemi 
Mies, jonka puhetta ei oikein kansakoulupohjalla ym
märtänyt - ihastunut kun oli sivistyssanoihin. Motto: 
"Kävin tässä Sampossa kuuntelemassa parit hiisit!" 
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SISSI LINJA 

Joukkueenjohtaja luutnantti Kalle Schroderus 
Joukkueen varajohtaja kersantti Kalevi Ollila 

Hiukka Heino -54 Nivankylä 
Lomilla enemmän kuin palveluksessa. Loma-anomusten 
suurkuluttaja. Ei suuttunut koskaan. Oli niin terävä mies, 
että komentajakin tunsi hänet henkilökohtaisesti . Motto : 
"Jämäkkää", sanoi Hiukka, kun kuntsarin sai". 
Ikonen Keijo -52 Helsinki 
Tuli Hesasta hakemaan vaihtelua Sodankylän jängille. 
varsinainen asfalttisissi. Sai lisänimen Tuputtaja, koska 
pani jopa kävylle vastaan. Motto: "Landepaukku hiljaa." 
Kallio Simo -48 Slevl 
Poikosten Joukkoon tässä vielä vanhoilla pälvillään jou
tu. Sissien johtava hahmo. Omasi erittäin hyvän puhetai
don, eikä ,ihme, sillä hän oli ehtinyt olla jo opettajan toi
messa. Hänellä todella oli vaikutusvaltaa tuvassa. Välillä 
hänellä oli vaimoa niinkin ikävä, että puheissaankin siitä 
mainitsi. Motto: "Ei suinkaan sitä nyt vanha mies poi
kasten hommiin." 
Kumpula Paavo ·51 Kemijärvi 
Politiikan pyörteisiin joutunut kemijärveläinen ylioppilas. 
Vältteli esimiestensä herroittelua, onnistuen siinä loista
vasti. Ei kirjoittanut yhtään loma-anomusta, totesi vain: 
"kyllä ne antaa loman anomattakin, jos ne on sillä pääl
lä." Motto: "Askel vasempaan, suunta parempaan." 
Nivala Lauri -47 Nivala 
Tuli mies Nivalasta, yhteiskuntatieteiden maisteri. Valit-
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tiin oppilaskunnan puheenjohtajaksi. Toimi tarmolla. 
Hallitsi kokoustekniikan. Sissijoukkueen suoraryhtisin 
mies. Motto: "Pojat perskeles, missäs se taas onkaan". 
Nyman Tuomo -52 Kllminki 
Kiiminkiläinen taiteilija, mies joka kunnostautui niin hen
kisellä kuin ruumiillisellakin puolella. Lähti puolikurssilta 
sliville, mikä kyllä oli täysin ansaittua. Motto: "Hiljaisuus 
on jo huudettu". 
Teräsllnna Karl -54 USA Kentucky 
Siviilikarkuri USA:sta tuli Vietnamia pakoon Lapin pak
kasiin. Suoritti jotoksella kuuluisan kentuckylaisen har
hautuksen eikä lopulta tiennyt itsekään, missä oltiin. 
Motto: "Miks mnää aina, vastahan mä toissapäivänä olin 
tupapalvelija" . 
Liikanen Toivo (Kalle) -55 Kuusamo 
Takametsien mies Kuusamosta, armoton selittäjä. Selitti 
Liikasenvaaran sijainnin sellaiseksi että sai VLV:n yhtey
teen aina matkavuorokauden. Motto: "Ryhmänjohtajan 
ominaisuudessa ollessani minä käsken teitä" 
Kuoksa Reijo -52 Perunkajärvl 
Raukin kovakuntoisin mies, armoton urheilija. Ei syönyt 
ruokalassa, mutta tuvassa pureskeli näkkileipää paketin 
päivässä. Motto: Illalla lenkillä, aamulla vastaanotolla. 
Yllniemelä Antti Anemia -52 Rovaniemi 
Hiljainen merkonomi Rovaniemeltä. Ei poika paljon pln· 



goittanut, jos ei lintsannutkaan. liiat pureskeli äidin lait
tamia eväitä onnellinen hymy huulilla. Motto: "Nyyman
ni, eks sie kuule, jos se ratio on vähä pienemmällä". 
Tuovinen Pauli -52 Sodankylä 
Tuli EK:sta jälkiraukkiin. Tomera oppilasjohtaja, joka 
peloitteli tovereitaan ilmoittautumisilla. Kävi iltalomilla 
kotona saunassa. Joka tapauksessa tammikuussa sivii
liin. Motto: Ei jätetä etäisyyksiä". 
Haapalehto Markku -53 Kello 
Ei poika paljon välittänyt vääpelin punkkatarkastuksista. 
Ei niin lyhyttä taukoa ettei ollut piippua hampaissa, ve
teli vielä hiljaisuuden jälkeen iltasavut. Yksi pätevimmis
tä sisseistä. Moao: "Mitähän se äiti on taas mukaan lait
tanut, sanoi Markku, kun lomilla palasi". 
Ollakka Ai -52 Ruotsi 
Oli alussa sairaalassa, mutta pingoitteli kuitenkin puoli
kurssilta jämät. Hiljaisuuden jälkeen kuultiin, kuinka ar
mottomat ansiot Ruotsissa ovat. Toimi tunnollisena tu
papalvelijana. Motto: Hiljaisuuden jälkeen: "Khihihuu" 
Reinikainen "Romu" Erkki Tapio -52 Rovaniemi 
Melko huoleton veikko, jonka huonosta vatsasta sai kär
siä koko tupa. Varsinainen hajuherne. Melkein valmis 
ukkomies. Huuteli ja toimi muidenkin edestä. Sai nimen 
"hullu sotilas". Motto: "No älkäähän nyt pojat." 
Lepplaho Mauno Jaakko -52 Ranua 
Kirjurin paras kaveri. Tuli EK:sta viestimiehenä jälki
raukkiin ja eksyi sissiporukkaan. Vältti hyvin hukeja. 
Kerrallinen vlv:lta paluu muodostui Maunon kohokoh
daksi. Motto: "En minä voi, kun ei polvi kestä." 
Sutinen Matti Armas -52 Rovaniemi 
Mies Rovaniemeltä, joka kaikki vapaa-ajat kiillotti saap
paitaan. Kulki rätti taskussa. Kova purnaamaan. Tupa 
S:n pienin pummi. Motto: "Jos tulee huki, niin minä läh
den vastaanotolle." 
Korhonen Hannu Tapani -52 Oulu 
Tupa S:n pingoin mies: 1/2-kurssin korppi. Otti asiat vä
hän vakavasti, vaikka menestyikin suunnistuskilpailuis
sa. Hiukan itseensä sulkeutunut kaveri, joka lueskeli va
paa-ajat. Motto: "Jatkan suunnistajana". 
Pöyry "Ben" Timo Pekka Juhani -51 Sodankylä 
Sodankylän oma poika, joka nousi puolelta lentoon. 
Tunsi paikallisen maaston paremmin kuin oman kaap
pinsa. RAuK:n paras suunnistaja ja veltoin tupa- ja alu
epalvelija. Teki huolella; aikaa ja itseään säästämättä 
punkkaansa, mutta lopputulos ei silti ollut kovin onnistu
nut. Huolehti, että kaikki saivat yskäntabletteja Timpan 
isosta purkista. Motto: "Kuka ottaa pillereitä?" 
Pudas Jari Kalevi -53 Nlvala 
Tupa S:n rakastunein mies. Hoiti loistavasti kirjeenvaih
don. Joka toinen päivä lähti kirje, joka toinen tuli (se 
Helena). Ukkomies kanditaatti. Melkoinen ampuja ja 
asekäsittelijä. 
Jutila Tapio Antero -52 Sodankylä 
Kurssin ainoa TJ-mies, tosin vain nimensä perusteella. 
Sissijoukkueen parhaita suunnistajia. Aina valmis autta
maan ja neuvomaan. Rauhallinen tyyppi, joka hoiti hom
mansa tunnollisesti. Kova metsämies. Sai korpin jämät 
ollessaan oppilasvääpelinä. Motto: Ylivääpeli. 
Virkkala Matti Tapani -52 Oulu 
Todella ihmeellinen sissimies, joka tempuillaan niin suu
tutti kuin naurattikin. Raaka peli ruokapöydässä; huoleh
ti kyllä pöydän tyhjennyksestä (söi metsässä sienetkin 
raakana). Tavallisin sissivarustus: kamera ja puukko. 
Kuvasi niin kiviä kuin kantojakin. Motto: "Ei kai kellään 
oo miltään sitä vastaan, että mä heitän puukkoa." 
Lämpsä Pasi Aulis -54 Kestilä 
Siviiliarkuri ja pikajuoksija, jota juoksu ei kiinnostanut 
kuin lomalla. Tupa S:n nopein punkantekijä, joskaan ei 
paras. Vastaanotolla käynti ennätys. Motto: "Muistakaa 
sitten sanoa, että mä lähen vastaanotolle." 

Koivuranta "Mehu" Ari Aulis -52 Rovaniemi 
Hälläväliätyyppi Rovaniemeltä, muistutti olemukseltaan 
lähinnä Ohukaista, ota esimiehet eivät huomanneet. Ko
mentoharjoittelusta 90 % naurua ja huojuntaa, 10 % 
"Mitä mun pitäs komentaa?" Tupa S:n toinen hajuherne 
ja purnaaja. 
Leivo "Lintu" Tauno Antti Tapio -55 Oulu 
Siviilikarkuri Oulusta, joka söi yksin eväänsä. liian tork
ku, aamun torkku; nukkui purkka suussa. Nuoruutensa 
innoHa oli eri mieltä joka asiassa. Kova poika tuputta
maan. Nousi puolikkaalta siiville. Muisti käydä myös 
kylill-ä. Motto: "Voi surkeus." 
Paajanen "Emil" Johan-Erik -50 Kemi 
Kuunteli jazzia ja jytäävää poppia. S-tuvan varsinainen 
ilopilleri. Oppilaskunnan huvimestari. Nousi siiville puo
likurssilta. Lomilla tullessa aina muovikasseittain evästä 
mukana. Motto: "Mittäänkö, taas koko tupa mun eväis
sä." 
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KRANAATINHEITINLINJA 

Joukkueenjohtaja luutnantti Rauno Savenius 
Joukkueen varajohtaja kersantti Kauko Karjalainen 
Apukouluttaja alikersantti Jukka Turpeinen 

Auvinen Taisto -52 Kemi 
Raju suunnistaja. Saken vakituinen "babysitteri". "Ha
mari tä?" Puolikurssin korppi. 
Hamarl Mauri -53 Kemi 
Nousi puolikurssilta siiville. Lenkkimakkara piti miehen 
tiellä pp-partiosuunnistuksessa. "Onko Hamari kärryillä? 
0-oo-on." 
Juvonen Matti ~47 Kemi 
Aina hymyilevä isokenkäinen (48). Tuvan vanhin ja vii
sain. Ihaili vanhaa rockia ja löysi oman kultansa Kittilän 
emäntäkoululta. Nousi puolikurssilta korpiksi ja otti 
suuntaa Haminaan. "Pojat muakin meinas ruveta riso
maan". 
KarJaluoto Pentti -52 
Yppärin omia kasvatteja. Kaappi oli kunnossa. Hiljainen 
pummi: "Tarjoa yksi tupakka. Pojat ens yönä on hälytys, 
varmaan on". 
Kautovaara Jukka-Pekka -50 Rovaniemi 
Toinen Rovaniemen pojista. Kahvisikaareja polttava Play
boy. Hyväluontoinen kaveri, joka toisten pistäessä nuk
kumaan, veti Simeliukset päälle, kävi jääkaapilla ja meni 
TV:tä katteleen. "Siellä mä tapasin yhen naisen, tottakai 
sillä oli auto". Puolikurssin korppi. 
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Knuutila Jaakko "Jaska" -52 Kuhmo 
Hesassa asuva, maailman mies, joka vietti lomansa 
kumma kyllä Ranualla. Väsymätön show-mies. Tuvan 
pelle. Käsitteli kitaraa kuin naista. Paltajoonan kovin pu
huja ja kiroilija. 

Kontlokoski Juha "Mölli" -53 KemlJärvl 
Virnistys oli joukkueenjohtajan painajainen. Heräsi vas
ta hiljaisuuden aikana. 

Muukkonen Risto -53 
"Peihon" poika. Aina hymyilevä poiiisiluonne, joskus 
helposti suuttuva. "Panhaan kinthaat kätheen ja lähet
hään räijhäythelheen". 

OJakoskl Juhani -52 Pllppola 
"Pikku-Jussi" (191) RAuK:n parhaita huuliveikkoja. Syn
nynnäinen portsari. "Täällä ei yksi mies ala hilluun". 
Jos mun loma-anomusta ei hyväksytä niin mä alan rei
luksi." 

Orsmaa Jukka Pekka -50 Rovaniemi 
"ORO" Suuriääninen aamujen laskija. Menetti opintolo
malla pari etuhammasta. Sankarillinen Gt-mies. "Hei 
kundit, ettei totuus unohtuisi, vähän päiViä." Siivet puoli
kurssilta. 



Peltola Mauri -54 Helsinki 
Aina laulava Stadin kundi. Tupa äänesti pojan varus
miestoimikuntaan. Jos oli nopee, sai punkan kuntoon 
ennen lounasta. Kirosi RAuK:n lomajärjestelyt. "Oli 
muut jo rynnänneet taisteluun, hän touhusi kaapillaan 
vielä. Herra luutnantti, mulla ois taas kokous, saanko 
poistua". 

PANSSARINTORJUNTALINJA 

Joukkueenjohtaja ylikersantti Kari Plppola 

Ailasmaa Tapio -51 Rauma 
Alkujaan Lapin kasvatteja. "Varusmiesmerkonomi" par
haimmillaan. Unelmien sotilasura: minivääpelinä komp
paniassa. Kävi vain kerran vastaanotolla ja sinne jäi ja 
vp:t lisäksi. Mutta rättisitikka hyrräs kohti ... Rauhalli
nen mies. 
Annala Ahti -52 Sodankylä 
Ei välittänyt lomista mutta nauru oli aina herkässä. Har
va se ilta sussu sotkussa. Ei mennyt raha viinaan mutta 
sitä enemmän ruokaan. Tuvan innokkain penkkiurheilija. 
Lenkkeill itsekin. Motto: "Voi hyvä tavaton, antakaa pot
tuja tännekin". 
Eskelinen, Veikko -46 Sodankyl~yväskylä 
Taisteli Kaakon kanssa ilmaherruudesta, minkä hän 
melkein hallitsikin. Joutui ikämiehenä armeijaan, kun 
opiskeH inssiksi. Aina voitonvarma: me voitetaan sissit 

Pohjola Matti "Pottu" -52 Oulu 
Yrityshalu olisi voinut olla parempi. Ylimääräisen päivys
tysvuoron seurauksena oli umpisuolen tulehdus. Teki 
Majurille ilmoituksen istualtaan. "No älä nyt hermostu". 

ja ritsat. Ukkomies mutta kävi iltalomilla; kerrankin juok
sujalkaa Kievariin. Sekoitti eräänä hiljaisena hetkenä 
PU :n ja päivystäjän. Puoli kurssin korppi. Motto: "Ole 
vaikka kuka, mutta painu helvettiin." 
Hintikka Lauri -52 Pelkosennieml 
Sulkeisissa kova poika komentelemaan. Kärsi usein 
päänsärkyä iltalomien jälkeen. Ei hoidellut häntiä, vaik
ka vääpeli sellaista ujuttikin. Eihän se olisi ollut Hintik
ka, ellei sillä olisi ollut ruskea oppilasmerkki. Motto : " Ei 
koskaan niin kiirettä ettei ehdi piipuksi panna". 
Kaakko Oiva -52 Muhos 
Pohjoismaiden mestarlpainija. Vakituinen pöydän esi
mies. Jakoi jäätelön tasapuolisesti miehen koon mu
kaan. Hallitsi ilmaherruuden tuvassa suvereenisesti. 
Lauloi mieluummin kuin opiskeli sotataitoja. Muistelles
saan usein Muhoksen Mimmiä lauloi: "Espanjatar olen 
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sorja" . Motto: "En minä jouda, minä lähden painisalil
le." 
Kamutta Yrjö -52 Pattljoki 
Merkonomi, osasi kirjoittamisen taidon. Kirjoitti kirjeen 
päivässä ja sai kolme. Katseli joka ilta telkkaria. Armo
ton lintsari. Motto: "Ei se minun vuoroni ole, vastahan 
olin viime viikolla tupapalvelija". 
Karppinen Hannu .53 Muhos 
Sähköisen rauhallinen Muhoksen asentaja. Salainen 
agenttimme ritsamiesten tuvassa. Oli usein nukkua on
nensa ohi. Aiheutti näillä tempuilla oppilasjohtajalle har
maita hiuksia. Vapaaehtoinen ammusmies (ei sinko
mies) . Motto : " Voi -kela, miksei minulle ole ilmoitettu". 
Laallkalnen Pertti -49 Vaala 
Pertti-poika metsäs" häärii; metsänhoitajana soita tutkii 
(ojittaa). Ei hyväksynyt rssko:n ampuma-alojen raivaus
ta : eikä hillasoiden raiskausta. Kaikesta huolimatta ylen
nettiin puolikurssilta. Motto: " Siitä huolimatta keskeltä 
koriin, sano Laatikainen". 
Lankosaarl Matti -54 Kemi 
Kovaääninen siviilikarkuri. Anoi litterat Kemiin mutta 
(suunnitteli lomaa Kittilään). Liikkui yleensä verkalleen, 
mutta kovan paikan tullen tosi sinko-simo. Motto : " Kyllä 
se taas koettelee, mutta siitä huolimatta huomenna lo
mille". 
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Männikkö Olavl -53 Kuusamo 
Viihtyi metsissä lenkillä. Tuloksena oli kasa mitaleita ja 
kuntsareita. Armoton kunto joka ei pettänyt edes lomilla. 
Parhain naisjuttujen sepittäjä. Motto: "Muistatko Ahti ". 
Puolakka Karl -52 Kuohunkl 
Myöhästyi startissa puolen suoran mitan muista "keisa
rileikkauksen" takia, mutta ohitti muut jo parin viikon 
kuluttua. Pataljoonan parhain dialektikko. Muisti kaiken 
minkä kuuli. Koepaperi oli kuin kappale ohjesääntökir
jaa. Kävi Jussin kanssa kiihkeitä keskusteluja. Motto : 
"Hei Tapio, missä ne meidän lehdet ovat". 
Räihä Juhani -50 Laihia 
Lapin kasvatteja hänkin. Terävä-ääninen kansakouluno
pettaja. Pieni ja pippurinen. Kuntsarit meni ohi, kun oli 
niin harvoin koululla. Siitä huolimatta puolikurssin korp
pi. Motto : " K-linja ovelle jonoon, mars mars." 
Tikkanen Tuomo -51 Kemijärvi 
Talon terävin yo-taiteilija. Osasi taidon olla paikalla kunt
sareita jaettaessa. Ei jäänyt yhtään jälkeen suuresta kai
mastaan. Tähtäin oli lääkintäraukki, mutta oli liian terä
vä päästäkseen edes pääsykokeisiin. Puolikurssin korp
pi. Motto : "Kuka ostaa minun jogurtin". 
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HUHTAMÅl(I 
YHTYMÄ 



Jos 
ajatellaan 
taloudel

lisesti niin 

ALLE NORMAALIHINTOJEN GuperT 

PAKARISTA 
parasta 
pöy·tään 



Retkellä ei voi kantaa perunasäkkiä selässään. 
Kun ruokahalu kuitenkin juuri retkillä on par
haimmillaan, on hyvä muistaa Mielihyvä. Reilu, 
ravitseva retkimuona, joka on repussa sekä ke
vyt että pieni ja litteä. Sitä saa retkiolosuhteis
sakin kätevästi muhevan perunamuusin (ilman 
maitoakin maittavan). 6 annosta painaa vain 
180 g, mutta vastaa 1,8 kiloa tavallista perunaa. 
OY KASVIÖLJY 



Tärkeä 

Tilaa vuodeksi 1973 
puh. 90-602711 

tai lähimmästä MTK:n 
liiton toimistosta 

työväline viljelijälle: 

Maataloustuottajajärjestön 
äänenkannattaja 



SODANKYLÄN 

APTEEKKI 
Sodankylä 

VIKEN KONE: 
KODIN KONEITA YM. 

Sodankylä - Puh. 426 

SOD A,NKYLÄN KUNTA, 

TERVEHTII 

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAA 

JA SEN RIVEISSÄ 

PALVELEVIA 

Lapin Kulta 



Lapin kelkka . 
. fl 

Winha. 

OSUUSPANKKI -

AIKAMME P ANl{KI 

---=:::::---
Piirimyynti ja huoltokorjaamo 

TUOVI-RENGAS Ky 
Kemijärvi puh. 610 ja 506 
WINHA HUOLTOAUTO 
jk. 38 cm telamatot edullisesti meil .. . 

TURUSSA 

ltJ SUOMALAINEN 
SAASTOPANKKI 



ROVANIEMEN 
KAUPPA 

OY 



POHJOLAN PARASTA PÖYTÄÄN 



Kesti 
vaalea mokka. 
Uusi vaalea 
mokkamaku, 
yltäkylläisen 
riittoisaa. 
~ Uusi Kesti vaalea mokka on 
aitoa riittoisaa mokkaa. 
Mutta vaaleaa kuin aavikon taivas, 
pehmeää kuin keitaan yö. 
~ Kesti vaalea mokka 
tuli ja voitti. 
~ Maistakaa, ystävät! 

POHJANMAA OY . 
Ja 
SP AH-kauppiaat 

LIIKENNÖITSIJÄ 

YRJö UIMANIEMI 
LIIKENNöI AIKATAULUJEN MUKAAN 

ERI LmJOJA. 

MYöS TILAUSAJOJA. 

Sodankylä - Puh. 406 

VA LI 0 
SODANKYLÄ 

V ANIU{A VAUNU OY 
V ALTIONKATU 20 

SEINÄJOKI 

Etelä-Pohjanmaan 

Autoalan Liikkeiden 

Yhdistys 
SEINÄJOKI 



Menestyksellistä vuotta 1973 

maanpuolustuksen hyväksi työskenteleville 

juhlapöydän 
herkku 

RO:V AKAIRAN SÄHKÖ OY 
ROVANIEMI 15 771 - SODANKYLÄ 24 - KITTILÄ 168 

ROVANIEMEN KONTTORI 

Arkipäivän 
ruoka 



TURUSSA 
KÄYDESS,ÄNNE 
OTTAKAA, 
OSOITIEEKSI: 

HAKOLA JA POJAT 
Kello-, kUlta- ja silmälasiliike 

Yliopistonkatu 25 - Turku 

LAPIN KANSA 

KUVASSA 

MUKANA 

SAMPO-TARMO 



Voittoisa: Ford Escort 
• • o·n ma1n10 

myös per1heauton,a. 

Ford Escort on osoi1t,tanut erinoma1iisuu,tens,a 

lvku,ils,ils·s,a kiilpaii:lui1s·sia. Yht,ä ma,i1niib se on :myös perhe
autona. Ta,loodehliinen, luldtetltJarva, kesitärvä. Seta,rjoaa ison 

auton s·uoriltU1Sikyvy.n, ltilat ja mukalV'uudet. 

Ajatedka•a a,jomu!k,aivuutta ja perhetitänine. 
Ajalte'.lkaa Ford Escortia. Eriinomais,ta. perheautoa, 
johon varimasiti kannattaa tuuusbu,a. Ford johtaa. 

ROVANIEMI - KEMIJÄRVI - SODANKYLÄ - PELLO 



MEN !N iEN 
niikä niiehen olo . 

.. FARMOS OY 



Kaikki tekstiilit pesee OIKEIN puhtaaksi 

TEOLLISUUS- JA KORJAAMO

TARVIKKEITA 

ASEA-SKANDIA EXKLUSIV 600 
- myös tulevaisuudessa - sillä pesuohjelmat 
voidaan sommitella täysin vapaasti. Tehokas lin
kous - 600 kierr./min - pyykki kuivuu nopeas
ti. Tinkimätöntä laatua: rumpu ja allas ruostu
matonta krominikkeliterästä. Täyttömäärä 3-4 
kg. Tulkaa katsomaan meille todella hyvää pesu
konetta! 

Kello-, kulta- ja silmlilasiliike 

ANSELMI PULKKINEN 
Rovaniemen Laakeri kello - kuUaa - optiikkaa 

Pienteollisuustalo 

ROVANIEMI 

puh. 14 317 ja 14 318 

SODANKYLÄN 
VARUSKUNNAN 
UPSEE,RIKE,RHO 

Sodankylä - puh. 51 

Tervetuloa ostoksille 

SODANKYLÄN 
VARUSKUNNAN 

ALIUPSEERIKERHO 



SOOK nykyaHca1i11e·n, 
monipuofinen 

KAIK'KEA - KAIKILLE 
Lapset nuoret, a:ilkuliset, voohait, ~ 

hiet, 'turistilt, paiiilckakualitailaiset, pallive(Lu
pa.iikkamme ovat: 

SOKOS-tavaratafo 
elintarvike-, rauta-, tekstillJ-, kemikaalllo-, 
taloustavara. ja nrheiluosastot 

POLARIS-mat'kustajakoti 
KORONA-baari 
SHELL-autohuolto 

MYYMÄLÄT 
V 81l'U51kun.ia-e!l ue, Kel:uj ärvi, 'l'lolrvinen. 
Syväjärvi, J ·eesiö, Va.a1ajärvi, ()r,aJkyliä ja 
Raja.la. 

SUUR-LAPPI 
SODANKYLÅ 

FOTO.VALVIO 
SODANKYLÄ. - PUH. 144 

Kaiilkilcea vaildkwvaiusawailta Passillruvat 
IIlilllJIU~ SUJOritamme myös vailo
lropi.ojaljennök.set. Kolkiefla:i!lJJ. väinr.ii
ki.n takki ja laJk!ki, :lruvaust:ai WII1bein. 

J. MARTTIININ 
PUUI(KOTEHDAS 

ROVANIEMI 

V. RAUMAN 
Autoliike Oy 

ROVANIEMI 



Huomio, 

katse 

HELSINGIN ilmoitta jiimme 

OSAKEP ANKKI 
.. . ' pam. 

He ovat 

kaukaa viisaita -

aina kannattaa 

•kannattaa• 

LAPIN 

VEIKOT 

Arkkitehtuuri toimisto 

ESKO LE1HMOLA 

ROVANIEMI 

V ARUSl(UNNAN 

URHEILIJAT 



.. :r,,:.,/(:••:.·~· . 

Parhaat 0 
kestävät kauan. 
Vaihto·Mersuja 
on joka ajoon. 

OULU - KAJAANI - KOKKOLA 
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