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Everstiluutnantti P Väyrynen 

Vaasan Rannikkopatteristo 24 vuotta 

Tänään (1 . 12. 1976) on kulunut tasan 24 vuotta patteristomme perustamisesta . Tätä päi
vää, jolloin 1. ErRtPsto aloitti toimintansa Suomenlinnassa, oli edeltänyt jo parin vuoden ko
keilut moottoroidulla rannikkotykistöpatterilla . Kokeilupatteri kuului RT 2:een (sittemmin Tu
run Rannikkotykistörykmentti) , jossa moottoroitu patteri säilytettiinkin aina v 1958 asti. 

1.ErRtPsto sai 1. 1. 1957 nykyisen nimensä Vaasan Rannikkopatteristo eli VaaRPsto. Sa
malla patteriston sijoituspaikaksi määrättiin Vaasan kaupunki kuten nimikin osoitti . Patterista 
joutui kuitenkin viipymään Suomenlinnassa aina elokuuhun v 1964. Vasta tällöin pääsi patte
rista siirtymään kotikaupunkiinsa. 

Patteriston kokoonpanoksi vahvistettiin alkuvaiheessa esikunta, esikuntapatteri, kaksi 
moottoroitua rannikkopatteria ja Sommarön vartiolinnake. V 1954 perustettiin patteristolle 
oma reservialiupseerikoulu . Kokeilujen jälkeen vahvistettiin 1. 3. 1971 patteristolle sen nykyi
nen kokoonpano (E, EPtri, TiedPtri, 1.TPtri , 2.TPtri ja RAuK). Tällöin luovutettiin myös Som
marön vlke Vaasan Sotilaspiirille. 

Patteriston tykkikalustona olivat alusta alkaen 152 H 37 ja 76 K 36 tykit . V 1972 sai patte
rista päätykkikalustokseen 130 K 54 tykit . Patteriston liikkuvuus lisääntyi merkittävällä tavalla 
v 1973, kun telavetäjät (ATS) korvattiin nykyisillä Kraz-vetäjillä . 

Moottoroituna joukko-osastona on patterista heti perustamisestaan lähtien joutunut liikku
maan sekä osallistumaan leireihin ja harjoituksiin suhteellisen usein ja laajalla alueella . Onpa 
patteristoa leikillisesti nimitetty " Camping-patteristoksi" . Tälle nimelle löytyy kyllä perusteita, 
kun laskee patteriston olevan leireillä 2-3 kk vuosittain . Vaikka tällainen " leireily" onkin ra
sittavaa, on siitä toki ollut se hyöty, että Kotimaa Lapista Etelä-Suomeen on tullut tutuksi 
patteristolle . 

Tässä lyhyesti ja kuivasti patteristomme historia tähän asti . Pirteä 24-vuotias aloittaa pon
nekkaasti neljännesvuosisadan tavoittelemisen . 
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Se mikä 
Polski Fiatissa 

Polskt Fiat 125, ovh. 20.950 mk (hinta 
e i elink.hatl. hyv.) kåslraha 8 400 mk, 
maksuaika 18 kk (vain kuvassa oleva 
rad iovarustus e i ole vakiona). 

on vakiona tekee useimmista 
muista jo niinsanotun "de Luxen". 

Juuri varustelutaso tekee Paiski Fiatista ainut
laatuisen. Ja hinta täysin ylivoimaisen - sillä ostaes
sasi Paiski Fiatin et joudu maksamaan penniäkään 
lisää "de-Luxe"-varustelusta. Paiski Fiatissa se 
kaikki on vakiona: 

Neljä leveää ovea ja runsaat tilat viidelle. 
Etuistuinten selkänojat kääntyvät portaattomasti 

makuuasentoon. 
Kangasverhoilu, 

niskatuet, teho
kas lämmityslaite 
ja läpivirtaus-

tuuletus. 
Ja varustelu: 

mm. valaistu hansikas
lokero, kaksi karttataskua, 

pakettihylly, hattuhylly, käsikaasu, polttoainesäiliön 
lukko, peruutusvalot, rullavyöt, moottoritilan ja tava
rasäiliön valot, vapaatuuletin , pohjapanssari, auto
maattinen valomuisti, lämmitettävä takalasi , 
5-nopeuksinen taukopyyhkijä. 

Täydellinen alustakäsittely, edessä lokarit, 
6 vuoden ruostesuojatakuu, Dunlop vyörenkaat. 
Mittarista: nopeus-, matka- ja osamatkamittarit, 
polttoainemittari, jäähdytysnesteen lämpömittari. 
Varoitusvalo käsijarrulle, rikastimelle, ajovaloille, 
lataukselle, öljynpaineelle, kaukovaloille, poltto
aineelle. 

85 hv SAE ja 1481 cm3 moottori. 770 watin 
vaihtovirtalaturi 53 Ah: n kotimainen akku, 12 voltin 
sähköjärjestelmä sekä mahtava käynnistinmoottori 
takaavat varmat käynnistykset. 

Neljä levyjarrua ja tehostin pysäyttävät ke
vyesti ja varmasti. Paineenrajoitusventtiili estää 
takajarrujen lukkiintumisen ennen etujarruja. 

Paiski Fiat siis tarjoaa paljon olematta turhan 
kallis. Ja kun auto ei ole turhan 
kallis, jää varaa muuhunkin. 

Paiski Fiat on niin edullinen 
kuin vain viiden hengen tilava 
perhe-auto voi olla - ja kuiten
kaan mistään ei ole tingitty. 
Ei tiloista, ei suorituskyvystä, ei ajo-ominaisuuk
sista, ei ajoturvallisuudesta, ei varustelusta, ei 
kestävyydestä, ei takuusta. 

Ja jos kaikesta huolimatta haluat Paiski 
Fiatiisi yksilöllistä ylellisyyttä, valitse FinnSpecial: 
pienellä lisärahalla saat lisää ajomukavuutta ja 
näyttävyyttä. 

1lmano 110 • 
r1hlan 

SUOJUksel 

FINN SPECIAL 
mallamustal 
1uuhlas1npyyhktJ8t 

nahkarattr pIsarape1ll1 

kevytmetalllvanleet Polmotoy Takojantie 10, 02130 Espoo 13, puh. 90-461 400 

limaisen ensimmäiseksi suuren iloni siitä, että Rannikonpuolustajain Vaasan Kilta on virit
täytynyt uudelleen toimintaan . Olemmekin kaivanneet v~asalaisten mukanaoloa_: ,::ulkitse~ 
toiminnan vilkastumisen siten , että kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustustyohon on li 
sääntynyt maamme turvallisuuspolitiikasta virinneen julkisen keskustelun myötä . Myös puo
lustusvoimiemme ja erikoisesti teknillisten joukko-osastojen kehitys on lisännyt kiinnostusta 
omaan joukko-osastoon. 

Täytyykin myöntää, että vapaaehtoisen maanpuolustustyön laajennuttua kohdistumaan 
koko turvallisuuspolitiikkaamme, toiminta on tullut mielekkäämmäksi ja mielenkiintoisem
maksi. Kun Vaasan Killan "laman" aikana kiltatoiminta on löytänyt myös monia uusia toimin
tamuotoja , toivon kiinnostuksen Killassa säilyvän ja lisääntyvän. Jo yksistään ~e, että kiltojen 
jäseniksi hyväksytään myös naisia , on tehnyt kiltatoiminnasta perheelle yhte1sest1 kuuluvan 
harrastuksen samalla kun kiltojen yhteydenpitoa asevelvollisiin ja asevelvollisuusikää nuo
rempiinkin, kuten teineihin , on voimakkaasti lisätty. Mutta se, että killan jäseniksi voidaan hy
väksyä muidenkin aselajien edustajia , jos paikkakunnalla ei ole muuta kiltaa, on lisännyt kilto
jen jäsenmäärää, ja jos minkä niin rannikonpuolustajain on syytä hyväksyä piiriinsä muiden 
aselajien edustajia . . .. . . 

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä, so . kiltatoimintaa, voidaan harrastaa m1ta monipuoli
simmin muodoin . Paitsi yhteistoiminnalla oman joukko-osaston kanssa voidaan k1lto1en toi 
minnan päämääriä toteuttaa myös teemailloilla, tehdaskäynneillä , yhteisillä retkeilyillä ja mat
koilla, ulkomaillekin, kilpailuilla, nuorisotilaisuuksilla, saunailloilla ja jopa tanssiaisilla. Pääasia 
on että noissa tilaisuuksissa keskustellaan myös maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä 
ja tärkeintähän on tavata entisiä aseveikkoja, asevelvollisuudenaikaisia ystäviä ja maamme 
turvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä . Kiltatoiminta ei saa kenellekään tulla painoksi ja ra 
situkseksi, vaan virkistykseksi ja tietoja ja kokemuksia lisääväksi kanssakäymiseksi . 

Esitän veljellisen tervehdykseni Vaasan Rannikonpuolustajain Killalle ja toivotan monipuo
lista ja vireää toimintaa . 

Erkki Tuuli 
Rannikonpuolustajain Killan 

puheenjohtaja 
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T.E. TEIR 

Vaasan Rannikkopatteriston lippu 

Lippu on ollut ja on vieläkin joukko-osaston kokoava ja kohottava tunnusmerkki. Tosin so
talippua ei enää kanneta taisteluissa joukon kärjessä, mutta aatteellisesti lippu yhä on samas
sa historiallisessa paikassaan korkealla kärjessä. 

Vaasan RPston lippu on Vaasan kaupungin lahja patteristolle. Lipun naulaus oli Suomen
linnassa 4. 6. 1958, jolloin kaupunginvaltuuston silloisena puheenjohtajana lausuin m.m.: 

" Viime vuosisadan lopulla Vaasan kaupungilla oli muutaman vuosikymmenen ajan 
nimikko-joukko-osasto, nimittäin vanhan suomalaisen sotaväen kolmas tarkk'
ampujapataljoona. Tällä vuosisadalla Vaasan vanha kuninkaallinen nimi ei ole ollut edustettu
na itsenäisen Suomen puolustusvoimissa ennenkuin 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 
Vaasan kaupungin suureksi iloksi muutettiin Vaasan Rannikkopatteristoksi. Tiedämme, ettei 
mikään joukko-osasto voisi suuremmalla kunnialla kantaa kunniakasta nimeämme. 

Tänä vuonna , kun isänmaan vapauden tuki ja turva, sen puolustusvoimat, täyttää 40 vuot
ta, useat joukko-osastot saavat omat uudet lippunsa . Vaasan kaupungille on tuottanut mitä 
suurinta iloa saada lahjoittaa lippu nimikkopatteristolleen. Kun meillä tänään on kunnia Teille, 
Herra Komentaja , luovuttaa patteristonne lipun, teemme sen seuraavalla lahjakirjalla: 

Tällä lahjakirjalla Vaasa, vapaan Suomen ensimmäinen pääkaupunki, luovuttaa lipun ni
mikkopatteristolleen tunnukseksi tuleville soturipolville. Muistuttakoon patteriston lippu niin 
kansallisina juhlapäivinä kuin arkisenkin työn lomassa Suomen miehen soturikunniasta ja tin
kimättömästä velvollisuuden täyttämisestä menneinä vainon vuosina sekä kaukaisilla taiste
lukentillä että oman maan rajoilla. Elähdyttäköön jokaista tämän lipun alla asepalvelustaan 
suorittavan sotilaan mieltä vain yksi tahto ja yksi toivo: elää vapaana vapaassa maassa." 

Uuden lipun alla patteristo on jo marssinut pian 20 vuotta . Paras marsseista oli marssi Suo
menlinnasta "kotiin" Vaasaan . Kaupunki ja kaupunkilaiset viihtyvät hyvin nimikkojoukkonsa 
ja sen hyvin kasvatettujen ja koulutettujen varusmiesten kanssa. Toivottavasti nämä vasta
vuoroisesti viihtyvät meidän kanssamme. 
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-kenkiä! 
TALVELLA 

JA 
KESÄLLÄ 

MIEHILLE JA NAISILLE 

HYVINKÄÄN KENKÄTEHDAS 
RENTTOOY 

SUUTARINKATU2 914-12430 
05800 HYVINKÄÄ 

Keisari paraati 
Suomalaisen Jääkäripataljoona 27:n tuli va

pauttaa eräs ulaanirykmentti, jonka vastuulla 
oli neljä kilometriä rintamaa Missen soilla itä
rintamalla Kuurinmaalla . Etukomennuskun
nan, johon kuului saksalainen luutnantti, kaksi 
suomalaista ryhmänjohtajaa ja 22 pioneeria, 
tuli pystyttää pataljoonan esikunnalle tarpeelli
set rakennukset, korjailla kapulateitä, soisella 
auleella kun olimme, ja valmistaa kartta patal
joonan puolustuslohkosta. 

Tähän aikaan pidettiin Mitaussa jokavuoti
nen keisariparaati, johon komennettiin jokai
sesta 8. Armeijan rykmentistä ja itsenäisestä 
joukko-osastosta ryhmän tai joukkueen suurui
nen paraatiosasto. Suomalainen jääkäripatal
joona ei kylläkään vielä ollut rintamalla, ai
noastaan edellämainittu etukomennuskunta, 
mutta se kuului kuitenkin jo rintamajoukkoi
hin. Pataljoona teki parhaillaan lähtö rintamal
le Lockstedtin leiriltä. Kaksi ryhmää pioneereja 
komennettiin Misseltä Mitauhun. Sinne sai läh
teä myös pataljoonan komentaja Bayer kesken 
lähtövalmistelujen. Keisari Wilhelm tuntui ole
van kovin kiinnostunut suomalaisista. 

Paraatipäivä oli 31 toukokuuta vuonna 1916. 
Ainoastaan toinen suomalaisryhmä mahtui 
varsinaiseen paraatimuodostelmaan, toisen 
jäädessä kunniavartioon sen tien varteen, jota 
keisarin seurue ajoi. 

Majuri Bayer itse oli ryhmänjohtajana, apu
laisena saksalainen luutnantti, sama, joka tuli 
pioneeriosaston mukana, Clausen, ja ryhmän 
vakinainen suomalainen johtaja, nykyinen ken
raaliluutnantti evp U. Sarlin. Jos nuoret jääkä
rit lienevät olleet harvinaisen tilaisuuden vuoksi 
jännittyneitä, olivat sitä vielä enemmän luut
nantti ja majurikin . Pioneerit tarkkailivat va
hingoniloisina miten luutnantti kuin valtaherra 
ja majuri kuin maailmannapa meidän mieles
tämme, hermostuneina liikehtivät ryhmän 
edessä ja ympärillä. Luutnantti vilkuili yhte
nään jääkärien saappaisiin, olisiko niihin sattu
nut tarttumaan pölyhiukkanen. Meitä hyppyy
tettiin tuon tuosta tohinassa kaatumaan, pääs
teli luutnantti monta Donnerwetteriä, mutta 
hiljaisella äänellä ettei majuri kuulisi, hän kun 
ei suvainnut kiroilemista. "Herra se näyttää 
olevan herrallakin," me kuiskimme keskenäm
me. 

8. Armeijan joukko-osastoista irroitetut 
edustusryhmät täyttivät Mitaun kentästä ne
liön, jonka sivun pituus oli täysi kilometri. 
Suomalaisryhmä seisoi jämerimmässä asennos
saan, leveä sahateräpistin - sellainen oli ai
noastaan pioneereilla - kivääriin kiinnitetty
nä. 

"Presendiert das Gewehr" kuului majurin 
kimeä komento, hänen rientäessä puolijuoksua 
ilmoittamaan keisarille. Jääkäripioneerit seisoi
vat kuin toteemipaalut, katseet lähestyvää kor
keata esimiestä tuijottaen. 

Keisari Wilhelm II oli keskikokoinen, kasvot 
kellertävät, viikset pystyssä, kuten kuvista oli 
totuttu näkemään, vasen käsi aina miekan kah
valla, siksikö, että, että sen väitettiin olevan 
nuorena häntä kohdanneen onnettomuuden 
vuoksi oikeata lyhyemmän? Keisari tervehti 
suomalaisia ystävällisesti. 

Seurueeseen kuului muitakin ylhäisyyksiä, 
sotamarsalkat von Hindenburg ja von Macken
sen ja kenraali Ludendorff . Hindenburgilla oli 
yllään vaaleanharmaa päällystakki, jonka kau
luksen rintataipeiden alta näkyi yleisesikunnan 
vaaraimenpunainen väri, päässä jalkaväenken
raalin korkeapiikkinen kypärä . Tuuheat viikset 
sojottivat suoraan sivulle. Hän oli päätä pidem
pi muita, vakava ja uljas kuin sodan jumala. 
Mackensen kuolemanhusaarien pääkallopäähi
neessä, jonka hopeanauhassa olivat sanat 'Mit 
Gott ftir König und Vaterland" (Jumalan kans
sa kuninkaan ja isänmaan puolesta), luuranko
takissa, käyrine sapeleineen, oli myös mieliin
painuva ilmestys. Hän oli keskikokoinen, hin
telä, sitkeä ratsumiestyyppi, hänelläkin suo
raan ulospäin sojottavat viikset ja pensasmai
sen tuuheat kulmakarvat, joiden alta syvältä 
pään sisästä katsoi kaksi tiukkailmeistä har
maata silmää. Neljäs eksellenssi, kenraali Lu
dendorff, oli näistä suuruuksista enemmän hy
vinvoivan porvarin kuin sotilaan näköinen, 
keskikokoinen, lihavahko, viiksetön ja parra
ton, tiukka piirre suun ympärillä, älykäs katse 
silmissä. 

Tervehdittyään suomalaisia keisari kulki hi
taasti rintaman ohi, kutakin jääkäriä tutkivasti 
katsoen. 

"Nämä siis ovat suomalaisia", hän sanoi 
majuriin kääntyen. 

"Jawohl, Eure Majestät." 
"Mitä he ovat miehiään?" 
''Ylioppilaita, koululaisia, maanviljelijöitä 

ja työmiehiä, Teidän Majesteettinne." 
"Osaavatko suomalaiset ampua?" 
"Erinomaisesti, Teidän Majesteettinne." 
"No, no majuri, sanotaan hyvin, sekin on 

hyvin." 
Kun korkea esimies ennen poistumistaan 

nosti kätensä kypärän laitaan, hän lausui suo
malaisille: "Ja ottakaakin sitten ryssä tarkasti 
jyvälle!" 

Väinö Vainio 
Kenr. maj. Evp 
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Lahtelaista. Lahtelaista. 

asamlvelu 
ark. s .00 - 11.00 ~APUISTIKKO 18 
ma, pe9.00 - 18.00 puh.13551 
la suljett , 

TEKSTIILIT AV ARAT ALO 

SEINÄJOKI Kauppakatu 6, puh. 21 073 

VALOKUVAUSLIIKE 

V. REUNA-TUURI 
63300 A LAVUS . Puh. 965-1340 

HAUHIAN 
KELLO JA OPTIIKKA 

ALAVUS. Puh. 965-1 504 

T Ikonen Sot.mest. Eup 

SA-ysikuutonen 
Se oli siihen aikaan kun polkupyörä oli huo

mattavasti harvinaisempi ajoneuvo kuin auto 
nykyään, jolloin meillä oli suuri elämys eräänä 

· kesäisenä pa1vana, kun kuusysissä, "re
jementissä", siirryttiin ajoneuvokantaan. 
Enempiä vitkastelematta ryhmänjohtajat aloit
tivat ajoneuvon esittelyn: 

- Sotilaspolkupyörä, sanoi korpraali, on 
ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää, runko, 
ohjaus- ja voimansiirtolaitteet, säädettävä kul
jettajan istuin, lokasuojat ja repputeline. Lisä
varusteina pakkausten kiinnitysremmit ja soit
tokello sekä mahdollisuuksien mukaan ajova
lot ja kissansilmä. Voimansiirto tapahtuu kul
jettajan alempien raajojen välityksellä, polke
malla vuoroin kummallakin raajalla kumpaan
kin sylinteriin eli "Anna-Mariin" (maihinnou
sukengät), josta asia edelleen välittyy polkimen 
ja keskiön kautta ketjua pitkin takapyörään 
kiinnitettyyn hammasrattaaseen, jolloin ko. 
rattaaseen kohdistunut eteenpäin kiertyvä voi
ma pakottaa pyörän takakiekon pyörimään: 
näin! näytti korpraali ja jatkoi: 

- Ajon aikana on syytä katsoa sinne, minne 
menee tai päinvastoin siten, että ajokki halli
taan kaikissa, yllättävissäkin tilanteissa. Suu
rimmasta sallitusta ajonopeudesta ei ole mai
nintaa edes sotapoliisiohjesäännössä. Mutta se 
on, ei suurempi eikä pienempi kuin minkä edes
sä ajava lähtiessä tai ajon aikana antaa ymmär
tää. Sen sijaan yksityiset pyöräilijät, kuten lä
hetit saavat käyttää suurinta turvallista ajono
peutta. Polkupyörää ei saa lainata, myydä tai 
pantata, huomautti korpraali ja jatkoi edel
leen: 

- Ajoneuvon huolto on ajokuntoisuuden 
kannalta tärkeä ja välttämätön homma. Kun 
mt. ajoneuvojen huollosta selvitään muuta
massa minuutissa. Mt. ajoneuvojen käsittäessä 
kymmeniä eri rasva- ja voitelunippoja, niin täs
sä ei ole, kuten näette, ainoastaan kaksi nippaa 
ja ketju . Jokaisen ajon jälkeen on suoritettava 
huolellinen vesipesu ja kuivaus sekä ajon aika
na mahdollisesti löystyneitten ruuvien ja mutte
reiden kiristely. 

Esittelyn jälkeen suoritettiin ensimmäinen 
perusteellinen huolto ja ajoneuvon katsastus. 

- Herra korpraali! SA-ysikuutonen valmii
na katsastusta varten. 

Katasastus koeajoineen suoritettiin asiantun
temuksella, -huolellisesti ja pikkutarkasti, yksi
tyistä ruuvinkantaa myöten. 

- Tästä hetkestä alkaen, julisti korpraalim
me, huolehditte omatoimisesti siitä, että ajok
kinne on aina näin huollettuna silloin kun sillä 
ei ajeta. Tätä tarkoitusta varten on jokaisena 
ajopäivänä, päivällisen jälkeen, varattu puoli 
tuntia ajoneuvohuoltoon. Tämän jälkeinen ai
ka voidaan sitten käyttää muihin, hyviin vapaa
ajan harrastuksiin kuten nappien ompeluun, 
puseropyykkiin, henkilö- ja joukkokohtaiseen 
siistiytymiseen ynnä muuhun tarpeelliseen sekä 
hyödylliseen sotilaan henkistä ja fyysistä kun
toa kehittävään toimintaan mm. ohjattuun itse
opiskeluun ja lepoon. 

Homma jatkuu. Kehitys kehittyy. Vähitellen 
opimme huoltamaan ja käsittelemään ajokki
amme niin kentällä kuin maastossakin. Joka 
päivä kuulimme pelkkiä superlatiiveja pyörän 
paremmuudesta autoon nähden. Saimme oma
kohtaisesti todeta kuinka näppärä ja käytän
nöllinen ajoneuvo sotilaspolkupyörä on joka 
lähtöön. 

Käynnistämisvaikeuksiakaan ei ollut kuten 
mt. ajoneuvoissa, joiden käynnistämiseen tar
vittiin monenlaisia alustavia temppuja, kym
meniä hevosvoimia sekä monimutkaisia laittei
ta ja vempaimia eikä lähtö sittenkään ollut aina 
niin varmaa, kun taas polkupyörällä se tapah
tui aina varmasti ja vaivattomasti yksinkertai
sella komennolla: Mars! 

Kaiken muun vaivaa ja harmia tuottavien 
laitteiden lisäksi on tekniikka mt.ajoneuvoihin 
asennellut sellaisiakin , kuin tuulilaseja ja sen 
pyyhkijöitä sekä tuuletusikkunoita, jotka mu
ka ilmanvaihdon kannalta on katsottu välttä
mättömäksi. 

Polkupyörässä ei ole ilmanvaihto-ongelmia. 
Kyseinen ongelma ratkaistiin jo pyörän keksi
ni.isvaiheessa, jättämällä yksinkertaisesti moiset 
reistailevat laitteet kokonaan pois. Ilmanvaihto 
ja tuuletus näet pelaa luonnonjärjestelmällä 
sekä kuljettajan istuimeen tehdyn kolmen reiän 
kautta, joita reikiä ei mt. ajoneuvoihin tai nii
den penkkeihin ole määrärahojen puutteessa 
kuulemma vieläkään saatu. 

Lisäksi mt. ajoneuvoihin kehitellyt peruutus
eli vetäytymisvaihteet tuovat mieleen eräitä 
vaihtoehtoja, kun taas polkupyörä on suunni
teltu ikään kuin eteenpäin pyrkiviä varten . 

Pyörällä ajo on helppoa ja vaivatonta hom
maa, jota kuvaa sekin, että päivän ajon jälkeen 
ja välillä fijon aikanakin hänen tulee pystyä vie
lä jakautuen taistelemaankin. Sen sijaan mt. 
ajoneuvon ajaminen on jo niin raskasta hom
maa, että päivän ajon jälkeen kuljettajan tulisi 
saada jo muutaman tunnin torkut. 

Miten epätaloudellinen kulkuneuvo mt. ajo
neuvo pyörään nähden onkaan, kun se vielä 
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kuljettajan energian lisäksi kuluttaa kilo- ja lit
rakaupalla erilaisia hyödykkeitä, kuten bensaa, 
rasvaa, öljyä ja naftaa, vettä, hiiltä tai puuta, 
jopa heiniäkin. Mmittäin satakakskymppinen 
ErAutoK houkutteli autot käyntiin heinillä. 
Huoltopäällikön ja rehumestarin paneutuessa 
ihmettelemään satakakskymppisen heinätilauk
sia ja sitä mitä autot heinillä tekee, niin ilmeni, 
että satakakskymppinen käytti autojen käyn
tiin vetämiseksi hevosia. 

Silloin pilkepönttöjen aikakaudella saattoi 
autojen kulku pyörän vauhtiin nähden olla jos
kus hyvinkin hidasta, jota kuvaa sattunut ta
paus, jolloin auto hitauttaan jäi kolonnasta yli 
käsketyn etäisyyden. Tällöin hytissä istunut 
vääpeli ryhtyi usuttelemaan kuljettajaa: 

- Ettekö pääsisi edes vähän lujempaa, jotta 
ei tuo etäisyys enempää venyisi! johon kuljetta
ja rau~allisesti: 

- Herra viäpelj ! Jo tok hyvinnii minä piäsi
sin lujempoo, vuan ku ei ilekee jättee tätä 
aotoo! 

Polkupyörän kanssa ei ole näitäkään ongel
mia, koska pyörä kulkee aina yhtä lujaa kuin 
ajajakin. Vielä silloin kun autot ovat jo juuttu
neet kiviin, kantoihin tai kiilautuneet kapean 
metsätien varrella olevien puiden väliin, voi
daan pyörällä matkustella ties kuinka pitkälle, 
lujaa ja kauas sekä äänettömästi. 

Edellisiä tapauksia parikymmentä vuotta 
myöhemmin erään nimeltä mainitsemattoman 
hiippakunnan osakkailla 011 tapana pimeän tul
tua ryhtyä joko huvikseen, peloissaan tai toisi
aan pelotellakseen ammuskelemaan, jolloin teh
tävämme oli hyökätä paikalle rauhoitushom
miin. Varsinaisista linjoista kauempana oleviin 
kyliin painelimme polkupyörillä, useimmiten 
pitkin muulin polkuja, työntyen yllättäen pai
kalle, toisiaan ammuskelevien osapuolten vä
liin, tuoden samalla ilmi tilanteeseen sopivia, 
valikoituja, ääneen lausuttuja ajatuksia moi
sesta hommasta kuten ammuskelusta, jolloin 
ammunta katkesi kuin linnun kinttu ja häm
mästys osakkaiden keskuudessa oli suuri . 

- Terve justava! Sina justava, mina 
justava! he huutelivat ihmetellen samalla millä 
pirun konstilla nuo suomalaiset tänne niin äk
kiä ja äänettömästi ilmestyivät. 

Sota-autoteollisuus on kehitellyt erään auto
tyypin jossa matkustaminen on kuin vanhassa 
viskunssa tai puimakoneessa tai vähintään epä
tasaisella alustalla joka suuntaan heilahtelevas
sa keinutuolissa. Kenties suunnitteluvaiheessa 
on ajateltu hereilläolon ja valppauden merki
tystä ajon aikana. Sen sijaan polkupyörän kul
jettaja saa ajella kaikessa rauhassa tasaista 
vauhtiaan ilman häiritsevää tärinää ja keinah-
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telua. Silti ei polkupyörän kuljettaja liene ta
vattu ajon aikana torkåhtelemassa, vaikka ei 
vierellä olekaan vanhinta, jonka tehtäviin kuu
luu mm. pitää kuljettaja hereillä ja valppaana. 

Kun polkupyörän ohjaus-, voimansiirto- ja 
jarrutusjärjestelmät ovat niin yksinkertaiset, 
niin sen sijaan autossa tarvitaan kaikenlaisia te
hosteita ajatellun toiminnan siirtämiseksi kul
jettajasta pyöriin. Mikäli autoon olisi asennettu 
yhtä tehokkaat ja yksinkertaiset mekanismit, 
niin täytyy kyllä myöntää, että tuskin niitä poi
kimia silloin kukaan jaksaisi riittäväll_ä voimal
la poljeskella - ei edes oppilaskaan. 

Yhteistä SA-ajoneuvoille on se, ettei niitä 
mitkään siviilisällit ajele, vaan vastuunsa tunte
vat ja hommansa taitavat sotilaskuljettajat. 

Vaikka sotilaspolkupyörässä sanotaankin is
tuimen olevan kirjaimellisesti päin peetä, niin 
on se vaan silti hyvä ajoneuvo. Kuntosi nousee 
ja mielesi virkistyy: Jos et usko, niin koita -
sano! 

NÄKÖNNE HYVÄKSI 

OPTICS 
Kauppapuist. 16 - 65100 Vaasa 10 

Puh. 12 849. 

Puh. 24 815 

Seinäjoen Lasi Oy 
Yrittäjäntie 5, Puh . 24 550 

Suosittu t anssipaikka 
talvilauantaisin 
1. 10. -76 - 16. 4. -77 

Vääpeli: Mitkä siis ovat tykin liikkuvat osat? 
Tkm: Rööri, ressu, rappuset, häiriöhalko ja 
rukkaset, Herra Vääpeli! 

Työhön vai opiskelemaan 
Varusmiestoimikunta (VMTK) on vajaa 

kymmenen vuotta toiminnassa ollut puolustus
laitoksen luoma järjestelmä, jolla on pyritty 
antamaan varusmiehille mahdollisuus tuoda 
asiansa ja ongelmansa yksikkönsä ylimmän 
johdon tietoon ilman väliportaita. VMTK:n 
yhteyteen on liitetty työasiamiesjärjestelmä 
työvoimapalvelujen välittämiseksi varusmie
hille. Työasiamiehen toimisto on työvoimatoi
miston "haarakonttori" varuskunnan alueella. 

Missä toimisto sijaitsee? 

VaaRPston komentaja on vahvistanut toi
miston paikaksi l.TPtrin yläkerran luokan, jo
ka toimii myös VMTK:n toimistona. 

Mitä työ-ja opintoasiamies tekee? 

Asiamiehen työskentelyn runko on alokas
aikana varusmiehille tehty kysely. Asiamies tu
tustuu kaavakkeisiin ja etsii vastauksia varus
miesten esittämiin kysymyksiin ja tiedustelui
hin työvoimatoimiston lähettämästä materiaa
lista tai suoraan työvoimaviranomaisilta. 

Onko varusmiehillä kysymyksiä? 

Yhteenveto ikäluokkien 1/76 ja 11/76 kyse
lyistä osoittaa, että ikäluokasta 1/76 vailla työ
tai opiskelupaikkaa on n. 30 % varusmiehistä 
ja vastaavasti ikäluokasta 11/76 jopa yli 40 % . 

Miten tiedot välitetään varusmiehille? 

Asiamies on tavattavissa tiettynä aikana toi
mistossaan . (Vastaanottoaika on ilmoitettu 
pattereiden ilmoitustauluilla sekä sotilaskodis
sa) . Valitettavasti kiinnostus on ollut melko lai
meaa. Omatoimisesti ei hakeuduta vastaan
otolle, vaikka kysymyksiä olisikin. Siksi onkin 
laadittu kaavake, jolla asiamies vastaa joihin
kin keskeisiin kysymyksiin ja kutsuu sitten ao. 
henkilön vastaanotolle. Vastaanottoajan jär
jestäminen ei merkitse sitä, että asiamiestä ei 
saisi muina aikoina häiritä. Hänen puoleensa 
voi aina sopivassa tilaisuudessa kääntyä. 

Työ- ja opintoasiamies toivoo, että kanta
henkilökin pitäisi mielessä, että patteristossa on 
henkilö, jonka tehtävänä on auttaa varusmiestä 
työnsaantiin ja opiskeluun liittyvissä kysymyk
sissä. 

Työ- ja opintoasiamies 
Korpr Pitkäranta 

LAHTIHARJU OY 
61850 KAUHAJOKI AS. 

puh. 963-11 777 

neuletehdas 
tehtaan myymälä 
kemiallinen pesula 

TULEJA 
SEURAA MINUA 
Tällaiset sanat Jeesus sanoi eräälle miehelle. 

Hän on sama tänäänkin ja kutsuu yhä ihmisiä 
luoksensa. Sinua, jota ei tämän maailman tans
sipaikat kiinnosta . Sydämesi kaipaa jotain pa
rempaa. Jeesuksella on tarjottavana elämä, jo
ta kannattaa elää. Se on kaita tie, mutta sillä 
tiellä koetaan elävän Jumalan läsnäoloa ja siu
nausta. 

Itse olen sen saanut kokea ja voin suositella 
sitä jokaiselle ihmiselle, joka ei vielä ole koke
nut, että Jeesus elää. On tärkeää, että teet oi
kean ratkaisun, sillä Raamattu kertoo, että nii
tä, jotka hylkäävät Jumalan armon, odottaa 
ikuinen tuska ja ero Jumalasta. 

Lopuksi eräs paikka Jumalan sanasta, Jee
suksen omat sanat: "Jos joku tahtoo tehdä Hä
nen tahtonsa, tulee tuntemaan, onko tämä oppi 
Jumalasta, vai puhunko minä omiani." 

Tkm Tumpula 
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Monipuolista 
graafista 
palvelua 

Ladelmat 
Asemoinnit 
Filmit 
Pasteupit 
Kuva laatat 
Matriisit 
Offsetlevyt 

Hakalaatta Oy 
Kalevankatu 30 
00100 Helsinki 10 
Puh. 645306 

OTSIKKO &'JEKSTNALOLADONTAA 
Jos olet sitä mieltä, että 

siistillä typografialla voidaan 
edesauttaa ilmoitusten ja paino, 
tuotteiden luettavuutta ja 
ulkoasua, ja olet kiinnostunut 
saamaan lisätietoja kirjain, 
tyypeistämme sekä palvelus, 
tamme, soita numeroon 645306 
(Matti Rönnberg tai Jorma 
Vainio), tai postita oheinen 
kuponki 

Lähetämme Sinulle Tyyppi, 
oppaamme. 

Sen voit sitten ripustaa 
seinälle silmiesi iloksi. 

,-----------7 

TYPOSTUDIO Qy 
Tekstinvalmistukseen erikoistunut yritys 

Kalevankatu 30, 00100 Helsinki 10, 
puh.645 306 

Pyydän lähettämään Tyyppioppaan. 

Nimi 

Yrit s 

Osoite 

L ___________ _J 

• 

Hyvää menestystä! 
Onnittelen Teitä kurssin päättymisen johdosta. Toivon Teille menestystä ryhmänjohtajan 

erittäin vaativassa ja vastuunalaisessa tehtävässä . Olkaa mahdollisimman esimerkillisiä kaikis

sa toiminnoissanne ja nostakaa edelleen nykyistä koulutustasoanne. Muistakaa, että te olette 

nuorimmat kouluttajat yksiköissä ja Teidän panoksenne etenkin tulevien alokkaiden koulu

tuksessa on hyvin suuri. 
Rannikkotykistökoulula isille haluan toivottaa menestystä ja pitäkää hyvä VaaRPstolaishen

ki keskuudessanne . 

Koulun johtaja 
Kapteeni 
Eero Kurka 
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.,;,,11 Oy Snellmanin 
lW) Liha ja Makkara 
~ PIETARSAARI. PUH.10600 

Oy NARS 
PIETARSAARI 

Ab 

automela ky HUONEKALUTEHDAS 
Puskantie 14 
60100 SEINÄJOKI 10 
Puh . 964-25 000 

PERÄLÄ-YHTYMÄ 
61800 KAUHAJOKI. Puh . 963-11 266. 

'if!] /Ji) !ii}a FROTE~ 

UUSIKUKKAKAUPPA 
MARITA HAAPALA 

Kauppap . 16 Handelsespl. 
Vaasa - Vasa . Puh. 13 563 Tel. 

RAUMA-REPOLA Oy 
KAUHAJOEN TALOTEHDAS 
61850 KAUHAJOKI as . 

Puh. 963-11 733 

yliv Pursiainen 

koulun vääpeli 

Koulun joht . Kapt. Kurka 

vääp Uuro 

tj - ja mitt linjan 
kouluttaja 

yliv Mäläskä 

tykkil injan 
kouluttaja 

RAuk:n 
kouluttajat 

ylik Karhula 

viestilinjan 
kouluttaja 

vääp lso-Somppi 

keskiölinjan 
kouluttaja 
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Apukouluttajat 

Alik Hirvonen Esko -56, Kristiinankaupunki 
- Kova käyttämään voimasanoja 
- oli vähältä jäädä pois kurssi-

juhlan muonavahvuudesta 

Alik Lindroos Sven-Olof -51, Turku 
- keskiön "isä" 
- jaksoi aina olla neuvomassa meitä hölmöjä 

Alik Ojaniemi Heikki, Seinäjoki 
"ovatko kaikki johannekset pelipaikalla?" 

- asiallinen mies 

Alik Kaila Timo -56 
- "käsi uudelleen - ylös - laskee, - laskee, 
-ripeämmin 
- huumorintaju tallella 
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O't K•G FINNE AB 
OLYMPIAK. 5-7. VAASA. PUH. 13022 

Lvv M 500 537 Oms 

LIIMOJA 
PESU- JA PUHDISTUSAINEITA 

RASVANPOISTOAINEITA 
TEOLLISUUDEN RAAKA-AINEITA 

•UM!@• 
Suomen Henkel 

Hannukselantie, 00750 Helsinki 75, 
puh. 90-361 033 

(JAROJ 
PIETARSAARI 

Fants Däckservice Ab 
Fantin Rengashuolto Oy 

SEPÄN KYLÄ 

- KAIKENLAINEN RENGASHUOLTO 

Puheenjohtajan palsta 
Juuri varusmiespalveluksensa aloittaneet tie

tävät RAuK:sta kaksi asiaa: Sinne lähtevien 
palvelusaika on huomattavasti pidempi kuin 
yksikköönsä tykkimiehiksi jäävien ja sieltä tu
levat ne ilkeät alikersantit, joilla on iso ja ruma 
ääni. 

RAuK:ssa palveleva oppilas tietää jo huo
mattavasti enemmän. Koulussa opitaan ryh
mänjohtajuuden merkitys ja saadaan ryhmän
johtajalta vaadittavat tiedot ja taidot. Erikois
koulutus vie kurssille varatusta ajasta valtaosan 
ja sen tärkeys painottuukin oppilaiden arvoste
lussa suurimmalla kertoimella. Lisäksi koulun 
opetusohjelmaan kuuluu kuri. Kuri on armeija
laitoksen elinneste ja sen tinkimätön noudatta
minen tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys. 
Ryhmänjohtaja voi vaatia alaisiltaan kurinalai
suutta vain jos hän on itse siihen tottunut ja 
ymmärtää sen merkityksen. 

Oppilaalta vaaditaan siis paljon, mutta sen 
vuoksi siviilielämässäkin arvostetaan reservia
Iiupseerikurssin suorittaneita. Myös miehen it
sensä kannalta kurssi kannattaa käydä. Var
muus ja esiintymiskyky lisääntyy, itseluotta
mus kasvaa aimo annoksen ja opitaan johta
mistaidon alkeet. Tärkeitä aliioita, joten huk
kaan nuo 90 päivää eivät mene. 

Kurssi 63 alkoi Rovajärven tykistöleirin jäl
keen l<iii:eessä, myöhästyneenä ja lisäksi "ky
lässä" 1. tulipatterin rakennuksessa. Muu
taman päivän alkukankeuden jälkeen asiat läh
tivät rullaamaan ja kurssista muotoutui nume
ro 63, oma yksilönsä kurssien joukossa. Tätä 
kirjoitettaessa ollaan jo yli puolen kurssin, uu
moillaan ketkä saavat "korpin jämät", 1. ja 2. 
jaos riitelevät siitä, kumpi taas hölmäili järjes
täydyttäessä ja tietysti odotellaan kurssin päät
tymistä. 

Oppilaskunnan toiminta keskittyy kurssijuh
Ian järjestämiseen ja Porrastus-lehden julkai
suun, lähinnä niiden rahoitukseen, kerätään 
mainoksia ja puolukoita, esitetään elokuva ja 
myydään limsaa. Työmaata on näissäkin, mut
ta oppilaskunnalta ja nimenomaan sen halli
tukselta odottaisi ehkä hieman enemmänkin 
toimintaa. Edellytyksiähän on noin 60 terävän 
pään verran ja Jupiakin varmasti saataisiin tar
peen mukaan. Ketään tuskin kannattaa osoitel
la syypääksi toiminnan vähäisyyteen, hallitus 
tekee työtään tärkeysjärjestyksessä ja kurssin 
lyhyt kestoaika ja tiivis tahti on voimakas jar
ru. Piristysruiskeena kävisi varmasti hallituk
sen ja oppilaskunnan tiiviimpi yhteistyö: use
ampi yleiskokous ja aiheena vireä toiminta. Li-

sätään tähän vielä ripaus mielikuvitusta niin us
kon, että jotain syntyisi. Tarkoitushan ei ole, 
että RAuK:sta tehtäisiin jonkinlainen tivoli, 
mutta lisääntynyt yhteenkuuluvuuden tunne 
parantaisi tuloksia opiskelussakin. 

Kurssi 63 päättyy joulukuun 3. päivä. Uusi 
kurssi alkaa ja nykyiset oppilaat siirtyvät patte
reille ryhmänjohtajiksi ja osa lähtee RTK:uun. 
Koulun kantahenkilökunta arvioi kurssia ja us
kon heidän silloin toteavan, että tavoitteisiin 
päästiin ja kurssi oli edellisten veroinen, jos ei 
parempikin. Oppilaille jää kurssista runsaasti 
muistoja, joita kertaillaan vuosien varrella use
ammankin kerran. Muistot ovat mukavia, mut
ta toivottavasti ne tiedot, joita kurssilla on tar
koitus antaa ovat menneet perille ja niitä osa
taan myös käyttää niin palvelusaikana kuin si
viilissäkin. 

opp. kunnan hall. puh.joht. H Timonen 

PS. Oletteko huomanneet, että tykkimiehellä 
ja oppilaalla tuntuu olevan 90 aamun lisäksi 
toinenkin eroavaisuus: Tykkimiehen sormissa 
on yleisesti, varsinkin oppilaiden läheisyydessä 
omituista kramppia. Oppilaan kädet ovat sitä
vastoin levossakin kevyesti nyrkissä, sormet ei
vät sojottele sinne sun tänne. 

LUE VALIOLEHTIÄ! 
Apu 
Tuulilasi 
Uusi Maailma 
Katso 
Uusi Eeva 
Kauneus ja Terveys 
Help 
Eeva neule 
Elämäni Tarina 
Ravi ja Ratsastus 

Rakennusviesti 
Anna 
Avotakka 
Nakke 

Suur-Seura 
Suomen Kuvalehti 
Kotiliesi 
Kanava 
Kasari 
Kotilääkäri 
Käytännön Maamies 
Metsästys ja Kalastus 
Muoti + kauneus 

Non Stop 
Omakoti 
Parnasso 
Tee itse 

0 Valiolehdet Oy 
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, ... 
ruista rante1s11n 

.. .. m· ~,väkollata . k saas panl\m an -asia as. 
--

SP 

~ OP 
ja ja 

OKO Skop KOP 

25% 22% 18% 

Säästöpankit~ 

Rahalaitosten 
antolainaus vlcisiillc 
vuoden 1976 alu"<sa. 

SYP 

PSP 

17% 14% 
Muur i 4% 

Etelä-Pohjanmaallakin 
suurin lainanantaja 

Kurssi 63 :n päivä RAuK:ssa 
Pillin korvia ja hermoja raastava vihellys: 
"Koululla herätyyys! Joka mies ylös 

vuoteelta." Unisia naamoja ilmestyy tuvista. 
Sekavia katseita ja sekunnissa parissa huomat
tava muutos tajunnan palatessa unimaailmasta 
todellisuuteen . "Perkele, munhan piti hakea 
päällysvaatteet ulkokaapista". On jälleen uusi 
päivä, joka tuskin on sen kummallisempi kuin 
monet taaksejääneet, tuttua touhua. Edellisil
tana olivat pojat tutustuneet tämän päivän oh
jelmaan ja kiroilleet mielessään, jotkut jopa ää
neen sulkeisia ym. piristysohjelmia. 

Aamureippailun ja -palan jälkeen tekevät hi
taimmat punkkansa kuntoon toisten siivotessa 
tupaa ja alueita. Juuri kun kaikki on kunnossa 
ja nopeimmat ovat jo ehtineet nukahtaa tuvan 
lattialle, soi pilli jälleen ja oppilaat painuvat 
sulkeisiin . Tässä tilaisuudessa heräävät unisim
matkin viimeistään. Ei, ei, ei! Ei mene hyvin . 
Otetaanpa liikkeet uusiksi hakemalla vauhtia 
viimeisen tykin ympäri kiertäen . Hiki alkaa 
pikkuhiljaa virrata ja peltipaidat kostuvat sy
dämen yhtyessä rasitukseen täydellä teholla. 
Huh huh, loppuihan sekin viimein ja vuorossa 
ovat päivän oppitunnit aiheenaan erikoiskoulu
tusta koko kurssille. Oppitunti: 60 kurssilaista 
ahtautuu samaan luokkaan ja tilaa on vaikka 
muille jakaa. Samaa ei voi sanoa hengitysilmas
ta, joka täyttyy mitä erilaisimpien eritteiden 
tuoksuista. Ei siis ihme, että haukottelu ja sil
mien kiinni lupsahtelut ovat vakioita. Olisiko
han osuutta asiassa aiheella. Enpä mene vanno
maan, mutta taukoa odotellaan hiljaa kuin sis
sit. Että mitä? Nukahtaneet? Tuskinpa sentään 
ovat vain väsyneitä. Viimein lappu loppu 
nousee ja pojat, yksityisen taistelijan etenemis
muotoja käyttäen , painuvat imemään itseensä 
raitista syysilmaa. Kuka filtterin läpi, kuka il
man. Tauko on kuten aina liian lyhyt (ainakin 
nukahtamiseen). Oppitunnit matelevat vielä 
muutaman hetken kunnes Valtion vanikka
murskaamo herkullisilla tuoksuillaan kutsuu 
syömään. Aterioinnin jälkeen on toisille luvas
sa noin puolen tunnin levytystauko, jota myös 
ruokatunniksi kutsutaan. Olis iltalomailta, 
mutta töppöilyjen vuoksi ovat muutamat käs
kynjaossa saaneet ylimääräisen hälyn tai päi
vystyksen. Hukit vaihtuvat uusien miesten as
tuessa toimiinsa. Joka tapauksessa päivä jat
kuu jälleen oppitunneilla. 

Iltapäivän viimeisenä ohjelmana on pienoi
nen pyrähdys pururadalla. Kolmen kilometrin 

jälkeen on vuorossa suihkussa käynti ja päivän 
toinen ateria, päivällinen, joka on samalla 
merkkinä sen päivän palveluksen päättymises
tä. Ruokalasta paluun ja pakollisten kuvioiden 
- parikertaa pihamaata ympäri - jälkeen va
pautuvat toiset oppilaat iltavapaille hukin saa
neiden jäädessä kasarmille tai häipyessä sotilas
kotiin. Kukin vuorollaan tai ainakin melkein 
on ajatuksena useammilla. Muutamat "kiit
televät" hukistaan santsareita manaillen ja 
hautoen mielessään kaameita ajatuksia - sel
laisia julkaisukelvottomia. Loppu illasta on sel
laista tavanomaista nimenhuutoa, iltatoimia ja 
viimein kello kymmenen huolista vapautuvaa 
unta. Päivystäjän tehtävät saanut valvoo siihen 
saakka kunnes viimeisetkin onnekkaat iltava
paalaiset palaavat mallaspirtelöidensä tai/ ja 
tyttöystäviensä luota. Vielä muutama sana 
vaihtuu illan tapahtumista ja vilkaisu seuraa
van päivän ohjelmaan varmistaa sen mitä odo
tettukin . 

Ei mitään uutta ... 

"Älä hukkaa tyyliä" 
Opp. Hedman 

Syksyllä 
kaikki vesi ei jäädy 

puut kuuntelevat lehdettöminä 
tuulien äänet 

Etkä sinäkään ole ajattelematta 

Vääp Uuro 
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Tykkilinja 

Aaltonen Tapio, -57, opiskelija, Laitila 
- muisti polttaa aina kavereiden tupakoita 
- aina kinaa "sätkä" Salosen kanssa 

Bacman Rolf, -57, sähköasentaja, Vaasa 
kovaääninen automies 

- '' Herrrra Alikerrrsan tti'' ! ! ! 

Hissa Keijo, "Kepa", -57, opiskelija, Tervajo
ki 
- tykkipuolen " nipo" 
- aina YK:lla menossa 

Huhtala Raimo, " Rami" , -56, hitsaaja, Lavia 
- havitteli puolikurssin jämiä Tiikasta käsin 
- uusintakokeissa tuttu hahmo 
- harmiton veikko 

Kulmala Mikko , -56, opiskelija, Ilmajoki 
- tuttu mies vastaanotolla 
- ei niitä lyhyimpiä (195) 
- "Kulmala ei hölmöillä" 
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Kuusela Veli-Pekka, " Kultajalka", -58, opis
kelija, Kokkola 
- nukkui aina viimeiseen asti 
- " voi tuhannen, kun täällä haisee kuin 
Egyptin hunaja'' 

Nieminen Markku, " Make", -54, opiskelija, 
Helsinki 
- astui palvelukseen kesken opintojensa 
- alusta lähtien vahva ehdokas RTK:n 

Ojala Veli-Matti , -58, opiskelija, Kauhajoki 
- sai joka päivä Vaasa-lehden Kassulle 
- ei pitänyt komentelusta 

Pöyry Kari, -56, opiskelija, Kurikka 
- ei hermoheikko hänkään 
- innokas lentopalloilija 
- kurssin kovin sanomaan " ei " 

Ristimäki Kari , "Survo", -55 , merkonomi , 
Vaasa 
- kurssin lätkäilijä 
- automies paikallaan 

Rouhiainen Hannu, -56, autonasentaja, Vaasa 
- ei viihtynyt lukulomilla 
- käytti ruokailuvapaita ahkerasti 

Salonen Kari, "Sätkä", -56, asemamies, Turku 
- kääri sätkän alta aikayksikön 
- tuli melkein toimeen Aaltosen kanssa 

Salonen Simo, "Seksi", -58, työmies, Masku 
- ei erottunut "massasta" 
- rauhallinen hissukka 

Simola Sauli, -58, elektroniikka-asentaja, Py
häranta 
- kurssin selväpuheisin "karju" 
- tuli aina "liikuttuneessa tilassa" iltavapail-
ta 

Uuro Tuomo, -57, myyjä, Vaasa 
- vääpelin veli Karijoelta 

kärsi unettomuudesta iltaisin 
- " älkää nyt jätkät mussuttako" 

Etelä-Pohjanmaan 
Kirjakauppa Oy 

SEI NÄJOKI 

Suoritamme lämpökäsittelyä 
ja kovakromausta eri 
käyttötarkoituksiin. 

BEJBOFORS 
SUOMI-FINLAND 

Vasaratie 2, 65350 Vaasa 35 
Puh. 961-251 195 

-

Kunnon farkkujen 
makeiden paitojen 
ym. kivojen vaatteiden 

ostopaikka on 

SOPPI 
Kauppapuistikko 17 
VAASA Puh. 15 705 

Palosaaren Väri Ky 
Brändö Färg Kb 
Palosaarentie 16 Brändövägen 

Vaasa . Puh . 16 67 1 

ATK-POSTITUSJÄRJESTELMIÄ 

POSTINKÄSITTELYLAITTEITA 

FBffl 
Vasaratie 

65350 Vaasa 35 

FINN BUSINESS MACHINES, INC. 
KONTTORIKONETEOLLISUUS OY 
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Keskiölinja 

Haapala Jarmo, "Jamppa", -56, merkonomi, 
Vaasa 
- kurssin äänivara 
- keräsi pinnoja asiallisuudellaan - " niuh, 
niuh" 

Hedman Kari, "Hedu" , -57 , opiskelija, Hel
sinki 

viihtyi hyvin "Villityksessä" 
Casanova stadista 
"pitää lähtee lukulomille taas" 

Helinko Jari-Pekka, "Jarre", -54, merkonomi, 
Seinäjoki 
- Seinäjoen oma poika - edusti kurssia me
nestyksellisesti VMTK:ssa 
- "voi hevosen ... ! " 

Ihalainen Markku, "Ihis", -55, elektronikko, 
Klaukkala 
- hoiti hajusteet tuvassa - "lähetääs Timmi 
sotkuun" 

Kanervo Jouni, -56, putkiasentaja, Turku 
- aina juonessa mukana - "lähteeks' joku 
lukulomille'' 

24 

Koski Jari , "Kihara" , -57, opiskelija, Seinä
joki 

itse rauhallisuus 
- kurssin ainut "vaalea neekeri" 

Laurila Jouko, "Lare", -56, puhelinasentaja, 
Vaasa 

keskiön ainut ukkomies 
kurssin taiteilija 
vasenkätinen pingistähti 

Mäkelä Vesa, "Hurmuri", -57, opiskelija, Äh
täri 
- kurssin lihaskimppu 
- taas tuli keltainen kirje Suvilahdesta, vasta 
viides tällä viikolla 

Mäkinen Sakari, "Saku", -57, opiskelija, Soini 
- kurssin aivo, joka nukkui missä vaan 
- aina joku kateissa 

Pajukari Matti, " Basukof", -57, opiskelija, 
Espoo 
- kurssin huki-imuri 
- "krooh . .. krooh . . . mitä nyt taas?" 
- mies jolla oli tuvan paras kaappi 

Pakka Kalervo , -58, opiskelija, Ylistaro 
käytti HSL:t puolikurssiin mennessä 

- ajoi ajokortin intin aikana 

Ranta Tapio, "Tapsa", -49, insinööri, Ra 
jamäki 

sai vakanssin limupuolelle 
- keskiön tietoniekka 
- ei puuttunut muiden asioihin ja tyyt) 
kaikkeen 

Seppälä Mikko, "Sössö", -49, opiskelija 
Helsinki 
- kurssin " Touho-serkku" 
- "miks' kaikki kattoo vain seinille eikä ku-
kaan puhu mitään'' 

Sippola Heikki, "Sippis", -55, opiskelija, Vaa
sa 
- "mua ottaa päähän toi teidän ylimielisyys 
mua kohtaan" 

"mullako iso maha, ei pidä paikkaansa" 
- kurssin "pikkupoika" 

Walden Timo, "Valtsu", -57, asentaja, Espoo 
kurssin ainut aatelinen 
vilkas kuin villikissa 
erikoistui polkupyöriin 
"mä oon jäbät aika kova gossi" 

Östergård Lars, "Österi", -57, opiskelija, Vaa
sa 

aina asialinjalla 
ei turhan ripeä liikkeissään 
"herra alikersantti, mulla alkaa harjoitus

vapaa klo 17 .30" 

EDULLINEN - ERILAINEN RAUTAKAUPPA 

RAUTAKESKO 
Sepänkyläntie 4 - Puh. 243 255 

AHON TURKIS oy 
61300 Kurikka. Puh . 964-52 858 

HUONEKALUTEHDAS 

E. RINTAMÄKI Ky 
Kauhajoki , puh . 963-11 677 

TIKLAS 

TUE 
SUOMEN PUNAISEN 
RISTIN 
VERIPALVELUN 
TOIMINTAA. 
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T 1- ja mittauslinja 

Hahto Tarmo -56, opiskelija, Vaasa 
"jag är från Vasa, jag" 
kurssin tähtisuunnistaja 

Halonen Olli -55, asemoija, Sipoo 
" ja mä en ota kohta ketään kyytiin" 
bambino 

Hautamäki Alpo -56, asentaja-koneistaja, Ala
vus 

kävi usein elokuvissa 
(epäilyttävissä sellaisissa) 
kokeista huomauttamista 

Huttunen Jari, "Mussu", -57, opiskelija, Py
häsalmi 

"eihän tätä voi edes syödä " 
ihme ettei mies kuollut nälkään 

Hänninen Risto -57, opiskelija, Helsinki 
"tää on s . .. nan väärin" 
omppu-pomppu 

Laitinen Jari-Heikki, "Läskipää" -56, opiske
lija, Vaasa 
- Häntä eivät kaikki edes ehtineet nähdä 
kurssin aikana 
- "jalkaballisti" 
Leppälä Pauli, -57, opiskelija, Lappajärvi 
- hetkellisen huumorin edustaja 

Metsi Nils Gunnar, -54, merkonomi, Vaasa 
- ehti joskus ajoissakin !omilta - kerrankin 
jopa minuuttia ennen 
- kurssin kehutuimman vaimon mies 

Metsäranta Erkki,-56, opiskelija, Teuva 
- älkää pojat valittako kyllä ensimmäinen 
jaos siivoaa 

Niemistö Jaakko, -56, opiskelija, Ylihärmä 
- "syö palikka muroja - joka paketissa vek
kuli tykkipalikka - kerää koko toinen jaos" 

Nikula Heikki, "Niksula", -51, lehtori, 
Pietarsaari 
- "pitäis saada kotipullaa" - ehti iltalomil
lakin kotiin 
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Perälä Pentti, -56, merkonomi, Kurikka 
- nukkui usein ja aina ääneen 

Rintamäki Esko, -57, opiskelija, Alajärvi 
- " lapsellista hommaa - ei mitään järkeä" 

Ristimäki Kari-Antero, -58 , varastomies, 
Seinäjoki 
- kirjeitä väliltä Espanja-rovaniemi 
- hiihtäjä, joka menetti valmennusohjeet 
'' Koskenkorvalla '' 

Snickars Gustav, -56, opiskelija, Helsinki 
- toiset ostaa mitä ostaa, Snickars Ballan Ti
nea 

Vaasa 

1<a111LUST1rälä ~ 
SEINÄJOKI ' ENGASTIE 8 PUH . 21528 

Timonen Heimo, -50, insinööri, Vaasa 
- "omasta mielestäni pienet kengät ovat 
mukavimmat" 

Toivonen Teijo, "Topi", -56, merkonomi, 
Uusikaupunki 
- Miami Beachin likainen tusina 

Virtanen Harri, "Virtsu", -56, opiskelija, Ka
lanti 
- tänään kyllä pitää mennä KY:lle 

Viesti-linja 

Harri Jari, -56, asentaja, Lapua 
- Lapuan parkettien partaveitsi 

Huhtala Esa, "Huhtis", -56, opiskelija, 
Lapua 

"olla yks lihava nainen . " 
- kurssin siistein kampaus 

Hämäläinen Ilkka, "Hämy", insinööri, 
Vaasa 
- tiedonantaja Kainuun Prikaatista 

Katvesoja Jouni, -57, hienomekaanikko, Tur
ku 
- kurssin tennarinheiton mestari, hup, pup 

Kauppila Jukka, -57, asentajakoneistaja, Ilma
joki 

"tairampa lähtiä Mietaalle kemuuhin" 
- vakava mies 

Lintala Harri , -56, koneistaja, 
Vähäkyrö 
- "älkää antako mulle kovia, mä ammun 
kaikki alikessut" 
- "viestilinja - pinoon järjesty!" 

Mustakangas Mauno, -56, rakennusmaalari, 
Kaarina 
- kiltti, hiljainen - eli mies jonka nimeä ei 
turhaan lausuttu 

Nurmi Turkka, "Wilja", -58, opiskelija, Vaasa 
- Patteriston weltoin mies - ja vielä painija 
Sirkiä Lasse, "Paappa", -56, metallihioja, 
Turku 
- ''voi ja taas bensarahat loppu - eihän tääl
lä voi edes hymyillä" 

Tuuna Mika, -57, opiskelija, Laitila 
- "voi Jammi, taas alkaa omenat loppua -
fjiuu!" 
- tiukkakatseinen mies 

Vajavaara Keijo, "Bagu", -55, sähköasentaja, 
Hyvinkää 
- todellinen "viilipytty" mutta NÄÄS niin 
harvoin 
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ISON KYRÖN 
SEMENTTIVALIMO 

KOMMANDIITTIYHTIÖ 

66440 Tervajoki, puh. 75 133 

Se.Varma. Kotimainen. 

SCAN-AUTO 
VAASAN PIIRIKONTTORI 

VAASAN TEHDAS 

-$ ETELK-POHJANMAAN VOIMA OY 

11 
i!!i YHTYNEET 
~ MUOVITEHTAAT OY 

hotelOpool EDULLINEN TALVILOMA 

Pietarsaari 
Puh. 967/ 13 222 

Tx 75-61 

- Ähtärin Eläinpuisto 
- Hotelli Kantakievari Mesikämmen 

puh. 965-30 791 ja 30 264. 
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KURKI-H.TELLI 
Kauhajoki puh. 963-21 311 

Oy BLOMBERG STEVEDORING Ab 

ALAVUDEN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

ALAVUS TÖYSÄ 

GXaupJaG.!i'dti. 
PALVELEVA NAISTEN MUOTITALO 

SEINÄJOKI , KAUPPAKATU 1. 

KULTA- JA KELLOLIIKE 

S. LAITALA 
GULD- OCH URAFFÄR 
Kauppapuist . 16 Handelsespl. 
Vaasa - Vasa . Puh . 15 361 Tel . 

ETELÄ-POHJANMAAN 
AUTOALAN LIIKKEIDEN 

YHDISTYS RY. 
SEINÄJOKI 

KEMIKALIA 
OM. AILI TUOMINEN 

Puh. 30 106 Ähtäri 

Kyllä poikien 
kunto kasvaa ... 

kun on Kunto-näkkileipää 
joka päivä. Kunto on 
poikaa, se pitää 
miehen t iel lä. 

VAASAN 
-■!=0:Vt-► 

Ky 

Ky Leipomo MIELLYTTÄVÄSTI -

OTHELLO AMMATTITAIDOLLA 

Bageri Kb HOVI PARTURI 
Puh. 241 565. Ylätori 11 krs. 

TARVI KE-TILLBEHÖR Kb 
RAKENNUSTOIMISTO 

RÖNN & BACKHOLM ARVO TUUNAINEN 
61800 KAUHAJOKI puh. 963-111 45 

VAASÄ MYYMME OMISTUSASUNTOJA 

PORRASTUS N0:2/1976 

TOIMITUSKU NTA: 

Evl Väyrynen P 
Evl evp Wähäjärvi M 
Kapt Kurka E 

Päätoimittaja: 
Ltn Ahonen H 
Taloudenhoitaja 
Vääp Uuro K 

Toimittajat: 
Evl Väyrynen P 
Rannikonpuolustajain 
Killan puheenjohtaja 
Joht. Tuuli E 
Kaupunkineuvos Teir T .E 
Kenr Maj evp Vainio V 
Kapt Kurka E 
Sot mest evp Ikonen T 
Vääp UuroK 
Korp P itkäranta 
Opp Timonen H 
Opp Hedman 
Tkm Tumpula 

Vaasa Oy:n Kirjapaino 
Vaasa 1976 
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