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Kenrm. T. Tuominen 

Harjoittelun merkityksestä 
koulutuksessa 

Kuten tunnettua koostuu tykistön toiminta 
monesta toisestaan poikkeavasta osasuorituk
sesta, joiden kaikkien on saumattomasti nivel
lyttävä toisiinsa. Yhdenkin suorituk sen epäon
nistuminen riittää pilaamaan kokonaisuuden 
tai ainakin vakavasti vaikeuttamaan toimintaa . 
Toisilleen ristiriitaiset vaatimukset nopeudesta 
ja tarkkuudesta tuovat oman leimansa tykistön 
toimintakuvaan. Tekniikan kehittyminen ja 
erityisesti elektroniikan mukaantulo ovat kyllä
kin osaltaan edesauttaneet ja parantaneet 
nopeus- ja tarkkuusvaatimusten täyttämistä . 
Kuitenkin on kokonaistulos aina ihmisestä riip
puvainen. Tällöin asianomaisten taito ja kyky 
hoitaa tehtäviään saa entistäkin suuremman 
merkityksen. Tulokseen pääsemiseksi on ole
massa vain yksi tie ja se on jatkuva koulutus ja 
harjoittelu, joiden merkitystä ei koskaan voida 
yliarvioida. 

Vaikka tykistössä koulutuksen painopiste 
onkin ampumatoiminnassa, on muiden soti
laallisten taitojen kouluttamisesta myös pidet
tävä huoli . Tällöin joudutaan koulutettavina 
asioina ottamaan mukaan sellaistakin, jonka 
merkitys saattaa näyttää lähes olemattomalta . 
Eräs sellainen on sulkeisjärjestyksen harjoitte
lu, joka usein leimataan tarpeettomaksi taisteli
jaksi koulutettavalle sotilaalle. Jos näin olisi, ei 
olisi myöskään ymmärrettävissä se, että kaikki 
alla maailmassa missä säännönmukaista soti 
laskoulutusta annetaan sulkeisjärjestys kuuluu 
yhtenä oleellisimmista kohteista koulutusohjel 
miin . 

Mikä on sitten sulkeisjärjestyksen harjoitte
lun merkitys? Se on samanlaisen ja samanaikai
sen suorituksen kouluttaminen tavoitteena yk
sityisen miehen täsmällinen vaistonvarainen 
toiminta ja joukon täysin yhtäaikainen esiinty
minen. Samalla kun jokaisen yksilön omakoh
taisesti kurinalainen toiminta paranee harjoit
telun myötä, lisääntyy joukon yhteenkuuluvuu
den tunne. Tämä asiayhtenäisyys on todettu jo 
sotahistorian varhaisajoilta jolloin " tai s
teluäksiisi" tapahtui sulkeisharjoittelun tapaan . 
Toisin myös itse tai stelu oli silloin pitkälle sul
keismuodoissa tapahtu vaa , kun se tänää n on 

hajautettua . Viime sodista saadut kokemu kset 
osoittavat kuitenkin, että tiukasti kurinala inen 
ja sulkeisharjoittelua ylläpitänyt joukko pystyy 
taistelussakin huomattavasti parempiin saavu
tuksiin kuin muut ja mikä merkittävää myös 
selvästi pienemmin tappioin . 

Kaiken harjoittelun lopullisena päämääränä 
on harjoitetun vaistonvarainen hallitseminen . 
Pelkkä tietämys ja osaaminen eivät riitä, vaan 
on päästävä vielä pitemmälle . Siksi samoja yk
sinkertaiseltakin tuntuvia suorituksia on yhä 
uudelleen harjoiteltava jopa kyllästymiseen 
saakka. Taistelunmukaisissa olosuhteissa jo
kaisen yksilön toiminta vaikeutuu ulkoisten 
häiriötekijöiden vaikutuksesta. Tä llöin on ensi
arvoisen tärkeää , että jokainen osaa toimia no
peasti ja oikealla tavalla jo pelkästään oman 
turvallisuutensakin takia . Näin ollen tai stelu
koulutuksen harjoittelu sen eri muodoissa saa 
korostetun merkityksen jo rauhanaikaisessakin 
ko ulutuk sessa . 
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Katsaus varuskunnan 
historiaan 

Vaasan varuskunnan joukkojen historia tällä pai
kalla alkaa noin 120 vuotta sitten . Krimin sota ulot
tui Pohjanmaalle, liittoutuneiden laivasto hävitti ter
vahoveja, yrittivät Vaasaankin . Si lloin nousi to r in 
laidalle kolmikerroksinen punatiilikasarmi , todennä
köisesti talleja ja muita rakennuk sia, jotka ovat jo 
ammoin hävinneet. Kasarmissa asuiva t si lloin venä
läiset joukot - siitä nimi " Kasakkakasarmi". Vuo
sina 1855- 65 koossa ollut 2 . Vaasan ruo tu jakoinen 
tarkk ' ampujapataljoona sai si jansa kaupungilta . 

Nykyinen kasarmialua on rakenne ttu vuosina 
1880-82, jolloin se nousi vuoden 1878 asevelvolli 
suuslain nojalla peru stetun Suo men 3 . Vaa a n ta rkk '
ampujapataljoonan sijoituspaikaksi. Pa ta ljoo na 
toimi vv 1881-1902, jolloin se muun Suo men sota
väen lailla sortovuosien tullen lakka utettiin . Venä lä i
set joukot tulivat sen tilalle. 
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Itsenä isyyden a ikana ovat kasarmeja ha llinneet 
KJP , KTR 4, sotiemme a ikaan koulutu skeskuk et, 
iä lkeen JP 1 (nykyinen La pJP) sekä Vaa RPsto . Vii
meinen ra kennusvaih e, autohalli ja ns. ta lli va rasto 
ajoittuu KTR 4 :n tuloo n 1934- 35. M ainittakoo n, 
että sotilaskoti oli silloin nykyisessä nuorisotalossa 
torin pohjoislaidassa. Soittokunnan raken nus on ai
koinaan ollut leipomo . Torin keskellä oleva kirkko 
ei ole ollut varu skuntakirkkona . Vaasan kasarmi 
a lue on a inoa muuttumatta säilynyt alu e sadan vuo
den takaa . Teemme siis joka päivä historiaa asues
samme ja toimiessamme elävässä museossa. Sotavä
ki liittyy Vaasan historiaan toki paljon aikai semmin . 
Korsholman linna eli Krysseborg vouteineen ja nih
teineen oli jo 1300-lu vun lopulla Pohjanmaan kes
kuspaikka. 

Ensimmä iset nimeltä mainitut jo uk o t ova t 1555-
1618 koossa olleet Pohjanmaan Lippukunnat -
Ostrobotns Fänikor. 

Vuosina 1626- 1809 toiminut Pohjanmaan Ryk
mentti, joka 1808, sodan alkaessa, jakautui Pohjan
maan ja Vaasan rykemteik si, piti keskuspaikkanaan 
Vaasaa . Käytännössä se lienee merkinnyt rykmentin 
komentajan asuinpaikkaa, ehkä varastojen ja vär
väysjoukon sijaintia . Yleensäkin rykmentit olivat jo
ko sotaretkillä tai rajalinjojen varusvä kenä . Siitä, et 
tä sotaväellä oli kiinteä sijoituspaikka Vanhassa 
Vaasassa kertoo mm . Korsholman kuninkaankarta
non luovutuskirja vlta 1647 . Kartano siirtyi kaupun
gille , mutta sen ulkopuo lella ol evat niit yt jä tettiin 
"k ruunulle sotaväen käy tt öön ." Ru o tujak o la it o k
vakiinnuttua 1740-luvulla siirt yi Pohjanmaan ryk
mentin komentaja puustelliinsa Maksam aan Totte
sundiin . 

Vanhan Vaasan varsinainen kasarmialue raken
nettiin autonomian alku vuosina 1810-lu vulla . Sitä 
asui pääasiassa venä läinen varusvä ki , joka m yös on
nistui pelastamaan kasarmiensa pääosa n tulipalo lta 
Vanhan Vaasan tuhoutuessa 1852 . Päävartion julki
sivuosa on vielä kin jä lje llä. 

1817 perustettiin vä rvä tt y 3 . Suomen jää kä ri ryk
mentin Vaasan pata ljoonaa , jonka komentokie li o li 
ruotsi. Se oli koossa noin vuosik ymmenen verra n ja 
toimi ilmeisesti Vaasan varu sväk enä . 

Vaasaa voidaan siis perustellu sti ma inita erää ksi 
Suomen vanhimmista varu skunt a kaupun geista si llä 
600 vuotta on kulunut va lt a ma rski Bo J o nin poika 
Gripin päivistä . 120 vuo tt a on to imittu tä llä paik a ll a. 

Menneiden sukupo lvien muiston säi lyttä mi se ksi 
on pys tytett y mui to ki vi, jossa tä nää n näe mme ka h
den joukko-osasto n muisto laa ta t. 

Toi vottavas t i, kasa rm ialueen 100-vuo ti sj u h !aan 
mennessä kaikki seit semä n laatt aa ova t pa ik a llaa n ja 
kaikki Vaasassa to imineet va kin a iset jouk o t niissä 
mainittuina . 

E\'I. M. Rauto nen 

Eräs partioretki 
Asemasodan aikana harrastettiin melko runsaasti 

ns. lähipartiointia. Johtu iko tä mä pääasiallises ti tar
peesta saada tietoja vihollisen toiminnoista, esimies
ten keripukin pelosta vaiko tavallisen miehen pyrk i
myksestä tienata itselleen kuntoisuusloma, siitä ei 
minu lla vie läkään o le oikein selvää kuvaa, mutta sil
lä tässä tarinassa ei o lekaan suurta merkitystä. Mei
dän partiomme tehtävä o li selvä . Kenraalit suunnit
telivat rintamalinjan oikaisua ja niissä merkeissä oli 
alue tutkittava . 

Oli kirkas maaliskuinen pakkasaamu , kun sujutte
limme linjojen läpi vastustajan selustaan . Uskomat
toman väljästi oli naapurikin lohkonsa varmistanut. 
Lähimpään pesäkkeeseen oli matkaa nelisensataa 
metriä ja taisipa vartiomies sielläkin nukkua, sillä 
olisihan muuten seitsemän miehen hiihtoääni pitänyt 
herättä jonkinlaisia ajatuksia ja toimintaakin . Retki 
oli suunniteltu siten , että heti päivän sarastaessa o l
laan erään vahvasti kenttälinnoitetun tukikohdan ta
kamaastossa , siitä tehdään tarpeelli se t piirrokset , 
selvitetään vahvuus ja palataan huomiota herättä 
mättä kotiin aamusaikalle . 

Kä rnän poika Polvijä reltä vetää tunnustelijan pai
kalla . Rauhallinen ja tehokas suomala inen , jonka 
siihenasti sen sodankäynnin ikävin mui sto oli Elisen 
vaaran linja-autossa tapahtunut oman putken ruos
tuminen. Ruostehan tuota ikävää ei varsinaisesti ai
heuttanut vaan kaverin ainainen ilkkuminen . Ja Kär
nä oli ujo poika . 

Leikitellen tunt ui kaikki suju van . Hyvi ssä ajoin 
olimme tavoitteessa ja joukko levittäy tynyt kahden 
miehen partioissa tehtävää täyttä mään . Parin kilo
metrin päähän oli sopineet kokoontumispaikan siltä 
varalta , että jotain tapahtuisi. Varajohtaj a ni H yvä ri 
sen poika Kuopiosta hoiteli tukikohda n pohjoi sosaa 
ja itse seurailin oletetun komentopaik an a luetta . 

Tukikohta on nopeilla pi irrok silla ka rtoitettu , aa
mun valkeus alkaa tuntua lii a nkin voimakkaalta ja 
naapurit herää vät. P ö rrö isiä miehiä ryömii ulos kor
suistaan, kaskottelevat kan gis tuneita jäseniää n ja 
heittelevät vesiään mikä minnekin . Onpas kirgiisillä 
aika varu steet - tuumailee Kä rn ä n poika samalla 
ko rjaillen asentoaan ikää nkuin pa remmin nä hdäk 
seen . 

Samassa räsä htä ä laukaus ja tukik o hta alkaa elää . 
Kuk a perkele - meikä lä inen a mpui. - Irti ja vauh 
tia . Sitä ei ta rvinnut kahd esti käs keä. Jokainen ym
mär. i ti lantee n vakavuuden . Mäenri nn e jäi taa kse ja 
lum i ryöppys i partio lai sten kint ereissä . Onneksi nok 
kela H yvärisen poika taju si tilanteen ja veti poruk
ka nsa pääosan yhteyteen ja partio o li täys iluku isesti 
koossa . - Mitä oikein ta pahtui - huudan lä kä ht y
nee ll ä ää nellä sa ma ll a kun suunt aa n meno laduille. 
"K o iranen saa ta na a mpui va ik ka o lin kie ltä nyt. " -
man a ili H yvä rinen. 

yt o liva t hyvä t neuvo t ta r pee n . J äädää nk ö naa-
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Masin runo 
Tal vi tulee, lunta sataa 
mopo juoksee, vanha makaa, 
mopoparka hiestä kastuu 
vanha verkallensa astuu . 
Aamulla kun mopo herää 
vanhaa ei näy missään enää . 
Mopo kysyy: " Vanha missä? " 
Kaiku vastaa: " Siviilissä." 

Muistojen kivääri 
Minä sain sinut päivänä lokakuun, 
käsi kersantin sun mulle antoi. 
Olit tyvestä kauneimman koivupuun ja sun piippusi 
ruostetca kantoi. 
Niin paljon oon tähtesi hikoillut ja sua mukana kan
tanut . 
Niin paljon oon sua hyväilly t, muct ' koskaan en ra
kastanut. 
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purien ajettavaksi selustaan vai pyritäänkö linjojen 
läpi . Kun kerran Koiranen halusi leikkiä niin jatke
taan samaan tyyliin . - Koiranen ja Metso eteen ja 
suunta pesäkkeelle . Ei siellä vielä ole m uita kuin uni
nen vartiomies tai kak si. - Ja se pesäke ei saa mei
dän menoamme hä iritä - onko selvä partiopoika 
Koiranen . - Perkeleen selvä - huusi ja alkoi sau
voa . 

Kyllähän siinä pari laukausta jouduttiin muutkin 
tuhlaamaan ennenkuin suk si otti omalle maalle , 
mutta ehjänä kotiin tultiin . - Ja nyt alkoi sitten pi
kaoikeus istuntonsa - sanoin ja istahdin tukevasti 
mättäälle suk sieni päälle kaivellen rypistyneen 
Nortti -askin taskustani . Porukka kerää ntyy eri asen 
toihin Koirasen ympärille ikäänkuin tilannetta vais
tomai sesti korostaen . - Antaahan kuulua jonkin
laista selitys tä. Koiranen oli iloinen savolainen, jolta 
huumori ei ole jäänyt kotiin. Yskien, mutta virnis
tyks_en pilkistys silmäkulmassaan hä n aloittaa puo
lustelunsa. - Pelkkä itsepuolustus tapaus. Kirgiisi 
oli muuta ma n metrin päässä ja sojotteli pruutallaan 
ympä riinsä n iin että roiskeet tuli vat silmilleni . Ajat
tel in , että kunhan na psautan riemuh yrrä n pois niin 
ei kyllä enää roi ski. 

Mitä ys tä vä iseni olisit tuossa tapauksessa tehnyt? 
Sov imme, että Koirasen akan poika pitää illasta pari 
ylim ääräistä vartiota , jotta selviämme me muut jär
kytyksestä sö kön merkeissä . Hiihtelimme tyytyvä isi
nä korsullemme, sillä olihan re issu o nnistunut. 

Matti Wä häjärvi 
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Rannikkotykistön kilpailuammunnoista 
Kapteeni R Kurtto 

Yleistä 

Rannikkotykistön joukko-osastojen välisestä ty
kistöllisestä paremmuudesta on kilpailtu aina 1930-
luvulta lähtien erilaisin kouluammunnoin , joita kos
kevat määräykset ovat läpikäyneet melkoisia muu
toksia vuosien vareella . Tässä kirjoituksessa tarkas
tellaan lähihistoriaa vuodesta 1969 lä ht ien, jolloin 
säännöt ovat perustuneet " Rt :n tarkastajan koulutu
sohjeeseen n :o 1/ 68". 

1 KILPAILUAMMUNTOJEN SUORITUS 

Kilpailuammuntojen tarkoituksena on selvittää 
joukko-osastojen välinen paremmuus kevyiden- ja 
raskaiden pattereiden ammunnassa määrittämällä 
ammunnasta ns. teholuku. Lisäksi kilpaillaan yhteis
pisteissä, jotka muodostuvat em . teholukujen keski
arvosta . 

1. Kevyen patterin ammunta 

Kevyt patteri käsittää 2 tykkiä, joiden kali iperi on 
75-90 mm . Ammunta suoritetaan arviopikamene
telmällä P 2 ja käytettävissä on 30 laukausta. Ampu
maetäisyyttä vastaavan lentoajan on oltava väh. 20 
sek . Tämä vastaa 76 K 36 kalustolla 5, 7 km etäisyyt
tä. 

Maalilautan nopeuden on oltava yli 5 solmua (n 10 
km/ h) . Lautan koko 3 m x 6 m. 

Tulenjohtajana on toimiupseeri , joka saa olla ai
noastaan kaksi kertaa kyseisessä tehtä vässä . Tulen
johtajan on arvioitava aloitusampumaetäisyys, jossa 
suurin sallittu virhe on 10 % ampumaetä isyydestä. P 
2-menetelmän mukaisesti tulenjohto tapahtuu patte
rin peruspisteeltä eikä ulkopuolista apua saa käyttää 
hyväkseen. 

2. Raskaan patterin ammunta 

Kilpailuammunnan raskaaseen patteriin kuuluu 
kaksi tykkiä , joiden kaliiperi on 130-155 mm . Am
munta suoritetaan Rannikkotykistön ampumaohje
säännön mukaan kaksitähys teisesti mittaripikame
netelmällä P 1. Käytettävissä on 24 lau kausta . Maa
lin etäisyys määrätään leikkausmittauksen avulla . 

Ampumaetäisyyttä vastaavan lento-ajan on oltava 
yli 25 sek (152 H 37 kalustolla n 8,5 km) . Maalina on 
ns. raskas lautta (3 m x 14 m), jonka nopeuden on ol
tava myös yli 5 solmua. 

Tulenjohtajana on upseeri (vänr-ylil) , joka saa 
käyttää apunaan tulenjohtoasemassa merkit sijää, 
viestittäjää ja tulentähystäjän merkits ij ää . Myös up
seeritu lenjohtajan kilpailu kiintiö on kak si. 
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11 KILPAILUAMMU NTOJE ARVOSTEL 

Ammun tojen ku lun selvittämiseksi muodostetaan 
tarkkailuryhmä, joka käs ittää 11 henk ilöä. 

Jokaisessa ammunnassa on lisä ksi "y li -
tuomarina" Pääesi kunnan edustaj a. 

Tarkkailuryhmä mää rittää mm . a mmunnan kes
toajan , tulen osuvuuden sekä merkit see muistiin tu 
lenjohtajan komennot. 

1. Virhepisteet 

Ammunnan vi rhepis teet kerää ntyvä t seuraavista 
seikoista 
- havaintovirhepisteitä a iha uttaa tulenj o htaja n 

väärät tai puutteelliset pituus- ta i sivuhavainno t. 
Virhepisteitä tulee 1/ 2-2, 

- komentovirhepisteitä tulee tulenjohtajan poike
tessa ohjesäännön määräyksistä, hidastelemalla 
komentoaan yli 20 sekuntia, ko rj a ilemalla jo an
tamaansa komentoa, antama lla muodo llisesti vir
heellisen komennon jne. Virhepisteiden · mää rä 
vaihtelee 1/ 4-1 1/ 2 välillä virhettä ko ht i, 

- hajonnan virhepisteitä aiheuttaa patterin kerran 
sivuhajonta sen yli ttäessä 5 piirua ( = 1 virhepis
te) , 

- asetusvirhepisteitä ( ' 1) aiheutuu mm . keski ö n 
laitteilla tai tykillä todetusta virheellisestä luke
masta , suunnastamisesta tms. 

2. Teholuku 

Teholukukaavan antamaan maksimipistemää rään 
(rsptri 117 ,0 ja kvptri 106,3) pääs tää n vain , jos am
munnassa ei ole yhtään vi rhettä , li sä ksi se on ri ittä 
vän nopea ja osuma-alueelle tulee vä hintää n puolet 
ammutuista laukauksista . Osuma-alueen ko ko on si
vusuunnassa± 3 piirua ja pituussunnassa± 0,005 x 
ampumaetäisyys metreissä . Yleisimpinä tulosta hei
kentävinä seikkoina voidaan mainita sivuhajo nn an 
kitkeminen on kieltämättä eräs vaik eimmista ko ulu
tuskohteista . Tulenjohtajalla P 2-menetelmässä oi
keiden pituushavaintojen teko on oso itta utunu t pul
lonkaulaksi 

Tulenjohdollisesti yksinkertaisessa ras kaan patte
rin ammunnassa on keskeisarvojen mää rittä minen 
sekä korjauskomennon vies tittä minen 20 sek unnissa 
varsin vaativa suoritus. 

Teholukukaavaan sijo iteu un a yksi virhepis te vai
kuttaa teholukupisteissä kvptrilla -3,6 p ja rsptrilla 
-5,3 p. Vastaavasti 5 sekunnin hidastelu iha nneajasta 
heikentää teholukua jo 1,4 pistettä . 

3. Palkinn ot 

Joukko-osastojen ja tulenjohtajien kilpailtavaksi 
on vuoden 1946 jälkeen lahjoitettu ainaisesti kiertä
vä t kiertopalkinno t, joista kilpaillaan se uraavasti . 
- rannikkotyki stö n paras joukko-osasto saa vuo

den kilpailuammun tojen parhaimman teholuku
jen keskiarvon perustee ll a vuodeksi haltuunsa 
"Karhula n Ma lj a n", 

paras raskas rannikkopatteri saa vuodeksi Tyki s
tökenraali V P N e n o s e n lahjoittaman 
Canet-tykin pienoisma ll in . Li sä ksi tulenjohta
jalle annetaan kiertopalkintona "Tulenjohtajan 
Malja", 

- voiuanut kevyt paueri palkitaan Rannikkosoti
laskotiyhdis tyksen lahjoittamalla hopealautasella 
sekä tulenjoh taja "Tulenjohtajan Maija lla". 

Yhdistelmä 

Oheiseen tau lu kkoo n on kerätty joukko-osastojen 
sijoiuumiset vv 1969- 1976. Erityi tä huomiota an
sa itsee Vaa RPston raskaiden pa ttereiden lois tava 
sarja, jossa ei ole yhtään 2. ijaa huonompaa sijoi
tusta. Myös kokonaissijoituksissa patteristomme on 
oll ut va rsin tasainen ollen selvästi paras laskeuaessa 
yhteen sijalukupisteec. Kahden ammunnan kilpai
luammu ntajärjestelmässä on myös hyvällä onnella 
melkoinen osuus. Toisaalta hyvä joukko harvemmin 
epäonnistuu . J otta saata isiin paremmin joukko
osastojen todell inen taito esill e, tultaneen jo tänä 
vuo nna lisää mään kilpai luammun tojen lukumäärää 
sekä mo ni puolistamaan ohjelmistoa eri ampumame
netelmien osalta. 

YHTEENVETO 

V:n 1976 raskaan pacterin kilpailuammunnan voit/a
ja culenjohtaja yli/ R Reponen palkintoineen. 

joukko-osastojen sijoituksista vv 1969-1976 

J-os 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

K R Y K R Y K RY KRY KRY KRY KRY KRY 

VaaP Rsto 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 4 1 3 

SIR tR 1 3 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 

TurPt R 4 5 4 5 5 5 444 4 3 3 2 2 2 2 5 5 1 3 1 1 4 1 

KotP Rsto 2 4 3 3 1 2 1 l l 1 1 1 5 5 5 4 3 3 413 3 2 2 

HanP Rsto 5 2 5 2 4 3 2 3 3 3 4 4 444 1 1 1 244 2 5 4 

SELITE 
K kevyiden pattereiden sijaluku 
R raskaiden pauereiden sijaluku 
Y kevyen ja raskaan ptrin teholukujen keskiarvo ista maäraytynyt sija luku 
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Vaasan Varuskun tasoi ttokun ta 
Yhtä vanha kuin sotaväkemme on myös sotilas

soittomme, jolla on pitkä ja monivaiheinen kehitys 
takanaan . Suomen linnojen varusväessä oli jo keski
ajalla joukko piipareita ja rummunlyöjiä. 1780-
luvulla sotilassoittokunnat alkoivat olla todellisuutta 
Ruotsi-Suomen armeijassa . Myös soittimet kehit
tyivät. 1760-luvulla keksitty klarinetti levisi yleiseen 
käyttöön oboen ja fagotin ohella. Myös messinkipu
haltimissa tapahtui kehitystä ja niiden käyttö lisään
tyi. 

Sotilassoittokunnilla oli Ruotsin vallan viimeisinä 
vuosikymmeninä merkittävä osuus maamme musiik
kiharrastusten edistämisessä ja vakiinnuttamisessa . 
Soittajat eivät hajaantuneet leirikokousten jälkeen 
kuten ruotumiehet, vaan harjoitus jatkui ympäri 
vuoden. Talvikautena soitettiin erilaisissa juhlatilai
suuksissa. Eräänä merkintänä soittokunnan olemas
saolosta 1700-luvulla voidaan mainita Ilmajoen 
kirkonarkiston asiakirjojen maininta, että seurakun
nan uudestirakennetun kirkon vihkiäisjuhlassa 1766 
avusti Vaasasta (nykyisestä Vanhasta Vaasasta) tilat
tu POHJANMAAN RYKMENTIN SOITTOKUN
TA, jolle tästä avustuksesta maksettiin 300 vaskitaa
leria. 

Vapaussodan aikana, maaliskuussa 1918, koottiin 
Pohjanmaalla torvensoittajia Vanhaan Vaasaan 
Korsholman koulutilan rakennuksiin , ja sinne muo
dostui SOITTOKUNTAKOULU , johtajanaan Aat
to Liljeström. Siellä muodostettuja ja koulutettuja 
soittajaryhmiä lähetettiin eri puolille avustamaan 
sankarihautauksissa ja paraateissa ja lukuisat va
paussodan aikaiset joukko-osastot saivat täältä itsel
leen soittokunnan. Vapaussodan päätyttyä Korshol
massa olleet palasivat kotitöihinsä ja sitä mukaa ru
vettiin perustamaan varsinaisia itsenäisen Suomen 
soittokuntia. 

Vaasaan sijoitettiin Kaartin Jääkäripataljoona, 
joka sai heti oman soittokunnan. Soittokuntaa johti 
mm. musiikkikapteeni Alfred HOLM vuosina 
1926-1934. 

Talvisodan ja jatkosodan aikana ei Vaasassa ollut 
vakinaista soittokuntaa. Sankarihautauksissa ja 
muissakin tilaisuuksissa soitti 1926 perustettu Vaa
san Suojeluskunnan soittokunta, jota johti sk. mu
siikkiupseeri, sittemmin musiikkiluutnantti Kosti 
KÖNNI. 

Sotien jälkeen tehtiin vaasalaisten taholta useita 
aloitteita varuskuntasoittokunnan saamiseksi tänne 
uudelleen . Vaasaan oli jo sijoitettu JP 1, joka tarvitsi 
soittokuntaa ja Vaasan Orkesteri toivoi myös puhal
tajia riveihinsä. Lopulta saatiinkin soittokuntaa var
ten määräraha, mutta kun se edellytti vain pieniko
koista soittokuntaa, ilmoitti silloinen ylikapellimes
tari August HUTTUNEN, ettei hän halua enää pik
kusoittokuntia perustaa ja niin jäi soittokunnan pe
rustaminen uudelleen lepäämään. 
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Vuonna 1952 saatiin lopulta määrärahat käytettä
väksi Vaasan Varuskuntasoittokunnan perustami
seen. Santahaminassa toiminut Helsingin varuskun
tasoittokunta II lakkautettiin ja sen soittimet sekä 
nuotisto siirrettiin Vaasaan. 

VAASAN VARUSKUNTASO lTTOKUNNAN 
päälliköksi määrättiin Kontiolahden Varuskunta
soittokunnan kapellimestari musi ikkiluutnantti Ar
mas NUORTTI. Hän siirtyi Vaasaan 1. 1. 1953, otti 
kaluston vastaan ja ryhtyi muodostamaan itse soitto
kuntaa. Soittajia siirrettiin eri soittokunnista". Koko 
vahvuudeksi oli suunniteltu kapellimestarin lisäksi 
14 kantasoittajaa ja 12 soitto-oppilasta. Heti alkuun 
ei soittokuntaa saatu täydelliseksi, mutta 18. 4 . 1953 
VAASAN VARUSKUNTASOITTOKU TA esiin 
tyi ensimmäisen kerran PÄÄKATSELMUSTILAI 
SUUDESSA Vaasassa ja oli silloin vahvuudeltaan 
kapellimestari, 9 kantasoittajaa ja 8 soitto-oppilasta. 

Vuonna 1954 tuli kapellimestariksi mu iikkikap
teeni Erik NURMINEN HelSK :sta, hän johti so itto
kuntaa vuoteen 1956, jolloin kapellimestarik si tuli 
musiikkikapteeni Leo TUULI Häm!SK: sta . Hän on 
johtanut soittokuntaa viimeiset kak sikymmentä 
vuotta. 

Puolustusvoimien soittokunnilla on maassamme 
vanhat perinteet ja varsinaisen puolustusvoimissa 
suorittamansa työn ohella arvokas tehtävä juhli -
taessaan soitollaan sijoituspaikkakunnillaan ja sen 
ympäristössä erilaisia juhlatilaisuuksia. Suuren ylei
sön mieleen on juurtunut myönteinen kä sitys soitto
kuntien tehtävästä puolustusvoimien tärkeänä suh 
detoimintatekijänä . Varuskuntasoittokunnat vastaa
vat omalta osaltaan musiikk ielämä llemme tärkeä tä 
puhallinmuusikoiden koulutuksesta ja soittokunta
musiikin kehityksestä ja tasosta. 

Huolimatta ajan muotivirtauksista on kiinno tus 
puhallinmusiikkiin edelleen kasvamassa . Uu ia soit 
tokuntia perustetaan ja puhallinsoittimet ovat suo
sittuja koti - ja koulusoittimia. Kiinnost us yhtei seen 
harrastukseen antaa mahdollisuuksia hedelmälli seen 
kanssakäymiseen puolustoivoimien ja siviilien kes
ken. 

Musiikkikapteeni 
L Tuuli 

Mittamies Pekka Salranen, 
OP·sop1musas1akas Lappeenrannan Osuuspankissa. "Kylla s,ta nyt perheelhnenk,n parJaa. kun tuli tehtyä 
tuo OP-sop,mus osuuspankin kanssa" 

"Oli hyvä että tehtiin kirj_allinen 
OP•sopimus osuuspankin lcanssa. 
Ja pankki piti minka lupasi?' 

Vain osuuspank in kanssa vo,t tehda lupauksen erila1s1sta luottoedu,sta Ja muista 
k1qall1sen OP-sop,muksen. Joka turvaa raha· palvelumuodo,sta . Joista sinulle on hyotya 
as1as1 kaikkina aikoma monissa elamant1lante1ssa 
O Luottoas,at helpottuvat tuntuvasti ~ 
o Maksuh1kepalvelu saas taa va,voJas, A' 
O Raho1tus· Ja s1Jo1 tu skysymyks1ssa saat apua MIKSI JUURI OSUUSPANKKI ON •CY~ • 
o La1nop1lhset pankk1as1as, hoidetaan SINUN PANKKISI? 
Kaytettav,ssas, on hsaks, ka1kk1 samat Osuuspankki on a,noa pankki. Joka perus- !=-4 
pankki· Ja ta lletuspalvelut ku,n muilla pankeilla t~u Jasenyyteen Ja Jossa Jokaisella Jasenella ~ ~ 

.. on yhta palJon sananval taa Osuuspankki on 
MIKA SE OP-SOPIMUS OIKEIN ON ? ainoa pankki. Jossa voit tehda k1qall1sen OP-
OP·sop1mus on sinun Ja osuuspankin sopimuksen Tultuas, tutuksi osuuspankin 
vahnen k1qalhnen sopimus S1na oh1aat palk· kanssa voit myohemm1n l11ttya Jaseneks1 Ja 
kas,. saastos, Ja muut raha-as,as, osuuspank· saada v,ela hsaetuJa Tule Juttelemaan OP-

öSUUS"Päiikki'Våsiää"i<YLLÄ 



13. 1. 1977 tutustuivat iltapäivän aikana 
Vaasan Rannikkopatteristoon . . . 

... USA:n sotilasasiamies 
ev John Hermann 

ja .. . Englannin sotilasasiamies 
evl John Lawes 

Kun ensin oli syöty lounas ja kerrottu vieraille patteriscosta sekä tutustuttu kasarmialueeseen 

.. . seurasivat korkeat 
vieraat RAuk:n sulkeis
järjestyksen harjoittelua 
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jonka jälkeen .. . ajoi J. Tptri ken 
tälle asemaan 

. . . jolloin tuli 

~ 
' 

& 
l . -, 

.. f , 

• J 1 
~ 

.. . katsottavaa 

t 

' 

,. 
' 

. ·n J. 

tttt 

. . . uutta 

PohmSLE:n esikunta
päällikkö evl Raimo 
Kankaanpää (vas) oli 
vieraiden mukana pat
teriscossa . 
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HERRAT OPPILAAT 
Teidän kohdallanne on päättynyt tärkeä vaihe sotilaskoulutuksessanne. Pääosa 

teistä on valmistunut ryhmänjohtajiksi patteristomme yksikköihin, pienen osan 

jatkaessa upseerikoulutuksen merkeissä aselajimme omassa koulussa. 
Kaikki te tulette ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan varusmiesesimiehinä 

joukko-osastomme koulutukseen ja taisteluvalmiuteen. Ilman varusmiesesimies
ten innostusta ja taitoa on joukko-osaston mahdoton saavuttaa hyvää koulutusta
soa ja ampumateknillistä valmiutta. Teidät on valittu johtajan tehtäviin parhaina 

ikäluokastanne, teihin on luotettu. Olkaa esimiestenne luottamuksen arvoisia. 
Onnittelen teitä kurssinne suorituksesta, toivotan koulua vaihtaville hyvää jat

koa ja lausun ryhmänjohtajat tervetulleiksi tehtäviinsä . 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja 

Everstiluutnantti 
P Väyrynen 
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RYHMÄNJOHTAJAT 
Onnittelen Teitä menestyksellisesti suorittamanne reservialiupseerikurssin joh

dosta . Moottoroidun rannikkotykistön eri asteiset johtamistehtävät ovat vaativia. 
Tuleehan meidän suoriutua yhtä hyvin meren äärellä kuin maarintamaolosuhteis

sa. 
Tykistöllisten tietojen ja taitojen lisäksi tullaan Teiltä vaatimaan kykyä selviytyä 

niissä moninaisissa johtaja- ja kouluttajatehtävissä, jotka Teitä yksiköissä odotta

vat. Onnistuminen täällä puolustusvoimissa että siviilielämässä vaatii jatkuvaa it

sensä kehittämistä. 
Älkää koskaan pysähtykö . 

Koulun johtaja 
Kapteeni 
Eero Kurka 
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RAUK:n kouluttajat 
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Koulun vääpeli, 
yliv Pursiainen 

Tykkilinjan 
koulu11aja 
yliv M äläskä 

Keskiölinjan 
kou/u11aja 
vääp l so-Somppi 

Viestilinjan koulu11aja 

y li v Jokiaho 

Tj- ja mitt .linjan 
kou lu 11aja 
vääp Uuro 

-KAIKK I l'AtKALLE'E"N JA PAIKKA KAtKfUt: - ~~ ON E:RÅS 

TAPA \-¼J\TA") ASIOli,9 - JA CN 1-l'WÅ 17\PA. 

SE .5AATViA K\.lll"E.NKfN KUUJ..a$TAA VAAilVA.l..iA: MuKflNA 

ON f\.)ATUS €~ ON OL..tr.-JAS':.,4 ilE.TI"'{, ~,,-,:iv,4 KAAV~, MALLI, 

TY'/l'Pl -- c.HK~ Oll<E.11\) "?ERU$R.~HMÅl'IJ.)oH-rnjA" JOSSAKIN., 

SE "NORMAALI, .lO~ Sf\/L'{l"'ET'A,q") 15° L.ÄMYöT/J.,%S~ ME..R~N PIN

NAN TASALL.f\ TIET'llf..A i'iT\HJS/ LE\/E.'IS fltlRIUÄ. - ••• " 

A~Aws \Joi KuL.-KEA .lot-10NK11\J RAJAAN A$TI TATA KAA

VAA, MUtt;x\ VAIN RAMLL.f. __ .lA s11,ij ALKAA 1~Ml SE.NÄ-

0LEM1NEN. 

EMME Mt:. AINA P'/STV • 

MINÄKIN A.,jATTH.EN SILL.OIN ~LLÖlf\ji ''MtNKÅ L,APIOMlEHEN 

MAA ILMA ON-KAPiN MINUSSA M!:.NcTTÅN'lT ! " (rm~.()l'i KoKOHMAT v. '-i9) 

f.\UiTi'\ '.:>ITTEN TAAS PAJ...J\AN •• •·• 

T.Z\RKE.ÅÄ ON, E:TTÅ '{rtÄ VAIN UUDELLEEN JA UUDELLEEN 

PALA;, n1-rt~vANSÄ AÅRE:lLE:., AL01117'A TAAS, YR1TTÄ,ii •••• 

SITEN 'f>'/Si'i'/. ~ \J~n, .. r!), ! 
KuRSSIN fA~?I ,~=.·:;:\ 
SOTIL.AS"fl"=>iVl<l ~e O \/IITAMÄKI 
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RAUK:n 
APUKOULUTTAJAT 
MUSTAKANGAS MAUNO "Mustis"-56 maalari 
K~riM ' ' 

johti viestilinjaa rauhallisen varmasti 
käytteli taitavasti komentokeppiä 

UURO TUOMO -57, myyjä, Vaasa 
hurmuripoju Karijoelta 

- "velttoa, kurssi on taas heittäytynyt" 

~~ITINEN JARI-HEIKKI, "Jii-Hoo" -56, opiske
hJa, Vaasa 

"kuka tarjoo kaljat Birrassa" 
- ihme, ettei mies saanut pahempia makuuhaavoja 

IHALAINEN MARKKU, " lhis" -56, elektronikko, 
Klaukkala 
- "käsi uudelleen ylös - laskee, laskee huomatta
vasti ripeämmin" 
- "Isä Banaani" 

Santsarin päivä 
Herra alikersantti, kello on 5 .30, joten eikö olisi 

aika herätä? Näin ihanasti herätettynä santsari köm
pii ylös vuoteestaan, pukee hikiset vaatteet päälleen 
ja valmistautuu oppilasvääpelin kanssa herättämään 
rakkaita oppilaitaan. 

Kello soi ja välittömästi oppilaiden odottama apu
kouluttaja ryntää tupaan ja huutaa minkä kurkus
taan jaksaa: "Joka mies ylös vuoteesta ja pirun 
?kkiä,'.' Minuutti herätyksen jälkeen kello soi jälleen 
Ja oppilasvääpelin ääni hukkuu apu kouluttajan tiuk
kaan ja terävään huutoon: "Pyörimättä joka mies 
- jatkakaa.' ' 

Aamutoimet suoritetaan normaalisti: "Tupa J, tu
paan parijonoon järjesty. Ei pulista siellä . Eihän tä
mä ole mikään parijono - jakkaroille mars. Tupa 1 
- istukaa, Tupa 1 - istukaa, Tupa 1 - tupaan pari
jonoon järjesty" . Näin käydään kaikki neljä tupaa 
läpi, jonka jälkeen valmistaudutaan aamupalalle 
lähtöön . 

Lopultakin päästään aamureippailulle, joka tosi
aan on melkoinen reippailu "kiellettyine" poistumi
sineen ja muine asiattomine takoineen . 

Aamupalan jälkeen alkavat santsarit olla jo sen 
verran rasittuneita, että uni alkaa painaa. Aamupäi
vän oppitunnit kuluvatkin santsarilta mukavasti 
vuoteen uumenissa ''henkisen työn merkeissä'' . uni 
keskeytyy vain lounaan ajaksi, jonka jälkeen santsa
ri sulkeutuu jälleen huoneeseensa . 
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Apukouluuajat vasemmalta oikea lle + kirjuri 
alik Laitinen J 
alik Ihalainen M 
alik Mustakangas M 
kirjuri Kallio J 

alik Uuro T 

Iltapäivän palvelus sulkeisineen tuottaa hiukan 
enemmän päänvaivaa, mutta onneksi puoli kolmen 
tauko auttaa asiaa ja joku oppilaista tarjoaa rak
kaalle santsarille pullakahvit a'la Sotku. Tämän jäl
keen jatkuvat oppi laiden oppitunnit ja apukoulutta
jien tuvassa alkaa kokeiden korjaus . Ahkerointi 
santsituvassa loppuu kuitenkin useimmiten siihen 
että jostain löytyy ennen lukematon pornolehti , jot~ 
täytyy tutkia joukolla. 

Jälleen ruokailu keskeyttää santsarin mielipuu
han. Sen jälkeen alkaakin oppilailla pieni iltapalve
lus . (He kun rakastavat siisteyttä) . liian mittaan 
santsarit ovat joko nukahtaneet tai hävinneet koko 
koulusta palatakseen sitten kuka mihinkin aikaan. 

Keskiyöhön mennessä apukouluttajat ovat lopul
takin saaneet tarkastetuksi kaikki kaapit, pinkat, tu

vat ja miehet. Tämän jälkeen onkin raskas päivä hei
dän osaltaan ohi ja he pääsevät lopultakin nautti
maan ansaitusta levosta . 

RAuK: n apukouluttajat 

RAUK 

VaaRPsto 
Kurssi 64 

Puheenjohtajan palsta 

RAuK :n kurssi 64:n oppilaskunnan hallituksen 
eräs päätehtävistä oli Porrastus-lehden toimittami
nen. Nyt käsissänne oleva numero on lehden kolmas 
numero, joten jonkinlaisista perinteistä voitaneen 
puhua. 

Lehti on erittäin tärkeä oppilaskunnalle. Vaikka 
Porrastus on mm. Vaasan Rannikkopatteriston ja 
Rannikkopuolustajien Killan Vaasan osaston lehti 
on se ennen kaikkea koulumme ns. kurssijulkaisu' 
joka toivottavasti välittää vielä vuosienkin kuluttu~ 
muistoja ajastamme Reservialiupseerikoulussa. 
Myös taloudellisesti lehti on eräs oppilaskunnan toi
minnan vankimmista kulmakivistä. Lehden tukimai
noksilla saaduista varoista on aina voitu irrottaa jon
kin verran varoja myös oppilaskunnan muuhun toi
mintaan, josta main ittakoon kurssijuh lan järjestä
minen ja erilaiset hankinnat oppilaille ja oppilaskun
nalle. Tuskin lehtemme mainostajat ymmärtävät 
ku inka merkittävä kädenojennus heiltä RAuK:n op~ 
pilaalle on lehteemme annettu tukimainos . Oppilas
kunnan puolesta kiitän kaikkia lehdessämme mai
nostaneita heidän oppilaskunnalle antamasta tuesta 
taloudellisesti näinkin kireässä tilanteessa . 

Tavallisesta rivimiehestä, oppilaasta, on varmaan 
useasti tuntunut siltä, että hänet on unohdettu . Hä
nen mielestään ehkä hallitus on vain pinnannut 
tiistai-illan siivouksesta pitämällä kokousta Sotilas
kodissa kahvin ja munkkien parissa . Varmasti osa 
arvostelusta onkin perusteltua, mutta on otettava 
huomioon muutamia seikkoja arvosteltaessa halli
tuksen toimia. 

Toimiaika on erittäin lyhyt, vain noin kolme kuu
kautta. Kun tämän lisäksi otetaan vielä huomioon 
kurssin varsin tiivis tahti. Porrastus-lehden toimitta
miseen ja varojen hankkimiseen kuluva aika, on eh
kä ymmärrettävää hallituksen toiminta. Parhaansa 
varmasti tämäkin hallitus on yrittänyt. 

Tämän julkaisun ilmestyessä kurssimme on mel
kein päättynyt. Siksi on syytä kiittää koulumme hen
kilökuntaa paitsi saamastamme sotilasopetuksesta, 
myös niistä muutamista punkka- ja rättisulkeisista, 
jotka toivottavasti antoivat meille joitakin siviilissä 
tarvittavia taitoja. Kurssimme nyt hajaantuessa, toi
votaan oppilaille parhainta menestystä jatkossa . 
Toivottavasti se hyvä toverihenki, joka vallitsi kurs
sillamme ja joka antoi kurssi no . 64 oman persoonal
lisen ilmeen, säilyy edelleen . 

opp .kunnan hall.puh.joht. 
K-E Volmari 
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TYKKILINJA 

TORKKO HENRY "Fruit Frankenstein" -55, 
maanviljelijä, Laihia 
- ei tarvinnut saunaa hikoillakseen, ei Kemppiä 
hitsatakseen 
- "kato Hanvik, kun ihana rekka" 

HARTV IK ESKO-57, sähköasentaja, Laihia 
- suunnistava automies 
- viihtyi viikonloput paremmin kotona kuin kou-
lulla 
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POROLA MATTI, " TST" -57, opiskelija, Hki 
- armoton asfaltti-sissi 
- hankki kuuluisuutta paremmin hiihtäjänä kuin 
rumpalina 

STOL T ASKO "Puhelin-au" -57, vartija, Turku 
- korvasi leirin väijyllä ja viikon PK :lla 
- ilmestyi 22 .30 jälkeen pesulta vähintään kolmet 
kalsarit jalassa 

I 
t 

RIIHI MÄK I, "Veltto-Visa" -56, opiskelija, Vaasa 
- Hankkenin kantakundi 
- "mitä, TST:tä, onneks mulla on VMTK:n 
hommia" 

PAAVOLA ESKO, "Emu" -57, opiskelija, Kokkola 
harras B. Benton-fan 

- teki vaikutuksen naisiin vasta intin harmaissa 

VIITANE MATTI, "Fritzu" -56, rengasasentaja, 
Ylistaro 

maantieltä "Taroon" 
- vällykäärmeen ahdistama 

LAU REN KJELL, -55, merkonomi, Vaasa 
- tuli toimeen melkein jokaisen apukouluttajan 

kanssa 
- "kyll' on vaikeeta, ei vaikuta kotiuttamiseen" 

PIIPPO E MATTI, "Piip" -57, pankkivirkailija, 
Espoo 

"asia selvä" 
- pankkiiri stadista 

MEISMAA MIKA, "Häirikkö" -56, opiskelija , Hki 
juoksee kuin ammuttu varis 

- 'joo joo ... kyll' mä tuun, joo, joo" 

TORPPA VESA -57, basisti, Kokko la 
hymyili kuin puuhevonen kuutamolla 

- kovan luokan kitaristi 
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PANU HEIKKI -56, kirvesmies, Seinäjoki 
teki mussuttamatta mitä käskettiin 

- riskeerasi ja toi mankkansa koululle 

KALLIOMAA JARI -57, opiskelija, lsokyrö 
"mitä varten tämä kaappi liikkuu ?" 

- tuli hiihtokilpailusta todella huonossa kunnossa 

-- , 

LAAKSO JYRKI, "Slemmy" -56; opiskelija, Vaasa 
kaapin ylähylly kuin Fazerin mainoksesta 

- "mä oon kasvuiässä" 
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SALAKARI PEKKA, "Jemmakivi" -55, opiskelija, 
Espoo 

suu sunnuntaisin kuin beduiinin tossu 
- vanttera varvasastuja 

SEPPÄLÄ SAKARI, "Murmeli" -57, maanvilj ., 
Evijärvi 

maasta se tuntuu pienikin ponnistavan 
- työmyyrä 

KESKIÖLINJA 

HELKIÖ RISTO , "Helinko" -55, tekn .yo, Turku 
"kaikki tänne niin Helinko opettaa" 
"valot pois mä haluan nukkua" 

KEROLA MARKKU, "Kertsi" -55, opiskelija, 
' Kokkola 

pelasi mielummin kiekkoa kuin värjötteli väijys-
sä 

hiljainen ja huomaamaton 

HAUTAMÄKI ARI, "Hautis" -57, opiskelija, Kor
tesjärvi 

lähetti punaisia, keltaisia ja sinisiä rakkauskirjei-
tä 

haaveili kulmaraudasta 

KAUHANEN KARI, "Kauhis" -56, autonasentaja, 
Karjaa 

antiikki-Opelin onnell inen omistaja 
- äväys savolaisuutta kurssille 

KULTA LAHTI JAAKKO, "Kultsi" -56, opiskelija, 
Vaasa 

huru-ukko ja hajamielinen kuin saapas 
- suntispuku-au, avain aina hukassa tai kotona 
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LEPPÄNIEMI MATTI, " Jeppe" -56, laitomies
harj., Tikkurila 

stadin jeppe, joka otti julkaisun ku vat 
- "tuokaa nyt p ... le puita telttaan" 

MÄKELÄ ILKKA, " Makela" -56. opiskelija , Sei
näjoki 
- "hei kuule, hei kuule, meneekö tää HL lä pi, hä? 
mitä?" 
- " mänkää te, mä tuun kohta" 

TERVO HANNU, "Tervis" -5 2, opiskelija, Vaasa 
-hiljainen teoreetikko 
- yksisilmä-Slim 
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MARTTILA REIJO, "Väiski" -56, maan vilj. , Ka u
hajoki 

hä lyekspertti , tun si jopa kestohä lyn 
- " ilman muuta paras kaappi tä hä n saakka" 

RUOHO EN ILKKA, " Ruohis" -50, Dl , Kaarina 
- töppä ili oppilasvääpelin sijai sena enemmän kuin 
muut yhteensä 
- Ruohonen taso n joht. = tasoteltta täy nnä tupa
kansavua 

TORMONEN TAPANI , " tyrm ääjä -To rmonen " -
56, opiskelija, Hki 

hymyili kuin hyeena 
- vie11i monta VLV :ta on nelli sena kassulla 

VAAHTONIEMI JUHA, " PUB " -57, opiskelija, 
Vaasa 

aina menossa YK:lle 
- "en minä mi ssää n pubi ssa ollut" 

WllRILI A ILKKA, " Wiiris" -57, opiskelija, 
Kokkola 

nukkui paikassa kuin paikassa 
- haaveili vä ij ypää llikö n urasta 

YLI -HA NUKSELA LAURI -57, opiskelija, Ilma
jo ki 

kirje päivässä pitää kynäo11eet kunn ossa 
- sai kunt sar in leirilt ä 

VALLIVAARA MATTI , "Valtsu" , -57, opiskelija, 
Seinäjoki 

herätys 06.00, punkka valm is 06.01 
- kävi tukkatarkastuksessa kerran viikossa 

VOLMARI KAI-ERIK , " Voltsu" -50, tekn .yo, Uu
sikaarlepyy 

aina vapaaehtoinen, lannistumaton touhuaja 
- "arvatkaa kuka ei lähde hiihtämään" 

ASTRÖM SVEN , "Hurri", -57, opiekelija, Vaasa 
- tuli in11iin oppiakseen suomenkielen 
- kurssin nimekk ä in : hurri, å kerströ m, svante, ås-
vik , obsborne , sve nström , jne, jne. 
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TJ- JA MITTAUSLINJA 

Oi meri 
yksinäisenä Sinä 
valkenee yöstä 
Minä rakastan suuruuttasi, 
annat minun puhua 
ja kuuntelet 

AHONEN MATTI, " Letze" -55 , opi kelija , Vaasa 
- huomio - täällä Miami Beach , kuuleek o Lo ht a
ja - kuuntelen 
- "kuka teki s mun kaapin ? " 

Oi meri 
levottomuudessasi 
olet kuin 
nuori sydän 

etsiessään 
lapsuutensa onnellisuutta 

HA VELI N JARI, " Havi" -56 , opiskelija, Vaasa 
"Ei enää koskaan yksin Birraan" 

HAUTALA PEKKA-55 , merkonomi , Vaasa 
- " Herra ylivääpeli, voinko käydä pankissa? " 

- aina ruokailu vapailla - rauhallisen miehen harrastuk set : morsian ja Reilu 
lu 

Oi meri 
puoluettomuudessasi 
olet 
kansojen hauta ja 
karuille saarillesi pysähtyvät 
rauhan linnut 

vääpK. Uuro 

HYNNINEN KALEVI , " Moppe" -55, opiskelij a, 
Vantaa 

KAJA DER JUKKA , " Keno" -5 5, opi skelija, 
Helsinki 

pieni kiireinen mies pitkä, hiljainen ja huomaam a wn 
huoleht i, huo lehti ja huo lehti - " Kuka o n Kaja nder?" 
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KI ARI YRJÖ , " Ykä" -56, merkonomi, 
Maa lahti 

rauhallinen judo mies 
- " ikkuna auki " 

KÄNSÄLÄ ASKO, "Känsistö" -57 , tekn .yo, Vaasa 
käytti iltalomansakin lukemiseen 

- punkka- ja kaappiekspertti 

LAHTINEN HANNU , " Hirsi" -56, opi skelija, Ke
rava 

kurs in kovi n kiroilij a 
- mitä ttö mi stä kin as ioista ykk ös luoka n saumaa 

KOTIPEL TO VELI -MATTI , "Himatuikku" -56 , 
opiskelija , Alajärvi 

"Onko kukaan nähny mun pinkkaa? " 
- kiertävä trubaduuri 

LAHERMA MATTI -56 , opiskelija, Vantaa 
" kattokaa pojat, ku valtava rotta" 
lempi kappale Syysunelma 

LE HTIMÄKI KARI, " Tekstiiliurheilija " -58 , opi s
keli ja , Kauhajoki 

kurssin kuopus - ja sen huomasi 
- nä ki milloin hirviä , milloin desanttereita 
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LEHTO TIMO, "Veltto" -56, opiskelija, Kokkola 
- "Voi ei, Lehto taas lomista puhumassa - minä 
poistun tästä huoneesta" 

PELTOLA MAUNO, "Mane" -55, merkonomi, 
Lapua 

edusti kurssiamme VMTK:ssa ja Tilkassa 
- "se rumempi Peltola" 

PYYKÖNEN ANTTI, "Punkka" -56, opiskelija, 
Espoo 
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hitaammin tuskin aamutoimia voi suorittaa 
vasen, vasen, vasen yks kaks 

ONTTO PAULI, "Slowhand" -54, opiskelija , Hy
rylä 

kuului hälyryhmän vakiokokoonpanoon 
- vietti aikansa punkan alla 

PELTOLA SEPPO, "Muuli" -56, opiskelija, Lapua 
"ei kellään sattuis oleen juomapulloa?" 

- erikoistui lusperointiin 

RAHKONEN PERTTI, "Kersantti" -56, opiskelija, 
Saukkola 

"ei, ei .. . antakaas kun MINÄ näytän" 
- "Hmmm .. 12-millisen lentokone-kk :n luoti" 

RÖNNQVlST JARMO, "Jamppa" -52, tekn. yo, 
Vaasa 
- "mua sitten ottaa päähän noi alikessut - tom
mosia pikkupoikia" 

vakavamielinen suunnistaja 

TAIMISTO MATTI, "Aatu" -52, tekn.yo, Nurmo 
"mä en millään kaapilla RTK:hon yritä" 

- ahkerasti lenkkivapailla 

SAARINEN OLLI, "Ryhtipoika" -56, opiskelija, 
Turku 

asento täysin tuntematon käsite 
- haluttomuus huipussaan 
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VIESTILINJA 

JOUPPI JAAKKO, " Jaska" , -56, maatalouskone
korj ., Kauhava 

kurssin humoristi 
- opetti pojat juomaan Carilloa 

LAHTINEN SIMO, "Simppa" , -55 , opiskelija , 
Lapväärtti 

aina pidennetyllä vk: lla 
tu van nopein sunt is ten vahtaja 
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AUTIO MATTI , "Masa " -57 , opiekelija , Vaa a 
" Hoi pojat, mä kävin taas Hankkenilla" 

- " Nyt meni yli hilseen " 

HEI ILÄ PEKKA, " Pietu ", -56, opi skelija, Ala
järvi 

Maximiljamsin kauhu 
- miestä ei mikään innostanut 

ISOAHO MAURI, " Maukka " , -57 , muusikk o, 
Vantaa 

odotti vain soittokuntaan pääsyä 
- " kyllä poja t musii kk ikersa ntti tienaa" 

LII AMAA ERKKI , " Eki", -57 , opiskelija, Ylihä r
mä 

tunnontarkka härmälä inen 
- teki kaiken mitä pyydettiin 

RITARI TIMO, " Timppa", -56, jä lk ikäs itt eli jä, 
Vantaa 

vietti kurss in Tilkassa tai vas taano tolla 
- " kyll' on juluma mies" 

TA HVOL A IN E P ERTTI , " Pa te", -54, opiekeli 
ja, Hki 

pa tt eriston pi ngis me ta ri 
- "poja t, ett e tiedä mikä on isku humala" 

RANTASALO JUKKA, " Rä hmis", -55, opiskelija , 
Hki 

mussutti aina ja kaikkialla 
- "älkää ny viittikö pojat" 

SAARI JARI, " Pulla", -56, keskusasentaja, Vaasa 
mies, joka koputteli seiniin ja puhui unissaan 

- "älä mussuta Rä hmis" 

TAPANIN E REIJO, " Maito" , -56, koj eistoasen
taja, Vantaa 

ei po istunut ru o kalasta ennenkuin sai ma itoa 
- la iska mies ja kova mussuttamaan 

29 



VAINIONPÄÄ LAURI, "Mamis", -56, sä hköasen
taja, Vaasa 

viestilinjan toinen apukouluttaja 
- tanssi sujui kuin kelan veto 
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RAKENTAJAT! 
Uudistetut laitoksemme, nykyaikaiset koneet , ammattitaitoinen työvoima ja korkealuok
kaiset raaka-aineet ovat tehneet tuotteemme tunnetuksi ja tunnustetuksi ensiluokkai 
sesta laadustaan kautta maan. 

■ Ikkunat ja ovet piirustustenne mukaan lyhyelläkin toimitus
ajalla. Myös kaikenlaiset Moduli-mitoitetut ikkunat ja ovet. . .. 

■ Tehdasmaalaus-, lasitus- ja heloitusosastomme palvelevat Te1ta 
toivomustenne mukaan. 

■ Toimitamme myös PVC-muovipäällystettyjä karmeja ja muovi
vuori listoja. 

■ Erilaista rakennuspuutavaraa sahattuna, höylättynä ja painekyl
lästettynä suoraan varastosta. Kaikenlaisia listoja myös jalo
puusta. 

■ Toimitamme myöskin naulalevy-kattotuoleja. 

a 
ALAVUS 

Tuotteitamme myyvät : 
HYVINVARUSTETUT RAUTAKAUPAT JA JÄLLEENMYYJÄT 

Rakennusasioissa osoitteeksi : 

ALAVUDEN 
PUUNJALOSTUSTEHDAS OY 

Alavus as . Puh . 965/20461 . 

Iisakki 
Järvenpää Oy 

KURSSI PUUKKOJEN 
LUOTETTAVA VALMISTAJA 

KAUHAVA 

Pi:ii:imäärästä tietoi nen ajaja. 

Tule katsomaan, 
millainen pitää 

olla auton 
ergonometrinen 

kokonaisuus. 

l -

Ajamisen ergonometria 
on ajo mu kavuutta, turvalli
suutta ja auton kontro lloitua 
käytWytym isti:i. 

BMW 300-sarja näytti:iii, 
mitii ajamisen ergonometria 
on 80-l uvulla. Jo nyt. Tule 
katsomaan. 

--=- ... ,E ... ~ .... '? .,.,..,, 
KOKKOLA 

Vaasant,e puh 968 -15333 

Päämääränä 
ajamisen ilo. 

TIKLAS 

Et sinä R-kioskeista kaupan jumalia löydä, 
mutta löydätpä 2500 sirkeää naista , jotka 
osall istuvat kaupantekoon koko l□) 
sydämensä kyllyydellä. ru 

KIOSKIT 
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Lämpöä 
mukavasti 
kotimaisilla 
lämmitti millä 
g ftrömberg 

Helsingin Osakepankki 
Kansallis-Osake-Pankki 
Yhdyspankki 
Vaasan Osuuspankki 
Vaasan Suomalainen Säästöpankki 
Vaasan Säästöpankki 

VARATTU VARATTU 

KONEKORJAAMO 

VELJ. SOININEN 
A utojen korjaukset ja huollot, varaosat ja 

tarvikk eet. 
66470 Jukaja , puh . 73323. 

EDIJLLISET ASIJSTEET MYYMAlASTAMME 
Raastuvankatu 15, sekä edulliset kangaspalat 

tehtaaltamme. 
T:MI JUHANI HIRVONEN 

Gerbyntie 26-28, puh . 961 / 212566. 

TOPIN MARKET 
6180 Kauhajoki, puh. 11210. 

JALKINEKORJAAMO 

R. KALLIOMÄKI 
Kirkkopuist . 20 Kyrkoespl. 

Vaasa puh . 243695 tel. Vasa 

VALINTA K. HYNNINEN 
Töölöntorinkatu 50 

Helsinki . 

~ vesionninen 
Vaasa puh . 252211 tel . Vasa 

RAKENNUSMARKET 
61800 KAUHAJOKI kk 

Puh . 963-11143ja 11413. 

LAHTIHARJU 
61850 Kauhajoki as. 

963/ 11777. 

MURS KESORAA ERI LAATUJ A PAIKA LLE 
TOIMITETTUNA 

JOEL LAHDENSUO 
62100 Lapua, p. 964/ 31461 . 

VÄINÖ TOIVONEN 
Lapua - Puh.31209 

MIESTEN VAATETUSLIIKE 

LAPUAN HUONEKALU 
V. JÄRVI 

62100 Lapua, puh . 964-31535. 

ALAJÄRVEN KUNTA 

HERÄTTÄJÄ 
palvelee lähelle ja kauas 

Lapua, puh . 964-32441. 

Uimala~ 
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE 

Seinäjoki . Puh. 964-21597. 

TAITTOSEN KAUPPAHUONE 
LAIHIA, PUH .72185. 
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SOKOS 
Monipuolisin 
tavaratalo 
Kauhajoella 
Puh. 11 511 
Kauhajoki 

Latomäen Sähköliike 
62100 Lapua 

MUOTI - PUKINETALO 

Alajärven Kotitekstiili 
Väinö Pitkänen Ky 

62900 Alajärvi 

Sakulon Oy 
Kauhava . Puh . 964-80 070. 

Kaluste Oy peeässä 
Kauhava. Puh. 964-80 840. 

TM-KALUSTE OY 
60640 Isokoski. Puh. 964-26552. 

Pfaff ja Elna ompelukoneita 
KÄSITYÖ LIIKE 

Pohjanmaan Ompelukone 
Kauppapuist. 29, Vaasa. Puh. 246 928. 

FIAT TRAKTORIT 
POLSKI FIAT AUTOT 

~ l<ÖNiJÄfRAKTORI OY i 
Puh . 70 349, 70 570. 

r,"2 AVOINNA: 9-18 
l.,.J perj . 9-19 

lauant. 8-14 

VÖPALVELU, Huoltoasema 
H. SALONEN OY 
Nurrno. Puh. 964-23 010. 

Orion -yhtymä Oy 

LMKETEHDAS ORION 
Nilsiänkatu 10-14, 00510 HELSINKI 51 . 

Autotarvikkeita edullisesti 
Sytytystulppa alk . 3:-, H 4 poltin 18:
Jarrupalat - Jarrunauhat - Pakoputk istot - Is
kunvaimentimet - Alusnivelet - Umpiot ja lisä
valot ym. 

AUTOVARUSTE Vaasa, Hietasaarenk. 13 
Puh . 961 -246 486 

Keski-Uusimaa Oy 
Kohopaino, offsetpaino, offsetrotaatio 

PYYTÄKÄÄ TARJOUKSIAMME, 
Puh. 90 244 244 

Vaasan Matto Oy 
TEKEE KOTIINNE MATOT 

Puh. Vaasa 961-212 400 
Järvenpää 90-280 133 

Oy Keppo Ab Oravais 
Finland 

KUTOMO YHTIÖ 

Kujanpää ja Kumpp. 
Kauhava. Puh. 964-80 215. 

RALL V ISTUINSUOJAT PARTURILIIKE 
FINN NORDEN OY! RAILI MANNER Kortesjärvi Pitkäkatu 41 , Vaasa 

964/85168 
924/2660 

Puh. 244705. 

@Mt~ Kokkola 
Oulu VAASAN PIANO 
Pietarsaari Hovioikeudenpuistikko 20 

SLOTTE Uusikaarlepyy puh . 16899. 
Ylivieska 

~ HUOKEAT .:;a~>-• VÄRIPASSIKUVAT MEILTÄ 
jousto-ommelkoneet MINUUTISSA! 
PYYDÄ VAIHTOTARJOUS! 

Myös edullisia käytettyjä Myynti ja huolto : KY VAASAN KUVA - VASA FOTO KB erimerkk isiä VAASAN OMPELUKON E OY 

Sik-Sak-Autornaatteja 65610 Sepänkylä, Liisantie 6 Ylätori C - puh. 244422 - Vaasa 
Puh . 961-221228. 

JAAKON HALLI 
HUONEKALU LIIKE 

PUKKILA 
JAAKKO ISOTALO Laihia 70477 
Alajärvi puh. 2524 

HUONEKALUT EDULLISESTI 

AUTOKORJAAMO PUKUMIES J. NUOLIKOSKI 
Alajärvi puh . 2408 OULU ■ KOKKOLA 

HUOLTOASMA 
HOUSU- Ol4'Palm V. KOSKINEN 

Vaasa - Puh . 13009 BAARI 
Sepänkyläntie 5. 

Hovioikeudenpuistikko 16, puh. 15691 . 

[WIIB Kampaamo Rasita 
Hovioikeudenpuistikko 20 B 

puh . 14008. 

A. HATTULA • OSUUSKUNTA 
SEKA TAVARAKAUPPA 

POHJANMAAN LIHA Långårninne 657228 ■ 
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EDULLISIA 
LOUNASRUOKIA 

ARKISIN KLO 11 - 14 

Myös elin tarvikkeita 
iltaisin ja jopa 
sunnuntaisin. 

KOKKOMARKET 

PLUSSA 
Ristirannankatu 2. Kokkola, 

puh . 17335 

Kun olet matkalla 
niin lähes 120 retke ilymajaa maamme eri puolilla 
ovat kesäisin käytettävissäsi . 

Valtakunnalliseen retkeilymajaverkostoon kuulu 
vi lla majoilla 

- asut viihtyisästi 
- kohtuull isin kustannuksin 
- omavaraisesti jos ni in haluat 

TULE JA TUTUSTU, tarkemmat tiedot maamme 
retkeilymajoista saat Suomen Retkeilymajat 1977 
majajulkaisusta. Saatavana mm. matkailutoimis
toista ja Suomen Retkeilymajajärjestö ry:n keskus
toimistosta . 

ON LUONNOLLISTA 
LUOTTAA 

Oy 

EXPERTTIIN 

PALVELEMME 
ark. 9-1 9, la 9 - 14 

Suomen DFJ 
An inkaistenkatu 3 B 

20 110 Turku 11 , puh. 921-331022 

laivapuhaltimet 
keskipakopuhaltimet 

erikoispuhaltimet 

Ab 

HYRYLÄN 
AUTO-BAARI 

YÖ-BAARI 

Puhelin 253506 

AVOINNA : 
Ark isin klo 06.00 - 01 .00 

Sunnuntaisin 09.00 - 01.00 

ARME OY 
PORVOO 
TOIMIALAAMME KUULUU : 

- putkisto- ja säiliö

eristykset sekä 

pellitykset 

- julkisivuverhoukset 

- rakennuspellitykset 

- putkitelineet 

Puh. 915-23243, 23424. 

OLAVI 
KONTOLA KV 
LAPUA, PUH . 32601 

SUORITAMME KAIKEN

LAISIA MAARAKENNUS

TÖITÄ NYKYAIKAISELLA 
MONIPUOLISELLA 
KALUSTOLLA. 
MAARAKENNUS
KALUSTON JA 
KULJETUSALUSTAN 

VUOKRAUSTA. 

MAKSI-KOPIO 

VAASA 
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LASSIE LAATUTUOTTEITA 

l(oko perheelle 

• ULKOILUUN • LENKILLE ■ VAPAA-AIKAAN - EDULLISIN 
HINNOIN. 

, . 
?{?:~:::::. 

ONNITTELEMME 

VaaRPston RESERVIALIUPSEERI
KURSSIN 64 SUORITTANEITA 

K-kauppiaat ja Kesko 

INSINÖÖRITOIMISTO 

RAKENNEMARKKINOINTI OY 

URRBntl 

HII 
CLUB 
BTUDENT 
DnNCIHD 

'-

ANNANKATU 31 C 49 

00100 HELSINKI 10 

VKV:N 
RAVINTOLA 

Discotheque 

AUKI : 
ti-to klo 18.30-01.00 
pe-la klo 18.00- 01.00 

RAASTUVANKATU 31 
VAASA 

KONICA 
KAMERAT 

EUMIG 
KAITAFILMIKAMERAT JA 

-PROJEKTORIT 

ILKKA 
SEINÄJOEN 

TALOUSALUEEN 
PAIKALLISLEHTI! 

JUKAJAN SAHA OY 
66470 Jukaja 

SAHA ■ TALOTEHDAS 

Puh . 961 -73375 

#/HANKKIJA 

~ 
~ 

Verkko-ja 
paristokäyttöinen 

radionauhuri 

~ 
9310 

Kauppap.26 
Puh . 246336 

AUTOHUOLTO - BILSERVICE 

P. HELMINEN & Co 
Kauppapuist . 20 Handelsespl. 

Vaasa, puh . 244051 Vasa 

8 
SUOMEN TVOVAEN 

SAASTOPANl<l<I 

Varmista jatkokuijetus 
liike matkallasi 

- varaa auto JO etukateen! 
Luotettava palvelu Suomessa 
lahes 40 paikkakunnalla ja 
kaikkialla Euroopassa 
1a USAssa. • • • 
Varauskestus: ... 
Mariankatu 24. 
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MATIN KAUPOISTA MUKAVASTI 
- LAIHIALLA 

MATIN KAUPAT 
Kylänpää - Myym.auto . 

"OLI SIILI TAIKKA SÄNKI 
MUOTIPARTURIIN KOKO KÄNKI!" 

RAUHANKATU 4, puh . 12732. 

KESKO 

VARATTU 

l5!P'-'°'...., Lapua Lassllanranta l,a1s1>0 

CDSll-,-IIICICA 
SILMALASEJA KUULOLAITTEITA VALOKUVAUSTARPEITA 

BAKENKUS:MARKET 
61800 KAUHAJOKI KK - Puh. 963·11143 ja 11 41 3 

Xatko 

muotiANITA 

MAITOJALOSTE 

YLEISHIOMO MÄKYNEN 
Moottorien koneistukset ja 

varaosat 

Lapua , puh. 32671 , 31613. 

- MAKSAL.AATIKV\0 

-
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